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Maior rioor na ,uda de psicotrópicos pelas farmácias. Im outubro, o CampeoóatO/Faa'arras:
litado, colocando em ris- técnico. A venda índíscrí
co de vida, principalmente minada- será controlada

jovens, que muitas vezes atra:vés de· um trabalho
vão parar no pronto-só- conjunto com, a Associa

corro. ção Regional Médica, que
A Comissão foi criada está elaborando uma lista

em 25 de abril de 1984 e gem das drogas que cau

vem realizando um traba- sam dependências físiCa .e

lho de orientação e pre- psíquica, listagem esta que
venção através de 31 es- será submetida às farmá

colas, com país.: professo-
. cías. para maior controle

res e alunos. No municí- nas vendas desses medica

pio está· ocorrendo au- mentes, atacando, assim,
mento no consumo de de frente, o problema.
psicotrópicos, adquiridos No próximo dia 25, às

principalmente por meno- 20h, a Comissão volta a

res, vendidos pelas far-. se reunir com os profís
mácias sem uni critério síonaís responsáveis pelas

farmácias, para definir a

estratégia de controle,

quando poderá surgir a

Associação das casas do
ramo. Posteriormente, os

funcionários das farmácias
serão também instruídos
acerca dos cuidados que
deverão tomar na venda
de psicotrópicos, somente
através de receituário mé
dico.

E'stá definido para o' dia
26 de outubro, com inicio
às 9 horas, na Av. Mare
chal Deodoro da Fonseca,
o 2° Campeonato Regional
de Fanfarras, que tem por
objetivo promover e apri
morar o desenvolvimento
das técnicas musicais e a

formação cívica, cultural
e artística de seus partici
pantes. A realização é da
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis
mo da Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul e do
Campeonato poderão to·-

A Comissão Regional
de Prevenção ao Uso In"
devido de Drogas, inte

grada por profissionais li
gados à educação, saúde,

justiça e igreja, realizou
no dia 12, reunião com

gerentes e responsáveis
pelas farmácias do muni

cípio. O encontro foi mo
tivado numa troca de opi
niões do que vem ocor

rendo em Jaraguá do Sul,
com a compra e ingestão
de medicamentos perigo
sos e tóxicos, sem receita
médica ou sem orientação
por um profissional habí-

mar parte entidades eSCQ-
lares ÓU não, regularraentes
constituídas. . As· catego-:
rías são: aspírante, fan-·
farras símples.: fanfarras
com um písto e fanfarras:
especial.

.

, :'

A premiação total, ·em

dinheiro, será de Cz$ 10:
mil, além de troféus e cer-

.

tífícado de . participação.
O corpo de jurados será
integrado por maestros
e professores, convidados
pela coordenação do Cam-.
peonato de Fanfarra&' -.

.

,

Candidatos debatem com aca,dêlllicos':
CMl realiza a Campanha do Trânsito

. .
nense, o encontro f�i con-.
siderado muito produtívô é·'
serviu para os acadêmicos'
avaliarem, as propostas e'
os objetivos dos candi'dä-�
tos. .;

'
..

,

_ ..

Décio Piazera já gravou.'
programas para os horá-'
rios gratuitos na .TV, 'ce
didos ao TRE. Segundo:
previsão, até o final tia.
campanha, o candidato 'de;:
verá. ter

. sua'. mensagem
veiculada em cerca." de
vinte programas.'·

.

Mais verbas fede'rais

Os candídatos a gover
nador e. a deputado esta
dual, pelo Partido da Fren
te Liberal, respectivamen
te Vilson Kleinübing e

Décio Raul Piazera, a con

vite do Diretório Acadê
mico "P a d r e E I em a r

Scheid", da FERJ, pales
traram segunda - feira e

posteriormente foram sa

batinados pelos alunos, so
bre os maís diversos te

mas, que afligem as socíe

dades brasileira e catart-

em escolas, empresas e-en

tidades, através dos mem

bros da CMT�

A Comissão Municipal
de Trânsito desenvolve de
18 a 25 de setembro, cam
panha para marcar a Se
mana Nacional do Trán- Por outro lado, na se

sito, em conjunto com a gunda-feira, dia 22, a par
Biblioteca Rui Barbosa e a tír das 7 horas, serão feí

Delegacia Regional de Po- tas na Prefeitura Munici

lícía. A campanha consta pal, as inscrições para a

da colocação de faixas aquisição de apartamentos
alusivas ao tema e entre- no conjunto que o lnocoop
ga dé panfletos em pon- . irá construir em Jaraguá
tos estratégicos das ruas do Sul. O primeiro grupo
Reínoldo Rau, Epitácio será formado pelos cem

Pessoa e Marechal Deodo- primeiros inscritos, sendo

ro, visando a conscíentí- que os demals inscritos

zação e a educação do formarão os demais gru
trânsito. Tal campanha se- pos, segundo informa o

rá permanente, com . pa- coordenador da, Comhab,
lestras, projeção de slides Arístidés Panstein.

Morreu o Padre
Mirandinha
Aos 76 anos de idade,

faleceu às 3h30min de on
tem, dia 19, em Curitiba,
o Padre Arno Miranda,
carinhosamente conhecido
por Padre Mirandinha. O
extinto desempenhou du
rante oito anos a ativida
de de vigário paroquial de
Jaraguá do Sul, dedican

O Partido Democrático criminação, beneficiando dó-se principalmente no

Trabalhista (PDT), através uma única empresa, como apostolado e atendimento
do seu presidente, advo- é o caso em tela. aos doentes nos dois hos

gado Roberto Marcelino O advogado, represen- pitais' da cidade, além de

:Vargas Madrid, irá entrar tando ínteresses de dien- atender as confissões. Foi
com uma ação popular tes. impetrou día 17, na um servidor de Deus ex

contra a Prefeitura de Ja- Vara da Pazenda Federal, tremamente benquisto. O

raguá do Sul, caso a Cá- em Florianópolis, centra o seu corpo está sendo ve-

mara de Vereadores ve- Delegado" da Receita Fe- lado na Igreja Matriz São C O M UNI C A D O
nha a aprovar (está em deral em Santa Catarina, Sebastiãe, de onde sairá Tendo em vista a mudança de endereço do:
tramitação) e o Executivo dezoito mandados de se- após a missa das 9 horas, nosso parque gráfico, para torná-lo mais síntoní-
sancionar a lei, conceden- gurança contra o compul- em direção ao' cemitério zado com a redação e os demaíj, dapartamentos do
do isenção do ISQN a Via- sório que o governo vem do Seminário de Corupá. jornal} o "Correio do Povo" vem circulando com

ção Canarinho, até feve- cobrando na compra de Na próxima edição, da- certo atraso e com menor número de.pägínas. Es- .

reíro de 1987. A ação po- novos veículos. E dentre reinos outras informações peramos, a partir das edições seguintes, regularí-
pular já está pronta, se- os impetrantes acham-sé sobre o Padre Mírandí-

zar a situação, pelo que pedímos-a compreensão .

gundo Madrid, afirmando nomes bastante conheci- nha, Que descanse em de todos. A REDAÇÄO.
que não pode haver dis- dos da política regional. paz!.

'

,_I_·'r_===:::::;:;:::=========;:;::::::::;:::=====�
APUQUE EM SUA TERRA. Construa haW,tações mas preserve a har-

a Jaraguá
construção de escolas' da
rede municjpal. O projeto
global 'era de Cz$ : 1.250
mil..

o Ministro do Desen
volvimento Urbano e Meio
Ambiente, Dení Schwartz,
está em Joinville e assina
convênios pela manhã com

diversos municípios. Jara
guá do Sul deverá ser con

templado com Cz$ 3 .mí
lhões, a fundo perdido, pe
ra aplicação em obras. O
município recebeu também
Cz$ 650 mil do salário
.educação, cota federal, do
Ministério da Educação,
para melhorias, reformas e

Ação popular contra isenção dolSQH Por outro lado, a Prefei
tura: está desapropriando o
imóvel onde ache-se insta
lado a Pizzaria Casarão,
pera a implantação da ró
tula na cabeceira de pon
te Abdon Batista, o que vi':
rá melhorar o

.

acesso da;
principal entrada' da cída..;·
de. 11., ";

EXPOSITORES CROMADOS
MOVlMENTAÇÄO .INDUSTRIAL.'

.

IRIIMImonta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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;._ Nossos cumprimentos 22, troca ldél(de o vigário
• :Weg, pel� seus 25 anos Padre João Heidemann; .

tie fundaçã-º. comemorados dia 23, o prefeito Durval

dia 16� Suas olto empre- .
Vasel e o Sr. Elias Brug-.

� reúnem nada mais, na- nago e no dia 24, o co

da menos do que 6.100 municador Valdenir Luiz

colaboradores. E no mês Freíberger, o Tuti, da Rá

de -ºutubro, Apolinário dio Jaraguá. Felicidadesl.

.Temes lançil.fá o livro
- A coluna chama a

contandQ. a história deste atenção para o concerto

gr_de grupo 1D,d�trlal de violão, dia 25, às 20h,
jaraguaense. na SCAR, com os violo-
_ O Coral da Socíe- nístej, Aldo José Gums e

dade Cultura Artística, já Pedro Paulo de Castro Pe

tem várias apresentações reíra.: que apresentarão.
marcadas. Em outubro. em seus repertórios, obras
dia 12, na festa de N. Sra. de grandes mestres. do

Aparecida, na Ilha da Fí- violão. Não deixe de par-'
gueíra e dia 26, no En- ticipar. Entrada franca.

contro de Corais, em Co- ...:. Esta semana. aconte

rupá; .em novembro, dia ceu o Café das Primas na

8. participa dos 25 anos residência da Sra. Vera

da AABB e dia 16, canta Marquardt Haake, o lan

na missa da TV Cultura, che da Sra. Rosemary Loss

às .tOh. Behling e jantar na
- resí-

'_ Será sexta-íeíre pró-
. dênda do Dr. Alfredo

xlIDa, o Baile das Debu-
.

(ZUda) Guenther.
tantes de G'uuamiriln, na· "- Anote esta: Os me

Sociedade Diana, musícado lhores serviços de mani

pelo Conjunto
.

de Ritmos cure poderão ser presta
Society. Quinze lindas ja- dos em sua própria casa.

VeDS debutarão. A promo- Para tanto" marque o dia

ç40 do Rotary e da Pre- e hora pelo fone 72-1980.

feitura lB'lciar-se-a às 22 - O café colonial be

horas e mesas poderão neücente da AAB�, em

ser adqulrldas nas Lojas prol da APAE, dia 27 pró-
10M xlmo, com desfile de mo_no

..

_ No dia 16/setembro, das e serteío de bríndes,
o casal Mário (Diva) Ta- de antemão é sucesso.

vares da. Cunha Mello, Convites à venda no Ban-
- comemorou 53 anos de co do BrasU, a Cz$ 35,00.
casamento; na mesma da-

- O Sr. Curt Richter,
ta. Eugênio Victor (Bru-· da Com. Ind. Breíthaupt,
nhilde Mahnke) Schmö- foi eleito o Motorista do

'ckel, ele nosso Diretor, vi- Ano, à .nívelregíonal, en
ram passar 36 anos de ví- tre 14 concorrentes, pro
da matrimonial e o casal moção de A Notícia.
Walter

. (Isolde) Gosch,
completou as bodas de
prata. Parabénsl.

.

- Aniversaria dia 20, o
acadêmico Paulo. José Ro
sa' de Bem, estudante de

odontologia da UFSC; día

João

PÁGINA 02

Gente & Informações
El'JLACE SOUZA

-

_

PIRES
A sociedade flo-'

rianopolitana [viverá
no dia 27 do corren

te um acontecimen
to social

-

de grande
relevo, com o casa

mento de Sônia Re
gina, filha dileta do
Dr. Norton Mário
Silveira de Souza e

sua esposa Alice An
tunes e Sérgio Rober
to, filho do sr. Eu
gênio Procópio Pires
e sua esposa Alayde
de Abreu Pires.

O casamento' acon
tecerá às 19 horas do
dia 27 de setembro
de 1986, na Capela

.

do Colégio Coração
de JeSU$, com a pre
sença dos pais, das
testemunhas e convi
dados.

Após a cerimônia
o novel casal recebe
rá o seu largo circu
lo de amizade nas

dependências do Ho
tel Maria do Mar. na

Capital do Estado.

"Correio do Povo"
apresenta aos nuben
tes votos de muitas
íelícídades, extensi
vos aos respectivos
pais.

. e' Maria

DEBUTANTES DO CLUBE ATUlnco B;AEPENDI

Anja Meder, filha de Gizeli .Monlque Cízeskí,
Slghart (Hllda Meyer) Me- fllha Zeztto (Dulce Léa)

Cizeski..d&�.- _

Um toque de amor. Dê flores a quem você

ama. Decorações, buquês, arranjos.. plantas oma- .

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casei dás Flores

Karla Schacht, filha Príe
dei (Rosita) Schacht.

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.

Andréa Qlrcla, filha Alr
son [Dalva Schulz) Garcia.

Reinoldo Rau 606, esquina com a <João Píccolí.

Mamãe
a.rio do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

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

Reloiaaria avenida
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n\' 9

Exclusividade T.

Macchlone - Acessory -

Divina Decadência

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso Epitácio Pes
soa,868

Fone 12-1201

Jaraguá do Sul.

Roupas infantis, perfumes e bijouterias

Rua Barão do Rio Branco 168 ..,.
Fone 72-0695

.

Jaraguá do Sul

PIAZERA
Idéias lavas.

Depulado Esladua'l
. Déci·o Raul Piazera - n: 25155 - PFL

Genie '" lava -

Coruja

25155

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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det Hota Agradecimento
Os familiares enlutados do Senhor
FRANCISCO PIRMANN

comunícam o falecimento do querido esposo, pai,
sogro e avÔ, ocorrido no !dia 11 de setembro, às
5h30mln, com a idade de 70 anos e 10 meses, dei
xando enlutados a esposa Marta Klein Pírmann,
2 fllhos, 3 fílhas, 3 genros, uma nora, 12 netos e

demaís parentes. A familia agradece ao jovem
Luiz Fernando Marcolla, pelos primeiros socorros

prestados, a enfermeira e enfermeiros do Hospital
.S. José que o conduziram imediatamente a Joín

ville, enfim, a todos ,'os que o socorreram, telefo
naram, enviaram flores, coroas, cartões e telegra
mas, ao Sr. Ivo Konell pelo apoia, e, em espe
cial ao Padre Mauricio, pelas paãavras conforta
doras e acompanhamento do extinto até 'Sua últi
ma morada.

A todos, o etemo agradecimento da tamíüa
enlutada.

- Jaraguá do Sul, setembro de 1-986

Coluna da AMEVIII

NOSSO ANIVERSARIO ... No dia lO/setembro,
a Associação Comercial e Industríal das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu, comple
tou o primeiro àno de existência fecunda, contan
do atualmente com 150 associados. No balanço
das atividades, notamos que o esforço foi válido
em todos os sentidos. A Ameví trabalha em con

junto com a Federação das Associações das Micro
e Pequenas Empresas (Fampesc) e, sendo associa

da, a empresa pode usufruir da assessoría jurídi
ca da Federação, além de dirimir dúvidas ou to

mar informações, acerca da SUa atividade.
Para associar-se, a jóia é de Cz$ 30,00 e a

'mensalidade de Cz$ 25,00. E ainda neste mês, a

Amevi passará a funcionar em dependência alu

gada, na rua Venâncio da Silva Porto 331, esqui
na com a João Planinscheck, onde acontecerão as

reuniões'semanais da Associação.
COM O BADESC _ Com boa presença de as

sociados, no dia 11 tivemos a palestra do Sr. Cé

sar C, Cabral do Badesc, de .Ioínville, Ele infor

mou, dentre' outras, que de momento o Promicro

está fechado, em vista dos poucos recursos re

passados pelo BNDES, mas que possivelmente em

meados de outubro deverá reabrir.
AGIO _ Diretores da Amevi, junto com as

sociados, participaram dia 16, em Blumenau, de,
reunião que tratou sobre o ágio; que vem sendo
cobrado nos produtos têxteis, o que vem coI?
prometendo as pequenas e microempresas, em VlS

ta das dificuldades em conseguir fios. As indús

trias de fios vem cobrando até 25% d� ágio" sob

pena de não entregar o produto as tec�lagens.

Foto Nortelândia Ltdá.·
Rua Venâncio da Sílva Porto 785 _ Fone 72-2804

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

I.

II
Ontem a tua presença a nos proteger e amar.

Hoje o vazio da tua ausência. Amanhã a certeza
do reencontro.

Filhos, genro, nora e netos da saudosa
I N G E B O R G M__A T H I A S

agradecem sensibilizados a todos que levaram
seu conforto, pessoalmente ou de outra maneíra,
por ocasíão. do seu falecimento ocorrido dia 11
de setembro, aos que remeteram flores, coroas,
cartões e telegramas e que acompanharam o cor

tejo' até o Cemitério Municipal.
Um 'agradecimento também é dirigido aos, que

participaram da míssa de sétimo, día, realizada
ontem, sexta-tetra, na Igreja Matriz S. Sebastião.

Jaraguá ido Sul, setembro de. 1986
' ,

:
.-

t 'de
'-' .

AgradecimentoNota

t Nota
'

de Agradecimento
A Iamílía enlutada de
EDMUNDO ARNOLDO ,EMMENDöRFER,',
raíectdc no dia 14/setembro, aos 76 anos de

idade, deixando enluitadios a esposa 011l1a Ra
bock Emmendörfer, três filhos e cínco netos,
agradece sensíbílízada as manifestações de pesar
recebidas, aos parentes e amigos, aos que envia
ram tíores, coroas, telegramas .e cartões de pê
sames, ou acompanharam as cerimÔnias e sepul
tamento daquele ente querido. Outro agradeci
mento é dirigido ao Corpo Clímco do Hospital
São José,' pelo pronto atendimento, assim como

aquelas pessoas que tomaram parte da míssa de

sétimo día, realizada ontem, sexta-feira, na Igre
ja Matriz S. Sebastião.

Jaraguá do Sul, setembro de 1986

CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA
"MARECHAL RONDON"

Jaraguä do Sul _ Santa Catarina

. Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÄO'
O Clube de Tiro, Caça e Pesca "MARECHAL

RONDON", na forma da letra "d", parágrafo 1°,
artigo 31, combinado com o artigo 36, do estatu
to social, convoca seus associados para uma As
sembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no

dia 04 de outubro de 1986,' às 08h30m,in em pri
meira convocação, ou 30 minutos apÓs,' em se

gunda, tendo como local as dependências da sede
social da S.D. ACARAt, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, para deliberar sobre a seguinte

- ORDEM DO DIA:
'

I _ Reformulação, discussão e aprovação dos

estatutos sociais do Clube;
II _ Autorização para alienação de uma área

de terra do Clube, localizada na Vila Lalau; e

III _ Assuntos geraís de Interesse social.
Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1986.

ENNO JANSSEN - Presidente _

Organização Contáhil "A Comercial "�SC' Ltda,
Deixe sob nossa responsabilidade os serviços contábeis de sua empresa.

Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Fone 72-0091

J'araguá do Sul - SC.
-
--

Faça -sua empresa chegar
maís longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone' 72-0091.

Magisté,rio '

Municipal':
estatuto

A Secretaria de Educa
ção, Cultura, Esporte e

Turismo de Jaraguá do
Sul está ultimando' deta
lhes do anteprojeto do
,E_Statuto do Magistério
-Público Municipal!. que
nos próximos dias será dis
cutido pelas díretoras, pa
ra, posteriormente, ser en
caminhado ao. prefeito
Durval Vasel que, por sua
vez, enviará mensagem
Legislativo, expondo a

necessidade da' sua apro
vação até o fínal deste
ano, hája vísta que o 'IVÍI
nistério da Educação con
dicionou

.

a . liberação de
recursos aos munlcípíos; a
partir de 1987, ao Estatuto.
Anexo ao Estatuto acha
se a classificação dos qua
dros de carreira.

'

MUSEOLOG� EM'
_

.

JARAGUA

Esteve _ em .
Jaraguä do

Sul, no dia 13, a museólo
ga Tereza Fossari, da
Universidade Federal de

-

Santa Catarina, que visi
tou as instalações e: o
acervo do Arquivo e Mu
,seu Histórico, em, fase de
formação, transmitindo
uma série de vatíosa, til
fOrÍnações acerca da .mon
tagem dos mesmos. Fos
sarí disse 'que C;

-

munící-
pio possui' já um 'acervo
consíderável, Q que.

é

um

bom início à,preservação
de sellS. valores

.

históricos.

EVJ;!NTos DE'" 1987
-.

A
.
SECET es t

é

corresponçlend_o' aos clu
bes e entidades do muni
cípio, ,no sentido do :en
vío �o� 'eventos 'qU� .se
realízarão no pröxímo
ano, taís como festívida- �

des, de reí e rainha! festas
típicas, promoções esporti
vas, culturais, religiosàs e

sociais, assim como as da
tas em que ocorrerão.

_

Is
to visando o Calendário
Cultural de -1987.' Os da
dos deverão ser remeti
dos à Secretaria até o dia
27 de setembro.

215
A,NOS
1961 Weg 1986

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: sábado
Sr. Horonato Tomelim,

em Blumenau; Sr. Heinz

Püttjer, Sra. Marílene CÓ

pi, Bianca Andréa So

creppa, Sra. Amazilda da
Cunha Jacobi, Ana Cláu
dia Siefert.
Fazem anos domingo
Sra. Lídia Maas Volk

mann, Sr. Max Schneider,
Sr. Haroldo Schneider, em
Itajaí; Sr. Alfredo Gusta
vo Horst, em Fpolis; Me
rací Rubíní, Sra. Leocádia
Pedri Demarchí. Marli
Reck, Alexsander Marcel
Dumker.
Dia 22jsetembro-
Padre João Heidemann,

Vigário da Paróquia S.
Sebastião; Sr. J u a r e z

Müller, Sr. Olivia Pater
no Doering, Sr. Ari Vols
ki, Osny Wackerhage Jú
nior. Sra. Lourdes, esposa
de Marcelino' Zanghelini;
Sr. R en a to' Guilherme
Stulzer, Viviane, filha Vi
tório Altair (Rosely) Laz
zaris, Luiz Antônio Darem
e Iara Blank.
Dia 23/setembro
Sr. Durval Vasel, Pre-

" feito .Munícípel de Jara
guá do Sul; Sr. Elias Brug
nago. Rogério Edson Krü
ger, Sra.' Cecília Tar

nawski, Márcia M a r i á

Holler, Sr. Ottomar Gaia,
em Itajaí; Sra. Martina
Liesenberg, Sr. H o r s t

Stein, em Jlle. Aldo Vol
tolini e Nivaldo Líndner.
Dia 2,4jsetembro
Sr:Valdenir Luiz Frei

berger (Tutí). Sra. Ruth
Venske .oechsler,' Sra.
Deísí Maria Pereira Berns
toff, Sr. Artur Erschíng,
Sr. Nivaldo Adalberto
Freiberger, Sra. Adelina
Scheuer, Sra. Cecília, es

posa de Theobaldo Hage
dorn; Sr. Olegário Stin

ghen. Waltrudes .Míelke.
Dia 25lsetembro
Sr. Tarcísio Fischer, em

Guaramirim; Sr. Sérgio
Zonta, Sra. Isolda da Cos
ta Behrens, -em Cuarami
rim; Mima Adriana Krau
se, Rogério Luís Gonçal
ves, Sra. Herminia, espo
sa de Santos Temasellí:
Sr. Gerhard Grützmacher,
Sr. Ottmar Kreutzfeld.

PRECE A
STA. CLARA

,

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

mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no .go día dei
xar queimar até o fim.'
Publicar no 99 dia.

Agradece K.K.
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Edital 15.036 de 09-09-86.
Luiz Carlos Vltkoski e

Maria de Lourdes Anzinl
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na
Rua 25 de julho, 80, nes
ta cidade, filho de José
Vítkoskí e de Adelaide
Schmitt Vitkoski. Ela, bra
sileira, solteira, operáría,'
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Ange
lo Schiochet, 248, nesta
cidade, filha de Valentim
Atilio Anzini e de Gertru
des Sadzinski Anzini.

Edital 15.037 de 09-09-86.
Jorge Adão Rodrigues e

Maril1 de Fátima Nunes
Ele" brasileiro, solteiro,
operário, natural de Vila
Ibaré, Lavras do Sul, Rio
Grande do Sul, domicilia
do e residente na Rua Ro
berto Ziemann, 1297, nes-

NASCIMENTOS

Dia 25/agosto
Luís Rodrigo, filho Bene
dito (Carmen) Servo.
Dia 30/agosto
Andréia, filha Ossya (ETe
ní) Violante.
Dia 02/setembro
Carlos Eduardo. filho J0-
sé Carlos (Luciane) de An
drade.
Dia 06/§etembro
Ketlin Cristina, filha Enil
do (Alice) Fischer.
Luís Alberto, filho Carlos
(Iara) Emmendoerfer.
Jean Carlo, filho .odair
(Irocíldes) Baruffi,
Dia 08/setembro
Robson Samuel, filho Adil
son (Márcia) Dias.
Josímar Estevão, filho Jor
ge (Cristina) Baader.
Juliana, filha Pedro (Ene
dir) da Silva.
Jeíerson Roger. filho Re
naldo (Orísnalda) Mendes.
Dia 09/setembro
Sandro Rogério, filho Tar
císío (Maristela) Stephani.
Denizio, filho Antônio

(Olívía) Lsscowltz.
Dia tO/setembro
Saionara Karins. f i I h a

Jorge (Ivana) Bertoldi.
Andersen, filho Alcides
(Iraci) Jahn.
Alexandre, filho Aristides
(Filomena) Morbís.
Dia H/setembro
Aline, filha James (Clari
.ce) Jantsch.
Dia 12/setembro
Aline Francíelle, f í 1 h a

Nélson (Florisbéla) .Mohr.
Andréa; filha Gilson (Mar
tha) Nunes.
Dia t3/setembro
Alex, filho Ildemar (Ber
nadete) Moirer.
Dia 15/setemb'ro
Deize Graziela, filha Sil
vio (Lourdes) Lirantoci.

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA ORUBB:A LEH.\1ANN, oficiaI do R�

gistro Civil do 19 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 casar. os seguintes:
ta cidade, filho de Tor- nhohl, 206, nesta cidade,
quato Severo Rodrigues e filho' de Evaldo Doehl e
de Joanna Rita Rodrigues de Emília Doehl. Ela, bra
de Rodrigues. Ela brasilei- síeíra, solteira, operária,
ra. solteira, operária, na- natural de Tucunduva, Rio
tural de Canoinhas, neste Grande do Sul, domicília
Estado, domiciliada e resi- da e residente na Rua
dente no Morro da Boa Friedrich Wilhelm Sonne
Vista, neste distrito, filha nhohl. nesta cidade, filha
de Esmeraldo Nunes e de de Gustavo Ewaldo Kopp
Helena Delinski Nunes. e de Zelma Kopp.

Edital 15.038 de 10-09-86.
Luiz Ademir Tomelín e

Veronlca Schulz
Ele, brasileiro, solteiro,
estofador. natural de Gua
ramírím, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Emilio Mahnke Ju
nior, 1.536; em Guarami
rim, neste Estado. filho de
Adolfo Tomelin e de Hil
de Pommerening Tomelin.
Ela, brasileira, -solteira, in
dustriária, natural de Ja

raguá do Sul. domiciliada
e residente na Rua Carlos
Eggert, 478, nesta cidade,'
filha de Leopoldo Schulz
e de Elvira Schulz.

Edital 15.042 de 11-09-86.
Lucio Postal e Benildes
StoU
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de São

Jorge doIvaí, Paraná, do
miciliado e residente na

Rua' Walter Marquardt.
nesta cidade, filho de Li
no Postai e de Maria Apa
recida Morais Postai. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do
'Sul, domiciliada e residen
te em Santa Luzia. neste

distrito, filha de João
Stolf e de Ildima Carmen
Stolf.

Edital 15.043 de 11-09-86.
Edital 15.039 de 10-09-86. Afonso Agostinho Bortoll-
Adernar Schulz e Lotva ni e Salete Terezinha Na-
Goretl Soares gel
Ele, brasileiro, solteiro. Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara- industriário, natural de
guá do Sul, domiciliado e Jaraguá do Sul. domícílía-
'residente na Rua Carlos do e residente na RUa An
Eggert, 478. nesta cidade, gelo Rubíni, 627, nesta ci
filho de Leopoldo Schluz e dade, filho de Silvio Bor
de Elvira Schulz. EIa, bra- tolíní e de Ana Mathedi
sieira solteira, costureira, Bortolini. Ela, brasileira,
natur�l de Lages. neste solteira. comerciária, natu
Estado, domiciliada e resi- ral de Guaratuba, neste
dente na Barra do Rio - Estado, domiciliada e re

Cerro, neste distrito, 'filha sidente na Avenida Getu
de Celso Soares e de lio Vargas, 178, nesta ci
Santa da Silva Soares.' dade, filha de Waldemiro

Nagel e de Olívia Glovats
kí Nagel.Edital 15.040 de 10-09-86.'

Osníldo José Nelitzel e

SilvIa dos Santos
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Venancío da Sil
va Porto, 709. nesta cida
de, filho de Alfredo Neit
zel e de Charlotte Voelz
Neitzel. Ela, brasileira,
solteira, industriária. na

tural de Irineópolis, neste
Estado" domílícíada e re

sidente na Rua Victor Ro
senberg, 134, nesta cidade •

filha de Miguel José dos
Santos e de Justina Alves.

Edital 14.041 de 11-09-86.
Siegfried Doehl e Adi

Kopp
Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Pal
mitos, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua,
Friedrich Wilhelm Sonne-

Edital, 15.044 de 11-09-86.
Waldeclr Hamilton Bol
Jauf e Arlete Vieira da
Rosa.
Ele. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Jardim
Pinheiro, em Jarazné-Es
querdo, neste distrito, fi
lho de Waldemar "Bollauf
e de Maria da, Lourdes
Bollauf. Ela, brasileira, sol-.
teira, costureira, natural
de Jàraguá do Sul, domi
ciliada e residente em

Pedra Branca; neste' dis
trito, filha de João Vieira
da Rosa e de Palmira Te
cílla da Rosa.

Edital 15.045 de 11-09-86.
Mário

-

Luis Rita Rosa e

CléIa Regina Alves
Ele, brasileiro solteiro,
operário, natural de Jara-

guá do Sul, domiciliado e

residente' na Rua José
Emmendoerfer, 806, nesta
cidade, filho de Antonio
Rosa e de Onelia Rita Ro
sa. Ela. brasileira, solteira,
operária, natural de Lada
inha, Minas Gerais, domi
ciliada e residente na Rua
João Klein, 31, nesta ci
dade, filha de Ivani Ma
noel Alves e de Cirlei Al-
ves.

Edital 15.046 de 12-09-86.
João Moacir Fiamonclnl e
Elsa Stollberg
Ele. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ro
deio, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Alfredo Schumann, 78,
nesta cidade, filho de
Ivanilde Piamoncíni. Ela.
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

RUa Alfredo Schumann,
78, nesta cidade. filha de
Herbert -Stollberg e de
Anesia da Silva Stollberg..
Edital 15.047 de 12-09-86.
Jaírton da Sílva e Cleía
Hinkeldey
EIe,', brasileiro, solteiro,
operário, natural de Po
merode, neste Estado. do
miciliado e residente na

Rua Richardt Piske, 222,
nesta cidade, filho de Pedro
da Silva e de Erica Lei
tholdt da ·Silva. Ela, bra
sileira, solteira. operária"
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Rodolfo Húfenues
sler, 636, nesta cidade, fi
lha de Dorival Hirikeldey
e de Helga Behnke Hin
keldey.
Edital 15.048 de 15-09-86.
Dario Lazzarini e Ivone
Críspím da Veiga
Ele, brasileiro. solteiro,
operador de máquina, na

tural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliado
e residente em Jaraguá
Esquerdo. neste distrito,
filho de João Lazzaríní e

de Elisa Lazzarini. Ela.'
brasileira, solteira, do lar,
natural de Indaial, neste
Estado, domiciliada e re

sidente 'em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito. fi
lha de Crispim Francisco
da Veiga e de Evelina da
Veiga.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar o presente
Editai, que será publicado
pela. Imprensa em ,Cartó
río, onde será afixado du
rante t5 dias.

Jornal do Interior, a

força, da ComuD.lcaçlo
'- Imprelaa.

Faça ou renove .a sua

assinatura do
"Correio do Povo"

Vacê é especial para· nó�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CDDlunicado
A Associação Recreativa WEG (ARWEG), tendo em vista a necessidade
de regulamentar o uso de suas instalações, especialmente os serviços de
bar e, restaurante e para bem atender 'aos seus associados, hoje com cerca
de 6.000 famílias, vem comunicar o seguinte:
a) O ingresso nas instalações da recreativa é privativo dos associe
dos (colaboradores WEG e seus familiares).
b) Pessoas não pertencentes ao quadro social terão acesso somente co

mo convidados e acompanhadas de associados.
c) O acesso será liberado sem restrições somente quando ocorrerem

eventos que, por sua natureza, sejam públicos.
d) A ARWEG oferece serviços de bar e restaurante com preços subsi
diados aos seus associados, não devendo concorrer com o. comércio es

tabelecido em relação a terceiros.
A Diretoria da ARWEG pede a compreensão de todos para a observân
cia desses ítens, que visam o bem-estar do associado.

,

Vigência a partir de 22.09.86. A Díretoría

Escolas esc'olhem o livro didático
Para orientação sobre o

livro didático, de forma
a 'assessorar os professores
para escolha dos mesmos,
a Secretaria da Educação
promoveu encontros acer

ca do Programa do Livro
Didático, biênio 86/87, rea
lizados nos municípios da
microrregião, com a fina
lidade de assegurar a. de
vida informação ao pro
fessor, onde tomaram par
te também os superviso
res locais de educação" di
retores de colégios esta-

1rff'rrr:rtr'_1
I·�A'_'�J'I 7 B.Lff���� •

• Três (3) dormitórios (1' surte)
• Dependências de-empregada
.' Âgua quente nos BWCs sociais
.• Massa corrida
• Esquadrias de alumínio

'< ' • Venezianas nos dorrnitórlos
• Carpet 6mm

'

• Uma (1) garagem' por apto. '

• Dois (2) elevadores
• Salão de festas c/ copa e BWe
• Churrasqueira
• Play-qround
• Porteiro eletrônico
• Sistema de prevenção e

combate a incêndio

PRAZO DE CONSTRUÇÃO:
OUTUBRO/Se A FEVEREIRO/88

duais, escolas básicas, gru
pos escolares estadual e

municipal e professores
de escolas reunidas e iso
ladas estaduais/municipais.
Todas as escolas dás re

des estadual e municipal
de ensino do Vale do Ita
pocu puderam optar, a

nível de 10grau, pela es

colha de dois livros por
série. Desta forma, no

próximo ano letivo, cada
aluno terá, como emprés
timo para utilização du-
-ranta todo o ano, três li
vros.

Inscrições ao vestibular
As inscrições para o Vestibular

Unificado da Acafe estarão abertas de
13 a 24 de outubro, nas sedes das fun
dações educacionais filiadas. O con

curso acontecerá de 13 a 16 de janeiro
de 1987 e serão oferecidas 6.144 vagas
para 115 cursos. Também participará
deste concurso, a Academia de Polícia
Militar do Estado, que oferecerá 32
vagas para o curso de Formação de
Oficiais, em nível superior.

Jaraguá do Sul inclui-se entre as.Iß
cidades-sedes de fundações educacio
nais, onde as ínscríções serão processa
das. O primeiro passo para participar
do concurso, é dirigir-se a uma das
agências do Besc e pagar a taxa de
Cz$ 69,00. Em nossa cidade serão ofe
recidas 65 vagas para o curso de Admí
nistração e 40' para Ciências Contá
beis.

Paróquia São Seb'astião
Informe Paroquial
MISSAS

Dia 20 _ Sábado _ Molha 19h., _ São
Luiz 19h. Matriz 19h.
Dia 21 _ Domingo _ Matriz 1h. _ 9h. _
19h. _ São Judas 8h. _ São Cristovão
8h. _ São Francisco 9.30h.

Missa crioula _ Rodeio na BR-I01 _

Araquarí _ 11h.
Dias 20 e 21 de setembro _ curso de
preparação ao casamento.

A GRUTA N.S. PERPETUO SOCORRO
ficou concluída semana passada. Ago
ra vem outra etapa a parte externa em

redor da gruta: muro, calçamento, etc.
,

MES DE SETEMBRO é o mês da st
BLIA. A bíblia é o conjunto dos livros
sagrados que contém a revelação de
Deus aos homens. E a carta do Pai do
céu a seus filhos aqui na terra,

INCORPORACêo
E CONSTRUCAO

VENDAS

Uma empresa que
® ttíOHL-B-A-C-H

.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR Slellte.

I

</!j�� ODDDao!&g�,g��g.DDdD9D
Imobiliária.

d�ve
��CHALÉ .

��u IMOBILIÁRIA E
REPRESENTAÇÕES LTOA

Rua J'oã"o Marcatto, 265
Fone: 72·1594· CRECI 612-J

Jarag.tJá do Sul· SC
'

Rua Reinoldo Rau, 61
Fone: 72-1390
CRECI 1843· 11? Região

, Jaraguá do Sul - SC

Av. Procöolo Gomes, 1270
Fone; (0474) 22·2433
Joinville· sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LEILÄO DE BÚFALOS
EM .CURITIBADestil Máquinas ltda.

Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínío e bronze.
Destiladores de aguardente e alambíquas de cobre:

.

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

Spe.zia :Llda.·&
SERRARIA E SERViÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente ... especíalízados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querda ... Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul � se.

Persianas
ESTEIRINHAS 'HORIZONTAIS a VERTICAIS,
PAIN:EIS PARA DlVISÖES':'TODAs EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMl
NIO n JUTA; PORTAS SANFONADAS EM vA�
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.

Faça-nos uma' visita ouIígue-uos!
.

f .

Rua Max Wilhelm,' 869 _ Fone (0473) 12-0058

Jaraguá do SllI�SC.

. IIIERIN.OVEIS
lulerme'diá,ria de
hnúveis LIda.
,.;_VENDE-

1 casa c/400m2, sem acabamento, no loteamen-
to próximo do Fórum. ..

- 1 casa ci300m2;'fino acabamento e armários em
butidos, na 'rua João Planinscheck.

- I' terreno c/l.000m2 na rua João Carlos Stein
_ Jaraguá 'ESquerdo.

-

- 1 casa em alvenarta, na rua João Plccoll.

R. João Píccoli, 104 -Jone 72-21f1- Jaraguá do Sul

,
.

N:A IiONDA
tSUB, A

CHl1r GaU A,

CONCESSIONÁRIA 1l0NDA DA REGIÃO. CO
MBRCIO DE MOTOS; ASSISTENCIA' TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
'

ENTRE N�STA H Q N D-A· DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
l") Rua Ad�l'" Fischer, �39 (Rodovia BR:�280)

Fon� 12;"�999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

-EDITAL-
MARGOT ADÉUA GRUBBA LEHMANN, Tabeliã
de Notàs e Oficial de Protéstos

.

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 contrai

Bar Lanch, Iolanda Sansão � Rua Max Wilhelm ,;_
,

Nesta _ Carlos Alberto Siqueira..:... Rua João Car
los' Stein, 382 _ Nesta _ Churrascaria Pizzaria Ver
de Vale _, BR-280 Km 61 _ Nesta _ Dílmar José
dos Santos _ Rua Clara Hermann. sln _ Corupá �

Henrique Aronson _ RuaAfonso Burter, 230 _ Nes-·
ta _ Hilberto Geisler _ Estrada Garíbaldi, sln Nes
ta _ Instaladora Elétrica Mesch Ltda . .; Av. Mal.
Deodoro da Fonseca,' sln _ Nesta' _ Jacír Nico
cheli _ RUa Acre, 369 _ Nesta _ José Mauro Zim

mermann -:- 'Rua Geral Alto Canoas _ Luiz Alves
_ Lorena Haneman, _ Rio Cerro II, slt: _ Nesta _

Nelson Pereira _ AIC Metrisa - Metalurgíca Trtan.

gula _ Corupé _ Ravino Braun _ Rua Prof. An
tonio Ayroso, Ba ..:.. Nesta _ sarnir Gretter _ Rua
Julio Tíssi, elt: _ Nesta _ Vilmar Jesus Ecker _

Rua Preso Epitácío Pessoa, S/n _ Nesta.
E, como os dítos devedores não foram encontrados

.

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

(1areçam neste Cartório" 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 leí, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1986
MargQt Adélia G. Lehmann - Tabeliã de Notas e

.:)ficiaJ de Protestos de Títulos da Comaroa de J.do Sul

Posto de Ve'odas Matcallo
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas .

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

.

Frioliveira Com. e Kepres. Llda�
Fiambreri.a

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carné Bovina Beneficiada
.

. .,
,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

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

menda pelo fone: 12�1181.

Representações Valadares
. -

Representante: Vílmar Valadares Barroso

No próximo dia 27 de
setembro, no Parque Cas
telo Branco. em Píraquara,
Paraná; munícípío da re

gião metropolitana de
Curitiba, será realizado o

10 Leilão de Búfalos, com

animais de todas as ida
des. Na região de Jaraguá
do Sul, a bubalínocultura

(criação de búfalos) vem

vem se expandindo e

constitui-se numa nova
opção para carne, leite e

tração. O Leilão enseja
uma· ótima oportunidade
aos. criadores para au

mentarem seus plantéis e

ou melhorar seus fatores
genéticos.

Santa Catarina possui a
Acríbúfalo, que é a Asso
ciação dos Criadores de
Búfalos. O búfalo não é
considerado concorrente,
mas sim parceiro do bo
vino.

r ORAÇÄO AO DIVINO
ESPIRITO SANTO

Espírito Santo, vós que
me esclarereis tudo, que
iluminais todos os ca

minhas para que eu

atinja a felicidade. Vós
que me dás o dom divi
no de perdoar e esque
cer o mal que me fa
zem quero rieste

.

curto

diálogo agradecer-vos
por tudo € confirmar
maís uma vez que ja
mais quero separar-me
de vós por maiores. que
sejam as atenções mate
riais. Pelo contrário,
quero tudo fazer em

prol da humanidade pa
ra que possa merecer a

glória perpétua na vos

sa companhia e na

companhia de meu; ir-
mãos. A pessoa. deverá
fazer esta oração 03
días seguidos, sem di-

-

zer o pedido, dentro de
.

03 di:as -serà alcançada
.

a graça, por mais difí
cil que seja. Publicar
assim que receber â
graça recebida,· (T.B.)

REPRESENTAÇÖES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS TEXTEIS
.

. .". ,..'

CQM:pRA E· VENDA DE· CONES DE PAPELÄO·

. E PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua Heinrich A. Lessrasnn 454 '- Vila Centenário _ Fone 0473 - 72-1217

Jara�uá do Sul-SC.
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IPI ATUALIZAÇÄO -.

PRECE' A
STA. CLARA

Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 dias 9
Ave-Marias, que mes
mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no 9'l dia dei-,
xar queimar até o fim.
Publicar no 9'l dia -.,

Agradece. MB.V.

JÄPJ\GUÁ:30J1N05BEM TECIDOS.

',It?? .....,

Visando oferecer ensi
namentos básicos e funda
mentais . acerca da legis
lação do IPI e como apli-

. cá-lo com maior correção, "

a Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do, '

..... --'

Sul, em convênio com o

CEAG/SC, realizará nos '

dias 25 e 26 próximos, o

,curso sobre "IPI ATUA-,
LIZAÇÄO", a ser .mínís-.
trado pelo Prof. Nícolau :

Nejítaílence e destinado'
especificamente .

ao pes
soal que atua na área de
'tributação das empresas.:
O curso realizar-se-á no
Centro Empresarlal, das" o'

8 às 12h e das 14h às 18h.

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° día d�ü
xar queimar até o fim.
Publicar no 99 dia.

Agradece M.N.

.; �

.

". -

JOALHERlA A PEROlA
.

.

'

-

oncx MODERNA
reinoldo rau,289

OCULOS?
.

r

• �slenteS
f>(}.go.e a

.. "_ :

'Brandenburg &
o

eia.
Fabrica, de vinagre e comércio de álcool à granel.

.Prefíra 'sempre Vinagre "Brandenburg".

-Rua Joínvílle, 1255 - Fone 12-0239 - Jaraguá do Sul
Com. Posto de Venda junto a fábrica.

,Cónfe.cções Sueli Lida
'. Vestindo bem. Senhoras e Crianças .

Vá conferir a maís variada coleção de ínverno, aproveitando,

âs vantagens do' preço e crediário Sueli
Fábrica e Loja 1 Av. Mal.' Deodoro da Fonseca, nr. 1085 -

, F. 72-0603 Jeragué do Sul _ o se.,' , '

Loja 2 Rua Reínoldo Rau, nO 530 _ F. 12-2911 _

. JaragUá do Sul ._ SC. .

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 6d)
.

- 'Portal de Jardguá.

,

Clínica "Veterinária
'SCHWElTZER

DR.' W A L D E M·A R S C H W E I T Z E R

Clínica de pequenos' e, grandee animais, círurgías, vacinações,
.

'

raio X, internamentos, boutíque.
Rua Joinvllle, n� 1.178 . (em frente ao ,Supermercado Breithaupt)

Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa: Catarina.

Lanchonete e Sorveteria Pinguim
Lanches, plzt��, petíscoe, sorvetes e gelo

ATENDEMGS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ängelo Rubini, 1110 .,... BaRa do Rio Cerro

Fone 72-2181 _ J.r.guá tio sul/se.

Escritório Contábi'l Ga'rcia
CRC-SC sob n9 0075

- Escritas fiscais e contábeis
- Imposto de Renda
- Registro de Micro-Empresa

DESPACHANTE CRED. sob n9 496
Confira a eficiência de nossos serviços.

Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

E1ETROLAR
Comercial de Peças Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodomésUco é trata

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

.

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

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

Jaraguá ido Sul .... SC.

Agora sob nova direção
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação de 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

Folo Cenler Lida.

c

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

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventäríes - cobranças, e advocacia ,em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

e
r. PERSIANAS • BOI • ESO. DE ALUMíNIO ....

� 'R!!L!.!!:U!!SC• "- FONE: (0473172-01195 �

Persianas honzonteís e verticais,
• box para banheiros,

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

Consulte-nosl Fone 72-0995

CONSTRUA CERTO

,.OCUR� OS ARQUITETOS

.�I'

'FONSECA
BASTOS

& F�ÓES
II "

Projotos
: realelonolal" com.rolol. o Inelu.fil.l.

Roformo. om ,v.rol
Proj.to. do. jardina

RUA .UILH!ltMI WACKlRHAelN '.oll.
Em

.

fronte 00 ·Fo;um.
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Oficina M'ecãnica

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Quatro-Meia ...
C'ilco:

Compre IeUl m.aterlals de cODStruçio na

Arte Laje ·Jaraguá
,

I

O.........._.Bin:Odatmadl....

,

ZBEse Q

"Rotary Leva Esperança"

Materíaís de constmcão e telhas coloniais direto da Cerãmtca Vi,la Rica.

Aquecedor Solar da FunlIarla Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Vislte-nol.

Temos o melhor e um bom preço.

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

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

INFORMAÇOES ÚTEIS
Lembrar é sempre aconselhável porque ajuda o

Presidente. do clube a acompanhar as atividades do seu

Conselho Diretor. Alguns lembretes: formulários para
pagamento das quotas per capíta vencem em 10 de ju
lho do ano rotário, bem no comecinho da presidência,
formulários que já foram remetidos ao clube no mês
de junho/86; o secretário deve já ter enviado o rela
tório semestral ao R.I. Se ainda não recebeu, comuni
que-se com o Escritório Central; já foi solicitado um

exemplar do Oinda! Directory. Existe um cupom para
a encomenda e cada clube receberá um exemplar gra
t\lito.' Exemplares extras custam US$ 7, cada; comece

a organizar desde já os grupos que pretendem parti
cipar da Convenção de 1981 do Rotary International
em, Munique, Alemanha. Tem gente já se movimen
tando. Não é, Abelardo Vianna Filho?; o companhei
ro já planejou a sua primeira assembléia do clube para
informar Os sócios sobre os objetivos estabelecidos .pa
ra 1986-81?; uma íotograâa ofícíal do Presidente Mat

Caparas pode ser obtida gratuitamente do Escritório
da Secretaria de São Paulo. O Secretário do clube tem
o endereço. e só escrever; a partir de lOde janeiro
de 1986, de acordo com a decisão do Conselho Diretor
do R!., a revista Brasil Rotário passou a ser uma "pu
blicação regional oficial prescrita para os Rotary
Clubs no Brasil". Os sócios desses clubes são requisi
tados a adquirir uma assinatura do Brasil Rotário ou

da Revista Rotária a fim de cumprir com os Estatutos
Prescritos para o Clube (Artigo XII _ conforme revi
sado pelo Conselho de Legislação de 1986 e com o Re-

,gimento Interno do Rotary International (Artigo XVlll).
Obrigado pela leitura Presidentel
Prioridade: Desenvolvimento do Quadro Social

Um flux� constante de novos sócios é a garantia
.de vida de seu clube. A lista de classificàções preen
chides e vagas é seu marco de orientação para o de
senvolvimento do quadro social. A comissão de elas

sU1cações deveria atualizar essa relação antes de 31
de agosto, utilizando-se, por exemplo, de uma lista te

lefônica, de anúncios de classificados em jornais e

guias comerciais locais. Duas observações: nunca pre
suma que já conhece todos os rotarianos potenciéís de

sua comunidade. e.certifique-se de que cada .sócío es

teja ciente de qtíe é responsável por ajudar a preen
cher classificações vagas.

Uma recente decisão do Conselho Diretor do RI.

permite aos clubes combinarem as comissões de de

senvolvimento do quadro social, admissão de sócios
e classificações em uma única a ser denominada CO

MISSÃO DO QUADRO SOCIAL. Essa alternativa, es

pecialmente adequada para clubes pequenos, permiti
rá centralizar as responsabilidades designadas às três
comissões recomendadas pelo "Plano de Organização
de Comissões de Rotary Club, de que trata o folheto
261-PO.

.

Mat Caparas Convida Sergio Levy
M.A.T. Caparas, Presidente do Rotary Internatio

nal acaba de convidar o Comp. Sergio Levy, do RC.

Florianópolis-Leste para Instrutor de Governadores na

Assembléia Internaciorial de RI., a realizar-se em Fe

vereiro de 1981. em.Nashville, no Estado norte-ameri
cano de Tennesee. O convite foi aceito pelo Comp.
Levy. Muito sucesso, companheírol

,I

TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Ma!helro � 6'1 _ Fone '12-1059 _ Jaragué do Sul _ SC.

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

Motores ä base de troca com garantia de 20.000 km.

Retifiea de motores, regulagem, revisões e demais serviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretor: Eugênio Victor Scbmöckel - Jom.Pros .......��__ ,.;

n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem

bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJávio José Droguago • DRT-SC n9 2141
84. 'Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. R�o Administração e PubUcldade:' Rua C0-
ronel Procópio Gomes do Oliveira, n9 290 - Cx.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250.Jaraguá do SI!lI-SC

Impresso nas oflciDaS da Organização -

Contábll lOA Comercial" S/C Ltda.·
A.ssinatma para Jaraguá do Sul ••••• o.. Cz$ 100,00
Outras cidades o... Cz$ 130,00
Número Avulso 00 •• o •••• o ••• o •••• o •• Cz$ 1,50
Número Atrasado. o o ••••••••••••••• o Cz$ 2,00
Representantes credenciados: Pereira de SOUZIl &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORIISC e ADRAJORI.

Cilla:l ij (t) tIl)�llf(l]
Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.

.
.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na .

RELOJOARIA AvENIDA.

Na Marechal e ... Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

.

Agora também aquecedorea a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72-0448

Lanznaster -
- O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos fines para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 36+FoAe 72-1267

Viação Canarinho Ltda.
o transporte cartnhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e éonfortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro. 987 _ Fone 72-1422

laraguá do Sul
_

.

_ SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE.1016- FONE (0473) 12,1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOM"S. 98 - fONE (0473) 72,0066

JARI\GUÁ DO SUL- SC

Foto -L O s S
Fotografias _ eéJulpamentos de eine

foto _ 10m e video.

- Fone 12�01S1
.

Marechal Deodore 302

.,A Hist6r1a de nossa gente nlo pode ficar s6 na saudade"

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barlo de Itapocu
....

. .•HA 40 ANOS

- Em Blumenau, os fundadores
Oswaldo Moellmann e Américo Stamm,
do Banco Mercantil de Santà Catari
na S.A. (Em organização), chamavam a

especial atenção dos senhores acionis
tas e dos interessados, que se encon

trava em seu poder as listas para o au-

'menta de capital, de acordo com o que
fora determinado em Assembléia Ge
ral. realizada em 12' de junho, 'ínfor
mando, ainda, que cabia. aos antigos
acíonístes o direito de subscrever 50%
do aumento de capital.

� A festa da Comunidade Evangé
lica Luterana de Jaraguá do Sul, rea

lizada no día 1 ° de Setembro de 1946,
alcançava grande brilho, com a inau

guração dos sinos (4 peças) e o relógio
que já sé achava colocado, o que era

considerado um grande melhoramento
pära a comunidade e para a cidade co

mo um todo. Na ocasião falavam os pas
tores Schluenzen e "Schneider e., após
a cerimônia iniciava-se uma festa be
neficente, cujos recursos seria rever-

tidos para o pagamento de Cr$' .

110.000,00 que era o custo dos mencio
nados melhoramentos . O pastor Waid
ner. por sua .vez. agradecia a todos os

que haviam colaborado na festa da
Consagração dos sinos e do relógio de
'torre, informando que com o lucro lí
auido de Cr$ 38.100,60 "todas as des
pesas podiam ser liquidadas" e fínalí
zava: "sempre que ouvimos o bater do
relógio deve-nos lembrar as palavras
do Psalmista: "Os meus tempos estão
em tuas mãos". e que "os sons dos si
nos devemnos lembrar e chamar a paz,
amor, fé e oração, que nos vimos com

alegria pata o altar de Deus", e tam
bém, "na nossa última viagem ao reino
tocar o grande dia do descanco e paz
que foi preparado ao povo de Deus pe
lo Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo".

Finalmente a Câmara aprovava a isen
ção de impostos para fábrica de apa
relhos reírígeradores e a devolução de
560 cruzeíros a Bruno Mahnke, prove
niente de impostos pagos a mais.

•.•HA 20 ANOS

O Diretor do "Correio do Povo"
e vereador com assento na Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul, quando
da realização' de uma reunião extraor
dínáría em fins de maio, prestava sig
nificativa homenagem ao extinto Prof.
Fernando Augusto Moreira por ocasião
do seu 99° ano de nascimento. ocorri
do em 30-05-66. O Plenário do Legis
lativo Jaraguaense, em silêncio é res

peito ao notável Mestre e benfeitor do
vereador, ouviu a leitura de inúmeras
p,ginas contendo dados do grande mi
neiro e educador paranaense e/seus
destaques nas atividades cívicas, filan
trópicas e didáticas do extinto. O ve

reador Eugênio Victor Schmöckel, con
cluía sua homenagem, com um reque
rimento, unanimemente aprovado pelo
plenário, através do qual a Câmara

Municipal de Jaraguá, do Sul oficiava
às Câmaras e Prefeitura Municipal de
Curitiba, dando conhecimento àquelas
autoridades da homenagem prestada e

sugerindo' um movimento tendente a

comemorar o seu 1° Centenário de Nas
cimento, a 30 de maio de 1961. Há mui
tos anos uma longa avenida, no centro
da cidade, ostenta o nome de um dos
maiores educadores do Paraná, a do
Professor Fernando Augusto Moreira
.que, se vivo estive-sse, teria completa-
do 119 anos.

•••HA 10 ANOS

- A empresa Estofados Mannes
Ltda. publicava edital, convocando os

seus empregados para uma Assembléia
Geral de Constituição, a realizar-se às
9 horas do dia 2 de outubro de 1916,
com a finalidade de constituir uma as

sociação de fins recreativos, esportivos
e culturais, constando na ordem do
dia a leitura, díseussãoa aprovação dos
Estatutos Sociais, eleição da Diretoria e

do Conselho Fiscal.
...

...HA 30 ANOS

...-Reunia-se a Câmara Municipal com
os vereadores Fidelis Wolf, João Ber
tolí. Mario Nicolini, Augusto Sílvio
Prodoehl. Artur Müller e Derval Mar-'
catto, sob a presidência do Ver. Ney
Franco. No desenrolar dos trabalhos,
Augusto Sylvio Prodoehl propôs voto
de congratulação pela eleição do Vice
Governador Heríberto Huelse, aprova
do unanimemente; rejeitou o pedido
de aumento dos aluguéis dos telefones,
que já haviam aumentado em 100% nos

últimos 2 anos.' sendo apresentada uma

proposta conciliatória de 10%, unani
memente aprovada; a Comissão de Jus

tiça apreciava projeto que aumentava
em 100% os impostos s/veículos, licen
ças

.

em geral, diversões públicas, pesos
e medidas e iluminação pública, matri
culas e receita dos cemitérios, e o Re
lator Artur Müller concluia pela sua

inconstitucionalidade. face ao art. 215
da Constituição Estadual e letra "1",
do art. 159 da Lei Orgânica dos Muni

cípios, que vedavam qualquer .aumento
de impostos além de 20% do seu valor.

- A Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa suspendia o uso de carros

chapa branca daquele Poder, durante
o período de 15 de setembro a 15 de
novembro, data das eleições mumci

pais. Os 21 carros do Poder Legislativo
ficariam recolhidos à garagem do Pa
lácio Barriga Verde, em Florianópolis,
de onde .só poderiam sair para recep
danar autoridades ou conduzir mem

bros do legislativo. A medida atingia
os veículos colocados à disposição dos
membros da mesa diretora; dos líde
res e vice-líderes de bancadas e dos di
retórios regionais dos dois partidos. E
neste ano de 1986 que medidas foram
adotadas para evitar a influência do

poder legislativo nas eleições, espe
cialmente, depois de muito questiona
do de ter patrocinado "panamás", apo
sentadorias irregulares e empreguismo
em grande escala?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGOES, FURGÖES ISOT.ERMICOS E FRlGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-107'1

A rota da malha

Nós temos tudo
para a

.

radara todos.
Ven a conhecer,·

a linha Chevrolet86.

"
-

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone: 72-1188
Jaraguá do Sul .... SC.

Cpnheça a linhaChevrolet 86, amais completa do mercado.
-,

,

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigênciaS.
SejaMonza. Garavan. opala. Diplomata. Chevette ou Marap. você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.

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

Nós t.rnos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Ol;levrolet es.

Emmendörfer Comércio de"Velculos Ltda.
Av. Mal. o..odor?557 - Fones,72·06SS e 72.0060 - Jaraguá do Sul·SC

Seguros Garcia

A única forma efetivai de proteger seu patrímônlo

ComercíclFloriani
Máquinas dé escrever manual, elétrica e eletrô

nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autentícadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
. Completa assistência Técnica
Consulte-nos pelo Fone: 12-1492

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam

bém têm completa linha de artigos infantis e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor

dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e vísite a

'KOIIIO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 12-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

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

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

- Terreno Central
Vendo com 900m2, na rua José Albus sIno,

próximo da Prefeitura. Interessados enviar pro

postas à redação deste jornal, Caixa Postal 19.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECI!AO INTEUGENTE.

Calé SISSE

I ,
RÁDIO RELÓGIO PHILCO
Mod. PR-2503

Apenas850, �

RODA ORIGINAL FUMAGALLI
.

PMllks sedan e Brasilia
.

Apenas 189,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Jarauuá ameaça ,Brasil mas público decepciona
Com uma grande exíbtção, princi-' Jguá Fabril, Portuguesa, Zonta. Jara-

palmente no primeiro tempo, quando guá EC, Posto Moser: Chave E _ Vira-

vencia por 4 a 2, â Seleção Jaraguaen- copos, Sesi Supermercado, Roma; Hel"
se .de Futebol de Salão acabou, na eta- ga-Mar e Sup. Lenzi; Chave' ,F _ Fabía-
pa final, sendo derrotada pela Seleção no, Breíthaupt, Kebek, Morettí e Her-

Brasileira, bicampeã mundial e que se mácia; Chave'G _ Gumz, Damasco, Asa

prepara para o Campeonato Sulamerí- Negra, Brahverde e Rei dos BotÕes;
cano, em Puerto Iguaçu. O público foi Chave H _ Arte Lage B, Dísapel, Pin-
decepcionante, proporcionando uma guim, Sup. Lenzt e Conf. Lunímar.

renda de pouco mais de Cz$ 12 mil, ATLE1lSMO TRAZ MEDALHAS DE

dando aos promotores - DME e ARD OURO DE CONCÓRDIA _ Participan-
Mirtes _ um prejuízo de cerca de Cz$ do do Troféu Governador do Estado, na

15 mil. Perôlo, Moacir, Célio, .Juquí- tomada de índices para os JASC, días

nha, Poquinha depois Rogério. Piu Piu 12, 13 e 14, em Concórdia, o atletismo

e Osny atuaram pela seleção e, à sele- de Jaràguá do Sul obteve cinco meda-

ção nacional, jogaram Fernando, Jack- lhas, sendo quatro de ouro e uma de

son, Mauro Brasília, Paulo Nunes. prata. Cornélía Holzinger foi a la. co-

Carlos Alberto, entrando ainda Raul, locada nos 400m rasos e 400m c/barrei-
Douglas.. Paulo Eduardo e Murruga. ras, Ademir Roesler 1° nos 400 c/bar-
Mauro Brasília, Paulo Nunes, Jackson, reiras e 2° nos 400m rasos, Carlos H.A.

Douglas e Raul
.

anotaram os gols da \

Miranda 1 ° nos 110m c/barreiras. An-
seleção brasileira, enquanto Moacir,' tönío S.M. Fortes 5° nos 800m rasos e

Célio, Juquinha e Foquinha marcaram 7° nos 1.500m; Valmir Oestereích 6°

para o selecionado jaraguaense, que foi nos 110 c/barreiras e 7° nos 400 c/
muito elogiado pelos dirigentes da equi- .berreíras e Arcênio Boss, 4° nos 5000m

pe verde-amarela. Tecnicamente a par- rasos, segunda série.
tida foi excelente, mas decepcionante SANTA LUZIA E OLARIA DECIDIRÃO
'foi o público que perdeu talvez a opor- O VARZEANO 86 _ Será no dia 28, no
tunidade única de ver em ação os me- Estádio Max Wilhelm, a decisão do IV

lhores atletas de futebol de salão do Campeonato Municipal Varzeano, da

[mundo. Na preliminar. 'Corupá derro- DME, entre Olaria e Santa Luzia. O

tou Massaranduba, por 5 a 4, o mesmo Olaria, ao derrotar Q Santo Antônio por

placar do jogo de fundo. 3 a O. adquiriu a condição de disputar
BOLÄO: VIEIRENSl! :e BICAMPEÄ DO o -titulo com o Santa Luzia, que domín-

_

TORNEIO INDEPEND:ENCIA _ Pelo go derrotou a Canarinho, nos pênaltís, ,---------_;_------...._------........

. '4 3' t 2 I Estado de Santa Catarina
segundo ano consecutivo, a Sociedade por a , apos 0S empa es a go s no

t I d
. PODER JUDICIÁRIO

Vieirense sagrou-se campeã do Torneio empo norma e Jogo e na prorroga-

Independência de Bolão, Troféu Eugê- ção, sem abertura de contagem. Assim,

nío José da Silva, disputado de 12 a 14 día 28, Canarinho e S. Antônio decí- EDITAL DE PRAÇA' E LEILÃO

de setembro, no C.A. Baependi, entre dirão o 3° lugar e Olaria x Santa Lu-

oito equipes. Os resultados do Torneio. zia. o titulo da temporada.
na fase classificatória foram: Baependi MALVICE RECEBE O HERCluo LUZ.

1483 x 1471 Joínville, Vasto Verde MAS ESTR:eIAS NO AMADOR - Com

t426 x 1479 Vieirense, Pinguins 1471 x preliminar entre Cruz de Malta e Santa

1366 Tiradentes, Guairacás 1376 x 1409 Luzia, o Malvice, campeão da 2a. Di-

Araújo Brusque, Baependi 1453 x 1496 visão da Liga Jaraguaense de Futebol,

Pinguins. Vieirense 1497 x 1424 Guai- recebe na tarde deste domingo,' em seu.

racás, Joinville 1461 x 1369 Tiradentes, Estádio, no Jaraguá Esquerdo, ao Her-

Vasto Verde 1452 x 1425 Brusque. Bae-
cílio Luz, de Tubarão. que virá colocar

pendi 1436 x 1414 Tiradentes, Vieiren-
as faixas. A cota da equipe hercilista é

se 1427 x 1416 Brusque, Pinguins 1518 x ,de Cz$ 20 mil e para cobri-la, os in-

1494 Joínvílle e Cuairacés' 1390 x 1465 gressoj, estão sendo vendidos a Cz$

Vasto Verde. Na fase final, domingo, ·20,00, com. direito a concorrer aos �-
Os resultados foram Pinguins 1471 x

mios de Cz$ 1.500,00, Cz$ 1.000,00 e

1420 Vasto Verde, Vieirense 1450 x Cz$ 500,00. A partida começará às

1438 Baependi, Vasto Verde 1460 x 1474
. 15h30, devendo atrair um grande pú-

Baependi e Pinguins 1449 x 1467 Viei- blico. E a propósito, as equipes de Ja-

rense. A Víeírense, campeã, somou 10 ragué' do Sul estrearam muito mal no

pontos, Pinguins vice somou 8" Bae- Campeonato Estadual Amador. Em' Flo-

pendi 6 e Vasto Verde 4 pontos. Güths, ríanópolís, o Botafogo perdeu para a

da Vietrense, foi o recordista, com 281 Astel, 3 a O, e, em Rio da Luz, o Cruz

pinos e a melhor média do Torneio de Malta foi derrotado pelo XV de Ou-

coube a Américo, de Indaial, com 268,8 tubro, de Indaíal, por 2 a 1. Ambos

folgam neste domingo.
pinos nos cinco jogos. � VOLIBOL MOVIMENTA OS JOGOS
COM QUARENTA EQUIPES, O PELA- 'ESCOLARES REGIONAIS _ Com a par-
DÄO INICIA-SE NO DIA 26 _ Das ,56 ticipação de 420 alunos-atletas, de ca-

inscrições, 40 confirmaram participação torze . estabelecimentos de ensino, a

no IV Campeonato. Municipal de Fute- Difid, da 19a. Ucre, está realizando
bol de Salão, da Divisão Municipal de desde ontem, dia-H}, até hoje, os VIl

Esportes/Liga Jaraguaense de Futebol Jogos Escolares Regionais de Volibol
de Salão. Em cinto fases, o Peladão íní- Mirim e Infantil. No Ginásio Artur
cíaré' no dia 26 de setembro e terá jo- Müller estão competindo, buscando

gos às sextas-feiras, no Ginásio Artur quatro vagas à fase final, nos días 26 e

Müller e. nos sábados e domingos, no 27 próximos, o .Abdon Batista; Valdete
Agropecuário. As equipes partícípan- Zímdars, Centro Educacional Evangéli-
tes, por chaves, são Chave A _ Arte co, Roland Dornbusch, José D. Maga-
Laje A, Mirtes, S. Paulo, Müller Trans- lhães, Ilha da Figueira, .São Luís, Ju-'
porte e Bloco 12; Chave B. _ Trevo líus Karsten, Holando Gonçalves e Te-

Transp., Transwalmir. Nápolís, Fantás- , resa Ramos, e, em Guaramírím, no Gí-
tico e Tresmaiense; 'Chave C _ Cen- násio Rodolfo Jahn, buscando duas va-

traI Motos, Vasco. Verde, Menegotti, gas, o Almirante Tamandaré, São José,
Conf. Neuza e Silenear; Cha'Ve! D Lauro Zímmermann e Gal..Rondon.

e- F R I G O R í F I CO G·U M l,
'

S. A.

ProduZindo aUmentos
.

com - qualidade �
..
higiene

desde 1945.
Friaorifico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Estado de- Santa Catarina
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI � 1.099/86
Reconhece de Utilidade Pública a SOCIEDA
DE CIRCULO DE ORQUIDOFILOS DE JARA
GUA DO SUL.

DURVAL VASEL, Prefeito Municipal de Ja
raguä do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas atribuições;

FAZ SABER a .todos os habitantes' deste Mu-'
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. lQ _ Fica reconhecido de Utilidade Pú
hlica a SOCIEDADE CIRCULO DE ORQUIDOFI
LOS DE JARAGUA DO SUL, com sede neste Mu-
nicípio. .

.

Art. 29 _ Esta Lei entrará em vígor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrérío.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1986.

DURVAL VASEL

_

Prefeito Municipal
IVO KONELL

,Secr. de Adro. e Finanças.
.

MM. Juiz de Pireito da 2a. Vara' da Comar
ca de Jaraguá. do Sul o Doutor Rui Francisco
Barreiros Fortes, Juiz de Direito da 2a. Vara da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, Etc...

�AZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC): o
seguínte: Venda em 1� Praça: _ Dia 23-10-86, às
14:30 horas .. � Venda em 2� Praça: Dia 05-11-86,
às 14:30 horas, por quem maís der e maior lance
oferecer. _ LOCAL: _ Edifício do' Forum desta
Comarca. _ EXECUÇÃO N° 1.901. _ Exequentes
BANCO MERCANTIL DE SÄO PAULO S.A. e FI
NASA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTOS. _ Executado: JOS:S ERNESTO CO
GROSSI. ..,. BENS A SEREM PRACEADOS: Um ter
reno urbano, situado nesta' cidade na BR-280 sen
tido Jaraguá do Sul-Corupá, contendo a área de
516,38ms2., de forma retangular, fazendo frente,
no lado ímpar da BR ..280, em 13,60ms., fundos em

13,50ms., com terras de Edmundo Lombardi, es

tremando do lado direito em 34,OOms., com ditas
de Edmundo Lombardi e pelo lado esquerdo em

42,50ms., com ditas de Valérío da Rosa. Dista
400,00ms�, da esquina com a Rua- Joaquim Fran
cisco de Paula. Matriculado nesta Comarca sob
n? R-3-?08, avaliado em Cz$ 14�000,OO _ 2°) Uma
casa de madeira medindo 4 x 6, aproximadamen
te 24,OOms2., coberta com telhas de eternit edi
ficada sobre o terreno descrito acima, av�liada

.

em Cz$ 2.500,00 _ 3°) Uma geladeira,' sem mar

ca, dé cor branca, usada avalíada em Cz$ 800,00
- 4°) Um fogão a gaz, de quatro (4) bocas, marca
Dako, de cor marron, usado, avaliado em Cz$
150.00. � Total da Avaliação Cr$ 16.550.00. Nos
autos não consta qualquer ônus ou recurso pen-

.

dente. _ Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos 21 días do mês de agosto do ano

de mil novecentos e oitenta e seis.:.:_ Eu, ass. (Ju
rema Wulf Sardagna), Escrivã Designada o subs-

.' .,
�

,

crevi.

Rut Franciscó Barreiros Fortes .

Juiz de Direito da 2a. Vara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. Jaraguá perde filhos ilustres
A cidade foi sacudida nos últimos dias por notícias

de mortes de pessoas conhecidas e muito relacionadas
na vida social e comunitária, causando constrangimen
to. No início da semana passada, em Porto Alegre, após
pertinaz moléstia, íalecíeío conceituado dentista Dr. Guí
do Cascho, aos 48 anos de idade. No domingo, dia 14,
nos primeiros minutos da madrugada, perdia a vida em

acidente; na BR-280, o Sr. Edmundo Amoldo Emmen

dörfer, quando o automóvel que dirigia bateu violen
tamente' na traseira de um caminhão, causando-lhe a

morte e ferimentos na esposa Otília e no filho Mário,
que estão se convalescendo. O inditoso empresário e

desportista, com larga folha de serviços em prol do

desenvolvimento de Jaraguá do Sul. há menos de qua
tro meses perdera o filho Mário, em Manaus. A trági
ca morte de Edí Eromendörfer, aos 76 anos, causou pro
funda comoção e um grande número de amigos, paren
tes e conhecidos prestaram-lhe a última homenagem na

tarde de domingo, quando seu corpo foi baixado a se

pultura, no Cemitério Municipal.

INGEBORG MATHIAS
Outra morte muito sentida foi da Sra. lngeborg

Mathías, no dia 11 .de setembro, aos 63 anos. Nascida em

Pomerode, filha de Oscar (Martha Buerger) Mathias

ambos falecidos, do primeiro casamento com Clóvis da

Silva nasceu afilha Magda, casada com Waldemar Ma
ximiliano Rau, que lhe deu os netos Wanderson, Kar
lan e Krismaira; em segundas núpcias com Manuel Dias.
nasceu Manuel Dias Filho, casado com'Suely

.

Cardoso

Dias.

Dona lnge, como era conhecida" criou-se em Jara

guä do Sul, ajudando seus pais, durante muitos anos,

no Hotel Central. Dominava com maestria a arte da

. costura. Em Blumenau. residiu vários anos e há 13 anos

retomou a Jaragua, para junto da família, onde conti

nuou costurando e praticando a modelagem, que conhe

cia como poucas. Mãe e avó extremosa, UIllQ. embolia a

chamou deste mundo, quando se recuperava de uma

intervenção cirúrgica!
.

9 .' •

No rastro da dor pelo seu desapareclmento, deixou
ainda irmãos, cunhados, sobrinhos e demals parentes,
que choram a sua morte.

HENRIETTE ANDERSEN
-Henríette Maria Luize Grabner Andersen foi outra

pessoa querida que Deus chamou para junto de sí, Pe

las l1h do dia 10 de setembro, falecia a "Omama" An

dersen, nascida aos 09-02-1887, em Lübeck, Alemanha,
filha do arquiteto alemão Heinrich Grabner e viúva de

Jacob Anderserudínemerquês, ourives. relojoeiro e cole

cionador de antiguidades, possuidor entre outros, da

maís completa coleção do jornal CORREIO DO POV9,
hoje acervo valioso e inestimável do Arquivo Históri

co de Joinville e, detentor de uma das maís completas
e ricas coleções de relógios do mundo e única no Brasil,
muito visitada e admirada pelos forasteiros de passa-

. gem pela cidade. Ela- faleceu aos 97 anos. A vida de

Jacob e Hermette- pela importância de suas ilustres

personalidades, acham-se consignados nos livros his-

tóricos da cidade.
.

O corpo de D. Henriette repousa no Cemitério Mu

nicipal, ao lado do esposo. Deixou a filha Adele Ellen

Andersen Prodöhl, viúva do professor e jornalista Au

gusto Sílvio Prodöhl, 3 netas, 5 bisnetos e demais Ia

liares. Foi ela a primeira professora de bordado de ja

raguá do Sul e ajudou a fundar a OASE e o Mokka

Kränzhen. Toda a comunidade jaraguaense reverencia

a sua memória, pelo que I'epresentou e pelo que fez,

quando em vida. pelo seu progresso Ie desenvolvimento.

.HELENE THIEME
Corupá perdeu no dia i 1 de setembro, uma cidadã

muito útil Ie prestativa. Aos 77 anos de idade, Ialeceu
D. Helene Thieme, conhecídíssíma pelos apreciados bo

los, tortas, e cucas que comercializa:ya na Confeitaria
Thíeme, na Av. Getúlio Vargas. O· seu sepultamento

.

ocorreu no Cemitério Municipal de Corupá. Deixou en-'

lutada a filha Elfríede. casada com Damásio Schmitt, 3

netos, 3 bisnetos e demals parentes. Que tenha um bom

descanso. na paz do Senhor!.

Kanzler e, também, a re

tificação da Rua 106 ....

Ceará, assim COIIlO a aber
tura da rua 580. Atayde
Machado (Dadi), pediu ao

Prefeito a construção de

pontilhão de concreto ar
mado na rua 85, sobre o

ribeirão existente e, ainda
o
-

calçamento a paralele
pípedos da rua João Dou
brawa.
Heínz Bratel solicitou a

implantação de iluminação
pública na rua 432 _ Al
bano Fachini, na Vila No
va, ao passo que o verea
dor Luiz Zonta fez idên
tico pedido, para benefi
ciar os moradores da. rua
Marcos Waldir Girolla,

,

na Barra do Rio Cerro.
Acerca da iluminação pú-'
blíca, o vereador-presi
dente Ademar Winter e ó
líder do governo Almiro
Farias, criticaram aCelese'
por não atender as deze
nas, de pedidos encami
nhados para instalação de

luminárias, haja vísta que
o município possui crédi
to na conta TlP de cerca

de Cz$ 170 mil. A atitu
de da Celesc em não aten
der foi repudiada.

O vereador Maríno Ver
di Lenzí. do PMDB, teve

aprovada ná Câmara, in

dicação solicitando ao

Executivo Municipal estu
dos com vistas a instala
ção .e construção de uma
casa de albergue, para
atender os mais necessí-

"tados, visto que com o

crescimento da cidade, os

problemas sociais aumen

tam e com eles os proble
mas. Já o vereador Almí
ro Farias Filho reivindi
cou para a Vila Lenzi, a

construção de umá creche,
em terreno de mil metros
quadrados, doados ao Mu

nicípio pelo sr. Albano

Vereador' reivindica construção de um albergue

Escritório Contábil Marlian Ltda.
'

CRC-SC 0772

Comunica através de seu sócio-gerente 'Aldo
Salai (CRC-SC 08959). a seus clientes e amigos que
a partir do día 22 estará atendendo em seu. novo

endereço. narua Preso Epitácio Pessoa 415 _ Fones
72-0616 e 72-2044.

A,d T O g a d a

MÁRCIA BUTTCHEVITZ
Separações e divórcios, acidentes de trânsito,
inventários, cobranças e advocacia em geral.

. Rua Jorge Lacerda ·169 _ S�a 02 _ Fone 72-1108
Jaraguá dQ Sul•

DEPUTADO FEDERAL

>

TELEFONISTA
, PAMPA Comércio e Re-

ESCRITÓRIO JURlDlCO presentações Ltda, nes-

cessita para admissão

José Alberto Barbosa
imediata, de moça com

experiência em telefo-
nia e teletipia.

ADVOGADO Interessadas compare-
cer a Rua: João Picco-

Rua João Marcatto n. 13 '""' 20 andar, Sala 204 Ií, 44 para entrevista, no
horário comercial.

Jaraguá do Sul. Manteremos s i g i I o
absoluto.

!-= CASA PARA TODOS � Um sonho de cada.famílíe,
. ormações: Rua Marinho Lobo, 51.2 _ Sala 4 � caixa postal 860

.

fone (0474) 33-7221. .Ioínville.
,

-L u i Z ,G O m- e s -- L U L:I - -1171
* Banco do Brasil S.A. Joinville ....

, 20 anos de serviço
* Celesc .... diretor e presidente: 6
anos de serviço

* Jaraguá Fabril SA..... presidente:
• 6 anos de serviço
.. Partido Democrático Social .... 6
anos de serviço

* Supervisor Regional do Governo,
em Joinville ..... 2 anos de serviço

* AABB _ Joinville _ fundador e di

rigente
* JEC .... Joínvílle Esporte Clube -
fundador e conselheiro

* CELOS _;;; Fundação Celesc: funda
dor ela presidente

* CNEC .... Escolas da Comunidade:
fundador e conselheiro.

(Resolução n" 12.924 do Tribunal Su

perior Eleitoral).
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