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.JARAGuA DO SUL - CIDADE SrMBOlO DA FAMíLIA JOVRDAN .

para
.

obras
.

comunitárias Assumem os novos diriuenles�di .�Dl-
Como' resultado da Te- COMUNITÁRIAS. pais, bem, como Cz$ 60 .Em

.

reunião festiva,- �s-' do $ul sedIara �b<�iirii�i:_
cénte viagem:' empreendí- mil para cada centre es- sumiu' quarta-feíra à noí- ró semestre

-

do pro'XirilO
à'a: a Brasília pelo preíeí- Os recursos oriundos do portivo comunitário (qua- te, nö C.A. Baependí, a no- ano, qual seja, a 21a. Con-
to Durval Vasel, '0 muní- convemo, aliados ao do dras.polívalentes} nos baír- va diretoria do Clube de venção Estadual do Co:'
eípío de Jaraguá do Sul município e das comuní- ros Chico de Paula, Nereu Diretores Lojistas de Jara- rnércío Lojista e, paralela
assinou na tarde de sába- dades beneficiadas, têm Ramos, Vila Nova, Vila gu do Sul, em aconteci- mente; o 21'1 Seminário de
do, em Joinville, convênio prazo de 180 dias para se- Lalau, Barra do Rio CeF- mente que contou com a SPCs. O coordenador da
com a Secretaria Especial rem executados; Neles ro, duanabara e Vila Len- presença maciça de asso- Convenção será o sr. MaÚ-.
de Ação Comunitária da estão incluídas a compra zi. Cada quadra terá cíados e de convídados. O ro Koch.
Presidência da República, de livros, armários, mesas 540m2. presidente da Federação O evento reunirá, aqui,

,

no valor de Cz$ -. e cadeiras aoGrupo Alba- do Comércio LOjista de os 85 CDLs catarínenses.A
1.305;000,00, a fundo per- no Kanzler ·(Cz$ 58 mil), Na área de saneamen- Santa Catarina, Lother diretoria empossada, além
dido, para construção e' EB Cristina Marcatto (Cz$ to básico, a SEAC destinou Dieter Maass prestigiou a de Ivo Ewald na presídên
aplicação em várias obras 38,5 mil) e EB Alberto css 80 mil para canaliza-

.

posse, onde o ex-presíden- cia, tem na více-presídên
comunitárias. .Cerca de Bauer (Cz$ 60 mil), para ção de esgotos e águas te Luiz José Nicolodelli re- cía Bruno Breithaupt, -té
cem municípios catarinen- a formação de bibliotecas pluviais na Vila Nova, Vi- latou as atividades da sua "soureíro Ildo Vargas, se-

ses assinaram o convênio comunitárias. Afora isto, la Lalau e Vila Lenzí. Pa- gestão e o- presidente em- cretärio' Waldemar Beh-'

.l!á\.:pre�eÍlçi.:dÕ.f!êçr-êt�rtö- ,Çz$ 8i;ijíi'l::1)�t:a r�Péii,ªçã� ,�r� ��.i.�:Omptaic:dé·, .êCWipa= . :po��dq/ Ivo.: ?-Wíi.Úl, r�ve:_ iin�; ditetôr"s�dafMa\lro'
-'�'Aliibal Telxe1ra. e-"'dô' ní1:�· de -11 'sâtâs 'do Grupo AI.. raentos 'à futurá: creche da' lendo ó Jen;íci do seu man- Koch, .relações públicas Jo-
aístro ,J0rge Börnhausen." - bano Kanzler> Gz$ -10'5 mil B'arra dó' Riô Cetro, Cz$' dato - "realizações com sé Ramos de Carvalho, di-

, ,.,,' .para 2LäortaS;:e'-alimenfá- 50 rät! -e:.p.ära::eam:p�nhas . calor lr\lmanó,i:_ chamou à reter do SPC Rafael Dimas
·�S 'OB�J\S'" .: -'.:

'. ção ,��:pás '··..es.çola:;;,_'munier.' , dê rôupa�,:' � . agt;lsalb:Qs" r.eSPQnsabiUdade todos os
r Nezarío e diretor seJIl. ,,'

" c
'. - J.c.' ,',;?-'.!, --10.- ': .. '{, -Óv a .,,;"'- Cz$ lQ DJiJ-pata c(id<l'uma

. cedelistas,- para <.0 Impor> pastá' Luiz Jc�!ié' Nícole-"

. C.rsdepos-öraduáçaí iiiíéia�se'drar 'g!r��:::b!!���:� tam.;'�véqtÕ;"wr. Jaraguâ delli:
.

..
"

...• ,.

O Conselho Estadual de Para tanto, a documen- ��, ���di�ls���h����� B��� Candidatos têm 55 mil votos na reg'ião
Educação aprovou 'na ter- tação necessária é fotocó- ra do Rio Cerro, Nova Bra- As Ira. _ e' .60a. Zonas 7.898 em Guaramírím.
ça-íeíra, día 1<'>, o curso de pia do diploma de curso sílía, João Pessoa, Tifa dos Eleitorais,' que' abrangem 6.418 em Massaranduba e

especialização � em admí- superior, fotocópia do hís- MOllOS .e, ainda, Jaraguá os municípios de Jaraguá 2.766 em Schroeder.
nistração a ser ministrado tórico do curso, o currícu- Esquerdo.,· do Sul, Corupá, Guara-. O Cartório .Eleítoral da
�Ín, J,.arag;uá, do S1:l1"ß' pat", lo do, (\:a:Qó�qq,to �e:dua$ f-o- '.

.

.

,\ mmm. Ma�saranduóa' e 17a.-Zona, ainda não 'con-
.. ui de àgósto. 'DesHn:ado a . tos 3x4.·_eFindo, ocprazo: de. . Some-se a .estes. recur-

Schroeder, recadestrarerrr+eluíu a contagem do elei-.
profissionais da �área §offi" ins.crição:� ser,A fei,tâ;a: s�le�' sO�'" ç��_ 60 �i,� '�ara. C,ada ,até.ci dia J5 de junho pas- torado por ·municípi04 mas

. ��fas� ,: �
_ .�Qalif4�.�ç,ª� '(d.o-, ��,>e·,'õ,� gsc9��ig8�(' ����:' - um.

-

__��s, ro�tos, -Medl�.?� sáde,' exatamente 5ó- mil· àcredita�se
_

que la-ragull do
. corpo docente da, PER\J . e· rao matncul.?r-se nos �las �

CornUl:utanos "que ser�<:, eleitores. EstE) é o núme-' Sul tenha 33' mil eleitOres.- ',
.,

-"

a executi-vos das,:àdmiriís- ,.,28-e,-29 dest'e.m�s . .A ins·., constr4:idos':re.m N�re�;:R.a-, rei'a ser trabalhado pelos O$,elelito,res novos e·anti..:,
, ..

.

. trações públká é .privadà,-' ciiç�o �l!lsta C_z$�lÓO_,O?, a In°s, lar��üá _
Esquerd?, candidatos a cargos elei- gos têm prazo até 6 de

i este· curso de pós-graduà-" matríéula.- - CZ$ :.' 1'.064,:00, - Santa, Luzl.ail.Bãna .do RIO
tó�, em'novembro. A Co- agosto.. para providencia

'ção térá 360 horas/aula, a" mais dôze' pa.rcelas de 10 Cerro é:Vlla l)fQv?-. O pta- marca de'JarQ,.guá do' Stil; . r�in o seu documénto'"lé�
pa.rtir de li? de agosto.des- ..

OTNs, que correspondem z� de e:x-ecuç�o e �e 180,
onde inclui-se ainda Coru- g.al (título eleitoral), ,para

te ano a dezembro do ano
.

ao pagamento do ,curso. diaS apos a hbe.+açao. dos-
pá recadastrou 31.916 e a que possam exercer o di

seguinte: Existem 40 va- As aulas ªçontec;erão na recursos. Tanto a S:creta- Comarça .,de Guaramirim, reito' çle votar em 15' de
'gas di$ponív�is e as inscri- Fundação 'Educatio�al Re- ria �s?�cial de Açao C�- 17.084. eleitores, sendo novembro.
ções estarão abertas na gionaI Jaraguaen.se .as sex- mumtana como a .Prefel-
FERJ até o dia 22 de julho, tas-fetiras das 19 às 23 ho- tura e as Co�umda�es, C.em m"I'1 a's entl·dades.- assl·stenc·l·al·s

'. das 8h30 às 11h30 e das ras e ,aos sábados das 8 às participarão fmanceua-

14 às .17 horas. 12 horas. mente nos projetos.
Cem mH cruzado:;;. Este

"Lar das Flores
."

o valor entregue na tarde
. '-, .. de quarta-feira, no gabine-

te prefeitural, aOs dirigen
t�s. da APAE, Associação
"Lar d.as Flor,es", Ação
Social e PER:!', o'riundos do
leilão e dö bazar qas mer

cadorias estrangeiras apre
endidas em contrabando
pela Receita Federal e que
foram r,ePÇlssadas. a Pre
feitura de Jaraguá do Sul,
para coordenação da sua

venda, cujo produto foi
repassadp equitativamente

Estado encampa emprésUmo,' ,a�
A Assembléia Legislati

va- \,ßprpvoUJ. }i>rojeto, _de.:

origem. governamental, rió
dia 26 passado, que auto
riza o Poder Executivo Es
tadual a prestar aval a um

empréstimo junto ao FAS
Fundo de Apoio ao Desen
volvimento . Social, por
parte da Associação As
sistencial para Idosos "Lar
das Flore$", de lar,aguá do

Sul, para construção de
um p_nciap,.ato. >Na· veJ;'da
de, o empréstimo., .de acor

do com o'projeto, será sal
dado pelo Governo do Es-
tado.

.'
.

O empréstimo, no valor
de 26.054 OTNs _ Cz$
2.772.145,60 _ é uma for
ma de auxílio do E'stado à

instituição, sendo que o

mesmo será saldado (o em-

préstimo) num prazo de

15 anos. Os recursos des

tinam-se' á _construção do

ancionato, em obras na

rua Domingos da Nova,
com área de 4.340m2, na'

cidade de laraguá do Sul.
A mensagem 0080, fora

enviada a Assembléia pe-.
lo governador Esperidião
Amin, no dia 26 de abril

passado.

às entidades. assistenciais
do município.

-

NO 'ESPORTE

A quarta etapa do Cam

p�önato Catarinense de
Autom'obilismo e o jogo
entre os veteranos do C.A.

Baependi' contra a Seleção
Paulista de Veteranos, se

rão as grandes atrações
deste domingo, em Jara
gutt do Sul. Confira estas'

informàções e outras mais
;ria área de esportes na pá
gina on�e.

Em Jaraguá, a 1a.paleteira hidráulica .do Estado. Artama � Desenvo'lve
_ Tecnologia '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. _PADRE'DE POl\(E�ODE CELEBRA JUBILEU
.

SACERDOTAL'

o Padre Mário Bonatti,
.

que' tem escrito em nosso

jornal assuntos de cultura
catarinense dentro de sua

especialidade de estudo na

Univ.ersidade, é natural de
Pomerode. Nem todos são
descendentes de alemães '

no
.

nosso vizinho Municí
pio. Há. pequenas comuni
dades de descendentes de
italianos como em Pome
rode Fundos, onde nasceu ,: No día 2<;> de julho pró
o jubilado. O Pe, ..

Bonatti xímo reúne sua numerosa
é s�lesiano e dentro desta família (Bónattí e Mattedi)
vocação sempre míhtou em Rio 'dos Cedros, para

.entre aß jovens universi- a celebração dos 2� anos

tArios' de Lorena, São' de Padre, para a qual cem
Paulo, 'Universidade de vida os parentes de Jara
Coimbra onde lecionou' guá do Sul, Corupá e re

Linguística e na Uníversí- dondezas. E-noS! grato cum

dade Federal de Santa Ca- primentar o ilustre sacer-.

tarina, onde lecionou Lín- dote e colaborador, pelo
guístíca Antropológica na jubileu de prata dedicado

pós-graduação. Dedica par- a propegàção da palavra
te de seu 'tempo também

.

do Senhor."
.

a escrever em livros e re

vistas e jornais, tentando
difundir não só as idéias
do Evangélho, mas ainda
difundir a cultura entre os

homens. O livro maís co

nhecido' do Padre Mário
chama-se "'A Vida tem a

Cor que Você Pinta", que
já tem cinco edições no

�rasil.

ASSUME O NOVO CONSELHO DIRETOR PO
ROTARY CLUBE

.
.

. Em acontecimento bas
tante concorrido, assumiu
na

.

terça-feira, dia 19, o

novo Conselho Diretor do
Rotary Clübe de Jaraguá
do' Sul, para o ano rotário
86/87. A presidência' ficou
com Aristides Panstein,
vice-presidente Rolf Her-
.menn, 19 seer. Norberto
Stassun Emmendoerfer, �
secr. Luiz José Nicolodelli,
19 teso Joaquim SaUes, 2Ç
teso Remidas Bona, 1 Q pro
tocolo Moacyr Sens, 2Ç
protocolo MarIo Sousa.

Diretores de Avenidas:

serviços in t e r nos Ivo
Ewald, serviços profissio
nais Bruno Breíthaupt, ser
viços à comunidade Wal
demar Behlíng e serviços
internacionais D i e t r i c h
Hufenuessler. 'O - ex-presi
dente �élson Tabãjara é
o diretor de pasta. Orado
res vários se fizeram ou

vir, destacando o ideal ro
tário e o trabalho que o

clube de serviço realiza
em prol dos menos afor
tunados.

PASTOR ROLF ROEDER FORMA-SE EM TEOl.OGIA

Com grande satisfaçã0,' Roeder e é filho dos nos-
.

registramos
.

a
.

formatura S0S amigos, leitores de Ion- ,

ocorrida no día �1 de ju- ga' data deste jornal..
nho, na Faculdade de Teo- Gerhard e Irene Roeder.:
logia de São Leopoldo. Rio de Rio Cerro 11, eos quais
Grande do Sul, do jara- cumprimentamos. Ao' jo
guaense Rolf Roeder, que vem Pastor Rolf, 'votos de
InIcIará o seu pastorado que encontre forçaS e ins
na Comunidade Evangéli- piração sempre, para a

ca Luterana de Blumenau. dIvulgação da palavra de.
O .Pastor Rolf é casado Deus.
com D. Elisete Franzner

. .

Jóias, relógios, pulseiré)S,
.

anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais· pai·a
presentes lia

Reloioa.ria avenida
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n'} 9

Mam�e Coruja
Rua Barlo do Rio Branco n'} 168 - Fone 72-0695

Jaraguá do Sul

CORREIO DO 'POVO

.,
" r:\GINA: "'02 !

Gente & Informações
RAINHA/110 ANOS _

Sexta-feirà próxima, no

Juventus. ao som do Mu
sicai People's Internacío
nai Show, 'do Rio de Ja
neíro, o baile de pré-aber
tura da Semana de Jara
guá, com a escolha da Ra
inha dos 110 Anos. Con
correção ao titulo as jo
vens Adriana Vieira, u
Iían Tomazellí, Iara de Oli
veira, Crístíane Marceli
no, Mara EUsabeth

.

Keil,
Mariane F i e di e r, Ana
Cristina Hornburg, Ange
la Maria Stolf, Méreía Re
gina Cani, Sandra Apare
cid de Souza e Maria de
Lourdes Pellense,
INAUGURAÇÄO. _ A

Arweg, comemorando seus
20 anos, inaugura . neste

sabado, a sua nova sede
social. Ás 13 horas, a di
reteria reeepcíonx convi
dados para o almoço fio

Chalé da Diretoria e às
16h será efetivamente

. inaugurada a sede, segui
da de coquetel e de sete
shows de palco.
EM GUARAMIRJM __ O

rotariano Mauriet (Wallí]
Zanghelíni, assume dia

. 10, às 20h, no Restauran
te, Predileto, a presidên
cia' do Conselho Diretor
do Rotary Club. E Guara
mirim já marcou para 26'
de setembro, na Socieda
de Diana, o Baile das De-
butantes, acontecimento·
maior da socíedads 10ca1.
FESTA NA AABB _ A

partir das 17h, a AABa re

cebe Os associados e ami

gos para a festa junina que
promete muitas atrações
para grandes e pequenos,
como quadrilhas, danças,
pinhão, pipoca, churrasco, \

quentão, bínge, fogueira
entre outros. No comando,
o diretor social' Gélson
Pedro da Silva.
NOVOS DIRETORES _

A Associação de Enge
nheiros e Arquitetos de
Jaraguá do SuL que reúne
120 profissionais, elegeu
no dia 21 passado, a nova
diretoria. A chapa vence

dora tem na presidência
Gustavo Élcio Henschel,
vice Humberto Wolff. se

cretário Rubens Mínsféld,
tesoureiro Romo Herzog e

Silvio Pessoa.
.

CASAMENTOS _ Neste

sábado, na Matriz, 16h15
. Albari de Souza/Leoníce
Fodí, 17h15 - Vanderleí
Mueller/Dolores Sizs e

18h - Silvério Cunha/Te
rezínha Rengel; na Barra,
18h - José Eraldo·Vilas
Boas/Sandra Rath. Na Igre-

. ja Evangélica, 17h - Silva
no Steínert/Ivone Schwarz
e 19h • Júlio César Walz/
Edla Eggert.
NOVO PROMOTOR _

Em 19 de agosto, deverá
assumir a Promotoría de
Justiça da la. Vara da Co- .

marca de Jeragué do Sul,
o Dr. Luiz César Medei
ros, originário de- Campos
Novos. O Dr. Barbosa dei-

.

xa nos próximos días as
.

suas funções em. vista da
aposentadoria merecida
qua sai ainda este mês.
FELIPE PE:t;.LIN _ Nas-'

ceu no último dia 29, do
mingo, às l1h20, no Hos
pital São José, com 3kg250,
o garotão Feltpe Augusto.:
filho do amigo Lorival
Pedro Pellin, funcionário
da Prefeitura e vice
presidente da JPMDB e da
professora Sonele Felipe
Pellin.· A ambos, os nos
sos parabéns.
BODAS DE PRATA

Na terça-feira passada dia
�ç, o casal Antônio (Mar
ta Pavanello) Klein viu
passar os 25 anos de vida
matrimonial. Uma míssa
em ação de graças ne

Matriz São Sebastião e

uma recepção a familiares
e amigos no Parque Mdl
wee, marcou a comemo

ração jubilar. Felícída
des!.
ARTES PLÁSTICAS _ O.

3'1 Salão Jaraguaense de
Artes Plásticas, da SCAR,·
de 18 de julho a 03/agos
to, terá como patrone�ses
as elegantes senhoras da
nossa sociedade Rosane
Jahnke Vailatti, Tânia
Marquardt e Vera Lúcia
Marcatto. O salão mostra
rá a produção' dos artis�

.

JARt\GUÁ.:30�GS BEMTECIDOS.

tas locais.
BREVE O SIM _ Será'

muito em breve o 'casa
mento do médico' Manoel
Antônio Bertõncíní Silva,
da sociedade. -erícíuménsé,
com a médica Márcia Re-

.

glna 'pereira. .Ã MárcIä-- é
filha do casal Oswaldo
(Ignez) pereira, qu:e esta
semana assumiu a presí
dêncía do Líons. Clube Ja
raguá do Sul _ Cidade In
dustríal. : :

-

. <: .; ': � :

DIEGQ PERA _.O casat
amigo José, Pera Neto
(Margar.eth), .muíto .felíz.
com o nascímento, día 30
passado, do Diego de Sou.
za Pera, com 3kgHOO, .no
Hospital Santo Antônio,
de Blumenau. O orgulho
so pai é diretor' do .Síndí-,
cato dos Empregados em

Estabelecimentos Bancá
rios, em Jaraguä do Sul.
Os cumprimentos.
FLUTUANTES � Neste

sábado, na Igreja Bvangé
Iíca, 15 horas, o curso de
batismo. (*) Dia 8 de julho,
completa quatro anínhos,
a garotinha Ivanna, filha
de Ivo e Ilse Hasse. r') o
jaraguaense João T6me�
Um, é Secretário de Es
porte,' Lazer e Turismo do
município de Belo Hori
zonte.. (*) A Bandinha do
Sesí de Jaraguá do" Sut.
apresenta-se díà 20, em

Blumenau. (*) A Associa
ção dos Mícroempresãríos
realiza hoje a sua festa ria'
Comunidade São Judas.
OS BEHLING _.o casal

Waldemar' (Rosemary]:
Behling, em companhia do
filho Magnus seguiram:
no domingo último para
um giro de férias ao Mé
xico, Estàdos Unides e

Canadá.
SÄO CRISTOVÃO

No final-de-semana· próxi�
mo, 12 e 13, a Festa de
Sãel Cristovão, com atra-'
ções variadàs: No dia 13

. ".
.

.

f

apos a mISsa das 10 horas,
a bênção aos motoristas.

��I .

Vi
._.,

.

.

Exclusividade T.

Ma(:chione - Acessory -

HWY -I e Park Avenue

Rua Preso Epitácio Pes
Sela, 868

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JS sedia convenção leonística el 81

RELATÓRIO E

CONVENÇÄO EM 87
o ex-presidente de Líons

Centro, CL Gilberto Ces
suli, fez um relato das ati
vidades da sua gestão, on
de

.

alinhou a realização da

ENSINO DE ÚNGUA ALEMÄ NAS
ESCOLAS LOCAIS

A Secretaria da Educa
ção implantou no Estado,
juntamente com a Univer
sidade Federal de Santa
Catarina, o ensino de lin
guas estrangeiras '- inglês,
francês, italiano, espanhol
e alemão _ a partir das
quintas-séries do 19 grau,
em 1985. Todas as escolas
que fazem parte do Proje
to de Línguas, receberam
assessoramento técnico
pedagógico do professor
Martin Metz, que veio da
Alemanha, fixando resi
dência com sua famílía em

Florianópolis, por quatro
anos, com a finalidade de
acompanhar o desenvolvi
mento deste Projeto Pilo
to.
Na área da 19a. UCRE,

integram o projeto as sp

guintes unidades escola
res: EB. Profa. Valdete
Inês Piazéra Zindars, EB
Prof. Giardini Luiz Lenzi,
CE Prof. Heleodoro Bor
ges, CE Roland H. Dorn-

busch e Centro Interesco
lar de 19 Grau "Mário
Krutzsch", que receberam
visita do Prof. Martin
Metz, nos dias 24 e 25 de

junho passado.

E durante o período de 16
a 20 de junho, a Secreta
ria da Educação, através
de sua Unidade Operacio
nal de Ensino, prestou as

sessoramento aos professo
res de pré-escolar da 19éi..

UCRE, com a vinda das
técnicas Marlíse Alexan
dre Castro e Nely Tim
mermann. Também duran
te esse período aconteceu
treínamento - (dia 18) na

área de educação artísti
ca, com a presença do pro
fessor Lau Sa,nto�, que de
sE.'·nvolveu atividades de
teatro, com os r�feridOs
professores, a serem vi
venciadas na pré-escola,
parte integrante do Proje
to Criar. proffievido pela
Ladesc.

PÁGINA 03

O secretário da Agricul
tura e do Abastecimento,
Odacir Zonta, visitou. no
día 18 passado os municí
pios de São Francisco do
Sul, Araquari, Corupá e

Schroeder, pertencentes à

região administrativa da
Acaresc de Jaraguá do
Sul. Em Schroeder, foi re
cebido pelo prefeito e li

deranças do município e,

posteriormente, na Câmara
de Vereadores, reuniu-se
com líderes de sindicato,
cooperativa e agricultores,
para debater os problemas
do setor, ouvir reivindica
ções e apresentar esclare
cimentos sobre os progra
mas agrícolas do governo
do Estado.

O prefeito Aldo Pasold,
ao abrir '0 encontro, re

gistrou o seu repúdio á de
cisão do governo federal
de autorizar as importa
ções de produtos agrícolas
com isenção. de ICM. Ele
lembrou que aqui no País
há a obrigatoriedade de
se pagar ICM sÇlbre pro
dutos agrícolas, ·agora,
aqueles importados como

arrOZ, carne, l�ite,. etc,
.

são isentos,. p:rovoçando
concorrência dêsleal para.
os produtores brasileiros.

Enq_uato isso em C;::oru
pá, o secretário Odacir
Zonta ouviu recJ amações

interpelar judicialmente, COM A SSP
pare que o acusador com- Na última sessão 'ordí
nove as denúncias. Roes- náría dó primeiro semes
ler, segundo nota inserida tre, a Câmara de Vereá
ein A Noticia, de 22 de dores de Corupá aprovou
junho, afirmou, na Cäma- _ projeto-de-leí do Executi
ra de São Bento, que de- vo que o autoriza a firmar
terminado vereador de convênio com à Secretaria
C o ru p á (posteríormente de Segurança Pública,. pe
declinando o . nome de _ra.Q policiamento atuarno

Blunk) estácometendo cri- trânsito e. sístema de rádio'
me eleitoral, aliciando mo-' patrulha. Também na mes
radorej, e trabalhedores

'

ma sessão röt' aprovada, a
.

das 'loceíídade- de Ano deflação do 'orçamentomu
Born-e Río Natal, que' per-

.

niciptil' em dez .por cepto,
'

tencem a Comarca de São adaptando-o a. nová moe-
Bento. Segundo ele, que da..

. .'. .

apresentou uma lista de Por outro lado,
-

o.vereá
nomes, existem 8 morado- dor Carlos Dieter Werner
res de Rio Natal e Ano (PMDB.), .solícltou licença
Bom que foram recadas- de 120 dias do Legíslatívo
trados em Corupá, com en- para tratar de assuntos

��os falsos. particulares, assumindo o.

O caso vai agora parar seu' lugar o primeiro su
na justiça. .' plente do PMDB, Antônio
APROVADO CON�NIO Gesser.

... .

,

dos agricultores, com res

peito ao preço do leite, os

juros agrícolas, e a ine
xistência' de recursos nos

bancos para financiamen
to .de . investimento dos

agricultores. Lideranças
. rurais afirmaram que o

Banco do Brasil não está
aceitando propostas -por
não dispor de recursos pa
ra financiar. Outro grande
pedido dos produtores de

Corupá foi a isenção de
ICM da banana, para equi
parar Com a .sístemátíca

dos demals Estados produ
tores.
Zonta disse que esta de

cisão é da alçada da Se
cretaria da Fazenda, e que

. a informação que tem- é
que o Confaz, órgão que
reúne- todas as Secretaries
da Fazenda do Pais, não
está concordando com o

pedido; Por fim, o Secre
tário criticou algumas me
didas do governo federal
em relação a agricultura e

fez uma explanação dos

problemas do setor.
.

I. "'

IBDF APREENDE ARMAS E PALMITOS.NA REGIAO

O IBDF realizou no fi
nal-de-semana p a s s a d o

uma nova blitz na região
Nordeste do Estado, onde

apreendeu um total de 36

espingardas, mil cabeças
de palmito roubadas e sol
tou 150 passarinhos man

tidos em cativeiro. A ação
foi comandada pelo dele
gado regional do IBDF em

Santa Catarina, Marcos
César Batista e desta feita
a ação de fiscalização
abrangeu os municípios de

Jaraguá do Sul. Schroe-
. Garuva e Jàinville.
Em Garuva, mil cabeças

de palmito de pequenas
d'mensões foram apreen
didas, mas os ladrões eva

diram-se do local antes da
chegada

.

da fiscalização.

Já as 36 espingardas e ôs
150 passarinhos em cati
veiro foram apreendidos
nos quatro municípios," a

maioria das espingardas
durante a madrugada de

domingo. Os fiscais flagra
ram os caçadores quando
estes se preparavam para
penetrar nas reservas flo
restais da região em uma

nova incursão criminosa
contra a fauna, uma vez

que a caça está proibida
no Estado.'

..

Durante o final-de-sema
na passado foram também

apreendidas .algumas peles,
assim

.

como passarinhos
abatidos a tiro. As blitz,
segundo o d'elegado re
gional do IBDF continua
rão.

"Corupá - X ,S.Bento: vereador processa vereador
o Lions Clube Jaragué Assembléia Distrital em Na sessão do dia 24 de

do Sul c, Centro; que em conjunto com o Lions Ci- junho da Câmara de V-e
fevereiro do próximo ano dade Industríal, realização
completa um quarto de do baile do Arco da Ve-

readores de Corupá, o ve-
.. reador Brnesto . F' e I i pe.século de existência, em- lha, que foi sucesso, cu-. Blunk (PFL), 'sölícítou da

pôssou no dia 26' a sua ja renda foi destinada ao
presidência da Casa, que

nova diretoria, no Restau- Lar das Flores; bazar de fosse. requerida uma cópia
rante Itajara. Leões, Doma- roupas usadas, qua possi- da ata da Câmara de Ve
daras e convidados pres- bilitou a compra de 20 col- reádores de São Bento do
tigiaram o evento, onde o chões para a Creche Cons- Sul, onde o vereador ,Ar-

, CL Osmar José Vailatti tância Piazera; promoção .

no. Otto Roesler (PMDB),
a�umiu a presidência, fí- d.e .u:ma feijoa�a, <:!ue_ pos-. acusa Blunk: de cometer
d�do OS demais cargos . �I�lhtou a oper�çao," com crime: .'. eleitoral. ··.Nö··�.seu
assím. dístríbuídos: presí- : êxito, d� -um �ov� .ca-·:':pronunciä:Ínento,· :;

dentre
· dente imediato Gilberto rente aCI�entado, al�m:.de outras, o vereadorcorupeCassulí; 19. více-presíden- outras açoes comumt�r�as ense diz S�F ínconsequên
re Afonso

-

Piazera· Neto, qus fortaleceram o Ideal. te infeliz infantil íníun-
2'1 vice'Arthur Rode,·· 39 de servir desínteresseda- d�da a i�juriosa a�U:ßação
vice Wolfgang Ríedtmann, mente.

. . do vereador Roesler,
secretário Atilano Zín- O novo. pr�sldent:, CL A . calúnia e a injúria· dars, 19 tesoureiro Olavo Osmar yallattl, apos os são as armas prediletas
Marquardt, 29 tesoureiro agrsdecímentos de I?r�xe, dos ignorantes. e o difama
Sigmar Beno Lucht, dire- lembrou. que no proximo dor é um coveiro que en
tor social Augusto Zilins- ano o.Líons Centro come- terra as virtudes e exuma
ki, diretor animador Guí- morara_ os seus 2� anos de

os vícios, concluiu Ernes
do Gasehe. vogai-s para 1 fundação, oportumdade em to Felipe Blunk que irá
é 2 anos' _ Horst Mar- que, junto com o Lions

,.

·

quardt, Mário Ayroso, Cidade Industrial, .será o ZunIa ouve II·deranças de Curupa' e Schroed·eCelEO B. da. Silva e Lino - anfitrião da Convençãodo'· ..' _.
. r

Baratte. Distrito L-10, marcada pa-
ra os dias lO, 11 e 12 de
abril. Jaraguá do Sul, se

gundo Vailatti, volta a se

diar a Convenção.. dez
.

anos após o magnífico
.evento qUe ainda' hoje é
comentado nos meios leo
nísticos do Distrito.

. I
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PrlclaRlas de �asameltls
Fazem anos hoje: 05 Dia lO/Junho MAKuu.l AUh.l.1A G.klJö,ijA 1.J::..t1..,.VlAl"C�, Ullelat 00 K.;..

Sra. S'í l v i a' Marquardt Cristiano, filho 'Francisco gístro 'Civil do .19 Distrito da Comarca de Jaraguá do S\ll, .es-
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram eer

Fructuoso; Sr. Ildemar Bar- . (Ma. Aparecida) Costa. cartório ClUbindo os documentos exigidos. pela Iei, a tim de se

tel; Sra. Olinda Meyer Dia 13�Jjunho habihtarem para casar. 'GS seauintes: '. .

F', h O
.

1 J lí f' 1 Edital 14.936 de 24-06�86. EQital 1_4.939 de 25-06-86.-lSC er; ame u iano, 1-
Adriane, filha Valmor

lho Lúcio e Ivone Macha- Manoel Ant'Oni'O Bertoncí- Cópia recebida do cartó-
do; Sr. Waldemiro Bau- (Tereza) de Oliveira. ni Silva e Marcia Regina rio de Guaramirim, neste

mann; Felipe Schmitz e Dia 17/junh'O Pereira. Estado.
Leonor Rowe. Artur Carlos, filho Walter Ele, brasileiro, solteiro, Romualdo Crístovão dos
Fazem anos d'Omlng'O (Madalena) Sonnenhohl. médico, natural de Orle- Sant'Os e Iria Kniss.
Sra. Maria. Gascho Henn, Dia 18/junh'O

.

ans, neste Estado, domící- Ele, brasileiro, .soltéíro,
em Garibaldi; Ewanir Cat- Ana Lúcía, filha Dionísio liado e residente na Rua auxiliar de produção, na

toní, Sr. Ingoberto Brauns- {Irena) Dias.
.'

Domingos. D'Ros, 91,
-

apt? tural de: Guaramírím, nes
burger, em Curitiba; Júlia Victor Carlos, filho Luiz 301, em Criduma, neste te Estado, domiciliado. e

Prítzke, . Vítor Machado e Carlos (Mary) Corrêa.
'.

.
Estado, filho' de Irê José residente na �RJ;la Antonio

Valmir Cordeiro. Dia 19/junho Santiago SilVa e de Nel- Zimmermann, 444,
.

em

Dia 07/julh'O Marlow Cristina, filha sa Bertoncini Silva. Ela, Guaramirim, neste Estado.
Sr. Eliseo Ubiratan Tajes, Claudemír (Margarete) dos brasileira, solteira, médica, filho de Jorema Josefa dos
Sra. E'lvira P. de Souza, em Santos. natural de Joinvílle, neste Santos. Ela, brasileira, sol- Edital 14.943 de 26-06-86.
Joinville; Sr. João Nélson Robert, filho José Afonso Estado, domiciliada e re- teira, auxiliar de produ- Hílárío da Rocha e Lourdes
Stavis, Sr. Antônio Pedrí, (Beatriz) Brotzke. sidente na Rua, José Me- cão, natural de Braço Venera
Sr. Antônio Vieira, Sra. Dia 20/junh'O negottí, 277, nesta cidade, Cunha, em Luís Alves, Ele, . brasileiro, solteiro,Clacír ,esposa de Augusto Thiago Kazuo, filho Car- filha de Oswaldo Pereira neste Estado, domiciliada operário, natural de Jara-
Gesser, em Concórdia; los (Elizahete) Kítamura. e de Ignez Pereira. e residente na Rua Richard guá do Sul, domícílíado e.

Sr. Pedro Schmídt.: em Ja- Júlio César, fHlilo Luiz Plske.. 372, nesta cidade, residente na Rua Joínvílle,
:r:aguazinho; Isolda Lange, (Maria) Bortoncello. Edital 14.937' de 24-06-86. filha de Afonso Kniss e de 2.379, nesta cidade, filho
em Itapocuzinho, Dener Jones, filho Plaví- Cópia recebida do cartó- Elvira Schmitz Kniss. Sabino da Rocha e de Leo-
Dia 08/julh'O berto (Enedir) Vieira. rio de Guaramirim, neste nora Lopes da Rocha. Ela,Sra. Joelma Marís Piccoli Dia- 21/junho Estado.' Edital 14.940 - de 25-06-86. brasileira, solteira, operá--dos Santos, Sr. Werner André, filho JOsé Lúcio UnQ Campregher e Maria Antonío Rafael Custödío ria, natural de Jaraguá do

'.' Vasel, SI.:: Osmar- Bartel. (Sõraià)_��d�.,' '." <�_, -', -Ó::, �p�r���:;��� P'Ores, __

."
". eFi,lho e-.:.�_��!y- �iD:�s �Mar- S!il;. domíctlíadaa residen- _,Sra. Ruth S c h ne í d e r Dia 22/junho Ele; brasr��uo,- sélteíro, ,tins "- '_ -. te- na"Rua Víctor Rosen- ."

.... ;ßch�alz, _9m.-: $::Be?lo .çlo<,_ . .Çl'is!ié!!lQ,��fi}hf), .1incf,_Q.war. ,0p��ário',�flaJ':1:��I. ���,Ja��-
.

,�!e.'_ ". ?ra�!lei��:._" 5.?lteir.0', .. b�rg;:_4.22. nesta-cídade, n-.'.< ':Sut;·Sr·.JielíõFei1lêr;�Wàr..... {Ädelhêitr.·JäêoóL'�"�-"" .

'-' -gl!a'.ß9 >S�tt.:doIp!�_!j��pß ;:':.'� <?_pef,a,I'!�;:'nalural �e: E(:�- lharae;' José Veneta,.e -:dê'·:';'·' .

.
-.

demar Konell, Sra. Lili C. Diego Rafael. filho Agosti- residente na Rua
_

Carlos poranga, Espírito Santo, Verídíana Venera.
Stéphani, Merlane Liek- nho (Doroteia) Dalçanale. _Eggert, 650, nesta cidade., domiciliado e residente na

feld, Sr. ,Adilo 'Krueger, Dia 23!junho'
- -

" ..,

filho de taudeHno Cam- 'Rua -Henríque 'Marquardt, .

Fábio Marcelo Pscheidt. Micheie Cristiria, filha Gil- . pregher
.

e de Clara Nico- nesta: -cidade, filho de An-
Dia 09/julh'O berto (Teresinha) Rosa. Hni Campregher. Ela, bra- tonio Rafael Custódio e de
Sra. Aquelina Volpato Alt- Eduard<Y, filho Volney sileira, solteira, operária, Paulina -Miranda dos San
mann, em Fpolis; Sra. Inês, (Elzira) Frutu9so. natural de Campo Mourão, tos. Ela,. brasileira, soltei

esposa de Júlio Maffez- Fernanda, filha Marino Paraná; domitiliada e re- ra, operária, natural de
z01li; Sr. Artur Emmen- (Dalva) Rosá. sidente na Rua Senador Guarani Estratégica, Para

doerfer, Sr. José Augusto, Alçerií, filho Alberí (Der- Schroeder, em Guarami- ná, domiciliada e residen

Stinghen, Sr. Martin Henn, cília) Tobias. -. rim, neste Estado, filha de te na Ilha da Figueira, nes
em Jqraguazlnho; Sra. Is� CÚltia Rafa.ela, filha Isair Vantuy daslDores e de Ana te distrito, filha- de Dori-
Marta Mohr Ziemann, Sr. (Mônica) Mosel. . da Conceição. . val Martins e de _ J1,l:Vielina
Walmor Alberto Strebe, Dia 24/junho Dinis Martins.
Ivonete M. Krause, carIa Joana Julíana, filha -Egort -Edital 14.938 de 24-06-86.·
Oska e Sandro Schmitz. (Angelina) Flohr. J'Oi'O de Ollvelra e Eny
Dia lO/jUlho Greice, filha _Odias (Deo- Aparecida Pereira de Jesus
Sr. Samir Mattar, Sr. To- nilde) Silveira. Ele,- brasileiro, solteiro,
bias Warhaftig, em Cu.ri- Dia 25/junbo- operário, natural de Nova
tiba: Sr. Zeno Tomni, em Marcelo e André, filhos Esperança, Enéas Marques,
S. ,Pauloi Olga Krutzsch, João, (RQsicler.) _ Torquato. _Paraná, domiciliadô e re

Edir Roslindo, Vitorina de Monique, filha Marco An- sidente em Tifa dos Mo
Lima, Valmor Augusto e tcnio (Monika)' Fogaça. nos, neste distrito, filho de
Sra. Julieta, esposa, d,e Gé!,briel,. filho. Rogérjo Pedro Saturnino de Olivei-

-

paulino 'Pedl'i. .... .,
.' (Márcia,) Kinas;,

.

,ra e d�' Erme1ipä .Rll:>eiró
Dia, H/julho' _ _Dia 26/junh'O Nilzen. Ela, hrasileira, sol-

Sr. Airton StarQsky, fun- Fernando JQsé, filho Vil- teira, costureira';" natural
cionár�o de liA C�omer� son (Dalila) Se:hmitz. de Petrolândia, .neste Es
cial"; Sr. Pedro Klein Fi- Paulo Vítor, filho Eduardo tado, dOII}iciliada e resi

lho, Sr. Haroldo Hane- (Arlete) Arndt. dente em Tifa âos Monos,
marin, Sr. Aristides Man0eJ Luana,

-

filha Reinaldo (SÔ- neste distrito, filha de Pe-
Gonçalves, em Jlle: Sr. na). Spézia; dro de- J_esus e de Candida
Wilson Gerent; Evandrb Dia 28/junh'O Astácia de Jesus.
Luis Silva, Artur Krüger, leison Luís, filho Otávio
Ivoné Reck Piva, .. Pedro (Bernadete) Milan.
Nahs e Loni Keiser. Elaine, filha Waldemar

(Leonir) Ricken.
Diego, filho Walter (Mô
nica) Paupitz.
Dia 29/junh'O
Josimar, filho Egon (Ade-
lina) Uecker.

,

Monise Fabien, filha Sàn
Barbi, 81 dro . (Cirlene) Lessmánn,

Maikel Jonas, filho Almi-
.

ro' (Rosmairli) Guckert. ' ,

. Felipe Augusto, filho Lo
rival (Soneie) 'Pellin;

Edital' 14.941 de 25-06-86,
Sebastii'O Pedr'O Wllbert e

L'Orisita Riegel
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na
tural de Luis Alves, neste

Estado domiciliado e resi
dente na SC 280, 24.4, em

Guaramirim, neste Estado,
filho de Pedro Wilbert �
de Lucia' SabeI

-

'WHbert.
Elá, brasileira, -soHefra,
operária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Santa Luzia,
neste distrito, filha de
Ervino Riegel e de Paula
Riegel.

anos.

Meu'donça R e f r i U e r a ç ã o' .

C'Onsertos de máquinas aut'Omáticas, lava-r'Oupas,
refrigeradores, freezers, ar c'Ondicionad'O e

'i": •

ref'Ormai',e� g,ral.

FALECIMENTOS

Dia 20/junho
Henrique Nicoluzzi, 63,
&nos; Elvira Baumer Wag
ner, 89 anos.

Dia 22/Junho
Ana Ricobom'
anos.
Dia 23/jUllho
Walli Steinert HolIér, 52

_ I,
Atende-se"a d'Omicili'O. Chame pel'O f'One .72-2128 .

Rua Reln'Ol4'O Rau, s/n' � a'O läd'O d'O P'Ost'O de
Saúde/Jaraguá d'O Sul.

Edital 14.942 de 26-06-86.
Alelonlr Luiz Dutra: e Geni
das Graças Coelho de
S'Ouza

.

I

Ele, brasileiro, Solteiro,
operário, natural de Jara-_
guá do Sul, domiciliado ,e

residente na Yila Lenzi,
neste distrito, filho de
Raimundo Outra e de Ma
ria Danna Outra. Ela, bra
síleíra; solteira; operária,
natural de Palmeiras,' La
ges,· neste -Bstado, domíeí
liada e residente � na -Barre
do Rio Cerro; neste dlstrí
to.' filha dê Antônio :.,José .

de SOuza e de Ana Maria
Coelho de 'Souza.'

Éuitàl-14.94.4- de 27-Õ6-86: ','
Guilherme Ag'Ostini e J '0-
celi Luduvichack
Eie, brasileiro, solteiro, co
brador, natural de Dr. Pe
drinho, neste Estado,. do
miciliado e residente na
Rua Max Wilhelm, .454,
nesta cidade, filho de João
Agostini e de OnaÍia Agos
tini. Ela" brasHei'ra, soltei
ra, do lar, natural de La
ges, nêste- Estado, donlici
liada e residente "na Rua
OUo Mayer,

-

20, nesta ci
dade, filha de Ercy Ludu
vichack e de Teresinha
Maria !-uduvichack.

, -

Edital 14.945 de 27-06-86.
Ademar R'Oque Buzzi e
Iv'Onir .R'OSá
Ele, ,brasileiro, solteim, la.
boratorist�, natural de Dr.
Pedrinho, neste Estado,
dom!ciliado e residente na
Avertida Marechal Deodo
ro, 405, nesta cidade, filho
de Orestes Buzzi e de San
ta Buzzi. EIa,: brasileira
solteira, comerciária, n:a�
t1.1.ral de Jar,agliá do Sul,
domiciliada e residente na
Rua Miguel Salai, 77, nesta
cidade, filha de Alvaro
Rosá e de Irma Sevegnha-
ni ROsá.

"

E para que chegue ao
c'Onheciment'O de t'Od'Os,
mandei passar 'O presente
Edital, que será publIcad'O
pela imprensa em Cartó
rio, onde será' afixad'O du
rante 15 dias.
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Comdema discute criação da reserva biológica e florestal Lioos auxilia deficientes
o Superíntendente da

,

FATMA-Fundação de Am

paro à Tecnologia e ao

Meio Ambiente, José Mar
cia Marques Vieira (genro
do Dr. Mário Tavares da
Cunha Mello); visitou Ja

raguá do Sul na segunda- ,

feira, dia 30. A tarde, par-.
ticipou da reunião com a

Comissão Municipal do
.

'Meio-Ambiente (COMDE
.. ,MA) e à noite, no Centro

Empresarial de Jaraguá do

'-Sul, fez importante pales-
,'tra e projeção de

: slídes
acerca da situação ambi
-ental catarinense, que im

pressionou como a natu

reza vem sendo agredida,
principalmente no Sul do

E'Stado, onde a situação é
maís critica.

o títular da FATMA
mostrou também dados dos
15 municípios da Bacia do '

Itapocu-Cubatão, iníor
mando que, a tinturaria de
uma indústria têxtil, onde
funcionava a ex-Jarita,
tem provocado sérios pro
blemas na água, a ponto
da Câmara de Vereadores
de Guaramírím ter solici
tado providência, haja vis-

,

ta que a Casan capta água
no rio Itapocuzinho para
abastecimento da, popula-
ção guaramirense.

José Márcio informou

que oitenta 'por cento do
Estado tinha cobertura ve

getal e hoje a capa flores
tal é de apenas onze por
cento, 'Além da palestra,'
que reuniu bom número
de empresários e inclusi
ve .alunos, a FATMA as-'

sinou convênio com a Pre
feitura, para prestação
mútua de assistência téc
nica-administrativa quanto

à preservação ambiental,
no que se refere ao licen
ciamento, agora obrigató
rio para todas as amplia
ções � ou construções no

vas de empresas que se

jam efetivamente poluido
ras,

RESERVA BIOLÚGICA:
COMDEMA ANALISA,

A Comissão Munícípal
.
de Defesa do Melo-Ara
biente de Jaraguá do Sul,
em sua segunda reunião,
no imcio desta semana,
deteve-se na análise do de
creto criando a Reserva

Biológica e Florestal do
Pico do Jaraguá, que en

volve o maciço dos três

picos ao sul do município
de Jaraguá do Sul, que
são, também,' as linhas que
delimitam a. divisa territo-
rial de Jaraguá, Guarami
rim e Massaranduba. Há
cerca de três anos, uma

comissao específica foi

criada, porém.. o decreto
nunca chegou a sanção do
Executivo Municipal. Ago
ra cabe a COMDEMA apri-
'morá-lo para que, após
'aprovado, possa efetiva
mente cumprir com a sua

finalidade, que é a de res

guardar a flóra, â fauna,
as' nascentes e todas as

demais formas viventes
nos 831 hectares; a: partir
da cota 200.

Um trabalho será feito,
para que Massaranduba
também crie a Reserva, no
que é seu território. No

que toca a Guaramlrim, a
área' pertence a errrpresa
Marcatto, que tem grande
interesse na preservação e

exploração raclonal das
nascentes, cuja água é uti
lizada na filial de Rio
Branco.
Por outro lado, o coor

denador da· COMDEMA,
Aristides Panstein, infor
mou que foi verificar "in
loco". a mortandade de

peixes no Rio Itapocu, na
divisa Jeragué-Guaremi
rim, juntamente com um

técnico da FATMA, onde
, constatou-se não tratar-se
de envenenamento, mas

sim, de poluição, que, cau
sou a falta de oxigenação
da água aliada ao fato de

que o nível do rio está bai
xo em vista da falta de
chuvas regulares na re

gião.

Veículos à gás:multa será de CzS 6 mil
A partir de 1 CJ de agos

to, o proprietário de veí
culo que utilizar gás de

cozinha como combustível
será multado em cerca de

Cz$ 6 mil (sessenta Obri

gações do Tesouro Nacio

nal), se primário, e Cz$
12 mil, se reincidente. Te

rá, ainda, o veículo apre
endido até o pagamento da

multa e serão apreendi
dos definitivamente os

equipamentos que permi
tiam a uttlízação do gás,
Isto é o que consta da por
taria interministerial nCJ
640; assinada pelos minis
tros da Justiça, da Indús-

. tria e Comércio e das Mi
nas e Energia.
O Conselho Nacional do

Petróleo pretende iniciar,
este mês, campanha pu
blicitária explicando' os

motivos da medida.

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

fase do Portal de Jaraguá, com maís 20 Postos de Vendas (lojas). Ex
celente a procura de locação das lojas, mtormando a Imobiliária Vai

latti, que poucas aínda se encontram dísponívets. Alugue por menos

de Cz$ 1.000,00 (hum mil cruzados), uma loja e faça parte do Portal

de Jaraguä onde o seu produto tem -um visual Iíndíssímo, e as suas'

vendas serão excelentes. Informações: Imobiliária Vailatti - Fone 12-0292.

Comissão de Habitação é oficializáda

Ciclo de Conferências começa dia 14

Pelo quarto ano conse

cutivo, o, Lions Clube Ja
raguá do Sul Cidade In
dustríal realiza exames

oftalmológicos gratuitos
em 'crianças em idade es-.

colar, auxiliando na pre-'
venção da cegueira e

aquelas portadoras de de
ficiências. Este ano, o

clube de serviço, consoan
te informou o presidente
Aryberto Léo Bartuscheck.
contou com, o auxilio da
Otica Hertel. na pessoa da
Srta. Silvia, que realizou
os exames preliminares
nas salas de aula, dos edu
candários das redes muni

cipal e estadual, atenden
do a 750 crianças de 1 CJ

grau.

Deste total, 95 precisa
ram de atendimento mé
dico especializado, sendo
atendidas na Clínica de
Olhos Jaraguá, pelo' Dr.
Walter Coral, sendo que
57 necessitaram de óculos,

A Prefeitura baixou De
creto criando a Comissão
Municipal de Habitação,. a

.

COMHAB, a quem atri
bui-se a' incumbência de

propor idéias, discutir su

gestões e buscar soluções
que almejem suprir, qua
lítatíva e quantitativamen
te, as necessidades de ca

rência de moredies na área
territorial do mumcipio
de Jaraguá do Sul. A Co
missão é composta de no

�e elementos, sendo um

representante da Secreta-

No período de 14 de ju
lho a 21 de agosto, a

ADESG - Associação dos
Diplomados da Escola Su
perior de Guerra, estará
realizando em Jaraguá do
Sul, no auditório da Weg
S.A., na Rua Joinville n?
3.300, um ciclo de confe
rências sobre Segurança
e Desenvolvimento, A As

socíação Comercial e In
dustríal iniciou a distribui

ção dos convites, que são

visuais
que foram doados pelo
Lions Cidade Industrial. O
custo total da campanha
somou Cz$ 12.368,60, re-'
cursos estes provenientes
do Concurso Bonecas Vi
vas, realizado em outubro
do ano passado.

Além desta, outras cam

panhas foram desenvol
vidas pelo clube de" S"úV;i
ço durante a gestão 85/86.
A diretoria sainte, entre
gou um saldo à díretoría
entrante, em caixa, de Cz$
12.497;33. A posse da �i
retoria, muito concorrida,
houve-se segunda-feira, dia
30, em que Oswaldo Pe
reira assumiu a presidên
cia, substituíndo a Ary
berto Léo Bartuscheck.

Associados do clube I e
de clubes co-irmãos, além
de convidados, prestigia
ram o acontecimento leo
nístico,' nas dependências
do Itajara.

ria' de Obras e Viação, um
representante da Secreta
ria de Planejamento, que
será também o secretárío
da COMHAB, um repre
sentante do Chefe do Po
der Executivo Municipal,
que será o coordenador,
um representante da As
sociação de Engenheiros 'e
Arquitetos, um represen
tante do Clube de Dírete
res Lojistas e quatro re

presentantes da Associa
ção Comercial e Industríal.

limitados, haja vista que
o número máximo de par
ticípantes foi fixado 'em
cem, que é a lotação má
xima do auditório.

Em vista da gr.ande pro
cura de convites, a Asso
ciação já entrou em en

tendimentos com a ADESG,
para a realização de um
novo ciclo de conferências.
no próximo ano, par., d�r
oportunidade a outros in
teressados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONGRESSO/BALN. CAMBORIú
romoções 64 congressos programa
Balneário dos para todo o Brasil pa
acolhendo ra esta época do ano, que
dia 4, até reunirá um total de 360

r cerca de mil pessoas. O público em

istas das geral está sendo convida-
Jeová do do para todas as sessões

resso íntí- do programa, .aberto às
. a". Este 8h50 de sexta-feira.
série de

Escritório Contábil GI.rci.l_
CRC-SC sob n? 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

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

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

e
.

r PERSIANAS • .�OX • ESQ. DE �LUMINIO "

:i\...·PERFLEX. RUA JOINVILLE, ,,,, JARAGuA DO SUL· SC
FONE: 10473I72-G995 �

Persianas herízontaís e verncaís,
box para banheiros,

divisõeS, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumínío.

Consulte-nosl Fone 72-0995

,..

. " Foto Center Ltda.
Agora. sob nova direção.

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 3Ó%
maís uma ampliação de 20x25 e um álbum. como

brinde.

Folo Center - Galería Dom Francisco - Sala 05

NA HONDASUBA

eHE .GOU A

. CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSIST:eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENl'RE NESTA H o N D A DA MENEGOTl1
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

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

laJERIMUYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltd'a.
IMÓVEIS A VENDA

- 1 casa c/120m2 na rua Thomás Francisco de
GóiS.

..,.... 1 terreno C/300m2, com frente para o asfalto
na rua JoiÍ1v1lle

- 2 terrenos próximos a Arweg, rua Joinv1lle

- 1 terreno cl 450m2, com frente para o asfalto

próximo ao Posto Marcolla.

R. Joiio Piccoli, f04 - fone 72-2117- - Jaragu' do i.ul

o Qualro-Meia-C·inco
.

"Rotary Leva Esperança"

Tesouraria: Tesoureiro
Geral Cleones Velho C.

Bastos (Célia), R.C. Flo

rianópolis. Tesoureiro

Adjunto Remaclo
Fischer (Jurema], idem,
idem..

· Relações Públicas: Pre
sidente _ Eugênio Vic
tor Schmöckel (Brunhil
de) RC. Fpolis _ Leste;
Membros: Vítor Mário
Zanetti (Leníta) _ R.C.

Ppolís _ Noroeste e Se
bastião Calixto (Almí
ia) _ R.C. Fpolis _ Es-
treito .:
Assessoría Especial: Jai
me Unhares F i 1 h o

· (Wanda) _ R.C. Floria

nópolis. José Edú Rosa
(Léa) _ idem, idem.

Roberto M. Lacerda _

idem, idem.
Conselheíros da Conte
rêncía; Dario Maciel _

RC. Baln. Camboriú;
Dalcí Cattání _ R.C.
Baln. Camboriú; Romí
Lavrattí _ RC. Itaíaí e

Ruy
.

Eduardo Willecke
., R.C. Blumenau.
Comissão de Finanças
do Distrito (Fundo Dis-

tdtal): Presidente
Cleones Velho C. Bas
tos _ R.C. Florianópo-
lis. Membros: Pedro Mi
lanês _ RC. Crícíúma e

Arnoldo S. Cuneo·_
RC. Florianópolis.

·

Comissão de Indicação
para Governador 1988/
89: Presidente _ Joa

quim Santana _ RC.
Rio. do Sul. Membros:
Ruy E. Willecke _ RC.
Blumenau e H e i n z

Brueske _ RC. Join-·
ville.
Comissão Sm-viços à
Comun�daGe Mundial:
Presidente _ Pedro Mi
lanes. Membros: Creso
de jesus Tavares _·R.C.
Tubarão e Jamil Salim
Amin _ R.C. Joinville
Norte.
fÇomissão Atividades de

;�Ulpanheirismo Mun
. ":diãI� Presidente _. Jor
ge M a r que s Trilha

.... R.C. Florianópolis;
Membros: Dalci Cattaní
e Evaldo GJ. Willer
ding _ .RC. Itajaí,
Interacl: . Francisco J .Ao
Pertees _ RC. Blume
nau.

Rotaracl: Romi Lavratti
_ R.C. Itajaí.
Intercambio de Jovens:
Presidente Cespar
Erich Stemmer _ R.C.
Florianópolis. Membro:
Edward Avancíní Men
doza ., R.C. Araranguá.
Comissão Distrital In- .

tercambío de.Grupos de
Estudos: Presídenta . _

Pier Lorenzo Marchesi
ni _ R.C. Jcínvílle Ci
dade dos Príncipes.
Membros: Antonio A
Figueiredo Júnior
RC. São Bento °dó Sul
e Egon Schultz _ R C.
Joinville.
Comissão de Desenvol
vimento: Dàrio Maciel
Comissão Fundação Ro-

. tária: Presidente � Re
maclo Fischer. Mem
bros: Walter Celso de
Lima _ e Rubens Vic
tor da Silva, ambos do

RC. Florianópolis.
Comíssão Ex-Bolsistas:
Presidente Aldo Abra
hão Massih _ RC Lagu
na e Membro: Dario
Maciel.
Comissão Distrital

.
de

Bolsas de Estudos: Pre
sidente _. Cleones Ve
lho C. Bastos _ Floria

nópolis. Membros; ere
so de Jesus Tavares �

Tubarão e João Eduar
do Moritz _ Florianó
polis.
PROGRAMA 3 H: Ro
naldo Baumgarth .,- RC
Blumenau; Vamos· à
Convenção: Abelardo
Vianna Filho _ RC Flo
rianópolis; Revista Ro
táriá: Clóvis Prudêncio
_ RC Florianópolis e

Pólio Plus: José Silvano
Pinheiro _ RC São Jo
sé. (Da Comissão Distri
tar de ReI. Públicas,
1986/87),
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Multo Concorr�da a

Posse do Governador
Genovênc1o·

.

Realizou-se na noite
de 27/6, durante a reu

nião festiva do Rotary
Club Florianópolis, a
transmíssão do cargo
de Governador do Gov.
Aldo Abrahão Massih

(85/86) ao Governador
Genovêncio Mattos Ne

to (86/87), nos salões de
festa do Lira Tênis Clu- .

be, na Capital do Esta
do. A reunião foi muito
concorrida e dela parti
ciparam dezenas de de

legações que foram

prestigiar o novo admí
nistrador do Distrito
465.

ERTO DE CADEIRAS
eiras com assento tipo palhfnha,
o. Tratar cl Claudio.
426-0868'_ Jolnv1lle " SC

VE O SEU ESPAÇO
remos com Uma edição festiva

.

os 110 anos da cidade. Reserve o

de a sua mensagem. Ligue para
te a visita do nosso corretor.

MULLER GRUBBA, Tabeliã
de Protestos de Títulos da Comarca
Estado de S. Catarina, na forma da

;todos quantos este edital virem que
rio para protestos os títulos centra:

_Rua 28 de Agosto, 1022 _ Nes
rmínío Pacheco _ Rua Bernardo
Nesta _ Henríqus Aronson _

es, 230 _ Nesta _ Indutex Ind.
_ Rua Victor Rosenberg, 400

rt Hensen _ Rua Estrada Alto
_ Iracema Mathíes _ Rio Cer

,O Luiz Krause _ Rua Adão No
�ta _ Serraria Aldrovandi Ltda
ha, sln _ Nesta _ Waldemàr

Grande, s/n _ Guaramirim.
.

devedores não foram encontrados
a aceitar a devida intimação, faz por
te edital para que os mesmos com

río, na Rua Artur Müller, 78, no

de liquidar o seu débito ou então
não f.az. sob pena de serem os referi-
na forma da lei, etc.

.

O Sul, 03 de julho de 1986.
iiIJ,er Gmhba - Tabeliã de Notas e

� Títulos da Comarca de J .do Sul

SINDICATO DO eOMSRCIO VAREJISTA DE
JARAGUA DO SUL

ASSEMBLSIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITALDE CONVOCAÇÄO

.

O Presidente da entidade supra convoca as

firmas associadas pára participarem da Assem
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 09
de julho de 1986, às 17:00 horas, no Centro Em
presarial à Avenida Getúlio Vargas, 621, a fim de
deliberar sobre a seguinte ORDEM .DO DIA

01. Leitura e discussão da proposta do Sindi
cato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do
Sul, para renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho;·

..

02 .. Delegacão de poderes à Diretoria do Sin
dicato, para negociar com o citado Sindicato Pro
fissional, os-termos finais da Convenção Coletiva

. de Trabalho; a: vígorar 'a partir de lQ de agosto
vindouro.

Não havendo quorum legal à hora acima men

cionada, a Assembléia realizar-se-á uma . hora

após, em segunda convocação, na mesma data e

local, com a presença de no mínimo 1/3 (um ter

ço) dos associados quites com a tesouraria e em

condições de votar.
.

Jaraguá do Sul, 03 de julho de 1986.
Bruno Bretthaupt _ Presidente

SERRARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ .Jaraguá Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Spezia & eia.

"Correio do Povo".
Fone 72-0091.

Acont
dia 5,
munid
deu, a.

empre
Assoei
Indust

. pe:que
Vale

da IIMEYI

Lida.

ADVOGADA
.Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 -. sala 4 - Fone 12-2711

Faça sua empresa
.

chegar
maís longe. Anuncie no

.

ano. Nesse período,. a

Junta Comercial regis
trou maís de 20 mil em

presas. A arrecadação
de ICM obteve o maior
índice de aumento entre

os Estados brasilelros
em 85. A Federação en
viou telegrama ao go
vernador Esperidião
Amin agradecendo a

medida e solicitando o

aperfeiçoamento do Es
tatuto.
ASSOCIE-SE _ Mi

croempresário! Para que
a AMEVI seja verda
deiramente forte, pre
cisamos do seu apoio ..
Associe-se. São somente

Cz$ 10,00 por mês. li

gue para 12-2804 ou

contacte na nossa sede

provisória - Rua Venân
cia da Silva Porto 785.

Saúde, tornando-se as

sim desnecessário o pa
gamento, mas não a

apresentação e a devi
da vistoria pelos órgãos
competentes. A listagem
de setores beneficiados
com a portaria da Se
cretaria da, Fazenda é
extensa e para dirimir
dúvidas a Associação
está a disposição dos
aSsociados ou não.

ESTÁTUTO: UM ANO
_ A FAMPESC, que é

.

a nossa Federação, se

diada em Blumenau, in
formando que na sema

.

na passada o Estatuto
da Microempresa Cata
rinense completou um

I,tda.·Foto Nortelândia
Rua Venâncio da Sllva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franzq Ltda.
Rua Helnz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Comunicado ICM:escolbidas OSmelbares trabalbas" d�
. NOVO TELEFONE Reuniu-se no dia 23 séries) ... Marlise Lemke Cam

passado, a Comissão Mu- da EI Rio da Luz Vitória desdeA Clinlca yeterlnárla nlcípal para avaliação dos
.� e Simone Patrícia Henn da .ama

Schweltzer, comunica a trabalhos de cartazes
Ó.

e EB José Duarte Magalhães; seis
seus amigos e distinta redações. realízedos pelos Redações (5a. à 8a.

_

séries) Teste
clientela a alteração do alunos das redes estadual. Udelson Voltoliní dá pB Estad
seu t e I e f o n e

.

para e municipal de ensino de
.

Euclides da Cunha. e Ro- tulad
7�-284?, _?nde contmua a. Jaraguá do Sul. A Comís- _

berto Borchardt, da E� faz
dísposíção

. d� todos
são selecionou os seguin- João Romário Moreira.--.....

quantos �ecesslte� �os· tes trabalhos, que irão· Estes trabalhos referem-se
seu serviços profíssio- concorrer à nível de a Campanha do ICM nas

.
nais. UCRE: Cartazes (la . .à 4a. Escolas.

INFORMATIVO ROTARIO

Brusqus Completa 40
Anos de Vida Rotária
O

>

Rotary Club de

Brusque completará nó
próximo dia 27 de ju
lho de 1986 o seu 409
ano de fundação. Para
assinalar a efeméride o

. veterano club rotário
.

está elaborando uma

programação festiva pa
ra aquela: data (um do- .

mingo) e, desde já, cor
re pelo Distrito 465 a

idéia de se comemorar

.condignamente este ex

traordinário evento da

grande família rotariana.

catarinense. Você está
convidado a participar
desta comemoração I

ORGANIZAÇÄO
DISTRITAL

O Distrito 465 terá a

seguinte organização
para '0 ano rotário 86/
87: '"Governador: Geno-·
vêncio Mattos Neto

(Alzira) _ RC. Flori.a

nópolis.
Sooretarla: Secretário
Geral _ Osny Lisboa

"(Maura)', R.Ç. Florian9·
polis. Secretário Adju!l
to _ Piraguay Rosa (El
za), idem, idem.

o J C Manutenções
Serviços Ide Conservaç40 Industríaís e Resi

denciais. Instalações e Consertos de toda a linha
elétrica, montagens de aparelhos e Instalação de
Interfones. ,

� A....
Experiência e garantia do serviço executado.'

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

------------------------------------------------------._____

ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVI,TZ

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

Daslil Máquinas
.

LIda.
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

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

omementaís, com 4imtrega a domicil1o. Atendimeb '

to por profissional no ramo.

Casa das Flores :

Rua Reinoldo Rau 606 _ Edlficio Santa Tereztnhé,
esquina com Rua João Piccolt.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. W A·L D B M A R S C H W E I T Z E R
Clínica de pequ�os e grandes animais, Cirurgias, vacinações,

raro x, internamentos, boutique.
Rua Jol�v1lle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Sorvetes

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, na 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 3 • Rodovia BR-280 (km (3) - Porta·l de Jardguá.

PINGUIM
CADA VEZ MELHOR PROVE!

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

Temos também gelo.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundós
___________�ó�p. BQllthien) - Fone 72-2181. - Jarag1iä. do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus materiais de construção na

Arte Laje Jaraguá

QUEM CONDUZ A HUMANIDADE-
Sebastíão B. Albuquerque

Tive de rír comigo mes- até os
-

seus últimos dias,
mo à primeira vez em que é outros sempre rebelados
alguém me chamou de se- contra tude o que íncons
nhor. Eu devia estar en- cientemente Os

-

domine,
trando nos meus 18 anos, os contrarie na vida.

e. o menino. nos seus 14.. E possível que na -ve

Foi a seriedade com que lhice poucos -6e lembrem
ele me falou, dando-ma a ainda de como se sentiram
certeza de estar dírigín- no momento de transição
do-se a. uma pessoa mais da personalidade, em que
velha, o que me apanhou se vai entrando na Tase
de surpresa. adulta, para "adquirir di-

Naquele exato .momen- reítos e contrair obriga-·
to compreendi que havia _._ 5õ:�?;- <?':l_- talv�_ neIÍl: te�_
transposto uma fase dê nliam pêrcebído .melhor o.

minha .exístêncta, Até ali que acontecia com eles.
_

eu fera uni menino e um _

Para
__ mim .é um dom o

adolescente como os de-· podermos perceber com

maís, sem iniciativa pró- clareza o fenômeno social

pria, sempre dependente, no exato momento em

sem assumir responsabili- que ele acontece, em que
dades, nunca indenizando estamos, vivendo, Porque
de meu bolso Os prejui- é comum saber-se que uma

.

zos
.

causados a outros, revolução . aconteceu só

sempre sujeito. às exigên- depoís qlfe alguém nos fa

elas dos maís velhos, sem- .le dela, traduzindo em pa
pre acusado de - não me- lavras o que houve e nos

lhorar minha letra tocada levou de roldão,
.

como a

a vento sul. A cada dia Revolução Sexual dos anos
esperava ver uma parte 50, por exemplo, com o

do mundo desabar sobre movimento da Juventude
minha cabeça porque a Transviada simbolizada por
vidraça do vizinho fora James Dean e o surgimen
quebrada, porque café foi to da pílula anticoncep
derramado na toalha da cionál. Ou Os movimentos
mesa, ou porque à hera jovens de rebeldia dos
certa do almoço não esta- anos 60, gerando os hip
va em casa nem avisara pies, finalmente absorvi
com antecedência aonde dos pela "burguesia domi-

.

tinha ido. A cada dia que- nante" que passou a ves

ria passar livre das des- tír-se, ter cabelos comprí
compustura impiedosas dos e renegar a água e

<dos pais, moralmente ar- sabão, como eles. Depois
rezadoras, o que na ado- a difusão das drogas e dos
lescência se contitui na tóxicos nos anos 70 entre

maior tortura, fazendo os jovens para desespero
qualquer um preferir ou- dos idosos. Atualmente a

tro castigo a ter de su- propagação .desenfreada

portar o "falatório da ma- entre os jovens, por ínex
mãe ou do papai nos ou- periência ou relaxamento,
vidos da gente". das doenças venéreas, que

H a v i a ultrapassado S.e quer fantasiar sob a si

aquela fase da meninice gla DST (doenças sexual
em que as lições de cate- mente transmissíveis) pa
cismo na sacristia não são ra não ferir a suscetibih
mais do que desonesta la- dade deles, como se a ti-

. vagem cerebral em tenra vessem, nesse aspecto de

idade, para domínio da embrutecimento pessoal
mente da pessoa pelo Jes- com que se apresentam,
to da vida.

.

dizendo-se metaleiros, pun-
kees, \e outras mediocrida
des importadas, epilépti
cos ouvintes extasiados de
festivais de barulhentas
músicas descartáveis.
Sob certo aspecto, como

se vê, assim caminha a

humanidade, levada pelos
jovens.

Mate'riais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor � um bom preço..

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

72-2334 e 72-1292 _ Ja.raguá do Sul..:.SC._

Nessa fase as atitudes
e ensinamentos dos maís
velhos se .gravam em nos

so subconsciente de for
ma marcante, para influir
em nosso futuro dompor
tamento de adultos, quan
do �ns serão equilibrados�--���-----------------�------------------�------�--------

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malhetro n, 61 _ Fone 12-1059 :.:.. �à!�gui[t do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em toda/affi�'as de carros-panseio

_ Motores à base de troca coro garartíe de 20.000 km.

Retífica de ••teres, reiuIl.gem, revisses e demais serviços especializados

mBESC·�
./
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Assinatura para Jaraguá do Sul ••...... Cz$ 100,00
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Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

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

RELQJOARIA AVE�DA

- '. : .:::'=z:''':'�'''�''''''=''::"'�"�'í='=,-.='=,·=·,·...·=··="'=····::·-'�:::'-:-s·::::_·=�:'...±:.:;;��:;;:i;a
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.
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Funilaria Jaraguá Ltda.·
,- i.' .�..... ... .• �',. . .-', ;_,.t '_:.' _ ': ,\

Calha� para todas as finalidades

Agora �mbéDl aquecedores a

enel'lia .solar.
Rua Felipe, Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, Violõ.es, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na MaI.Deodoro, 364-Fone 72-1267

Viação Canarinho Ltda.
.o transporte carínhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,
�

Av. Mal.. Deodoro,' 981 -' Fone 12-1422

Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANrrA HaENA l-TOA.

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

ESCRITÓRIO: RWI CEL. PROCÓPIO GOI\IIl'$, 99- fONE (0473) 72,0066
JARAGUÁ DO SUL- SC

Foto Los s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

UA História de nossa gente nlo pode flcar só na saudade"

CONFIRl\ .l\ HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

va denúncia contra Artur Müller ao

Gen., Executor do Estado de Sítio. O Ge
neral por íntermédíe do Comandante
do 139 B.C. devolvia, alegando não ter
nada com o caso. O Juiz enviou tudo
ao Tribunal de Justíça, 'que também
devolveu a papelada. Mandou, � -entãc,
o Juiz que o Promotor Dr. Santiago
ap.resentasse queixa crime, excusando
se este por questão de foro íntimo. No
meou, então, o Juiz promotor (lad hoc",
para dar queixa o dr. Plínio Moreira,
que não aceitou a incumbência, ale

. gando mudança de resídêncía. Não con

seguindo o intento de calar a boca de
um jornal livre, baixou portaria deter-

-.- A.O.M. escrevia na coluna, ES- minando ao dr. Arquimedes Dantas, co-'
PÓRTES, comentando o jogo' entre o mo promotor "ad hoc" apresentar a

Acerat e o S. Luiz, na Praça de Espor- .queíxa, Apresentada esta, requereu o

tes do prímeíro, tendo por juiz o Te- réu ao Tribunal de Jusnça uma ordem
nente Dortval Araujo e a assistência de "habeas corpus", que foi concedida
foi classífíceda como "pouca", um pré- unanimemente por 2 motivos principais:
lio desínteressante, 'cheio de píchota- 1) - por ilegitimidade do Promotor e

das e onde faltou 'ii técnica e a díscí- 2)" por decadência do direito de queí-
plína. O jogo terminava empatado em xa. Não se conseguiu tõlher a líberda-
3;lt3 e .oa.quedros . eràm .os s�g�iIites:, ,. <;Ie. de crítíce d& _iII),prensª: .,' _'

r

Acaraí _ Arno, Krause,' Níquínho.:
.

"

I, _

. �au.sti:QQ! Mab<i, J.Qft.Q�nho'; :V�Tgun.Q�_."
-, •..•HA 20:,ANOS .

':
>

�f� (,Leopbldo)�: :J1isttti;o;, -�Kaistêri;� ·.AS&�(lo '��"� �:.. � ..

'��" ':���11, :���. ':�'._�' '�'-��'::��:"\��'<"'�"-!. .'.� ._'��

,e- Vitor. O S.� Luiz _ Otavio, Weldemar, -.
- Jefferson DaVIS de Paula.. escre

Leonardo Selunke Toníco Luiz Ken- VIa ,FATOS E LENDAS, DA HISTORIA"

'"iê:t, 'Lutinhâ; 5thmtidê, Wäidemar, -Iilá,'" DO 'BRASIL, o IV de uma � séeíev-co-: .. "

(Leonardo) Paulinho Neves e França. mêntando aspectos que "pôs a perder
, , .

a. Conjuração Mineira, perdendo a si

-:-- Em' Jaraguá existiam' tres
-

qua- {Tíradentes) e aos companheiros do

dros filiados à segunda divisão da Lí- projetado levante.
.

ga Joinvillense de Desportos e acon

tecia que a "entidade máxíma" ainda
não se ímportara com. seus filiados, em
bora pagassem as mensalidades. Até
então

-

nãö tínhêm
_

partícípedo de' um

jogo de campeonato. Nem juizes ela

enviava, por
-

ausência dos mesmos e,

os que ainda existiam recusavam-se de

apitar sem garantias. A nota coneluía;
"Assim a L.J.b. vai muito mall"

. � •HA 40 ANOS'

-- Corriam insistentes notícias que
estava para ser ultimado um governo
de coalísão em' torno do nome do Ge
neral Eurico Gaspar Dutra, tendo já si
do oferecido 'à V.DN. a více-presídên
da da' República, 2 ministérios e a che
fia de policia da Capital da República
e ao Partido Republicano 1 ministério.
O acordo previa a inelegibilidade de
todos os interventores e prefeitos que
exerceram os cargos até 28 de outubro
de 1945 e o afastamento dos mesmos

que ainda estivessem nesses cargos.

-- Artur Müller, diretor do "Cor
reio Q<hl?OVO", recebia a ordem de "ha

beas
-

corpus", por decisão unanime do

Tribunal de Justiça, em sessão pléna.
Porque? Nas edições de, 23-12-55 e

lÇ-01-56 o jornal fizera sevelas criticas
a atuação das autoridades.e policiais em

Jaraguá. O Juiz de Dir.eito apresellta-

. ..HA 30 ANOS

-- O Clube .Atlétíco Baependí rea
lizava a sua tradícíönal Festa de Tiro

de R�i, �e coincidia com o 50«? aní

versárío de Fundação da antiga . Socie

dade de Aríradores Jaraguá .. é eram'

prestadas homenagens aos dez mais W��

lhos atiradores do clube. A festivida
de se realizara em fins de meío.. mas

o sucesso. da programação obrigava a.

imprensa a tecer considerações. Sagra:
vem-se no grupo de tiro de Rei os se

guíntes: Rei _ Oswaldo Thiem, c/45
pontos; 19 Cavalheiro _ Willy Sonne

nhohl, c/44 pontos; 29 Cavalheiro, Sa

mir Maffar c/44 pontos. Thiem era (:,
Rei do Cinquentenário, com méritos no

"stand" de tiro real.

Mar�chal Deodoro 302 rone 71-0181

(',
.

-- Walter Albert Balleck. Diretor
do D.S.G. expedia avíso, "tendo em vis

tà a abertura do Mercado Municipal,
"que se acha funcíonandx normalmente',
a partir desta data, fica proibido a ven

da de pescado nas ruas do perímetro
urbano da cidade" e que "eutrossím, es .

agricultores vendedores de legumes e

.frutas que comumente fazem suas ven

das pelas ruas devem igualmente pro
'Curar fazer no Mercado Municipal".
Mas o Mercado estava fadado a não ser

o ponto ideal pará comercialização de

peixes, legumes e verduras. A determí

nação do prefeito provocou muita quei
xa e briga entre os interessados e há"
muitos anos foi .Q,estitiV:adp por não con- ;

.

seguir atingir os seus objetivos."
,

, .�-

, ..HA 10 ANOS

Aparecia um livro, contando Ó
número de problemas que o mundo pos-

_

sue. O mundo tem, exatamente 2.653

problemas pare resolver. Tal inventá
fio aparece em livro publicado em Bru

xelas, Bélgica, pela "União de Associa

ções Internacionais" e pelo "lnstituto
Humanidade 2000". Os principais pro
blemas 'são guerras, fome, poluição, en
'Fermidades, etc. etc.; contudo, os 2.653

problemas subdividem-se em outros
1.3.475 "subproblemas", segundo o li
wro ... rque 'Se liIÍlita a enumerar as ques
tões, 'e, 'segundo seus editores, não pre
tende apontar soluções. Felizmente, di

ga-se de passagem, pois em caso con

trario, certa�ente aumentaria o núme
:ro de probLemas já' existentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fl,JRGOES, FURGOES ISOTliRMICOS E FRIGORlFICOS - .'

Jaraguâ Esquerdo ·Ru�_ .-Dr. Bnríeo Fermi,.113 - Fone 12-10'11

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 temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
SejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Mlirajó, você vai sair de AOSSa loja com o que existe de melhor.

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

Nós temos planos de pagamento e fin�ciamento facilitados para Yocê adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de· Vefculos Ltda. ��Rv. Mal. Dftodor�,557 - Fones, 72·0655 e 72-0060 - Ja,aguá do sul·se

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTENCIA TV, VÍDEO CASSETE E
- VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dacter- e Dismac.

Transcodificação de videos importados.
Rua João Marcatto, 1'19 - Fone 72-2128

.

Jaraguá do Sul.

Comercícd Floriani
Máquinas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

r crívaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadeí- ,

ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autenticadora de Caixa.

.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

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

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

xovais (cama, mese, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as promoções especias e visite a

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

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

Guaramirim
Solicite a visita .des nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade estd

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

'<O.-,--_.;.Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

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

•

,o •• ) ': "'�';:. !ir

. -
.
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Baependi X Seleção Paulista, o jooo do ano, dominoo, ,Estadual de Automobilism,o' amanhã
Edu, Cafuringa, Paulo Bor
ges, Bené, Terto, Guaraci,
Paraná, Zé Roberto, Do
nizetti, Joe1. A vinda do
selecionado paulista de ve
teranos foi facilitada pe
lo tricampeão, mundial
Ado, jaraguaense de nas

cimento, representando
uma oportunidade ímpar
de rever os craques que
muitas glórias trouxeram
aos seus clubes e ao fute
bol brasileiro.
Da mesma forma o Bae-

TROFSU BRASIL � O pendi, com uma plêiade
�tletismo catarínense esta- de grandes jogadores, aín
rá presente nos dias 11, 12

'

da lembrados pelos seus

e 13.de julho, noIbírapue- feitos, colocará o coração
ra, em São Paulo, do Tro- acima de qualquer obstá

féu Brasil de Atletís- culo físico, para propor

mo, que reunirá os maio- cionar ao público um

res nomes do atletismo na- grande espetáculo. A par

cíonal, incluindo-se, entre tida tem uma cansa no

eles, o campeão mundial bre, haja vista que toda a

dos 800m rasos, Joaquim renda será revertida para

Cruz. Jaraguá do Sul, ou- a APAE, para a, compra

tra vez, estará presente, de maíj, um veículo desti

onde tem presenças ga- nado ao transporte dos

rantidas a campeoníssíma excepcionais. Os ingres
Cornélia Holzinger e Ade- ,,sos colocados à venda an

mir Roesler. O técnico teeipadamente tiveram

Caglioni está definindo a grande saída, razão pela

eq�W�is DE MESA - No Copa Carinhoso de Tê'nis é s,ucesso Antecipada a roda,da da' Seuundola�
próximo dia 10, no C.A.

Baependí, a Divisão de

Educação Física e Despor
tos da 19a. Ucre realizará
o I Campeonato Escolar de
Tênis de . Mesa, entre as

,escolas que confirmaram
inscrição até ontem, sex

ta-feira. E para o final do
mês, a DIFID programou
no Ginásio Artur MÜller,
um curso de ginástica rít

mica-desportiva, para pro
fessores de educação físi
ca.

, PEDESTRIANISMO _ Es
tão abertas na DME, com

o professor Caglioni e nas

redações dos [ornaís "Cor-.

reio do, Povo" e "Gazeta
de Jaraguá", as inscrições
para a Prova Rústica Ja

raguá do Sul 110 Anos,
marcada para o día 15 de
julho. A prova cumprirá o

Circuito da Reinaldo Rau,
Cabo Harry Hadlich, Fer-,
dinando Pradi e Domingos
da Nova. Haverá dnasce
tegorias nó .masculino e

uma no feminino.
PERDIGÄO AQUI - Com,

preliminar entre a Seleção
de Volibol de Guarami
rim x Seleção de Jaraguá
do Sul, a Perdigão joga às
19h deste sábado, em Gua
ramirim, no Ginásio Ro
dolfo Jahn, diante da Ki
Kaska. E amanhã, às 10 ho�
ras, em comemoração aos

,20 anos da Arweg e aos

25, da Weg, a equipe per
djgueira enfr,entará a Ar

weg. São partidas para
grànde público. ,

o jogo da saudade. As
sim pode ser definido o

amistoso programado para
as 16 horas deste domin

go, dia 61 no Estádio Max
Wilhelm, entre os Vetera
nos do Clube Atlético
Baependi e a Seleção
Paulista de Veteranos, que
trará, dentre outros ex

poentes do passado, os

jogadores Ado, Lima; Joel,

LITERll

Está em desenvolvimen
to no Beira Rio Clube de

Campo, a 3á. Copa Carl
nhoso de Tênis de Campo,
coordenada pelo Prof. Ar·
mando Caparelli, promoção
da Carinhoso Moda Infan
til, através da iniciativa
do empresário José Luiz
Nicolodelli, que visa a

'descoberta de novos va

lores, o aperfeiçoamento
deste esporte ,e a congre
gar os tenistas da' cidade.
A Copa teve' 69 tenistas
inscritos, de ambos os se

xos, divididos em três'
classes. No Ieminíno Clas
se A 5 tenistas, além de
12 na Classe B e na Clas
se até 9 anos, três parti
cipantes, enquanto que na

Classe B masculino hou-

qual prevê-se UIJl excelen
te público ampnhã à tardei
no Max Wilhelm.

'

O ingresso custa apenas
Cz$ 20,00. Na preliminar
jogarão XV de Novembro
x Cruz de Malta, .respec
tivamente o campeão e o

vice do Torneio "Alberto
Taranto". A Liga Jaragua
ense de Futebol yai,. na

oportunidade," �I!tregél-i '()S
troféus, assím como para
os artilheiros do. Torneie;
Alberto Taranto, O home
nageado, veterano árbítrc
dos quadros da Liga, de
verá dirigir o amistoso en

tre os veteranos, consti
tuindo-se em atração à

parte.
A torcida da região não,

pode deixar de presenciar
a partida, prevista para
iniciar às 16 horas. E im

portante observar que a

vinda da Seleção Paulista
está sendo patrocinada pe
la Kohlbach. através do

grande desportista Wilson
"Bibe" Kohlbach, que após
o jogo recepciona os ve

teranos em sua chácara.

veram 14 inscrições, além
de. 21 tenistas na Classe
C, nove até 12 anos e ou

tras cinco até 9 anos.

As disputas são pelo
sistema americano, isto é,
todos jogam entre sí, di
ferindo do torneio elimina
tório, haja vista que a

maior sorna de pontos no

final é que indicará o ven

cedor, A 3a. Copa Cari
nhoso de Tênis de Campo
tem o seu encerramento

previsto para o día 15 de

julho, oportunidade em

que serão entregues tro
féus e medalhas aos me

lhores, coroando a inicia
tiva da Carinhoso, que
veio engrandecer o espor
te branco em Jaraguá do
Sul.

Classificados do Varzeano reúnem-se
Encerrou-se efetivamen

te no domingo passado, a

fase de classificação do

Campeonato Varzeano de
Futebol, da Divisão Muni
cipal de Esportes. Três

partidas movimentaram a

Chave Amarela, cujos r,e

sultados foram: Juventu
de Ox1 Columbia, Canta
reira 1xO Santo Antônio
e Vila Lenzi WxO Ouro
Verde, classificando-se à
fase seguinte o Santa Lu
zia, Vila, Lenzi, Santo An

tônio e Columbia, q:ye .lun
tar-se-ão ao Independente,
Continental, Bangu, Satur

no, Figueirense, Canarinho,

Olaria e Vila Rau, os
classificados das outras

chaves,
,Na segunda-feira, día t,

às 19h30, na bME, um re

presentante ou no máximo
dois por equipe, deverá se

fazer presente a reun'ão.
que teré a finalidade es

pecífica de tratar sobre a

segunQà tase, assim como

elaboração da tabela, sor

teio das chaves e informa

ção acerca da formação
da Comissão Julgadora,
formada por cinco ele
mentos, a quem caberá o
julga,menta de questões
extra-regulamento.

As emoções do Campeo
nato Catafinense de Auto
mobilismo serão' revividas
no Autódromo Arthur
Breithaupt, em Jaraguá do
Sul, onde neste domingo"
dia 6, será realizada a'

quarta etapa, numa pro
moção do Jaraguá Motor
Clube e supervisão da Fe
deração Catarinense de
Automobílísmo (Pauesc],
Segundo', a' programação,
neste sábado, às 9 horas;

,

treino livre e às 15 horas,
tcmade, de tempo para a

largada de domingo, que
obedecerá a seguinte or

dem: lOh __ la. bateria Di
vísãö 3 (1.600cc), Ilh _

la. bateria Divisão 1 (for
ça livre), 1211 _ almoço,
13h30 _ largada -da bate
ria, única de Marcas, 14h30
_ 2a.'bateria dá Divisão 3
,e às 15h30 _ 2a. bateria
Divisão '1.
Os promotores aguar

dam um grande público
'no Autódromo Arthur
Breíthaupt, considerando
que é a primeira compe
tição após a Copa do Mun-

Em vísta do grande jo
go beneficente entre Ve
teranos do Baependí e Se
leção Paulista de Vetera-.
.nos, marcado para as 16
horas no Estádio Max Wi
lhelm, a segunda, rodada
do primeiro turno da fase
final do Campeonato da
2a. Divisão de Amadores
da Liga Jaraguaense de
Futebol foi antecipada pa
ra as 10 horas, possibílí
tando que OS desportistas'
possam acompanhar a par-
tida no período da tarde.
Assim, jogarão naquele

do, onde as atenções €s

tíveram voltadas para o

México.
-

STOCK-CARS DIA 13

Outra "competição auto
mobilística que recomeça
é o Campeonato Brasileiro
Chevrolet de Stock-Cars.
No día- 13, domíngo vin�
'douro) : em 'InterJ,a,gOs;:,ã
quarté ,:etapa

.

reuiii;rP.: ds
ases' dó 'volante,' dêrttá{W
quais Sávio Muríló 'de.
,Azevedo, da Équip� Kohl
bach de Competições, de
Jaraguá do Sul. Sávio ín
clusíve treinou no flnal-de
semana passado em Inter
lagos. ,

N� lI,rea' do esporte a

motor, outra novidade. O
Conselho Nacional do Pe-

,

tróleo autorizou a Federa
ção Catarinense de Moto
cíclísme a usar gasolina
em suas competições, o

que melhorará, o rendimen
to e a capacidade do mo-

,

tor. Até então o combus
tivel utilizado era o ál-
cooL

_-

horário América x Malví
'ce e Grêmio Garíbaldí x

Alvorada. ,

Na última quinta-feira,
a Junta Disciplinar Des�
portiva reuniu-se para
julgar as agressões em que
foram autoreg os atletas
Bruch, Mio, leta, Rubens,
Carlos Alberto e Bach
mann, do Alvorada, na

partida em que o árbitro
Tibério Stuy e seus auxi
liares, foram agredidos e

coagidos. Um clima tenso
cercou o julgamento.

CICLISMO HOMENAGEIA JARAGUA DO SUL
A Liga Norte Catarínense a 3a.' veua Ciclística do
de Ciclismo, reabriu o Norte. Serão 18T quilóme
Campeonato Norte Catarí- tros entre os municípios de
nense, domingo, com a Jaraguá do Sul (onde se

Prova de Montanha, junto rá a largada), Corupá, São
a Serra Dona Francisca. E Bento do Sul, Campo Ale

para este mês, maís preci- gre, Pirabeiraba. Jo'nville
samente no dia 26, inte- e Guaramirím com apoio
grando o programa de co- das prefeituras mumci

memorações dos 110 anos pais. A chegada acontece
de fundação de Jaraguá rá também em Jaraguá do
do SuL a Liga coordenará Sul.

FUTEBOL DE SALÃO
A.R. Jaraguá Fabril 2x6

ARD. Mirtes foi a resul
tado da partida que mar

cou o encerramento do se

guido turno do Campeo
nato Citadino Adulto de
futebol de Salão, que de
finiu 'as equipes para o

quadrangular final, in 'C'.:l

do' ontem à noite, dia 4, no
"Artur Müller", entre Ur
bano x Rio Molha e Mir
tes x Jaraguá FabriL Pe-

lo certame juvenil, no do
mingo, Mirtes 6x6 Urba

no e Rio Molha 9x4 Mó_
veis Weber encerraram o

primeiro turno, sagrando
se campeã a Urbarid com

5 pontos, vice Rio Molha
com 4, Mirtes 3 e Móveis
Weber nenhum ponto. Rio
Molha x Urbano e Mirtes
x Móveis Weber, abrirão
o returno.
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as:ãnotaç6es-de-FlávloJôst - SecretáriItdaAdministracä'auKiaviltrâile IÔliiliäll
o Secretário de Adtní- a concorrência para o as- cretário da Àdministração

nístração de Santa Catari-' faltamente da rodovia Co- d€ todas as suas açoes vor
na, José Alberto Klitzke; rupá-São Bento e' que, tadas ao meeresse coien

participou na segunda- também, \ nos .próxímos VO'e para, com isso, poder
feira, à convite, da reu- dias será lançado o Edital acompanhar o trabalho e

nião da Associação Co- destínado . a ,contratação apoié-ío dentro das" suas
mercial 'e Jndustríal de de serviços para a pavi- condíções.
Jaraguá do Sul, onde colo- mentação asfáltica da Ja- EM DliflESA DA CAIXA
cou-se a dísposíção da raguá' do Sul-Pomerode, ECONOMICA
classe e da comunidade na cuja concorrência será A entidade empresarial
Capital do' Estado. O Se- aberta em setembro. Com também integrou-se ao mo

cretário informou, que relação a habitação, o .Se- vimento que ganha corpo
o governador Esperidião cretárío colocou-se 'a dís- ·à .níver estadual, ne. sen-:
Amin poderá' vir a Jara- posição para apoiar', e tído

-

de seiisibili:zar'�as 1nt'"!
gua do Sul no próximo dia acompanhar .todas as .ges- torídades 20'V�rnamentiis'
21, pata as ·17 horas tnau- tões do Município, assim pa.ra que, Santa Catarína
gurar a Casa da Cultura c o m o . determinará ,-ao não perca pa'râ o Paraná
SCAR e" posteríormente Ipesç, órgão prevídencíá- a Superíntendêncía :,Re:lio
participar de reunião po- tia dos funcionários públí- nal da Caíxe., ..EcQnQA1kSt.
lítica com as lideranças do cos estaduais ligados a sua Federal, conforme, planQs, .

seu partido, no Baependi. Pasta, para que abra uma da empresa, Isto; se�ü.çlQ
Na oportunidade, o Go- lista' visando verifioar o os empresários, J�pJ:�_sen
vernador deverá receber Interesse do funcionalis- taria um grave retroce�ç;
uma representação da mo estadual lotado em econômico e um prejuí,g;o.
classe empresarial, que Jaraguá do Sul em cons- para o Estado, _E .PQr ou-

O município de Jaraguá do Sul foi beneficiado com
tratará sobre questões es- truir a sua casa própria, tre lado, o gerente .90

Cz$ 42 mil, oriundos do Projeto Desenvolvimento do peeífícas ligadas à comu- com financiamento do pró- ',Banco do, Brasil, . Mauro
Ensino Municipal, antigo . Promunicípío. Os recursos nídade, fígurando a habi- prio Ipesc, que dispõe dos Barbosa Vílella, comuní-.

têm por objetivo estabelecer cooperação técnica e fi- tacão como a principal. recursos para tal. cou que segunda-feira
nanceira, para a expansão e melhoria do ensino de �9

Klitzke disse que neste A ACIJS vai, doravan- próxima, o Supervisor da

grau ministrado sob.e responsabilidade municipal. mês de julho seré aberta te, deixar informado o Se- Cacex da Agência, fará

Bles serão repassados nos próximos dias à Prefeitura. ., esclarecimentos sobre im-

_N�fdi�'-" d�.jUítio:;'tilàoüror �s�t��se� 'Ó7;:p��0i' Ca,Qdi:datos, ,ao BOyerlHl enlu,sia,sm,am ,:P���:��$se' �mpr.e$árj�y
" .pare- apresentação. de propostas, por parte das em-

, '

d. de forças, cuja tendência
. mostra-sé pi:éócupada"ántê

. I

,

t»:�a�,.I�te,essadasr para- execução das obras comple- os pe esslslas é crescer. Jaraguá do Sul
a uma nova medída.dogo-

mentares e- asfâltamento -do trecho Corupá"Sãº )J�nto,; "
' . , .'

r '. f
. vemo que determine ,o ra- ,

que interligar� deßnitlvamente o ,RJanalto .�o lttoral Cerca de cento. e .,cfn-
,01' o.centésímö munícípío; ciöb.âmenJ,::5> d�,- kn-êtgja:c

' ,

'noite ceterínense. A 'obra, velha aspiração ode,.toda a, quer.lt� "c0rr�leg'lon,ano�, a ser visitado pelos cari- elétrica, em função da fal-

região, deverá iniciar nas próximas semanas. partícíparâm terça-feira a dídatos "o que demonstra . ta- dê chuvas regularas, O '

.

� noite, no C.A. .13aependi, o grande fôlego e a gran- crescimento da expansão
da reunião politíca 'e de vontade de Inovar",

A comitiva do PDS, onde incluiu-se o candidato a 1 qu índustrial nos últimos me-
reuniu o candídat a g acentua Udo, acrescentan-

governador e vice, percorreu, esta semana, todos os
' o 0- ses contribui pare que a

,
' vernador a a vice do PDS do que este é 'o primeiro

municipios do Vale do Itapocu. Em. Schroeder, na ter-
.

"Ç, preocupação aumente,
ca-feíra à tarde, cruzou-se com a comitiva do PMDB, Amilcar Gazaníga e Cairú estágio da campanha de

, Hack dídat mobílízação das líderan-
tendo a frente Durval Vasel, Luiz Henrique e Adernar ' o can I o ao se-

Du:we. Comonão' poderia ser diferente, apesar de ini- nado Milton Sander, Luiz ças.

migos políticos,( :pão faltaram cumprimentos e abra- Gomes, Moaci:r Thomazi, Udo .disse ,também que

<;os. Coisas da política. .

,,' , ' Paulo Roberto Bauer, Osni até :Rovembro, pelo menos

__

'� , ,", . � ',.' ,

',. Piske, além dos integran- trinta, reuniões políticàs
" 'Deputado 'Rolémd Dornbusch, chorandó: "pitangas, tes do <iireb}riÇ> munidpal vão Qco.nteçér no municí-

� �

discorda dos critérios adotados pelo ,partido na indi- e filiados. O encontro foi pio e que 'os candidatos a
. >

cáção de'"mais um cándl<lato pelo PMDB, �a r.egião, la- classificado de' "extrema- governador e vice deve

menta�do que' depots ,de ter ,�ofr1dó persegQ.lcã.o Dor mente proveitoso", em fun- ião estar present�s em.

parte do PDS, e que proporcionaram a sua "auto-fa- Ção da mensagem e da ju-' pelo menos três delàs. O

lêncl.a", não .tenha, o seu esforço reconhecido pelo par- ventude dos candidatos ao Diretório tem se reunido

,tido. A superposição de candidaturas poderá trazer pre- gov:erno, que�tem entusias- mensalmente_,_ e a próxima'
juizos, diz. '

. mado. e 'proporcionado está programada para se-

uma. repercussão muito gunda-feira, às, 20 horas,
boa, inclúsive no Oeste, no Baependi, para defini
de onde é ongmana o ção da estratégia de visi

" candidato. a vice-governa- tas as diversas localidades
dor. do iilterior. As comissões
O PDS, segundo Udo de apoio do Diretório

Wagner, presidente do di- igualmente tem se reuni

retório mllniçipal, apesar: do cO,m f:r:�qu�ncia, provo
de alguns quererem debi-' cando a vitàlidiilde e à
tar desgaste 'da sigla. ca- união maior ainq.a dos pe-

.

minha para. um equilíbrio dessistas.'
.

.

.

Deu na Imprensa: "Todas as tentativas .pelos dírí
gentea' e líderes do PMDB cátarinense pára localizar o

deputado Stélio Boabaíd, no período de 28 ds janeiro
a 19 de fevereiro de 1985, foram infrutíferas. ·Ninguém
sabia o seu paradeiro. Sabe-se agora que o atual pre
sídenta da Assembléia e o' seu vice Roland Dornbusch
estavam exilados no Águas Mornas Palace Hotel". Até
aqui nada demaís nas manobras da politica catarínen
se, para conquistar importantes cargos no Legislativo
catarínense. Mas a nota é completada da' seguinte for
ma: "Foram registrados com o pseudônimo: José Silva
Santos .(Stélio Boabaid] e Rodolfo Fischer e Sra. (Ro
land 'I?ombuscb e E'sposa). Graças a essa operação,
Boabaíd conquistou os votos para ser', eleito presí-
dente",

'

Está confirmada para o día 21 de JuúÍo,�ã vjhâ�:à
Jaraguá do'Sul do governador Esperidião Amin.: As' 17

.

boras,.Junto com o prefeito Durval Vasel e demaís' au
torídades, inaugura a SCAR, visita suas instalações,
participando' à noite de uma concentração politica mí

crorregional, no B�ependi. Está prevista também uma

audiência com a classe empresarial jaraguaense.

A justiça convoêou 'os vinte um juni.dos 'que COm

porão o' Conselho de Sentença do Tribun�l do Júri da
Comarca, para julgàmento de dois processos- crimes,
nos dlas 21 e 24; em que são réus Antônio Torezani e
Hélio Lourençc da Silva. Comandará o' julgamento o

Dr. AÍtur Jenichen Filho, Juiz de Direito, 'em exercí-
. cio"na 2a. Va'rà e Pre�dente do Tribuna� do jÚF,i.

-.:."

Na próxima sexta-feira, às 14 horas, no, auditório
do Centro de Atividades do "Sesi, acontecerá o Con

greSso, Técnico d:ós lagos Abertos Regionais Lestel
Norte. que reunirá os representantes dos 18 muniei

pios inscritos e que comp�irã,o em Jaraguá do Sul no

periodo de 20 a 24 de agosto. Os preparativos para os

Jogos Regionais já foram iniciados.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

"DEClsAO

Calé,'
INTELIGENTE.

SIS SE

Irweg
.

inaug�ura novas instalações
A Arweg inaugura nes

te sábado, dia 5, as novas

instalações da sede social,
em solenidade marcada
para as 16 roras. Erguidas
sobre o pavimento térreo,
constam de amplo resta\:l�
rante', lanchonéte, sacada'
e palco pani apresent�f.:
ções artísticas. O rest.au:
rante tem capacidade pa-

1'a atendimento simultâneo
a cerCa de 600 pessoas. Na
lanchonete poçlerão ser

acomodadas 100 pessoas,
enquanto n.a sacada a ca

pacidade é para 80 pes
soas. A construção ocupa
l:lJDjl área total .de .

1l_'4U,5,14m2 e representou
um custo de Cr$ 3,2 mi
lllÕes.

fMDB deHne b�'e
s'eus 'candidatos'"
o '4>MDB 'feaiiza �heste :>, .'

sábado, dia 5, na' CapitaÍ
do Estado, a - Convenção
Regional para escolha ofi
cial ,e definitiva dos can
didatos' a governador é vi
ce-governador, candidatos
ao senada; assim como a

deputado federal � esta
dual, parq, as eleições de
15 de novembro. De Jara
guá do Sul, seis conven

cionais terão ,dir�ito a vo

to. B..-independente do lan
çamerhó dos. nomes, o

candidato apoiado pelo
J'

PMDB de Jaraguá do Sul,
Adernar Duwe, aCompa-

.

,nhado de. Luiz' 'Heniique,
que concorre a: teeleição,
'está percorrendo os muni
cípios da região" buscando
apoio à sua candidatura,
"que eresce e vem sensi-
'bilizando as bases", segun
do Durval Vasel, que con
clama os partidário$ a não
se

. dispersarem, mas sim,
concentrando esforços pa
ra eleição do candidato da
região, "para que sejamos
respeitados e fortes em tP�
do o Estàdo".
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