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Capital Sul. Americana do
Chapéu

Inocoop garante conjunto de apartamentos para Jaraguá 'ribunal do júri reúne-se dia·· 1_
A Comissão Municipal

de Habitação [Comhab],
reuniu-se extraordinaria
mente terça-feira à tarde,

quando o Dr. Paulo Flávio
Varela, do BNH, interven
tor 40 Inocoop em Santa
Catarina relatou a atuação
do órgão,· que funciona

através de cooperativa ha-
. bitacional, como assessor

do sistema financeiro da

habitação. Santa Catarina
foi beneficiado com mil

unidades através desse

sistema, das quaís cem

destinadas a Jaraguá do

Sul, para famílias habili
tadas cuja renda situe-se

entre 5 e 10 salários míni
mos.

Esse conjunto de apar
tamentos _ sete blocos de

16 apartamentos _ será
construído na rua Roberto

Zíamann, em terreno doa
do pela Prefeitura. O va

lor médio de cada apar
tamento será de Cz$ 160
mil, para pagamento num

prazo máximo de 23 anos,

ou seja, mensalidade de

Cz$ 1.810,00, o que ne

cessitaria a família ter

uma renda de no mínimo
5.457,00. Neste valor es

tão incluídos todos os de
mais custos, como ceritro
comunitário, creche, play-

ground, estacionamento e

outros equipamentos.
.

Cada apartamento pos
suirá: 54m2 (2 quartos) ou

65m2 (3 quartos). O prazo
de construção, a partir da
contratação da obra, será
de 14 meses, informou Va

rela, acrescentando· que a

Bescri está acertando com
.

o BNH, o financiamento
de 2.500 novas unidades

para o Estado em 86 e 87,
das quais Jaraguá do Sul

poderá . ser beneficiada
com um novo conjunto,

se se habilitar para tal.

Dentro dos próximos
díaa serão abertas as ins

crições e um dos quesitos
que ·será observado com

rigor é de que a família

aqui resida e· trabalhe. :E

por outro lado, a Prefei

tura garantiu a doação de

outro terreno, de .

80.000m2, .
na Tifa dos

Martins, onde a Ccihab/
SC construirá cem unida

des habitacionais, cuja
renda do futuro mutuário
deverá estar na faixa de
2 a 5 salários mínimos.

Cemitério MuniCipal será ampliado
A fábrica de tubos da segundo a ótica do prefei

Prefeitura Municipal, na to Durval Vasel, acres

rua CeI. Procópio Gomes, centende que a municipa
começa a ser desatrvada lidade tem implantado, em
nos próximos días e des- média, 2.500 tubos/mês,
locada para a Barra do Rio de diversas bitolas.

Cerro, no galpão de ....

1.200m2 construído para A Sudesul. confirmou a

tal finalidade, ao lado do liberação de
_
Cz$ 200 mil,

complexo. de garagens e através do deputado Luiz

oficina em fase de cons- Henrique, para aplicação
trução. A saída da fábrí- no saneamento da Vila:

ca . possibilitará que a Lalau. O Superintendente
área de 3.000m2 seja ocu- Francisco Pereira vira

pada para a ampliação do oportunamente fazer a

Cemitério Municipal, per- e n t r e g a dos recursos,

ítíndo se ultamentos pa quando também destinará
mIl p .

-

ra Os próximos três anos,

.

Cz$ 220 mil à Guarami-
rim, sendo Cz$ 200 mil à

Sodag pera aquisição de
duas bombas de recalque
e Cz$ 20 mil às obras do
Centro Empresarial.

MuniCípiOS conhecem o Prourb/81
do Sul Cz$ 4.503.700,00,

. Massaranduba Cz$ .

1.198.900,,00 e Schroeder

Cz$ 443.300,00..

' .. Os prefeitos da mícror
região. reuniram-se segun
da-íeíra . à tarde, na sede
da Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapo-
.cu, com técnicos do Ga- Jaraguá do Sul,. que re-

'plan, para estabelecer
:

o cebeu este ano Cz$ ; ...

programa de desembolso 1.990.000,00 para constru

dos recursos oriundos do ção da creche, unidade
·

Programa de Investimento sanitária e· pré-escolar na

,Urbà'no-Prourb e estudar Barra do Rio Cerro, aplí
·

a área de aplicação dos
.

cará os recursos no ano

i ínvestímentos a serem seguinte no programa de

; realizados em 87. Para o pavimentação, aquisição
; ano que vem, os municí- de novos .camínhões e

pios da região receberão construção de duas cre

os seguintes valores do ches. A Amvail receberá
Proub:

.

Barra Velha Cz$ também em 87 recursos
1.078.000,00, Corupá Cz$ para compra de equipa-
845.800,00, Guaramirim mentes para os setores de

·

Cz$ 963·.000,00,· Jaraguá engenharia e topografia.

O Arquivo e Museu Histó
rico Municipal estão sendo
ativados na Getúlio Var

gas, junto ao galpão da
Rede Ferroviária Federal.
Os documentos e objetos
estão em fase de cataloga
ção, estando aberto o re-

.

cebimento de novos do

cumentos para o enrique
cimento do acervo, perpe
tuando- desta forma a

própria história do muni

cípio;
ÚLTIMA HORA

O dep. Dornbusch' anuncia
2ã. feira, na Assembléia,
a sua desistência de
correr à reeleição.

O Dr. Rui Francisco
Barreiros Fortes, Juiz de
Direito da 2a. Vara, Díre
tor do Fórum e Presiden
te do Tribunal do Júri,
através de Edital, informa
que foram sorteados os

seguintes jurados, que
comporão o Conselho de
Sentença do Tribunal do
Júri, no dia ío de outu
bro, às 13 horas, quando
será julgado o. réu Hélio
Lourenço da Silva, acusa

do de ter matado no . día
4 de abril de 1980, em Co

rupá, com uma espingar
da chumbeira, a Alinor
Franz. Os jurados são:
Ana Barbara Buchmann,
Antônio C. Marangoní,

. Aldo Salai, Armínio Fis
cher, Aristides Conti, Brí-

gite Kohlst, Carmem :Ma
ria Vailatti, Carmem Tere-
za Cardoso Poffo, Carlos
Dieter Werner, Clemente
Mannes, Décio Buchmann.
Devanit Danna, Dorotea
Passold de Souza, Evilásio
Vargas, Lauro Vegini, M�
risa Becker, Osnír Porath,
Olímpio Schmidt, Pérícleg )

Romero Zanluca, Sibila
Narloch Bmmendoerfer

'

e

Tarcísío Küster.

Os advogados do. réu
são os crímínalístas Mário
Jorge e Teresínha Elinei
de Oliveira, de .Curítíbe,
e a justiça pública, auto
ra do processo-crime n<}
06/80, será representada
pêlo promotor Dr. Antônio
Carlos Brasil Pinto:

Encontro discute o uso de drogas
utilizados por j o v e n s.
principalmente, como dro
gas.
O crescente consumo de

drogas tem preocupado as

autoridades. que agora
lançam mão dos meios
disponíveis para tentar
frear o problema. Na pró
xima semana a .Comíssão
reúne os balconistas de
farmácia, quando repassa-

.
rá novas informações e as

s u a s responsebílídades
nesta. luta contra os tóxí
coso

.

Exposição cinofílica em· novembro

IRIIMa

Numa promoção do
Kennel Clube de Joinville
e Clínica V e t e r i n á r i a
Schweitzer, como apoio da
Prefeitura e Imprensa, se

rá realizada nos dias 22 e

23 de novembro, a I Ex

posição Nacional de Cães
de Jaraguá do Sul, na So
ciedade Esportiva e Re
creativa· Menegotti. O No dia 23, exposição de
evento objetiva, segundo cães de altas linhagens.
o veterinário Waldemar de diversas partes do Bra
Schweitzer, . promover e síl, Informações sobre o

elevar a cinofilia no mu- evento poderão ser toma
con- nicípio e da programação das através do telefone

. preliminar d i v u I g a da, 72-2840.

Um importante encontro
aconteceu ontem à tarde,
a partir das 16 horas, no
Salão Cristo-Rei, promovi
do pela COmissão Regional
de Prevenção ao Uso In
devido de Drogas, com a

participação da Associação
Regional Médica e Unída
de

' Sanitária de Jaragua
O encontro reuniu pro
prietários e responsáveis
pelas farmácias, quando
foi enfocado a necessida
de de controle na venda
de medicamentos que são

consta para o día 22 (no
vembro), uma exposição
de cães locais, sem visar
pedigree ou pureza de ra

ça, desde que os propríe
tänos façam prévia íns
crição e Os animais 'este
jam com as vacinas em

día.

HABITA<;ÄO _ Vamos construir sem comprometer o futuro da Cidade.
EXPOSItORES CROMADOS·

.

MOVlMENTA<;ÄQ IND,USTRIAL.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMINARIO GERMANO-BRASILEIRO

PÁGINA 02

De 15 a 18 do corrente
desenvolve-se o Semínárío
Germano-Brasileiro sobre
D i r e i t o Constitucional
Comparado no Salão de
Atos da Reitoria da Uni
versidade Federal de San
ta .. Catarina, situado no

Campus Uníversítárío, no

Bairro da Trindade, na Ca

pital do Estado. Na ocasião
�er.ão apresentados OS se

iwntes temas: EXIgências
d� V8JJ.dade, Compromís
�,�tiilbllldade e· Conti
nuidade da Constituição,
a axperíêncía .

alemã -

Conferencista Prof. Dr.

Hans Uwe Brichsen. Reitor
da Unitrersidade de Müns
ter, Establlldade e Conti
Duld�e da Constituição -

Conferencista Prof. Dr.
Manoel Gonçalves Ferrei
rq Filho, da Fac. de Direi
to da USP; Garantia do
Direito Constitucional so
bre a Uberdade Indivi
dual e Segurança Social, a
experiência alemã _'Con
ferencista Prof. Dr. Wal-

. ter .Krebs da Faculdade de
. Ciências Jurídicas da Uni
versidade de -Bielefeld, O
Sistema Federatívo (União,
Estados, Municipios e! As
sociações Municipais). a

expertêncía alemã _ Con
ferencista Prof. Dr. Eber
hard Schmídt-Assmann e r

O Sistema Federativo, a

experiência brasileira
Conferencista Prof. Dr.
José Alfredo de Oliveira
Baracho, da Faculdade de
Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais -

UFMG.

A UFSC pela passagem
de seus 25 anos de exís
tência e, tendo em vista a

eleição da Assembléia Na
cional Constituinte no cor
rente ano, vem desenvol
vendo no âmbito estadual,
um extenso programa de
nominado "Ação Catarí-,
nense Pró-Constituinte e

Constituição", com o obje
tivo de informar; cons

cientizar e debater os te

mas sociais, políticos, eco

nômicos e culturais que
desafiam o país.
Nosso diretor foi. honra

do com um convite e de
verá participar de tão im

portante seminário, como
integrante do grupo NETI

.

_ Núcleo de E'Studos de
Terceira Idade. 13 o homem
maduro participando do
destino brasileiro.
,E a Universidade manda

dizer que "não ,se pode
conceber um Estado de
mocrático

.

sem o exercí
cio pleno e consciente da

eídadanía" .

João e Maria
Venha conhecer as últimas novidades da moda

íníento-juveníl que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e pará todas as ocasiões.

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

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

-

Relojoaria
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n' 9

Avenida

Um toque dê amor. Dê flores a quem você
ama. Decorações,

-

buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

'Casa< desFlores'
Reinoldo Rau 606, esquina com a João Píccolí.

Mamãe' Coruja
Roupas' Infantis, perfumes e bíjouterías

Rua Barão do:Rio BraÍl.c� 168 _ Fone 72-0695

,,�,doSul

Adrlane Mara Fischer. fi
lha Arminio (AUce) Fis
chet. ' ! ,f,l�J
NOITE ALEMÄ _ Será

sexta-feira, día 19, no Bae
pendi, a promoção benefi
cente do Lions Centro em

prol da Apae/Ação Social/
Lar das Flores, denomina
da "Uma Noite Alemã".
Cz$ 150,00 é o valor do
ingresso, rcom direito ao
sorteio de brindes, Jantar
e baile c-om a Banda Lyra
da Aurora. Além disso ha
verá apresentação do Con
junto Pomeranos, com dan
ça típica e folclórica. Se
rã uma festa inesquecível.
C� NA AABB _ Tam

bém em benefício da Apae,
a AABB, comemorando
seus 25 anos, realiza dia
27 próximo, às 15h30 ca-
f' I

.

'

ie co oníal com desfile da
. coleção verão 86/87 de
Malhas Malwee, sorteio
de brindes e outras atra
ções. Convites à venda no
Banco do Brasil, a Cz$
35,00. Dez patronesses da
rão especial brilho ao

acontecimento social, que
está aberto a' todos.
CARLOS. EDUARDO

No dia 2/setembl'O, nasce;
no Hospital Jaraguá, com

3kg320 e 48cm, o menino
Carlos Eduardo, filho de
José Carlos (Luciane) de
Andrade, residentes em
Natal-RN. São avós do
Carlinhos, Pedro (Neide
Dumker) Fodi e Manuel
(Maria do Carmo) de An
drade e bisavós João
(Teonila) Dumker e Hilda
Fodi. Ele nasceu no dia
do aniversário da maninha
Juliana e da avó Maria do
Carmo, de Recife. Para-
bénsl

-

RONALDO J ÂNGELA
À$ 11h15 deste sábado n�
Matriz S, Sebastião, �n��-

.

se em matrimónio os [o
v-ns Ronaldo- M'á r c í

o

Dallabona -e'Âhi;!ela Apa
recida Junkes, . filhos de
A r dem i r o IHildeQard)
Dallabena e de Kiliano
(Jnocencia) Junkes, ela de-

Debutantes
C.A. Baependi
Estamos iniciando a

apresentação das jo
vens que debutarão

no dia 24/outubro,
no C.A. ,Baependi,
com música do Gru

po San Remo.

drcada funcionária do Car
tório do Registro Civil. Os
noivos e pais receberão
após cumprimentos e con

vidados na AABB, aos

quaís juntamos os nossos

parabéns.
CASAL SCHUSTER

Em cerimônia.marcada p;
ra as 18h, na Igreja Evan
gélica Luterana-Centro, o

casal Werner (Vera Sie
bert) Schuster, recebe as

bênçãos pela passagem
dos 25 anos de casamento,
ladeado dos filhos Sigmar,
Dieter e Karma. Schuster
é o diretor vice-presiden
te da Marisol. A comemo

ração jubilar dar-se-á no

Clube Atlético Baependí.
CONCERTO/VIOLÄO _

Dia 25/setembro, às 20 ho
ras, na SCAR, os violonis
tas Aldo José Gums e Pe
dro Paulo de Castro Pe
reira, darão um .concerto,
apresentando obras de
grandes mestres do violão,
entre os quais Os brasilei
ros Heitor Villa-Lobos,
Guerra

*

Peixe � João 'Per
nambuco. Será um espetá
culo de alto nível e que
deve ser presenciado.

, ROBERTO NAGEL - Co
lou 'grau no dia 6/setem-·
bro, em engenharia agro
nômica da Universidade
Federal do Paraná, em ato

acontecido no Anfiteatro
da Reitoria, o jovem Ro
berto Nagel, filho do ca

'sal Armando (Zenaide ,

Pereira) Nagel, residentes
em Jaraguá do Sul. Ao
novel engenheiro agrôno ..

mo, os cumprimentos pela.
obtenção do laurel univer
sitário.
IDADE NOVA _ Ani

versariou dia 1'1 a odontó
loga Lína Maria Marchio
ri Jensen. E no día 17,
completa 8 anos, a meni
na Patrícia Gabriela,. filha
do casal Renato e Lurdes
Hinterholz, que recebe as

suas amizades no dia 21,
n� residência dos pais.
DEBUTANTES / 86 DE

GUARAMIRIM _ Rotary

Dione Fabiola Koch, filha
Mauro [Lenír] Koch.

Club e Prefeitura de Gua
ramírim convidando para
o Baile das Debutantes, dia
26 próximo, na Sociedade
Diana, musicado pelo Con
junto de Ritmo Society e

apresentado pelo casal
Osnildo Bartel. São patro
nesses Adenilde Laffín
VI/agner e Isolda' Maria
Kína, Stoinski e debutan
tes as jovens Carla Va
nessa Meirinho, Cláudia
Soelí Borges, Eliane Lem
ke, Elisabeth Lemke, Jani
Sardagna, Juciane Treís,
Maria Noelí Borges e Nei
va Rejane Zimmermann,
todas de Guaramirim; An
dréa Rode, Karla Luiza
Cehrke, Rosana Mohr, Sa
ra Giane Wuerges e Tia
mara da Silva Bartniko
wski (de Massarandubat,
Adríane Mara 'Fischer (Ja
raguá .: do Sul) e Lucíana
Z mrnermann Leandro (Pe
nha). As mesas estão à
venda nas Lojas Klein.

Barão doRio Branco, sala 4

FONE:72.2G07

Divina Decadência

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

.

HWY - 1 e Park Avenue

Rua Pres, Epitácio Pes-
soa, 868

'

Fone 72-1201

I Jaraguá do Sul.

_'_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
Brasil.eira .

Ião gostol
Guia

Diretor
Sob parte do título aci

ma estampamos naedição
de 16 a 22 de agosto/86
nota sobre o Guia Postal
Brasileiro, destacando a

edição de 1985, com as al

terações e sugerindo aos

leítores para adquírír tim

exempler que traz as últi
mas,modificações, .com o

que .se concorreria para
uma 'maior" veleeídade na

entrega da ccrrespondên
era. O'Díretor Regional-do
ECT/DR/SC, sr. Fernando
Caldeira de Andrada, em

expediente CT / GECOM; /
DR / SC-100l/86, de 20 de

agosto p:p. acusa' o rece

bímento da edição que re

gularmente recebe (ele fa

la em reoorterl e até agra
dece "pela divulgação gra
tuita que fizeram sobre o

produto em foco". Salien
ta, entretanto, que não
concorda com a afirmação
contida no primeiro pará
grafo, porque "trabalho de
base foi desenvolvido an

tes de SUa
.

colocação no

mercado, em que quanti
dade e em qual freqüên
cia, com os recursos dis

poníveis, obj.etivando uma

divulgação maciça e diri

gida" e passa a explica r
em extensa carta o prepa
ro de "press releases" à

imprensa escrita e falada
de SC, onde afirma que
tem vários' recortes dos
maís de 10 jornais que se

editam no Estado, desde o

mais antigo semanário que
é o nosso, ao benjamim
dos matutinos barriga-ver
des _ ö Diário Catarínen
se _, distribuição de mí-

. lhãres 'de 'folhetos promo
cionais através dos pró
prios carteiros, volantes
promocionais, c a r t a z e s

ilustrados, etc. etc.
,

Finalmente, conclue, Há
nosso ver isso basta, em

face principalmente de ou

tras prioridades de divul
gação para as quais tam
bém temos que desenvol
ver esforços promocionais,
com os meios de que dís

,pomos, no sentido de tor
nar conhecidos todo,s o�

,nossos produtos. e servi
ços".

PedA�, antes de ,assinar,
lia esp�cial' fineZil de c;en
tincar o'; seus leitores do

Paslai
" Regional

tico como os órgãos pú
blicos de hoje ainda pro
curam esmerar-se na arte
de demonstrar qúe a admí
nistração pública não er

ra, que ela sempre é per
feita e à pleno contento
dos seus usuários e que
selJ-s responsáveís , Jamais
podem ser cntícados .pela
existência" de- uma: even

tual
.

i�erf,eiçã9'.: 'p�i®��
esse .renço do 'pa�s,ado?: �.

Não queremos polemi
zar, mas a essa tarefa não

podemos nos furtar se per
sistir' o animUs. da parte
contrària. E não temos me

do de cara feíal

A Direção

Ativada Cia.
Militar

__ o

' pAGINÁ U
� '." _. -'.

PMOB:' Seminário colheu subsídios
Coelho N�to, Luiz Henri
que é' Geovah' Amarante,
além da cörmínídede, que
esteve representada. Após
a apresentação das diretri
zes básicas e da explana
ção do trabalho que o

PMDB vem reálizando, le
vantando soluções, reívín
dícações e ídéías . para a�
formulação

.

do: plano'r-de
gove.rno.', foram ,ápresén:;
tados, trabalhos nas'. A.teai
da: saúde, .

,p�!a ,Regibniii
Médica; "iridúsida 'e 'cC;;'
mércíe, pela: Assocíeçãe,
Comerçial e Industrlàl: ,e;'
educação, cultura e turís
mo, à cargo da secretariá.
dirigida pelo professer
Balduino Raulino. .

Posteríormente passou-ss
a discussão, apresentação
de sugestões e erltícas.. Ö
Seminário' foi. considerado:
multo produtivo.
PROJETO MERCÚRIO
senvolvímento Comercial.
objetiva, através da emís-,
são dos programas rádio
fónicos, estabelecer uma

via de expressão junto ao,
público de emissoras .de
rádio, e estimulá-los a ré
correr aos serviços de ór
gãos de treinamento, COR-..
sultoría e apoio para o co

mércio.

o CDL de Jaraguá do
Sul j á está adquirindo as'

fitas, visando dar início,
dentro em breve, do Proje
to Mercúrio à nível

.

regio
nal, através lia Rádio Ja
raguá.

Do vereador Gustavo
.

Mathedi, a indicação apro
vada, solicitando estudos'
do Samae com vistas.a es

tender q rede, de água no

mínimo 150m, às ruas Luiz
Sarti e Calisto Borges; em,
Nereu Ramos.

._,

teor desta carta;".
e o que estamos Iazen

.do, em respeito aos brios
feridos.
Dizer "Dada a possível

falta i3!d�ada de publi
cidade por parte da Emp.
Brasileira de Correios e

Telégrafos, vinculada ao

Ministério 'das' Commiica-'
ções, o grande públíco não
tomou conhecimento de
que 'já se encontra' desde
1985 o GUIA. POSTAi.
BRASILEIRO, que pode ser

adquirido pela irrisória

quantia de E:z$ 20,00 o

exemplar", salvo melhor

juízo, não ofende ninguém
e não acusamos a quem
quer que seja pela ausên- Finalmente, dentro do

cía, que nós prudentemente 'espírito democrático .. que
classificamos de "possível norteia as nossas ações,
falta adequada de publici- deixamos espaço aos "Cor

dade" . Nosso objetivo foi retos" da Regional de

divulgar a existência do Santa' Catarina, para pu�
GUIA, cujo uso só melho- blicarmos com muito pra-

,

rará o serviço postal, zer o número de exempla
idéia básica que acredita- res vendidos na àrea da

mos- seja Unânime. grande Jaraguá do Sul',
Daí porque esse estrilo para se .aíerír

' sobre
e a exigência de cientifi- o valor da publicidade

. car os leitores, ainda sal- utilízada nesse setor de

vendo melhor juízo, é ali- divulgação.
.

tes de tudo uma disfarça-
da forma de ressalvar res-

ponsabilidades, que iamais

questionamos numa
.

mo

desta nota de jornal. Mas,
já que feridos os brios é

bom a gente alongar mais Pol'lcl·a,éI. explicação, porque te-

mos' 67 anos de vivência
Da trincheira jornalística,
onde se avolumaram cons

tatações e experiências
que nos levam à meridia
na conclusão de que, ,e o

fazemos com todo o res

peito pela autoridade e à

liberdade que hoje, graças
à DEUS ,e aos homens, res

piramos após anos e anos

de amordaçamento e amea

ças de prisão caso o jor
nal comentasse esse ou

aquele assunto não dese

jado pelo governo, repe
timos, chegamos à meridia
na conclusão de que, da
forma como foi feita e de
finida "previamente o que
se pretendia fazer" (sic),
ela não chegou interesi:ar
(I público para suprir-s�
ele uma publicação que vi

sa melhorar o servIço c1o�
"Correios". Inda mais.
Achamos milito sintomt..-

o Diario Oficial do Es

tado de SantaCatarina pu-
blicou no día 03 de se- LEGISLATIVO APRECIA VARIOS PROJETOS
tembro, o Decreto 3021.1, As' Comissões técnicas roo Outro projeto em aná-
do Governador Esperidião Internas da Câmara de Use é o que reajusta os

AmínHelou Filho, atívan- Vereadores de Jaraguá do vencimentos dos funcioná
do a 3a. Companhia do Sul já estão analisando o. fios públicos ativos e ina-

8Q Batalhão de Polícia Mi- projeto-de-leí que suspen- tivos em 15%, a partir de

ütar. com sede em Jaraguá de temporariamente a co-
. setembro, sobre Os salé

do Sul. A .tnícrmacão tot branca do ISQN, até 28 de rios de agosto e, o que au

transmitida pelo secretário' fevereiro' de 1981, meiden- toríze o Executivo a cele

da Administração. José AI-. tes sobre os serviços de brar convênio com o E'S

berto Klitzke e tem sígní- transportes de natureza tado,' de Cz$ 42 mil, pa
ficado especial" haja vísta : estritamente municipal. re melhoria do ensino de

que a Companhia estava nas linhas de transportes 1<'> grau ministrado sob a

criada desde 14 de março ' urbanos, para aliviar a cal- responsabilídade munící

de 1983, porém, somente. ga tributária da Viação pal.
agora foi ativada. i Canarinho, que alega não

'

A comunidade vem há; ter condições dê sobrevi

anos reivindicando melho-] ver, face aos déficits, ten
ramentos na área de segu·í do inclusive suprimido li

rança, notadamente no' nhas após o ato do judi.
trânsito, que

pOderãO'l'
ciário que mandou voltar

a,
gora, .'

s,-erem processados,. a cobrança original ele
com a ·vinda de novos po- Cz$ 1,00 a passagem, COD-

, hett�s_Ílh.ilitares. '

gelada em 28 de feverei�

o Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro
realizou'diél 04 à noite, o

Seminário Municipal Per
manente, que: objetivou
colher subsídios pera a

elaboração da preposta do
partido ao governo Ido Es
tado e dar início pO pro
cesso de partícípação po
pular nas ,decisões do go
verno, além delevantar as
principais caratterístiC'as e

problemas, bem .cemo su

g.estQes. c.omo . o,
�governo

deverá proceder para,efe
tívar em cada um dos gru
pos setoriais os propósi
tos

.

de descentralização.
modernização, austeridade
é probidade.
Além do prefeitoDurval

Vasel, Secretários Munici
pais e Vereadores, toma
ram -parte no Seminário os

candidatos Adernar Duwe,

, .

CDL IMPLANTARA' O
O Clube de Diretores

Lojistas de Jaraguá do
Sul, segundo Ivo Ewald, o
seu presidente, vai im
plantar em Jaraguá do Sul
o Projeto Mercúrio, que é
um programa de trelna-:
mento por rádio para pe
quenos proprietários de
empresas comerciais. O
projeto está composto de
50 programas radiofônícog
e um manual de leitura,
enfocando os módulos ven
das, estoques, compras,
contabilidade e, finanças.
São 550 minutos de gra

vação. O projeto, ideali
zado pelo Conselho de De-

2&
ANOS
1961 Weg 1�86
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: . is
Sr. Ivone K. Maítto.: Sr.

llse Mey Duarte. em Jlle;
Sr. Alexandre Costa, Sra.
Noêmia da Cunha Jacobi,
Sr. Alfredinho Sckíba,
em Curitiba; Iris Pawlo
wskí. em Blumeneu.

Faz� anos domingo
Sra. Teresínha Chiodini

Silva, .$r. -Lío Tíroní.. Sr.
R�dolf Ehlert, Sr. Hugo
H;oJ:st� Si'vonel. Tarçisio
Gretter e Bno Maat.

))lá "I'SISétembro'
Sr. Waldemar Cumz, Sr.

Wilso� Luz, em Ctba: Sra.
YOlanda Pradi Lenzi, Sra.
Ana Weiler, no Jaragua
zinho; Sr. Bertoldo Pans
tein, Rogério. José Vai
latti, Ricardo, filho Hans
(Ma. da Glôría) Burow;�
Flávia. filha Março Antô
nio (Tessa) de Araújo.
Dia 16/setembro
Alessandra, filha Antô

nio José (Yvonne Alice)
Gonçalves; Sra. Dóris Mar
cellino Fischer, em Guara
mírím:

,

Sr. Hilário Krü
ger, Srta. Inês Jurilite Pi
setta, Sr. Luis Pisetta.

Dia 17/setembro
Darlená Laffin, em BIu

menau; Jeferson e João
Carlos, filhos João (Rose
meíre) Vasel; Maira He
lena Pereira, Sra. ETna T.
Cíelusínskí, Sra. Ivone Rei
ner Andregotti, Sr. Vitó
rio Glowatzki, Sr. Heracli
desde Almedia, na Lapa
PR; Sr. Ivan Jackson Bau
mero em Jlle; Sr. Siegolf
Vícot, Prof. Moacyr de Pi
nho Spínola, em S. Paulo.
Dia 18/setembro
Sr. Udo Staats, Sr. Wal

deinar Bartel. Sr.' David
Moreira, Sr: H e Imut h

Beyer, em União da Vitó
riá-PR; Sra. Cacilda de Me
deiros Teixeira, em Jile;
Sr. Afonso Grosskopf, em
Jlle.
Dia 1:9/setembro
Sr. EugêÍlio José da Sil

va, Sra. Cacilda, esposa
de Alfredo Blank; Fabrí
cio Bittencourt Luciano,
Cdstiane. filha Lauro (Es
meralda) Vegini; ���}��
na,:'Behrens, Sra. ;�rga��}'
dat Uber Ribeiro; éIIi Jlle.

PRECE A Dia 02/setembro
.

STA. CLARA Frieda Stamm Marquardt,
Fazer 3 pedidos sendo 93 anos e Leopoldo Horn�

1 de negócio e 2 impos- burg, 81 anos.

siveis. Rezar 9 dias 9 Dia 04jsetembro
Ave-Marias, que mes- Osório Domingos Corrêa,

59 anos.
mo sem fé será atendi-

Dia 06/setembrodo. Rezar com uma ve-

ia acesa e no 9° dia dei- Anna Radünz Sievert. 69
,

xar queimar até o fim. ���S07/setembroPublicar no 9'1 dia.
C P Verônica de Ávila Gaia,Agradece .P. . ,

__________
58 anos.

NASCIMENTOS

Dia 19/aJgosto
Rogério, filho Milton (Mar-
li) Hornburg.

'

Dia 23/agosto
Cleiton Rodrigo.' filho Eva
nir (Alice) Müller.
Dia 27/agosto
Diego Renan, filho Rober
to

.

(Suelen) Pereira.
Charles, filhoGérson (Oná-
fia) da Silva�

..

.' ,

�a 29/í11�sto,:' .'
OHnei Díeter, 'filhó ·Gérdi
(Gisela), Bíhr.. "

.

Janete, filha Adolar (Ur
sula) Briese.
Meri -,Merací. . filha Leo
nardo [Darci) Stenger.
Rodrigo, filho Arno (Ro
seli) Aldrovandi.

"

Dia 31/agosto c

Míchele, filha José (Solan
gel Mader.
Dia OI/setembro
Ivonete, filha Almiro \(Re
nita J Rassweíler.

Maykon Jonhis, filho Lo
reno (Marlene) Bruehmuel
Ie.

Dia 02jsetembro
Dafane Crístíne, filha Ar
no (Salete) Baader.
Eliane, filha Prancísco (An
tônia) Silva.

.

Catía Maria, filha Osmar
(Ursula) Dallagnolo,
Dia 04/setembro
Katerine e Jordany, filhas
Idali (Rosane) da Silva.

Dia 05/setembro
Andersen, filho Leopoldo
(Ruth) Schweitzer.:

Dia 06/setembro
Maciel Douglas. filho Má
rio (Roseli) Ranghetti.
Dia 07/setembro
Aline, filha Waldir (Judi
te) Giese.
Juliana, f i I h a Lucínio
(Emília) Demarchi.

FALECIMENTOS

Dia 19/agosto
Leopoldo Romer, 90 anos.

Dia 27/ago'Std
Laudelino Dutra, 64 anos.

Dia 28/agosto
Marli Motta Walz, 23 anos

e Vanderlei Reck, 6 me-

ses.

Pracla'lDas 'de Casallentas
MARool ADEUA GRU.BBA l...ElL.\1.ANl'l, Ofiaal do R..,_

gistro Civil da 1Q Distrito da Comarca de Jaraguá do SIll, ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim, de se
habilitarem para c�ar. os sel!Uintes:'

.

.

"

Edital 15.021 de 02-09-86. Edital 15.030 de '03-09-86.
Renato Lehnert e Rosanir Ademir Carlos Salvador e

Walz Clensa Aparecida Pereira
Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro. solteiro,
operário. natural de Jara- deposítor, natural de In
guá do Sul, domiciliado e daial neste Estado, domi
residente na ·Rua Francis- ciliado e residente 'na-Rua
co Zachàrias Lenzí, 561, Antonio Carlos ,Perreira.
nesta: cidade, filho 'de 1688, nesta cidade,

,.

filho
Francisco Lehnert e' de d� Franeísco '·Salv.�dor,. é
Valeria Urbanskí' Lehnert. de Geitiudés', Salveder.
Ela>: brasíleíra•. solteira, EÍá;' 'pràsileii'a, .

-solteíra;
operária, natural de Jara-· comerciária,

-

.natural" de
guá do Sul, domiciliada é Guaramirim, neste Estado.
residente na Rua Tarcísío domicifiada'· e . residente' na
Oliveira Motta, 54, nesta Rua Antonio Carlos Fer
cidade, filha de Felipe reira, 1688. nesta cidade,
Walz e de Hilca Zils Walz. filha de Antonio Pereira e

de Luiza Gonçalves Perei-
ra. ,

Edital 15.031 de 04-09-86'.
Osnlr Valeanaíà e Natália
Flôr da Silva
Ele, brasileiro. solteiro,
comerciante, natural de
Timbó.: neste Estado. do
miciliado e residente na

Rua Presidente J�celino,
59, nesta cidade, filho de
Paulo Valcanaia e de Do
lia Cerylía Valcanaía. Ela,
brasileira, solteira. comer
ciante, natural de Jaraguá
do Sul" domiciliada e re

sidente na Rua Presidente
Jucelíno, 59, nesta cidade,
filha de Alvino Flôr da
Silva e de Avelina Alves
da Silva.
Edital 15.032 de 04-09�86.
Alexandre dos Santos e

Lori Weiss
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Joínvílle. neste
Estado, domicilíado e resi-'
dente na Rua Frederico
Curt Alberto Vasel, 163,
nesta cidade filho de Ma-·
thias dos Santos e de Nair
dos Santos. Ele, brasileira,
solteira. operária, naturaf
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
Bernardo, Karsten, 54, ries-'
ta cidade, filha de Reinal
do Weiss e' de , Maria

Edital. 15.028· de 02�09-86.
Iríneu

'

Heiser e Neusa
Uller
Ele; brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na-

,

tural de Luís Alves. neste
Estado, domiciliado e re
sidente . em Rio Molha,
neste distrito, filho de Fe
lipe Heiser e de Maria
Heiser. Ela, brasileira. sol
teira, .costureíra, natural
de Jaraguá do Sul,' domi
ciliada e residente na
Rua João Carlos Stein,
nesta cidade, filha de Ma
rio Uller e de Jandira
UUer.

Edital 15.029 de 02-09-86.
Patríeío Gorges e Indiama
ra da Silva
Ele, brasileiro. solteiro, au
xiliar de escritório, natu
ral de Luis Alves, neste
Estado. domiciliado e re
sidente em Barra do Rio
Cerro, neste distrito, filho
de Leão Gorges e de
Edwirges Gorges. Ela, bra
sileira. solteira, escriturá
ria, natural de Jaraguá do

.
Sul, domiciliada e residen-,
te na Rua José Emmen
doerfer,

.

1109. nesta cida
de, filha de Nivaldo Jacob
da Silva e de Renata Fietz
da Sliva.

Weiss: ,

Edital 15.033 de 04-09-86.
Valdomlro da Silveira e
Detlna G1es�
Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Ouro,
Capihzal, neste Estado, do
miciliado e residente' na
Rua Ri0 de Janeiro, 115,
nesta cidade. filho de
João Saturnino da Silveí-.
ra e de Lidia Pires da Sil
veira. Ela" brasileira, .sol
teira, .

operária; natural :de
Jaraguá do Sul. c;lomiciliae.

da' e residente na Rua Rio
de Janeiro.' 1"-15, nes:ta�ch'
dad�;'.filha d� AtildQ Qé�.
se

. e de Eli Volkmann.Gíe-
se. _

Edital :15.034 de 08...09,-86.
AdolatKoch e Lucia Feder
Ele. brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na
t.ural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Domingos Demar
chi, 222. nesta cidade, fi
lho de Arthur Koch e de
Hilda Manske Koch. Eia,
brasileira, SOlteira', costu
reira. natural de Garuva,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Heleo
doro Borges, 65, nesta ci
dade. filha de Aníbal Fe
der e de Miranda Feder..
Edital 15.035 de 08-09-86:
Agustinho Fabiano Neto e,
Ivanir Hermann
ELe, brasileiro, solteiro;
comerciante', natural de
Guaravera, Londrina, Para
ná, domiciliado e residen
te na Rua Luís Satler. 119,
nesta cidade, filho de Ge
raldo Agustínhí Fabiano e

de Emitia Fernandes Fa
biano. IHa, brasileira, sol
teira. do lar, natural de
Rio do Sul, neste Bstado..
domiciliada e residente na

Rua Luís Satler, 205. nes

ta cidade, filha de Amol
do Hermann e de Vanda
Hermann.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publlcadn
pela Imprensa em· Cartó
rio, onde será afixado du·
rante IS dias.

Representações Valadares' Lida.

Representante: Vilmar ValadaTl.�s Barroso

RÉPRESENTAÇÔES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTEIS,

COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELÄO

E PLASTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua Heinrich A. Lessmann 454 _ Vila Centenário _ Fone 0413 - 72-1217
JaragJlá do Sul-Se.
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Jaragul'@ Sul - Semana �e t3 a tO/Setembro/86 eORIIIO DO POVO
---------------------------------------------

São 21 horas de uma

sexta-feira quando desço
do carro. Cansado pela
tensão do tráfego entre

Florianópolis. e Jaraguá,
quasi 200 quílometros, mas
com disposição de dar uma

. esticada ao Clube Atléti-
co Baependí. A primeira
pessoa que encontro é a

Yvonne Alice, minha' fi
lha, que enviuvou quando
mal chegou aos 30, mais
uma vitima da estrada da
morte, na flor da idade.

Hoje ela está feli� em me

ver, dá-me um abraço e

me beija,. .

_ :e bom ver o pai são e

salvaI
_ O tráfego esta uma

loucura. Precisa-se cuidar
maís dos outros do que de
si próprio.
Segue-se um silêncio;"
A sezuír ela me pergunta:
_ O pai chega tão tarde,

porque?
-, Porque estou no NETII

- NETI? Parece nome de
mulher!

_ Mas'não é. NETI quer,

PRECE A
STA. CLARA

Fazer 3 pedidos sendo'
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9
Ave-Marias, que mes

mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no gq dia dei
xar queimar até o fim.

Publicar no gq dia.

Agradece 1.J.

PRECE A
STA. CLARA

Fazer 3 pedidos sendo
l de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9

Ave-MariaS, que mes

mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no 9° dia deí-
, xar queimar até o fim,

Publicar . no gq día.

Agradece K.C.

PRECE A
STA.'CLARA

Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar' 9 días 9

Ave-Marias, que mes

mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no 9° dia dei
xar queimar até o fim.

Publicar no 99 dia.

Agradece F.L.K.,
'

o Idosa

-, PÁCIN.A:· 'OS

Da ,Brasil de haie
WO! Sabe, pai; que a Prof.

Aurora Gaulart .foi minha
proíessora no Curso' de
Letras em Joinville, entre
1973 e 76?
_ Não sabia, nãol Ela é

a responsável pela coor

denação, junto com a sra,

Neusa Guedes e os pro
fessores montaram um

curso .píoneíro no País,
onde pela primeira vez se

olhou o idoso de uma for
ma

.
diferente, valorizando

a pessoa, madura e reco

ihendo um grende soma

tório de vivência e expe
riência, que

" até entusias
mou Os professores, cujas
aulas são enriquecidas com
exemplos do dia-a-dia.
O curso está despertan

do Q maior interesse no

Brasil e todos
.

querem
s a h e r de pormenores
dessa idéia genial nasci
da no Campus da UFSC.
Até ciumeira está pro

vocando entre os maís jo
vens.

A Prof. Neusa esteve
recentemente no Rio, par
ticipando de um evento
que tratou do idoso, de
de

.

onde se
: originou Um

Concurse de Monografia _

O Idoso no Brasil de Ho
Je _; o Prêmio Eugênio Gu
din, de Cz$ 50.000,00, pa
trocinado pela Fundação
da Legião' Brasileira' de
Assistência
E mais: disse .dona Neu

sa que agora "já não pode
maís deixar a peteca cair",
por que o Ministro da. Sal'l-

,

de está dívulgando o pro
grama da UFSC. que de
verá aer apresentàdo em '

primeira 'mão, no I Con
gresso Ibero latino Ame
ricano ide Geriatria e Ge-
rontologla, em São Paulo,
de 01 a 04 de outubro pró
ximo.

_ Pôxa, pai, então vo

cês são preciosas peças de
laboratório que vão iniciar
uma melhoria na vida do

.

idoso de hoje, ainda an

tes mesmo de, cerrar o Sé
culo XX?

_ Fazemos o que pode
mos, que entusiásmo não
nos falta, tanto que vamos

ajudar a d. Neusa no pre
paro de um caprichado do"
cumentário.

'

_ E a idade não pesa?
.

_ Pesa. como, filha? Ve

ja a minha mãe, tua "Oma"
(avó), ela no día 29 dê ou

tubro completará 91 anos

e ainda viaja' sozinha de
ônibus entre Curitiba e

Jaraguá e lê regularmen
te. as noticias, acompa
nhando os "fantásticos"
crimes na desvairada "Ci
dade Sorriso", que muito
a ímpressíonam. Ela 'só te
ve dois meses de escola
no Rio Negro. Compre
ende, agora, a energia dos
idosos? '.

- Vejo. que o pai tam
bém não vai falhar!
- Absolutamente, minha

filhal
� Pai, você é um nú

mero!
- Ora, pois, poisl

Fritz von Itapocu
Em homenagem a um.Ami
go que já se foi desta ter-
,ra. 11

JARAGUÁ:30 ;lJ'\JOS BEMTECIDOS

......

......

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

contra Surdez

dizer Núcleo de Estudos
ele Terceíra Idade.
"'" Ahl En.tão é verdade

que o sr. voltou a assistir
auÍá na UFSC, depois de
tantos anos?

"..;. Que há de se fazer. O
mar não está pra peixe e

o saber não ocupa espaço.
._, O pai já leu esta no-

ta?'
'

. Mostra-me um recorte de

jornal, que leio:
"Velhos e moços discu

tem suas etxpeTiências. Na
segunda aula do curso "di
reito público e privado
para pessoas com mais de
50 anos" na UFSC, Eugê
nio Schmöckel, 64 anos,

observou após a aula do

proíessor Indio Zavarízzí
sobre direito constitucio
nal, como as "coisas" se

repetem. "Há 40 anos em

Jaraguá do Sul, o prefei
to da época tinha tabela-

_ do o pão e solicitou o

apoio da população para
a fiscalização da medida.
Ainda não se vivia a era

do cruzado, nem José Sar

ney era presidente da Re

pública" i recordou Schmö

ekel. Para o protessor Za

varizzi, seus alunos estão

interessados em saber me

lhor Os fatos ocorridos nos

dias de hoje, "São pes
soas vividas e muitos já
saíram da universidade há

algum tempo e, portanto,
não estão atrás de canudo .

Eles querem apenas se in
formar sobre o direito
atual". Zavarízzí achou

importante a oportunidade
de dar um curso para
"pessoaa maduras", pois
também aprende com eles.
Também há aulas com

os proíessores Hélio Bar

reto, Márcio Campos e

José Sobierajski na área
de direito privado. Ques-

tões com família, proprie
dade, dívórcío. herança e

constituinte" Serão debati
das em aulas que aconte

cem nas segundas, quar
tas e sextas-reiraj, até o dia
11 de outubro.

.

,A professora aposenta
da do curso de letras, Au
rora Gaulart, e' a coorde
nadora deste curso orga
nizado pelo núcleo de ter
ceira idade da UFSC. Ela
comentou que "todo bra
sileiro tem que conhecer
melhor Q direito e esta é

.

apenas uma oportunidade
para um grupo ele idosos
debaterem determínadas
questões". Aurora infor
mou que pretende abrir

vagas para jovens. "É in
teressante o confronto en

tre as gerações" .:
Concluida a leitura digo'
pra minha filha:

.

Interessante. Olha,
lembro ter sido procurado
por uma jovem 'que me fez

. algumas perguntas,., mas
não pensei que servisse

para a nota que acabo de
ler. Pensei que fosse para
seus afazeres escolares,
Não deixa de me alegrar
com a repercussão dos es

tudos que estão sendo de
senvolvidos,

_ Muitos matriculados?
_ pergunta a Yvónne Ali
ce,

_ Apenas 15, mas pode-
.

riam ser mais, A monta

gem do curso em. cima da
hora e a restrita publici
dade teriam contribuído.
para isso, Depois que vi
ram pela 1V _ a aula'
ínaugural choveram tele
fonemas e muitos acharam
que o curso já havia co

meçado, que, não valia a

pena. Outros cursos virão
e tenho certeza que o nú
mero deverá crescer.

ESCRITÓRIO JURlDICO

Aparelhos

Uma empresa que

® ttíOHL-B-A-C-H
....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

José Alberto Barbosa
ADVOGADO

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

. O CENTRO AUDITIVO BLUMENAU comu

nica que o seu técnico estará atendendo ne
, ÓTICA H,ERTEL no dia 18 de setembro, no ho
rário comercial, com os mais modernes aparelhos
centra a surdez. Demonstrações gratuitas e sem·
qualquer compromisso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Destir�- Máquinas Ltda.
Bquípamentos para fábrica de doces de trutas, -

chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze. .

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.' '

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

Persianas Engler

eia.- Lida.Spezia ,&
SERRARIA E SERVIÇO'S DE TRATO'R

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

,

Rua João Januérío Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul � SC.

ESTEIRINHAS HO'lUZO'NTAlS E VERTICAIS,
PAINEIS PARA DlVISÖES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZO'NTAIS E AGO'RA, CO'M
EXCLUSIVIDADE, AS' VERTICAIS EM ALUMÍ
NIO' E JUTA; PORTAS SANFO'NADAS EM VÁ
RIAS CO'RES E BO'X PARA BANHEIRO'S.

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

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

INTERIMOYEIS
Intermeiiaria de
Imóveis LIda.
-VENDE-

-- 1 apto c/116m2. Edifício Mann.es (Acaresc) i'1
andar, ao lado Posto Moser.

- 4 aptos. giimdes/pequenos na EdiL Jaraguá.
- 1 apto. c/100m2, EdifíCio Miner, 1'1 andar, de-

fronte Pref.eitura. ,

- 1 apto. c/120m2. Edifício Gardênia,_ 3° andar,
Rua Rio Branco.

- 1 apto. c/188m2, EdiL Ana Paula, 3° andar, Rua
Proc. Gomes.

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

NA HO'NDASUBA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HO'NDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TECNICÁ"

E BOUTIQUE,HO'NBA-WAY.

ENTRE 'NESTA H O' N D A DA MENEGOTTI,

MO'TOS E SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINA.
Rua AdéUa Fischer, ,239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

-EDITAL-
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma' da

Lei. etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

,CORREIO DO POVO P.AGINA ::.07,

Educar quer diminuir a
O Decreto 91980, de 25,

de novembro de 1985, ex-
,tinguili o'Mobral e criou
a Fundação Educar de J o�
vens e ,Adultos. Cabe ii

Fundação Educat" o de
senvolvimento do progra
ma de educação 'básica,
oferecendo a população
analfabeta, acima de ·15
anos, o ensino equivalen
te as quatro' primeiras sé�
ríes do 1q grau, ficando sob,'
a responsabilidade dos
Es t a dos e' Municípios.'
através de seus' Órgãos
educacionais e entidades
a elaboração de propostas
pedagógicas' que visem
atender a clientela analfa
beta existente.
Em Jaraguä do Sul, a

Fundação Educar funciona

Rosa

na Av.
50�, Fo
é, notó'
muitos
nícípío, a
trazê-los
contudo,
o apoio
de entí

� Jussarr
observr

responsa,
o tal solí

'

ssárío pa
índice dr
.1araguf

nã.o é fácil,
,morte de
o uma ta
pre que
falecer es
prensa e

meu sen-

Alcinir Duarte _ Rua Guilherme Weege, 420, -

Nesta _ Antonio Klímenkowskí _ Morro da Boa
Vista. s/n _ Nesta .; Antonio Flor da Silva _ Rua

Lot. Centenario, 352 _ Nesta _ Eugenio, Wudke
_ Rua Rancho Bom Duas Mamas _ Nesta - Exta
Proc .. de Dados Ltda _ Rua Henrique' Normberg
157 � Nesta _ Guilherme Voltolini _ Ilha da Fi

gueira, s/n _ Nesta _ Ind. e Com. Implem. Fran
kowiak Ltda. _ Estr. Itapocuzinho _ Nesta - Rb
ta Isabel Barbosa Demeterko _ RUa Waldeniiro
Mazureehen 58, Ed. Menegotti Apto 34 _ Nesta
_ Sebastião Wulff _ Nesta.

E. como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

(1areçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 11 de setembro de .1986
Aorea Müßer Grubba· Tabeliã de Notas e

jficiaJ de Protestos de TItulos da Comarca de J .do Sul

ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVITZ

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

FrioUveira Com.' e _ Repres. Llda.
Fiambreria

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

P"esuntós, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

RESERVE agora o� seus brinquedos para o Natal

Pague mensalmente, sem juros, pelo preço à vista.

Casa Schmilz
A maIOr variedade de brinquedos da cidade,

'Oficina de consertos autorizada

"Estr'i: Ia" e "Bandeirante"
. Av, Mal. Dêodoro, 226 _. 'Fone: 72-0838

Jaraguá do Sul � SC

o "Correio dI Povo
"

AUXlLIO'S À ESPOSAS
DE EX-COMBATENTES

Informações

voltou

E.V.S. _ 9/86.

PRECE' A
STA. CLARA

Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 ímpos- .

síveis. Rezar 9 dias 9
Ave-Marias, que mes

mo sem fé será atendi
-do. Rezar com uma ve

la acesa e no 9'1 dia dei
xar qpeimar até o fim.
Publicar no 9'-' dia.

Agradece M.G.

(Rosinha) ,

I
-

- Seu FaIedmento día 5 de julho:
,"

"
'

'Por José
I Som�nte esses dias é que vim a

; mento da senhorita Rosa (Rosinha) W
,

I
mento

. d� sociedade rionegrense, .que
: co malS Jovem do que eu, foi mmha
,

cia de estudo primário e do curso
.

I to Rionegrense de Educação e Cultura,

I Pr, coleguismo que mais tarde tra

i �mizade tão sólida e sincera que & c

i'Java para Rio Negro fazia-lhe uma
.

�------ mãs Paulina e Cecília, pois resjdiam j
ma casa onde eu as conheci há 60 an

Faleceu a estimada amiga ein 5
do vítima de complicações operató'
ter feitQ uma delicada cirurgia do co
tal Nossa Senhora das Mercês, em C
pultada no--C€mítério municipal de Rio
de acompanhamento.

Pertencia a extinta à uma família
tante grande, pois formava· entre os

nhecido casal Max (Francisca) Wildn
tempo, e que residia a uma quadra da
xando agora enlutados os irmãos Es!
Joana, Antônio, Josefa, Cecília e An
outros parentes e amigos.

Chester, Peru e Frango (Inteiros e em pedaços) E assim, dE: tempos em tempos,
do os parentes, os amigos e amigas

,

E ali na Av. Mal. Deodoro, 144 (proximidades do a Rosinha, qU(�, como disse acima, fOi

Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco- cia e depois uma, grande amiga.
menda pelo fone: 72-1187. Este é o registro que faço hoje e

==================:..-=-=-=-=-::_:,:.:--=-=-::.:,-==-====:pois causa tristeza e angústia meneia
uma pessoa estimada, mas conquanto
refa pesaros'}, não ficarei por aqui, ,

um amigo ou parente de estimação 'VI

tarei, sem dúvida, registrando o fato
dessa forma externando de públicO ,I
timento e respeito pela pessoa fale�

Reitero, aqui, os meus pêsames a
,

Wildner de Rio Negro. Descanse eJI! �lnha cara
amiga Rosinha, sempre sob a prote,çao �us Nossp
Senhor lá no alto do firmamento di, m naque
las paragens et.éreas onde por certo

o SOSsego �
a segurança, 0 descanso e a felicidad e nem sem
pre são encontrados nete nosso mund as sauda
des e até um, dia que não está muito 1

Jaraguá do Sul, -30.08.

Lavador - HecessiI·
I Marschall' Polimentos Ltda nece
'I
'I de carros. Tratar na Rua CeI. Procó

I com Sr. Raul.

o Vargar Não nos referimos ao entristecidos em nossas

C no S né '0 a' págínas.. E que, antes des-
Pelo decreto nQ 30.143,

.
omc s o sema an , o m IS _.

. de antigo de Santa Catarína se episódio, '''''''s outros cá
de 27 de agosto de 1986,

stênCla ..' . ".'"

Q &. da .terra passa''mos por
o Governador' Esperídíão

os no mu ,ueremos nos retenr ao
A

d CORREIO DO' POVO d Idêntica aílíçêo. e também
min Helou Filho, con.ce.-r preten e ' 'r

�

" e
1

I P tAl
. ,

chegamos ,deu, entre outras, aUXI 10
de aU a or o egre, agora Ja

no

a enunciar o especial à esposas de Ex-
solicitandc completando as suas vin-, sso proxlm� encerra- Combatentes da Segun-
munida,de te e- tantas edições, na no- mente, caso neo nos Ios- d' G 'M dí 1.

'

a uerra un la a sa-
sempre va fase do nonagenário seIl_l proporcíonados os ber:

'

do enca órgão de imprensa do, mel�s parB: CIrcular sem o De ,Jaraguá do Sul
iIlscrições país. Quando 40 seu en-. receio de amorda�a�e.nt<:>, Alida Koch Siewert. es-
própriê cerramento. ao completar ,que� no:�am,po econo�l1- posa de Emílio Eurico Sie-

9h30 às 11 '

o 969 ano de vida! lernen- co,> PObtlCO ,e/ou. SOCIal. wert; Elfrieda Wagner
dias úteír tamos a perda para 'O I?nIM ,F�hzme�te p, nossq. S�9·S_. Vasel, esposa de Carlossíl desse jornal 'que repre-

o

�Ol ouvido pe1à sociedade Frederico Vasel; Ninna
senta o' próprío: Estado -Jara�uaense; a grande Ja- Campigotto, esposa de
gaúcho no contexto brasi- ragua e � Bstedo como _u� Carlos Campigotto; Zélia
leiro e manifestávamos o todo, aSSIm como os g�u- Bertoldi, esposa de Ansel
desejo de seu breve retor- chos s:_ enc;hera� de bn,os mo Bertoldi e Wally Cisz,
no às lides jomàlístícas. O para nao silenciar um or- esposa de Silvestre Cisz.
nosso vaticínio se confir- gão, como sentinela vigí- De Guaramirim
mau, e é com alegria que lante, no seu mister de fís- Martha Natalina OUo
saudamos a destemida Em-

, calízar o�_ atos daqueles Leíthold. esposa de Aloís
presa Jornaltstíca Caldas que -mantem uma parcela Leithold: M a r i a Won
Júnior no seu retorno à �o p�der público. Não só siewski,' esposa de João
trincheira que é o seu lu- físcalízar, mas alertar os Wonsiewski e Val�ntina
gar na defesa dos legiti- governantes para 9S peri- Tais Venturi, esposa de
mos lnteiesses do Rio gos que significam tais ou Luiz Venturi.
Grande do Sul e do Bra- quaís atos de seus prepos- De Schroeder
síl.

,
' tos. Thusnelda Müller, esposa

Foi com tristeza que lia- O jornal, senhores, é de AUQusto Müller.
mos na edição n'1 215"':' pois farol a espancar as

ANO 89, de 1 'J de junho trevas ,e é alavanc., à im
de 1984, amedíde extrema pulsíonar o progrésso..

, do seu enc�iramento, cuias O "CORREIO DO PO-
razões não nos cabe dis- VO" de Porto Alegre
cutir. A verdade é que

'

perseguirá esse desiderato.,
sentimos o desaparecimen- Avante!
-to de um órgão de im

prensa e 'o proclamamos

Com o objetivo de me�

lhor at.ender. as' indústrias,
o Centro de· AÜvidades' do
Sesi recebeu na semana

o p, passa. passada um trailer funida-
dias apM de móvel), para atendi

no HOE'pi- mento aD setor odontoló

, sendo se- gico, que trará grandes
com gran-

,benefícios às pequenas e

médias empresas da re-

gião, no atendimento a

seus funcionários.
_ O. Programa de De-,

, casa, dei- senvolvi.mento Infantil va�
'paulina e ampliar para mais nove

bem com�! turmas o seu atendimento
, I em 87. Atualmente atende

parecen-I
a 196 crianças. filhas prin

ação como cipalmente de mães ope
a de inTân. rárias, na faixa etária de

3 a 6,anos. Elas recebem
merenda e o atendimento
od<mtológico indispensá-

Sesianas

Posto de Vendas MarcaHo
Chapéus, bonés víseíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estactoaamento.

OCULOS?
�slenteSpaguea

, 'JOALHERIA A PEROLA
OTICA MODERNA
reinoldo rau ,289

Brandenburg
Fábrica de vinagre e çomércio de álcool à granel.

& eia.
Prefira sempre Vinagre "Brandenburg" .

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

vel. '

-

_ Teve início na última !,....:;-;;;.-=---=========:=,::_;==========;;::===========:::

��:a:r�nc:o ����!�a�: Confecções Sueli Ltda'-
rua Joinville, o Clirso de' Vestindo bem Senhoras e Crianças
Tricô, atingindo 20 parti- Vá conferir.a mais variada coleção de invano, aproveitando
cipantes e sendo ministra - ,as vantagens do preço. e crediário Sueli
do pela Sra. Maria ArletE Fábriça e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr· 1085 �

Kra:use. O curso funciona F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ se.,
,

todas as segundas e quar- Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F: 12-2911 _

tas-feiras. das 14 à:;; 17 ho- Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 3 � Rodovia BR-280 (km 6J) - Portal de Jardl'Juá.ras. Is.

,_ Para' pf(�stigia:r uma

noite em Jaragüá do Sul,
na Sociedade 25 de Julho,
neste sábado, dia 13, vi

rão de Florianópolis cerCR

'de vinte pessoas ligadas
ao Sesi, para conhecer o

famoso "salão de mol,a",
Quem informa e o coor

denador Ralf Egerland.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

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

-

Rua Joinv1lle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 ...;. Jaraguá do Sul - Santa Cfltarina. ,

VENDEMO'S IMÓVEL

Rua Bernardo Dornbusch 235,· defronte a

Müller Transportes. Otima localização para Pos

to de Vendas. Tratar com Valmor no local até as

18 horas, de 2a. à 6a. feira, ou em qualquer horá
rio, nos sábados/domingos, Lanchonefe e So,rveteria Pinguim

Rua Venâncio da Silva Porto 785" _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franza, Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone '12�1387

"

I

I
:1
Il,tda.

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo
"

ATENDEMO'S PO'R ENCO'MENDA, PASTELÃO

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

i
,

,

Foto Nortelândia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFORMATIVO ROTÃRlO �

.•..'.- .' .1, O Qualra-Meia- �
. C'inca

.
.

.

URotacy Leva Esperança"
"Cada.Rotariano' um exemplo. para a juventui(]e"

.

Prepare-se para a viSita do góvemador
.

A visita ·oficial cio governador do distrito propor
cionará ao Clube uma de suas reuniões maís úteis .do

E além disso, a melhor laje da região. Vísíte-nos, ano. Para assegurar uma Visita bem sucedida, os pre-.
paratívos deverão ser feitos com a devida antecedên-

Temos o melhor e UDl bom preço.
.

. cíe .. As comissões do clube já devem estar em pleno
funcionamento, e seus presidentes deverão submeter ao

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 850 ...: Fones 72-1011, companhéiro relatörícs sobre os objetivos na área da
présteção de serviço. Recomenda-se a publicação desses

12-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
.

objetivos no boletim do clube logo após a visita ofl-
------------- �__�

l
cial a fim de dar mais ênfase às metas estebelecídss
para 1985-87: i,;

Na próxima assembléia do clube procure díscutír :

e preparar uma lista dos assuntos e das questões para
os quaís gostaria de obter ajuda do governador Lern
bre-se que ogovernador do distrito está disposto a co
laborar em. qualquer época do ano rotário, e não ape
nas durante a visita oficial. ,

. Observação: Clubes que patrocinam' Interact/Rota
ract Club's deverão convidar os dirigentes dos mes

mos para uma reunião com o governador durante sua

visita oficial.
Roteiro das visitas oficiais do governador

O Governador Genovêncio Mattos Neto deverá -vi
sítar no seu ano rotário ainda os seguintes clubes:
Joinville _ 16/09 _ 3a. feira; São Bento do Sul _ 17/09
_ 4a. feira; Rio Negrinho _ ·18/09·_ 5a. feira; Rio dos
Cedros _ 10/09 _ 4a. feira; Joínville Norte _ 01/10 ·4a.
feira; Jaraguâ do Sul_ 02/10 _ 5a. feira: Joínvílle Sul
_ 07/10 _ 3á. feira; Guaramirim _ 08/10 _ 4a. feira:
Ascurra _ 16/10_ 5a. feira; Hermann Blumeneu _ 17/10
6a. feira; Florianópolis _ 06/11 _ 5a. feira; Penha _

24/10 _ 6a. feira; Joinville Cidade dos Príncipes -'- 28/10
.Ba. feira: São Francisco do Sul _ 29/10 _ 4a. feira e

,

Joinville Colon _ 30/10 _ 5a. feira.
.

Rotary leva esperança a cegos do'México
Muitas pessoas portadoras de deficiências visuais

do México e outros países da América Latina podem
ter a esperança de algum día, voltarem a ler graças a

-m subsídio de US$ 61.370 concedido pela Fundaçãc
Rotária para aquisição de um sistema Braille de im

pressão. O subsídio foi concedido através do Programa
"Saúde, Fome e Humanidade" (3-H), ao Comité Inter
nacional Pró-Cegos da Cidade do México, que dístrí
bui a preço módico material impresso em Braille a es

colas e instituições para deficientes visuais. Esse
subsídio é um dentre os nove concedidos pelo Progra
.ma 3-H em 1985-86, somando um total de US$ 2.245.000.
'O bom executivo

"O bom executivo é aquele que tem o bom senso

de escolher as pessoas' adequadas pará realizar o que
leva em mente, e suficiente auto-controle para evitar
íntrometer-se enquanto as mesmas realizam seu traba
lho". Theodore Roosevelte
(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, 19P6-�7)

eu..pre leus aatertall de ceDitrução na

Laje' Jaraguá
Mate'liais de construção e telhas coloníaís direto da Cerâmica Vlla Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguä.

; .

r.

O..............,BIncOdatlml.....

ZBESe �

I

_ F R I GO R I F I CO G U M Z S. A.
-.

duzíndo- aumentos com qualidade' e higiene
..� e 1945.
Ptfll0rlfico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopuldo Mathetro n, 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Servtcos de latana, pintura
�

polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Motores à base de' troca com gcuanila de 20.000 km. '

Retifica de motores, re.gulagea, revisões e demais serviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marecbal.e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

nznaster - 0, SEU RELOJOEIRO

e16gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

Viação Canarinho Ltda.
,

o transporte carinhoso
ograme bem as suas víagens de férias e

eação. A "Canarinho" coloca à sua dis-

o Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

v. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 77-1422
Jaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETtLENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS .sANTA HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RIJA JOINVILLE. 1016 - FONE (P473) 72·1101 c.

SCRITÓRIO: RUA CEl. PROCÓPIO GOMI'S. 99' FONE (0473) 72-0066

JARAGUÁ 00 SUL- sc

oto
,Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

haI Deodoro 302 Fone n-0181

IIA Hlst6rla de nossa gente nlo pode ficar s6 na saudade"

. ..HA 30 ANOS

CONFIRl\ .t\ HISTÓRIA ...
, Barlo de Itapocu

•••HÁ 40 ANOS

o D. Pedro 11 de Corupá inaugu
rava as novas dependências no seu es
tádio, com um placard, pequena arqui
bancada e campo de basquete. O Bae
pendi, convidado, viajava pelo trem da
carreira com uma delegação de 120
pessoas, recebido festivamente pelo an
fitrião. Mas deu-se mal. No futebol e

no vôlei, e ganhava no basquete por
8 a 6, depois de perder no 10 tempo de
5xO. No vôlei as equipes formavam as
sim: Seminaristas _ Iris, Aluisio, An
tonio, Bechhausen, Salgado e Lotárío:
Baependi _ Schmalz, Krause, Willy
(Ingo), Egon, Ballock e Batista. No fu
tebol: Baependi _ Costa, Pedro, Octa
cílio: Rubens, Tirone e Mário; Zé, Fer
raza, Ingo, Patríclo e Waldemari D;
Pedro _ Hélio, Reinaldo; Bríco, Neu-

.

mann e Claudio; Martinho, Cídínho
José Elpídeo, Oswaldo e Antonio. No
basquete: Baependi � Egon, Harry, In
go, Lourenço, (Ico) e Willy; D. Pedro:
Bruno, Edward, Alfredo, (Heinz), Schei-
bel e Ferreira.

.

'. � Estava sendo processado por cri
me previsto na Lei de Imprensa, o bri
lhante colega José Medeiros Vieira, do
"Diário da Tarde", de Florianópolis e
era com prazer que era registrada a so
lidariedade que a imprensa catarinen
se vinha dando pelos seus mais legiti
mos representantes, Enaltecia-se a ati
tude do presidente da Associação Ca
tarínenss de Imprensa, sr. Batista Pe
reira, dando assistência jurídica para
acompanhar

•

o processo. Também o

"Correio do Povo" estava solidário com
o destemido jornalista.
.
- O "Correio do Povo" aparecia

'

duas vezes por semana. Mas avisava:
enquanto perdurar o racionamento de
energia elétrica, somos forcados a pu
blicar o "Correio do Povo" uma vez por
semana, motivo pelo qual já não demos
a edição de quinta-feira última.

- O dr. Paulo Peregrino Ferreira.
Juiz de Direito, divulgava Edital de Jú

ri, sorteando os seguintes jurades pa
ra a terceira sessão do júri da Comar
ca a saber: Ernesto Silva, João José

,
,

Bertoli,· Gennano Gascho, Ernesto
Czerniewicz, Alvaro Piazera, Osny
Cubas, Olíbio Müller, Lourenço Gressin
ger, Lourenço Ersching, Urbano Teixei
ra Fonseca, Luciano Demarchi, Dr. Mu
�tH;@6!ll&rreto de. Azevedo, Rodolfo
.'Emnren.ioerfer, Ary C. Fruet, Jorge
Matter, Alvaro João Bertoli, Eugênio
WõIf,-Loren6 Marcatto, Adolfo A.

Emmendoerler, Arthur Ersching e Ber
nardino H. da Silva.

_:_ Assinado pelo Secretário Geral

Eugênio Victor Schmöckel e com o vis
to do Presidente Wolfgang Weege, o

Itajara Tenis Clube convocava Assem
bléia Geral Ordinária a se realizar no
Salão do Bar e Restaurante Buhr, para
díscussão e aprovação das contas da
diretoria, eleição do Conselho Fiscal. e

assuntos gerais de interesse da SOCIe

dade.

Na época Waldemar Grubba era

prefeito e um munícipe estrilava as

suas constantes viagens. Zé Taquara -

poeta aguado e esgotado _ apresenta
va as seguintes estreíe, de crítica:
"Waldemar, Waldemar / Tu tens que
deixar de viajar: / Senão a "Câmara"
vae acabar; I O teu mandato cassar.
Este negócio de esgoto e águà; f e coi
sa.muito fora da tábua; / Esta tua água
encanada; / e queijo, arroz com mar

melada... , ßnquànto viaja, e as leis não J

obedece; / O número de buracos, nas

estra�as cresce; / Enquanto teu Dire
tor do Expediente, despacha; / o teu

posto de "PREFEITO" se relacha I II" .

•••HA 20 ANOS
Estava-se esboçando

-

um movi
mento simpático na cidade, tendente a

instalar uma estação repetidora de te
levisão. Dizia-se que o movimento em

causa viria beneíicíar Jaraguá do Sul
e municipios adjacentes. A razão maior'
era a possibilidade de se acompanhar.
Os jogos do Campeonato Mundial, on-

.

de o Brasil pontificava para se habili
tar ao título de tricampeão mundial. O·.
que, de fato, aconteceu.

..•HA 10 ANOS
- No dia 8 'de setembro, a- socíeda

de jaraguaense se engalanava para par
ticipar dos festejos que assinalavam as

bodas de prata do capitão de indústria,
Loreno Marcatto e sua esposa Maríon,
da tradicional família Grubba-Meister,
com Missa em Ação de Graças na Igre
ja Matriz São Sebastião e a recepção
ne sede social do 'Grêmio Esportivo
Juventus.
- O Brasil perdia Geraido José de

Almeida, um dos mais famosos locuto
res do rádio e televisão, que criou com
a sua voz uma nova imagem do futebol
brasileiro. Referimo-nos ao jornalista,
que a grande platéia esportiva conhe
cia pela expressão _ "que que . é
iiiisssssooooo minha gente ... ".
- Jaraguá do Sul sediava o Cam

peonato Catarinense de Bolão, nas can

chas do Clube Atlético Baependi, en

volvendo doze clubes de Santa Catari
na. Chegavam às finais Blumeneu 1213
x Itajaí 1280; Timbó 1259 x Itaiaí 1307·
e Blumenau 1264 x·Timbó 1307. O Re
sultado final: Campeão Itajaí; 10 Vice
Timbó e 2Q Vice Blumenau.
- Arnoldo Alexandre, jornalista

militante na imprensa do Paraná e San-
-

. ta Catarina. ao ensejo da passagem dó
centenário de Jaraguá do Sul. enviava
da tricentenária Laguna a sua mensa

gem de congratulação e, no dizer dele
"da vetusta e legendária Laguna de
Brito Peixoto à pérola do Ítapocu co

mo é conhecido o município de Jera-
.

guá do Sul que além de constituir um

expressivo núcleo agrícola é ainda o

terceiro parque industrial de Santa Ca
tarina. Em Jaraguá do Sul operou-se a

multiplicação evàngélica, pois . OS 60
colonos que acompanharam o Cél. Emí
lio Carlos Jourdan a 25, de julho de
1876, produziram Ö· pequeno gigante,
soberbo pelo poder criador de seu po
vo".
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FURGOES, FURGOES ·ISOT:ERMICOS E .FRIGORIFICOS
JaragU:á Esquerdo Rua

..

Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 12 ..1077
�-----..__-------- ---

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a
o

radar a todos.
o. Yen a conhecer o

a Unha Chevrolet86.
Conheça a linha Chevrolét 86, a maie completa do mercado.

,
Nós temos o carro que voei necessita para preencher as suas exigências.

SejaMonu, Çaravan, Opala, Diplomata, Chevetle ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venhaver de parto as novidades e vantagens desta nova linha. .

Nós temos planos de pagamento é financiamento facilitados para vOCê adquirir o seu Chevrolet 86•.

Emmendörfer Comércio de.,Velculos Uda.
Av.·Mal. Df!odor�,S57 - Fon•• ,72·06SS e 72-0060 - Jaragu,; dO sul·se

GarciaA.'Seguros
o trabalho, a casa, a vida, a família.
'É por estas razões que existe seguro.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone: 72-1188

Jaraguá do Sul _ SC.

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

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadeí
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relögio/
Ponto, autenticadora de Caixa.

.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con·

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

xovaís (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor·
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e visite a

KOXIXO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 12-0648 ., Jaraguá
do Sul e a

Bordados e Confecções A 8
Rua 28 de Agosto, 2111 _ Fone 13-0363

Guaramirim .

Solicite a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade estd

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

,....- ....c;....c...__Laoagem, limpeza de
.

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

Jaraguá do Sul/Se

I ,

I BONECA MAMA N'eN:@DA ESTRELA ,,",oM249, o

.

PRANCHA 'DE PEITO MqREY BOOGY Apenas 1.990,
DORMITÓRIO PARA CASAL BERGAMO
PADRÃO CShEJEIRA Apenas2.519, ou 1 + 4x587, = 2.935, *

�
• olé compuIado o Custe? de Abertura de Crédito·(CAC), resoluçãö n� 1,122. Banco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FUTEBOL DE· SALÄO: SELEÇÄO

BRASILEIRA a ATRAÇÄO EM JARA
GUA _ A Seleção Brasileira de Fute

bol de Salão. bicampeã mundial, joga
rá neste domingo em Jaraguá do Sul,
às 10h30min, diante do Selecionado ,lo
cal, campeão dos Jogos Regionais. Na

,preliminar, às 9h, jo�arão as seleções
,

de Corupá e Massaranduba. A promo
ção é da SECET/Prefeitura Municipal.
conjuntamente com a Mírtes, com in

gresso único a Cz$ 25,00 . O apoio do

público é imprescindível para que no-
_

V6S espetáculos do gênero possam ser

programados. O custo da: promoção de

verá girar em Cz$ 35 mil.

BOTJ\FOGO E CRUZ DE MALTA
ESTREIAM NO ESTADUAL AMADOR
.... O Campeonato Estadual Amador, da
FCF. Troféu Expedito de Oliveira, ini
cia-se neste domingo; Os grupos da re

gião, que classifica uma cada qual, são

estes: Grupo J _ Botaíogo, Astel (Fpo
lis) e Vera Cruz (Blumenau); Grupo I -

Schlösser [Brusque], Guarani (Palhoça)
e Cruzeiro (Pres. Getúlio); Grupo H_
Cruz de Malta, XV de Outubro (In
daial) e Amazonas (Witmarsum). O Bo

tafogo estréia diante da Astel, em Flo

rianópolis e o Cruz de Malta joga em

Rio da Luz, às 15h30, contra o _XV de

Outubro. Dia 21, as representantes de

Jaraguá do Sul folgam.
FINAIS DO VARZEANO/86 SE

RÄO NO C.A. BAEPENDI _ Começa
amanhã, dia 14, a fase final do Cam

peonato Municipal Varzeano, da DME,
nó C.A. Baependi. Às 14 horas joga
rão' Santa Luzia e Canarinho e às 15h30
Santo Antônio e Olaria, de onde sairão
os vencedores que disputarão o título
no dia 28, assim como os perdedores
que irão disputar o terceiro lugar. No
dia 21 não haverá jogos pelo Varzea

no, em vista do amistoso éntre Mal
vice e Hercilío Luz, de Tubarão. na fes

ta da €ntrega das faixas ao campeão
da Segundona.

BAEPENDI REALIZA O TORNEIO
INDEPEND�NCIA DE BOLÄO _.Com
os jogos Baependi x Joinville e Viei
rense x Vasto Verde, foi aberto ontem
à noite, o IX Torneio Independência de

Bolão, do c.A. Baependi. em disputa do
Troféu Transitório "Eugênio José da
Silva". Tomam parte do Torneio, pela
Chave A Baependí. Joínvílle, Pinguins
e Itajaí e, pela Chave B _ Vieirense,
Vasto Verde, Guairacás e CME Brus

que. Dez partidas movimentam a com

petição neste sábado e no domingo jo
gam somente Os finalistas. Por outro

lado, às 15h de hoje. dia 13, inicia-se a

fase final do Torneio de Futebol Suíço,
,

entre Lulimar x Jaraguá Fabril e Banco
do Brasil x Zeppelin.

MIRTES E FABRIL CLASSIFICA
DOS NO ESTADUAL ADULTO _ A pri
meira etapa do Campeonato Estadual
Adulto de Futebol de Salão aconteceu
no final-de-semana passado, classifi-,
cando 16 equipes 'à' íase' seguinte do

certame. De Jaraguá do Sul classifica
ram-se Mirtee e Jaragué Fabril e os

resultados das rodadas foram: Irani 3x2

Operário, Jaraguá Fabril 2x2 Mírtes,
Fabril 4x2 Irani, Mirtes 3xl Operário,
Mirtes 9xl Irani (a maior goleada des
sa fase) e Fabril 3x3 Operário. Neste
final-de-semana acontece a segunda
etapa do campeonato, categoria juve
nil, enquanto as competições, na cate
goria adulto, prosseguírão no outro fi
nal-de-semana.

vARIAS RODADAS MOVIMEN
TAM CAMPEONATOS DO SESI _ O

Campeonato Sesiano de Futebol con-:

tinua, com o desenvolvimento de no

vas rodadas, hoje e domingo. A tarde
jogam Frigumz x Menegotti e Weg Má

quinas x Seara e amanhã, a partir das
8h45. Marisol x Trapp e Argi x Ind.
Reunidas. No futebol de salão jogarão
dia 16, na Armalwee, Fabril x Argi,
Kohlbach x Marisol e Lulimar x Weg
Máquinas e, dia 18, na Menegotti, Sea
ra x Reunidas, Trapp x Weg Aciona
mentos e Menegoftí x CSM. Já o Cam

peonato de Volíbol, com duas rodadas
já realizadas, tem jogos no dia 19, na

Armalw.ee, entre CSM x Fabril, Kohl
bach x Marcatto e Malwee x Weg Acio-
namentos.

AVAl E MALVICE LIDERAM O
CAMPEONATO DE ASPIRANTES _

Aliança Ox1 Grêmio Garibaldi e Avaí
lx1 Malvice foram os resultados da ro

dada que abriu o returno do Campeo
nato de Aspirantes da Liga Jaraguaen
se de Futebol. A liderança, com 5 poli-

, tos. pertence ao Avai e Malvíce, se

guindo-os o Garibaldi com 4 pontos e

o Aliança com 1 ponto. Neste dia 14

jogarão Malvice x Aliança e Grêmio
Garibaldi x Avaí.

LIGA CORUPAENSE ABRE DO
MINGO A SEGUNDONA _ Com a par-

.

tícípação das equipes do Palmeiras,
Hansa Humboldt, Antares, Agua Ver
de, Ouro Verde. Misto XV de Novem
bro e Misto D. Pedro 11, a Liga Corupa
ense de Desportos dará início neste do
mingo ao Campeonato da '2a. Divisão
de Amadores, da presente temporada.
O calendário de jogos foi elaborado es

ta semana.

DEFINIDAS AS EQUIPES PARA OS
JOGOS DA INTEGRAÇÄO _ Para os

Jogos da Integração Sesiana do Planal
.to e Nordeste de Santa Catarina, dias
04 e 05 de outubro, em Canoínhas. já
são conhecidas as equipes que repre-

I sentarão o Sesi de Jaraguá do Sul. São
elas: tiro ao alvo (Malwee), bolão (Lu-

.

limar), canastra (Seara), dominó (IEd. --"____::_:::_:=z::::;;::::::::=======:::;:=�;;:::;::::=========

Reunidas), truco _(Kehlbach), dama

(CSM), xadrez, trilha, e tênis de mesa

(Weg Motores), general (Moretti) e bo-

cha (Marisol). ,

'

DEZESETE PARTIDAS MOVIMEN
TAM A OLlWEG _ Um total de 17 par
tidas de handebol, bocha, basquete, fu

tebol de salão e futebol suíço, movi
mentam neste sábado e domingo a Oli

weg. o. tênís de mesa definiu seus cam

peões, que são So�i e ��ílvjo (Vendas)
"no masculino.' e n1'té:ri'iHae-_ (Normaliza
çãö)' e' Denise (W,eg Transformadorest.
no feminino.

Escrit6rio Clotáb.il Garcia
CRC-SC sob. n9 00'15

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

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

ELETROLAR
COlercial de Peças LIda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

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

II

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRlTANlA,
BLACK & DECKER, FAE'r, GE, ELETROLUX,
FAME e FORN.oS LYER.

I,

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

Jaraguä do Sul _ sc.

Folo Cenler Lida.
Agora sob nova díreção

Revele seu Hirne a cores e ganhe desconto de 30%
malt' uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

roto Center. . Galeria 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
' PERSIANAS • BOI • ESO. DE 'Lu_IMID"

� , R!:!L!.!!:U!�SC� "" FONE: 10473172-09116 ...

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nos! Fone 72-0995

CONSTRUA CERTO
PlOCURE OS ARQUITÊTOS '

-� :i='ONSECA
BASTOS

6 FRÓES
,",oJ.to. ....Id.nclal•• co",.rclala • Indu.trl.11

".•to""01 � ,.r.' .

Pro.ll,IO•. d. Jardina

lUA .UiLHEItMI WACKEIt"AIlN toll.
E", fre"N 00 ,·Fa;"",.
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Durante a semana, circularam tnformações da
desistência da candidatura de Roland Dornbusch, a de

putado. Olavo Marquardt, genro do deputado, não con

firmou e nem desmentiu, mas deixou transparecer dí
ficuldades, principalmente financeiras. De forma ex

tra-oficial, a desistência de Dornbusch à reeleição foi
informada ao PMDB local, via Dr. Orlando Bernardino.

i
I·

- Prefeito Durval Vasel anunelou publicamente,
pela primeira vez. o nome de Ivo Konell como candi
dato a sua sucessão, _em 88. Foi durante o Seminário
Permanente do PMDB, na Associação Comercial, ao

nominar as aatendades presentes. A candidatura Konell
foi plantada no mícío do atual governo municipal e pa
ra tanto vem sendo tr�alhada, P.a a colheita em

1988.
.

O vice-governador Victor Fontana, candidato
a deputado federal pela Frente Liberal, circulou por
Corupá, promovendo visitas e contactos, acompanhado
do presidente do Diretório, Ernesto Felipe Blunk. Já
em Massaranduba esteve o candidato a vice-governa
dor pelo PDS, Caíru Hack, mantendo o tradicional cor-

po-a-corpo, buscando o votei para novembro.
'

- Começa segunda-feira, dia 15, a campanha
eleitoral gratuita nas rádios e TVs. Os horáriOs nas .TVs
serão das 8 às 9h e das 20h30 às 21h30 e nas emísso
ras de rádio das 14 às 15h e das 20 às 21 horas. O
PMDB terá 41 minutos nos dois peIli�dos, o PDS 23, o

PFL 20. PDT 6 e o PT 5 minutos. Os demais partidos
também terão �u tempo. Haja saco para aguentar a

"xaropada".
- Com a campanha eleitoral, muitos telespecta

dores e ouvintes vão, certamente, colaborar mais cedo

para a economia de energia elétrica, desligando Os apa
relhos. A propósito, reina certa expectatíve ante ao.
possível' racionamento de energia e já sugestionou-se
a volta do corte da ílumínação pública, em postes al

ternados, como da vez anterior. "

--; Dávio Leu. da Amvali e Zeferino Kukllnski,
de Massaranduba; durante audiência com Q Governa

idor, terça-feira, trataram sobre convênio a ser cele
brado entre a Secretaria da Fazenda e Associações Mu
niélpais. para fiscalização dos produtos agricolas, que
passará a ser' feU" pelas Prefeituras, por funcionários
tremados,

.

visando coibir a sonegação de impostos.

- : A greve nacional dos bancários, que buscam

justas melhorias salariais, atingiu também Jaraguá do

Sul. As agências amanheceram quinta-feira com pique
tes, faixas e dístríbuíção de panfletos à população, ex
plicando as razões do movimento e pedindo

-

compre
ensão. 'A greve alterou a rotina da cidade e a própria
movimentação do trânsito, dentro da área central.

- O Colégio Holando Gonçalves está desenvol-:
vendo esforços no sentido de adquirir equípamentos

'

para o curso de infortnátiéa a nível de 2<1 grau. curso.
este já aprovado. O curso formará técnicos de nível

médio que po,derão ser aproveitados junto aos CPDs,

das empresas, A própria Associação Comercial está 'SO

Udária com a íníeíatíva e dará apoio ao projeto.

...:.. De cocheira: O Grupo Weg decidiu criar uma

empresa na área de automação industrial, que se ins

talará em Florianópolis, na qual serão investidos Cz$
50 milhões. O projeto prevê o desenvolvimento de tec

nologia, treinamento de mão-de-obra e a construção
de um prédio de 3.000m2, devendo estar implantado e

atuando no mercado num prazo' de dois anos.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAD INTELIGENTE.

----Calé 'S 1:$ SE

O Conselho Técnico
Consultivo do Senai-Cen
tro de Treinamento de
Jaraguá do Sul, realizou
no dia 04, a segunda reu

nião ordinária do ano, que
contou com a presença do
Diretor Regional, Dr. Cé
lio Goulart. Um relato das
atividades do semestre e

Informações acerca dos
cursos foram prestadas
pelo' diretor Pedro Paulo

Pamplona. Célio Goulart
anunciou- a implantação;
nó mês- de fevereiro, do
próximo ano, do curse) de
supervisor de primeira li
nha, destinado às chefias
das empresas da área me

tal-mecânica, com 722 ho
ras/aula, que constarão da
metodologia básica, tecno
logia e gestão de recursos.

O Diretor Regional do
Senai disse também que a

partir de 86 será contra
tado ' defínítivamente o

instrutor do curso de cos

tura indústrial, curso esse

já instalado junto ao Cen
tro 'de Treinamento, por
solicitação das empresas
do ramo de confecções.
Goulart entregou igual-

, ilnplaQta� novos
mente cheque de Cz$ 66
mil, destinado à constru
ção da sede social, corres
pondente a cinqüenta por
cento da concessão fínan
ceíra aprovada pelo De

partamento Regional.
Por outro lado, acha-se

em fase de conclusão, a'
melhoria do espaço físico

.

doCentro de Treinamento,
assim como o reordena-

cursos em
- 87-,

mento de todas as suas

dependências, v i san do
adaptá-las as necessidades
do órgão à nível local. E
por sugestão de um dos
conselheiros, foi solicitado
ao Senai Regional, estudos
no sentido da futura am

pliação do' CT, para que
possa abrigar outros cur

sos e atividades afetas .ao

Senai.
.

Comdema discute preservação/picos
A Comissão Municipal da maioria dos integrantes

de Defesa do Meio Am- da Comdema, pelas carac
biente (Comdema) vem terístícas

'

.. <Ja si t ua ç ã o
agilizando os trabalhos atuaL·'

-

.

com vistas a. decretação Ö problema reside em
como área de preservação .somente declarar, pura e

permanente os três picos. simplesmente, a área de
que formam o maciço do . preservação permanente,
Jaragué, que vem sendo ou desapropriar, .envol
indiscriminadamente de- vendo custos. 'A Comissão
vastados. Há dias foi rea- levará os pareceres ao

lízado.. completo levanta- Executivo para a decisão
mento fotográfico da re- final. E dentro da área en

gião, junto aos três aces- volvida, achá-se o' des
sos e anotadas as cotas a matamento e as queimadas
partir das quais não mais realizadas em agosto, nas
serão permitidas explora- propriedades de José li
ções de qualquer tipo. A -no Krause e Serraria AI-

, princípio, a cota de 250m drovandí.
de altitude tem a opinião Krause explicou à Com-

dema (mas não convenceu)
de que a região devastada
tinha urna vegetação po
bre e que deseja plantar
no local Pinus ellíotís e

criar gado, mesmo saben
do que infringiu o Código
Florestal Brasileiro e' sob
ameaça de inquérito. As
derrubadas e queimadas
comprometem seriamente
os mananciais de água da

regíão..

PMOB ao Décio contacta
Alto / Vale

O vice-prefeito de Ja

raguá .do Sul e candida
to estadual pelo PFL, Dé
cio Raul' Píazera. visitou
no final-de-semana passa
do, amigos e parentes no

Alto Vale do Itajaí. As ci
dades de Rio do Sul, Pou
so Redondo e Trombudo
Central foram as visitadas,
onde contactou com ami
zádes e familiares Píaze
ra, obtendo novas ade

sões à sua candidatura,
que vem se solidificando
também na região, fruto
das constantes desloca
ções e contactos com cor

relegionários.
.

Informa a assessoria do
candidato que é intenso o

movimento de adeptos que
se dirigem ao díretórío do
PFL, na tua Domingos da
Nova, buscando subsídios
'e informações com vistas
a solidificação da candi
datura às eleições de no

vembro.

Muito$ pedidOS pl novas construções

O PMDB de Jaraguá do
Sul vai em caravana par
ticipar no próximo día 19,
sexta-feira, em Jomvílle,
às 19h, na Praça Nereu
Ramos, da concentração
política que marcará a

abertura 'oficial da cam

panha de Pedro Ivo Cam
pos em 'sua base eleitoral,
coordenada pelo comitê
regional que atua em to
dos os municípios do, Lito
ral Norte, entre eles _Ja
raguá do Sul, Corupá:
Guaramírím Massarandu -.
ba, Schroeder, Garuva,
São Francisco do Sul, Ara

Assista neste domingo, às quarí e Barra Velha.

10 horas, no Ginásio de A grande estrela do co

Espories uArtur' Müller", micio será o presidente
Futebol de Salão entre nacional do PMDB e da

Seleção Brasileira vs. Se- Câmara dos Deputados,
Ieçãe JaraguéÍense� Ingres- ..

' U 1 iss e s Guimarães.' É
C $ 25 00 NlI: .! aguardada a presença desos, r. , . aO perca .

'

maís de dez mil pessoas.

No' período de janeiro
a: junho deste ano, à Prefei
tura'

_ Municipal concedeu
461 licenças para constru

ções, perfazendo um total
de 50.999, 12m2. de área,
resídencíal, comercial, in
dustrial e outros. Em ja
neiro foram concedidas 49

licenças e área de .

5.149,24m2; fevereiro 13 li

cenças e 5..541,16m2; mar-
ço 13 licenças e .

1.401,52m2;- abril 102, li
cenças e 11.190,51m2; maio
85 licenças e 12.327,21m2
e junho.85 licenças. para
8.1e3,42m2 de área a cons

truir.
Do total de 50.999,12m2

de licenças solicitadas pa
ra construção, 32.636,84m2
são para residências" ....
1.702,18m2· p a r a r e-

sídência/comércío, .

L891.29m2 para comércio,
11.935,75m2 para indús
trias e 2.832,46m2 para ou

tras construções. No mes

mo período os habite-se
concedidos '(construções

. concluídas) somaram 211"
para uma área edificada

_ de 21.721,05m2, sendo ..

16.406,72m2 residencial,
63,90m2 residencial I co-

mercial. 195,55m2 comer

cial e 4.460,88m2 área in
dustrial.
As novas construções

estão em ritmo ascendente
e deverá superar todas as
marcas até hoje estabele
cidas, segundo previsão da
Secretaria de Planejamen
to da Prefeitura.'

•

val

comício com

Ulisses
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