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Hospital S. José volta. a atender segurados. O
Exatamente cinquenta

días após o rompimento
do convênio com o

Inamps, o Hospital e Má
ternídade São José, de

Jaraguá do, Sul, voltou
a prestar atendimento aos

segurados, da Previdência
Social, findando intermi
náveis rodadas de nego
ciações, que envolveram
'at'e mesmo o ministro
Raphael de Almeida' Ma�
galhães. O restabeleci
mento do' convênio" na

forma do, contrato' ante
rior, deu-se a partir das
15 horas do dia 20, quar
ta-feira, através de com
promisso fj 1mado entre
o Coordenador de Pro
moção e Integração de

Serviços de Saúde' do

JARAGuA DO SUL '- CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

externos.
Nó Hospital Jaraguä,

a
-

situação ,SE. encontra,
inalterada. A 'diretoria
do ncsocõrmo, reunida
quarta-feira à noite,
decidiu por aguardar
até o dia 31 de maio
"e 'participar da as-

sembléia da Associação
Catarinense dos Hospí
tais programada para o

dia 26, quando as casas
'de saúde deliberarão so-

bre o novo convento

proposto pelo, Inamps.
Em vista disso, Jaraguá
do Sul 'continua, sem ao'
,tendimento prevldenciá-
110 na área de pediatria,
es;p:€,��ialidaue do Hospl
tal. '

Mas com cl ,;volta do
atend'mento do "São Ja'

�é", a comunidade iara

guaense que desde 10 de
abtil estava privada dos
:SIe;rvtços previdenc;árias
,voltou a gozar dos bene'
fícios, um d'ireito que
lhe foi tirado e

.

muitos
ainda amargam QS pesa
dos ônus', caracteräzados
pelo pagamento de inter-·

nações e serviços rnédi
co-hospitalares, partícu
Iarmente ..

.

Oxalá que esta amarga
experiência jamais se

repita, . po's Jaraguá do
Sul e seus habitantes não
merecem tamanha prova-

O governador Pedro

ção e desc�nsideração. Ivo Campos vem a Jara'

IMAGENS DO SBT; EM
guá do Sul pela primeira

COMPANHEIRO
vez após empossadO;' pa-

120. DIAS EM JARAGUA ra presidir na nOite des-

LOJISTA!
O SBT poderá ser a te sábado, 0 encerramen-

quarta rede de televir20 to do 210 Congresso Es"

QUE BOM QUE VOC:E .' a ser captada em Jara' tadual do Comércio Lo-
. guá do Sul, den1tro de jista" que vem se reali-

VElO." SINTA�SE BEM '120 dias. Esta garantia' o zando, com grande suo

prefeito Durval Vasel re· cessa, desde a tarde de

EM JARAGUÁ.. DES- cebeu do diretor de ex-
, quinta-feira. A progra

pansão da TV Planalto mação vem sendo cum

(Lages), que ,retransmi- prida e as palestras vêm Os lojistas jaraguaeIi·'
te a programação do ani' agradando pelo conteúdo ,ses, tendo na coordena
Inador SflyiO Santos, há e pelo :nível dos palés- ção do Congresso, Mâl:iro
dias atrás.· Os detalhes trantes. Koch e na pres\idên.cia
da instalação :da repeti· Hoje, no último dia do CDL Ivo Ewald, vêm !

dora serãO ainda diefini- do Congresso, cinco pa: )t'ecebendo' elogios -, pela
dos. A Prefeitura, para ,lestras serão prof�ridas; organização e pelo ,nível
fi�;horar o acesso às an- "Direção para ci Varejo",

' do evento.
.

tEl1ClS, já iniciou a con

cretagem de quatro cur

vas, de difícil transposi-
ç5.o.,

fnampslSC, Márcio Viei
ra Angelo, ti Ceordena
daria de Saúde, da Socie
dade Divina Providência
Ildà Sachetti (Irmã Ene
dina) e o coordenador da
Comissão Interínstitucío- '

nal Municipal de Saúde,
Ivo Konell.
: O atendimento' aos

previdencíériós, na forma
estabeâecída no contrato
anteríor, vigora até- o

dia 31 de maio, quando
'será assinado novo con-

vênio, filantrópico, uni�,
varsal'[zando o' atendi
mento à comunidade, se

ja prevtdencíérío ou não,
com I consultas de urgên
da I emergências, servi

ços hospttaleres e atendi
mentos ambulatoriaía e

He,ste sábado, vaCinação 8nlipólio
Cerca de 13 mil crían-

- ças, de zero a quatro'
anos deverão ser vacina
das centra .

a paralisia
infantil neste .sábado, dia
23, nos cinco municípios
da coordenação de base
de Jaraguá do SuL" Em

Corupá, a meta é vacinar
988 crianças, em Guara
mirim, 1 �514, em Jaraguá
do Sul 8.110, -em Mas
sarandubf;> 1.523 e em

Schroeder" que realizou
na sexta-felra a campa
nha, 596, ltotalizando
12.731, qUe ,corresPonde

a cem por; cento.
Nos 22, municípios sob

a jurisdição. do 2° Cen

tro Admmtstretívo Re

gional de Saúde, com se

'de em Joínville, a previ-'
são é de que lOB mil cri
anças 'sejam vacinadas
nos 1.723 postos, envol
venda' cerca de seis mil

pessoas. Além, de Jara
gua do Sul,'o 2° CARS
tem bases instaladas em·

Joinville, ,MafÍa,. . São,
Bento do Sul; Canoinhas
e porto União.

'

FRUTE DE TUDO

QUE ELA TE OFERE"

TRABA·CE E BOM

l:::=======::!J LHO.

Clube de Diretores
Jaraguá ·do

DIAS.22 E 23 DE MAie/al

de
Lojistas
Sul

)

'1
'I
r

," Jaraguá'
" agllarda .)

)

Tarifas de água vão aUll1entar 10.0'·1.,' ,;
o Conselho Municipal nutenção co . sistema,

, - )

de Engenharía Sanuána, príncípalmente quanto
�

órgão superíor do' �A- aos projetos de expansão
'

MAE, integrado pelo .

jI' e busca de recursos na
.)

rstor da eutarquia mu- esfera federal, para a sua" t

nicípal, preteito, pre sí- execução. A construção
)

dente da Câmara dê ve- do terceiro reservatórão
readores, representante mereceu especial atenção
da Assoe-ação C0:11eICiill e discut,iu'se a possibí-
e Industriaí, da Associa-' lídade de alterar-se o

. {

cão <je Engenheiros (' projeto original, elevan\��
Arquitetos e' o Chefe ,�a do a capacidade de aT-.;
Unidade Sanitária, este mazenamento de 750 mil
ve na sexta-feira. pare para 1 milhão de litros tal
discussão e deliberar ��() qual o reservatório exis-

t

de questões ligadas
'

ao tente no Morro. do Car
SAMAE. Na pauta, estc-

'

vão, aos gundes da Igre-
,)

ve
.

também a .mejoração Ja Matriz.
das tarifas de água e do- TAXIS: NOVOS -

P�EÇOS
mais serviços presta los. Desde o dia 13 de maio,

";

A proposta' ínícíal era um os veículos de aluguel
I

aumentá de 60% nas ta- (táxis), rodam com novos
' )

rifas, o que elevaria a ta- preços na praça, Decre- I

xa, miníma (consumo to do Executivo Municí-
.,

mensal de 10 mil litros) pal, atendendo pondeÚ-"')
para Cz$ 48,00.

.

ções da categoria, auto-" I

Outro aspecto delíbe- rizou o reajuste, passen- _ �
rado foi a volta da admi- do a Bandeirada para
nistracão do SAMAE '. à Cz$ 20,00, á Bandeira I

" I'

fundação Sesp, l'igada Coz:$ lt,OO o quilómetro
ao Ministério da Saúde, rodado; a Bandeira TI
o que implica numa Cz$' 20,00 e a hora nor-.

maior .colaboração à ma- mal' de espera Cz$ 170,00:
r

P. Ivo enc,erra' 0_ Conuresso lojista-
"Ad 'n' '... - -

t'
'

. nu lSLraçao }'ar 'lpa-
tiva", "Stress, na vida dO
coÍnerciant;e", "Organi'
zação e TecnoÍi1ia" e

"Perspectivas da Cönsti
tuinte para o Setor Em

pr€)3.ar�al". ,O encerra

mento oficial acontece
rá às' 181130 e o jantar às
20h30, com a pre.sença
de pedrO Ivo, autorida
des· e convidados .. ,I

O

'CORREIO DO POVO', 72-0091
,

'

,

'

,

'

,",' IRTßMD EXPOSITORES CROMADOS.·' "

DOM CIDADÄO TEM AO MENos UMA ATIVIDADE, COMUNITARI.A; PARTICIPE., .

·MOVIMENTAÇÃO INDUSTRl�L.
"I ;\,'� f'·
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João' e -Mari,a
o ponto elegante de vestir bem os seus pim

polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

. espera, sempre com as últimas novidades.

-_
.. .;.....

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, arUgos em ouro e tudo o maís para

'presentes na

,

Relojoaria aveui,da
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n" 9

Mamãe. Coruja
Seus filhos merecem uma loja só para- eles:

,

LoJa Mamle Coruja o castelo de seu reízínho é
sua prlnceslnha. EiJ.xQvals para bebê, roupas in

lilnto-JuVelllS, perfumes, bljouterlas, artígos para
presentes. "

' :

Rua, Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

da Catedral de JOinviHe,'
que é regido pelo filho do'
casal jubilar, aAristeu.
Pedro e Edith,' possuem'
oito filhos __ Osmar, 'Leo
degérío, Renato, Ernesto,
Aristeu, Evilásío, Mafal
da e Nívea e quinze ne

tos. Ao feliz aconteci
mento, juntamos os cum-

'

prímentos, com votos de

que a data se., renove
por muitos anos ,aiIlda.,

o casal Pedro Klein
Filho I Edith Bruns Klein,
residente' em Guaramí
rim, .viu passar no dia .5
de- 'niã:io, cinquenta aTIaS
de vida matrimonial. No
dia 2, na

_ presença dos
filhos, ,netos, parentes e

amigos" foi celebrada
uma missa em ação de
graças na Igreja Matriz
de Guaramirim, com a

participação do Coral

CaPinßQSQ
."

-"""

, .,--,........-----'--_;__;_

.'-'J'

·.A ROUPA INFANTIL
,

UM BRILHO, NOVO E DIFERENTE 'NA

MODA INFANTIL. ÇONHEÇA-O

Petiscaria
GAJO,' BRINCO

'Getúlio Vargas 97 e Marechal Deodoro 882

C"�

.:
PLANTA0 bÀ
:MADRUGft_DA _:;;_

'Doze *ipqs de lan
ches. ,. Pröve· nossos
.petrscos '�. coração. de

,

frilngo!, moela, -fritas,
peíxes. e: frutos do
.mar·:' """ - ,

',Rúa' ";C�lc"" Pr�Ö6PJ()"
, :- ,Gomes! '_:. 'anexá: a

:

.

:Mar.scitall .Poltlmi:n.tos.
<t . -: .:r'" �'

. "A""�

t :

� ,

: ',A � • .:
.. .,,' _". ..

; ��,;
, Barão do Rio Branco, 'sala 4.

FONE:12 ..2607
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$.c�eJAril de Jlnt., cllheee as priaridades agrfcolas da regiil .... ·

....
,

.
.

. , , ' • Com a finalidade de

Empresa p'ode tOI,str.Dir apa.rI.·h�''Ie. r' täi,�cionat e adequar as,

_

. ações do governo às ne-

,A Miquerínos Bngenha- um.
_
No térreof a .recep-

' cessldades da agrãçultu
ria, de Joínvílle, vem re- ção e um restaurante ra e da pecuária, ouvín

alízando um estudo de com entrada índependen- do díretemente as Iíde

viahJ11idade, para weríft- te. ranças monicípaís e .ío

car a receptívídade jun-' Serão 60 apartamentos, meio rural. a Secretaria

to as empresas e ínves- atendidos por dois ele- da Agricultura, Abaste

IUdor;es' de Jaragué do vadores e COm 2aragem
cimento e da Irrigação,

Sul no sentido de íncor- prívatíva, Inicialmente. promoveu em Jaraguá
parar. um hotel padrão de aCQJ;'dQ çom o projeto,

do Sul, segunda-feira, dia

três estrelas, com alguns serão projetados 30 apar.
18, no auditório do Cen·

apartamentos dotados de 'tamentos convencíonaís.. tro Empresarial, um en

pequenas cozinhas. Se.' 20 aRartam.entQs tipo stú- centro regional, onde fa

da 'um "apart-hotel' ou dío e 10 apartamentcs ram expostas e discutidas
"residence servíce", nos com um dormítörío. No as principais defic'i.êlt

moldes dos existentes no E!fjtlido.. ja Míquerínos cías, a partir das suges

Rio de Janeiro e São' destaca Os beneíícíos co-
tões levantadas em cada

Paulo. munítànos 9,0 epert-ho- um dos dezoito munící-

O projeto foi exposto tel, as vantagens do " in- pros da região admínís
. tratíva 'da Acaresc desegunda-feira à classe vestídor, valores, sistema .

..

1 A' u. n
- de comercíelízação, ,cro-',. JaraguA do Sul.

empresana . Inle çao '- ......-..
-

segundo a empresa. é nograma
c , dé desembolso' Do encontro participa-

projetar um prédio com e a coacretízaçêo do ram o secretário da A

cerca de 10 pavimentos, plano, . quando ocorrerem gricultura Neuto Fausto
�

; de Conto, prefeitos mu-
em área oentrel. dotado - adesões suficientes ao

nícípeís, \. síndícalístes,de uma piscína na cober- fechamento de um grupo
:

cooperattvístas, Iíderan-
.

tura, anexa aO salão dé para que a construção
ca!é, com deck e solari-' 'seja executada, ças rurais e técnicos das

-empresas vinculadas a

.' Secretaria, como Aca-
resc, Cida&c,' Acarpesc,
Empasc e Cocar, basea
dos em Arequert. Ascur
re, Barra Velha, Benedito

}t.s senhoras que parti- NoVO, Blumenau, Coru
cíparem da comitiva ta-

. pá, Garuva.. Guatamirim,
rão compras. nos postos Indaial, Jaraguá do Sul,
de ve�das das: iIld(1strjas ' Joinville, Massaranduba,
e no P9rtal de Jaraguá. Pomerode, Rio dos Ce
O almoç(), será. nO res,. dros, Rodeio, São' Fran
taurante do. Pareple Mal.; cisco do Sul, Schroeder e
'wee. _e posteriOrmente a Timbó.
segunda parte do encon-, O secretário Neutö de

. tró, enquan,to as esposas· Conto informOu na opor
dos participaIlltês ruma· tunidade que veio sentir
rão em ônibus especial, a nroposta qHe a regiãO
ao ,zoológico . de pome· espera do governo do
rode. O. encerramento - Estado, uma vez que a

��:..�,evi'to pa,. à.. 18

···lllIseatadls têm
Celesc: nova linha em 18' meses· benefícios

atualizados

Agentes d,e'viagens vêl" a Jaraguá
A Associação lBrasilei·

ra de Agentes de Via

�enslSecção Regional de
Santa Catarina. realiza
em Jaraguá do Sul, no'
dia 30 de maio. um en
contro com todos 'os a

gentes de viagens do Es
tado, �em depéndê�ias
recreativa da Marisol.

. Dentre as presenças, o

di.tetor-presidente da
,

Santur, Osmar Nunes Fi
lho e o presidente da
ABAVI sc, Arlstoc1ides
Vieira Stadler. A insta
lação da reun�,ão deverá
ocorrer', por volta das,

Para atender a 'crescen·
te demanda de' consumo
,de enêrgia elétrica,- a

Celesc pretende aumen
tar a capacidade da su

bestação atual. Neste sen
tido, em' recente audi
ência com ó prefeito
Durval Vasel, os enge
nheiros Pedro Paulo Cu
nha e José Carlos Gar
c'a, da' Celesc, informa
ram que dentro de 18

10li30mil),_"

meses estará' i concluído
um projeto, prevendo a

implantação de' uma nova'

linha d� '. trans.missão -' O Senado
-

Federal a.

desde a SE -de Joinvi11e provou projetá ,de-lei do
à SubestaçãO de Jaraguá:" governO, 'já aprovado pe
do Sul" com potência de- : la Câmara dOs Deputados
138 KVA. Atualmente,

.

dispondo qu� a atualiza-
a rede é de 69 KVA, e a ção dos benefícios pagos
da loc�lidade de :Braci- aos aposentados e pen�

. nhó (Schroeder), dê �4 sionistas não poderá ser,

KVA. - inferior a 95% do salário
minima: Os benefícios,
no entanto , serãQ limita
dos ao trabalhador ur·

banO, dê-vez que Os apo
sestados pelo pró-Rural só

. terão direit,6 a 50%. Isto

sigD:ifica, que, com o rea

juste para Cz$ 1.641,60
do valor, do novO saláriO
mínimo, os aposentados.
urbanos receberão nun
ca

- menos do que Cz$.
1.558,95 e Os rurais, cér
ca de' Cz$ 800,00 com a

san9iQ tia lej pelo presi-
��ti Sarney.

mDF APREENDE 'ARMAs NA RE<:;IÃO
O InstitutO Brasileiro das·' de grosso cra1ibre, '

de Desenvolvimento Fio·' 'além de 2 esp:ngardas
restaI (IBDF), realizou) , 'de 'pressão, vasta quan
no último' final-de-sema- tidade de munição e ani

na, com uma equipe de' mais abatidos. Além das
nove fiscais, uma "blitz" armas foram apreendidas
nas c:dades de São Ben�' Lo 200 i çabe.ças:de palmito
to, Guaramirim, São -' por. estarem 'sem guia'
Francisco do Sul, Garu� -florestal de procedência.
va, Campo Alegre e _ As blitz, de acordo com'

Schroeder, onde
.

foram (). ,IBDP. ' v1iO continuar
apreendidas 14 espingar- cOm maior fteqfiênda.

preços altos dos insumos;
previdência rural (que é
defiCÍ�nte) ; agressão .....

depredação do' meio-am
biente; telefonia -rural;.
l:r(igação e drenagem:
melhoramento genético
do rebanho; política' a

g'ríco�a desestímulante:'
sementes e mudas; me

[horta na
.

eletrífícação
rural; maior assistência:
técnica e melhorías

'

,

em
estradas e ponte. Na:

PRIORIDADES àrea da pesca, Os múni-'
As prioridades da re- cípios litorâneos priori

gião foram elencadas, zaram ancoradouro, dre
com � caracterização dos nagem e construção

'

de
problemas e sugestões às 'molhe; abrigo e comer
suas soluções. Dentre as cialízação: política

.

pés
�prio,ridades T!egiona� queira; colônia de pesca
constam: patrulha agrí-. dores: defeso do cema-":
cola mecanizada; crédito rão: materiais de pesca e
rural; secador, armazena- fiscalização em rios, la
gern e comercialização; goas e, no 'mar.

.
.

Secretaria não' tem um

projeto específico, e pla
no de aplicação no setor
a curto" médio e longo
prazos .. COnsidera, por
isso, que ouvir a socieda
de é a melhor íorma, se

gura Ei sólida, de se fazer
um plano para a agrícul
tura, no quadriênio 871
.90, que atenda as reais
necessidades dos ruríco-
las,

.

-,

Murre alndustrialWalfgang Weege l:
O destacado capitão- vação da natureza,

de-indústria Wolfgang além de ser colecío
.Weege, díretor-presí- 'nadar de obras- de ar
dente de Malhas Mal- te e antiguidades.

'

wee, faleceu às 9h15 Ainda bá pouco re
de sábado, dia 16, na' gressara de vísíta h
Santa Casa ce Miseri- China e vinha . agili·
córdia de Curitiba, zando ampliaçõés rio
! l'1de submeteu-se' a Parque ao qual tinha'
uma cirurgia de im-' extreina' Hedidpção;'
plante de trêS pontes i." .

de safena nO meio da Wolfgang Weege'� foi'
semana, vindo a fale- velado no ginásio de " ....
cer em conseqüência esportes do

.

Parque :, {!

das !múltiplas cottlplh Malwee' até o' anoité..
'

cações de que fora ví- cer de domingo, dia
tima. Aos 69 anos de 17, quando foi levado' ,

idade, o idealizador do a São Paulo, otide 'o
Parque Malwee,' hoje corpo foi- cremado, 'a-
o maior e mais impor- tendendo a família um

tapte ponto, turístico desejo expresso, Ína�
.'

de Jaraguá do Sul, nifestado em vida.
deixa uma lacuna im- .' As suas. tinZàs se� "

preenchível não
.

ape- rão depositadas sim-
nã:s no'meio empresa- ,bOllcamente neste 'dia
ri.al, como também 24 de maio, aos pés da
;nos metas cultura.is, Estátua da Liberdade,
artísticos e sociais, a no coraç3.o do Parque,
que estava ligado. Era que de:xou para- todos

'I'u,madPessoa muito es- nbós. Que, tenha
-

�i:il ',-'.Uma a e sempre preo-
-

om, descanso, na Paz
cup'ado com a preser-

. do Senhor'.
>.

., jAAAGUÁ:30ANOS BEM TECIDOS.;

• ,jaraguá.�

Máquinas
Equipamentos para fábrica de doc�s de.,frutas,
chapas de cobte,. fundição de alumh'iio:,e bronze.

.

T)E'stilado;cs de agttarden>e E' alamh;f]ilf>� ne2:cobre
Rua Joi�ville, 43j - Fone 72-1564

Jaraguá do Sul _ SC

DestH ltda.
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EN.TRÊGUE os DOCUMENTOS DO SE:U VE1CULO,. NAS,MÃOS DEt:·QUEM .LHE 'OFERECE O .MELHOR
SM ATENDIMENTO· '.
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"FúNqÖ�J\ JUNTO' A AU';rO ESCOLA �ARAQUA.,,_ 4.V"eUÉTUU0 VARGAS,'26 � FONÊS; 72-1261",:
.

92".20�� '".. . ."'
.FALE' COM O LeCIO g �.�(�X�NE SEMPRE., ,-- '" '", , .. ,"'.. =.....

JiragÚA de Slrll 7" Semana de 23 a 29 de maió de 1.987 CoO R R E IOD o: � �.p OVe

ANIVERSARIANTES: ,'II Edttal lS;456 de 08.05.87 ido 'e residente na Rua ,-,
- .'".,"-:'00.r.a'lDa-s··.�e:-· .:f .:

..

""',

Dia 23 de mato' "
ieowr Buzzt é Lariritä Otto Kuchenbecken. 64" •• U

.Sra. Adé.liã.. " Klitzlte," iéhD,êrt· nesta
'

cídade. ..fllho lie .... - _ .. ;

"'I

1 S h fi; MARGOT ADBLIA GRUBBA LBHMANN, Oficial do R�Sr. 'Curt Roeser" Sr L';:; Ele, , bresíleíro; solteiro,
-

A fredo Artür ec raut\;
giatm ctril éló 19 Distrttó da :comarca de Jaraguá do Súl, Es...

Luiz Mário Bortelíní. ,E);
.

natural de Doutor Pedrí- e ROsalina de �)ouza Sch-' tado de Santá CàtariDa, Brasn, f.az saber que' compareceram em

maís� Maria Krause., Sr.,
.

nho, .neste Estado, dom i- rauth , Ela,' brasileira, Caitóriö mbbldo 'os doc'umentdá éxilidos pl:1a le_i, afím de sê

Bráuli� . Bruhns
.

,(.TIIe)" {.ciíliado e· resídente ma solteira; 'baTIC'árHl; . nstu- _ habilitarem para casar. o. seJUiJltea: .

Sr. Nivaldo Bruns, Sra. Rua Rio Branco, 638, nes-· ral 'de Corupá, nest� Es- �letridsta: ='átu�âi de Ja- hO 29; fiéstê distrito, Ií
Edla Friese, Sra. Otília:' ta cidade, filho de Qui- tado, domiciliada e ré:;i-' raguâ cio Sul, .dómícíüe- lha de Leodoro João da

. R. Narloch, Margít .K. ri;no Buzzi e .de .
.
Allda dente na Rua

. Antonio do e residente na Rua. Silva e de Clarâ João, na
Rove. Soneíde Ma:ra_)om� Buzzi , Ela, brasileira; �ca:rlos Ferreira,' ,1 •.247, Fríedrích Wilhelm; Son:,' Silva.

'

.

. meren!t;lg,.,Jogiana Bea- solteira, natural de Jara- nesta cidade. filha. de . nenhol, 1M, nesta cida- Bdíâl 15.472 dê 15.05.87.
tricé Sclläff�h guá do Sul, domiciliada Altrede Wuerz e de' RQ- -de. -fiih@ !Íe- Lucia 9�rg�s Joolro Hartvig_ ZJ.imath

.
e.

Día- 24, d� méJ..ilo ,.. e residente em. Garibaldi, � Tereza Wuerz ,
.

_
de Olíveírá e de OsvdldlJ Claríce

,
Reimer

.

Srta. Fedra Konell, Sr. rieste distrito, filha de Edttal 15.465 de 13.0'i�84 de Oliveira.
.

..' ','
.'

Ele, brasileiro, solte'iro,
F.ranci�co, -��4r'oni (Curi: Francisco, Lennert e ,d.e: �Valdij' Antonio 'Ranljalt ,Ela, örasileirã,

.-'

sólt.eila, tecelão, natural de 'Timbp
tiba), Sra , Frida Janssen Máfia Stenger LeJ?-nert, e . ;Bemar�et� Papp�. .

SI <:r�t�r,ia. >!lf�ural de. Je- neste EstadO, domiciliado.
Mey (Jlle), Sra .. Eleonai Edital 15.461 dê 12.05.87 -Ele, brasileiro, splt�:ro, "ragu:á do �, . .i.i·� dómici·R. e residente na Rua Ita
AIÍlábiles' Hornbuíg.Sr. Antonio �eri Selinger!e operá1!io, natl!l:-al :l� ,Ja-.�- da. Ei rtesi;àent� na R\F, perna, 64, em Tímbó,
Francisco Pedrottí. Sra. Marisa: .Moser .

:

". .
,

.

raguá 'do Sul, domícíhe-. João' i�E'rtoJ{; ,338, n85"�
.

neste' Ê.stüiló filho de .

Waíiy Hamburg" �au�o I$e,', brasileiro; solteiro, do
_

e. residente. na ,Rua . cídade, :i"1�14<J�'I \Vi1)�, Hartvig. Zímath e Sybi
Qruetzmacher, .

Claudia pedreiro, natural de D"liil Afonso Bartel. 375, 'nec;t.a 'Eiert e de Pauta Bonatll la Zimath'; Ela, brasllei-
Euphília _ Cardoso. Emma, nest� Estado, ',;0-, cidade, filho �e' Lar.!i�l�l.l., Elirtr .'':'; ',; . rà,' sÔlteira; aüxiliiú'- d'�
Dia 25 de maio

"
mieiliado e

. -residente Ranijak e Amta Schn1'� Edital, 1"5.469 de 14.Ö5.87 ,escritório., nd�ural de Ja-
Sr. Má_ria Sérgio Peix,er, na Rua João Carlos ste,Jl der' Ranijak: �Ela,' .by.a,si� .

L01$O ..Z11sé e, torellà. raguá do Sul, ,loffiléilia-'
..

Sr. Francisco' Carlos nesta cidade, ftilhO .e de leira, soltei1:"a, bper�:rra, Bast. ','
. da e' .·residenle na Rua

!f/ei�er, Sr. Leonardo Saivelino Se�inger' e de natural de Jaraguá. �b Ele, brasUeir6, so�teiro, Lourenço, Kdll'i.ler, (,16,
Krentzfeld, Doralice

.

da Delma . Hasquel Selinger. Sul, domiciliada .e resl",_ operário" natur�l .de Ja- r.esta. cidane, filha de
Costa Vieira, (Guarami- Ela, brasileira, solt�ira, dente na Rua 56:)', Barra

.. ragú� �o S;UI" do�JFilipçlo Hénri-q;ue' Arnia'\do Rei-

ri.IIi), Sra .. Reli Mara d� iridustriária, 'natural de, dó' Rio Cêrro, 20,5, , Jl��td .

e r,�sid�nt� e� .. Rib�irão mei- e
.

Ile 'Edeltraud!a
Oliveira Trapp, Augusto. RiO N�griIlho� J?Í�ste. E..,� cidade, f,ilha de Franc-�s-:. das, Redras1 neste. di�tri;- Streit Réhri,�Í',

'

,

Tomelin. tado,e dötnicilia<;la e' reS,I-' co Papp e de.. Veronlca; to. f'H4'9 de He�rique Ediial 15:473 de 11!.05.87
Dia 26 de maio dente' na Rúa João Car- Bockor Papp, Carlós" ÄUfedo Zilse é CópIa recebida do' car-

Sra. Marly' ,Marlené los St�in, nesta cidade,. Edital -15.466 .de 1-3.05.. 87 de Romilda' <Í3orch.ardt tó.í1o de Gual'amhlm u/

Gonçalves Pieper, Sr&. filha de Ivo Moser. e de ..A.trton Kitzberger e Ode- . ZHse..; Ela, , brasileiI;a, . s91- < E$tadQ.
',' : ..� '.. .'.

'

'.

Felomena SchmitJ: Gon-'
.
Rosa ' Mistica Maser. te Fernandes Fabiano. '. teh:a',',dbíIléslicà, fi�t\ital .� Gilsoii . J'orgeL Alexalldr� 1 .

çalves.
.

sr.
.

Wander. Edital 15;462 de 12.05,.81 Ele,' brasHeiro, solteiro;: de Jaraguá de Su�, 4omi- e v,era Sil�anfl Michelul-
Meier (S" Bento_ do Sul) Jurandir Floria-ili> e Simo·, operário, natural de Ja- iliada e resedemcê bli zi CriStofolittl,

.

Sr. .Lincoln Delmar Ris- ne Piva . _

. ,raguiÍ do Súl, dOIhicilia- ciliada e residente em Ele,'. brasHeÚ'o, solteiro, .

. tów, Srta. Arlete Gerel1.t,. Ele,.,' 'brasileiro, sellteiro, do e residente na Rua Bãrra· dÓ tRiir têfro,. 468 !1T�}tqristál ·natural '. de
em Astorg'a,-f>R; WilUlar, tecelão, naturaide Rio João planinscheck; 834.' nEista ddàdé, bll1a d'e Ar- Massaiándüba, néste Es·
:Wftkosky !Júnior, �osé do Oeste, neste' Estado, nesta Cidadei' filho de nó Bast e �d�� Ei"ica Bast, tadb, domicili'ôdö e resi-
Eduardo Gomes, _ Sra. domiciliada e resldente Francisco Kitzöerger . e Edital15.47Ô de 14,05.81 dente na RUa Germano
Carmen

.

Brandenburg; na Rua�' João Doubrawa de ,Elsira Fussi Kitzber.;. Ag�iJ�b K-i:lriko'sld e Wa.:-gner-, hesta ddade, fi-
Aristides Adólar ,Morêtfi . nesta· cidade, filho de ger; Ela, bra_silêirâ, sol- ROsema..y 'Datéàna1llt ' lho de' Calixtö Alexandre
JÚniQr. ; Aristide.s Floriano e de. teira, operária, natural Ele.' brasilt\irö, solteiro, e 'de Ana. Dorotea Cisz
Dia 27 de maio ,Ema Floriano,. de lGuaravE.xa��ondÍ'iÍl�,· funcionáriô 'público, ná� .t\lei�ndre-, Ela, 'bTasi-
Sra. Irene Lafin, Sr. Er� Ela", \brasiiileira, soiteira, Paraná, domicilIada e r�- trirai dê Jaragúá do Sul, leira, solteira,

.

dO lat,.
naldo· Bartei, Nilsa Maria bordadeira,

-

natural . cj.e sidente na Rua Luís Sa- dómiciliädO e residlente natural cfe LUIS Alves,
Li.pptllski, Marlo J:r,' fi- 'Ja:raguá. do Su}; dOmid- 'tier, 179, nesta Cidade,' na "Rua G-ãt:fl.'J.í�lÍtim, 259, neste EstaJo 'domicilia
lho Dr. MarIo (Jandira) liada e' tesid8nte em Ilha filha de Osvaldo' feman- nestâ' cidaJ.�. frlho de' da e residente ná RUél ,f •

Sousa, Ma,ria iris J .Pres- da FigUei.rdí neste tlistri- des e de ·Efigenül Ama- Viélente <J<>sé Klin!kóski' thánasiO Rosa, em" Gu:J.I,.�
tini; Lourdes Liermann to, filha d(� José Piva e ral FabíanO. ,': e de Maria Diemont Klín- múiDi, neste Estado, fi·

(Jlle), Sra. Elsa Ha:rbs, de Judite Sansem Piva. Edital, 15.461 de 13.05.87.� koski.' Ela; brasileira, lha 'de 'Adilson CrisklD
Aurea LuzIa dos Santos, Edi,tal 15.463 de 13.05 ;"87 CÓpi�; ref:ébi"it, � do" Cá:rtó�.� sólteira, auxiliar' de can- hui'e'de SHvan'a .Miche-
Dia 28 de maio '

. José Möller é Véra Lú- rfó - -dei J!óihville,' " Itesté .'

tabilidade, na;t'l}.rß,1 c;le, Ja- Ivz?� C�istofolini. _ ',. "

"

Sr.
.
O'3mar Villwoc�, ela Morais, , "

Estado .. '.
" < �, "

" ragv-� '< �Ü1�Sut� flo�i::ci1ia< :��ittH t5�41,4� de. �1��!J5 ;.�1
Sra .. Ires TTerhoTst, OZll- Ele, brasIleIro,. solteIro, Milton < ��l��" �. �<l:nete da e residente na 'Rua Osvaldo Russi e :Cedi �

da T�reza Rau, Sr. Sêr-' ferramenteiro, natural Schroeder
'.

Luí'Si Safii, nesta c'idade, Diniz Martins-
J!io MurJlo da Silva, Sr, de Jaiaguá do Sul, do- Ele,. brasneir:o,·. �.ol��iro, filha de .D.o�T.ia\1:ö Da!ca- Ele, brasileiro,' solteiJ'J,
Marcos Deola, Sr, Ger- miciliado e residente em indust�j.�t�;�,' ,}1<H\l:f�I�": de n�ili _e" de rrma, ,Meuret' motorista, natl1ra� de
vásio da SHv�" Anders.on Estrada, Nova, neste di-s-

. Jaraguá do Sul, .. 9-?Wic�li- Dalc@aUi..,., Jaraguá . dO. Sul, domici
Giovani. Bartei, Rochelle trita, filho de Alhedo ado. e residente h.a lhla EditaI 15�471 de 15;05.07 liàdo e residente na Rua
Pi.�ke. Mário .José de. Möller e 'de Maria Sche- Barão' do Rip' Branco, n�: Joã.o·,:lÚ�iro 'Pilho ,e

.

,E·
. Hen�ique. Ma;- ;uilrit, r,e�-

Alme1da, (Lapa-PR),. winsky Möller', Ela, bra- 800, nests!- cidade, filr.(! •.ronUda J.Oã�. da Silva ta cidade;. filho de Her-
Dia 29 de ma�o sHeira, solteira, balconis- de 'Oswaldo Qtto Reimer., Ele", .. brasilejro, solte'rt'), (uJàno Rti.s'Ü ..

e lI'! Piörm-
Sra. Lídia steln .!\:far- ta, ,na!llra1dE' �hlmenall, e,de Noimd Séhmidt:ReF operário,:natural "de rVraJ- ti.na Russi. Eh bnsÍlei
tins, Sr. Jaime B. Correa neste Estado, domicilia- m,er, Ela, brasileira;, .sol�' saranduba. neste. E�tado, ra,. solteira, ti';) lar, n:rtu�
Sra ..Elzira B�ey H,orst, c;la e residente em ß$tra- teira, auxilúir de escrit6.-' domiciliado e ,�reC;i:1eÍlte ral de GmL'an.él.çG., Pa
Wil.mar Cattoni, Srta.' da NOva, .neste qistrito, riO,'natural de Joinville1 na ,Conjunto ÇOHAB, raná, dODiici.ha(�a e' resi
Madalena da Silva, Sr, filha de Cândido Morais '. na,ste Estado, domicilia-' quadra 03, lote 05, nO 29, déhte na Rui H�'l�iql.!t'
Lúcio Adriapo, ..Sr, Vitó- e de Matilde Maria .MO- da e residente' _ em Join- neste distrito, filho de M.aI'q:t!.ardt, nesti.�_ ci�ié!,de,
ri,o B0nomlni, Luiz Car- ser.

.,�". ..c
..... ".

I vtlle neste Es�ado, '. filha de: João 'R:ibiiro .e· de' Ana filha de.Dorival Martms
los \ Schwartz, i -oà:d.tio ,J!ditai··15A64 de 13,05.87 • Walter' Schioeder e ,á.f� LOfles -R'lb?J.rô·: Ela; hra: e de Juvéliria Dinii Mar-
Ba1�neni .,1únior, Iolan- Snhdro Robe'rto Schr,auth . Erka' Schu,�.tz, . ..' .

';.. . sil�:tr'!l.t. ·spltel-ra;· do lar-, ..... tins, . '. ,

da S. Radtke, Ric�rd� ,_e .._ç.ª!.I�!l�.�__.'Wu�t'Z.. _
Edital 15.468 dé 14,05.87 natural .de Taió, . ne=>t� Edital 15.415 de 13.0.5.31

Fc4ntes Schramm JÍl,nior Ele, . brasile�ro, solteiro,. OI.rIos .de Oliveira e Mâr- Est�ci9, domIciliada' e 10- Làerrcio' " (la Cun.ha Silvei
(Blumenau}, 'Luiz 'Eduar-" Illdusi-rial, natural �e Jil.- Iene EIert

. <" ,sident� nO COlliunto ,CO- . ra e Silvia ·T.ereziriha
do Casas, (Blumenaul·, r�g'lJ:f� do 'S,lJ.IJ .!Ípmicilia- Ble,

. brasi�eiiq_,- so,lte�ro! HtAß, �qª4.dra ,03, lot,� . OE;,.. lSegti,?, �a }>�gina, 5)

, ..

. � ",- .\'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Casamentes '�:�rl :r:��eiro, solteiro, Obras, de sane,amento melharam saúde da . comunidade
.

' . operário, natural de Ja-

Gasdil
: l' ""r'i1�r;i1.r raguá dó Sul, domlcllía- Buscando proporcionar 450 mil 'pare a Ampliação

Ele, brasileiro, àivorcia· do' e residente, na v Rua
melhor assistência social do .sístema, possíbílitan

do, advogado, natural de São José, 97, em Jaraguá
e ambulatcrtal. o gover- do 50 ramais e 10 tron

Brusque, neste Estado, Esquerdo, nesté distrito,
no rmuni,:iipal adquírltu cos. Os aparelhos KS

domiciliado e residente filho de Alvicíus Hilles- um veiculo Kombi, ano antes utilizados, vão be

na Rua Reinoldo �alÍ, heim e de Hilda Fodi 87, já incorporado ao se- neficiar o setor educacio·

757, apto. 01, nesta cida- H�11esheim. Ela, brasileí- tiorde saúde\ebem-estar· nal.

de, filho de Waldemiro ra, solteira. operária, na-
-socíal dh Preteítura; O ín- No. setor esportivo;

da Cunha Silveira e de tural de Guaramirim, vesti.:mento, foi ae css 'fundionár'lÍos .da munící

Altamira da Cunha sn- neste Estado, domiciliada' 311.383,19. Recentemen- pahdade realizam cliver

vei!ra. Ela, brasíâeíra, e residente na 'Rua Cua-
te, foi instalado o sistema sos serviços em campos

divotciada, indústriána, ramtrim, 13, nesta cidade,
PABX, no setor internei de futebol. AI&l do Afora isto, junto a Es

natural de Joínvílle, nes- filha .de Marinho 'Stein
do Paço Municipal, onde Grêmio 'Esportivo Juveri· cola Básica Julius Kars·

te Estado, domiciliadia e e de'ursula Sasse Stein. _

íoram investidos Cz$ 260 ' tus, Malvice e Floresta, ten, na Vila Rau, foram.

resi.dente na Rua RelnoI- Edital 15.479 de 19.05.87 mil, além?e outros Cz$ O Aliança Esporte Clube, implantados 204 metros

do Rau, 151., apto 01. 'Evaldo Boncowski e' Ivo-

,. Pr,opa.ganda' ,- ambul'.· ... regu' lam'e,.ntaç· a-o
de tubos de diâmetro de

nesta cidade, filha de ne -Marla, Liermann
60cm, posslbtlítando com

Antônio Casda e de Erna Ele, brasileiro" solteiro,
isso a construção de uma

Treís Gasda. operador de mãqutnes, O 'vereador Lauro Sie- Kretzer. solicitou a, ex- quadra' de esportes na-

. Editrrl< 15.476 de 18.05.87 natural de Jaráguá do bert, apresentou índíca- pedição de ofício ao de- quela 'unidade escolan.

Lauriston Moreira Brey e Sul, domicilíado e' resí- cão à Câmara, propon- putadc Paulo Roberto Também na rua Francis

rott�e Margareth Nelltzel dente em Ribeirão Gran· do ao Executivo a regu- Bauet" paraberäzando-o
co Hruscka. no Jlaraguá

Ele, .brasileiro, solteiro, de do
,

Norte, neste dís- lamentaçãO do horár.o pela concessão da emis· Esquerdo, 400 tubos vão

técnico mecânico, natu- tríto, filho de ',Heinrich de propaganda ambulán- sara FM ganha pela Re- ser colocados. Na área

ral 'de Campo Mourão, Willy Boncowski e de te, corri. alto-falantes pe- de de Comunícações Pé--
de saneamento, ainda,' a

Paraná domiciliado e re- Hertha Blanck. Benco- la manhã das 8 às 12h rola do Vale Ltda. . Prefeitura acaba -de con-

sidente na Rua Estheria wski. Ela, brasileira, sbl- e à tarde; das 14 às isn, Luiz' Zonta teceu ácí-
nratar uma draza 'do

Lenzi Priedrich, 62, nesta' teb1a, costureira, ri,atural' evitando,.· assim, os abu- das críticas ao PMDB e a
DNOS, para realizar o

�(fidade .. filho de Lilo de Jaraguá do Sul, domí- sos que ocorrem atual- "Nova República" pela d/2sass!Of'eamento dos

Reusing Brey e de Leci ciliada e resídente . em mente. Lauro, em re- situação em que se en-
rios, com a retirada de

:

Aparecida Moreira Brey. Rtbetrão Grande do Nor- 'querimento. pediu, em' contra o País, "num caos
areia e seixo, materiais

Ela, brasileira, solteira, te neste distrito, filha de 'nomo da Câmara, a ex- total". Disse o vereador
utilizados para as obras

,comerciária, natural de Leopoldo Liermann e .de pedição de votos .de pedessísta que' falta com-
de calçamento. "

Jaraguä do S11I,
.,

domici- RIta Lsnzi Liermann. tdidolêIÍcias a I fernilra petêncía e ci�ou' o probIe·
liada e, residente na R118 Edital 15.480 de 19.05.87 Weege, pelo 'Pas�amento ma Inamps/Hospitais em

320, em Ilha da Figueira, Wolney du Silva e Clau- de Wo1fg�ng Weege, dia Jaraguá ,do Sul, ainda

neste distrito, filha d� dete frelner 16 passado. O vereador insolúv�l, lembrando que_

Ad,emir Neí-tzel e de' Ele,' brasileiró, solteiro, Gustavo Mathedi. reivin. a Previdência apregoa

Nanei Neitzel. militar, natural' de Ponte diêõu 'à seCretaria 'Muni- superávit extraordinários

Edital 15.417 de 18.05,.87 Alta, neste Estado, do- cipal de Educaçã'o, a "mas deixa a' situaçãó
Marce�;np , Tardsio 'FIo- miciliado e residente na construçãO de mais uma che�ar ao ponto que che-'

rÍani e Marli Alves The- Rua Joaquim ,Francisco sala de aula na Escola gau".' Interviram nos

odoro ' 'de Paula, " nesta 'cidade, Municipal de ' '1° Gra�. debates os v'ereadores

Ele, ' brasileiro, solteiro, filho de Jeronimo Teodo· '''Pe, Alberto !Jacobs",
.

Ademar Winter e Almi

comerciário, natural de ro da Silva e de Edir em Ne:çeu Ramos, e Errol ro Farias -Filho.

Jaraguá do Sul, dOmi- Conceição da Silva. Ela,:

ciliado e residente em brasileira, solteira, costu�,

Nereu Ramos,' neste dis·' reira, natural -de Ascura,

trito, filho de·· Afonso
-

neste Estado, domicilia
Floriani e de Clara Mo- da e residente, na Rua

retti Ploriani. Ela, bra- Joaquim Francisco, d�
sileira, solt�ira, operária,. ,Paula: .n�sta cidade, filha

, natural de Mafra, neste de HIl�no Fleiner e de

EstadO, domiciliada e re,. -Jrere.zinha Freiner.
sidente na Rua Francisco E para que chegue ao

Zacharias L'€Ilzi, 568,
,

conhecimento de todos,
nesta �idade, filha de mandei passar o presente
Marcelmo Alves Theodo- Edital, que será publicado
dOTO e d� Lieia'Ruthes pela Imprensa em Cart6-
Theogoro. rio onde será afixado du·
Edital 15.478 de 18.05. 87 �a�te 15 dias.

','

'Foto Nortelândia l.tda. .

Rua VenAncio da Silva Porto 785 _ Fone 12-2804

Metalúrgica Franza' Ltda.
'

Rua Helnz Mahnke 210 Fone 12-1387
.. ' .

-

'Tendo
'

comO objétivo
atualizar a classe odon

tológica da' região, a As-
p.r,C"ação Brasileira· de .

Odontologia (ABO), :Sub"
p,ecção de Jaraguá do
SuL promoveu um curo

"

so de atualizaçãO em'�ma
teriais cFentários, trazen
do, a, esta cidade duas
dasl maiores autoridades
brasileira� 'desta Área:
professor Halim Nagern
Hlho, presiçlente do

Grupo Brasileiro de Ma
teriais Dentários e chefe
da _ Departamento de Ma

�ICAS HOBBY TAPE tel�;ais Dentários da Fa ..

'

.

� cu1dadé' de Odontolog1a ;

AVENTURA:' Heróis Imbatíveis, O menino' de Ba\lru-SP (USP). e Dr.·

que �ueria voar, TheGrisson Gang. COMÉDIA: Lu'z 'Thadeu Polleto, pro·
, Curt:lDdo ,a .vida é\doidado; Top Secret _ super'

,fe8sor da Faculdade de

confIdenCIal, Lua-de-mel' assombrada. POLICIAL: Odontologia de Belo Ho-:

O avião do presidente (�='Sa_l:\1.TêCeU e Str:ke r;zonte. pós-graduàdo em

, , Force. SUSPENSE: Noite de ZumbI<;, Tubarão III
Dentística Restauradora

'e. Bh,l€ velv�t�Veludo azul. DRAMA: 'P\;ggy pela' F.O.B. '(USP):
Sue _ Seu passado a espera, Filhos do silêncio O curso fOi ministrado
e ,Shadow Play _ Jogo na sombra. !lOS dias 19 e 20, no Cen-;

tro, Empresarial.

de Três Rios, fOi bene
ficiado com diversas filé
lhorias, como terraplena
gem, serviços de limpe·
za em geral, roçagem
da grama, consertos' nas
traves, marcação do cam

po, reparos nos vestiá
rios e outros melhora-
mentos.

.

Rua Domi,ngQs da Nova no 145 _ Jaraguá

Sul-SC.

do

A,D,O:, 'realilUD

em "J Scu'rso

•

Foto" Piazera

FOTO _ SOM e' vtDEO

r

:\
Av. Mal. peodoro 252 _ Fone 12�02ß1.

OPPU'S
Vídeo Clube e, Locadora

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINDO. .,
,

BONS FIWBS. DRAMA, COMEDIA, SUSW�N$E
DO JaTO QUE um CONVEM, NA OPPU' S

,

�-"<�',?TEM. sAO. i;400 TlTUl.OS A SUA DISPOSIÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDÚS)'RtAS METÀLURGICAS .MECANfCAS'
E DO MATERIAL ELETRICO DE

-

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente EDITAL ficam convocados todos'

os Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material Elétrico (filiados ou

não a esta Entidade) para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordtnéria, em nossa sede
na Rua João Planinscheck, 157, no próximo. dia
31 de maio de 1987 (DOlvfINGO) às 8:00 horas,
em primeira convocação, com 2/3-(dois terços)

. dos trabalhadores da categoria, caso' não haja
quorum em 2\1 chamada às 9:0Q haras com

qualquer número de pr-esentes" que deliberará
sobre a seguinte ORDEM DO DIA

1 _ Apresentação da Nova DIRETORIA
2 _ Convenção Coletiva de Trabalho
3 _ Mensalidade do Sindicato
4 _ ApresentaçãO das contas da gestão

. anterior
5 __: Assuntos diversos de Interesse dá ca-

tegoria'
.

Jaraguá do Sul, 19 de maio de 1981.
LUIZ CARLOS BUSANA

Presidente

Comercial Floríoní
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS .

.

PARA ESCRITORIO.

Assistência técnica de Máquinas de escrever,
.

calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,
Relógios Ge ponto. e Mão de obra, CONSUL-
TE-NOS.

'

Rua:: Venândo da Silva Porto, 353 i
Fone: 72-1492 r' Jaraguá dó Sul.

Dr.. Altevir A. fogaça Jáliar
Ora. Osvalina 'Vargas Rodrigues

ADVOGADOS
.

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá da Sul-SC

�:.:===:===-'=---------�

C h a 1 é
IMOBI1.lÃ.lUAI
REPRESBNTAÇOBS LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 12-2321
_ CRBe! 643-J.

VINDI
1 _ Terreno na Rua Joinville, com 338m2, prox ,

WEG II
1 _ Terreno na Rua Joinville com 2.060m2.
prox. Portal
1 � Terreno na Rua 25 de julho, com 800m2.
prox . trevo I. Figueira
1 _ Terreno na Rua Emil-Burow, com 400m2.,
nrox. Beira-Ria
1 _ Terreno na Vila Sandra com 350m2., prox. .

Recreativa Menegotti
1 _ Terreno na Rua Amazonas com· 822m2 .•

prox. SCAR
1 _ Terreno Loteamento Centenário com 400m2.,
prox , WEG II
1 _ Casa em Alvenaria com 200m2., Rua Tho-
maz fco. de Góes
1 _ Casa' em Alvenaria com 100m2., Jaragr

é

Esquerdo
1 _ Casa Mista com l05n12., Rua Prof. Marina
Pructuozo

COJUHiIO DO 'OVO pAGINA OI

N ET I 'colclue' mais' uln curso'·
fl2 por exemplo, o fotô--
metro recomenda' Uma

_

certa velociciad€' (um se

gunda). S{! " a luz cair à
metade ou se o diafrag
ma da máquina for fecha
do à metade, r/za, a no.
va velocidade indicada
será a metads da anterior
,(2 segundos). Se a luz
for dobrada de íntensída-

. de ou se o diafragma for
aum'entado ao . dobro,
f/ 1 .4, a velocidade vai
para o dobro da anten
or, 1/2 segundo, O filme
contudo, poderá ou não,
se comportar igualmente
em todas as três condi-
ções.

.

As exposições e de
monstrações do Prof.
Dylton foram muito elo

: giadas pelos matrículan
-dos , As aujas realiza-

-

ram-se na Sala de Vídeo
do Curso de Jornalismo,
No próximo dia 25 do
'cornmte haverá uma reu-
nião de epresrsitação de
trabalhos no Centro de
Conv.vêncía.

-. De parabéns o Depar�,
tamento de Apoio à Ex
itensãö, daPró-Reitoria de

(-======================_ . Pesquisa e Extensão, da
Universidade Federal de
Santa Catarina.

Promovido pela
.

U�i- .

gern fotográfica 'e onde
versídade Federal de instrumentos de precí
Santa Catarina,' o Núcleo são na medição, no caso

de Estudos da Terceira >O fotômetro tem como

Idada concluiu um novo oaracterística . principal
curso. denominado de a recínrocidede, ou a li
CURSO BASICO' DE FO- nearídade, entre a luz
TOGRAFIA. pesquisa, Incidente P.. a indicação
compiâação e apresenta- de abertura (' velocidade.
cão do Prof. Dyton do Em outras palavras. nu
Valle. Pereira _ nff, com ma. certa condição de ílu
o Objetivo de propiciar o mínação e para uma cer

conhecimento da .llngua- ta posição do diafragma.--�------------------���

Inscreveram-se para o

curso as seguintes pes- .

soas: Inês Regina Iene-
zak, Mário José Alves
Quint, Ilza Müller 110-

.

rente González, Nelli N.
Pereira, .: Nelly Carolina
V. Pereira, Elfriede P.

I - Kalvelage, Alvim Schroe
der, iAndrezza Machado

I Wolf, Parkash Tanefa
I' Brunhílda Mahntee Scn:

möckel. Eugênio Victor
.: Schmöckel, ROSe Maria'
Pasqual Anzolín, Vilca
Maria Ienczak, Cynthía
Rothermel, João Jayme
Santos, Jacíra Andrade
Barbosa, Aurora Gou-

.

.Iert, Luciano Voígt. EH-
,

ana Darella, David . Ga
mes Mendonça, ROdrigo ,

Simões do Esnirito Santo
e Beatriz Waltrick.

Lanchooete -Disoe,

Vende - se

Ponto
.

de encontro da galera jovem,
sob nova direção. Atendimento perfeito, à sua'
espera. Lanches, bebidas, petiscos, sorvetes e.
muito mais.

Marechal Deodoro 501 _;

São Lúis.
defronte 'o Colégio

Por motivo de . mu

dança, uma .trí-cama,
Um guarda-roupa Bér
gamo 3 portas, uma

p:a em cerejeira com:
cuba em fibra, mesa

-, cl 4 banquetas de lona,
dobráveis em cerejeí
rar barraca cínco pes

�_i, .SOl:).s. ! Tratar ----Pane

I 72-1146, clDeisa, ho-

I rário domercíaí ,

-_.�_.----_.-

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

EDITAL.DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL ficam convocados to-

do: Os sócios' do BOTAFOGO F.C., para reuni
rvm-se om ASSEMBLEIA GERAL LGRAORDI
NÁRIA, a realizar-se no dia 011 junho/87, nas

dependências do Clube, sito a Rua Pastor Albert
Schneider,

.

em primeira convocação às 8 horas,
não havendo quorum em segunda convocação
:;'0 minutos após, no mesmo local, com qualquer
número de associados, para deliberarem sobre
o seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Discussão e aprovação dos novos Estatutos
da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 13 de maio dé 1981
IRINEU . J. DEMARCHI

Presidente

Escri.tóril �e 'Ipalrafia
e Enuellbaria

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES' E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL. ..

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
I

ÇAMENTOS.· ,

Encaminhamos toda a documentacão.
. Rua Reinaldo Raú n? 86, 10 andar, Sala 3
Edítlcio Mário Tavares, próximo do Posto de
Saúde.

Contactos: Fone 72-2416

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado/lO maio 19i9. CGC: 84.436,59Ú0001-34.
Diretor: Eugên10 V. Scbmöckel Jorn. Pl'ot:DRT-SC
n, 729 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. :t...1sm
bro efetivo do, Inst. Histórico ii Geogràííeo' de S."
Cato Redator: FlAvio J. Brugnago � ORT-SC n. 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC nQ
219/84. Redação Adinbdstração e l'àbUddàde: Rua CO-

'

ronel Procópio GomeS de Oliveira. n9 290 ...... Cr.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-Jacaguá do s.I�"

ImpressO n� oficinas da Organlzação_'
Contábil "A Comercial" SIC Ltda.'

.

ASsinatura para Jarap dO Sul, ••••••• � Cz$ 25â,oO
Qutras cidadea .

'." •••••••••••••••••••. 'Cz$ 350,00
Número Avulso css 5,00
Número Atrasado ' � - Çz$- 8,00
Representaot.. eredelldadola Pereira de Souza &Cià.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicaçlo s/e Ltda, e'Pro
paI Propaganda Representações Lt4a.
Este Jomal fi auodado a AJ>JOR:I/SC e ABRAJOln,

Helojoaria. AVENID'A
.

As mais finas IUgestões para presentes,
jóiàs, relÓgios,' violõel, troféus,

medalhas e artigos '.
de prataria estão na

RELQJOARIA AVENIDA '

Na �ecbal e _ .. Getúlio Varpa

Funilaria Jaraguá Ltda.
CalhaS para t. as fmalidades

ÃJOra tamW... aquecedore8 a

_ eu.,... .0.....
Rua Felipe, Sclunidt, 279 - Fone 72-0448

Viação Ca'narinho' ,JJtaa ..
ó tr�porte carinhoso

Programe bem às, suas viagens de' férias e·
recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dis

posição Os modernos é confortáveis ónibus da sua

frota.- Venha conversar conosco.
-'

Av. Mal. Deodoro. 987 _ Fone 72�1422

JaraguA do Sul '

,. _
SC.

TUBO DE POLlET1LENO'
(MANGUEIRA PRETA)

,

"

TUBOS'SANTA HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA.JOlNVILLE, 1016' FONE (1)473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA ca. PROCÓPIO GOIIII'lt, 99 - fONE (0473) 72,0066

JARA6U'\ ÓO SUL- sc

Foto
Fotografias .:.. equipamentos de clne

foto � som é video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Lanznaster
o leu relojoeiro

Jóias, relógios, �lian'çaa, cristlii�, ttofét.1s, meda-
lhai e presentes:

'

MarecJlAl .. _ fQDe 12-126?_,

'_

\
'

,

,.A Hlstó:da de nossa rzeate Dlo PGCle ficar só Da saudade"
O Passado só é importante se o tempo foi bem empregado. '

,. ,

CONFIRA A HISTÓRIA ...
. ..

Barão de Itapoeu

HA ?7 'ANOS' .

HA 30 ANOS cípíos -catarinenses; para
"'": Em 1930, encontra- Em 1951, eram dis- PTe�ei.to os inunicípios

va�-se as equipes do Jara- tríbuídas bolsas de estu- de Jeraguá do
.

Sul, Gua
gua F.C. e do SeIet? des a jove�s j,araguaen- ramírím e Schroedér: pa
E.C., no campo do pn- Ses e o legíslatívo de Ja- ra vereadores só o murrí
.meíro, formando o qua- raguá mostrava-se . sen- cípio de Schroeder ,

dTO local com Chico, Car sível ao problema. Eram··
'

lito, Marcario, Dutra, Jú- ainda concedídas as se- .... O dr. Joachím Hans,
'lio! Leopoldo, _ Fernando, guírrtes bolsas: de Cz$ Werner Joestíng, atual-

.

Wolff, Hilárío, Adams � 2.0oo,QO _ Loures Fer- mente em gozo de apo
Bela, que terminou em- nendss de Oliveira, Jo- sentadoría de Juiz .: .de
patado de lxl. sé de Souza Chaves, OI· uma das Varas da. Co-
_ Mas, também jogavam demar Cordeiro de SOuza marca de Joínvílle, ':;;�eià'

o Sport Club Floresta Mario Wolf, Waldemire edvogado em Jaraguá do
.

lecal e o Victoria F.C., de Pinho, Audelino To- Sul, à Av. Mal. Deodo+]'
de Hansa (atual Corupá), non, Francisco Kienen, ro, 122 e anunciava, '''':as
então distritos de Joín- Maurí J. Bortolini, JOsé suas especí alidadss : 'em
ville, vencído' pelo últí-' Hsnn, Maurio Roters, 1- português e alemão e ft
mo pela contagem de Saias Pavanello, Altino nalízava: M.<\N SPRICHT
2x1. O Floresta não de- M. de Souza, Irio Borto- DEUTSCH _. fala alemão
desanimava, pois recém HnLi ,C€�EP! ' �eib;eIiger, Ficava no prédio dê' A�
elegera a st'guinte dire- José Junckes, Luis Se- Comercial.
torta: prc:s�dente Oswal- vígnaní, João StoH, . Te-

,-' :, 'do' Meier; Vice Roberto resa Campregher.: Z�nil·
Funke Jr.; 1 ° Secr�t{lJio de Tafner, Maria Gret
Alfredo Fischer: 2° Sen, ter, Líno Bortolíní. An- ;-, Ern 1917 o Juventus

'

Venâncio Nícolluzzí ' 1° dreas Tonon, José Morei- de Jaraguá gQleava o

Tesoureiro Oscar Nagel: ra, Irineu Alberto Krau: operano de Mafra,' pela
2° Tes. Alvaro Bertoli: se, Maura Dulcí Moreira, �lástica' contagem de 4x1

Capitão Julio Píazera e Clementína Prestíní, Bl- em partida jogada no Es

Guarda Sport Alberto mar Aloísío Zimmermann tádío .João Marcatto, .al
Bertolí ." E prometia ínte- De Cr$ 3.000,00 (o equi- cançando o 4° lugar: , na

ressentes pelejas pel o- valeilte a '::,7 e meia' ve- classifícaçãc da Chave B.

lísticas.
..

zes a assinatura anual do .os quadros: Juventus _

_ A Srta . Marfiza re- "Correlo do Povo") ... zecão, TOninho, .odilon
cém havia conquistado ELias Bassani, Amauri Nelinho e Renato; GQmes
no Concurso de Beleza o DuIi}{er, Aguinaldo Spe· J1uquinha -er' Nilo; . Sergi":
título de 'Miss Jaraguá'.' zia, Maria Dias Angelo, n�o, Var-gas e Adi (Cau-
representando com sua Aidil Lazzaris, Antonio bI) . .operário � Alcioile; "

beleza o Município de da Silva, Alfredo Mari- Rui (MáriO); Henrique,
Joinville, de quem Jara· neIli, José Isaldo Medei· João Ca�IQs (Gilma.r), e
guá era distrito. Daí arOs, Lino Voigt, Osmar S�ock; GilEi, Nelinho' e

, i.mportância da, notícia na Isidoto Ferreira, Bernar- BI!a; �uís, Júlio César e,

,imprensa .

local: "VIDA do Kramet Filho, Anto· AIrton,.O juiz era Ger�oll
SOCIAL _ Com a senho- nio Ruysam, Aristides Demanlt. AuxliUares:
rita Marfiza' Fanoher, A. Moretti e Dair Ma- Raul' Duwe e Luiz A'v,a:n,

professora' ad junta' neste da dos' Santos. De'" C�$ ci:ni. A Rend� foi· de

di.,stricto, contratou casa- 6.000,00 (o equivalente Cr$ 9.165,00., Uma das

menta o , sr. S. Mira a 75 aSsinaturas) Valdivio causas do fracasso ' do

funcionário da· S, P. Rio Koetzle,r; RigOn Ko· fUjebol. prOfissional en·

Grande". . tzler, Wald2ma.r , Schultz tre nós ...

, Terezinha PeUers,
HA 40 ANOS Mario Panstéin e Adolar .

- A Câmara MurÍi>dpal;
Papp. ,

I 'I,�I de Jaraguá do Sul,. :,�m,
, ',_ Jogav��' o 'Baepen-

,-:- Viajp'va para ,a Ale" sua ,d�_�ima sexta i:eun�o .

dl e o Glona, vencendO manha, em visita a seus 0)rd1iUana 'd� ,então 00:',
o últiJ;�o por 3x2, _.o vdlhas proge ':itores, o gislatura, dei�ava de a·

quadrO Jaraguaense Joao- rev. Padre José Müho- provar' o projeto de no.
zinho, He�!lZ ,e oJsé,; loff, capelãó do GinásI(! 1V1?,. qu� autorizava _a :

Clecio, Eh, NICO dePOIS São Luís.' mUlllopahdade subven-' ,

� Nunes; Lourenço, Velho ci.onar o Grêmio Espor·
Justino, Nunes, depois HA 22 ANOS tivo Juventus em 100
Nico, .o comentárioera' mil . cruzeiros, pOr

.

falta
de Egon Ehmke, para o

_ Em 1965, Arnaldo de quorum, peÍa não pre- ,

"Correio do Povo". .oUo Schulz e Zilca .Bo: sença no
.

plenário da
A Assembléia Le.gis- ehm Schulz e JOão LúCio bancada do MDB, mais a :

lativa aprecia-va várias da. Costa e Olga Rohwe- ausênciq_ .dó. líder do go-
mojté-rias, uma delp_s tra- der da Costa participa- vemo i "Jodé Albl�rto:
tandÖ da isenção de im· vam -o contrato de casa- Klitzke, nã:o 'aléançando'
postos para lavradores mento de seus filhos, Ar- os 2/3 'regimentais.

,

cOm menos de 20 hecta- lete e Valério. ,

' "
.

.

1:e5" o 'que ensejou a - Falecia no dia 26 de-

formação de uma comis· _ .o dr. Raoul Àlbrecht ô.bril de 19::'7; em sua ré-
'

são,' constituídil
.

pelos Bued�ens, Juiz de Direi- sidênciq., Clciudio Alípiq ;

deputados Braz, JOflquim to da Comarca de Jara- stulzer, o primeiró, jor�;
AlveS, (o autor do· proje- guá dO Sul informava so· naleiro a distribuir ö \
o); Artur MiillE;r;' Ante· bre �s eleiçõeS de outu· "Cor,reio do pOvo", n?',
nor Tavares e José Ma- bro desse ano. Para Go· longmquo lQ de m�lQ .-

r�M dá Veiga. vernador nos 195 muni- de 1919.
\.'

v ,;,.�I::�',�,

HA·· 10 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATA.Im{i\.
PREFEITURA MUNICIPAL DE.
JARAGUA DO SUL ..Paslo de 'Vendas MarcaDo

Càilpé. bon�, :\'lseir.. ca�I_; ,s.h()l"S,
bermudas e cordas•.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

<.RelnGldD. Rau 606, esquina com a .J03:0 Piceoli.

. .
.

. tJm toque 48 aUlor. Dê ,lores a quem você
.�a. J),eJ,Qr.ç�s, buquês, arranjos, plantas orna

menhlls., eeroes, com entrega a domicilio.

- ,Casa' des Flores

Instaladora (,Iétrica .

Jarauná
l2lt.laçlo �l�trlcél de baixa e alta tensão, montegYl
iii, ,palnéls.

.

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
Ff):fle 72-1429.

II

Venha saborear o .melhor churrasco na brasa
da cidade, cem Q me�hor acompanhamento. Ta-
40 fei:t,ó ,na 'nQJiB, ,€Om sabor inigualável.
,Atetldemos dlartamente das 10 às 14h e das 18
-à H '_Ol'BS. Aos domln�o,s, cardápio espeeíal,

O.\lW:<> V�tgaª 48th ,10 andar (ao lado do Sup.
(.'&,i.4ÇbuiA10) -

-c,

Foto :;C,enler Lida.
Revele seu filme a,cbres e ganhe desconto de 30%

:

Q� ,uma' ampliação de 20x25 colada no _painel.

,lÇ.EROX. .: APENAS Cz$ 1,50
Foto Center - Galeria Dom FranCisc;o - Salá 05

- ,

OCULOS?
..... �slenteS.

. rf\.l.e a: .

.

.

'Pa� ..

;

,JOALHERIA A PEROLA
.

".
,." ," ,

,

.

OTICA MODERNA
inoldo rau,289

,_ ."

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

. .

'1

' ... o Dr. Rui FranciscoLei N° J .133}87 Bá:rreiro Fortes, da 21!- Va.Autoríza o Executivo .Muntcipal �a.. ,doar }
', ra da Comarca de Jara-

. uma área de terra .ao GRUPO _-)SSaOll!I-
guá 00 �SuI; deferiu na..RO JACORITABA

.
.

d"O PRuFEfiO·· JMUNICIPAL -tOE JARAGUA 00
. l�elllia!l.a passa a mais

.u

uma' concordata 'preven-SUL ne _USo -des atribuições ,Gue JAe São .confe-
tiv:a. Agora

-

a empresarides, concordatária, é a D'Ar-FAZ SABER .a .todes Os habitante" -deste/Mu-
pe Indústria e Comér-n.cípío que a Câmara de Vereadores aprovou cío de Malhas, que vem

e ele sanciona -a .Seguinte ILeí: .

somar-se as Malhas SanArt. 1° -- Fica o Executivo Munícípelautort- Remo, Pampa, Mírtes ezado a doar ao GRU1?Q ÊSCQTEIRO JACO&I-i
. 'Bíscoítes Jane, cujas conTABA uma área .de .terra de 1.50�2m2 (hum '. cordatas' foram deferidasmil, quinhentos e .dois virgula ..cinq.uenta .e dois há' algumas semanasmetros quadrados], de propáedade'da Prefeí-
-atrés.tura Municipal, :!Sito à Rua ,60 _...;. Joaquim Fran-

_ Jaraguä do Suf se-
cisco de Paula, matriculado sob N° ,114.894,. .íls, dia DO' IDa 29 dei maio,
054, Livro Na 42-D, .no Cartório .da Registr.o de

reunião' do Conselho Di-
Imóveis da COmarca de Jaraguá do Sul. reter: dr!! Pederação das,/ Art. 29 _ Esta Lei entrará em .vigor na data I:ndústr.las'· do Estado deide sua publicação, reVlogadas as disposições Santa Cataafna. O e-
e,n contrário. -

vento 'l'eunirií aqui os
Jeraguä do. Sul, f3 de maio de 1981. dingentes de todos os
DURVAL VASEL sindicatos: de �hdiústrl!as,Prefeito . Munteipa:l :exiStentest �Ol Esta{ip

.

ai
IVO KONELL 'da pauta constarão Im-Secretäríe de AdJn1Illstraçio :e FlDaIr,ças port�ntes .' assun'tOEl de

Imediato, tnteresse . das
empresas.
_: O prefeito Durval

Vaser informou que vem

.gestíonendo junto a dire
cão da TV Planalto (La-

. ges)', no sentido de tra
zer' para .Iaragué do Sul

.

, as imagens do SBT, que
-aos domingos exibe o

. 'prO�Télma Silvío Santos,
mu',ito reclamado pelas'
donas-de-casa. E para o

futuro, 0-' alcaide dese
ja que a- TV Educativa
,chegue também a Jaraguá

,

do Sul.
;,_' � Junta do Serviço

Serviço Militar de Jatra-
.. ,�uá' -elo Sul, realtza às

. 9 horas deste . sábado,
d�a -23' de mato, ce\T'imô·
n:l.a 'da entrega de Cer
tificadOs' de Dispensa de

Incorporação' e' juramen-
. to' à - Bandeirih 'ti" te'r lu
gar

.

no pavilhão Artur
Müller, 'do> AJ;trlopecluá·
rio • ,'Na

.

oportunidade,
mMcà,rão presença auto"'
ridades

.
e conv!.ldil.'.JoS.

/

PÁOINA 08

ESTADO DI! SANTA �CATARINA
PREFEITURA MUNIClPA.L DE
JARAGUA DO SUL

DECRETO N° t .471/81
Declara de utilidade pública parte de

imóvel de Angelo de Totíol,
O prefeito Municipal de Jaraguä do Sul, .. .no

uso d€. suas atribuições e nos termos do De
creto-Lei Federal N° 3.365, de 21.06.41,
DECRETA:
Art. 1 ° = Fica declarada de uUlidacle póbliea,

para fins de desapropriaçâo por Nia amigável
ou judicial, perte do. Imóvel terríteríal de pro
príedade de Ângelo ·de Toffel, com 1.249,501'll2,
situado à Rua 60 _ .Jeequím-Prancísce de ,Paula,
nAste Município, transcrito nesta Circronsc·rição
Imobiliária sob na 35.565, p,ossuip.dO aß eoe
frontações e medidas constantes da pl,mta .ane-
xa.

.

Art. 2° � A 'parte aludida passaré a .integrar
(I Patrrmôräo PUbli!cP Municl�l, ,na categ().r� ...

de bem de uso comum'· do povo,_ ,eol':respond.en,.
do a um segmento do.l�ito carroçAvel da rua
a que se refei'e o artigo precedente..

'.

Art. 30 _ As despesas decorrentes do présen
te ato correrão por conta'de dotação própria
dó orçamento vigente.

,

Art. 4° � Este decreto entrará 'em 'vigor" na
dó.ta de' sua pub'licação, ficando revOgadas 'as
disposiçÕes em contFário.

.

Jaraguá do Sul (sq, 13 de ínàiO de 1981.
DURVAL VAsa
Prefeito MUÓlc1pal
IVO KONELL
Secretário de Administração
Finanças ,e Bem�estar SoCial

Hotas- " C "
"

Casa em Itajuba
, tve)ndo. no, ,Lot€'â,'mento
EspiHdola, a 250m da
mar. Tamanho 9xBD;l, em

bOm 'estado., T)"atar: Fo-
ne 72-2719.

'

---------�----��--�-------------_.------------�.------------��

lalc'neta
.

t bnlleria 'Pinguim
Landles, plzzu, petIsCos, so:rvet� e ,gelO

ATeND�OS POR ENCOMENDÁ. PA5TELÃ()'

Rua' Aagelo RJlbini, 1110 _ Barra do, Rio, Cerro
.fone .72-7181 _ Jat,guá do Sul/SC. .'

"::..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara2u! ao Sul" ... �mana de 23 ti 29 de maio de 1981

PM Mb« • tob quaatol ... ..tat 'rfnIm �
� .� Date c.rtário para p� 08 dtt'tkll ()Outra:

-'-E D I T·A L _.
ÁUR.BA M'OLl.BR GllUBBA. TabellJ

de NotM tt Oficial .. p� • ntu� dia C�l!'I4

de J� do SUl, s.tadIo dI\t S. CaWiM•. 1M f�· ch.

tri, �.

Alcir Simão Vieira _ Rua José Teodoro Ríbeíro,
259 _ Nesta _ AM Empreendimentos Agropec
Ltda _ Rua João Piccolli, 253 _ Nesta _ Ansel
mo Pereira _. Rua Campo Alegre, s/IJ. _ Nesta_
Darci EstevãO de Carvalho _ Rua Jorge Czerni

ewic�, 360 _ Nesta ... Feira de Móveis Rainha do

Lar _ Rua Proc. G. de Oliveira, 100 _ Nesta _

Finesse Coml , Ltda. _ Nesta '- Gerson correa;

Rua' Preso Epitácio Pessoa, 68 _ Nesta. _ José

Carlos Cesario _ Estrada Schroeder I _ Nesta_
José Vanderlei de Aguiar _ Rua Amazonas, 76

_ Nesta _ Loribert Rahn _ E-strada Rio da

Luz, s/n -_ Nesta _ Luciane Com. e Repres.
Ltda , _ Rua Centenário, 111 _ Nesta _ Malha
ria Andressa Ltda. _ Rua Oracío Pradi,
s/ri _ Nesta _ Maria das Neves Melsen Sebas

tisna _ Rua Herbert Sasse, 160 _ Nesta _ Metal,
T.S. Ltda.� Rua 403, s/n _ Nesta _ Restau

rante e Pizzaria Pranzen Ltda. - Rua Reinaldo
Rau, 752 _ Nesta _ Sílvia Luis Klimekowski ,.

Rua Águas Claras _ Nesta .: Sulene ReiUke -

Rua CampO Alegre, 263 _ Nesta _ .Waltraud
Sechart Priebe _ Rua Madalena Schnaider, 80_

Nesta _ Wijihn Repres. Coml . Me _ Rua José

Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta _ Wilson Rodri

gues _ BR 280 n° 1. 532 _ Nesta.

E, CJIMIIO OI 'dhot.", .ALftI· alo ................
"Ou·_�."W.�"�'"''
Í'l.term6dio do JlI'lfn1ll fIdItal, pM'á .. OI JIMIIDOI eom

� tlIôe C&rt6rio, .. ._ .Artvt MIlW, 71, ..

praZo öa hti • fim de liquidar o ,.u d6bit0. 0'11 . ..cIo

C'Sr mz.io por que o lIio tu, lOb ,.. ........ referi
� tfto.1oI puNI•• _ forms da lei, ek:.

IH/Jaraguá do Sul, 21 de maio dê 1987.

Aare. MIller GR})ba � TabeU' de Notas t
�J � Pmteflb-J de Titulos... �CIl 4e J.do Sat

·IIIIIIMIYElS
Illerll�iíril .H
IlíVlis Ltfl.� ..

-VENDE-
_ 1 terreno com 1. 146m2, na Rua Eugênio Ni

colinr
_ 2 salas comerciais com 70m2 cada, Edif .

Dom.ngcs Chioodiní ,

_ 1 terreno com 427m2, na Rua José Emmen

doerfer.
_ 1 terreno com 2.341m2. na Rua Ernesto

Lessmann.
_ 1 terreno cOm 5 .184m2 na Rua 25 de Julho.
_ 1 apartamento. com 130m2, no Edifício Pic-

coli.
"

-- ......._--;--.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
,

.. QUAUDADE -1986

COIaiUO DO POVO

I
i
I
1
i
i

, \--
. I

. • r

StarBsky presiH A P P _a Escola Alberto Bauer
A Escola Municipal de

1 ° Grau "Alberto Bauer",
realizou eleição no· dia
17 de maio, domingo pa
ra eleição da nova di
retoria da Associação de
Pais e Professeres. A
presidência foi eleito
Airton Starosky, secre-

tária Hilda cam, tesou
reiro Lauro Erdmann 1 <)

.

Stap1ente GUmar }-fnrn-
burg, 2° suplente Walde
mar SchroeJer e Conse-
Iho Físcal u., Herberto
Harbs, Ademar Jensen.
Wilfred Schweinle e .Jvd,)
Mafra. O estabelecimento
possui um quadro dr:' 23
funcionárias f'lltre dire
ção, professores e serv�n

tes , Estüda,n ali 470 él-

lunos de. jardim, pré-és
colar e de 1 Q. à 6\1 séries
sendo 204 alunos no tur
no matutino e 266 no
�urno vespertino, num
total de 19 turmas.

.

A APP programou para
o dia 13' de junho, f2':lta
junina a partir das . 1 j
horas, no pátio da esco

la.
. I

Clínica Veterinária
. SCHWElTZER

D R. W A. L I) E Y· It.. R· S C H W E I T Z E It

CIÚlicA de peqUeDOI e irude. animail, cirur2iu, vacinaçõeS,
raio x. Internamentos, boutique.

... Joiaville, .f 1.118 (Wl :ft"alle ao SQpenaerclido .IreiUun!pt)
.

FOlIe 12·284t! _ JU&\iu;'\ do Sul • Stuata c.tartna..

Confecções Sueli Lida
Vatlado ,bat Sahoru e Crluçu

Vi coaferir a mall variada coleçlo .proveUando
u vantq.. do pr�o e credtúlo SueU

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Ponseea. nr. 1085 _

_ .P. 7�-0603 Jaraguä do Sul _ SC.
tala 2 Rua Reínoldo Rau, na S}O __ F. f2·29í 1 _

.

Jaragud "O Sul _ SC.
.

Comércio de Produtos

Têxteis Walter Ltda.
COIIIPl1l • V_da de ROI Tut_ eôa... d. PapNIo e Plút1co,

.etalho.� d. Tec1dOl • OtltNe Produfoe Tbt6tI.

Rua l13 de AiO.to 3. -412 ... Bairro ATat _ Guaramirlm-SC.

Raidt-nd.: 72-2520 .... Po.ue (0413) _ 12�1211.

Laje JaraguáArte
VENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO·

PISO T.ERMICO "FORMIPISO". .

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
D1VERSAS PADRONAGENS .

TEMOS TAMBÉM A MEUlOR LAJE FORRO.E PISO DA
_- ,

REGIÃO.

lbla Bxpetiid&Bári$ ArltôDio Cados Ferreira ß5f) __ Fones 72-HHl,
.

?l-b6U e 72-1292 _ J_"- .. SW...sc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. INFOltMATIVO llOTARIO /

...•�.�....
� O' ,Qualra-Meia-·

.

.' .... ,Cinco
'�Rotary Leva Esperança"

DIA ao DE MAIO: ASSEMBLÉIA DISTRlTAL
o Rotary Club de Jaraguá do Sul e o Go

vernador Ind , do Dístríto 465.� MarIo Sousa _

estão jqonvidando todos os compánhl'i:!iros' e
r

exmas,' ,senhoras e convocam os presidentes,
secretaríos, os presídentee das quatro avenidas
de servi,ç<:,S e todos. os novos companheiros, pa·
,ra participarara .da Assembleia Distrâtal, no

.

dia 30 :te maio' de 1981, com a seguinte pro
gramaçao: 8 hs. ,.., Início no C.A. Baependí: .

!3�,::,lJhs. Instalação .

da Assembléia: 8,30 hs.
Doas vindas pelo Preso do Clube Anfitrião; 8,35
hs .Saudação do GOvernador Genovêncío 'Mattos
Neto: Bh-íühs, Apresentação do lema de R. I'.,'
pelo Gov. lnd. Marle Sousa;

.

8,50 hs . Pales
tra: Como admínístrarra meu .clubs hoje, peiO
cx-Gov , Sergio Levy; 9,30 hs. Cefezínho: �,40
hs. Palestra: .Polioplus, .pelo Gov. Ind. Marlo
Sousa;.Ó': 10,20 hs. Apreciação dos Trabalhos; 11
11s. Reunião por grupos: Presidentes _ Géno
vencío, Remacío e Creso: Secretários _ Mila-,
nes, Figueiredo ,e' Sentena; Av. profissionais _

.

Dario, Mendoza .e Willerding; ,'Av. Infernacio-.·
na is _ Egon, Jamil e Cunso: Av. Comunidade
_ Rui, Aldo e Díno e' Av. Internos _ Marche
síní Moritz � Trilha; 12,30 hs. Almoço: 1.4hs.
Plenário _ Propostas, Moções e' Resoluções e 16'
hs, Eneerramento ..,,· '.
Para as .sennoras haverá na ,parte de manhã,

passeios, compras ·e sorteios ..Na parte da tarde
um excelente programa' social .a cargc da Casa
da Amizade.
MEDALHA RIO BRANCO A ROTARIANÓ
Por indicação do Presidente da República, o

Ministro das Relações Exteriores entregou no

corrente mês, ao .rotaríano Caspar Erich Stern
mer, do R.C. Florianópolis, a .Medalha do Rio
Branco, em reconhecimento de assinalados .ser

ví cos prestados ao País ��

RELATORIO SOBRE A CONFER:eNCIA
.DE ARACAJÚ

. .

O ex-Gov , 'Remaclo ; Fischer, como represen-
tante da MAT Caparas na Conferência de Ara
cajú, apresentou relatório de sua missão em

;fi�ns de abrill, começo de rnaäo... Na ocasião
um .palestrante deixou no ar uma frase que pas- .

sarnes aos nossos leitores: "Si o .eu Rotary
desaparecer, a população sentirá -a sua Ialtat".
A FESTA DO DIA 31 DE MAIO em Plortanó-

polts, �AMPANHA POLIO PLUS.
'

Está despertando o maior interesse -a g:r:qnde
festa que será realizada no ,OiÍando Scarpelli,·
Em Florianópolis, organizada pelo R.C. Fpol.s
Leste, um sensacional jogo entre, a' 'Seleção'
Brasileira de Seniores .contra a Seleção Cata-

.

ünense, em benefício da Campanha contra a

Poliomelite e de outralS entidades assistenciais.
(Da ,Comissão de Relações Públicas do Di.strito
46,;, no 86/87)

.

pAGINA 16-·,

-Jnforme ,Paroquial
'. PAROQUIA SÃO
SEBASTIÃO

MI$SAS ,_ Sábado, día
23 _ 16h, em São Pedro
17h:)'O, Capela S. Estevão
18h, Santa Luzia: 19h, na

Matriz, S .. Luiz Gonzaga,
.

S. Judas Tadeú e S.
Francisco; 19h30, Capela
S. JOsé. Domingo, día

,24, às 7, 9 e 19h, ne Ma
triz;' 8h, Com.' São' Crrs
tovão e São João; '9h,
São Pedro (l� comunhão]
9h30, N.' Sra. de 'Fátima
e N. Sra. do Caravag
gioe 17h, N; sra .. do

Perpétuo Socorro.

NOSSA MENSAGEM_
Em meio aos' problemas
e- lutas precisamos, man

r',er viva ;' ,a: esperance ,i
Precisamos todos de
muità esperança. Ho � e
mais ,do que 111.1.nca.'

Morremos quando nos

falta esperança. E res·
.suscítamos cada dia.:
quando ';, ,somos capazes
de 'levantar: nossos olhos

. e apesar de tudo, bal
buciar um Ato de Espe

,

rança na vida que nos

. é dada J gratuítamente..
nos irmãos' que nos ro
deiam, nas pessoas que
:Jlutam pela justiça, pela
íraternidade . e .pela paz.
Jesus contínua vivo e

.

,

presente' em nossa histó
ría da humanidade. É
eie que nos diz: "Eis

que estou, convosco. todos
os dias até. a consuma

ção' dös sãculos" . (Ma
te1.1.,8,. 28-20). Pensemos
um 'pouco: "Ternos sen
stbtlidade pelos que so

frem à minha volta,".
Traduzo minha fé, m.nha

.

esperança' e caridade em

'"gestos concretos dentro
da .Paróquía e- comunida
der Existem- pessoas, em
minha íamilía à .' minha

e

volta, que eU' não
-

consí
.

go .perdcar," que' eu . não
quero perdÓar?

•••;�--
«_ --_..!.. - ---",..-.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - rn

ventárros - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72.2711

Escritório Contábil Garcia,·
CRC-SC sob n? 0075

Escritas .ííscaís e contábeis.
Imposto de Renda

Registro· de Micro-Empresa

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

fit
., PERSIANAS • BOX • ESQ. II, ALUMíNIO 'I

i""., PERFLEX'.

RUA JOINVILLE. 1839· jARAGuA.DO SUL· sc
FONE: (0473) 72-0995 �

,

eia.Spezia lida.

--------- .._--_._--

"PARTICIPE NO OlA 5
DE JUNHO DO PASSEIO
EéOLOGICO ATÉ AS
ANTENAS DA TV. LU
TEi PELA VIDA E PELA
NATUREZA. APOIO:
"CORREIO DO POVO";
ANO 69.

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

.

dívísões, toldos, portas saníonadas, esquadrias
e cercas em alumínio.

Consulte-nos! Fone 72-0995

&

ESCRITORIO JURlDICO

José 'Alberto Barbosa
Alexa'ndre· Dellagiustjna Barbosa

ADVOGADOS.

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

Jaraguá do Sul.

------------------------------�._._._-'

NA HONDASUBA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGrÃO, CO·
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRENESTA BON DA DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA
Rua Adélia Fischer, .239 (Rodovia BR.280)'

Fone 72�.2999.'_ Jaraguä do Sul _ SC.

.

SERRARIA E SERVIÇOS cDE TRATOR·
Madeiras pata construção e serviços d� trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, H2 _ Jaraguá Es·

querdo :...:. Fone 72-0300 _ Jaraguá do Su'l _ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Atão S.8�:ial·<e�·eu,e direloria e revela as melas para 87
45 ANOS Di mA JORNALtsnCA ,A. Ação �ócial de ja�

O dia 23 de maio de deve atribuir a essa
-

iaguá do Sul, em - assem
i987,é de grande signi- representação de O, Dia, bléía realizada dia 28 de
ficado para o nesse esti- ' tfu Rio Negro, o' que' abril, elegeu a nova di
mado colaborador José' lhe despértouu Interesse reteria e os conselhos,
castilho Pinto, o JOCA- pelo jornshsmo, onde' ,para a gestão 1981/1989.
pl, pois, completa 45 contínua ,labutando. Para a presídêncía .

foi
anos de Iides jornalístí- , reconduzida a Sra. Vera
cas > As pesquisas leva- Os veículos de cOmu-, Lúcia Schwinden Mar-
das a feieto remontam a n'cação em que colabo- catto e os demals cargos
janeíro de 1942, mas a rou são os seguintes: diretivos estão assim
comprovaçãv do fato, JORNAIS - De Curitiba- ,preenchidos: -vice-presí
por axtavío, não é possí- PR GAZETA DÖ _ POVO, dente Sônia Mahfud
veJ.

' bIÁRIÖ ,DA TARDE e, O
'

Marcatto, 1\11 secretária
,�IA; RiO N;egrö -

,

O" Janíce ,Breithaupt, 2�
Durante E'SSe longo pe- RIONEGRENSE, NOtI'I� secr. Nancy Schwinden

ríodo compareceu à im- éIARIO DA <FRONITEIRA EYa!l.lç_.hi,· :1ª! .tesoureira
prensa C:J);'. milhares de Porto Alegr.e-RS ., COR� Lenír Koch e 2� tesourei
escríios- desde artígos, REIO. DO POVO; Santa- ra Edília Garcia., Conse-
crônicas, contos, diálogos na dO Livramento - A lho Eisealt Efetivos _,_

necrológios. coníerên- CIDADE; Rio de Janeiro- Gerd Edgar Baumer, t()�
cias. discursos, até poe- RJ _ A NOITE; Plorlanó- reno Antônio Marcatto,
sias, .notas sociais, co- polis _ A GAZETA, mÁ- Laura da Silva: Suplen-

,

mentárlos esportivos e RIO DA TARDE, O ES- tes _ Marly Baumér, Gil-'
outros ; 'trabalhös, que' TADO e A PONTE; .Tu- , dete Piazera e' Carmem
foram publicados pai: 27 barão ,_ A, IMPRJ;:NSA; Breithaupt . O Conselho

,U'�;{pnmtes '[ornäís, 3 Laguna _ SUL DO' ESTA- Delíberatlvo é integrado
,

revistas e 5 radiodifusoras DO' O ALBOR,· J.oaç,aba por"; ;Maria Terezänha
dos 'Estados do Paraná, 'A ,TRIBUNA, CO�JQ' Nardellí, Rosângela Lt�al
R�o Grande do Sul, Rio DO OESTE;' Mafra '� GA- 'Grubba, Arlete Rabock,
de Janeiro e Santa Cata- ZETA bE� _IÜÓ/MAFRA, Zord'!de- Rangel; :, Maria
rina. TRIBUNA PA FRQNTEJ- Aparecida, do Amaral

RA;
-

São Bento do Stil _ Costa e Jutta Marcatto .

Mas já demonstrou os Informação; JOinville _ A Assistente eclesíástícoL,
seus pendores aos 15-16 Notícia, Jornal de Joín- Padre José Felipe Dalce
anos, quando foi repre- ville; Jeraguá do Sul' _ glO' 'e coordenador -

sentante, em Ria Negro, CORRBIO,' DO ,POVQ, Dorval Marcatto.
c

do jornal -o Dia" ,de GA"ZÊTA DE' J;ARAGÚÁ, A, Ação Sectal mantem
Curätíba. repliesenJtação Blumeneu _ O LUME; as

- Creches
. C6J)stáncia

que lhe foi confiada pelo Rio do Sul' .: NOVA ERA Píazera. e Ranchinho A-'
representante (anterior, e Lazes _ Correio Lagea-. l�p're, at�nd€'ndo a 250,
dr. Joaquim Chíchorro RO REVISTAS: De cun- criancas entreüa 6 anos,
Neto, brilhante causídico tiba _ PANORAMA; La- proporcionändb' uma ati�'
advogando no Fórum rio- ges-SC _ ECO; J\liz de. yidade- altaínente eficaz
negrense. E como repre-' OORA-MG _ REVISTA nos cambos da educacão

s�ntante de O DIA,
_. ��z. TICNICA.:OO U'�S!11fr(j. ��líde, hi.Q'lene e:, recrea-

por outra nele �st:reYla TO DE LACTIctNIOS cao. No ano passado, ad�
sempre sobre esportes, e' "CANDIDO, TOSTES". (1�liriu-se um' telefoné' à
quem n�rifitar na Biblio- RADIODIFUSORAS _ De' Creche Ranchinho :{\Je-
,teca Pública de Curitibä 'Curihba-PR.._PRB-2, RádiO 1 J!re (que ate9de a rêliião
a co}eção d'O Dia, de 33- Clube Paranaense: Rio -----------'_,_

..

-----------------------....--�-----

34,V�lÍ enco�trar. �olabo--
.

Negro - Rádjo Difusora

Pa','r:a "n',o's, segu'ro ,na�o e', so' Dar'antl·'a-
'.

'de ·rl·seosrações assinádas :r�lo Rio Ne�ro Lida. _ ZYJ-

JOCAPt� pt.>ríodo que o 101: Mafra-SC � 'RádiO'
nosso h�mp.na,geado não Emissora Säo, José
conta conio té�pb efeti- Zyj-774: Joaçaba - ZYC-7 Seg'arovO, , pois escrevia lá uma RádiO iSodedade tatari-
,O\1tra vei. ' •

nense e jara.guá do ,SüL
(\ antiga' �áqlo J,arâguá P'resta.a"O deLtda. '_ ZYP-9�.

'

:.' , y
Estas as ativjdades e

xerddas pelö' sr. José
Casilho Pinto, a_.q?e" nos

juntamos com' júbflo - 'peta'
passagem ue tão signifi-,
cativa data., Ao JOCAPI
o nosso abraeo, aCOmpa-
nhado de muitàs feltöida.i Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2
,des. -

-,,'o "

;"

'

.: Fone '12�1.788 _ Jaraguá do Sul.
'.�,.�---:;;-:; '�

José Castilho
.

Piata

O jornal chegava em
Rio Negro às 12 horas,
vindo de Curitiba, ,com
o tI1em �e passageiros,
era apanhado na estação
f.erroviária peiõ vende
dor, um menino de 10
anos, que a tardinha ')

procurava para prestar a
conta d�s vendas" e hoje
o José Ca.stilho Pinto

�

'.:-:'_ .'

da rua Joínvílle), dois ras da comunidade; col-
.ventíladoras pera o ber- chões de espuma pelo
çérío da Creche Cons Líons: verduras da horta
táncía Píazera, compra da IPrefeii1iura;' malhas
de 'material :didático, doadas pela Marísol:

,

do
brinquedos usados e ou- <lt,.ões das Damas de Ca
tros. ri-lade: um ventilador
No mesmo período foi das Malhas Malwee: doa

renovado o convênio cão de parte da renda da
com a LBA para a Cre- piomoção . "Uma Noite
'ehe Ranchínho Alegre e Alemã", do Lions Centro
assinado convênio para e, do Liens Cidade In-

'

dois casulos da Creche dustríal, uma porta pan
Constância Piazera, além tográffca, fraldas e ma

de ter sldo mantido o madeíras,
convênio com a Ladesc Para a construção de
para o pagamento de seis novas salas (em fase
uma coordenadora, 15 de conclusão), foi feita
estagiárias, 2 ,'professo-' campanha do Livro de

. 'ras e 2 merendeira s, re- OuTO, ipelO coordenador
novação do \ convênio Sr. Derval Marcatto , Da
com a Secretaria' de Saú- campanha.já partiiCipa- \
de para 1987 e celebrados ram a Marcatto, Brei
�onvên1iOs' de \ berçário thaupt.' Weg, Indústrias
com empresas locais. Reunidas, Estofados Man-
A

'

entidade recebeu, se- nes, Com. Repr. Máqui-'
gundo 'o 'relatorio ao nas Agrícolas e, também
"Correia do Povo", sub- o Grupo de A.A., com

venções do MEC,' da dinheiro, materiais I de
Prefeitura, Munícípel pa-: construção e mão-de-
.ra o pagamento de 2 pro- obra.

'

íessores e da Ladesc-Pró- São, objetivos da Ação
Criança, para aqUlSIÇaO Social de Jaraguá do
de peças de um parque Sul, para o corrente ano,

infantil. A indústrié, co- a lcollclusão das riovas
mércío e ii comunidade' salas; móveis pare as

de modo geral, igual- mesmas: reformas nos
mente conttíbuírerri para pisos das salas já exís-
com ii

> Ação Social. tentes; .aquísíção de um

O relatório de atívída-
.

novo toca-discos; tecidos
des da diretoria revela, para as capas de colchões
também as doações de do berçário; cobertores:
pães .semanalmente. pe- melhoramento no paga
lo Sup. Riaéhtielo, Pani- mento do pessoal; aqui
fioadora Kimassa, Squi-· sição' de nOva calculado
"pão e Rio Bmnco, cesti... ra para Ö escritório; di-

.

nhas pa.ra a festa de visórias no berçário e

PáSCOa 'doadas pela Mar-' da Creche Constância
catto; doces, chocolates, Piazera e instalacão de
amendotns pelas senho- um parque :infantil.

'é

Serviços
,Consulte- nos

.<: "". ,S e D UJ o S

AUTOMOVEIS NOVOS OU �USApOS, SEMPRE :TEMOS -'"O:

MELHOR NEGÓCIO' 'PARA VÇ)C:e
VENHA TOMAR' UM CAFEZiNHO E cÖNHaci' '''.' ,.'

NoSSÖS PLANOS E'��T�Çi���
, ,: '

"

Av.. Mal: �ro, &ö' .iSa � Jar.�uã de" ,�uVSC. '"
.... .' '. l � -'_'

.

I -.:..... '':
"

,�.

A. ' ·Gareia

;;
"r

_,,-_............ ,___,--�-..., ....._ ...... �.......::.:

. .

-

",

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

Foiles 12-1777, 72-1.995 e 72-261.4
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FURGeJES, FURGOES ISOTERMICOS. E FRIGORlFICOS
_ Jaraguä Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 12-1071

""'.' r

A rota da malha

Nós temos tudo
i' para a radar a todos.
i Yen a conhecer .

_a linha Chevrolet 87.
Conheça E.>.ID aossa loja a línha Chevrolet 87; a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o' que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

financiamento facilitados..
'

Emmendörfer Comércio de.Velculos lida.
"

....
"_ ......_lAv. Mal., DPodor?,557 - Fones,72·06SS e 72·0060 - Ja,aguá do sul·se

ELETROLAR ;':'
Comercial· ,die·, Pe,ças, '·ltd� ..

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata
do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten
dmiento é um direito seu.

) l' .'.(

p_ç. e acessórios originais e assistência téc
nica 'autorizada" ARNO, WAUTA;, ·BRITANIA,
BLACK " I)ECKER,: FIAET, GE, ELETROLUX
FAME ri ·fORNOS LYER;

,

Av� Mal. Deodoro, 1'.309 _ FO�E 72-.2200'

Jaraguá do Sul':"',SC.
,

.,"

"
.

r 1 .',

" '1.

. '.,' .

.

.

. �_
.. ff .; .

.

",

CON�ERTAMOS TAMB:e� AS" SUAS' PERSIANAS.

.Ó: t,

J .
"

-Frioliveira COlD.• e �·Repres� .llda. '� .

_' -.

I'

"

.

�',Fiambreria: f:,
�c f'" ....,

'Presuntos, queIjOs;· lingu;ças" haniburger,
.kibe, almônd��a e ßutros;'

Agora díaríameate coi1;J. carnes b9v1RaS,
sllinB,S e aves,

'

. ..,',.

S ali � Av;' Mál. Deodoro, 744 (proximidades' do
Colégio Dívíne Provídência] ou faça a, sua, enco-
meada pelo fone: 72-1187. s

Ó: ,

.

.... ',' .

.
,""_' ': .'
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CORRBIO DO POVO PÁGINA 13

'ransbrasi�! Sadia e Tigre são atra�es nos 10 anos da ItF S
Ö quadrangular come- 'Artur Müller. A Papp

morativo aos dez anos' Sport está patrocinando
da Liga Jaraguaense de o quadrangular e duran
Futebol de Salão, neste te. os jogos serão distri
sábado e domingo, deve buidas camisetas da

.

Arrastar um grande pú- Dalcelís Ie Confecções
blico ao Ginásio de Es- Neuza .

.

portes Artur Müller, pa- CITADINO ADULTO
ra assistir a exibição' das A rodada do d.a 15 do
melhores equipes do sa- Campeonato· Citadino
lonísmo estadual e' 'na- Adulto de Futebol de Sa
cíonal , 'As :Ie horas des- Ião, fOi marcada por mui
te día 23, jogam' Trans- tos gols.' A Nápolis fe'l.

.. brasil de São Paulo· tcam- 6 a 2, sobre o'Seleto, o

peã paulista. (-! vice-cem- Rio MOlha faturou o

peã brasileíra) x Tigre
.

Fanfar'r'a pelo igual pia
(Joinville) e àS.21 'horas cal' e .o Clube Arduíno

TORNEIO DE TENIS
Sadia (campeã dos lASC . Pradi derrotou o Juven-

DE MESA'
. '86 e vice-campeã· esta- tus por 5 a 2. 'Até a-

Os mesístas jaraguaan- 'dual) centra a Seleção quela rodada, Nápolís e

GI
de Jaraguá do Sul, que' Arduno Pradí lideravam'

A, priméíra' rodada do ·m.altíno !t'r incluído, o' ses aucíaao Mosca e·

D· lt tem como base à equipe com 5 pontos, 'Rio Molha

l,e,tur,'no do Campeonato jogador Amaríldo- em
a on Lueders, foram d N' I' ( 'M

, , d
o apo IS, ex- írtesl . e Selet6 Unham 4, Ju-

da ·1\1 Divisão da' LJF condições írregular quan-
. convoca os para integrar A"" d'

1
ínícíatíve a premo- ventus e' Fanfarra nJe-

transcorreu' sem maiores to a trai .ferência .e a se eção caterínense e cão f.: do'óesport;sta Jo- nhum ,

'

anorméf'lidades e com Sua �x-equipe; o Cruzei- fostãO'deSde o día 20) em s� Pi,"r(� NE-to e 'o íngres-
I-re.sultados considerados ro de Prestdente Getúlio,

. Curitiba, participando :ia
so único, para o's' dois ta

IL C' n t S lb 'I
- L �

•
Na sex -feira,' dia 22,

normais. O América ven- é
.

esta:. Botaíogo 14, .ampeo a o U, rasí eíro dias. custa Cz$ 50:00 po- Juventus x Seleto, Ná-

ceu o. Grêmio Garibaldi Malvíce 11) cruz de de Tênis de Campo Mi-·· dendo ser Encontrado rio polís x Fanfarra e Arduí-

por .4 a 3) Malvice' txí Ma'lta'e América 10, AI- rim, Inl-r-tíl e Juvenil, S'tndlcatb dos Bancários, no ,Pradi x Rio Molha,
Cruz, de Malta, Guarani varada 6, Guarani 5, G�- que encerra-se neste do- Papp' Sport," Lanchonete No día 29 iozarêo Fan"

'lx3 Botafogo e Alvorada ríbaldi e Aliança '4 pon- mrnzo. dia 24.
.

Neste. Nápolis, ; Churrascarias farra x Juventus. Seleto
lx1 Allança.. Neste 'dI'a tos. certame, iepresentando o V Müll

E t
eneza e.

.

u er e, tam- x Ardu.no Pradí e Rio

24 vão jogar Caribaldl oc Além da Prímeírona. s ada) participam· so- Mm, no próprio Ginásio Molha x Nápolís ,

Malvíce, Cruz de 'Malta neste d\�a 23 (sábado), mcmte aU�tas'.cle Jaragu':l
x A1ilérica, Botafogo x iniciando às 15h30) acolJ.-

ia Sul c JoinviIle.
, ·DM'E· ••

' n'o',va' .r·,oda·da, do' ·varzea· 0·0,' ·8·...7· .'.A).yorada e Aliança x tece a segunda rodada" Em funçt o <;listo) n 20
-

Guaran;l'. A clas'sificação do. Campeonato SêniOr Torneio AbeI'tö de, Tênis '

d M d J. ,. A seglin,da: rodada do

J'a" ''',QnsI'der,a..la "a p'.erda (Veter.anos), com as par-
e esa l� ,aragua (:0 .

'" 'J. � • f" ,
f'd 50 Camp'eor.ato Munici-

de iI"Iontos :ia ·pàrHcl.a on- tidaS entre Malvice x ..:,u! ,.!i;:OU IYans er1 o pa;';-f
,..

. .

o' II'
, � 14 15 'de paI Varzeano de Futebol,

de' o F.'ruz d e Malta ven- Alvorada, Botafogo' x s ( il5 , v, , e.' .

}-- J'Unl'l( Ln A' �., regiE'.l(OU c;nc;o empates
C"'U o Botafogo 'pOr 1 a ° Ja.ão PessOa e Vetera-- J,. gropecuano; �

coord"'llad 1"\.Clo pr f
.

OI'
.. nas. seis

. partidas realiza - .

:dia lOh protestada em nos de Guaramirim x
r . (},.,� '. O ess

f c, I

.

Abel Mosca. com apoio ,'as no domingo, dia 17,
uncãö 'lo quadr,o cruz- aXlas.,

da DME. O Torneio será nO Estáq.l()· 00 Nova Ali-

,BOLÃO DE iARAGUA VICE EM JOINVlLLE individual, e' em dup1ilS, ança, �n1 Três Kos. de)

O Clúbe de Bolão 81! x. 1,374 Pingu'ns; nas ma(;('l]ll1Ü � feminino, di- Norte .. Pela Chave Verde

repr�s�ntando à SoCieda- finais, Clube 81._ t .436 vidido f;n1 faixas até'}2 _ XV NOYl:'!mbro "A"

de Vieirense) foi vice- x 1.407 Tupy" 1.:;'85 x a'nos, de n a i6' anos"'.,) lxl :(CV Novembro 'BII,

campeão do 10' Tonleio 1.402 Pingu'ns � 1 ;'419 a;"'lma de 16 anos, Ás Vila Lenzi OxO Braverde

,de Bolão Clie'as e. Lim- x 1.307 Tigre. inscrições estão, apertél.�. e Arsepum OxO. Santo

pas da SER Tigre, reali- A classificação apon- na Divisão Mun'cipal de lA!n;tôn:ö; Chave Ver'me-

zado no final de, semana tau a ,Tupy como ,cam- Esp9rtes. lha _.:_ Cantareifa OxO E's-
último em Joinville, dei- peã, Clube df Bolão 81 PROVA CICUSTICA trada' Nova, Mecân!ca

xando d� trazer o Ütúlo (Viei.rense). vice, 3Q Pi!1- DO "SES! . César lx2 Olaria e Nová

por uma difE:rença de .guins' de Inda;al e 40'
.

,Em comemoração' ao Alianç� -OxO ViJa Nova,

7 palitos, haja vista' o \Tr,gr;e :de. JOi:nv'.;lle. O Dia da Indústria, o ser-' A terceira rodada tern

empate com A,A. Tupy destaque do Torneio con' viço de Esportes' do 'Cen- programada os jogos: 8h

em númerO de vitórias. be.a Ademir Neitzel, da tro de
.'

Atividades do:;'() _ Vila Neva x Estrada

Os resu1tàdos do Clube de equipe jaIaguaeJilse, que SeSi de Jaraguá do Sul' Nova,. 9b30 - 'Nova Ál�

Bolão 81, ria fase de dás- obteve a melhor média promove no dom;n�o, 24
.

ança :x Mecânica CéEaf,

sificação foram:' i :'402 je tanto da i::quipe como de maio, a Grande Pro- 10h30._:_ .Independente x

1.322 Tiradentes, 1.410 do torneiO, sendo brinda- va Ciclistica �d!ana, Cantareira, '14h. - Cnnti-

x 1.,299 Alvorada e L365 do com um tröféu. com largada às 9 horf!"

OITO PARTIDAS MOVIMENTAM O VOLIBOL defronte o Purtal de Ja-

O T�meiQ Regional de na AABB, jogam às 14 l'sguá, na divisa cOm

_Vol'i!:>ol, da Liga Regional e 15h, pelo infantil. fe- C';uaramirim; e. chegada
de Volibol e, Basquetebol minino _ TeTe� Ramos cefronte ao Sesi, na' rua
em sua segunda rodada, . x Roland Dornbusch e \Valter Marquardt. A

:a,preSl,en:tou" no adulto Ki ..Kaska x Duarte
.

Ma- T,ar1tidipação e aber!la,
feminino, os resulta,dos galhães; 16h (adulto fern,) em d,nas- t.ategor'as:

.

él.l

AGV 2'xl Breithaupt, AABB x Ind. Reunidas. trabalhaul:lér:,- da . indús:
AABB Ox2 Armalwee e e às 17h (adulto maSc.) trias (nsud.:('O) ma3cul'no

Clube rtas Doze 2xl Ind. Ki-Kaska x Seara, Do-' e fem�nino: c) aberto ,a

Reunida<;; pelo adulto min�o, dia 24, às 8 e 9h
.

qlli\lqUf�r ;'utegoria pro

masculino _, Clube Po- (adulto fem.). Armalwee fissiOnal, r"ar(!U1ino e fe-
.

rr.etode ,hl Seara e' Con!. x Breithaupt e AGV x m:ninn.,
.

Criithus lx2 Ki ..Kaska; Raio X; lOh (in:antil Haverá sorteio de. uma

infantil, Jemjn;no '""," Tere- ) fern.) . Armalwee;x: Ho-, blcicleta entre os parti.-
7i) Ramo"s-. 2;xO' Holando lando Gonçalves e 11h cipantes, medalhas para

\r'o:;nç�lves,' .

AI1malwee (adulto . mase.) 'ConJ. os trinta- priroeifros' das-'
2xO Kt':'Kaska e Roland Grithus

'

x MG/Constru- sificados; troféus para às

iDo.J:nbusah lx2 Duarte sol. primeiras equipes e pre-
Mag�iIhães. Neste dia 23 miM�o

.

aöS destaques.
'

'SDpe�uasbrás e, Hering. 'em Jaraguá no: dia 28
Uma :p�rtida, d� vol�- j9gar a equipe juvenil pode ser adquirido an-

bol íemíníno de alto. nl- da Herírng 'contra o tecipadamente na -lava-
. vel se�á, proporcionada Kohlbach. que se prepa- rápido defronte' o Super
ao pub�co. q�e com�a- ra para representar, Ja- mercado do Sesi); custa

113ceII Cful�nta-felfa, .! �il� ragua d? .

Sul) em Junho Cz$ 50,00. A promoção
28 de maio. ao GmaSIO nos Jogos Mícrorregío- é da. Kohlbach, com co

de Esportes �r�ur �ül- naís, em Joinvílle .

-

ordenação do professor
ler) pa:a assistir ,Henng ,Arizinho. que. recente-

'(campea � ca'tar!!��). A Supergasbras. tem mente trouxe a Jaraguá
contra a supetga-sõras" entre. as suas estrelas as do 'Sul .a Séleção Pernam
do Rio dê, Janeiro, bí- consagradas Vera Mossa bucana de volíbol Iemí
campeã caríooa. Na pre- Regina Uchoa, Dulce e nino.
liminar, às 19 horas; vão,Roseli. O ingresso (que,

BotlloDO' é· líder da 1 �-' Divis'ão�

nental x Nova BrasíEe,
15h _ Rio Molha x Ca
narinho e 16h _ Portu
guesa x ,Bangu,
PROVA RÚSTICA
O fundista Luiz Rober

to Pereira, da· DME· de
Jaraguá do Sul, foi o se

gulIldo colocado,. �ábado·.
em Joinville, na Corrida
Rúsüca FEJ/Movimento,
que COl'ltou com 530 íns
erilOs, 450

.

que largaram
e 284 crU7aram a linha
de chegada.

FM SCHROEDER
A terceira rodada do

Torneio Municipal de
Futebol de, Campo
S�hroeder, tem duas par-
tidas marcadas para o -'

dia �4, domingo: Al'ança
x' Internacional e Co
mpycial y Olfmn!rn.

BICICROSS: SELETIVA DIA 24 EM JARAGUÁ

O Corinthians EC de Bertoldi e Antcr:j'o Fá
Bicicrciss; part'cipou sá- bio Vegini. (1 ° lugar)' e

badO, dia 16, em 'São Jo- ArnaldO AIÜni JI. (30);
sé, na pista dO Schopp;ng JuyenJ _ Dj..?�o Bran-

. Center Itaguaçu, com '16 denburg e Jackson' RO

pilotos. da P' Etapa "

do pelatto (20 lugar) e Jal�
Campeonato Estadual de 'San Tomazelli (30 lugar).
Bicicross,' ende obteve 4,
troféus de primeiro lugar
duas, medalhas

.

de segun
do, e três medalhaS' de
terceiro lugar. Patroci
nados pela Dalçel:s _ A
Rota da Malha, obtiveram
premi,a'.-;:Ôes Os

, pilotoó
FemininO _ Joyce Moret
ti (10 lugarr e Salet'e Mo
retti (30); InfantiL _ Lu;

c'úmo Felipe) Cláud�i:o

Neste düm:ngo, dia 24
de' maio, a partir· das 9
horas, Jaragu{l. ela Sul se

dia a II EtêÍpa Seletiva
para o Campeonato BTa-

.

sileiro, na pista Nanelte
defronte o SESi, rua Wal
ter M8,rquardt. Pilotos
de varias cidades do Es
tado' partic:parão da Se
letiva.
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_ Santa Catarina, devagarinho, descobre Jaraguá A Associação dos Mu-' 53.458.777;95 e o Fundo Barra: Velha teve uma

do Sul. De repente, congressos, convenções e outros nícípíos do Vale do Ita- de Participação dos Mu- receita total, no período
, gnulctes eventos estão aqui sendo realízadós.. Para 'o". "pOC1.Ú em, recente . ,'estu-" riícípíos ",,(PPM}." will. ::�Cz�f ,,":de,:, -� -Ci$ . :11 .605.948,48,

"

ano que vem, em abril, o município sedia o 5° Con- do, levantou as receitas 15.523.774,79. Guarami-. sendo. C2;$. 1.597.861,69
gresso Estadual de Educação Municipal, prevendo-se orçamentárlas da unda- rim, da . receita de Cz$ � da IeM, e Cz$ .."" .. ,,'

a perücípacão de pelo menos quinhentas pessoas. A des-membres e o "quan-. 13.678; 117,14, : Cz$ '.... 5.216.920,52 do FPM.

escolha de Jaraguá deu-se na semana passada, em tun" dos dois ítens que" 6.051.412,90 foi provení- Corupá, receita' de Cz$
. Joaçaba.

'

" ,
maís contribuem para a ente do ICM e Cz$.... 9.110.230,22, dos quaís
manutenção dos munící- 5,.216.920,51 do FPM. Cz$ 3.605.354,45 do ICM

.... mterpretem d� forma que quízerem, mas no mal- pios. Da receita orça- 'Massarimduba, da recei- e Cz$ ::".912:690,39 ge�
sínado epísôdío Inamps/Hospi:tais, o coordenador da �entária de Jararguä ta orçamentária de Cz$ rados pelo Fundo de
Comissão Muntcípal de Saúde, Ivo, Konell, teve gran- do Stil, do ano passado, '13.·899.109,49, um total Participação dos Munící-
des mérítos na resolução da questão, longa, é bem no valor' de Cz$....... de ..Cz$ 4.769.640,12, pios. E Schroeder, da
verdade. mas que, félizmente, chegou-sa a um termo 92'.98'4.53'8.50, o ,ICM veio do IeM e Cz$ '.. . . receita .orçamentéría de
comum. Negociando e propondo soluções, foil ele um contribuiu com Cz$ .. 5.216.920,51 do FPM. z'$ 6.775.351,95, o lCM
(los responsáveis pelo "Unal feliz" da polêmica questão.. Cursos capacitam 'prlf,issionais., ���jg.���16co: �z$ FPM

, _ o episódio, aliás, teve tantas mazelas. que se em '
com css' 3.9i2.690,38.'

Iivro, se transformarte em "best-sellet". Teve até UIIl Destinado a empresá- 131130 às '18h. 'O
'

custo"
-

"alto figurão" do Inamps, que veio sexta-feira de Bra- ríos, dirigentes e respon- da ínscrüção, .íncluído Q Atraçõessília, em avião fretado, ,para "resolver o problema", sáveis das diversas áreas material didático, é de
mas não disse para que veio. Voltou de mãos aba- da empresa.· admin�stra-' Cz$ 3· mil e poderá ser C·ullural·s'nando, gastando milhares de cruzados, que, fariam ,daTes, gerentes e profís- feita na Associação Coo' '.,

'

.

'

muito bem se aplicados nos hospitais. E viva as mor- ,aionais 'que procu:r:am mercial . agradaram'domias.'
.

uma visão geral da ad-
ministração € das áreas ' Outro curso já progra-' A Feira de Arte e Ar-

'

. específicas da empresa mado, acontecerá nos tesanato, acontecida no
na época atual, .seré rea- días 23, 24' e 25 ee agos- dia 16, foi' uma das me-
lizado em jaraguá, do �o', do CEAG/S.c, com' lhores, pela gTande a-
Sul, em dependências do ' apolo da ACIJS. Trata-Ee fluêncía d'e' público e
Centro Empresarial,' o do curso' "Redução'

,

do pela magnítude � das a
Seminário "Cerência. Par- custo de Energia Elétrica trações' culturais," desta
tícípatíva", com ,o expe- . na Empresa:', que objetí- cando a biblioteca na
rímentado apresentador va capacitar o partící- praça, apresentação . do

.

de cursos e pedagogo pante para: análise das, .Crupo de Teatro' do Se
Salvada Balaguer Filho, várias formas de ·uti[za-' si, o espetáculo da Gru
de São. Paulo. Será nos São de enérgía elétricà,'" po de Dançá "Movimen
dias 25 e '26 de maia pera encontrar opções tus in Actus Cênícus Lu
com duração de 16 horas" viáveis para uma signi- cas David" e o Varal da
no dia 25, das 14 às 18h ficatíva redução dos Poesia,

.

com destaque
e das 19 às 22h30 e, dia custos' da empresa, neste para o Grupo Poemarte
26, das 8 às 12h e das : setor. ",..'

de Joinville, qUe pro-

L·
. "P h d V·"

- ,,' moveu oTançemento 'do

lOHS eRcerra a ,�alßpan a a, Isau
.

livro de poesias de Luiz
Carlos' Amorim .. O poe-
ta, que é· natural de Co
rupá, lançará em iUlho,

_. em Jaraguá do Su], a

sua nova· antologià poé_'
tica, durante a semana

cOmemorativa aos 111
anos da cidade.
PASSEIO ECOLOül.LU

'

JA MOTIVA
O 'passei<;> ecológica

até fis ant()nas da TV,
orgaiIltzad) pe1d Comis"
são Mun':'cipdt de Defesa
do Meió' i\. '11bienh'!, em

colaboração cOm (lS es-
O Lions Clube Jaraguá 575 foram 'checados" colas lãs redES e5ttldual

do Sul _ Cidade Indus-' cOm.o aparelho €lrtorei-
. mrl?J'éiPa,1 e particular:

trial, encerrOu a campa- ter, 145 alunos"· foram: ·e- alem ao': SeSi e -c:;c"j1.eilos
nha ,da visão 87.' que foi xaminados pelo oftalmü'- já vem: nioti··rando o alu
realizada pelo' terceiro logista, sendo qüe 75 ,�naçlo" ,Ele '�stà pr:JgJ:éI!lla
ano cons!ecutivo, atin- deles receberam

.

óculos dor'par'a'o dià 5, ÜB' iunho
gindo a todas as escolas e uma' cirurgia fOi eIe-' uma- sexta·f�ira,' qUd:1do
das redes municipal, es- tuada na campanha., comemora-se ,o "'Dia Mun-
tadüal e escolas isoladas .os recurso� 'jltilizados dial do Meio-Ambiente".
,do município. O presi- na c<;lmpanha foiam

.

dó- A comunidade pode tam-
dente do "'Cidade Indus-- ;Concurso Bonecas' Vi- bém participar. O, pas-
trial"; ,Osvaldo :Per�ira, vasl86, atingi.ndo o' du:: seio, objetiva marcar a

informou que fOram tria- be de serviço plenamen- Siema!fia do MeíoA,mbi
dOIS pelas professoras' ·te o ideal· de servir, de- 'te e despertar, a tonsci-
2.799 alunos, dos quais sinter1essadamente. ência e:'col(>'gica, . moti-

. vando' Os participantes a

'enQaiatem-se na
'

Iutà
pela': pres>�rvação da na-
tme7.él.

"
'

_ A Associação dos Diplomados da Escolil! Superior
-;:Ie' Guerra (ADESG), inscreve até o dla 31 de jullt0' na
Associação Comercial, os candidatos para o "Ciclo de
Estudos de Politicá e .Bstratégta", que vai de 18 de

agosto a 15 de dezembro, três vezes por s�mann, das
19h30 às 21h30. O candidato deve possuir curso su

perior e idade ,mínima de 4 25 anos. A oportunidad;e é'

exuHente.

'_ O vereador Ermínro Morettí, de Corupá, presíden
te da Câmara de Vereadores, licenciou-se por um

período de 120 dias,' para tratamento de saúde. Em
·521.1 lugar essumíu o primeiro suplente Alvaro Otomar
Pet; e a. presidência está sendo ocupada, ínterínamen
te, pelo vice, Haroldo .Kühl. Mesmo sendo' minoria,
o PDS detem o poder no Legíslatívo da sx-Hanse Hum-
holdt . 4'

.

_ A Associação dos Vereadores do Vale do Itapo
cu fAVEVI), tem assembléia marcada para o dia 29
de maio, em Jar.aguá do Sul. Na pauta principal, a

eleição da nova d1iretoria, devendo o presidenlte, se

gundo Informou-se, ser de Jaràguá do Sul. O nome

cotado é do vereador Errol Kretzer, que deverá subs
tituir a Ca;rmelino Dolsan,'do PMDB de Massaranduba..

- O PMDB de Jaraguá do Sul ausculta suas bases
npst€ sábado, para obtér ii op�niã:õ acerca do futuro
r�gime de governo no Pàís, duração do mandato do
presidente Sarney e se a Aliança Dei:nocrá�'ca (PFLI
P�DB), deve ser mantida ou rompida. A consulta

,

val das 9 áo meiO dia. E na sexta-feira, o dep. Vil
son Souza, manteve nO diretório conctatos com lide
ranças do partido.

_ Os cargos em órgãos e'sta9ualis, baseados em Ja
ra,guá do Sul" estão todos preeJ1chidos. Adhemar
Grunha continua na Delegacia Regional de Polida'
Rosemeire Vasel é a diretora ida 19� . UCRE; na Ce:
lp.sc, Ari Phmann é o .novo adI�jnistrador; no, {pesc,
assumiu est� semana o p·rof .Arliovaldo Xavier dos
Santos e na Aca.resc, permanece o supervisor regio
nal José Demarch.

'

_ O deputado Paulo Bauer, fUturo empresária do ra
mo das comunicações reconhece a sua pequena pre
senç� np região, mas justifica .a sua condição de .vi
ce-lider da bancada e de integrante de duas éOmis-'
sões, que o tem "segurado" na Capital. P.a.ra o se

Wmdo semestre, Paulinho promete visitils mais fre
qiientes a SUa base eleitoral do Vale do Itapocu. "

ANTES DE TOMAR tJMA

DECISÃO, TOME UMA
DECISÃO �NTEUGENTE.

Café saSSE
,--"-

Rua Cêl. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fonê: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-Se.

VARIG
Passagen� e Cargas ..

,

!

Telefone residenCial.
Contactos' pelo 72·2182.

Vendo Telefone
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