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:Estado dá bolsas a acadêmicos locais'ribunal de Justiça recebe as prior'idade's da Com,arca
cede' mais 20% de 'aba:H
mento sobre o -valor '-(fa
bolsa oferecida pelo Es
tado, o que eleva'o valor
da parcela para Cz$ ....

25.032,00, de acordo com' à
diretora Carla Schreiner:

Em, solenidade presidi
da pelo governador Espe
ridião Amin, dia 23, foram
liberados os recursos re

ferentes ao Fundo de
Apoio ao Estudante de
Ensino Superior Economi-

. camente Carente. Essa é
a primeira entrega de ehe
ques realizada após a ins
tituição oficial do fundo.
O valor liberado foi de
Cz$ 2 milhões e 796 mil,
do total de Cz$ 5 milhões
e 592 mil previstos até o

final do ano.

Em Jaraguá do Sul, 27
alunos que estudam na

FERJ receberão os recur

sos, no valor de Cz$ ....
20.860,00 a primeira par"
cela e idêntico valor a se-

,

gunda parcela. A institui
cão-de ensino superior con-

Estado), ao receber uma'
cormssao liderada pelo
presidente da OAB/SC, Ge
nir Destri, acompanhado
por presidentes de sub
seções da entidade em

Santa Catarina, que entre

garam um documento con

tendo várias reivindica
ções.
O anteprojeto que pre

vê, dentre outras, a cria

ção da comarca de ta, en
trância em Barra Velha,
contempla, parcialmente,
várias das reivindicações
apresentadas pela,OAB/SC.
No documento, no que se

refere a nossa, Comarca, a

solicitação de Jaraguá do
Sul é nomeação de 'juiz
cooperador, criação da 3a.
Vara e providências quan
to ao mau desempenho do

juiz da la. Vara, José Gui
lherme de Souza e, ainda,
quanto ao alto valor das
custas judiciais.

.
Já está praticamente

prontoe será enviado den
tro de um mês à Assem
bléia Legislativa, o ante

projete-de-lei que cria co

marcas e varas, eleva en

trâncias, extingue escriva
mas de paz, altera dispo-

, sitivos da Lei n'l 5.624/79
e dá outras providências
relacionadas com a divisão
e organização judiciárias
do Estado, segundo anún
cio do presidente do Tri
bunal de Justiça, desem

bargador Geraldo Gama
Salles (hoje investido no

cargo de governador do

A Diretora da FERJ par
ticipou na tarde de sexta
feira (ontem), na Fepeví,
em' Itajaí, da solenidade
presidida pelo Ministro da
Educação Jorge Bornhau
sen, onde as fundações
educacionais assinaram
convênios para construção
ou melhorias em suas ins
talações físicas, cabendo a

'PERJ a importância', de
Cz$ ,15.000,00. Os recursos
provêem de um pedido
conjunto das fundações ao
Ministério da Educação.

'

Camissão de Habitação é' realidade

I· � "

Para tratar sobre ques
tões ligadas ao judiciário,
esteve em Jaraguá do Sul
na semana passada, a cor

regedora-geral de Justiça,
.

desembargadore Thereza

'fang.

de" alimentos
..

ma.ls 52 tonrecebem,Escolares
acordo com. a necessidade.
utensílios de cozinha como'
80 bacias de plástico, 15�
facª,s de cozinha, 6 pane
las de pressão, 20 abrido
res de garrafa,' 30· amassa
dores de feijão, 450 panos
de prato e 2 üquídíücado-
res. Com a quantidade de

alimentos' recebidos, os'

escolares do ValE� do Ita

pocu poderão receber a�é,
duas refeições diárias; dé

acordo com as condições
de preparo é dístjtbutcão
da merenda em cada uni:
dade ascolar.

.

dos os escolares têm re

feições doces e salgadas,
haja vista serem variados,
como arroz, feijão, canji
quinha, sopa de feijão com

macarrão, sopa de massa

com legumes, sopa de mas

sa carne e ovos, óleo de

soja, prontomolho, sardi

nha, frangos, ovos, canji
lac, mingau de chocolate,
creme de arroz doce, pó
sabor coco, cacau em pó,
mingau sabor caramelo e

leite em pó.
Também foram distri

buídos às escolas esta
duais e municipais, de

As unidades escolares
estaduais. municipais e en

tidades beneficentes da

mícrorregíão, receberam
no decorrer dos mesês de
maio e junho; através do
Núcleo Regional da Me
renda Escolar/19a. Ucre,
cerca de 52 toneladas de
alimentos vindos da FAE/
SE/PEAE, no valor de Cz$
568.953,98, para utilização
no preparo da merenda es

colar. Segundo a Chefe da
Divisão Executiva de Ins

peção Geral da Ucre,
Edeltrudes Barg Ristow,
COm os produtos recebi-

Na reunião do dia 18,
entre empresários, prefei
to e secretários sobre a

questão habitacional, onde
foi anal!sado o resultado
da pesquisa e discutidos os

rumos ,a serem seguidos
doravante para a solução
da problemática, foi for
mada a Comissão Munici
pal de Habitação, integra
da por quatro representan
tes da Associação Comer
cial e Indústrial, dois da

Prefeitura Municipal, .
um

da Associação de Enge
nheiros e Arquitetos e um

do Clube de Diretores Lo

jistas. Caberá a esta Co-

missão dar andamento ao

trabalho iniciado, para �
resolução do problema da
falta de moradias em Jara
guá.

Os empresários, em sua

reunião de segunda-feira,
mostraram-sa preocupado
com o movimento inicia
do pelos metalúrgicos, que
culminou com a réalízaçãc
de assembléia no domín
go. O alastramento do'
movimento a outros seto
res da atividade econõmí-;
ca do município tem tra
zido certo receio aos pa-'
trões, .

EGGON SILVA NO
CONSELHO / ECONOMIA"

:z:sza:

APOSENTADOS INGRESSAM COM NOVAS

AÇOES EM JUIZO' Ass6�iâÇãO, na rua Cabo

A Associação dos Apo- Harry Hadlich,' junto ao
,/ sentados e Pensionistas de escritório de advocacia do

Jaraguá do Sul, já ajuizou Dr. Madrid.
mais de cem ações contra Os aposentados ainda
o INPS, reclamando o pa- não associados e que de

gamento e a reposição dos, sejarem ingressar em juí
descontos que o Instituto zo reclamando o que lhe

reteve nos últimos cinco foi tirado ilegalmente'pelo'
$os, ilegalmente. Além INPS nos últimos anos,

disto, nas ações ajuizadas, poderão procurar. o mes

eis aposentados pedem o mo endereço, munidos de

valer real do benefício. duas fotos 3x4, o último

.
Segundo o presidente Ge- . carnê de contribuição e a

rold Meier. existem mais certidão de aposentadoria
de duzentas ações para dar do INPS. Cerold : Meier

entrada junto a 2a. Vara informou que o ganho de

da Comarca de Jaraguá do causa das ações é pon.o
Sul, . todavia, carecem da pacífico, tembrando, por

documentação complemen- isso, da necessidade da

tar, que deverá ser entre- juntada da documentação
gue na sede provisória- da com a' maior brevidade.

No último día 26, o in

dustrial. j' ar a g u a s n s e

Eggon João. da Silva,
atendendo convite do Con

selho R,egional de Econo

mia, proferiu palestra so

bre o tema "Adminístra
ção Participativa", tendo

como local o auditório do
Bescri, em Florianópolis. A
palestra do diretor-presi
dente do Grupo Weg con

tou com +a presença de

grande número de convi
dados especiais daquele
Conselho, e fez parte do
ciclo de palestras sobre a

economia catarínense. pare
o qual são convidados
comocpales.t.rantes persona
lidadélf"'�ö mundo econô
mico barriga-verde.

MUNICIPIO PODE ASSINAR HOJE CONvENIO
COM A UNIÄO

Às 14h30inin deste sába
do, em.Joinville, o prefeito
de Jaraguá do Sul, Durval
Vasel, participa da soleni-

. dade em que o secretário

especial de Ação Comuni
tária da Presidência da Re

pública, Dr. Anibal Teixei
ra, assinará convênio com

cerca de cem Prefeituras
do Estado. E dentre os mu

nicípios beneficiados pode
rá estar o de Jaraguá, que
há duas semanas, através

do próprio prefeito, enca
minhou vanos projetas
àquela Secretaria, em- Brô';
sília, totalizando Cz$ ... .'

2.420.000,00. 'Há grand�
expectativa no atendimen
to do pleito.

Informou Vasel que no
mês de maio, o Posto de
Saúde da Vila Lalau con

sultou 175 pacientes, das
quais 140 consultas médi
cas e 35 de enfermagem.

Hão dê trato a cupim. ßrtama tem cabides e'outros utensíUos cromados. Rua Joinville 1.644.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gente- & Informações,

o: i' desembergador Ge-' o Estado, no valer de US$
"

"

. , " .',. .,),

ràldo �ma Salles assúmíu . 16,5 müfrões com o BIRD D;EBl:1JANtJ:!S/�f) _ o Rosane Pédri' a 2a. prín- ta juJ:liná, .a. partír 'das 1.1,,: ,','
na' térça-Ieíra, ''dia''24,. o é o BID. ç.A. Baepe:ndi, deterínínou cesa. .o .a,conteci:mento" horas. Churrasco, fogüei::'

governo idó Estado, em ce- Para o' "Correio: do Po- para o dia 24 de outubro, musicado pelo Arco Iris, " ra, 'quentão, vínho e de�,
rímönía reaiízada.às.10 vo" e para os jaraguaen- o Baile das Debutantes, revestiu-se de sucesso. mais atrações estarão a

horas, no Palá�io Santa ses, a investidura d.o Des. com o Grupo Musical San POSSE NO ROTARY _ disposição de
-

todos os
Catarina. O presidente do Gama Salles no rnais ,ttltoc' Remo, do Rio cGrands do. Terça-feíra, 19 de julho, participantes,." . ,

Tribunal de Justiça chega posto executivo do Estado 'Sul. SegWido o 'dlietör so- no Restaurants Itajara, a,
'

"

ao governo, pelo impedi- é auspicioso, eis que ini- cíal Arno Henschel, já reunião festiva de posse D-R:.O-P�E-S _ Um atirá-
mento legal do ex-vice- dou aqui as suas atívída- está confirmadas dez de- do novo Conselho' Diretor co ao 'leitor e amigo Erh·
governador Victor Fonta- des profissionas.: COmO ad- butantes e outras já foram do Rotary Club, marcada Co Schweitzer, pelos ,.60'

'

na, que desincompatibili- vogado, junto a redação contactadas. No dia 201 para as 20 horas. Aristi- anos de idade, comemo-,

zou-se da função, pare con- deste jornal, na época na julho, o clube promove o des Panstein assumirá a rados domingo na recreá
correr às eleições de no- Av. Marechal Deodoro Baile de Férias e o Con- presidência, substituindo Uva da Marisol. (x) A Noí
vembro próximo. Gama 136. O ilustre homem pú- curso Rainha dos Estudan- a Nélson Tabajara do te do Queijo e do Vinho,
Salles permanece no car- blico foi também. Secre- tes, com o 4a. Redenção. Amaral Costa. Somos gr9- ontem, à noite, no Beira
go enquanto,durar a via- tário do Interior e Justi- 1lI FECIJA _ No dia 12 tos pelo convite' à posse. Rio, foi um sucesso. (x)
gem que o governador ça e atualmente preside o de julho, dentro do prö- NO C.D.L. _ O Clube de No día 2 de julho, às
Esperidião Amin está fa- Tribunal de Justiça, a grama da Semana de Ja- Diretores Lojistas de' Ja- 14h30, Encontro de Idosos
zendo aos Estados Unidos, quem cumprimentamos pe- raguá, o III FECIJA ;_ Fes•. raguá- dó Sul marcou pa- na Comunidade Evangéli.
para assinatura de contra- Ia assunção, ao governo tival da Canção Infantil ra o dia 2 vindouro, às Ca Centro.
tos de financiamento para do Estado. Jaraguaense, promoção da 19h30min; no Baependi, o

G1ANY BARDIN :E A RAINHA DO COMllRCIO DE Academia de MúsiCa Car- , jantar festivo de posse da'
.

JARAGUA DP S'(JL neirinho, CIP, Secet e Mu- nOVa diretoria. Aconteci,
sícal Arco Iris, As ínscrí- mento que realiza-se anu

cões estarão abertas até o almente, desta feita assu

dia 30. O FECIJA, que en- me o comando do CDL Ivo
tregará Cz$ 3 mil em prê- Ewald, no lugar de José
mios, está marcado para o .Luíz Nicolodelli.
Ginásio Artur Müller, a, TELEFONISTAS _ Na
partir das 14 horas.

-

noite de sexta-feira (on
FESTA/ÇORUpA _ A tem),' estivemos partíci

Escola Básica 'São José, pando .do jantar de con

de Çorupá, ,realiza nesta Iraternízação, em regozi io
sábado, dia 28. a partir das ao Dia dir Telefonista, que
17 horas, a sua festa iu- comemora-se neste domín
nina anual, com várias go, convidados que .íomos.
atrações, dentre as ouais O evento reuniu na Chur
danças tioicas, quadrilhas. rascaria Müller as� profis
pescarias. bínco etc. Ini- síonaís de todo o .munící
dando às 22 horas, o baile pio. Parabéns pela data!.
animado .pelo Grupo Mu-
sical Primavera, no Salão CORAL J DOMINGO _

CASAMÉNTOS ., Nosso :-

Paroquial de Corupá:' O
'

Com apresentação marca- .cadernính-, registra neste

convite é extensivo a to- da para este domingo, dia sábado, na Igreja 'Matnz,
.dos os leitores.

.

29, às 20 horas, estará sé os enlaces matrímeníaís.
ARWEG/INAUGURA _ apresentado em Jaraguá de: l lh - Ezequiel Costal

No sábado próximo, dia 5, do Sul, na Igreja Evarrgé- Márcia Saitmer: 15h30 -'

a Arwee, comemorando' lica Luterana Centro, o Nadir Nunes/Márcia Al
seus vinte anos, íneuzura Coral da Faculdade de ves; -16h 15 - Vilson Spézía/
as modernas instalações Teologia de São Leopoldo- Clair, Moreira; 17h15 -

da nova sede social. Um RS. Será um grande espe- João. Maria Coelh?/I.zol€ne
orOQrama variado será táculo, para o qual toda a Pereua; 18h - Vamo Ca
cumorido i'I partir das 13 comunidade é convidada. nholafRoseliWithöft e An
horas, aberto COm um al- -"

.

,'�'
'

. ,-
_ ; tónio da SiJva/Ana Luzia'

moço no Chafé da Direto- AABB-PROGRAMA _ A .Fagundes. ,Na Barra, ,18h,
,ria. A inauguracão está Associação Atlética Banco J.oão Nazario / Bernád,ete
prevista para as 16 horas, do Brasil, em mais uma de Banak e, no Rio Molha" no

sepuindo o cerimonial. co- suas promoções, marcou mesmo horário, Irillen

queteL e v�rios shows. - para o dia 5 de julho, sá- Kitzb�rger/Evanilda Gut

Agradecemos o convite e bado que vem, a sua fes- jahr,
lá estaremos.
DENiSE :ti RÀINHA _

Dentre as .oito concorren
tes ao título, a jovem De
níse Katcharowski foi elei-

'

ta sábado, 'no ,:Beira Rio,
a ra'inha do Colégio Esta-

.

dual, Roland. bornbusch,
através de comis.são iu�ga
dora. Vanilde Madsa Stin
ghen foi a, la. princesa e.

'

I
,
i

,Des. Gama sanes' é o' governador

'A bonita Giany Maria

Bardin, das Lojas Hermes
Macedo, foi eleita sexta
feira à noite, no. Juventus, ,

a Rainha do Comérco de

Jaraguá do Sul, evento or

ganizado por Beto Premo
çÕes. Marli Tobias (Chur-

. .rascana Müller) e Vânia
ROSa '(Status Modas), fo-

ras as la. e 2a. princesas.
Além delas, concorreram

Martha Sueli Xavier - (Ar
te Laje Jaraguá), Maurize
Krieser _ que' foi M'ss
Simpatia (Confecções Lili),
Ana Cristina Hornburg
[Confecçõés.Suell] e Rose
eler VaZ (Celína Cabelei-'
reiros).

Da nova geração, completando seus lindos
15 anos de Idade,' no dia 30 de junho próximo, a
simpática Dione Fabiola Koch, filha do ca'Sal ami
go Mauro (Lenir) Koch, ele dlretor-admlnlstrat1-
'vo da Menegotti Ve1cuios. A comemoração�dar
seJá no Beira Rio. Nossos parabénsl.

Jóias, relógios, puLSeiras, anéis, alianças,
pràtaria, artigos em ouro e tudo o màis para
presentes na'

Reloioaria
MareChal Deodoro '431 e Getúlio Vargas n' 9

Ivenida

Mamaê Coruja
Artigos Infa,nUs, Perfumes e Bijouterlas.

Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 16-8 .....' Fone 72-0m

CORREIO DO ,pOVO .{:
I.':'

B-arão do Rio Branco, sala 4 '

'

FONI;:-l2.2607

em comemoração ao" seu

oitavo ano, promove uma

confraternização e entrega"
ao ex-secretário Etevaldo'
da Sílva� o título de sócio:

-,

benemérito da Associação.
(x) O' munícipío de Luiz
Alves já se 'prepara j)ãrà
a III Festa Nacional da
Cachaça, marcada para ,95
días '�8, 19, e 20 de julho.

FLUTUA.NTES _ Estarão
abertas até o dia 30, pelo
FÓFle 72-0888, com Jöní, na
Secet, as inscrições ao· 39
Salão Jaraguaense de Ar-
tes Plásticas. (x) Na

.

pró�'
xíma sexta-tetra, dia

�

4, ài. �
,"

ACIAG,
,

de
, Guaramirim, ',-

,I
,

J;�AGUÁ:30�OSBEM TECIDOS.
�� ��.

Exclusividade T: .

Maçchione - Acessory -

HWY - i e Park Avenue

Rua Preso Epitácio Pes
soa, 868

'�-=�='=,=,:...--

" . FORe '12-1201

'Iai:agúã do Sul.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Canários premiados
A Sociedade Jaraguaen

se de Canaricultura e Or

nitologia, encerra neste

domingo a VII Exposição
Regional de Canários de
Cor e Porte, no Armazém
da Rede Ferroviária Fe

deral, aberta com presen
ça maciça de convidados.
A média de freqüência es

tá sendo considerada boa,

prevendo-se que mais de

Qito mil pessoas vão apre
ciar Os 320 . canários com

suas 73 variedades de co

res em axposíção, além

dos 30 papagaios de vá

rias procedências, os aquá
rios e as plantas ornamen

tais .
.

O presidente Lauro Sto-

inski e companheiros de

P1aJNÄ ·03

a Exposiçã.o Maei.Dlal
-

vao
diretoria estão satisfeitos
com o sucesso da Exposi
ção. No julgamento, diri
gido .pelo presidente da
Associação Brasileira . de
Ornitologia Amadora, Wil
son da Costa Florin, de
São Paulo, a classificação,
por maior número de pon
tos, é esta: 1. Nélson

Barg (1.293 pontos), 2.
Lauro. Stoinski (603), 3.
Gilmar Píccoli (259),. 4.
Bruno. Leutprecht (144), 5.
Rolf Dams (112); 6. Artur
Ortmann (108), 7. Ivo Pra
di (64), 8. Alibert Ewald
(37), 9. Orlando Spézia (10
pontos) e em 10'llugar, Ro
meu Luís Prim.
Dos 320 canários em ex

posição, 35 deles têm con-

..

Drouas, tema de Encontro em jUlho
dições de disputar o Cam- Sob a coordenação da

. peonato Brasileiro de Cor Comissão Regional de
e Potte, marcado para ju- Prevenção ao Uso Indeví
lho, a partir do dia 11, no do de Drogas, será realí

Parque Agua Branca, em zado nos dias 9 e 10 de
São Paulo. O índice de julho, no salão Cristo Rei,
classificação é altíssimo, o Encontro sobre Drogas
demonstrando que em Ja- que Provocam Dependên
raguá do Sul, seguramen- da, de 16 horas de dura
te está o melhor plantel cão, que vísa capacitar
de canários de Santa Ca: diretores de escolas esta
tarína. Em São Paulo, além duais, particulares e mu

do Campeonato Brasileiro, nícipaís, professores de

paralelamente' desenvol- educação física e proles
ver-se-á o Campeonato seres que participaram de
Mundial. Cursos sobre Drogas, pro-
A Exposição permanece . movidos pela Secretaria da

aberta .neste sábado e do- Educação, para o desen
mingo. O ingresso custa volvíment., de ações pre
Cz$ . 3,00 e todos concor- ventivas quanto ao uso

rem a três canários e res- indevido e abusivo de

pectívas gaiolas. drogas.
Dentre os assuntos da

pauta constam: A Políti
ca de Venda dos Medica
mentos, A Política de Pre-

Patrulha Mec'ö,nizada atua em Rio Clrro I
Uma retroescavadeira

integrante . da Patrulha
Mecanizada da Compa
nhia- Integrada de Desen
volvimento Agrícola de
Santa Catarina; vem exe

cutando em Rio Cerro I,
a abertura de um canal de

drenagem, que beneficia
rá diretamente a catorze

produtores rurais. Uma
Comissão Municipal, inte

grada pela Prefeitura,
Acaresc, Cídasc, Sindica
to dos Trabalhadores Ru
rais, Gumz Irmãos e Sea
ra Avícola, promoveu um

levantamento geral do mu
nicípio, determinando as

prioridades, sendo a retí-

Arweg inaugura nova sede no dia 5
.A Associação Recreati
va Weg, em comemora

ção à passagem do seu vi

gésimo aniversário de fun

dação, programou soleni
dade para o día 5 de ju
lho, para a Inauguração
de sua nova sede social.
Toda a programação a ser

desenvolvida na data es

tá definida. Às 13 horas,
Um almoço de confrater
nização; 16h, inauguração
oficial da nove sede so

cial, com a presença de
colaboradores, imprensa e

convidados. No cerimo-
. níal, talarão o' presidente
da Arweg, Célio Alberto
Eisenhut, o presidente do

Grupo Weg Eggon João da
Silva, seguindo-os a bên
ção da nova sede, o desa
tamento da fita pelos fun
dadores da WEG __ Srs.
.EgQon João da Silva. Ge
raldo Wernínzhaus e Wer
ner Ricardo Voigt,· o des
cerramento da placa come

morativa pelos Srs. Vi
cente Donini e Célio Eise
nhut, respectivamente o

primeiro e o atual presi
dente da Arweg; em se

guida, visita às instala

ções.
Posteriormente, um co

quetel a todos os presen
tes . .E' a partir das 18h30,
com apresentação de Ter
ra Júnior (Rádio União de

Blumenau), serão apresen
tados sete shows no palco
da nova sede, com 5 ho
ras de espetáculo, com 20
mUSICOS diferentes. Os
shows serão estes: Serta

neja: cantor Fábio Santos;
Acordeão: dauchinho - o

melhor do Sul do Brasil;
Acordeão e cantora: Cas

sínha (a
.

menina de 12

anos); Rumba e gaita-de
boca: Orácio e Ingo; Gui
tarra: Piá; Bandoneão' Me
ninos Pomeranos e Gaita

ponto: Bento Caetano, de

Porto Alegre.
E para concluir, no do

mingo, día 6, às 10 horas.

futebol de salão entre a

Arweg e a Perdigão (Vi
deira), no Ginásio da

Arweg.

fícação e alargamento de
um canal de drenagem,
de três mil metros em Rio
Cerro I considerado o

ideal para a realização dos
trabalhos;
A Comissão reuniu-se

com a comunidade bene
ficiada no día 9, onde fi
cou acertada a realização
de convênio entre a Pre
feitura e a Cidasc, onde
afora o custo da hora/má
quina e operador ao en

cargo da Secretaria da

Agricultura (Cidasc), os

beneficiados pagariam Cz$
47,00 a hora. No entan

to, a municipalidade deci
diu arcar com Cz$ 30,00
a hora, cabendo, então, a

cada produtor, o paga
mento de somente Cz$
17.00 a hor., da tetroesca
vadeira.

. A abertura do canal
ache-se em fase de ·COIl

clusão. Ele virá melhorar o
sistema de drenagem das
arrozeiras, além de possí
bílítar o melhor escoamen
to das águas pluviais. A
Comissão já encaminhou à
Cidasc, o pedido para o

deslocamento de um tra
tor de esteira, para traba
lhos junto as comunida
des produtoras elo interior
do municípío,

Paça uma assinatura do
"Corfélo do Povo"

e-s 100,00, Ligue 72-0091.
-------------

Centenário . da Fundação Evangélica
A Fundação Evangélica

de Hamburgo Velho co

memora neste ano um sé
culo de existência a servi �
ço da educação comuni
tária. Intensa programa
ção se desenvolve durante
todo o ano, com o envol
vimento de alunos, pais,
ex-alunos e a comunidade
de Novo Hamburgo e do
Vaie do Rio dos Sinos.
As comemorações do

centenário da Fundação
Evangélica terão seu pon
to alto em setembro pró
ximo, especialmente nos

dias 27 e 28, com o "Dia
do ex-Aluno". A progra
mação especial do "Dia
do ex-Aluno" está sendo
preparada pela Comissão
dos ex-Alunos e deverá
contar com maís de mil
participantes, entre eles

homenageados espec;a;s,

venção à Nível Nacional
e Estadual" Fatores que le
vam ao Uso Abusivo de
Drogas, O Papel do Dire
tor e do Professor na Pre
venção, Tabagismo e Saú
de, Relacionamento Profes
sor e Aluno/Escola e Fa
mília, A Importância . da
Atividade Corporal na

Prevenção e Tratamento
contra o Uso de Drogas e,
ainda, Sugestões Práticas.
Como condutores do En
contro, funcionarão a prol.

.

Iris Barg Piazera, D.. An
tônio Cândido Carneiro
da Cunha, Dr. Marlo Sou
sa, prof Armando Cipria
ní, Dr. Wilson Leitão Lei
te, prof. Sebastião Iberes
Lopes Melo, Padre Mau
rício Leãó e as Comissões
Estadual e Regional de
Prevenção ao Uso Indevi
do de Drogas.

como ex-professores e be
neméritos da Fundação
Evangélica.

Se você é ex-aluno da

Fundação Evangélica ou

conhece um ex-aluno, fa

ça contacto com a Funda
ção (Fone 0512-934022,
Caixa Postal 2123 _ 93250
_, Novo Hamburgo-RS} e

receba maiores informa
ções. Para qUe a festa do
centenário seja completa,
falta somente você. Lem
bre-se: "Quando os ipês
florescem, a Fundação
Evangélica comemora o

seu día".
O presente texto é do

Centro Educacional Evan
gélico de Jaraguá do Sul,
a propósito do centenário
da Fundação Evangélica
de Hamburgo Velho, que
dedica-se à educação de

. crianças e jovens:
--_

PRODUTOR TERÁ ESTANDE NA AMOSTRA

Durante a realização da
2a. Amostre Agropecuária
_ de 19 a 21 de julho -

no Parque Agropecuário
"Ministro João Cleophas",
além da exposição agroin
dustrial, no interior do
Pavilhão Artur Müller, ha
verá um estande para co

mercíalizacão de produtos
dos agrícultores. direto ao

consumidor. Funr-ronaré
dursnte os três dias de
Amostra. onde o consumi-

•

dor poderá adquírr pTC
dutos caseiros. 1<1i<;,' como
estrudel, licores, geléias,
mussis. doces, bolachas,
'" affers, pães, cucas, pé
de-moleque, cocada, me a

(lo, entre outros.
O próprio produtor ve n

dcré, estabelecendo assim
o intercâmbio comercial
sem a interferência de
terceiros .: A Acaresc vai
coordenar o estande' do
produtor.

2Ei'
·ANOS
1961 lUeg 1986 I
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E para que chegue M
conhecimento de todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será publicado
pelá imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du-
rante- 15 días.

- " .

pAGINA 04

.ANIVERSARIANTES. NASCIMENTOS
Fazem anos hoje: 28 Dia OI/junho
Pastor" Irigo Piske, Sra. Elisiane Moníze, filha
Adele Henschel. Sr. Mir- Izaír (Schirley). Dalpíaz,
rio Melo, em Joinville; Dia 03/junho' .

.

Sr. Gustavo Lange, em Moacir v.Jr., filho Moacir
. Itapocuzinho; Sr. Pedro (Neusa) Derettí. Cristíane,
João Pedrottí, Sr.' Julmir filha Valdecir (Teresínha]
José Rozza. Lorenz; Jaquelüne Hely,
Fazem anos domingo filha Orlando (Ailgela)

Sr. Ezeram Neckel, Sr. Atanazío.
Paula WieHe, Sra. Edna, Dia 07/junho
esposa de Kurt Hermann, Maicon Roberto, filho Ma
em Rio do 'Sul; Sr. Luiz riano (Lúcia) Orzechowícz.
Prestini, Srta. T e r e z a Dia 08/junho

. Weiller Müller, Sra. Elfrí- Crístíen, filho Reno (Enir)
da Hoeft, Sra. Terezinha Borchardt; .Jucenír, filho
da Costa Trapp, em J11e; Juvêncio (Valéria) Torí-.
Sra. Olga Meyer, Sérgio nellí. .

Paulo Stéphani, Nilva, fi-' Dia 09/junho
lha João e M�I'ia Ilene Darciane Aparecida, filha
Beckhauser. Valmor (Isabel) Zimmer-
Dia 30/junho mann; Diego Rafael, filho
Sr. Norberto' Fiedler, Sr. Ademir (Maria) da Silva;
Donaldo Schroeder, em Anderson, filho Valmir
Rio Negro; Ana Vicente, (Inês) Hanemann; Alessan
Adílo Kamchem, Márcio dro, filho Wilson (Leurí
Luís, filho Adito (Rosema- ta) Berwaldt; Pabíane.Tílhx
ry) Krueger. Gílmar (Ma. Teresínhe)
Dia 1�. de julho Zopellaro: Sírlene, filha

. Sra. Edelmira Grubba, Sra. Valdir (Anésia) Stenger.
Astrit Liane Schulz, Jair .ola lO/junho -

.,

MUrara, Valdemire Pellis, Crístían Rafael, filho Si

Sr.a. Ursula Rengel, Janis- gold (Lori) KÖnig; biego,
leide Pereira, Laércio Ram- filho Sérgio (Iraci) Vedi;
thum, Marcely Karnehen. Joice Talita, filha Geraldo
Dia 02 .de julho (Renê) de Souza; Rafael
Sr. Werner Valter Krü- Diego, filho Braulino (Ana
ger, Sr. Marco Antônio dir) Caetano; Priscila, fi
Meus dos Santos, Sr. Os- lha Moacir (Floríta) Pe

ny Mário Ayroso, em Rio ters.
do Sul; Sr. Renato Krau-: Dia 12/junho
s�, Dra. Elisabeth Grubba Range' Henrique, filho'

RI.c�ter, em Joinville; Sr. Idalício (Olivia) Leite; Ri-

,Cello Gascho, Sr. Adelino . cardo Aláríco. filho Jua
Baumann, Sra. Alvina rez (Ana Janete) de An-
Karsten Schwedler. drade Lopes; Gísele, filha
Dia 03 de julho Gilberto (Jocelia] Bambora,
Sr. Pedro Winter, Sra. Dia 14/junho
Marta Romilda Joenck Lauri Júnior, filho Lauri
Hoertel, em Ibirama; Sra. (Lucínda) Martins; André
Ana Izabel Mascarenhas : Felipe, . filho

-

H e r m es

Scharehark. no Paraná; (Ruth) Vogel.
Sr. Carlos Chíodiní, Sr. Er- Dia 15/junho
nildo Rowe, Elisângela Claudemir,. filho Carlos
Stela de Souza, em JHe; (Lucila) Linder.
Sr. Leopoldo Bettoni, Sr. Dia 16/junho
Flávio Fischer, Elisa Lue- Gabriela Fernanda, filha
ders, Sra. Zoraide Rozza. Carlos (Lilian) Mueller;
Dia 04 de julho Joice" filha Orlando (Mar-
Sra. Waltraud Harbst Zen- Iene) Kovalski; Adriana
ke, Sílvio César Fagundes, filha Wolfgang . '(Lúcia)
Sr. Walter Weller, Luiz Riedtmann; Rosíane, filha
Pinter" Francisco Papp, Osni (Loni) Friedemann.
Sueli da Costa, Margareti Dia 17}junho
Töwe. Júlio César, filho'Vilmar

(Helena) Garcia; Leandro
Francisco, filho Arnaldo
(Lindete) Silveira; Djalmo
Júnior, filho Djalmo (Sa
lete) Bittencourt; Ana Ca
rolina, filha João �Ma.
Aparecida) Grignani; An
dressa, filha Vendelino

(Né�ia) Titz.
Dia 18/junho .

Daiane, filha Neodi (Tere
sinha) Bortoncello.
Dia 20/junho
Fabi.ano, filho Luiz '(Ire
ne) De Ávila.
Dia 231julih9
Luís Fernando, filho Sér
gio (Ter,esa) Bertoldi.

FALECIMENTOS
Dia 11ljunho

.

Emma Mielke Schlup, 90
anos; Arlete Stein Pimen
tel, 25 anos.

Dia 12/junho
. Graziela Rahn, 8 dias.
Dia 16/junho
Waldyr Bertolini, 56 anos;
Sílvio Pradi; 86 anos.

Dia 20/junho'
Anna Schiesse Müller, 17
anos; Crist.iane Ol'sIGt;v 1

.

dia.
Dia 2t/junho
Leopoldo Planinscheck, 61
.anos; F r i e d a Blõdorn
Drews, 75 anos.

Praclallas ,de Casamentos
MAROOT ADEUA ORUßBA LEJ:iMANN, Onerar do R.:

gístro CivU do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela leí, a fim de se .

habilitarem l)81'a casar, os se2lliDtes:
Edital 14.927 de 17-06�86. comerciário, natural de
Lldaldr Rosa e Darl1 Walz Schroeder, neste Estado,
Ele, brasíleíro, solteiro, domiciliado e residente na

motorista, natural de Ja- Rua José Teodoro Ribeí

raguä do Sul, domiciliado ro, 450, nesta cidade, fi
e residente em Santa Lu- lho de Gervásio Corrêa e

zía, neste distrito, filho de de Rosa Behnke Corrêa.
Alvino e de Marie Edite Ela, brasileira solteira
Gasehe Rosa. Ela, brasi- costureira, nat�ral de Ja�
leira, solteira, costureira, raguá GO Sul, domiciliada
natural de Schroeder, nes- e residente na Rua Cam
te Estado, domiciliada e po Alegre, 382� nestà cí
residente em Schroeder, dade, filha· de Affonso
neste Estado, filha de Ale- Bertoliní e de Maria Zan
xandre Walz e de Lína ghelíní Bertolini.
Kretschmer Walz.

Edital 14.928 de 17-06-86.
Elinor EIert e Irací Ramos
Ele, .

brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re

sidente' na Rua 25 de ju
lho, 1.520, nesta cidade, fi
lho de Mario EIert e de
Regina Reblin EIert. Ela,
brasileira, solteira, costu
reira, natural de Luís Al
ves, nesta Estado, domici
liada e residente na Rua
Fríedrich Wílhelm Sonne
nhohl, 395, nesta .cídade, .

filha de Arnoído Manoel
· Ramos e de -Anezia

.

Balsa
neli Ramos.;

Edital 14.929 de 17-06-86.
Valmôr Marquardt e Do
racl Kuester
E'le,. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Mas
saranduba, neste Estado'
domiciliado e residente n�
Rua Victor Rosenberg,
707, nesta cidade, filho de
Gustavo Marquardt e de

· Hilda Marquardt. Ela, bra
sileira, solteira, costurei
ra, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua Victor Rosen
berg, 707, nesta' cidade fi-

·

Ira .de Aroldo Kuestsr e

de. Ilsa Bolduan Kuester.

Edital 14.930 de 18-06-86.
José Luiz Wandervegen e

Marli Nair VIer
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Coru
pá, neste Estado, domici
liado e residente em Jara
guá-E'Squerdo, neste' distri
to, filho de Hereilio Wan
dervegen e de lvimir Ro
sa Wandervegen. Ela, bra
silei:ra, solteira, operária.
natural de Jaraguá do Sul,
do:qüciliada e residente
em Jaraguá-Esquerdo, nes
te distrito, filha de Bem
vindo Uler e de Maria Eli-

.

sa Domingos Uler.

Edital 14.931 de 19-06-86.
Gflmar CO'i'rêa e Teresi
nha Maria BertoHni
Ele., bras_ileiro, solteiro,

Poslo de Vendas Marcallo
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

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

ADV'OGADA
Dra.·· Auri1ene M.· Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
'ventáriós - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo" Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Edital 14.932 de 20-06-86.
Célio Luçolí e Irene Costa
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro; natural de Rio

Negrinho, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua dos Escoteiros, 42,
nesta cidade, filho de
Eustachio Eugenio Luçelí
e de Isolde Luçolí, Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nàtural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

.Rua Antonio Carlos Fer
reira, 745, nesta cidad-e.
filha de Emílio Costa e de
Rosalia Costa.

Edital 14.933 de 23-06-86.
Jarbas' Duarte e Maria
dos Santos.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Joín
ville, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Palmital, em Garuva, nes

te Estado, filho de Hono
rio José_ Duarte ,e de Car
men Crispim Duarte. Ela,
brasileira, solteira, do lar,

natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Carlos
Eggert, 180, nesta cidade,
filha" de Astrogíldo Antö
nío dos Sentos e de Ce·
dália Maria Corrêa.
Edital 14.934 de 23-06-86:
lrineu Boshammer e ElZira
Kassnér
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de �,IN.
telândia.. Paraná, domící-
liado e residente em Ja
raguá 84, neste distríto,
filho de Helmuth Bosham
mer e de Elvira 'Prochnow
Boshammer. :Ela brasileira,
solteira, operária, natural
de

.

Massaranduba,
.

neste

Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Padre Pe
dro Franken, 156, nesta ci
dade, filha de Curt Kas
sner e de Valeria Voigt
Kassner.

Edital 14.935 de 23-06-86.
Claudio Alves e Rosíme
ri Aparecida, Kreutzfeld
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Lon
tras, neste Estado', domici
liado e residente em Ja
raguá-Esquerdo. neste dis
trito, filho' de Avelino Al�
ves e de Maria de Borba.
Ela, brasileira, solteira,

.

operária, natural de Mas
saranduba, neste Estado.
domiciliada e residente na

Rua Vitorio Pradi, 313,
nesta cídade, filha de Al-'

.

brecht Kreutzfeld e· de
Esther Kreutzfeld.

Mendonça Refrigeração
Consertos de máquinas automáticas, lava-roupas,'

refrigerélldores, freezers; ar condicionado e

reÍormas em geral.

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

Saúde/Jaraguá do Sul.
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Cidasc caça morcegos hematófagos Projeto polêmico leva a discussões acirradas na Câmara
o surgimento de mortes .

de animais (gado bovino)
no Estado devido, ao- ata-

,

que. de morcegos hema
tóíagos, -que transmitem a

raiva, é considerada pre
ocupante pela Cidasc, em

algumas regiões- Equipes
vem percorrendo o Esta

do, onde foram detecta

dos focos e onde também
não ocorrem, como medi
da de prevenção, ante o

_ surgimento de algum sur

to. Em Jaraguá do Sul, de

acordo com o médico-ve
terinário Fúlvio Goetten,
da Cídasc. a equípe de

'combate à raiva, sediada
em Joínville, já atuou em

Rio da Luz Vitória e tam

bém na Tifa Schubert

(Três Rios do Norte), on

de há informações de su

gadora por morcego hema

tófagos em animais.

Aqui não houve nenhum
'caso de raiva. Muito em-,
bora todos os morcegos
hematófagos sejam trans

missores, possivelmente os

que atacaram pão estavam

contaminados. Na região,
segundo Fúlvio, foram

detectadas duas das três

espécies conhecidas no

Brasil e destas, uma' em

pequena ,quaIltjqade. A
díferença entre _0, mor
cego hematófago e 9 mor

cego comum, é que o pri
meiro é arisco e só ali
menta-se de sangue, ao

passo que o outro, tam
bém chamado de "domés
tico", não causa dano al
gum, a não ser incômodo,
principalmente qua n d o
instalados nos sótões ou

nos telhados das residên
cias.

o hematófago Instala-ss
.

em grutas e íurna, úmi
das e dificilmente são en

contrados na cidade. Os
morcegos comuns, para
afugentá-los e livrar-se do

incômodo, basta iluminar
o local onde hábitualmen
te se instalam, ou então
usar naftalina ou enxofre.
Com o cheiro eles vão

embora, ensina o médico
veterinário da Cidasc, que
concluiu sua informação
ao "Correio do Povo" di-_
zendo que em Jaraguá do
Sul vem sendo mantida a

vigilância, tanto canina
como bovina, e que na

da há a temer, por hora.

Educação capacita recursos humanos
de Letras vai ser realiza
do de 21/22 e 28(29 de ju
lho,' no Centro Educacio
nal Evangélico; curso de

Atualização em Alfabeti
zação, com realização mar

cada para o período de 21

a 25 de julho e, ainda, cur
so de Atualização em Tec

nologia Docente, de 19 a

26 de julho, igualmente
no Centro Educacional
Evangélico.

A Secretaria da Educa

ção, através da 19a. UCRE,
promove capacitação de

recursos humanos, com a

realização de vários cur

sos, cujas inscrições estão
sendo efetuadas na Divi

são de Administração
.

de

Pessoal. Com, finalidades.
definidas dentro da con

ceituação técnico-educa
cional. o curso de Atua

lízação para Professores

Agrônomos reúnem-se hoje em Jarauuá
O· Núcleo Litoral Norte

da Associação dos Enge
nheiros Agrônomos de

Santa Catarina, tem con

graçamento técnico-social
marcado para a data de

hoje, 28 de junho, ne

S.E.R. Menegotti.. Presidi
do e secretariado pelos
agrônomos Teodoro Cata
festa e Paulo Demo, res

pectivamente, da progra-

mação consta participação
esportiva (futebol), reu

nião técnica para informa

ções, debates de interesse

agronômico, a cargo elo

Sindicato da categoria,
bem como subsídios pre

paratórios para o congres
so regional. Um almoço
festivo encerrará o encon

tro.

A Câmara de Vereado
res, de Jaraguá do- Sul es
té 'em recesso, cumprido o

período ordinário de ses

sões do primeiro semes
tre. Na última sessão or

dinária, um projeto polê
mico pôs a discussão o seu

mérito, após as Comis
sões terem dado parece
res contrários a aprova
ção. Os vereadores tam
bém apresentaram indica
ções,· como' a de Luiz Z6n
ta, que solicitou a Celésc
a colocação de: luminárias
na rua Domingos Olívio
Brugnago (Vila Nova) e

no Jaraguá 84, defronte a

Igreja S. Trindade, da Es
'cola até o comércio Mar
quardt; Ademar Winter,
ao Samae, pediu a exten
são da rede de água para
a rua Luiz Bortolíní (Ja
raguá Esquerdo)'; 'Àlmiro

Barra' Velha
pavimenta ruas
Com o objetivo de atrair

maior fluxo de turistas ao

balneário de Barra Velha,
o prefeito Walter Régis
quer concluir até '"0 -mês
de dezembro.va implanta
ção de calçamento na

maioria das ruas da cida
de. Dentro de um projeto
estabelecid., no início do

ano, o trecho entre a pon-:
te de Itajuba até Piçarras
será' asfaltado. Serão in

vestidos recursos na or

dern de 5 milhões de cru

zados.
Com recursos do pró

prio município, outras
áreas serão beneficiadas
com o calçamento, como

o trevo da Barra Velha
até a Escola Básica David
Pedro Espíndola, numa ex
tensão de 4.800m2 onde
serão investidos cerca de

Cz$ 1 milhão e 500 mil.
Também a rua dos Profes
sores será calçada com la

jotas e a rua 575 (rua da
Assembléia de Deus) per
fazendo um total de ....

4.800m2, A conclusão des
tes trechos será até o dia
15 de dezembro quando
começa a abertura oficial
da temporada de verão.

Farias Filho, à Celesc, re

quereu a implantação de
iluminação na rua 454 e,

ainda, solicitou a Secreta-
/ria de Segurança Pública
do Estado, um médico-le
gista para atuar em Ja
raguá do Sul, dado os pro
blemas decorrentes da
falta de profissional cre

denciado, obrigando o

transporte do paciente ou

do defunto a outras cida
des, causando, além de
transtornos, elevados gas
tos aos familiares.
A Câmara aprovou o

projeto autorizando o Exe
cutivo a receber, em doa

ção, da Dalcelis, um reló
gio digital completo, bi
facial, com marcação de

temperatura, para implan
tação no centro da cida
de e, também, o projeto
reajustando os vencimen
tos do funcionalismo pú-

. blico municipal, a vigir
desde 19 de junho.

PROJETO REJEITADO

As Comissões de Legis
lação e Justiça e de Fi
nanças e Orçamento, re

[eítaram o projeto-de-leí
que dispunha sobre a al

teração do artigo 150 da
Lei 532, de 31-12-84, que
excluia de tributação do
ISS as operações de pres
tação de serviços entre em
presas de um mesmo gru
po de sociedades. As Co
missões, apesar do projeto
ser originário do Executi
vo, que na mensagem afir
ma que ·a alteração não
traria maiores prennzos
aos cófres públicos,' deram
pareceres contrários, atra
vés de Orival Veginí e

Marino Lenzi. Segundo
eles, a alteração benefí
daria apenas um grupo de
sociedades. excluindo os

demaís contribuintes. num

desrespeito ao princípio de
que a lei é igual para to

dos. A contrariedade foi

quanto ao mérito, "por
deixar nítida impressão

9,e seu direcionamento a

, grupos empresariais de

sonua "suslemaçi;:lo econo

rmco-nnancerra no muní-:

espio",
O fato provocou discus

sões aeirrauas. enquanto
Arnoldo Schutz, procurava
razões para a rejeiçao,
contrastando com a men

sagem do bxecutlvo; br,;rol
Kratzer acusava as Comis
sões de não terem se reu

nido, mas sim, dos. seus
integrantes terem assinado
Os pareceres sem conheci
mento, "mostrando que
estão sendo dirigidos".
Orival Vegíní e Maríno
Lenzt justificaram a con

traríedade de seus votos,
baseados nos pareceres ex

pedidos, porém, Vegini
denunciou que' houvera
tentativa de negociação
com dírigente de grupo
societário, "que quíz I).OS
enganar", mas que, con

sultando um contador, es

te houvera informado que
a alteração traria prejuí-'·
zos ao município. E Ve
gini .

foi mais longe, ao
. afirmar que ao enviar o

projeto à Câmara, o Pre
feito, pordesconhecer con
tabilídada, talvez tenha se

enganado, "pois ele deve
ser formado em outro cur

so";
Já o fíder do governo

Almiro Farias, em defesa
da decisão das Comissões,
disse que concordava com

os pareceres e que não
existe ii figura do verea

dor dirigido na sua ban
cada. E arrematou: "O ve

reador Errol quer legislar
em causa própria, pois' o
projeto iria beneficiar a

empresa onde é alto fun
cionário". TI Schulz. no

final, encontrou resposta
às suas indagações: O
Executivo deixou a "bom
ba" nas mãos dos verea

dores e transferiu a eles
um projeto polêmico que
o próprio não quiz vetar.
antes de remeter ao Le
gisl.ativo Municipal.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Q

_._�_. " ,_ .. _ ... .l
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Escritório ContábU Garcia
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-··RUAJOINVILLE. 18311·.iARAoUA oOSUL:SC-= \.. FONE: 10471I72-GIIIB. �

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

dívísões, toldos, portas saníonadas, luminosos
e serralheria em alumínio.

Consulte-nosl Fone 72-0995

Foto Cenler
Agora sob nova direção

. Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
.

mais uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05 I
SUBA NA HONDÀ

CHE GOU A

. o.. "._', .-.

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÄO. CO
�CIO DE MOTOS, ASSI5TENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONBA-WAY.

ENTRE NESTA .' H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua AdéIia Fischer, 239 (Rodovia BR.280)

FOne 72-2999. _ Jaraguá do Sul ._ SC.

INTERIMOYEIS
Intermediária�de
Imóveis Ltda.

IMÓVEIS A VENDA

·_·1 casa em alvenarià c/150m2, na rua 25 dé
Julho.

- 1 terreno c/450m2 c/frente para o asfalto, pró
ximo ao Posto Marcolla.

- 1 terreB(). cJ25.00�lm2,: c/,frente para as'falto,
.

próximo Michigan Botões.
- 1 casa de madeira na lateral da rua Rio Branco.
- 2 terrenos c/470m2 próximo Arweg - Rua Join-

v1lle.

R. Jo!o Piacolil 1Q4 - fone 72-2117 - Jaragll-á do Sul

Aos leitores
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Sul'Começa o uso da plasticultura em Jar
cimento da planta. A uni- podet
dade de observação do perí
Ribeirão Grande .do Nor- 'cía, o

te .que já tem- o pepino
em fase de crescimento,

Na Barra do Ribeirão
Grande do Norte, o produ
tor rural Eurídes Silveira,
iniciou o uso da plastícul
tura para o cultivo do pe-'
pino-conserva (que é· cul-

Otura de verão). Uma uni
dade de observação de cer-

ca de 200m2 foi montada.' Foi de Cz$ 65.754.714,00 Mas
A técnica da plastícultura, o "bolão do ICM" credí- 195.1
que vem sendo introduzt- tactos no día 25 de junho, 62.388:
da "no �:arasil, já é conhe- rateado entre os 199 mu- Se"
cida há maís de 30 anos no nícípíos catarínensés, prö- que o
Japão" Europa e' Estados porcionalmente aos .. seus nícípí
Unídos.:

�

A plastícultura
:

Indices de partícípação. va-se
nada maís é do que o cul- determinados pelo movi- por c
tívo fo:rçado de olerícolas mento econômico. Assim, ram
(no caso o pepíno-conser- cada um dos municípios Cz$
.va) em estufas, visando do Vàle do Itapocu rece- nau

suprir as necessidades de bem os seguintes valo- raguá
mercado durante a entres- res: Barra Velha (:z$ '2.202..

safra. 65.209,00; Corupá Cz$. 2.094.
Dentro delas são obser- 146.705,00; Guaramirim que t

vados o "efeito estufa", Cz$ 249.013,00; Jaraguá reto

que eleva á
.

temperatura do Sul Cz$ 2.202.217,00; beu

ambiente, forçando o cres-

Sindicalo -dos Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário de Jaraguá do Sul

'EDITAL DE CONVOCAÇÄO
ASSEMBLt;IA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos

os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, em pleno gôzo de seus

direitos sociais, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no próximo sábado, dia 28 de

junho, às 15 horas em primeira convocação e, não
-

havendo número legal, às 16 horas' em segunda
convocação com qualquer número de associados

presentes, em sua Sede Social, à Rua: Francisco

Fischer, n9 60, para deliberarem em escrutínio se

creto sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
l' .; 'Leitura, .discussãi)'·e vótação 40 Balanço Fi-

,,'

nanceíro e Patrimonial, relativo ao ano de
.

1.985, .bem como o respectivo Parecer do
Conselho Fiscal;

2 � Leitura, discussão e votação do Relatório da

Diretoria, relativo ao mesmo período.
Jaraguá do Sul (SCl, 26 de iunho de 1.986.

Renilda Farias _ Presidente

8,J C Manutenções
Se:tviços de Conservação Industriais e Resi

denciais. Instalações e Consertos de toda a linha

elétrica, montagens de aparelhos e instalação de

interfones.

Experiência e garantia do serviço executado.

Rua Equador 62 _ Fone 72-2693 _ Jaraguá do Sul

retornó �o

NOSSA COLUNA -. A partir desta edição,
todas as semanas, no "Correio do Povo", publica
remos a "Coluna da AMEVlrr, que será um elo
de ligação e de comunicação da nossa classe. De
sejamos que todos dela participem, opinando, C()IIIJ
mentando e sugerindo, buscando, acima de tudo,
o fortalecimento da Associação.

FESTA/MICROEMPRESÁRIO _ A AMEVI
:.., Associação Comercial e Industrial da Micro e

Pequena Empresa do Vale do Itapocu, com o ob
[etívo de unir e congraçar a classe, convida todos
es microempresários e povo em 'geral, para a Fes
ta do Microempresário, marcada para o dia 05 de
julho, com inicio às 18 horas, no galpão de fes
tas da Comunidade São Judas' Tadeu, em Jaraguá
do Sul. Haverá quentão, pinhão, cachorro quen
te, churrasco dos melhores e bebidas em geral.
Para este acontecimento, remetemos convites in
dividuais as autoridades de toda a microrregião,
aue também deverão marcar presença..

ASSOCIE-SE A AMEVI _ A AMEVl é uma

entidade nova, que nasceu para ficar. Se você é
microempresário e ainda não associou-se, insere
va-se. Contacte na rua Venâncio da Silva Porto
785, Fone 72-2804, com o presidente João Pedro.
Somente unidos seremos verdadeiramente fortes.

vagas=----F-o-t-o-N-o-r-te-]â-n-d-ia-·-I,-td_;_a-.--:
Rua Venâncio da Sllva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica' Franza Ltda.
Rúa Heinz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

junho

Sesi . abre inscrições'
O Centro de Atividades tura,

do Sesi de Jaraguá do Sul ção ali
� ínformando que dispõe de outros

vagas para admissão nos

seguintes setores: 2 vagas As
de zeladora; 2 vagas de aberta
recreadoras e uma vaga lho)
para professora de cursos según.
populares de corte e cos- no pr

Melhorias em Colé

Portal de Jaraguá.
Em fase final para ser entregue nos próximos dias a II

fase do Portal de Jaraguá, com 'mais 20 Postos de Vendas (lojas). Ex

celente a procura de locação ·das lojas, infarma:ildo a Imobiliária Vai

latU, que poucas ainda se �ncontram disponiveis. Alugue pOl' menos
de Cz$ 1.000,00 (húm mll cruza,dos), uma loja e faça parte do Portal
de Jaraguá onde o s�li 1lr.�uto, tem ,um visual lindíssimo, e as suas

vendél.S serão excelentes.l.foimações: Imob1liárla Vailatti - Fone 72-0292.

São
.Iião

Coluna da AME'I

-EDITAL- 1AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial ae Protestos de Títulos da Comarca
dc 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 centra:
. Alimentícios Tete Ltda _ Rua Afonso Bartel. 233
- Nesta __ Alvaro César Kinolt ..... Rua Rodolfo Hu
fenuessler 755- _ Nesta _ Antonio, .Meneguel -"', .

Rua Av. Mal. Deodoro da Ponseca, 1771 _ Nesta
_ Carlos Alberto Siqueira _ Rua Walter Mar
quardt, s/n. _ Nesta _ Ciro Mathias _ Rio Cerro
I _ Nesta _ Confecções Valkíría Ltda _ Rua 273,
casa' 37 _ Nesta _ Elmo Mathias _ Rio Cerro I
- Nesta __ Eloi Mathías _ Rio Cerro I _ Nesta _

Leopoldo Vogel e Outros _ Estrada Itapocuzinho
_ Nesta _ Luiz Carlos Ribeiro _ Rua 393, casa 45
- Nesta _, Malhas Zeli Ltda _ Rua Olivia Chiodi
ni Pradi, s/n _ Nesta _ Pizzaria Engenho Ltda _

Rua Reinoldo Rau, 21 _ Nesta _ Roberto Ristow
_ Estrada Rio Cerro II _ Nesta _ .osmar Celio
Deretti Angelo _ Nesta.

E, como oS ditos devedores não foram encontrados
.
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

(1areçam neste Cartório, 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, 26 de junho de 1986
Aurea MiiIJ,er Grubba - Tabeliã de Notas e

JficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de l.do Sul

Confecções Sueli' Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inve'rno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

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

. F. 72-0603 Jaraguá do Snl _ SC.
LOJa 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul,... SC.
Loja 3 • Rodovia BR-280 (km ,63) . POrtal de Jardguá.

�

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura MuniCipal de Jaraguá . do Sul
SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Contab1lldade

Balancete Financeiro. Referente o mês � Maio de 1986

RECEITA
TITULOS

Até o Mês
Anterior

Tot a I

Receita Orçamentária
Receitas Correntes
Receita tributaria 2.774.991,59
Receita patrimonial 2.000.356;19
Receita índustríal ;......... 3.500,00
Transferências correntes .... 18;908.599,51
Outras receitas correntes .. 367.105,02

Re'Ceitas de Capital
Alienação de Bens -1-

Transferên<:_ias de Capital .. 5.000,00

SOM AS. . . . . . . .. . .. . .. Cr$ 24.059.552,31

Receita Extraorçamentária
Contas empenhadas a pagar ..

Depósitos de diversas origens .

Conversão Monetaria .

9.939.286,90
1.153.949,76

40.943,84

Arrecadação
No Mês

671.723,47
93.956,58
1.050,00

5.189.578,35
153.290,13

20.200,00
300.000,00

7.019.798,53·

3.446.715,.06
2.094.312,17

4.550,00
42.698.177,92

520.395,15

10.200,00
305.000,00
---.

31.079.350,90

A redação tem recebido
reclamações de entr,egasEscriias fiscais e contábeis

I tardias do nosso jornal,
Imposto de Renda

. que é postado na sexta-
Registro de Micro-Empresa I feira à noite, para distri-

, I?ESPAC���E' CRED. sob n'? 496
! buíção no sábado. Acon-

Confíra a eíícíêncía de nossos serviços. I tece no entanto, que os
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695 I Cor;eios, que entregam a

:._---..,.------------------ grande maioria dos [or
---------------------:-...------; nais na cidade, está com

carência
'

de funcionários
e,·a.pesa·r dos esforços, não
tem conseguido entregá
los todos' no sábado, ori
ginando no atraso da en

trega.

Em contacto com a

Agência local, houve ma

nifestação do interesse em

melhorar a 'sHuação, com
'-----------------'-----

a contratação de novos

I
funcionários. Enquanto ís-

Lida..
so, solícítamos a compre
ensão dos Leitores, até que
a situação se normalize.

1.605.237,85
312.545,68

1.541,84

11.544.524,75
1.466.495,44

42.485,68
SOM AS. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 11.134.180,50 13.053.505,87
-- -------------------------------

Saldo do Mês Anterior
Disponível
Caixa .

Bancos _ disponível .

Bancos _ vinculado .

Realizável
Celesc S/A _ c!TIP __ 38.792,25
Câmara _ c/Suprimentos 4.567,16 .

Aplicações financeiras 23.241.854,80

119.796,86
1.903.848,81
1.538.322,11

SOM AS " Cr$ 26.769.598,09
TOT A L Cr$ 61.963.330,96

1.919.325,37

43.792,69
501.742,16
430.926,10

38.513,51
.5.468,32

8.957.536,91

9.971.979,69

18.917.103,59

163.589,55
2.405.590,97
1.969.248,81

_ 278,74
10.035,48

32.199.391;71
. 36.747.577,78

80.880.434,55

DESPESA
TITULOS

Até o Mês
Anterior

Tot a I

Despesa Orçamentária
Órgãos
Câmara de"Veteadbres 535.031,68' 281.124,73 816.156,41
Gabinete do Prefeito 224.213,60 280.083,93 504.297,53
Secretaria da Admínístracãn . 1.435.778,26 579.435,05 2.015.213,31
Secretaria de Finanças .... 325.877,72 100.984,37 426.862,09
Secretaria do Bem Estar Social 381.187,16 130.880,04 512.067,20
Secret. Educ. Cult. Esp. e

Turismo . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1.842.242j51 1.096.050,69 2.938.293,26
Secretaria de Obras e Viação 11.772.337.88: 4.016.425,74 15.788.763,62
Secret. Planej, e Servo Públicos 1.759.769,25 387.820,99 2.147.590,24-------�_;,.---------�,-----._-�------

SOM As Cr$ 18.276.438,12 6.872.805,54 25.149.243,66

Despesas
No Mês

Despesa Extraorçamentária
, Despesa de meses anteriores 8.452.265,44 1.305.630,37 9.757.895,81
Depósitos de diversas origens 883.555,19 434.495,10 1.318.050,29
Restos a pagar de 1985 1.412.533,94 12.512,50 1.425.046,44

_C_o_n_v_e_rs_ã_o_M_o_n_e_ta_r_ia__._._._.._._._. 0_,_0_5� -_-_,_____ 0,05 i
12.500.992,59 ISOM AS. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 10.748.354,62

No Colégio Estadual cação
"General Rondon", de do di

Mássaranduba, um' de gio,
. ,.seus graves problemas es- cio.

.

tá emvias de ser resolvi-
.

do. E que através de con-

vênio entre a Prefeitura e'

a Secretaria da Educação,
serão construídos novos

sanitários, substituindo os

atuais, anti-higiênicos' e

sem condições para uso.

Da mesma forma uma' no
va cancha polivalente 'se

rá construída, em substí

tui.ç�o a que existia, haja
vista que no local foram
construídas três novas sa.
las de aula. O convênio
foi assinado no dia 17,
na presença do prefeito
Zeferinó Kuklinski, da di
retora da 19a. Ucre Iris

Barg Piazera, do Che'"e da
Divad Arnoldo Schulz, do

Supervisor Loc.al d.2 Edu-

----------------------------_,_-�-----

Saldo Para o Mês Seguinte
Disponível
C a i x a 159.991,48 47.934,99 207.926,47
Bancos _ disponível 2.119.104,68 1.242.424,33 3.361.529,01
Bancos _ vinculado 1.660.871,36 1.376.134,77 3.037.006,13

Reãlizável
Celesc S/A _ c/TlP _ 278,85 119.684,43 . 119.405,58 I
Câmara _ c/suprimentos 10.035,48 4.343,59 14.379,07
Aplicações_financeiras 28.988.814,07 7.501.137,97 36.489.952.0/

S O 1\1 AS Cr$ 32.938.538,22 10.291.660,08 43.230.198,30
---------_.----- __

'

--------------�-------�

80.880.434.55

1.752.637,97

TOT A L Cr$ 61.963.330,96 18.917.103,59

--l1b/Prefelt.ura Municipal de Jaraguá do Sul, em 30 de maio-:-de 1986

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL RENATO J. BORTOLINI
Secretário de Pinanças CRC SC n'? 5.400

Técnico em Contabílidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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no da cidade, na BR-280;
retirada da estradá de íer
ro do centro da cidade;
construção de canteiros
.centraig na . BR�280" entre,
a ponte Abdon Batista até
a Weg II e do viaduto ao

acesso à Ferj; construção
do acostamento da BR-280,
construção da terceira

ponte; ativação da 'Com

panhia de. Polícia Militar;
construção - do Quartel da

PM;. transferência da Ca
deía Pública para a peri
feria da cidade; solução
racional para o problema
do trânsito; construção de

INFÚRMATIVO ROTÁRIO

um Centro de Conven
ções; realização de Fei
ras ou Mostras Industriais
a cada 3 anos; construção
de maís um hotel; cons

trução de um Centro df-
mercial na zona sul da ci

dade, 'de maneira a forçar
os visitantes a atravessa
rem a cidade, onde pode
riam estar reunidos todos
os postos de vendas espa-
1hados pela cidade; cam

panha de divulgação de
Jaraguá do

-

Sul ao longo
da BR-101, BR-280 e SC-
413, através de "out-do
ors"; implantação de um,

teleférico, ligando os picos
do maciço Jaraguá; cons

trução de um restaurante

panorâmico no Morro da
Boa Vista; construção de
moradias _ de 700 a 1000

, _ em pontos diferentes do

município, atendendo às
necessidades de cada re

gião; ampliação da rede
telefônica para 6.000 ra

mais; instalação de um

Escritório Regional da
Celesc; transferência da
rodoviária para a perife
ria; ampliação do prédio
da EBCT; esgoto sanitário;
ampliação do SAMAE;
construção do Passeio Pú
blico; horário dos bancos;
implantação de zonas in
dustriais; construção da
sede própria do SENAC;
instalação de uma Escola

Técnica, Federal; ativação
da Comissão Municipal do,
Meio-Ambiente, que deve
rá ser dotada de recursos

humanos e financeiros pa
ra 'poder éfetivamente
cumprir a sua missão.

Além destas, outras su

gestões poderão ser apre
sentadas

..

ou aprimoradas,
não apenas pelos associa
dos, mas pela própria co

munidade, que' poderá ma
nífestar-se,

MILAGROSA Virgem do Rosérto de Pompéía -<

Acolhe-me sob a Vossa proteção e amparo. Em
prova do meu afeto para Convosco, ofereço-Vos
esta luz que acenderei todas as .quíntas-Ieíras em

Vossa honra. Consolai-me em minhas aflições e

pela ventura que tivestes em hospedar Nosso Se

nhor Jesus 'Cristo. Intercedeí 'po'r minha 'família,
socorrendo-nos. 'em nossas necessidades e conce

dei-me a graça que Vos, peço. Pede-soe a graça),
Coração Eucarístico de Jesus, rogai por .nós. Re
ze um Pai Nosso em' intenção da pessoa que lhe
deu a novena e uma Ave Maria à Sagrada Paixão
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Reza-se esta oração
nove (9) quintas-feiras seguidas e acende-se uma

vela na hora de rezar. Mande, publicar assim que
receber a graça. Nota: Esta.milagrosa .oração

,

concede a graça antes da nona quínta -Ieíra 'por
maís difícil que ela seja. Por várias, gracas.elcan-
çadas.

"

-,M.N.

& eia. � -Lida.
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 _ SC.

Separações e divórcios, acidentes de trânsito,
inventários, cobranças e advocacia em geral.
.Rua Jorge Lacerda 169 ;_ Sala 02 _ Fone 72-1108
Jaraguá do Sul,

Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvílle. 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

Spezia'

ADVOGADA
II 'MÄRCIA BUTT,CHEVITZ

II

I

I

DestiI' Máquinas ltda.

Sugestões estabelecem as prioridades do Município.
Objetívande estabelecer

as prioridades das neces
sidades mais prementes do

munícípío, a Associação
Comercial e Industríal de
Jaraguá do Sul vem ela
borando uma listagem de

. sugestões, para praticá
las e realizá-las dentro de

prazos variáveis e exequí
veis com as suas nature-

,zas. Dentre as sugestões
já apresentadas,figuram o

asfaltamento da, BR-280,
"trecho Corupá/Sãe" Bento
do Sul; asfaltamento da
rodovia Jaraguá/Pomero
de; construção do conter-

.

O Qualro-Meia-C·i,nco
uTJ'azendo Esperanças"

Lider do Rotary sstabelece planos para jovens
Escreve Cathy Schulze, do Banner Business.

Um dos primeiros atos de MAT Çaparas quan-
'

do assumír a presidência do Rotary Internatio

nal em julho próximo será o estabelecimento de

um programa juvenil similar ao Corpo da Paz dos
Estados Unidos.

"Um dos programas de nossa organização
consiste do envio de jovens para estudar- film pai
.ses do exteríor". explicou esse' advogado de 62

anos, de Manilha, nas Filipinas. Sua organização,
que conta hoje com maís de um milhão de sócios,

está se reunindo esta semana no Opryland Hotel

para discutir como transformar j!sse e outros so-

-nhos em realidade.
"Bsses jovens têm de 15 a 18 anos de idéide,

e seus pais cobrem as despesas escolares, ao pas

so .que rotariano do país anfitrião os hospedam
em seus lares. Em média, de 6.000 'a 8.000 jovens
desfrutam dessa �xperiência anualmente,

Minha idéia nasceu em virtude do fato de

que esses jovens dispõem de bastante tempo li

vre durante sua estadia no país de estudos e, no

final, o intercâmbio se torna mais parecido a um

longo período de férias. O intercâmbio poderia
sermais produtivo se pudéssemos adicionar-lhe o

elemento de prestação de serviço".
Caparas acha que esse pequeno efetivo hu

mano poderia ser organi:(:ado da mesma maneira

que os rotarianos de 160 países utilizam seus ta

lentos e recursos financeiros para fazer do mun

do um lugar melhor de se viver.

"Imagine o impacto que poderia ser causado
se todos os países onde há Rotary .Clubs pudessem
contar com esse _tipo de atividade", comentou Ca

paras.
Rotary Clubs nos países em desenvolvimen-

to "adotam" determínados povoados fornecendo
'lhes medicamentos, gêneros alimentícios, etc., e

educando sua população pare admínistrarem me

lhor seus negócios; fezendas e para adquirirem
melhores hábitos de higiene.

O potencial dos serviços a serem prestados
pelos jovens estudantes dependerá de suas habi

lidades, do total de tempo livre que poderão dis

por, e 'do tipo de projeto que esteja sendo im

plementado na época pelos rotarianos.
":e realmente empolgante a idéia de associar

se com pessoas que, sem qualquer motivo ou ra-

zão especial para se preocuparem, se dispõem a
CADA VEZ MELHOR PROVEI

ajudar' disse Caparas. Até agora, o prozrama pi-
loto foi estabelecido com a participação dÄ seis

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando

estudantes de Illinois, Wisconsin e Indiana (EUA)
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

que estão planetende estudar nas Filipin�s e. ao
Temos também gelo.

mesmo tempo, servir o povo de seu país anfitrifio R A
(Da Comissão �ritª,l de ReI. Públicas, 1986-87)

\':� . ngslo R�bini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
....._� ;"...- --"-= -=---==-_---'�_....:.::=====""'=__.::do�):��.P. Benthlen) - Fone 72-2181. - ,Jaraguá do Sul.

Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com entrega a domic1lio. Atendimen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
Rua Reinoldo Rau 606 .; Edificio Santa Terezinha,

" esquína com Rua João ,Piceolt,

-Clínica Velerinária
SCHWElTZER

D R, W A L DEM A R S C H W E I T- Z E R

Clínica de pequenos e. grandes ani�ais, cirurgias, vacínações,
raio x, mternamentos, boutique.

Rua JolnvUle, nC! 1,178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
_,__.

Fone 72�0919 Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
'

Sorvetes
..

".
PINGUIM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pois maís que se possa
.arguír sobre as razões que
levam um estado brasilei
ro a constituir o seu ban
co, nada responde melhor
do que o próprio interes

se de toda ',a, comunidade
à qual vai ele servir. As�
sim é que, para não ficar
à mingua de recursos ou

a reboque de instituições
financeiras oficiais e pri
vadas desvinculadas do

Eil Delesa de
poder de decisão estadual,
um banco passa a repre
sentar o ínstrumento mais
.efetivo para que uma uni
dade da nossa federação
possa promover o seu de
senvolvimento com maior

grau de autodeterminação.
Foi o que deu origem tarn-

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

Construção e do Mobtl1árto de Jaraguá do Sul
Guaramirim, Corupá e Schroeder;

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

.

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder, convoca

todos os integrantes da categoria profissional, pa
ra a Assembléia Geral Extreordínérta que fará
realizar no dia 29 de junho de 1986, às 8,00 horas
em primeira convocação ou às 9,00 horas em se

gunda convocação, em sua sede social, na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 345, nesta cidade de

Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a seguin
te ordem do día:

,1) autorização à Diretoria negociar com o

Sindicato Patronal, empresas não representadas
e Federação Patronat reajustamento salarial e ou

tras vantagens à categoria, bem como, apreciação
da proposta enviada pelo Sindicato Patronal.

2) instauração do dissídio coletivo, caso o

Smdicàto, as empresas e/ou Federação Patronal,
se recusarem ou malograrem as negociações.

3) conversão de 1% (um l2C?r cento) da folha,
dê pàgamentö, mensalmente, a favor do Sindicá
to de classe.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1986.
Clemente Mannes - presidente

,
'

,,,_'. \.-'r

Estado de Santa Catarlna
PREFEITURA,MUNICIPAL DE JARAGUÁ no SUL

DECRETO N� 1.342/86

Declara de Utilidade Pública, para fins,
de desapropriação amigável ou judicial,
o imóvel que especifica.

o PRE'FEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, no uso de suas atribuições legais e nos ter

mos do art. 6Q do Decreto Lei N<1 3.363, de 21 de

junho de 1941;
DECRETA
-ep-erepep -e:J!d

-

,,1' 'PV Utilidade Pública,
pera fins de desapropriação, por via amigável ou
judicial, a área de 390,OOm2 do imóvel de pro
priedade de HERCILIO FAGUNDES, fazendo
frente em ,13,OOm com a Rua 46 _ Francisco Za
carias Lenzí. fundos ein 13,00m com terras de Jo
sé Damiano Pauli, estremando pelo lado direito

em 30,OOm com terras de Barbara Neumann e pe:
lo .lado ssquerdo em 30,00m com terras de Jose

de Avila, matriculado sob N9 4.543; no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de. Jaraguá
do Sul, para fins de arruamento da Rua projetada
que receberá o N9 647.

Art. 29 _ As despesas decorrentes do presen
te Decreto correrão por conta de dotação própria
do Orçamento vigente.

,

Art. 3<1 _ Este Decreto entrará em vígor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

'

Jaraguá do Sul, 23 de junho de 1986;

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secreto de Adm. e Finanças

PÁGINA H

Salta'
Mm aqui, a "exemplo do
que já ocorrera em outros
estados, à nossa institui
ção financeira oficial _ o

Banco do Estado de Santa
Catarina.

-

Se nos ativermos às ca

racterísticas muito pecu
liares de identificação da
terra e do povo catarinen
se, veremos o quanto de
justificativa a c r i a ç ã o
um banco que, ao longo
dos últimos 23 anos, es

tendeu sua rede a todos
os municípios do Estado,
empenhando intensa ativi
dade e todos os seus re

cursos no atendimento das
necessidades básicas da

produção e da economia
dê Santa Catarina. Nenhu
ma outra instituição pode
rá, na verdade, configu
rar uma alavanca tão ex

clusivamente destinada ao

desenvolvimento e eman

cipação da nossa terra. É
exatamente: por isso que
se deve .considerar a ins

tituição pelo seu objetivo
essencial _ o de servir à
comunidade. O que signi
fica entender como seu

compromisso inarredável,
não o interesse do gover
no. sob -o "quªl estará
atuando episodicamente a

cada quadriênio, mas sim
ao Interesse maior, que é
a toda a sociedade catari
nense, na construção dos

pavimentos sólidos do pro
gresso, onde todo cidadão

quer viver o seu próprio
bem estar. Um banco ofi
cial faz do seu fim precí
puo o grande diferencial
em relação aos bancos co

merciais, podendo maís
facilmente cumprir pro
gramas de uma abrangên
cia social que não se po
de exigir das instituições
de caráter privado, cuja
natural preocupação está
maís restrita ao binômio
custos x benefícios. O
Besc é hoje uma conquís
ta do povo catarinense.
Não um feudo desta ou

daquela agremiação polí
tica, deste ou daquele go
verno. Não pertence nem

mesmo aos responsáveis
por sua criação, a não ser

pelo registro histórico a

.que fazem jús, Ele é, em

definitivo. um patrimônio
deste povo, uma resposta
material à expectativa da
colettvídade em pleno cur

so de amadurecimento
económico. político e so

cial.

Estranhamente, no en

tanto; vê-se agora a 'insti
tuição sendo alvo dos
mais duros libelos. Desen-

Catarila
Aloysio Gentil Costa

volve-se pertinaz e insi
diosa campanha centra a

saúde organizacional e fi
nanceira da única rede
bancária genuinamente ca

tarinense. Assanham-se as

cessandras em vaticinar a

sua "debade". Fomentam
se boatos que lhe deni

grem o conceito, aviva-se
a sanha insensata dos des
tratares, propugna-se estu

pidamente' por soluções
lesivas aos Interesses do
Estado. -

A quem poderiam ser

vir tais assagues? Ao po
Vo

'

catarinense certamen
te que não. Ferir o Besc
é ferir a própria integri
dade da, nossa gente, da
nossa tetra, da nossa dig-
"nídade. É admttír que a

contínuídade poderia ter

Interesse em sentir-se es

bulhada. E evidente que
o sentimento popular é ho
je mais consciente, mais,
firme. Não se imagine que
o povo acei-ta' passivamen
te perder o que lhe cus

tou tempo e sacrifício pa
ra conquistar. Mesmo qUe
se trate de 'algo cuia tan

gibilidade não é ,a mesma

que, a de um quilo de fei

jão na gôndola de um su-

permercado
' '

Pois, se não atende aos

interesses õa comunidade
como um todo, essa cam

panha solerte poderia tal
vez ser fruto de ambições
ímediatístas. Quem sabe
de facções da própria
classe política? Não, não
é possível a ilação. As
três maiores 'agremiações
_ as umcas que teriam
condições de movimentar
a opinião pública numa

amplitude de consequên
cias maís sérias _ têm

compromissos ou com o

passado, ou com o presen
te, ou com o futuro, in

cluindo neles necessaria
mente o 'Sesc. Uma, por
que já teve suas lideran

ças no governo e na pre
sidência do banco. Outra,
porque está no governo e

adminístra esse banco. E
finalmente, a terceira por
que estará disputando o

governo, que certamente
não deseja assumir com

uma grave mutilação. Eli
minando-se tais suspei
tas, e não admitindo que
a concorrência dos ban
cos comerciais possa des-'
cer a níveis tão rasteiros
na disput.a de espaços pa
ra atuação neste Estado,
só se pode concluir pela
existência de uma única
força inimiga, nem tão pe
rigosa ou tão místeríosa

que não se possa comba
ter e desbaratar.

Uma força que estaria
torcendo, talvez incons

ciente, pela dilapídação
dos seus próprios bens,
assim como se uma famí
lia pudesse desejar que
lhe faltasse o pão à mesa.

Ou, para usar algo tão
presente tomo a Copa,
que surgisse no Brasil
uma torcida organizada
pela derrota da nossa se
leção.

Não podemos mais con

viver com esse negatívís
mo, diente do que é nos

so, do que é catarinense.
Para isso é preciso, natu

ralmente, que se tenha o

bom senso de achar que
é melhor conservarmos o
nosso patrímônto, aprímo
rando a sua organização,
reservando diretorias para
funcionários protíssíonaís
de carteira do banco, re

gulanientando rigorosa
mente o ingresso de no
vos funcionários nos seus

quadros, assegurando ii. ,

instituição maior autono
mia de ordem admínístra
tiva, dinamizando", suas
'mais de duzentas agên
ciàs, que' formam a maíbr
rede bancária do Estado
e a maís capacitada para
reunir. recursos em bene
fício de Santa Catarina.

Com esse bom senso e

com a união de todos os
catarínenses, poderemos
vencer facilmente a inves
tida inimiga, agora já ple-,
namerite identificada _, a

burrice.

O presente artigo tam-.
bém expressa o pensa-:
mento e a posição dos em
pregados de carreira das
empresas componentes do.
Sistema Codesc, sendo fir-;
mado ainda pelos .direto- j
res eleitos da Pusesc _!
Fundação Codesc de Se
guridade Social _ Aloysio
Gentil Costa, supennten
dente; Alfeu Luiz Abreu,
diretor adm. Seguridade:
Gilberto Homero Pereira

-

diretor financeiro; e Moa
cir José Areart. ures-den
te do Conselho de Cura
dores,

(Jornal de Santa Catarina,
edição 10-06-1986).

Não se esconda.
Anuncie no

"Correto do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue pára i

12-0091 e solicite a
'

visita do nosso corretor
!

Um mundo 'de negöcíos,
para você.

'
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FURGÕES, FURGÖES Isoi":BlU\fiCOS E FRIGORIFICOS
Jaräguá Esqúerdo - Rua Dr.. l!nrlco Fermi, 113 - Fone 72-10'17

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
. Ven a conhecer .

a linha Chevrolet86.
Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.

Nós tem� o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
SejaMonza; Qaravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.

_
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha. -

Nós temos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Eletrônica
MEND'ONCA'

ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorízado video game Dactar e Dtsmac.

Transcodtücacão de vídeos importados.
Rua João Marcatto, 1'19 - flone 72-2128

Jaraguá do Sul.

Emmendörfer Comércio de. Velculos ltda.
Av. Mal. O.,odo,o,557 - Fones'72·o655 e'72·0060 - Js,aguá do Sui-SC

Comercíol Floríoní,
-

Máquínas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários; prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autentícadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

! ..,---- -_.---,--,------,_._ ..._------------_.__._._- -�--

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, ténis,' con
fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en
xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especias e visite a

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

Bordados e Confecções' A B
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 13-0363

Cuarernírim
Solicite a visita das nossas vendedoras .

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

"<;....�_,.,Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

-

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

"",� ..

;._)i-=-_� --' ----'_��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ór-,

" Jaragul d� .S�l ..:.. Sem�Ii�' d� :aS/Junho II o�, .d� J�lb�/8� '-/

Euure Irará' pUolls de 11.0 D fslado aJaraRui
,'". .....

-I"�
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Muito esp,orte �I,a. S'elaoa 'de Jarauuá
AléPl da programação leçã9 de. �Jarag1:lá,. cöntra

. O,-Jaraguá Motor Clube, terão" em' torno; de 200 tas- atê as 18:bqtas do dIa
civico - .cult\iJi'al -, I.Busi-: o- Blul?enaü-EC, atua'} U�'- �;â!rav�s do dallart,amente�' quilômetros," passando pe- 12,� antes, do jantai' festi�;

•. cª,l - SOCIal, a Semé=lJl�;ße ,; 'der dp c,�mp,eonato'cda _2a., de trail.: com.' sÍlpeivisã'ó lo interior e localidades YO para o ,so.rtefõ ;da,3a�< -

: Jafagua, do . .8\:11, • ,comém�- .e 'J�i\fisão, da' F��, . n�:Está� da..�Féd�ra:ç&'0 .e,

CatârineIis� 'as. maís diversas dos mu-
.

gada: das duplaS" pattid�.tatita aos cento e' dez dlO ,cM9:x. Wllhel�i, do. de Automobtlístno; apoió nícípíoe de Jaraguá do pentes. A coordenação do'
aúC5sde fundação 'da cída- Baependí,' com prelímínar. da Prefeitura Municipal e Sul, Schroedere Corupá. Enduro está fazendo a

\
de, reserva "boas �trações ,'Afor� iS�?,',o 59 T�rnei? .

Empresas, vaí promover. ,Â. larg(\.da está prevista checegemöünal ,da trilha,'
.

no',terreno esportivo. No., ·tle;)301ap' (!;ldade, q�" Ja- rios�dias 12 e 1�3 äe julho, p�ra'as 7 horas,do dia 13, assim G0mO está em fase
díä iS de julho, as '19h30 'raguá 'do Su�', �e,18.a: 20" Q,.2<i' Enduro 10Ql Trilhas, defronte o Hotel Itajara\ de elab�ração dq_ planilha
min, :a Pro:va Rústica "��" de�'''ju�h�; �a,' :Só�ied�de'

-

c,onstan:fe dá segunda ,eta- (poderá ser antecipada em ,que. onentaré os, Pil�t?,S
ragua',,�o, Sul H� AnúSé;'l: }��P?rt-Iva J,e �ec:eat�y:�" pa do �orneÍ()"el?tàdual de meia ho:r:ar,' come chegada ,ao'longoldo'�p$rc1Jrso. }?e,
;cpi,I'l sal�a "e .chegada :I;l�- Vle�fense, com a, p,arhcl� enduro, A prova, que deo' no período da .tarde Ii<;, las íníörmações.. este.EIl.,
,ffÓitt� a Lukíss. O, trajetn.. -paçao do Caça e Tiro e verá reunir mais "de 'qua-

'

campo de pouso de vôo lí- duro ficará ína'l'çado peta
cobrirá as ruas Reínoldo Vasto Verde. (Blumena?-), renta duplas,. integra, o 'vre, na Vila Baependí, on-' organização e' peto per
Ráui Cabo Harry Hadlích, Tupy e Catannense (Jo,m- programa oficial de come-

.

de cada participante fece. curso, assim Como :p�lp
FeTdinando Pradí e Domin- ville) i yieiJrense

.

e Bae- moraçãc dos 110 anos de "berá 'a sua medalha. A grande número .de duplas
gos da Nova, sendo. .seís pendi, (!araguá do. ,Sul), fundaçãovde Jaragtiá do premiação efícíal dar-se-é quê' aeorrerãq a Jaraguá

" qu.ilômefros pára a primei- Vasconcelos Drumond (Ita- Sul.'
.

,
no Cäesar's' Club; à noí- do Sul buscando a primei"

"ra categoria e ,tr.ês· quílô- jai) e Pinguim (Indaia�). A Segundo Sigmar Beno te. ra colocação e hornene-
metros para a'Categoria prímeíre etapa do 49 Cam- Lucht, da coordenação' do geando a cidade pelo seu
y:eteranos e feminino. Já peonato de Vôo Livre, �os Enduro, os pilotos percor- As inscrições serão aceí- aniversário de fundação,'
no dia 16, iniciando, às 21 dias 12 e 13, lambem. ...:.... '

,... . "

heras, futebol entre a Se- consta da piogram�ção. .

'. Vinda. da Seleç.ao Paulista desperla grande Interesse
,

", Igr.e:s,·sõ,es rn,arcam, a., ,SegundoRa.:, <"',_C:9m.'-�, cOIJ;fir,maçãp:,de .)6 h9�a�, em �artida dcialil- eqouiPe fOti attraç�o, .aqu.i., ..
.

-' ..

vanas estrelas do futebol te dos Veteranos do u- s con ac os para a VIn-
A fase final, do Campeo- de duas h.oras após o tér- do passado, muitos" dos be, Atlético Baependi. O' da foram feitos

.

através
nato da 2a. Divisão de mlno da partida, mesmo quais ·tri-campeões mun- jogo está marcado 'para' o do goleiró Ado, que ser:Anladores da, Liga Iara-' a$sim: protegidQs por ade-

. djais n.o.,}1éxico, em 1970, Estádio Max Will1elm �' viu a seleção brasileira,
· g:uaeIise'de Futebol; 'é�tFe tas e" diri,gentes "do' Mal- a,.SéleçãO Paulista de Ve-' desde segun.da�fei:I:a os in-' 'eJIl 1970, que é, jaraguaen- \�

as :quatro. equiPeS" çlassF' v�ee._ ' terãnbs< .. será a' :grande" gressos estão" a venda, a s� 'e hoje treina as. divi�
" ficadas, .irlici:@u�Sé 'dômiri-

'. atração esportivado ,ano' razão de Cz$ 20,09, na sões inferiores dó Corin-
�go, 'com Qil:ui.ta, COnfusão > Todos os, fatos negati- ein: Jaragjlád,0 Sul, no dia." APAE " OJi' �nas ,ag�ncias" ,tll.ian� PauJis{a. Para,a.._,or- _

"nlJ Estádio A:lVirt6·-Tribess� vos' foram: .telat�dos em 'Q, de julhO" (domingo); às ,'bàncárfas:''cta: cidade. _

.' ganiiaçãe do, aconteci-"
·em.f.ãraguá Esquei'do, ptó- súmula, petä. ,arbHra?em_ e ," ��

Toda a arrecadação sê- mento, ,fOlJ;nOll-Se uma co�
�

.'
..�.

'''rtJ� ddrê���Y.ié��r��l�t�
;

';�� i�fe��I,d:' ����ll6���� '·;'Ha:ndebô). 'estólar ': r!�:����;�d�:�!��Ci�' ��s������gÁ�e�F�oM�:!�'
América, hOUve empate a pHnär Desportivà: à hlz'da. aponla campeo-es Amigos dos ,Excepcionais' Antônio' Zanon,,' Adolfo
>d0is gols, enquanto que\Q. le.gis1-ação,. cvai pen�lizar

-

.'
.

• ." .

"

de. Jaraguá do Sul, qué ,Mahfud, Hamilton, Garc'ia
Malvice derrotou o Alvo- oI? infratores. Mas mde- A Pivisão de Educação pretende adquirir um no- e Geraldo José. Esta CO"
rada por 2 a 1, ocorrendo pe��dente �iSto.,. () c7rtaI?� Física e Desportos dã 19a. vo veículo para .0-' trans-·· mi,ssão ,estabeleceu con�
.alí inê:iderifés lamentáveis!, prossegue no dia 6 de ]U-

, Unidade "de Coordenação. po.rte de seus al\J.nos, cujo 'tacto com o �mpresáriö
'(ie agressão aO arbitro- ri�' lho, com as·'p�.rtia�� Am�� . Regional de Edu,cação, número aumentou signifi- Bibe Kohlbach; qú-e; de

,,' berio Stuy,-énvolvendo'd1", ('fica :X:,Malviçe e Älyorà� :.;concfúiú no final-de-sema- cativq_mente este ano. Um pwnto,' encam:pou o pa�
' .. retamente . sei!) Çltletas do . çla (qti,e dev.�rá ..

, perder na' passado; oS VII JOgos ..
'

gtamle público é 'aguard?- trodni6 da vinda da Se--'
Al\torada,que,poder�o·sö-.' mando de campo) Je Grê- Escolares Regionais de 'do, haja vista.que apó� o leçã,oPaulist,a e, ,afora is
frer·:pesadas sanções,. �co- ll).J<l> �a-ribald�.�No ,di� 1�, Hâ.ndebdi; Categórias Mí� 'múilidpio ter abandon.ado to, ainda oferecerá: recep-'
�o suspensão de partid(l<: jogarao Matvlce x ßrem�o rim e {nfantil. As partidas as disputas do futebÇ>l pro- ção aos visitante,s, em SUa
oficiais' por. um ano. O _,:Gariba,ld� e Américä xAh

da fase'linal, entrEi os es-' fissional, nenhuma grande chácara, após a partida..

-: !f�b�e s�!���!e�o�s�;��' 'r����:e �os�r:tn:O°'d�rj:� ���el:��m��:i�at��:�,fi�> Futsal: estalí·stieas dos camp,eonalos .

tam sait do Estádio cerca lho.
ram disputadas no Ginã- Com os' resultados Ju� ,

taram o' Campeonato In.�

Y·
.

d f·
.

·It·mo c·lassl·'I·cado sio de Esportes Artur ventus 3x3 Rio Molha e fantil, nos dias 17 fe 20, Osarzeano e'lne U, I· .
" MüHer, cujos resultados Mirtes 4x5 Jàrag-uá Fabril resultados fOfélrn Beira Rio

.'

Apenas .,uma .rç)d,.ada)e- , gando' Cantareira"e Co-;. o�icia�,�; são: M;ir.i� !'l�s: (dia 17),' Rio Molba 1x5 Ox6 Mirt,es, Juventus 2xS

para Ö térmíno da, íase-de 'll,Í1Jlbia: ·�a.ga $sta que sé�: çU�ino �_ 1., <;oleglO. S.ao Urbano e Mirtes 8x2 J\l�. Urban�, Juvent'l1�' 2x9 Bei"

r'a' d·e·'fl'n·l'·da na- manha- d,es� LUts',. 2. Cole.glO ,Pr.efeIt.o vehtus (<lia 20),.loi' encer- 'ra Rio e JaragUá F,atirHclassificação' e lima equi� .

M
.

_

,.

te' d"m';'Jil·so,.no Es·ta'
..
dl'O d·o-,·La,uro Zl.:mmermann;... ,1- rado o segundo turno do

.

OxW Mirtes. A classificà�''pe '<linda falta para definir v. ö

os doze semifinalistas do C.A. Baepel1di: 9h �)uv�n- rim, F�mllllne,.,..-. 1. COlecglO C(impeonato Ci. t'adinoção final dó Infantil, âpon-,
.

,

.

tude x C·olu·m
.. b.l·..a, lOh ,- H.el,eo.d.oro .. Bor,ge"s,: . 2.. 0.- Adulto de 'Futebol de Sa- tóu Urbano com 8 pontos

'. IV. .Campeonato Munjcipal . I
.

"

.

, .

� Ca'n�:'t'a'rel':ra' x $.a:rito Antô- leglO. Abdon, B
..

atlsta;,. n-, Ião,. cuja "decisão
.

acorit�-' (campeã_9), �ittes 6 pon·i

.,Varzeano',' da ,l)ivisão Mll- ,

til M 11 1 C' .

�d () B' R' 4 Fnicipalde 'Ésp'oites. Na no�
.

�io e llh - Vila Lenz{ x fan ascu no �
. 0- ceú. ontem a noite \ ia tos vice, ena 10',·

. Cl; .

�
.

V rd'e Àforà estas légio Holando· G�nçalves, 27)" entre Jal'aguá" Fã:bri'l' bril 2 e Íuventus· O. 'Os ar�
( na· rodada, 'desenvolvida ,'eWq�,�,o.pes".e.. "ia' e's'ta-o c,l'é3:s's,ifl'- 2, CoJégiQ.·

..
J'
...er.esa ;Ramos; x Mir.tes. A 'clâssificação tilheirQs foram. Sandro dos'

, domingo', no E.,stádiö do .

"'"".. J
•

-

C
Jöão, Pessoa, Sapto Antô- cadas, pela, Chave Azul�.' I?f�ntil FeIQl!nz��º, � 1. 0- final apontou, na Chave Santos. cOpl 14 gols" Ro�
nio lx<r ,Santa Luúa, Co�, Ca:aarinhö ..

Olaria, ..,Vila· leglO L.a�:ro. lmmerman:p, A, Jaraguá fabril 8 pon- gério SaneS coro 9 e' Cris� "�,'

'R'au e'· P'l'g'uel·,ren·se. 2, ColeglO General Ron-, tos e Urbano·4 e, na Cha- tovãô Éardiní com' '1 gols.lumb-ia OxO. Vila . Lenzi, . .

'. Q
,

O W C t ,A Divisãó Mup.ici�al <;la don, �

'.. r' "
ve B, MirteS.6 pontos, Rio As defesasmenos'vazadas:" ,uro ·..:Verde x anJa-'. "

F t 'Oi' SUIÇO . Molha é JuveIi'tus '1 pon- Mirtes''} gols, Urbano' 8,'reira, 'Cpntinel1tál 2x2 ,Vi- E�p�r�es, ,deverá re�:li� os
. U 'e'g t- ' .. :' •

to, Os arfilheiros
. foram Bei:r-aRio 15,'Fabri'l, t6:'@

.>. tõria, Ban,.g.·,u".{)xO Indep.en: . semlfmahstas.' n.a P,:r,Q,XIma, ..... ..::c. ,.' ,

__

.

. � '"., .. , __ ...
.

;<derité fOFâm: O'S' resultados' 'sêbifana, pÇlra 'defmu.a Prossegue na tal'd� des Rogério Garçia. e: . CéU@ Jl1vêntlls' 33 ,gols: ..
�.

das Ch�ves Amarela e, pró�iina' fase, que apres'en� te sábado" ap, Torn;Io 111,' �Lange com 13 gols e o vi-
"

Os jO,gos do dia 22 -da
I Verde,' onde Vila Nova e tat

..

á como., inoyaç,ãor a for- terne de lutehÇ>.1 S1;llÇO'- do c�-art'Úheiro Silvin(; An- cé:ltegõria JuvenH não to

Armàlwee ;ão jogaram; de' mação de uma Comissão C.�;·� Baependl, . em, fP·'1 'derson, com 10 gols.. As tarn reaJizados, devido ao

comUm acordo. Julgadora,' por pessoas qumta rodada, � partu ,d�s defesas menos vazadas: não compar:ecimento dós

Na Chave Verde então não ligadas à cooFdena- 14' horii!s. 'Os Jogos; sera.o Mirtes 19 gols, Fabril 21 árbitros. Assim, a Li·ga. de-'·
..

't M t s x gols Urban 24 Rio Mo ·terminou que os :mesIIlosf·classificados Independen- ção do. certame, que t�rão oS.'1�-gmn es:
'.
OI a. '.

'lha 38. e Ju�ent�s 53 gols� sejam desenvolvidos .nes';:te, Bangu, Saturno e Ç0nc a· inc'!lmbênci.a de ar:ab.�ar Ml�tO' Q�ent�, �e1!.a R10,X
te domingo, às 9 horas.•·.en.'..· tinental e na Chave Ama- e julgar as ocorn;nclas. Quarentoes,

. Pmguela x

reia, Sa�la .Luzia, VilA maiores; registradas. aOFel-- T�i�ölor, �rsepu�,x !ara- URBANO CAMPEAO ,tre Mirtes x Urbano é às
L'enzi e Saat Ant'ônio, Pe-

.

,v�mte ligadas a questão gua FabnL e, Zeppehn 'x INFANTIL -lO hOFas, entre Rio Molha,
....' o.

C 'tarera Duas rodadas movimen- x Móveis Weber.·

la 'Última vaga estão bri-
.

di,sciplinar. an
....

'

_
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Estado tem 8 mil empresas pOluidoras

Is Inotações de�Flávio los'é! ,Muitas atrações marcarão lS� 110 anos de laraouá "O Sul

A Amostra Agropecuá
ria em sua segunda edi
ção, de 19 a 21 de julho
bem que poderia encaíxar
uma homenagem, mereci
da por todos os títulos,
para reconhecer póstuma

.

mente, os servíeoj, pres
tados por um homem que
foi um dos grandes incen
tivadores da agropecuária
jaraguaense. Queremos
nos referir a Lauro Fortes
Bustarnente que foi duran
te quatro lustros um dos
integrantes, obrigatórios

. nas exposições de animais
que, então, se realizavam
no Parque Agro Pecuário
"Ministro João Cleophas"
e foi o que mais concor
reu para o aprimoramento
da raça bovina na grande
Jaraguá. O bom mineiro,
como já tivemos oportuni
dade de comentar em ou

tra edição, faleceu no dia
2 de janeiro de 1986 e era

um dos expoentes, da As
sociação Catarinenss de
Criadores" de Bovinos. Fi
ca, pois o registro da lem
brança de urn gesto que,
certamente, calará funda
mente entre os' organiza
dores da Amostra, insti
tuindo um prêmio que le
ve o nome daquele qv..e,
coordenou, organizou ',��
fiscalizou exposições em'"
nosso meio, sem nünca ter
pedido nada em troca de

___..!.__�::::::::=:-:::-:=:-:::-:::-=;:;::::-::::,,-"----�-=-=:=::::==::-::=- um cansativo trabalho

- O PDS marcou para as 20 horas de terça-feira,
dia t 9, no C.A. Baependi, o Encontro Mícrorregional, .

que reunirá as lideranças dos seis municípios do Vale
do Itapocu, Na oportunidade marcarão presença o can

didato d .govemador e a vice, Amikar Cazaníga e Cai
ru Hack, além cios candidatos a deputado estadual' e
federal. O Encontro promete grande movimentação ..

- O alto escalão do PFL marcou presença em

Jaraguá do Sul, qnínta-teíra à noite, no Diretório, para
contatos com polítícos e líderanças locais. Dentre, as
presenças O candidato ao gO'Ver!10 Vilson Kleínübíng,
WUmãr Dallanhol e Mário Petrellí, assím como Outros
candidatõs 'do partido; Ontem, estiveram ,em' Bar� V�
lha e b.oje tncorpora-se ao grupo o mlnlstro J()rge Bor-
nheusen,

'

-

,-- O presidente Udo Wagner, do PDS, .esté sa-

tlsfeíto com a boa .repercussão da candídatura.. Paulo
Bauer a deputado, "que caminha muito bem". Na se

mana passada correu com o candidto os municípios de
Rio Negrinho, Campo Alegre e São --Bent6, além de

Pomerode, cujo Diretório "fechou" apoio a Paulinho.

O mesmo apoio seria dado a Udo Wagner, sa candi
dato a deputado.
- Também Ademar Duwe, candidato do PMDB.

não dorme de touca, Semana última percorreu as ci

dades onde a Seara tem unidades e iniciou visitas a

Schroederr Guaramirim, Massaranduba e Barra Velha.

em busca de apolo à sua candidatura, em companhia
de luiz Henrique, do presidente do PMDB de Jaraguä,
Ivo Konell e de outros companheiros. Corupá já defi

niu o seu apoio.
-- Os qu.artanistas de Economia da FERJ, pro

moveram na semana passada, no Baependi, um amplo'
debate com. políticos da cidade, desde o momento 'po
litico e econômico, ao plano cruzado. Pelo PFL partí-.
cípou Werner Schuster e pelo PDS, Udo Wagner, Paulo
Bauer e Reiner Modro. Idêntica sabatina: serão subme

tidos políticos de outros partidos", em oportunidade
próxima.

- Mais de mil pessoas prestigiaram no sábado,
em Jolnvllle, o lançamento da candidatura de Luiz Go

mes '(lula), a deputado federal. Próceres pedessístas do

Norte do Estado se fizeram presentes, assim como o

alto escalão do partido no Estado. De Jaraguá dó Sul

compareceu acentuado' número de companheiros de

lula,' Politica e Copa do Mundo foram a sobremesa,

após a feijoada.
- Para tentar urna solução para o problemas que

têm ocorrido, a Câmara de Vereadores convocou, sex

'ta-feira última, os agentes funerários do município. O

que se viu fi ouviu foi de arrepiar, com acusações gra
víssimas, que deveriam ser investigadas de perto. É
pena que não foi gravado, pois possíbtlítaría a com

provação das denúncias, quem sabe, na própria poli"
cia.

- A disputa por "clientes" tem levado os agen
tes a fatos lamentáveis nas portas dos hospitais, che
gando até mesmo às vias dos fatos, num flagrante des

respeito à memó(1a do morto e à dor dos famiHares.

O prefeito Durval Vasel, para por fim a essa situação
vexatória e vergonhosa, vaí disciplinar o serviço íu

nerárlo na cidade, o que não era sem tempo.

Alemanha e Argentina decidem neste domingo
no México, a Copa do Mundo. E hoje à tarde, França e

, Bélgica vão brigar pelo terceiro lugar; Quanto ao

Brasil, após a dérrocada diante da França,' causando
frustação nacional, o técnico Têle anunciou que vai.

abandonar o futebol. E nós, aliviados, dizemos: "Gra

cas a Deus!". Já vai tarde, 90 neles BrasH! Será?

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA
·\O\Áá 1-_

DECIsAO INTELIGENTE.

Calé S ass E

A programação oficial
dos 110 anos de fundação
de Jaraguá do Sul' e da
2a. Amostra Agropecuá-
ria está definida. Ela ini
cia-se no dia 11., de julho,
com o baile pré-abertura
da "Se!Ilatl9 de Jaraguá"
e escolha da Raínha dos
110 Anos, no Juventus,
com o Musical Péople's In
ternacional Show. No sá
bado, día 12, homenagem
cívica aos antepassados,
na prefeitura e a partir
das 9 horas desfile de
abertura na Marechal Deo
doro; com a participação
de escolares e entidades.
Na seqüência, show com

Júnio e Júlio, no palan
que defronte a Igreja Ma- '

triz. Às 15h, no Ginásio
, Artur Müller, o III Festi
val da Canção Infantil' Ja
raguaense e, às 20h, IV ,

Encontro de .Coraís _ 30
anos da SCAR, na Igreja
Evangélica, com a partici
pação da Associação Co
ral de Crícíúma, Coral Ca
merafta Vocalle (Blume
nau), Coral Untversitário
de Joínvílle, Coral Infah-

Uma Homenagem
no 'Ano 110

to- Juvenil da SCAR, Co- de, ena zu, AS zon, ne

ral da Comunidade Evan- !:lLAK, .a aoeruua UO' lU

gélica e Coral da SCAR. cnconrro ue AH� em io�-
, No dia 12, assim como no ceiana e 1.11 :::,aldO ..íald

día 13, a abertura da pri- guaense ue Artes t'J.'ilSL1CÄS
meira

.

etapa do 49 Cam- e, às zrn, snow musicai iio
peonato Catarínense ,de Artur MÜller' � , 'crú:ne
Vôo Livre. Perreíto, reunindo' seis
.No domingo, 13 de ju- bandas, A abertura da �â..

lho, o 29 Enduro "1001 Amos t r a Agropecuária
Trilhes" a. partir de 7 ho- acontecerá às 9h do illa
ras; 9h apresentação do 19, sabado, no Parque
Coral da SCAR e da Asso-

.

Agropecuário e, paralela,
cíação Coral de Criciúma mente, a abertura da Feí
na Igreja Matriz, durante ra de Arte e Artesanato e

a míssa e, no decorrer (ja da Exposição Fotog_rátlca
dia, na SER. Aliança (Rio "Jeraguá doSui -l10Ano13'�;
Cerro II), festa com várias fio .próprio local; As 15h3Q,
atrações, dentre elas, às final do 1Q Concurso de
15 horas, show de para- Declamação de .Jaraguá
quedismo com os "lcaros do Sul e às 21h, no Giná
do Valle", 16h3Q - apre- sio Artur Müller, show
sentação do Grupo Fol- com Bikini Kavadão.
clórico Alpíno-Cermêníco No dia 20; domingo,· à$
(Pomerode) e às 23h, bai- 9h, reinício da Amostra e
le com a Orquestra "Os largada do Passeio Cíclís
Vilanenses. Além disso, às tico defronte o CIP,' com

20h, no salão da Igreja chegada no .Agrópeôuárío,
Evangélica, teatro com o onde às 10h, acontecerá
Grupo Brucutu-SCAR, que culto ao ar livre; às I1h, o
encenará a peça "Faça Grupo Musical "Os Fre
Humor! Não Faça a Guer- néticos" fará apresenta
ral". Para o dia 15, terça- ção, Já às 18h30, a Acade
feira, o programa prevê mia Movimento fará apre
para as 19h30 a prova rús- sentação de dança moder
tica "Jaraguá do Sul 110 na e meia hora após a Ma
anos", de circuito interno lhas San Remo promove-
e, para o dia 16, no Está. ,rá desfila de modas, tudo
dio Max Wílhelm, futebol no Agropecuário. E às 23h.
entre Seleção de Jaraguá baile de aniversário da cí-
x Blumenau, com prelímí- dade e escolha da Rainha
nar. E na quinta-feira, día dos Estudantes, com o

17, retreta com "Os Pre- Grupo 4a. Redenção, no

néticos", no' Coreto da- Baependi, E dia 21 de ju
Praça do Expedicíonário. lho, segunda-feira, feria
Às 21 e 19h30, respectiva- do municipal, transferido
mente. do dia 25, Amostra e Ex-
Para o dia 18, às 19h30, posição Fotográfica du

na SER Vieirense, está rante o dia; às 15h, apre-
programada a abertura do' sentação de Júnío e Júlio'
5<1 Torneio de Boião "Ci- e às 18' horas, encerra
dade de Jaraguá", que, mento com entrega de tro
conclui-se domingo à tar- féus e certificados.

•

O Superintendente da rais .

Fundação de Amparo à Segundo José, Márcio,
Tecnologia e ao Meio-Am- das 20 mil indústrias do
bíente (Fatma), José Már- Estado, oito mil são efe
cio. Marques Vieira, que tivamente poluídoras, sen
na segunda-feira assinará, do que aproximadamente
na Associação Comercial, três mil causam 50% da
convênio com o município .' poluição industrial de San
para prestação mútua de ta Catarína. O convênio a

assistência técníca-admí- ser assinado em Jaraguá
nlstratíva quanto à pre- do Sul objetiva justarnen
servação ambíental. além te frear esta poluição,
de estabelecer contacto através de Instrumente le
com a recém-formada Co� gal qUe a Fatma e a Pre
missão Municipal do Meio- ·feitura criarão, a partir de
Ambiente, ressaltou que então, considerando que
Santa Catarina possuía, toda construção nova ou

originalmente, 81% de sua ampliação de empresas,
superfície coberta por fIo- cujas atividades sejam
restas, restando, atualmen- consideradas causadoras da
te, apenas 11%. O restan- degradação ambiental. de
te)oi devastado para dar verão requerer o licencia

Itt�"à.r a um dos mais per- mento, cumprindo váiias
feitos modelos de produ- etapas, que poderão de
ção agropecuária, com cer- mandar semanas ou até
Ca de 250 mil pequenas e mesés 'ou até que as exi
médias __p.roQriedade

'

gências sejIDn cumpItdas.
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