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A pJ'Qiramaç�Q, cívíca verá acontecer um' .culto .·Ugél,dos-' �r::f:).'a.ta.·�· jlt�tr>rjca:: ,o� AAção CataIinehse'Pró- . posta .. de santa,:Câtà·r}ila. à
dá· semana da 'Pátria foi, festi� em homenagem a ' Sugeriu�� ig�91�eI!te ,que', Constítuínte e Constitui- Assenibl!áia NaéiónärCo,ns-

: ,dlsc:útÍda: este semena, en- Pátría.. A có.olissão, 'que às 11 horas,�_; '<;iiª, 7;, as ção;Jonnada 'por;maís de títúínte.
,. -Ó»:

, ".

·

tre os representantes das organízä a :Se.mall(t· da 'Pá- sirenes�qas,fábricasf ossí- .60.e}iltidades e coordena- ,. _''- , '

, .' �Fedes estadual, munícipal tria está propondo que as nos . das. 'igrejas, =buzmeä da. .pela . Universidade Fe- A Comissão Municípal
· €; particular de ensino, on- lojas se engajem, ao espí- .d,ps: 'veículos' e togu�tes' deral .de . Santa Càtarina, dé Jaraguá do:-SuLé in
de - foram apresentedes e rito cívico, 'de:Coraildó. os salÍ€lelll :_çl.-: "UJ:n In9vO'. ani- encerrou a implantação. de tegrada .por Balduíno. Rau
_'levadas'a consideração vá- estabelecimentos, 'de verde vers@o -da � Independência Comissões Munícípaís nas

.

líno (coordenador), ·Ir.mão
·

rtas sugestões visando al- e amarelo e com motivos do Brasil. - 1.99 cidades do Estado. A Arcángelo'. Postai, .Ivete
· guraas inovações em. re- " � partir de agora, a Ação Lombardi;'" Elt-en:' Tíbess,
lação a anos -anteríores,

S·· h'" '·d d d' j; ",
..

'I·'
, Catarinense Pró - Consti- Lety Maria. Barbi, Paulo

Do programa, participarão eSI gan a· uni, ·a e o 0-010 og ca tuinte passa a 'realizar ell-. Moretti e Hilberto Fritzke.
o São Luís, Divina Provi- contros microrregionais A Comissão' está, agora,
dêncía, Centro Educacío- O Centro de Atividades necessidades, serem con-

nas 22 cidades-pólo; ,cul-. elaborando o documento
.' nal Eyq.ngé1ico, Abdon Ba- minando no dia 17 de ou- com as sugestões do rim-
tista, H.olando Gonçalves,

do Sesi de Jaraguá do Sul tratados novos profíssío- tubro, ne Capital, 'com. um '.. l' 'á'
.. -

é um. dos beneficiados nais. . mcrpio, para • ev -las ao

Roland Dornbusch, Giar- Congresso Estadual que encontro regíonel : e
"
ao

dini Lenzi, Albano Kanz- com uma unidade móvel
.

vai elaborar a carta-pro- congresso 'ést-ádual.
"

odontológica, que chega OPERÁRIO PADRÄO
ler e Cristina

.
Marcatto. .

,

nos próximos dias. Com
nada impedindo, porém,

·

que
.

as escolas façam as isso, o Sesi vai prestar
tradíçíonaís homenagens atendimento aos benefleiá

cívicas durante a Semana' rios na própria empresa,

da Pátria.
.' principalmente Pélira os

No 'desfile do dia 7 trabalhadores de pequenas
e médias indústrias. A

pertícíparão no máximo

quatro pelotões de 40 alu- -princípio, os quatro den-

nos cada qual e uma úní- tístas contratados pelo Se

Ca fanfarra dará a cadên- sl em Jaraguá do Sul, em

rodízio, atenderão na uni
da. A abertura dar-se-á
com o pelotão das ban- dade móvel, podendo, no

deíras, tendo a frente a entanto, dependendo. das

bandeira do Brasil. vin
do a seguir a de Santa Ca- ..
tarína, a de Jaraguá do
Sul e, posteríormente, das
escolas . partíçípantes no

desfile. Inicíandö às 9 ho
ras, o trajeto será desde
n' Prefeitura até o Café

. Bauer.
Na' noite no dia' 6, na

Matriz São Sebastião. de-

ESCLARECIMENto
Nosso "Correio do

Povo" apareceu na Se
mana de 02 a 08 de'

agosto como.edição fi<?
3397, quando na verda
de correspondia a edi.·

ção n<? 3398, por um.
lapso de reVlsao. A

edição seguinte, porém,
de 09 a 15 de agosto,
saiu correta; isto é, nu
meração 3399. Esta é a

edição 3400. --Pàzemos o

.registro, pois pode in
teressar aos coleciona-

. dores de hole e aos hÍs-
;foriadores de amanhã.

Jo·rge Jaroczínski. das

'.
Indústrias Reunidas Jara

.

gué S.A .. , é o Operário
Padrão de Jaraguá do Sul
de 86. No mês de setem
bro, participa da' étapa
estadual do concurso, que
deverá apontar o Operá
río Padrão de Santa Cata
-rina à finalíssima nacional
no Rio de Janeiro e Bra
sília.

HOje . tem ,I feira d'o Artes,aoato

A Secretaria de Educ:a-'
ção, Cultura, Esporte e

Turismo e a: Fundação
Cultural de Jaragüá do

Sul, promovem neste :sá
bado, na rua Quintino Bo
caiúva ,e Praça Angelo
Piazera, a Feira de Arte e

Artesanato do mês de agos
to. A contar das 7 horas
os artigos de artesanato

já p()derão ser adquiridos

e às 9 horaS iniciam-se as

apresentações de, palco
cOm o guitarrista CUso
Domingos,' com números
de 'rock e música român·
tica; às 10h-karaokê, 11h·
apresentação artística de'
trio do" Golég.io Heleodo

ro·,�rM� 14h-Coral In
fanto-JuvenIl da SCAR e

às 15h-slloW com o Con
junto 'Mensageiros do Sul.

SacolãO escolar beneficia· carentes
o Governo do Estado,

através da Secretaria da

Educação' e 19a. Ucre, pro
moveu quarté-Ieíra à tar

de, nas dependências do

Colégio Holando Gonçal
ves, durante solenidade, a

. entrega do Sacolão Esco-'
lar, programa de atendi
mento aos alunos' caren

tes matriculados na rede
estadual de ensino. Nesta
segunda etapa; o sacolão
está beneficiando 120 mil
aluno, matriculados no en- '

sino de ie. a.' 4a. séries,

Vacinação
anti - pólio

Cumpre�se neste 16 de
agosto, uma nova' etapa
da· Cam:panha Nacional de
Vacinaçij.o contra a Para·
lisia Infantil. Na região de

Jaraguá do Sul, a previ
são é de vacinação d(l
12.422 crianças, das quais
2.698 menores de um ano

e 9.724 de 1 a 5 anos de
idade. Corupá tem meta a

antigir de 981 crianças,
Guanlmirim 1.49,0, Jara
guá do Sul 7.839,. Massa
randuba, 1.526 e Schroe
der 586 crianças.
Na campanha anterior,

realizada no· día 14 de

junho', a 'cobertura vacinaI
na região foi

.

cOFlsiderada
boa.

. .

-
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O PICO -'- Qua:pdo meu� olhos buscam o repousQ,alçoa' vi são n�s montanhas onde a vida 'vegetal apóntâ os Céu�, Quando meus

olhos buscam o ·J>iC() do Jaraguá. não raro acusam incêndios e derru badas, destrui�do o' que de maiS .belo .temos em }lossa terra/� uígen;l�
a defesa das' encostas de Jaraguá a partir da cota 100 ou 200m de ,altitucle. ARTA:MA _ Expositores Crom,ados e Movimentaçãõ Industriäl.

num ínvéstímento. de Cz$
15 milhões e -600- mil.
A microrregião foram

destinados 2.233 sacolões,
sendo 382 a Guaramírím,
204 a Corupá, 153 a Sehroe-

.

der, 308 a Massaranduba e

1.186 a Jaraguá do Sul.
Cada unidade tem uni cus
to médio de Cz$, 130,00 e

é formado por um par de
meias, camisetas 'mangas
curta e comprida; um par
de tênis, um "corte de te·
cido, papel almaço pautá
do e caneta. esferográfica.

Relatório do PSI
,

o Programa de SuplEm
mentação Alimentar da
Cobal, em Jaraguá do SÍll.
prestou atendimento, . de
19 de fevereiro a julho; a

1.102 pessoas, entre crian
ças, gestanfes e nutrizes.
No Posto de SaÚde da Vi-
.la Lahm, das 1.041 vagas

.

disponíveis inscreveram-se
861 .

e, n0 Posto da V'ila
Lenzi, 841 inscritos pàra
1.141 vagas. Os produtos
disfrfbuídos são .arroz, f.ei
jão, fubá e leite.

A Cobai destinou
agora três remessas 'de
alimentos e a próxima eS
tá prevista para o mês .de.

. sétemb,ro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaragu' do Sul - Semana de 16 élI 22 agosto/1986,
PROMOÇÄO JANTAR-DANCANTE DA

SCAR FOI SUCESSO

A Noitada do Prato Tí- de vendas da Transbrasil
píco Italiano, da SCAR, de Curitiba, que oferece
realizada ontem, no Bae- ram duas passagens a Bra
pendi, resultou outra vez silia, para sorteio, atraves"
em sucesso. Nomes de A a da Agência Cosmos. Aío
Z da socíedade local pres- ra: as passagens, foram
tígíaram o evento e além sorteados jogo estofado,
deles, João Polli e Fran- pernoite no Hotel Itajara,

.cisco Carlos Loppes e se- obra artística (quadro) e

nhoras, gerente e gerente pedaleart.
GINCANA DO: uHOLANDO GONÇALVES"

REÚNE SETE EQUIPES
.

COIn a participação de
sete equipes, os terceira
nistas do curso de comer

cialização e mercádologia
do Colégio Holanda Gon

çalves estão promovendo
desde à noite passada, a

2\1 Gincana Cultural' "Prof.
Dimas Tarcísío Vanin".
Um desfile pelas ruas da
cidade marcou a abertura

e a última tarefa vai ser

cumpnda no salão Vitó
ria, com prevísão .' para
término às 23h, quando
será iniciado o baile, ao

som do Grupo "Os Incan
descentes". Os alu nos

promotore, . convidam a

todos a participar da pro-
moção.

.

BANDINHA LIRA NO CONGRESSO DA

ABAV, EM BEL:eM-PARÄ.

A Bandinha Lira da Au

rora, de Jaraguá do Sul,
vai participar, com seus

nove 'músicos, de 18 a 27

de agosto, em Belém! Pa-.

rá, do XIV Congresso'Bre
síleíro de Agentes. -de

Viagens e XIV Exposição
Nacional do Turismo. San
ta Catarina, dentre as stIas

atrações, levará o Grupo
Folclórico Alpíno-Gerrnä
níco de Pomerode e a

Bandinha Lira, que, se

apresentarão todos os dias
no estende de SC e na

noite catarinense. Parabéns
e sucesso aos nossos mú
sicos.

ENLACE OTSA�BENDER, EM CANOAS-RS•.

Às 18h30 deste sábado, se .. Ao novel casalas nos

día 16, na Igreja Evangé- sos cumprimentos e votos

líca .Luterana de· Canoas- de venturas mil.

RS, receberão a benção
----

matrímoníal BeUina Otsa'
e Elton Bender . Bettina

que ontem, diac 15, díplo
mau-se em serviço social,
é filha do pranteado Dr.

Alexande:r Otsa e de Do
na Ruth, e Elton, jovem
pastor evangélico é ftlho
de Guilherme e Irma Ben

der, da sociedade canoen-

Barão do Ri.o Bninco, sala 4
FONE:72.2607

e Maria
. Veaha. conhecer as últimas novidades da,moda ';

infanto-juvenil que seus filhos vão adorar: Para
todos os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João Píccolí, 161, em Jaraguá do Sul.

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

Relojoaria Ivenid'a
Marechal Deodoro 431 e Getúlió Vargas nt 9

,

-._,

'M
>'!.. >-�-'""""_'\

amãe Coruja
Com exc1U!.sividade a linha de perfumes

,

�'acquá d,i Fiori
Venha conhecer as fragrâncias irresistíveis 1>9'ra
.presentes ou uso pessoal.

.

Barão do Rio Br�nco, 168, --,- Fone 72-0�95

Gente & Informações
DEBUTANTES/86 _

.

A
Comissão Örganizadora do
Baile das Debutantes/86,
do C.A. Baependí. ínforma
que encerram-se no día
20 as inscrições das meni-
nas-moças pará o evento .

Um total de 17 já se ins
creveram e o baile branco
está' programado ,para o

dia ·24 de outubro, com o

-Grupo San Remo, do Rio
Grande.

,

BAZA� BENEFICENTE
_ O Grupo Terçaíeírínes
da Ordem Auxílíadcra das
Sen h o r a s Evangélicas
(OASE), realizará no dia
20, quarta-feira, no Bae

pendi,' um café-bingo be
neficente, com bazar, a

partir das 15 horas. Toda
a comunidade é convidada
a participar do aconteci
mento.
RUMO A BEL:eM _ O

casal R o I a n d o (Dilva)
Jahnke, da Agência. Cos
mos embarcam dia 19 a

Belém do Pará, onde par
ticiparão do XIV Congres
so Brasileiro de Agentes
de Viagens e Exposição
de Turismo. Junto com a

Bandinha Lira, vão difun
dir Jeraguá do Sul ao Bra
sil.
CASAMENTOS _ Unem

se em matrimônio neste
sábado, na Matriz, às 10h
João F. de Souza/Maria do

Carmo Marcondes; na

Barra, '17h-Ingowald Klu

ge/Áurea Fuzzi e às 17h30-
Irineu

. Müller I Lindaura
Antunes e, às 19h, em
Santa Luzia: Ademar Ro

que Buzzi/Ivonir Rasá. Fe
licidades a todos.
FEIRA DA ·MALHA _ O

Rotary . Club
-,
de Jaragué

do Sul já. Iniciou, a forma

ção das comíssõeg com vis

tas a 'Feira da Malha, que
pretende realizar na pri
meira quinzena de agosto
do próximo ano. Na. co

ordenação do evento está
o empresário e rotariano
Luiz José Nicolodelli.

,

Exclusividade T.

Macçhione - Acessory -

HWY � I e Park Avenu� "

Rua Preso Epítácío Pes

soa, 868

.. Fone 72-1201

I Saraguá do Sul.

BAILE BANCARIO _ Jo- moção Insere-se na Sema
sé 'Pêra Neto, da sub-sede na do Excepcional, c{lié
do Síndícato dos Bancá- vai de 21 a 28 de agosto.
rios, convidando para o EM GUARAMIRIM; _

29 Baile Bancário, marcado As Sras. Isold� Stoínskí e

para o .día 30 de agosto; Adenílda WagneF, serão as

no Baependi, a partir das madrinhas das debutantes
22 horas, com .músíca do � de Guaramirim, que' serão
Grupo "Jeito Natural", de apresentadas à sociedade,
Curitiba. Na oca�ião se- no Di:aná, no dlá ,26 dé se

rá escolhida a Rainha dos tembro. Dezesseis lindos
Bancários de Jaraguá do brotos debútarãc, ao som

Sul. do Grupo Musical Socíe-
IDADE NOVA _ Trocou tY, de Blumenêu.

idade dia 1-1 a Sra. Neuza NOITE ALEMÄ:·;_·O
Kohlbach, esposa de Mil- .Lions Centro, já prepara.a
ton e no dia 18 rasga fo- sue promoção "Uma Noí
lhínha a Ora. Suzana te Alemã", marcada para
Cunha Gonçalves, em Rio' o dia 19 de setembro, no

do Sul. No dia 20, a Sra. Baependi, com a Bandi
Lenír Koch; no dia 21, os nha Lira da Aurora. Co
Srs, Arnoldo Leonardo midas típicas, sorteio' de
Schmitt e Arno Henschel brindes e outras marcarão
(!, no dia 22, o Sr. Walde- o evento.
mar Behlíng. Parabéns a ADEUS FUSCA ;_ De
todos. surpresa, a Volkswagen

.

FLUTUANTES _ Neste do Brasíl anunciou esta se
sábado,

.

a partir das 23h, mana a desativação dá Ii-
,tem boate no Baependí. (x) nha de produção do con

Na dia. 13 último recebeu sagrado Fusca, que deixa
suas amigas de lanche a tá de ser fabricado em de
Sra, Anair Hansen Mar-· zembro, após 51 anos ro
eatto. (x) Hoje e amanhã dando o mundo. É uma
06 e 17), a Festa da Gruta pena.

.

N. Sra. de Lourdes, no Rio '

Molha. (x) Em Brusque.. DERRAif>EIRAS _ Socie-
de 10 a 29/10, a 1 Festa dade Hansa Humboldt, de
Nacional do Marreco-' Corupá, foi declarada de
Fenarreco. Utilidade Pública Estadual.
)S DUNKER _, Foi home- (x) Sexta-feira 'próxíma, o

nageada em sua residên- glorioso Corpo de Bom:
cía, no dia 9, com café e beiras voluntários de Já
bolo, pelas suas vizinhas: raguá do Sul, completa 20
a Sra. Teoníla Dumker, ao anos. (x] Três novos gran
lado' da redação deste des edifícios serão' eons
jornal. Dona Teonila rece- truídos em Jaraguédo Sul,
beu com surpresa a íní- nos próximos meses.
ciativa, deixando-a feliz ..

FEIJOADA I APAE
Nunca é demais lembrar
a feijoada beneficente da
APAE, díe 23, ao meio dia,
no Juventus. O .cartão
custa Cz$ 40,00 ,e a pro-

BATIZADO � Aconte
cerá neste domingo, die
17, na Igreja Matriz. São
Sebastião, o' batizado do .

menino Feli.pe' Augusto, fi
lho do casal amigo Lori
val e SaneIe Pellin.

. JARAGUÁ:30�O$ BEM TECIDOS.'·

CONSTRUA . CERTO
PttOCURE OS ARQUITETOS

.

.� 'FONSECA
BASTOS

S FRÓES
"

Projeto•. r.. ld.nclal.•• com.rClal. • Inau.trieil

Refotma. .m geral
ProJ.to. d. jardins

RUA eUiI:.H!ltMI WACKliIIHAeE:N. 10/1.
Em Mnte ao ·"Fo;um,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaragu,'do Sul"';': S�mana de 16 a 22 agosto/1986 CORREIO DO- -"OVO PÁGINA' OS

-Embalagens preocupam indústrias de conservas em GN Vereadorquerônibus Jaraguá-S.Paulo

tá devolvendo à comuni
dade, que contribui atra
vés da produção e dos im
postos.
Adiante, informou que

há uma grande carência
de telefones no Estado,
que necessita de, no mí

nimo, 120 mil terminais, o

que confronta com os 174. A ACIAG está iniciando
mil existentes e implanta- um movimento organizado
dos em toda a história da para normalizar o supri-
telefonia catarinense. "Nos mento de potes e dentre
últimos anos nenhum in- as medidas para a solução
vestímente na área foi fei- do problema, para as quais
to e em 1985 a Telesc con- busca apoio em todos os

tratou 52 mil novos ter- níveis, encontram-se: a)
minais, dos quaís somente sensíbílízacão junto as dt
existem 12 mil á venda", reterias das empresas pro
acrescentou o titular da dutoras de vidro, visando
Telesc, para quem, a me- um esforço ainda maior e

dida governamentel. anun- garantir a produção no
-

Dentre os . oradores, ciada semana passada pelo mínimo suficiente para a

-enaltecendo . a obra e o governo federal é oportu- primeira etapa da safra

pronto atendimento à rei- na, "pois vem denunciar outubro/dezembro: bl íun
vindicação, feita ao ex- e acabar com a especula- to a Cacex, no sentido de

presidente da Telesc Pe- cão. além de sanear o sis- viabilizar A imnortacãe de
dro Ivo Campos, destaca- tema nacional de telefo- potes da Argentina e Uru
ram-se o vereador e se- nia". Quai, principalmente: c]
cretário de Serviços Públi- Um telefonema de Saulo lembrar que além dos pro
cos (representante de San- Vieira ao seu diretor-fi- blemas e consequências, o
ta Luzia) Álvaro Rosá, nanceiro João Adalberto - acontecímsnto poderá ge

Adernar Duwe e Durval- da Silveira deu por inan- rar redução da atividade
Vasel. Saulo Vieira disse guradas as instalações dos rural em uma região ba
do grande aspecto social ?4 telefones de Santa Lu- sicamente aS!ríéola, uma

da obra, que a Telesc es� zia, que .estão Iízados à vez que'Guaramirim e tra-
.'

central do município de díctonalmente um muní-

'Seplan el'abora Schroeder. Uma confrater- cínio voltado para a ole-
, nízacão, no local, encerrou rlcultura e hortigranjeiros.

vários proietos jSM�hâlla iovels da classe 6 8
A Secretaria de Planeja-

mento da Prefeitura de Ja- A Junta do Serviço Mi- numa das unidades do

raguá do Sul, já concluiu litar de Jaraguá do Sul in- exército nacional. A tribu
o projeto das galerias de forma aos jovens da elas- tacão de Jaragué do Sul

águas pluviais, que será se 1968 e aos em débito, consta do planejamento
encaminhado pelo preíeí- qus a inspeção de saúde do Estado Maior das Far

to Durval Vasel ao Depar- será realizada na primeira ças Armadas.
tamento Nacional de Obras quínzena de outubro. A
e Saneamento, para líbe- partir do dia 18 de agos
ração de recursos finan- to, os maís de .seíscentos
ceíros à sua execução. Da alistados .deverão se dírí
mesma forma a S.eplan ter- gir a Junta pára informa
minou e entregou a FERJ rem-se das datas e horá
o projeto de ampliação do rios dos exames.

espaço físico do segundo E após três anos de isen
bloco e, encontre-se em cão, Jaraguá do Sul tor
fase final, a execução do nau-se município tributá
projeto para a construção rio do serviço militar, ís-

.

da uma creche, posto saú- to é, dentre os jovens que
.

'de e pré-escola na Barra passarão pelos exames, se
da Rio Cerro, com recur- rão escolhidos para pres
sos do Prourb,

.
.

tarem o serviço militar

A Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim, em con

junto com as empresas
que industrializam conser

vas, estão expedindo do
cumento onde expõem a

grave e aflitiva situação
diante da falta de potes de
vídros para acondiciona-

.

mente do produto, em fun
:gio das dífículdades. das

�-

".fptnecedoras em abaste-.
cer omercado interno. O

advento do plano cruzado
e as modificações sofridas
pela economia nacional
está trazendo seus refle
xos que poderão, em futu
ro próximo, abalar. as es

truturas econômicas das
empresas que atuam no

setor.

Segundo o 'documento,
a safra do pepino, que ca

racteriza-se pela sua sa

zonalidade e' seu período
compreende os meses de

:S.Luzia ganha241erminais telefônicos'
A comunidade de Santa

Luzia recebeu na sexta

feira, dia 8 de agosto, 24
novos aparelhos teletönt
.cos, inaugurados em sole
'nídade realizada junto. ao

. engenho de arroz Schmel
zer, com a presença do
presidente da Telesc Sau
lo Vieira, do diretor de

Operações Raul Becker,
do chefe do distrito de
Blumenau Angel Paniágua,
do prefeito Durval Vasel,
do prefeito Aldo Pasold
(Schroeder), dos candida
tos a deputado Ademar
Duwe e Décio Piazera, se

cretários municipais, ve

readores e lideranças da
localidade.

outubro a março, sendo
que a falta de potes, nes

ta época, ocasionará, den
tre outros, a falta de pro
dução e, sem faturamento,
automaticamente ocorrerão
dispensas de mão-de-obra,
com ameaça de fechamen
to; os agricultores 'terão'
prejuízos irrecuperáveis,
u.ma vez que a cultura do

pepino envolve entre ·400
a 500 famílíes na região,
que tem nesta fonte de
renda O' seu sustentáculo
economlCO; . Guaramirim,
que 9_cupa a 44{l colocação
na arrecadação do ICM
no Estado, sendo a safra

.

do pepino 'a responsável
por cercx de 40% do reco

lhimento mensal do ICM e

para as empresas do setor

representa 80% do fatura
mento.

UCENGtAMENTO DE
VEfCULOS

.

O Delegado Regional
de Polícia, Dr. Adhemar
Gm·b�:!.morma aos pro
prietários de veículos au

tomotores com placas de
final um; que está sendo

processado o licenciamen
to réferente ao exercício
de 1986. Os proprietários
deverão trazer todos os do
cumentos do veículo, in
clusive alPVA..

Atendendo a índícação
do vereador José Gilberto
Menel, a Câmara. de Ve
readores enviou as empre
sas Auto Viação Catarí
nense e Viação Itapemi
rim, documento solicitan
do estudos com vistas a

incluir no roteiro ctIa linha
regular de ônibus de pas
sageiros do trecho Blume-

. nau-São Paulo, a Cidade de
Jarag1,lá do SuL· Segundo
o vereador, a medida vi
ria de encontro aos ínte
resses dos atuais usuários,
vísto que atualmente tor-

.

na-se necessário utilizar a
.

linha Blumenau-São Paulo,
embarcando em Guarami
rim, causando diversos
transtornos, principalmeá
te a industriais e' comer
ciantes que

-

deslocam-se
diariamente

.

à c a p i tal

paulista.
Outras solicitações de

vereadores foram aprova
das, como a de Atayde
Machado, solicitando ao

Executivo Municipal o cal
çamento do pátio que dá
acesso ao pronto socorro

e centro Cirúrgico do Hos
pital São José; de Almí
ro Farias Filho (Peca) rei
vindicando a inclusão da
rua 105-Jorge Buhr no

programa de pavimenta
ção e a construção.de um

pontilhão em concreto so
bre o Ribeirão Francisco
de Paula, no final da .rua

Henrique Nagel; de Mari
no Lenzi, pedindo a pavi
mentação à paralelepípe
dos das

.

ruas Amazonas,
Emílio

.

Mafra Cardoso,
Nélson Nazato e Conrado
Riegel.

Lauro Siebert solicitou a

continuidade (abertura de
ruas projetadas) das ruas

Feliciano Bortolini, Vergí
lio Rubíní, Frida Krieger e

548-sem nome, ao passo
que Errol Kretz.er pediu
melhorias da iluminação

. pública da rUa Francisco
Fischer, assim como pro
vidências às precárias e

mal localizadas instalações
sanitárias de um bar exis
tente aoIado do Posto de
Saúde da Vila Lalau.

Feira do livro encerra-se domingo
é preciso colocar nas mãos
dos jovens as boas publi-
cações.

. .'.

A idéia frutificou' e sem

buscar lucro a semente da
boa leitura é lançada con
tinuamente. Em Jaraguá
do Sul, a la. FlEt aconte
ceu em 1975. Dez' anos
depois, veio a segunda,
com a venda de mais de
3 mil livros. E este ano as

perspectivas são também.
muito alvissàreiras,' pois
foram colocados ao alcan
ce de' crianças, jovens e

adultos centenas de títu
los, com o valer de capa
inferior ao cobrado nas li
vrarias e casas do gênero.

Assuntos os maís varia
dös constam do acervo,
inclusive livros especiais
sobre drogas e orientação
'sexual. A Feira do Livro
permanece aberta neste
�{1bado até as 20 haras e

no domingo, encerra-se às
12 horas.

Casan realiza obras em Schroeder
a municipalidade executa
o alargamento e ensaíbra
mento da Estrada Schroe
der 1, que dá acesso a Gua
ramírím. constrói junto a

Escola Reunida Braço do
Sul, . o pré-escolar, para
prestar atendimento a po-'
pulação infantil da faixa
etária atingida.

Difundir a cultura, com
base cristã, através da boa
leitura, é o objetivo prin
cipal da Ja. Feira Interco

Iegíal Estudantil do Livro

(FIEL), aberta quinta-feira,
día 14, no pátío de expo
sições da HM, em frente
a 'Casa Paroquial, tendo
como responsáveís os Co

légios Divina Providência,
São Luís, Holanda' Gon
calves, Heleodoro Borges,
Roland Dornbusch e Esco
la Jaraguá. O encerra

mento acontece rieste do

mingo, día 17.
A FIEL nasceu em Curi

tiba em 1965. O Padre
Afonso da Santa Cruz re
colheu na sala de aula al

guns xerox de estampas
pornográficas que os alu
nos passavam uns aos au

tros e sobre o fato refletiu
com um grupo de jovens
e educadores, juntos che

gando a conclusã() de que
pouco adianta proibir o

uso das más publicações

Com investimentos que
giram em torno de Cz$
2BO.000,00, a Casan vem

executando no município
de Schroeder a ampliação
da rede, com a ímplanta
cão de centenas de metros
de tubulação; além dos

equípamentos necesséríos,
obra esta qu.e se encontra
em fase final. E enquanto'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Ramthum, Sra. Delorme
Stínghen, Sra. Maria Ma
dalena, esposa de Antônio

.

Schmítt: Sr. Joeí Paulo
Pereira, Sr. Alfredo Vogel,
em Itapocuzínhe: Sr. Nil
ton Petry, Sra. Alzira Win
ter Schmítt, Sr., José
Stoinski, Jean Fernando

Engelmann, em J11e.

Fazem anos hoje: 16
.

Sr. Flávio' Roque Numa
Lenzi, SIta. Sandra Engler,
Carlos Schmitz, Sra. Ira
cema Peters, em Curitiba;
Meiles Beyer, em União
da Vitória-PR; Ingo Köpp,
OUido,Köpp, Sr. Wendelin
Schmidt, em Jaraguazinho; NASCIMENTOS
esr.. Elfrida 'tIoffrnann, em

Rio da 4uz;" Sr. Osníldo Dia 13/julho
Balje., elll Guaramírím: Giseie, filha Nélson (j6-
Niv:�a Engelmann. ' , cemare) Kreutzfeld.
PaZ� :anos d�mingo Dia 17/Julho

"

.

__ .ßr�. Cléia;; �sposa Pastor '

Vanderlei, filho Edmundo
Rq1,'!.1 Wagner', em Lages; (Rosania) Nilsen.

'

Sra. Tecla, esposa Gêrôní- Ola 22/jul�o
mo Trentíní: Sr. Enio dos Dríele, filha Elmar (Mar
Santos, em Jcínvílle: Sra. liane) Prestíní,
Margarete Vierheller. em Dia 25/julho
Curitiba; IV'd' Junckes, Suelen Daíane, filha Pe-
Maria Rode. dro (Odete) Back, Jacke-
Dia IO/�osto line Daniela. filha Marce-

Sra. Suzana, esposa lino (Ma. Arlete) Pinter.
Claus Gonçalves, em Rio Dia 2'1/Julho
do Sul' Sr, Antônio Nor- José Altair Jr., filho
mário Bona. Srta. Ricarda José Aitaír (Nair) da 'Silva
Cha.rlotta Benz, Sr. Laura Dia 20/Julho

.

Cardoso, Sra. Glaéi Ribei- Tiago, fililli;) -Odenír (Rosa)
ro Reinkf', em Massaren- Aldrovandi.:
dubà.: Maria Catarina AI- Dia 30/julho
perstaedt, Aman t i: n a Kleyton, filho Alt a i r
Scheuer, 'Sra� J.a n e t.e [Maurila) da Silva.

.

Schulz Bertolí, em Joín- Dia 31/julho
vjne� Sra. Qerta, 'esposã de. Rosália, filha Ivo (EUrida)-
Mário Rassweiler. Zonnemberg.
Dia, 19/agosto Hilário, filho Raimundo

.
Sra. Qdete Papp Lazz:a.- (Hildegard) Kniess.

ris, Sra. Maria Terezínha ma Oi/agosto
Stoínskí NaRcÍJDFmto, Luiz Ariana," filha Udo (Ana.)
Rodalfg. '., Tppassé" ,Gui�o Adratt.
�p 11 :qfÊfuc h, Ad, e'm á r Daniel, filhoWilmar (Amé-
Schwa#z. Márcio! Kluge, - Ha) Vasel. -

Luís. Paulo MarscháU, Sr. Dia ll2iàgosto
'

Engelbeito FreibergeF, Sr. Carlos Eduardo filho Wal
Adalberto Krause, Sr. Pe- demar (Tereza�' Staehelin.
dro Springmann, Sra. Me- Dia 04/agosto
lânia, esposa de Otto Ku- Tâhià. filha Ricardo (Nor
chenbecker, Genêsio Pans.. ma) Ramlow.
,tein, Maria Cacilda Dutra, Jnice, filha José (Evanil-
em Blumenau. de) Strychalski.
DJa 20/agosto Júlio César, filho Mário
Sr., Erwino Gramkow:t (Lacir) Fran�eneF.,

em S. Bento do Sul; Sra� rvonete, filha Ivo (Dirce)
Benta Mascarenhas de Oli. Heiser.'
veira., Solange Loewen Adriana, filha Jorge (Sir
Bloedorn, Sra. Lenir, es- lei) Prezanivk.
posa de Mauro Koch; San- Jonas, filho Sebastião (Ma.
dra Müller, Sr. Lauro Ve- darem Paz.
gini, lamar A n t ô n i o Dorival J r., filho Dorival
Schwartz Júnior; MarcHe- (Mari-a Eni) Gnewuch.
ne .. Katchuce BoÍduan.

'.

Fernanda, filh� 'Luís Fet-
Dj� 21/agostQ '. . ',' n�iido (Jaisa) Medeiros.

�r.. Amolde> r"eonaiq,p Ola Q5/agosto
Schzn!tt, . Sra.

, Gis � La .Jó.1io César,' filho Osmar
Ersching Müller, S17&.; .À:a:a (Jjgia) Sjewerdt.

.

Lúcia Marcatto, Sra. An� Jonas, filho Rubens (Lú
gel�na Pereira, Sr..

;
João ..•.. cia) Marquardt.

Ö�f�lijp 'J:!op.a, :,A:.',r a -cJ� é'�ei!':on Rodrigo filho Jo
Stein, 'Sr. "ihgo� GFé�él, Z�'�" '�é'Carlös CDorotéal Tibérä:
lia" filha. \ß.runQ ('J.:q.Jlice), 'VaJilclerson Luís, filho Ro
Breit,ha'J,lpt;} . S!"g" ,�\;lçélia meu (Adélia) Jantz.
MaI.:p'a,reth ,Pedri KraUse, D).. 06/agpsto
Danilda Friedel, .Orieta ABderson, filho João An
Raql,lel Vieira, Sra:"Ffil&ê... tönio (Rosana) Castro.
gard Geffert Grubba, Sr. Driel,j Mari, filho R@ma
Amo H(?ns€hel� Sr. Alido no (RQS€mari) Bertoli.
Drews, Sra. NeHa Maria, má 07/au.osto

'

li'sposa de Luiz Beletti. MarUia Supli, filha ReIla-
Dia 22/agosto to (Sonla) Birr.

.

'Sr. Waldemar Behling,' Pa'ulo 'Ricardo, filho Solem
Sr. Frederico Roesel, Elias (Édi) da Silva.

'

I

ProelaRlas de Ca.sallenlos
MAKOUI ADELlA GRUllßA LEJ:L.\1.Al'fN. Oneiaí do R.:

gístro Civil do 1Q Distrito da Comarca de Jarªguâ do' Sul, Es
tado de Santa Catarina. Brasil. faz saber que compareceram em

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

habilitarem para casar. os sezuíntes:
Edital 14.979 de 05-08-86. neste Estado, domiciliado

. Agostinho Abilio Albano, e residente na RUa Dia
e Marlene Gorges mantína, 253, Floresta, em

Ele, brasileiro, solteiro, Joinville, neste Estado, fi
.agrícultor, natural de Gua- lhç de Manoel da Costa e

ramírím, neste Estado', do- de Nair Natalia da Costa.
inícílíado e residente ein Ela, brasíleíra, solteira,
Estrada Bananal do, Sul, proíessora, natural de Já-

,

em Guaramírím, neste raguá dQ:. Sul, domiciliada
Estadot filho de Abílto e resiÀenté na Rua; FÍoriil
Antonio Albano e 'de ,alisa '

., no Freíberger, nesta. cida
Azevedo Albario. Ela..bra- de", filha de Airton Fer

síleíra, solteira, 'costurei- nando Ramos e de. .Astà
ra, natural de Guàremí- Schumann Ramos.
rim; rieste' Estä'dó, domí- Edital- 14.983 de 11�08-H6.
cílíada 'é residente em Vitor Antonio Zavaglia e

Ilha
.

da Figueira, neste Márcia Bernadete Pereira

distrito, filhà de João Ele, brasleiro, solteiro,
Gorges e de Maurina Pe- operador de máquina, na

tronílha Gorges. tural de Rodeio, neste Es
Edital 14.980'de 07-08-86. tado, domiciliado e resi
Ronaldo Márcio Dallabona dente na Ilha da Figueira,
e Angela ApareCida Jun- neste distrito, filho de
kes Bartolomeo Zevaglía e de
Ele, brasileiro, solteiro, Julia Zavaglia. EIa, brasí
auxiliar de escritório, na- leira, auxiliar de escritó
tural de Rio dos Cedros, rio, natural de Ilhota, nes
neste Estado, domiciliado te Estado domiciliada e

e residente na Rua Vitória resídente na Rua Isidoro
Pradí; 159, nesta' cidade, Maes, 356, em Ilhota, neste
filho de Ardemiro Dallabe- Estado, filha de Aquilino
na e de Híldegard Dalla- Polycarpo Pereira e de

.

bona. Ela,' brasiâeíra, sol- Santína Maria Pereira.
,teira, serventuária da [us- Edital 14.984 de 11-08-86 .

tíça, natural de Jaraguá do Cópia recebida do carté
Sul, domlcíâíada e residen- rio de Massaranduba, nes
te -Ba Rua João Sami Ta- te Estado.

vares, 25, nesta cidade, fi- Alexandre Jaroczinski e

lha de Kiliano 'Junkes' e Dolores Baumann
de Inocencia Bassani Jun'- Ele, brasileiro, !!lolteiro,
kes. - motorista, natural de Mas
Edital 14.981 de 07-08-86. sarancluba, neste Estado,
Francisco - Rodrigues' de domiciliado e residente
Campos e LiUan Doster' nesta cidade, filho de Jan
Ele, brasileiro, solteiro, au- Jaroczinski e de, Santina
xiliar de escritório, natu- Zapelini. Ela, brasileira,
ral de Ituim, Vacaria, Rio sölteirq, costureira,' natu
Grande de, Sul, domicHia- ral de Itoupava, neste
do e residente na Rua Ca- Estado, domiciliada e re

bo' Harry Hacllich, 454,
"

sidente em Massaranduba,
nesta cidade filho de Fran- neste Estado, filha de
cisco Rodrigues -de Cam- Wmy Baumann e de Pau

pos e de' Ilda Rodrigues la Baumann.
de Campos .. Ela, brasilei- Edital 14.985 de U-08:86.
ra, solteira, balconista, na-, Sérgio luis Vier e leoni
tural de Jaraguá do Sul, de Francisca Salvador
domiciliada e residente Ele, brasileiro, solteiro,
na Rua Cab@ Harry Ha� pedreiro, nátural de, Jara
dlich, 454, nesta cidade, guá do Sul, domiciliado e

filha de George Frederico residente em Jaraguá-Es
Doster e de Hildrut Voigt querdo, neste distrito, fi
Doster.

'

lho de Bemvindo- Uler e

Edital 14.982 de 08-08-86. de Maria Elisa Domingos
Jaime Manoel da Costa e Uler. Ela, br.asileira, sol
Sandra Re�jna Ramos teira, operária, natural de
Ele, brasil�iro, solteiro, Dona Bmma, neste Estado,
,programador de computa- domiciliada e residente em

do!, natural ele Joinville, JarnPuá - Esauerdo, neste

VARI-G
Passagens e Cargas

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: '12-0091'_ Jaraguá do Sul-SC.

distrito, filha de" Pedro
Salvador' 'e de Benta sa
vador.

Edital 14.986 de 11-08-86.
Walter Leopoldo Radtlntz
e Mera da Rozârio de
Souza
Ele, brasileiro," solteiro,
comerciante, natural de ,

Blumenau, .. neste Estado,
domiciliado e residente na
Rio Branco, 665; nesta'ci
dade, filho de Leopoldo
Radüntz e de Maria ,Ange
la Radüntz. Ela, "brasilei
ra, euxílíer de -escritório,
natural de :Pa:lmeirá, ,Otia-

.
cílio Costa, neste Estado,
domiciliada e residente na
Av. Marehai Deodoro, 499
nesta cidade, filha, de Ama�
deu Teodoro de Souza e
de Maria. Antonieta da
Conceíção de Souza.

"

Edital 14.987 de 11-08-86.
Ademar AntonIo de Souza
e Sylvía> Cristina Giova
nell� Barbosa
Ele, brasileiro, .solteíro,
operário, natural de Join
ville, Beste Estado, domi
ciliado e 'residente na Rua
Roberto . Ziernenn

.

23':1,I T,

nesta cidade, filho, de
João de Souza;' e de Nair
de Souza. Ela, brasileira,'
solteira, reeepcíonísta, na
tural de São Paulo, Capi
tal, domiciliada e restden
te na Rua Piçarras, 60,
nesta cidade, filha de Val
domiro Barbosa e de ,Mis
tica Giovanella Barbosa.'

Edital' 14.988 de 11-08086.
Vilson Westphal e Arlete
Hansen
Ele, brasileiro,' solteiro,
operário, natmaI de Jara
guâ do Sul, domiciliado e
residente na' Rua Waltc_r
Marquardt, 186'4, nesta' d�
dade, filho de Ingo West
phal e de Ursolina Kruetz
feld Westphal. Ela, brasi
leira, solteira, auxiliar '; de
esCritório, natural ,de Jct�
raguá do Sul, domiciÍiada
e residente na RUí} Wal�
ter Marquardt, 1864, nesta
cidade, filha de ,Raul HÇln"
sen e, de Elzíra Becker
Hansen.

Edital 14.989 de. 11-08�86.
JMge . Wischral e EriIlite
lurdes Fachint

.

Ele, brasileiro, solteüo,
auxiliar de escritório, na-

'tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na

RUa, Domingos Demarehi,
119, nesta eidade, filho de
Roland Wischral Ei de Ma
rina Bolomin}" WischraL
Ela, brasileira, soltéií'br
auxiliar de éscritófio, n:ª,�

tu;raI, de Rio dos·'Cedr613'í.
neste Estado, domiciliadê'll
e residente na l{t;a Ctj'i];,:

, Iherme Weege, 426. ns:c:�;'@
cidade, filha de Ervin' Fé�
chini e de Clelia FachinL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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••. Secret.dtDbras tem freatede trabalhe em lodoo lIIulicí,io Comdema discute área de preservação
" «, •. -'

UJ;Ila grande équípe de
, ,,�

.' iQ.a:qu�nas�
..

cemínhões e

operáí1õfi dä munícípelída
. de está ...-$ecutando servi

ços de alargamento, retifi-
'

cação." ensaíbramento e

construção de cinco ponti
lhões; num' frecho de oito

quilômetros, desde a loca
lidade. de .São João, até
Santa LUzia. No ano pas

.. sado ..a Prefeitura procedeu
,�'

..

a idêriticos trabalhos' até
,:�,c; 'e' iãQ,�.J,oão é, qg6ia vai con

-�,' : :".',
.

Glüü:
.

Q' .trecho, ..que tem
.

" ..
' -

pr-evisão "pare
,

término
,',em sessenta-dias.

_", "

'

o leito da estrada: está
":':: ,.: '. 'sendo. retificado e alarga
.�' :. .do para 10 metros, pro
, "

.porcionando maior visibi-
lidade e, consequentemen

�

_ �'f';' te, maior segurança. A in
,. .

formação é do Secretário
de Obras e·Viação, 'Afon
so Píazera Neto, que na

semana passada, juntaman
te com o. coordenador da

Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos para
Santa Catarina,' Marco TUBULAÇÄO
'Antônio Dias" verificou o

-endemento das obras da
ciclovia, assim como as

ruas que constam no pro
jeto remetido à Brasília
visando a obtenção de re

cursos da ordem de Cz$
25 milhões, destinados a

obras de infra-estrutura e

pavimentação. São cerca

de 200 mil m2 de ruas a

_'J
•

serem beneficiadas. sendo colocados 720 me-

Piazera acentuou ainda tros lineares de tubos de
que foi 'iniciada a infra- 1,20m -de diâmetro e ou

estrutura da rua José, tros, 235 metros de.1 ,00m
Emmendoerfer com vistas de diâmetro. Posteriormen
a sua breve pavimenta- te, ainda .na Vila Lalau,
cão. São '9.275m2 a serem vão ser colocados 450 tu

pavimentados, nos 1.307
. bos de 1,20m na rUa Al

rnetros lineares que ligam, berto Santos Dumont, ,180
Nova Brasília ao Jaraguá tubos de 1m na rua Dona

Esquerdo. A rua Victor Matilde e 285 tubos de

Rosemberg, no trecho que, 80em de diâmetro- ria rua
faz a ligação da rua Pa" Major Júlio FeTreir�., "E
dre Alberto Jacobs à rua ,âfora estes, estamos 'im
Antônio- Carlos, Ferreira plantando· 600.' tubos de
es t á, 'S end o ben e'::: metro na rua-Pétnambuco,'
íícíade com calçamento à na Vila: Nova. Com isso,
base de paralelepípedos, acreditamos queos proble
assim como a rua' Cano- mas cruciais sxístentes
inhas, outra lateral da An- nessas regiões sejam selu
tônio Carlos Ferreira. Já cíonados", observa'Afonso
a rua Adolf Püttjer, que Piazera Neto.
dá acesso ao Rio Molha,
ao lado da unidade fabril
da Marisol foi concluída
e iniciada' a rua' Isidoro
Pedri, junto ao Sesi e Se-

nai, fechando, assim o ve.nce
.

noanel viário.

o secretário de Ol;>ras'
e Viação da Prefeitura

Municipal disse também

que vem sendo implanta
dos emissários para o es

coamento de águas plu
viais. em várias regiões do
mumcipio, destacando-se
a rua Wilhelm

.
Friedrich

Sonnenhohl. onde ,estão

para alugar

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
. EDITAL DE CONVOCAÇÄO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
\,,' ..

,_.::

A decretação dé área
de preservação permanen
te, reserva biológica e flo
restal, ou algo que a equi
valha, vem sendo a preo
cupação da Comissão Mu

nicipal de Defesa do Meio
Ambiente. A área estuda
da envolve o maciço dos
três morros, onde se des
taca o Pico do Jaraguá,
área esta que vem sendo'
agredida em praticamente
todos' os '. seus 837 hecta
res, por proprietários ines
crepulosos e gananciosos,
sem a mínima consciência,
ecológica e comunitária,
que, parece, não desejam
deixar às gerações futuras
o que . até poucos anos

atrás era possível ver:

uma exuberante flora e

rica fauna.
Para' acelerar Os traba

lhos uma subcomissão foiPagam'enlo do·ITR
dia 3 O H E R

o INCRA _ Instituto
Nacíonalde Colönízação e

Reforma Agrária; através
da UMC-UnidaQ,e Munící
pàl de Cadastramento,'
com sede no Sindicato dos
Trabalhadores 'Rurais de

Jaraguá do Sul está avi- '

sando a todos' os proprie
tários de imóveis rurais,.
cadastrados no INCRA,
que estão obrigados' por.
"Ieí a pagar ITR-IlIlPosto
Territorial Rural, reíerente
ao. exercício de 86. Para

pagar o ITR! os contribuin
tes devem ,se dirigir ao

Sindicato para retirarem
os avísoj, de débito, apre- ,

sentando a guia' 'quitada
de anos anteriores, 85 ou

84.

sinalizará

formada, pára definir a co

ta a partir da qual serâ
considerada de preserva
ção permanente, como um.
patrimônio que o municí
pio precisa preservar, a

todo o custo, A COMDE
MA, também, recebeu de
núncias sobre o forte odor
exalado das águas do ri
beirão Molha, devido' a
detritos de- fécula lança
dos sobre o seu letto, as

sim "como problernas 'cau
sados com o processamen
to em ferro velho na Vi
la Baeepndí.

A, Comissãe �stá,., t�m
bém, eobrande posição da
Prefeitura e da Fatma,
com relação ao tratamen
to e melhor disposição dó
líxe urbano, questão, que
envolve ate' mesmo :.a� saú-
de pública.

o, '

a
No período de 18 a 21 vertical da BR-260,. desde

de agosto será realizado. Jaraguá do Sul
.

até Sãq
em, Jaraguä do Sul, no Francisco do Sul, ..

Centro Empresarial, o cur- .Decidiu - se ,igualm�nt�
so sobre "Comércio Exte- P€;�O;,' �nvio de telex, ao
ríor", constante do Semi- Inamps, reclamando a sh
nário Básico de Exporta- tuação da asststêncía: pre
ção da Secretaria da In- videnciáría em Jaraguá do
dústría e do Comércio/ Sul, da mesma forma que
Centro de Comércio Ex- será convidado 6' diretor
terior de Santa Catarina. do Posto de Assístêncíä
O curso objetiva dotar as Médica do Inamps, D�.
empresas exportadoras da Átomos Galastrí, pera
recursos humanos especta- uma explanação geral d�
lízadoj, na área de comér- situação no muniCípio.

.

cio internacional. Este, foi, E o Ipesc, por seu tur
um dos assuntos. do en- no, está a procura de uma

contro semanal dos em- área de no mínimo ..... �
presanog jaraguaenses, 'l.S-oOm2, pera' 'a constru

quando foi comunicado cão de 32 apartamentos
que dentro dos. próximos' destinados a servidores
dias será assinado o con- públicos estaduais, conter
trato com _a empresa ven- -me edital ,tançàdo �n(}:;diâ
cedora da concorrência 'e

.

2J d��ju1ho, ,em:,dàt-éi:fluit:,
'o DNER, para a execução pelo governadõ,F' dOi).!ESta.:
da sinalização horizontal e do.

CORUPÃ ADQUIIlE NOVOS VEltGLOS" \;

e dentro de âlgun:s ,-q:ias' êl.
municipalidade, _lap9�r�- ,.�
€;dital 'de concorrência.
O departam�nto d� ,obra�

da Prefeitura, dentro das'
suas várias atividades;,
executa". na atualidadl,
ala.rgamentQ, àterros e eni-
'!'aibramento, alêm de' re',.
tificação da Estrada lzabel,
que se fazem necessários,
obra esta reivindicada pe
la comunidade.

, Os contribuites que em

anos anteriores recebiam a

guia do imposto por inter
médio dos Correios e que
ainda não receberam o

envelope contendo a guia,
também deverão compa
recer ao Sindicato dos·
Trabalhadores Rurais, para
retirarem os envelopes
com as respectivas guias.
O vencimento único e im

prorrogável será dia 3 de
setembro, após o qual se
rão cobrados os iuros de

mora,.._de conformidade
com as· instruções do
INCRA.

._�

Procuro. Linha comercial. Tratar em Passarela
'Cabeleireiros "_ Rua Waldemiro Mazureehen 33,
Cu Fone 72-oà14 cf 'Tião.

" 'pêlo' presente Edital, ficam convocados todos
os sócios quites com a"tesouraria, com direito a

yot-o, a cotIlparecerem 'a Assembléia'Geral Extra
ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de

1986, às 9 horas em la. convocação ou às 9h30min
em 2a. convocação, com qualquer número de pre
sentes, na sede social, a fim de deliberarem SO"

bre a seguinte Ordem do Dia:

19) Discussão sobre a permuta da área onde
acha-se implantado o Estádio de Futebol;

29) Assuntos Diversos.
Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 1986

Jaime Célio Piazera _ Presidente

: A" Prefeitura. Municipal
de Corupá, recebeu no úl
timo sábado, dia 9, uma

ambulância Caravan, zero

quilômetro, adql,1irida para'
plestar atendimento cömu
nitá.rio condizente, uma

vez que o veículo anterior
era obsoleto. Por seu tur

no, o Legislativo Corupa
ense aprovou a compra
de um veículo para o de

partamento agropecuário

215
lANDS
1961 fiíeq

1986 .
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ADVOGADA
-

M A R C I A
'

B U T T_C H E V I T Z

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

Jaraguá do Sul.

da IMEYI

Jaragd do Sul - Semana de 16 a 22 8(10810/1986 '.

após 51 aíos, Fusca sai de circulacão
A Volkswagen. do Bra

sil anunciou segunda-fei
ra que deixará de fabri
car o Fusca _ o automó
vel mais importante e o

maís vendido em toda a

história da indústria auto
mobilística internacional e
nacional _, surpreendendo
todo o setor automobilís
tico brasileiro. As razões
oferecidas pela montado

ra para desativar a linha
de montagem do Fusca
são inúmeras, mas as prín-

cipais ligam-se à gradual
[queda de vendas do veí
culo (que já chegou a re

presentar 57% do total de
carros vendidos no País e

atualmente corresponde a

apenas 4%), à sua defasa
gem, tecnológica (o carro
foi projetado há 51 anos)
e ao elevado custo de
produção (a linha de mon

tagem é obsoleta, não per
mitindo a introdução de
equípamentos mais mo

dernos, como robôs, para

.

PREFEITURA DISCIPÜNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
o Executivo Municipal

. baixou o Decreto 1.349/86,
díscíplínando os .servíços
funerários no munícípío
de Jaraguá do Sul, apli
cando-lhes uma série de
exigências. O decreto fi
xa em quatro o número de

permissionários que ope
rarão no município para a
exploração dos serviços
funerários, além do que,
cita os ítens em que se

rão aplicadas multas aos

que infrigirem o disposto
no diploma legal.
..

O preço do ataúde tipo
popular foi fixado em

Cz$ 600,00 e, para o trans

porte dentro do períme
tro urbano, a taxa máxi
ma que pode. ser cobrada
é de Cz$ 200,00 e fora do
perímetro urbano, Cz$
5,00 por quilômetro roda-

, do. As demais categorias
de ataúdes não foram ta
beladas.

1986. GN OBSERVA LAVOURA DEMONSTRATIVA
idente Foi realizada uma uni- de Guaramirim, o' impor-

'..:.-==-:::::;:==:::;::::===:::;::::=====-===.:::-=:-:;,- dade demonstrativa de tante deste trabalho é que

Estado de Santa Catarina
Câmara de VeJieadores de Jarag

DECRETO LEGISLATIVO
"Fixa subsidio e verba de
Prefeito Municipal, bem co

presentação do Vice-Prefeito,
te Legislatura".
ADEMAR BRAZ WINTER,

mara deVereadores de J inaguâ
de Santa Catarina, no uso e ex

atribuições;
Faz saber que a Câmara de Vi

vau e. ele promulga o seguinte
tívo:

.

Art. 19 _ Fica fixado tios te

nica dos Munícípíos, em )00%
do' valor da' remuneração de

.

do de Santa CatÇlrina,.·o·subsidio
nícípal de: JaraguÀ 'do·s�l.

Art. 29 _ :fará [uz; igualmen
nicipal, a título de verba de r

recebimento'do valer equivaleu
por. cento),'do subsídio fixado no

Art. 39 _ Ao Vice-Prefeito,
presentação, será concedida a

respondente a 50% (cinquenta
presentação fixada ao Prefeito M

Art. 49 _ Os valores ora fi
máticamente reajustados de aco

rações da remuneração de Seer
Art. 59 _ O presente,Decrefo

trará em vigor na data de sua p
gindo seus efeitos a partir de 07

revogadas as disposições em c

Jaraguá do Sul,· em 07 de a
'

Adeinar BrAz W

ação, ao

(Cem
anterior.
o de re

ção cor-
.

l, da re

I.

Coluna
ALITERAÇOES NO ESTATUTO _ Desde a

aprovação do Estatuto da Microempresa, em 21

de julho de 1985, diversas têm sido as solicita

ções de microempresários de todo o Estado,' no
sentido de que fossem incluídas, algumas altera

ções, consideradas importantes, para que o esta

tuto pudesse ter seu objetivo plenamente alcan

çado, isto é, .um tratamento diferenciado.
.

A

Fampesc, apresentou à Secretaria da Fazenda,
minuta de projeto-de-leí que corrigia tais dístor

çõea e tão logo o governador EsperidJão Amín
'. teve a eportunídade de apreciar o pleito, apro
VO\l e encaminhou O projeto à 'Assembléia.

'.

O projeto-de-leí trata da transferência. do
. saldo credor do ICM, reterentaa insumos utili

zados em processos de industrialização, ." o que
evitará que "algumas" empresas, no caso da com

pra de microempresas, aleguem não haver o -res

pectívo crédito em suas operações. . '0 mesmo

projeto altera o conceito da, receita operacional
para cálculo de limite de faturamento para mi

croempresas, que hoje é de 10 mil OTNs em San

ta Catarina, ou seja, Os serviços prestados, tri
butados com o ISS _ Imposto sobre' Serviços _

serão excluídos, não sendo, portanto, somados ao

ICM para efeito de cálculo da receita total. Com'
esta alteração, o Estatuto da Microempresa 'Cata

rínense pode ser considerado o melhor e o mais

abrangente' em todo o País, servindo mesmo co

mo modelo a outros Estados da Federação.
Os microempresários de todo o Estado aguar

dam, agora, que os deputados estaduais aprovem,'
com a maior brevidade, o projeto, qua trará de

imediato inúmeros benefícios ao segmento em

Santa Catarina.
CASCAES EM SCHROEDER _ Na próxima

sexta-feira, dia 22, o Sr. Pedro Cascaes, presiden
te da Confederação Nacional das Pequenas e Mi

croempresas, reunir-se-á às 20 "horas na Câmara

de Vereadores de Schroeder, Todos os ínteres

sadoj, e as lideranças do município são convida
das a participar.

AUREA MüllER
de Notas e Oficial de Protestos de

de Jaraguâ do Sul, Estado de S.

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este

se acham neste Cartôrio para protesta
Astronica Assist. Téc. Eletrônica
Otto Kuchenbecker, 87, _ Nesta
Persike _ Estrada Bananal _ Gu

los Azevedo Pereira _ Rua 325
_ Célio Luiz Deretti Rua 28 de
Guaramirim _ Jairto Vieira Corr
ter Marquardt, 110 _ Nesta _ Jo

Ltda _ Rua Preso Epítácío Pessoa,
mais Repres. Com. Ltda _ Rua

sln _ Nesta _ Maria de Lurdes
João J. Ayroso, Lto São Luiz
Roland Wacholz Filho _ Rua Fr

105 _' Nesta _ Rovino Braun _ R
. Ayroso, 80 _ Nesta _ Silvio L

.

Rua Águas Claras, Ilha da Figu
Valentino Ruprecht ...

' Rua João
_ Nesta. •

E, como', os dítos devedores naO

e ou se recusaram a aceitar a deVida
intermédío do presente edital para que

I'areçám neste Cart6rio, . na Rua

prazo da lei a fim de liquidar o seu

dar razão por que o não faz, sob pena.
dos, títulos protestados na forma da IIl,

lH/Jaraguá do Sul, 14 de afAurea MüIl.er Gro�'ba •

jficial de Protestos de Tituli"" da

_ Car
- Nesta
, 1022 _

ue Wal
es e Cia.
a _ Jo
Figueira,
ron Rua
- Nesta
V. Lenzi,
Antonio
kQwski
Nesta _

oso, 574
l -er

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

OI'Ilamentals, com entrega a domicilio. Atelidimen
to por profiSsional no ramo.

Casa das Flores
Rua Relnoldo Rau 606 _ Edificio Santa Teresínha,

esquina com Rua Joio PlceoU.

Foto Nortelândia I .tda.
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúr�ica Franza Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Clínica, Veterinária i I
i j

SCHWElTZER li ,!:,1D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z .E R

Cllnica de pequenos e grandes' animais, cirurgias, vacinações, i:
raio x, internamentos, boutique. II'I

______R_U_B_J_0_ln_v_1_1l_e_,_n_9__1_.1_1_8 (e_m__f_re_n_t_e__a_o__su_p_e_nn__e_r_c_a_d_o�B_re_i_th_a�u_p_t_'�� I'1
__--���-----_Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
_�.

Brandenburg &
. eia.

'Mendonça R e f r i O 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 domicilio. Chame pelo fone 72-2128
Rua Reinoldo Rau, s/n� _ ao lado do Posto de

Saúde/Jaraguá do Sul.

INTERIMOVEIS
'Intermediária de
Imóveis LIda.'
-VENDE-

Apartamentos de fino acabamento.

NOVO LANÇAMENTO.

Com 142,00m2, nnencíamento até 24 meses, com

eDlrega em 15 meses" situados na rua Barão do

Rio Branco.

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

SUBA .N A HONDA

,CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO

MeRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA
E 'BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HON DA PA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

'Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.
Prefira sempre Vinagre "Brandenburg" .

Rua Joinville, 1255 - Fone 72-0239 - Jaraguá do Sul
Com Posto de Venda junto a fábrica.

eia. Lida.Spezia &
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR •

Madeiras para çonstrução e serviços de trator

com profissionais altamente especializados,
Rua João Januário �yiJ?so, 772 _ Jaraguá. Es
querdo :._ Fóne 72-030,0 ;�.., Jaraguá do Sul _ SC.

arroz irrigado, na proprie
dade de Olando Toma

zelli, agricultor de Ponta

Comprida, município de
Guaramirim, com o obje
tivo de observar o com

portamento e produtivida
de de algumas variedades.
Para a experiência culti
vou-se sete variedades,
utilizando-se quadros com

100m2 cada. Segundo Sér
gio. Zampieri, agrônomo e

extensionista da Acaresc

Pink and

foram executadas nas con

dições atuais do agricul
tor, observando-se algu
mas linhagens promisso
ras como o P-1386, o

P-l036 e Senyu-195. A cul
tivar Cíca-B é.a maís re

sistente à bruzone, doen

ça de maior valor econô
mico na cultura do arroz

irrigado, conforme ficou

comprovado na unidade
demonstrativa.

Blue
Encontram-se abertas matrículas para cursos

I' de inglês, regular e intensivo, para crianças e

adultos:
"

I
,

I
I

FREEDON

Início: dia 18 de agosto.
Informações: Rua

.

Luiz Kienen, 67 _ Fone

72"0016 _ Jaraguá do Sul.

'Persianas Engler

Faça-nos uma visita ou ligue-n0'3!

Rua Max Wtlhelm, ,86� _ Fone (0413) 12-0058

Jaraguá do Sul-SC.

a ,sua fabricação, o que
encarece a montagem em

relação aos veículos maís

atuais).
No entanto, o Fusca

continuará a ser fabrica
do até dezembro para
atender aos pedidos já fei
tos nas revendas _ novos

pedidos não serão aceitos
e a Volks garante que
continuará a fornecer pe
ças de reposição para os

mais de 2.500.000 de fus
cas ,ainda em circulação
no País nos próximos dez
anos.

. ,

PRECE DE STA. CLARA
Três pedidos, um de ne

gócio e 2 impossíveis.
Rezar 9 Ave - Maria,
mesmo sem fé será
atendido. Reze com uma

veta acesa e no nono

día, deixar queimar.
Publicar no nono día.

Agradece A.P.

DO ,POVO PÁGINA 00

FrioUveira Com. e Repres. Ltda.
Fiambreria

Direção de: Marcy Mascarenhas de Oliveira

FRIOS, LACTICINIOS, CARNES BENEFICIADAS
,"PAMPLONA", SAMBrQUIRA DE PERV.

Todos os preços abaíxo da tabela oficial.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca 744 (antigo Açougue
Mahnke) _ Jaraguá do Sul _ Fone: 72-1187

- Destil Máquinas Ltda.

ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, __

--�---------------------�-_.

PAI�IS PARA DIVISÖES-TODAS EM MADEk I I' tJ
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORÄ, COM

'

EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUM:
NIO E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÃ-'
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.

PRECE INFAUVEL A
SANTO ANTONIO
Glorioso Santo Anto

nio, seu amor por Deus
e caridade por 'suas

criaturas, deu-lhe o po
der de realizar mila

gres. Com sua palavra
. miraculosa, s e m p r e

pronta a intervir em

Iavor dos necessitados,
sussure meu pedido ao

ouvido do doce menino
Jesus (pedido). Ohl
Santo Antonio, o maís

milagroso dos Santos,
set

.
que a resposta ao

meu pedido pode ne

cessitar de um- milagre,
mas a gratidão de meu

coração será sempre
tua. 13 Padres Nossos,
Ave Maria e Glória.

(Publicar assírn que re

ceber a graça). Agrade-
II Ço a graça recebida.

I AM�MM

-=======---------

II -Confecções Sueli L-td-a"""_'
Vestíndo bem Senhoras e Crianças

.

Vá conferir a maís variada coleção de Inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

FábrIca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, m. 1085 _

, F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC,
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 _. F. 72-2911 _

Jaragu4 do Sul _ SC.
.

Loja 3 • Rodovia BR-2ÇlO (km 63) . Portal de Jardguá,

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

Rua JoinviJle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ Sc

Lanchonete e Sorveteria Pinuuim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

,Rua Â.ngelo Rublni, 1110 _ Barra do Rio Cerrö
Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

OCULOS?
.

·�as lentes·pague.
.

.

JOALHERIA A PEROLA
C5TICA MODERNA
reinoldo rau ,289·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa' Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO � 1.354/86
Fixa novas tarifas para o serviço, de
táxi no Município de Jaraguá do Sul.

o PREFEIT.o MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições e consideran
do as normas econömícas instituídas pelo Go
verno Federal, que criou o empréstimo, compul
sório sobre o álcool e a gasolina;
DECRETA:
Art. 19 _ As tarifas para os serviços de táxi

de Jaraguádo Sul, passam â vigorar, a partir de
08 'de agosto de 1986; de acordo com a seguinte
tabelas

, ,

Bandeirada t.. I, i", , ,', , ,,' • ,'r. 'CZ$ ,1,00'
Bandeira I'"", km rodado Cz$ 6,00
'Bandeira II _ km rodado. . . . .. 'Cz$" 1,00
Hora Normal- de Espera-•• õ'.';"- Cz$- 32,00
Art. 29 _ Pica estabelecido que a partir de 08

de agosto de 19136,. até serem aferidos os taxíme-
tros com Os preços ora aprovados, poderá ser co

brado o preço fixado pela Bandeirá II, .conforme
Decreto N9 .1.289/86, de 29 de janeiro de 1986.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vígor na

data de sua publícação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do SU.r, õâ de agosto de í986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secr. de Adm.e Finanças.

Uma vez por ano, durante o mês das Atividades
: Pró-Juventude, que se comemora em setembro, jovens
e rotarianos encontram-se,para celebrar seu trabalho
.conjunto, É a ocasião para o clube promover progra
mas especiais destacando as carências e oportunidades
da juventude, Durante esse período, os sócios do, clu
be devem ser estimulados 'a freqüentar grupos de jo-

" vens patrocinados pelo Rotary, desenvolvendo pro
gramas que orientem sobre liderança ou conferências
comunitárias e sobre pontos de importância para a ju-

, ventude ... O Mês das Atividades, Pró-Juventude é o

mês em que 'os clubes devem avaliar suas realizações
pró-juventude e decidir sobre os .maís úteis projetos
a serem promovidos durante o ano, rotário seguinte.

. Um interessante projeto' está sendo desenvolvido
este ano pelo Re Fpolís-Leste, onde o Preso da Comlr
são de Serviços Profíssíonaís _ Elisiário Ferreira.L.
tenta em terras catarinenses, repetir o sucesso já al
cançado no Paraná, auxiliando jovens candidatos a

cursos superíores, se inteirarem das várias profis- Enquanto as estruturas
,sões (um verdadeiro Amigo na Praça) existentes na institucionais, SOCIaIS e

moderna ,soci�dade, onde não deve prevalecer a pro- econômicas das nações fo

cura da profissão, segundo a sua remuneração, .mas .0' rem organizadas para su

da inclinação para o desenvolvimento de atividades' prirem antes de tudo as

nas quaís o estudante e futuro profissional se realize necessidades e, desejos dos
inteiramente, com isso evitando o alto' percentual

-

dp grupos de maís alta ren

abandonos de cursos por parte de estudantes que se da, não teremos condições
frustram. diante da realidade que encontram nos ban- de .

formar uma mão-de

cos acadêmicos. Os quatro clubes da Capital e o de .

obra mais especializada
São José já foram procurados, e vão se enganjar . para 'atender aos vários

no projeto, selecionando profissionais que compare-
setores da economia atual,

cerão em logradouro público a ser definido até setem- fator este que poderá, num
bro, para debater com os jovens sobre a escolha da futuro não muito distante,
profissão vocacional. É um trabalho de grandes méri- provocar um grande co

tosl Japso na indústria brasí-
letra, setor que é o maís
prejudicado por 'estas defi-.
ciências estruturais.

Educação
crescimeBto
econômica

e

','
._'_'

Posto. de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés: vfzeiras, camisas, shorts,

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

. INFORMATIVO ROTARIO

',80I O Qu'atro·-Meia-
�' Cinco' ,

.

"Rotary Leva Esperança"

As Visitas do Governador
Nesta semana o Governador Genovêncio M. Neto visí

.

tou os Rotary Club's de Plonanópolís-Leste, tajaí e

Brusque; este último que no final de julho/86 comple
_
fall O seu 409 ano de existência e o' de Itajaí," que será

, 'o clube anfitrião da próxima Conferência' Distrital.
'Quanto ao Rotary Club Florianópolis-Leste; a vi

sita se deu" sob os "áuspícíos de-muito entusíésmo do
clube e seus' íntegrantes, realizando o .encontro do
Presidente e do secretário e a Assembléia às 16 e 17
horas, na Casa da Amizade, à Rua Paul' liärris 87, na

'-Capital do Estado. A noite realízou-ss reunião festiva
.nas dependências do Restaurante Líndacap onde, em

meio de muita alegria e das saudações ao Governador
,e à sua esposa, teve a felicidade de ver' ingressar em

Rotary 1 (sete) novos companheiros, todos eles do
maior gabarito e lideranças na sociedade Iloríanopolí
tana, Foi uma visita que marcou fundo o Governador
Genovêncio, que vê o seu Distritto crescer extraordí
nariamente durante a sua profícua administração.

Um comentário para Iem

brar o,Día 'Naeíenal do

.. Economist�
,

..".... .. ;-, '

_; ��

II

,

o J C Manutenções

Mês das Atividades Pró-Juventude está próximo

Notamos que no rercei� ': :','
ro Mundo-existe umi'i pe�·�','
queria oferta de :mão-de-"

, ..

'obra qualífícada de nível I .,

, médio e superíor: esta fal- ,.�

'ta de' mão-de-obra que é

,

capaz de planejar; gerir e

fazer funcionar a 'econo-,
mia, retarda 'o crescímen-.
to econômico.

O ser humano é a' fonte,
'principal para que ocorra>.

..

'0 progresso e o .desenvol
vimento da economia. mas;
para isso, ele precisa estar

preparado e educad9 para
criar uma força de 'trabe-

,

lho mais produtiva, com

maiores conhecimentos e;

habilidades .

"

Há necessidade de uma
melhor dístribuíçã-;' de
renda para que todos te
nham acesso à educação
secundária e universitária,
formando com isso' pes
soas capazes de exercer as

.

maís variadas profissões
com segurança e determí
nação, levando o país a

um crescimento econômi-
co maís rápido e com

objetivos mais definidos.

'Serviços de Conservação Industriais e Resi

denciais. Instalações ê' Consertos de toda a linha

elétrica, montagens de.. aparelhos e instalação de

Interfones.

Experiência e garantia do serviço executado ..

Rua Equador 62 _ _Fone 72-2693 _ Jaraguá do, Sul

Reserve agora os seus brinquedos' para o Natal.

Pague-mensalmente, sem juros, pelo preço à vista.

Casa Schmiíz

(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, 1986-87)

II

A maior variedade de brinquedos da' cidade
Oficina de consertos autorizada

"Estrela" e Bandeirante"

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

Jaraguá do Sul
' SC
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Condenação
Matéria que interessa pelo rato de Amante Froz

de perto a nossa cidade, za ter lesado os consumí

pelo ínusítado de sua dores de Xanxerê que se

ocorrência está contido abasteciam em seu super
numa nota publicada no mercado. O propríetárío
Díérío Catarinense, do úl- vendia desinfetantes, de
tímo dia 29 de julho. Isó- tergentes, leite em pó, ce
lita a condenação por ra em pasta, sapólio, maí
transgressão da leí, de um zena, farinha de trigo, por
lado e, de outro, O' agen- preços superiüres, àqueles
te da ação, que é filho estabelecidos na tabela da
desta terra. Sunab, editada após a im-
Vale a pena a transcrí- plantação do -Plano Cru-

çãü: ,

zado.
" .

"Xanxerê _ Em senten- SEM LVCRO
ia' inédita nos anais do Po- A sentença determinou
f4er,' Judícíário do Estado ainda que as mercadonas
(je Santa Catarina, O' juiz com os preços alterados e

de Direito de Xanxerê, que foram apreendidos no

Vicente Luiz Stefanello supermercado, sejam en

Gargnin, condenou O' pro- caminhadas à Fucabem do

príetárío do Supermerca- município de Xanxerê, pa
do Frozza Ltda., Amante ra serem distribuídas aos

Frozza, a vender aos con- maís necessitados. O juiz
sumídores pelo preço de entendeu que a melhor
custo, todos .

os sábados forma de apenar O' córner
durante seis meses, leite ciante era privá-lo tempo
pasteurízado, leite em pó raríamente do díreitr, de
e pacotes de farinha de lucro, A infração criminal

trigo de um quilo, até O' ocorreu no dia 2 'de abril,
limita de uma dúzia de ca- e a sentença foi prolatada
da produto. em menos de quatro me-

A sentença é resultado ses.

de processo criminal íní- O Mínístérío Público de
cíado por denúncia do pro- Santa Catarina manífestou
motor de Justiça da co- grande contentamento por
marca, César Augusto que, embora Xanxerê não

Grubba, e desencadeado conte com um Núcleo

A Universidade Federal
de Santa Catarina acaba
de aprovar um curso que
se nos parece ínédíto nos

cursos jurídicos do País.
Colhemos pela imprensa a

informação que já se abri
ram as inscrições, no

Núcleo de Estudüs da Ter
ceira Idade, O' NETI (é es

te O' nüme, sim senhür!).
nO' CentrO' de Cünvivên
cia da Universidade Fede
ral de Santa Catarina.
Trata-se de um CursO' de

Infürmações sobre Direito
PrivadO' e Direito Público,
dirigidO' a pessoas com

idade superiür' de 50 anos,
a ser realizado a partir de
18 do corrente até 10 de
outubro, todas as segun
das, quartas e sextas-fei
ras, sümandü uma carga
horária total de 48 horas!
àula. 'S, assim nos pare
ce, a primeira vez que se

valoriza '0 homem da ter
ceira idade, r.econhecEmdo
neles alguma utilidade.
quando, já alcançaram a

Idade madura, quando as

pessoas, de acordo com

certas teorias, são postas
de ladO' como se fossem

peças de museu.

Os organizadores do.
CursO' tiveram' em vista o

,aproveitamento des s a s

pessoas e, tiveram o obje
tivo de torná-las úteis à
sociedade, principalmente

Inedila
Executivo/,dü Decon, O' pro
motor Cesar Grubba exer

citou o mesmo trabalho
desempenhado por colegas
que funcíonam em comar

cas onde existe tal orga
nísmo, A condenação de
Frozza ínsínua que 'a Jus

tiça, através da sentença
do juiz Vicente Gargnin, ,

vem respaldando 'as dire
trizes adotadas pelo Mi
nistério Público no com

bate aos crimes contra a

economia popular,
A partir de agora, está

publicamente criado um,

precedente que poderá ser

seguido pelos magistrados
de primeira instância, ao

condenar o réu com pena
lidades de cunho financei
ro, além de abrir camí-
.nho para que o Tribunal
de Justiça firme [uríspru
dência iterativa de defe
sa do consumidor contra
os comerciantes pratican
tes dessa espécie de deli
to".

Escritório Contábil Garcia

GUIA POSTAL
BRASILEIRO
Dada 'a possível falta ade

quada de publicidade por
parte �a Bmp. Brasileira de
Correios e Telégrafos, vin
culada ao mínístérío das
Comunicações, o grande

C d O·
·

Id público não tomou conhe-

,urso e Irelto para OSOS cimento de que já se en-

contra desde 1985 o GUIA
diante da preocupação POSTAL BRASILEIRO, que
com a 'falta de atividades pode ser adquirido pela
oferecidas às pessoas ací- irrisória quantia de Cz$
'ma de 50 anos - geral-. 20,00 o exemplar. O Guia
mente aposentados e sem

em questão traz as infor
mais objetivos profíssío- mações necessárias ao

fiais a alcançar. Trazendo- CBP, o conhecido código
as para dentro da Univer- de endereçamento postal
sidade, vísa realizar troca com índicação da fínalí
de experiências e aumen- dade, definição e utiliza
tar o seu intercâmbiO' cul- ção e se constitue de 667
tural. páginas, com a I g uma s

O prime�ro curso terá transformações nos gran
por objetivO' oterecer in- des centros do País, agora
formações sobre O' funcio- redivisionado, para maior
namento das .principais facilidade e velocidade de
instituições do Direito entrega da correspondên
Privado (Família, Divórcio, da. Com relação à Santa
Herança, Contratos, Uso- Catarina, as localidades
capião) e do Direito Pú- poderão ser encontradas
blico (Constituição, As- das páginas 427 a 435, on
sembléia Nacional Cons- de Blumenau, coín seus

tituinte). _logradourüs, bairros e có
Serão ministrantes do digos especiais vão da pá

curso, Os professores do gi,na 428 a 432 e Florianó
curso de Ciências Jurídicas polis, da página 433 a 435.
da UFSC, Hélio Barreto,. JARAGUA DO SUL, por
Má.rcio Campos, José L. ter mais de urna unidade
Sobierjaski e Indio Jorge postal -de-- atendimentO', o
Zavarizi. CEP para o Município de
Este' semanário saúda Jaraguá do Sul continua

esta iniciativa. A promo- sE-�ndo 89250, mas para Ne
ção que é da NeU, deven- r�1,l��s o CEP é 89255.
do oferecer outros cursos ÉnteIiaeu? Assim também
nos próximos meses e acontece com outrüs mu

abordará a Legislação Tra- nicípios catarinenses. Ape
balhista e Previdência, nas para ilustrar, o Estado
seguida de Artes Manuais. de São Paulo, a locümüti-

Fritz von Itapocu ..:... 8/86
,

va dO' Brasil, tem se1,lS Có

Em homenagem a um digos de endereçamento,

amigo que iá. partiu. que vão da págiIia 436 a

661.

CRC-SC sob nQ 0075

Escritas f1scai� 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

EI.ETROLAR
COmercial de Peças � Ltda.
Onde o seu aparelho. eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fãbrlca e o bom aten-
dimento é 'um direito seu.

. -

"

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

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE '12-2200

Jaraguá ido Sul _ SC.

Folo, .Cenler Lida.
Agora sob nova direção

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

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

UMPEZA DE FOSSAS1

Se este é O' seu problema, nós temos a so

luçãO'. Serviço rápidO', eficiente e garantido. Exe
cutamos também limpeza e desentupimentO' de
vasos sanit�ri06 e ralos! i, .';..;

,

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 Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

ie'PEpiRxj..:i."EilO'RUA JOINVILLE. 1831 • .iARAGuA DO SUL· sc
FONE: (0473172__ .

....

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria' em alumlnto.

Cünsulte"nüsl, Fone 12-0995
'
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_ FURGÖES, FURGÖES ISOT:eRMICOS E FRIGORIFICOS
Järaguá Esquerdo Rua Dr. Eni:ico Fermi, Ha - Fone 72-1077

�--�--------_.--------------�;---------
.

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
o. o Ven a conhecer

.

a linha Chevrolet86.
Conheça a linhaChElvrolet 86, a rnaís completa do mercado.

Nós temos 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 Ijnha. . '.

Nós temos planos de pagamento e financiament() facilitados para você adquirir o seu Ghevrolet 86.
.

Emmendörfer Comércio de.:Velculos Ltda.
Av. Mal. Deodo,�,557 Fones,72·06SS e 72-0060 - Jaraguá do Sul·SC

Eletrônica
MENDONCA

ASSIsrtNCIA TV,. VIDEO CASSETE E
. VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dactar e Dtsinac.
Transcodlficação

. de vídeos. Importados,
.

Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-21Z8
Jaraguä do Sul.

Comercícl Floriani
MAquinas de escrever manual, elétrica e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógiol
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

I

I
I�_- --_ .._-----------_._---,

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

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

-

Bordados e" Confecções A' B
Rua 28 de Agosto, 2117 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

,.._. ....:;....<..__,Lavagem. limpeza de

.

tetos e estofamentos.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

MARSCHALL POLIMENTOS

-,

,

';Z;.,::'�." " .... c.':'-

.

�.tn""réetrw7t�".,,".";,;... , .,'<>'t""-""'':;;

.

D !tl1:atW.ltl.�JtWm

sa.tPRETEM

MM 6

PORPERTO

--

----,
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JOIOS Regionais abrem-se dia 20 em· Jaraguá' do Sul' JS galha seu 10 � ginásio coberto
Com o cerimonial de

abertura marcado pera as

18h30 do dia 20, quarta
feira, no Ginásio de Espor
tes Artur Müller, serão

abertos em Jaraguá do

Sul os Jogos Regionais
'Leste/Norte, classificató
rios para os Jogos Aber

tos" de ,Santa' Catarina,
marcados' para outubro,
:erir Joínvílle. -Cerca de 600

;�Uetas··e· clitigénte�, de 18

fihmkiplös;, estarão envol
vidos � em

.

torno das dispu
tás das modalidades de fu-

'

tebol de sal�o;' volibol,
handebol; bolão, bocha,
tênis de mesa e xadrez.

A CCO funcionará na

Av. Getúlio Vargas 145,'

antigas dependências do
Centro de Informações
Turísticas. Os locais de

alojamentos das delega
ções são os Colégios Ro
land Dornbusch, Holando
Gonçalves, Heleodoro Bor

ges, Abdon Batista e CIP.
Na abertura, a condução
do fogo simbólico e acen

dimento da pirá olímpica
ficará ao encargo dos
atletas Raíner Wíele .(bo
Ião) e Ana Lúcia Taranto
(volíbol). além de Márcio
Greuel, que fará o jura
mento do atleta.

Finda a solenidade, três
partidas iniciarão os J0-

gos Regionais, no futebol
de salão, no próprio Artur

JMalvice . é' campeão da 28. Divisão
Um erro de computação

da somatória geral do

Campeonato da 2a. Divi
são da Liga Jaraguaense
de Futebol empanou a

grande final, disputada do

mingo à tarde. entre Grê

mio Garibaldi e Malvice.
AUF havia informado que
para a conquista do' titu
lo, bastaria ao Garibaldi
empatar ou até perder por,
diferença de um gol, o

que de fato aconteceu, po
rém, no critério do saldo
de gols, o título pertence
ao MaIvice, que somou o

mesmo número de pontos,
o mesmo número' de vitó
rias na fase final, toda
via, ganhou em saldo de

?ols do Garibaldi,' que

chegou a receber o troféu
de campeão, mas que, ago
ra, está devolvendo ao seu

legítimo dono: o Malvíce.
Com a vitória de 1 a O,

o Malvice é, de fato e dê

direito, o campeão. A ter

ceira colocação ficou com

o América, que derrotou
o Alvorada por 2 a 1. A

entidade promotora, ao

reconhecer o erro, tratou

de desfazer o e<,!uívoco
reunindo os presidentes
das duas agremiações en

volvidas na celeuma.

A Liga inicia neste do

mingo, a fase final do cam

peonato de aspirantes. en-.
tre Garibaldi x Aliança e

Malvice x Avai.

Certame bancário: rodada à tarde
A sub-sede de Jaraguá

do Sul do Sindicato dos

Empregados em Estabele
cimentos Bancários de

Joinville, vem realizando o
59 Campeonato' Bancário
de Futebol de Salêo. que
já se encontra em sua

segunda fase. No dia 8, a

rodada apresentou QS re

sultados _ Nacional 3x4

Bamerindus, Bradesco Ins- desce.

tantâneo 5x4 Bradesco e

Besc 5xl Itaú.' Na classi- Futebolficação, o Besc é o- líder
com 5 pontos, ao lado do

Bradesco Instantâneo, Ba- A segunda e terceira ro

merindus tem 3, Naçional dadas do Campeonato Se

e Itaú 2 e Bradesco ne- siano de. Futebol, na

nhum ponto. Arweg, apresentou os re-

São os artilheiros Ar- sultados _ Seara Ox2 Weg
inando (Bradesco lnst.) Acionamentos. Lulimar lx
com 28, Naudir (Bamerin- O Neves, Ind. Reunidas Ox2

du) com 19, Belmiro (Bra- Kohlbach e Met. Lombar

desco) com 17 .e Raul di Oxl Jaraguá Fabril. Ho

(Besc), com 17 também. '. je, dia 15, na SER Mene

Charles "(Bradesco Inst.), gotti, às 13h45-Met. Trapp
Dias� (Bamerindus) e Pero- x J. Fabril, 15h15-Moretti
lQ; (B:esc), com 25 gols to- x Kohlbach; dia 16, 8h45

màdos� ,são os goleiros me- Menegotti x Neves e 10h15
nos ,! vazados. Bradesco Marcatto x Lulimar.

Instantâneo, Bamerindus e

Besc,
.

com 25 gols, pos
suem as defesas menos va

zades.

o certame bancário

prossegue neste sábado,
dia 16 no Ginásio Artur

Müller; 14h:Bradesco Inst.

x Besc, 15h-Bamerindus x

Itaú e 16h-Nacional x Bra-

sesiano

Müller: Timbó x Guarami
rim, Brusque x São João
Batista e Ilhota x Navegan
tes. Os Jogos Abertos Re

gionais serão disputados
de 20 a 24 próximos, nes

tes locais: futebol de sa

lão _ ginásio Artur Müller;
handebol e volibol

Arweg; bocha _ Arsepum
(Agropecuário) e Arweg;
bolão _ Víeírénse: tênis de

meSa _ Agropeéuárío e

xadrez Clube Jeragua
ense.

Apenas' dois municípios,
por modalidade, se clas
sificam. O futebol de sa

lão terá início logo após a

solenidade de abertura, de
vendo a bocha, handebol,
volíbol e xadrez apresen
tar Os primeiros jogos na

quinta-feira, día 21; o bo
lão e tênis de mesa serão
realizados .a partir de sex

ta-feira, dia 22 de agosto.

Atletas já têm
índices aos JISC

Uma desinformação da

Coordenação de Desportos
da Secretaria de Cultura,

Esporte e Turismo do Es

tado, fez com que o atle

tismo jaraguaense partici
passe somente da última

, etapa do Troféu Catarinen
se de Atletismo, disputado
em Críciúma. Mesmo as

sim, participando fora de

suas especialidades, foram
conseguidas boas marcas.

Cornélia Holzinger venceu
a prova 100m Ç./ barreiras
e o segundo lugar nos

200m rasos; Ademir Roe�
ler. 2Q nos 200m rasos;,

Valmir Oestereích. 4<? nos

110m c! barreiras; Almir

Roesler, 8<? nos 200m ra

sos e Arcênío Boas, 13'1_

nos 5000 metros.
A próxima tomada de

índices será em Concórdia,
no mês de setembro. Para

os Jogos Abertos de San

ta Catarina, já possuem
índices os seguintes atle

tas: Waldir Giese e Car

los Henrique de Miranda
nos ,110m c/barreiras; Val
mir Oestereich nos 110

c/ barreiras e 400 cf bar
reiras; Ademir Roesler,
nos 200 e 400m rasos e

400 c/ barreiras; SérgiO
MartÍ'lls", nos 100 e 200m

1'.às(1i�b ...Arcênio Boas nos

5000m; Antôni0 Fortes

nos 800 e 1.500m; Ayrton
Mossimann Júnior no pe
so e dardo; Almir Roesler

nos 400m rasos e Corné

lia Holzinger nos 100 e.

400m c/ barreiras e 400m
rasos.

O Superintendente do cluído para a Olimpíada
Sesí . em' Santa Catarina, Sesiana de 1981, segundo
Walmir Osni de Espíndo- o coordenador Ralf Eger
Ia, durante a solenidade land, em inforniação ä es

de entrega da premiação ta folhá. Nos próximos
à equipe da Marcatto, pela dias, virao engenheiros
conquista, do título esta- para o início da elabora
dual de futebol sesiano, ção dos projetos, ·que de
sábado último, anunciou a terminarão a capacidade
construção do ginásio de de público entre outros
esportes do Sesi em Jara- detalhes.
guá' do Sul, juntamente .. ,.'0 -

com canchaS de bolão e Afora o ginásio, arprín-
bocha, eos fundos do Cen- . cípío serão construídas
tIO de Atívídades, .onde duas canchas de bolão e

acha-sé a quadra de espor-
.

duas de bocha, além de
tes polivalente. arquibancada em concreto

E'Sse ginásio esportivo, na área externa, para a

que será, o décimo de Ja- assistência aos' jogos' de
raguá do Sul, estará con- futebol suíço.
BAEPENDI PROGRAMA TORNEIO DE BOLÄO

O Clube Atlético Bae- bro, às .20h, com as pai
pendi vai realizar nos dias tidas Baependi x Joinvílle
19, 20 e 21 de setembro, e Vieirense x Vasto Ver
em suas canchas, o IX de. No dia 20, a, partir das
Torneio Independência de 8h30, jogarão Pinguins .x

Bolão, em disputa do � Guairacás, Itajaí 'x Brus
Troféu Transitório "Eugê- que,. Joínvílle x

.

Guaíra-
.

nio José da Silva". O clube cás, Víeírense x Itajaí,
está. distribuindo os convi- Baependí x .Pinguíns, Vas
tes e, muito embora a da- to Verde- x Brusque, Pin
ta final de confirmação se- guins x Joínville. Brusque
ja 1<? de setembro, as cha- xVieirense, Baependí x

ves previstas são as se- Guaíracás e Vasto Verde x

guíntes: "A" _ Baependi, Itaiaí. No dia 21· aconte
Vieirense, Pinguins e CME cerão as competições fi

Itajaí; "D" '. _ CME Joín- nais.

ville, Vasto Verde, Guai-
racás e Araújo Brusque. O título do torneio an-

A abertura está prevista terior foi conquistado pela
para o dia 19 de setem- SER Vieirense.

'

,

UFS HOMOLOGA NÚMEROS DO CERTAME
A Liga Jaraguaense de que tomou 30 gols, Jara-'

Futebol de Salão homolo- guá Fabril 32, Urbano 34,
gou o resultado de 4 a 2 Rio Molha 48 e Juventus
imposto pela Jaraguá Fa- . 53 gols.
bril sobre a Mirtes, na de-
cisão dó campeonato cita- ESTADUAL NO DIA 22
díno adulto realizada día Apesar dos Jogos Re-
1<? Da mesma forma, ho- gionais, a primeira fase do
mologou os números Ii- campeonato estadual juve
nais do certame, que teve . nil de futebol de salão se�

a Jaraguá Fabril campeã, rá realizada em jâragu-Ä
Mirtes vice-campeã, Urba- do Sul, de"22 a 24 de agos
no, Rio MoÍha: e Juventus to, no gínásío da AABB.
nas 3a., 4a. e 5a. coloca- Em busca das duas vagas,
ções, respectivamente. Os' estarão envolvidas ä:' Ur'�
artilheiros foram Sílvino . bano; Mirtes, Sulfabril
com 20 gols, Rogério (Blumenau) e Karsten
Garcia c/17, Célio Lange [Pomerode). O certame

c/16 e Osni Matheusi cf adulto, primeira fase, tam-
13 gols; a defesa menos bém aqui, vai de 29 a 31

vazada Ioí a da Mírtes. de agosto vindouro.
VARZEANO DEFINE OS FINALISTAS

A terceira rodada da fa

se semifinal do IV Cam

peonato Municipal Varze
ano de Futebol, apresen
tou domingo 'passado, no
Estádio do João Pessoa,
em Itapocuzinho. os re

sultados Columbia Ox1 Vi

la Lenzi, Santa LuzIa 1xO

Bangu, Olaria 3xO Vila
Rau, Figueirense Ox1 San
to Antônio, Canarinho 3xO
Continental e Saturno 2x2

Independente. Na Chave
Branca, Vila Lenzi e Ola
ria aparecem com maio
res chances de conquistar

as vagas e, na Chave Rosa,
Canaripho e Santo Antô
nio têm maior número de

pontos até a presente ro

dada.

Neste domingo; dia 17,
pelfl quarta e penúltima
rodada, no João Pessoa,
jogarão 8h30-Bangu x Vila
Rau, 9h30-Vila Lenzi x

Santa Luzia, 10h30-01aria
x Columbia, 14h-Continen-
tal x Santo Antônio, 15h
Ind2pendente x CançlTinho '-...
e 16h-Figüeirense :J( Satur-
no.
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nota do 'CP

A data de 22 de agos- naster e diretor social Ralf teso Denis Kopeakí e dire
to de 1986 registra um im- Marquardt. O primeiro tor social Mauri Ferrazza,
portante ' acontecímento : comandante foi Geraldo Q comandante é Hermí.
os 20 anos de Iundsção Wernínghaus, súb-coman- nío Lucíollí.. Marino Soa
do Corpo' de Bombeiros, dante 'Johan Schweinle e res Q. sub-comandante e
Voluntários de Jaraguá do

.

ajudante de comando Sí- Osmar Batschauer o auxí.
Sul, cuja divisa é "salva- golf Schünke. Além des- Iiar de comandaate.
ção da vida e dos bens nos tes, são fundadores do ,A' corporação é forma
Incêndios e calamidades Corpo de Bombeiros Vic- da por 22 bombeiros, dos
públicas", lema que tem tor Bauer, Gerhard Mar- quaís 10 são efetivos, isto'
cumprido com. denodo ,e quardt, Leônidag C. Herbs- é, .plantonístag e 1-2 volun
determinação. A idéia da ter, Pastor Karl Gehring, tários. De janeiro de 1968
formação de um' Corpo Padre Odilo Erhardt, Eu", a agostc de .1986; o Cor
de Bembeíros Voluntártos gênio J. Qa Silva, Dr. Mu-, po de Bombeiros prestou
surgiu por, volta de 1965, . .rtllo Barreto de Azevedo; 942 atendimentö'S 'em 'ioda
dentro d9.. Liens Çluge .da- . E:g�()n João da Silva. Ale-. .

a
.

reg!ão,
,

:segundo· ·:0
.

co-

mandante '.Herm1íÚo' Lu
cíollí .. · A sede: atúá-l ·foi
.ínàuguradä no 'dià:· 22 de
agôs.tö 'de �'968 ,e.ca corpo
ração possuí doIs,' auto
bomba, um tanque; duas
viaturas leves -e' um camí-

.

nhão, recentemente adquí
rido, para futuro tanque.

Na próxima sexta-feira,
dia 22, às l1h, como ho
menagem ao ideàlízador e

ex-presidente de
'

honra,
será depositado no Cemi
tério Municipal uma co

roa de flores no túmulo
do Dr. Alexander Otsa.
Posteríormente diretoria e

bombeiros se confraterní-
. zarão na próprta sooe' da
corporação:

- Cumprindo uma -agenda pré-estabelecida, o

candidato a vice-governador do PMDB, Cacildo Mal
daner, percorreu a região mantendo contactos cem as

Iíderanças e • No dia '14, após visitar Corupá e Schroe
der, reuniu-se à. noite com o Diretório Municipal de
Jaraguá do. Sul. Ontem esteve em Guaramirim ,e .Mas-·
saranduba, sempre acompanhado de Durval . Vasel e

Adernar Duwe.
-

.

_:_ .

Preíetto 'D�rval VaSel, que está. jogando todo

o seu prestigio pessoal na candidatura Ademar Duwe,
deseja definir até o final de agosto os esquemas .poli
tícos para nov.embl'o•.&ta semana acertou com, Mas

saranduba � parte, agora, p�,a. Guaramirim..Duwe,: se
lando Vase1,.:é. também o q,an<bt4ato· ofidal�da. Seara
(a qu_ �t4 11IadO). e. é �i\Ulda 'opção no ,.Gl1J� .Ce-,

, val.

......;, . De Fogaça, .ex-presídente do PM:PB:' o ·�rti
do está arrebentado no município e dificilmente algum
candidato vai se- eleger deputado. Esse divisionismo
existente faz com' que a maioria dos íundadores do

partido sejam antí-Duwe, devendo 'apoiar ou, Roland'

Dornbusch, ou, ainda, candidatos de fora, como Coe

lho Neto e Raulíno Rosskamp. além de outros, do par-
tido -.

Em entrevísta a Rádio Jaraguá, O' dep. Dorn
busch declarou· que é' candidaito a reeleição. O. caÖldi
dato do preíeãto, secretários e vereadores ·é Ademar
DUwe. Os não-alíahados Men-el, Osvallna e Fogaça vão

apoiar Coelho Neto e Regínaldo Schíochet a Raulino

Rosskamp. a o PMDB de Jaraguá do Sul em tempo de
, eleições, numa salada mista que até parece samba de

crioulo doido.
.

� sede do Corpo de Bombeiros Voluntários .de Jaraguá
do Sul e alguns de seus veículos,

. quela época, quando era'
presídído pelo Dr. Alexan-

- Do dep. Martinho Ghizzo: "0 poder econ.ômi- der Georg Otsa, falecido

co está corrompendo as. eleições e os eleitores. Chego. no ano passado. A semen

a conclusão que os candidatos melhor providos de fi- . te básica foi na verdade a.

nanças é que serão eleitos. A representação legítima, grande expansão que Ja
na Constituinte, principalmente, não vai existir". -e uma . raguá do Sul experixnen-'
verdade nua e crua. Que o digalb. os nossos candidatos. tava e o consequente sur

e dinheiro e favor em troca do voto...
.

gimento de novas indús-
trias que deveriam, de al

guma forma, serem prote
gidas de eventuais sinis
tros.
Lutas políticas junto ao

Governo do Estado para'
criar-se.um corpo de bom
beiros estadual, do tipo
militar, como o existente
na Capital e em alguns
municípios, foram irifrutí
feras. Jaraguá do Sul es

tava, na verdade, apenas
..

surgindo como potencial
industrial. Mas, foi na

· noite de 22 de agosto de
1966 que se realizou a

fundação oficial' do Corpo
de

.

Bombeiros Voluntário's
de Jaraguá do Sul, após
detalhados éstudos "preli
.minares, com a sempre
inestimável colaboração da
Sociedade Corpo de Bom:
.beiros Volu.ntários de
Joinville. Em 19 de se
tembro do mesmo ano fo- .

raID. aprovados os estatu
tos sociais, ém dependên
cias do Itajara Tênis Glu
be.
A primeira diretoria ,era

esta: presidente Nélson'
Driessen, vice-presidente"'·
'Volfgang Weege, .. secre

tário geral Gerd Baumer,
·

19 secr. Geraldo Merkie,
· 'J:I secr. Eugênio Strebe,
tesoureiro geràl Henrique
Reis Bergan, 19 teso Vicen
te Donini, 'J:I teso Luiz Lanz-

- Durante esta semana, desenvolveu-se em Ja

raguá do Sul Uma' campanha educativa centra ó·pio
lho e a sarna, numa realização'da Secretaria Municipal
de .Educação e Prefeitura. Está havendo uma verda

deira prollferação de sarna e piolhos, segundo infor

mações �e autoridade santtäna, que' alerta para os

cuidados com a higiene, que é fundamental nesta épo-
ca do ano.

'

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO" TOME UMA

DEClsAO ,INTELIGENTE.

Calé saSSE

Mensagem
A ASSOCIAÇÄO DOS ADVOGADOS DE JA

RAGUA DO SUL Qtravés do seu presidente Os
mar Graciola, em regozijo ao dia 11 de agosto,
saúda e' felicita a: todos Os colegas, pela. pasEa-
gem do Dia do Advogado.

.

.Jaraguá do Sul,' 11 de agosto de 1986.

Pessoas acima de 18' anos, .

boa apàrência',
dinâmicas e de nível social bom. Compar:ecer no

.Itajara, a pàrtir das 14h de quarta-feira; dia 20,
falar com Lena.
'.'

xander Otsa, João Lúcio
da Costa, Dr. Orlando Ber
nardíno, Heínz Barg e An-.
tönío Zimmermann con

forme a ata de fu�dação.
Um pugilo de homens

dedicados à causa comu

nitária destacaram-se nes

tes quatro lustros de exis
tência da corporação. Ci
taríamos alguns, como o

Dr. Alexander Otsa.. Ge-
. raldo Wernínghaus (pri
meiro comandante), Gerd
Edgar Baumer, 'secretário
geral e segundo presiden-
te, em cuja administração
foi levantada a sede pró-

.

pria ,e adquiridos os equi
pamentos iniciais da cor

poração; Hermínio Lucíolli,
o segundo e atual coman
dante, desde 1910, e os de�
mais <presídentas, como

seguem: Nélson Leopoldo
Dríessen. João Batista
Prim, Edmundo Kloso�s
ki, José Carlos Neves,
Raul Driessen, Adolar
Jark e, agora, Alvaro
Mann.

N.a gestão dos quatro
últimos presidentes surgiu
a grande ampliação da
sede social e aquisição de
equipamentos, destacando
se os veículos especiali-.
zados, que coloca a corpo
ração ao nível das melho
res

. existentes no País .

Mann, divide o Conselho
Administrativo, atualmen
te;"töm o Vice-presidente
José Carlos Neves, secre

tário geral Gerd Baumer,
l{> secr. Edmundo Klo-

. sowski, 2Q secr. Roberto'
Donath, tesoureiro geral
João Pedro Gascho, 19
teso José Olívio Papp, 29

. O Superíntendente Re
gional. em Santa Catarina
do Instituto' Nacíonal. de
Assistência Médica da
Previdência Social, Rícar-

.

do Baratieri, prestou es

clarecimento a propósito
da nota ofieial publicada
recentemente no "Correio
do Povo". Diz·a .nota: 'A

propósito do esclarecimen
to dos Hospitais São José
e Jaraguá, publicado por
esse órgão de imprensa -

(edição de 31/05 a .

06/06/86), cabe-nos infor
mar que as avaliações de
terminadas por esta Supe-
rinténdência resultaram l1J

constatação . de que o

atendimento médico-hos
pitalar nesse ml'nicípio
transcorre sem problemas

.

de relevânêia.

...... Os relatórios firma
dos pela. €hefia do Serviço
de Medicina' Social . do
INAMPS em Jaraguá do
Sul dão conta da suficiên
cia das' cotas de interna

ções que lhe foram desti
nadas, sendo ainda opor
tuno saÍientar qué even

tuais mudanças de crité
rios serão estudadas sem

pre levando em conta 0$

interesses dos' Sepllr;::orln'S
dá PrevidênCia Social".
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