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a e "
e ever,euo, e lôn e, q qua ro cna o; de terá um espaço real de' Na pró:l(ima semana, .tam�

_198? (data em �'Ue foram porém, para diminuir o dé- ame�çou entreg�r a, con- partícipar, com voz e vez bém, o' partido instala ci
,c(r>ngelados os preço,s), re: ficit, "que é _inevitáve.l", cessa0 a. Pref�ltu.r,a, po� d�ntro da nová proposta seu comitê eleitoral, 'lià
,ão pel� qual a tanfa �Ol alguns horários foram' 8U- ente�de.r ser mVIavel a

que o partido vem' apre-· rua Padre Pedr ,Frankén.·
.'ConvertIda "pro rata", IS", primidos, com0 por exem- cOFltmmdade da explora- '
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to é, pela variação havida pIo a linha da Barra do Rio ção dös transportes cole- Concorrl·do anl·yerSa'rl·o de Guar'8ml·'r"I"mentre o último re�ju,,8te �,' Certo, onde agora os öni- tlvos, com ·urna tarH� de
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aquela data. bus drc;ulam de hora em apen�s Cz$ 1,00, O impa�-
Os sindicalistas Clemen- hora. Outras linhas sofre- se continua, aSsim como a'

te Mannes, Renilda Fari,as, rão idêFlticas' supressões busca de alternativas ao

Hans, Bgon Burow e Iri� de h0rários. problema.

. Prefeito,

Foram cumpridas na

quinta-feira, diâ 28, com'
grande participação popu
lar, os festejos comemora
tivos aos 37 aIí.os de eman
cipação de Guaramirim,
aberto com desfile Cívico

bém tratada cOm Funaro. gociações com o empre�· escolar-militar' pela rua

Na Capital da República", sário Marcos DalpI.á, e o 28 de Agosto. Posterior,
o Prefeito de Jaraguá do Samae dispõe, agora, de mente' foi inaugurada a

Sul ratificou junto a Mi- uma á�ea para a constru- pracinha e o monumen.to
,nistérios e órgãos f.ede- ção do seu terceiro reser- do expedicionário, ao lado

rais, Os projetos já enca- vatório. O imóvel, de cer- da Estação Ferroviária, co
minhados, que buscam re- ca de .3,OOPm2, foi permu- mo prova de reconheci

cursos a obras em vários tado ,Pelo acesso pavimenc mento do povo aos 22 söl

s.etores, assim com€> pro�. (Q.qo, ho lado esq:u.erdo da dados da Comarca de

moveu 'gestões. no Minis-
"

rua Adélia ' Flsé:her. ,(BR- Guaramirim que .partici
tério da Educàção, no sep- 280), onde em breve· ini- param- da campanha béli
tido da .liberação. de re- ciam-se as obras de €ons� ca na Itália; Na seqüência"
cursos da ordem de Cz$ áução do r.eser.v:atóriÜ de, tendo como anfitrião o'
S milhões, destinados aos 750m3; na altma da' c_ota prefeito' José de Aguiar.
trabalhos complel1lentares 75", qu� j:t,tenderá, quando em s�u gabinete. inaugu
do ginási0 de esportes do cOÍitltila6,.a régião da ':rua'. �-M-Ú":;;S:""I-C-O-'-S-.:-S--I�N-D"';;I;;_C�AV-T""O--O""'R-IE-N-T-A--C-L-U�B-E-S-'-
Colégio São Luís, Joinville e adjacências, O Sindicato dos Músi- Federal. Segundo: Max
'O Sãö Luís já havia an-

cós Profissionais de Blu- Lindner, presidente do Sin-
teriormente encaminhado Cerca de 4 hül carrada�

,

'd' menau, que tem base ter- dicato dos Músicoß, fo.i
o pedido a Bornhausen, de barro serão retira as e,

�o lado do novo reserva-; !iitorial 'sobre' quarenta e ,explicado aos dirigentes
tório sefll construído, no' cinco municípios da re- ; dös clubes e sociedades
, 'gião, dentre os quais Ja"

., acerca, dos proc�qim�ntosfuturo, um outro, da mesma '
'

- ,

raguá dö· Sul, promoveu legais exigidos com rela
capacidade,

reumao segunda-feira à ção ao contr.ato de traba-

noite, no Baependi, com lho dos músicos e seu tés
clubes e sociedades do mu- pedivo. registro quando
nicípio., com vistas a ori- da' €::x;eêuç�o de promoções
'entar, para o cumprimento com música ao vivo atra-;
da portaria cinco. da Di- vés· de grupos 'musicai:s,
visão de Censura e Diver- con.tuntos, oandas 'e ban�
sões pYblicas da . P0licia: dinhas,

por
'

Sarn'e, e, Funara

tau-se a galeria. d0S ex

prefeitos municipais para,
em ato contínuo, na Co
mUIí.idade EvangéHcã; .du
ranté sessão solene, à. Câ
mara de Vereadores conée:
der a Cidadania.HQnoráriä
do Município ao Dr, Fran-,
cisco May Filho, Dr . .João'
Carlos Kurtz, Dr. Gerson
Boaventura Ferreira -e Sir.
Arnold0 Bylaa,rdt Júnior,
pelos relevantes serviços.
prestados à Guaramirím, ..

Na mesma oportunidade
foram homenageados. ,os
ex-presiden.tes 'do

.

P-oder·
Legislativo M ti n i c i p a t
através da· concessão de.
certificados, A sessão foi

presidida pelo ver�ador
Ademir Ízidoro;

.

O· prefeito Durval Va
seI, de Jaraguá do Sul, in
tegrou a comitiva de pre
feitos peemedebistas cata

rinenses que foi recebida
quinta-fetra pelo presiden
te ·da RepQblica José Sar

lley� ocasião eIJl que foi
ratificado apOio ao Plano
Cruzado, que está comple
tandO. seis meses de im

plan:tação. Posteriormente
os prlefeitos Uveram au

diência com o _Ministro da
Fazenda Dilson Punaro,
quando foi proposta a par
ticipação dos municípios
nos recursos do emprésti
mo compulsório' sobre·
combustíveis, veículos e

viag;ens ao exterior e que
faz parte do .FND (Fundo
Nacional de. Desenvolvi-

.

mentol·
A moção solicitou a parti
cipaçã€> dos municípios no

"bolo" do FND, visto que
seria algum recurso extra
piill'a aplicação na própria
comunidade, A questão da
reforma tributária foi tôm-

NOVO RESERVATÓRIO
DO SAMAE
Foram coneluídas as ne'-

JARAGUA CLASSIFICA BOLÄO E FUTEBOL DE

SALÄO NOS JOGOS REGIONAIS.

ESPORTES ,NA pAGINA 15.

INCENDIARIOS _ Duas toguelras no mesmo dia no PicO' do Jaraguá.
-'

Até ende vamO's'?
.'EXPOSITORES. CROMADOS,·
MOVIMENTÁ.Ç�O·,IND(TSTnIAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAEPENDI APRESENTA DEBUTANTES E
. PATRONESSES A IMPRENSA

A convite da diretoria
social do C.A.. Baependi,
marcamog presença, segun
da-feira à noite, no co

quetel de apresentação da
Madrinha de Honra, Patro
nesses

.

e Debutantes/Sê,
em acontecimento bastan
te' concorrido. A Madrinha

.

de Honra é a'Sra. Máxima
Zelinda Dornbusch e as

Patronesses as Sres.. Lúcia .

Márçtà Menel Fogaça e

Rosinha Wodzinski.··· As
meninas-moças, que no

dia 24 de outubro farão o

seu "debut", ao som . do

Grupo San R-emo, são 'as

seguintes: de Jaraguá: do
.' Sul: Adrísne Mara-Píscher.
Andréa Garcia, Anta-Me
der, Crístíne Luchtenberg.
Dione Fabíola Koch, Dio
néia Cristina Tubbs, Gise
Ie Maria Stoinski, Karla
Schacht, 'Katia Cylene
Lombardi e Sibeli Cordel-

ro: I'le Joinvllle _ Daniella
Ferreira, Gizeli . Moníqus
Cizeski, Heloísa Helena
Schwartz Rosa, Katcha
Waleska Keller da Costa,
Luciana .Dal-Bó,' Márcia
Appel da Silveira, Marí-.
nei Blíza Bogo, Ofélia Bo
go e Winny Kessy Keller
da Costa; de FlorianópoUs
.;. Saly Goedert e Mônica

pzelaine; de Itajaf .... Ales
sendra Lílíän "Cordeiro:
�e Penha.":: Patrícía Mérí
!lês Rubíní Nicoluzzi i:' de
Corupä _ Méry Herrmann
e, de Urubici .:... Fabíola
Oselame.

. A comissão que organi
za o baile branco é forma
da pelo casal Arno e' Trau
di Hensehel, Mariza Kauf
mann, Iria Zimmermann,
Edi Wieie, Lourdes Modro
e Solange Mendonça. Os'

apresentadores serão Cel
so Nagel _e Tuti.

AABB ENCERR.A OLIMPIADA DO JUBILEU
E MARCA PROMOÇÄO

Um almoço .de congra
çamento encerra neste do

mingo, a' Olimpíada Jubi
leu de Prata da Associa

ção Atlética Banco do Bra
sil, iniciada dia 16, em

dez e n o v e modalidades, ,

reunindo 140 abebeanos
das agências de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Co

rupá .. Luiz Celso Muniz, o

presidente da AABB, co

mentando o sucesso da

Olimpíada, informa que o

café colonial beneficente
em prol da APAE, marca
do para o día 21 de se

tembro, promete:muitas.
surpresas aos que lá com

parecem.'A promoção. que
contará com desile de mo

das das Malhas Malwee.
iniciará às 15h30 e é co

memorativa também aos

25 anos da �BB.

FATOS _ GENTE E ACONTECIMENTOS

1. Procurador Geral de cebeu dia 23, em seu apê,
Justiça do Estado, Dr. as debutantes, quando es

João Carlos Kurtz, partící- tas cflcíalízaram convite
pou quarta-feira do jantar as patronesses; 4. Na Do
em . homenagem ao Dr. míngos. da' Nova surgirá
Barbosa. 2. '. Deixando 0 -em breve em: edifício de
convívio da redação 'a treze: andares, com dois

amiga Arací Pieper, cola- blocos; S I' Oi; rotarianos
, boradora deste jornal: Su- preparam-se para _

setein
cesso nä nova sráprêlteda. bro participar, em Blume-
3'. ABra. Lúcia F�ga'��;: nau.vdo Torneio Gijo.

. Um toque de amor.. Dê tlores a quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas, oma�
mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casa das Flores

Mamãe Coruja
Roupas infantis, perfumes e bíjoutertas

Rua Barlo do lUo Branco 168 _ Fone 72-0695
Jaraguà do Sul

'

CORREIO DO POVO PAGINA, ,02

Gente & Informações
que Malwee, Marisol e a

bonita recreativa da em�
presa, onde foram recep
cionadas.
TROCANDO- IDADE ....

Transcorre neste çloIl!ing(),
dia 31, o aniversário da,
Sra. Yvonne Alice Schmö
ckel Gonçalves, de liA Co
mercial" e, "Correio - ,dd
Povo". Na mesma data tro
Ca idade o více-prefeíto
Décio Píazera e no dia- 2/ '

setembro, :a Sra. Laura,,�s
posa de�Éggon' Jö�ô_ ���
Silva. Parabéns] '

,."
-

NA VIEIRENSE-� Será
neste sábado, o Baile .da
Rainha do Tiro da. Socie-"
dade Vieirense. O prográ-'
ma ínícía-se às 13h30,' com
a marcha em busca da
rainha GeIii Cardozo é 'dás

'

.princesas Salete Vieira. é
Änélia Müller. O baíle.có-.
meça às 22h, com o Grupo'
Musical XV de Novembro.
DIVULGANDO _ Ö Dr.'

Marle Sousa, que em'198_7,
assume a govemadoría do .

Distrito 465 de Rotary,
enviando a todos os &.<;>
vernadores de Distrito do.
B�asil, ,a:np1o ma�e5ial:'�0
dívulgação da CIdade: _ Q�
que não deiXa de ser pp---':
sítívo para quem'está des
pertando para o turismo.
Bola branca.

lo do CrG Laço Jaragua
ense, de sexta à domingo.
Foi um dos maiores já
realizados no Estado, onde
mais de dez mil pessoas
presenciaram as provas e

a vasta programação de
senvolvida. A 0Jganização
esteve perfeita e seguem
daqui' os cumprimentos
aos promotores.
BAILE DO CHOPE _ A

Soeíedade Alvorada; de
Rio Cerro II, realiza neste
sábado dia 30, o seu 2"
Baile 'do Chope, com do
se dupla, a partir das 22
horas. O Grupo Musical
Os Frenéticos e a Bandinha
Lyra da Aurora, farão o

embalo da noitada.
CICLO DA 'ADESG

Encerrou-se na última se

mana, com coquetel na

Arweg, ó Ciclo de Confe
rências da Adesg, que foi
sucesso. Coube ao Dr. Fo
gaça o Troféu "Papagaio
de Ouro" (o mais falador)
e a Arno Schreiber o Tro
féu "Coruja de Prata".
ADVOGADOS _ De 25 a

27 de setembro, em Bal
neário Camboríú, vai acon
tecer a 8a. Conferência
Estadual dos Advogados,
com importantes temas,
palestras e ciclos de estu
dos na pauta, além de
vasta programação social,
Causídicos jaraguaenses
vão marcar presença.
CASAMENTOS _ Neste

sábado, na Igreja Matriz
nossa agenda registra o

casamento, às 16h15, de
Adão Vidal dos Santos!
Marli Jesus de Bairos;
17hl5-Carlos A. da Silva!
Sandra Regina Ristow e

às lßh-Ademar Antônio
de Souza/Silva Giovanella
Barbosa.
VISITANDO _ Um gru

po de 54 pessoas, aposen
tadas da Cia. Schlösser,
de Brusque, visitaram Ja
raguá do Sui. Conhece
ram, dentre outras, a Be
bidas Max Wílhelm, Par-

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso Epitácio Pes
soa, 868

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

4a. REDENÇÄO _ O
. Grupo Musical 4a. Reden
ção, de Itajaí, que anima
dia 12 o Baile da Primave
ra, do Baependí, conside
rado o melhor do Estado,
está lançando o seu, prí
melro LP, gravado no Es
túdio Mosh, em São Paulo.,

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

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 Píccolí, 161, em Jaraguá do Sul.

'

'João

Reinoldo Rau 606, esquina com a João Piccoli.

HOMENAGEM / BAR
BOSA _ O 89 Grupo Re
gional de Estudos do Mi
nistério Público, que reú
ne Os promotoras de jus-
tiça das Comarcas de Joín
.vílle, lar.aguá do,Sul, São
Francisco e Guaramirim,
homenagearam quarta-fei
ra, com um jantar festi-
vo, no Baependí, ao Dr.
José Alberto Barbosa, que
deixou a promotoria em

razão da merecida eposen-
tadoría que já goza.

..

UMA NOITE ALEMÄ _

Já de antemão é sucesso
o jantar dançante benefi
cente do Lions Centro
"Uma' Noite Alemã", mar
cado para 19 de setem
bro, no Baependi. Além da
comida típica, sorteio de
brindes, apresentação do
Conjunto Pomeranos (dan
ça típica e folclore) e bai
le com a Banda Lyra da
Aurora. Os ingressos es
tão a venda, ao preço de
Cz$ 150,0'0.
ENCONTRO! AMIZADE

- A Turma 1979 de Estu
dos Sociais, da Ferj, 'pro
gramou para o dia 17 de
outubro, na Churrascaria
Pavanello, o VII. Encon
tro de Amizade, onde alu
nos e professores de então
se confraternizarão. A co

missão organizadora é in-
.

tegrada por Gilmar Miguel
Schwartz, Imelde Zanella e

Ana Moretti Pavanello.
ALDO E SONIA _ Sex

ta-feira, día 5, às 21h, na

'Igreja N. Sra. das Graças,
Barra do Rio Cerro, acon
tecerá à bênção nupcial
do casal Aldo Bartel e

Sônia Conti, filhos de
Walter (Allrona) Bartel e
Amadeu (Pasquina) Conti.
Os noivos receberão os

cumprimentos e recepcío
narão os convidados no
C.A. Baependí, Parabéns
e felicidades.

.

RODEIO CRIOULO _

Revestiu-se de Sucesso
absoluto o 5° Rodeío Criou-

e Maria

avenida
o

Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n" 9

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

Relojoaria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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181MprOlraml eventos para setellbreel JaraguádiSII MuHas· obras el temlllS'Jat6lklS
a estimulação, o apoio e A Festa deNossa Senho- O vigário

-

da Pärp'4,iia
a exigência do empresa- ra de Lourdes da Gruta do São Sebastíão reveloútam
nado da indústria, do co- Rio Molhar realizada nos bém que encontra-se,' em
mércio, das instituições días 9 e 10 de agosto, ren- fase de elaboração' � a
educacionais e da admí- deu a soma líquida de Cz$ planta da nova igreja,da
nístração pública, deverão 112.000,00, segundo íníor- Comunidade 'São LUiz
ser ações permanentemen- mação do vigário padre Gonzaga, do Jaraguá Es
te presentes, "para que João Heidemann. A renda querdo, que deverá contar
possamos detectar nossas será aplicada no acaba- inclusive com Uma torre.
necessidades mais urgen- mente das obras da Cape- Em São Judas, no mês de
tes e planejarmos recursos, .íe. Na .Comunídade São' sete�bro," ini'C!õm-se'.·, 'os
que as atendam". ,. Francisco de Assis'; da rUa trabalhos de Ieventatnen-

, Parao mês de setémbro, JoinvilIe, fot .ínaugurado o to das pa.red_�r'eit�hàs,
dois. importantes eventos ,salão comunité.rio, com ea- toda de tijqlö à,,_�'��á,:"
estão : programados', .para pac1dade Para �O_'pessoas, ,

,E na' Igreja Matri�;prbs- ,

Jafaguá do Sul..No dia: 09, . ,durant�, jantar dençante. segue a' pintura' elo 'fem
no auditório' do' Centro Na Capela Nossa" Se- plo. Internamente' está
Empresarial,

..

às f9h, gra- nhera 'Aparecida, da Ilha 'pronta enquanto que 'as
tuítamente, o palestrante da Figueira, estará con-: torres e a _fachada fron
Dirceu Nazareno Ramos cluído o .novo salão e a tal serão pintadas por uma
dará enfoque sobre Aná- ampliação da área exís- empresa especializada, de
Use .de Valor e, nos dias tente até a festa, progra- 'Curitiba. A Igreja sofreu
19 e 20, no mesmo local, mada para os dias 11 e em sua paite ínterna vá
'será desenvolvido o curso 12 ,de outubro.' Q .seílão rias modificações, Já re
sobre Análise de Valor, de tem350m2i de acordo com 'gistradas pelo "Correio do
16 horas, das 8/12 horas' e o Padre João, que ínfor- Povo.". Além das, estantes
das 14}18 horas, com -o mou que estão em fasefí- artísticas,-'ã'Santa Ceia,
próprio Dirceu Ramos _ n�J as obras, da Gruta medindo 2m por 'um, jA
'sendo o condutor. Nossa Senhora do Perpé- orna o interior do maior
" A taxa de Participação, tuo Socorro.vno que tange templo católico de . Santa
por, pessoa, será de Cz$ a construção do nicho e a 'Catarina. Todas as' obras
800,00. A presença

-

deverá colocação das pedras. No de arte foram 'esculpidas
ser confirmada até o' dia local, haverá .míssa neste pelo sr. Egídio

.

Franken-
5 de setembro, com Celso domingo, às 16 horas. berget, de Timbô;"

'

Carlos Gomes, através o

telefone 72-0344,' ramal 54.

" Jaráguá do' Sul conta
: desde o dia 18 de abril,
.: com a Delegacia Regional
da: Associação Brasileira
dê Administração de Ma
terial '(ABAM) , entidade
dé serviços de represen
tação da classe profissio
nal e assistência à proãs
s�Q de admínístreção :

de
material. A ABAM, dentro

• �ã·' sua 'dinânlica, busca
ç\través de serviços e 'rela-
"�.onamento, auxiliar em

l�o o que for possível na
.' i!\tégraçãó,' e treinamento
dós profissionais nas áreas
de suprimentos/compras,

,

recebimento de materiais
'e inspeção, planejamento

e controle de materiais,
planejamento e controle
da produção, controle de
qualidade, desenvolvimen
to de produtos e fornece
dores, análise de valor, im
portação e exportação,
movimento de materiais e

transportes, admínístração
de almoxarifados" método
dologia de KANBAN, in
formática aplicada e :0)1-
tros.

_

, Segundo o coordenador
da Del�gaçia Regional da '

ABAM de Jaraguá:do Sul,
Celso Carlos Gomes, obje
tiva-se prestar serviços a

altura da comunidade, e

neste aspecto observa que

Ojvullados�índices provisõrios/ICM
Os municípios de Barra

Velha, Jaraguá do Sul e

Schroeder terão aumento
em seus índices de parti
cipação do ICM, para o

exercício de 1987, segundo
Os números provisonos
divulgados pela Secretaria
da Fazenda. Os demaís ti
veram os índices decres
cidos com relação a 86, po-
.rém, poderão recuperar os

p'ercentuais, haja vísta que
muitos recursos foram in

terpostos e que poderão
trazer elevação nos índi
ces.

Jaràguá do Sul, a ter
ceira economia do Estado,
terá, no exercício seguin
te, o terceiro melhor ín
dice de participação do'
ICM, somente superado
por Joinville e Blumeneu.
Os indices provisórios pa
ra 87 e os deste ano (86);
que acham-se entre parên
tesis, são os seguintes:
Barra Velha 0,06978 ....

(0,06647), Corupá 0,18995
(0,20046), Guaramirim ....

0,36712 (0,36866), Jaraguá
do Sul 3.93034 (3,57995),

Massaranduba 0,26831 ..

(0,28015) e Schroeder
0,06356 (0,06183).

FECAM EM ,LAGES

O prefeito Aldo Pasold, ,

de Schroeder e o secretá
rio-executivo Dávío Leu,
na qualidale de .delega
dos da Amvalí, participa
ram terça-feira, em Lages,
da assembléia ordinária
da Associação Catarinense
de Associações de Municí

pios. Três palestras foram
a tônica do encontro, mi

nistradas pelo secretário
de Desenvolvimento So-
'cial Nilton Severo da
Costa e Jairo Brincas, pre
sídente em exercício do
Conselho Estadual de En

torpecentes; pelo Dr. Lau
reci José Vidal. coorde
nador do Cief/Secretaria
ela Fazenda, que abordou
o retorno do ICM para 87

e, aínda..« secretário-che
fe do Gaplan. Sérgio Sa

chet, sobre é). ímportäncía
histórica ,das Associações
de Municípios.

ESCRITÓRIO Jurumco

José Alberto Barbosa',
ADVOGADO f'

Rua João MarcaUo n. 13 _ 20 andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

Aparelhos contra, Surdez.
o CENTRO AUDITIVO BLUMENAU' comu

nica que' o seu técnico estará atend,endo na

ÓTICA HERTEL no dia 18 de setembro, no ho

rário éomeFclal, com os mais modernos apa.reihos
contra a surdez. Demonstrações gratuitas e sem

qualquer compromisso.

Velha, Corupá e Schroe
der; 'quarta-feira visitou
Garuva, Araquari e São
Francisco 'do Sul e, na

quinta-feira promoveu vi
sitas e contactos em Gua
ramirim e Jaraguà do Sul.
No :município de Guara-"
mirim, o candidato do PFL
pertícípou tlbs iife.sti'vida
des alusivas aos 37 anos

de emancipação política e

em Jaraguá do Stil, às 19h,
tomou parte de. debates
com os empresérios, ·à
convite, e, posteríormen
te. o Partido '·promoveu
Uma concentração-naà de
pendências

.

dó! édifíttb
Cristo Rei.: ',o '�t'

Ileinübill: loyOS cóntatos n-a�reliã8

Inscrições aa vestibular em
. outub�o

JPMDB: PELl.IN ,E o'
NOVO PRESIDENTE O candidato da coliga

ção PFL-PTB-PDC ao Go
verno do Estado, deputa
do Vilson Kleinübing,
concluiu domingo maís
uma -etepa de : visitas e

contatos pelo interior do
E'Stado.·O ex-secretário da
Agricultura, acompanhado
do candidato a deputado
Décio' Píazera, manteve
em Jaraguá do Sul e Mas
sarandube, sábado à tarde
e domingo, um sem núme
ro de vísítas em festívida
des e bailes.

o episódio que envol
veu o ex-presidente da Ju
ventude do Partido dó Mo
vímento Democrático Bra
sileiro, Sandro Lessmann,
demitido da Prefeitura por
repassar íntormações polí
tícas ao ex-prefeito Victor
Bauer, culminou' com a

reunião do Diretório Mu
nicipal dá' 3PMDB, para

, eleição de nOVa Executiva.
A reunião, acontecida se

gunda-feira, "día 25, contem
com a presença de Ivo
Konell, presidente do Dí
retário dó PMDB:

. Os' integrantes da antiga
Executiva- desligaram - se

em caráter irrevogável pa
ra possibilitar a formação
da nova chapa. O novo

presidente' eleito foi tori
val Pedro Pellin e' os' cre
mais cargos' estão 'ocupa�
dos pelos seguintes: 10 e

21) vice�presidentes Gilber
to Klein e Odenir Garcia,
secrtárie-'- geral Adejair
Balsanelli, 10 secr. Agenor
Fä�lí�t ·tesoureiro" geral
V.e��dos Santos, lOtes.
Flávio Luís Uller e suplen
tes _ Jair Alquini, José

Carlos Ferreira e Cláudia
Murara.
Ontem à noite, dia 29, a

ExecutiVa esteve reunida,
para a programação do

trabalho a ser executado:
pelo segmento Jovem Ao.
PMDB.

- "

De 13 a 24 de outubro.
Este é o período que a

Comissão Técnica do Ves
tibular da Acafe determi
nou para que os candida
tos, de todo o Estado pos
sam fazer suas inscrições
para o Concurso Unifica-,
do q-tie será IeaLzado de

13 a 16 de janeiro do pró
ximo ano. O vestibular
acontecerá simultaneamen
te em 18 cidades: Floria

nópolis, Tubarão, Criciú
ma, Itajai, Brusque, Join
,ville, Bhunenau, Lages, Ja-
ragua do Sul" Mafra, Ca
boinhas, Curitibal1os, Ca

ç,ador; Videira. Joaçaba,
Conçórdia, Rio do Sul e

Kleinübing retornou à
r e g i ã o na· terça-feira,
quando esteve em Barra

Chapecó,
, Para fazer as:: inscriçõ.es
os candidatos, de:v.em pro
videnciar 'a > cédula ' de
idehtidade original' e, foto
cópia da mesma (frente e

verso), que é único do
cumenta ,exigido. O pri�
meiro passo será ir pa
gar a taxa de inscriçao
nas agências do Besc das
18 cidades aciina ,relacio
nadas. No próprio banco o

carididato receberá seu ro

teiro, que deverá ser lido
atentamente. Depois, é só
ir até- o posto eX1:stente
em cada Fundação Educa
cional e formalizar a ins
,crição.
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Dia 17/agosto
Tiago, filho Jorge �D\1'lce)
Fodi; Anelísa, filha Antô
nio (Ma. Graça) Carolina
Dia 18/agosto
Tiara Eloa, filha

.

Ademir
(Célia) Henn.
Juliana Crístfna, filha Pe- Edital 15.003 de 19-08-86.
dro (Rosmari) Ferrari. Valcír Stolf e Maria Adé

Tênia Mara, filha Eloí lia .Garcíe
'

.

(Iraci) Zils. E'le, barsíleíro, solteiro,
Eduardo Emílio, filho Be- operário, natural de Jara

nc (Lud) Baade.: Régís, gué. do Sul, domiciliado e

filho Alírio (Odínéía) Dal-" residente em Três Rios do

ti. ...• .: -'
'..

Sul, neste distrito,. filho
{)la 19!ag9Sto ..

.' de Justino Stolf e de Al-

Sandro, filho' Nilo (Celsa) zíre Corrêa.Stolf. Ela, bra-
�erlandes. -'-" .,' síleíra, : solteira" do 'lar,
Giseie, filha. Nercíse (Te- . natural de Cafeára, Para

tesa) Schiochete. . nä. .domíctlíada e residen

�afael Luís, -filho Ivo (Ma. ' te emVila Lenzí, .neste.dis-

Olindiria)·.Oeschsler.·
. trito, ftlha de João .Gareía

Dia 20/agàsto
.

daSilva e de VenínaGar-

'Douglas, filho Dalmo (De- cíe da Silva.

ni.sia) Machado.
Roberto, filho João (Sina- Edital 15.004 de 20-08-86.

ra] Barboza;'
'

Orlando José Le1tholdt e,

Fernanda,
. ;filha Nélson Cínara Lange

[Prídalina] Becker. . Ele, brasíleíro.: solteiro,
Dia 21/agosto guarda, natural de Cano-
Rafaei, filho José (Adelaí- inhas, neste Estado, domi
de) Ranghettí, ciliado e residente na Rua
Jaksón Adriano, filho Caro' Henrique Marquardt,/·,340,
los (Isaura) Taborda. nesta cidade, fHho de Mi

Jean Carlos, filho Sandro gueL Leítholdt e de Verô

(Jane) Pereira.' nica de Paula Leitholdt.

Larissa Helena, filha Fre- Ela, brasileira, solteira; do
demar (Margaret) Rüncos. IQ_r, natural de Jaraguá do
Dià 22jagosto ' Sul, domiciiiada e residen
Marcos Rodrigo, filho Pe- te na Rua Felipe Schmidt,
dro (Verônica} SabeL 79, nesta cidade, filha de'
Daia.ne Patrícia, filha: Jo- Werner Limge e de Alida

sé (Má. Marlete) Markieú- Schuenke Lange.
vizi.

.

. Dia 23/agosto
Rafael Rogério, filho Ro

.

gério (Rosane) da'Cunha.

Dia 09/agosto
Márcia, filhà Rainvaldo
(Rosemari) Dallmpnn.
Dia 12jagosto. 'i

.

Elt&n .loni,' filho ".:l!:dvHio
(Olga) Romig.

' ,

Diá 13/agosto
Leandro, filho Osni' (Lore-
na) Krueger.

.. .

la Volkmann- ,
" ..

Ele, brasíleíro, solteiro,
operérío, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio cerro I,
neste distrito" filho',:cte
Eharth Mathíag e, de The
kla Kamke Mathías.. Ela,
brasileira, -solteíra, operá
ria, natural de Pomerode,
neste Estado, domiciliada
e residente' em Rio Cerro
I, neste distrito,

-

f.ilh&:",de
Arno Volkmann e de ·'lled
wig, Borscfnnskí ;.' VOlk
raann,". '.

.-

f' .... �:; _.;_";.��.::�

Proclamas
'.

de Casamentos
.' �GOT ADE� GRUßB4 LEHMJ\NN, Ófioial do R..,.

.

gístro Civll do. 19 !?1Strito·d!l Comarca de Jaraguâ do Sill, Es
tado de Santa. Catanna, Brasil, faz saber que compareceram em

Car��no exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
habilitarem Para caS8l'. os sezuíntes:

'

Edital 15.005 dê 20-08-86 .

Silvio Eugenio Dias Oli
veira e Marli Fátima Rank
Ele, brasileiro,. soltêiro,
pedreiro, natural de Coru
pá, neste Estado, domici
liado e residente na Rua
Venancio da Silva Portö,
907, nesta cidade, filho de
Claudio Dias de .oliv:eira
e de Helena Dias de Oli
veira. Ela, brasileira, sol
teira, vendedora, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e r.esidente na Rua
Venancio da Silva Porto,
907, nesta cidade, filha de
MaUJ;í Rank e de Genésia
da Silva Rank.

'

. .

Edital 15.006 de 20-08-86.
Osni Velz e Filomena Mt
cha'lack

'

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro II,
neste distrito, filho de Ali
diô Velz e de Edith Horn
burg Velz. Ela, brasileira,
solteira,. opeFária, natural
de Benedito Novo, neste
Estado, domiciliada e resi

ç!ente na Barra do Rio Cer
ro, neste distrito, filha de
Boleslau Michalack e de
Helena' MiChalack.

-

"',

Ele, brasileiro,.. solteiro
borracheiro, natural de Vi
torino, Paraná, domíeílíedo
e residente na Avenida
Marechal, Deodoro, nesta
cidade, filho de Osvaldo
de Oliveira e de Maria ·de
Lourdes Pinheir0' de Oli
veíra. Ela, brasileira; :s01-
.teíra, -enfermeíra, natural
d� 'Pêd..ras Grandes;' neste, Edital 15.01-2 .de 22�OO�86.
Estado, domiCil1ada e· re-

Lulz.·Carlos, ·Stlngh.en- e

sídente lia.' Rua 25 -de- ju-
.' Marlete Sttlngari .' .' "

lho; 575, nesta cidade, fí- Ele,' brasileiro, ". solteiro
lha de Manoel Antunes e contador, .. natural de,Jara�
de Regina de Souza An- gui!. do Sul, domícílíado e

tunes. residente na Rua Antonio
Teixeira dos Santos Ju
nior, 100,' nesta cidade,' fi
lho de Oswaldo _Stinghen
e de María Alba Beletí
Stínghsn.. má,

.

brasileira
solteira, bancána, natural
de Luís Alves, nesta' Esta- '

do, dómicíliada e resíden
te na Rua João Planins
check, 1698, nesta cidade
f�lhà de Leonardo Stringa�
Ii e de Holanda Fontiinive
Stringari.'

..,.

Edital 15.008 de 21-08-86.
Reginaldo M o r e I r a e

Machaalt Ivoní We'So
lowski
Ele, brasileiro, solteiro
pintor, natural de Jaraguâ
do Sul, domiciliado e re
sidente na Rua José Theo
doro, Ribeiro, 4221,,' nesta
cidade, fi1ho de João Mo
reina e de Nelsí Sanson
Moreira. Ela, brasileira
solteira, operáriá, naturaÍ
de Massaranduba, neste
Estado, domiciliada e re
sidente na Rua Ernesto
Lessmann, 103, nesta cida
de, filha de Edmundo
Wesolowski e de Albe'r
tina Sadzinski.

Edital 15.009 de 21-08-86.
.

Luiz Carlos Gaedke e Ilka
Maria Erdmann
Ele, brasileiro,. solteiro
operário, natUral de Jara�
guâ, do Sul, domi�iliado e
residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 1283, nes
ta cidade, filho de Harry
Gaedke e de Wanda Ku
klinski .Gaedke. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
n.atural de' Verê, Pa.raná,
domiciliada e residente em
Estrada Nova, neste' dis
trito, filha de Curt Erd-

.

mann e de.Loni Ganske.

Edital 15.010 de 21-08-86.
POdaliro FeUx e Rosalina
Ivete Correia
Ele, brasileiro, solteiro
técnico em proéessament�
de dados, domiciliado e

residente na Rua: Joinville,
5130, nesta cidade, fiÍho
de Luiz J. Feltx e de Espe
ranÇa Felix. Ela, brasilei
ta, solteira, vendedora
natural de Jaraguá' do Sul;
domiciliada e residente na'
Rua João BertoH, 16, nes
ta cidade, .filha de Anto
'\il}9-;�'Gomes

.

Correia e de
Allda Gregofewitsch Cor
reia,

Edital 15.007 de 21-08 ...86.
Daniel ide Oliveira e Má;: Edital l5.011 de 22-08-86.

. ria da Gloria Antunes Edvino Mathlas e Rosemi-

Fazem anos hoje: 30
, Wilson Eduardo, filho
Wilson, (Rúbia) Rebelo:
Gabriel e Fabíola, filhos

,Moacir (Albany) Sens;
Jeanny Aparecida Kaz
míerskí, Sra. Ivone Stange,
Dalmír José Rubini,· Sra.
Maria Stein, Sr., Angelo
Scheuer, Ivo Menestrini,
João Oechsler.: Sr. OUo

·

'P�Wlqllslçi, em Gaspar.
FHêJír anos �omlngo
Srà,;,' Yv:o n n.e Alice

Sçhmöckel 'Oonçalves;' Sr.
Décio Raul Píezera, Sr.
TardciÇl Satler, Sr.' Sieg- ,

mar Ehlert, Sr. José 13a
eumle, Sr. Lauro' Ademir
,Bortolini,' Sra. Hilda Hens
ehel Brunner, em S. Paulo;
.Sr. Rudí Neí Santos, Sr.
Bernardo Fodi, Emiliano
Eugênio Rossio, Márci6 L.
Olska, Alíson, filho Edson
(Inês) Müller.

, Dia lo/setembro
Fabiana Rafaela, 'filha Dr.
'Ariel (Lueiene) Pízzolattí,
em Jlle; Hilbert Menske..
Bvelásío Eugênio Rossio,
Marise Kreíss, R o 1 a n d

·

Schünke, José Luis Girardi,
Sr. Fernancl.o Fischer, Dia
na Seidel, em Corupá.
Dia 02/setembro
Sra. Lapra, esposa Eggbn
João da Silva; Juliana, fi
lha José Car}os (Lucian,a)
de Andrade; Edeltraud
Reinke Küster, Edenür Si

queira, Alex Bolduan, Sr.
Rudi Bruns,. em > Garuva;
Sr.. Laerte Stein, .Sra. Ro
:milda Pedri, Dr. Walter
Germano Behrens.
Dia 03/setembro FALECIMENTOS'

Renata, filha Dr. Luis Dia 4/agosto
�Esther) :Bonilauri; Márcia Vi'gando da Silva; 42 anos.
Ramthum, Ursula Manske, Dia S/agosto
Irine Ponticelli, Sra� Irene' Hilário Cani, 62 anos.
.a. Soelter (Alemanha), Sr. Dia 6/agosto
Waldemiro Nagel, Sr. Nar- Augusto Greuel, 87 ·.anos.
ciso Morbis, Sra. Martna Dia 8/agosto
Porath, em Rio Cerro'.I' I
Sr. Álvaro Pereir,a, Sr" Re�. �:o�ir, ,José Bisoni, 20

nato Stahelin.··
'. - ... ,.

Dia 04/setembl'0
'

.• ," DIa lO/agosto
S

,'Angelo . .'fosini, 83 anös',
·

ra. �aria M. Bartei, Dia II/agosto
Sr: "valdir Kl�nk()ski, SF.�. Frieda Specht Priese, 73
Waldemar. VOI) V�ss.�n.,:; anos; :Guilherme Dalmôni-

lsra. JK�rolmda BBUIOW Bu�- co, 71 anos.
�r, auo e arros iu- Dia 12(agO'Sto
�i�r'OSe/m tBIUmbenau. Eva Hock, 84 anos; HeI-
a se em ro muth FI' h a5

.

R Id G
.

I h
sc er, II) anos.

,0I_la o, u I e r m,e Dia 13/agosto
. Schmldt, Auton Paul, Fla- . Judita Bassan' S

,.

78
vio Streit, Sr; Pedro Bor- anos' Theres'

I FPezk_a,
ges, em Corupá; Eliany anos:

. la ran e, 79

Ho�nburg, Cristiano Luís Dia 14/ago�to
Wemfurter. S e1 R

.

N'.
. u en osam lcochelli!

NASCIMENTOS 1 dia.; Clara Bartel Hens�
chel, 74 anos.

, Dia IS/agosto
Augusto Küster, 75 anos.

-Dia .19/agosto
Leopoldo Neitzei, 71 alios;'
Vergínia' Stringari, 82
anos; Elisa Maàss, 82 anos.
Dià 20!agOstó
Otilia 'Guckert, 85 anos;
José Fidélis, 51 ànos,

Editál '15.013 de 22-08�86.
Carlos Alberto 'RàUer e

Maria José Cardoso
"

Ele, brasileiro, solteiro
. , .. .._ _ _;._._ ... .J

operano, natural de Xa-
xim, neste Estado, dOnli
ciliado e. residente na Rua
Thomaz Fr.q_ncisco de Goes,
523, nesta cidade, fiÍho de
Hilário Raiter e de Nai�
Raiter. Ela, brasileira" soi�
teira, operária, natural de
Guaramirim, neste Estado
domiciliada e residente n�
Rua Thomaz Frands�6 de
Goes, 523,' 'riesta 'cidade
filha

. ,d:�.. Oclôriö
�

Cardos�
e d� i\;1afiâ J c)�é dQs- 'siiii�
tos Cardoso.

"

"':-. �
.

-. ,..

EdItal 15.014 de 25-08�86:
Osmar Célio Derete de
Angelo e Salete Terezinha
Grott
Ele, brasileiro, solteiro,
veIlqedor ... nah10ral de Ja
-râguá do Sul, domiciliado
e !e$idente na Rua 28 de
agosto, 2413, em Guarami-:
rim, neste Estado, filho de
Laurentino Derete de An-'
gelo e· de Celina Derete
de Angelo. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de 'car

tório, natural de Rio dos
Cedros, neste, Estado, dö>.
midiliada e 'residente na'
Rua Rio do Su], 35, nesta
cidade, filha de Paulo J0-
sé Grott e ct� Hilda Grott.

E par.a que -chßgue ao

c�ecimento, d�' têdoS,;
mandel passar' o' presente �
Edital,: que será pUblicado
pela "'mprensa eJ;ll< Cartó
rio, onde será afIxado du
rante 15 dlas�. , ..
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Horlas escolares· tiveral a prileira avaliação.
.

o setor de economia do
méstica do Escritório Lo
cal da Acaresc. também
definiu as suas priorida
des para o ano agrícola
86/87. Os destaques são

pare a produção de ali

mentai, com ênfase para
o planejamento da produ
çãç -e escalonamento, a HORTAS ESCOLAItES

educação alimentar, atra
vés do melhor aproveita
mente dos -alímentos já

. existentes e a 13Ua, conser

��aç�(), além do incentivo

_ � industrialização easeíra.
que já é hábito no muní-;
cípio, mas que necessita

de melhoria da tecnologia.
O saneamento básico é

outra prioridade. Segundo
a extensíonísta social Ar
Iene Boos, a análise e a

. coleta da água, a canali

zação .dos esgotos e o trei

namento nas comunidades,
junto as escolas, com os

.professores, constituir-se-á
meta essencial a ser per

-

Eeguida. Está. previsto
igualmente um dia espe-

·'ADESG conclui Ciclo de Conlerências

cíal sobre melhoria da
qualidade. da água, como

formas para evitar a con

taminação, a sua desinfec
ção, entre outros aspectos
correlatos, nas escolas mu

nicipais e nas comunida

des onde a Acaresc atua.

. .

O_ Concurso Hortas Es
colares, da Souza Cruz, Se
cretaria

..
da Educação, Se

cretaria da Agricultura ,e

Secretaria Municipal de

Ensino, conta, em Jaraguá
do Sul, com - a participa
ção de 18 escolas isoladas
municipais e estaduais,
que já receberam a pri
meira avaliação, onde

observou-se que em algu
mas delas as hortas vêm
sendo bem conduzidas, in
clusive já aproveitando as

hortaliças para o preparo
da merenda escolar. Em

outubro acontecerá a úl
lima avaliação.
No término do ano letí-

A Associação dos Diplo- de Lima, Gen o v ê n c i o

mados da Escalá Superior Mattos Neto, Emydio Ge

de Guerra (ADESG), encer- raldo Sada, Onaclí Luiz

rau no dia 20 de. agosto, Pabrín; coronel Aroldo Jo

em Jaraguá do Sul, o Ci- sé Machado da Veiga,
elo

.

de Conferência sobre Hoyedo de Gouvêa Líns

Segurança e· Desenvolvi- Clóvis de Souto Coulart,

mento, realizado no audi- Angela Amin Helou,- Per

tório da Weg S.A., na rua nando Marcondes de Ma

Joinville. Apoiado pela tos, Luiz Gomes, Milton

Associação, Comercial e. Mandeli. Alcides Abreu,

Industríal, houve 109 ins- Geovah Amarante, Níson

críções ao Ciclo, dentre Boeíng, Antônio Felisberto

profissionais liberais e em- Pinheiro, Décio Mos e r,

presáríos. principalmente. César. Bartos Pinto, Co-

mandante/Marinha Ronal-

O período básico con- do Shara, Major-Aviador
tou com seis palestras e o Flávio Neri Gaspar.
período conjuntural com Um coquetel. na Arweg,
doze; Palestrantes de re- marcou o encerramento do

nome enriqueceram o Ci- Ciclo de ConferênCias da

elo de Conferências, des-
. ADES,G, que iniciou no dia

tacando-se o gsneral Zaldir 14 de julho.

VARIG
e Car�as(..,

Rua CeI. PrQcópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

Aceleradas· as

obras do C.E.G
A Comissão Pró-Cons

. truçãe do Centro Empre
sarial de Guaramirim ma

nifestou esta semana a

satisfação pelo bom anda
mento da obra, com pri
meira fase acha-se em vias
de conclusão. Até o mo

mento, já foram arrecada
dos Cz$ 180.000,00, apli
cados na aquísíção do ma-

- rlal de construção. A Co
missão acertou contrato
de mão-de-obra com a

empneíteíra, no valor de
Cz$ 120 mil, cujo paga
mento será.parcelado em

seis vezes.
Da mesma forma, reve

la fonte da Comissão Pró
Construção, continua a

campanha de arrecadação
de contribuições extraor
dinárias, que vem receben
do adesão dos associados.
Nesta primeira etapa es

tão sendo visitados ape
nas Os 102 sócios da As

sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de
Guararnirím. porém, se

guidamente, a campanha
se estenderá as demais

empresas sediadas no mu- .

.,. ·....,1.'
mClplO.

-

Numa terceira fase, a

Comissão Pró-Construção
derenvolverá uma campa
nha a nível comunitário,
com o objetivo de arreca

dar fundos destinados a

mobiliar o auditório de

atividades da comunidade,
que terá abrigo junto ao

CEG.

Inamps aUlenla
.

AlUs em MS

Foi realizada no dia 18,
às 19h30, na Sociedade
Atiradores Messaranduba,
a solenidade de lançamen
to do "Projeto de Desen
volvimento Empresarial",
que conta com o apoio
do CHAGfSC e Prefeitura
Municipal. Na solenidade
houve a apresentação de
um áudio-visual sobre tra
balho semelhante realiza
do em Pínhalzínho. no
Oeste Catarinense.

SindicalosUrma,1 ConvençãoColetiva

Ano 81, LS, a álcool, em ótimo estado. Preço: Cz$
60.000,00. Informações Fone 72-0119, cf Machado.

Entrou em vigor no dia
10 deste mês (agosto), a

Convenção Coletiva de
Trabalho, firmada entre os

sindicatos profissional e

patronal da Construção e

do Mobiliário, com vigên
cia até 31 de julho do

próximo ano, abrangendo
todas as empresas e tra
balhadores das categorias
representadas pelos sindi

catos acordantes. dentro
de - suas respectivas bases
territoriais, independente
mente das funções exer

cidas.
Segundo o acordo. a

correção salarial a partir
de 10 de agosto sobre os

salários de julho (recebe
em setembro), será de
100% do IPC de março a

julho. ou seia 4.61%. rnai«

Vendo

6% de taxa de produtiví-
.

dade sobre os salärtos já
corrigidos. O piso salarial,
para os trabalhadores na

área da construção ficou
estabelecido em Cz$ ... '.

1.045,20 para o servente,
Cz$ 1.441,20 para o meio

profissional e Cz$ 2.010,00
ao profissional.

.

- �,

Aos demals trabalhado
res não abrangidos no pí
so salarial,' exceto Os me-

-

nores de 18 anos, fica as

segurado, a partir da
admissão, no mínimo Cz$
1.045,20 por mês. Já Cl

prêmio assiduidade au

mentou para Cz$ 60,00"
isto para os trabalhadores
que não tiverem nenhuma
falta ao trabalho durante
o mês.

Passai

vo, as melhores hortas se- O Superintendente do BARRA VELHA
rão premiadas." Sobre o Inamps para Santa Cata- _ O prefeito Valter Fran
assunto, estiveram reuni- rtna, Dr. Ricardo Baratie- cisco Régis anunciou que
dos no dia 1-9 em Blume- ri, em resposta a reivin- nos próximos. dias será
nau, os representantes da dícações da Associação iniciado o trabalho de de
educação de Jaraguá do dos Municípios do Vale do sassoreamento da -

lagoa
Sul, Joinville e Blumenau, Itapocu, acerca da situa- de Barra Velha. A lagoa
juntamente com a Acaresc ção hospitalar na mícror- tem uma extensão - de 8
e Souza Cruz pera ava- região, informou que: 1. quilômetros até o seu pon
líar e reprogramar o tra- Acatsndo solicitação, in- to final, no centro da ci
balho de hortas escolares, formo que para o Hospi- dade, próximo à Secreta
que atingI'! os 18. muní-'

.

tal Sagrado Coração de Je'- ria de Turismo. O·Gover
cípios da área. No dia 30_ sus. de Messaranduba, fo� no -do Esta.p.c::>, at!av:é�' da
de outubro, em Jaraguá do - ram .eutonzedes maís -20 - Secretaria dos Transpor
Sul, um novo encontro de- AJHs mensais; 2. Quanto tes ,e 'Ôbras,-d�{erniinQu o

finirá -

o programa- para aos hospítaís de Jaraguá - deslocamento de- unia -dra-
1987. do Sul, segundo informa- ga para iniciar o trabalhe.

ções da Chefia do Servi-
ço' de Medicina Social MASSARANDUBA
dessa cidade, no momen

to, as necessidades de in
ternações estão sen d o

atendidas de acordo com

o número de autorizações
enviadas a essa localida
de; 3. Havendo ocorrên
cia de internações além do
previsto, a Agência Jara
guá do Sul deverá comu

nicar aos órgãos respon
sáveis, neste Instituto, pa
ra verificação da possíbí
lídade de atendimento.

Uma empresa que

@ KOHL-B-A-C-H
.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.
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o que leva o indivíduo a buscar a
.

psicoterapia
sem nenhuma explícação
é um distúrbio afetívo, De
modo geral, logo e qual
quer manifestação de des
controle emocional é em
maior ou- menor graus,
salvo sob situação de ten
são explícita ou em estado
de extrema fadiga, um sin
toma de desequilíbrio emo
cional. E assim deve .

ser
encarado.
Problemas afetivos :ge

.' ralmente estão ná bass- re
pelidos desencontros amo
rosos, infelicidade sexual,
rompimentos agressivos ou

abruptos de relações' (que
se dão geralmente forma)
labíos e medos inexplicá
veis, comportamentos com
pulsivos ("obrigatórios",
sem que a pessoa saiba
porque está fazendo aqui
lo] e repetitivos, manias e,
em casos extremos, tenta
tivas de antofropilção e ali
mesmo remédio.

. ,

Dra. Renate Marauardt.
Jano Instituto de Psicologia

CRP: 07703501

o que lev� as pessoas
a procurar ajuda psicote
rapêutíca são geralmente
seres humanos angustiados
e sobrecarregados de dúvi-

.

das e tensão, homens e mu
lheres comuns, pais e

mães, profissionais de to
dos os tipos, jovens e

pessoas de mais idade, sol
teiros, casais e casados _

todos, com O' mesmíssimo
. problema: Infelicidade.

Infelicidade persebída
. claramente ou sentida de
forma difusa.
Infelicidade constante e

intensa ou acentuada ape
nas em determinadas épo
cas e datas ou frente OU
determinados acontecimen-
tos. Infelicidade manífes
tada somalicamente ou

sentida, apenas como tris
teza, angústia, sempre,
entretanto, infelicidade.
Começamos a definir

tempos para uma boa ex

plicação o que é felicida
de, e em decorrência o que
é Infelicidade,
Felicidade o que é is

to? _ A nossa cultura cos

tuma emprestar à felicída-
. de o caráter de casualí - A Semana do Excepcio-
dade ou acontecimento nal se comemora no perío
fortuito praticamente con- do de 21 a '28 de agosto.
dicionando-a a determina- Entendemos por excepcio-,
dos momentos ou aconteci- nal, aquela pessoa que
mentos de extrema íníeli- possuí rebaixamento no
cidade emocional e obri- desenvolvimento de habilí
gando-a a se manifestar dades físicas, intelectuais
sempre com risos e ale- ou sensoriais, sígnífícatí
gria cuidadosa. vamente abaixo da média
Nós, Os psicólogos, ao pera o seu grupo etário e

contrário, acreditamos que racial.
,

a felicidade é um estado Como prevenir a excep-
ótimo de equílíbrío entre a cionalidade? Através de:
necessidade psicoemocío- cuidados pré-nupcial, cuí,

naís e orgânica nas do in- dados pré-natal, parto as
,

divíduo e as possíbílída- sistido adequadamente, as
des de satisfação que o sístêncía à infância (CUida-
meio ambiente oferece. dos ao recém-nascido, es-

Felicidade enfim é sen- tímulo à amamentação
tír-se calmo, não ameaça- materna, assistência médí
do, livre de tensão e dis- ca, vacinação, alimentação
postos a conviver coope- adequada, amparo afetivo).
rativamente com o meio Para a criança, é impor
ambiente externo com o tante sentir-se amada des
Outro e consigo Mesmo. de o momento em que co-

E, infelicidade, por con- meça a viver. Est# amor.

: sequência é qualquer' es� ajuda a garantir uma -ví
tado nó qual isto seja im- da feliz. Um ambiente ri

. possível. Isto provoca no co em afeto dá condições
ser humano manifestações para a críanca. viver bem
de incômodo, se tornadas com todos. Por isso, des
crônicas por estados pro.. ' crê de muito cedo é im

longados de tensão, geram portante que a criança
distúrbios; e estes distúr- perceba que os pais, os

bios por assim dizer cres- irmãos, ós vizinhos os

cem' em quatro Qre�3 bá-" amigos gostem dela, Isto é

G·.

INFoRMAnVO RDTÁIUO

O Qualro�Meia
,Clnco'

. "Rotary Leva Esperança·"
INTERCÂMBIO DE GRUPO DE ESTUDOS: AVISO

O Governador Genovêncío tem como um de seus
. objetivos, em seu ano rotário, ativar o programa de
. Intercâmbio de Grupo de Estudos, necessitando, para
esse fim, da colaboração de todos os clubes.

Este intercâmbio é feito entre dois distritos de di
ferentes países, dando � opertunídade a jovens de am

bos os sexos, empresários, 'profissionais líberaíae de

negócios, não rotarianos, clÇ>m a' idade entre ,25 e 35
anos, de participar de uma' viagem de estudos.. com a

duração de até seis semanas, em outro país.' .

A viagem e estadia são gratuítas, correndo, cor

rendo as despesas por conta da Fundação Rotáría e do
Distrito anfitrião.

.

Para ativar este programa é necessário que os

clubes mandem ao presidente da Comissão de Inter
câmbio de Grupo de Estudos, Comp. Pier Lorenzo Mar
chesini _ Cx. Postal, 843 89200 _ JOINVILLE _ ,se.'
uma correspondência dizendo do seu desejo de parti
par desse programa. A mesma pode ser do s�guinte
teor: O Rotary Club de • deseja par
ticipar do Intercâmbio de Grupo de Estudos.

Quem se habilita?
MAT CAPARAS INCENTIVA ROTÂRY CLUB'S

Como novo incentivo para que os clubes traba-
. lhem em prol da expansão do Rotary,. o segundo obje
tivo para a obtenção da Menção Presldenc1�1 ou.tor
gada por M.A.T. Caparas foi emendado para íncluír o

patrocínio Rotary Club, Rotaract e Interact Clubs._
De acordo com a emenda passa a receber a Menção
Presidencial o clube que fundar um novo élub rotá
rio, Rotaract ou Interset Club.
ROTARY EM SUA EXPANSÄO NO MUNDO

A marca do 22.000Q clube foi atingida em 6 de
março com a admissão do Rota�y Club de Ringeríke.

.
na Noruega. Até 31 de maio do ano em curso, o Rota

ry contava com 1.012.075 sócios em 22.145 club�s .

em

160 países. Desde 10 de julho de 1985, foram admitidos
624 clubes novos em 56 países. Durante os últimos.
três anos o Rotary admitiu uma média de mais de 2
clubes por dia.
PREPARE-SE PARA ATIVIDADES PR<?-JUVENTUDE

Por que Rotary dedica todo um mês à juventude?
Eis aqui uma boa razão: a juventude é o investimen
to a longo prazo no futuro da comunidade, da nação e

do mundo.
Marque Setembro em seu calendário, mês em que

todos os sócios deverão avaliar seu trabalho junto aos

jovens. Aproveite 30 dies para completar Oll iniciar pro
jetos pró-juventude. Como fazer? Lá vão algumas su

gestões: a) _ preste reconhecimento a jovens mere

cedores,. oferecendo-lhes certíücados de "Honra ao Mé
rito para Jovens". por realizações significativas; 2Q
convide grupos juvenis às. reuniões do clube e inter
cambie idéias e visitas; 30 � organize uma conferência
sobre carreiras para formandos, convidando jovens a

visitarem seus locais de trabalho; 4Q _ promova inter
câmbio de jovens e realize um programa recreativo e

outras iniciativas de interesse local de cada clube.
O MILIONESIMO ROTARIANO

O milionésimo rotariano admitido foi o francês
Jean-Paul Morval.vdaçcídade de Thionville, casado com

Dáníelle e tem duas ·fi\bhtas: Ajathe e Anaís. Todos os

Rótary club's do mundo participaram do movimento
em prol rotariano um milhão que, afinal coube à Fran
ça. Parabéns!

II

�

sicas de atividade huma
na, provocando, por con

sequência, quatro tipos bá
sicos de problemas, todos
de base emocional: afeti
vos, intelectuais, ínterpes
soais e orgânicos.
Problemas afetivos

Nesta esfera estão todos
os problemas que, de al
guma' maneira alteram a

icrualidade ou a quantida
de dos afetos humanos. Os
distúrbios na esfera afeti
va s,ão todos aqueles que
alteram a capacidade do
.fndívíduo de vivenciar.
adequadamente suas emo

ções, quer exagerando-as,
às vezes, quer impedindo
as, de se manífestar, outras
vezes. Enraivecer-se de
masiadamente com algo é
um distúrbio afetivo.
Enamorar-ss a tal ponto

que o« dados de realida
de selem distorcidos ou
ignorados é um distúrbio
afetivo; ter medo de um

obíet-, ou um ser vivo
ohietivamente inofensivos,

Semana do Excepcional

-,PÁGINÀ 06

mostrado pelos gestos, pe
la forma que conversamos

com ela, mostrando e di
zendo que é muito queri
da. '

A melhor maneira de
ajudar as crianças a cres

cerem no afeto é os adul
tos mostrarem entre eles
que se querem bem. As
crianças aprendem -maís
com -o exemplo do que
com as palavras. Por isso,
é muito importante que ve
jam os adultos tratarem
se com carinho através de
palavras e gestos. Assim,
a criança experimenta o

amor ei estamos ajudando-a
gostar de simesma, das

pessoas e da vida.
Desta maneira, podemos

transmitir o amor para os

excepcêonaís, dando tam
bém a oportunidade para
que se sintam . bem, que
progridam e cresçam no

meio em que vivemos.
Pórtanto, podemos com éa

rínho, afeto e dedicação
educar o nosso excepcío
naL

E vale a pena fazer algu
ma coisa para quem tanto

precisa de nós.
(SURESP/APAE _;_ Jaraguá
do Sul)

.

25
ANOS
1961 lü E! g
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"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_.

Jar.lUI�cto Sul - SemaDa de 30/08 a OS/09/1t86 -,
"

, -

. .- __ .
_._� -_.�.

P'ÂQJNA -07

COM DEDICAÇÄO, SEM ESMORECIMENTOS,

COM ESFORÇO, SEM RECUOS,

COM 'TRABALHO, SEM DESÂNIMO,

FOI CONSTRUlDA ES'I'� TERRA, ,QUE' HOJE COMPLETA 37 ANOS. - ""

.. "._.

NOSSA HOMÊNAGEM AO MUNIClPIO oE SEUS GOVERN�S. , "_ '. ,-_-:': ,-. -

c

:
, ,: ',: � : -o:

.. .: . :"";
.

.
- "

.�: '.. -

.' ,-:. ,; ,

.

_. _�i
••

'

_.__ __ '_._ NOSSA
-,

SJ\UDA'ÇÄO :AO PoVO, GUÀRAMIlU!NSE_ E SEUS, ANrEPASSA�.
�------------_,

"'-,'

Câmara

.' "

•

.

.. � " ,'o .!'

_.

Municipal de Guaramirim'

ADEMIR IZIDORO _ Presidente

NA DATA EM QUE SE COMEMORA O ANIVERSARIO DA CIDADE, HOMENAGEAMOS

AQUELES QUE FORAM O QUE SOMOS E AQUELES QUE HAVERÄO DE SER O QUE

ESTAMOS SENDO, COMO PARTICIPES DA CONSTRUÇÄO DO PROGRESSO ,DESTA

TERRA. '

Energe

PARAB:eNS, GUARAMIRIM.

I

S.A. Alimentos Especiais
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EDITAL

-.

lbo,no do PIS cOleça segunda-Iei,ra E�x-p·r·e·s·s�a�s�Vere lêl ,Encontro Estadual
DO POVO,

, I

'ará nos União
.

dos Vereadores do

de setem- Brasil, reunião simulada
Estadual de Uma Câmara de Verea

patrocina.. dores, plenária para dis

os Verea - cussão de teses e moções
de Santa e, por fim, a assembléia

. A pro- geral da UVESC, onde' se

para o dia rá escolhida a cidade- se

abertura de do próximo Encontro,
o, no día e eleição da' nova direto- :---------------------.

ras estão ria da UVESC.
os têtnas
suas .atrí-

.'

Dentre Os membros da'
.;' �orasí;,i>ComissãO Organizadora do
e éô'�fVEncontro Estadual de Ve·

realitfäde -.

readores" está Herrmann

i o n ai", Suesenbach, presidente-da
a e ru- Câmara de Corupá, tarn

, haverá bém candidato à presidên-
'dente da da da UVESC.

.

.

raguá no Slock .. Cars
o, día 31, Erickson, com 122,866 km/
Interlagos, horários.

argada da

, Campeo- Para esta etapa do Stock
Chevrolet Cars, a equipe Kohlbach,
A prova, de Jaraguá do Sul con

ísíva pa- tará com um carro novo,
.

e lutam haja vista que na prova
ano, te'-' de Brasília, um acidente

'al a ten- acabou afetando o 'mORO

do recor- bloco do carro da Kohl-
Velocidade bach. Sávío Murillo Aze
bre duas vedo, oiplloto da Kohlbach,

feita pelo está em décimo-quinto lu
Cunha. O gar na'ClaSSificação geral
ha-se em do campeonato, com· 6
Kenneth pontos.

ta Catarina
'_"'<nJIU,O .

to da Comarca de Jaraguá do Sul

Artur Jenichen Filho, Juiz de Di
ício na la. Vara da Comarca dê
uI, Estado de Santa Catarina, na

etc.
(em resumo, art� 687 do CPC) o

SZUilWenda em 1'1 Leilão: Dia 24/setembro/
oras, - Venda em 20 Leilão: Dia 15/
às 14:30 horas, par quem mais der
oferecer. - WCAL: Edifício do Fo
arca. - EXECUÇÄO N° 9.055, -

NDöRFER COM. DE VEIcULOS
utado NORBERTO INAcIO GUl-
A SER PRACEADO: O terreno ru

este município nos fundos do lado
R' d

.

10 a Luz, com a área de .

, sem benfeitorias, fazendo frente

Georg Reinke, fundos com terras

utprecht, estr�mando pelo lado di-.
as de André Horongoso e Renato

? lado esquerdo com ditas ci,,, Vic-
:distante 800ms., da Estrada Rio da
do nesta Comarca sob na 34.633 e

do Livro 3-R s fIs 119 do 'Livro e
te matriculado sob na 6.538, ficha
Registro Geral, o qual foi avaliado
,00. - NOf; autos não consta qual
recurso pendente. Dado e passadode Jaraguá do Sul, aos 21 de agosto
s., (Jurema Wulf Sardagna), Escri

, o subscrevi. .

Filho, Juiz de Direito em Exercido.

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

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

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

se acham neste Cart6rio para protestos os títulos contrai .

E, como os ditos devedores nio foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar. a devida intimação, faz por
Intermédio do. presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cartôrío, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fini de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
do. títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá, do Sul, -28 de agosto de 1986
Aurea Müller Grubba - Tabeliã de Notas e

.')ficiill de Protestos de Títulos da Comarca de l.do Sul

Filhotes - temos à pron
ta entrega - com pedi
gree.. Canil "Pérola do
Vale" - Föne 72-0297.

DobermannBrandenburg eia. '

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 jun�o a fábrica.

OCULOS'
.

·::fYas lenteS"pague
� fi·:
tf

Clínica Veterinária
,SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Çlínica de pequenos e grandes animais, cirurgias; vacinações,
. ,raio x, internamentos, boutique.

Rua Jolnvllle, nf} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 12-2840 _ Jaragué do S4l1 - S�ta Catarina.

Lanchu'nele e Sorveteria Pinguim
JOALHERIA A PERObA

'

--

.

. OTICA MODERNA
reinoldo rau,289Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, 'PASTELÃO

Rua Ângelo Rubini, 1110 _ BarIa do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaragu' do Sul/SC.

Mudança' de endereçl

quer.
nesta

l NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS .) e� te
LIXEIRAS IMUNDAS. . Artur

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA
•_.;_;,;.__;..;� -- ---.::..-...- -""""".-- -�"""' -�.=.-. """'""------....._ -

'

'-=.. ' -�, .. : --"",,,� -. .. " -"' '- -- -- .. -, .. -, .. -.--�.. , �.--- ..-._,-_ .. "'''' : ·.cc '-__ <"-- .c__ .= .._.: . .-:, 1"�--""-----------

Os abonos e rendimen- cronograma vai de setem- - O município de Ja- Joín
tos do PIS-Programa, de bro até janeiro. O abono raguä do Sul, que já vem dias 03,
Integração Social relati- corresponde ao valor do est1J!dando o seu orçamen- bro, Q 80

T vos ao exercício financei- salário mínimo vigente na to para 1987, encaminhou de Ve�

ro de 1986/1981 serão pa- datá indicada: os nascidos à Secretaria Espeo1aJ. de do pela,
gos de 2 de setembro pró- de 91

.

a IS/julho, recebem Ação Comunitáriã da Pre- dores d
ximo até to de fevereiro de --º2/09 a 28/11; de 16 a sídêncía da República, um Catarina
de 1987" através de rede 31/julho, de 09/09 a 28/11; pedído de recursos para a grama

Atonto T. dos Santos _ Rua Rio Cerro I _ Nesta bancária. Para os que re- de 01 a lS/agosto, de 26/09 Assocteção .• Assistencial 03, a r

_ Cíno Schmidt _ Rua Mal Deodoro da Fonseca, cebem o abono ou rendi- a 28/11; de 16 a 31/agos-' para Idosos 1á.r idas Plo- solens
98 ... Nesta _ Domingos Altrede da Silva _ Rua mento através das próprias to, de 23/09' a 28/11; de 01 -res� ao Utular ,Apibal': Tel- 04, vá

Paraná, 1136 _ Nesta ... EriveltoJ;lirardi '_-Nesta :. �empresas empregadores, o. a lS/set.! de ��/09 a 30/12; ·.�e1ril, '(:9..n-"Iu�m-o p�efei- p'revist
... Geraldo Witte _ Rua Mal. Deodoro da Fonseca, de 16/30 setembro, rece- to Durval Vasel já' houve- O ver

933 _ Nesta _ Henríque .ÃrOngÖIi - Rua Afon�o
.

'ParóqUia-São' $e!bastllo . bem-de 07/10 a 30/12; de ra contacto anteríormente, QUições
Bartel, 230 _ Nesta _ Hilberto Geissler _ Estrada 01 a lS/outubro, de 14/1.0 em Jolnvllle. -, ._. ". "Com

Garibaldi _ Nesta _ Jeffetson Pereira Maurící _ Informe pHoqUial a 30/12; de 16 a 31/outu- tulnte",.'
. Rua Paraíba, 221, Vila Lenzi _ Nesta _ Rudíber- Dia 30 - Sábado � Molha bro, de 21/10 a 30/12'; de econôm!

to Kroeger ..:. Rua 'Jorge Czerníewicz, 112 _ Nes- I1h. _ Matriz 19h. _ São 01 a lS/novembro de 28/
_ .o Posto de Saúde da "Víolãn

ta _ Regina Maria Ferreira _ Nesta. Luiz 19h. 10 a 30-01-87' de í6 a 30/ Víle Lalau, prestou no

Dia 31 - Domingo _ Ma- novembro, de 04/11 a 30/ mês de julho-findo, a .1.031

triz 7h. _ 9h. _ 19h. São 01; de 01' a 15/dezembro, atendimentos, �o� quais
Judas 8h. _ São 'Cristo- de 11/tl a 30/01; de 16. a 156 cons�ltas médicas . Os

vão 8h. São Francisco 31/dezembro, de 18/11 a casos mal� relêvante� f?-
9.30h. _ Gruta N.S.P. 30/01; de 01 a lS/janeiro, ram de gnpe, que atíngíu
Socorro 16h. de 24/10 a 27-02-87: de 16 a 33,21 dos atendidos, pa
Próximo curso de prepara- a 31/janeiro, de 28/11 a ra o. trabalho foram dis

ção ao casamento será 21/02; de 01 a lS/feverei- pendidos Cz$ 12.658.94 em

dias 20 e 21 de setembro. ro, de 03/11 a 27/02; de 16 recursos humanos e Cz$
Estão abertas as matrícu- a 29/feveretro, de 09/12' 866,26 em material de con

las. a 27/02; de 01 a lS/março, sumo, com custo per ca-

de 16/12 a 31-03-87; de 16 pita de Cz$ 13,11.
a 31/março, de 19/12 a

31-03-81; de 01 a IS/abril, _ A Biblioteca Pública
de Op-01-87 a 31/03; de 16 Municipal realizou de 20
a 30/abril de 13/01, a 31/ a 22 de agosto, uma ex-
03; de 01 a 15/maIO, de posição folclórica, com

21/�1 a 30/04: de 16 a 31/ roupas e comidas típícas,
maIO, de;27/01a,30/04: de música e oo.tra';3 tradições rpdas, a

01 a lSlJunho, 1e 03/02, a cultúadas no Estado, pail'a. s�owman
30/04 e, os naSCIdos de 16 comemorar a Semana do recorde
a 30/junho,' receberão a Folclore. A' "Rui Barbosa" poder d

partir de. 1?-02-87 até '30/ de janeiro a 18 de agosto,
04 do. proxlmo ano. registrou 192 novos asso':'

-----,
Faça sua empresa chegar ciados e foram realizados

CO'nfe'cl"'lo-es' SuelI- Ltda mais longe. Anuncie no 10.654 empréstimos e 2.939
.

"

"

V ..
.

"Correio do Povo".' consultas. O aumEntQ foi
Vestindo bem Senhoras e Crianças Fone 72-0091. de 83% em relação a igual,Vá conferir a mais variada coleção de inve'nlo, aproveitando ..pertado no ano passado.

as' vantagens do preço e cre4iárió SaeU
Fábrica é Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603.Jaraguá do Snl _ SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 _ F. 12-2911 -

Jaraguá do Sul _' SC.
.

Loja 3 - Rodovia BR-'280 (km 63) " Portal de Jardguá.

A BARBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA., co
munica a seus amigos e clientes que está aten
dendo em seu novo endereço, na Av. Mal. Deo
doro 583 (defronte a Igreja Matriz S. Sebastião),
fone 12-0825, onde continua a disposição'de to
dos.

Coluna da IMEVI
CURSO :00 CEAGIOUTUBRO _ 'Ú Centro de

Apoio Gerencial de Santa Catarina e a Associa
ção

.

Comercial e Industrial da Pequena e Micro
e�p:reSQ. d� Vale do Itapocu (AMEVl), promove
rao no período de 27 de outubro a 07 de novem
bro, o Programa de Apoio Gerencial e Tecnoló
gico à' Mícroemprssa (Promicro). Será um treina-

. mento específico para microempresrios ligados à
indústria, comércio e prestação de serviços. O
curso terá duração de 24 horas/aula e o custo,
por participante, será de Cz$. 200,00, podendo
participar até duas pessoas por empresa. Em nos
sas próximas colunas daremos outros detalhes a

respeito. .

REUNIÄO EM SCHROEDER _ Foi das maís
concorridas a reunião realizada sexta-feira, dia 22,
na Câmara de Veredores de Schroeder, com a

presença do' presidente da Pampesc, Pedro Cas
caes, Como destaque, o apoio que a classe rece- .

beu do Executivo e Legislativo Schroedense, con
traríementa ao que acontecs em Jaraguá do Sul,
com relação à participação em nosso, encontros
e promoções, onde ainda não. tivemos o privilé
gio de receber autoridades municipais.

REUNIÄO EM CORUPÁ
-r- Também em Co

rupã, no Salão Paroquial, foi presença maciç.a os
interessados que comparecera,m à reunião acon

tecida. dia 28 à noite. O dir.etor do PAN e da
Fampesc, RobeIto de Souza, foi opalestrante.

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

.

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

JARAGUÁ:30ftJ'V5 BEM TECIDOS.

. .."

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaço&)

É ali na Av.·Mal. Deodoro, 744 (proximidades do
Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 72-1187.

Frioliveira Com. e Repres. Lida.
Fiambreria

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos; Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

.

Dastil' Máquinas LIda.'
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

. Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-1564

JaraguA do Sul _ SC

Spezia eia.& Lida.
SERRARIA E SBRVIÇOS DE TRAToR

Madeiras para construção e serviços de 'trator
com profissionais altamente especializados. '

Rua. João Januário Ayroso, 772 _ Jeragué ES7.
querdo _ Fone 12-0300 _ .Jaregué do Sul _. SC.

Persianas Enqler
ESTEIRINHAS HORIZONTAlS E VERTICAIS,
PAimIS 'PARA DIVISÕES-TODAS EM, MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGOtA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMf
NIO E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORES E BOX PARA BANHElROS.

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

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

INTERIMOYEIS .

Intermediária de
Imóveis Lida.
-VENDE-

R. João Piccoli; 104 � fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

_ 3 apartamentos no Edifício Jaraguá _

..

2 pe
quenos e 1 grande, de frente.

-; 1 casa de alvenaria na rua João Píccoli
._ 1 €asa de fino acabamento com 300m2, na rua

.

25 de Julho.
.

_' 1 apartamento com 116m2, 19 andar,�situado
no Edifício da Acaresc, ao lado do Posto Mo
ser.

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HO N DA DA MENEGOTTI

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

FOlie 12-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC .

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mate'l'iais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila .Rica.

Aquecedor Solar da Funílaría Jaraguá.

E além disso; a melhor laje da região." Visite-nos.
,i:' "!

Compré Ileus materials decODltração na

Laje JaraglláArte

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antönío c�rlos Ferreira 850 ...... Fones' nfl011.1 :. -'_.----..

72-2334 e 72�1292 _ Jaraguá
.

do SuLSC.
------------�--�--�-------I

oBANCOTOTAl.

O..........esb\IIDBin:odatlmldl....

ZBESC' Q

'Oficina

OS HERDE'IROS DA DUQUESA
17. A�GUMAS INICIATIVAS ORIGINAIS _ :e in

teressante que; aqui tem começado umas coisas muito
boas, mas' que não tiveram continuidade.· Pd"ecisamos
descobrir porque eomeceram e porque acabaram. TIRO
AO ALVO: funcionou .nos anos de 1948-50., exatamente
no rumo da propriedade do Rolando e do Frigumz. No

'

fundo, para captar a bala desvíada havia um escavado,
no morrinho onde hoje planta-se aípím.vA freqüência
era boa nas manhãs de domingo.

FÁBRICA DE CHAPEus: era uma máquina que
fazia "palhinhas de madeire": com as palhinhas se fa
zia as tranças e depois era costurada em forma de es

piral e no fim saia um' chapéu. A pessoa que fazia a -

'

trança ganhava um cruzeíro por lO. metros.: hoje fra
ção de centavo. Isto foi no ano de 1949. Ninguém ficou,

.

-

ríco, SAPATARIA: aquela: da .Rit._a Schíochet, na casa
-

'que pertenceu ao Doeríng, próximo dà .gránja· ,<:1,0 WH-
.

"soli Comprei lá o meu primeiro par de sapato' verme-
.

lho, de ponta redonda, no aao-de 1-951, para a- primei
ra comunhão:' ALFAIATARIA: do Bruno Maass, 9,UJ;an
te alguns anos junto ao Emílio Wehrmeister e depois
de 1950., onde reside hoje a nôna Maria; foi ele quem
construíu a casa. A sala grande era a alfaiataria até
1964. FARMACIA: funcionou onde está a casa do Ro
berto Wehrmeister nos anos de 1945�48. Era do Flávio

Cardoso Mafra. Naquele tempo fomos atendido por
ele:' abriu 'Uma "postema" na cabeça. Conservo ainda
a marca. ' .: '!:'!ll

Â RAIA DE CORRIDA DE CAvALOS: Estava on

de hoje ö Wilson tem a granja. Tinha mais ou menos

40.0 metros, Começava no terreno do Celestino e iá até
a estrada que vai para o "Outro Lado". Quem tinha
cavalo' "bom de corrida" era o Ceeattí, os Lehnhardt,
o Leopoldo Mateus, o Murara, os Dutra. Os :

jóqueis
eram o José feliciana (Peca), Pedro Roberti, Amancio
e o Zigfried. Tempos bons! Muitas vezes as corridas
eram dali do Honório até' a Rosa Panstein. A BATE
DEIRÁ DO EZELINO ROSÁ: ficava onde está o ran-'

cho dos animais de Álvaro Rosá: hevía ali um, salão,
onde o próprio raorave com a família.A batedeira era,

tocada com água que vinha através de uma calha de

tijolos, diretamente do Valo. A ponte 'deve estar ain
da ali, encoberta pela estrada. A batedeira foi cons
truída em'madeíra, pelo proprietário. Foi um jeito de
substítuír o serviço a cavalo. Sumiu no ano de 1970..

OLARIAS: o primeiro proprietário de olaria foi
Carlos, Ramthum, que já possuía em 1943. Depois o

Cesino Pedri instalou a sua, que funcionou até 1948.
Por fim, Angelo Demarchi montou outra que funcionou
até pouco tempo onde atualmente reside seu filho, o

Mário. Mas quem sempre, sustentou as necessidades
deles foi o Sr. Germano Hertel e filhos. Eles todos fa
bricavam tijolos maciços e telhas. O Pommereníng, lá
do "Outro Lado", também serviu muito os colonos de
Santa Luzia. '(A seguir: As ferrarias da Vila).

• F R I Ci O R I F I (O Ci.u M Z, S. A.

Produzindo alimentos com qualidade e higIene
desde 1945.

,

.

Frigorifico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Poslo de Yéndas Marcallo
C"_apéus, bonés vlzelras, camisa., ShON,

bermuda e corda.
Em frente à fábrica. _ Ampl� estacionamento.

TIBERIO ,Lt,da�
Rua Leopoldo Malhetro n, 61 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC .

. Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linha!i de carros-panseío

Mqtores: à, base de troca com garantia de 20..000 km.

Retifica de motores, IegUlagem, revi!lÕes 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: Eugênio Vidor Schmocad - Jom.ProJ..� ..�__ _;

Ii9 729 .e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca-

, tarina. Redator:FJbio José Bmpago • ORT-SC ni? 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Redação Administração e PubUcldade: Rua Co

.. roaeí ·Prolo:ópio Gomes de' Oliveira, n9 290 -. ex.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - .89.250-Jaraguá- do SlIll-8C
. . Imptesso nas otícínas da. Organização
Contábil' "A Comercial" S/C. Ltda,

.

·Assinatul'a para Jarag1iá do Sul ., Cz$ 100,00
Outras cidades .. .. .. • .. .. .. • .. ces 130,00
Número AvulSQ· ·· · Cz$ 1,50
Número Atrasado Cz$ 2,00
Represeatantes credeuclados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, rel6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria J araguá Ltda�
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a
-

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-044g

.. Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Re16gios, crístaís, violões,. troféus, medalhas e

.

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carínhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-
.

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

·FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016- FONE (0413) 72'1101
ESCRITÓRIO: RlnI CEL. PROCÓPIO GOMl'S. 99-I'ONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUL- sc

Foto L O s s
Fotografias '_ equipamentos de eine

.

roto -' som e video.

Marechal Deodoro 302 fone 72-0181

PÁGINA II

"A HIst6.r1a de nOSlll gente Dlo pode l1car s6 na saudade';'

...HA 30 ANOS

•.•HA 20 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ...
...•HA 4OANOS

,- Desaparecía um cavalo de pê
lo rozilho, clínudo.. de cola comprida,
com a- marca A. Gratífícava-se a quem
desse informações. E· quem assinava era

o. dono: Carlos Hass,
-

_
O ·Ci.fCQ Irmãos Queirolo, a

maior-
. organizaçã� circense com Harris

.

e ,qlic,�Ch.ic, -e: oaô Diabos Brancos es

treavem nesta .eídade com o seu pavi
Ihã.o annad...o ao.Iedo do HOTEL JARA
GVA. Você Ja .advínhou onde era? Na
zona. Sul da' cídade. A região maís de-

.

senvolvída hoje era um deserto, 'falan
do-se em termos populacíonaís, Até
uma raia de cavalos virou em via pú
blica, mais tarde.
� Quem convoca uma Assembléia é

o Presidente., Mas naqueles tempos
�

a
.. situação exigia lima modificação: a

Associação Atlética Baependí, deordem
do Presidente' (houve delegação de po
deres previsto em Bstatutot] e, aten

dendo, ao disposto do art. 26'1 e § 2° de
Estatuto por não ter comparecido nú
mero de sócios suficientes à Assem
bléia convocada, fazia nova convocação
aos associados para uma 2a. convoca

ção e que era assinado pelo 1'1 Secre
tárío A.J. Zimmermann, que é quan
do 0· assunto era resolvido com qual
quer número, e que só se .resolve quan
do a associação está doente e a maio
ria não comparece, para decidir.

- A Farmácia Schulz achava-se
instalada recentemente na rua Mal. Flo
riano Peixoto, n'1 60 e tinha o telefo
ne 46. Revestia-se de produtos medici

nais, perfumarias, etc., nacionais e es

trangeiras. Encontrava-se. à disposição
do distinto público, apresentando ser
viço criterioso e a preços módicos e

entregava-se à domicilio. Hoie a Dro

garia e Farmácia Catarinense S-/A. di
rige a tradicional empresa farmaceutí
ca .

o sr. Hélio Monteiro (atenção
srs. contabilistas!) Diretor de Secreta
ria, mandava um "Atenção"

-

pelo Con

.selho Regional de Contabílidade de
Santa atarina, avisando os senhores
contabilistas devedores de anuídades..
que se lião o fizessem dentro de 30

días, seriam suspensos de suas inscri

ções, "ficando desta forma ímpossíbí
litados do exercícío profissional. Ou

trossim, esclarecia (para reforçar a pe
ria aos faltosos) que seriam encaminha
das às repartições do Imposto de Ren

"dli:i.:�-j:�relação nominal dos devedores,
1(��"J'aillüà maís) providenciando a se

guir a cobrança executiva dos respec
tivos .débitos". Para uma convocação
.tão áutoritária deveria ter, pelo menos

metade de penalizados, o que não ocor

reu e não se soube que alguém fosse

suspenso de suas atividades. O exces

sivo centralismo gerava -esse tipo de

comportamento dos maiorais da conta
bilidade. Aliás, diga-se de passagem
que os contabilistas criaram essa situa

ção Insustentável. pela rivalidade entre

colegas, que só produziu resultados ne

gativos, e de quase servidão, onde até

Barão de Itap6cu

o governo resolveu meter a sua colher,
para acabar com certas atríbuíções. É
verdade ou não é?

o Governador Ivo Sílveíra re

parava atos inj�stos. O Governador Ivo
Silveira acabava de reparer mais um

ato de injustiça perpetrado no apagar
das luzes do então Governo Celso Ra
mos.. Tretave-se da transíerêncía de
Paulino Pedri, que havia sido anterior
mente designado para servir em Flo

rianópolis, juntamente com outros per
seguidos, entre eles a Sra. Lucy Har-

.

nack Ramos, para Chapecó e o Cole
tor Mauro A. Schnaider, para Concór
dia. Segundo se recordava na época, a

Sra. Lucy Harneck Ramos retornava à

Jaraguá do Sul e o sr. Mauro Scheider
era promovido para Coletor de la.
classe. O sr. Paulíno Pedrí acabava de
voltar à Jaraguá do Sul, onde vinhà

prestando assinalados serviços à causa

pública.
'

.••HA 10 ANOS
- O Corpo de Bombeiros Volun

tários de Jaraguá do Sul, pelo seu Pre
sidente Edmundo Klosowski (do Con-_
selho Delíberatívo}, convocava o Cor

po de Bombeiros, para no dia 25 de

agosto, para apreciar a seguinte. ordem
do día: "Exame, verificação e aprova-

.

cão ou não do balanço geral referente
ao período de agosto de 1975 a agosto
de 1976; Eleição do novo Conselho; Elei
ção do Conselho Fiscal e Assuntos Ge
rais de Interesse da Corporação" .. Ho
je, em 1986, completa os seus 20 anos

de fundação, cheio de realizações que
só enobrecem a corporação, voluntá
ria, diga-se de passagem, uma das pou
cas existentes do País, que até hoje
conseguiu implantar no Pais o senti
mento de solidariedade, sentimento
que, muito especialmente, pertence com

a maior justiça à Jaraguá do Sul, ter
ritório que haverá de ser lembrado
nesse pais de proporções continentais.
O exemplo, sem exagero, deveria por
uma questão de consciência, ser divul
gado entre os brasííeíros, como modelo
padrão de quanto pode quando uma co

munidade quer crescer. Parabéns!
- Uma curiosidade com os Jogos

Ollmpicos acontecia nesse ano: "O
curioso, ainda· com relação à tocha
olímpica é o fato de que ela, da Grécia.
ao Canadá, foi transportada através de
sinais eletrônicos após a transforme
cão do calor do fogo em sinais elétri
cos e, por sinais telefônicos; via saté
lite, após a transformação efetuada no

Canadá, a reacendeu uma outra tocha
que deu ínícío -ÇlO fogo da pira olím
pica.

- Jaraguá sediava a X� Compe
tição Estadual de Corpos de Bombeiros

Voluntários e Industríaís, na oportuni
dade em que transcorríe o 10Q aniver-Isário de fundação do Corpo de .Bom
beiros Voluntários de -Jaragué do Sul. '

Neste ano, 1986, a Corporacão ..
convi

dou ·para o seu 20<1 ano de fundação P.

para a comemoração. Parabéns -aos

abnegados homens do fogo!
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 001?

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

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

,

ELETRÖLAR
. ",

- -'
'

_", '.' .. � -

..COlercial-' -de "'Peçâs Ltdá:
.

.

.
.

Onde o seu apareiho eletrodoméstico é trata
do por técnicos treinados na f4brléa e o bom aten

.
dtmento é um díreíte seu.

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WAUTA, BRITÂNlA,
BLAéK & DECKER, FAET, GE, ELETROI..UX,
FAME e FORNOS LYER.

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

. Jaraguá do Sul
_.
sc.

Folo . Center Líde,
Agora sob nova direção

Revele seu filíne a cores e ganl:c desconto de 30%
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum C01',10

brinde.

Foto Center - Galería Dom Francisco' - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões
.

de terras - acidentes de transito - in
ventários -" cobranças e advocacia em geral.

Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

e
/ P�RSIA.AS • Boi • ESO. DE ALUMiNIO ...,

� . R!o�L!!:!:U!�SC-= II. FONE: 10413172-0II8II .;

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nos! Fone 72-0995

o J '�lrtanutenções
Serviços de 'CÓrtservaçio Industríaís e Resí

dencíaís, Instalações e Consertos de toda a linha
. elétrica, montagens de apereíhos e instalação de
ínterfones, .

.

Experiência e garantia do serviço executado.

Rua Equador 62 :... Fone 72-2693 _ .Taraguá do ·$ul -Ó,

Alceu Juvenal' Hart lorre' el acidenle
Repercutiu dolorosamen- quele día: Eis que tudo

te no vizinho município aconteceI De repente as
de Guaremírím

'

a morte do . partes se separam e o tne
jovem Alceu Juvenal Nart, vitável acontece: o tronco
filho de Juvenal Nart e subitamente se projeta so

Helga Henschel Nart, em bre o corpo de Alceu qU8
acídente do trabalho, no fica debaixo do peso da
dia 22 do corrente.: pelas pesada madeíra, provo-
17 horas. Na ocasião o jo- cando a SUa instantânea

·

.,vem . Aleeu, nos seus 23 morte, custando aos deses
anóg-··de vida, resolveu dar perados amigos e colegas
"um

-

ã" d blh.:Ó: a . m o ao" seu pai, e tra a o livrá-lo da trá-
.'. Juvenal, para tirar -madeí- gíca morte. Uma profunda

. ra de �umá pr-opriedade na dor. baixava. sobre a famí
localidade Ó, de Briiedertal', lia Nart e c que se ãzes-

.. h1st6ri�a löcalidade da co- se era em vão. Alceu es

lonizaçiq dõ- Vale do Ita- tava motto, deixando na

pocu, .Seg�ira com o pes- queles instantes de profun
soal da serraria para der- da dor, aos ·23 anos e me-

. rubar algumas árvores já ses, a esposa Maria Inês
'escolhidas para suprir as Pizatto e seus dois filhos:
necessídedes da serraria. Paulo Alceu, de 3 anos e
O final do dia se aproxi- Thiago Alceu, de 10 me
mava e pelas 17 horas a ses.

· última arvore ceía, mas Hoje nos pomos a pen-
deixara um problema en- sar na história do vigoro
tre a árvore que caíra e o so jequitibá que tomba
tronco qUe não -se des- . com fragor pela floresta,

·

preendera totalmente:Mui- assim como o nosso gran
ta atividade. para livrar as de amigo tombou em ple
duas paités que não tinha no vígor. em plena matu
jeito de acontecer. Alceu ridade, arrebatado brusca
decidiu: iria com a motos- mente do nosso convívio,
serra cortar a parta que' atendendo ao chamado
.insístia ein permanecer inapelável, aquele chama
unida. Puxa de um lado e do a que ninguém pode
de outro com cabos e ínú- deixar de atender. Deixa
teis os esforços para livrar sua esposa desolada, seus

a tora, o objetivo final do filhos ainda muito jovens,
·trabalho. Com coragem e mas suficientemente atur
determinação o inditoso didos pela dor da separa
Aléeu não queria concluir cão e seus amigos amar
o dia sem dar conta de sua gurados. Deixa a socíeda
tarefa. Como iria explicar de, em que era elemento
ao . pai o fracasso de sua tão útil e dotado de tanto
missão? Resoluto camínha espírito de cooperação.
com a máquina para se� Deixa a Pátria, da qual era
parar a árvore semi der- um filho produtivo e ca

rubada com o tronco e paz.
aplica a 'máquina que da- Este choque brutal para
ria os retoques finais da- todos nos é uma manifes-

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

.

_ LEI N'1 1.096/86
Concede subvenção à Sociedade Jaraguaense
de Canarícultura e Ornítología e dá outras

providências;

.

tacão do avíso celeste a

nós todos, as palavras tão
verdadeiras: "Lembra-te,
homem, que és pó e ao

pó voltarás",
Quem somos nós, míse

.ros mortais, para ousar
mos dizer que esta morte
foi uni erro e uma injus
tiça? Queridos enlutados,
os desígnios de Deus são
ínescrutàveís, Cumpre-nos
conformar-nos cöm "a lem
brança do grande amigo
que se foi antes de nós,
que nos precedeu na lon
ga viagem que cada um
haverá. de empreender.
Sigamos o seu exemplo

de homem afeito ao traba
lho, ao cumprimento de
seu dever, de homem em
preendedor que nunca fu
giu ou se deteve ao ser

viço honrado e produtivo,
pois esta é a melhor ma
neira dê prestar homena
gem e render culto a es
te que baixou à sepultura:
lia tarde do dia 23 de agos
to no Cemitério Municipal
de Guaramirim, com enor-'

me acompanhamento. Al
ceu Juvenal Nart era ne

to de Gustavo Henschel e
de Clara Bartel Henschel,
falecida no dia 15 de agos
to de 1986.
Ele continua a viver en

tre nósl
E�V. Schmöckel-Agosto/86.

COBERTURA VACINAL
FOI BOA

A Campanha de Vaci
nação centra a Poliomie
lite, realizada no día 16
de agosto, atingiu na re

gião a 12.982 crianças de
O a 5 anos, representando
104,5% do total previsto.

.

Corupá vacinou 1.168 cri
anças; isto é, 119,1% do to
tal; Guaramirim 1.982
(133,0%), Jaraguá do Sul
.7.923 (101,0%), Massaren
duba 1.297 (85,0%) e

Schroeder· 612 (104,4%).
Na primeira campanha
deste ano, no dia 14 de
junho, foram vacinadas
12.519 crianças, ou seja,
100,8% do total.
A exceção de Massa

randuba, onde a cobertu
ra vacínal sempre é baixa,
todos os demais municí
pios obtiveram êxito em
suas campanhas ..

o PREFE'ITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, no uso dás atribuições que lhe são conferi
das,

FAZ SABER a todos Os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:
- .

Art. 19 _ Fica o Chefe do Executivo Munici
pal autorizado' a abrir um crédito suplementar
concedendo subvenção à Sociedade Jaraguaen
se de Canaricultura e Ornitologia, no valor de
Cz$ 700,00 (Setecentos cruzados), e a despesa cor

rerá por conta da seguinte dotação do Orçamen-
to vigente, a saber: .', ;:t:c�'"

.

0602 _ DIVISA0 DE tot*ftrttA
0602.08482472.036 _ Subvenções a entidades cul-

·

turais.
.

602.07 _ 3.2.3.1 _ Subvenções sociais Cz$ 700.00
Art. 29 ., Esta Lei entrará em vigor na data

de SUa publicação, ficando revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguâ do Sul, 18 de agosto de 1986.
nURVAL VASEL IVO KONELL

Elpregada
DOléstica

Temos vaga para em:'
pregada doméstíca. Exi
ge-se referências. Tratar
pelos fones 72-0363 ou

72-0091 com Arací,Prefeito Municipal Secrt. de Adm. e Finanças.
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Sesi vai implantar POl no J.Esqüerdo 'Prollessa é divida .Ia Lapa� PR
Depois dãs -assihátutá9

um lembrete oportuno:
"caro leitor e eleitor, nes
te ano apoie. os candida
tos que tenham a ombrí
dade de firmar compromis
so escrito e que cumpra
com suas promessas. Che
ga de Demagogia.

Quem nos dá essa segu
rança é o nosso confrade
A TRIBUNA REGI.oNAL,
que se edita na legendária
cidade paranaense. Na úl
tima página, sob o título
"Colônia & Deputados",
aborda problemas da Ca-

I lônía São Carlos, dos ita

lianos imigrantes que há
96 anos desembarcaram
no Porto de Paranaguá pa
se se instalarem naquela
parte do território para
naense. "A linha conti
nuou pelos íngremes mor

ros da subida da Santínha
deixando a Colônia con

tinuar com os seus Iam- -

peões. de querosene. Um

povo sofrido, sim". Re
montam, ,então a 1982, on
de políticos da época fi-·
zeram promessas à comu-

. nidade, dizendo que se a

mesma os apoiasse, rece

beria duas guaritas .nos

pontos de ônibus, um pos
to telefônico e um poço
artesiano. As eleições se

passaram, os "homens"
'eleitos e, nada. E antes
que voltem a fazer pro
messas, a Colônia tomou

; uma sábia decisão. Atira
ram na frente dos "zé pro
messas", elaborando um

documento, contendo suas
: reivindicações, por escrito
e assinado. Que é pra eví

, tar mal entendidos e a co

.branca na bucha da caixa.
Paza primeiro e depois re-

cebe o voto.
.

,O documento foi conce-

bido nos seguintes termos:
"Passamos as vossas mãos
duas reivindicações neces

sárias e justas para nos

sa comunidade: Primeira:
Um poço artesiano. Segun
do: Um posto telefônico.

Para que Vossa Senhoria
tenha noção de quanto é
necessária esta providên
cia, . relacionamos todos os

proprietários junto a esta

solicitação e que abaixo
subscrevém no . total de:
312". Isso depois de 4

longos anos.

o Centro de Atividades
do Sesí de Jaraguá do
Sul realizou pesquisa pa
ra montagem de um proje
to para o próximo ano, de
mais um programa de de
senvolvimento i n f a n t i I

(POl) no Jaraguá Esquer
do, junto a Comunidade

. .São Luiz Gonzaga.· A pes
.

quisa demonstrou o tnte
. résse, até o presente, de
198 crianças de 03 a 06
auas, em frequentar o jar
,êlilb de infância do Sesi.
�à mesma comunidade, o

'Sesi, através da professo
,

ra Anézla Bortolíní D&I';Ri,
vem ministrando o curso

de corte e costura.

Nas dependênciasdo Sa
lão Nobre do' Centro de
Atividades,· está aconte-

cendo o curso de alta cos

tura e plíssê, mínístrado
pela prof. Irma de Olivei
ra, numa promoção do

Grupo Mod'Art de Porto

Alegre. Iniciou no dia 21
e se estenderá até 5 de se

tembro. E por outro lado,
aconteceu de 19 a 22, o

curso de telefonista/recep
cionista, promovido pelo
Senai e ministrado pela
prof. Iolanda Fernandes,
do Rio de Janeiro.

Se a moda Pega ... vai ter
nego cantende em: outra
freguesia.

'

Por isso que se . diz:
'

O
político pia, a 'eleição mia
e povo chiaI.No mesmo período, em

Plorianópolís, participaram
de um encontro de super
visaras de cursos e oríen-

. tadora, ás Sras. Ingrid
Egerland e Maria Arlete
Krause, que têm ativida
des junto ao Sesi local.

t Auradecimento
Convite _.

e
. Cultopara

A Fam1lia Enlutada do querido e saudoso
LEOPOLDO NEITZEL,

falecido no dia 19 de .ágosto ide 1986, aos 71 anos

de idade, aínda abalada com a perda sofrida, de 1,1
público externa seus melhores agradecimentos aos. I'

parentes, amigos, vízlnhos e pessoas de suas relat. .

ções, aos que enviaram flores e coroas, ou que
acompanharam as cerimônias de encomendação e

sepultamento do ente querido. Em especial, agra- .

dece a atenção e dedicação dos bons amigos,e ví- ,

zinhos, ao Colégio Estadual Holando Gonçalves, ,

ao Dr. Herberto de Meldau e ao Pastor Gunther '

Ruedtert, enfim,' a todos que díreta ou' indireta
mente colaboraram no doloroso transe. ;

No ensejo, convida para o culto em memória:
do falecido, a realizar-se domingo, día 3'1 de agos-, \

to, às 8h30, na Igrejai Evangélica Luterana-Centro.
Jaraguá -do Sul, 26 de agosto de 1986

�
i

PISKE PEDE SINALIZAÇÄO AO DNER/SC
O deputado Osní Piske deputado Piske disse que

.teve aprovado um reque- "as autoridades do DNER
'rimento solicitando o en- devem ser responsabillza
via de mensagem telégrá- das pelos inúmeros ací
fica ao Diretor do DNER/ dentes que têm ocorrido
SC, engenheiro Arnaldo ao longo da BR-101, nota
Severiano de Olíveíra, pe- damente nos seus trevos
dindo medidas urgentes por faltá de iluminação".
por parte daquele órgão, Os problemas mais graves
para fazer a sinalização de estão ocorrendo com os

diversos trechos recém- trechos recém-recapeados.
recapeados da BR·lOl, ao. nos trevos que dão acesso

longo do litoral catarinen- a Joinville, Jaraguá do
se. O parlementar pediu' SUl e Araquarí., onde, se

também. que o DNER gundo.o parlamentar, os

promova a Iluminacão dos caminhões passam direto
trevos de acesso daquela por cima dos canteiros,
rodovia aos mumcrpios derrubando postes, ta que
que ficam às suas mar- não existe iluminação pa

gens e' que hoje estão às ra que possam se orientar.

RESERVE agora os 'Seus brinquedos para o Natal

.Pague mensalmente, sem juros, pelo l?�eço à vísta.
{ .

Casa Sehmitzescuras.

Em su!1 justificativa, o

PORTAL ELEGE O
CONSELHO/

'

ADMINISTRAÇÄO
Foi eleito no dia 22 de

agosto passado, o Conselho
de Admínístração do Cen
tro

.'

Comercial Portal de

Jaraguá, localizado na

B,R-280, divisa . com Gua
remírím. O Conselho tem
mandato de· dois anos,
tendo sido eleito presiden
te Horst Marquardt (Con
fecções H. Marq. Ltda), �e
cretário Alibert Ewald

�

(Mirtes Confecções Ltdal,
tesoureiro Solon Gilberto
da Silva (Artemalhas Ind.
Têxtilt. Membros: Osmar
José Vailatti (Imobiliária
Vailatti) .Mauro Corresen
Cardoso (Gorresen -Tnd.
Com e Confecções Ltda),
Lauro Antonio Schwartz

(Malhas San Remo), Nólson
Barg (Confecções Dalila).
Para o Conselho Físcal
Consultivo, com mandato
de um ano, foram eleitos

Os empresários Adalberto

Baumgarten (Ilga Baum

garten - Massarandubat f'

Tereza Camargo Irrehauste

(Oarnis Estamparia e Con

fecções Ltda).

Estado de Santa Catarina ."

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE PRAÇA

O doutor Artur Jenichen Filho, Juiz de Di

reito em exercício, na la. Vara da Comarca . de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc... "

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o

seguinte: Venda em 1 \l Praça: Dia 18-9-86, às 9h4S;
Venda em 2\1 Praça: 7-10-86, às 9:4Sh, por quem

maí, der C: maior lance oferecer. � LOCA�: Edi
fício do Forum desta Comarca. - EXECUÇ}\O N°

10.238. - Exequente COMÉRCI9 E. INDUSTRIA
BREITHAUPT S/A. - Executado JOSE JA1R CANI.

_ BEM Á SER PRAÇEADO:- 1) O terreno urba

no, situado à rua 149 - Carlos Eggert. nesta ci

dade, contendo a área de 2.214,OOms2, fazendo

frente na referida rua corri 53,OOms.. fundos com

terras de Paulo Dornbusch com a mesma metra

gem, estremando do lado direito com terras de

Hild., Cani em 41,00ms., e do lado esque�do com

o Rio Itapocú, também em 41,00ms" localizado no

Jado ímpar da· rua. Carlos Eggert e a marcern di

reita do Rio Itapocú. matriculado sob n'! R. 1-5847.

Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso

pendente. Dado e passado nesta ;idade de Jara-
.

guá do SuL ao primeiro dia do mes de agosto do

imo de 1986. � Eu, ass. (Jurémâ.1"Wulf serdegna),
Escrivã Designada, o subsdtN'lI:- "�J.{" .

ARTUR JENICHEN FILHO
Juiz de Direito em exercícío

OBS.: O imóvel foi avaliado em Cz$ 55 000 00

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

_

"EStrela" e "Bandélrante"
Av. Mal. Deodoro, 226 _ Fone: 72-0838'

Jaraguá do Sul _ SC

ADVOGADA
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e divórcios, acidentes· de trânsito,
Inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua .Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 12-1108
.Jaraguá do Sul.

CONSTRUA CERTO
ARQUI,TETOS

'FONSECA
BASTOS

SI FRÓES

I'

I'

I'

PrOJ.tOI r.. leI,nelall, oom,reiall , indultrloil
I'

".'an".1 ,m ,.rol
PrOJ.tol ctt jordlnl

fIO/l.lUA IUILHIRMI· WACKlEItHAtIN
{'" .

fronte 00 ·Fo;um.

. ----------------,.--------
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'FURGOES, FURGOES ISOT:BRMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-107'1

. '

.

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
.

Ven a conhecer
a·linha ·Chevrolet 86.

Conheça a linha Chevrolat 86, a mais completa do mercado. .

Nós temos o carro que você n�ita para preencher as suas exigências.
Seja Monza, caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, voéê vai sair de nossa lOja com o que existe de melhor.

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

.

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

Emmendörfer Comércio de. Veleulos Ltda.
Av. Mal. D�odo,?,557 - Fones,72·06SS e 72-0060 - Ja,aguá do sul·se

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 A.·
.

Garcia:',"

Comerc.ial"Floriani·.
MáqUinas· de escrever. manual; eiétiiêa e -'�lêtrô�"- ,

nica, calculadorás,"arquivos;' cofres, ficháríos. es�
crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei-.
ras fixas e gíratóríes, bancos, poltronas, Relógio/
Ponto, autentícadora de Caixa .

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

o homem e a mulher. de bom'. gosto encon
tram sempre o melhor em calçados. tênís, COD

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam,
bém têm completa Iínha de artigos infantiS e en
xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as promoções espectas ,e visite a

KOX·IXO
Av. Mal. Deodorodâí _ Fone 12-0648 _ Jàraguá
doSulea

.

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

Guaramirim
Solicite-a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

"Ç..."----,,Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

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

I ,

APARELHO DE CHÁ E CAFÉ ARCO.íR,SWOLFF Em aço i��. para 6 pessoas ·�as749,
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,Sesi inicI, I futsal e volibolJ�aos:Reli8nals cumprem-se COIR êxito em Jaraguá do Sul
A quarta rodada do

Campeonato Sesiano de
Futebol, 'realizada sábado
e domingo últimos,' apre
sentou os resultados CSM
OxO Jaraguá Fabril, Weg
Motores 1%0 Ind. Reuni-
'das, Marisol 4xO Met.
Lombardi e Carroçarias
Argi 3xO Moretti, Jordan.
Neste dia 30, na SER Me
negottí, jogam às t3h45
Frígumz,x Lulírnar, '15ht5
Met. Trapp x' CSM e do
mmgo, no mesmo local, 'às
8h45-Moretti x Weg Mo
tores' e 1Oh15-Mene2otti
xMarcatto.
Na' próxima terça-feira,

dia 2; inicia o Sesiano de
Futebol de Salão, na Ar
malwee, com, as partidas
Lombardi x Fabril, Weg
Motores x Kohlbach e

Malweé X Lulímar, a par-

tir das 19h�0. No dia �4,
quinta-feira, no Giná�io
da Menegotti, Seara,�,M9·
rettí, Met. Trapp x M�r
catto e Menegottí x Frt
gumz. Já na sexa-íeíra, día
5, inicia-se na Armalwee
o Campeonato Sesiano de
Volibol Masculino; com

as partidas Weg 'MötQtéª
x Marisol, Weg' Acíona-
mentos ;% :Fabril ,e Malwee
,x Marcette .. '(',"-",' :," "','
'P.or. 'seu \turnQ;"'O:J�6Jtl:
peonato ,de.'Booha.Maset.t;»
líno, tem ínícío pr,fevisto
para 10 dé setembro. Na

,

rodada inaugural jogarão
na Arweg, Weg Motores
X Seara e Neves x Fabril;
na Menegotti _ Malw.ee $
Trapp 'ce

'

..Morettí ,X' Menef
gotti � e' nas canehes,Jk
Marcatto, Marcatto x 'Ma�
rísol e Lömbardí 'x Da111a.

No periodo de 20 a 24
de agosto Jaraguá do Sul
sediou os Jógos Abertos

Regionais Leste I Norte,
classificat6rios para os

Jogos Abertos de Santa
Catarina, marcados para a

terceira semana de' outu
bro; em Joínvílle. Dezoito

m�nidpios' participaram
do

',' .

acontecímento -políes-
p6ttiv'O,' dós quais apenas
déZ' Qotiveram: ii .elassífí

�ã<), }laos, o,ito medalída
dêS: -dísputades.:Os muni �

tHPiôs::' cíessíücades. por
mtidaiIdades, foram 'ós se

guintes: Bocha _ Benedito
Novo e Blumenau; Bolão
Masculino _ Jaraguá do

Sul, Balneário Camboriú e

Tunbó: FutebOl Idee Salão

_ Jaraguá do Sul e Nave

gantes; Handebol Mascu
Uno..:... 'Brusque- ,e .Balnéá
río Camboríú; Tênis de
Mesa _ Itajai e Balneário
Camboríú: Vollbol Mascu
lino _ Balneário-Cambo
riú e São Bento do Sul;
VoUbdl Feminina _ São

Bento e São João Batista
e, Xadrez Mascullno .;

Balneérto Camboríú e São
Bento do Sul. "-

toante, registrada inclusi
ve' de forma oficial pelo
Coordenador de Desportos
da SCET Fidélis Back e

pelo Conselho de Repre
sentantes. formado por
Jair Venâncio, Muríllo
Barreto de Azevedo e

Werner Síebert, foram as

ausências injustificadas de

Araquarí, Barra" Velha,
Brusque. Gaspar e S. João
Batista no cerimonial de
abertura, onde dentre as

aut-oridades"", estavam o

prefeito Durval Vasel e o

secretário de Cultura, Es

porte e Turismo do Esta

do, Paulo Bernardi.

S' a 1, voltando, assim, aos
JASC, após uma ausência
de seis anos. O bolão te
ve atuação exuberante,
com média de palitos der
rubados altíssima. O voli
bol masculino, após três
vitórias na fase de classi

ficação, perdeu a vage, na

disputa com São Bento, fi
cando com o terceiro, lu

gar, junto com o' volíbol
feminino, -que perdeu seus

dois 'compromissos. O tê�
nís de mesa foi .derrotado
por Itajaí e. Blumeneu e

ganhou de Barra Velha;
a bocha, perdeu para Tim
bó. Balneário Camboríú e

Benedito Novo, desclassi
ficando-se. Já o futebol de
salão venceu todos' os

adversários que foram S.
João Batísta..' Brusque,
Timbó e Navegantes, as

sim como o bolão, que der
rotou Gaspar, Barra Ve
lha, Itajaí, Balneário Cam
boriú e Tímbó.
MODALIDADES AOS
'JASC,

Findas as', disputas' dos
Jogos Regionais;' são co

nhecidas as modalidades
que Jaraguá do Sul par
ticipará nos 2&8. Jogos
Abertos de Santa Catari
na, em Joinville. São elas:
atletismo masculillá/femi·
nino, ginástica olímpica
feminina, saltos ornamen

tais, [udô masculino, bo
lão, futebol de salão e,

possivelmente, o ténis de
mesa. terceiro colocado
,noi; Regionais, que poderá
ser convocado, sesrondo
Raul Rodrízues. da Divi
são Municipal de Esportes.

JARAGUA CLASSIFICA
DUAS
Os Jogos, disputados no

Ginásio Artur Müller, Ar
weg, Arsepum. Agrope
cuário e Clube' Jaraguaen
se de Xadrez, teve a se

guinte classificação final,
por pontos: B a I n e á r i o
Camboriú 53, Jaragué do
Sul 45, S. Bento 30, Ita

jaí ,20, Tímbó e Brusque
17, Benedito Novo 15,
Guaramirim 14, Blumenau
12, Navegantes U, S.João
Batista 9, Bana Velha 5,
Indaial 4, S. Francisco 3,
Gaspar é Nova Trento 2 e

Ilhota 1 ponto. Das moda
lidades em que participou,
Jerazuä do Sul, o municí
pio-sede dos Jogos Regio
nais classificou, de manei
.ra Invicta, 'o futebol de
salão e o bolão masculino.
Todas as modalidades

foram às finais. O futebol
de salão decidiu com Na

vegantes, 'ganhando por

Bolão classifica - se e quebra recordes b'rBsileiros

:,.;-.

ESTADUAL DE FUTEBOL DE .SALAO JUVENIL

Começou ontem, dia 29,
o Campeonato Cetarínen
se de Futebol de Salão,
categoria juvenil, que es
tão seado disputado em 8
grupos, envolvendo os

campeões e vice-campeões
de 23 -munícípíos. Em' Ja-
raguá do Sul, sede da
Chave C, o certame foi
aberto' com as partidas en
tre Karsten (Pomerode) x

Sulfabril (Blumenau) e

Mírtes x Urbano. Os jo
gos prosseguem até domin-

go, de onde sairão duas
equipes à fase seguinte
do Estedual.

'

Já o Campeoneto .Esta
dual Adulto vai ser dís
putado nos días 5, 6 e ,
de setembro,' em sua pri-'
meíra fase. A Chave C,'
em Jaraguá do Sul, reuni
tá Jataguá Fabril, Mírtes,
Operário (Videira) e Ira
ni, da cidade do. mesmo
nome. Os jogos estão e sé
rão disputados no Ginásio
Artur Müller.

OS:'REGIONAS
Os Jogos' Regionais

transcorreram-se de forma

esplendorosa, tanto no as

pecto organizacional co

mo técnico. Para o presi
dente e vice da CCO, Bal
duíno Raulino e Raul Ro
drízues, o desafio foi cum

prido, o público apoiou e

as delegações sairam da

qui satisfeitas com a re

cepção.. Como' nota des-

DOIS TOQUES _ DOIS TOQlJES _ DOIS TOQUES

EM,GUARAMIRIMAnETISMO ESCOLAR
Com a participação dg;

19 estabelecimentos de
'ensino de Jaraguá do Sul,
Schroeder, Massaranduba,
Corupá e Guaramirim, a
Difid da 198. Ucre realiza
nos dias 30 e 31 (hoje e

amanhã), o Campeonato
Escolar de Atletismo, na

pista do, Clube Atlético
Baependi. Nb total são 512
alunQs-atletas envolvidos,
dos quais 282 na categoria
mi rim, 180 na infantil e

SO na juvenil.

Promovido pela CME e

Prefeitura, aocnteceu día
28, o Torneio Inicio do ,3"
Campeonato Municipal
Varzeano de Guaramirim,
que conta com a partici
paçao de 12 equipes: Cha
ve A.;.. Lojas KleinI Ami.
Ulde, Avai, Corticeira, ,Ju·
ventude e Veteranos; Cha
ve B _ Cantareira, Ca
choeira, Kraisch, Poço
Grande, Figueirinhale·Weg
Química. A primeira roda-
da, hoje, dia 30, no Está
dio do Seleto, marca os

jogos Lojas Klein x 'Amí�
zade e Cantareira x Poço
Grande.

recorde na produção in

dividual, com 297 palitos
derrubados.

Os resultados de Jara

guá foram: 1.635 x 1.501
T�r'4,555, x 1371 Barra
Velha, 1'.528 x 1.358 !ta

jaí, 1.538 x 1.497 Baln.
Camboriú e 1.582 x 1442

Gaspar. Nö total, o sele
cionado derrubou 7.838

palitos, com média por
partida de 1.567,6 palitos
e médià individual de
261,27. A média dos bolo
nistas, em- cinco jogos fo
ram _ Ademir 255.4 pali
tos. Riedtmarin 246,8, Se
bastião 250,8, Antônio
262,0, Jaime 271,0, Güths
278,0 e Cildo 18,0 palitos.
Os recordes. e a classifi

cação foram muito come

morados pelos bolonistas,
que neste final-de-semana
participam, em Blumênau,
no Vasto Verde, do Tor
neio "Fundação Cidade de
Blumenau" .

competições oficiais. Na

partida frente a Timbó, no
dia 22, Jaraguá quebrou o

recorde nacional derru
bando 1.635 palitQs e na

mesma partida o bolonis
ta Haroldo Güths bateu o

Cruz de Malta\Yence o Selecionado

Além de conquistar o

titulo � a vaga do-s Jogos
Rêgionais, classificatórios
aos Jogos Abertos de
Santa Catarina, o bolão de

Jaraguá do Sul bateu dois
recordes brasileiros em

CAMPEONATO
VARZEANO(Serginho), Ildomar (Flo

riani), Adirson, Gilson,
Toto, Peron, Carlinhos,
Augustinho, Milton Konell
e Aldinho.

No amistoso comemora

tivo aos 25 anos de fun

dáção do Grémio Esporti
vo Cruz de Malta, de Rio
da Luz, a equipe aniver

sariante, com gols de Vil

son, (2), Ademir e Guinal
do derrotou a Seleção Ja

raguaense por 4 a 2, cu

jos gols do selecionado
foram anotados por Au

gustinho. O Cruz de Malta
foi de Wilfrid,

<

Valdir

(S:arnapim\, Celso, Cídio

(Osmar), Cláudio, Guilmar,
Ademh:, 'Wilsõn, Cole,
Ivanir', (Guinaldo) e NiÍ
son; o Selecionado foi de
Osvaldo (Mädo),' Gariba

Com as, partidas S. Lu
zia x Vila Rau, Vila Len-

, zi x Olaria, Columbia X
Bangu, Canarinho x S. An
tônio, Figueirense x Inde

pendente eSaturno x Con
tinental, encerra-se neste

domingo, na SE Joã.o Pes
soa, a fase s em i f i n a I
do Campeonato Municipal
Varzeano, da Divisão de

Esportes da Prefeitura. Ca
narinho S. António e Ola
ria jé est80 c18,89ificlldos,
ficando S. 'LuZia e Vi1a

Len� bri.rando peja últü:11a
Vii�·

EM CORUPA
A Liga Corupaense de

Desportos inicia no dia 14
de setembro o Campeona
to da 2a. Divisão de Amap
dores, que terá as presen
ças do Palmeiras, Hansa
Humboldt, Anta·res, Água
Verde, Ouro Verde, Mis
to do XV de Novembro e

Misto do D. Pedro U. Na
pr6xima segunda-feira se:
rá: 6le.bõraao o regulS."
mento e à. tabela de jögos
da fá.. Ele Gl�"irié'r'Çjo:

CAMPEONATO
ASPIRANTES

A segunda rodada do

Campeonato da 2a. Divi

são de Aspirantes apre
sentou domingo os resul

tados Aliança Oxl Malvi
ce e Avai OxO Garibaldi.
Neste domingo, dia 31, jo
garão Malvice x Garibal
di e Aliança' x Avai.
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Is IntlOães-deRi-jod '. ':éain,-Hack:" It clolihfjj,*sainilr_t" ."IeIat�'
o candidato a'vice-go

vernador pelo PDS, Cairu
Hack, -es1:evé quarta-feíra
em Jaraguá do Sul, acom
panhado do candídato

, .g
deputado estadual Paulo
Bauer e de lideranças do
partido, visitando lojas,
bancos e repartições pú
blicas, principalmente, e

mantendo um contacto
,"corpo a.corpo" com o pú
blico nas ruas, qualificado
de Projeto Contato' Direto,
que vem atíngíndo, segun
,do disse, a gninde parce
la-do- eleitorado cetarínen
se, ceusandc surpresa pera
muitos, "urna vez que o

aperto de mão é ínsubstí
tuível"..

-_' _Q episódio de �emissão �. do
-

presidente ,da
jpMDB; Sandro Lessmann, continua .réndendo. O mis
tério da gravação da_ fita;ilittda mtríge, Ivo Konell, se�
cretário da Admínístração e presidente do -PMDB, - ju�
ra, de pés juntos, 'que a conve�sa .não foi gravada na

Prefeitura, mas sim, lhe foi entregue por um pedessis
ta fanático, que, certamente, queria ir it forra com Les
smann.

o vice-prefeito e candidato a. deputàdo pelo
PFL Décio Piazera, visitou Durval VilSell, 'terça-feíra à

-, tarde, em, seu gabinete. Foi eerca.jíe mela' hora de
-

papo àmlgAvel, desconlraldo" segundo iDf()r.m0U-s�.: Dé-
éío fOI portador de -um, -pedi�or cuja Interf�rên�la l�e,
fOi solldtada� Até· amenidades foram tratadas, mas 'as

.

divergências entre aiilbos conUnuam vivas.-

-

- Caíru Hack, que quer tirar as teíás.de 'aranha
do gabinete da \TiCe�govêrnadoria, circulou pelo cén

tro da cidade, durante toda quailla�feira, pedindo. o
voto, numa' cámpanha corpo-a-corpo, junto - com Paulo
'Roberto Bauer, que trabalha a candidatura em' seu

terrítórío de origem. Ambos üceram satisfeitos pela
receptividade recebida, como revelaram à coluna. '

,

- O candidato a governador Vilson Kleínübíng,
cumpriu esta semana uni nove) roteiro de visitas à re

giãö, encerrada quinta-feira à noite, com uma. concen
tração pública em Jaraguá do Sul, no Salão Cristo ReL.
O PFL vai também estruturar-se em Schroeder, onde
o PDS do prefeito Áldo Pasold ,reina absoluto. .Logo'
instala a Comissão Executiva Proeisórla.

- Úl1 Duwe, do PMDB, pret nde até a primeira
semana de setembro costurar os e:::quemas políticos na

mícrorregíão, para, após, concentrar-se em' Jaraguá do
Sul. Em Pomerode, conta com o apoio de alguns vereai

dores e do vice-prefeito Nélson Riemer
-

e a previsão
é de que doIS mil votos sejam sutraqados ao candída
to do prefeito Durval Vasel, em novembro.

-_
,

O· piefeUo José de AgUiar e o presidente da

Câmara, Ademir Izidoro, conduziram müito bem as

solenidades que marcaram os 31 anos do município;
na quinta-feira. Paulo Bauer, Décio Piazera, Lula; Cel
so Pereira� Nagib ZaUar, - Kleinübing, Amaro Joaquim
Alves, dentre outros, foram às políticos que circularam
com desenvoltura caçando votos e a simpatia do elei·
torado.

-. A partir de 20 de setembro s�rão emitidos OS

novOs titulos de eleitor, cujo modelo fOi aprovado pe
lo presidente José Ribainar. Será feita pela própria

-

Justiça Eleitoral. No pais são mais de 69 milhões de

eleitores, dos quais. 2 milhões 832 mil e. 200'em Santa
Catarina. São Paw&,:��rro-chefe da NalÇão, possui
15.976.997 ele1tor�s�äpti>s a votar em 15 de novembro.

_ De cocheira: O gerente da Müller Transpor
tes, Flávio Ribeiro, acompanhou D.urval Vasel.a Bra

silia, esta semana, nas audiências com Sarney .e Fu

naro. Flávio participou. como "chefe de gabinete" de
Vasel. (x) Alguns próceres peemedebistas'tem em lric

neu Mänke (PDS) como candidato em pot.encial a pre�
feito de Màssàranduba, nas próximas 'eleições. . Pelo

PMDB ...

ANTES DE T0!\'fA� ,UMA.
, .�'

DECISÃO, tOME' OMA
-�, \ ! .. ':.

DECI�O INTELlGfiNTE.

"

"

O Projeto' Contato Di
reto encerra-se no dia 1 �

de setembro, quando en-

colocar. o homem no cen
tro de suas ações.'

,

No Comitê Municipal',
haverá um grupo de -pía
nejamento que coordena
rá os 19 grupos setoriais
que sãor-indústrta; comér
cio e serviços, energia,
trabalho, educação, habi
tação, agricultura, saúde,
justiça e segurança' públi
ca, comunicação." ciência
e tecnologia, desenvolvi
mento social, turismo, re

cursos míneraís;
.

assuntos
legislativos .e judiciários,
cultura, urbanismo, trans

porte, saneamento e' meio
ambiente e administração
.públíca.

crer-se-á uma nove etapa querem um governo par
da campanha. Para Cairu tícípatívo, renovado, Iíber
Heck, nos seus}.2 anos _

de to e com' uma -nova.postu-
. tão, após avaliado, ini- ra que, a socíedade cà.tari
idade; a proposta de reno- .' nense está a reelaraär. .:
vação

' ,

tem eI).contrado O candidato a více-go
grande receptividade no vernador encerrou a visitá'
Estado, "tanto é que _ a Jaraguá do Sul com uma
afirma _ enquanto que a concentração que reuniu
candidatura da oposição no C.A. Baependi signi{i�
cai, a nossa cresce, pois cativa parcela da' [uven-

. não fugimos do povo, va- tude jaraguaense, que ou-.
. J;P.Os atrás. dele, pedindo o

. viu Jl mensagem., .do po.�tu:"
seu voto, a sua confiança; lante- -'a více-goverriençà,
pois temos muito 'a fazer que afirmá; ap�sai: d�g'
por Santa Catarina".-

.

- pesquísas, que -eie_-é :Cà�,
A juventude é uma à�s, zaniga, serão. os gÚl,ri<les

grandes preocupaçõeados vItoriosos· ein' ',ridvembrö
candidatos pedessístas, que próximo.

.de� Corupá

'PMOB' realiza- Seminârio' no dia (
o Comitê Pedro Ivo/

Casildo Maldaner, do
PMDB, promove quínta
feira, dia 4,.. às 19h30, no

Centro Empresarial, o Se
minário Munícípal Perma
nente de Jaraguá do Sul,
que objeív., propor subsí
dios

.

para a elaboração da
proposta do PMDB para o

Governo do Estado e dar
início ao processo de par
tícípação popular perma
nente nas decisões do

.

go
verno. Pretende-se, com

isto, levantar as principais
cafäcterístícas e os prin
cipais problemas de cada
setor' no muncípio e' su

gerir como
-

ó futuro go'
vemo deverá atuar para

FES'f.IVAL DO FOLCLORE tO· de Inseminação Artifi
cial, para lIlelhoria do re

banho bovino de leite e

corte. O mesmo vereador
sugeriu que as prefeituras
da microrregião estudem
a viabilidade de fazerem
um consórcio para aquisi
ção de computador, cöm
,terminais em todas as pre
feituras associadas. Segun
do Blunk, o investimento

.�erá pequeno em relação
aos benefícios que o sis
tema trará para os servi
ços burocráticos <Ia Prefei
turá.

KLEINUBING VJ.SlTA
CORUPÂ,

O candidato a governa
dor pelo PFL, Vilson Klei
n'übing, visitou 6 municí

pio de Corupá na terça-
O vereador Ernesto Fe-

.

feira, dia 26, ocasião em

lipe
-

Bluilk apresentou, na que contactou com várias
Câmara,

.

indicação para lideranças e membros do
que seja implantado no partido com vistas as

'município, pela' Secretaria eleições deste ano. Klei
,da AgriCultura, um Pos� nübing deixou v á r i o s

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

'Issine

-Nolicias

Acontecerá neste' sába
do, dia 30, a partir das
í4h30, no Ginásio de Es
portes Willy Germano
Gessner o 10 Festival do
Folclore de Corupá, com
a participação de cinco es

colas do município' e do
Grupo Ec;lelweiss, de, São
Bento do Sul, que encer
rará o acontecimento. A
iniciativa da promoção
partiu do vereador Ernes
to Felipe Slunk, apresen
tada na Câmara, receben
do apoio de todos ös ve

readores e do Executivo
Municipal.

.

POSTO DE

INSEMINAÇÄO E
COMPUTADOR

exempleres do. Plano 90,
Ulna .síntese . do

. Plano de
Governo, para serem ana

lisados e comentados.

FESTA. ESCOTEIRA
DIA SEIS

.

Com a finalidade de an

gariar recursos para' _dar
cdntinuidade a construÇão
de sede própria, o Grupo
Escoteiro Leon Dehon, de
Corupá, promoverá no dia
06 de setembro, a partir

. das 16 horas, uma festa

popular, nas dependências
do Salão Paroquial.

UVÉSC: HERRMANN 'É
CANDIDATO

O vereador - presidente
da Câmara MUll�cipal de

Corupá, Herrmann Suesen
bach, é candidato decli;tra
do à presidência da UVESC
União dos Vereadores de
Santa Catarina. A eleição
da diretoria está marcada
para o di.a 5 de setembro,
f.exta-felra, em Joinville,
último dia do 8° Encontro
Estadual de Vereadores.

" CORREIO DO POVO II

Cairu e Amilcar Gazani
ga realizam campanha ao

governo do Estado, 'em re

giões diferentes, visando
.

.;..... O_'PDT de� Corupá, que conta com 84. miados,- atingir maior parcela do
realiza neste dolDingo, na. Cama'ra ,de Verealdol'Es, a eleitorado. O· candidato a

Convenção para eleição dos membros e suplentes Ido vice-governador cumpriu
Diretório e escolha do -delegado e suplente à Conven- uma programação intensa
cão Regíonal. Arno Glatz, presidente da Executiva Pro- no decorrer da semana.

vísöría, deverá .ser reconduzido ao cargo. Os brízolís- Analisando a visita a Jara
tas corupaenses JA pensam na. implantação de subdí- . guá do Sul, considerou-a
retórtos. muito proveitosa, onde foi

bem, recebido, sem hostí
lização, "levando a novà
imagem do' partido, "reno
vado;' desmistificado e com

propostas de äbertação,
onde a prioridade -maiOr é
o' homem".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




