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JARAGuA DO SUL - CIDADE S(MBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

·Leilão de arte· vai auxiliar a· Aç.II.Social
--

". o".

Guaramirilll festej'a seus
- ,3<l-lÜS

,

'>
"." '.�

· -

lieuer,-Alberto Luz, César __ Jentee Bretthaupt. Dànilo
Otacilio, Rodrigo de Hare, Diás Paiva, Adelíc Zim
Silvio Pléticos, Ell Heil, mermann, Fernando Bas�
Rosí Daríus, Eduardo An- tos-,' Luiz Augusto, Vera

drade, Érico da Silva, Dornbusch, Marina Lue
Edson Machado, Arlindo ders, Rosita Schacht, Ma

Mesquita, Zíta Roncagüo, ríza Kaufmann, Maria Le

Calabrone, Suely Beduschí, cír Bona, Denise Zimmer

Míríam Medeiros, , ÉHo mann da Silva, Dorothéa.
Hannemann, Lygia Neves, Hoffmann, Mármara Gon

Rubens Oestreem, Adria- calves e outros, serão lei-.
na Garíbaldí, Inos Corra- loadas no dia 29 .

din, BIke Hering, Caldera
ri, Telomar, Angelo Cano
ne, Luis Si, Gizela Zadroz

ny, Celso
- Coppio, Theila- -

cker, Eliana Von Hohen
dorf, Augusto Rodrigues,
Doval, Hamilton Macha
do, Volpí, Di Bernardi,
Roy Kellermann. Iraê Rei
chow, Eduardo Lima,' Má
Tio Avancíní, Julieta Brun

ning, Mazzaferro, Neuza
Leite, Arlindo Pereira, Ber
nardete Osório, . Marise
Busch, Wer n e r Levin.
Arian Grachmück, Tanzínt,

o munícípto -de Guara.. -, Dr, João Carlos.Kurtze ao

mirim comemora na pró-v. desembargador .

' :Francisco
. xíma 'quinta-feira, día 28, May Filho, em reconheci
o31Q aniversário de eman-' mentö aos relevantes

-

ser-,
cípação política e' admi- víços prestados ao muní
nistrativa. A Prefeitura cípio, bem como, serão en

Municipal, em conjunto tregues certificados aos

com a Cêmara de Verea" ex-Presidentes do legisla
dores, elaborou uma pro- tívo,

'

gramação que será 'aber- No mesmo dia, poste
ta às 9 horas do dia 213, ríormente à solenidade, na
com destile militar e Ban- Prefeíturá Municipal, ínau
da do--62Q Batalhão de In- guração da galeria dos ex

fantaria, Pracinhas da For-' Prefeitos de Cuaramírím.
ça Expedicionária Brasilei- Ao meio dia, almoço de
ra de Guàramirim, Schroe- confraternízação, Na' data,
der, Jaraguá do Sul e no Estádio Municipal João
Massaranduba, alunos do Butschardt, realizar-se-á õ
29 g.rau do Colégio E'sta-· Torneio Início do Campeo
dual Prefeito Lauro Zim- nato . Varzeano de Fute-

-

msrmann e participantes bol. No día 30( sábado, às
do Campeonato Varzeano. 22 horas, Baile de Aníver
Às 9h30 vai ser ínauzura- sárío do Município, na So
da' a Pracinha 'dos Expe- cíedade Diana, com Júnío
dicionários, em homena- e Júlio, promoção da Pre

g�m'MS veteranos da FEB, feitura e Rotary Club em

ao lado da Estação Ferrei-
.

prol do natal da criança
_
viária; l lh, durante ses- ,carent�;, dia 31, soarê às
são solene nas dependên- 11h, da Prefeitura e Socie
das da Comunidade Evan- dade . Atiradores Diana,
gélica, antreea do título encerrando a programa
de Cidadão Honorário de ção festiva dos 31 anös

Caaramírím ao Dr. Gerson de emancipação do muni
Boaventura Ferreirá, 'ao cípio.

Tomando a arte como
, .

um Instrumente de ,emo

ção e investimento
-

segu
ro, a Ação Social de Ja

raguá do Sul, Creches
Constância Píazerj, e Ran
chínho Alegre e as -Gale
rias Açu-Açu e Lascaux,
promoverão na próxima
sexta-feira, día 29 dé agos
to, às 2Ôh30, no Beira Rio

.
' Clube de Campo, o I Lei
lão de' Arte de Jaraguá
do Sul, com obras ;�xclu
sívas de pinturas, dese
nhos, esculturas, gravuras,
tapeçaríes orientais, cerâ
micas e outras técnícas de

consagrados artistas cata
rínenses e jaraguaenses,

No dia 28, porém; todos
os trabalhos

'

poderão ser

apreciados, no Beira Rio,
.

até as 23 horas. Serão leí
loeiros oficiais Sérgio Che
rem 'Schneider E_l Artur

Henrique Cartens. Dá ren

da do leilão, dez por cen

to serão destinados a Ação,
Social de Jaraguá do Sul..
segundo a presidente Ve�
ra Lúcia Marcatto que se

rá uma das homenagea-
das, ao' lado das compa
nheiras de diretoria.

Obras de Lena Peíxer,
Martínollí, Roberto Feito;
sa, Schíer, Juarez Macha
do, Aldemír Martins, .Fer

-

nando Ikoma, Maciel, Has-
sís, Zane Oliveira, Gui
lherme de Faria, Guído

lI'Oya5 creches domici'liares à' região
- -

· ches acham-se em implan
tação e até dezembro este
número será dobrado, in
forma a coordenadora Al
fa Pamplona. O convênío
celebrado foi com à Ação
Social de . Corupá. após
empresas e lideranças, po
lítiCás e comunitárias te

rêm sistematicamente rei-
·

vindicado o projeto. Reu
niões de mobil_ização da
comunidade, seleção das
ci'echeiras, treinamento e

contacto COI1l os pais das

crianÇas seguiram a9 tra
balho de contacto realiza
do pela coordenação, do

programa.

A Coordenação Munici
pal de Creches. Domicilia
res reuniu na terça-feira

.

dirigentes de quinze em

presas de Jaraguá do Sul,
para explanação do termo
de convênio de coopera
ção mútua que a' Ladesc,
com a ínterveniência da
Secretaria de Desenvolvi- ,

mento Social pretende de
senvolver, a partir do in
teresse demonstrado, pílra
atendimento da obrigação
Íegal por parte das em

presas que' têm em seus

quadros mulheres em Ida
de fértil. Do encontro par
ticiparam o coordenador
estadual· Vilberto Gianesi
ni e a coordenadora muni

cipal Alfa Pamplona, que
vê neste interesse das em

presas, além do aspecto
legal,

.

a. necessidade de
preservar e de' atrair mão
de-obra para. suprir a de
manda existen�e.
A proposta foi apresen

tada, segundo Alfa, ha
vendo perspectivas de
convênios serem assina-

dos brevemente, com em

presas de médio e grande
porte, O projeta creches
domiciliares, que destma
se ao atendimento de cri

anças até a idade
_

de seis

anos, foi implantado - em
-

Jaraguá do Sul no ano

passado e atualmente ca

torze e s tão instaladas.
Guaramirim, através de
convênio Prefeitura/Secre
taria de Desenvolvimento
Social,

,

iniciou·· cinco cre

ches em junho e encon

trám-se em fase de im

plantação outras cinco.

'Pedro Ivo e Kleinübing em Jaraguá
gião e membros do comi
tê central de Joinville
reúne as lideranças do
PMDB de Schroeder, nas

dependências
.

do Grêmio
Esportivo Tomazelli.

Os candidatos ao gover
no do Estado Pedro Ivo

Campos (PMOB) e Vítson .

Kleinü.bing (PFL), estarão
em Jaragll1,á 40 Sul neste

. domingo, cumprindo .atos

políticos agendados pelas
respectivas assessorias. Pe
dro Ivo toma piute no do

mingo, às 10 horas, de
reu'Flião com as lideranças
peemedebistas de Guara
mirim e ao )11eio dia al

moça no éTG e participa
do Rodeio Crioulo, acom

panhado do prefeitô Our
val Vasel, do candidato a

deputado Ademar Duwe,
demais candidatos lança
dos pela região e líderes
do partido, bem como, vai

presenciar o desenvolvi
mento dos Jogos Abertos
Regiona,is.
No período da tarde, às

11h, os candidatos da re-

KlEINüBING TAMBÉM.
i

�J

Vilson Kleinübing, que
concorre ao governo pelo
Partido da Frente Liberal,
visita' Jaraguá do' Sul e

Massaranduba neste do

mingo. A chegada ac Ja

raguá do Sul está prevista
�para as 9 horas, na sede
do Diretórió, rumando pos
,teriormente, .em compa-
nhia do vice-preféito e

candidato a deputado esta
dual Décio Pia�éra ao Ro
deio Crioulö do CTG Laço
Jaraguaense. Na seqÜência
vai a Massaranduba, para
novos contactos políticos.

Em Corupá, cinco cre-

PM VAI FORMAR NOVOS POLICIAIS

O 8q Batalhão de Polí- ,Massj\randuba, Guarami

cia Militar, sediado em �"..ti.I;P.tJnquari, :Biàrra .

Ve

Joinville, encerrou no dia lha, - Garuvà e Pirab€lira-

21 as inscrições para o ba. A· PMSC
.

está ofere

Concurso de Admissão pa- cendo um núm@[.o de 150

f-a- o Curso de Formação vagas .para o curso, desen
de Soldados PM,. feitas volvido num p,el1Íodo de

junto ao Batalhão e nos . seis meses, no próprio Ba

destacamentos policiais de talhão.' Os' yencimentos
Jaraguá do Sul, São Frilli- iniciais serã<;> de Cz$ ...

cisco, . CQrtlpa, Schroeder, 2.800,00.

SAUDADÉS DO I1'APOCU _ Os banhos domingueiros nas águas límpidas
do nosso rio. Ainda é tempo de preservá-lo.

EXPOSITORES CROMADOS

'MOVIMENTAÇÄQ INDUSTRIAL.nRTaMI
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ANIVERSARIO DE INGO GREUEl

João -8 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 Jaraguá do Sul.

. J61as, - relóg19s, pulseiras. anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o maís para

.

presentes na

-Relojoaria
Marechal, Deodoro 431 e.Getúlio V."rgas n" 9

avenida

·Mam���t· ·Coruj�
" Com exclu.t�8ö� a linha de perfumes

I{acquá di Flori �

Venha conhece� as fragrâncias irresistíveis para
presentes ou uso pel:!soal.

- -

Barão do Rio Branco, 168 _:_ Fone 12-0695

JARAGUÁ:30�OS BEM TECIDOs. '

- PÁ'ÓlNA 02

Gente & Informações
Brugnago e Sara Mattar
Fruet; dia 27, o primeiro
aninho 'de Patricia Danie

la, filha Eduardo (Beatrice
Behling) Gomes e no dia

. 29, Cláudio G e rman o

Herbst.
BAllE / RAINHA _ A

Sociedade Vieirense reali
za dia 30, o 'Baile da Ra
inha do Tiro, animado pe
lo Grupo Musical XV de
Novembro. E rainha a Sra.
Geni Cardozoe suas prín-

'

cesas Salete Vieira e Ané
-Iia Müller. A tradicional
marcha pera busca da ma

gestade ínícíará às. 13h30.
Reservas de mesas na

-

se

cretaria.
RECEBENDQ _ Recebe-

ram esta semana as suas

amizades, para uni lanche,
as Sras. Jutta Marcatto e

Nair Wielle e a Sra. Théa
Schmidt recepcíonou a tur
ma do Café das' Primas.
Semana que vem recebe
as integrantes do seu gru
po a Sra. Jane Schulz.

D.R.O.P.E.S _ Coman- '

dante Bruno Kleis, do 89
Batalhão de Policia Mili
tar, palestra -

no Rotary,
terça-feira, sobre, seguran
ça. (x) Neste sábado, ao
meio día, no Juventus, a

feijoada da APAE. Cartão'
a Cz$ 40;000: -(x) No dia
12/seteJ?lbro no Baependi.:
com o 4a. Redenção, o

- Baile da Primavera.

CASAMENTOS _ Nos�
sa agendá registra neste

sâ,_bado, €> casamento de
Osmar José Pereíra/Ivaní
ria Raulíno, às lOh, na

Matriz; às 17h15-Celso
Theodoro/Miria Sardagna e

às 18h-José Pradi/Marise
Voiles. Na Barra, l8h-Pe
dro Catafesta/Elenir Coe
lho.

Grupo, Albano Kanzler,
agradecendo a divulgação,
informando que a renda'

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

liquida da festa foi-de Cz$
48.413,79. (_) O Rotary de
cidiu antecipar para a 2a.
quinzena de julho/87, a

Feira da Malha. (_) Q Ro
deio Crioulo e os Jogos
Regiónais, são as graudes
atrações deste fínaí-de
semana.

CHEGOU. ANDRHEA _

Para a alegria e emoção
dos pais Maurício (Níhu
ra Behrendt) 4� Ç,a;rvalho,
nasceu dia 16, .às �Oh20,
no Hospital M�ternidade'
Jaraguá, a ,primOgênita
Andrhea Behrendt de Car
valho, com 3kg350 e .49cm. '

São seus avós- ROland
(lsolde da Costa), Behrendt
(la. neta) e Frederico
tIngeburg Mallon) de Car
valho: João Lúcio

I fOlga
Rohweder) da Costa são
os bisavós matemos de
Andrhea, aos' quaís cum
primentamos .pelo feliz

, acontecimento.

ARNOLDO, SCHMITT

Comemorou quínta-feírã,
dia 21, os seus bem vividos
95 anos . de idade, o con

ceituado empresário e, ci
dadão Amoldo Leonardo
Schmitt, chefe da grande
clã dos Schmitt, ramifica
da no Estado e no País. O
aniversariante recebeu na

ocasião cumprimentos des
filhos, netos e bisnetos,
que foram abraçá-lo. Aos
cumprimentos recebidos
juntamos os nossos, com

votos de boa saúde e de
que continue muitos anos

ainda em no�so meio.
.

O

Fone 72-1201

Trancorreu no dia 21 do
.corrente Ó 65� ano de vi-

da do sr. Ingo Greuel, po- lEILÄO DE kRTE - A

'pularmente conhecido ..PO! Ação Social de Jaraguá
INGO MüLLER, pelo fato do Sul e as .galerias Açu-
de ter sido criado pelos Açu e Lascaux, convídan-
pais· adotivos José M. do para o I Leilão de Ar-

Müller e Senhora, ambos te em Jaraguá do Sul, com

já falecidos. obrés exclusívas (píntu-
Ele- é 'uniá fígura folcló- ras, desenhos; esculturas,

ríca no tabuleiro social da gravuras, tapeçarias orí-

cidade. Já' teve" muitas enteis, cerâmicas e outras

,:<?cupél'Ções e já dirigiu o técnicas); Será sexta-feíre,
'eine Id�l que, então.. se ' día 29, ,às �Oh3Q, no Beira,
achava

-

instaiado numa '

Rio. No dia 28, até as 23h,
construçã0 'onde-hoje se qe receber naespcrtrvtda- as obras estarão expostas.
situa a Companhía-Méquí- de. 'QS SOUS,A -O Dr. Mar
nas; Pamac; o famoso bos- Por ocasião do centená- lo (Jandira) Sousa.. gover
que da saúde. Hoje, ocu- río, quando do camavaâ nador indicado 87/88 de

,. pe-se com uma- profissão ano 100, ele expontânea- Rotary International, Dis

decente e, como dissemos mente auxiliava na manu- tríto 465, participará de 24

há dez anos, quando pela _ tenção do cordão de íso- a 27 de setembro, do Ins-
- primeira. vez o. cumprí-: lamento para que pudes- tituto Rotário Regional de
mentamos no ano-do cen- sem fazeras evoluções os .Pousada do Rio Quente,

-, tenérío de Jaraguá do Sul, integrantes da escola de em Caldas Novas (Goiás).
.com fotografla e tudo, é sambá, um folião, não en- O evento é preparativo

, cumpridor, de seus deve- tendeu o "espírito, da coi- para a Assembléia Inter-

res, paga as suas contas, sa" e. acabou agredido, o nacional de Nashville, no
não deve nada a nínguém

-

que o deixou muito ínfe- Tennessee. Estados Uni

e tem SUa casa própria e líz, mas qu�",. acabou es- .dos, onde se fará presen-
em' bom estado de conser- ,quecid� na alegria momes- te.

.

vacão,
.

ca. DEBUTANTES/86 - O

Temos' no Ingo Greuel Clube, Atlético Baependí
Vez por outra. entrega-: 'Ou no Ingo Müläer, um recebe. dia 25, segunda

-

se a festejos, onde uma Ou bom amigo e. um leitor . feira, a imprensa," para
.
outra bebida em excesso constante, carente, algu- apresentação, da madrinha

amplia a sua euforia, sem, mas vezes de um pouco, de honra, das patronas-
contudo haver maiores de .compreensão, que os ses e das debutantes. O

'consequências. Também mais apressados não sa- baile branco do clube te
. pode acontecerque venha ,bem .Eetribuir. rá um número recorde de
a ser motivo de gozação Pelos 65 anos os nossos debutantes, haja vista que
por parte de frequentado- parabéns. E muitas felici- até o meio da semana 26
res em bares, que ele sa- dadesl meninas - moças estavam
11'-----.....-----------------....;...- Inscritas. O acontecimen-

to está marcado para o dia
24/outubro. -' ,

DEBS/CORUPÁ_ O ami
go Donato Seidel, secre

tário do Líons Clube Co
rupá, ínformando que. as

inscrições das debutantes
para o baila do día 8 de

. novembro encerra-se no

día 31/agosto. Vinte já es�
.täo inscritas. O casal pa
ranínfo será Geraldo (Lí
lian) Werriinghaus, da so

cíedade [araguaanss, Músi- RETORNOU _ Já de
ca será do Grupo Evento, volta a terrinha, a Sra.
de Estância Velha-Rê. .Ingeburg Marquardt Has-
-.CAFI! - COLONIAL se, que esteve na Alema-

Com "renda em prol da nha visitando a sua filha
APAE, a AABB p:romove-, Crista e familiares, onde
rá no dia 27 de setembro, pQ,ssou bons momentos
às 15h30, um café-colonial j�mto aos seus entes que
beneficente, em' sua sede" rld9s.
comemorativo ao' jubiI® d'.,',"!,,:
dé - prata da AssociaçÂo . ;::-it.A. P. I. D.A. S
AtlétiCa Banco do Brasil.

. Como atrações� desfile' de
modas de Malhas Malweê
e. sorteio de valiosos brin
des entres as participan
tes. Anote em sua agen
daI.

IDADE NOVA _ Cum-
,

,

primentos .
circulando nes-,

te sábado, pela idade no

vé}, pç.ra Rodolfo. Hufe
nuessler e Vera Marcatto;.·
dia '24, Waldemar M. Rau;
,dia 25; Odira Pavanello

Exclusividade T.

-Macchlone - 'AcessolY -

HWY - I e Park Avenue

Rua Pres: Epitácio Pes
soa, 868

I .Jaraguá - do Sul.
,

___._________

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÁGINA 03
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' Jatal11l.· rdo �ul - Semana ae 23 a 29 �e agost<)j8& CORREIO IH!L- ·�:OVO

Ir Trevo da BR - 2.80 1101
Novamente volta à baí- catarínense, jamais se po- cíal. de

.

jovens de ambos Um projeto. inédito, em recursos mateneís,' "a' Me-
Ia o problema, aliás crô- derá obter eficiência no os sexos que' ficam na es- termos de Santa Catarína, talúrgica Erwíno: Mene
nied, da iluminação do seu normal funcionamen- curidão, sujeitos' a serem·' está .sendo ínícíado e de- gott]

'

está cedendo ::álguns
trevo da BR-280 com a to, posto que, em menos molestados pelos frequen- senvolvído em Jaraguá do equípamentos como' 'cha
BR-tOl. Diversos movi- de alguns quilômetros tem tadores de um tão graade ,Sul. 'Trata-Se da constru- 'pas, suportes, registros,
mentes já se. registraram sob suas custas dois tre- número de motéis que já ção de um, secador para cabendo aos proprietários
visando a solução, mas que vos, o da 101 e da rodo- se apelidou a Rodovia grãos, modelo Centreimar- a mão-de-obra e outros.
se arrasta para se tomar via que líga Joinville à Waldemar Grubba em "ro- Centro Nacional de Arma- Funciona à base de le-
insolúvel. - São Chico. dovía da fuzarca", Sem zenagem, que vem sendo nha, com motor e-círeírla-
O Departamento Nado- Daí porque metemos a contar,' é 'claro" o aspecto executada' peio Escritório dor de ar, .Em setembro, a

lãl de'Estradas de Roda- nossa colher para uma su- estético quê um trevo Ilu- Regional da Acaresc, 'com : obra -será: Inaugurade, .com
,�gem� ,etti" reCénte expeâi- . gestão, já que a -região da minado, pode causar' de

.

assessoria do
'

agrêlnomo "p�ovave:1nlent�,;UlÍI."cdia. de
�t�:'�â',AsSöciaçãö:Camer- grande Jaraguá do, Sul (a iMpàttbi -p�ta';uina. região Daniel. Duse, .. da Secreta- ca,m:}}o. PosteriQr.�ao,.', seu

<éhH e':lndl1sti'ial 'de Jara-' própria, GUãI'a:m:itimi Mas- ,Qlle:.'.sedia:o :terâeiró-"par- "fia" dB: 'Agr�c�i:tura e do .tuncíonemsmo. QS .resuíta
... ,;guif'd:CfS'ül, ififorma do 'seu sarenduba 'e Ccrupá] tem' - qU€f- índustrtél d�er§ifica- _AbÇl$tecjIll�nto, pós-gra- dos: serão .avalíaées, pata,
'�S1eJ:önamenforcõm .rela- o maior Interesse em "que :do.'dQ',�'8tád(j.r duado em' armazenagem. a .. partír 'de então, .serem

�ão .äõ-tt-eVo--elfi sí; onde se mantenha beM"ilumina-,' De se-pensat-;, -até, na ,O projeto e píoneíro no dif�ndidos em todas aste
já. implantou o postea- do o trevo em aprêço, não construção de . Um abrigo Estado e baseia-se no mo- giões produtoras 'do Es
mente ,que substituí um tanto pela importância pata esses menos afortu- delo .desenvolvído pela tado, haja vista que o cus

outro, menos 'eficiente. econômica e empresarial nados duvida. que não po·
. Universidade Federal Ru- to é relativamente baixo

mas que a energízação que os "out�dórs", procla- dem, ainda, dispor de 'um ral de- Viçosa, Minas Ge- ,e as vantagens são. grandes.
(êta palavra difk1ll) deve- mam aos viajeiros dá fa- "pé de borracha" para se raís, E o primeiro' secador
rá ocorrer pela Prefeitura mosa rodovia que leva o deslocar com tranqüilida- O secador destina-se pa- que se Instala no Estado
Municipal de Araquarí, a nome de um não menos de e segurança entre dois ra grãos, milho- em espí- daí o grande interesse d�
mesma .Paratydos primór- famoso prefeito da 'capital pontos que tanto pode ser 'ga, forragens,

'

cama ·a.e Secretaria da Agricultura
díos de nossa fundação, de São Paulo, mas pela se- o final, que é Jaraguá do aves e' Outros. Ele' está e do 'Abastecimento no su-

, A se Insísítr na respon- gurança que deve oferecer Sul ou, em sentido conträ- sendo instalado na pro- cesso do projeto. E mes-

sabilidade que cabe àque-: aos viajantes que desem-' rio, o ponto de apoio pa- príedade do produtor' ru- mo antes de funcionar. já
le município do nordaste barcam no trevo, em espe- ra outros terminais' rodo- ral Arnoldo Grützmacher, existe interesse na funeío-

viários.' com a participação dos fí- nabilidade do sistema por
Os governos municipais ,"lhos Orlando e Hélio, em parte de agricultores' que

interessados e-beneficíados Três Rios "do Norte. Nes- desejam beneficíar-sa com

de da cidade estava às 'es- e suas associações classís- te secador, a Secretaria da a ínovação que' 'está' sen
curas e irrompia um peri- tas deveriam se: debruçar Agricultura vem aplicando do introduzida no Estado,
goso incêndio nas instala- sobre opreblema, para re-"

ções da Têxtil Cyruj, S.A., solver defínítlvamente o
o

na CeI. Procóp'io Gomes assunto enfocado, como

235, uma edificação toda comunidades que querem
de madeira, defronte da crescer harmonicamente,
atual redação do "Correio em que cada um não de

do Povo". ve pensar só em construir

Quando o Diretor vol- . se�s, p.órticos ou ent�adas
tava para o local do .sí- ,estIhshcamen�e capr�cha
nístro, lá acaba' de chegar dos para atraIr os tunstas,
um outro Eugênio, o José mas qu.e, gIobalmen!e, pos
da Silva, da Weg, que saIl_l desde a �R-101" usu

orientou o controle do fo- fruu de um VIsual dIUrno

go. A pronta ação dos o noturno que só o V�le
bombeiros evitou uma

do Itapocu sabe proporcIo-

verdadeira tragédia. Uma nar.
,

'

mulher também ajudou. ,

InvestIr nesses melhora

Foi Da. Brunhilde que, à mento.s, mesmo q_ue numa

luz de vela fazia' chama- rodOVIa federal, e plantar
dos de sua �asa a empre- para colher na primeira
sários que conhecia, pedin- semeadura._
do socorro_ para -que um Vamos ,arregaçar as

valioso pati:hnônio não se man�as? -'
,

perdesse nas chamas' de- Fritz von Itapocu - Agosto!
voradoras Todos voluntá- 86. Em homenagem a um

rios e-soU'dários nas emer- amigo que já se' foi desta

gências, como, acontece _te_r_r_a_. _

até hoje. TRICO NO SESI
Nestes vinte anos, mui-

to trabalho, muitas vidas
e patrimônios foram sal
vos pelos heróicos solda
dos do Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jara
Quá do Sul.

. Bombeiros, 20'anos de muito trabalho
o Corpo. de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do
, Sul, comemorou ontem, dia

.
22, 20 anos de fundação.
No período de janeiro de
1968 a agosto deste ano,
a corporação prestou, 942
atendimentos, sendo 195 a

"índústrias, 149 a residên

cias, 59 a automóveis e ca

mfnhões, 177, em florestas
e similares, 144 outros
atendimentos, conto afo.ga
mentos, buscas e ajudas à

políCia, 218 prestações de

serviços, isto em toda a

região. Para o comandan
te Hermínio Lucioli uma

das ocorrências mais peri
gosas onde Os soldados in
terviram foi no final do
ano passado, na Weg Quí
mica, ,em Guaramirim, on

de um incêndio destruiu
uma unidade fabril da
empresa.
No entanto, há' uma

curiosidade que _poucos
têm lembrança: a primei
ra vez, há 20 anos, em que
a sirene foi oficialmente
acionada, para ànundar
um sinistro, ela o foi pe
)0 nosso diretor E.v.
Schmöckel, numa mádru
gada de muita tempesta
de em que mais da meta-

RODEIO CRIOULO MOVIMENTA A CIDADE

Com recepção aos CTGs S:gR . Vieirense com I'OS
e piquetes, desfile pelas Vacaríanos" e' às 24h,
principais ruas da cidade, apresentação da inverna
,laçada individual e baile da artística, pelo CTG 20
na Sociedade Víeírense, de Setembro, de Curitiba.
foi aberto ontem, o V Ro- Para domingo, às 8 ho
deío Crioulo de Jaraguá ras, reinício das competi
do Sul, na sede campes- Ções com tiro de laço,
tre do CTG Laço Jaragua- lOh prova da estafeta,. I1h
ense, que revive, assim, o missa crioula celebrada'
e s p í r i t o tradicionalista pelo vigário João Heide
através do congraçamento mann, 12h almoço, 13h fi
e do .culto às tradições nal da laçada de patrão e

campeiras. Para este sába- inqividual, 14h nnal 'da
do, dia 23, a programação laçada por equipe, 15h fí
n;larca para as 8 horas o nalíssima das provas de
início das competições, 9h gineteadas em cavaios
tiro de laço por equipe, chucros e bois, 18h eneer-
12h almeço, 14h reinício ramento do rodeio com

das competições, 15h laça- entrega: de troféus aos

da de patrão, 16h gine- vencedores. No tablado
teadas em cavalos 'chu- haverá apresentações de
eros e bois, 23h baile na grupos folclóricos.

-

EDIS PEDEM MELHORIASA CIDADE

o projeto-de-Iei que
concede Cz$ 500 mil 40
Samae por conta do ex

cesso de arrecadação fbi
aprovado pelo Legislativo
Municipal" esta semana, .o
vereador Almiro Antunes

Farias Filho (peca), que é
o que maís indicações tem

apresentado, solicitou a

abertura da, rua 484 à Ro
dovia BR-280 Engelbert
Oe_çhsler e, também, ao

Samae; pediu a implan-
'tação da rede de água
no Loteamento Rodrigues.
,Errol Kretzer, ao Líder do
Governo na Câmara, soli
citou -

o fechamento de
uma vala na rua Marina

Fructuoso, assim como

providências para as me

lhorias nas cah,eceiras da
ponte Abdon Batista.
Já o vereador Marino

Verdi Lenzi apresentou
projeto-de-Iei reconhecen
do a Sociedade "Círculo
de Orquidófilos de Jara
guá do Sul" como de Uti
lidade Pública Municipal e
Luiz Alberto Oeschler, te
ve aprovado requerimento'
congratulando-se com o

Corpo de. Bombeiros Vo
·luntários de J�raguá do
Súl pela passag,em dos 20
anos de fundação, come

morados dia 22 de agos
to,

O Centro de Atividades
do Sesi de Jaraguá do
Sul, abriu matriculas pa
ra curso ,de tricô. No Cen

tro;Ai:u�:�ãlter Marquardt
835), as matrículas pode
rão ser feitas até o dia 29
de agasta; das 7h30" às
llh30min e das 13h30 às
20 horas e, na Comunida
de São Francisco de Assis,
da rua Joinvile, nos dias
27 e 28 próximos, c;las 14
às 17 horas.
Este é um dos cursos po

pulares que o Sesi ofere
ce à comunidade da re

gião.

SurdezAp·arelhos contra
O CENTRO AUDITIVO BLUMENAU comu

nica que' o seu técnico ,estará ate�dendo na

ÓTICA HERTEL no dia 18 de setembro, no ho

rário comercial, COIU os mais modernos .aparelhos
contra ii surdez. Demonstrações gratuitas e sem

'qualqu�r compromisso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CQRRJHO 'DO PoVO

Fazem anos hoje: 23,
Dr.' Rudolfo Hufenues

,

sler Sra. Vera Marcatto,
, ,

S"

Sr. Luiz Antônio. Resa, r.

Une Gadetti, Dr. Norber
to Haíermenn. em Fpolís:
Sr. Alvaro. Stinghen, Sra.

Frida Bauer.

Fazem anos d.omingo
Sr. Waldemar Maxímí

llano Rau, Sra. Elisabeth

Gressinge1;", Sr. Herbert
Buerger, Sr. Vergílío De

marchi, Reberta Palema
Ríbeíro, Sr. Wiegand Ree

der, Sr. Ewaldo Ziemann,
Rubens Voígt, Sra. Elia
ne Schmitt de Bem.

Ola 25 de ago$to
Sra. Odila Pavanello

Brugnage, Sra.. Jesefina
SaUer Picceli, Sr. Loreno

Alperstaedt, Sra., Milda
Schütze, Marcinei Töwe,
Waltraud Lueders, Sr.'
Brune Olska, Sra. Terezi-
nha B. Vailatti, Sra. Sara
Fruet, Elenice G a r c i a

Schwartz, Srta. Sueli Hub
ner, em Schreeder; Ma

nuela, ,filha Dr. Manoel
Henrique (Vera) Karan,
em Curitiba. ,

Ola 26 de agosto
Sra. Maria Teresa Rubi

ní, Sra. Teoníla Dumker,
Sr. Nélsen Driessen, Sr.

Herberto Fischer, Sra.

Reintraut Lipinski, Leoní
E. Narloch, Ralph Schom

martz, Sra. Olívía, esposa
Bonífácío Petrí, Sra. Ivete

Vosgerau Hemmerding} em
Ctba; Sra. Clementina

Zapella' Abelino, Sr. Gus

.tave Alperstaedt, S1'. Ar

nilde Catles Pereira, Sr.
Jesé Carlos Gerent.

Ola 27 de agosto
Patricia Daniella, filha

Eduardo. (Beatrice Behling)
Gemes; Sr. Alberte Sbar

delatti, Sra. Leny Maria
Silva des Reis, em Ceru

pá; Sr. Wilsen Baggentess,
Srta. Mirian Bauer, Sr.

Agestinhe da Silva 'Duar

te, Sr. Ivo. Ristau, em

Schreeder; Olga Lueders"
,Aline Leticia Fröehner ,em
Schroeder.

, Ola 28 de agosto'�';_
Sra. Emma Bleich, Sra.

Teenila Remani, Sra. Ner
ma Lange Kreg'el,o em

Schroeder: Rudi Konell e

Moacir Gualberto.
Dia 29 de agosto
Sr. Cláudio Germano

Herbst Sr. Arno Schmitz,
Sr. AmaurijKrause, Sr. Car
Ies Günther Heinzle, Sr.

Heins Ziemer, Sr. Hareldo
Velski, Ad�mar Oswaldo

Berges, Margaret Denise
Schmidt, Leener" Adolfo
Leier, Walter Lueders, So

raya, f i I h a Arievaldo

(E11en-Silvia) Hansen.

Edital 14.990 de 12-08-86.
Frtdol1no Kanls e Marllse
Bier
Ele, 'brásileire, solteiro,
operárío, naturer-de Jara

guá do Sul, domícílíedo e

residente na Estrada Gari
baldi, neste distrito, filho.
de Germane Kanis e de

Irmgard Voígt Kanis. Ela,
brasileira, solteira, lavra

dora, natural de Jaraguá
do Sul, domícílíada e re

sidente na Estrada ítepocu
sínho, neste distrito, filha
de Walter Bier e de Ger
da, Klebber B�er.··

.
,

NASCIMENTOS

Dia 25/julho
Elaine Cristina, filha Edson
(Neide) da Cunha.
Dia OI/agosto
Adair, filho Moacir (Iza
bel) Machade.
Ola 07/agosto
Jonatas, filho.Walfrid (Ma.
do Carmo) Cardozo.

.

Dia 08/agosto
Harildo, -fílho Arildo (Te
rezinha) Vieira.
Simone, filha Angelíno
(Ângela) Marangeni.
Dia 09/agosto
Scoth, filho. Uílson (Mar
ly) de Mota.
Johan Carl, filho Nilson

(Sandra) Radtke.
Eduardo, filho. Egídío (Di
va) Kiatkoski.
Díonéi Carlos, filho Ger
vásio (Renita) Kíatkoskí.
Dia lO/agosto
Evandro Cristiano, filho
Manoel (Marli) da Silva
Dia H/agosto
Ricardo, filho. ,Ralf (Elia
ne) Brandenburg,
Priscila, filha Mário. César
(Ma. Leurdes) da Silva.
Gilson, filho Vitórie (Ma
falda) Fessile.
Dia 12/agosto
Jeferson, filho Ivan (Isel
tete) Giützmacher.
Dia 14/agosto

'

Luís Felipe, filho. Aldecy
(Eliane) Knabben.
Scheilla Graziela, ,filha
Wilsen (Sílvia) Schneider.
Dia 15/agosto
Tânia, filha Sebastião (Ma
ristela) Veloso.
Matcon, filho Ademir (Ro
seli) Giovanella.
Dia 16/agosto
Andrhea, filha Maurício
(Nihura) de Carva.lhe.
Greice, filha Adilsen (Ma
rina) Antunes.

'

Carlos Roberto, filho. Vil
sen (Marlene) ScheUem
berg.
Simone, filha' Antônio
(Sandra) Teixeira.
Cristina Andréia, filhaVal
dir (Marlene) Bagie.
Dia 17/agosto
Cristiano Celse,' filho. Re
meu (Vaidete) Darem.
Dia 18/agosto,

-

Vanessa Luana, filha Car-'
los (Resemere) Martini.

PÁGINA' 04

Proclamas de Casamenlos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEH..\1ANN, Oficial do R�

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

Cartório exibindo os doc'wnentos exigidos pela: Ieí, a fim de se

habilitarem para casar. os seguintes:

Edital 14.991 de 13-08.-86.
José Luis dos Santos e Leo
nilda Buccíe
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ca
noínhas, neste Estado, do
miciliado. e residente na

Rua Paraíba, 142, nesta ci

dade, filho de Carlos Ame
retí dQS �ntes � de Rosa-
,'lina Çençalves de Almet
d.a. Ela, brasileira, soltei
ra,' operäría, 'natural de
Jeinville,' neste Estado,
domícílíada e residente
na Rua Paraiba, 166, nes

ta cidade, filha de José
Buccío e de Maria Lucia
Junkes Buccío,

Edital 14.992 de 14-08-86.
Amarildo Tecilla e Jandl
ra Balblnot
Ele, brasileíro, solteiro,
ferramenteiro, natural de
Jaraguá do Sul, domící
liado e residente na Rua
João Januário Ayroso,
3086, nesta cidade, filho
de Atilio Tecilla e de Selli
Vasel TeciUa. Ela brasiei
ra, solteira, operáríe, natu
ral de Itatiba do Sul, nes

te Estado, domiciliada e

residente na Rua - Francis
co. Hruschka, 165, nesta

cidade, filha de Arí Bal
bínot e de Antônia Cacil
da Balbinot.

Eflital 14.993 de 15-08-86.
Cópia recebida de cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado.
José Rosa e Sueli Rodri
gues de Souza

Ele, brasileire,' selteire,
serralheiro; natural de In
daial, neste Estado, dorrli
ciliado. e residente na Rua
Campe Alegre, 286, em

,Ilha da Figueira, neste

distrito, filho de Valdevi
no. Resa e Maria Magda
lena Rosa. Elar brasileira,
selteira, auxiliar de- aca

bamento, natural de Join
ville, neste Estado., domi
ciliada e residente Bairro
do Avai, em,GuaramiriW:
neste Estado, filha de JU
vencio Rodrigues de Sou
za e de Erica de Souza.

Edital 14.994 de 15-08-86.
Romeu Roque Scaravo
naUo e Sandra Mara
Czornehkyy
Ele, brasileiro, selteiro,
operário, natural de Ira-
,ceminha, eíÍl Cunha Porã,
neste E'Stade, 'domiciliado
"e residente em Barra do
Rio Cerro, nes�e 'distrito,
filho. de Severino' Roque
Scaravonatto e de Eu�e
hia Olga Scaravonatto.
,Ela, brasil.eiro, solteira, do

lar, natural de Perto União,
neste Estado, domícílíada
e residente em Rio Cerro
11, nestedistrito, filha de
Pedre Czemehkyy e de
Orlandina Czernehkyy.
Edital 14.995 de 15-08-86.
Geomar da Costa e Mau
rilla Maes
Ele, brasíleíro, solteiro,
operárío, natural de Jara

guà do Sul; domiciliado. e

residente Rua Joinville,
697, nesta cidade, filho
de Saul da Costa e de An
dreza Zezuino da Costa.
Ela, brasileira" solteíra,
operária, natural de Jara
guá do Sul, domícílíada e

residente ne Rua Henrique
Marquardt 380, nesta ci

dade, filha de Osvaldo
Maes e de Serena Maes.
Edital 14.996 de ·15-08-86.
Rubens Seil e Maria Izabel.
Pinheiro
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio. Cerro
U, neste distrito, filho de
Udo Sell e de Edla Guen
ther Sell. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natu
ral de Vítor Meireles, em
Ibirama, neste Estado, do
miciliada e -residente na

Barra do Rio Cerro, nes

tes distrito, filha de José
Pedro Pinheiro e de Ene
dina Maria Pinheiro.
Edital 14.997 de 18-08-86.
Nailor A1vea Theodoro e

EVélJlir Maria Fodi
Ele, brasileiro, solteiro, aU
xiliar de escritório, natu
ral de Rfo Negro., Paraná,
domiciliado e residente na

'

Rua Francisco Zacharias
Lenzil 568, nesta cidade,
filho de Marcelino Alves
Theodoro e de, Licia Ru
thes Theodoro. Ela, brasi
leira, selteira, balc'onista,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente na RUa Joaquim
I:rancisco de Paula, 2.101,
n�ta cidade, filha de J0-

, �Carlos Fodi e de Ivoni
'G'tówatzki Fodi.
Edital 14.998 dê 18-08-86.

. Ademir B�lsanelli e Nllma
'Klinkowski
Ele, brasHeiro, sólteiro,
operário, natural de Mas
E·aranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na
Ilha da Figueira, neste

,

distrito, filho. de Alberto
BalsaneUi e de Malvina
BalsaneIli.
Ela, brasileira, solteira,

operária, natural de Luis
Alves, neste Estado, domi
'ci1ié!.da e residente no

Morro da Boa Vista, nes

te distr�to, filha de Paulo

Klinkewski e de Adelina
Thomaz Klínkowskí.
Edital 14.999 de 18·08�86.
Adllson Sacht e Roset]
Maria Kasmlrskl '

-

Ele, brasíleíro, solteiro,
serralheiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente- em 'João Pes
soa, neste distrito, filho. de
Paulo. Sacht e de Iolanda
Ruth Rehweder Sacht. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Massaren
duba, neste Estado, domí
ciliada e" residente em
,Jeãe Pessoa, neste dístn
to, filha de Alberto Kas
mirski e de Maria Mada
lena Sísz Kasmirski.
Edital 15.000 de '18-08-86.
Sebastião Deeker e Darci
Baumann
Ele, brasileito, solteíro,
almexarife, natural' de
Massaranduba, neste Esta
do, domiciliado e residen
te na Rua Joínvílle, nesta

cidade, filho. de Pedro De
cker e de Anastacia Koch
Deck.er. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de conta
bilidade, natural de Jara-'
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Luiz
Kienen, 66. nesta cidade,
filha de Herbert Baumann
e de Matilde Finta Bau
mann.

Edital 15.001 de 19-08-86.
Pedro Cataíesta 'e Elenir
Coelho
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Bar
ra Velha, neste Estado,
domiciliado e esidente na

Estrada Garibaldi, neste
distrito, filho. de Nisio
Catafesta e de Catarina
Junkes Catafesta. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, na
tural de São Pedro de, Al
cântara, em São Jesé, nes
te Est.ade, domiciliada e

residente na Estrada Ga
ribaldi, nest.e distrito. filha
de Antônio. João Coelho
e de Olga Coelho.
Edital 15;002 de 19-08-86.
Paulo Fodi e Denise de
Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Matelândia, Para
ná, domiciliado e residen
te .na Rua Jorge Czernie�
wicz, 1.297, nesta cidade,
filho de Conrado. Fodi e

de Alzira Fodi. Ela, brasi
leira, selteira, vendedera,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Jerge Czerniewicz,
nesta 'cidade; filha de
,José Jerge de Oliveira e

de Evelina Doerilig d�
Oliveira.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela 'imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.
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Estensão rural prioriza sua atuação em Jarauuá
A extensão rural, atra

vés do Escritório Local da
,

Acaresc de Jaraguä do
Sul definiu como metas

prioritárias em 86/87, as

culturas do arroz, banana,
.mílho e a bovinocultura
de leite. Através de um

extensíonísta e agrônomo,
aplicando uma metodolo
gia própria, através da

instalação de lavouras di
dáticas; reuniões". difusão

.. '
' das técnicas por meío, dos

"o, materiais dísponíveís e di

.

' vulgando os resultados, a

extensão priorizou o aten
dimento a estes setores,
sem, no entanto, deixar de
dar' atenção a olericultu
ra, apicultura, piscicultu
ra, reflorestamento e ou-

tras.
O arroz tem área culti

vada de 2.000 hectares,
com uma produtividade
média de 4.500kg/ha e

produção, no ano, de 9.000
toneladas O objetivo do
planejamento é aumentar
a produtividade, elevando
a para 6.000kg/hectare a

médio prazo, através da
utilização de cultivares. de
boa qualídade e maís pro
dutivas. O-controle dé in�'
vasores, notademente o

arroz . vermelho receberá
especial atenção; segundo
Laurindo Goedert e Dejaír
Pereira, da" Acaresc.
O milho, em: 2.700 hec

tares cultivados, tem uma

produtividade média de

":'-.

EDITAL DE CONVOCAÇÄO DA
CONVENÇÄO MUNICIPAL

Convenção Municipal do Partido Democrático,
Trabalhista _ PDT _ Municipio de Compá-SC

.r:.

O Presidente da Comissão Municipal Provi
sória do Partido Democrático Trabalhista _ PDT,
convoca os filiados do Partido até o dia 15-08-86,
para a Convenção Municipal, a realizar-se no dia
31 de agosto de 1.986, na CAMARA DE VEREA
DORES ne cidade de Corupá-SC, iniciando-se às

., c. .

• _

9:00 horas da manhã, para discussão, apreciaçao
do manifesto, programa e estatuto do Partido e

-roionzando-se pelo' tempo que se fizer necessá
rio à votação dos convencionais à eleição do Di

retório, que chegarem ao recinto até às 17 ho

ras, à apuração, proclamação dos eleitos e lavra
'ura da Ata.

Ordem do Dia será a seguinte:
1) Eleição' dos membros e dos suplentes"do Di

retóno Municipal.
2) _ Escolha do Delegado e do respectivo Suplen-

te à Convenção Regional.
.

Corupá-Sfl, 15 de agosto de 1.986
Amo Glatz '

Presidente da Comissão Provisória
," .

�'". -;

Pelo presente Edital, ficam convocad�s �odos
os sócios quites com a tesouraria, com direito a

voto, a comparecerem à Assembléia Geral Extra
ordinária, a ser realizada no dia 24 de agosto de
1986, às 9 horaj, 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;

2�) Assuntos Diversos.

Jaraguá do "Sul, 12 de agosto de 1986
.

Jaime Célio Piazera _ Presidente

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
EDITAL DE.CONVOCAÇÄO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

3.000kg/hectare e uma

produção ano de 8.100 to
neladas. segundo dados do
IBGE. Esta produtividade
deve ser melhorada e em

função disto a. extensão
recomenda a aplicação da
adubação verde e aduba
ção orgânica, correção' da
acidez do solo através do
uso do calcáreo, aplicação

, de sementes fiscalizadas e

recomendadas ., pela pes
qúísa.: O expurgo' Er 'o ar

mazenamento do produto,
to, após a colheita, são
também prioridades.
O município de .Iaraguá

do Sul, apesar da sua vo

cação industrial, possui
cerca de 1.500 famílias que
se dedicam as práticas
agrícolas no campo. A
cultura da banana- repre-,
senta um potencial

.', nada
.

desprezível. Atualmente
1.500 hectares estão plan
tados, com "produtividade
de 15 toneIãdas- 'por hec
tare e uma produção anual
de 22.500 toneladas. O
rendimento é' baixo, po
rém, as lavouras conduzi
das tecnicamente tem de
monstrado. na prática, que
o nível pode ser eleva
do. A ádubacão, cuio pe
ríodo recomendado é abril,

- agosto e dezembro, assim
como o controle do mal
de sizatoka constituem-se
em prioridades da exten
são rural. pm Jaraguá do
Sul, em S6/87.

MORANGO GIGANTE EM JARAGUA

Com 75.000m2, água de ribeirão, luz, escritura
da e averbada. Local: Rio da Luz. Preço: Cz$
45.000,00. Aceita-se carro no negócio. Tratar com
o proprietário Juarez, Fone 12-0588, no horário
comercial.

Posto ,de Vendas
.

Marcatto
Chapéus, bonés, vizelras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
'Em -frente à fábricá. _ Amplo estacionamento.

Serviços de Conservação Industriais e Resi
denciais. Instélações e Consertos de toda a linha

elétríea.cmontegens de-":ap�r�lhos e instalação de
interfónes. �

c,

�,�".'" -.,

Experiência e garantia do serviço executado.

Rua Equador 62 _ Fone '12-2693._;, Jaraguá do Sul

Santa Catarina tem sido
palco de notícias sobre
colheita de produtos agrí-

.
coles de tamanhos desco
munais, assombrando seus

próprios 'plantadores. Em
Joinville colheu-se aípím
de tamanho fora do habi
tual, em Blumenau a la
voura

.

apresentou um pe
pino de quase 30 quilos e

no Alto Vale do Itajaí
uma abóbora tinha que
ser carregada num carri
nho de mão. Eis que, ago
ra, o fenômeno da terra
fértil acontece também
em nosso meio. E em ple
no centro da cidade. Ce
cílio Müller reside na Rua
Tufy Mahfud, aquela ao
lado do Pavilhão Artur
Müller, que liga a Presí
dente Epitácio Pessoa à Av.
Getúlio Vargas. O número
da' casa é fio.
" Pois bem, Cecílio e A.dal
b�ho: Jacobi sã.o excelen
tes amigos e' companhei
ros do Senta PUa Boliche
Clube, das 6as.-feiras, no

Clube. Atlético Baependí.
A amizade também se es
tende às esposas Erica e

Alzira e elas, um dia re

solveram um projeto de
plantar alguns canteiros
de moranoos na proprie
dade do Cecílio. Prenara
ram a terra na forma ha-

'.

.

bítual. na base do adubo

Vendo

caseiro" sem defensivos
ou outro qualquer Ingre
diente para melhorar e/ou
aumentar a produção. Os
tempos se passaram e,
quando foram colher os

morangos que apareciam
muito vermelhos entre a

folhagem verde, o cantei
ro' plantado pela Alzira,
esposa do Jacobi, ficou
assustada com o que via.
Um morango enorme ape
recía à sua frente, de ta
manho descomunal, . que
precisou ser levado. à ba
lança, onde registraram
um morango com 115 gra
mas de peso. Outros tan
tos também apresentam
uma robustez que vou te
contar, capaz de invejar
ao mais experimentado la
vrador especialista na
área.
Os dois casais, festeja

ram
.

uma tã() �r9�iga co

lheita e, �.. �e�:':��p,�tir a.

mesma, com'jEóT�I!.gºS ex

cepcionais, o 'projeto' será
aumentar os canteiros, pa
ra produção em escala do
micro produtor,

E nós daqui do cantei
'ro da redação torcemos ,

por uma bem sucedida co

lheita, com a remessa. de
exemplares para aprecia
ção e degustação.

Evi Slnsval - 8/86

Já o gado leiteiro, cuío
rebanho estimado é de 14
'mil cabeças, das .quels 6
mil vacas, é responsável
por uma produção anual
de 8�500.000 litros, com

uma média de 1.400 lítros/.
vaca/ano. O rendimento é

.

considerado baixo e pode
ser elevado, consoante
Lauríndo e Deiaír, uma
vez que proprtedades bem
conduzidas têm alcancado
rendimento entre 2.500 à
3.000 litros/vaca/ano. A
meta prioritária, além, da
saúde animal, será a ali
mentação, com o emprego
da, mj.R-EUalização adequa
da, silâ�gem, pastagem de
inverno e formação e ma

nejo das .capíneíras. Quer
se baixar o custo da pro
dução, sem

.

onerar o cus

to final do produto.

o J C
,

,

Manutenções

";
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'OastU
..

Máquinas ' ttda�' -'
, Equipamentos., para .

fábrica de doces de írutee,
cha"pas de cobre, fundição de elumínío e

.

bronze.'
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua JoinviHe, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

.

eia.Spezia Lida.

.

CORREIO D'á "'POV'O"

da IMEYI

&

Coluna
MADEIREIROS. BENEFICIADOS..,. Através de

sugestão' apresentada pela Pampesc à Secretaria
da Fazenda, no início do ano, sugerindo a dispen
sa às mícroempresas do pagamento do ICM, de- .

vído na condição' de responsável (deferimento) no
caso de árvore em pé, toras', achas e pedaços (le
tra J da alteração 215 _ Decreto 28.049, de .... '

24-12.s'5). Depois de estudos, consultas e audiên
cias com o governador Esperidião Amin, finalmen- ,

te saiu, 110 dia 16-06-86, o decreto que beneficia.
todos os madeireiros do 'Estado.

,. . ,.

-PALESTRA EM CORUpA -,- No préxímo dia
.

28 de agosto, .quínta-Ieíra, às 20h, no -Salão Paro
quial de Corupá, O Sr. Roberto de Souza, diretor
da .Federação das. Associações das Micro e Pe- .

quenas 'Empresas de Santa Catarina-Fampesc, fá
rä uma palestra a todos os interessados, abor
dando assuntosteíg como: o que é microempresa,

. o que é o PAN, a: importância da Associação no

Estatuto da 'Microempresa, dentre o:utros.' Pela re

levância do acontecimento, a participa'ção dos
microempresários corupaenses é muito importante.

:BADESC EM: ,SETEMBRO � A· reunião que o

.Badesc realizaria em- -Jaraguá do. Sul, no dia 15
L

passado, foi cancelado devido a problemas de for
ça .maíor, A mesma, no entanto, acontecerá em

setembro, em data a confirmar.
.

, ':: z··

SERRARIA Ii SERVIÇOS DE TRATO�
Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados. ,

Ruó João Januário Ayroso, 772 _ Jaragua Es
querdo _ Fone 12-0300 .: Jaraguá do Sul _ SC,

. ,

Fôto" ,Nortelândia J lida.
Ru� Venâncio da Sllva Porto 785 _ Fone 12-2804

Metalúrgica
.

Franzä ., Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 � Fone "72-1387

Persiemcs Engler

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

ESTEIRINHAS HORIZONTAIS . E VERTICAIS,
PAINÉIS PARA DIVISÖES-TÖDAS,�M' MA.DEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGºl,t!\r C9M
EXCLUSIVIDADE, AS VERTlCAIS E,.M-,-A:{.UMí
NIO E JUTA: PORTAS SANFONADAS EM vA
RIAS CORES. E- BOX PARA BANH�IROS.

Filça..� uma visita ou ligue-nosl
, , '

Rua Max,Wllhelm, ,869 _ Fone (047;J) '12-0058

Jal'aguá do Sul-SC.

,ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVITZ -

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

INTERIMOVEIS
Intermediária' de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

CONSTRUA CERTO

��,:
os ::s�::TOS

BASTOS
& fflÓES

,

Apartamentos de fino acabamento.

NOVO LANÇAMENT<?
Com 142,OOm2, finanCiamento até 24 meses, com

e.nrega em 15 meses, situados na rua Barão do

.Rio Branco.

"

rillduciall, comlrclàll , indúl'rloilProj,tol

SUBA HONDANA
-

j'o � .

CHE GOU" A

CONCESSIONARIA"Jl.p.�A DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MO�S:'·. ISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H OND A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILÓTANDQ A SUA MÁQUINA.
.

Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72-2999. ..; Jaragui\ do Sul _ SC; •

R.formol 'm 0"01
. �PrO)l,tol d" jor.dln•.

RUA ',UILHERME' WACKERHA'EN ·'10 /1.
E.m : frente

.

00 'Fo;um, ':)-. ,.'

-

-

EMPREGADA DO�STICA
Temos vagà para empregada doméstica. Exige-ße
referências. Tratar pelos fones 72-0363 ou 12-:0091,
�om Araci.

RESERVE agora '�s seus brinquedos pa,ra o Natal

Pague mensalmente, sem JUros, pelo preço à vista.

Casa Schtnilz
,

.

A malOr variedade de brinquedos da cidade.
.

Ofidna de consertos autorizada

"Estrela" e "Bandet-rante"
Av. Mal. Deodoro, 226 _ Fone: 72-0838

'Jaraguá do Sul _ SC

I
. ,

Estado' de Santa Catarina'
PREFEITURA MuNICIPAL DE J

Concede' aUxílio ao ;ServiçO'
nicipal de água e Esgoto �

tras providências.,

o PREFEITO
SUL, no uso das
ridas, "

FAZ SAB�R a todos os" li
nicípio que a' Câmara,de V�
ele 'sanciona, a seguinte LE!Í:

Art. lQ _ Fica o Chefé.;cW
cipal autorizado a abrir UJIf'Cl'í
concedendõ auxílio ao Serviço
cipal de Agua.e Esgoto .�.

Cz$ 40.000,00 (Quarenta mil c

pesa correrá por conta da sé
Orçamento vigente, a saber:
0802 __:. DIVISÄO DE SERVIÇOS
0802.13764471.018 _ AmpliaçãO
co de abasteciment9 d'água do
802.19 __ 4.3.3.1 _ Auxílios para'.
pital .

Art. 2Q � A despeSa decorr
terior, correrA por cOhta da
prográma � verba abaixo diseri
tes do Orçamento' vigente, a sabe'
0701· _ DIVISÄO DE OBRAS
070L03010251.008 _ ConstruçãO':
prédios públicos municipais. .

701.02 _ 4.1.2.0, E-quipamentoS
manente .

Art. 3Q _ Esta Lei entrará
de sua publicação, ficando revo

. , ções em contrári

Jaraguá do

DURVAl. VASEL
Prefeito Municipal

.

Opinião
'

Javem

-

CORREJO DO, P_OVO .

.
frioliveira Com. e Re,pres. ttda •

Fiambreria
Sob a dir�ção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Ungu:iças, Defumados,

Carne de 'Porco" Carne Bovina Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

:E ali na Av. Mal. 'Deodoro, 744 (proximidades do

Colégio Divina" Providência) . ou faça a sua enco

menda 'pelo fone: 72-1187.

Câllaras: Modesto vai ao ,Congresso
..

E D I T
AuREA Mü1LER' :E tnteréssante venücer

de Notas e Oficial' de Prot'êst� clt a relação de multas de
de Jaraguá do,Sul,'Estado de S. ' trânsito, onde nunca vi-

lei, etc. .' ." mos o número da, placa de
F� saber a todos qQ;8ntOS .um dos veículos da Pre-

se acham nesteCartérío.pua p feitura, dai perguntamos
A· d S t 'R

.

p' d da razão, dessa ímpunída-rno os an OSi ua- ,e ro

der; Alvino Hornburg.. neste' .lDem de? será que. a Polícia.

Represent. e Com;· Ltda, Rua: "Mazure-. não pode multar carros da
chen 38, Nesta; Bnedír Males' ata Luzia, Prefeitura'? Pois o .que se

Nestaj-Brminlo NÓ'vak� RUa'Ja :Nesta;'·. nota.: com .. frequêncía nas
'1

," .

xd 'I Tr'" ,
__ c' ..

A'
.

M'·�"l / .....les , ruas -da" cidade, sãó veícu-.

reneu,i'\. e ar naFger, v." (Ui � nc VI
-' _'

ta'; Juan Vidäl:'Héri:er0� RUa 'oí:,6.é4,· -, los da munícípalídade tra-
", N�sta;';José Pracli';>Rúa!,Sánta, '�t:Mq� �" fegalldo ein: alta velocída-
dereire e Cérealísta- D. MÜlter -

.- ',e :Cê� de, desde fuscas, camí-
. realista D.: 'Müller; :Rio c dä,é.·�

.

:Rtcard:ö'" .nhões até petrolas, Basta -

.

'Chiodini, Av. MaL Deodoro" s : : Pedro . olhar a chegada e a saída
Paulo de Azevedo.oBátrada

'
,

j :Ne};- . do pátio da, Prefeitura,
ta; Wanda Gurske Mackbarth;' do Mor-' parecem loucos.

ro, Nesta; Astrente Assíst:' 'Tet ,Jaraguá,' Gostaríamos de saber
.

Rua OUo Kuchenbecker 87 N
. , S. Gra- a razão' de tantapressa.

cioli, RUa Joínvílle 831, Apto ; Adeli- Acreditamos que está na

río Luiz Freíberger, Rua' Ro ann 180 hora dos responsáveis reu-

'Nesta; Flávio Dionísio Juäão, R
.

gos Rosa nirem os motoristas e en-

85 NestejWílmar José Horner, "Deodoro slnar-lhes as leis de trân-'
da 'Fonseca' 855, Nesta. sito, pois nem as' placas

E. como os dites devedores n- de mão única sabem obser-
e ou se recusaram a aceitar a devi varo :E bom que providên-
Intermêdio do presente edital para cias sejam logo' tomadas,
"areçam neste 'Cart6rio, na Rua antes que algo pior acon-

.

prazo da lei a fim de' liquidar 'o teça.
dar razão por que o não faz, .sob pe.: -------------_:_--�:.====::;::;=====i_------------:dos títulos protestados ,na forma da

IH/Jaraguá do Sul, 21 de a'
Aurea MüHer Grhbba •

.'}ficia1 de Protestos dE- Títulos da

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPIRITO SANT()
Espirito Santo, Vós

.:
que me esclarecereis' A Câma�a Municipal de

, tudo, que iluminais to- Blumeneu. e o Instituto
dos Os camínhos para Brasileiro de Admínístra-
que eu atinja o meu ção Municipal-IBAM, or

ideal. Vós que me das ganizam e promoverão em

o dom divino de per- Blumenau, de 25 a 29 de
doar e esquecer o mal agosto, o 19 Congresso
que me fazem que to- Nacional de Funcionários
dos Os instantes de mi- de Câmaras Municipais. O

, nha vida estais comigo, evento tem por objetivo,
eu

. quero neste curto basicamente, a expansão e
. diálogo agradecer por o aperfeiçoamento das
tudo e, confirmar. maís funções e das leis munící-

..
'

Utnil 'vez <Luê\ eu- nunca pais, a adequação do fun

quero me 'separar de cionalismo das Câmaras
Vós por maior que se- Municipais, visando uma

ja a ilusão material, não perfeita orientação aos

será o mínimo de von- Vereadores e, primordial
tade que sinto de um mente, a união dos Verea
dia estar convosco e to-
dós os meus irmãos na

glória perpétua. Obri
gado, mais uma' vez.

.

A pessoa deverá fa-'
zer esta' oração" 3 dias
seguidos' sem dizer o

pedido. Dentro de 3 dias
será alcançada a graça
por mais difícil que se

ia. Publicar assim que
recebei- a graça.'

,

H.P.

"Novena a Santa Cla
ra. Rezar uma ave-ma

ria com uma vela ace

sa durante nove dies, '

mesmo sem fé: �az�r
dois pedidos impossí
veis e um de 'negócio.
No nono día deixar a

vela qü�i�ii �� mandar
publicar:'"

',;, (M.R)"

"Novena a Santa Cla
ra. Rezar uma ave-ma-'
ria com uma vela ace

sa durante nove dias,
mesmo sem fé. Fazer
dois pedidos impossí
veis e um de negócio.
No nono dia deixar a

vela queimar e mandar
, ;publicar. (M.P.)"

dores e Assessores de Câ
maras Municipais em bus
ca

.

da íundementeção ade
quada à qualquer atitude
reivindicatória junto à
Constituinte.

ras; Fontes de Informa
ção para o Trabalho Par
lamentar; O Vereador: e o

Funcionamento da Câma
ra Municipal, e, Movi
mentos Comunitários e a

. Câmara Municipal.
Dentre Os principais te-

" ,

mas a serem abordados no A microrregião "do, Vale
conclave destacam-se:' O do Itapocu estará repre
Novo Processo Legíslatí- sentada no Congresso e

vo; A Nova Organização de Jaraguá do Sul partící
Municipal; Novo Enfoqu.e parä o Díretorda Cämara
de Gerência Administrati- João Modesto da Silvei
va e Financeira das Câma- ra .

'JOALHERIA A PEROlA, .,;

CSTICA MODER�A
reinoldo rau,289

Telefone para alugar
Procuro. Unha comercial. Tratar . em Passarela
Cabeleireiros _ Rua Waldemiro Mazurechen 33,
ou Fonê 72-0814 ti Tião.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WA�DEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos é grandes animais, cirurgias,· vacinações,.

raio x, intemamento$, boutique.,
.'

Rua Jolnvtlle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt) ;
Fone 72,..2�40 _ laraguA do Sul - Santa Catarina.

. . Brandenburg & Cia. _.

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

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

CORfec:ções :Sueli Lida
: .

Vestlndo bem Senhoras e Crianças .,:
Vá do�ferir a mais variada coleção'de inve�no, aproveitando

. . .. _' ias vantagens do preço e cre4iário Sueli
Fábrfca\ e Loja 1 Av, MaL. Deodoro da 'Fonseca, m· 1085 .

F. 72-0003 Jaraguá da ",Sill :""" SC.
'Loja!2' Rua Reilloldó_:Rau, NO 539�,_" F. 72-2911 _

.' Ja�aguá dô:'S'Uf::::_\Sê". ,�ci� 'i/f, '''.
' '.�. "

'

Loja a: � RodovYa"�EI�;-Q�O: {Km .:6@,);�-.'fQ;Jajl.'ije 'Jardguá.
.'

j
,

• '

��-�==============�=============
�. -,;'&�'l:__

. ,JS�;71';-

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

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen
,

to por profissional no ramo.

Casa das 'Flores
R"a Reinoldo Rau 606 _ Edificio Santa Terezinha,

esquina com Rua João Pic_lt.

Lanchonete e Sorveteria Pinguim
L�nches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo Rublni, lHO _ Baf'ra do Rio .Cerro
Fone ·72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC:

, "

R. Jolio Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá 'do �ul
.

'
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Compre seus materiais de construção na

..
. � �

.

L aj e, J a"l�aguá
Mate'l'lais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar
.

da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

72-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

.' .

>
I
,

\

-ZBEse Q.

Morreu a Tanle Clara
:e verdade, morreu a tia pio de Schroeder, onde se

Clara. Deus a chamou pa- estabeleceram com. secos
ra Sí, depois de um pe- e molhados, açougue e sa

ríodo de
-

sofrimento, que Ião de baile, lá se tunden
deixou toda a família a' do a Sociedade Vieirense,
sentir as dores de uma entidade civil em grande
mãe acamada em leito de evidência nos dias de ho
hospital. Morreu às 7 ho- je na sociedade jaragua
ra da manhã de 15 de .ense. Naquele local passa
Agosto de 1986. Aos 74 . ram o maior

.. tempo de
anos. Tante Clara era fí- . suas vidas, granjeando um

lha de Willy (Emma Rum- - vastö .círculo de amizades
pell Bartel e casou no día

.

e. outros tantos de paren-
2S de abril de 1931 com • tesco.. com Os .sucessívos
Gustavo Henschel com casámentos de 'fiihos dás
quem esteve casada 55 famílias Bartel.. -e Haris�,:
anos. A falecida deixou chel. Daí o enorme corte-.
5 filhas, 4 genros, 15 ne- ja que acompanhou' o seu
tos, 17 bisnetos, irmãos, esquife pela BR-280 até

-

o
cunhados e demais paren- Cemitério Municipal de
tes, e uma filha e um gen- Jaraguá do Sul, onde foi
ro que já a .antecederam sepultada às 9 horas do dia
na morte física. 16, com palavras de con-

Foi em vida, além de solo e orientação espírí
esposa e de mãe, uma au- tual pelo Pastor Ingo Pís
xílíar permanente e eficaz ke e o 'Coral da OASE _

nas atividades de seu es- Ordem Auxiliadora das

poso, tanto na época quan- Senhoras Evangélicas.
do o marido trabalhava na Foi mãe amantíssima,
firma Weege, como tarn- onde o' desvelo e o carí
bém quando rv rrl�"l T"'f" .... _ nho não conheciam limites
tau uma panificadora, tra-' quando se tratava do bem·'
balhando a�pnrl lioE';�i'lTY'O"'. estar de suas filhas, as

te na Torrefação- de Café noites quando velou o ber
de Bruno Mahnke, cunha- ço de seus rebentos, as In
do e compadre, quando quietações que assaltavam

adquiriu a casa comercial a sua alma quando el
do Prof. Emílio da Silva, gum perigo os ameaçava.
na entrada para estrada Descansa em paz, Tante
que dá para o bairro de· Clara!
João Pessoa- e o munici- E.V. Schmöckel-Azosto/gê

t Agradecimento. e-
convite para 'culto'

A Familla Enlutada da querida e sempre lem
- brada

_

CLARA BARTEL HENSCHEL
falecida aos 15 de agosto de 1986, agradece

aos parentes, vizinhos, amigos e a todos que di
reta ou indiretamente colaboraram neste doloro
so transe, aos que enviaram flores, coroas, car

tões e telegramas e que acompanharam ai .extínta
até a sua última morada. Um agradec1meQ.to espe-. _,

daI é dirigido ao Hospital São José e suas En
fermeiras, aos

.

médicos João Bíron, Vícente Ca- .

represo e Luiz Blanchi, ao Pastor Ingo PÍske pelas
palavras de conforto ê as senhoras da OASE pe
los. cânticos entoados em homenagem à falecida.

Por este íntermédío, convida para o culto in

memorían, a realízar-se no día 31 de agosto de
1986, às 8h30. em lingua portuguesa, na Igre4a

I. .,;
J;lvangéUca Luterana-Centro. \

H· Agradece, a Familia Enlutada.

Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 1986.

, c • �-,

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malheíro no 61 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Motores à base de troca com- gárantia de 20.000 km.

Retífica de motores, regulagem, revisões e demais serviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugimo Victor Sebmocael - Jorn.ProJ..�&�__ .;
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarína, RedatOr:FJivio José Brugnago - DRT-SC n9 214/
84. Repórter: Yvoone A.S. Gonçalves - DRT-SC �9
219/84. Redação Administração e PubUcldade: Rua Co
rone} Proeõpíe Gomes de Oliveira, n9 290 ...::.. ex.Pos

tal, 19 � Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaragoá do Sul-SC
_ Impresso nas oilc:ln8.s da Organiza�ao
Contábil UA Comercial" S/C Ltda,

Assinatura para Jaragoä do Sul •••••••• Cz$ 100,00
Outras cidades .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. Cz$ 130,00
Nümere Avulso cés 1,50
Número Atrasado ". . . . . . . . . . . .. Cz$ 2,00
"Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda•.
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

Helojoaria AV"ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e Da Getúlio Vargas

Funilaria J araguá Ltda.
_

Calhas para todas as finalidades
,

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Sc;:hmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Re16gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

V iação Canarinho Lida.
o transporte carinhoso

Programe bem: as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis öníbus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _
Fone 12-1422

Jaraguá do Sul SC.

·TUBO DE POLIETILÉNO
(MANGUEIRA PRETAl

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE. 1016 - FONE (0473) 72'1·'01

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'$. 99 - FONE (0473) 72·OC66

JARAGuA DO SUl- sc

A
� ��.m__a.�-"_.�&.JP

L O s S
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

IIA História de nos. gente nlo pode ficar só na saudade"
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CONFIRA .l\ HISTÓRIA ...
•••HA 40 ANOS

- Abria na cidade uma nova lo
ja de fazendas, de propriedade da fír
ma das produções das Fábricas Pernam
bucanas. A firma funcionava anexa ao

prédio do antigo Hotel Brasil. Para
quem não sabe era. uma edificação on

de hoje se acha instalada a firma Brei
thaupt, ao lade do Cine Jaraguá, na rua

Cél. Emilio Carlos Jourdan.
- Hans Wíele, dono de uma Lí

vraría à Av. Getúlio Vargas, 160, pai
de Raíner Wieie, oferecia' por Cr$
25,00 um dos maís importantes livros
"0 Caminho da Servidão", de autoria
de F.A. Hayek,' que dizia ser uma sé
rie advertência aos democratas, aos li
berais e aos socialistas. Apesar dos tem
pos ditatoriais recém-passados, o livro
vendeu adoidado pera alegria da re

gistradora do sr. Wieie.
- Um curioso avíso era assinado

por Henrique Theodoro Harger: "A to
dos os meus vizinhos que, possuirem
galinhas, faço ciente que prendi três
frangos, uma franga e uma galinha, de
vido aos estragos que causaram. Pode
rão retirá-las mediante pagamento dos
prejuízos causados". Segundo _

o saudo
so Dante Martorano, em seu artigo A
IMPRENSA DE JARAGUA DO SUL,
constante na Revista do Instituto His
tórico e Geográfico (3a. fase, n') 3, de
1981, pág. 98, Harger, era proprietário
do jornal O IMPERADOR, que fazia a

apologia do regime monarquista, nos

anos de 1934-1935, e assinava os seus

artigos com o pseudônimo de Leão
Azul. Só não se tem notícia de que os

galináceos foram resgatados.
..•HA 30 ANOS

.

'- Heriberto Huelse era eleito Vi
ce-Governador de Santa Catarina. O re

sultado final das eleições realizadas,
consagravam vencedor HERIBERTO
HUELSE por 721 votos. A Frente Do
mocrátíea obtinha 1222 votos e a Ali
ança PSD e PTB recebia 501 votos.

-

.

A página ESPORTES do "Cor
reio do Povo" era dirigida por J. An
drade e tinha a colaboração de WOR
(Waldir O" Rubini). Eles escreviam
que, "jogando muito o Estrela derrotou
o Baependí. perdendo o tri-campeão a

condição de invicto _ 2xl, gols de
Zanghelini, Dalmo e Taranto. "Os qua
dros: Estrela _ Osní, Getulio e Moretti;
Alcides. Valérío e Renato; Dalmo. Ni
q].m, ,�nghelini, .

Daniel e Felipe; Bae
ßeridl _ Rólli, Piazera e Otacílio: Ta
ranto (Guido), Americano e Schwerdt
ner; Guido (Taranto), Jorge, Janôt,
Turíbio e Oswaldinho. Juiz: G. Frede
rico Doster e' renda de Cr$ 2.460,00 no

campo-em Nereu Ramos.
-.Naquele Agosto de 1956 o Aca

raí vencia o Botafogo, com um gol de
pênalti, feito por Tião. O João Pessoa
ganhava do Água Verde por 2xt. 2
gols de Edgar para o João Pessoa e 1
de Bagé para o Água Verde, _Rpnda:
Cr$ 1.000.00. Juiz _ Jorge Ersching.
Local: Estrada Nova (Jaraguá).

...HA 20 ANOS
- João Farínhuck. competente

funcionário do Banco do Brasil. des
pedia-se

.

de Jarezué do Sul. para se

guir à Curitiba. Farinhuck pra um. des
portista 190% e colaborou durante mui-

Barlo de ltapocU

to tempo com eruditos escritos no se
manário "Correio do Povo".

- O Diário da Tarde, vibrante jor
nal que se editava em Florianópolis,
voltava a circular. regularmente. Por

especial deferência do seu diretor, Ro
meu Sebastião Neves a imprensa local
recebia ci jornal, então em nova fase,
'arrendado pelo sr. Manoel Carlos de
Souza (Manoel Santos). O Vespertino
da capital catarinense tinha assinala
dos serviços prestados ao nosso ',Esta
do, nos setores da vida social" e políti
ca barriga-verde.

..•HA 10 ANOS
- Harro Maller escrevia COME-

. MORAÇÄO SECULAR, lembrando o

que foram os festejos dos 100 anos de

nossa fundação e que a missão de nos

sos dírígentes "não devía terminar por
aí". Dizia Maller, entre outros: "É. E
o circo passou. A Jaraguá do Sul, vol
tou a viver sua vida cotidiana e tran

qüila, depois de o povo presenciar em

seus principais logradouros, congestio
namentos maiores do que os da Via
Anchieta, em época de férias e com cer

rada neblina. A cidade viveu dias dig
nos de sua pujança, apresentando a

seus munícipes e turistas toda a espé
cie de dívertímentos e entretenimentos.
Ficou maís uma vez evidenciado, que o

povo jaraguaense não é só um amon

toado de trabalhadores braçais, mas

sim apresentou para os que aqui vie
ram e ficaram muita "cultura e arte".
Referindo-se .

ao sr. Emílio da Silva e

sua Exposição Histórica e Fotográfica:
"Lá estava ele, humildemente, dando
sábios e oportunos esclarecimentos so

bre os objetos expostos. Os frutos nun
ca caem longe da árvore. Filhos seus,
construiram dinamicamente, em menos

de três lustros, a- maior empresa de
nOSSa cidade, que é uma das mais só
lidas de todo o país. "IST ES NICHT
WAHR. HERR EMlLIO?" Todas as ci
dades que se prezam, possuem algo a

atrair os forasteiros. Devemos seguir o

exemplo" .

- . Também visitavam Jaraguá do
Sul, pela passagem de seu centenário,
o Pastor Hermann Waidner e sua espo
sa Maria, vindos da Alemanha, que du
rante 19 anos serviram fielmente e com

muita devoção a Comunidade Evangé
lica Luterana desta cidade e que no dia
23 de julho de 1976, ele completava
o seu 71<? ano de vida. Em companhia
do Pastor Waidner também vinha o seu

genro Siegfried Erdelt e sua filha ja
raguaense Irmhild, então residentes
nas Ilhas Canárias, no Oceano Atlân
tico, em Tenerife. Também participa
ram dos festejos Os Pastores Alberto
Schneider e filha, Karl Gehring e sra.

e Hans Spring e sra., trabalhando en

tão em Curitiba, São Paulo e Londri
na. Neste ano, o i 10 de' fiindação.. en
contramos casualmente o Rev. Pastor"
Hans Spring na exposição do' Parque �

Agropecuário Ministro "João Cleo
phas" que serve hoje uma Comunída- "

de em Porto Alegre, .e foi muito cum

primentado pelo diretor do "Correio do
Povo" e pelos moradores de Rio" Cer
ro, que lá estavam vendendo seus pro
dutos caseiros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. O trabalho, a casa, a vida, a família.
E por estas razões que ,existe seguro.

Rua Barão do Rio Branco, ,168 _ Fone: 72-1788
Jaraguá do Sul"", SC.

Seguros' I.
.

Garcia'

FURGOES, FURGOES ISOTt:RMICOS E FRIGOIUFICOS
. Jaraguá' Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, lia - Fone 72�l0'17

Comercial Flerícmí
. MaqUinas cÍe escrever manual, elêtríca e eletrô-.
nica, 'calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es-:
crivaninhas, balcões, armários" prateleiras, . cadeí
ras. fixas e gíratórías.. bancos, poltronas, RelógiolPonto, autentícadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em gera!
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

,

r A rota da malha'
'.

Nós temos tudo·

para a radar a todos.
Yen

..

a conhecer·
a-linha Chevrolef86.

, Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.. Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigênCias.SejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa leja com o que existe de melhor.'Venha ver de Perto as novidades e vantagens desta nova linha. .

Nós temos planos de pàgamento e'financiamento facllnados para você adquirir o ssu Chevrolet 86.

. Emmendörfer Comércio de.Velculos Uda. ��A�. Mal. D.,odo,?,557 - Fon •• , 72·0655. e 72-0060' - Ja,aguá do sul·se

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

Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguádo Sul e·a

Bordados e Confecçöes I 8
Rua'28 de Agosto, 2177 _ Fone 13-0363

Guaramírím
Solicite a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um
.

profissional
POLIMENTOS _.

�__.. Lavagem, limpeza de
tetos e estofamestos.

..

Rua CeI.. Procópio Gomes de Oliveira, 227 '

Jaraguá do Sul/SC

IDO
cemenOßlD

l\!j:;.t.,jZ1
.� ,

A MARCA DO MÓVEL �
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Varzeano lei Irês vagas definidas
Apenas umà rodada se

para o término da fase' se
mifina,l do IV Campeonato
"Municipal Varzeano da
Divisão'Municipal, de Es

portes, que apontará as

quatro equipes que dispu
tarão o título desta tem

porada. 'No domingo dia
.. l1í' no- Bstádto.: do João
Pessoa, Os resultados fo
ram Bangu WxO Vila Rau,
:Wila, Lenzi Ox3 Santa to

.Jia,' Olaria" 2xO Columbía,
Continental Oxl Santo

:
' Àntônio, lndependente. Ox3
Canarinho> :e

'

..Figueirense
'!4x3 Saturno. Canarinho e

Santo Antônio Já assegu-

,'Atletismo: movimentará
A Divisão de -:Educação

Física e Desportos da: 19a.
Unidade de Coordenação
Regional de Educação,
marcou para os dias 30 e

31 de agosto, no Clube
Atlético Baependí. a reali

zação dos 6<1s. Jogos Es-
, 'caiares Regionais de Atle

'tismo, que constarão de
,

várias provas. Inscreveram
se aos Jogos, segundo o

Chefe da Difid, 'Waldir
Giese, os seguintes estabe
lecímentos: Holanda Gon
çalves, Elza Granzotto
Ferraz, Alfredo Zímmer-

escolares
mann, Centro Bducacíonal
Evangélico, Miguel Couto,

,

Gíardíní Lenzí, São Pedro,
Abdon Batista, R o I a n d
Dornbusch, Padre Bruno
Linden, Divina Providên-

, cía, Ilha da Figueira, Val
dete Inês Zimdars, Lauro

Zimmermann, São Jose
(Corupá), São José (Gua
ramirim) e Almirante Ta
mandaré,
No final de setembro

acontecerão os Jogos E'S
colares Regionais nas ca

tegorias de volibol mirim
e infantil.

Jribunal julga recurso do Alvorada
O Tribunal Pleno da Fe

deração Catarinense de
Futebol reuniu-se segunda
feira à noite, na Capital,
para analisar. o recurso

impetrado pelo Alvorada,
solicitando a anulação do

julgamento da Junta Dis

ciplinar Desportiva da

LJF; que apenou cinco jo
gadores seus com um ano

de suspensão por agres
são ao árbitro. Na peça
jurídica, o Alvorada ale

gou que sofreu danos com

'a falta dos jogadores titu-

lares, o que prejudicou a

equípe na conquista do

bicampeonato.
,

,

O Tribunal sustentou a

pena, todavia, remeterá o

processo para que a JDD

julgue o caso à luz do Có

digo Esportivo Disciplinar
Brasileiro, haja vista que
o julgamento anterior ba
seou-se unicamente no re

gulamento. Acredita - se

que a JDD, de posse do
documento, irá rati:ficar a

decisão já tomada.

Iniciada 'sábado 'a 1a. OLIWEG
A Associação Recreati

va Weg ,deu inicio no sá
hado, d,ia 16, a I OLIWEG
Olimpíada Interna Weg,
que reúne as eq'Uipes 'me
lhores colocadas nos tor

neios internos realizados
pela Arweg no decorrer do
ano. A OLIWEG encerra-,

se no dia 27 de setembro,
,com a entrega dos troféus
durante o baile, do chope
no Grêmio Esportivo Ju
ventus. No sábado; além
das modalidades coletivas
iniciadas, aconteceu a pro
va rústica, classificando

no masculino a Usinagem,
Mecânico, Weg Máquinas
e Engenharia Industrial e,

no feminino, Fábrica I e

'Veg Máquinás.

No randebol participam
4 equipes, no volibol mas
culino 5, no volibQI femi
nino 4, na bocha masculi
na 5 e na feminina 4, no

basquete 5, no futebol de

campo ,e suíço 6 em cada

,qual e, no futebol de sa

lão 5 equipes, além do tê
nis de mesa, cuja partici
pação é livre.

"
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Jogos Regionais movimentam .OS ,meios, espodjyos

ESTADUAL!FUTSAL '_'

_ A Federação Catarinense
de Futebol de Salão 'de
cídíu alterar as datas,' do
início dos Campeonatos
Adulto e Juvenil, em sua

primeira fase, que a prin
cípio estava marcada para
o dia 22. Assim, nos dias
29, 30 e 31 de agosto, pela
categoria juvenil, jogarão
em Jaraguá do Sul a Ur
bano, ,Mirtes, Karsten (Po
merode) e Sulfabril (Blu
menau) e, nos dias 05, 06,
e 07 de setembro, pela ca

tegoría adulto,' também
aqui, Mírtes, Jaraguá Fa
bril, Operário (Videira) e

Irani, da cidade do mesmo

nome, buscarão garantir as
duas vagas para a segun
da etapa do certame.

,

BICICROSS AMANHÄ

Começa neste domingo,
dia 24, na Pista de Bici"
cross Lojas Nanete, o I

Campeonato Municipal de
Bicicross Dalcelis _ a Ro
ta da Malha, coordenado
pelo Corinthians- EC do
Jaraguá Esquerdo e apoia
do pelos Postos Marechal
,e Simon, Met. Henipe,
Raeder Plásticos, Gráfica
Avenida e ReloJoaria 'Ave
nida. Aforá esta estapa,
quätro outras estão pre
vistas, para os dias 6/se
tembro, 21/setembro, 181
outubro e 22/novembro. O
certame é disputado' em

1'; categorias.

STOCK�CARS
.( ... ""'uq

Ó R11Qto Sávio Muullo
Azevedo, da Equipe Kohl
bach Competições, segue
em meados da próxima se

mana para São Paulo, on

de no dia 31 participa da
6a. Etapa do Campeonato
Brasileiro Chevrolet ,de

Stock-Cars, no Autódromo
de Interlagos. Na etapa
passada", em Brasília, um

acidente logo nas primei
Tas voltas tirou Sávio da

corrida.

Hovos certames do Sesi em selem�ro
qútntas-féíras, ,ábré-se .no
dia '2 de setembro," o

Campeonato Sesiano "

de
Futebol de Salão, que
classifícará nove equipes
à Olimpíada Sesíana.: Na
Chave A estão Met. Lom
bardi, Jaraguá Fabril, Sea
ra, Moretti, Ind. Reunidas
e Argi; Chave B _ Weg
Motores, Kohlbach, Mene
gotti, Frigumz, CSM Má
quinas e Marisol; Chave'
C � Malwee, Lulimar,
Mét. Trapp, Marcatto,
Weg Acionamentos e Weg
Máquinas. Na rodada ináu
gmal, na Armalwee, ,jo
garão Lombardi x Faoril,
Weg Motores x Kohlbach
e Malwee x Lulilllar.... , �

'VOLlBOL MASCULINO

de

..

Com doze' equipes iQs
critas, inicia,-se 'no, dia 5
de setembro. Na Chave A
estão Weg Motores,'Màri
sol, Weg Máquinas, Ind.
Reunidas, Seara, e Mene
gotti e, na Chave B _ Weg
Acionamentos, J a r a g u á
Fabril, Marcatto, Malwee,
CSM Máquinas e Kohl
bach. Quatro ,�qllÍpes, por
chaves, se classificarão à

Oliseja e na prim,eira ro

àada os jogos serão: Weg
Motores x Marisol, CSM x

Kohlbach e Marcatto x

Malwee.
O certame de bocha,

com 18 equipes, começará
no dia 12 de setembro;

Faça suá empresa chegar
mais longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone '12-0091.

raram suas vagas na Cha- Estä,o sendo. desenvol- 'Trento, Blumenau, Jara- "Benedíto Novo e Btusque;
ve Rosa, enquanto que na vidas desde a última quar- guá, Timbó, Navegantes e cuário) "'" Barra' Velha,
Chave Branca, o Olaria já ta-feira, em Jaraguá do Balneário Camboriú; Ba.. 'Blumen�u, Jaraguá, Itijiaf e
está classificado, ficando Sul, os Jogos Abertos Re- lãó Masculíno (SER Vlel- Balneário Camboríú. '

Santa Luzia e Vila Lenzi 'gionais Leste/Norté, que rense) _' Itajaí, Gaspar, Os' coordenÇl.dores de
brigando pela última va- reúne ,18 municípios que Balneário Camboriú, Barra modalidades são .Anovat
ga que vai ser definida na buscam garantir suas va- Velha, Jaraguá e Tímbo: do Xavier dos Santos (vo
última rodada, marcada gas em sete modalidades Futebol de Salão (Ginásio libol F), Márcio- Greuel
para o día 31 de agosto aos JogosAbertos de San- Artur MUller) _ São Fran- volíbol M), Joãozínho .Sa
(neste domingo não have- la Catarina. As campeü- ,cisco, Timbó, Guörami- ,tIer (bocha), AIvaI'Úêßwald
rá jogO$ em função -dos ções, terminam neste .do- rim, Jaraguá, Brusque, São (futebol ,�de� 's�ãQ}c- .Abel
Jogos Regionais), com as mingo e os participantes, ,

João Batista" Indaíal, Na-, 'l"!1:osça ..

, {têni.� :-��: ;lllesa),
seguintes partidas: S. Lu-, por modalidades, .são: es-" vegantes e Ilhota; Hande.. - Nélsqn ' Tari?,Í1:w!!ki: :(b9Jão)
zia x Vila RãU,' Vila Len- . tes: Bocha (Ar.weg e Agro- bol Masculíno (Arwegh',,:- ':e; xa<;l:r.ez.!., (QMij)�::{� ,-:CCO
zí x Olaria, Columbía x pecuärío] _ Benedito' No- Brusque, .Guaramírtm e "e a Secretaria dos:-;.;f-Qgos
Bangu, Canarinho .x S. An- vo, Guaramírím, � Nova Balneário Camboríú: Volí-

_ Regionais estão instaladas
tônio, Figueirense x Inde- .bol Masculino (Ai'weg) .:.. ' ne ,'Av: 'Getúlio "Vargas,
pendente e Saturno x Con-' DOI·s Toqu"es Jaragúá, Navegantes, Tim-' antigo Centro deInforma-
tínental. " '. bó, Brusque, São Bento, ções Turísticas. ::

"

,

'Gaspar, Guaramirim e Bal- 'Têôls .de Mesa (Agrópe-
neário Camboriú; Voltbol 'Estes :Jógos' vêm movi
Feminina' (Arweg) Jara- mentàndo os meios espor
gtiá,-São Bento. e São João tivos de toda a região,' ha
Batista; Xadrez Masculí- ja vísta que definirão dois
no (Clube Jaraguaense de .munícípíos, por modalída
Xadrez) _ Araquari, Barra des, para os JASC, que se

Velha, Guaramirim, São realizarão no mês de ou

Bento, São Francisco, Bàl- tubro, na cidade de Join-
neário Camboriú, Itajai, vílle, .

'

A terceira roda-da do
Campeonato 'Sesíano de
Futebol foi realizada no

final - de � semana passado
no Estádío da SER Mene
gottí.' No sábado, os resul-

.

tadog
.

foram Met. Trapp
2x2 Jaraguá Fabril e Mo
retti, Jordan Ox8 Kohl
bach, e, no domingo, Me
negottí lxO Neves e Mar
catto Oxl Lulímar, E índe
pendente da realização dos
Jogos Abertos Regíonaís, a
quarta rodada será aberta
hoje (dia 23), às 13h45,
entre CSM Máquinas' x
Jaraguá Fabril e 15h15-
Weg'Motorés x lnd. Reu-
,nidas; domingo, 8h45-Ma
'risol x Met. -Lombardi e

10h15-Argi x Moretti, Jor
dan,.

FUTEBOL' DE SAL�O
Com ,fogos às terças p'

Campeonato
Aspirantes

Garibaldi 2x2 Aliança e

Malvice 'lxl Avaí, foram
os r.esultados da primeir.a
rodada do quadrangulàr fi
nal do Campeonato de As

pirantes da Liga Jara

guaense de Futebol, rea

lizada domingo. Neste dia
, 24, jogarão Aliança x Mal
vice e Avaí x Garibaldi.
No dia 31 de agosto vai
iniciar o Campeonato Es
tadual Amador, com as

participações já confirma
das do' Cruz de Malta e do

Botafogo.

I
I

I:

, ,

I

I'
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Is Inola,ções ,de,Flá,io José
_' A demissão sumária do presidente da JPMDB

Sandro Lessmann, da Prefeitura, cau-sou surpr-esa e um

sem número -ele comentários. O fato teria originado na

gravação de uma fita, onde Sandro' sol�cit��a apoio q
Victor Bauer' (PDS), para conseguir o credenciamento
como' despachante de trânsito. Na conversa, o Presi
dente da JPMDB teria repassado informações' ao ex

Prefeito.

- O dilema está em quem entregou o "serviço"
a Durval Vasel. Teria a; fita sido gravada na Prefei
tura ou na Camara, onde Sandro ligava a Bauer ou

a mesma velo por "outros caminhos"? A verdade é que
a estação de escuta funcionou e Lessmann dançou, Jun
to com o Irmão Sllvtno, que entrou de gaiato. Antes,
da JPMDB, Sandro' pertenceu a 'Arena: Jovem e a

JOC.
. ,

- Para o prefeito Durval. que abstém-se de maio
res comentários sobre o, assunto, houve traição e des
lealdade por parte do funcionário. Ele diz que' não

obriga nenhum funcionário da Prefeitura a filiar-se no

PMDB, porém, não aceita que façam, dentro da Prefei

tura, propaganda pera outros partidos ou a eles pres
tem informações, sejam políticas ou adrnínístratívas.

_ Carlos Díeter We,rner, Presidente ido PMDB
de Corupä foi o anfitrião, ontem à noite, do Seminá
rio Municipal Permanente; que objetiva propor subsi
dios para a elaboração da proposta do partido ao go
verno do Estado e a dar inicio �o processo de partí
c1pação popular nas decísões. Expressívas llderanças
marcaram presença. Em Jaraguá, o Seminário se

rá dia 4/setembro.
_ Na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

poderá surgir a "aliança tripartite" entre Menel, Vegí-
,
ni e. Errol, visando a formação de uma neva bancada,
quem sabe, o PFL. Muito embora no terreno das espe
culações, nada impede que se insinue haver um fundo
de verdade,' cuja proposta poderá solidificar-se num

futuro não muito distante. Se-onde há fumaça há fogo ...,

,

"
'

_ O candidato 25155 Décio Piazera, á. convite
ft colegas economíäríos, visitou as agências ida 'Caixa
Beonômíca Pederal no Sul do Estado, onde ouviu e ano..

tou reivindicações da classe, baja vísta que é o único
candidato a deputado dos quadros da Caixa, em Santa
Catarina. O candidato diz-se satisfeito com a aceita

-ção do seu nome em, todas as c�madas da população.
- Numa iniciativa muito válida,' () Diretório

Acadêmi:co da FERJ, iniciou debates com os candida
tos a deputado dà região, para ouvir as' suas propos
tas. .e as suas mensagens. O primeiro houve-se sexta-

_ (eira, _ com a participação de Paulo Bauer e .dé Udo
Wagner. Todos OS demais candidatos serão' sabatinados,
demonstrando o Interesse dos acadêmicos pela política.

- Paulo Bauer, a partir da próxima semana, in
tensifica os contactos na região e em Jaraguá do Sul
os pedessístas têm tírmes propósitos de que seja o mais

votado, Para tanto, eperam continuar contando com as

constantes crises internas do PMDB, partido que, hi

poteticamente, com o governo municipal, sena .o que
mais votos receberia em novembro.

- Se Cacildo Maldaner aqui esteve semana pas
sada e Pedro Ivo e Kleínübíng aqui estarão no domín
go; o candidato a vice-governador pelo PDS, Cayru
Hack, marcará presença na cidade no dia 27. As 7h30
receberá a ímprensa.para uma coletiva, posteríormente
visita a indústria,:;e�f!�ércio e às 19h30 toma parte

.

em uma concentração política, no C.A. Baependí.
. - Colher de chá: Os Correios local díspõe de

vagas para carteiro. Idade entre 18 e 34 anos escola
ridade miníma _ 6a. série do 1� grau,

saSSE

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAo INTELIGENTE.

Calé

Semana da Pátria, com o
intuito de exaltar o patrío
tísmo, sug.ere 'que,

.

-a ban
deira brasileira -

seja has
teada em- lugares-públicos
e que no

-

día 7; às i 7 ho
ras, 'soem as sirenes das
indústrias, -as buzinas dos
veículos, dobrem os sinos
de todas as igrejas e .atra
vés da Rádio Jaraguá sele
cantado o Hino Nacional
Brasileiro.

.
Pnlla a programaçã•. ·u ·.Semi.a .. da Pátria

Ferj ampna dependências. em '87
A PERJ,' segundo Carla

Schreiner, sua diretora, já
encaminhou .ao Conselho
Estadual de Educação a

Carta-Consulta .

para o

curso de Pedagogia, com

habilitação em pré-escolar
.e magistério nas primeiras
séries. E no mês de setem
bro, em Lages, as institui
ções fundacionais do Esta
do reúnem-se para discu
tir a criação de novos cur

sos superiores, para o

atendimento as peculiari-
dades regionais.

.'

A programação _ofidal, cívicos. _ •

da Semana da Pátria foi Na data maior da nação
concluída. Nela,' constam-

.

brasileira, às 9h, abertura
várias informações já veí- oficial do desfile pelo pre
culadas Apelo "Correio do feito municipal DurvalVa-
Povo", no que tange ci al- sél, seguindo a participá-
gumas inovações em re- ção da Banda do Sesi, dos
lação ao que. tradicional- estabelecimentos represen
mente vinha ocorrendo tantes das redes munící
nos últimos anos. No pe- pal, estadual e particular
ríodo de 1<i a 05 de setem- de ensino, FEH, APAE e

bro, nas escolas, haverão Multímeíos (CIP). A co

homenagens cívicas, com missão organizadora da
a presença -de autoridades

_.

��:�s'e;:���:�sd:c��:!!!ti� AC,IJS q'uer ·também:; linha 'JS.� sr
clubes de .servíço. As sole-
nidades de hasteamento e A Associação Comercial los Neves, presidente do
arriamento das bandeiras - e Industríal de Jaraguá do, sindicato p ã t.r on a I da
estarão a cargo dos se- Sul decidiu retomar .o mo- construção e do mobilíérío,
guintes estabelecimentos: vímente para que a cída- tomou posse na semana
dia 19, Colégios São Luis e de possa contar com uma, passada' como conselheiro
Holando Gonçalves; día linha diária a São Paulo,

,

ef-etivo do Senai, sendo o

02, Colégios Divina Provi- para atendimento a de- único representante 'de
dência e· Roland Dorn- manda de passageiros que Jaraguá do Sul. O cargo
busch; dia 03, Grupo AI-

.

se locomovem à capital tem grande importância,
bano Kanzler e Escola paulista e que, para tanto" uma vez que o seu títu
Gíardíní Lenzi; dia 04, necessitam apanhar os ôni- lar participa das reuniões
Centro Educacional Evan- bus em Guaramirim, cau- que _traçam, dentre outros,
gélico e Colégio Heleodo- sando uma série de trans-. o cronograma e os planos
ro Borges; dia 05, Escola tornos e embaraços. As- do Senaí, à nível de San
Cristina Marcatto e Colé- sim, ofícios estão seguin- tã Catarina. Investido do
gio Abdon Batista. Cada do as empresas Catarinen- cargo, Neves deseja con-

.

escola estabelecerá tarn- se, Itapemirim e Penha, tribuír com a microrregião
bém um programa para a bem como às agências de e neste aspecto quer a co

homenagem de hasteamen- turismo, IW sentido de que laboração de todos' os co-
to e arríamento das ban- viabilizem a linha. legas empresários.
deiras. sendo o orador ,O empresário José Car-
convidado pelo estabeleci
mento.
No día 06 de setembro,

sábado, às 19h, culto ecu

mênico da independência Através do trabalho da
na Matriz São Sebastião, Prefeitura Municipal, es

com a participação de to- tão em fase final as obras
da a comunidade e dos do novo telhado, reforma
Corais da SCAR e da - e pintura do bloco um -da
Comunidade Evangélica. - Fundação Educacional Re
Durante, o ato litúrgico gional Jeráguaense. Para
acontecerá a solene en- o próximo ano, o segun
trada das bandeiras, a do do bloco será ampliado
Brasil pelo Tenente Cléu- para que possa receber
dio da Silveira Lima, do novos cursos e dimensio
Estado pela professora Iris nar o ensino superior no

Barg Plazera, do municí- Vale do Itapocu, criando
pio pelo prefeito Durvai oportunidades para que
Vasel e das escolas, pelos habilitações ainda não, in
representantes dos centros troduzidas, possam servir

, a comunidade acadêmíca.

Sim.ósio sobre Delran cassa credencial!despaChante
transporte .

o Diretor Geral do De-' guá), credencial 364/85,
. tran de Santa Catarina, residente na rua Alfonso
Dr. Walter João Barce- Bartel 450, em Jaraguá do

los, através da Portaria Sul, por ter ínfrígído o

1R/038/86, de. 23 'de junho. disposto no item I do art.

publicada na edição de 01 12 do. regulamento pára
,d,e julho do Diário Oficial exercício das atividades
do Estado, consíderando o de despachante de trânsi

disposto
-

no regulamento to!
para o exercicio das ati- ,_..,.--------,............

vidades de despachante de
trânsito e considerando as

inegularidades apuradas
pela 'sindicância instaura-'
da pelo assessor policial
civil, o delegado regional
de polícia Dr. Adhemar
Grubba, ç.assou o creden
ciamento do despachante
de trânsito Alair Lesco
wich (Despachante Jara-.

O Secretário de Planeja
mento da Prefeitura de Ja

raguá do Sul, Aristides
Panstein. participou na se

mana passada, em Bluil!,G
nau, do 2Q Simpósio sobre
Transportes Urbanos em

Cidades de Porte Médio,
que reuniu doze municí

pios catarinenses e quin
ze gaúchos. Promovido pe
la EBTU/Geipot/Ministério

.

dos Transportes/Ministé-
rio do 'Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente,
o Simpósio tratou sobre
engenharia de tráfego e o

plano diretor' de transpor-
tes urbanos.

'

Empregada
Doméstica

Temos vaga para em

pregada doméstica. Exi
gelose reilerências. �ratar
pelos fones 72-0363, ou
72-0091 com Araei.
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