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JARAGUÁ DO SUL -' CIDADE SfMBOLO DA FAMíUÄ JOURDAN

Municip,io lerá- cinquenta noyas lon1:badas Rodeio-
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o CTG. Laço- JÇlraguaen- petições caIÍrp'�irÇl§, 9h-ti
sé real�iCirá :-Çle -22. a.-24 'dé� _ rlfde laco pöt'eqt;iipe,'r4h
agosto; em sua sede -çam-" reinício das competições,
pestre., O V Rodeio Criou- JSb-laçada de patrêo, 16h
lo de Jaraguá do Sul. O gineteadas em' cavalos
espírito tradicionalista se- chucros e boís, 23h�baile
rá outra vez posto à pro- no Vieirense e às 24 ho
va, .através da integração ras, apresentação. da

.

in
des. CTGs catarinenses - e 'verneda artística do crc
-de outros Estados que pa- 20 de Setembro de Curítí- .

ra cá convergirão. O pro- ba. Para o día 24; ii pro
grama marca para o día gramação prevê às 8h rei-
22, sexta-feira, recepção nícío das competíções com
aos CTGs e piquetes no tiro de laço, 10h-prova dá
parque às 10 horas, desfi- estafeta, l lh-míssa crioula
le pelas ruas centrais às celebrada pelo Padre João
14h,. laçada índívídua: Heídemann, lSh-Iínal da
"Troféu Prefeito Durval laçada de patrão e indivi
Vasel" às 16h e baile às dual. 14h-fi.nal da laead.,
23h, na Sociedade Viei� por eqüípa, l ôh-fínalíssí
rense, com "Os Vacana- ma das provas de gínetea
nós", do Rio Grande do das em cavalos chucros e
Sul. bois e 18h-encerramento
Às 8 horas de sábado, do Rodeio com entrega d�

Lojistas já preparam o Congresso de 81 dla :3, iniciam-se as com- troféus aos vencedoras,

O Clube de' Diretores tacionamento rotativo e cos a estes projetos. Fel,ra do Livro' começa no dia J 4
Lojistas de Jaraguá do habitação, tomaram boa

.

No período de 14 a 17 ordenadores da FIEL.
Sul, que completou no dia parte da reuníão.. onde o O novo agente do Senae, de agosto, vai ser realiza-
3 de agosto .18 anos de associado Udo Wagner Osmar Drews, relatou as da em Jaraguá do Sul, na Ele informou que estão
fundação, reuniu os aS$O- afirmou que os recursos dificuldades que vem en- Avenida Marechal Deo- envolvidos na Feira os
dados no C.A. Baependi. para a pavimentação das írentando para dar anda- doto, confluência com a Colégios São Luís, Divina
O Congresso Estadual do rodovias Corupá-São Ben- mento aos cursos, 'em vis- rua Domingos da Nova, no Providência, Heleodoro
Comércio Lojista, a ser to e Jaraguá-Pomerode, tá da falta de instrutores terreno da HM, a 3a. Fei- Borges, Roland Dornbusch
realizado em Jeraguá do estão assegurados. Eles vi" e solicitou o apoio no sen- ra Intercolegíal Estudantil e Holando Gonçalves. O
Sul, no próximo ano, me- rão do financiamento íeí- tido de que houvesse uma do Livro (FIEL), que per- movimento é da própria
receu consideracões atra- to pelo Estado junto ao maior participação nos manecerá aberta .ao públí- juventude e' diretamente
vés dó coordenador Mau- BJRD e que são específi- trabalhos do órgão. co das 8 às 12h, 13h30 às ligádos-a FIEL estão 67 jo-
ro Koch, que relatou o ...-.. 17h e das 19 às 21 horas vens pertencentes aos edu-
trabalho que. vem sendo e, no domingo, dia 17, até candários prometeres. A
desenvolvido, .

o qual i e- ELEITORADO DA COMARCA CHEGA A 41 MIL o meio día. Os lívres a Feira Intercolegíel Estu-
quer a participação de to- serem comercializados são dantil do Livro não tem
dos os lojistas, uma vez Terminou no día 6 mento. todos de formação para a fins. lucrativos e os volu-
que será a classe e o pró- de agosto o prazo pa- O Cartório Eleitoral vida, segundo explicou o mes serão vendidos trin-
prio nome da cidade que re que todos os brasí- da 17a. Zona, que fun- Irmão Joaquim, do Colé- ta por cento maís barato
estará em jogo. O CDL re- leíros, maiores de 18 ciona junto ao Fórum gio São Luís, um dos co- do que nas livrarias.
cebeu, na ocasião, a .con- anos, fossem cadastra- da Comarca, divulgou �---------------=-----------

firmação de vários comer- des e recadastrados que o número extra- GUARAMIRIM INICIA O CENTRO EMPRESARIAL
ciantes que irão ao 27Ç junto à Justiça Eleito- oficial de eleitores (Ja-
Congresso Nacional do Co-

.

ral, Quem não procedeu raguá e Corupá) atín-

mércío Lojista. marcado a confecção e revisão giu a 40.92Q. Os núme-

para o período de 10 a 14 do seu título não vota ros oficiais serão reye-
de setembro, no Hotel Na- em novembro e ficou lados assim que o TRE·

cíonal; no Rio de Janeíso sujeito às sanções de publícarj, relação final,
e que deverá agrupar em lei. O recadastramento . segundo o cartorário

torno ,de três mil pessoas eleitoral realizado em Adelpho Mahfud. .

elos 428 clubes existentes maio e junho, possibílí-
no Brasil. tou que o .contingente

em Santa Catarina fas

se auméntado em 4,11
por cento, ocorrend_o
tamb$m em Jaraguá do
Sul u� significativo .au:

_ Cerca de cinquenta no

vas . lombadas serão im

plantadas no município de

Jaraguê. do Sul, nas pró
ximas semanas. A Comís
são de Trânsito, reunida

.segunda-feira, após dís
.cussões, considerou ne

cessária a implantação de

uma lombada na ma Jor

ge Czerníewícz.: uma na

rua Roberto Ziemann e

quatro no Jaraguá Esquer
do, onde tem ocorrido

frequentes acident.es, de

acordo com os levanta
mentos . estatísüoos forne

cidos pela Delegacia de

Polícia.
.

Afora estas lombadas, a

CMT aprovou sugestão da

Rede Ferroviáriâ Federal,
no sentido de que, em to-

Discussões de proble-
mas comunitários, como o

trânsito urbano, carga e

descarga no centro. lam

badas, implantação de es-

das as passagens' de níveis,
em ruas pavimentadas ou

não, . sejam construídas
lombadas, uma. vez que no

trajeto Corupá-São Fran
cisco doSul, a RFFSA tem
constatada uma incidência
alta de acidentes junto as .

passagens de nível.
Assim, a Rede vai im

'plantar um projeto piloto
em Jaraguá do Sul, muni

cípio que tem o maior nú
mero de passagens de ní
vel, cerca de trinta. Caso

seja constatada a diminui

ção do número de aciden
tes,

.

idênticas lombadas
serão implantadas nos mu

nicípios servidos pela es

tiada de ferro. A Rede de
verá, igualmente, a título
de experíêncía, instalar

· espelhos convexos- em uma
· das pessagans de nível-de
Jaragué (possívelmenrena
Reinoldo Rauf, o que ser

virá tambám pera a dímí
nuíção . da velocidade do.
veículo e maíor . atenção
do

. condutor para o cruza
mento.
Consoante '0' coordena

dor da Comissão Munící-
·

pal de Trânsito, engenhei
ro Aristides Panstein. a

Rede Ferroviária Federal
vai refazer toda a sinali

zação nos cruzamentos,
assim c!=>mo ao longo da
linha, para melhor orien

tação
.

dos maquinistas, se

gundo o qú.e informou um

engenheiro de segurança
da RFFSA, à CMT de Ja

raguá do Sul.

Qa�s' titulas ele'
torais, semelhantes ao

cartão do CPF, serão.'
distrihuídos aos eleito-

. res somente após 18 de
setembro.

A . Associação Comer
cial, Industríal € Agrícola
de Guaramirim (AClAG) ,

iniciou no dia 4 de agosto,
a construção do Centro

Empresarial de Guarami
rim, urna obra de 432m2·
de área construída, em

dois :pavimentos, que abri

gará, além da Associação,
o spe, Os Sindicatos Pa
tronais e o Centro de

Treinamento das Empre
sas, além "áe contar com

um amplo auditório co-

.'
munítárto.

O prazo de entrega da
obra, segundo

-

O presiden
t8 Francisco Schork, é de
zembro de 1986. Para a

construção; estão sendo
'levantados junto· as em

presas Cz$ 400 mil ê o go
verno do Estado já repas
sou Cz$ 25 mil e outros
Cz$ 25 mil estão previs·
tOs para uma segunda eta
pa. Da Sudesul, a ACIAG
irá' receber Cz$ 20 mil.

RUlolos'111 anos. Yamns crescersem poluir1.lrtama'�:Expositores"Ca,b,id,es e Movim'entação Ind.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lembrou Os momentos feli
zes vividos em Jaraguá do
Sul, quando da passagem
do ano 100 desta terra, ele
e sua companheira Maria
Isabel Fernandes, receben
do as homenagens de au

toridades e' povo jaragua
ense por dez dias de cons

tantes comemorações.

Do longo telefonema fi
cou a promessa de uma

próxima visita a Jaraguá
do Sul, em companhia de
um de seus filhos.

,coRAi, DÁ' StAR TEM APRESENTAÇOES
,

. PROGRAMADAS
A partir deste; mês de

agosto, o Coral da SCAR
vai se apresentar pelo me

nos uma vez em Jaraguá
do' Sul, duran;e festas,
missas ou outros encon

tros. Para o mês de outu
bro, no dia 12, apresenta
se na Ilha da Figueira, na

Comunidade' N. Senhora
Aparecida e, no dia 19, às
lOh, cantará a missa na

TV Cultura, em Florianó
polis. O Coral recebeu,

para custeio da estadia
dos coraítstas participan
tes do Encontro de Co
rais, em julho, uma verba
pessoal do dep. Dorn

busch, de Ci$ 2 mil. E
com relação a SCAR, no

día 19 de agosto, em a�':
·

sembléia, será eleita a

nova diretoria, sabendo-se
de antemão

. que todos os

etuats dirigentes serão re

conduzidos em seus car

gos.:

GRUPO TEATRAL BRUCUTU VAI A
SÄO BENtO DO SUL

o Grupo Teatral Brucu
tu�SCAR, com a peça "Fa

ça Amorl Não Faça a Guer
ra" I, de Evandro Alencar

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

Scussiato, que estreou em

Jaraguá do Sul no dia 13
·

de julho, na Comunidade
Evangélica Luterana, dian
te de um bom público, tem
apresentação programada
para o dia 23 de agosto,
às 20h, no Centro Social
da Paróquia de São Ben
to do Sul. Além desta, es

tá prevista uma segunda
· apresentação em Jaragué
"Ç.o Sul e, também, em Co

rupá, em datas, a serem

marcadas.

João e Maria
.,

Venha conhecer. as últimas novidades da moda
infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para

todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João Píccoli, 161, em Jeraguá do Sul.

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

Relojoa·ria
Marechal Deodoro� 431 e Getúlio Vargas n' 9

avenida

Mamãe . Coruja
. Com exclusividade a linha de perfumes

." ",L'.a,çquá l4i, Fiori .'

,_yenJ�� :çó.Í}ll.ß.ç_ei:_�qs Jrªg[�pc;�ªS írresístíveía ,para
presentes ou uso ;I?�sso_a'l.
'c '·Barã:o do;R!(tSräncb, 168 _ Fone 72-0695

Gente & Informações
NOITADA PRATO TI

PICO. _ Será sexta-feira
próxima, às 20h, no Bae
pendi, a Noitada do Pra
to

.

Típico . Italiano da
SCAR, seguido de baile,
animada por Moacir e seu

Conjunto. Os cartões-con
vites estão a venda à ra

zão de Cz$ 125,00 na Re
lojoaria Lanznaster, Labo
ratóno Dr. Marlo e Carro
certes Argi, ou, então,
com membros da díretoría
da SCAR. O evento é su

cesso, de antemão.
FORMATURAS _ On

tem, 8 de agosto, aconte
ceu a colação de grau dos
formandos da Faculdade
de Educação de Joínvílle,
na área de Supervisão Es
colar. Dentre elas destaca
mos Edna Maia Correia,
Maria Claudete Munhoz
Schulze, Maria das Dores
de Souza Winter e Iraci
Maria Dumke Pedri, que
foi a oradora da turma.
Daqui, seguem os nossos

parabéns pela conquista
do laurel.
FEIJOADA DA APAE _

No dia 23 vindouro, ao

meio día, no G.E. Juven
tus, a APAE promoverá a.
sua tradicional feijoada
beneficente, . dentro da
Semana do Excepcíonal,
que vai de 21 a 28 do cor

rente. O cartão custa Cz$ .

40,00, à venda na sede da
APAE ou com a diretoria
da entidade.
VISITA DA CEGONHA

- Para a alegria dos pais
Walter (Tânia) Geffert e

dos maninhos Adalberto e

Júlia, nasceu no día 28 de
julho, no Hospital Jara

guá, Henrique da Silva
Geffert. São seus avós
Eggon João (Laura)' da
Silva e Henrique (in me

morian)/ Olga Breithaupt
Geffert, a quem cumpri
mentamos.
REGRESSARAM _ Estão

retornando de um gíro de
férias ao Marrocos, Por
tugal e Alemanha, onde
visitaram os principais
pontos turísticos, os casais
Sigolf (Cacilda) Schünke,
Márcio (Mônica) Schünke,
Eduardo (Mércia) Ferreira
Horn e Walderaar (Tere
zita) Rocha, da sociedade
jaraguaense,

.

NOVO JUIZ _ Assumiu
dia 19 de agosto, .

como tí
tular da 2a. Vará da Co
marca de Jaraguá do Sul,
o juiz de direito, Dr. Rui

. Francisco Barreiros Fortes

.vindo de Xanxerê. E no

día 11 assume a. la. Vara
o Promotor de Justiça Dr.
Luiz Cezar Medeiros. A
ambos, as nossas boas

DESCENDENTES DE JOURDAN CUMPRIMENTAM
O Dr. Carlos Augusto

Leal Jourdan, neto do
fundador de Jaraguá do

Sul-Coronel Emílio Carlos
Jourdan _, telefonou às
21h30min dó dia 2 do cor

rente à redação do "maís
antigo" para, por íntermé
dio do "Correio do Povo"

apresentar ao povo e às
autoridades, os. cumpri
mentos pela passagem do
1109 ano de fundação, o

.

que fazemos nesta instan
te, divulgando o gesto do
Dr. Carlos; ·Na 'ocasião

vindas.
ALBANO KANZLER _

Neste sábado, dia 9, a par
tir das 14 horas, no Grupo
Escolar Albano Kanzler,
grandiosa festa com chur
rasco, .cachorro - quente,
maionese, petiscos, doces,
strudel, quentão, entre ou

tros. A APP e a Direção
do estabelecimento convi
dam a todos para participar
das festividades.
LANCHES _ Na

.. quer
ta-feira, um grupo de se

nhoras de Jaraguá do Sul
foi recebido em Joinville,
para um lanche, na resi
dência da Sra. Inge Voígt,
esposa do Cônsul da Ale
manha. Naquela data, tam
bém, receberam as suas

amigas a Sras. Erecê Oli
veira D'Aquíno e Edelmi
ra Grubba Reis.
OS MARCATTO _ Sába

do passado, dia 2, foi o

aniversário natalício da
Sra. Maríon, esposa do in
dustrial Loreno Marcatto.
A comemoração, com toda
a família, deu-sa em Cal
das da Imperatriz, que
passou dias maravilhosos
e momentos inesquecíveis.
A Dona Maríon, os nos

sos cumprimentos.
ROTARIANOS _ Na ter

ça-feira, día 5, durante o

jantar festivo em homena
gem ao dia dos pais, o Ro
tary Club de Jaraguá da
Sul empossou novos com

panheiros. Trata-se de So
Ion Gilberto da Silva e Jo
sé Amaral Pereira Filho,
que Juntam-se pata inten
sificar em Jaraguá o ideal
rotária.
NO RIO MOLHA _ Nos

próximos dias 16 e 17 de
agosto, no Rio Molha, vai
acontecer a Festa da Gru
té! Nossa Senhora de Lour

?es. A partir de hoje, 9,
as 16h, missa e bênçãos
para Os doentes e, duran
te as festividades, uma sé
rie de atrativos está reser
vada.

IDADE NOVA _ No
dia 6, quarta-feira, às
15h30. o garotão Jorge
Bernardo, filho. do Dr.
Jorr:ô (Tereza) Inchauste,
recebeu amiguinhos para
comemorar o seu sexto
aniversário no salão de
festas do Edifício Jaraguá.
VÄb RECEBER _ Na

terça-feira próxima, a S.�a,
Asta Marquardt 'há rec�
'ber em sua residência as

emígas de lanche, enquan
to que o Café das' Primas
'lerá como anfitriã à Sra.
Onda Marquardt Wolf..
TOQUES _ A 'Estofados

Mannes e Estofados Kreu
se estão expondo

.

no

Anhembí, em São Paulo,
na.Feíra Nacional de Ven
da de Móveís-Fenavem,
aberta día 2. (x) A Comu
nidade,Evangélica.'marcou
para o día fr-de setembro
o curso de batismoa :para
os dias 20 e 21 daquele
mês, o curso de noivos ..

FEIRA TEXTIL -.' A
exemplo de anos. anterio
res, várias empresas lo
caís trãç, participar, em

Joínvílle, da 10a;-- Feira
Têxtil, de 4. a 14 de se

tembro. No total, são ,23
empresas de Joínvílle,
Jaraguá, Blumenau e Gas
par, na Expoville.
CASAMENTOS _ Neste

sábado " às l1h15, na Igre
ja Matriz, o casamento dos
jovens Francisco Renato
Beber e Valmíría Köhler
e, 'às 18 horas, Alcides To
bias. de Lima e Terezinha
Negherbon.

. ..

FLUTUANTES _ Curtin
do devidamente o seu fi
lho Jorginho, o assessor de
imprensa da Prefeitura
Municipal, o professor Jor
ge Carlos Roos. (x) O Bei
ra Rio está concluíndo a
cobertura do seu ginásio
de esportes, (x) De 22 a
24 de agosto, o V Rodeio
Crioulo de

-

Jaraguá do
Sul, no CTG, Laço Jara-
guaense.

.

Exclusividade T.

Macchione - Acessory _

ILWY - 1 e Park Avenue

Rua Pres Epitácio Pes
soa, 868

Fone 72-120 I

Jaraguá do Sul.

. JARAGUÁ:30J.N05 BEM TECIDOS:
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·Jaraguaenses presenteslo Encontro/EducaçãodoTalento Rede investirá na malha ferroviá-ria
. A Rede Ferroviária Fe- lizando grandes investi

deral vai investir, até mentos em remodelação e

1989, na Regional de Curí- consolidação da via per
tiba, que atende o Paraná manente, na contenção de
e Santa Catarina, 220 mí- encostas do trecho e am

lhões de dólares, dos quaís pliação de pátios de cru-

80 milhões de dólares em zamentos, além de melho
obras na .melha ferroviá- rias nos pátios, terminais,
ria catarinense. Dos 3.400 edifícios e instalações.
quilômetros de linhas da Muito embora a voca
Regional de Curitiba, 1.119 ção seja o transporte ler
quílömetros estão em San- rovíárío, existe em Santa
ta Catarina, abrangendo os Catarína uma liphä � .de
trechos São Francísco do' pa$sageiro$' giái:ia;: 'e�ecu
Sul-Mafr� (21� quílöme- tadas por automqtt��e$: (li
tros), Mafra':4ges (292 torinas), entre C<*upá e

quilômetros), Mafra-Por- São Francisco t , que atende
to' União (240 quílôme- com tarifas reduzidas boa
tros) e Porto União-Volta parte da' população do
Grande (312 quilômetros). trecho, além de turistas. O
A Rede está se preocu- fluxo de passageiros' tem

pando em investir também aumentado e a Rede já es

no trecho Mafra-São Fran- tuda a volta 'doa trens de
cisco, que corta o Vale do passageiros, para atender

Itapocu, que desde 1979 a demanda. E afora isto,
vem apresentando boas o turismo férreo tem aju
perspectivas de cresci- dado a desenvolver -a re

mento da demanda ferro- , gião. O projeto foi nasci- ,

viária. Para permitir o do e gerado em Jaraguá
crescimento dos transpor- do Sul, em 1983, e come

tes no Corredor de Expor- çou a ser operado no prí
tacão de São Francisco melro semestre do ano

, do, Sul, a, RFFSA vem rea- passado.

res e, no dia 30, todas as mente novo no Brasil. Ja
demais crianças partici- raguá do Sul, íelízmente,
pantes do, Encontro se contrariando o dito de que
apresentaram, com o re- a cultura não é desenvol
pertórío estudado durante vida aqui, é um dos pou-
o curso. cOs municípios catarínen-

Segundo, observação de ses e brasileiros onde se

um dos presentes, pai de aplica o método. Atual
dois jovens talentos, ué mente o Grupo Suzuki de
ímpressíonante a eficácia .Jeraguá do Sul, que fun
do método desenvolvido ciona junto a: SCAR, tem
pelo japonês Síníchí Suzu- 20 alunos, dos qu�is 14
ki, pois uma criança aos efetivamente partícíparam
dois anos de idade,' quen- do V' Encontro ,Nacional
do inicia a sua curiosída- da EdUCação' do Talento.
de, já' tem' eondíçõeg de O,método foi aqui" ím
começar a estudar o ins- píentado no ano passado
trumento, devido a facili- e' já existem crianças
dade de memorizar e de aguardando vagas. Acredi

aprender com maior fací- ta-se que para 1987, o

lidade. Este método _ ex- Grupo possa comportar 40

plica _ vai muito além da- crianças, o que significa
quilo que a escola tradí- que em poucos anos Ja
cional tem condições de ,raguá possa ter a sua pró
ensinar em tão pouco tem- pria orquestra, uma vez

po e o mais importante 'é que a base está sendo
a' movimentação constante 'plantada. E no futuro, po
e a participação dos pais derão havertencontros com
no aprendizado das crian- grupos de outras cidades,
ças". _

uma vez' que existe um

grande otimismo com re

lação ao sucesso e a efi
cácia do Método Suzuki
na cidade .

Cerca de trezentas cri

anças que estudam violino

pelo Método Suzukí. das

cidades de Santa Maria,
Porto Alegre, São Bento
do Sul, Florianópolis, Ja

raguá do Sul, 'Curitiba,
Londrina, Campinas e Mo

gi das Cruzes, participa
ram .de 26 a 30 de julho,
no Seminário Maior de

Vjamão, no Rio Grande do

ShI, do V Encontro Nacío-.
nal de EduCé;lÇão, do Talen-

'" to,' juntamente com os
-

'pr9f�sSor�s, dos Centros'
,

Súzuki 'do Brasil e também

ejnco professores america

,

nos.

Foram
'

quatro días de

trabalhos intensivos, com

6 a 7 horas diárias de en

saios, que culminaram
com duas apresentações
no teatro da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre
(OSPA). No dia 29, onze

alunos, entre 9 e 14 anos,

dos Estados Unidos, se

apresentaram para um re

cítal, apresentando con

certos de Bach, Beetho
ven, Mozart, Haydn ,e ou

tros grandes composíto-

JARAGuA DO SUL
PRESENTE
O método é relatíva-

reconduzido a

da JPMOB
Lessmann
preSidência

I CM: Jaraouá tem" o terceiro índice do Estado
Corupá Cz$ 3.086.320,00
(Cz$ 373.257,00 em 1986),
Guaramirim Cz$ .. ; .

3.709.120,00 (Cz$ .

500.000,00), Jaraguá do
Sul Cz$ 16.483.440,00 (Cz$
1.990.295,00), Massarandu
ba Cz$ 4.387.280,00 (Cz$
'529.090,00), Schroeder Cz$
1.619.280,00 (Cz$ .

195.700,00) e Barra Velha

Cz$ 3.944.400,00 (Cz$ ...

475,945,00).

JARAGUÁ: TERCEIRO
MELHOR INDICE

demaís Associações de

Municípios, de reunião na

Secretaria da Fazenda com

coordenadores e, técnicos
do CIEF, sobre a fixação
dos parâmetros definitivos
para a apuração dos índi
ces provisórios do retorno
do ICM para 87, que deve
rão ser publicados até 15
de agosto. A partir de en

tão, informa Dávio, cabe
rão 30 días para interpo
sição de recursos pelos
municípios, quando então
dar-se-á a definição oíícíal
dos índices. Pela posição
até aqui, Jaraguá do Sul
deve figurar como o ter
ceiro melhor índice do Es
tado, tal qual acontece es

te ano.

Os prefeitos do Vale do

Itapocu, reuniram-se na

sede da Amvali, para a

reavaliação das priorida
des do Planejamento Glo
bal Integrado (PGI), apon
tadas no ano passado. O

encontro consistiu na apu
ração das obras e servi
ços já realizados pelas
administrações municipal,

. estadual e federal e' que
constavam das necessida
des básicas de cada muní-

-cípío, de acordo com os

entendimentos das ccmu

nidades. A partir da cons

tatação, segundo o secre

tário-executivo da Amvali,
Dávio Leu, foi também
reavaliada 'a ordem de

prioridades na escala de

um a nove e que servirá
como parâmetro para que
o governo do Estado pos
sa elaborar o programa de

investimentos do Prourb

para 1987.
'

Os municípios da mi

crorregião já assinaram
com o Estado, a exceção
de Barra V.elha, cuja Câ
mara ainda não deu o

competente consentimen
to ao prefeito, os convê

nios para o recebimento
de recursos oriundos do
Prourb. O programa é pa
ra quatro anos e, para 86,
os municípios receberão
doze 'por cento do valor
global do programa. O va

lOT do programa e a cota.

para 86, são os seguintes:

A Juventude do PMDB
de Jaraguá do Sul reali
zou domingo, día 3, na

Câmara de Vereadores, a

Convenção Municipal, on
de votaram 80 conven
cíonaís dos 202 filiados,
representando quarenta
por cento do total. A cha

pa (mica eleita é integra
da por Agenor Fachini,
Adejair Balsanelli, Augus
to Carlos Cardozo, Cláu
dia Mara Stulzer, Elírio
Gruetzmacher, Flávio Luís
Uller, Fredemar Rüncos.
Gilberto Klein, Gervásio
Delagnelo, Ivana Bruch,
Jairto Vieira Corrêa, Jair
Alquíní, José C.F. Ferrei

ra, Juvenal Tomaselli. Lo
rival Pellin, Odenir Garcia,
Orlando Vasselai, Salete

Zanetti, Sandro Lessmann;
Sandro Siebert. Silene

Zapella, Tânia Simão e

Volnecí Zocatelli. Os su

plentes do diretório 'são
João Jossué Bueno,
Júlio César Piccinini, Leo
.nel Dalpiaz. Marlete Katb
Rivair Bachmann, Venícío
dos Santos e Wilmar J0-

sé Schmitt. Os delegados
e suplentes são: Sandro
Lessmann, Jairto Corrêa,
Adejair Balsanellí, Flávio
Uller,' Giberto Klein, Jair

Aquíní, e, Valéria, Zapella,
Elírio Grützmacher, Frede
mar Rüncos, Augusto Car
los Cardozo, ArãoBarbi e
Volneci Zocatelli.

A presidência da JPMDB
Lessmarin, lÇ, vice Jaírto
Corrêa, 29 vice Odenír
Garcia, secretário geral
.Adejaír Balsanellí. la. se

cretária Silene Zapella,
tesoureiro geral' Lorival
Pellin, la. tesoureira Tâ
nia Simão e suplentes Flá
vio Uller, Giberto Klein e

Jair Alquini. Na ocasião, .

. pronunciaram-se o presi
dente do diretório do
PMDB Ivo Konell, o pre
sidente estadual da JPMDB
Jaime Duarte, o candida
to a deputado estadual
.Ademar Duwe. os candi
datos a federal Vilson de
Souza e Luiz Henrique da
Silveira e, por fim, o pre
feito Durval Vasel.

Representàndo a Amvali,
Dávio Leu participou no

dia 29 de julho, em Flo

rianópolis, juntamente com

secretários-executivos das

NOVOS LIVROS AO ACERVO DA BIBLIOTECA

A Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa, em

prestou a seus usuários,
no mês de julho, a 1.472
livros e 334 consultas fo

ram feitas. Constantemen
te novos livros vêm sendo
introduzidos na Biblioteca,
enriquecendo o seu acer

vo. No mês passado, a

Fundação Catarinense de
Cultura doou 91 títulos de
autores catarinenses e o

Consulado da Alemanha,
através do Sistema de Bi

bliotecas Públicas de San
ta Catarina destinou 24
volumes ,e outros 86 livros
foram doados por parti
culares.

Some-se a estes, 46 no

vos livros adquiridos com

receita própria, de litera
tura juvenil e adulta. E
nos próximos dias, serão

adquiridos títulos novos,
com os recursos de Cz$
12 mildestinados para tal

fim, pela Prefeitura Muni

cipal, segundo a bibliote
cária Dirce Nunes.

Neste mês de agosto, de
14 a 17, por iniciativa de

colégios da cidade, acon

tecerá .na Marechal Deo-
,doro, esquina com a Do

mingos da Nova, a 3a.
pêftá' íri1lercolegial Estu-,
dantil do Livro (FIEL).

Posto de Vendas' Marcatlo
,

Chapéus, bonés vlzelras, camisas, shorts,
bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eliane, filha Sigmar (Val-
ANIVERSARIANTES dina) Frech.

Fazem anos hoje: 09
Dia 22/julho

Sra. Mônica Schmidt
Alex, filho Moacir (Juleí

Menegottí Schünke, Sra. de) Montibeler.

Ertha Schünke, Sr. Ovídio
Rafael, filho Inácio (Rosa)
Giovanella.

Nunes, Sr. Alvaro Wisch- Dia 24!julho
ral e Diva Mondini.
Fazem anos domingo

Fábio, filho José (Marli)
da Silva Aquino.Dr. Pedro Pery Masca- Tiago, filho Lourival (Mirrenhas, em São Paulo'; na) Spezia.Sra. Josefa, esposa de Ino- Diogo Marcos, filho José

cêncio Silva; Sr. Artur Mauro (Nanci) Chíodíní,
Wilson Stingeil,:S�a. Már- Díego César, filno Nélson
ela C. Belderraín,

,.

Sra
.. _ (Renelda) Verbínnen,Maria Arlete 'K rau s e,: -

R:
., 't' filh 13,,1 lí

Karlan, -filh�- �aIdefuár-' H��T�� eT�ske. a, ...ce IDO

(�agda) Rau; LUIS 9arlos pia t9/1ulbo .

.

,

Hl�tereger! Lori Doge e Lucíäno Rodrigo,
.,

fílho
Blvíra Víeíra, Inácio (Dínorá) _ Víeíra.'
Dia l�/agost�.. Dia 26/julho

-

S�VlO �unlo, fIlho Dr. Francisleine Mainara, fi
Murílo (Lila) Barreto de lha José Oscar (Lúcia)
Azevedo; Daniel Bitten- Deola.

.

co�rt Luciano, Josiane Dia 27/julho
Cnstina Zehnder. Sr. �de- Evandro, filho Pedro (Li
nor Paulo Wunderlich, liosa) Kniss.
Sr�. Clara Hanemann, Sr. Dia 28/julho
Wlgando . Baumann. em Henrique, filho Walter
Jlle; �omeu Junge e EcOO- (Tânia) Geffert.

'

ly Edit Benz, Guilherme Leandro filho
Dia 12/agosto Renato lAnastáci�) Stul-
Sr. Getúlio Lenzi, Sr. zer.

'

Osvaldo �tinghen, �a�i- Gilson, filho
.

Valencio
elle

.

Magn, Sr. Anton�o' (Teresinha) Kiatkowsky.
Domíngos Ayroso, em RIO Fabiane, filha José (So
do. Sul; Cezar Jackson lange) Martins
Müller, Andréa G. Vieira, Dia 29/Julho

.

Fe�nando Luiz, filho Aldo Crístíano, filho Lori (Mar-
LUIz. (Emmy) Buzarell�; lete] Gili.

'

Brací Baumann, Sra. En- Eduardo, filho Valdir (An
ca Ruth, esposa de Hel- p'f'liÚl)"Richter Edital 14.970 de 29-07-86.

m�t_h. Beyer,. em União da Thaíse, filha' Valdemíro Nilson Vansuita e Aldlna
Vítóría: Alzira Zeh. '

(Ida) Leite. Negherbon
Dia 13/agosto Daniel Ricardo, filho Ade- Ele, brasileiro, solteiro,'

, ��a. Gerda, esposa ,?e Iino (Norma) Schwartz. comerciário, natural de
Mano �ahfud; Sra. EdwH- .Dia 31/julho Dr. Pedrinho, neste Esta-

ges Hemzle, Afonso Gon- Cíntia, filha. Valmor (Nor- do, domiciliado e residen
çalves, Joana' Hagedorn, ma) de Souza. ' te na Vila Lenzt, neste dis
Hélio Butzke, Sra. �í�ia Simone, filha Emídio (Lu-

' trito, filho de Mario WH

�rause e Raf�el Egídio, zía) Camargo. son Vansuíta e Rosa Van
fílho Aldo LUIZ (Emmy) Jeferson Kleiton filho An- suita. Ela, brasileira, sol-
Buzarello. tônío (Helena] éaetanó� teira, costureira, natural
Dla 14/agosto Mauro Eduardo I í Ih o

de Dr. Pedrinho, neste Es-
Dr. M á r i o Eugênio Mauridõ (NataÚna) Ris- tado, domiciliada

_ e resi-

Boehm, em Joinville; Fer- koski.. '

. ,dente na Vila Lenzi, neste
nanda, filha Jo�é Carlos, J)laßl/a�osto _ :. ,

d�strito, filha de Erico

(Carmen) da Sllva, em Aiidtio l.uís, -filho Luís Negherbon e d� Anhege
Cu�itiba; Sr. �él s.o. n Ca;rios (Denise) St.aloch. Negherbon.
Welss, Sr. Estefano MeIer, Michael Cristiano", filho
Waltraud Hermann, 'em José Jair (Elfrida) Corrêa. Edital 14.971 de 29-07-86.

C.orupá; Sra., �linda �ue- J(arlan, filho Valdir (Elia-'· Carlos Alberto da Silva e

dlger, Srta. RIda SeIdel, ne) Butzke. Sandra Regina Rtstow
em Corupá.

'

Daniel EuS!ênio, filho An- Ele, brasileiro, solteiro,
Dia 15/agos�0 dré (Ineide) Volpi. comerciante, natural de
Sra. Mana, esposa de Dia 02/agosto Santos, São Paulo, do:rn.i-

Alfred?' Vasel; S�. Geral- J.acaite Janaina, filha Ade- ciliado e residente na Rua
do MeIer, Sr. Erwmo Lem- mar (Rovena) Gräbner. Joinville, 2.997, nesta ci-

ke, em Rio da Luz Vitó- dade, filho de Justina Ma-
ria; Sra. Elena Borges, em FAtECIMENTOS ria da Silva. Ela, brasilei-
Corupá; Sra.' Maria Za- Dia 23/julho

'

ra, solteira, comerciária,
pella, na Ilha' da Figueira; Aniilt0n F�lipe, 22 anos; natural de Astorga, Para
Maria Luy, Emerson Ro- H�roldQ'R11:edigér, 50 anos; ná, domiciliada e residen
berto Rassweiler, Joseane Catlos· Aúgusto Jansen, te na Rua Joinville, 2.997,
Gomes, Sra. Clara Siewerdt 41' anos;· :Maria Borges nesta cidade,· filha de Ru-
Demarchi, Sr.· Gunther Hort; 62 anos. dolpho Ristow e de E'lza
Boss. Dia 27/julho da Silva Ristow.

Renato Koch, 43 anos
Ola aO/julho
Bruno Küster, 60 anos;
Anderson L. Grossklas, 5
dias.
Dia OI/agosto
Thomaz Stenger, 65 anos.

NASC�ENTOS
Dia 18/julho ..

Danielli Suzani, fil)1a' Ha
roldo (Rubia)_ Búrigo.
Dia 21/julho

ProclaDlas de"CasaDlentos
MARüOl ADELlA GRUßBA LEH..MANN, Otieaaí do RI::

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

Cart6rio exibindo os documentos exigidos pela leí, a 'fim de se

habihtarem para casar. os seguintes; Edital 14.916 de 31-01-::86.
Edital 14.968 €Ie 29-07-86. resideste na Rua José Adão Vidal dos SantoS' e
Elmlro Rahn e Ilse Tesch Theodoro Ribeiro, 403, Marli Jesus de Bailros,;;
FiScher nesta Cidade, filho de Eu- Ele, brasileiro, solteiro, Ia
Ele, brasileiro, solteiro, Ia- genio Kaiser -e de Lydía Ri- vrador, natural de Casca
vrador, natural .de Jara- beiro Kaiser. Ela, brasílei- vel, Paraná, domiciliado e

guá do Sul, domiciliado e ra, solteira, costureira, residente em' Jaraguasí
residente' em Alto da Ser- natural de Jaraguá do Sul, nho, neste distrito, f}lho
ra, neste distrito, filho de domiciliada e residente de Antonio José dós San
Walli Rahn. Ela, brasíleí- em Santa Luzia, neste dís- tos e de Maria Zacaluzni.

'

re.: viúva, do ler. natural -tríto, filha de Mariano Ela, . 9]asileiraí -solteíra,
de Pomerode, neste Esta- , Trizoto e de Carmela Men- '-lavradora; nat�ral: �e::,Rio
do, domiciliada e residen- .garda Trízoto. dos-Cedros, neste Estado,'
te em Alto da Serra, nes- '

. domícílíada e .resídente em

'te distrito, filha de Arthur Edital 14.913 de 30-07-86. 'Jaraguasinho;- neste dís
Tesch e de Paulíng Tesch. Leonardo Pereira dos San- trito, filha de Paulino Je-

to e Acadall Hafermann SUS 'de Bairos e .. de Irma
Ele, brasileiro, divorciado, Maria de Bairos.

operário, natural de Apíu
na, neste Estado, domici
liado e residente na ' Rua
Orestes Bortolini, nesta
cidade, filho de Elvira Pe
reira dos Santos. Ela, bra
sileira, solteira, doméstica,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Orestes Bor
tolini, nesta cidade, filha
de Frederico Hafermann e

de Berta. Lipinsky Hafer
mann.

Edital 14.969 de 29-07-86.
Aldo Bàrtel e Sônia Bea
triz .Contt
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Joínvílle, 1.052, nesta ci

dade, filho de Walter Bar-
- tel e de Allrona Rath Bar
tel. Ela, brasileira, soltei
ra, comerciante, natural
de Timbó, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Augusto Lessmann,
nesta cidade, filha de
Amadeu Conti e de Pas
qualina FHippi.

EdJtal 14,912 de 30-07-86.
Vllmar Kaiser e Laurlta
Luzia Trlzoto
Ele, brasileiro, solteiro,
pe.dreiro, natural de Jará
guá do Sul, domiciliél;do e

VARIG
Rua CeI. Procópio Gomés de ,Oliveira, 290.·

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

Edital 14.974 de 30-07-86.
Vlno EJike e Ivone Hardt
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de produção, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Pastor Alberto
Schneider, 1.575, nesta ci
dade, filho de Herberto
Enke e de Agaty Gielow
Enke. Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de produ
ção, natural de Marípá,
Pa lotína. Paraná. domici
liada e residente em Rio
Cerro L neste distrito, fi
lha de Willy Henrique
Guilherme Hardt e de Al
zira Hindt.

F.difa] 14,975 de 30-07-86.
Sebastião ArcPl1no Ferrei
ra e Marisa Ramos

Ele, brasileiro, solteiro,
garcão, natural' de Nave
gantes, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua José _ Emmendoerfer,
1.098. nesta cidade, filho
de Arcelino Zacarias Fer
reira e de Otnia Ferreira.
Ela, brasileira, solteira,
do lar. natural de Curiti
ba, Paraná, domiciliada e

residente na Rua José

Passagens

Emmendoerfer, 1.096, nes
ta cidade, filha de José �
Ramos e de Helena de'
Oliveira, Ramos.

Edital 14.977 dOe 31-07-86.
Nereu W1llemann e Ana'
Joana Heldemann
Ele, brasileiro, solteiro,
tndustríérío, natural de
Urussanga, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Tenente Antonio
João, 2655, apt? 402, em

Joinville, neste Estado, fi
lho de Sebastíão Wille
mann e de Genoveva Ex
terckoetter Willemann.
Ela, brasileira, solteira,
'economíária, natural de
Rua Thomaz Francisco de
Goes, 140, nesta cidade,
filha de Rodolf(), Heide
mann e' de Irma Berken
brock.

Edital 14.978 de 01-08-86.
Alaor de Mélo e Dativa
Margaretl de Mélo"
Ele, brasileiro, _ solteiro,
motorista, natural de Pre
sidente Nereu, neste Esta-

,

do, domiciliado e residen
te na Rua Diogo Mujíatt,
650, Curitiba, Paraná, fil)1o
de Aritenor de Mélo e de
lima Burg de Mélo. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Presiderite
Nereu, neste Estado, d()mi
ciliada e residente na Rua
Joinville, 3481, nesta cida
de, filha de Norberto _de
Mélo e de Benta Jönck. de
Mélo.

E -

para que" chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar o presente
Edital, que será pubUcädo
pela imprensa em Cartó·
rio, onde será aniado du·
rante 15 d.las.

-

e Cargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Legislativo reinicia os trabalho s 'do segunda seme�tre Cultivo da banana tem perspecliv_s
de crescimento

INDICAÇÖES
Uma sene de pedidos

os vereadores apresenta-.
ram na Câmara. Gustav{>' "Jo'ft":"n-"u'

,

deMathedi solicitou a, im- ,

,pl�ntação de um posto de ,- ,t'er'a'saude em Nereu .Ramos:
"

Marino Lenzi pediu a '"
'

construção de um muro em
"

junto ao cemitério evan-'
" ,

'gélico, na área limítrofe à
rua Leopoldo Augusto Ge- Nos dias 21 e 22 de ou

rent; Lauro Siebert reque- tubro, no Centro Shalon,
rE:U a ampliação' do perí-'

em Nereu ,�amos, Jaraguá
metro urbano, para possi-

,- d� Su.l sera sede do I Se

bilitar a abertura de no-
minério de J1:lv.entude ,Ru

vos loteamentos, nas se-
'ral, que, re�n1Ta os ,grupos

.

t g'
_

'Ja,ragua'
"

de Arequart. Corupá, Mas-gum es re lOes., , "U t .. B'
'

V Ih'
Esquerdo até a proprie-

sarara 1;1 Jd; ar!a e a,
dade de Rein01do TribesR" �scurra" Beneuíto No:<:,o e'
na rua Padre Aloísio �10 do Cedr?s. O Semina

Boeing até a ponte sobre no, q1:le tera como temas
. '. centrais O Jovem, A Fa-

o no das Pedr.as Brancías .

TAS .

d dé R
e, no Rio da Luz, do final

rm �a e ocre a e,
..

e-

do perímetro urbano até laço�s Humana� e Politica

E I I I d R· da Agncola, trará grandesa sco a so a a 10
I

L I Aí sst indica pa estrantes, para que, de
uz. ora es as I I -

f t tí .

ções, Almíro Farias Filho � 0,. a mja as su�s reais
,

. .

di Escríté fma,hdades de apoiar es
rervin ICOU ao scn ano .

L I d C I "a do Jovens buscando a sua
oca a e esc COpl '..

lori
_

1 d
_

d propna va onzaçao, atra-
p ano e expansao a re- .

d
.

f'
_ .

d d '1
. '_

'bI'
ves e m ormaçoes geraise e I ummacao pu Ica, . ,

d id d 86' d que tragam um conVIVI€>
a Cl a e para e, am a, . b'

38 Antê
�

E
mais a r.angente com o

,que a rua. .- n ?mO .

grupo e a sociedade na

AyrOS� sela.mcl�ld� �o qual está inserido.
'

plano e. pavimen acao e
A p r o m o ç ã o é da

ruas. LUIZ Alberto Oechs- A c a res' E
'

. "c, via scn-
ler pediu o posteamento e

to' rio R g' I d J' .

. . _ '.

bl"
,e lOna ,e aragua

llummac�o nu ica .na rua
do SuL' através d�s Equi-

Carl?s NH�ls, na VIl� No-
pes de Juventude Rural.

va, a Celesc ? por fim. o Na região ,existem vários
vereado.r-presldente Ade-

grupos formados e' a meta
mar Wmter teve aprova- é atingir e formai 1'8 gru------------�---�-�----

pos, reunindo' seiscentos
SCAR-SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA DE

jovens rurais, que adÍni-
JARAGUA DO SUL nistrarão, no futuro, corri

maior segurança e conhe�
Cimentos, as suas proprie-
dades.

"

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
,Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinária

A SCAR-Sociedade Cultura Artística de Ja

raguá do Sul, ,por este Edital, convoca parà as

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária,
marcadé!-s para o dia 19 de agosto de 1986, em

sua sede, :na rua Amazonas s/nÇ, às 18h30 em

primeira convocação ou às 19h em segunda con

vocação, com qualquer número de presentes, pa
a delibe�ação da seguinte ORDEM DO DIA:
1. _ Exame das Contas do Exercício Anterior;
2. _ Eleição da Nova Diretoria;
3. _ Assuntos Diversos.

.

Jaraguá ao 'Sul, 05 de agosto de 1986
Rolf Bolho Hermann _ Preridente

_ A Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul rei
niciou día 19 as atividades
legíslatívas do segundo
semestre. De origem go
vernamental deram entra
da vários projetos, alguns
já aprovados, como o que
concede subvenção de Cz$
7�0 mil à Soeiedade .Jara
guaense -de Canaricultura
e ", Ornitologia, para aten

dim�nto as- necessidades
fj:nanCeiras. c!,a: mesma;

qua suplementa e anula

ldptações ,. orçamentértas,
nos valores de Cz$ .

4ID50.000,00 e Cz$ '

..

1:'724.026,05; que' concede
auxílio financeiro ao Sa
mae, de Cz$ 40.000,00, pa-

,

,ra amplíação do sistema
da abastecimento de água
e, 'ainda projeto que auto
riza o Executivo a firmar
convênio com a União Fe

deral, através da SEAC,
para implantação de pro-

,

[etos comunitários, abran
gendo ações sócio-educa
tivas, culturais e econô
micas, 'a ser.em executadas
em Jaraguá do Sul, para
melhoria de vida à popu
lação; no valor de Cz$ ..

1.305.000,00:
Da Bancada do PMDB, o

Decreto Legislativo fixa OS

subsídios e verba de repre
sentação do prefeito muni

cipal, bem como a verba
de representação do vice

prefeito, para a presente
Legíslatura. O subsídio do

prefeito Vasel foi fixado
em 100% do valor da re

muneração de secretárío
de Estado em Sánta Cata
rina, mais 100% do subsi
dio à título de represen-

tação. O více-preteíto Dé
cio Piazera teve fixado em

50% da representação fi
xáda ao prefeito munici
pal, a partir de 7 de julho
de 1986!,

da solicitação no sentido
de que e vereador Lauro
Siebett represente o legís
lativo 'jaragüaense, como

músico integrante da Ban
da"Lyra da Aurora, no

Congresso Brasileiro de
'Agen:te� de Viagens, sem
ônus para a Casa.

Cultivada numa ár.ea de (o nanícão), 'espaçamento
1.500 hectares, com rendí-. correto, desbaste do bana
mento médio de 15 tone- nal, adubação, controle :de
ladas/ano/hectare, consi- pragas -e doenças" entre
derado baixo, a cultura da outras. Segundo Dejair Pe
banana em Jaraguá do Sul reira, da Acaresc, que rea
é desenvolvida em peque- liza o acompanhamento, o
nas propriedades, no en- nível de produtívidade,
tanto, é expressíva dentro nessas lavouras, é, bom,
do contexto da economia em tomo de 40 toneladas/
primária do município. A hectare ao ano. E além
fruta aquí produzida' tem disso _ observa _ tem
excelente qualidade e fácil mercado garantido, melhor
aceitação, no mercado. A qualidade e melhor preço.
Acaresc, tem feito um O extensionista vê gran
acompanhament-, sistemá- des perspectivas para o

tico, como, nas proprie- desenvolvimento da bana
dades - demonstrativas de nicultura no município,
Álído Oldenburg e Wal- tanto em área cultivada
dir Hornburg (Jaraguá 84), como na melhoria do sis
Adernar Henn (Jaragua- tema de plantio. Ainda ha
zinho), Werner Fischer semana passada, técnicos
(Garibaldi), Paulo Lenz da Cooperativa 'de Cofia,
(Alto Garibaldi), Dino em São Paulo, estixeram
Hass (Rio Cerro), Dante em Jaraguá dó Sul e Fe

Menel (N.ereu Ramos) e gíão, com o objetivo de
Wendolin Siewerdt (rua intensificar à comercíalí
Joinville). záção da 'produção, premo-

.vendo,visitas aos bananais
Nestas propriedades, as e realizan/do estudosi na

lavouras são tecnífícadas. região produtora, haja vis
isto é, . são aplicados os laa 'qualídade do produto
métodos recomendados pe- . que tem despertado gran
la pesquisa, como o plan- .deInteresse nos principais
tio da melhor variedade centros consumidores.

- Cresce interesse
produtos

pelos

rural
, semln"rio '

1,

outobro '

NOSSA FALHA
Na edição de,02 a 08

de agosto, na la. pági
na, por um erro de
composição, publicamos
erroneamente o texto,
da frase' da Artama
Metalmecânica, que, no
entanto, sai publicado
cOrFetamente nesta edi
ção, Pela falha involun
tá.ria. -ãs nOssas desnl1-

pas:

caseiros
Durante a 2a. Amostra

.

Agropecuária, de 19 a 21
de julho, junto aos estan
des do Pavilhão Artur
Müller, foi organizado um

grupo de produtores com
a finalidade de comercia
lizar produtos de, indus
trialização caseira. O gru-
,po criou mercado para a

venda de seus produtos,
muito' ernbora alguns já Os
vendam todas às quintas
feiras, na feira livre, jun
tQ -ao galpão de festas da
Paróquia São Sebastião.

24kg de melado, 58kl;{ de
mel, 50kg de geléias e 51

litros de licores.
"

Um tôtal de 601 pessoas
visitar.am o estânde e dos

produtos expostos, 90% fo
ram vendidos, perfazendo
uma rec::eita. de Cz$' ....
9.751,00. Arlene observa a

crescente aceitação' dos
produtos caseiros, cuja in

dU§itrialização yem sendo
incentivada, uma vez: que
tem,' mercado garantido.

De acordo com levanta
mentos r,ealizados pela
extensionista Arlene Boos,
!:,gram comercializados du
rante OS três dias 102

pães de mistura, 39kg de
cucas, 27kg de waffer,
111kg de doces os mais
diversos,' 32 roscas, 14
strudel, 70kg, de mussi,

MENSAGEM

A todos OS pais, o nosso
reconhecimento e os

parabéns pela data. ,

Salve o 11 ide agosto
Dia dos Pais.

2&
ANos
1961 llle,g 1986

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADVOGADA,
MA,RCIA BUTTCHEVI'TZ

Separações e, divórcios, acidentes de transito,
Inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

Jaraguá do Sul.

Coluna da IMEYI
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PD' 'lançará candid
O Diretório Municipal

do Partido Democrático
Trabalhista, de Jaraguá do
Sul, esteve representado
através do presidente Ro
berto Madrid, - do vice

presidente Altair Pieper e

de Vilson Rebelo, da Con
venção Estadual que ho

mologou os nomes dos
candidatos aos cargos ma

joritários em 15 de no

vembro. Segundo Madrid,
o Diretório 'local decidiu
não lançar' nenhum can

didato, deixando os filia
dos e adeptos livres p�ra r

optar por candidatos de
suas preferências do par
tido.

EMPREGADA DO
Temos vaga para empregada d
referências. Tratar pelos fones
-:om Araeí;

Começamos a escrever

este artigo definindo o,

que é ANALISE _ E uma

das ferramentas básicas
de trabalho de um psíco
terapeuta. Porque Análise
é o trabalho de identificar
o sentido existente ao

problema oculto por trás
de cada sintoma, manífes
tacão versal ou ação de
um paciente _ seja rela
tado sob forma de quei
xa, seja demonstrado in

conscientemente ao de for
ma oculta ao psícotera
peuta.
Já (as expressões psico

terapia e, mais ainda, te

rapia, ganham dia a dia
mais espaço no vocabulá-

'

rio de d-isfunções emocio
nais e orgânicas do indi
víduo a partir de um en

foque e' uma abordagem,
psicológicos de seus pro-.
blemas.

E', por fim, resta lem

brar o fato que por trás
da expressão "Terapia"
reside o concerto de "tra
tamento" e "doença", sem
pre rejeitado, ao passo
que sop o t�rmo "análise"

vigora. apenas a idéia de

pensar sobre alguma coi
sa _ atitude aceita por to
dos e hiperativada em

uma altura como a nos

sa; tão hiperativada que
surge ou se impõe, a fre-

Décio diz que vai surpreender' em novembro'
'

�etivo é a O vice-prefeito de Jara- Araquarí, São Francísco,
1 municipal guá do Sul, Décio Raul Barra Velha e Pomerode,
aca Madrid, Piazera,' teve o seu nome assim como nos focos eleí
e o PDT lançado e homologado co- torais em vários munící

do adesões mo candidato a deputado pios do Estado. Décio é
eres em di- estadual pelo PFL, duran- também o candidato dos
s do muni- te a Convenção Regional economiários do Estado.

'dente do di- realizada dia 19, em Plo- A campanha do vice-
entou que ríanópclís. Ele é um dos prefeito está centrada na

to terá o 44 candidatos lançados, região de Jaraguá do Sul
orla dos pe- recebendo/o número 25155. e um grande entusiasmo o

aenses à Piazera, que realiza cam- leva a acreditar em um

a a deputa- ,panhi;i corpo-a-corpo, ado- triunfo eleitoral em no

que a depu- .tou o slogan "Gente No- vembro; "para surpresa
figuram vá- v�, Idéias Novas" para o de muitos". O Diretório
didatos que qual vem propagando jun- do PFL de Jaraguá do Sul
a ser apoia- to aos municípios que o está apoiando Amaro Joa
mardes é o apóiam, como Jaraguá do quim Alves como candida
,governo do Sul, Corupá, Guaramirim, to a deputado federal, e,

and Blue

o usemos, em Início: .dia 18 de agosto.outras ca-
Informações: Rua Luiz Kienen, 67 _ Fone

possíbilída- 72-0016 _ Jaraguá do Sul."

com' as de�====================�instruir e se ...

Informe Paroquial

Dia 09 - Sábado - Molha
16h. Missa da abertura da
novena preparatória para
a festa da gruta N.S. Lour
des.
SS. Trindade 18h. Missa

Com 50 morgos (125.000,OOm2) localizada em
de abertura da' festa vo-.

Tibagi, município de Guaramiri�, servido de luz,
cacíonal.'

12 morgos de pastagem, 3,000 pes de banana pro- São Luiz 19h. _ Matriz 19h.
duzíndo, '10 morgos, úteis para arrozeiras - com

Dia 10 _ Domingo _ Matriz
água. 7h. - 9h. - 19h. � São Ju-

Aceita-se automóvel, como parte no negócio. das 8h. _ São Cristovão
Facilita-se o pagamento. , 8h. _'São Francisco 9.30h.

Tratar com Ralf pelo fone (0473) 73-0044 no SS. Trindade 9.30h missa

horário comercial ou (0473) 13-0378 à noite. festiva da festa vocacío-

k=============�-==�-====='r
nal.
Durante a próxima se-

mana .; todos os dias _,

às 16h. Missa na Gruta do
Rio Molha, ,com bênção
dos doentes ao final das
missas, em preparação à,
festa da Gruta.

. i

quer Sê dê
paCiente e o
mo na tera
, quer se dê
paCientes e o
omo terapias
sempre são
aliadas e in
apenas e tão
motivos e ,as
os pacientes
-o psicotera
'Uda.

toda rea

: a relação
Ca quer mui
,0 terapeuta" .

. preCIsa dar
tempo, de�-----:�================�============,---�e de ouvir e

SUa habilida
to e iate

de si mesmo,
Se esta doa
r sentida pe-
qUe busca

�e Capacita
ra recentivi
dividuo <rece-.
.eira adequa-
1Cati'Va pa!a

de,
. resse,
na '\Te

ção P
lo in

aiuda,
ção
dade e

berá
oa e

, ele".

Pink
FREEDON

Encontram-se abertas matriculas para cursos
. de inglês, regular e' intensivo, para crianças e

adultos.

A comunidade de Santa
,

-'-- --..,.. _

Luzia foi beneficiada em

data de ontem, 8 de agos
to, com � ativação de 24
novos teleíones, ligados a
Central de Schroeder. A
solicitação fora ao ex

presidente da Telesc Pe
dro Ivo, pelo prefeito
Durval Vasel, que inaugu
rou a melhoria, ao lado
do presidente atual da
Telesc, Saulo Vieira, do
candidato a deputado es

tadual Adernar Duwe, se
cretários da munícípalída
de e de lideranças comu

nitárias. -

para o senado, Pedro Co
lín, Oswaldo Amaral e

Oswaldo DeUa Giustina.

SANTA Lu'ZIA GANHA
24 NOVOS TELEFONES

Paróquia São Sebastião

Brandenburg & eia.
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre Vinagre,"Brandenburg'" .

Rua Joinville, 1255 - Fone 12-0239 - Jaraguá do Sul
Com Posto de Venda junto a fábrica.

Spezia 'eia. Lida.Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja e selãe, buquês, arranjos, plantas

ornamentais, com entrega a domicUia. A-tendimen
"to por profissional �o' ramo. -.

C'asa das' 'Flores:
,

Rua Remoido Rau 606 _ Ed1flc1o Santa Terezinha,
esquina com Rua João PlcGolt.

REUNIÃO COM O BRDE """ Foi bastante concor
rida a reunião acontecida no día 5, no Grupo Al
bano Kanzler, com o gerente de operações, do
BRDE, Sílveríno da Silva, que se fez acompanhar

-

pelo economista Edgar Macedo, daquela institui

ção. Um total de 44 pequenos e microempresários
participaram da palestra e grande número mos

trou Interesse nas propostas do Banco. A
AMEVI dlSpÕ� ® formuláríos para manifestação
de interesse em financiamentos para investimen-

tos, junto a COmercial Floriani.
'

EM MASSARANDUBA _ No próximo dia 12 de

agosto, às 20h, haverá um encontro na Cêrnara de
Vereadores ,para pequenos e microempresários
de Massaranduba e região, coordenado pelo sr.

Roberto de Souza, da Federação das Associações
, de Pequenos 'e Microempresários de Santa Cata
rina. Os assuntos são do interesse da classe e to

dos são convidados a participar.
BADESC VEM DIA 15 _ No dia 15 vindouro, às

20h, no Grupo Albano Kanzler, técnicos do

BADESC palestrarão com os pequenos e micro,

empresários do Vale do It!lPOCU, acerca das opor
tunidades que o Banco oferece. O encontro é do

interesse direto de toda a nossa classe.

Vende-se Chácara

&-
SERRARIA E SÉRVI<;OS- DE TRATOR

Madeiras para conatrução, e serviços _de trator
com profissionais altamente, especializados.
Rua João Januário Ayroso, 172, .: Jaragué Es

querdo -. Fone 12-0300 ..... .:taraguá
ccio Sul ..... SC.

'Destil Máquinas, ltda,'
Equipamentos para fábrica de .doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de aluminio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvíllé, 433 � fone' 12':'1564
Jaraguá do Sul _ SC'

,Mendonça R e Ir i U e r a ç ã o
Consertos de máquinas de lavar-roupas automáti

cas, lava-louças, refrigeradores,' freezers, ar con-"

dícíonado e demais aparelhos de uso no lar.

Atende-se a domic1l10. Chame pelo fone 72-2128
Rua Reínoldn Rau, s/n� _ ao lado do Posto de

Saúde/Jaraguá do Sul.

Foto Nortelândia Ltda,
Rua Venäncío da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

.

Metalúrgica FraiIza Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Clínica Veterinária
'SCHWElTZER

DR.. WALDElv.1"AR SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e' grandes animais, cirurgias, vacinações,
ra;io·�x,"internaJilentos, boutique .." �'�t f,"

Rua JOlílvllle, nl} 1.178' (�m frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2640 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Persianas Engler

; .'.

OCU,IO�S· .

',-- ' ..
_

,

-

� S1e�·[)taS" ue� I
,

pag .

.--JOALHERlA A PEROLA
,

OTlCA MODERNA
reínoldo rau,28�

Confecções Sueli Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inve'l'no, aproveitando
as vantägens do p:reço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr· 108.1,_
, F. 12-0603 Jaraguá do S111 _ 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,

Lanchonete e So-rveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

.

Rua Angelo Rubini, 1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/Se.

INTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

Esteirinhas horízontaís e verticais, painéis para
divisões-todas em m.adeira; persianas horizontaís e

agora com exclusividade as vertícaís em alumí
nio; portas sanfonadas em várias cores e box pera
banheiros.

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max Wilhelm, 869 _ Fone (0473) 72-0058
Jaraguá do Sul _ SC.

V�'s apartamentos situados na Rua Barão do

Rio Branco, .... Novo Lançamento.
Tamanho: 142 metros quadrados _ contendo 1

suite mais 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, la
. vanderia, dependência de empregada, banheiro

social e garagem.

Prazo de entrega: 12 a 15 meses

Pagamentos: 1 entrada restante em 24pagamentôs.
Apartamentos com fino acaoemento,
R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do.Sul

NA HONDASUBA

,CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA. DA REGIÃO. CO·
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E 'BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA. DONDA DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO ASUA MAQUINA.
Rua Adélia Pfsc'b.er, 239 (Rodovia BR.280)

F,one 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

EDITAL-
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
'

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Ademir Hackbarth Rua Joinville, sln _ Nesta -

Alvlno Persíke _ Estrada Bananal do Sul _ Gua

ramírím _ Cacilda Bianchini _ Estrada Nova, sln
, :... Nesta _ Celso MaUse � Rua Exp. Gumercindo
da Silva, 237 _ Nesta _ Conf. Jonilson Ltda -

Rua 351 _ Nesta _ Enedir Maleski _ Rua 240,
casa 125 _ Nesta _ Flávio Denisio Julião _ Rua

João Pícollí, '104 apto 102 ., Nesta _ Jaime Glatz
_ Rua Bernardo Dornbusch, 1141 _ Nesta _ João

José Depine -:-
Rod. 301 _ Nesta _ Osnildo Dun

ker _ Loteamento Bruch, Ilha da Figueira _ Nes

ta _ Paulo Severino da snv, _ Estrada Caríbaldi,
ehx _ Nesta _ Pedalando Gostoso Com. Peço Bíc,

Ltda _ Rua João Planínscheck, s/n,_ Nesta _ Wal

ter Masíero _ AIC Seara _ Nesta.
E como os ditos devedores não foram encontrados

e ou � recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
,intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müllêr, 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, 01 de agosto de 1986.
Aarea Müller Grubba - Tabeliã de Notas e

.)ficia1 de Protestos de Títulos da Comarca de I.do Sul

CONSTRUA CERTO

�&&,:,:
OS ':s��:TOS

BASTOS
.", a FRÓES
Proj.tell ,.. Idenolale, oo",.rclol. • Indu,triGi.

R,fofmal 'm gorai
Proj,toe d. lard in.

'RUA .Uh.HUNI WACKERHAIIN 10/1.
e;'" .

frente ao ,'Fo;um,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
CONVOCAÇÄO

'

I _ ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Na forma dos artigos 14, 15, 16 e 18 dos Es

tatutos Sociais CONVOCAMOS os Senhores Só
cios do CORPO DB BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE JARAGUÁ DO SUL, para a ASSEMBLÉIA GE
RAL ORDINÁRIA do dia

3 DE SETEMBRO DÉ 1986,
na Sede Social da Corporação, sito na rua Presi
dente Epitácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, com início às 20 horas, em primeira con

vocação e às 20h30 mín em segunda e última con-
. vocação, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Bleição do novo Conselho Delíberatívo, ges

tão 1986/1988.
2. Discussão e .implementação da Comenda liA

Ordem da Machadinhà" ..
. 3 . Outros assuntes de Interesse da Corporação.
n., REUNIÄO DO CONSELHO DELIBERATIVO
'Na forma dos artigos 20' é -21 dos Estatutos

Sociais Convocamos Os Senhores Membros do
Conselho Deliberatívo do Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul, para a Reunião do

.día

OBJETOS ESTRANHOS
NO cEU DO VALE

,.'

Este fato' aconteceu, na '

noite de 24 de julho de
1986. Nosso diretor parti
cípara de uma reunião to

,tária no vízính., munícípío
de Guaramirim que termí
nara às 20:30 horas, no

- Restaurante
-

Predileto,' de- ,

NOMINATA DE SÓCIOS E 'CLASSIFIC'AÇÖES fronte do 'Posto' Maiochí.
O Governador Genovêncio Mattos Neto formula Paga a conta, encaminhou

aos clubes do Distrito 465 o pedido da remessa da no- se com seu- veículo até o.
mínata de seus sócios, acompanhado das respectivas trevo' da )3:R-280, <IjlandQ' "

classificações. Assim sendo, aqueles clubes que estive- observou na' altura da "::

rem acompanhando esta coluna, poderão enviar .ao eippr�sa' !!ner-gE!' distante.
Secretárteda Governadoría, .Comp. Osny Lisboa �Rua ,uns 409 'lI_letrOs, um .óbje-,

'

__ :'
Júlio Moura, 39 _ 88020 _ Florianópolis ...".. Se., a no-: 'to lumi�o$o,-_que nãö_:põu�', ..

"

mínata dos só.cioS/clasSific�ções ,p.ara atendimento dif de identificar, do. tama-. -.,:
organização distrital do ano rotário 19.86-87'- E a colu- nho de üffi' avião mono�-:"
na agradece penhoradamenta!

.

motor ','sem,' 'contudo; pro- ,','
.' duzir qualquer .ruído, a_

O 40v ANIVERSARIO DO RC DE' BRUSQUE uma altura de uns 50 me-

.

O veterano Rotary Club de Brusque viu passar o 'tros;" com Sé' quisesse,
seu 409 ano de fundação no último dia 27 de julho de pousar nas redondesas.
1986. O seu Conselho Diretor, para atender a tão des- Quando se aproximou das
tacada efeméride elaborou um programa festivo, que instalações da menciona-
se desenrolou na manhã do domingo retrasado, na da empresa, subitamente o

presença de autoridades admínístrativas, legtslatívaj, e, .

objeto. elevou-se mais e, ""

judiciais do município, bem como de convidados espe-
.

€im grande velocidade dí
cíaís e a imprensa escrita e falada local e das cidades rígíu-ss em direção de Ja
de Itajaí, Jaraguá do Sul e de BaÍn. de Camboriu. raguá (ja Sul até ficar do

. Aos atos festivos, o culto ecumênico e a inaugura, tamanho de uma estrela. '

.

ção de um marco rotário (um sino estilizado) no iní- Assim mesmo nosso díre- '

cio da Rodovia Antonio Heil, defronte' da Sociedade t.or acompanhou o objeto:
Esportiva Bandeirantes, contou também, com .. a .. .pre- _

até chegar a altura' da" ,

sença dos ex-Governadores Willerding, Maciel, Bastos, Weg- u, ep:lando" 'o ponto "

.Bauer, Willecke, Fischer, Arnoldo Suarez Cuneo (Go- luminoso, de repente se

vernador ao tempo dá fundação do clube), Genovên- apagou no firmamento..
cio Mattos Netto, atual Governador do Distrito 465, embora continuassem as:

bem como delegações dos Rotary Club's Balneário de demais estrelas.
Camboriú (18), Florianópolis-Leste (4), Florianópolis- O relato que se faz é no

: .

Noroeste (4L Florianópolis-Estreito (3), Florianópolis sentido de contatar com

(7), Blumenau (1), Hermann Blumenau (2), Camboriú-T outras pessoas que talvez
Vila, em formação (1), Itajaí (11L Foz do IguaçuIt], e, tívessemvísr-, algum obje
respectivas esposas. to luminoso em movímen-

Fizerem-se presentes, prestigiando o evento ainda to na noite de 24 de julho;
Walfredo Mario Valle, Governador de Líong _ Dis- no horá.rio aproximado de
trito L-lO e esposa, James Crews, Presidente do Liens 20:35hs. 'que é quando foi

,

Centro e esposa, João Francisco de Souza, Presidente 'avistado em Guaramirim, ' .

do Lions Club Berço da Fiação e esposa, Paulo Louren- para, troca de impressões..
co Bianchini, Henrique Brattíg, Waldir Walendowsky,
Wilson Erasmo Quintino dos Santos, o Padre Vigário
e o Pastor Weingarten e Sra.

Ás 12:30 horas foi servido festivo almoço no Clu
be Bandeirantes, lotando totalmenteo salão de festas,
ocasião em que foram homenageados os quatro rota
rianos fundadores nas pessoas de Aires Gevaerd, Bru- mércio e serviços, en

no Morítz, o ex-Governador Cleona, Velho C. Bastos, quanto coleta os primei-
.

se ouvir, ainda, a Casa da Amizade, de homenagem aos' ras, resultados do Censo

fundadores do clube, em número de 38, Carlos e Bru-' Agropecuário. Dur an t e
'no Moritz o ex-Governador Cleanes Velho C. Bastos,

.

quatro meses" 23 mil r,e-'
o Governador de Lions e os representantes dos R.C ... cénseadores

.

vão percor-.
Club's de Itajaí, Baln. Camboriu, Hermann Blumenau, .

rer de 2,5 milhões a 3 mi

Sergio Levy, do RC Foz do Iguaçu e o Governador Geno- lhões de firmas, registran-'
vêncio Mattos Neto. O .Distrito inteiro aplaudiu o aní- cio dados que formarão um

versário do veterano clube. Festejo pra não botar de- panorama de mudanças
feto. Parabéns aos Companheiros do Rotary Club de ocorridas na economia do

Brusquél país nos últimos cinco

(Da Comissão .Dístntal .de Relações Públicas, 1986-87) anos. A Agência do IBGE
de Jaraguá do Sul Já vem,

realizando este trabalho.

3 DE SETEMBRO DE 1986
na Sede, Social da Corporação, sito na rua Pre

sidente Epita€Ía Pessoé}, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, com início às 21 horas, com a seguinte
Ordem do ma:
1. Análise e aprovação' ou não das contas' do

Conselho,Atímínístretívo, 'gestão 1985/1986,
e do respectivo balanço.

2., 'Eleição -do novo, Conselho Admínístratívo,
gestão 1986/1987.

'3. Eleição do-novo Conselho Fiscal, gestão 1986/
1987.

4. Outros assuntos de Interesse social.
.

.Iaraguá do Sul, (SC),
Alvaro' Mann

Presidente, do, Conselho Administrativo

Manutenções

'·.•·.1 TQiãtrÔ:Meia-
'. CiIDCO' ,

.

'''Rotary Leva Esperança"

Serviços, de Conservação Industríaís e Resi

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

íntertones,

Experiência e garantia do serviço'executado.

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

Reserve agora os seus brinquedos para o Natal.

Pàgue mensalmente, sem juros, pelo preço à vísta,

I, Casa

CENSO 'ECONÔMICO
O IBGE iniciou a segun

da parte do Censo Eco-'
nômico, que se refere aos
setores d� índústría, co-

A maior variedade de brinquedos da cidade
Oficina de consertos autorizada

"Estre la" e Bandeirante"

Av. Mal. Deodoro, 226 _ Fone:, 72-0838

Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n� 0015

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa
DESPACHANTE CRED. sob nQ 496

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten
dimento é um direito leu.

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

Folo Cenler Lida.
Agora sob nova direção

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

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco. - Sala 05

LIMPEZA DE FOSSAS?

Se este é o seu problema, nós temos a so

lução. Serviço rápido, eficiente e garantido. Exe
cutamos também limpeza e desentupimento de
vasos sanitários .. r4l1Qs.

João Ribeiro
; Rua Uruguai 84 (lateral da Rodolfo Hufenuessler)

Jaraguá do Sul.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 -' Fone 72-2711

PERSIANAS • BOI • ESQ. DE AUl!\'IiNIO

PERFLEX
RUA JOINVILLE, 1838· .iARAGUA DO SUL· sc

FONE: (0473) 72.09116

Persianas horizontais e verticais,
.'

box para banheiros,
.divisões, toldos,' portas sanfonadas, luminosos

e serralheria em alumlnio.
Consulte-noel Fone 12-0995

PÁGINA n

Feslival
.

Por motivo dos festejos.
pelo 1109 aniversario da
cidade de Jaraguá do Sul,
foi apresentado na Igreja
Evangélica um Festival
Artístico de Cantos Co
rais.
Apresentaram - se sete

conjuntos,
.

sendo quatro
de Jaraguá do. Sul _ Co
ral da Igreja Evangélica
- Coral da SCAR (Socíe
dade de Cultura Artísti
ca) _ Coral Infantil da
SCAR e Coral Infantil da
Escola Jaraguá _.e três de
fora: Coral Universitário
de Joinville _ Associação
Coral de Criciúma e Co
ral Cameratta Vocalle de
Blumenau.

.
O programa' apresenta

do foi o mais variado pos
sível que nos ofereceu
cantos de compositores
clássicos: Palestrina (1525-
1594) _ Hans Leo Hassler
(1564-1612) _ W.A. Mo
zart (1756-1791) até os

mais modernes como: Carl
OrfL _ Richard Strauss _

Evans etc., proporcíonan
do assim um prazer pare
todos os gostos.
Todos os Coniuntos Co

rais foram ótimos e cor

responderam integralmen
te à expectativa que neles
foram depositadas, pois iá
se conhecia as suas boas
qualidades de cantores
eXImiOS. O público que
ocorreu mostrou com os

seus aplausos e palmas
.

o

seu contentamento e satis
fação.
Os corais infantis deram

uma demonstração viva do

que já se está cultivando
neste setor e foram bem
aceitos e aplaudidos, em

bora achamos que, naoue
.Ia noite

-

não foram bem
situados neste extenso
prozrama de corais. Para
bens às regentes que sou

beram apresentar progra
mas bem escolhidos e

bem ínternretados e aos

RN.I SC promove
A Bolsa de Negócios de

Santa Catarina e o Centro
de Apoio a Pequena e Mé
dia Empresa de Santa Ca

tarina, realizarão nos dias
14, 15 e_!6 de agosto pró
ximo, o 8{} Encontro Ide

Subcontratação Industrial

(Exposição e Feira), junto
com o 14'9 Encontro Regio
nal de Técnicos Industrí
aís, nas dependências do
Ginásio de Esportes da
Escola Técnica Tupy, em

Joinville. A abertura, mar
cada pará as 19 horas do
dia 14, terá a presença do
Ministro da· Educação,
Jötg'e Bornhausen.

de
pequenos cantores que
agüentaram o programa
estafante dos corais. Após
ouvir corais de vozes mis
tas, ou de conjuntos vo

cais o Coral Infantil desa
parece, não salienta e é
pouco apreciado, ainda
mais cantando em unísso
no o que dá ao canto uma

certa monotonia. Sugeri
mos às regentes dos Co
rais Iníentís. de incentivar
maís os corais em' multís
sono _ duas ou três vozes,
que dará muito mais efei
to colorídn e sonoridade.
Todos. os corais apresen

taram um: alto grau de
sua arte e será dificil pa
ra o observador de desta
car um ou outro os con

juntos _ o Coral Univer
sitário de Joinville foi im
pecável nas suas apresen
tações e aplaudimos ao re

gente L.P. Melara de ter

acompanhado por ínstru
mentn o admirável AVB
VERUM de Mozart que
só assim tem o colorido e

destaque que esta obra
merece.

Não queremos salientar
.

o Coral Evangélico de
Jaraguá do Sul, regido pe
lo maestro Ricardo Fel
dens, por nos sentirmos
suspeitos, mas queremos
parabenizá-lo pelo seu es
forço de formar um con

junto coral, cada vez mais
unido e harmonioso e que
já tem dado provas de
suas excelentes qualida
des. Ele nos apresentou
alguns Lieder (canções) de
Brahms Silcher e Reger
que hoje já fazem parte do
folclore alemão. Palmas

especíaís pela apresenta
ção de "Odi et Amo" de
Carl Orff': obra moderna
não muito faeil na sua. exe

cução.
Como já dizemos acima

é difícil salientar um ou

outro conjunto coral dos

encontro de
Trata-se de uma exposi

ção envolvendo oferta e

procura de produtos e ou

serviços índustríaís, peças
e componentes, itens a se

rem nacionalizados, má
quinas e equipamentos
usados. Os setores con

templados são O mecâni
co, metalúrgico, material
elétrico, material eletrôni
co, plástico, borracha, fi
bra,

.

material de transpor
te, sendo representádos

C.órais
,que se apresentaram, mas,
perdoe-nos os outros' .....

ao meu ver é índíspensá
vel referenciar um preito
especial ao conjunto do
Coral deAssociação Coral
de Crícíúma.
O escrívínhador

.
destas

linhas ouviu em sua vida
conjuntos corais dos maís

celebres, mas poucos sé

possam igualar a esse

conjunto de Crícíúma.Com
poucos componentes (foi o
menor conjunto que se

apresentou) exibiu uma

coesão de vozes bem afi
nadas, numa harmonia. im
pecável, sonora e agradá
vel que nos ofereceu um

imenso prazer pela bele
Za de consonância e sono
ridade. Parabens ao Snr.
Zanette, regente do coral
e aos seus discipulos pela
admirável apresentação.
Alguns corais não obser

varam bem a coordena
ção do programa o que
deu para confundir o ou

vinte que nem sempre co

nhece a música apresen
tada. Fato este que ocor

reu com o maestro Loca
telli do coral Cameratta
Vocalle de Blumenau. : Ele
se entusiasmou tanto com
a apresentação dos seus
discipulos, aliás muíto
aplaudidos, que se excê
deu na exibição do coral,
tornando-a enfadonha. t�
dioso mesmo, tanto 'qJe.
muitos ouvintes sé retira
ram antes, do térmÚlO[ dia
concerto.

1 f
.o nosso conhecido e' e�

tímado coral da SCAR ,tet
minou o programa com .

"Chave de Ouro". Vía-se
que os seus componentes
já estavam cansados por
causa da demora inusita
da, o que foi deveras' la
mentável, mas, mesmo; as
sim nos deram uma . bela
apresentação e merecem
os nossos gratos parabens.

Johannes Breuel ,
Isubcontratação

por empresários, pessoal
de produção, compras,
manutenção, engenharia,
projetos ,e vendas.
Em Jaraguá do Sul, as

inscrições poderão ser fei
tas na Metalúrgica Indus
trial Henípe, na rua Ama
zonas 29 _ Fone 72-1787.
A taxa é de Cz$ 80�OO pa
ra sócios, por área, e Cz$
-250,00 para não-sócios, a

BolSa de Negócios .de San
ta Catarina.

�. '�l'

, j

.il
"k I rI

r
.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS'
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGÕES, FURGÕES ISOTllRMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo

.

Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1017

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para agradara todos.
.

Venha conhecer
a linha Chevrolet 8G.

Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.'
Nós tem� o carro que você necessita para preencher as suas exigências.

SejaMonza, Caravan, 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 lemos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de.·Vel'culos Ltda.
Rv. Mal. Deodoro,557 - Fones,12·065S e 72·0060 - ,Jaraguá do sul·se

��

.

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTENCIA TV, VlDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dactar e DIsmac.
.

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

Jaraguä do Sul.

Com.ercial Floriani'
Máquinas 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: 72-1492

.''----- --�-----_ .. _.- .._,,---------

10XIIO
Av. Mal. Deodoro 491 _ 'Fone 72-0648 _ Jaraguá .

do Sul e a
.

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

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

. 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 Pílula.
Aproveite as promoções especias e visite a

A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS·

-c;....L-....""".Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

MARSCHALL POLIMENTOS

"_PRETEM

NM
PORPERTO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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If,abril é campeã. Salonismo e'stadual terá fase aqui , Fulsal abre os Jooos Regionais em JS
. o título do salonísmo peonato Estadual. A Fede

�adulto desta temporada de ração Catarinense de Fu

.Jaraguá do Sul foi decidi- tebol de Salão realizou
do na noite de sexta-fel- sábado, na Capital, o arbi
ra, no Ginásio de Espor- tral, que reuniu represen
tes Artur Müller, diante tantes das 17 ligas, onde
de um grande público que. 36 equipes confirmaram'

'proporcionou a arrecada- participação no certame

ção de 4 mil cruzados. adulto. O campeonato te

Após empate a 1 gol no rá quatro fases e as 36
"tempo normal, a Jaraguá equipes estão dívldídas
. 'Fabril foi" mais feliz na em 8 chaves de '4. Serão
. prorro:gação e derrotou a.' jogos. num -único' final de
.. Mir1:eS, por 4 a 2, sagran- semana, eni caráter elímí
'do"se çampeã

.

da' .crdade.
.

natörío, saindo dois" por
'!E�on

.

Vieira
-

e' Sílvíno chave, pata formar a se-

'ÍJílärcaram para ã Jaraguá -gunda fase, com as 16
Fabril e Bujica e Juquínha equipes distribuídas em

para a Mírtes. A Fabril, do
técnico Aletone Simas foi

de Perolo, Amauri, Silvino,
Rogérlo Píu-Píu (Bié) e

Edson Vieira, e a Mirtes,
dirigida pelo Gastão Zim

mer, formou com Lauri,·

Juquinha, Fiernando Cea

ra, Celinho [Bujíca] e Is

mar (Moacir).

.No período de 20 a 24 que/S. João Batista.
de agosto, Jaraguá do Ainda día 21, na _Ar
Sul sedia os Jogos Aber- weg, 16h, volíbol feminino
tos Regionais, que reunirá entre S. J�ão Batista x

18 municípios que dispu- S. Bento do Sul e, após,
tarão as modalidades de volibol masculino entre:
futebol de salão, volibol, I1h-Timbó x Brusque, f8h
handebol, bolão, bocha, Gaspar x Guaramírím, 19h

.

tênis de mesa e xadrez. A Balneário Camboríú' x- S.
abertura dar-se-á no dia Bento e 20h-Jqragu,!i �d.o
'20, às 18h3Q, no Ginásio de Sul x- Nevegantes; �'A .eo
Esportes Art\,1I: Müller e

.

cha,' na 'Arwegi ':1'?!'lr.::::�
na seqüência acontecerão nedíto NI;lVQ' � :'���rP;A1i
três partidas de futebol. de rim- � Nova. tr�ll'to::�cB.w
salão entre Tímbó x Gua- menau e, na Arsepum, em
rammm, Brusque x São igual�h9rá-ri'Q, Navegantes
João Batista e Ilhota x Na- x Balneéno -

Call1bo:r:iú'.: e
vegantes. No dia 21 no Jaraguá . do Sul J!: 1'i.m'Qó .

mesmo local, às 16h, han-
'

O "xadrez '-inasculino vai
debol masculino entre ser disputad�' .no Clube

. Guaramirim e Balneário Jaraguaense de -Xadrez, 'a
Csmboriú e em seguida, partir das 8 horas do -día
futebol de salão: 18h-per- 21, segundo a tabela -dí
dedor Timbó/Guaramirim x vulgada pela DME. O bo
São Francisco, 19h30-per- Ião e o tênis de mesa se

dedor
.

Ilhota / Navegantes rão realizados a partir de
x Indaíal e 21h-Jaraguá' sexta-feire. dia 22 d�
do Sul x perdedor Brus- agosto.

maís quatro chaves, clas-:
sificando novamente duas

por chave.
Jaraguá do Sul será se

de de uma chave, nessa

primeira fase de disputas.
Assim, nos días 29, 30 e

31, jogarão pela categoria
adulto a Fabril, Mirtes,
Operário (Videira) e o

Irani. - Pelo' juvenil, tam
bém em Jaraguá. do" Sul,

. aos dias 22, 23 e, 24: pró

.xímos, . reunírá. em tomo
· das disputas das, vagas a

Urbano. _ Mírtes, Sulfabril
(Blumenau) e Karsten ,(po

.

merode).

CAMPEONATO DA 2a. DIVISÄO

Garibaldi está cOI a mão 10 título
17 de agosto, à fase final
do Campeonato de Aspí
rantes, cujas partidas do

primeiro turno serão: dia
17 _ Garibaldi x Aliança
e Malvíce x Avaí; día 24
:_ Aliança .

x Malvice e

Avaí x Garibaldi; dia: 31 _

Malvice x Garibaldi e

Aliança x Avai. Os jogos
do returno acontecerão
nos dias 7, 14 e 21 de se

tembro.

o Grêmio Esportivo Ga
ribaldi pode conquistar
neste domingo o título do

Campeonato da 2a. Divi

são de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol e,

consequentemente, o Tro

féu "Menegotti Veículos
Ano 10". Para tanto, úm

.

simples empate ou até

mesmo derrota por dife

rença .de �m. gol lhe asse

gurará a conquista inédi
ta da Segundona. No do

mingo passado, dia 3, pe
la segunda rodada do re

turno da fase final, o Ga
ribaldi derrotou o Alvora

da por 3 a O, '0 mesmo

placar que o Malvice im

pôs sobre o América.
Na classificação geral; o

Garibaldi tem 9 pontos,
Malvice 7, América 3 e

Alvorada 1 ponto apenas.
A última rodada do cam

peonato marca para as 15

hóraR Grêmio Garibaldi x
Malvice e Alvorada x

América. E findo o certa
me, a Liga iniciará no dia

Rodadas do Sesiana serão na ArveuCAMPEONATO
ESTADUAL

O Centro' de Atividades ves e amanhã,·· domingo,
do Sesi de Jaraguá do ,ràs

.

8h45-Ind. Reunidas x

Sul, através do seu. setor Kohlbach e às 10hl5,;Met.
de esportes, iniciou sába-

. Lombardi x .Iaragué Fa
do, dia 2, o Campeonato bril. A fase classífícatórta
de Futebol de Campo en- terminará no- dia 4-.de ou-

tre as empresas integren- tubro.
'

tes do Conselho Despor- li

tivo Sesiano, que objetiva FUTSAL E VOLmOL
classificar entre Os parti
cipantes as oito melhores
equipes. do Campeonato
para disputar a V Olim

píada Sesiana Jaraguaen
·se-Oliseja. As partidas
houveram-se no Estádio
da SER Menegotti, apre

.

sentando no sábado, Mar-
catto txt Frigumz e Mal
wte 1x2 Weg Máquinas,
e, no domingo, CSM Má

quinas 0:lC2 Marisol e Weg
Motores 1 xO Carroçarias
Argi. _

Hoje, dia 9, na Arweg,
jogarão às 13h45-Seara x

Weg Acionamentos B e

às 1_5h15-Lulimar x Ne-

Jaraguá Fabril e Mirtes

na categoria adulto, Urba
no e Mirtes na juvenil,
serão as representantes de

Jaraguá do Sul no Cam-

ESTADUAL AMADOR

86·Varzeano Além do Cruz de Mal
ta. o Botafogo também
confirmou a sua participa
ção no Campeonato Esta
dual Amador da Federa

ção Catarinense de Fute
-bol, que iniciará no pró
ximo dia 31,. Assim, tal

qual o ano passado, Jara-'
guá do Sul coloca duas

equipes no Estadual. onde
o Botafozo . foi uma das

quatro melhores equipes
do Estado, em sua catego
ria.

A Divisão Municipal de
Esportes deu seqüência
domíngo, día 3, ao Cam

peonato Municipal Var

zeano de Futebol, no Es

tádio Max Wílhelm, em

:sua segunda rodada da fa

-se semifínal. Os resulta-
-dos foram' Olaria lxO

Bangu, Vila Lenzi 2xO Ví

.la Rau, Santa Luzia 4xO

Columbía, Figueirense OxO

Contínental, Santo Antô
nio 2x2 Independente e

Saturno Ox3 Canarinho.
Amanhã, dia 10, no Está
dio do João Pessoa, Os jo
gos serão os seguintes:
8h30-Columbia x Vila Len

zi, 9h30-Santa Luzia x Ban

gu, 10h30..Qlaria x Vila

Rau, 14h-Figueirense x

Santo Antônio, 15h-Canarl
nho x Continental e 16h�
Saturno x Independe:nte.

Um total de 17 equipes .

participarão do Campeo
nato Sesíano de Futebol
de . Salão, que ínícíarà no

final de agosto, nos mes

mos moldes do Campeo
nato dé Futebol e que, a

,exemplo do volibol mas

culino, a ser disputado en

tre 11 equipes de empre
sas, será eliminatório à

Olimpíada. Nó volibol fe
mmmo. participarão 7

.

equipes, todas já classifi
cadas à Oliseja, .segundoo
que ficou acertado nä reu

nião do Conselho.. de se

gunda-feira.

Bicicross:campeonato começa d,ia 24
·

Campeonato, virão equipes
catarinenses e gaúchas
participar da festa, poden
do, 'inclusive, estar pre
sente o piloto Adriano Me
deiros, cat�rinense que foi
recentemente c a m p e ã o
mundial de bicicross, na

Itália.
No total, são 17 catego

rias, serido 14 masculinas
e 3 femininas. As inscri

ções antecipadas poderão
ser feltas na Gazeta ou,

então, no próprio local da
competição. No ano pas
sado, a titulo de ilustra
ção, o bidcross trouxe a

Jaraguá do Sul 618 meda
lhas e 24 troféus em sua

participação nos campeo-
·

natQsüäi�tadtno, regional,
,estadu_aI; sulbrasileiro e

brasileiro.

Com cinco etapas, ini

cia-se no dia 24 vindouro
o I Campeonato Munici

pal de BicÍcross Dalcelis
_ a Rota da Malha, na Pis

ta de Bicicross Lojas Na

nete, defronte o Sesi,. na

rUà Walter Marquardt. A
promoção será da Dalce
lis, com coorde-nação do

Corinthians Esporte Clube

e apoio do Posto Mare

chal, Posto Simon, Meta

lúrgica Henipe, Raeder

Plásticos, Gráfica Aveni

da, Relojoaria Avenida e

Prefeitura Municipal.
As etapas acontecerão

nos dias 24 de agosto, 06
ele setembro, 21 de setem

bro, 18 de 'outubro e 22
de novembro, sendo aber
tas a pilotos de todo' o Sul
do Brasil. Na abertura do

Atletismo dis'puta Troféu Ca'tarinense
200m- rasos. e 100ni c/bar
reiras, VanHde Oesteleich
_ 800m rasos, Solange Gie
se _ 100m rasos e salto em

distância, Ademir Roesler
� 400m rasos e 400m c/
barreiras, Valmir' Oeste
Feich _ 110m c/barreiras e

400m c/barreiras, Carlos
Henrique Alves de Miran
da ._ 110m c/barr,eiras,
Almir Roesle! _ 4QOm ra

sos e 20Qm rasos e' Arc�
nio Tadeu Boss _ 5;()00 :�
10.000 metros ..

O . selecionado de atle-·

tisIDo Qalcelis/DME, de

Jaraguá do Sul, está par
ticipando desde ontem,
dia 08, em Criciúma, de;)
T r o f é u Catarinense de
Atletismo, seletivo para a

tomada de índices aos J0-

gos Abertos de Santa Ca
taxina que este ano serão

disputados em Joinville, na
terceira semana de outu
bro. O técnico José Au

gusto' Caglioni levou. a

CFiciúma' a seguinte equi
pe: Cornélia Holzinger _

400m rasos e 400m c/bar
,Teiras, Rosecler Roesler _

VOLIBOL

As equipes de volibol

'masculina, feminina e mi
rim masculina, participam
neste sábado, em Rio Ne

''.rinho, de amistosos dian-
te da CME local. Patroci
nadas pela Kohlbacb; Ezio
Spézia e DME, a modali
dade comandada pelo pro-
'lessor Arizinho, que rea

li� um bom trabalho, pro
.
duzirá a médio prazo bons
frutos.

As disputas encerram-se
neste domingo, dia 10.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.5 .nBtações lIe Flá,io José' PDS ratifica c-andidalas" ã ..Conslítlinle ':

e âo
"

Sendo
- A recém-criada Comissão Municipal de De

fesa do Meio-Ambiente, em conjunto com a Prefeitu
ra e a Policia,� autuou esta semana uma propriedade
no maciço do Jaraguá, onde estava sendo promovida
uma queimada. A área é objeto de preocupação da

CüMDÉMA, que deseja declará-la de preservação per
manente. A Comissão reúne-se segunda-feira, às 16h,
na Prefeitura.

H
,

- Um levantamento felto pelo Tribunal Regio
nal Eleitoral demónstra que o PDS tem o maior núme
ri) !de vereadores em Santa Catarina. Conta com 920
vereadores, seguido do PMDB com 755, o PFL com 107,
o'PDT com·7, PT tem 3, o PTB 3 e o PCB 1. Três verea
dores .que saltam do PDS e seté que se desligaram

.

do
.

PMDB' continuam sem p8fttdo.
.

;_ O ex-prefeito VtctorBeuer' sugeriu, em reu

nião do PDS, que caso alguém não queira dar o voto
a seu filho Paulo, que dê aos' candidatos de Joínvílle,
como Nagíb, Piske e Kuntze, praticando, assim a polí
tica da boa vizinhança. Victor, desde a última sema

na, abraçou de corpo e alma a candidatura do filho,
da qual foi' contrária no início. Agora vai com tudo à
luta.

A Associação ComerCial e Industríal de Jara

guá do Sul decidiu convidar tormalmente todos os can

didaitos ao' governo do Fstado, para que estabeleçam
um contacto com o empresariado local, através do de
bate e troca de idéias, cujas propostäe surgidas pode
rão servir para a montagem do plano de governo. O

Interesse, agora, ,deverá partir dos próprios candidatos.

-:- O candidato Adernar Duwe, do PMDB, contí
nUa seu périplo na região na busca de apoio à sua

candidatura. No. domingo último 'esteve em' Piçarras,
onde é candidato preferencíal e na quarta-feira con
tactou com lideranças de Rio Negrinho. Em Jaraguá,
ao lado de Luiz Henrique da Silveira, praticou' visitas
a correlegionários e amigos, acertando os esquemas
políticos.

.'

- Já Décio' Piazera, do PFL, está entusiasmado
com a receptividade do seu nome. Com seu slogan
"gente nova, idéias novas", Piazera tem percorrido vá
rias regIões do Estado e acredita, i que o seu trabalho
será recompensado em novembro. Há quem lhe atrí

bua, hoje, como o maís popular . dos candidatos que
disputam uma vaga a Assembléia Legíslatíva, por Ja

raguá do Sul.

.

- Roland Dornbusch, lançado pelo Diretório Re

gional, continua escondido. Não se sabe se concorre
ou não, muito embora tenha declarado esta semana

que dois candidatos do PMDB, na mesma cidade, po
derá acarretar sérios prejuízos ao partído.. Chegou in
clusive a propor a desistência do própio e de Duwe,
em detrimento de uma terceira candidatura, de con

senso.

- A Comissão Municipal de Habitação reúne-se
na próxima semana. A questão da habitação vem sen

do tratada com carinho e as perspectivas de solução
são a,mplas. Além de vários loteamentos estarem em

fase de lançamento, a Prefeitura deverá doar uma área

para a construção de conjunto de apartamentos e ou

tra para um núcleo: habltaClional, este em Chico de
Paula.

- A Comissão Pró-Constituinte e Constituição,
reuniu-se às 19h30 do dia ,6, no auditório do Centro

Empresarial. O encontro objetivou a preparação do do
cumento com as reivindicações da mícrorreglão e elei

ção dos delegados ao Congresso Estadual, marcado pa
ra o dia 11 de outubro, em Florianópolis. A reunião
de quarta-feira foi preparatória ao Congresso.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

.�,��CIsAO INTELIGENTE.

.Café

o Diretório Municipal
do PDS, na reunião men

sãl acontecida segunda
feira, dia 4, decidiu dar. o
seu apoio, sem ordem pre
íerencíal, aos candidatos
Artenir Werner I. Luiz Go
mes (Lula) e Moacir Tho
mazi a deputado federal e

a Nilson Bender em prí
meirã opção e Colombo
SaUes, em segunda opção
ao Senedo, pela Chapa 1
er a Vasco Furlan e Amé
rico de Faria, pela Chapa
2. HOUve presença maciça
dos integrantes do Dire
tório, dírígída pelo presí
dente Udo Wagner, com a

participação do candidato
ii deputado estadual Paulo
Roberto Bauet e do candi
dato a federal Luiz Go
mes.

Os candidatos à Consti
tuinte serão contactados

pela Execuiva para acer

tos de detalhes com rela
ção a estratégia eleitoral.
O Diretório decidiu que
caberá a cada um dos três
candidatos indicados bus
car o seu apoio maior jun
to as bases do partido,
uma vez que não exis
te candidato preferencial
apoiado pelo PDS, Muni
cipal. O apoio será equíta-

.

tivo a capacidade e ao tra
balho de cada qual.
O PDS montará nos pró

ximos' días o seu comitê
eleitoral na rua Padre Pe
dro Franken, próximo a

Seguros' Barbi. O candida
to Paulo Bauer, que é pre
ferencial em vários muni

cípios, já foi indicado por

.

21 diretórios e na conven

ção que homologou o seu

nome, sábado, recebeu o

número 11261, que o iden
tificará durante 'a campa
nha.

No encontro pedessista
do dia 4, foi informado que
já é conhecida a empresa
vencedora da concorrên
cia pública para o asfal
tamento da Corupá-São
Bento e que no dia 03. de
setembro 'será aberta a

. concorrência da Jaraguá-
. Pomerode. E quando da
visita do governador Es
peridião Amin a Jaraguá
do Sul, dia 21, o Diretório

Municipal solicitou o as

faltamento da rua central
de Nereu Ramos, dotar a

Celesc .de melhores con

díçõesde trabalho, aumen
to do quadro efetivo das
Polícias Civil e Militar e

Delegacia Regional; aqui
sição de área de terras pa
ra construção da EB Val
dete Zindars, construção

.

do prédio da 19a. Ucre,
além de outras obras. Com
relação ao. aspecto segu
rança, na próxima sema..

na a Secretaria dará. as

providências, oftcíaís .

à
respeito dos pedídos,. se
gundo Paulo Roberto Bau
er. ", ,:.--')'I[

Recursos às escol�s para melhorias
Foram assinados pelo

_

secretário Darcy Laske, da
Educação, e já publicados
no Diário Oficial do Es
tado, vários convênios en

tre a Secretaria da Educa
ção e/ou Prefeituras Mu
nicipais e APPs, para cons

trução, ampliação e refor
mas de escolas na mícror
regrao, totalizando Cz$
1.110.000,00.

Foram beneficiadas, nu-.
ma primeira etapa, o CE
General Rondon, EB Felipe
Manke e ER Edmundo
Kuchenbecker, de Massa
randuba; o CE Teresa Ra
mos, do município de Co
rupá e EB Julius Karsten,
CE Roland Dornbusch, EB
José Duarte Magalhães e

EB João Romárío Morei-

Jaraguá .

recebe mais verbas federais

ra, de Jaraguá do Sul.
Igualmente foram assina
dos convênios para cons
trução de quadras de es
portes no CE General Ron
don, EH Julius Karsten e
EB João Romário Morei
ra, para reformas de qua
dras esportivas no CE Lau
ro Zimmermann e CE Te
resa Ramos e para ilumi
nação das quadras no CE
Heleodoro Borges, CE Ró
land Dornbusch e'EB João
Romárío Moreira.

.

A aplícação destes re

cursos. para melhoria do
desporto escolar resultou'
de projeto elaborado na

.admínístraçã-, do secretá
rio Moacir Thomazzi.

ENCONTRO ESTADUAL'

A Chefe da Divtsão de
Inspeção Geral e os Super-
,visores Locais de Educa
ç�o da região de Jaraguá
do Sul, participaram no

período de 05 a. 08 de
agosto, em Chapecó, de
um encontro estedual com
o objetivo de propiciar
instrumental técnico e prá
tico para . uma atuação
eficaz no processo educa
cional. Entre Os assuntos
da agenda constaram: téc
nicas 'de inspeção, oríen
tações sobre acompanha
mento das construções de'
unidades escolares, assís
têm'ia ao estudante e ava

liação participativa.

Empregada
Doméstica

,

o município de Jaraguá
do Sul assinou segunda
feira, em Joínvílle, o ter
mo de adesão as Ações
Integradas de Saúde (AIS),
em forma de convênio
com o Inamps, que visa
prestar atendimento médi
co, hospitalar e ambulato
rial com verbas federal e

estadual repassadas díre
mente ao município. Até
dezembro, Jaraguá irá re

ceber Cz$ 280 mil, ou o O Dr. Marco Antônio
equivalente ,a Cz$ 56 mil Dias, da EBTU, de Bra
mensais para os postos de sílía, vistoriou' esta sema
saúde existentes. na as .obras da ciclovia
Na Capital do Estado o de Jaraguá do Sul e jun

município, através do seu to com, o prefeito e se

administrador-mor, conve- . cretéríos analisou o- pro
níóu com o- Mínístérí-, da jeto que pleiteia recursos

Educação, no valor· de financeiros para pavímen
Cz$ 48 mil, para a manu-

.

tação de ruas..O projeto
tenção do quadro dos pro- está: sofrendo algumes
fessores de pré-escolar da adaptações técnicas e a

.
rede municipal. Q Chefe] solititação global será de
do Executivo obteve do recursos para a navímen
Ministro Jorge Bornhau-

.

tação de 200.000m2. de
sen, Cz$' JOO mH para a ruas. Todo esse trabalho
manutenção das atívída- .vem tendo o acompanha
des da FElU, assim como mento do.deputado federal
obteve informações da Luiz Henrique da Silveira,

possibilidade da assinatu
ra de convênio no valor
de Cz$ 1 milhão, com re

cursos do salário-educa
ção, para aplicação em

construções, reformas, me
lhoramentos, .compra de
materiais e móveis às es

colas municipais.

VERBAS PARA
PAVIMENTAÇÄO

Temos vaga para em

pregada doméstica. Exi
ge-se referências. Tratár
pelOs fones 72-0363 ou
72-0091 -com Arad.
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