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Salae duplicará a produção de água em UI lês
Foram encerradas sexta

feira (ontem), as inseri

ções para aquisição de

apartamentos do conjun
to que o BNH, via Ino

coop, construirá em Jara

guá do Sul, no imóvel doa-
..

do pelo Município, em

Três Rios do Norte. A pro
cura pelas ínsrríções foi

grande e somente no

primeiro día, segunda-fei
ra, o número atingiu a 111.
Todos os inscritos deverão

participar, obrigatoriamen
mente, da reunião mar

eada para o dia l°de ou

tubro, às 19 horas, no au

ditório do Centro Empre
sarial, para o início do
processo de formação da

cooperativa habitacional

e, possivelmente, eleição
da primeira diretoria.
O primeiro conjunto te

rá cem apartamentos. To
davia, os que não conse

gui.rem participar, automa
ticamente fieam inscritos'
pare o segundo conjunto
que está em vias' de ser

viabílízado.
" .

SAMAE: NOVA ETA

Dentro de um mês, apro
ximadamente, entrará em

operação a nova Estação
de Tratamento de Agua
do Samae, ampliada, que
possibilitará. a produção
de 112 litros / segundo,
contra os 72 litrosl segun
dos atuais. Nas obras fo-

ram ínvestídos, com re

cursos próprios, maís de

Cz$ 1 milhão. Enquanto
isso, acha-se em fase de
conclusão a terraplenagem
,do loeal onde vai ser

construído o terceiro re

servatório, com capacida
de para'75Om3 e que aten

derá, principalmente, a re

gião da rua Joinville.

O reservatório terá, as

obras civis iniciadas de
imediato, consoante o pre
feito Durval Vasel, que
classifica o problema da

água' e o dos transportes
coletivos, .como as maio
res deficiências atualmen
te existentes no municí

pio.

MUli,cípio deline aplicação :dos recursos da União
O município de }araguá cos da bacia hídrica rea

do Sul assinou no final- lizada por empresa espe
de-semana' passado,' na cíalízada, e, com a Empre
presença do ministro de sa Brasileira de Transpor
Desenvolvimento Urbano e tes Urbanos (EBTU), convê
Meio Ambiente, Den i

.

nio de Cz$ 3 milhões, dos

Schwartz, dois convênios. quaís Cz$ 900 mil de res

Com o Departamento Na-
.

ponsabilidade da Preíeítu

cional de Obras e Sanea- ra, para obras de pavi
mento (DNOS), no valor mentação.
de Cz$ 2 milhões, a fun
do perdido, para constru

ção da galeria de águas
pluviais na Vila Lenzl
conforme os estudos' técní-

Caiu o ICM
Milhares de produtores

de .banana do Estado re

ceberam com muita satis

fação, terça-feira, a apro
vação pelo Conselho Na
cional de política Fazen
dária (Confaz), da propo
sição da Secretaria. da Fa

zenda de Santa' Catarina,

para que a banana seja
isenta de ICM no territó
rio catarinense. a exemplo
do que já oc<?rre no Para

ná e São Paulo. A notícia

alegrou os produtores do
N o r des t e Catarinense,
principalmente de Coru

pá, município que detém

.

a maior produção do Es-

Tais recursos logo esta
rão disponíveis, segundo o

prefeito Durval Vasel, que
aguarda para os próximos

'da, banana
tado.
Com a derrubada do

ICM, os bananicultores te

rão igualdade de condi

ções para disputar o mer

cado 'com os produtores
do Paraná e São Paulo,
que não vinham recolhen
do ICM, com isso levando

vantagem sobre os produ
tores catarinenses na co

locação da' banana no

mercado. Agora essa de

sigualdade acabou.

Com .a isenção, já se

p r e v ê um incremento
maior' na produção da fru

ta.

dias o ,anúncio de novas

verbas federais, De ante
mão, Cz$ ,1 milhão estão
garantidos, podendo, no

entanto, o valor atingir a

Cz$ 2 milhões: Durval
anunciou também a realí
zação de estudos com vis

ta a compra de usina de as

falto, para emprego na re

cuperação do leito de vá
rias ruas que apresentam
deficiências, e, ainda, pa
ra o asfaltamento de ou

tras.

Outra informação do
Chefe do Executivo Muni

cipal dá conta da compra
de uma nova retroescava
deíra, no valor de Cz$
421.400,00, paga a vísta,
já incorporada ao parque
de máquinas da municipa
lidade. O engenheiro-che
fe do 160 Distrito Rodo
Viana Federal, Arnaldo
Severiano de Oliveira, em

telex a Durval Vasel ín
forma que o pedido da ex

tensão da linha Joínvílle
Rio de Janeiro até Jara

guá. do Sul (Processo ....
20.107.012.419/85-1) já se

,guiu a administração cen

(tml Q_o DNER, no Rio de

�ro, 'para a definição
final.
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Capital Sul. Americana do
Chapéu
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IRE: J,araguá lei 36.6,26 eleilo:res,
"

. • '1: ,,'

gundo ó TRE, tem •.... ': ._
,

,

2.302.270 eleitores aptos a.'
exercerem o direito do vo- ,

to, dos quais 1.178.112 ho,
.

mens e 1.124.158 mulhe
res. No dia 15, um total
de 354 candidatos serão
sufragados nas ·urnas.

'

São 5 candidatos a go
vernador, 19 ao Senado,
92 à Câmara Federal e 248
à Assembléia Legislativa,
sem contar os 5 postulan
tes à vice-governança e

os suplentes de senador.
Serão eleitos o governa
dor e vice, 2 senadores, 16,'
deputados federals e 40
estaduais.

prelia estudantes
nia Aparecida Melchio
retto,

.

da EI Alto Braço
Direito (Massaranduba) e

3Q Jeíerson de Almeida
Iensen, do CE' Roland
Dornbusch. Redações _ 10
'lugar Márcia Derete de
ÂngeÍo, do CE Preto Lau
ro Zimmermann (Guara-

'

mirim), 20 Adílson José
Fernandes, do CE Roland
Dornbusch e 39 Ângela
Cristina da Costa", do' CE
Holando Marcelino Gon
çalves.

As primeiras colocadas,
em cada categoria, rece

beram uma bicicleta, en

quanto que as segundas e

terceiras colocadas, cader
netas de poupanças, nos

valores de Cz$ 500,00 e

Cz$ 250,00, respectiva
mente. A solenidade este
ve bastante concorrida.

C A I Sesi altera sua categoria

MUSEU DO SEMINÁRIO DE CORUPÁ _ uma raridade ao nosso alcai'lce.

Visite o que é da região. IRIIM'I'· EXPOS.ITORES CROMADOS

MOVIMENTAÇÄO INDUSTRIAL.

O, Tribunal Regional
Eleitoral confirmou o nú-

.

mero 'oficial de eleitores
da 17a. Zona Eleitoral:
42.226. Deste total, 36.626
pertencem a Jaraguá do
Sul e S.600 a Corupá, dis
tribuídos em 162 e 26 ur

nas, respectivamente. Com
relação ao último pLeito,
em 1982, o eleitorado ja
raguaense subiu 4.616 e

o de Corupá sofreu de
créscimo de 101 eleitores,

. conforme informações do
Cartório É'leitoral.
Para as eleições de no

vembro, o TRE
"

instalará
8.948 urnas ou seções ,elei
torais. .Santa Catarina, se-

Meio-alßbiente
Foram entregues quínta

feira, dia 25, às 15 horas,
durante solenidade reali
zada em dependências do

Colégio Estadual Roland
Dornbusch, os prêmios do
20 Concurso Fatma de
Cartazes e Redação sobre
o Meio-Ambiente, promo
ção do Governo do, Esta
do, através da Secretaria
da Educeção e Fundação
de Amparo à Tecnologia e

ao Meio-Ambiente (Patme);
destinado a alunos de la.
à 4a. séries (cartazes) e

de 5a. à 8a. séries (reda-
ções).

.

A entrega da premiação
ocorreu durante a come
moração da Festa Anual
das Árvores. Os vencedo-

.

res foram Os seguintes:
Cartazes

�

.

10 lugar An
dressa Stinghen, da EH
Cristina'Marcatto; 2Q Vâ-

O Centro de Ativida
des do Sesi de Jaraguá do
Sul passou a figurar, em

1 U de setembro, como de
. primeira categoria. A no

tícia foi transmitida ao

.coordenador Ralf Eger
land, no último dia 17, e

a mudança de categoria
funcional deu-se, dentre

outras, em função da ar-

recadação de Jaraguá do
Sul, número de emprega
dos na .índústria, número
de indústrias existentes
que faz o município figu
rar como o terceiro par
que fabril do Estado e,
também, pelo desempenho
do CATem todos os seto
res .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exclusividade T.

Macchlone - Acessory -

Divina Decadência

HWY - I e Park Avenue

Rua Preso -Epitácio Pes

soa, 868 -".

Fone 't2-120 1
Barão do Rio Branco, sala 4
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�

João e . Maria'
Venha conhecer, as últimas novidades da moda
infanto-juvenil que seus filhos vão aclo:�r. Para

todos Os gostos e para todas as ocasioes.

Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do Sul.

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

Relojoaria Iveo·ida'
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n'"' 9

Mami@- Coruja
Roupàs' infantis, perfumes e btjouterlas

Rua Barão do Rio Branco 166 _ Fone 72-0695

Jaraguá do Sul

VENDO CASA

De madeíra; na rua

Euzébio Depouy, 245

(lateral da rua 25 de ,ju
lho) bairro Vila Nova.
Tratar no local.

Gisele Maria Stoínskí, filha
Lauro (Iza Mana) Stoínskí

- O casal José e Ana . Walfredo Valle,
Scheuer comemorou on- - Muito bem produzi..
tem, dia 26, cínqüentaanog do o promocional dos 25'
de vida matrimonial. Nes- anos da Weg na 'televísão
te sábado, as lOh., have- e em revistas; Numa das HOJE NA' AABB _ra míssa em ,élÇã0 da gra- revistas que lemos, a Weg A, AABB, comemo
ças na Capela Sàntíssíma grifa a sua origem, Jara- rando : seus 25 anos,Trindade, no Jeraguá 84, guä do Sul, o que é mui-

promove neste sába
seguido de almoço no sa- to boníto, pois apesar da do, dia 27, café co
Ião de festas. Eles pOS- sua grandeza, não despre- lonial beneficente cl
suem 6 filhós, 15 netos e za o berço. desfíle da coleção ve-3 bisnetos, sendo pais e - Dentro em breve vai rão 86/87 de Malhas
sogros dos amigos Eugê- surgir defronte a Arweg, Malwea e sorteio, denio

-

e Lúcia Steinmacher. na Rua Joinville 2680 a vários brindes, cujaNossos parabéns!. ,

Sorvetes Kídelícía, um em- renda reverterá em
- A promoção "Uma preendímento dos amigos prol da APAE. As.

Noite Alemã no Brasll", Aldo e Sônia Bartel.
e I e g a nt es' senho-

Idealizada pelo Lions Clu- - Já na Getúlio Var-
ras Adelaide Klitz-'

be I"'--tro, constítuíu-se gas 546, junto ao Super... ·

k 'J t Ma catto
'-'-.&

- e,· aue e ' r -

,
em êXito absoluto na ültí- mercado. Rlachuelo, acha- Marli Baumer, Lilian
ma sexta-feira, tanto é que se instalada a Artesana- Prim, Ignês Pereira,
o próximo evento já está Arte e Artenato. ínícíatt- Maria P i c c i n i ni
marcado para o dia 18 de va da Sra. Ana Mana Rei- -

Schmitz, Zoraide Róz
setembro do próximo ano. ' chert.

za, Laurita Weege,Valeul. -

- E na Rua Erwíno
Janlca.Breíthaupt, Ro-

- A propósito, a renda Menegotti 66, Marílda e .

sane Jahnke Vailatti
líquida da promoção, .su- Hermann Hoch instalaram

e Marlene Panstein..

perior a Cz$ 40 mil, será um grande salão de· be-
na qualidade de padistribuída na 'próxima leza, a Mari Cabeleireira tronesses do café be

quinta-feira, dia 2, as en- Unisex, que vale a pena nefícente, darão um
tidades filantrópicas e as� ser visitado. brilho especial ao
sístencíaís. quando estará - Para -a garotada que acontecimento social,
vísítando oficialmente o curte tatuagens, o Rafael

que será, sem dúví
Lions Centro, o governa- Tatoo está atendendo até

das, sucesso. Inicia
do.r. do Distrito L-lO, CL . domingo, no Hotel Nelo.

às 15h30min.
São 3 mil desenhos de ta- CASAMENTOS_
tuagens artísticas. Hoje, dia 27, na Igre-

'

- O Rotary Club de
ja Matriz, os casa

Jaraguá do Sui definiu pa- mentos � de: 15h30
ra o período de 18 a 25 de Valeir Stolf / Maria
julho de 1987, a I Feira da Adélia Garcia; 16hl5
Malha. Os esquemas já, Reginaldo Moreira /
estão �ndo montados. 'Magnali Vesoloski,

Alfonso Lipínsky
: /

Etelvina Rodrigues e

Jurandir Martim/Te
rezínha A. dos San-

. tos; i7hl5 Wilson
Souza/Leonilde Flo
riano; l8h Paulo Fo

di/Denise de Olivei
ra e às 20h15 Luiz
Carlos Stinghen/Mar
lete Stringari. Na
Barra, 17h30, Sérgio

. R. Rodrigues/Maria
Aparecida da Silva e

18h Amarildo Tecil
Ia/Jàndíra Balb.not.
Na Igreja Evangélica
de Sánta l.tiz'a. 18h,
Idilson Erdmann/Je
nete Raís.
EM CORUPÃ _ ami-

go Heins Parey, do
Sweeter Som, agita
esta noite, a partir
das 22 horas, a So

ciedade' Atiradores
de Corupá. com um .

. baile animado pel'Os
Schíavini, de Con
córdia. Durante o

'evento haverá desfi
Ie de modas da D'Ar
nl'> Malhas,

Luciana Dal-Dó, filha Ba
silio (Stela Marís] Dal-Bó..

Kátia Cylene Lombardi, fi
lha Jurandir (N o rma)
Lombardi

Dlonéia Crístína Tubbs, fi
lha Tadeu Aparício (Nei
va) Tubbs

Méry Herrmann, filha Ort
win Georg (Jandira) Herr
mann

Cristiane Lucktenberg, fi
lha Egtdio (Marta) Luck

tenberg,

AO CHILE _ De ()2 a

22 de outubro. Celina Ca
beleireira estará 'em San

tiago do Chile, onde jun
to com a sua equipe fa-

rá uma série de demons
trações técnicas. Está mon

tando salão naquele país
andine. Bola branca!.

I.

\

Um toque de amor. Dê flores a quem
_

você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domícílío.

Casa- das Flores
Reinoldo Rau 606, esquina com ii. João Píccolí.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretário da Educação visita Jaraauá do Sul
_ o Secretário Darcy Las- ça na ES Ilha da Figueira SEMINARIO E
ke, da Educação, visitou , e no CE Holando Marce- ENcoNtRO
sexta-feira, día 19, todos os ' lino Gonçalves. Reuníu-ss Catorze especialistas da
Diretores e Supervísores . também com os funcioná- ' região da 19a. UCrE�, par
Locais, da 19a. UCRE.·, rios e chefes de dívísão tícíparam em Brusque, de
Iteunidos no Centro Sha- da 19a. Ucre, que o recep- 22 a 26, do IV Seminário
Ion, em Nereu Ramos, pa- cionaram com um 'jantar' para Especialistas 'em Às-
ra a prímeíraetapa do cur-

.

no Parque Malwee, suntos Educacionais, com

so de Atualização em Lí-
.

objetivo de atualizarem-
dsrança Democrática, co- FLUORETO DE SÓDIO se frente aos novos rumos

ordenada pelo sociólogo A Divisão de Admínís- da educação. O primeiro
Antenor Nespolíní, tive- tração de Ensino / 19a. Seminário do gênero realí
ram os participantes a Ucre, recebeu 240 pacotes

_

zou-se em Jar�guá do Sul.

�portunic,lade de entrevis- de 10 gramas e 2.040 pa-· E no mesmo período, ,em
tar o Secretário, onde os cotes de 2 gramas de fluo- Balneário Camboríú, hou-:
temas maís d e b a lid o s reto de sódio, oriundos do ve-se o Encontro Estàdual
foram a Reestruturação DASP/2° Centro Admínís- de Professores do '2° Grau
Administrativa da Secreta- trativo Regional de Sau- e Técnicas da Diade/Ucre,
ria da Educação, a partir de, de Joinville. O fluore- buscando a melhoria e so

da Escola e a Política de to de sódio (flúor) foi dis-. luçõeg para o ensino de'
Pessoal para o Ensino de tribuído às unidades esco- 2° grau, revisando o seu

2° Grau. lares das redes estadual conteúdo e' adequando-o
e municipal de ensino, ao currículo escolar. Par
que integram o Programa tícíparam do mesmo 14
Preventivo da. Cárie Den- professores de cada díscí
tária. plína das matérias do Nú-

cleo Comum.

No período da tarde,
Darcy Laske inspecionou
o andamento de obras es

colares, marcando presen-

Kohlbach vai instalar-se em Schroeder em 81
A Kohlbach S.A., fabri

cante de motores.elétricos
e geradores, através do
diretor-administrativo Wil
son Kohlbach e a Prefei
tura de Schroeder, pelo,
seu titular Aldo Pasold,
realizou um acordo' que
resultou na aquisição de
uma área de 70 mil m2,
'onde irá instalar, no pró
ximo ano, uma nova uni
dade fabril. Em primeiro
'plano, a nova instalação
atuará na área de esmal-

ELEIÇOES/86

tacão e trefilação de fios,
divisão técnica necessária
para agilizar a sempre
crescente produção. São
novos empregos que serão
criados.

dução programada de ..

1.200 motores/dia. Calcada
no sinônimo solidez, cres- .

cimento e responsabilidade
social, a empresa coloca
seus produtos em. vários

países, dentre os quais Es
tados Unidos, Equador,
Bolívia, Peru, Uruguai, Pa
raguai, Canadá, Chile,
Porto Rico, Nicarágua e

Filipinas.

Cerca de seis mil pes
soas são hoje ligadas, di
reta ou indiretamente a

empresa. Ainda este ano,

a Kohlbach vai inaugurar
uma nova ala, que fabrica
rá motores trifásicos de

0,5 CV a 15 CV, com pro- Vacinação
antirábica

No próximo mês de ou
tubro será realizada a

campanha 'antirábic.a; que
bro Valmor José Garcia e objetiva prevenir o surgi
escrutínedores _ Mário mento da raiva canina e

José Pasqualini, Antônio felina no município.
Carlos de Assunção, Adau- Tal campanha se desen

to Hruschke, Carlos Ge- volverá em diversos PQn
raldo Bastos, Cilo Junkes tos, do muníclpío, as

e Iria Tancon: 3a. Turma sim como junto a Clínica
_ membro Décio Buch- Veterinária Schweitzer, or
mann e escrutinadores Cé- ganizadora da mesma, com

.

sar . Romero. Matter. Dago- o apoio do Laboratório
mar Müller, Carlos Aze- Biovet. Segundo o veterí-

vedo Pereira, José Rober- nário Waldemar Schweit

to Pontichelli, Eraldo Dö- zer o. custo da dose será

ring e Maria de Lourdes 11��$. 30,00, com díreíto
Trentini; 4a. Turma _ ao. certificado, que asse-,
membro Solon Schrauth e gura ao proprietário do

escrutinadores Pelíbio An- anímal-a comprovação da

dy Radtke, Edson Mens- sua vacinação. -

lin Venilton de Carvalho, A raiva é causada por
Stélío João Rodrigues, um vírus, q�e atinge prín-

.

Adíson Alencar Pradi e cipalmente o cérebro. A

Ivete Lombardi. O secre- doença não tem cura, au

tário geral será Mário mentando aí' a' imPortân-,
Müll e r e datilógrafos cía da vacinação dos cães
Adalberto Blanck, Lauro e gatos, animais que, se

Domingos Sanson Radtke, . contamínados; podem tran

Lourival José Spézia, Ho- nlÍti,� a raiva pata o 110-

rácio Xavier, Ildo Formí- mem. em caso dé morde
gari e Joselito Schiochet. duras.·

Juiz nom.eia Junta Apuradora/votos
A escolha dos mesários

às eleições de novembro,
marcadas a princípio para
o dia 16, foi transferida

. para o dia 6 de outubro,
por decisão do Tribunal
Regional Eleitoral. As
mais de. mil pessoas que
trabalharão' nas 176 sec

ções da 17a. Zona Eleito

ral, em Jaraguá da Sul. e

Corupá, serão escolhidas
por computador e a no

meação dar-se-á' dia 6 pró
ximo .. Por outro lado, o

Dr. Rui Francisco Barrei
ros Fortes, Juiz Eleitoral
da 17a. Zona e Presidente
da Junta Apuradora, já
nomeou os escrutinadores,
que são os seguintes: la.
Turma _ membro Roberto
Donath e escruünadores -

Antenor Galvan, Jeremias
Rozza, Sílvío Argemíro
Marcelino, Olímpio
Schmítt, Aotaír Ronchi e

María da Graça Moraes de
Assis; 2a. Turma _ mem-

Orçalento de 81: CzS 150 lilhões
o orçamento do muni

cípio de Jaraguá do Sul,
estimando as receitas . e

'

fixando as despesas, para
1987, está definido. Será
de Cz$ 150 milhões, com

aumento pouco superíor a

cinquenta por cento com

relação ao do presente
exercício. As secretarias
da Educação e Obras fica
rão cem a maior fatia do
orçamento municipal. O

executivo tem prazo até
15 de outubro para reme

tê-lo à Câmara de Veres
dores, juntamente 'com os

orçamentos do Samae,
Fundação Educacional R�::,
gíonal Jaraguaense e Fun
dação Cultural de Jara
guá do Sul)
Dentre as obras já, pre-.

vistas para 87, acha-se o

passeio público, na
: rua

.Jorge Czerníewtcz, ,,- '-,

...

\ �,--

Mecânicos para
' Manutenç'ão�-:,"

Empresa de Jaraguá do Sul necessita, de dois me

cãnícos para manutenção.
Marcar entrevista pelo teleíone 72�1444, com Sr.
()smar.

'

Coilla IMEVIda
AMEVI SOLIDÁRIA _ A Associação Comercial e

Industrial da Micro e Pequena Empresa do Vale do.
Itapocu, considera justa e está, solidária com a reívín- ..
dícação dos açougueiros do Vale do Itajaí e envíou .

telegrama ao Ministro da Justiça Paulo Brossard, li

exemplo de mais de duzentas associações congêneres:
do País, repudiando a forma em que foram presos pela
Polícia Federal em Itajaí, o presidente da Confedera
ção Nacional das Micros e Pequenas Empresas Pedro

.

Cascaes Filho, o vice-presidente da Fampesc Sílvio
Rangel, o diretor da Fampesc Vinicius- Lummertz da
Silva e os representantes da Comissão dos Açouguei
ros Osnildo Wandall e Carlos Antônio Pamplona, de,
Blumenau. Entendemos que não é justo que só as ca-"
pitais recebam carne importada, pois a falta do produto,
é sentida também no interior.

CURSO DO PROMICRO _ Solicitamos a todos os

ínteressados em participar do programa de treinamen
to Promicro, de Ceag/SC, para contactar com a maior.
brevidade possível com a AMEVI, na rua Venâncio
da Silva Porto 331, Fones 72-1492 ou 72-,2804. As vagas
para o programa são limitadas e o custo é de Cz$ 200,00
por empresa, com direito a dois participantes. O cur

so vai de 20/outubro a 07/novembro, às terças, quartas
e quintas-feiras, das 19 às 21h30. No total são 210 ho-·
ras de consultoria, dividida para 30 empresas, caben
do a cada uma cerca de 7 horas.

O programa é destinado à indústria, comércio e.
empresas prestadoras de serviço . Os módulos a serem'
desenvolvidos são: finanças, custo e formação de pre
ÇQ de venda, produção, vendas e simulação de negó-,
cios, este com exercícios práticos. A oportunidade de
participação é excelente. Aproveitem!.

Foto Nortelândia
-

Ltda,
Rua Venanc10 da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franza Ltda., "_

Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

. EscritóriG Contábil Marlian Ltda.
CRC-St 0772

, Comunica através de seu sócio-gerente Aldo
Salaí (CRC-SC 08959) a seus clientes e amigos que
desde o dia, 22 está. atendendo em seu novo

endereço, íla rua Preso Epítécío Pessoa 4t5 _ Fones
72-0616 e 72-2044. ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS Proclamas de CasalDellos'
Dia OS/setembro MAR.ÓOT ADElJA ORU.BBA LBiL'dANN, Ohela1 do R"-'
D

.

1 f' 1 h Norb rto gístro Civil do 19 Distrito da Com.an:a de Jaraguá do Sill, Bs.ame r I o- e
18do de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em(Maristela) Hansen. Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

Dia 06/setembro habilitarem para casar. os seauintea:
Cristiano; filho Egon (Ma. Edital 14.049 de 16-09-86, terra e de Lorena Goterra.
Theresínhe) Karstens. Anivaldo Schmltt de Ca-

'
"

"

Dia lO/setembro margo � Janete Joana Edital 15.053 de 11-09-86.
Thiago, filho Manoel (Os- Fablan Edgar Luis Daleffe e Simo-
marina) Caetano. Ele, brasileiro, solteiro, ne Kostetzer
Dia II/setembro pedreiro, natural de Re- Ele, brasileiro, solteiro,
Fernando Rodrigo,. filho

nascença, Paraná, domici- projetista, natural de Sí
Arlindo (Alvína] Ropela-: liado e residente na Rua derópolís, neste Estado,

Fazem. anos domingo to;" Simone" filha 'Pedro Bolívia, 159, nesta cida-' domiciliado e residente na
João Batista Malgarín (Mariane) Leítenpergher: de, filho

-

de . Dornenes Avenida Marechal Deodo
Righi, Maria Onélía Rosa, Cleiton Leonír, filho Aris- Schmitt (;1"e Camargo e de ro, 1369, nesta cidade, fi-Lúiz Ricardo Rosa. Amé- tídes- (Helga) Felippi. , Dínoral "Aparecida..

Prestes ' lho de Bmerí Daleffe e de
lia Aben Corrêa, Maristela DIa 13/setembro de Camargo.' Ela, brasí- Eia Amábile Donadel Da-
Ramthum, Sra. N e i d e Tunachara. filha Carlos leira, solteira, cost. natural leffe. Ela, brasileira, sol
Dumker Fodí, Sr. João (Márcia) de Souza. de Francisco Beltrão, Pa- teira, do lar, natural de
Dumker, Giovani José FO- Josiana, filha João Nélson raná, domiciliada e resi- Gaspar, neste Estado, do
di, Sr. Adolfo Rengel, Sr. (Sônia) Stavis. dente na Rua Bolívia, 159,

,

mícílíada e residente na
Almiro Bruch, em Guara- Eliane, filha, Alcides (Te- nesta cidade, filha de Jo- Avenida 'Marechal Deodo-
mirim; Sra. Odete, esposa resa) Parlas.": sé Fabian e de Libera Fa- ro, 1309, nesta cidade. Ií-
Dr. Aroldo Schulz; Sra. Dia 14/setembro bian. lha de Pedro Kostetzer e
Estérsia Wolf Kölling, em Rozélia filha Nélson (Ge- '

de Rosi Maria Kostetzer.
Ctba: Sra. Elfriede. espo- ,ni) Weber. Edítal 15.050 de 16-09-86.

'

sa Damásio Schmitt. Dia IS/setembro Cópia
-

recebida do cartó
Jean Carlos, filho Carlos rio de Curitibanos. neste

Dia 29/setembro
'

'(Heloísa) Santos. Estado.
Sra. Jeanette Thomsen Dia 16/setembro Lúcio Hermes Gomes e

Rassele, Sra. L oe t í c i a Dirceu, filho José (Romíl-" Suleide Reinke
Schíochet, Sr. WaldemaJ;' da) Franzner; Kênía Ke- Ele, brasileiro, solteiro,
Vieira, Arlete Ruediger e tlín, filha Agostinho (Cris-. pleínador, natural de Tau
Charles, filho Cl á u d í o

'

ta) Venera; Luciano,
-

filho batê, São Paulo, domícílla
(Maria Lísete) Herbst. Elfino (Albertína) Eber- do e residente nesta cída-

hardt; Ana Lúcia, filha de, filho de Jayr AugustoDia 30/setembro Irío (Ana) Dallmenn. G d D' d SílSíl ornes e e eisy a 1-
Sra. Hilda, esposa I -

Dia 17/setem,bro va Gomes. Ela, brasileira,vestre Stoinski; Sr. Ar- Roge' río Anderson, filho lId
.

,- ,

so teira, auxí íar e escn-naldo Laurentino da Cos- Ivanor- (Lúcía) Antero', lo. 1�. tónío. natura de Curiti-
ta, em S. Fco. do Sul; Sr. Valdemiro Leonardo, fí- banos, neste Estado, domiOnório Olavo' Bortolini, lho Valdemiro (Rosíma] ciliada e residente emSra. Otília Gosch, em Ctba; Klein: Mayara Karine, fi- C itib E t dun I anos, neste s a o,Simone Müller. lha Jois (Clafira) Peritto filha de Afonso Reinke e

Dia 18/setembro de Waltraud Reínke.
Marcos Paulo, filho Paulo

(Marlete) Lopes; Daniele
Luíze, filha Osmar (Ivone)
Lennert; Letícia, filha Si
nesio (Matilde) Tenfen;
'Oziel, filho Valdir (Zenír)
da Silva; Juliano, filho
Karl (Darci) Janssen.
Dia 19jsetembro
Geniane, filha Osnir (Nil
sal de S0117,:a.
Dia 21/setembro
Daniela, filha Haroldo
(Ivanir) Todt.

ANIVERSARIANTES

Fazebl anos hoje: 27
Sr. Wolfgang Weege.

Sra. Carla Mey Meínert,
em Jlle; Sr. Ilson Lemke,
Sra. Maria Dias Angelo,
Sr. Leopoldo Boshammer,
Sra. Rosane Jahnke Vai

lattí, Liliane Horst e San
dra Pscheidt.

'-

Dia '01/outubro
, Sr. Adolar Daniel Ver

binen, Sr. Amauri da Cu

nha Jacobi; Sr. Rubens
Roeder, Sandra Rengel,
Irene Pereira e Roselí
Klein.

Dia 02/outubro
Sra. Rosalinde Bartel.

Nereu Tomaselli, Sr. Iri

neu Buerger, em Ctba;
Sra. Apolonia Rengel, Ar
naldo Ruediger, Sr. Guil
mar, Steffens, Rol:!erto
Gruetzmacher, em Blume
nau. e Dalton Luís Rubini.

Dia 03/outubro
Sra. Ondina Marquardt

Wolf, Flávia Tarnawski,
Sr. Jaime Glatz, Mário

, Stein, Sr. Vianir Bona, Sra.
Serena Vogel Yorgas, Sr.
Walter Arnold, Sr. Ade
mar Buerger, Sr. Wilmar
Luiz BortoUni, Sr.' Aldo
carlos' Bortolini, Sra. Ma
ria Odete Gramm Blank,
Sr. Haroldo Nagel,,,,F,c:!Qio
A. Schaldach, Sra��lili1OO,
Bartel Steffens. '

Faça uma assinatura do
"Correio do Povo"

Cz$ 100,00. Ligue 72-0091.

. FÁLECIMENTOS

Dia lO/setembro
Arlinda da. Silva, 61 anos

� Henri.ette Andersen, 91
anos.

Dia 11/setembro
Ingeborg Mathias. '63 e

Helene Thieme, 11 anos.

Dia 14/setembro
Edmundo Emfendoerfer 16
e Cláudia Olska, 15 anos.

Dia 12/setembro
Hertha Raasch Dräger, 55
anos. ,

Ola 16/setembro
Fernando Jung, 9 meses e

Pedro, Schoellemberg, 90
anos.

Dia
.

17/setembro
Manoel Nestor Natividar'lt>',
16, José Kammer. 49 e

Alwina Franz, 64 a�os.

Edital 15.051 de 16-09-86.
Cópia recebida do cartó
rio de Timbó, neste Estado.
IIson José Zoz e Daíse
Genske
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara.
guá do Sul, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de José Pedro Zoz e

Elisa Bruch Zoz. Ela, bra
sileira, sol t e i r a, bal
conista, natural de Be
nedito Novo, neste Esta
do, domiciliada e residen
te na Rua Acre, lOS, em

Timbó, neste Estado, filha
de Walmor. Genske e de
Soldina Genske.

Edital 15.052 de 11-09-86.
Antonio MaIli.a e Lusla
Goterra
Ele, brasiléito, solteiro,
operário, natural de Jara
Ruá do Sul, domiciliado e

-residente em Jaragua-Es
querdo, neste distrito, fi
lho de Paulo Maria e de
Cecilia Cardozo Maria.

.

Éla, brasileira, solteira, do
lar, natural de Ituporan
pa. neste 'Estado, domici-
,11Arla P. residente em Ja
r"(Jl1á-P�qup.rdo. neste dis
trito, filha de Orides Go..-

Edital 15.058 de 22-09-86.
Evaldo Bähr e Lucia Ber
landa
Ele, brasileiro, solteiro.
marceneiro, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,

Edital 15.055 de 19-09-86: dorriíeiliado e residente na .

.Mauro Cezar Coelho e
Barra do Rio Cerro, neste

Rosângela Maria Jansen dj.�tIito, filho de E.?mundo
Ele, brasileiro, solteiro,' Bah� e. de Nels� Bahr. El�,
operador, de computador, b.raslleIra, solteíra, oper�
natural _de Jaraguá do Sul. ria, natural de. ��rupa,
domiciliado e residente na

neste Estado, domlclhada. e
Rua Coronel Bernardo residente na B�rr� do .RlO
Grubba, 322, nesta cida- ,Cerro; Jl:s�e dístríto, fI�ha
de, filho de Nilto João de Hilario Berlanda e de

Coelho e de Laurita Gross Maria Berlanda.

Coelho. Ela. brasileira;
solteira, professora, natu.
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na
Rua Augusto Milcke, nes
ta cidade, filha de Carios
Augusto Jansen e de Ana
Welter Jansen.

.

A Familia Enlutada da viÚ'va senhora
ßENRIEITE MARIE LUlZE GRAlJNER ANDERSEN

,

(conhecida Henny)
'agradece a todos os que enviaram flores, ,coroas
e' prestaram sua últiina despetliida. Em especial
agradece aos vizinhos. às _ companheiras do
"Mokka Kränzhen", OASE, e ao Pastor Lohmann
pelas palavras' profendas. Outrossim, convida a

todos p�ra o Culto de Ação de Graças que será
reaUzado no domingo, dia 28 de setembro de 1986,
às 8h30 min, na Igreja Evangél1ca Luterana Cen
tro.

Jaraguá do S�l, setembro de 1986

--------.J.

Edital 15.054 de 18-09-86.
Francisco dai SIlva e Ma
ria Francisca Alves
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Cam,
po Mourão, Paraná, domi
ciliado e residente na Rua'
Carlos EggeFt" 650, nesta
cidade, filho de José Evan,
tuír da Silva e de Ana Lu
ciana da Silva. Ela, brasi- '

Ieíra, solteira, costureíra..
natural de Jaraguá do
Sul; domiciliada e residen
te na Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de Val
demiro Alves e de Maria
Borba Alves.

:t
I
I

Hum de

Edital 15.056, de 19-09-86.
Mario José Freiberger e

Ros�ma Rósane Neves
Ele, brasileiro; solteiro,
publícttérío, natural de Ja
raguá do Sul, domícílíado
e residente na Rua, Ber
nardo Dornbusch, 1321,
nesta cidade: filho de J0-
sé Freiberger e de Olga
Martim Freiberger. .Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Presidente Ge�
túlío, neste Estado, d'OJ;p.i-'
ciliada e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, 132L
nesta cidade, filha. de Jp�
sé Alexandre Neves e, de -.

Rosa Neves.

Edital 15.051 de 19-09"86.'
Cópia recebida do cartório
de Carrancas, Minas Ge-
rais.

,

Samuel Guimarães Souza
e Ivaníría Tecilla
Ele, brasileiro, solteiro,
do comércio. natural, de
Carrancas, Minas Gerais,
domiciliado e residente
em Carrancas, Minas Ge-'
rais, filho de Luiz Montei
ro de Souza e de Maria
do Carmo Guimarães. Ela,
brasileira, solteira, escri
turária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente nesta' cidade" fi
lha de Atílio Tecilla e

Selli Vasel Tecilla.

E para que chegue ao

conhecimento de todo8�
mandel p�sar o presente
Edital, que será pubUcado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

Agradec:imentu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Padre Arno Afonso Maria de Miranda Edis querem lombadas à 8R-280 rumo a Corupá
Foi sepultado na manhã de sábados o Padre Arno Os vereadores Almiro

·

Afonso Maria de Miranda, o Padre Mirandinha, fale- Farias Filho e Gustavo
" cido às 3h30min de sexta-feira, em Curitiba, a meio Mathedi, do PMDB, tive
de grande acompanhamento. Padre Arno Miranda, nas- . ram aprovada indicação à

.ceu em Itajaí; aos 26 de agosto de 1910, filho de João <Comíssãc Municipal de
Honório de Miranda e de Theodora Heusi de Miranda. Trânsito, sugerindo a im
Fez seus estudos ginasiais e colegiais no então recém- plantação de três Iomba
fundado Seminário Sagrado Coração de Jesus de Brus- das na BR-280, uma nas

·

que, de 1925 a 1930! Em 1931, entrou para o Noviciado proximidades do viaduto,
da Congregação dos Padres Dehoníanos, em Taubaté, outra nas imediações do
tezendo.ra 15 de fevereiro de 1932, os votos religiosos acesso à faculdade e a

de pobreza, castidade e obediência. Em Taubaté, ainda, terceira um pouco adian
concluiu os estudos de. filosofia e de teologia e rece- te, haja vista que no cita
beu a sagrada ordenação sacerdotal no dia 30 de no-

.

dó trecho já ocorreram 23
vembro de 1936, das mãos do D. André Arcoverde. mortes deste a inaugura-

Depois de ordenado, exerceu seu ministério sacer- ção do asfalto. Os. índí-
'dotal nos seguintes lugares: Formiga (MG), como ví- cantes, rdentre as razões'
gário-cooperador de 1937 a 1940; em .Brusque, como apresentadas, afirmaram

vigário-cooperador e, maís tarde, em 1944, como mes- que por a Celesc não ter O Governador Esperi- Riskowski Utpadel, esp.
tre dos noviços; em 1946, depois de rápida passagem atendido as constantes so- dião Amin Helou Filho as- . de Helmuth Utpadel: Ger
pela paróquia da Penha, estabeleceu-se no Provinciala- licitações pera instalação sinou decretos concedendo trudes Breithaupt Hertel.
do dos Padres Dehonianos que, naquela época, estava de luminárias, foram for- os seguintes auxílios es- esp. de Walter Carlos Her
sediado no Méíer. Rio de Janeiro. Aí fundou a Revista çadosa sugerir as lomba- peciais às esposas de Ex- tel, todos de Jaraguá do
Reparação,

.

sendo seu diretor e redator-chefe.. . '

das, como medida extrema Combatentes da Segunda
.

Sul.
Em 1967, enconträmo-Io na Escola Apostohca Sa- para tentar diminuir os Guerra Mundial. Maria de Senne Souza,

grado Coração de Jesus de Corupá, como professor e acidentes, que acontecem Adele Paul Boddenberg. esp. de Hilário Manoel, de
formador, seguindo postertormente para Lages; onde com muita frequência. esp. de Bruno Bodden- Guaramirim; Maria Scheí
exerceu brevemente seu ministério sacerdotal na Pa- Almiro solicitou também berg; Ana Woiczi'n3ki da bel, esp. de Bruno Schei
róquía Sagrada Família, em 1976. Naqu?l� mesmo ano, a Viação Canarinho, a ex- Silva, esp, de José Louren- ber, de Corupá; Maria,
vem ao Noviciado Nossa Senhora de Pátíma. Barra do tensão 'de linha de ônibus ço da Silva; Gertrudes Schmídt Jacobi, esp. de
Rio Cerro, em Jaraguá do Sul, como auxiliar, ficando circular urbano para a 10- Borchardt, esp. de Alvin Henrique Jacobi; Maria
nesse mistér até princípios de 1979, quando recebeu sua calidade de Três Rios do Borchardt; Híldegard Ruth Steinmacher Scheuer, esp.
última . transferência para a Paróquia São Sebastião, Sul. Marino Lenzi pediu Darius Hauck, esp. de de Gabriel Scherer e Rosa
desta cidade. Faleceu serenamente no Senhor, na ma- ao Executivo a implanta- João Rodolfo Hauck, to- da Costa Maier, esp. de
drugada do dia 19 de setembro' de 1986, em <:�ritiba, ção da rede pública de dos de Corupá:" Agnes Estephano Maler, todos
e está sepultado no cemitério da Escola Apostólica Sa- esgoto e água para a rua Hamann Hornburg esp. de 'de Jaraguá do Sul.
grado Coração de Jesus, de Corupá, após ter sido ve- 323-Marcelo Barbi, na Vi .. .Alvíno Hornburg; Catari- E o Estado reconhecsn
.lado na Igreja Matriz de Jaraguá do Sul, onde foram- la Lenzi. E do Governo na Girolla Stinghen, esp. do, � ex-combatentes no

:;:;:�::es��r��:��a�uitaS:t�����;��� runiciP41 e:::;';:;;'�;:b��;;���;��!;;s:�:erde. I,.veitava sempre muito bem seu tempo, não o desp�rdi- fone (0474) 33-7221. Joinville. .

.

çando à 'toa. __ Como religioso, foi um h?mem !lel a

seus compromissos, fiel, antes de tudo, a oraçao. -:-
Como sacerdote, forçoso é lembrar seu grande amor a

pastoral dos doentes e seu zelo i�c�ns.ável :m aten�er
as pessoas no sacramento da penítêncíe. FOI um apo�
tolo do .confessionário, enfim, foi um homem de fe.

Como São Paulo, ele pôde dizer; "Combati o bom com

bate terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde

já n;_e está reservada a coroa da justiça, que me dará

o Senhor, justo Juiz, naquele Dia" (2 Tm 4, 7-8).

projeto para permuta de
várias áreas de terras per
tencentes . ao Município
com a Paraná' Empreendi
mentos Imobiliários, que
cederá área de 80 mil
m2, no Jaraguá Esquerdo,
que vai destinada ao nú
cleo h abit a c i o n a 1 da
Cohab.

o Congresso Nacional de
Vereadores. No dta 10, Dia
Nacional do Vereador, to
ma posse a nova direto
ria da União -dos Verea
dores de Santa Catarina
(Uvesc), presidida por Al
cino Vieira e que tem a

integrá-la, do Vale do Ita

pocu, os vereadores Herr
.menn Suesenbach, de
Corupá, como 30 vice

presidente e Carmelíno
Dolsan.. de Massaranduba,
.como 20 suplente do Con-
selho Fiscal.

.

CONGRESSO DE
V'EREADORES
No período de 01 a 05

de outubro, em Balneário
Camboriú, 'será realizado

AUXILIO A ESPOSAS DE EX-COMBATENTES

DEPUTADO 'FEDERAL

L u i z -G O m e s - L U L a

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS

LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGuA '

Dr. Altevir A. Fogaça, Júnior
Advogado

,

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-Se.

.�

- 1171
'" Banco do Brasil S.A. Joínvílla
20 anos de serviço

til Celesc _ diretor e presidente: 6
anos de serviço

'" Jaraguá Fabril S.A. _ presidente:
6 anos de serviço

'" Partido Democrático Social _ 6
anos de serviço.

'" Supervisor Regional do Governei
em Joínvílle _ 2 anos de serviço

>I< AABB _ Joinville _ fundador e di

rigente
'" JEC _ JoinviUe 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).

21i
ANOS
1961 lieg 1986
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EMPRESARIOS 'QUEREM' ENTIDADE

espírita no Cejas

,Adjunto da Agricultura na região Nova APP do São La' eleita
DE CLASSE EM MASSARANDUBA

Grance No ar a po d e r o s a tro do seu próprio terrí-
Luftwaff, força aérea ale- tório; a retomada contínua

No ano passado, a díre- mã, ,bombardeava, íncen. e segura pelas forças nor-

torta da Associação de ß1�ens e díava e destruía metódica- teamericanas de posições-
Pais e Amigos dos Excep- naçoes, mente objetivos mílítares chaves no pacífico sul pa-
cionais de Jaraguá do Sul, Por J e civis em todos os qua- re terminar com bambar-
e n v i o u correspondãncja Em 1° drantes, tomando-se uni deio atômico de Hiroshi-

inscrevendo-se para ser'
1939 ii. pesadelo para as, forças ma e Nagasaki, e conse-

favor.ecida com trabalhos alegandQ' ões, exi- inimigas de terra, mar e qüente rendição íncondí

(pegadores de cozinha) do g�n�lª-S _

e qlS� er. cional do Japão e Alema-

concurso promovido pelo c�lmmaçao � esp_é- O único país europeu nha em 1945 (a Itália já
-----------

Suplemento Femininó do Cle pelo �lones, em guerra com o nazi- havia se retirado da guer

jornal O Estado de São quanto ao o Corre- fascismo alemão e italia- ra), e término da 2a. Gran

Paulo. Esse mesmo suple- dor ?e D ,tRvildiu e ,no que ainda não tinha de Guerra Mundial inieia-

mento, em sua edição do dommou 8. em sido invadido era a Ingla- da em 1 ° de setembro de

dia 14 de setembro, à pá- �pen�s 21
,

terra, mas já enfraqueci- 1939 pela loucura de três

gina três, informá· qUe a
_

Dal par. dn'sinva- do e prestes a render-se homens e suas respectivas
Rua CeI. Procópio· GOIl).es de Oliveira, 290 J\PAE de Jaraguá do Sul soes e do 1Ie outros pois que dia e noite sob nações _ Hitler, da Ale-

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC. foi a Jinica a ser benefi- povos e por par- intenso bombardeio aéreo manha; Mussolini, da Itá-

______________�-----_- 'ciada COm uma cota de 'te da Al já aí alia- e na iminência de invasão lía; Hiroito, do Japão.
trabalhos premiados. da' à Itália , não ti- pelas aguerridas legiões
O fato foi muito bem re- veram pa e assim da Wehrmacht.

cebido pela direção da ,é que for o o Lu- 'E como se isso tudo não

A�AE, haja, vista que x�m?urgol, Holanda, bastasse, no outro lado do

alem da entidade contar BelgIca, ca, No- mundo, isto é, no extremo

com à colaboração do po� r�e?a, Fr éCia, AI- oriente e pacífico sul, os

va de Jaraguá do Sul, bama,. I� ,Tche- japoneses bombardeavam

i;l.gora conta também com coslovaqwa partes da e destruiam a importante
o apoio de fora do Estado. Russia eu Também base naval norteamerica-

nas areias tes dos na de Pearl Harbour, no

Rotara-ct la,z dEegsl'teort,os aI' desde o Hawai, e a seguir inicia

po� 1:"0- vam a invasão de algu-

h
bruk, EI ,Cirenai_ mas nações e possessões

campan a ca até Ben na Líbia, estrang,eiras no continente
dois foI1llÍ comba- asiático, obrigando os Es-

.o Rotaract Club de Ja- tentes se' front'
o

avam tados Unidos a combater
ragua do Sul, dentro da aguerrida um ° fa- em três frentes distintas,
dinâmica de a,tuação como

moso 80 B 't" A
1 b '

n ani- ou seja, na Europa, fri-
c u e de serVIço, promove co das to das co- ca e Asia.
segunda e, terça-feira, cl mandado tável ge- Mas como tudo no mun-

camPl�nh.a do P�pedlo e do neral inglês "Robert do tem um começo e um

pape ao Junto as mustrias Montgo"'e o 1
I

JJJ o en- fim, com o passar do tem- desarmamento c o m o a

ocatis.. .o matteriald. será dário At' s. d,irigi- po v�io o. desembarque desnuclearização tot a I ;

pos enormen e v.en Ido e d 10-
. o pe ano ge- das forças anglo-nortea- 3°)' Como conseqüência

o� re�ur�?s ;ufendos �e- neral aleJllã nOme Er- mericanas sob o comando dessa guerra-fria, existe
rao es ma os para fms vin Von R I. de Dwigt Heisenhôver na entr.e essas duas superpo-
beneficentes. Toda e qual- N oe

1 b
- o.

os Normândia, iniciandO-Se a tências o perigo de uma

quer co a oraçao e aceIta. eIlta-o quase destruição do reduto nazi-' "guerra-quente", a nuclear

rinha de fascista; a reordenação e que acabaria com a exis-

composta )ler-coura- ofensiva espetaculares dos ·tência do ente humano,

çados e UIIl e esqua_ ,exércitos soviéticos' co- uma parte sacrificada de

drão de ,s�bmari- mandados por Woroschi- imediato, pelos bomb't-f-'
nos opera' IClente p. lov, Timoschenko e Zucov deios atômicos e a outra I

soberana, Ie o ao fun- que partindo de Rostow mais demoradamente pela
do \ milhares • embarca_ Stalingrijl.do e outras posi- espantosa radioatividade

ções CoIll � de to- ções russas, juntamente que env.olveria o nosso

nelagen� :: �aria- com as tropas aliadas, fo- Planeta, o que seria um

das naClO ,lDclu- ram 'levando tudo de rol- horroroso e incompreen-
sive do B Rundo se dão e acabaram por en- sív,el Holoucausto.
diz. curralar a Alemanha den- Jaraguá do Sul 22-09-86.

Palestra
O Centro Espírita Díví- hoje à noite (sábado), às

no Mestre, de Jaraguá do 20 horas, no auditório do

Sul, realiza neste sábado .Centro Empresarial de Ja

e domingo, na Av. Mare"
-'

raguá do Sul, o médico
.chal Deodoro, defronte a pediatra Dr. -Rícardo Di

Prefeitura Municipal, a V Bernardi, de Florianópolis,
FLE __ Feira de Livros Es- apresentará urna palestra
"píritas,. onde serão vendi- sobre o tema "Reencarna
dos títulos qua versam so- cão. Gravidez e Aborto",
bre a literatura espírita, com entrada franca, aber

de consarados autores. E ta a toda a comunidade.

VARIG
PéÍssagens e Cargas

Destil Máquinas
Equipamentos para fábrica de doce� de frutas,

o Secr�tário-AdjuIÍto (lá comprovadamente' efícíen- A Associação de País e

chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze, Agricultura e do Abaste- te. ' Professores ,do Colégio
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre. cimento, Walter Casagran- Em Jaraguá do, Sul, São Luís, em assembléia

Rua Joínvílle, 433 _ Fone 72-1564 ' de, visitou a região na se- Casagrande Visitou o se- realizada no día 22; ele-

Jaraguá.do SU,I _ SC mana passada. Em Guara- cador, em construção em geu a sua nova diretoria,

.==============:....========-
mirim, vistoriou oa pro- Três Rios do Norte, onde composta dos seguintes:

Lid
jetos que a Secretaria fi- a Secretaria, através, da presidente Irineu Stähelin,

a .nancíou 'através do FAP, Acaresc, aplicou recursos, 1° vice Reinaldo Richter,
•

que são projetos-pilotos de por se tratar de projeto '2° vice Luiz José Nicolo-

SERRARIA E. SERVIÇOS DE TRATOR irrigação pera hortícultu- pioneiro no Estado. Man- delli, la. secretária Dení-

Madeiras para construção e serviços de trator ra, pelo sistema de asper- tev�também contacto �om se Lueders.. 2° secretáríc , A pr

com profissionais aitamente especlalízados, são. Foram instaladas ria- agncultores,. q�e manífes- Ilda Domingos �Vargq�" 1°_-

Rua João Januérío- Ayroso, 712 _ Jaraguá Es- quele munícípío unidades, taram-se satísíeítos c�m o tesoureiro' Mário Pasqua-: �� exer

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do. Sul _ SC. demonstratíves, pera estí- trabal�o da Secretaríe e li�i, 2° tesoureiro Ihgo.Jo�",D;llngoS Vi

;'::'====================;::::=�rmular outros horticultores .com _os. projetos .e� de-, se Krause, departamsnto
deceu o

a utilizarem' o método, senvolvímento. : social Márcia Dalmareo, que �he
Maria' Nilda Salai Stähe- lIz�çao

,

,

"

' açoes à

Spezia'

EDITAL-
MARG.oT ADÉLIA GRUBBA LEHMANN, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de J araguá 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 protestös os títulos contra:

Ervino Venturini _ Nesta _ João Zilmiir Tomia_

R. João Bertoli, 482 Nesta _ Paulo Cezar Cardoso
_ Rua Joinville, 3000, a/c Weg _ Nesta _ Prota"

sio Gorges _ Rua Joinville, 37 _ Nesta _ Rudiber

to Persch _ Rua Prefeito José Bauer, 250 _ Nesta

Wilmar José Horner _ Av. Marechal Deodoro, 855
Nesta _ Ibernond Santos Costa _ Rua BR 280 Km

16 .... Guaramirim.
E, coma os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida- intimação, faz por
intermédio do presente edita) para que os mesmos com

_pareçam 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 lei, etc. •

IH/Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 1986.

Margot Adél1a G. Lehmann - Tabeliã de Notas e

3ficial de Protestos de ritulos da Comarca de l.do Sul

-A d v o.'gª da
:--.. 'ln 'f, :�_. ..

-

MÁRCIA-.: BUTTCHEVITZ
Sepa�.açõef;' e dl-vórcios, acidentes de trânsito.
Inventários, c9branças e advocacia ,em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108

J'araguá do. Sul.

Cresce em Massarandu- Roberto Maba,' Antônio

rt, dep. ba o movimento para a Martini e Wílmar Inácio

o n Luiz fundação da sua Associa- Abelino.

el Mário ção Comercial, Industríal e Com o seu parque fa

'Ueo Es- Agrícola, como forma de bril em crescimento, Mas

Edviges reunir as forças produto" saranduba depara-se" den-

e Margit fas. do .m.uni.cípio, para, tre outros problemas, com PRECE A

ora Lígia I�nt?s, �eIVInd�carem me- o energia elétrica, cuja STA. CLARA

ärfer, 2Q• o�las, us�an_ o, em con- ampliação foi reivindicada Fazer 3 pedidos sendo

sagin _e jun o, as so uçoe� �ra os ao governo do Estado, o ·1 de negócio e 2 impos-
10 postai. probl�mas. A comissao que déficit habitacional, falta siveis. Rezar 9 días 9

anteriOr orgamza a fundação da de telefones, a precana Ave-Marias, que" mes-
,

,entidade. é presidida pelo- assistência médica, falta de mo -sera fé, serß. atendi
Ildo Do- empresário moveleíro Pe- água e esgotos, melhoria

-

, do. Rezar comruma.ve-
dro Alberto Skiba e tem no nível de ensino e o re- la acesa e nc 9� día dei-
a integrá-la, ainda, João- torno- da mão-de-obra que. ,

'
-

S
'

J
xar queimar, até o fim.

'oares, orge Albano, Sí- deixou a: 'Cidade, deíícíên-
nésío Eecel, Nereu Packer, cias do comércio é a fal-

Publicar <I!O. �'dia.

J
o

I T b k
" Agradece' r.v.p.

ose ngo om ,ac, José ta de infra-estrutura para ,__��_-'- - "';'

ArAE" é
beneficiada

1 9 3 9Persianas Engler s EM B R O
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAiS,
PAINtlIS pARA DlVISÖES-TODAS EM MADEI

RA. PERSIANAS'HORIZONTAIS E AGORA, COM
_

EXCLUSIVIDADE, AS 'VERTICAIS EM ALUMí
NIO E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VA
RIAS CORES E BOX PARA BANHEmos;

Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max Wllhelm, 869 _ Fone (04'13) '12-0058
-

Jaraguá do Sul-SC.

o E

Não ob�tante, os resquí
clos dessa conflagração ar

mada estão aí bem visí
veis sendo que deles, os

principais são, estes três:
1 Q) Nada menos do que 9

países do leste europeu e

mais a Alemanha oriental
perderam o direito de au

tonomia, uma vez que fo
ram absorvidos pela Rús
sia que lhes impôs·o regi
me comunista e os man

tém, sob rígido controle;
2°} O surgimento da "guer
ra-fria;' entre os Estados
Unidos e união Soviética,
situação que não lhes

permite melhores rela

ções e urn sincero e real

IN.TERIMOVEIS
'In,termediária -de
Imóveis Ltda.
-VENDE;_

PRECE DE
STA. CLARA

Três pedidos, um de ne

gócio e 2 impossíveis.
Rezar_ 9 Ave - Maria,
mesmo sem fé será
atendida. Reze com uma

vela acesa e no nono

dia, deixar queimar.
Publicar no nono dia.

Agradece M.M.

- terreno c/1.500m2, próximo da Max Wilhelm.
- 1 casa cl300m2, de fino acabamento, na rua

João Planinscheck.
- Vários apartamentos no centro da cidade.
- Apartamentos na planta em condIções espE!:-

ciais (24 meses)

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

HONDASUBA NA

CHE GOU A

.,;tf -w_z..: !

CONCESSIO:rfMtfA:��ONDA 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 SUAMAQUINA.
r' , Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR:-�280)

FOlle 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

as indústrias:' Afora' ísto,
não existe .. clube de- ser
viço, 'tampouco. cartório

(pertence a
.. Comarca de

Guaramírímj.e o SPC;

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 ecesa.e no 9° dia dei
xar queimar até o fim.
Publicar no 9'l dia.
Agradece, T.V.P.

PRECE A
STA. CLARA

Fa?,er 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 tini.
Publicar no 9'l dia.

Agradece KM.P.

JARAGUÁ:30N\JO$ BEM TECIDOS.

OCULOS?······
.. $slenteSpagueaJ

Confecções Sueli Ltda
'Ve,stlndo bem Senhoras e Crianças '

'

-Vá conferir a mals variada coleção de inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário SueI1

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085c _

F. 72-0603 Jaraguá do S111 _ se,
Loja 2 Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
LQja 3 - Rod,ovia BR-280 (km 63) . Portal ele Jardgt!á.

'JOALHERIA A PEROLA·
-

(jTICA MODERNA
reirioldo rau,289

Brand'enburg , & ela ...

Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.
"i

Prefira sempre Vmagre "Brandenburg;'.
Rua Jomville, 1255 - Fone 72-0239 - laraguá do Sul

Com. Posto de Venda junto a fábrica.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z E R

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

Rua Joinvllle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ J'araguá do Sul - Santa Catarina. .

Lanchonete e Sorveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos; sorvetes e geto

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo' Rubini, 1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguá do SUI/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

ESCRITÓRIO JURlDICO

I' José Alberto Barbosa
ADVOGADO

Escritório Contábil Garcià
.CRC-SC sob n«? 0075

Escritas f1sc�s 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

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten..

dlmento é. um direito seu.

Peças e acessórios originai§ 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

Jal'aguá do Sul _ SC.

Foto Cenler Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
. maís uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde,

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras. - acidentes de tránsíte - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.

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

.

�

S • BOI • ESQ. DE ALU_MINIP �

i
e

.....
"PERF·LEX"
RUA JOINVILLE, 1831· JARAGuA DO SUL • sc

FONE: (047a' 72-01188 �

l'erslanas nonzomats e verticais,
.
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, lumJnosos
e serralheria em alumlnlo.

Consulte-nosl Fone 72-0995

Rece�u Po redaçao tra

balhos de granae alcance

cultural" que passemos a,
comentar a seguir:

Revista do Instituto
Hístönco e �ogrªllcº

__ i

O Instituto Hístóríco e

. Geográfico de Santa Ca
tarina não tem medido es

forços para manter acesa
a. chama do IHGSC da pu
blicação de eminentes es

critores e pesquísadores
do órgão que, no corrente
mês de Setembro, ou maís

precisamente no día 7 de
setembro de 1986, quando
a veterana instituição com

pletou os seus 90 anos de
exístêncía, amplamente co

mentada pela TV, a im

prensa diária e a imprensa
em geral, onde nos situa
mos com um modesto tra
balho. O número 6, da 3a.
fase, lançada em fins de
1985, contem trabalhos' da
mais alta valia de seus

ilustres integrantes, des
tacamos o trabalho do dr.
José Alberto Barbosa, com
o importante trabalho in
titulado _ Empregos e Sig
nificados da: expressão Ja

. raguá que ínteressa de
modo especial à.sociedade
jaraguaense e o trabalho
do nosso Diretor _ Dr.
Dante Martorano, lembran
do a figura do ilustre ca-

.

tarinense de São Joaquim,
publicado no "Correio do
Povo", na edição de 31/8
a 06/07 de 1985. A edição
merece figurar em qual
quer bibliotéca que cul
tiva o catarinensismo. Pu
blicação Imprensa Univer
sitária _ UFSC.

dicatória: "Ao [ornalísta
Eugênio Victor

.

Schmö
ckel e ao excelente "Cor
reio do Povo, que ele di
rige e cuja visita recebo
semanalmente, com para
béns pelos aniversários e

agradecimentos pelas gen-
- tilezas .... este _ livro da
caterínense _ Maura' de
Senna. Pereira Rio,
85/86". Dentre as muitas

opiniões sobre a obra poé
tíca não transcritas em ou

tros livros, transcrevemos
a oportuna opinião do
Prof. catarinen.!,€ Celestí-.
no

: Sachet: "E os quinze
poemas, nascidos em 45
dias, são carne, corpo e

alma de um Poeta... On
de o mistério dos grandes
poemas? No mistério das

palavras, o mistério da
Poesia da amiga Maura".
Fazemos nossas as pala
vras do ilustre professor
Sachet e do' escritor 'Ne
reu Corrêa que inicia a

sua apreciação com a se

guinte frase-: "Em cada li
vro de Maura se Senna
Pereira pulsa em frêmito
nevo, uma busca constan
te .de renovação". Livro
composto e impresso nas

oficinas gráfícas da IOESC.

A Vez do Pequeno

O Governador Esperi
dião Amin' Helou Filho
acaba de distribuir um li-

vro de 239 páginas, .com
posto e impresso na Im
prensa Oficial do Estado
de

-

Santa Catarina; intitu
lado de A Vez do Peque
no ... umã experiência do

governo de Esperídíão-

A m in".
. .

liA sociedade'
atual, Iundada ém valores

-

econômicos, prívílegíou o

ter, avaliando a pessoa por
aquilo que tem. Esse com

portamento social deter
minou que; hoje, menos

de 25% das pessoas des
frutam' dos benefícios ge
rados por toda a socíeda-'.
de", Alfred Hülsberg com-'
parece no livro com a pe
ça Carta dos Caterínen
ses, letra e música de sua
autoria e a letra passamos
a reproduzír abaixo: "San
ta Catarina disse o que
pensava, Santa Catarina
tem o que queria, Tem a

SUa Carta, o seu Projeto
.

de Vida, um' cómpromís
so que se cumpre cada dia.
Carta dos Catarínenses, o

progresso num mundo se

guro, Avançando a partir
dos pequenos, avançando e

alcançando o futuro. O
progresso é uma idéia que.

. vira ação,
é

uma estrada
esperança que corre no

chão, é a escola mais per
to, ter casa, ter pão, a con

fiança do povo que faz
mutirão".

E.V.S. - 09/86.

t Nota de
'

Agradecimento
Os familiares da Senhora

Ii E L E N E T H I·E M E

comunicam o seu falecimento ocorrido no dia 11
de setembro, aos 77 anos de idade, deixando fi
lha, genro, três netos e três biSnetos, além de
demais parentes. Por este Intermédío agradecem
aos que enviaram flores, coroas e cartões, ao Dr.
Luiz Carlos Btanchí.. às Irmãs e Enfermeiras do

Hospital São José, enfim, a todos os que se asso

ciaram à dor da familia enlutada, auxiliando e

confortando naquele dííícíl momento, e, também,
aos que acompanharam o féretro àté o Cemitério
Munic1pal de Corupá.

.

Jaraguá do Sul, setembro de 1986

Represenlações Valadares' Lida.
. Representante: Vilmar Valaderes Barroso

REPRESENTAÇÖÊS COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTEIS,

COMPRA'E VENDA DE CONES DE PAPELÄO

E PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS.

Rua Heinrich- A. Lessmann 454 _ Vila Centenário _ Fone 0473 - 72-1217
Jaraguá do Sul-SC.

Busco' ai Palavra

Eis que aparece nova

mente a cafarinense Mau
ra de Senna Pereira com
um interessante trabalho
intitulado de Busco a Pa
lavra, tendo a seguinte de-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comunicado
A Associação Recreativa WEG lARWEG), 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 e> seguinte:'

.

a) O ingresso nas instalações da recreativa é privativo dos associa
dos (colaboradores WEG e seus familiares).
b) Pessoas não pertencentes ao quadro social terão acesso somente co

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

eventos quer 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 acompreensão de todos para a observân
cia desses itens, que visam o bem-estar do associado.
Vigência a partir de 22.09.86. A Diretoria

SENAR ATUARA EM MASSARANDUBA

O Servíço Nacional de
Formação Profissional Ru
raí-Senar, está iniciando
trabalhos em Massarandu
ba, com apoio da Prefei
tura e do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do Sul. Atual
mente estão sendo feitos
levantamentos junto as

comunidades e no dia 15

passado aconteceu a pri
meira reunião, com a pre
sença de 18 agricultores,
que solicitaram treinamen
tos e cursos na parte de
mecânica de microtrator,

t

• Três (3) dormitórios (t surte)
•. Dependências de empregada
.' Água quente nos BWCs sociais
.1 Massa corrida
• Esquadrias de alumínio
• Venezianas nos dormitórios
• Carpet 6111m
I Uma (1) garagem'por apto.
• Dois (2) elevadores
I Salão de festas cl copa e BWC .

• Churrasqueira
.. Play·ground
• Porteiro eletrônico
• Sistema de prevenção e

combate a incêndio

Juiz

motoserra, roçadeíra cos

tal motorízada e pecuária
em geral.

O Senar. buscando aper
feiçoar o seu plano ope
rativo para 1987, realiza
rá mais 23 encontros em

todo o município. E para
o próximo ano já está de
finida a assinatura de con-.

vênia com a Prefeitura de
Massaranduba, obietívan
do a efetiva atuação do
órgão do Ministério do
Trabalho na Capital Cata-:
rínense do Arroz.

lança livro
Numa promoção da editora da Uni

versidade Federal de Santa Catarina,
fOi lançado segunda-feira, dia 22, às
10 horas, no Terminal Rita Maria, em

Florianópolis, o livro "Conversão à dí-:
reita x prioridade de passagem em vias
urbanas", de autoria do juiz de direito
da Ia. Vara da Comarca de Jaraguá.

do Sul, Dr. José Guilherme de Souza,

que trata sobre a área relacionada ao

trânsito, da qual é profundo conhece
dor.

O evento contou com o apoio do
Departamento Estadual de Trânsito
(DetranfSC) e contou também com as

presenças de autoridades. O lançamen
to do livro coincidiu com as comemo-:
rações, em todo o País, da Semana Na-

'

cional do Trânsito, de 18 a 24 de se-'
tembro, O livro se constitui na primei
ra contribuição de autor caterínenselà
.líteratura jurídica nacional na área do
direito de trânsito, retratando as preo-

. .cupeções do autor com relação aos pro- ..

blemas do trânsito urbano nos días'
atuais,

Paróquia São Sebastião
"

Informe Paroquial

MISSAS

Sábado - Dia 27 ...., Missas: São Pedro
14.30h. ,... Santo Estevão 16h . .". Santa i
Cruz l8h. _ SS. Trindade 20h.... São
Luiz 19h. _ Matriz 19h.
Domingo - Dia 28 ... Matriz 7h., 9h. e'
19h . .,.. São Judas Bh, _ São Cristovão
8h. _ São Francisco 9.30h. _ Santa Lu
zia 8h. cl la. comunhão. _ São João

.

lOh.

Domingo _ D1� 18 de Set�mbrº !""i plª
da Bíblía,
Neste final de semana _ de 6í1f. a do
mingo _ realiza-se Encontro de Casais
com Cristo na Casa de Retiros Centro
Shalom _ Nereu Ramos.

.
' .

'.''''''

PRAZO DE CONSrRUçÃO:
OUTUBR0I86 A FEVEREIRO/SS

INCORPORACêo
E CONSTRUCAO

VENDAS
..

Imobiliârià

�'�ve
Rua João Msrcatto, 265
Fone;.72-1694· eRECI 612·J

Jara\'i.ltá do Sj.ll - se

Rua Reinoldo Rau, 61
Fone: 72-1390
CRECI 1.843,111;1 Região.
Jaraguá doSul . sc

Av. Procôplo Gomes, 1270
Fone: (0474122-2433
Jolnvllle- SC
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CORREIO DO POVO

·111 : I � I' ; ! äbt.{.I.$'14tJ.#®,.'" 'I
Ofertas válidas de 29/09 a 04/10 ou enquanto durar o estoque. Após esta data os produtos voltam a seus preços normais cOngeladós .

• Já computado a Custo de Abertura de Crédito (GAQ) resolução 1122. Banco Centrai do Brasil.
_

FURGOES. FURGÖES ISOTERMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bnríco Fermi, 113 - Fone 72-1071

A única forma, efetivai de proteger, seu _patrimÔnlo
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone: 72-1788

Jaraguá do Sul _ sc,
.

Seguros A. Garcia

A rota da malha

Co:mercial Floriani

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer

a linha Chevrolet86.
ConheÇa a linha ChevrolEit 86, a mais completa do mercado,

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

. sejaMonD; Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o qUQ existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha. .

NÓI�em08 planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir e seu Chevrolet 86.

Máquinas de escrever manual, elétri�a �. eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, ííchérlos, e�
crivaninhas balcões, armários, prateleiras, cadeí

ras fixas e 'giratórias, bancos, poltronas, Relógio! .

Ponto, autenticadora de Caixa.
Acessórios para máquinas em geral

Completa assistência Técnica
Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

Emmendörfer Comercio de.Velculos Ltda.
Av. Mal. DMdor?,55.1 - Fones,72·06SS e 72-0060 - Jaragui do sul·se

s
COZINHA MIRELLA • 3 PEÇAS
Exclusividade HM - Entrega imediata

Apenas 4.950, ou
1 + 4x1.122,= 5.610, *

CONGELADOR METALFRIO
Horizontal, 416 lítros

Apenas 5.990, ou .

1 + 4x1.355,,= 6.775, *

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

teccões e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam.
_ bém têm completa linha dé artigos infantis e en-

.

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

dados vindos das fabricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especiais e vísíte a

.K O X I X O
Av. Mal. Deodoro 491 � Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

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

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

.........'---.,.r.Lav!1geJit, limpeza de
tetos ". estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do SuVSC

MARSCHALL POLIMENTOS

I
;

JOGO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ
. SANTA MARINA

30 peças

Apenas 398,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORiSIO DO POVG. PACINÄ IS

Mides continua no Estadual/Futsal

Pela�il· movile.ta equipes e o fulebol de sali. . 0- ·

- ,

d'
-

d Y r n 186Cinco partídas abriram portes e que reúne qua- Zonta Je. Jaraguá. Neste ollngo a eClsao o a zea O.
na noite de ontem, sexta- renta equipes. As partidas sábado, día 27, no Agro- O IV Campeonato Mu- no, enquanto qUe o Olariafeira, o IV Campeonato foram entre Arte Lage A pecuário, a partir das nícípal Varzeano de Fu- revelou-se

.

a grata sur
Muniçipal Aberto de Fu- x Mirtes, S. Paulo x Mül- 13h45, J o g a r ã'o Trevo tebol, da DME, encerra-se' presa da temporada. A
tebol de Salão (Peladão), ler Transportes, Central Transp. x Transwalmír. neste domingo, no Estádio premiação aos melhores
promovido pela Liga e Di- Motos' X" Vasco Verde, Nápolis x Fantástico, Ja- Max Wilhelm. Às 14 ho- do Campeonato Várzea
visão Municipal de Es- Narloch x Conf. Neuza e raguá Fabril x Portugue- ras. decädtrão o terceiro no será: um boí.

-

um por-'
sa, Viracopos x Sesi Su- lugar, Canarinho x Santo co, troféus, medalhas, tro
permercado, Roma x Hel- Antônio e, às 15h30, a íéus pará o goleiro menos
ga-Mar, Fabiano x Brei- 'grande final entre Santa vazado, troféu para o ar

tha�pt e Kebek x MO-I Luzia e Olaria, que apon- tílheíro, troféu para o atle
oper:arco, foi a maior da rettí, Jordan, este ,às, tará a melhor equípe do ta revelação e troféus pararodada. 17h45. Amanhã, dia 28. no certame. O Santa Luzia �já as equipes campeã e vice

Agropeccário, a
.. p�rtirl é' bícampeão do Várzea- campeã de disciplina.das 8 horas, Gumz x Da-

masco, Aza Negra x Bra};)._! .

verde,
.

Arte Laje B x Di
sapel, Pinguim x Sup,
Lenzi B, Mirtes x São
Paulo e Müller Transp, x
Bloco 12; também domín

. go. iniciando no )neSlIDo
horário, só que no Giná
sio Artur Müller, jogarão
Transwalmir x Nápolis,
Fantástico x Tresmaíense,
Vasco Verde x Narloch,
Conf. Neuza x Silencar,'
Portuguesa x Zonta e Ja-

.

raguá x Posto Moser.

A'segunda fase do Cam- .

peonato Estadual Adulto'
He

.

Futebol de Salão for '

realiZada no
. fínal-de-se-.

mana, em quatro cidades.
Jogando em' Plorianópo
Iís, pela Chave D, a Jera

guá Fabril foi eliminada,.
após perder para a Em
braco (6 a 1) e para a Ela-

.

se (4 a 1) e ganhar do
Besc (5 a 1). Já a Mirtes,
pela Chave B, foi a Pal
mitos, no Oeste Catarínen
se, onde obteve o título,

.

empatando com o União a

3 gols e derrotando a Co

operarco e a Feba por 8
a 2 e 6 ai, respectívamen
te. A goleada sobre a Co-

Estadual Amador e Aspirantes
lado, o Betafege irá rece

ber em seu Estádio, na
Barra do Rio Cerro, ao

Vera Cruz, de Testo' Sal

to, pela segunda rodada
do Campeonato Estadual
Amador _ Troféu Expedi
to de Oliveira; o Cruz de

Malta vai a Witmarsum
enfrentar o Amazonas lo

cal. Tendo estreado com
derrotas, as equipes [era
guaenses necessitam da

vitória para aspirar a con- Foi realizado na cidade

tinuidade no Torneio. de Campo Erê, o Campeo-
A Liga Jaraguaense de nato Estadual Infantil de

Futebol, realizou ontem à Tênis' de Mesa, onde pela
noite (sexta-feira), uma primeira vez Jaraguá do

reunião para tratar sobre Sul participou, através da

a realização do Torneio equípe da Mirtes, que sa

Delfin de Pádua Peixoto. groú-se campeã catarínen
a ser disputado entre equi- se. A grande conquista foi
pes das la. e 2a. Divisões, obtida pelos tenistas Glau-

.

que tem início previsto ciano Mosca e Dalton
.

para o dia 5 de outubro, Lueders, que obtiveram os

desde que haja árbitros e títulos catarinenses de du

auxiliares para dirigi-los. pla, individual e por equí
A entidade deverá também pe, ganhando seis meda
realizar este ano, um cam- lhas de ouro e uma de

peonato somente para atle- bronze, além de dois tro-

t�a�s_v�et�e�r�an�o�s�.�_- �f=.é�u=s�.__. � \======��====� =---�---

A segunda rodada do
returno da fase final do

Campeonato da. 2a. Divi
são de Aspirantes da Liga
Jaraguaense de Futebol,
tem duas partidas previs
tas para este domingo.' No
Jaraguá Esquerdo jogarão
Malvice e Aliança e no

Garibaldi, Grêmio Gari
baldi x Avai. Por outro

'orneio 6ijo:
Rotary- fica em 3:
Foi realizado sexta-fei

ra e sábado passados, no
complexo esportivo do Se

sí, em Blumenau, o VI
Torneio Gijo _ o Compa
nheirão, promovido pelo
Rotary C 1 u b Hermann
Blumehau e que reuniu 22
clubes do Distrito. O Ro

tary Club de Jaraguá do

Sul, tomou parte nas mo

dalidades de canastra, da

ma, xadrez, truco, tênis de

campo, volibol, futebol de
salão' e caneco, sagrando
se o terceiro colocado,
sendo superado somente
pelos Rotary de Rio do
Sul' (campeão) e Blumenau
Norte (vice).
Os rotarianos e senho

ras da casa da amizade
obtiveram os títulos no

tênis de mesa (masculino
e feminino), volibol Iemi
nina, canastra femin'no e

o segundo lugar no can=ro.

O próximo Torneio, com

outra denominação, ('cem

tecerá em 1987, na cidade
de Brusque.

Das equipes classifica
dos à terceira fase, a Mit
tes tem o terceiro melhor
retrospecto até aqui, ven
cendo quatro partidas, em
patou duas, marcando 31

gols e sofrendo 10. A se

quência do � Campeonato
acontecerá após os Jogos
Abertos de Santa Catari
na. TI se preparando para
o evento esportivo, o se

lecionado jaraguaense de
futebol de salão joga se

gunda-feira, às 20h, no

Artur Müller, diante de
Balneário Camboríú.

No próximo dia 3, sex

ta-feira, no Artur Müller, a
. partir das 19h15; estarão
frente à frente Brahverde
x Rei dos Botões, Brei

thaupt x Kebek, Sesi Sup,
x Roma, Disapel x Pín-

. guim e Bloco 12 x São
Paulo.

Tênis de' Mesa:

Jaraguá Campeãa'

Prosseguem o's certames . do Sesi'
o Campeonato Sesíano

de Futebol, seletivo à

Olimpíada Sesiana Jara

guaense, tem quatro par
tidas . programadas . para
este final-de-semana. Às
13h45 de hoje, sábado, jo
garão Ind. Reunidas x Mo
r.etti e na sequência, Met.
Lambardi -x Met. Trapp;
no domingo, às 8h45-Mal
wee x Seara e às 10h15-
Luliinar x Menegotti, O

Campeonato de Futebol de
Salão tem previsto pára o

dia 30, terça-feira, na Me

negotti, a partir das 19h30,

as partidas entre Jaraguá
Fabril x Seara, Lulímar x
Trapp e Kohlbach x Me
negottí e no dia 02 de ou

tubro, na Armalwee, Weg
Motores x CSM, Malw.ee
x Weg Acionamentos' e
Lombardi . x Ind. Reuni
das. E por seu turno, o

Campeonato Sesíano de
Volibol tem programado
para sexta-feira, dia 3, na
Armalwee, os jogos Mar
catto x Weg Acionamen
tos, Marisol x Ind. Reuni
das e CSM x Malwes..

Posto de. Vendas 'MarcaDo
Chapéus, bonés vizeiras, caintsas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ -Nnplo estacionaménto.

Frioliveira Com. e Repres. LIda•.
. Fiambreria II

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira·
.

Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

I,

II

II �

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: 72-1181.

25155
- .. Idéias Novas.

Deputada Estadual
Dé·cio Raul' Piazera - I: 25155 - PFL·

Gente
Para

Nova
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1$loDtaçoes de·Flatro José. Jaragua val sediar ,SemlDarlos em outubro e novembro
- o livro "Conversão à direita x priorídade . de Está confirmado para os

passagem em vias urbanas", do juiz de direito da la. días 25; 26
.

e 27 de no

Vara Dr. José Guilherme de Souza. lançado segunda- vembro,' a realízação, em
feíra na Capital, pela Editora da UFSC, também o será l Jaraguá do Stil, do Semi
em Jaraguá do Sul, no dia 29' de outubro, com apoio .da nário Sulbrasileiro sobre 0

Prefeitura e Comissão Municipal de Trânsito. O livro Cultivo da Banana, uma

vem sendo muito elogiado pelo seu conteúdo.
"

realização da Secretaria
da, Agricultura e do Abas
tecimento, através do Es
critório R e g i o n a I da

Acaresc. O evento terá lu- da Regional da Acaresc, a
gar no C.A. Baependi e programação está em fase
reunirá participantes de de conclusão. O Seminá
Santa Catarina. Paraná e río que servirá também
Rio Grande do Sul, que, para troca de experiências.
abordarão e discutirão um reunirá cerca de duzentos
temário variado,'onde se- participantes, entre :técni'"
rão destaques O" cultivo, cos, agrônomos, comer

a comercialização ,e o ICM. cientes e produtores.
Segundo José Demarch. JUVENTUDE RURAL

Outro importante Semi-
nário que Jaragua do Sul
sediará, esta marcado' pa
ra os dias 21 e 22- de: ou-.
tubro. Trata-se do -I Semí-.
nárío da Juventude .Rural, ,

que objetiva uma maíor. :

integração" . conhecimento'
e valorização da .juventu-. '

de da região. Relações hu
manas. política agrícola;
jovem x família x comu

nidade, serão OS temas do
conclave.

.

Na região admínístratíva
da Acaresc de Jaraguá do
Sul, atuam três equipes
de Juventude Rural _ com

sede em Massaranduba,
Araquari e Indaial _ aten
dendo cerca de dez muni
cípios.

- ,O nível dos programas pohtícos, salvo honro
sas e raríssímas exceções, vem decepcionando o elell
torado, demonstrando a falta' de criatividade das asses-
sorías dos candidatos. Por enquanto, segundo opinião .

O Ida maioria, Wilson Kletnilbing, do PFL, é o que melhor ELEIÇ ES 86:

vem desempenhando. Os. programas, co�o era espera-· ·'S·ort'eada o.·rdem -de' Domes em' c'e;dulado, 1110 tem entusiasmado os ,eleitores. que preferem
Q ucllc".

o
.

Tribunal Regional
,- Jaraguá do Sul, com três candidatos a depu- Eleitoral .sorteou esta se

tado estadual, vem sendo poupado, até aqui, da polui- mana a' ordem dos candí

ção visual da propaganda política. A exceção dos out- datos a governador' e ao

doors, em locais permitidos os muros e postes contí- senado nas cédulas que se

nuam intactos. Tomara que esse espírito'de .cívílídade rão impressas para o· dia

do PDS; PMDB e PFL perdure até o final da campanha. 15 de novembro. O candi

Propaganda sim, é necessária, mas dentro des lilIlites. dato do PT ao governo,
Raul Guenther, número 13,

�' Esta semana um novo grupo ide turistas chegou
-,

será o primeiro da cédu
a Jaraguá do Sul, via férrea. No día i2 de outubro Ja, encabeçando a lista de

chega o segundo grupo de jornalistas e agentes de candidatos. Depois dele,
Viagens, que virão conhecer o roteiro. O SeCretár'lo de ,logo abaixo, virá Acácio
Turismo Balduíno Raul1no prepara a recepção, haja Bernardes, do POT, núme
vlst� que o berço do Projeto Turlsmo.Férreo é J.aguá. ro 12. Logo em seguida,
Apesar de uns e outros querer em contrá'rlo.. � Pedro Ivo Campos, PMDB,

número 15. Mais abaixo,
-..,. O nome do ex-deputado, sx-senador e ex- Amilcar Gazaniga, do PDS,

governador Antônio Carlos Konder Reis vem sendo número 11. Na parte de
defendido como necessaríssimo à Constituinte, pela sua baixo da cédula, Vilson
inteligência, probidade e honestidade, além do amplo Pedro Kleinübing, número
conhecimento' de causa. Em Jaraguá do Sul existem 25, da coligação PFL-PTB'
alguns setores muito preocupados ante a uma possível PDC, fechará a composi
não-eleição' de Konder Reis. E por isso vão. ajudá-lo ção dos postulantes.
nas eleições. Nas candidaturas ao se-

'� nado, encabeça a lista o
- Tem chegado à coluna reclamações sobre o POT, com seus dois postu

abuso dos caminhões que não obedecem o horário esta- lantes, primeiro Gert Ro
belecldo pera carga e descarga no centro da cidade. land Fischer (121) e Pe
Apesar das placàs, estacionam em fila dupla, atrapa- dro Isaú Conti (122). De
Ihm o trànstto e não são multados. Os automóveis, pois virá Dibo EHas. do.
quando em fila dupla por falta de estacionamento, mes- PC do B" número 241, se

mo por poucos minutos, são caneteados pelos guardas.

- Presidente Ivo Konell, do PMDB, lançando pe-
sadas farpas no PDS, condenando os ataques à Nova

República; Dentre outras, diz que o PDS está falido e

desacreditado e que a síntese do candidato ao gover
no, o Gazaniga, caracterãzada pela palavra "liberta

ção", é incoerente e publicitária. Ivo afirma que nesse

"conto" o povo não irá maís cair.

- O prefeito Durval Vasel comentou que o seu

candidato a deputado Ademar Duwe, detém, DO mo

memo, cinquenta por cento dos votos no muntcípío.
segundo pesquisa. 'Revelou também que . doravante o

esforço será concentrado em Jaraguá e que, consoante
a mesma pesquisa, Décio Piazera (PFL) aparece na

. frente de Paulo Bauer, candidato a deputado estadual

do PDS.

- De cocheira: Cerca de nove mil funcionários

públicos, .em Brasília, acumulam, trinta mil empregos
no Governo � médía de 3,3 empregos por pessoa, Pa

lavras do Ministro da Administração, Aluizio Alves,

que tem "intenção" de cortar, nos próximos �es_es,
pelo menos vinte mil salários _ cerca Cz$ 100.mIlhoes
.... que estão sendo pagos irregularmente. Tadmho do

povo! ...

,
�. - �

'ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

DECISÄO INTELIGENTE.. -

saSSECafé

guíndo-se os candidatos da

coligação PFL - PTB - PDC:
Pedro Colin (251), Evaldo
,Amaral- (252), Osvaldo
Dellagíustína, além da
sublegenda com Laerte
Terezínha Gomes, número
171, do Partido Democrá
tico Cristão.

O PDS fica com a quar.
ta posição na cédula. Tem
duas sublegendas, na pri
meira figuram M i I ton
Sander (111), Colombo

Salles (112) e Nilson Ben
der (113). Na segunda es

tão A I d a i r Muncinelli
(114), Américo Cardoso de
Faria (115) e Vasco Pur
lan (116). O PMDB vem

em quinto plano. Sua pri
meira sublegertda tem Nél
son Wedekin (151) e Eve
lásío Vieira (152). A se

gunda conta com Cid Pe
droso (154) e Dirceu Car
neiro (155). Para fechar a

posição das cédulas, surge
o PT, com Reinaldo Ma

chado. (131) e Isolde Es

pindola (132).

Outubro chegou !
E com ele a tradicional promoção anual da

Confecções Sueli
A partir do dia 10 de outubro, em todas as nossas

A Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do
Sul marcou assembléia
para o dia 13 de outubro,-

para leitura, discussão e

aprovação do relatório e'
do balanço, alteração dos
estatutos e eleição dos
Conselhos Deliberativos e

Fiscal, formados por 30 e
. 6 membros, respectiva
mente. A eleição' da .nova
diretoria está prevista pa
ra o dia 27 de ol,lÍubro.

LEI PARA ALUGUEIS
O presidente José Sar

ney sancionou esta sema
na a lei que permite o in

quilino permanecer no

imóvel alugado, residen
cial ou comercial, até 1Q

.

,

de março de 87, a não ser

'

que seu proprietário não
tenha outro, e precise de
le para morar, exceção
que vale apenas para os

imóveis residenciais. O

despejo poderá ser feito
também em outras situa

ções,
.

conforme a .leí.

I'

lojas. Venha, você só tem a ganhar.

Partido Sscial

VOT� EM 15 DE NOVEMBRO PARA

DeputadO
Paulo 'Bauer

Estadual

,·-11.267
VÄO RENASCER AS ESPERANÇAS

Democrático·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




