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jARAGUÁ DO SUL -:- CIDADE SíMBOLO DA FAMíUA JOURDAN

-Governador em Jaraguá no dia 21

Õ-nihus:llidade ganha20 Davas abÄgas MUlicípia ,vaLaderir i' ]çöef IntegrJdas de - Süll
VfIife' novos abrlgö�- de tir do térmíne da .'Pres., Uma nova 'comissão es- têncía Médícã-do Inamps, do està.éioIiamento rétatí-

óníbus 'Serão' Instalados Epit,ácio' Pessoa, "num -tfe� tá· sendo cöntítuída ein 'Ja- do Chefe da Unidade.Sani- vo. 2 _ I:,
'

nbS
-

'próximos' días, -em cho de 20 mil Ihetr-os qua- raguá -do sei.: Trata-ss da. táría, da Associação Co- A Cómíssãd: do'·'Meio
pontos de maior' densída- drados, até a Cohab, já Comissão Interínstítucíorial mercíal e Industrial, repre- A�biente retomou 'a dís
de- de passageíros'nas ii- vem recebendo a pavimen- de Saúde-CIMS, criada pa- sentante da Sucam e o cússão sobre a criação da-
nhas da Barra do Rio Cer- tação a paralelepípedos.

ra atender a solicitação da Dr. Pedro Nishimori.
'

reserva .bíológice e .flores-
ro. Jaraguá Esquerdo, Vila Secretaría de Saúde do Es- tal do Pico do J-araguá e,

Nova, Rau, Nereu Ramos Para idêntica pavimen- tado, para -a .assínatura de OUTRAS COMISSOES também, sobre a denomi-'
e - Vila Lenzi. A informa- tação, as ruas Canoínhes um Termo de Adesão, pa- nação oficial dos três' pi-
ção é do Secretário de e Piçarras vêm recebendo ra a implantação, em nos- REUNIDAS cos que formam o maciço:
Obras e Viação,' Afonso a infra-estrutura, com a

so Município, de .Ações A' Comissão de Habitação,
Píazera Neto, acreseentau- implantação das galerias Integradas de Saúde.. A As, demais Comissões' por seu turno, realizou a

do que os abrigos já se de esgotos e águas pluvi- primeira reunião da CIMS Municipais, dentro dos primeira reumao e seus

encontram na Prefeitura aís. As obras da ciclovia foi marcada para o dia 15 seus fins específicos, tam- íntegrarites são: Afonso

para a instalação em ruas continuam e tem previsão de julho, às 16 horas, nas bém reuniram-se esta se- Piazera Neto, Cláudio

já pavimentadas, ruas es- para término em outubro, dependências da 'Câmara mana. A, Comissão de 'Maier, Aristides Pansteín,
tas que estão recebendo segundo o titular da SOV, de Vereadores, quando se- .Trênsíto analisou e não Rubens Missfeldt;

-

Luiz

três mil árvores ornamen- adiantando que na próxí-
rão tratados assuntos re- aprovou os pedidos para 8- José Nicolodelli, Pedro- Do

tais, da espécie estremosas, ma semana será iniciada lacionados à Comissão, implantação de novas 10m" nini; Wander Weege, Már
em fase de plantio, a construção da Escola São como também para a defi- badas na cidade, todavia, cio Marcatto e Euclides'

Píazera disse também Judas Tadeu, com 203m2
.

rüção dos nomes que a in-' foí.ventilada a hipótese de Emméndoerfer. Presentes

que foram retomados os ie área construída. As es- tegrarão. Dessa Comissão se fazer um plebiscito pa- ao encontro estiveram Ö

trabalhos de retificação e colas de João' Pessoa e participarão os presidentes ra auscultar a opinião pú- gererite local dç Caixa

alargamento da estrada Santo Estêvão estão em
dos sindicatos de trabalha- blica acerca da sua neces-. Econômica, César 'Kojíko

Santa Luzia. a partir de fase de acabamento e em
dores nas indústrias me- sidade ou não. Da mesma wski � o gerente de núcleo

São, João, com previsão cerca de quarenta dias to- talúrgicas, alimentação, forma,' foi concluída uma e programas habitacionais

para término em três me- do o telhado do prédio da comércio, vestuário, cons- pesquisa de campo nas da CEF, Júlio César do

ses. Da mesma forma as FERJ será substituído por
truçã-, e mobiliário, e tra- principais quadras do cen- Amaral, que explanaram

estradas vicinais da re- nova cobertura, à base de balhadores rurais. além do tro urbano, objetivando os planos de fínencíamen

Qião de Ribeirão 'Grande telhas de barro, haja vista Chefe do Posto de Assis- futuramente a implantação to disponíveis na Caixa.

��c�â��jze:�:� r:ce:e��� �� ���a��:�e�ea����fe� Desfile - ç�vico .. esportivo abre a Semana de Jaraguá,
Erwino Menegotti, a par- mas.

. Come?am hojs os feste- mero de espectadores foi
. definida, será esta: Fan

JOS aluslv_?S aos 110 �nos de setenta �i!. Após a ho- farra da E.B. Professor
de fund�çao d� Jaraguá do menagem �lvlca aos ante- Francisco Isabel (Mafra),
S}ll: Ate o día . 21, um� passados, as 8h30, defron- Associação Nacíonal dos
sene de. eventos es�rtl- �e.a. Prefeitura, �s 9 h?�as Veteranos da FEB, Banda'
vos, soc�a�s, cul�urals e micra-se o desfila oíícial Lira da Aurora, S.R. :EUo
ag,rop�cu�nos serao curr:- d: a�ertura, com a parti- da Luz I, SER Alvorada,
pndos, para os. qu,:'s c,Ipaçao de escolares e en- SER Alíança, SDR Amízá
aguard.a-se a partlC,ipaçao tl�ades, �mde muitas atra- de, Grupo Escolar Albano
de mais de cem mil pes- çoes estao reservadas ao Kanzler Colégio São L'

,

íde d h' rblí
' , UIS,

s�s, conste ran. o que ,a .. pu .1CO. Colégio Divina Providên-'
dOIS anos passados o nu- A ordem. de desfile, já cia" Pink azia. Blue, Banda

Filho do Trabalhador, Sesi,
Grupo de Escoteiros Jaco
ritaba, Clube de Bolão

DiCma-Baependi, Fanfarra
do Colégio Abdon Batista,
Clube de Bolão Damas de
Ouro, Grêmio R.C.' Mar-'
:atto, Conjunto de Ritmos'
Os Frenéticos, S.R. Eldora-�
do, Sindicato dos' Traba..:1
lhadores Rur.ais, Corin-:
thians Esporte Clube. CTC
Laço Jaraguaense,' Corpo
de Bombeiros,' J'araguâ
Motor Clube e Fanfarra do

Colégio -Mafrense, vence

dora do Festival de Fan
farras de Jaraguá do Sul,
no .ano passado.

Está confirmada' a vin
da do governador do Es
tado, Esperidião Amin He
lau Filho a Jaraguá do Sul
no próximo día 21 de ju
lho. O seu principal ato
será a inauguração do pré
dio da SCAR, na rua Ama- ,

zonas, juntamente com o

prefeito Durval Vase!, on
de foram investidos re

cursos do Estado, através
'do FAS, e do Município.
Posteriormente/. a partir

AOS LEITORES

Em decorrência dos
pt�parativos' da nossa

edição festiva dos 110
anos de Jaraguá do 'Sul,
nao circularemos no

sábado, dia 19, retor

nando somente no dia
25 de julho, uma sexta
feira.

das 18h30min, no CA.'
Baependi, o governador
recebe uma comitiva de

empresários ligados a in

dústria e comércio: além

de comitivas dos municí

pios integrantes do .
Vale

do Itapocu.
Uma concentração polí

tica, no mesmo local, com

as presenças também dos
candidatos ao governo' do
Estado, pelo PDS, Amilcar
Gazaniga e Cairú Hack,
dos candidatos (!.O senado
e a deputados federal e es

tadual, encerrará a pro
gramação do gover�ador
em Jaraguá do Sul. A vi

sita de Amin foi ratifica
da no final da semana pas
sada ao presidente do Di

retório Municipal do PDS,
Udo Wagner, que mante
ve audiência durante duas
horas com .0 governante.

�,<..s��');.
.

.
.

- Av . .Mal. Deodoro, o palco do desfile de aherfm EI.

,'" da S,emana de Jaraguá

25/07 26/03
1 ·t
8 �,' ..
7 3.
6 4

jAAAGuA DO SUL
-, .Capltal LJtlnC) Americana .dö.., �

- Motor 'Elétrl.oo

Capital Sul. Americana do
Chapéu

-

.

Jaraguá do Sul110 anos. Não deixemos passar em' brancol art_ma Movimentação Industrial
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.laraguA -do Sul.- de 17 a 24 de jUlho de 1986 C'ORRIUO DO POVO'

_,

PÁGINA' C)2

lho os, seus bem vividos
85 anos de Idade, o Sr.

I

Bruno Paulo Oscar Mahn
ke, genítor das senhoras
Brunhílds Malinke Schmö
ckel e Relinde Mahnke
Marschall.. Ao .emverse
riante, nossos parabéns.

o "SIM" DE SOLANGE ,SILVA E ARY
MORELLI MACEDO Gente & Informações

Solange Beatriz, Silva e

Ar; Morelli Macedo se

'leram em data de ontem,
sexta-feira, o compromis
so matrimonial" em linda
cerimônia realizada às 20
horas na Capela Nossa
Senhora das Graças, Bar- Após o solene ato reli
ra do Rio Cerro. O novel gioso, os convidados Io
casal é filho de Moacyr rsm recepcíonados em de
Silva/Terezinha Chiodini pendências do arístocrátí
Silva e de Ary Flaviano ç Clube Atlético' Baepen
de Macedo (in memonenj/ Ç!.i, de onde Solange e Ary
Wilma Morelli . Macedo, seguiram em lua-de-mel
sendo seus padrinhos

-

Dé-· ,para Fortaleza. Aos noí
do

.
(Denise Zímermann] vos, a seus pais e demais

da Silva, Carlos (Roberta Iamílíares, votos de felíci
Rotermund) Baratto, .Ro- dades e os nossos efusí
berson (Rosane Krueger) vos cumprimentos.

Dornbusch, Edilson (Adal
gisa Silva) Schadeck, . os

irmãos Hélcio e Cíntia
Chíodíní e José' Alberto
(Darlene Marcellino) Klttz
ke.

CASAMENTOS _ CASAMENTOS _ CASAMENTOS

Nossa agenda branca
'está repleta de casamen

tos neste e no sábado pró
ximo. Hoje, na Matriz,'
lOh, Ovandi Cabral/Díva-:
nir Cabral, 15h30o- Hostí
Strelow/Marli de Fátima

Rodrigues, l6hl5' - Valdé-'
cir Blasius/Melânia de
Ávila, l1h15 - Líno Cam-"

pregher/Maria Aparecida
das Dores e 18h ;. Paulo
Ayrton

.

Buchmann / Ivane
.

Viergutz. Na Barra, lOh -

Brnení "Voltolini / Claríce
Franzner e 18h - Marco
Aurélio Wroblewski / SH- .

vana Tecilla. No Rio Mo
Iba, 11h15 - Renato de Ste
fani!Eliane

-

FeIler' e na

Com. S. FranCiSCO, í1h -

Jair Malicheski / Clarice
Balsanellí. No dia 19; sá
bado que vem, na Matriz,

16h15 - Romualdo dos San
tos/Iria Kníss, José Luiz
Vandervegen/Marli Uller,
Nélson Gadotti/Nair Dias,
César dos Santos/Rosane
Pereira e Valmir Reítz/Ma
ria Salete Ezídio; t1h15 -'

Dejaime Fernandes/Sandra
Braun e às lah - Edemil
sen

.

Andreatta / Simone
Jark. Na Bana, l1h
João Cândido/Lorena Mi
la, l1h30 - Cléudío Alves/
Rosímér i Kreutzíeld e

'18h - Waldecio Hruschka/
NUma Scherer. No Rio
Molha, �·17h15 - Elinor
Elert/Iraci Ramos e 18h -

Gilmar Corrêa/Terezinha
Bertolini. Na Igreja Evan
gélica, neste sábado, 18h,
César Leomar Felesõino/
Romi Leitzke.

ADMINISTRAOORES DE PESSOAL TEM
NOVA DIRETORIA

A Associação de Admí- publicidade Nicácio Gon
nístradores de Pessoal de calves,
Jaraguá do Sul, empossou
no dia 16 de junho, a no

va diretoria para o man

dato 86/81. Na presidên
cia Tarso Álvaro Piazera,
vice Ingo Baade, secretá
rio Osmir Porath, tesou

reiro Silvestre Schlick-
mann, diretor técnico Síl- Barão do Rio Branco, sala 4
vio Schroeder e diretor FONE: 72.2607

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

presentes na

Reloioaria
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas nt 9

Ivenida

Mamãe Coruja
Rua Barão do Rio Branco nf! 168 - Fone 72�0695

Jaraguá do Sul-
, �!?!,;lro;"

SEMANA DE JARAGUA
... 'Abre-se hoje, oficial
mente, a Semana de Jara
guá, comemorativa aos 110
anos da cidade, com uma

grande programação a ser

cumprida até o dia 21.
Para maior divulgação do
evento, a Prefeitura reu

niu a imprensa na terça.
íeíra à noite, na Caesar's
Club, para . um churrasco.
MWEG: NOTA .10 _

As .
novas instalações. da

Arweg são Iíndíssímes.
Inauguradas sábado, a co

luna participou de todas
as solenidades e só tem

elogios à iniciativa da di
retoria da Associação e do
Grupo Weg. Uma obra a

altura da empresa e da
cidade. Parabénsl.
TOMELIM / SECRETÁ

RIO _ Retificando nota da
coluna anterior. O [ara
guaense João Tomelim, é
Secretário de Esporte,
Lazer e Turismo do Estado
de Minas Gerais e não da
Prefeitura de Belo Hori
zonte. :e mais um filho da
terra a brilhar pelo Bra
sil afora, para orgulho
110Sso.
OS FREN:eTlCOS· _ Nes

te sábado, dia 12, na So
ciedade Recreativa Alvo
rada, vai acontecer o Con
curso Rainha do Conjunto
de Ritmos "Os Frenéti
cos", qUe está comemoran
do seu décimo-terceiro
aniversário. Lindas jovens
são candidatas e todos são
convidados para o baile

que começa às 22 horas.
FESTAS

..

.: O Colégio"
Heleodoro Borges, da rua

Joinville, promove neste

sábado, a' sua festa junina,
a partir das 14 horas, com
todas as' atrações próprias
da ocasião, inclusive casa

mento caipira..E' neste sá
bado e domingo, acontece
também a Festa de São
Cristovão.
FLUTUANTES _ Hoje,

dia 12, -as senhoras da
OASE da rua Joinville
realizam o seu bazar/café.
(x) Trocou idade dia 29,
a odontóloga Rosa M. Ca
lisse Tavares. (x) Recebe
ram com lanche, esta se-'

mana, as suas amigas, as

senhoras Vera Haake,
Gertrudes Hertel e Maria
Eunice Barbosa. (x) No dia
22/8 Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaragué do
Sul completa 20 anos. (x)
Alfonso Buhr comunicando
que foi' nomeado' corres
pondente do "Brasil-Post".
DANIELLE

.

_ Completa
neste sábado o seu segun
do eniversárío, a menina
Daníelle Cristine Masca
renhas de Oliveira, filha
do casal amigo Antônio e

Marcy. Para marcar a da
ta, recebe emíguínhas em

sua residência, na Av.
Marechal Deodoro, Edifí
cio Hass.' NQSSOS para
béns!.
SOBRIEDADE _ O cie.

be dos Sóbrios de Jara
gué do Sul promove nes

te sábado, dia 12, a par
tir das 23 horas, no Bei
ra Rio Clube de Campo,
o "Baile da Sobriedade",
com a Bandinha Lira da
Aurora.

BRlJNO MAHNKE
Completa no dia 14 de iu-

João e Maria

ANOTE' NA.
.

ÀGENDA
_ De 18 a 20 pröxímo, em
Luiz. Alves, a 3a. Fêsta
Nacional. _ da Caç��ç�. 2)
Em :Slwn:en�u,' foi ·'aberta.
ontem, �lia 11; a II�. expo�
Iar-Bxposíção Catarínense
de Produtos para o Lar,
na Proeb. 3). Também ein
Blumenau, onde Jaraguá
do Sul marcará presença,
no Teatro Carlos Gomes,
de 18 a 20/julho, a XV
Coníerêncía Distrital de
Rotaract ,Clubes. 4),. Nos'
.días 15 e 16/agosto, a 2a.
Gincana Cultural do Colé

gio Holando Gonçalves.
Inscrições até o dia 30.
5). De 22 a 24 de agosto,
No dia 22 de agosto, o

em sua sede campestre, o

CTG Laço Jaraguaense
promoverá o V Rodeio
Crioulo de Jaragué do Sul.

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

todos Os gostos e para todas as ocasiões.

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

VARIG
Passagens e Cargas

RESERVISTAS DE 1937

Os reservistas da clas
se 1937 vão se reunir no

próximo dia 19, no -62'1 Ba
talhão de Infantaria, em

Joinville, na festa de re-

encontro, que inicia-Se as
8h30, com um culto ecu-

mênico no Batalhão, se..,

guido de, às 9 horas, des- -

file do Batalhão e demons
tração do armamento;
10h30, show de recreação
com jogos de futebol 'de
salão e futebol de campo,
além do bate papo des
contraído até o almoço
(feijoada), com. sorteio de
brindes. Os reservistas da
quela classe residentes em

Jaraguä do Sul deverão
estar defronte. a Prefeitu
ra às 7- horas, pena ruma
rem a Joinville.

I Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do Sul-se.

J,AAAGUÁ:30�o5 BEMTECIDOS.
.

,

.

.

'-�;;f:�'"
�� jaraguá .

Macchione - Acessory -

HWY - I e 'Park Avenue

-, Exclusividade T.

Rua Pres. Epitácio PeS
soa, tl68

Fone 72-1201.

Jaraguá do Sul. ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"e,ORREIO DO P,(}VO
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,Viale e oil.il afinas estldam nas 220 escolas �a regiãl CI.unidade Evangélica �e Brüdertat
A !egião escolar Ae Ja- grau 2.004 alunos, em quaís ,

em Jaraguá do Sul faz 10 O a'DDS' Val� dos Ir"mãosT, segup.do,
"

,ragu� da Sul,. qu�" abr��- Guaramirim 407, eQ1 Mas-. (aí englobando estadual, , , I '
ensine o Pastor log<> p�s-

g� emco mumclp�os, dín- saranduba 192, em Schroe- municipal e partícular), 46 Aconteceu nos dias 5 e ke.
. "'. �. :

gida pela �9a. Un�dade de -der 151 e em Corupá 125 em Massaranduba, 42 em 6 de julho, a Festa Cen�' A .parhr dai .1I�lc19u�se a;

,Coorde�açao Reg.wI?-al de
_

alunos. A nível de pré-es- Guaramirim,
.

29 em Coru- tenária. da Comunidade I��eJa Eyangel�ca. na r�-,
Educeção,

. pOSSUI �1:0�J colar ,735 crianças, do to- pá e 18 ein Schroéder. Ja'� Evangélica Luterana de g�ao. Desta ParoqUl�, o,n-,
alun!)s,. segUU:do a r:lvlsao .tal de 2.746, estão em es- raguá é o único munici- .

Brüdertal. Foi a primeira gmaram�se. ,as Paróquias
, E1Cecutl�a de !,ns�eç�o Ge- coles estaduais, 1.135 mu-. pio da' região a possuir Paróquia Dístrítal e está de ,iaragua. do Shl e fia.

r�ljServlÇO �e,' �nfor�a- .nícipaís ,e 87� partículeres. colégios, parttculeses .....;;_ Q' intimamente ligada à hís-" Barra �Q R,IO Cerro � a��
coes. EducaclOnals/ReglO� :É em Jara,gua onde está a, Sãe Luís.iDívlnä Provídên- tótia de Jaraguá do Stil e 1950 fOI sede d�, Pa!oqulé}
n�V G:0m � �Mos da matrí-, ;maior,' con�t:!nt�açãq, com <cíá e Centro, EaucaciQ�ê11 do Vale do Itepocu Sua de Guara�iri�T ,transfe!i:
c,la relat1y-os a 30,de mar- 1.89-1- do - total, -enquanto

: Evangélico:' .

. hístórãa começa, com, -a da, pqstenQrme��� ,pa�a.: �

ç�, no. primeiro, grau; .[un- , que ,Guaramirim tem 336,' . O péssoal t�cnito-'-,� chegada de imigrantes ale- centro da cldad,e.-RespoI}:::
t9 as redes �st.adual, ,ml).- Sehreader 201, Massaran- administrativO', .qué atua mães, örlgimi:rios, _<;la Rús- d�

:
atualmente pel� P�o�

!!içipal e'particul�ri, estu- duba 166,e Corupä.tôã, ,/ nessas cla,sses,Sortlam:,l4.3',' sia, �n�el)ã,O ti�ham,.m�is' q��.'�, Pastor ,�r���"
qam 1�.388 crianças, ao 'Estes, alunes estão, dís- sltuàndo-se 90 em Ja,raguá -condíções -de vrverem de Ennho'Çlaas. L,':', < .

�gundó;- grau 2.879 e, no tribuídos em 220' estolas do' Sul 8. em' Schroeder ,

acordo COIn a fé, em 22 de' A Comunidade .festejon
r.«; Rr�-esc9Iar 2.746; :'A nível e L064 professoresdãc- t4'e� Ç<ji'üpá, 16 em M,:as� , junho. de. 1886;'�mi cidjidté � 'seu c�l1t.ésimo aniversâ�:

de 1'1 grau, 11.516 estudam' lhes o ensino e, o saber. saranduba" e 25'em Guara- "de Jcínvílle, sob a líde- ne, cumpnndo uma ampla
nas �sco.las do Estado"

_

Por' dépejidêncíe admínís- ,.-miJjim. ':El- ainda' quanto a rança' dö P�stor Wilhéhii programação, aberta pela
,

.. �,2,�91 nas escolas, ,dös, M.u�,
•....
traliva; ,0 .CQfPÖ' 'dpr:enM,';'mati'iclilas',é!:ós 9�2e: d<i>,J9' ,:�f!.'�ge.; �m ,]lJ.tIl.lP ,do. .mes,�. a9P-<'la dQ,6?Q� .};}atq;ll;:l:ão de.,

,- :' '!(àlc.íjiQS' ·'e:; LSel····· na ·"rede" qliê .' àtua" no'. pl'é�escdlaI" ',;.é,gr�Ü.
.:��� Jiftaguá, '6:49$�"m!?' ;-ano, \FlP. dia, :5; ��":P.à.�:;,,�·.;tIlfantarr�!, ���P?�yi�:.O:: .

c •

par.ticular,' a,.parecendo .'em ,1<) e' 'lJ graus', segundo ,o " r>eitencem' à,"', red,e .esta;- _tos . WIHíe�m ',cempr9u' c.41t� ft;!stiv;� f(i).Í o�ic�ado,
,'.

, .primeiro��If!-fiO' ��rag�? do" ,ß1un�c_íp,�ó� ,é e!lteO; C�;r:uI;� '" dqaJ .. ,r5J� � red�-""����::- ,',u,��. are�,,,�e �OO? �0.r,gos , .p�_r?, P�,st?T. �eg!?n.a�:Me-
;, ,.sul com,9,.529. alunos.! �ua- 93 professores,! GuaraJIll-:, cipal. e' ._1.446' à ):ede: ,P}lI7

" de; ll5lZr� ''p�ra ,�ah msta!_?r, -lllrad Pisk�, com_� iPre,sen-

'. ra���� -�?!ll, 2:1§5., .!"IàS:
,
�m 1 '!.9:; Jaraguá .,do, S�l. �ic�la_r1, nq,�,�9 .gr�u, 1.�79 uma _l�m"��da�e,. que -fl�0, _

ç� de �_embro� :da "Comu:_
:�><.. ,�at,a:n�uQª. çomd:609"Co- , ,644, J\1i',ls�p.randuba. 1()� re �. alun,os estudaHl.,.em ,colé",� ,4!eg(,m ,a. ,�Y91�l'f· SU!,gf!l!, ;Ill�a_de,_" ,_c�nv:lda_qos' e_ße

,

"

f,

'repâ,ê�m',���6'2:� Sc:h�de- � ��h'f()J���! 52. r9'o'p�é]éscô� "�gios ,,;'est�tlu'ai:s�=ê_'8'l5':' ém,\;�e��ã:o.: á,�C��uni��de.::'�dé\':_.dé.se:e!!t'ben�e�' �iretos, �qos -

, d�! com .143,' a�u�o,s.', . � }a},:� ��\l�m "

a 11 �prdfe��,Q��$,_ �, ,êole�Qs L', P�ftil7�la:t�s '.," �r· B!�?e��11r::�� ��!!�!l�� ",
_ ,pnlfi'e},��,� iI�>:�gr�n��s. " -":'

i', ",��,�:��; ���:��st��a:�i.��",,::j��1: 'P?���s����:t���__gr�u ';'����:�,
.

dd:,;Ö��[):���:�,;.,�, IrilD:lalmarca '1'·Úli.s�Ios"dias '21,
"

e',' 2�:', - �.,

';' doS' êm �.05;4 em'1l'n1da'des! 0utto,g ·:datlos imp_ortan�". '538 'alãnös: em,· ;uhí:ctadés ';' \,-.:' ; ';, �'" , '. ,�'< ,\,' . �
.":

'>, "'" " ,,: <".',

"

.. 4"ésc9lare(.està..dl,l9!S' :�, ?�5 tes: a: C:@nsiderar:. 'o, alu,�:a-:).' :..e-scQlà��� ,

: és-tad,\lä:is" "�9a .

'

'i, Ö - t�Üninal�,do 'JlJri "d�:,: Netó: ' 'Ân��lä' �pa;�êidã',
,

.
:.: em, p�rbcu��te�, �EID. Jaraó<" dó da l'egiãp, �sJä dh7,\diqô.: elÍl .mün;ic�patf! -; é, 96.9," ,em,,1 C(i)��rd,�'rite, J�ragllá" '�q-' 'J?nkes,'; ç.J\J:Ít�Flé)i_ {:li',lIVan� , j.

. gua do Sul estudam no 2·, em 220: escolas, 85, das partLcuJares:'
,

, Sul, sorteõu;' de àG'Qrdo 'Aristides Cbnti?.Äl'varo dé',
'

..
'

"_

'p'.
".", ,'. <, .

""'1"
... :" ,'-:-";0.'/

�<"·l·,r_"
.. ;c'�-íI ·:-'.PI

':' ,

:11- 'lt"":
com a L:egisla.çãocPreces- ,Carvalho"Fil,l:lp; cíemente J'

:. '.: alß,J:I$2' 'QI'O� 'r_ra�o:<:o "PS� QOlU> U:O;':':� 'Ino',�' Jre,(or:";':: � SUàl'P;��äl/ó$\jlin�dQ�'que' .,.'�i',l�nes, , �r�os�':B�rát�,
,

'",

'"
_ ," :,-, -, .,' '

•
., ','

• ,,"; "�."�" .,' --.' ,
"
,', " .o". ,"J'. "''1' ;-"";' cp'mp�ra9' ;0 <;;qpselhp da ,tCar�em ,�Mana· .oNaliathi;',

I,�' "A,. aq��pe' ',d?" }�1.a�0 ,��i-:; ,cPFpoi_ã�ol'as�.t}:atan�e "SQ"� ::',:z�Bea�e:pf'():;'�t�jelos�:P.�r&,�., S��te�,Çey,';'�?, �tt:i��Fta'� \ 'qti'
.

€.h��,lf�:':'Aífr:e�o ':'Br�t��e:,:
"

'.

" ,r�to!, ,F.[I,S�CQ:l'�TI'.lto��� de:..,'�r� :a ,�empl�e!lt���.()., do,<' ',e si,�t�ma' 'viÍÍl'io ".é�'projetõ, . ��tl, ßQ�d�!' 21 d�, 'J.ul'hoí.", Den_lse, J3ettOJ;1l,�, 'fi)o�otea " '�'
: Jar�gua ,do, S�l,', esfa. cOfi- 'Codigo de 'Oljl'as; C;ddigi?,.:", para,'ôs eq}Ií�.él:méntos·'eô- as 13':"h-€>ras( �:po�t�umdad� ,�assofLçl·'d.e .S@lllz:a;': GIOV�';, ; "

, ,clufnd?:,;� mß.q.��ge�."de., �e, �Qßtu:ras ,e.:.Lei':�o' ]l>ar�.. :r;p.unitàri'Ql? ,O ,Plano' d'eye- em, qkl,e .. ,. �era :.Jul�ado Q
,J ne, ��l1tprec.ht, Q�:won .�ll!::Z;,

, de2;,pamels Çl1,1e f�9arap ,e:lf-�" G,j:!Iamento do $ol(). Urlla- , !,lA.e,stiilr_P9!1c;:11lído,_,�m prilJ� P:?,c:s�?-.crrmeA s.34/aa" ��, �ubl�t�, .Hennann �uesen-
ç�" ,"postqs no:·Pal'�u,e,'Agr�pe-,·. ·ne. O-próximo 'passo "será. :eípios, "de '<novembFo,�"S'l\F': .q,�e e fe}li,�n.!0:r;:t:J:p,T9!.e�a� .. :ljaC1i,.'Jh�e:,ÇQrdelf<?, .pe-"
,'c, ,êuti();)�tame.nt� �com,"ã ,,>a'·-reiJ.ação cda, 'i,.ei, do<.Pl:a�,

'

gl!Iicfö ,â;� arq�iteta" Lidia 111 ,,: __ .l_10;'fdla,,:�4: em ��U;�). }��iJ.:a,,:Mçqigot 1j�'li\�f�7: Rei:,�". '

Exposlçao Fotograflca, de. no Diretor, que define o
.

Maria Pena Bastos; horano, para Julgamento noldo Murara rumor, Ro- .'

19 Çl 21 de julho. Nesses
.. do processo-crime' Q6!80., gério Hilleshein, Rosàne

painéis, com dezenas de PM'OB •• ilo,rt'e s·81· 'com .�,2 ".c'a,nd,l·dato"S
envelvendo' o réu Hélio Martini, Rui Cláudio, de

fotos do município, serão. n _I 'Lourenço da Silva. Os vin- Carvalho e Teresinha Ma-

mostrados a evolução ur- .

e um 'sorteados são os se- ria Henn.

bana, meio-ambiente, equi- O Partido do Movimen- Henrique d,a Silv,eira, g._u_in_t_e_s_:.�A_fo_n_s_o."..'_P_ià_z_e_ra__� - ..............-...,..........,

p(imentos ui'banös, equipa- to Democrático Brasileiro _Geovah.Amarante ê Ale-

mentos 'comunitá:riõs, �llSO (PMDB), r-ealiiou Ílo dia 5 xàndre 'puzyila;; deputados
do solo urb'ano, sistema a Convenção Regional pa- estaduais - João Norberto
viáriö e parcelamento do ra e,scolha e ratificação Coelho Neto, 'Celso Perei-

_.
.

solo, acompanhadas da dos nomes- 'de seus ca-ndi .. ,ra, j'oão .G'aspar R�sa,
parte did�tica, analisando datos aos cargos eletivos Raulino· Rosskàmp; Ade�
todas as situÇlções, infor- em 15 de novembro. Palia mar Fr,ederico Duwe,' An-
mando e explicando o que a governançã e vice, os tônio Dias, Neuzildo. Bor-
é planejamento urbano de candidatos são Pedro Ivo ba Fernandes, Pàulo Afon
forma que todos enten- Campos e Casildo Malda- sQ Vieira e, Roland Dorn"
damo A divulgação obiet1- ner, além de quatro nomes busch..
va mostrar à cQmunidade parao Senado da Repúbli
o que vem sendo feito des- ca, 24 candidatos a depu
de, o ano

.

passado, neste fa.do federal e ,60 para
campo;

.

deputado estaduaL Os can-

d1dalos, ·da região norte,

que' engloba um. universo
de 22 municípios e 365.305
eleitores, são os seguintes:
deputados federais _ Luiz

·,,;t,arap' do Sul - de 12 a 24 de Julho de' 1986

A Equipe vem, também,
promovendo seguidas reu

niões com engenheiros, ar
quitetos, imobiliár,ias e in-

, ,

Como se observa, o

PMDB sai com. dois candi
datos de Jaraguá do Sul a

deputado estadual,: Ade
rnar Duwe e Roland Dorn
busch��'Ã-caça aos votos

já foi deflagrada.

Frioliveira Com. e Rep_res. Lida.,
\<- J."

. Fia,mbreria ,

Direção de: Marcy Mascàrenhas ,de Oliveira

FRIOS, LACTICINIOS, CARNES BENEFiCIADAS
"PAMPLONA", .SAMBIQUIRA DE PERU.

'

Todos os preços abaixo da ta'bela oficial.

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

2&.
ANOS
1961 w'eq 1986
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Jaraguá do Sul - de 12 a 24 de julho de 1988 CORREIO DO POVÓ

ANIVERSARIANTllS

Fazem-anos hoje: 12
Sra. EUza Bertoli, Sr. Be

nedito Joaquim Mascare
nhas, na França; Sr. Hen

rique Schmelzer, Sr. João
Pedro Gascho, Sra. Iagríd
Schultz Hafemann, Sr. De
vanir Crístellí, Denise
Schiontek, James Pereira e

Sandra Simone Kanzler.
Fazem anos domingo
Sra. Maria Eunice, espo

sa Dr. José Alberto Bar

bosa; Srta. Jacira Rozza,
Clécio Sidnei Gonçalves,

, Sra. Natália K. Morbís, Sr.
Erolf Funke, Sr. Ganther
Raeder, em Corupá; Leo
nora Bosshammer, Luzia
Demarchi, Mariza de Lour
des Morbís, Sra. Sílvia

Klein, Sr, Alfredo Oeste
reich.
Dia 14!julho
Sr. Bruno Paulo Oscar,

Mahnke, Sr. Roberto
Grandberg, Sr. Victor Ví

srgutz, Sra. Norme Suely
Hoeft. Leni Prestini, Sra.

'-Agaty Gielow Enke, Sr.

Henrique Seick, em Serra
Pelada-ES; Sr. Raul Dries
sen, Krísmaíra, filha Wal

demar (Magda) Rau ..

Dia IS/Julho
Sra. .Marli Starosky

Preuss, QGustayo .

Vieira

Rodrigues, Hilbert -Kars

ten, Alvanl 'Gomes Júnior,
,Adolar Reese, Dirce, es

posa de Adelino Volk-,
mann; Sra. Ana R. Scheuer,
Sra. Helena WoÍski, Da
níele Janíce, filha Hilário

(Guiomar) Kreis. -

Dia 16/julho ..

Sra. Edir Sasse Wittko

wsky, Márcia RosaniKrau
se, Geni, 1l.iilldemann, Alci
des Dias Raimundo, Valde
mar da Silva, Harry Beck.
Dla 17/julho
Sra. EUen Sílvia Pro

döhl Hansen, Sra. Lori

Splitter Mundstock. Sr.
Jaime Antônio Bortolíní,
Alvaro Bassani, Osni Win
ter e Nelza Nieis.
Dia 18/julho
Sr. Eug�nio Gascho, em

Jaraguazinho; João WeI
ter, Valmira ß1:issarello,

_ Felipe Jorge Meier, .Rei
noldo Diel, Sr. Waldemi
ro Drews, Rodrigo, filho
Nivaldo (Marlene) Bauer.
Dia 19/julho
Sr. ,Levinus Krause, Sr.

Osnír Meyer, Diego Djo�
nes Brandenburg, Paula Ri
beiro, Pedro Schmidt, Mô
nica Zilz, Ivo Kamehen
Rosani Theilacker.

'

Dia 20 de- julho
Sra. Diva Sabino Tava

res da Cunha Mello, Sra.
Terezinha Reck Dumke,'
Amo Junge, em JHe: Sr.
Rudolfo Keiser. JÚJJõ.• ,Cé
sar Morbis, Sra.\il�l1.i,
esposa de Edí1�on M. dos
Santos; ,Sr. 'W i ga n do

NASCIMENTOS

Pia 22!junho
Rafael .Antönío, filho Síl
víno (Eliane) Maria.
Dia 23jjunho
Ederson Elidio, filho Hélio
(Lídia) Stinghen.
Dia 26/junho
Jeící Carla, filha Díetmar
(Lize) Eichstädt.
Dia 28/junho
Cristian, filho Elso (Maria

. Inês) Mädke.
ble. 29/junho
piovane Dirceu, filho Iná
cio "(Senaide) Mayer.
Ana Paula,. filha Aldo
(Marlene) Bortolíní.
Dia 30/junho
Cristiane, filha Jair {Tere
sinha) Fusí.

.

Dia 1'/julho
Fernanda, filha Aníbal (Zi
ta) Francener.
Ronaldo, filho Orli [lolí
ta) dos Santos.

Margid, filha Hilbert (Wa
li) Stein. Vanderleía, filha
Guidoberto (D i van i r �
Schulz.
Paula, filha _

Daniel (Suza
na) Ampessan.
Dla 02/julho
Magnos Jr., filho Magnos
(Cleuza) Müller.
Cristiano, filho Luís Car
los (Arlete] Völz.
RosHaine, filha José Jair
(Rosi Mért) Kovalski.

Pscheídt.
Dia 21 de julho

Sr. Guido Franke, Sr.
Mário Müller, Sra. Lídia,
esposa de Hans Beyer, em
Cascavel; Sra. Gerta Wiel
ke Lawin, Sr. Reinoldo
Bartel. Sr. Adernar Lotín
Frassetto, em Criciúma;
Srta. Carím Leitholdt e

Edgar Eggert..
·

Dia 22 de julho
Sr. Gilmar Edson Líetz,
Sra. Maria' Magdalena
Freíberger, Sr. Alfredo
Neítzel, Sr. José Müller,
em Corupá; Emilene An-
dréia Krause.

_

Dia 23 de julho
Sra. Yolanda Wilhelm
Driessen, Sra. Marly Mat
tar Silva, Sra. Margit Mey
Odebrecth, em Rio ao Sul;
Pastor Egberto Schwanz,
Pastor Hermann Waidner,
na Alemanha; Sr. Ismar
Antônio Schwartz, Sr.
Edson Duarte, Sra. Ange
lina, esposa de Pedro
Schmitz; Kelly Cristiane
Brandenburg, Viviane Ma
ria Pietruza, Sr. Guilher
me Spengler, em Blume
nau.

Dia 24 de julho
Sr. Curto Kuchenbecker,

Gerda Töwe, Iolll.nda Ana
c1eto, Anadir Vicente Ca:e:
tano, Sra. Carim, esposa de
Nélson Pietnizza, Gilmar
César Planinschek, Lauri
ta Nagel.

Procl'aßlas ' 'de Casaßlenlo,s
MA1<.üUl AJ}EUA GRUüBA LßlL\1ANl'I, UtlCl� do R.:

gístro Çivil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, r.s
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de sé
habilitarem para casar. os seguintes:

'

Edital 14.946 de 03-07-86.
Aldo Moacir de Souza e

Elisabeth Harmel
Ele, bra-sileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na

Rua Canoinhas, 44, nesta
cidade, filho de Aldo de
Souza'e de Egina Sanson
de Souza. Ela, brasileira,
solteira, proíessora, natu
ral de Jaraguá do Sul, do-

mícílíada e residente na

Rua José Emmendoerfer,
60, nesta cidade, filha de
Ervíno Harmel e de Ede
lira Dontsch.

Edital 14. 947 de 01-07-86.
Osmar Richtêr e Ivone
Antunes SOuza
Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório, natu
ral de Guaramirím, neste

Estádo, domiciliado e re-

JUIzO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL _ Sc.

-

EDITAL DE CITAÇÄO
�

O Doutor Artur Jenichen Filho _ Juiz de Di-
reito Substituto da la. Vara da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc ...

FIAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com o prazo de vinte (20) días, vi
rem ou dele conhec mento tiverem e interessar

possa, qus por parte de Norberto da Silva e Paula
Marcelino da Silva, brasileiros casados, ele apo
sentado, ela do lar, residentes e domiciliados à
Rua 38 - Prof. Antonio E. Ayroso, n? 137, 'nesta
cidade e Comarca, através de seu bastante pro
curador, advogado Dr. Reínoldo Murara, foi re
querida AÇÄO DE USUCAPIÃO NQ 10.635, para
aquísíção do seguinte imóvel: _ Um terreno situa,
do- no perímetro urbano desta cidade, com a área
de 630,OOms2, fazendo frente com 14,OOms. no la
do ímpar da Rua 38 - Prof. Antonio E. Ayroso,
travessão dos fundog com 14,OOhls. com terras de
Rudi Doege, estremando do lado díreíto com

45,00ms. com terras de Lídío de Oliveira casa n'l

!l47 e pelo. lado esquerdo com 45,00ms., com ter
ras de João Baratto, edificado. com uma casa de
madeira velha, atacada de cupim, corn a área de
54,OOms2, construída em 1963. Despacho de Fls. 2:
R.h. Registre-se é autue-se. 1 - Designo audiência

preliminar de justificação de posse para o día
22-09-86, às 09:00 horas. 2 - Citem-se: a) pessoal
mente, aquele em cujo'nome estiver transcrito o

imóvel; 11.» pessoalmente, ainda, os confinantes; c)
por edital, com prazo de 20 dias, os réus ausen

tes, incertos e desconhecidos. 3 _ Cientifiquem
se por carta, para que manüfestem interesse na

eausa, a PFocu:radotia da Répública no Estado, a

Pro.curadoria Geral do Estado' e á Prefei,tura Muni
cipal. 4 - Intime-se o representante do.. Ministério
Público.. 5 - Intimem-se. (as) José Guilherme de.
Souza _ Juiz de Direito, da la. Vara. E, para que
chegue ao. conhecimento de todos Os interessados
ausentes, 'incertos e desconheüdos, foi expedido. o
presente edital, 'que será publicado na forma da
lei e afixado no local de costume, no átrio. do.
Forum, cortendo o prazo de 15 dias, para contes
tarem, querendo, a contar da sentença que justi
ficar a posse, sob pena de serem tidos como ver

dareiros os fatos alegados pelo!;> auto.res. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do. Sul, aos vin-.
te e três dias do mes d_e junho. de 1986. Eu, (Ado.I
pho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.

.

ARTUR JENICHEN FILHO '

Juiz de Direito em Exercício' na la .. Vara

sidente na Rua 25 de ju-
,lho, 498, nesta cidade, fí
lho de Vigando Otto Rich
tel' e de Yolanda Krause,
Richter. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natu
ral' de Pedras Grandes,
neste Estado,' domiciliada
e residente RUa' 25 de [u
lho, 5"15, nesta cidade, fi
lha de Leoni Souza e de
Geracy de Souza Motta.

Edital 14.948 de 08-07-86.
Inácio Homburg e·, Elsina
Stelnnert ,

Ele, brasileiro, .solteíro, la
vrador, natural: de Ja:raguá
do Sul, domiciliado e re
sidente ,em Rio. Cerro II,
neste distrito, filho de Os
car Hornburg e de Pauli
na Hornburg. Ela; brasilei
ra, solteira, lávradora, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em

Rio Cerro H, neste distri
to, filha de Alfredí Stein
nert e de Irene Steínnert,

E para que chegue ao

eenhecímento de todos;
mandei passar o presente'
Edítal, que será publicado
pela imprensa em Cartó
.ríõ, onde será afixado du
rante 15 días,

.Inscri:ções ao

Operário Padrão
âté

.

'dia 15
O Centro de Atividades

do Sesi de 'Jaraguá do Sul
recebeu. inscrição das In
dústrias Reunidas Jaraguá
S.A., através, da subsidiá
ria Conpet-Concentrados
para Alimentos, que já fi
zeram a escolha do -seu re

presentante ao concurso

Operário Padrão 1986. Tra
ta-se do Sr. Jorge Jaroc
zínski, que representará o

Grupo Duas Rodas na pri
meira quinzena de agosto.
A coordenação do Sesi
lef9.bra que as inscrições
estarão abeÍtas as

.

empre
sas ,até o dia 15 de ju
lho, terça-feira, no Centro
de Atividades da rua Wal
ter, Matquardt, 835..

. Eleitorado
- o TRE divulgou '0 re

sultado final do recadas
tramento eleitoral em San
ta Catarina, registrando
um percentual de 103,48
por cento. Existem hoje
2.268.054 eleitores' no Es
tado. Destes" 135.293 estão
na Capital e 2.108.464 no

interior.

Org,�nização "!�ontábil "A Comercial" SC IJtda.
,

Deixe sob nossa ���O�ilbtl1dade os serviços contábeis de sua empresa.
,

RUd CeI. Proc:;õpl0 Gomes de Oliveira, 290 - Fone 72-0091
J'araguá do, Sul - SC.
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APIE 'planeja um sítio para ,os excepcionais; adultos' DIER vai sinalizar a 8R - 280
Uma comitiva de nove Segundo a diretora da a APAE de Jaraguá do Sul O 16° Distrito Rodovtä-

pessoas, entre a presídên- APAE, Josiani Toledo vai voltar-se a este proje- rio Federal, sediado em

cia, direção e professores Soares, a partir daquela' to, para o qual toda a co- 'Florianópolis, em resposta Já o Ministro da Educa
da Associação de Pais e palestra pretende-se armar munídade, à época devida, ao oficio datado -de 8 de ção Jorge Bornhausen, en
Amigos dos Excepcionais' um movimento comuníté- será chamada a partici- maío da Associação Co- viou

-

à entidade cópia do'
de Jaraguá do Sul, parti- rio no sentido de que o par". mercial e Industrial de Ja- expediente' remetido ao

ciparão de 25 a 21 do cor- sítio se torne realidade, raguá do Sul, que soliei- Ministro das Comunica-
rente, em Itajaí, do 11 Con- uma vez que as crianças Josíaní informou tam- tava, dentre outras, o ções, Antônio Carlos Peí-

gresso Catarinenses das excepcionais com as quais bém que de 21 a 28 de acostamento da ,BR-280, xoto de Magalhães, enca

APAEs a ser realizado a entidade trabalha hoje, agosto, em companhia da desde o viaduto até o recendo a sua participa
ne Campus Universitário amanhã serão adultas e -assistente social e de uma acesso à Faculdade, ínfor- ção no sentido de ser am-
da Fepevi. O tema príncí- "necessi�arão dos mesmos

'

proíessora, partícíparé nó mou que, por ora, será fei- - plíada a' agência dos Cor
pal será, "Rejeição: uma cuidados' e da mesma -aso: -Rio de _ jafteii:o, d-ô Coii- ta a sinalização horizontal reios e Telégrafos, hoje su

realidade pára o excep- sistência ql;le .. recebem. -gresso,Mundíeldas APA;s: demarcadora, estabelecen-: perada sobre todos os as

ctonal". atualmente. "Não pode- e, paralelamente, tomarão do a separação da pista e pectos de utilização, ope-
Além' desses .represen-

'

mos prescíndí-los do nos- parte de cursos envolven- o trecho acostável. Além racionalidade e espaço Ií
t@tes, a APAE de Jara- so amparo e da nOSSa aju- do a temática da excep- disso _ informa _ será síco, A agência da ECT de

gÍ;lá do Sul pretende levar da e é pensando nisto que cionalidade. complementada a sinaliza- Jaraguá do Sul foi cons-

um grupo de pessoas da ção vertical do local, de truída em 1950 e não mais
comunidade para partici- SesI- comemo'r'a' 4 -O' aDIS j'e crl-aç"a-o forma a .melhorar as con- comporta a, demanda de

par no sábado, dia 26, às '

.,

,

. díções de operação e de serviços, pelas razões já
8 horas, .da pàlestra "Díá- O Serviço Social da' In- dezembro :.de_ 1951,,- illii: �segurança entre veiculos apontadas.

��--��--------------�--�------�-------
logo-soluções na vida de dústria-Sesi, comemorou -ano depois da fundação da
uma família com um ex- terça-feirá, dia 19 de [u-: Federação das Indústrias
cepcíonal", ministrada pe- lho, o seu 40<,> aniversário do Estado de Santa Cata
los membros da APAE, de de criação. O Sesi é uma rína-Píesc, Atualmente a

Araras, São Paulo. Nessa entidade mantida exclusí- estrutura do Sesí em San
palestra, será, enfocada e' vamente pela indústria, ta Catarina é formada de
discutida a metodologia não recebendo, portanto, 21 Centros de Atividades
alternativa para o excep- qualquer subvenção go- (CATs), 38 farmácias, uma:
cíonal. adulto, através do vernamental. Foi criado' rede de 43 supermercados,
próprio exemplo da APAE 'para assistir o trabalhador 1 centro esportivo e edu-

. de Araras, que a entidade nas áreas da educação, cacional e 2 cozinhas in
jaraguaense pretende im- saúde, esporte e lazer. Sua dustriais, que totalizam,
plantar, qual seja, um sí- criação deu-se em 1� de segundo as estatísticas de
tio onde os excepcionais julho de 1946, em respos- 1985, 14.641A05 atendi
adultos possam exercer ta aos desafios sociais, po- mentos/ano.
funções dentro das suas líticos que marcaram o Em Jaraguá do Sul o Se-
limitações, haja vista que Brasil pós-guerra. si vem, há anos, prestan-
o contacto com a terra e O Departamento Regio- do serviços. Hoje, dispõe
com a natureza é a me- nal do Sesi de Santa Ca- de dois supermercados;
lhor terapêutica para os tarina somente foi criado uma farmácia e o Centro
males.

'

seis anos depois, em 6 de de Atividades, com aten-
dirnentos odontológico, es

porte e lazer, cursos de
educação familiar, jardim
de infância, barbearia;
cabeleireira curso de for
mação musical' e banda,
além de quadra de espor
tes polivalente e campo
de futebol suíço. Ralf
Egerland coordena o Cen
tro de Atividades.

e nedestres.

CORupA E SCHROEDER GANHAM SLEs
ram criadas as Supervise
rías de Corupá e Schroe
der, fechando, assim, todos
os muzícípíos da mícror
região ..

Jaraguá do Sul conta'
com duas Supervisorlas e

os demais uma cada qual.
Os supervisores locais de
educação têm, no Estado,
a, SUa Associação, que é

presidida pelo professor
Esmeraldo Chiodini, de
Guaramirim. o

Por decreto do gover
.nador Esperidião Amin,
'foram criadas no âmbito
da . Secretaria da Educa
ção, subordinadas às Uni
dades de Coordenação Re

gional (UCREs), 45 Super
visões Locais de Educação
(SiEs), que atenderão é/n
cada município, às ques
tões admínístratívas relati
vas ao Sistema Estadual
da Educação. Dentre elas,
na área da 19a. UCRE, fo-

Representações
'( o F E R E C E )

Firma iniciando no ramo de representações,
procura representadas para a cidade de Curitiba,

, com amplo conhecimento da praça e em todos
Os setores comerciais.

Contato: SIGILU _ Empreendimentos e

Serviços Uda.

A v. República Argentina, 789 _ Apto. 40/A _

fones: 243-6354 e 222-3831. Curitiba-PRo

ELETROLAR
Comercial de Peças Lld'a.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten

dimento é um direito seu.

Portal JaraguádePeças e acessórios originais e assistência téc

'nica autorizada ARNO, WALITA, BRITÂNIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

'

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

Em fase Iínal para ser entregue nos próximos dias a II
fase do Portal de Jaraguá, com mais 20 Postos de Vendas (lojas). Ex
celente a procura de locação das lojas, íntormando a Imobiliária Vai
lattí, que poucas aínda se encontram disponíveis. Alugue por menos'

,

de Cz$ 1.000,00 (hum mll cruzados), uma loja e faça parte do Portal
de Jaraguá onde o seu produto tem um visual lindíssimo, e as suas

vendas serão excelentes. Informações: Imobiliária Vaílattí - Fone 12-0292.

Jaraguá Ido Sul
-:

SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADVOGADA
Dia: Aurilene M. Buzzi

QuestõeS de terras - aCidentes. de trânsito - in
ventários - cobranças e advocacia em -geral.
Rua Reino.ldo. Rau, 86 - sala 4 - Fo.ne 72-2711

Escritório ,Contábil aarcia _ .'

CRC-SC sob nQ 0015
-;

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

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

e
r PERSIANAS • ,BOX • ESO. DE ALUMíNIO ...

i ·.PERFLEXRUA JOINVILLE. 1831· JARAQUA DOSUI,.· sc
.

.

FONE: 10413172.... �

Mendonça . R e f r i U e r a.ç ã o
Consértos de mäquínes de levar-roupas autométí

.

cas; Iave-Iouças, refrigeradores, freezers: ar con

dicionado e demais aparelhos de uso no lar.

Atende-se a domic111o. Chame pelo fone 12-2128
Rua Reínoldo Rau, s/n� _ ao lado do Posto de

Saúde/.Jaraguá do Sul.

TRIBRASIL
,Os ex-empregados da,

abaixo. relacionados, estão co

recer na sede do Sindicato dos
de receberem o saldo final rel
rlas trabalhistas contraa mas
Adir Pontana Arl, Alcides Furl
pí, Alváríö Laün, Ana da C
berg, Augustínho Volpí, Ca.1'
Pacher, Cíno Schmidt, Darci E
Gonçalves, Docildo do. Nasci
da Silva, Erica Schug, Ema
esch Francisco Tietz, Frídclínf .

# •

Miriatti, Gílmar José Bónomírii,
mar de Souza, Iren� Kteúfzfeld

. José Carline,.-José JÇ>�o 'Cu'
.

João' Cunhá, João :Klo'wàst2'lk'
'Jacomini, Josefa Lucollí

:

Prim,
.

lhart, Lorides Paternollí," Lui�'
Maria Fontana Zoz, 'Marcia KI
tim Halla, Nelsí de Souza, N�
LenhertNívaldó João Egert, O'
Souza, Raul Roepke, Regina Gutj
Iens, RítaHaíermann, Rubens
dímar Behlíng, Sandra Maria
tião Borges Wolf, Sergio. I:.uiz
Lopes, Sílvio. José Meurer, Tßr
Valdevino Guthjar, Valdemirp
Martins, Valdir Romualdo, Valm
nen, Vanda Wesphal, Vanilde
Lúcia Cunha, Vicente Miadutski,
'mermann, Waltraud Wesphal, W
ler.

es, Ru
Sebes

. vandro
rtunato,

, Valdir
B. Ve-

Sináicato. do.s Trab. nas In
e do. Mobiliário. de Jguá do. Sul
Epitácio. Pessoa, 345 _ Fo.� 72-

. 'Clemente M

Governador inicia
visitas
O Go.vernado.r Geno.

vêncio. Matto.s Neto,
desde o dia 2. do. co.r-

. rente está visitando. o.s

clubes do Distrito., co.
meçando. pelo. RC de
Imbituba, que se deu rio
dia 2 de julho., Içara,
dia 3, Florianópo.lis
Estreito., dia 7, São. Jo.
sé, dia" 8 e Flo.rí.anópo.
lis-Noroest�, no. último.
dia 9, devengo. na sema"
na ,entrahte . visitar o.s _.

Ro.tary Clubs de Criciu
ma Oeste (14) e Tuba
rão. Leste (16). O Go.
vernado.r enco.ntra nas
visitas ao.s clubes o. en

tusiásmo de cada um

deles e -de seus inte
grantes, no. sentido. de

. dar totál execução. do.s
Plano.s de Ação. para o.

. perío.do. 1986·87,

o significado dos
Serviços Profissionais

Que significado. têm
o.s Serviço.s Pro.fissio
nais para vo.cê? Ajudar
os jo.vens a enco.ntrar.
sua posição. no. mundo.

pro.fissio.nal, o.u melho
riH as co.ndições de em

prego. para deficientes
físicos? Talvez signifi
que enco.ntrar emprego.

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Qualro-Mei
URotary

para
o.u sim

ça"
egados,
tornar

para
..Oim
.que os

issionais

. indivi
organi·
'ço tra
neficio
'dade,
otados
mpre
llndial.

éticae
cios e ß
quando
SeFvi�os
uma dife
mo.s �s
demos

prol do
de nosSo
trabalho

,dutos nas prateleiras,
hoje praticamente va

zias, o que vem invia-

FESTA FOI SUCESSO d f
.

dí 1 bilízando os pequenosta o menceiro IVU ga- comércios.
"" Foí um êxito a nossa remos na próxima co-
Festa do Mícroempre- luna. SEDE PROPRIA

dsárío, realizada sábado, COM A CAMEPI _ Bstamos gestíonan o

dia 5, na Comunidade
.

Promovemos na quinta- para a locação de uma

S. Judas Tadeu. A boa feira, dia lO, às 20h, no sala e contratação de

Participação popular ga- Grupo Albano Kanzler, secretária-executiva, pa-
C

.

ra funcionamento. darantiu o. sucesso, no en- reunião entre a amepi
tanto, lamentamos a íal- e proprietários de mer- nossa sede. A partir de

d t·· ento d ceáríos, buscando' uma então, haverá um tra-ta e pres igram a

balho maís estreito. en-classe politica, que pou- solução." para o probte-
ca ,atençao nos deu, . ma 'que enfrentam . pa- tre a Ameví é os asso-

ã d etades.provando que aind,a es-,,: ..:..,;_rà...:,...a.,..···....,ie;po:_,s_iÇ�O-=-::-o��__p.,..r_o-::-:-:-_-:;-:_�;-:-:;----tamos sendo tratados'; -
.

dcom desdém. Registra-
..

Foto'Nortelâildia Lt a.
mos além da presença

.

R�a VenA.1tlo da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804
dos convidados, dos di- '

F L dretores de associações
., Metalúrgica

.

ranza t a.
congêneres, da Fampesc Rua Heínz Mahnke 210 _ Fone 72-1387
e da Camepi. O resul-l

.;.__-:- _

Caluoa da IME'I

ABANDONO DE
EMPREGO

De conformidade com

o art. 482 Letra I da
CLT convidamos a Sra.
Maria Bernardette de
Lourdes'Olska. portado
ra 'da Cart. Prof. nq
23.516 ..... Série 9 .-, Cad.
nO. PIS sob nq ••••••••

122.212. 51611, a com

parecer em nossa Em

presa no. prazo de 72
ho.ras. O não co.mpare
cimento ficará caracte
rizado. o. ABANDONO'
DE EMPREGO.
Jguá do. Sul, 11-01-86
Ciros Lavanderia Ltda.

Sindicato' das Indústrias da Construçlo' � do
Mobll1ário de Jaraguá do Sul

ASSEMBLSIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÄO .'.

O Presidente da entidade supra convoca .as'
fumas associadas para participarem da .Assem-l
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18,:
de julho, às 17 :00 horas, no Centro Bmpresarial.:
a Avenída-Getúlío Vargas, 621, a fim de deliberar
sobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA
OI, Leitura, discussão e deliberação sobre a pro
posta do. Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-'
trias da Construção e do. Mobilíário de Jaraguá do.
Sul, para renovação da. Convenção Coletiva, de.
Trabalho, a vigorar a partir da. 1 q

,

de .agosto do.'
corrente ano;
02. Delegação de poderes à. Diretoria do. Sindi-·
cato, para negocíar os termos finais da :C<mye.n
ção Coletlva, com a Diretoria do Sindicato Pro-
físsíonal.

.

Não havendo. número legal a hora meneio- :'
nada, a Assembléia Geral será realizada na mes- :
ma data e local, uma hora maís tarde, com a pre
sença de no mínimo. 1/3 (um terço) dos associa-

'

dos em condições de votar,
.

Jaraguá do Sul, 09 de julho. de 1986.
José Carlos Neves _ Presidente

OBslii Máquina& lIde,.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas"'ichapas de cobre, fundição de alumínio e .bro�
Destiladores de aguardente e alambiques de coJ't�.

Rua Jo.invilkh 433 - Fo.ne 12-1564'
Jaraguá do Sul _ SC

'.

Persianas herízontaís e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nos! Fone 72-0995

F010,' �Cenler Lida.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
,JARAGUÁ DO SUL _ SC

EDITAL DE CITAÇÄO
O Doutor Artur Jenichen Filho _ .Juiz de Di

reito em exercíeío na la. Vara da Comarca de

J'araguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc•••

FAZ SABER a todos quantos o. presente edi
tal de citação, com o prazo de vinte (20) dias, vi
rem ou dele co.nhecimento tiverem e interessar

possa, ·que por parte de Gabriel Schwirkowski �
sua mulher Regina Panstetn Schwirkowki, br�s�
l�üros, casados, lavrado.res, residentes e do.mlcl
liados na localidade Estrada Ribeirão do.s Hunga
ros, nesta cidade e,Comarca, através de seu bas
tünte pro.curado.r, advo.gado Dr. Reino.ldo. Mura- Ira, foi requerida. Ação. de Usucapiª,o. n9 10.512', pa- .

Ta aql!-isição. do. seguinte imóvel: - UI? terreno. i

rural com a área de 130.080,OOms2 sItuado no

município de Jguá do Sul no.s fundo.s do. lado par
d.'i Estrada Ribeirão do.s Hungaros, eom uma casa

de madeira construída em 1958, medindo. 6x15
ms .. e urr. rancho. de madeira co.nstnddo em 1955,
medindo 5xl0ms., fazendo. frente o. dito. terreno
com 256.000ms. em terras de Jo.ão. Furlani, e tra
vessão do.s fundos co.m 400,OOms. em terras de

·Wig.andQ Mayer; estremando no. lado direito co.m

305,OOms. em terras de Fidelis Murara, e pelo.
lado esquerdo. com 510,OOms. em terras do.s re

querentes Gabriel Schwirkows�i e sua mu�her,
distante 15kms do centro da CIdade de Jgua do.
Sul. Despacho de' Fls. 2: _ R.h. Registre-se e au

tue-se. 1 - Designo audiência preliminar de jus
tificação de po.sse para o. dia 18�08-86, às 09:00
ho.ras. 2 - Citem-se: a) pesso.almente, aquele em

cujo. no.me estiver transcrito. o. inióvel; b). pesso.al
mente, ainda, o.s co.nfinantes; c) po.r edItal, co.m

prazo. de 20 dias, o.s réus ausentes, incerto.s e des
conhecido.s. 3 - Cientifiquem-se po.r carta, para.
que maniiestem interesse na causa, a Pr�curado.-
ria da República no. Estado., a Pro.curdona _Geral
elo. Estado e a Prefeitura Municipal. 4 - Intime-se o.

representante do. Ministério. Público.. 5 - IntimeIÍI�
se.· Jaraguá do Sul, 30 de ,abril de 1986. (as) Jbse
Guilherrrie de So.uza _ JuiZ; de Direito. da la. Vara.
E, para que chegue ao. co.nhecimento. de to.do.s o.s

interessados '·ausentes, incerto.s e ,desco.nhecido.s,
fo.i expedido. o. presente edital, que erá publicado.
na forma da lei e afixado. no. lo.cal de costume, no
átrio. do. Fo.ruín; co.rrendo. o. prazo de 15 dias, pa-
ra contestarem, querendo, a-. co.ntar da sentença
que. justificar a po.sse, So.�''P.éll!i;-;de serem tido.s
como. verdadeiros os fatos alegados, pelo.s autOFes.
Dädo. e passado. nesta cidade de }araguá do. Sul,
ao vinte e três dias do. mes de junho. de 1986. Eu,
(Adolpho' Mahfud), Escrivão., o. subscrevi.

.

Artur Jenichen Fllbo
Juiz d� .Direito. 'em Exercício. n'a la. Vara

,- 1 terreno .cl 465m2 próximo. à Cohab.
_, 2 chäcaras' co.m benfeitorias em Três Rios do.

Norte.

R. Jo.ão. Píccoli,' 104 - fo.ne 12-2111 - Jaraguá do Sul '

'------�---------------------------------------

,0
Agora sob nova direção

Revele seu filme a co.res e ganhe desco.nto de 30% I

mail? uma ampliação d& 20x25 e um álbum COlllo.

brinde.
c

Foto Center - Galer-ia Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

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

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adél1a Fischér, 239 (Rodovia BR·,280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

INTERIMOYEIS:
Intermediária de
Imóveis Ltda.
IMOVEIS A VENDA

1 casa mista c/150m2, na rua Ida abna Ro.cha
(lateral da Rio Branco..

. - 2 casas de madeira na Ilha da Figueira.
- 1 casa em al�enaria c/130m2, na má Tho.maz

Francisco. de Góes.

o J C Manutenções

Dê flores a quem você ama. Decol'ações
de igreja e salão, buquélJ, arranjos, p\,ntas

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendlmen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
Rua Reinoldo Rau 606 _ EdiHc10 Santa Terezinha,

esqUina com Rua João Picoolt.

SCHWElTZER

Clínica· Velerinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR \
.

Sorveles PINGUIM

Clfnica de pequenos e granéles animais, cirurgias, vacinaçõ.és,
raio x, internamentos, boutique.

Rua Jolnvllle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ .Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Sabor, pureza e qualidade. Sirva..se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim"; em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo. Rubini, 1119 - Barra do. Rio. Cerro. (fundos
do Sup. Benthien) - Fo.ne 72-2181. - Jaraguá do. Sul.

CADA VEZ MELHOR PROVEI

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inve'I'no, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fo.nseca, nr. 1085 _

� F. 72-0603 Jaraguá do. Sul _ SC.
I.oja 2 Rua Reino.ldo. Rau, nO 530 _ F. 12-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC. ,

.

Loja 3 - Ro.do.via BR·280 (km 63) . Po.rtal de Jardgua.

Serviços de Conservação Industriais e �esi
denciais. Instalações e Consertos de toda a lInha

elétrica montagens de aparelhos e instalação de

interfO�es. '

�> �i �

Experiência e garantia do serviço executado.

Rua Equador 62 _ Fone 72-26�3 _ .Jaraguá do Sul

ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVITZ

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

.JiJ,raguá do Sul.

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos, de Títulos. da Comarca

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

lei, etc.
.

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

Ademir Hackbarth _ Rua Joinville, s/n _ Nesta -

Alcio.ne de Simas _ Nesta _ Baterias e Refrige
ração. Alvi Uda _ Rua Duque de Caxias, 20 -

Co.rupá _ Com. Repres. Transp. Macajo U�a. -

Rua Angelo Rubini, sln _ Nesta _ Esdra AdIlso.n
Felicio. _ Rua Mal. Deodo.ro., s/n Ed. Elsa Apto 205
_ Nesta _ Gabriel Hirschen _ Nesta _ Ivan Go.mes
de So.uza _ Rua José Teodo.ro. Ribeiro., 600 - Nes
ta _ Jorge Carlos Roo.s _ Nesta _ Laurici Stein -

RUa Jo.ão Januário. Ayro.so., s/n _ Ne�ta � Malhas
ZeU Uda _ Rua Olivio. Chio.dini PradI, sln _ Nes�
ta _ Mana Bento. Dutra _ Nesta _ Paulo. August
Claumann _ RUa Walter Márquardt, s/n _ Nesta
_. Silvio. Luiz Klimeko.wski _ Rua Águas Claras,
sln _ Nesta _ Valdir Prado. _ Nesta.

,

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

,

J1areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, �o
prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou enta?
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os refen
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

.

IH/Jaraguá do. Sul, 10 de julho. de 1986.
Aurea Müller Grubba· Tabeliã de Notas e

.)ficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



./

.tarap, do Sul - de 12 a 24 de julho de 1986 pAGINA·08

Compre ·seW! materials de coutruqlG Da

Arte Laje Jaraguá
Mate'rlals de construção e telhas coloniais direto da CerAmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje'da regíão, Visite-nos.
.

-

.

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário AntOnio Carlos Ferreira 8.50 _ Fones 72-1011',

12-2334 e 12-1292 ., Jaraguá do SuLSC.

ZBEse Q

I

.

Herdeiros da Du.quesaOs
22. OS DUQUESES DE VILA CHARTRES (VALO

lll) _ Em 1930, os italianos de São João tinham feito
muitas arrozeiras, no entanto, havia um problema sé
rio: a água. O problema se tornara agudo em 1933,
quando' o Sr. José Brldaroli deu a idéia de apánhar
água lá na "sédia" e o Andrea Pavanello "respondeu:
"Nó, nó, sacramenta! Lé massa lontanl". Todavia os

dois não pararam de estudar a idéia: "era só para
cima e para baixo, medindo a distância a passos lar-

gas, com o nível na mão, falando com todos os pro
prietários onde achavam que o valo poderia passar".
E assim chegaram a uma conclusão: "Pegar água lá no

Ropelatto que já' tinha canalizado a água dos esgotos
dos Pretti até ali", A estas alturas o grupo era forte:

.

Andréa Pavanello, José :erlçlaroUi, Luciano Leone, Car
los Tomelim, Augusto Tomelim e Oscar Goltz. Eles iam
meçar a obra quando interveio o Sr. Lourenço Pretti
com o nivel e duas estacas dizendo: "água não sobe
montanhas", E dali da ponte [dos Pretti) mostrou-lhes
que deveriam apanhar a água mais para cima. Onde
então?: Pelo menos "alí lia Savério!". Foi o que con

feriu depois com as medições do João Ballock:. ali
no rumo do Germanot com o Celestino (a água já
vinha até ali). O projeto final era praticamente este
atual com duas variantes: do José Sevegnani deveria
passar a estrada, entrar na terra da Olga Píccoli, atra
vessar todas as propriedades, passar no pasto do Wal
demar Gumz e continuar até' o Aluizio Demarchí: dali,
atravessar novamente a estrada (em' sentido contrá
rio de hoje), seguindo pelas. propriedades de Leonar
do Demarchí Honorinho Moreira. e caindo no traçado
atual, no Roberto Prestini.

Tiveram que mudar porque os Piecoli, Cecatti, Ba
gatolí e Paulo Freiberger não permitiram: não tinham
intenção de plantar arroz. O traçado foi modificado
pelo "engenheiro ímprovísado": o João Ballock. E'le
era de bom humor e dizia que com Um tombo a água
sobe morros também. Fez, então, o traçado que vai
do José Sevegnani, Rudí, Maffezzollí, Ramthum, De-.
marchi, Emího Maass e Roberto Prestiní: enfrentaram
morros e brejos ,e pagaram algumas indenizações. O
Carlos Ramthum quíz 200 mil réis, Emílio Maass 400
mil réis e os Pretti deixaram passar com a condição
de receber água e nunca as obrigações de sócio (?).
As obras começaram após a safra de 1933. Para' a
safra seguinte, já estava pronto. Além

�

dos idealizado
res do projeto, trabalharam também os senhores Este
fano Vicoski e Amândio. Foi todo ele feito com a pi
careta. cortadeira, pá e carrinho de mão. Em alguns
lugares, para evitar grandes curvas e aterros profun-

.

dos foram feitas calhas de madeíra, como a existente
na Clara Campregher. No dia que. soltaram a água, no
mês ele agosto, havia um observador em cada ponto
aparentemente fraco. para avisar de fechar em caso
de rompimento. Em 1945 o número de plantedores au

mentara muito ,e começaram os "roubos de água" e as.

reclamações de baixo (São João). O pessoal, então, li
derado pelo Sr. Ezelino Rasá se juntou e alargou o

cana], regulamentando a quantidade de água para ca-

da um,.
.

Bela lição esta. Enquanto na Europa as Nações se

organizavam para a destruição do mundo, aqui no "ma
to" os colonos se untam para a felicidade de duas Vi
las, a Duquesa e aChartres. Parabéns a eles! Nossa
homenagem póstuma, quando acontecerá?ã (A seguir:
O segredo dos duqueses!).

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malheíro Do 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com garantia dê 2O.QOO km.
�( :��n,�t_�'_i<J

Retifica de motores, regulagem, revisões e demais se�s.�pecializados
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmoc&el - Jorn. .l'rui .......... _ _ _;
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bro efetivo do lost. Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
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ASsinatura par� Jaraguá do Sul ••••• ,.. Cz$ 100,00
Outras cidades·. •• • ••• •• •• •••• •• • • • Cz$ 130,60
Número Avulso ....•..••............ Cz$ 1,50
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Relojoaria
'

AVENIDA
As m!ÜS finas sugestões para presentes,

j6ias, rel6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARlA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora t1!mbém aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanzna ster - o SEU REWJOEIRO

I'

II
II

Rel6gios, cristais, 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 carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreaçêo.: 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

laraguá do Sul. _ SC.

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA LTOA.
FÁBRICA: RUA JOINVILLE. 1016- FONE (0473) 72-1101

ESCRITÓRIO: RUlil CEL, PROCÓPIO GOMI'$. 99 - FONE (0473) 72-0066

JARAGuA DO SUL- SC

Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12�0181

.- -
- ,--

UA Hist6ria de nossa gente nio pode ficar s6 na saudade';

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario de Itapocu

• ..HÁ -40 ANOS
Ocorria um brado pela impren

sa brasileira, de socorro à Europa fa
minta e estava marcada a chegada à

Jraguá o rev. P. Henrique Pauquet S.
J. e o sr. Willy Siegmann, este por par
te da Comunidade Evangélica de Por
to Alegre, comissionados para organi
zar Comitês de Socorro à Europa fa

minta, que tinha sua sede em Estocol
mo, na Suécia e o departamento central

pera o Brasil, em Porto Alegre, no Co-·

légio Anchieta. Através dos jornais tí-
. nha-se ciência da situação de miséria
em que o continente Europeu se encon

trava, precisando de tudo e ainda mais
de roupas e alimentos. Dizia a impren
sa: "Somente as Américas é que pode
rão minorar os sofrimentos dos povos
europeus e ·é para cá que se dirigem
olhos suplicantes. "A direção central de
socorros era composta, além dos mem

bros acima mencionados pelos rev. E.

Schlíeper, Pe. Balduino Rambo S.J. e o

sr. Fernando S. Coutinho. Desnecessá
rio dizer que, apesar da situação deli
cada em que se encontrava o povo bra

sileiro, este contribuiu generosamente
para que os povos do Velho Mundo
voltassem ao que são hoje.

-- Ricardo Harnack e Mario Tava
res da Cunha Mello requeriam à Pre
feitura licença para construirem, cada
um, um sobrado de alvenaria, enquan-·
to que Miguel Miranda Coutinho, re

queria a construção de dois bungalow
de madeira e a Vva. Eva Buck solici
tava licença para executar um aumen

to na sua casa. João Ambrosio pedia
licença para construir um bungalow de
madeira. Cessada a guerra Jaraguá re

tomava ·0 ritmo de seu crescimento pa�
ra se transformar no que um concurso
escolheu o seu cognome: Metrópole do
Dinamismo. .

.

...HA 30 ANOS
-- Jaraguá do Sul comemorava o

80Q ano de fundação. e realizava uma

grande festa em homenagem ao Dia do

Colono, no dia 22 de julho de 1956 on

de se distribuiam 70 diferentes prêmios
no . Parque Agropecuário "Ministro

. João Cleophas", alguns de grande va

lor, como uma novilha Jersey do Go
vernador Jorge Lacerda, um potrilho
de 2 anos do dr. Murillo Barreto de

Azevedo, um prêmio segredo do dr.

Mário Bruzza, Sec. da Agricultura .e ou

tro prêmio segredo do dr. Lauro Fortes

Bustamante, Diretor do Fomento Ani

mal. Foram membros da Comissão dos

Festejos: Ney Franco, Presidente da:
Câmara Municipal; Dr. Luiz de Souza,
Deputado _ Estadual; Artur Müller Pre-

sidente da Associação Rural; Presiden-
te de Honra: Dr. Lauro Fortes Busta

mente, Diretor do Fomento Animal.
Era Presidente da Associação Rural.
Dr. Arnaldo Schulz, Vice - Albano
Kanzler; Secretário Eugênio V.

Schmöckel e Tesoureiro - Lourenço
Gressinger. Eram membros, ainda: João,
Lúcio da Costa, Dr.

-

Murillo Bàrfeto de

Azevedo, Mario. Nícolíní, Sergio Thom-

2selt'fC-Prdelis Wolf, Ricardo Buerger,
Francisco Modrock, Willy G. Gessner,

Augusto Sylvío Prodhoel, Guilherme,

I'

Schünke, Otaviano Tissi, Emílio Meier,
Alvino Hadlich, Alvino Schmauch, Al
fredo Bruch, Ary C. Froet, Alexandre
Haake, Henrique Jacobi, Artur Günther
e Paulino Pedri.

..•HA 20 ANOS
--

.
A Associação Rural de Jaraguä

do Sul preparava-se para realizar a 12a.
Exposição Agro-Pecuária e Industríat
por ocasião do día 25 de Julho, data

consagrada ao "Dia do Colono" e, opor
tunidade em que Jaraguá do Sul com

pletave os 90 anos de existência. Esta
12a. exposição deveria ter-se realizado
em 1965; contudo, diante da falta de
meios por parte dos Poderes Públicos
não foi possível a tradicional mostra,
interrompendo-se, pela primeira vez, a

tradicional festa do norte e nordeste,
catarinense, o que era lamentado pelo
Presidente João Lúcio da Costa. As
obras, mais uma vez, não ficaram con

cluídas e o Prefeito Victor Bauer, o

Preso da Associação �ural e a Acaresc
distribuiam comunicado, transferindo a

exposição para data posterior. Gover
nava o Estado o dr. Ivo Silveira.

.. �HA 10 ANOS
-- De '24 de julho .a 1<) de agosto de
1976 desenvolviam-se os festejos do
Centenário de Jaraguá do Sul, coman
dados pelo prefeito Eugênio Strebe, ten-
do na sua retaguarda um exército de
colaboradores que possíbílítaram a rea- �

lização da maior festa já havida no mu

nicípio. Era exposição de não maís aca

bar, depois da alvorada festiva com

fogos de artifício. Querem ver? Era

inaugurada pelo Governador dr. Anto
nío Carlos Konder Reis a E'XPO 100,
na Av. Mal. Deodoro da Fonseca; Ex- •

posição Agropecuária, pelo dr. Victor

Fontana, Sec. da Agricultura, no Par- -

que Agropecuário "Mín. João Cleo-:
phas"; Exposição Fotográfica, Histórica ;

e de Artes, na Escola Particular Jara

guá; Exposição do Artesanato local - e

catarinense, na Av. Mal. Deodoro; Con
curso de Produtividade do Arroz e o

día 25 de julho, com Alvorada Oficial
'e disparo de 100 rojões, em comemora

ção dos 100 anos de Fundação de Ja

raguá. Na ocasião- estiveram em Jara

'guá do Sul o dr. Carlos Augusto Leal
-

Jourdan e esposa Maria Izabel (jª fa- ,

lecida), como convidados especiais do
Governo Municipal e representantes da
sra. Helena Jourdan Ruíz (também já
falecida), a então única filha viva de
nosso fundador Emílio Carlos Jourdan.
hóspedes do diretor do "Correio do

Povo", onde também se albergavam
Enio Frossard Paixão e esposa Mayer-
li de Oliveira e Si1va Paixão e filho Car
los Henrique, de Juiz de Fóra-MG, o_
poeta Rudolf Hirscrfeld, de São Paulo !
re a então Srta. Eny Herbst, de Porto ' ,

Alegre, 'hoja residente em Buenos .Aí
'res. O Cél. José Jourdan Barroso Ruiz,
neto do fundador e filho de Helena
Jourdan Ruiz dirigia-se à imprensa ja
-raguáense para saudar o centenário
"desse notável centro cultural e indus
trial: fundado por meu avô". E con

-cluía: "Aos 93 anos, lúcida ainda, ma

mãe parece haver remoçado com a

aproximação dos festejos". Hoje sauda
mos o ano 110!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGöES, FURGÕES ISOTSRMICOS É >FRIGORIPICOS
Jaraguá. Esquerdo Ru� 'Dr: EDI.:ico Fermi, 113 - Fóne '12-1�77
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Conheça a linha Ch�et 86, a mais completa do mereado.
-

,

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigêncill$.sejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette OU Marap, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de pertoas novidades e vantagens desta nova-linha.'

'

Nós temos planos de pagamento e fi�anciamento facilitados pera yocê adquirir o-seu Chevrqlet es.

,-�.

Elelrônica ,

MENDONCA
ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME,
Posto autorizado video game Dacter e Dísmae,

Transcodificação de vídeos ímportádos.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

-

'.
Jaraguä do, Sul.

'Com.ercial Floriani
Máquínas de escrever menual; -elétrica e eletrö
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

'crivaninhas, balcões, anuários, -prateleíras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio/
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas. em geral \
" ,- .

: Cc;))nplet� ,ass,i�té.n<:i� T�tn�'a ' '-.õ'_ , ,::,
- .'

.
Consulte-nos pelo 'Fone: 72-1.492

" -,;. '...0+:'.'-
- i,.!. "

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

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

'""-""--__Lavagem, limpezà de
tetos e estofamentos.

,

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

.

' ..

'-'r: :'=';t�-.<� .: ..
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Seleção Varzeana en.frenta o Blolenau- quarta-feira· Arweo entrega novas inslalaçöes
. .

aos 'assoPI·ados· tembro de 1975, na gestão
" de Douglas Stange e pou-,

Com uma grande festa, co tempo depois cons

a Associação Recreativa truíu-se o ginásio coberto..
Weg, que congrega os co- com quadra polivalente,
laboradores do Grupo área construída de 1.400m2.
Weg de Jaraguá do Sul, e capacidade para 1.200

inaugurou no sábado as espectadores. Hoje, com a

suas magníficas instala- _ entrega do segundo pavi
ções, na presença da di- mento, a Arweg oferece

retoria da empresa e da ao associado. um. amplo
assocíação, imprensa, con-

.

c o m p I e x o SÓCIO" es

vidados e ftmcíonärios. A portívo que incluí ainda

inauguração esteve inseri- campo de futebol, cancha
da nos festejos do 209 ani- de .bocha, sala de jogos.'
versário da Arweg, e 25 bar, choupana para. festas,
anos da WEG, que trans- play-ground, entre outras.

correm em setembro. As A atual diretoria está
novas instalações, ergui- assim constituída: Célio
das sobre o pavimento Eisenhut, presidente; Au
térreo, constam de res- gusto Mueller, více-presí
taurante, lanchonete, sa- dente; Nivaldo Lehmkuhl,
cada e palco para apre- tesoureiro; Darci Correia
sentações artísticas, ocu- e Díomar Dallagnolo, díre
pando uma área de .... tore, executivos. Atual-,
1.415,74m2, onde foram in- mente desenvolvem-se 26
vestidos Cz$ 3,2 milhões. torneíos

, internos, dos 43
No pavimento inferior ío- programados pl este ano,
ram introduzidos melhora- nas maís diversas moda
mentos, como a reforma lídadeg e afora isso pon
do bar, ajardinamento e tificam no campo social
criação de uma sala de joo bailes, gincanas, festa' ju-.
gos, no local onde funcio- nina e outras.
nava o restaurante.
A primeira diretoria da

Arweq teve como presi
dente o hoje diretor Vi
cente Donini. A sede so

cial foi inaugurada em se-

I A Divisão Municipal de
'Esportes, convocou QS

'atletas que comporão a

Seleção Varzeana de Ja

raguá do Sul, que no día
'16, próxima quarta-feira,
'enfrentará o Blumenau
"Esporte Clube, às 21 ho-
ras, no Estádio Max Wi-
lhelm (com portões aber
tos), dentro das comemo

'reeões da Semana de Jera

gu" que ínícía-se hoje: Os
'convocados são: goleiros
.... tecão, '(Vila Lenzt) e Os
$iir (S. Antênío): zagueí
rO$' ..., Zehnder (Vila Len
zt), Juca e Gírolla (Inde-

I pendente); laterais _ Osni

.

e Rose (Canarinho), Brau
lino (Figueirense) e Piche

(Independente); meia can

chas _ Ednei (Canarinho),
.

Aldo (S. Luzia), Joel (Con
tinental) e Pópo Tíroní

(Saturno); atacantes _ Jair

(Vila Lenzi), Amarildo
(S. Luzia), Celso (Saturno),
Pópo (Canarinho) e Val-
mor Silveira (Santo An

tônio).
,
A Comissão Técnica tem

na direção Waldemar Ma
lheíro (Lula) e como mem

bros Raul Rodrigues, Nél
son Bruch, Lídio Schiochet
e Getúlio Lenzi. E afora o

amistoso, na terça-feira,
dia 15, a partir das 19h30,
acontecerá a Prova Rústi
ca "Jàragué do Sul 11.0
Anos", com saída defron
te a Lukísa, cumprindo os

inscritos nas três catego-

LITERll
FUTEBOL SESIANO _

Com a participação de 19

empresas, inicia-se no dia
2 de agosto, o Campeona-

.

to. Sesiano de Futebol de

Campo, que classificará 8

equípes à 5a. Olimpíada
Sesíana ,Jaraguaense, de

22fnovembro a 13/dezem
bro .. No dia 2 jogarão Mar
catto x Frigumz e Malwee
x Weg Máquinas e no dia

3, CSM Máquinas x Mari

soll€ Weg Motores x Ar-

gi.
.

ESTADUAL INFANTIL
_ A Mirtes, vice-campeã
citadina, representará Ja

raguá do Sul, nos días 18,
19 e 20 próximos, em Brus

que, no, Campeonato Es
tadual Infantil de Futebol
de Salão. Serão adversá
rias as representações de

Pomerode, Brusque e Jo'n
ville.
STOCK-CARS _ O pilo

to Sávio Azevedo, partici
pa neste domingo, em In

terlagos, São Paulo, de
um,a nova etapa dQ Cam
peonato ,Brasileiro de

Stock�Cars, do qual é um

dos destaques.

rias o trajeto que passa
pelas ruas Reinoldo Rau,
Cabo Harry Hadlích, Per
dinando Pradí e Domingos
da Nova..

VARZEANO RECOMEÇA
DIA 21

Com a participação das
doze equipes classífícades,
a segunda fase 'do 49 Cam
peonato Municipal Var
zeano de Futebol .teráíní
cio no día 21 de julho, se

gunda-feira, feriado muni

cipal. Esta semana a DME
reuniu os clubes, sorteou
as chaves e empossou a

nova Comissão Julgadora.
Na Chave Branca, cujas
partidas acontecerão sem
pre no período da manhã

estão Santa Luzia, Olaria,
Bangu, Vila Lenzí, Vila
Rau e Colúmbia, e, na Cha
ve Rosa, à tarde, Canari
nho; Figueirense, Contí-.
nental, Independente, San
to Antônio e Saturno.
Duas equipes se classifi
carão ao quadrangular de
cisivo, por chave.
E a partir de agora, com

a concordância dos clubes,
em adendo' ao .. regulamen-:
to, íuncíonaré uma Comis
são Julgadora, pare análí
.se e julgamento dos ca

sos de indisciplina extra-
. regulamento. Ela será so-'

berana e é integrada por
Flávio José Brugnago, Ri
vadávía Rassele, Jaime
Blank, Elomir Stengher e

Waldemar Vieira.

Pauli.slas vçncem fácil O Baepend·i
Um bom público pres

tigiou na tarde de domin
go, no Estádio Max Wi
lhelm, . ao amistoso entre

Os Veteranos do C.A. Bae
pendi e a Seleção Paulista
de Veteranos, cuja renda
total foi destinada a

APAE. Preliminando, Cruz
de Malta e XV de Novem
bro, na festa de entrega
de troféus ao campeão, vi
ce e artilheiros do Tor
neio "Alberto Teranto",
vencido pela equípe coru

paense. A vitória, no en

tanto, coube ao Cruz de
Malta, por 5 a I, gols de

Pomerode (2), Sandro, Né
có e Cidmar, descontando
Agostinho para o XV. Vil
mar Godzicki, Valério
Schulz e Flávio da Maia
formaram o trio de arbi

tragem.
Na partida de fundo,

aguardada com expectati
va, a Seleção Paulista der
rotou o Baependi por 5 a

2, gols de Edu (3), Terto e

Marco Antônio, descon
tando Arízínho e Aldínho
à equipe local. Alcides
Maffezzolli, jaraguaense
integrante do quadro de

á r bit r o s da Federação
Paulista de Futebol apitou
o amistoso, auxiliado por
Tibério Stuy e Simão Mar
cellino. As equipes: B�e-.
pendi _ Zecão, Girolla,
Píazera (Getúlio), Adolfo
(Arizinho), Guido (Joel),
Podéco (Reginaldo), Ju

quinha, Sabará (Mário
Papp), Vicente (Joel e de

pois Taranto), Hamilton

(Luiz Ristow e Sabará) e

Ivo (Aldinho); Seleção
Paulista _ Ado, Tuca, Ar-.
lindo, Donízetti, Lima, Jo
el Camargo, Romualdo,
Benê, Terto, Marco An
tônio e Edu.

Não (oi uma grande par
tida, mas o público saiu

satísfeíto por rever antí-.

gas legendas do futebol lo
cal e brasileiro. O amis
toso ensejou .no. desper
tár de interesse na reali

zação de um Torneio de
Veteranos, para atletas
acima de 35 anos, com

apoio da Liga Jaraguaen
se de Futebol.' Segundo as

informações, já existem
cerca de dez equipes in
teressadas.

MARCATTO ENFRENTA SERGIPE E AMAZONAS

NA OLIMPIADA SESIANA
Será aberta às 19 horas

do próximo sábado, día

19, em Blumenau, a 3a.

Olimpíada Nacional do

Sesi, no Centro Esportivo,
comemorativa ao quadra
gésimo ano de criação da
entidade. Jaraguá do Sul.

que sediou a fase classi
ficatória estadual de na

tação e atletismo, tem co

mo maior destaque nesta

Olimpíada Nacional, a

equipe de futebol de cam

po da Marcatto, que re

presentará o Estado en

frentando às 15 horas do

No ato inaugural fala
ram-o presidente da Arweg
Célio E'Ísenhút e Q) presi
dente do Grupo Weg,
Eggon João, da Silva.

ALVORADA TEVE ATI.ETAS SUSPENSOS POR 1 ANO
A Junta Disciplinar Des- mann, foi absolvido por,

portiva da Liga Jaragua- falta de provas sutícíentes.
ense de Futebol, presidida.
pelo advogado Altevir Fo- E

. além da suspensão
gaça Júnior, reunida no desses jogadores, o Alvo
dia 3 à noite. no Sesi, jul- rada teve o mando de
gou os Processos 21 e 221 campo invertido, já cum-

86. Ne primeiro deles, o prido centra o Grêmio.
atleta

.

Claudíonei, do D. Garíbaldi, para o qual per-
.

Pedro II (Corupá), foi sus- deu por, 3 a O .. Na outra
penso por quatro partidas partida da semifinal, Amé
oficiais e no outro, os jo- rica e Malvice empatarem
gadores Ronald Bruch, sem abertura de contagem
Mio, Ieta, Carlos Alberto e neste domingo, dia 13"
e Rubens Schroeder, am- jogarão Malvice x Gari
bos do Alvorada, foram baldi e América x. Alvo
suspensos por 365 dias es- rada, e, no- dia 20, na

portivos, por agressão ao . abertura do segundo tur
árbitro Tibério Stuy, no no, América x Grêmio Ga
jogo diante do Malvice. O ribaldi e Alvorada x Mal-
outro indiciado, Bach- vice.

JUDOCAS TRAzEM MEDALHAS DE CURITIBA
dia 20 e representante de O Clube Atlético Bae
Sergipe e no dia 22, às 20 pendi, através da sua

horas, a equipe do Ama- equipe de judô, patrocina
zonas. da pela Kohlbach e apoia-
Afora -a- Marcatto, na da pela Divisão Municipal

nataç5.o competirão nos de Esportes, participou
100m nado peito José nos dias 28 e 29 de junho,
Moacir Lehmkuhl (Equi- na Sociedade Thalia, em

pão) e nos 50m nç.do cos- Curitiba, do XI Festival
ta e 100m nado livre, Ka- Metropolitano de Judô,
tleen Henschel (Seara In� categoria de 6.a 15 anos,
dustrial). E dentro da pro-' oRde 1.100 judocas compe
gramação cultural, a Ban- tiram. A representação ja
dinha "Filho do Trabalha- raguaense obteve excelen
dor"., do Sesi de Jaraguá te desempenho, ganhando
do S'1ll ayresentar-se-á no

. medalhas de ouro os ju
diá" 20';" no' Centro Esporti� docas Bruno Breithaupt
voo Filho, Ricardo Alencar

Ulrich, Mauro Fábio Koch,
Jean Carlos Noemberg,
Mauro Mahfud e Humber
to Franco Mayer; meda
lhas de' prata para Wil
mar José Beirão Júnior e

Eduardo Neves e meda
lhas de bronze pata Lean-.
dro Paes Rangel. Wilson
RN. Salves e Vinícius J.
Wodzinski. este recebendo:
a medalha de bronze . II '

(4'! lugar). O sr. Adolpho'
Mahfud chefioU a delega-:
ção. acompanhand07d o

responsável técnico ,da,
equipe, professor Sílvio
Acácio Borges.
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Is ,Inolaçõ,es d,e 'FI,ávio José,
- o empresário Eggon João da Silva, principal

dirigente do Grupo Weg, adquiriu 11,86% das ações
ordinárias da Oxford S.A., de São Bento do Sul, em
presa do ramo de cerâmica e transportes. Eggon ago
rá é o segundo maior acionista �a. Oxíord, sendo o

primeiro o deputado Otair Beekcr, que detém 18,24%.
O valor da tranS@,Ção, segundo informou-se, gira em

Cz$ 32 milhões.
- O PMDB inaugura na próxima semana a sua

nova sede, no Edifício Domingos Chiodini, 19, andar.

La íunclonará também o comitê eleitoral do candida

to Adernar Duwe, que vem ese mobilizando junto ao

eleitorado, promovendo visitas' e participando em vá-
,

rios encontros. Duwe é, ao .lado de Roland Dornbusch,
o' candidato a deputado estadual pelo PMDB, por Ja-

raguá do Sul.
,

- CO PFL 'de Corupá reúne-se no !dia 15 para es

colha dos candidatos a serem apoiados, em novembró.
Segundo o presidente Ernesto Felipe Blunk, a tendên
cia é apoiar Décio Píazera e Nestor Westrupp a depu
tado estadual e o médico Amaro Joaquím Alves, a

deputado federal. A Frente Liberal de Guaramirim va�

apoiar, os mesmos candidatos, de acordo com Ademir:

Izidoro.
-- O Diretório do PDS de Jaraguá do Sul tem

se reunido com regular frequência. O partido prepara
agora a recepção ao governador Amin' e 'a seus can

dídatos, marcada para o dia 21 de julho, às 18h30, no

Baependi. No dia, após as audiências com lideranças
da microrregião, haverá uma concentração -política,
para a qual aguarda-se a -presença de centenas de cor-

relegionários.
'

- A Associação dos Munícípíos do Vale do Ita

poeu-Amvalí, reúne-se dia 18, sexta-feira, na Câmara
,'de Vereadores de Schroeder, para a sua assembléia or
dinária bimestral. O assunto principal da pauta será a

anälíse da primeira listagem do movimento econômíco
emitida pela Secretaria da Fazenda; À primeira vísta,
os índíces deverão ser bons para o Vale do Itapocu.
'-- Oferecer condições aos participantes de assi

milarem a filosofia, a metodologia e a origem dos
CCQ's, podendo esses conhecimentos serem utilizados

para a implantação, manutenção e expansão do prc
grama, são osobjetívos do curso "Círculos de Contro
le de Qualidade", a ser ministrado nos dias 16 e 17/
julho, na Associação Comercial, pelo proíessor Faus-
tino Vicente.

'

- No periodo dé 14 a 11 de agosto, na Marechal
Deodoro (próximo da Igreja Matriz), será realizada' a
3a. HEL _ Feira, Intel"colegial Estudantil do Livro, aue

contaré com o apoio dos colégios da cidade. O.:; bons
livros e as boas e sadias literaturas serão coloca<'os
a venda a. preços, acesslvels.

Café

Raul Rodrigues e César
Silva, esmerou-se em pro
porcionar atrações dignas
de Ullt evento de tamanha
grandiosidade. E pera que
o leitor possa acompanhar,
dividimos em setores, com
datas e horários específi
cos, possíbilítando melhor
visualizar a programação.

ATRAÇÕES ARTISTICO
C1)LTURAIS

' '

Neste" sltbadQ,' día :12,'
além" da homenagem. aos,
antepassados, rià .Prefeítu

,

ra, e do destile de abertu
ra às 9 horas, na 'Marechal

ANTES DE TOMAR UMA

, _pECISÄO, TOME UMA
-::

'�DECIsAO INTELIGENTE.

'Deodoro, o programa ofí- Feira de Arte e Artesana
cial marca para as 15 ho- to.
ras, no Ginásio de Espor-
tes 'Artur Müller, o lU 'BAILES E SHOWS
FECIJA-Festival da Can-
ção Infantil Jaraguaense e, Ontem à noite, dia 11, ESPORTE E LAZER
para as 20h, na Igreja no -uventus, roí escoimua Nesta área, as atrações
Evangélica Luterana-Cen- a Ramha dos 110 Anos, são as mais diversas. Ho
tro, o Encontro de Corais em acontecimento musica- je e amanhã (12 e 13), a

- 30 anor da SCAR, com do pelo MUSIcal Peopíes la. etapa do 4Q Campeo-
a participação da Associa- Internacional Show, do nato Catarinense de Vôo
ção Coral, de Criciúma, Rio deJaneíro. Outro baí- Livre, do qual "deverão
Coral Cameratta' Vocalle Ie constante da programa- participar cercá' de qua-
de. Blumeneu. Coral Uni- ção é o'da Soco Anança renta pilotos. No çl9��gp
versitário de Joinville, Co- (Rio Cerr-o), às 23h:cL_e ao- também (p).L�om ;P�0In9':
ral Infantö - Juvenil da mingo, com � Orquestra ção '.

do J.�:r-.ag��.: '.M.et()�
SCAR, Coral da Comuní- "Os Vilanenses" .. Ne dia Clube é Prefeitura; ��ga�
dade Evangélica .Luterana 17, terça-feira, 19h30, no da àS'f horas defronte a
e Coral da SCAR. Domín-

' Coreto da Praça do Expe- BreíthauptMotos, o'� En
go, dia 13, às 9hi durante dícíonáno, retreta com duro "1001 Trilhas", com
a míssa, na Matriz, apre- "Os Frenéticos" e na sex- chegada à tarde, após os
sentação do Coral da ta-feira, dia 18, no Gíná- pilotos percorrerem os

SCAR e da Associação Co- sio Artur Müller, Show cerca de 200 quilômetros
ral de Criciúma. A tarde, Crime Perfeito, com nove pelo interior de Jaraguá,
na Sociedade Aäanca (Rio bandas, cujos ingressos Schroeder e Corupá, no

Cerro Il). apresentação do estão a venda ao preço de campo de pouso de vôo
Grupo Folclórico Alpino- Cz$ 50,00 na Dakasa, Ma- livre. No período da tar
Germânico de Pomerode lhas San Remo, e Secet. de, em Rio Cerro II"show
er às 20h, no salão da Igre- Este é o preço para os de paraquedismo com os

ja Evailgéliça, encenação dois shows, incluindo o de "lcaros do Vale", de Blu
da peça "Faça Humor! sábado, dia 19, no mesmo menau.

Não faça a Guerra", pelo local, com o Bíquíní Cava- Na terça-feira, dia 15,
Grupo Teatral "Brucutu" dão, se ° ingresso for ad- Prova Rústica "Jaragué do
SCAR. ' quirido por antecipação; Sul 110 Anos", com lar-

caso contrário, para com- gada defronte a Lukisa, na
pra na portaria, Cz$ 50,00 Reinoldo Rau, às 19h3Ô.
por show.: Quarta-feira, 21h; no Er
No dia 20r domingo, Ilh, tádío Max WÜhel1I), -Sele

no Agropecuário, apresen- ção Varzeana de Jaraguá
tacão de "Os Frenéticos", do Sul, x Blumenau EC,
15h, apresentação' de "Be- com entrada franca. E de
ra e seu Regional", 18h30, sexta-feira (18) à domingo
apresentação de -denca (20), na Sociedade Víeíren
moderna com a Academia se, com a participação de
Movimento, 19h, desfile setesocíedadss, o 5CJ Tor
de modas - Portal de Ja- neio de Bolão "Cidade de
raguá e 23 horas, baile ofi- Jaraguá". Para completar
cial de aniversário da cí- o programa esportivo e de
dade e escolha da' Rainha lazer, no dia 20, com lar-'
dos Estudantes, no C.A. gada às 9h, defronte o CIP
Baependi, com o Grupo (Av. -Getúlio Vargas) 'e
Musical 4a. Redenção. Na chegada no Agropecuário,
segunda-feira, 21 de .j,ulho, momentos antes do culto
9h30, apresentação do ecumênico mercado para
Conjunto "Filhos do Rin- as 10 horas (ao ar livre),
cão" e neste sábado, após o Passeio Ciclistico "Jara
o desfile, no dia 19, na guá do Sul 110 Anos"; ,da
seqüência da abertura dá Prefeittira/HM/Calói.

Amostra Agropecuaria, a grande atração da fesla
.

A Amostra A�r�pecuá- ná�ias de veículos e ani- ta, Hermes Macedo, Gran-
na s:ra, s.em dUVIdas: a mals como g�do leiteiro, ja Raduenz, Granja Hen
atraçao,maior d�s festejos. cavalos, cameiros, porcos, ning, A I f r e d 6 Drews,Ela ser� �berta �s 9 horas frangos, entre outros. A Ewald Siewert, Ge:nésio
do próximo sa�a�o,,, n? relação, oficial dos estan- Marcelino, Paulo Jahn, AI
P�rque Agropecuano MI- des e dos 'expositores é víno Schwartz H' I'

,

mstro .João Cleophas": es.ta: Besc, Emater/Äcaresc, Emmendoerfer,' Au�u;t�
perI?anecendo �berta ate C:ldasc, Senar, Acarpesc, Demarchi, Roberto Brei
o dIa 21, ?as 9 as 22 h�- Smdicato, dos Trabalhado- thaupt,' Frigumz Agrope
r�s .. Autonda�:s do mum- ',res RuraIS, Gumz Irmãos, cuária, Salvita e Nélson
ClplO, da :_eglao e do es- Bletro Produtos ·Wersta', Riemer.
tado se farae presentes na Breithaupt Seara Ind A Amo t

..

. -,
'" s ra, aSSIm como

maug_uraçao da An:ostra, Com, W. Weege, Energe, toda a programação, será
qUé � uma promoç�o da Artama, Schuermann, Weg encerrada às 18 horas doPrefeitura, .com ap?lO. da S,�., Comercial Jaraguá, dia 21, com a entrega de
Acaresc / Cldasc / Sllldlca- Co}as,. Dalcelis, Com. Repr.' ,troféus e certificados. Pa
to�. dos Trabal�adores Rg-" �a,qumas Agrícolas, Ca- ra participar da'Amostra,
ralS de Jar�gu_a do Sul.

�:;: ,:�1l-: 'Roya�, ,Emmendoerfer será cobrado o ingresso
�o ,PavII?�o A r t u r�<O.Crun. VeIculas, Moretti & simbólico de Cz$ 1,00, queMuller,. no patIO _externo e J0Tdan, Menegotti Veícu- servirá para o controle do

nas balas, estarao expos- l?s,. Moi�hos 8antista, Ko- fluxo de público que de
�os ,os produtos das ag:o- loma DIstr. de Rações, ve acorrer ao Agropecuámdustnas, das concesslO- Jamail, Manoel F. da Cos- rio nos dias da exposição.

2a. Amostra Agropecuária
e às 15h do dia 21, Shows
musícal com Júnío e Jú
lio, de Joinville.

Ainda nesta área, dia
18, sexta-feira, 20h,' na

, SCAR, abertura do III Sa
lão Jaraguaense de Artes
Plásticas e III Encontro de
Arte em Porcelana, que
permanecerão abertos até
03 de agosto, das 14 às 20

'

horas. No dia 19, sábado,
9h, no Agrópecuário, aber
tura da Exposição Foto
gráfica "Jaraguá do Sul
110 Anos" e às 15h, final
do 1<) Concurso de. Decla- '

mação, e nt r e n o v e

concorrentes, com a parti
cipação dos poetas Alcides
Buss e Alverino Lídio Vi
eira, que além de compo
rem o júri, igualmente de-
.clamarão. A exposição fo

tográfica encerra-se no día
21. No sábado, também, a
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