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Jaragu'á, i,n,icia sua inlegra,ção no Raleiro .Nacional: de Imigração'. •
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Órgão/fOTU' ,vai 'gerenci-ar 'lt.ânsUo,·
Jaraguá do Sul iniciou

a sua' integração no Ro-
-

teíro Nacional' de Imi

gração, que busca inte

grar,
.

valorizar e preser
var a cultura

-

regional
caracterizada pelas. edí
ficações de traços ger
mânicos ainda existentes

·

no município ,e que se

rão. catalogadas, descri
tas' e' desenhadàs, através
de entendimentos com

seus proprietários. Nes

te sentido, foi contrata
da para um 'período de

seis a oito meses,
" .

a

arquiteta' Maria da Graça
Agostinho" dos . quadrQs
dá delégácía regíonal dá
Secretária do Patrtmô-,
nio Histórico e Artístico
Nécíonal

.

- Fundação'Pró
Memória, para a realiza
ção deste trabalho ..

' .

.

.

. ..

JAÀAGUÁ DO' SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

A princípio, a arquíte
'ta tomará conhecimento
de toda a evolução cons

trutiva das edificações tí-

picas (enxaímel) existen
tes no município, premo
vendo' um levantamento

-

preliminar das 'constru
ções passíveis de serem

preservadas . O Roteiro
Nacional de . Imigração
abrange - um contexto
cultural muito amplo. .:

Em razão disto, procurai-
.

se-á .localízar as uriida-'
des de maior valor. bus
cando pràteger· às anti
gas e' autênticas, con

servadas p�lo traço �er
mántco ,

Há possibilidades da
Ptefeitura e a Fundação
Pró-Memória assinar ter-

IGreve do ·funcianal-ismti c·onti�ua
Os nmctonänos . pú-'

blícos estaduais, em sua

gr-ajnde . maíoria.. -€'Onti
nuam 'em grr.:;ve em Santa
Catarina, 'Para reivíndí-:
car um direito adquiri
do.legítímado por leí, que
'é O pagamento da. gnU
lho salarial. No Vale-do
Itapocu e prtncípaltaen
te em Jaraguá do Sul,
o movimento tomou gran·
des dsmensões propor
cionando a paralizlição
das atividades

.

do Fórum,
Unidade Sanitár'a, Celp.sc
e em escolas da rede
estadual.

I

A pvsseata realizQ_da-
sexta�fei _a, pacíEca e or

deira, teve por escopo
mostrar a insatisfaçãO da

·
dass e buscar apoio moral
ao movimento, hajâ vis-

·

ta que o que se reivindi
ca sãO apenas os· direi
tos garantidos por lei que
n governo vem negando.
Segundo o comanâo de
Pteve, em torna de 63%
rlos professores estãö pa"
rados, número que a

UCRE. diz ser 57%.
A UCRE irlformolJ aue

eJUio sem aulas os alu-

nos 'que estudam no Ho
landa Gonçalves, João
Romário Moreira, Hele

odoro - Borges, .Alvino
Tribess, Elza Granzotto
Ferraz, CIP, Laura Zim-
mermann, Almirante Tá

mandará e General Ron-
.

don. Dezesseis' escolas
não estão cem par cento

em atividades curricu-
lares (aulas) enquanto
que as demais, isoladas,
p'r:incipél-1medt\2, não Se

tem conhecimento de pa-
ràlização. .

Nas escolas, os' dias

paralizados deverão obri

gatoriamente· ser recu

peradoS, para o cumpri-'
menta dos 180 dias leti
vOß', informou Rosémeire

,

P. Vasel, dlr,etcra' da
ueRE, acresceD,tando que
os profess0fes grevist,as
estão conscientizados dIS

to. O comando de gre-
.

, J. -o' forve, por s<.;� H!in • ln" --

m( u que não estão ha
vendo press0"s de pa,�te
dos dirligentes. f'ducac�o
nais.
A paratzação coIit:nu:a

enquanto se aguarda do

g-Overno umÇl clefiniçfio
clara: a justiça salarial,.

ma de convênio, para
restaurar as edíüceções '

de valor histórico e pai
sagístico . é também a

SPHAN promover o tom
bamento, como bem de
Interesse nacional.

A críação, em Jaraguá lhões para obras nO Sa
do Sul; .de: um. Orgão mae. temexcelentes pers- ,

de- Gerência ,de' Transpor- tivas de aprovação.:
.

tes pela -EBTU �. Empre- A informação foi libe-
.

sa Brasileira. de Trans- rada pelo' preff'ltc Dur-,'

POo' '.t·e A,,' Bati_.s,·'ta, portes Urbanos, está em' val Vase}, que participa
. vias de aprevaçãc. Os de 17 a 19 de junho, nó

.' prímeíros contactos' com . Rio "de ' Jàneíro. do' 13"

passarelas . � -Geípot, �m. �lorianópO�' Congresso Nacional dos
lís: foram- ínícíados, e a' Municípios;' junto COm os

. sua efetívaçãe pessibilí- prefeitos' de Schroeder.
A Comíssão . Municipal tará a realização de es-. . Gueramírím e Coruná.

de Trânsito aprovou o tudos. relacionados ao' Acrescentou o .Chefe � do
estudo apresentado· pela trânsito, em todas as Executivo Municipal oue
Secretaria de Planeja- suas formas. O pedido ." as obras do emíssárío d.a,
mento da . prefeitura,· íore feito na última via- rua Domingos da Nova

prevendo
.

'a construção gem a Brasília. do prefei- foram ,ini'c:adas e que
de duas- passarelas na to Durval Vasel, que re- toram procedidas a, ab' ':-
Ponte' Abdcn Batista,' sultou exítosa ante aos tura, retificação e· ensaí-
exclusiva pera ciclistas, recursos já liberados e bramento da Tira Sch-,
incluindo, uma passagem outros em vias de apre- midt. na Ilha da Figuel
sob a ponte para os que vação. Do Mín'stérío do ra. E o IBDF garantiu o

demandarem às ruas Jor- Interior, o município já repasse à Comdema, via
ge Czerniewícz. Max -díspõe de Cz$ 3 milhões, Preíc ítura. de Cz$ 500
Wilhelm ou ao centro para aplicação em obras mil; para o programa de
da cidade. ESta med.da e do Ministério de' De- plantio de árvores em to

possibllttará segurança senvolvímento Urbano, do o território municipal.
e .melhor fluxo para v:eí-, ::::.o...;_.·_!:p.=e=dl:.:·d::o::.......:d:.:e�C:.:z:...:$_.:6_..::..m:...l_'- -"- _

culos 'e motocicletas.
SESI _ SENAI: ESTATIZAÇÃO REPUDIADA

Aosr pedestres' devem
contínuar _os

_ passeios
atuais.

'terá

Durante' � . reunião da to dé uma minoria, a

Federação das Indústr as proposta . apresentada
do Estado' de .Santa cãta- . preocupa; segundo ob-

A CMT decidiu por rina r'ealízada sexta-tetra .' servou-se..mas a esperança
sinalizar todas as lomba-

.

em Jaraguá do Sul, a daß emprseáríos é de 'que
das' existent�s najcídade questão maís comentada

.

não Seja aprovada," uma
e também. aprovou a im- . e, repudiada foi a pro-

-

vez qUe 'o governo é mau

plantação de lombada posta apresentada
.

na admínístrador, mau em-.

defronte a Escola Básica Constituihte, de
.

estatí- presárío e _ tornarta o

Julius Karsten.' A rua zação· da SeSi e do Senai, Sesi ê o Senai, que sã�
Cel. Procópio GameS,. por outra, . ii epcampação .:man,tidos p�1a ind0.sfr:a,
na:s proximidades do C�- deste órgãos pelâ Uhião.

.

em órgãos irlefi,pntes ;-
: mitério,' iá recebeu . a Mesmo' sendo movimen-- em càbides de empregos.
lomhada � há duas sema- VOLTA O ATENDIMENTO NO "JARAGUA"
nas. E a Delegacia ce A comunidade jaragua- especialidade, que estava
Poll'ci.a 'mostrGu (} relató- r <jv d

'LA .-

d PHlSe re!SplIa all ia a sem -aSS-ls,enca ,a re-
rl.o de acidentes nOS·.me-

c'om a volta do atendi- vi.dência Social 'face a
ses dp.·' ahril e mq�o, menta dos hospitais pelo cessão. do convên:o.
quando os números - 'se

Inamps. O Hosp:tal São Os hospitais catarinpn
igllala'."am: 28. Dos cei:·

José, desde o dia 20 de seS, reuni-dos dia 26 (leia
dentes de abri-l,- 9 ti;veram

maio, após cinquenta dias reportag�m na .última
vítimas, e de' ma�o, 10.' .

t d on .,.) d ',i' am ",te'd� romp"mCn o o c - pag:.na., eCU:.r "
.

. vítimas, ..sendo oma fa- A' \. t d nd
.

d' r'l d'
.

Ilho conti. -ven�o, V'E'IIl (' en e o o -a.) e 1l
-

tal. normalmente, após oS a-, nuar _ prestando atendi
certos feitos com o Ins- menta, quándo então es-

NESTA EDIÇÃO tii.uto e a' Prefe:tura. E peram do Inamps uma

EGGON SILVÁ EXPLICA desde o dia 1°. de iunho. resposta as Suas teivlnd!
DEMISSÕES NA WEG .. o Hospital Jaraguá, de- cações, apresentadas ao

pAmNA 1S' , po;s de doiS meses, vol- órgão. As deliberaçõeS
BRASIL x' CORÉIA EM tau. a, atender os previ- desta assemblé:a motivou
JARAGUA, DIA 13 . denciários, cobrindO a' O flJäraguâ" a volta' do

área de pediatrich. a sua atendimentö ..

-POVO DESENVOLVIDO ,_ CIDADE LIMPA. COLABORE COM A

LIMPEZA �A CIDADE. NÃO JOGUE LIXO NAS RUAS ECALÇÁDAS. IRTIMI EXPOSITORES .,CROMADOS.
MOVIMENTACÃO INDUSTRIAL.
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Gente. & Informações ....
.

.

Filha de jarau.uaens·e
'

reprpse·nla
o BRASIL em- PO'RIUGAL

.
'

. .

-�.
.

EspIRITO SANTO Nunes Filho. O encontro

Após a semanada de fOi coordenado pelo Sr.
Jaraguá do Sul sempre dia 26 último 10 anos de competições de tiro ao. RoIando; Jahnke, da A·

fOi um celeiro de pessoas idade, estuda .a quarta-sé-" .alvo e bolão, o C.A. Bae- gênCia Cosmos, e, os a·

filhos Seus, que se desta- ríe do . 10 grau no Colé- pendi encerra as Iestivi- gentes de víagens saíram
carem pelo Brasil afora gio Martínus-Curítíba, é dades com 0 Baile de Es- muíto bem 'mpr:ess».ona
nos vanados setores, den- lobinha do Grupo Esco- píríto Santo cl partir das dos COm a nossa Ciidade.
tre os quaís também o t€!Í.TO Mal. Ronden, está 22h30, com a Bandínha RECITAL _ Dia 10 pró
artístico'. Um exemplo cursalido e segundo ano Cavalinho Branco, exclu-, xímo, 'quarta-feira, às
recente é a pequena EI- do Básica Um do Curso síva da Oktoberfest. Nes- 20h, na SCAR, Recital de
lísana Gazda, filha da ja- de Dan-ças Clássicas . da te dia (), às 13h30, con- Piano e Flauta com Lei
raguaense Elisa Schmitz . Fundação Teatro Guaíra, oentraçãc dós sócios pare Ia Paiva e Maria José de
Gazda e do' Dr. Silvio] participa do Coral Prof. em marcha, buscarem as

'

Oliveira, promoção cio
José Gazda, neta de Wal- SÖphia Lange 'e por oca- majestades.

.

Conservatório de Músíca
demiro e Híldegard Sch- síão da IV Gala Nacional CASA DA AMIZADE _ Idéia França Dellagíus
mítz e bisneta de Ignácio mterpretou uma: música A .sua grande promeção, tina, com apeio da Fun-

.

é EliSa Leutprecht. íamí- ,de sua própria autoria. a 2' Noite do Que!ijo e dação Cultural e Prefeí-
lias tradicionais de Jara- com parceria da sua mãe . Vinho, será :se�ta../fe.a, tura.. Ingresso adulto
'guá do Sul, que no . dia er.outíra ,

do c1ompositor dia 12, no Beira Rio, mar· Cz$ 40,00 e crianças Cz$
24 de maio, no Teatro Lydio Roberto, também cando o día dós namora- 15,00.
Gu.aíra, de : Curitiba. con- premiado. O feito mere- 'dos. Os cartões estão sen- VIEIRENSE _ A socíe
quístou o primeiro lugar ceu considerações na do vendidos a Cz$ 350,00 dade promove día q, às
na IV Gala Nacional de imprensa da capital pera- pelas senhoras da Casa 13h30, a marcha do Rei
pequenos Cantores e irá neense e também as faze- da Amizade e rotarianos e Rainha do Tiro, respec
representar o Brasil, em mos como incentivo para sendo a promoção bene- tlvamenta Nilson Bag
julho próximo, na IXII -

que novos mínltelentos flcente. O Musical Leo- geQtoss e Salete Vieira.
Gala Internacional .de Pe- venham a ser revelados.

'

poldo Show, anlmará a Às 22 horas íntcía o bat-
quenos Cantores, em Fí- Parabéns à Ellísaaa e noitada.

'

Je, COm .a Bandínha Ban.
guelra da Foz-portugal. a seus pais, pela magní- FENIT � Tomamos co- deírantes, de Blumenau.
Ellisana completou no fica eonquísta. nhecímento .de que é NO SENAI _ Alcino de

grande o número de, Araújo é o novo diretor,
reservas de passagens por do Senai local. 'O ex- di

[araguaenses ligades ao retor, Pedro' Paulo Pam
ramo de confecções, ma- plana, em bilhete à colu
lharía e lojistas à FENIT na. agredece a "força",
_Feira Nacional da IR- recebida e coloca-se a

dústría Têxtii, de 8 a 12 disposição. Agora' é co

d�. junho, na parque'An- 'laborador de Jaraguá
hembí, S. Paulo, onde se- Fabril.
rão apresentadas as últi- IDADE NOVA _. O ga-
mas novidades. ratão Jonathan Ricardo,
CABELEIREIROS filho do

.

casál leitor" da
Nos dias 14,.15 e 16, Ce- coluna Antônio e Sale-"
lina Cabeleireiros estará te P�I1enSe,. CiOmemora
promovendo o 20 Show dia 9 seus

.

cinco aninhos .

de Beleza·Arte e 10 Cam- Vai receber em casa Os
peonato 'de Cor·Corte e

parabéns dos paiS, fami
Penteado . In'telres:tadual, liares e amiguinhos.
no C.A. Baependi. .Já TOQUES N di.

.,... asceu, a
estão

. confirmadas parti-
clpações de tOdo o Esta-

, do,· incluSive do Paraná e

Rio Grande do Sul.
NA AABB _ A Asso

ciação Atlética Banco d()
Brasil (AABB), promove
a partir das 15h30 deste

.

\
sábado. café cam desfile
de modas da coleção ou

tdllOVinverno <;l.e Lojas
Breith9upt,. em sua Sede

,
social. Todas os cartões '

!::===============.:;:.=:;=:====:::::::::=::;
foram vendidos antecipa-
damente, garantindo o

suceSso da promoção .

ABAV/SC _ Fot um

sucesso à reunião dél!
ABAV/SC em J'araguá
do Sul, sábado' último,
com a presença do pres1;.
dente dá Santur. OSmar

18 de maia, a Alldressa
Thyany, filha de César .

cam idade no dia 12, Ro
e Vânia Chavi:er. i / Tro
berlto Breâthaupt, Aurea
Luiza Müller Grubba e

Kafin Haake Boehm, em

.Joínvílle ;"
'. .

NO �INEMA _ A p�o·
gramação do Cíne Jara·
guá, par� o período de

.

06 a '11 de junho, sem-
.

pre às 20h15, marca a

exibição de uA Jeitosa
(assunto muito particu
lar", com censura UI
anos.

DECLAMAÇÃO _ A
Fundação Cultural 'está.
inscrevendo candidatos

,

para 'a última ellmínaté
ria do Concurso de De
clamação marcada para
o dia 20 de junho, du"
rante a Feira de Arte e

Artesanato". .

LEILÄO!ARTE
_, Muii·1

tos convites circularam
em Jaraguä, para o Lei
lão de Arte, acontedldo
nos dias 4 e- 5, na Socie
dade Harmonia Lyra, com
obras exclus'lvas dê des·
tacados art\lstas.

- BODAS DE OURO _ O
casal Germano. (Maria
Schmítt) Gascho, come
"merou sexta-feira, dia 5,

.

as suas Bodas de OlHO.
no C.A. Baependí. Ao
casal, Jubilar,

.

os nossos

cumprimentos e redobra-
das felicidades. '

.

OS 'BOSS _ O
. casal

.
,

Axel (Marga'l Boss� em
barCa dia 18 para a A·'

lemanha,· onde participa- .

rá dós festejos dos 750
anos de Bérlbn.

. PARA ANOTAR: 1) A

Noitada do Prato Típico
Italiano, 'piomo'ção tradi
cional da SCAR, deve a

contecer 'provavelmente
no dia 14 de agosto. Se�
rá em

. homenagem aos

paiS, com sorteio de brin
des, inclusive, cogita-se

uma passagem, aérea à
Europa ...

-

2), O Encon
tro, de Corais, comemo
rativo aos 111 Anos de Ja
raguá do Sul, será no dia
18 de julho, na SER Ma-

-

rísol . De Jaraguá par
ticiparão o Coral Evan
gélico e o·Coral 'da SCAR ..

Video Clube·.Jaraguá
FILMES SUGERIDOS

Remo Willians _ BOnra entre Ladrões _ Ama-r
gQ, Pesadelo _ Shangai Surprise _ C> nome da
Rosa _ A Lei de Murphy _ A Mosca _ De Volta
para o- Futura _ He-Man _ The Grafemberg Spot
_ ,A Cor do Dinheiro _ Verão Inol.vidável -'- En
tre dois amores 1 e n _ Um vagabundo na alta
roda _ 9 1/2 semanas de amor.

P'l'omoção Especial par.a Clientes ,d� Guaramiri,m,
Corupá, Schroeder e Massarandllba.

João Mariae,
O ponto elegante de vestir bem os seus pim

polhQS. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre com aS últimaS novidades.

JARAGUÁ VIDEO CLUBE _ Av. Getú1Jio Vargas
110,49 _ 10 aildar _ sala 109 _ Fone 72-2059.

J6tas, relógios, pulseiras, an�is, al1anças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes oa

. Cal'inßoso·
Re·loioari;a
Marechal Deodoro 443' e Getúlio Vargas na 9

·Ivenida:
A ROUPAINFANTIL

UM BRILHO NOVO E DIFERENTE NA

Coruja
SeUl· fUbos merecem uma loja só pina eles.

LojiL._Mam&e Corq,ja o caStelo de leu reizinho .e

.ue princesinha. Enxovais para bebê, roupas in-_
faatO-Juvws, perfumeIS, bijouterias, artigos para
pretelltes.
Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

.MamãeCONHEÇA·OMODA .INFAN11L.
"

Getúlio Vargas 97 e l\tar�chd Deodoro 882

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
.

.

- 'LIXEIRAS IMUNDAS.
'

.

SALVEMOS OS RIOS rÍ'APOCU :E JARAGUA
Barão do Rio Branco, sll18 4

FONE: 72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Weg Motores des- causas da baixa produtí- �adores
.

forem preserva-

à�ddc�la�:ra����d�:���, ,��da!�di�:iJicis;fr���:ãO ���s, Ef;::: :��:: re��: Amvali vai ao'Conuresso ·M'unicipal
,

cando forte reação do[: A. Weg, informou o seu final do ano passado, por A Associação dos Mu- mínhões. cemtonetas e

sipdkato da categoria principal dírígente. man· lívre iniciativa da em- nícípíos do Vale do Ita· Outros; Recursos retidos
profissional. O diretor- tendo a política de valo- presa, "que não' tinha O· pocu reuniu na última _, ,._como PIN i Proterra, '

presidente do
.
Grupo rízação do colaborador I já brígàção de pegá-las". 'semana OS prefeítoa- 'da, I$'R e, outros,' c'�tem�'

Weg, Eggon João da Síl- concedeu, até maio, 20% mícrorregíão, em 'sua se- plará principalmente Os
va, explicou, em. coletiva .

a maís do que ogatílho, SINDIC�TO REAGE de, onde foram' comuní- municípios; e, por último
a imprensa. que a medi- de. reajuste salarial, e O . Sindicato dos Meta·' cadas as. últimas conquís- redução no prazo de 75
da foi meramente dísci- continua admitindo, man- lúrgícos reagiu forte as tas junto, ao Governo días . para 45 dias do re-

'plinar, uma vez que os tendo o recrutamento a� demissões na Weg" Já na Federal, obtidas pela Co- passe, do FPM aos muní
demitidos não vinham berto para admíssão . Ime- manhã, de segunda-feira missão Nacional

.

de Pre- cípíos, o que vem repre
'correspondendo, 'por es�, díata de 300 novos cola- Ci presidente Luiz Carlos fei�tos, que esteve em, sentar o crédito de maís
tarem deSmotivados

1
e;',· bo.radores.' Busens dialogou sobre o Brasília" no imcio .de uma cota no exercício de

'deslocadas do traba ho . A empresa ',está com assunto com o diretor- rnaío, l"ei-0lndicando ao 198,!, cujo valor será
O ,Grupo tem 6.::''00 cota- vendas comprometídas' presidente da Weg ,e na presídente -José Sarney a creditado cumulativa-
boradores,' dos quais até agosto e experímen- quínta-feíre 'manteve no- reforma tributária urgen- mente com as, cotas men-
5.300 em Jaraguá do tau,no prímeíro trímes- vo encontro com o pre- te. para tirar do sufoco sais.
'Sul. tre um pequeno prejuízo.' sidente do sindicato pa- ünenceíro Os estados e

A decisão da empresa fade a baixa produtíví- tronal, que é. o próprio municípios. São estas, as ,CONGRESSO DOS

houve-se após uma ampla dade e correção do ba- Eggon João da Silva. varitagens e recursos ' a MUNICÍPIOS'·'
,

análise da sítuaçãö.. Dis- lanço , O 'prejuízo foi Além da questão;' tra- serem transferídas 'aos Durante o, 13° -Congres-
&e Eggon Silva que no observado .em seu' .balan- teu-se da proposta que o murãcípjos, at'ndla em so Nacional dos Municí
período de abril/Bê e· ço contábil, destacou Sindicato, apresentou, re- 1987;,' segundo o .secretá- pios, marcado pera o pe..

J, élbril/87, a Weg Motores Eggon JOão da' Silva, eo lacionada as horas ex- rio-executivo -da Amvalí, ríodo de 17 a 19 de ju
admitiu 600 colaborado- 'explicar que as demis- traordínértas, redução Dávio Leu:

.

Fundo" Espe- nho, lIlO Rio de Ja:rileiro,
res, aconteceram ínves- sões não refletem a, crise da jornada de trabalho, cíal de Eme:rgência

.

Será ,_. exigida' a ímedíata
timentos vultosos como no Setor, todavia, "não garantia, de estabilidade FEE _ equivale a .uma

: aplícaçâo- das medidas a
tomos robotízados e ou- estamos, .ísentos de re· ao empregado, entre ou- cota do FPM para cada nunciadas pelo presíden
.tros, .no entanto, a

.

cessão· parä o futuro, co- ,tras reivindicações aproo munlcípío, a 'Ser repassa- te. José .Sarney., A AM·

produção permaneceu' a ma já ocorre no 'setor vadas durante assembléia da em duas parcelas, nos ". VALI-lestará representa
mesma Ie o retrabalho moveleíro e de confec- - realizada domingo últí- meses de ,junho" e agos- da naquele conclave ,a-

aumentou cerca de cem cões que já sentem a de- mo , -to: Casas Populares _. través dOS, Prefeitos de

.por cento, causando -a'' saceleracêo da economia'.' com recursos a fundo Jaraguá do Sul, Corupã,
, defasagem na entrega de Observou ainda o' di- Na manhã de sexta- perdido beneficiará todos Guaremírím e Schroeder
motores em um· mes, tra· retor-preSident-e da· Weg, feira o Sindicato reuniu os municípios brfl,sile1- e, ainda • do seu secre·

zéndo prOblemas à em- que ,em 82, quando li for- os demitidaS da Weg, tos, sendo 250 cásas para tário·execu.livQ. O, 'COIl
presa e a clientela. tel recessão 'atingiu o para a,presentação dos cada 50 mil habitantes gresso _( visa. isobretudo,
Constatou·se que a. in- País. através da redução resultados do encontrO do 'Cproporc;jpnal a" pOpula· garantir melhores condi-

!?ubordinação e a desmo· da jornada de trabalho, dia anterior. ção); Isenção' ,do rCM e ções Hnanceiras através

tivação desses ex-colabo- da concessão de fl>r:a!': IPI - 'beneficiar,á as pre- da nova Constituição q'IJe
radares era unia das· coletivas, 1.�OQ .

colaba· 'Teatro., c·onVI-te feituras na aquisição ,de vem ,:sendo e,scrité!- J?elos.
, . " .

. .. '
.

- 'equipamentos e
'

utiliti!,. �pu1:!ados e i �nadpres

Igua é te'ma de . treinam'enlo na' d
riqs, como :máquinas, ca· constituinteS.

'

,e' '. ecepção' APOSENTADOS ,REIVINDICAM À CÂMARA

S'emana do Me'l"o IImbl"ente· A Associação dOs 'Tra- ririaS-face a baixa renda
,. '. -II ,.. Vamos ao teatro... um balhadores AposentadOs é da_ grande parte."'; dos as-

A Semana dO Meio Am- Esta semana. no dia 4, convite e uma decepção., Pensionistas de jaraguál sCiciados.

biente ensejou o de&1en· houve um, treinamento AssIm se pode definir a do Sui (ATAPJA), fundada ,'" A Assqciação dos -À
volvimento de palestr'a e na E.M. lO' Gra,ú nSan-, fr-equência 'do público 'no no dia ,15 de)i.bril'do aho posent�dos e Pensionls-_
treinamentó • sobre' a to Estevão", para profes· sábado, 30' de maio. nas pas$ado., encaminhOu. ao tas 'de Jaraguá do SuJ

água, coordenado pela sares municipaiS, meren·1 dUéis peças encenadas nO presidente 'Otitval yegi..: tem na preSidência o Sr;

Acaresc, através
-

do tra-' -deiras, membros de APPs salão da Comunidade E- ,'ni, da Câmara de Verea· Gerold Meier. A reivin�
balho desÉmvolvido junto de escolas isOladaS e aI· . varigélica. À tarde, ,nú- dOrEis, solicitação inte'r- dicaçã(), se realizada, a·

as escolas, pela extens:o· guns p;rofessoreSj estadu- mero, razoável de crian- cedendo um projeto·de-,' titngiria a aproDmada
nista dOméstica rural.

.
aiS, sob o tema "melho- ças assistiu a p�ça "O E· leipara: 1) IsençãO do mente cinco mil a,posen-

No dia 29 de maio, sex·
'

ria da qua,lidade- da ágl.!.a lefantinho que caiu do IPTU para todos 'os apo· taqos e pensionistas ao

ta·feira, na UCRE. pro� no meio' rural para \lSO rabo do Cometa, porém, sentados e pensionistasl mlllnicípto.' A letltidade

fessores 'de escolas isola· humano". A '

.. programa· à noite sOme:nte t8, peS- que tenham remuneração está, também.' organizan
las e reunidas da,rede és- ção"constou da 'apresen· g()as apreciaram "Tudo igualou· infe'rior a três do um fichário de regiS
tadual,' tomaram parte tação ,do "Ciclo da Agua" em Cima da Cama", des- salários·' mínimos regio,; tros; 'onde ficarão as a�

da palestra "CiClO da pela éxtensionista domés- timra aO público adulto, nais; 2) transporte gra- t�a'ções parlamentar:es
Agua",_ cam amostragens tica rural da Acaresc A promoção foi da Fun-' tuito nos ônibus' drcu· registradás, em' fävor da

por transparências'. de Airlene· aoss; "Doenças dação Cultural, Dalmllr lares de Jaragl.!.á do Sul, classe e que, nas próxi-
cOmo ocorre o assorea- veiculas pela água", pela COflfecç(5e<;,' ,Man; ne· para todos aq:ue1es com mas eleições, servirá pa·

mento de rios e riachos. enfermeira' - sanitarista·
,

C' ,) aÇões. proventos inferiOres a ra uma avaliação dos ve-

a Seca, a' desertificação Ivone GonçalveS da 'Luiz três, salários'· e pára ido: readores que mereçam ou

e a formação do lençol e "FormaS de coiltamma· VARAL LIr·-!�ARI() SOS de mais de 60 anos;' não ó áp6io para serem

freático, conduzida' pelo ção' '_ de proteçã,O, trata· A Biblioteca "Rui Bsl'- 3) reconhecimento da As" r,e<:;onduzidos a cargos
. agrônomo Samuel Duarte • mento e desinfecção", pe- bosa", e a Fuudaçãö (:(11- sociação comO de Utili- públicos.
Callado, da Coordenação 10 dr. Luiz Carlos' Go· tural de Jaragu4 do Sul dade Púb!ica Municipal; "A. nossa posição de·.

de. Organização do pro· mes, bioquímico do 'Es� cOmunicam ,aoS interessa· 4) auxilio' financeiro de corre do fato de não po
dutor da Acaresc Pos· critério Central da A·' dos em reavivar o Varal. Cz$ 5�000,00 mensais pa·, dermos fazer greves e

It\eriorlmente, hOuve pro- ,,--caresc. Literário que estão aber· ra instalação, amparo da nem 'participarmOs de

i'eção de "slides" enfo· Houve também treina- tas as inscrições para secretaria, cobertura· de dissídiOs coletivos, razão

cando' "a árvo:re e a vi· menta prático, como de- fOrmar, um "Grupo Li- aluguel, deSpesas com porque . recorremoS' ao'

da", para mostrar que na sinfecção de poço e cai· terário", que vá à praça material de expediente e "voto", comO .única arma

comunidade existem re· xa 'de água, assim como ao' menoS' Uma vez, pór manutenção: da Associa· ,dem�rática· d�sponível
cursos para serem utili� a utilização do método mês, durante as 'Feiras' de

'

ção é futül"a aqti.â.s'ção de f,!!n nossa defesam" finda

zadoS à' sua preservação dã "gäl'rafa" para a· di;;. Arte e Artesanato. In- uma sede própria, haia a petíç�o ;éncamiJ;,lhada
e conSCientizaçãO da sua smfecçãor dirigido pelo, formações na Biblioteca ,vista a €ntidade ,não con� ii Câmara; J)'ela 'Associa"

importância.
- .

bioquímico da Acaresc. rua João Píccoli, 11O'. tar com recursos pró- ção. " , '
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'Fé1ZêD1 tal-os hoje: 06
Sra. IriS Modrock Me

negotti, Sra. AdéliaWolf
,WeilIer" Sr. Augusto
\P�pei, Conr.aào Leié!,
jo'ãO' Carlos Braga Jir·

níor: Ivan César; filha.
Inge .

e
.

Vereaa PaUgat·
ter.'
Oia 07 de junho-
" sr. Mário Mat1ti;ês,·
Sr. Teobeido Mâurã,
Sra. Tecla Mathías: Ju·

Iíano, filho Jací (MarliT
Zomer ,

Jlfa 08 de junho
, Sr. Fral'lósêO Pischéi,'
FetÍlafldo Alpêretaêdt,
Ne:Uy ltiizê Sclhmitt e

Dr. Iríneu PeterS,. em
Curitiba.
Dia 09 de junh()
Sr. Osmar Oscar Na

g�t, Sr. Luís Carias _Stin
ghen, Sra. Alice Píccél
It, Sra. Alice' MO'Éteitõ,
Sr. Antonio I �rtl.Ínato
Artgeld, S'ra Maria

-

Lerizíf
-têopoldo Ma�liéiro. Júi1i'"
dt, Iracema Meier, In
V'àldo Lemke, Marla Sa
tiet, Selmai LUiz Gretter'
e Adriana, filha Waldit
(Yeda Bauer} Contí.
t»a lÔ dê Juhho
Sra. Sônia Maria Stavk
Sr. Alberto Borto-liill,
Sra. "têteziftha WeiHer
Staburi" Sr. RObáldö �I·
Fiedler (etrl CutiUbâY,
Maria de LourJes··Bã rt�1.
éaI1Iiêi:n ZfiiuIiêrmaIÍn,
Waldemar Lernke, Matiä

. Albertina f(rausé e . Sf .

�udolfo kressin.
Dia 11 de junlio
Srta i Sandra Sueli Ho

rtO'm�, Sra.. Valéria
Do-rnbusch Batalha (Rio
de JaneirO', Sr. Wal-
dir Fun.;ke, Sra.· Maria
iómaselli, Sr. AdolfO
Wackerhagen, Sra. lsau-'

ra
- Z�pel!a Pia-�etny.

Dia 12 de Junho
Sra. Ruin Haake, Boehm,
em Joitlvilie; Sra. Áurea
Luiza. Müller Grubba,
Dr. ÍU)berto Breithau.pt,1I
Sr. Francisco Lei�r, Sia.
Garia H. BalsaneUi, A
ma-riido AntônIO Fagun
-des, MarcO's; filho ErneS
to (Etel_vina) Silva, Tá
tianà. ,Silva Moura, em

.riorianópO'lis f

TERRENO EM
NEREU RAMOS

Vendo. Area de
2�. 500m2,· plan'a, própria
para arrozeira ou lotea

. m--ento, nas proximidades,
do· Estrella. Ti'atar na

.

rua 'Júlio Tissi 889 .. Cem-
'.

ltactosf: r1one. 72-'-)091,
cöm Dílson:

DO 'OVO PÁGINA
-

04Jaraguá. do Sul Semana de 06 a 12 de Junho de 1981. C O RR II10
----��------ �--------..........�----��----...............------

ANIVERSARIANTES NACIMBNTOS Edital 15.493 de 25.05.8-7

nla 07/ma1ô
Jackson Signo Alexandre

.LIlI Pereira Gómes e Elisa-
Scheila Francieie, filha balh HaSs

Olímpio (Alactr) Paira-I " .

1 1"'-Ele, bras! eíro, so teiro,
nello engenheíro químíco, na-
Di'a U/Iilalo tural de Apucarane-Para-
Ane Karoli'na, filha Et1!·� nä, GO'míciliado e resí-

sön (Margatet} G\iths. dente
'

na Rlua
'

Erwíno
Dfa 12f�âlo, Menegottí. 15, neSta cí-
Déboi'a Cristina·, fibha

dadé, filho de Roald A
Rubens (Ftidap Schwartz-;- mundsen Gomes e de Ma
Francíeã Aparecida, fi-

ria Dalva Pereira -Gomes,
lha I�zir (Jacír; Cole, Ela, brasileira, solteira,
Dia 14/l'Iláló -

índustríárta, natural de
. Kátta Arnande. filha

IUö dó Sul,' neste EstadO',
:ßéÍlo. (DorIi} Fischer domiciliada e -reSidente
ntn Ui/maio .

, na Rua Emil�o' Stein, E?O,
Ricàl'dé' Luís, filho Ed�

!oIÍ> fHânn�l()re) 'SáCht nesta cídaãe, filMa de E-

Via 2O/liláio, níilio Hass e de Uci Reis
,.

J Quadros.'Jósé 1I1etÓ'i Ílllfà Jairo Edital 15.494 de 27.05.87
'(Silen�l :Rßçha Edson Borcaers e Ang�lafila 22/maio

.

.

Marén Stinghen
'

.

Kerle . Patricia, filha Ele, brasileiro, sotteíro.:
, i:ir�3/�í:lí) ,

KoneU .

mecânico, natural de Ja-

Crísanzela, filhá Roíand Iaguá do SJIl," domístlia-
.

6
, dO e resídente na Rua

(lsaltinâ) Egelmann Alberto Picolii 418, nes-
Dlif 24!�alo"

ta éidade,.
- filho. de Ar-

Vitot Alexàrtdi:é, fiLho
tu,r Boich;eTs e de' EIn

SérgiO' Luís (C�Ua) � dã Erdmann Bórchers. Ela,
SilVá; Eduardo, filho Luiz brasileira, solteira, do
Carlos (t5õnici) Máuet-: lar, natural

.

de Jaraguá
berg; Ana Pa,u1él.; fillia I
JoSé' Moaci!Í' fS'olán.ge) dó Sul, dOIhici iada e re-

\' sidente na Rua Jo.ãO' Sa�
Adrlâno � CfistiáIÍe Ca-

, . my TavareS, nesta cida-
ri't}, fil.fia Sandr<;> i (Má. de, filha de' Fidelis stin
T�resa) Fossile; Gióvaní,

ghen e de CataiinQ Gi
filhO' Lefldö (C-élia) _

dê ro.lla Stirlghen ..:,§Öusa. .
'

Dia 25/mato Edital 15.495 de 2&.05.87

IÚéardo 'Everfoft, filHo. Lúit Carlos Ft�1tas e Lu-

))lia 26/màto _

zia Machado
,

i Ele, brasileiro, solteiro,
Ándrerson Rafae, filho mecânico, natural I 'de

IvonÍiT (Melital stãssun. Curitibanos, n�ste EstadO',
Nélson (Marlisej Arndt; domiciliado e reSidente
Rafael, filhO' RO'II1íro
liMa, ,Quitém,a)', Ruh,' in;

na Rua Paraíba, nesta ci-
1\ 'dade, filhO' de Adolfo
Dieg.o, filho Ivo '(Tere- Manoel de Freitas e de
za) Ploazai; André, filho

AlexandriIIa de Olivêira
CirilO' (Ma; Êlena) 'do� Freitas'. Ela, brasileira,
Santos; Daniel Carlos, fi- so.lteira, costureira, natú
lho Edson (Ma .. de l.our-

Tal de Jàraguá do Sul,
des) Silva; Patrfcia- Da-

dÕ1'lliciliada e residente
nieie, . filha Ademar (Lu- nã RUa João Klein, '38,
zia) Drews; Jhony Dani- I
elo, filho'. Iriam- (Marli) nE\sta çIdade, fi ha de VI

tote Machadô e de i.eo�
Hestin'l.

.

, nOt Gorges Machado.
Dia 27/Ölalõ p,ditàl 15:496 d� 29.05.87

DirGeu Rober.to,· filhO, Túliö tdbs Anjos e Sllvà e
1.idio (C�áudia) La�aJts; Teiézlnhá Kanzler.
Luís Henrique; filhO' !alio

Ele, brasileiro, so.lteiro,
(Ivonete) Rauthi Bma- técnico. têxtil, natural de
nuella, filha, Aírton (Eli- Rio' de Janeiro _ RiO' di'
zete) Guimarães; MaicO'n

Janeiro., àÓrtiiciliado e
filho. Mauríeio (Isabel). rél:l1,detite ná Rl'à. Anto
da Silva
Dia 28/maio

,
.

'

Ricardo Luís, filho A-' filhO' EvaniO' (RO'sa) Pres-'
lettb (Adelina) Bölomini tini.
Dia 29/maia Dia 31/malo ,

Alessandro, filho Ade- Priscila, filha Irineulll
lino (Amélia) Ront'hi (Rosane) Wulf.
Dia: 30/ma:lo Dia Öl/junhó �

Jairs'on, .

filhO' Wilfredo Ana paula, filha Sebas·
(Rosi) Steinert; Mariána tiãO' (.Juraide) de So.uza,;'
filha FábiO' (Tereza) Sch- Giane, filha Ademir

:midt; Evahio Wylyanl (Cristina) Gaia.

Preclamas de Casamentos'
MARGOT ADEUA GRUBBJ\ LEHMANN, Oficial do R�

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul Bs
tado de Siuita Ga�. .Q'rasil, faz über que comparecerarri em
Ca��ti6 exibindo os documeatos exigidos pela Iel, a fim de' se
babillta..,ém pä:J:a. easar, os sellUmtes: .

nlo Carlos Perreíra.: 1! t 1.'; de DtlIvalillo Domingues
nesta ciidad'e, filho de Barbosa e de Naraüa

'

Kit-
JQsé Antonío e Silva e' aakí Barbosa.

-

'

de- Cíaudína dos Anjos e ,Edital 15.498 de 01.06.,87
S i I v a , Ela, . braslleí- José _ Nelson de Souza
ra, sQlteira, índustrtérta, Filho e Lnrdtca ,Konell
n a tu r a I d e Guara- Ele, brasíletro, s.olte.iro�
mirim, neste Estado, do- motorísta, natural de
míctliada ,e residente na Martmópol�s, são Paulo,
Rua. Antonio Carlos Per- , domiciliado; e' residente
feira, 1.115, nesta cida- na RUa " 28 de Agosto..
de,. filh� de Osvaldo' 3.768, em Gual'amitim
Kanzler e de Olga' De- 'nei!1�je :Estado/ ftlho da'
marcai Kanzler. José Nelson de Souza" e
Edital 13.497. de 01.06.87, die Marla . Severina de
Alfil'edo namanSkf e' Ma- Souza: E1a. brasileira.
ria LUCia Barbo-sa solteira, mdastrtéría, na:.-
Ele, brasileiro, VIUVO, tural de Schroeder, neste
pedreiro, natural de Ria Estado, domícílíada e ra
d'Areía - cenomnss, nes- .

sidente na Rua Joínv.l'e.
te Estado, domícílíado e 63, nesta cidade, .Iilhe
resIdente na Rua Do- de AlfonsO' KO'nen e de
mingos Rosa" :nesta eii,}- Hertha Braun Konell.
de, filho de Helena Da- E para que chegue ao

niánski. Ela,. brasileira, conhecimento de tödos,
solteira, do lat, natural mandei passar o presente
de' Canöifihas, neste Es- Edital, . que será publjcado
tadö, dOmIciliada' e resi- pela unprensa em Cârt-ó
dente na Rua Domingos tio', onde será afixado du
Rosa, nesta Cidade, filha rante í 5 dias.

ASSOCIAÇÃO COMERCiAL E INDUSTRIAL

JARAGUA DO SUL

Auxiliar·
.

. de Escritório
A Assodação COmercial admite moça para a

função acima.

Condições

_ Idáde mín.ilna _ 17/18 afios.
_ BOa caligrafia.

.

- Datilógrafa, cOm experiência comprovada,
� Dá-se preferência a quero tenhê exper:6nc

As candidatas deverão apresentar-se, mun:
das tie documep.tos, na Aven:da Getúlio Varga�
621, no höráriö comertial.

'

&
. tia.Spezia Lida.'

1 SERRARIA E SERVIços DE TRA'TOR
Madeiras para cO'n!)truçãO' e serviçO's de trator
co.m prO'fissionais altamente especializados, .

Rua João Januário Ayroso, 1-79. _ Jaraguá Es-'
.

querdO' _ Fone 72-0300 _ Jara�1,lá dO' Sul ....: SC,
.

Dastil
-

'M'áquinas ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de fr:utCl.s,
chapas de cobre. fundição de alumínio e brenze
DestiladO'res de aguarden'e e alambif]ues de cobre.

Rmf JoinviUe. 433 - Fone 72-1564
.

Jaraguá do Sul' _ SC

IR\,-

�

, 'D 'e s p ·8 4: h a n' te, l_ ú c i o
ENTREGUE QS DOCUl\1ENTÖS DO SEll· VEt�ULO, NAS MÃOS DE: QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ·ATENDIMBNTQ,
FUNCIONA JUNTO A AUTO, ESCOLA JARAGUA - AV, GETQUO VARGAS, 26 __. FONES: 72-1261
72-2078 FALE COM O LúCIO E RETORNE SEMPRE,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pAGINÁ 85

'Errai .. é
.

o novo presidente da Associação·' dos Vereadores
_.-.---

A Associação dos Ve

readores do Vale do Ha

pocu (AVEVI), realiz�)U
no dia 29, em dependen
daS do centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul,

assembléia para eleição
da nova diretoria, para a

gestão 87/88. Coube
.

ao

presid€in,te Carlmellllo

polsan, de Massarandu
ba, conduzir os trabalhos
prestigiados pelo preíei-

to de Corupá, Albano 2° vice Gregório Tíetz
Melchert, pelo secretária- (Schroeder), Secretário II
executivo da Amvalí. Dá- � geral Almiro Antunes
vio Leu e pela diretora f.arias Filho (Jaraguä do
da 191i1 UCRE, Roserneire Sul), 1° secretário Mário
Puccíní Vasel , Sérgio Peíxier (Guarérni-

rim), 2° secretário Aris
tides Tassi [Massaran
duba), tesoureiro geral]
Orival Vegini (Jaraguá
do Sul); F teso Armím

'iBylaardt (Guaramírúm).
2° tes. Hermann Suesen-

junho; no Clube Atléti
co

.

Bapendí, .para a qual,
além dos vereadores do
Vale do Itapocu, também
as esposas estão conv

dadas, . buscando, com

isso, uma maior integra
ção. Após a assembléia,
,uma' oonsratemízeção
'reuniu os participantes
em churrascaria da cída
qe.

bach (Corupá) e Conse
lho Fiscal: Ernesto Feli
-pe Blunk (Corupá) .vsnur
Tavares (Barra Velha) e

Ademir Sprung (Mas
sal'anduba) .

Para a diretoria da
AVEVI, fOi eleito presi
dente o vereador Erról
Kretzer, . de Jaraguá do
Su", 1 ° vice Alderino
Bernardes (Barra Velha) ,

Além. dos agradecimen
tos de praxe, o presiden
te eleito, Errol -Kretzer.
fírmou o 'convite para a

posse da diretoria, mar
cada pare o dia 26 de

Todo mundo sabe que o furniculturo sempre foi um .negócio
estável. Quem'plonto fumo tem o segurança de que todo
o suo produção será comprado, Por isso, pode ir pensando
em como vai investir seu lucro, Há quase 70 anos no campo,
o Souza Cruz pode afirmar que o fumo nunca foi um negócio
com contrato de risco. Tonto que esröoot produtores com 10,
20 e até 50 anos de lavouro.
Além do garanti0 de compro do produção, orientação técnica

integral, acesso facilitado ao crédito agrícola, financiamento
dos investimentos sem juros e transporte da safra pago, "

o produtor oqoro tem outros vantagens. '

Um recente acordo firmado entre indústrias e fumicultores,
fixou o preço base do fumo poro o safra de 88. Este volor será
corrigido pela variação da inflação, no período de abril .

,

o dezembro de 87. Mais ainda: no vendo do safra,'a portír
de janeiro de 88, o preço será reajustado, diariamente, pela

inflação me�sal. Por essas e por outra� que a fumicultura tem
,feittl o � de meia e realiz�do o sonho de muito gente.

OPPU'S
Vídeo' Clube e Locadora'

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINDO
BONS FILMES. DRAMA, COMÉDIA, SUSPENSE
DO JEITO QUE 'LHE CONVEM, NA OPPU'

.

S

TEM SAO 1.400 TilULU:J A SUA nrsrosrcxo
•

_.
�.'" -:.

.
- � 'J -."'óI'

.

I ." ,,',
.•

.

.,Souza Cruz 1�'

Foto Piazera

EOTO. :_. SOM e VIDEO

A V. Mal. Deodoro 252
'.

Fone 72-0261.
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Empresas de Jaraouá na Bolsa de SP Cruzeiros. sh partir de mil, emiuJho . ;';,'o���lm �:��r�e� pr�;
Cotação Cotação Oscf- A partir dê � ° de jU- soas que ainda dspõem valores até 31 de dezem-

Em . Em Iação lho, as moedas de 10, 20, . desse dinheiro deverão bro de 1989 aos departa-
27.05.87- 03.06- .87 e 50 cruzeíros e as moe- recolhê-lo àos bancos' mentos regíonaís do

0,50 0,50 ,_ daS e cédulas de 100, 200, até 36- de setembro 'em Banco Central. Permane-

5,35 SI cotação e 500 cruzeíros _ que sues contas dc Jepósíto .

cem circulando, Sem res-
- 13;00 13,00 t- correspondem, respectí- trícões. as cédulas de mil,

vamente, a 1, 2, 5, 10,' A perda do liccl€r libe- cinco mil, 50 mil e 100

e 50 centavos de cruza- retorto fixac'a para 10 cruzeiros, de valores cor

da _ não maís terão va- de julho, não invalida o respendentes a 1, 5� '101
lar liberatório � .. .h:� pes- direito de resgate, rio fu- 50 e 100 rruzados ..

Jaraguá do Sul� Semana de 06 a 12 (Ie Junho de 1981.

Ação/Empresa
1

.

JARAGuA FABRIL pp
MARISOL PP
WEG C36 PP

Valor por Ação

COOPERATIVA _ AGRlCOLA
MISTA ITAJARA LTDA.

ASSEMBLeIA GÉRAL EXTRAORDINÁRIA
. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com O Art. 26 do Estatuto Social
da Cooperativa, convoco OS Srs; associados, em

.

pleno gozo de seus direitos para Assembléia Ge
ral Extraordínária, a ser realizada no -dia 1:)' de
junho de 1981, no Salão São João, sito à Estra-

. da Itapocuzinho, SIN°, no município de Jara
guá do Sul-SC, em primeira convocação com o

mínimo da 2/3 (dois terços) de seus associa
dos às Bh.. em segunda convocação com o mí
nimo da metade maís um de seus assocíedos

. às 9h., em terceira e última convocação com a

presença de no rnínímo 10 (dez) de seus asso
ciados às lOh, na quäl havendo número le
gal será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 _ Cancelar, assunto relacionado com a

devolução de quotas-partes, cuja aprovação
consta no ítem 3 da Ordem do Dia da Assem
bléia Geral Ordinária realizada' no . dia pri-
meiro de março de 1986;

.

2 _ Reajuste no preço do arroz depositado
na cooperativa' em 1987; .

3 _ Financiamento de PRÉ-EGF e EGF para
a safra 87/88;
4 _ Aprovação ou não de financiamento pa

..

ra
_
aquisição de Defensivos e Adubos e semen

tes para fornecimento aos cooperados;
5 .; Aquisição de seletora de Arroz'
6 _ -Fínancíemento de capital de gir� e In

vestimento com recursos do SENACOOP, bem
como a dar em garantia os bens necessários;

7 _ Assuntos Gerais.
.

,

Para efeito de cálculo de "quorum" a Co'
operativa é composta por 212 associadas.
Jaraguá do Sul (SC), 25 de maio de 1987.

ERMINIO :MORETTI
PRESID�NTE

'ltiTERIMOVEIS
·Intermediária de
Im'óveis LIda'.
-VENDE-

_ 1 apto com 188m2, no Edifício Ana Paula
_ 1 terreno com 427,50m2, 'na rua José Emmen

doerfer .

_ 1 terreno cOm i . 146,30m2, na rua Eugênio
1 Nicoliní
i_I casa de madeira com 100m2, px , Botaíogo
na Barra

_ 1 casa de madeira na rua Carlos Niels, Vila
NOva
_ 1 terreno com 406m2, px , Posto Mareelle.

frente para asfalto

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

COlREIO DO POVO .,AGINA 09

Clínica, Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR S,C H W E I'T Z E R

Clínica de pequenos e grandes animais, Cirurgias, vacinações,
.

raio x, internamentos, boutique.
Rua Joinvílle, n? 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]

_._F_on_�72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
====::::=========================:=::;::::====-=---."

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir ii maís variada coleção aprovettando
as vantagens do pre-ço e crediário Sueli

Fábrica e LóJa 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
F. 12-0603 Jaraguá da Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n" 530 _ F. 12-2911 _

Jaraguá do Sul c, SC.

de. ,Produtos
Walter Ltda.

Comércio

,

Compra e \'(,lú�a de Fios Têxteis, Cones de Papelão e Plástico,

Retalhos. de Tecidos e Outros Produtos Têxteis.

Rua 28 de Agosto 3.472 _ Bairro Avaí _ Guaramirim-SC.

Resídéncía: 72-2520 _ Fone (0413) _ 72-1217.

Compre seus materíaís de construção na

Arte Laje Jaraguá.
VENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO

PISO TERMICO "FORMIPISO".

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
D1VERSAS PADRONAGENS .

.

.

TEMOS TAMBÉM A MELHOR LAJE FORRO E PISO DA
REGIÃO.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira 8.50 _ Fones 72-1011,
12-2334 e 7-2-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

, �.

PRÊMIO·. PETROBRÁS DE
CONT OLE DE UALI,DADE-·1986.
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,-," CORREIO ,QO, -p:'OVO '

__

-

Fundado/la maio 1919. CGC 84.436.591/0001�34.
Diretor: Eugênio V. Schmöekel Jom. Prpf.'DRT-SC
n. 729 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. M:,r.1:
bt-o efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S"
C4-t. Redator: Plávío J. Brugnago - DRT�SC n, 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves -__,. ORT-se n9
219/84. Redação Admi9istração e Publicidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cr.Pos- _

tal, 19 - Fone 72-0091 .:_ 89.250:Jaraguá do Sul-SC

impresso nas oficinas, da Orgauização '

,

Contt\bil "A Comerciar' SIC, Ltda. ,

Assinatura para Jaraguá do Sul .•..••. : Cz$ 250,00
()utras cidades •••.••••••.••••• , . •• 'Cz$ 350,00
�úmero Avulso' ..••.••••.••..•....•. Cz$"' 5,00'

'NUmero Atrasado �. . . .. .. .. • .. • .. • .. Cz$ 8,00
l-

-

R�reseDtaDtes credenciados: 'perewá de Souza &Cla.'
,- �

-
,

,
,

'

Ltda, Täbula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-

pai _ Propaganda Representações Uda.'
"

Eilte' Jornal é associado a ADJORI/SC e AßRAJORI.

,

Relojoaria AVENIDA'--

I'

As mais fin�, sugestões para presentes,
'jóias, r.êlÓgiciÇ violões, troféus,

, ,

medalhas é artigos
_

de prataria .estão na

,REWJGARIA AVENIDA
Na Marechal e" na Getúlio Vargu

Fu�Üaria Jaraguá Ltda, '

CAIbas para todas as,-f'malidades

�gO(a tam�ém aquecedores a

.•eneigla 101ar.
,

.

R.ua Felipe Schmidt, 279 � Foiiê 72-0448

Viaçã,o', Canarinho. ,Ltda.
o ,traDlilporte carlDho�o

, ,

- Programe bem as suas viagen!i! de férias ,e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua djs-
,- posição Os model'Jlos e confortáveis Ôllibus da' sua

" frota. Venha conversar ,conQ.sc,O_.
Av. _ Mal. 'Deodoro, 987 _ Fone 72-142�

,

Jaraguá do Sul SC.

i

TUBO DE POLIETilENO
(MANGUEIRA PRETA)

'\
"

TUBOS SANTA :HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA JOIJ:WILLE. 1016 - FONE (0473) 72'1101'
ESCRITÓRIO: RUA CEL. PRQCÓPIO GO""$. gg - FON!, (0473> 72-0066

JARAGUÁ DO SUL- sc

Fotografias _ equipamentos de erne'> '_,
-'

,

foto _ som e video.

Marechal Deodorp 30� '-: ,H�pé 72-Q\8L ;
- ';0-'

"-----___:�---------------

" O. seu 'reÍojoeiro
. �.

' ;1 .

J.ôias. relógios, aÜanças, -cristais,: troféus. meda-,
lhas e. presentes. ',',

Marechal 364 _ Fone 12�1261

..h-" alst6r-la de· DOSSa ...e alo pode flcar 8'6 Da sBuda(1e"
('1,Passado s6 é tmporta1lte se, o tempo f01 bem empregad(J�

, , ". ""

Barão de Itapocu

HÁ" 57 ANOS dade Atiradores Jaraguá HÁ 30 ANOS
_ Em 1930" Um anún- que passava e denomí- - Em 1957. corria' o

cio' chama a atenção .dos nar-se -de Clube Atlético Edital n? 4.180, de 16.05.
Ieítors-: 'IIDDRMEN:TE'L Baependí, respondendo 5"/, pelo Registro Civil
Preciza-se de homens com este pelo ativo e passivo, lo iO Distrto da Comar
prática, pare fazer dqr- constítuíndo o fundo so' ca de Jaraguá 'do Sul,
mentes, os ínteressados cial dos bens móveis, onde habilitavam-se para
deverão dirigir-se por imóveis e demais .ben- ca,;ar, Gerson Boavéntu
carta a Benjamim Stu!- Ieítoríes, encravadeá; no ra ferreira e'Ötiliá, Leo
zer _ OURO VERDE _ terreno que este último níla Schmitt, ele dentís- '

Rua' Eugênio • de Souza possue nesta cidade .de ta, filho .de Ricardo, Hen-
.n. 3.'''' , Jara2ua do Sul. A '-Dire- ríqué Ferreira e dé "Da-'

� E outro enúncío.: 1 toría eleita e' empossada lila Maria Ferreira, 'iés.,
'

tüchtigen Gehilfen und. na assembléia, com' man- €(In
.

Gualramiix'im, e elá,-- .

1 _ 2 Lehrlinge stellt dato até- 31 de março de de prendas domésticas,
ein Officina Mechanica 1948; era a seguinte: Pre- filha de Amoldo, Leonar
F. Singendonk ,A "tra,·! sídente de :tranra Artur�do:, Schmítr e. de 'ee otvUa
'dução do .anúnclo .em l\1Ü'ller; Presidente 'AI- Prim -Schinitt, residente
lingua alemã; Um efící- fredO Krause; Vice" Dr. â Estrada Jóraguâ,' neste
ente ajudante e urrí ou Älvaro . Batalha;:1 ° Se- Distrito. '

,

.doís aprendizes encon- cretário -Prancísco F. Fis- HÁ -22 ANOS"
'trani lugar na Ofíctna eher: 20. Secr , Edgar Pia- - Em 1965, corriam os
Mecanica T. .Síngendonk. zera; 10 Tesoureiro Dío- proclamas; de casamento
Era -Jar,aguá entrando nísío de Assis Pereira; pelo .Regístro Civil do

- na Era da índustrializa 20 Tes , Mauricio Koeh-. la Distrito, em que que
ção.. ler; Orador Dr. Luiz de riam casar-se: Edital nol

, '- A cultura do" fumo Sl�t;za, Conselho Físcal.. 5.932 _ Lotarío Pernan-
, iá era motivo para ins- Yy))Jy _M-ahnke, Erko do ,Fendrich, filho de Jo-

_ truções 'de sua forma de ,Blo'sfel<!,' "Ney Franco;. sé (Alzira)' 'F�ndiicli·.- e
: colheita. através de có- FrederiCO F. Moen� Maria de Lurdes Rocha.]
municado da Ditetoriél Guilherme GUID7; e Jo�o fílhe da, Anse;lmo (Ida
de Publicidade 'da Secre- Emmendoerfer., ,

.:tylanQ, Böna� ,: Roeha é , 'EqJtal
tarla, da' Agricultura. Tavares/da' CUnha Mello, na 5 :933 -'- Ademar Mahn
Ainda hoje Jaraguá do cama Tabelião, reconhe- ke, filho de Willy [Fri-
>Sul é um- grande produ- da verdadeiras ,(!S assí- da Buesemeier) Mahnke
tor de-turno de primeira naturas apostas nesse ato eAmantíng Neckel, filha
qualidade. utílizado na institucional que .hoje- é de Raulíno (Ema Adam)
<{a1;>ricação de cigarros {) m(iior c'ui>c da c_ldade. A Neckel.

.

em todo o mundo. mudança de SOciedade
, � perguniáva'-se de oli- Atiradores Jaraguá para

. HÁ 10 ANOS
de viéam os KrUppS Clube Jaraguaense, foi '�, Em 1977, a prefe�tu
Estavàril na ,Espanhâ, apet10:s: '; -un:,�) transi'/íÇl, ra d��locava màquinas e

durante' as exposições de temporáiia, parâ- can-
-

operanos da -municipali-
Sevilha, e Barce�ona, - ,o tor�Hlr os rigoreS da Vl- dade para realizar, os'

casal Bertha Knip-p-Gus- tão "nacionalização"; pro- servtiços de térrapleIl\a
tavo von, Bohlen' und tegendo e preservando o gem do, terreno Onde se-'

Hu:1baClh, ao qual' ö' go� patrirp.ônio duramente ria, construido o Campus
vemo alemão' 'permitiu conseguido pelos seus Universitário da Funda.:

que se, acrescentasse ao fundàdores, que sofre� ção, Educacional Regio�:
apelido von Bohlen und r1iJap;daçãö nos seus va- nal Jé;lraguaense - FERJ,
Hu',lbach q nome de lares esportivos, que fo- cujo início estava es�ima
Krupp, afim de que não ram queimadOs para a- do ém 90 dias. DepOis;
se apagasse da' história quecer as, 'chaleiras du: foi construído o primeiro,
do Reich esse último no- rante a sua. '-indevjdª o· pavilhão! seg"úido de uma
me. 'Dizia a lrilprensa-:, cupação.

-

Mas ös . �ué;es� emenda e-' :um":s�gun(io I
Bertha-Krupp ,é unia do- sores não esqueceram cQS 'p�vilhão�

,

Os télhõe,s,'\äe,
ce,

. ,encantadora seIihóra� 'undadores. 'E o art.
.

57 Eternit- foram substituí
F quem a vê tão sim- que lalá . :1'0' is'els, ,(6) de das por telhas, par cau-,
pIes, refere uni chronista marÇo

"',

de cad& ano é, sa do calor e o atual'
que entrevistou o casal, considerado Data Mag" prefeitÇl' DUfVal ,VaseI, já.
não imagina que· tives- na do 'Clube Atlético Ba- está sendo' acionado,'" a;
.r,em deia tirada ô nome epefidi. em virtude de, construir ou: él.judar� � �e-:
�àra baptisar �quel1e c,e- corresponder & data de difkar mais um ,pavi
lebre canhão que bOTa- fundaçâö dó Clúbe que lhão"porque a juventude
bardeou Paris a 120 ki-' 'oi fundado aos ,,6 'de estudiosa'é cada vez mais
lometros e que' se cha- Março de 1906,-;'com

.

o II ,numerqsa� e precisa de
'mava _- "Gross�Bertha.". primitivo nome d'�, SO� espaço

_ pára- se profissio-,
Bertha -é hoje a única ClEDADE ._ATlRÁDORES nali.zar: E cá pra nós::

:,"pP.:opnetaria da ,Casa JARÁGUA.'�, O clube, é ,melhor', :)l1a-hter os jo-'
Krupp". Em Blumenau pois, COmplEtou no--u..ltill:lO v:en5'�IÍ(,'Âosso meio, fi

também teve màr;do que fia G de ll:r;":'ro o ':r'�' xaR"dQ�o, .definitivamente, \,
adotou o apelida da mu- nF) éiDC' Cf'· existênC:'::i, do que manda! para os':
lher, uma Hering.' E 'fi- () ,11W Ll3J'('Ce não foi grandes centros estudan-:
cou Müller-Hering. O observado e deve ser, re� tis e não', reto:r�at ·mais

que aue tiem demais? visto, . pai!'!, .
essas 'cUsposi- às suas, bâses,· ábsorvhfos

,
" ,HÁ 40 ANOS cões::, 1€h:(;l!Ja.hto,· �Kistir 0- qti:e;�&o pelos grandes

: /,2_.':Ern 1947, ainda se cli_J�e,.:��0" LRRBV6GA- conglômerados urbanos·1I
e�menta�a·· a alteraçãO VEts;�: Cem a päl,avra: os POr iSso vale investir no

dos estatutos do Clube Conselho' 'D�li,berativo
.

.!ifue .. tod<?s._nós., já:
,ex-So i - Dir t

.
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"Posk de Venda!, MarcaHI
.

Chapéus. bonés, W,s.eltu, ca�saS, SIlörfs., 'i
.

bermudas'e' eo:rdú.
.

.

Em frente à fábrica.' _ Amp'fo (!itilcfölí'âlIIeilto'.'

.
Um toque' de amor. Dê flor. a quem_ vecê

ama. Decor.çGes, buquu, ãirmJOB, plantas cnna"

IfteJ1tats, eÓlOiQl,' coar, eutrefr8 .� domtclli�. ,

.• CCISCl das Flores

1'lltllHlra Elétrica. .. JaralltÍ .

IstalJç40 elétrica dê' 'BaIxá � alta tenSl., Íiiua",,_
de, patné!1h

" .' . .

Rua F�itz Bâltel 610 (V11a Bàependi)
Fone 72-1429 .

.. "

Dr. Altevir I. lllàça JíBilt,
, ,B'rl.lsYINlt Vafll'S, ladrilues

ADVOGADOS

'---�-----�-,------------�...__-,

p'-< i ��-
-- ., ..

_

Folo' . Center' LI,da.
ReVéÚ�, seu filme a cores e ganhe dêscontô J� 30,%,
öu tiifiã afiiplià$ão dê 20x25 €olada no pain�l.

XEROX "'" AP,ENAS Cz$ 1;50 .

Póttl Center - Gaierià Dom Francisco -' Sala 05

OCULOS'
__

K' .,

� []�es�;.g��as e·
.

JOALl1.EilA, A 'P�ROLA ,', ' ,\ "
.

-dTICA MODERNA
,�

, 'Ninoldo rau,�89
'

".�_-'''I!''',�''''..�!''Z�'-''I':$!�:�,-_�".",_''",;,,",".. , .••,..: ...... _ ".. ....

-�-__""""'_.'-

- INPORMAnvo IlOTARlO

.�. o Qual!t-Meia-
.�. CIßCI ,_.

-. ,',
. .' "Rot.ry Leva EJperai»ç8"

A ASSEMBI!IA DISTRITAL
-

.

.
It Assembleiâ Distrital que a1!lfeialmetlte se rea- '

liza no DIstritÓ 465 e que' RO c6tréate ano, te
ye lúgãf_ rro s�õadc;) passado, no Cl'lIlle Atlétíco
Baep$néf� älcançóu grande sucesso e comparên
c}a dê rõtátia1íös de todos os qu.actran:tes·, do
D-465. Os. trabalhos de instrução aé:)s presíden
tes, secfetâríos, diretores das quatro Avenídes
de ServiÇô (rntêtnos, Cemuníderíe, ProHssionaiß

'. e InfiÜ'ftaêiona,isj realízaram-sa .eom total apro
veitâme{ltQ, capaê1tàfidö os élubes â ume admi
iiistfáção fir'mê e realizadora na ano rotário
1987/88; ,

TámB�m êonípàréderam em grande número Os
novos �êiós adâiítídos em Rotary,: que puderam
constãtã;t· a seríêdade _

da organização que, atra
Vés dös lema .... SERViR .... leva a esperança a to
das as cõíãunídades caterínenses. As esposas 'de
rotarianos desenvolverem um excelente progra-

.

má na Casa da, Amizade) de modo a que as vi
sitantes êstívessem iflteira:tnente à vontade na
Pérola do Vale do Ítäpocu, -

-

SELI1ÇÃO BRASILE1RÁ DE'SENIOR' x
.

SELEÇÃO CATARINENSE
No día 31 de maio último realizou-se no está

dio Orlando Seärpellí o esperado jogo entre a

Seleção Brasileira de Seniores (1) e a Seleção Ca
tarínensa de Futebol (2L com a renda reverten
do pela Campenha centra a Poliomielite _ Pólio

.

Plus _ e ehtidade$ asststenctats do estado. Após
longo trabalho . de coordenação pelo R.C: Flo
rianópolís Lesté e Os ê1ubes da. -grande·. plo:rianó.
polís, o �1Icesso esperado, que compensou todos
ós ttáöâlfios levados a eíéíto pelo -Rotary, no a

tinghnento do objetivo colimado.' De parabéns
os organizãdores de tão notável campanha."

.

. 1>OSSÊ no GOVERNADOR MARLO SOUSA
No rua 26 de. junho de 19ß1, realízar-se-ã a

festiva posse do Góvernador MarIo Sousa, no pe
ríodo dê 1981188, nesta Cidade, no Restaurants
Itajata, às 2'ôhdras. coxh a compairência de tOdos
os clúbes da, região Ei! dos demais clubes do
Dishito 465. Sêfá. um. Acontecimento dE- grahde
significado, pOis é . pelá segunda" ve� 'que " Ró·
tâcy Club de Jarágult do' Sul cóncorre" ri IIi um'··
Goyernad())r na administração do Distrito. 465.
(Da Goini-ssiio de Relações Públicas do' blstritó -

465, Anó -1986/7) ,-.
'

.

INFORME PAROQUIAL;

PaIt'quta'
" sio. SebàSt1l'<J

. Sábado, dIa 5, as 19 ho
ras; na Matriz São Luiz
Goiizaga, .

São J't1dla:s' Ta-'
dett', SãO" Frá\fldsêo e'N •

Bta. ApÇirecida; Domin
-go. Rà Matriz, àS' 7, 9, e

19 horas.
, Às 81I, em São

Crístóvãe e N.· 'Sra
.

do
Rosário. Estes' os horá
tios de missas.

MENSA,GEM: Próximo
, domingo é () Ddmíngo de
Peritecotes. e Pent.ecOstes ,

a festa do
.. Espírito San-

. to. Ele é .o amór. Q' dom
de Deus. Jesus .. Cristo
'veio ao mundo para re

. velar "e comunicar o Es'
pírtto de amOi' que' une

"ao Pai. Com a .manífes
.tação do Espírito Santo,
aprendemos a nos comu

nicar e a' entender a

linguagem.. dÓ amOr e da
.

fráternídade ,

.'
,

, E o: Espírito Santo . se

lIlani,festa,. em nós de]
muitas maneiras. Ele nos
comunica seus dons que
devemos - repartir com·

os Irmãos. E é no Espíri
to Santo que cada um -de
nós - encontra a coragem
pära

_

lutar, :o amor para
, servír e a

. força -: pára
perdoar. Perguntemo-nos:
Agimos sempre ilumina
dos ,pelo Espirito Santo

.

ou vamos fazendo as,·'

coísas sem pensar?

SENAI TEM NOVO
I)IRErOR '

. "

'ó céntro· de Treina-'
méíHó do 'Senai de Jara
guá dO Sul conta; deSde
o 'dia lOde jülh-O .'

com

nóvo . diretor.'
.

Trata-se, do
Sr. Alcino dê Araújo, ex�

.

diretor da' Agência de
.

Treinâmé1'lto do Senai de
Cánoinhas, que . substitui
a: -Pedro' �Paulo Pf.lmplona.
que. apôs mais ae· dez
':anos na instituiç�'(), .

aös
q:uais três anos e três

"meses em Jaraguâ'ao Sul,
SolicitOu licehça sem veIi�
cimentos do Senai, para
dedkar�se a- atividade em
empresá '1oca].

!

.

'arl' lis, SlIIr'1 lãl é,sí liralIla �'e risc'os
•.

.
.

J.

·i

SerYicls
C81SIIIe -IIS,...

-;'" "

.... S t U u' ,r B' s A. . S',a) t i a '

.

Rua .iEx'pedfclonárlo GQmerc1ndo da SllV'a nCl 90, 1. andar, Sala 2
Fone 12-1788 _ Jaraguá do Sul.

"

VARIG
Passagens' e 'Cargas

Rua cet ,Procópio Gomes d� Oliveira, �90

Fone: 72-009'1 _ Ja.raguá;;'do Sul�SC.

._

.

)

.. - .";.-'.- - ... -
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E D I T.A,L, .......

.e AUREA MULLER GRUBBA, Tabehã
. de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca'
de )araguä do Sul, Estàdo de S. Catarina, na forma da

.

\ei,'etc.'
'

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

Bertholdo Hínschíng _ Rua Ano BO�, s/n· _

Corupá _ C�ml.. Rosemery de Moacir Gualberto
_ Rua Bertha Weege, 111 .: Nesta � Jaraguá do
Sul Informática Ltda , _ Rua Pres , Epitádo Pes
soa, 111 _ Nesta _ José Rescarollí _ Nesta _

. Norberto S. Emmendoerfer _ Rua João Ja

.nllário Ayroso, 80 _ 'Nesta _ Roland Schwerdt-·
ner ;,_ Estrada Ano Bom s/n .,- Corupá _ Valdir

Kopsch
.

_:_, Estrâda Pedras ,Brancas _ Nesta

Wijohn Representações Comerciais' Ltda. _ Rua
José Teodoro' Ribeiro, s/n _ Nesta _ Com; de

. Verduras e Frutas Baade ,Ltda. _ Nesta _ Matl.
. de Constr ,

. Sta Cruz Ltda _ Rua Alberto San

tos Dumont- .:... Nesta. _' Metalúrgica Sípaca
Ltda. _ Rua Leopoldo A. Gerent sln, _ Nesta.

E, como os dísos devedores não toram encontrados

e QU se recusaram a aceitar a. devida 'intimaçãC', faz pUl

; ir.termédio do presente edital para que OS mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da .lel a firn de liquidar o seu débito ou então

oar razão por queo não faz, sob pena de serem os referi-

lOS títulos protestados na forma. da lei, etc.
.

IH!Jaraguá do Sul, 04 de junho de 1987.

Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas (;

.:)ficia) de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

ABANpQNO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, letra I.
da CLT, convidamos o Sr�. Sérgio Luiz Costa,
portador da Carteira. Profissional n" 94058-série

019/RS, a comparecer em nossa empresa, no

prazo de 72 haras. O não comparecimento 'fi
cará caracterizadc o ab8.ndono de emprega

METALÚRGICA ERWINO
MENEGOTTI tTDA .

Rua 590·Er:w1no Mell1egotti. 381 _ Jaraguá do Sul.

C h a I ,

e

IMOBILIÁRIA E

REPRESENTAÇÖES . LTDA.

Rua Reinaldo Rau 61 _ Penes 72-1390 e 72-2321
_ CRECI 643�J.

VENDE
1 _ Apartamento no Edifício Jeraguá Rua<·
Pres , Epitácio Pessoa
1 _ Apartamento no

:

Edifício Gardênia Rua
Rio Branco
1 _ Apartamento no Edífícío Bérgamo _ Rua

.
João Plccolli
Diversos .Apartamentos em Construção no ·Edi
fí:cio Carvalho, na Rua Gumercindo da Silvai
esquina/Emílio Stein (construção)
CENTRAL _:_ Um Terreno com área de 816.00m2
'edificado com casa e apto. em alvenaria, situa
do na· Rua. Exp. Antônio· Carlos Ferreira com

aprox. 80 fiS çla Mal .. Deodoro, prox. agência
'Besc. ,.

,A!ér:.J de ·outràs casas,· terrenos, apartamentos,
áreas ihd'ustri,as e comerciais, chácaras, etc.,

'1·
em diversos locais. Consulte-nos.

I'senção "do ICM 'por mais 90. dias - 'vendas a prazo
Em audiência com re

presentantes. da Federa-
,çãO dos 'Clubes de Dire
tores Lojístas de 'Santa
Catarina"

.

o governador
Pedro IvO Campos deter
minou a prorrogação por
90 días, do decreto que
concede a isenção ,!e
ICM nas vendas a prazo
sem a interm =díação de
fínanceirag , Esse decreto
havia sido revogado r1E'
v. do à � i�v..;nstltucionali-

como competir com em

presas com financeiras
próprias. A isenção de
finitíva depende agora de
decisão do Coníaz , O
presidente do Clube de
Diretores Lojistas de Ja
raguá do Sul, Ivo Ewald,
participou ,da comítíva
que tratou com o Gover
nador a suspensão da
entrada em vigor do de
creto 69/87, que revoga
a isençãO do ICM sobre
o valor do acréscimo nas
vendas a prazo, desde o

dia la de junhp.

ANISTIA PARA DÉBITO
FISCAL ATÉ DIA 15

dade da medula qUE Péll\í
efeitos legais Só tem v;i
Iidade se feita na forma
de convênio aprovado

- pelo Confaz . Conselho
Nacional de Política Fa
zendária _ -e C0m a par'
ticipação de t'XIO" os Es-
'tados da Pedetação ,

A decisão de prorrogar'
a medida resultou das
dific!uldades enfrentadas J
pelos pequenos e médios
Iojistas, . já que não têm

S�AR busca superar dificuldades·
.COIIJ a "lei Sarney

"

-

de 23 de março a SCAR O presidente- José sar-

está inscrita no CPC-Ca- ney .

assinou. o decreto-lei
dastro Nacional de PeS- 2331', prorrogando a anís

soas Jurídicas de Caráter tia fiscal para todos os

Cultural do Ministério da
- débitos de natureza t6-

Cultura, habilitada por- bu!ária ou não, vencidos
tanto a receber Os bene- .

ate 28 de fevereiro . de
fíciOs da Lei 7.505, de 19�6, desde que, saldados

.02/07/86, a "Lei Sarney" ate 15 de junho próximo.
através de patrocínios e

Esta � a terceira pror
doações para a,música, r.og�çao da anistia, ins

teatro e artel> plásticas. tttuída em novembro do

,Citou o presidente que �nQ passado. �s débitos
varias empresas vêm co-

lnscntos na dívida ativa
Jaborendo e outras são' poderão ser pagos com

aguardadas
.

a apoíer a correção monetária, sendo

principal entidade premo- .

cobrada apenas .até 28
tora da arte e da cultura de fevereiro de 1986. Se
do município.

-

a dívida for saldada in

r--�---;----__:_-----------:-.;---- tegralmente até 15 de

IADAn.U1Á30 At'\. I
.

J junho, com nada maís

jI\I� V-< f\J '\JOS BEM TECIDOS.
,I

sendo acrescentado em
termos de· multa. Se o
débito tOr pago de uma
só vez, mas até 30 de
junho, será cobrada uma
multa de 20%.,
O decreto faculta ainda

=====::-_;.._ ....:._:_,_.___,....=:__ _:_j. que as pessoas jurídicas
e físicas inscritas na dí
vida ativa _possam par
celar o débito em até
quatro vezes, a partir. de
15 de junho. Neste caso,
será cobrada uma multa
de 50% acrescida ao va

lor da dívida antes da
divisão em quatro meses.

O presidente daI Socie
dade Cultura Artística
de Jaraguá do Sul, Rolf
Hermann. explanou aos

empresários, esta sema

na, que a entidade passa
por dificuldades finan
ceiras momentâneas pa
ra a manutenção das
suas ativídades. princí-

. palmente pare cumprir o

pagamento dos gatilhos
salariais' dos professores,
situação que deverá 'se
normalizar somente no

segundo semestre, quan
.do do aumento das men

salidades. dos alunos.
Disse Hermann que des-

Lanchonete .Dis.ney
Marque o seu encontro na LANCHONETE

DISNEY. ,e _!lasse horas agradáveis. Agora sob
nova chreçao e atendimento personalízado ,

Venha, aguardamos a sua visita.

Marechal Deodoro 501 _ defronte o Colégio
São Luis.

TITULO DO BAEPENDI

,

Vendo título patrímo-
-

níal do C.A . Baependí;'
Tratar Fone 72-0865. ou

(0482) 33-7941
.. _ (Fpol�Escritorio de Topografia'

e Engenharia
.

Festa JaDina·
Dia 20 de junho

grande festa junina
no Colégio Estadual
Holando M. Gönçalves
,na Ilha da Figueira,
,com início às 1.6 hs.

.

Haverá o tradic�onal
casamento caipira, e

o 30 Festival de Músi-
ça Serrtaneja. .

.

Funcionará tan:bém
no local um complete
serviço de bar e co

zinha.'.

DESMEMBRAMENTOS, MEDlÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL. .

PROJETOS PÁRA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ÇAMENTOS.

.

EncaD:lÍnhamos toda a documentação.
��a. Rem.o�do Raú na 86, 10, andar, Sala 3

Ed�fIcIO Mano Tavares. próximo do Posto de
Saude.

.

Contactos: Fone 72-2416

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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III.· ..ADVOGADA
I

Ora. Aurilene M. Buzsi
Questões de terras' - aeídentes .de tränstto - ín

ventärtos -, cobranças e . advocacia em, geral.
Rua Reinaldo 'Rall, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

'. Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contäbeís
Imposto de .Renda

.:,;_. Registro de Micro-Empresa

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

(;.e
/' PERSIANAS • �Ol

•..
E�O. ÍlE ALumíNIO --

i .PE·RFLEX
.

. RUÄ JOiNVILLE; 183ti· jARAGuA DO SUL· sc
'\.. � "FO'NE:,I0473172.(1995 ""

Persianas herízontaís e. verticais,
.

box paÍ'� banheítbs,
.

divisões, toldos, portas santonedas esquadrias
e cercas em .alumínío.

Consulte-no;l-' 'Pone' 1j:.O�95 i

ESCRITÚRIO JURlDICO

. José Ilbérto larbo.sa
Alex.a,ndre DeUauiuslina Barbosa

A D V O'G A DOS·"
Rua João Marcetto I( 13 _ 2° andar, Sala '204

Jaraguä do Sul.'

SUBA 'NA

C H E G O,U A

MONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kBGIÄO. CO
�lERCIO DE MOTOS,. AS$IST.eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA·WAY.

I ENTRE NE:STA -

H O N D A DA MENEGÖTTI
,

MOTOS'E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

I
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 12-2999. _ Jaraguá do' Sul _ SC.

, ..

COR:REIO DO, POVO PÃ:GlN'A' . 10'
'

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DE JARAGUA DO SUL

ASSEMBLEIA GERAL' ORDINARIA .

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
O Presidente da entidade supra, ur, uso de suas

atribuições, convoca as empresas miadas ac Sin- .

dicato para participarem da ASSEMBlEIA GERAL
ORDINÁRIA, a realiz-ar-se no próximo dia 15 de
junho vindouro, às 20:00 horas, na sede social, a

fim de deliberar sobre a seguinte ..
ORDEM DO DIA

01. Leitura, discussão e aprovação do Relatório
de Atívidedes.: relativo ao exercício de 1986;·
02. Leitura, discussão e aprovação, em votação

secreta' dó Balanço Financeiro relativo ao exer
cício encerradO em 31. 1.2 . 86;
03. Assuntos de Interesse geral do Sindicato.
Jaraguá do Sul,.26 de maio de 1987;

DORVAL' MÀRCATTO
. PRESIDENTE

.AA'IVIDADES DO
LEGISLATJVO

,.

O Executivo Municipal
encaminhou para . apre-

·

cíação da Câmara de Vé-o
readores. o projete-de-lei
criando a ·Central de
processamento de Dados
da Prefeitura, buscando,
com isso, segundo a rnen-

·

sagem: governamentat.
"a modernização admí
nístratíva e a agilidade
da coisa' pública". O ve

reador Allmirb Farias
Filho, teve aprovado o

encamtnbemento de ex

pediente à admínistração
central da Celesc, em

.

Florianópolis, para a

transformação do EScri
tório LOcal em Escritório
Regional, "para não, maís
depelnden de I Joiltvll1e,

· uma vez que até , para.
cumprir pequenos' traba
lhos há dificuldades". O
mesmo edil reivindicou'
à Comissão. de Trânsito
a implantação de uma lí
nha de ônibus coletivo
Chico de Paula-Centro às
4 horas da manhã,

-

com
retorno às 13h30

.

"para
atender a classe operária
nue tem dificuldade de

'

locomoção ao seu local
de trabalho".'
Lauto Siebert, solicitou

a retificação do leito do
.ro Cerro pela draga. do'
PNOS e a. abertura da
barrazem existente sob
a ponte Bertha Weege,

.

na Barra do Rio Cerro,
para melhor escoamento
das ázuas do rio Jara
zué . E à Celesc, pediu a

implantação de três lu
minári.as

.

em Rio Cerro II.

li

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA .

CONSTRUÇÄO E DO MOBILIARIO DE
JARAGÚA DO SUL

í' ASSEMBLEIA GERAt ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCA.ÇÄO ,

O Presidente da entidade supra, no uso da suas
,

atribuições, convoca as empresas filiadas 'ao Sin
. dicato para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo día 15 de
junho vindouro, às .20:09 horas, na sede social,' a
fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
01. Leitura, discussão e aprovação' do Relatório

de At.vidades, relativo ao exercício de 1986'
02. Leitura, discussão e aprovação,' em votação

secreta' do Balanço 'Financeiro, relative ao exer
cício encerrado em 31.12.-86;
03. Assuntos de íntaresss geral do Sind'cato .

Jaraguá do Sul, 26 de maio de 1987.

,I

OrganIzação' Contábil "A Comercial? se Ltda.
Deixe sob nossa responsabtlídade os servíços contábeis de sua empresa.

RUd CeI. Procópío Gomes de Oliveira" 290 - Fone 12�0091
Jaraguä do'Sul - SC�

.

LaDchonete e S,ofveteria Pinel�im
Lanches, ptzzas, petiscos, sorvetes e gelo
'. .

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo Rubini, ,1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguä do Sul/SC.,

..,II...,. J_O_S....,._.EC_A-'-R�L_O_S_...,...;.NEV_E_S"--_�;___ __.__,

- PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CAT�
PREFEITURA' MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

'

DECRETO N° 1.485/81
Reajusta Vencímentö, dos Servídö
res MunidpalS e dá outras provi.
dêneías, '

,

O PREFEITO M:UNICIPAL' DE JARAGUA DO
SlIL, no USO de . suas atribuiçÕes:

.

DECRETA:·
.

ArL 1° _ Fica concedido aos Ser�/idore:i !-'lL
blicos Municipais um reajuste, quo terá efeito

r:�roativo a partir. de 01 de maio de 1987, na
. ordem de' 15% (quinze por cento) sobre os ven-

,

cimentos em vigor no mês de abril de 1987.
Art. 2° _ Os proventos dos inativos municipais

s�rão reajustados no mesmo percentual e data
. dös funcionários em atívídade.

.
.

Art. 3° _ As despesas decorrentes do presente
Decreto correrão por conta de recursos pró-
prios do Orçamento vigente. '

Art. 4° _ Este Decreto entrará em vigor, com
eíeíto retroativo, no dia 01 'de maio de 1907,
revOgadas as disposições em contrárío .

Jaraguá .do Sul, 28- de maio de 19fP.
DURVAL VASEL
Prefeito 'Municlpal
IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE

JÀRAGUA, DO �UI:.·
DECRETO N° 1.481í81
Ofidial1za tlTecho reíerenta ao pro-

.' Iongamento da: Rua 600
O Prefeito Municipal de Jaragúá do Sul. se,'

no uso de suas atribuições e nos termos do in

ciso XXXV do art , 10 da Lei' Complementar
N°' 5, de 26/11/75, e do ert , 48 da Lei MURici"
pal N° 57.5, de 25/11/75,

,

DECRETA:
'

Art. 1 ° _. Fica ofícíalmente reconhecido o

trecho referente aO prolongamento da Ru� 600
, perímetro, urbano deste. Município, compreen-"
d��do 1.015,OOm2 do imóvel territorial de pro
pr,ledade de Marculino Martin, matriculado'
nesta Círcunscríção Imobiliária sob n° 15.077.

.

Art. 2° � A citada área, textua.ments doada
a Municipalidade, passará. formalmente a ínte
.grar o' Patrimônio Público Municipal na catego
ri� de bem de uso comum do povo, com base na

planta anexa aprovada pela Secretaria de Pla
nejamento em 25105181 (Processo N0 1.458/87).
Art. 3° _ O trecho em questão 'possui largu

ras de íeíto carroçável e passeios' fixadas .
em

10m e 2m cada, respectivamente, e extensão
niédia de

.

72,50m...
'

. Art. 4° _ Este decreto entrará em vígor ria

1-
d�ta �e �

sua publicação, ficando revogadas as

dlSpOS1Çoes em contrário.
,

Jaraguá do Sul (SC), 25 de maio de 1981'.
DURVAL VASEL .

Prefeito Municipal
IVO KONELL.
Secretário de Administração
Finanças e Bem-estar Social

CORRI!.IO DO 'OVO

Praf. Dolcídio deixa I ·malistéril após. friata aIos·
O proíessor Dolcídeo

Menel, completedos 30
anos no magistério, apo
sentou-se. Quando da
despedida, dirigiu men

sagem, que, a pedido da
Direção. Professeres e
Alunos do. Colégio Esta
dual Abdon Batista, trans
crevêmo-Ia, na integra:
"Meu amigo profesSor,
pai e aluno. Em 1° de
março de 1957, jovem,
,,'!deaLsta e esperançoso,
iniciava meu magistério •

. /leöonando na Escola
Isolada "Ví'ter Meirel-
les" da Estrada Itapocu
Han-sa, no município de
Jaraguä do Sul..
Hoje, 30 anos passados
dos quaís 20 anos, . no

meu querido C.E. "Ab-.
don Batista" L encerro mi
nhas atividades reque
.rendo aposentadoria por
tempo de serviço. Du-

, rante meus -longos
.

anos

de trabalho em prol da

educação tive a feliz 0-

portunídade de conhecer
e conviver com tanta

gente maravílhosa como
vocês ••, •

Em. minha auto-análi
se condu» que valeu
trabalhar, com "matéria
prima", nobre e diviniza-·

. da, qual seja: proíessor,
pais e alunes ...A você

que soube me compreen
!&� (assim como

.

sou )
deixo meu afetuoso abra
ço, minha amizade e mi
nha saudosa despedida ....
ao incompreendido hu
mildemente apresento
minhas escusas lembran
do que o ser humano é

passivo- de erra, porém,
propenso ao entendimeU-·
to e ao perdão ..•
Combati ao bom com

bate ...não fui o melhor
mas, procurei fazer o

melhor. .. Estou
.

calmo,
contente, coração aberto,
alma pura e com muita

paz de espírito. Humil
demente coloco.meu tra-

Campanha do Agasàlho abre dia 2 O

balho à aprecjação ia

julgamento de todos,
Ao

.

des p e d i r-me in-o
vede-me o temor da
saudade.. mes fiquem cer
tos' que guardarei de to
dos vocês.uma " sincera
amizade COJ,Il doces re

cordações, pois recordar
é também uma das ma

neíras
.

de amar ...

Para você querido pro-,
íessor, pai e aluno deixo
meu abraço . e a Deus
minha eterna gratidão .

Dolcidio" •

A Divisão de Assistên
cía Social da Prefeitura e

a Fundação Cultural . de
Jaraguá do Sul, .Iençam
no dia 20, durante a Fei
ra de Arte ê Artesanato,
a. Campanha do Agasa
.lho, que objetiva arre-'

cadar
. roupas, calçados e

CObertores. para posteríor
drstríbuícão as pessoas
carentes do município.
Na' Feira haverá um pos-

to de recepção, segundo
informações de Waltraud
Nunes e Carlos Hoffmann

que coordenam a campa
nha .. Após o dia 20,

.

os

agasalhos poderão .: ser

entregues na Av. Getúlio
Vargas ··503, na Divisão
de Assistência Social, ou

,então, haver comunica,
cão telefônica' (72-0888)
para apanho dós mesmos

no local determínado .

tqpe

Weg vai auxiliar

Hospital Jaragná
O diretor-presidente do,

Grupo Weg confirmou,
.

aO "Correio do Povo", ,

a informação do ofereci
mento de contríbuíção

:

substancial ap
. Hospital

e Maternidade Jaraguá,
para dotá-lo de melhores
condições de atendimen
to. A Weg definiu, den
tro das comemorações
dos seus vinte', e cinco
anos, contribuir com di
versas entidades, dentre
as quaís as

_ ligadas a saú
de, e neste sentido houve
contacto com dírígentes ,

do Hospital
-

Jeraeuá,
quando ficou _condicio
nada a contribuição allum
plano global de melho-

,

rías, como ampliação ou'

implantação de UTI, por
exemplo, ."

)

O secretário Baldu-no ..
Raulino, conü-rnou a 1.:1-.
formação sxclusiva deste
jornal, há du.is semanas,
n' As Anotações de rl;í
via José, dando conta '-ie

que Jaraguá do Sul. \',"1
sediar, no final de abrl!,
de 88, 9 5° Congf€�SS0�
Estadual de' Educação
Municipal. que reunirá,
aqui" em torno de qu i
nhentas pessoas. O .Mi

nistério da Educação, a .

Secretaria da Educação e
'

a Federação das ASsoda

çõ,ps de �Municípjps irão
colaborar para o suceßso

r-��__� � � �__� �==========��======================�====��do�"�e�v�e�n�,t=o�.__�� ---.

EDUCAÇ�\O:
CONGRESSO,

AQUI, EM sa

----_:__ __:___-----

.l>ê' à .8eU amigo um preseme que lembre o ano inteiro.
Dê tuna assinatura do "Correio do Povo".

.

Cz$ 250,00

Rua Domíngos da Nova n, 145 _ Jaraguá do
Sul-SC. '

DICÀS HOBBY TAPE

I'

II
II
I'

AVENTURÀ: Bullies _ Valentões, Vá e Veja, Fire
Walker. A Força Vingadora. COMElJIÂ: Nada
em Comum, 1941. FICÇÄO: Curto Circuito, Ali
en-O Resgate, E. T. DRAMA: Hannah e sues Ir-

, mãs, Filhos do Silêncio, A COr dO Dinheiro.· Peg
gy Sue _ Seu passado a espera. POLICIAL: Scar

face, QUiet CooL SUSPENSE: Mansão Mistério,
B:ue velvet-Veludo Azul e The Fly-A· Mosca.

VOLKS/1500 _ Ano 19711Vermelho
VOLKS/1500 Ano 1974/Marron
VOLKS/1300 L _ Ano 1980/Verdé
PAsSAT TS _ Ano 1919/Verde
VOLKS/1300 L __ Ano 198:;'/Branco
VW1BARSILIA _ Ano 19161Branco -

CORCEL L _ Ano 1917{Bege

CORLEL L Ano 1911/Azul
MAVERICK LDO _ ,Ano 1978/Prata
CORCEL II _ Ano 1918/Bege
C'HEVETTE _ Ano 1918/Branco
OPAT A COMODORO _Ano 1979/Verde
FIA-t 147 � Ano 19791Cinza
Oiel'ta vál1da somente até 12.06.87

\ _ 42.000,00
78.000,00
60.000,00
60.000,00
56.000,00

_ 60.000,CO
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� FURGOES, FURGOES ISOTERMIeOS E FRIGORlFICÖS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr� Enrle<> Fel1ilI', 113 - Fone 72-1017

A rota da malha
,

,

. Nós temosludo
·

para a radar a todos.
,Ven a conhecer

a linha Chevrolet 87.
Cenheça em 71QSSa loja a linha 'Chevrélet 87" a 'maís completa' do mercado,
Nó. temos' o carro que você necessite pera preencher as suas exígêncíes,
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. '

, � ..... '-"". �
...

" =- .'
-

ELETROL'AR'

Comercial de' Peças Lida.

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por téCD1cos treinados na fábrica e o bom aten-
'. /, '

" ,

dimeato é um direito seu. ..
.,,' ..

' '.'
'

Peças e acessórios originais e assistência tée
ftiea autorizaaa' ARNO, WAUTA, BRITÂNIA.
BLACK " DECKER, FAET, GE" ELETROLUX
FAME e PORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.30g .:.. FONE 12-2200,'

Jar.gu. do Sul .; SC.

---��--+--------��--------�._,

CONSERTAMOS TAMBEM'AS SUAS, PERSIANAS .

Nosso novo ,telefone � partir. de 10 de [unhoi

72�2838.

",
- .

Frioliveira Com. e Repres.·Uda.
Fiambreria" .

,"

Prellu-.tos, que.jos, lingu1ç�s, ,héUl1bur,ger,
kJbe, ,.lmôl1de,ga e outros.

Agora d1ari�ente co.. carnes 'b0V:l,D.ii8"
SuiDU e av8li.

i ali'� Av. Mal. Deodoro, 744 ,(proximdàdes do
Colégio Divina Providência)' ou faça a s�a enco-
menda pelo fone: 12�1_18".,

'
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LJF �omemora Jubileu te, Coral e a'gua'rd;a Seleção' :Brasileil>8
-

.

A Liga Jaraguaense de

Futebol (antes de Dês

portos). comemora ,no dia

09 de [unho o Jubileu de

Coral. São 35 anOs pro
movendo e incentivando
o esporte mais difundido
e praticado no Brasil: o

,�teb'ol, O, 'presiden�e
'Waldemar VIeIra tencío

na marcar a data com

uma donfJiateTnização,
enquanto aguarda do di

retor de futebol da CBF,
Pedro Lopes, a confirma

ção da vinda da Seleção
Brasileira a Jaraguá do

Sul, para a realização de

um amistoso com uma

Seleção Regional e que
serviria, também. para a

entidade arrecadar' fun
dos destinados a cons

trução da sede própria.
em .eonjunto com a Liga
JaraguaenSe de Futebol
de Salão, Liga RegiOnal
de Volibol e Basquete-,
bol e outras Ligas que
venham a: ser fundadas.

Com o encerramento
da excursão da SeleçãO
Brasileira na Europa' e

ori€nte Médio,' Vieira

aguarda contacto de Pe-

Dois loques
O,Clube Rec'ea:tivo Ar

dmno Pradi, conquistou
o primeiro turno do Cam·

peóriato Citadino Adul..
to � Futebol de Salão. (

A última rodada, dia: 29,
acusou os �esulta.dos Ju
ventus W x O Fanfarra,

'Nápolis 5x3 Rio Molha e

Arduíno Pradí 3x2 .seíe-
, to. O více-campeãe foi o

Nápolis. O Citadino A-,
dulto tem, agora, jogos
às , terças. e S1extas·felras.

_ Depois de obter' o

terceirÓ h�gar nO "gread"
de largada, o carro da
Kohlbach deu apenas se

te voltas na abertura do

Campeonato Brasileiro' de
stock�Cars, domingo, em

Interlagos, São Paulo.
Problemas no radiador.
tiraraPJ, Sávio Murila da

prova. quandO conserva..;
va a terceira �sição. ,

Agora, é tentar a recu

peração no dÍéi 14, em

Goiânia.

_ Um bom público tem.

presUgtado o Tomeio
Municipal de Jr,utebol de

Campo da CME de Sch-
,

roeder. Na quarta roda·
da, dia 31, GrêIIlio To
maselli Ox2, Aliança:" e

I!nternadonal lxi Confi·
nental A última rodada
do prlmeiro turno tem
previstas as partidas en·

tl'!e Olimpico x Interna-I
clonal e Comercial x

Grêmio Tomasem
.

dro Lopes, que da Irlan
da enviou à Liga cumpri
mentos pelos 35 anos de
fundação.' Também a Fi
fa endereçou à entidade
mater do futebol, as fe
licitações pelo ',j�bileu.

,
CURSO PARA ÁRBITROS
Está confirmado para

os días 12 e 13 de junho,
em Jaraguá do Sul, a

realização de Um curso

com 20 horas. destinado
a árbitros, bandetras e

representantes, pela fe
deração Catarinense de
Futebol. O CurSO deverá
envolver dirigentes das
Ligas de Jaraguá do Sul,
Joínvíüe e Corupá, sendo MICRORREGiJ"'IiAfS'
ministrado .pelo diretor
de árbitros da FCF Os-. Bocha e volíbol mas

car Areher e pelo presi- culinó são as modalída
dente da Associação dos des em que Jaraguá dó
Árbitros Profissionais de Sul parttcíparã, em Join-
Santa Catarina. Patrícia vílle, de 10 a 14 de ju-
Mattos. nho, nos Jogos Micror-
Haverá igualmente um regionais. que são seIeti

teste prático e avaliação vos aos Jogos Regionais
física e no encerramen- e Jogos Abertos. Os
to, dia 13 ' à noite. pa- municípios participantes
lestra com projeção de são JoinvilIe, Jaraguá do

"slídes", a ser conduzida Sul, São Bento, São

possivelmente, pelo pre- Francisco, Campo Alegre,
sidente da FCF, Delfin Garuva. Barra Velha e

de Pádua Peixoto pilha. Rio Negrinho, nas mo-

dalidades de futebol de
PRIMEIRONA � s:ENIOR salão, bocha � volibol.
Com um ponto de van- Na primeira partida da

tagem- o Botaíego FC, bocha, Jaragu"á do Sul
da ,Barra do Rio Cetro, enfrentará São Francis
segue líder do Campeona- co e no volíbol masculí
to da 1110 Divisão da Liga jno, Ja�aguá, enfrenta
Jaraguaense de Putebel. Garuva. A delegação ja
Na terceira rodada do raguaense será a maior,
returno os resultados da

'

com cerca de 35 pessoas,
Primeirona e As;pirantes !entre I atlleta� técnicos.
foram Os seguintes, dia' dírtgentes e pessoal de
31 passado: Guarani lxO apoio. Após os Mícrorre
Garibaldi (3xO), América gionais, virão os Jogos

, lx2 Botafogo (lx3), AI- Regionais, marcados pa
vorada Ox2 Cruz de Mai- ra Timbó (Leste-t-Torte),
ta (Oxl) e Malvice 3xO nos dias 20 a 23 de agos
Aliança (OxO nos ,aspí-, to.
ranteS). Nes'te domingo,

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

às 14 e 15h30, respecti- nNIS DE MÉSA JOGOS

vamente, jogarão Gari- Jaraguá do Sul, par
baÍdi x Alvorada. A14an- t í c i pO u no final de
ça x América, Cruz, de

sem a n a passado do
Malta x Guarani e Bota- 30 Torneio Aberto de
,fogo x Malvice. Tênis de Mesa, de Balne-

ário CambQrfú, junto co;m
a cidade anfitriã. Itajai e

Blumenau. Foi na cate

gOria individual, onde A
bel Mosca obteve a quinta
colocação e Dalton Lue-'
ders a sexta colocação.
JbãO NélSOn Stavis e

Glauciano Mosca tam
bém participaram. E de
13 a 15âe junho. no A

gropecuário. acontece o

2° TorneiO 'Aberto de
Tênis de Mesa de Jara
guá do Sul. estando a

bertas inscrições na DME
ou no próprfo local, na

tarde deste sábado, onde
poderãO ser feitos treina
mentos com vistas ao

Torneio.

Velihol: :Brasil 'e, 'C'lJrria 'dia '13 1,1 Jara.uuá
Um público de 1 .380 a Seleção Brasileira e a

pessoas (1.230 pagantes) Se.leção Coreana. que
assistiu dia' 28, quínta- se preparam para o Cam
feira, a vitória da Super- peonato Mundial de Va

gasbrás sobre a .Hering líbol, em 1988.

por 3 a O (15xl, 15x12. Na preliminar,
,

às �18h,
15x3), no Ginásio de Es- jogarão DMEIKohlbach
portes Artur Müller, 'pro- x CME SãO Bento e às

moção da KOhlbach . A 20h30 Brasil x Coréia.

bicampeã brestleíra, com Os' ingressos antecipados
as suas estrelas, foi a- podem ser, adquiridos" ao

, tração à parte do gran- preço de Cz$ 50,00 na

de amistoso. E diante do Só Sport Modas, Lava
sucesso, a Kohlbach vai Rápido (defronte o Sup.
trazer ao dia 13 de junho

/

Sesí). Petiscaria Gata

Já o Campeonato de

Sêniof (Vetera,noS"), em

sua terceira rodada, a

presentou os resultados
Malvice lxO Veteranos
Guaramirim, Caxias Oxl

Botafo�o e João pessoa
3xl Alvorada. A rodada
deste sábadO, dia 6. a

partir das 15h30. marc�
as partidas entre MalV1-
ce x João Pessoa, Vete
ranos Gu�ramirim x Bo

tafogo e Alvorada x Ca

xias.

'Jornal do Interior, a

força da ComunicaÇão
Impressa.

.Branco e Escola de Dati
lografia Rui Barbosa, em
Guaramirím, No dia do,
jogo, o ingresso custará
Cz$ 70,00�

,

A Kohlbach vai, ainda, .

ao término do Campeo
nato Paulista de Futebol,
trazer a Jaraguá do Sul
.a equipe do Noroeste de
Bauru. que patrocina. pa
ra um amistoso com o

JEC, no :estádio Max
Wílhelm,

.'
'

Conhecidos classUicados à OUsela
O Sesí, Centro de Ati-'

vidades de Jaraguà do
Sul, está encerrando as

elímínatórías para a O-
limpíada &esiana, apon-]
tendo as oito equipes
que participarão da fase
final, no mês de setem
bro. No futebol suíço ve

teranos. classificaram-se
Weg Motores. Marisol,
Weg Acionamentos, Me

nlegotti, /Malwee, Seara
Kohlbach e Marcatto, en-'

quanto no suíço Iívre a

rodada deste final de se

mana é que definirá as

finalistas. No futebol de
salão, das 16' classifica
das, doze eram conheci
das na manhã de terça
feira. sendo elas Mannes,
Confecções Neuza, Mal
wee, Weg Máquínas, Ar
gi., Marcatto,·Seara,
Bretzke, Indumak, Urba
no, Max Wilhelm e Lu-

limar; as demaís foram
conhecidas no decorrer
da semana. A bocha e
volíbol têm ainda roda
das a realizar.
O Conselho Desporti

vo Sesiano reúne-se día
8, para sortear as cha-'
ves para os lOs Jogos de
Salão, cujas inscrições
'encerraram-se na quinta
feira, dia 4. As competi
ções de truco, canastra, '

g-eneral e dominó aconte
cerão nos dias 20 e 21 de

junho. E no día 28, no

Dia do Sesi, Prova Rús
tica em seis categorías,
masculino e feminino.
As categorias são: Fral-':�
dínhas _' até 7 anos, Mi
rim...;.. até 12 anos, Infan
til-até 15 anos. Juvenil
até 17 anos. Adulto .,...

de 18 a 35 anos e Vete
ranos ._,_ de 35 anos para
cbna.

AUetism'o: JS bale DO'VO recor�e
O atleta Wq.lmir Oes- c/barreiras. O atletismo

tereich, da DME/Dalce- de Jaraguá do Sul volta
lis, bateu o recorde ca- às pistas nos dias 18, 19,
tarinense nos 300m com 20 e 21 de . junho, no

barreiras;, com tem,po €Ie Troféu Brasil, em São

41seg08' déctmos, durante Paul<!)" onde no dia 19 a

as disputas do Ca�.peo- contecerá o "duelo" en

nato Estadual de Menores tre Cornélia Holzinger e

até 16 Anos, em. Joinvil- Maria do Carmo Fialho;
Ie. classifLcando-Ste para em busca 'da vaga nos

o Campeonato Brasilei· 400m c/barreiras, aos

ro.
' Além desta coloca- Jogos Panamericanos em

ção, 'foi o segundo colo- Indianápolis, EstadOS
cada na prova de, 110mUnidos.

VARZEANO ,TEM RODADA NO N. ALIANÇA
A quarta iodada, do domingo. dia 7. jogarão'

(Campeonato Municipal XV Novembro llB", x S.
V,arzeano d e Futebol, AntôniO, Santa Luzia x

proporcionou no dia 31, Arsepum, XV Novembro
o desenvolvimento de "A" x Vila Lenzi, Ola·
seis partidas, no Estádio ria x Nova Aliança, Vi
da NOva Aliança. Pela la Nova. x Independente
manhã, Santa Luzia lxO , Eil Mecânica César x Estra-
Braverde, S. Antônio da Nova.
:-''xO XV NOvembro "A",
Vila Lenú lxO Arsepum; No dia 14, em Vista
à tarde" Cobra Ox4 Cana- do� Jogos Mkrorregio
rinho, Bangu lxO Con- nais. em Joinville. nãO

tijnental e Rio Molha haverá rodada do Varo
OxO portugUesa., Neste zea!llo.
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_ A cidade comenta a sumária demissão do Prof.
E.V. Schmöckel, depois 'de 12 anos de servtço. Sll;-,
máría sim. . Praticado o ato, de violência eontra d01S

funci�nários categorizados, surge um' íatc nevo. ad

vindo de má "assessoría". Um vardadeíro- tiro n'água.
Reconhecido o erro, sobram' dois camínhos: pagar
vultosa' indenização, criando um novo. "marajá". ou

reíntegrar os funcionários, com todos os direitos aso,
b 'na-o é, "seo"segurados. Deve funcionar o om senso,

-Eugénio.?

_ A Pínínvest S.A. Crédito, Pínancíamentó e' In;
vesnmento, desativou a agência de Jaraguá do Sul,
como medlda de ''.enxugameIÍto'' traçada" pelá ,sua

diretoria. AS atívídades. foram ence rradas no -día 29
de maío, perdendo, com isso, a cidade, uma iin�tuição
flna·nceitta 'que há doze ou treze anos ,vinha prestando
atendimento à cofáunldade m'icrorreg1oriaI.

.:.. A agêncía de Jaraguá do Sul foi uma das �8 de
satívades no Brasil, a única dO Estado, permanecendo
apenas .as agências de Ploríanópolis, Joinville � Blu
menau. A instituição vai voltar-sé mais às praças onde o

uso de cartões de crédito é maior. Cem isso, os ha
'bituais clieates- do' crédito pessoal ficam assim preju
dicados em' seus' empréstimos emergenciais.

.

. ,� _.

,

_ A Comissão de Justiça da Assembléia aprovou os

processos que pedem a críação de �ês novos mu.m
cípíos nó Estado. São ös distI1tos de LiJjdó�a [munící
pio de Concördíal.Tporã (Mondâi), e Iraceminha (Cunha
porã.). Além destes três. dístntos em. vías de_ emano
cípação, outros quinze processos idênticos estão sen

do examínados pela Cemíssão de ,Justiça da AL.

_ O deputado Paulo Roberto' Bauer é um dos no
Vê deputados estaduais lígados ao setor agropecuá
rio de SC, que' integra a Frente Parlamentar Coope
ratívísta, iniciativa da OCESC, criada como objetivo
de defender os Interesses das "Cooperatíves . e seus

associados na Assembléia Legísíatwa. Paulo recebeu
apoio do sistema cooperativo para a sua eleição.

.

_ Jarag1iá do SuÍ está apoiando o nom� de Luiz Fer
nando Navarro Uns; ó China, pilTa a ��pé:t1ntendên
cia da 'Receita Fédelral� Região, que abra�ge o Pa
nwÄ

.

e Santa Catarina. ,China era assessor do ex-su

pei1_hténdent� ·Massad Deud FiÍho, te� b�m 'relacio
namento em Jaraguá' do' Sul, inclusive laç�s familia-

,

res, dai a raião do apoio, que pode resúltar em bons
dividendos.

� A Justiça .Federal vai instalár rio dÍa'20 de junho,
em, 'JoinvH1e, a ,primeíra vära federal localizadà no

interior do Estado. -Ein janeiro 'ultimo; ö Congresso
Nacional 'aprovou à criação de' 68 novas varas" ,das
auais quatro' em Santa Catarina. A de Joinville terá
i't'hI'árigÊillcia 'eni' 31 munídpios, como Jaraguá do Sul,
Blumenau, São Bento, Mafra, Canoinhas e outros.

_"_.
.

.

� O Sesi devé iniciar no se'gundo semestre a cons-
. trução do seu ginil'slô ,de esportes' em: Jàraguá, aos
iundos 'do Cenf.irô de Atividades. A obra 'já. está
ga.ranUda e }>alià Õ àno que vem, o 'municipio' poderá
:;er contemplado cóm- a cozinha industrial do Sesi, ho·
je existente aperuuf em 'Johiville e Blumeilau. Deve
entrar' no (l rçamento da· supérintendência do Sesi,
,P�a, 1988. "

.

;��_ � toc.heira: O...ex-prefeito de:Ma_ssar:anduba� Dá
:vio L�\l, ,decla.rou que, Se em 1990,. nas ele;ções par
liimentares, ,o �prefeito, Durval Vasel sall' candidato,
"tér-á O seu, apojo amplo e irrestrito. Está com Durval
'e' não abre. '

<
r "'ANTEs .DE TOMAR �"MA

. 'OECISÃO,
.

TOME 'UMA

DECISÀO, INTELIGENTE.

�Café- ..s II $,-S E

o secretátiO de Obras rua Bernardo Dornbusch
e ViaçãO da prefeitura, em toda a sua 'extensão,
Muníéípal .de Jaraguá terá iniciada as obras de
do Sul, engenheiro Afon- ábeitura e lnfra-estrutu
so Piazera Neto, in [01'- ra, ,para o ésfaltemento .

mou 'ao "Correio- dO Po- A ordem .de serviço já
vo" que foi íníctada

.

a foi expedida a,' Engépase
implantação da: ,infra-es-" e 'o inició dos trabalhos
trutura de galerias na rua . está. pendente a um a

João Carlos Stein, que certo financeiro que a

dá acesso ao Juventus, empreiteira vem pleite
até a altura do Ierro' ve- ando e que

-

está sendo
lho Scheuer' e.. ainda, até contornado'. -",

o 'portão de 'aC(-:S'jO
-

ao Ainda em telmos de

-complexo ssporüvo-so- obras' públicas, ache-se
cial juventino, para .rc- em fase de conclusão o

ceber, na seqüênCia, a trevo na entrada do 'Chi
pavimentação a narele- co de Paula � assim que
lepipedos, num tot_al de terminado , a rua João
9.800m2. Da mesma f01- Doubrawa (Tifa da Pól
ma, na rua João Planins- voraj receberá a paví
check,' iniciaram-se os mentação' e, seguídamen
trabalhos de colocação te, a rua Henrique Mar
de tubos" uma vez que quardt (Tifa des Pereí
receberá' o oalçamento ras). O _titular, da SOV
em toda a sua extensãO, acrescentou,' ainda, que
assim. -que conc(liuída - a· na próxima segunda-fiei
rua José Emmendoerfer. ra inicia-se a edificação
sua paralela, dentro de dó Posto de Saúde' de
45 días. âproxímadamen- Nereu Ramos, com 63m2
te.

.

de área construída" em

Píazera adiantou tam- terreno doado pela Mitra
bém que engenheiros do Diocesana., Em 45 dias
DER/SC, em contacto, estará pronto.
com o prefeito Durval Na áreá educacional, o

Vasel, garantiram
.

qne prédio da Escola Munící
dentro de .quínze dias, a pal de 1° Grau São Judas

Lan'ça,do ,O 2� Concurso, FOlográfi.co
O .2° Concurso Foto

gráfico "Jaraguã do Sul
111 Anos",

'

foi lançado
na -rnanhã de quarta-fei
ra, nas modalidades pre
�o e branco, aberto ,a

todos oS interessados 'em
i'Ílscrever seus trabalhos.
.os mesmOS,' apresentados
nO tamanho 20x25, deve
rão ser entregues à Fun

dação Cultural, anexo a

'Secretaria :de Educação,
Cultura',' Ei.porte e Turis,
mo (Av. Getúlio Vax-"

, gas !}03), até o dip. 7, de
julho. '

Cada ""participante "",po
de'rá inscrevei' até Seis
fotografias por modali-

dade. Os trabalhos serão
analisados' por um júri,
cabendo aos três. primei
ros lugares, por, ordem
e modalidade Cz$ 4 mil,
Cz$ 3 mil e Cz$ 2 mil,

.

cuja premiaçãó será, en
tregue ,no dia 22 de
julho. As 10tografias que ,

se enquadrarem no regu
.lamento, fka:rão expostas
no Centro, de 'luformu'
ções Turísticas, no perío"
'do 'de 17 a 27 de julh(,.

O . formulário' de 'inscri
ção poderá se'r' apanha
do na Secet Ou nas estú
gíós, fotográfiCOS de Ja-'
raguá elo Sul. junto com

o r�gulamentb. ••

,Hospitais

1987.

pro'rrog'am_.. .�. I

,convênios
os

Fói prorrogado em 60
dias o prazo do convênio
do Inamps ,COIJl os hospi
ta!�s catarínens es, para
estudos ,

e possíveis re

formulações do contrato
padrão. No últímo do-,
mingo estaria. expirado o

tempo determinado pelos
hospitais, que não con

cordaram com algumas
cláusulas do convênio.
A tendência é 'que o

instituto acate' algumas
reivindicações ,das casas:

de saúde, já 'que 'conce

deram .malhórias neste
primeiro período de mo

bHiz-áç:ão,,- como o aumen

to das diárias na ordem
de 94,5%, passando de
ces 74,ÖO para Cz$ 144;00
No último dia' 26, 'a

ASsociação Catarínense
dos Hospitais decidiu

pela prorogaçãö'
-

�para
,màis 60 dias '(até 31- de

julho) de prazo pára 'que
o Inamps, reformule-· o

cOIl:vêI1io � 'apresente os.
estudos feitos pela '�Co�
mlssao Interministerial
de Custos Hospitalares,
fatOr importante para a

determinação.' ôlo valor
das, d�árias.

BARRO E AREIA:
.

ALERTA'
A partir da " sugestãO

levantada ,pela Comissão
Municipal' de Defesa do
Meio-Ambiente, a Comis'
são Mun�cipal de' Trân
sito está tomando provi
dênCias no sentido de que
o artigö 47, i,nciso IH _da
Código de Post1J.ras,. que
trata da segu'átnça, �. hi

giene
'

dos logradouros
públicos seja. observadO.
Isto posto, buscando so-:

bretudo. a segurança, to-

,do o tr.ansporte, de mate-.
riais ou objetos· (barro,
areia ,e outros) ,(levem
estar deVIdamente co'

. benos com lona, quando
Os veículos transitarem'
,na zona urbana, prInci
palmente nas vias, pavi
mentadas do município,
ele Jaraguá do Sul. O não,
cumprimento poderá, . a-

.

carret:a� sanções aas in
fratoreS.

t :agrade'cim'e'nl�
para·

e 'convite'
Culto

,Os' familiares enlutados de

BRUNO PAULO OSÇAR MAHNKE

faletido: no dia 03 de junho,: com a- idade de
86 anos incompletos, agrad-ecem ,sens�b'lizados
as �aJ)ifestações de carinho e amizade a todos
que .de uma forma ou. de outra se assocliuàm
aI), pesar_ da farriília, ,aos que enviaram flores, .

coroas, cartões e' telegramas, . ao Pastor lngo
Plsk�L aas Corais da, Igreja Evangélica e da:-
OASE e taI)'1bé� aos qUe acompanharam as ce

rü;nôi}ias - {-Qnebres na Necrópole Municipal .

OutJossim, convidam para o Culto em Sua

. inte1}ção,' às 8h::>Omin deste' domingo, dia 7, na

Igreja Evangéli�a Luterana·Centro.

Jaraguá dO Sul, 04 de junho de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




