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.

CoruPª prepara· as festividades dos seus 98 anos. de fundação
Sesp garante recursos para projetos,

de espansão da rede

Corúpá prepara-se para ção de Jaraguá do Sul, lítar e shows com fanfar

comemorar seus 90 anos . em 26 de março de 1934, ras e bandas no Ginásio
de fundação e. 29' anos . Hansa Humboldt, o 'pri- de Esportes wui, Germa
como municípío emanci- mitivo nome do munící- no Gessner. A programa
pado política e' adminís- pio, passou a integrar ação ,será encerrada às
tratívamente , A sua nova comuna. Em 21 de 19h30, com a sessão so

fundação data de 07 de junho de 1958, porém, Iene da Câmara de Ve

julho de 1897" pelo colo- pela Lei n" 348, Corupá I eadores, que p:es�ará
nízador Karl Fabri e ein conquistou a sua eman- homenagens aos ex-pré-
1908 foi elevado à cate- cipação, tendo como pri- feitos do municípios.
goría de distrito de

'

Ja, in- meíro prefeito eleito. REAJUSTE SALARIAL
WOll G no Ge"s'ner

'

A Câmara de Verea-vllle.. Com a .emancipa- 1 y erma o ,.. ,

HOje, Albano Melchert dores de Corupá aprovou
Jirige o município. o projeto de reajuste
Esta, a síritese hístórí- salarial aos 'servidores

ca de Corupá. Os aní- municipais, a partir de
varsários de fundaçãO e 10 de junho, de 4Q%, pa
de emancipação. serão ra os ativos, inativos

.

e

amplamente comemora- pensíónístas. COm este

dos. com uma exten?a aumento, o salário mini

progremacão que .m'cta- mo na Prefeitura passou
se no dia 3 de julho com para Cz$ 4.900,00 e o

retrete no Coreto da Pra máximo, para Cz$
ca Artur Müller pelo 31.899,00, Aprovou tarn

Grupo Os Schiavini. Pa- bém o Legtslativo o 'pro,
ra o dia 4, às lOh, larga- jeto de suplementação
da da 4� Volta Ciclistica de verbas no valor de

Norte Catarinense, per- Cz$ 2.400.0.00,00, por
curso de 187 quilômetros; conta do excesso de 'ar

e, ainda, passeios ciclís-
.

recadação .E pare análi

tíco e motociclístico- ro- se das Comissões' de Fi

dada do torneio region.·al nanças e de Legislação e

de volibol, jogo de fute- Justiçâ, acha-és o proje-'
bol de salêo entre cegos, to-de-leí que rezulamen
CME de Corupá x 'Em- ta a cobrança da pavi
braco e o Baile Munici- mentação em OrN:>,

pal, no Salão. Atirado- O vereador Ernesto Fe-

lipe Blunk apresentoures.
.

No dia '-
6 de julhO, se- indicaçãO pedindo que o

gunda-f.eiTa, feriado mu- I:cenciâmento e a emis

nicipal, às " oh alvora�a sãO. de certtEcados de

festiva e durante o dIa, v(-ículos seiam feitos. nas

desfile do BatalhãO de df�egacias' de polícia,
In,fantar'ia de Join\ville, descentralizando o servi

de pelotão da políCia Mi- (O do' Dt-Lê.Il_._'__.,:_'._'
CRIADAS 467 NOVAS EMPRESAS',ATÉ MAIO

Apesar da' forte cri- maiO, o número atin
Se econô;mi;ca €1 dos ge a 567, isto en{llo
daros indícios de re- bémdo Jar,aguá do Sul,

\ cessão, wntinua. em Guaramirim, Corupá,
/:r:ancO cnescimento o Schroeàer e Masca

.núméro de novas em- �andub\'l.
presaS na região de Em !11ê.io foram cons-·

Jaraguá do Sul, apu- t:tuldas 42 firmaS li

rado pejo relatório dó mitadas e 56 alteraçõos
'ê'Scrité-no regional da contr-aJrmis, 86 firmas

Junta Comercial do i,ndlviduais nOvas, 11

.Estado, que funciona abertura de filiais e 8

aflexo ao Centro Em- altera,ões contratu

pt'sari.al. Em
, maio:. ai_s ,de' �ociedades rla-

entre individuaIS e lI- nOnlmas. D� total 't;
mitadas foram consti-

.

empresas crradas, ,ate
t 'd S 128 novas 'em- maio 22C eram. bmlta-UI a

,

, 7. '

d' 'd
.

presas e, de janeiro a c1üs e ,)'.4 T lll_ lVI Uals.

primeira etapa a título
.

de experiência, de 50
casas pelo Projeto Muti
rão. A Jaraguá foram
destinadas 1.500 casas e·

a Comissão Municipal de
'

Habitação vêm levantan
do áreas passíveis

.

de
.

compra, para a constru->
ção das mesmas, em re
gíöes diferenciadas- do
município.

,

Esta semana, as ruas
. pavimentadas com asfa-l
to receberam os neces

sárlos consertos, dada, a

situação em que se en

contravam. O municí
pio, segundo Durval Va
scl. solicitou orçamento
de custo para recapar as
ruas Reinoldo Rau e

Walter Marquardt,' em

todas as suas extensões,
por serem as mais mçví
mentadas e onde os pro
Llr-mas apresentados são
ma.s erltí.':fJs,· Da mesma,
forma está em estudos o

rscej-amsrí'o da Marechal
Deodoro com asfalto.

Desde o dia lOde ju-
'nho, a admínístração do
'Serviço Autônomo Mu
nícipal de Água e Esgo
to de Jaraguá dó Sul,
passou para a Fundação·
Serviço Especíal de Saú
de Pública (Fundação
Sesp), ligada ao Ministé
rio da Saúde. Convênio
rieste sentido foi assina-.
do há dias. ficando a

'Fundação admínístrendo
o Samas nos próximos
dois anos e meío . A S€Sp
já garantiu recursos, de
Cz$ 1 milhão, a fundo
perdido, para elaboração
-de projetos de expansão
da rede de água do múni
cípío. para OE próximos
vinte anos.
O pre.eíto de Jaraguá

do Sul, autorizou o iní
cio da terraplenagem do
imóvel de. 80 mil m2. de

pl:cprieuf!clc', do munící
pio na Ti!a' dos Mart'llf:,
ptra que '!:.E'ia prcced'r'a

.

a posterior infra-estrutu
ra e'a construção, numa

Já está sendo v,leicula
da a campanha ppbl!citá
ria da: Federação dos Di

retores Lojtstas de Santa
Catarina, lançada em Ja

raguá do Sul por. ocasião
do Congresso Bstcdual
do Comércio Lojtsta, no

final de meão , Ela ob'[e
Uva esclarecer a opinião
pública sobre os reais e

feitos da tntlação. Deno·
minada "Inflação _ A

verdade deve ser díta",
"

a campanha já está nas

TVs, rádios e [ornaís, o

texto e . imagem dos a

núncios. v€!icu�àdos\ cul-'
,

pam exclusivamente o

governo pela alta exage
rada dos preços e pela
�n:nação, cujo fato . ,cau

sador é o déiicít público.
Prelei·turas. recebem o FuQdo de
Emergência do GoverntJ fe.deral

RUIM .o Ministério do· Pla
nejamento comuniCou
esta, semana às prefe�tu
raS da: microrreg:ão, que
liberou a' primeira par-,
cela ,do fundC}- de eme::

gência errado pelo presi
dente JOsé Sarney,' de

positada nO Banco do
Brasil. A liberação da
outra párce1a dar-se-i;Í na

primeira qui.nzena de

julho e somadas, corres

pondem a uma cota men

sal do Fundo de Partici

pação dos Mun:ciipiösl,
A informação foi 1 bera
da pelo' pres'dente da

jA'-1lval't, Durval Vasel.
dizendo' também que o

compléxo garagem, ofi
cina e, fábrica de tl.:bos

da prefeitura de Jaraguá
na Barra do R'ó Cerro,
dev'erá serinaugmado em

julho, durante a �emana
,de Jaraguá, Tambt:m
naquele período será
inaugurada a c'.clovia e

neste sentido' estão sen

do exped!dos 'conviteS
ao ministro Deni Schwartz'
do Desenvolvimento

Urbano e ao presidente
da EBTU, Telmo Maga
(lan.

A caça predatórliJ! ' de
pás�arc3, po inverno, é
frequente na região. Cen
teuE:::', são imJ:i1edo8ilmen-)
te exterminados nos H
,na�s.cie-lsemaDla., pnn�i
pälmente, se� que' 'haj a
unta ftis.calizaçã9' Nada
é respeita:do. No ano

p,a,ssado, por exemplo,
num domingo à tarde, um
grupo de moleques' ra

crtr,lcou, com espiilgar
r!as de pressão, 105

.

sa

hi;\g-preta, na TUa' d�
Pólvoi:a. Casos como es·

te são frequentes. .Até
"lJ<'ncJo?

COlú relação ,as obras
de acesso à segunda pon
te (1,8 qu�lômeti-o:, den
tro de 15 dias, no rra's
tard�H, �erão reinic:ados
os trabalhos, já élutori-
7ad0s nel� DER/SC.

EXPOSITORES CROMADOS;
l'

'

. MOVllv1ENTACÃO INDUSTRIAL.IRIIMB.

FESTAS JUNINAS _
COMEMORE MAS NÄO_ SE E}{,FONHA AOS PERIGOS.

--�----��-�-----�--������
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Jaraguä do Sul __ Semana de- 13 a 1S de junho de 1987 CORREIO

altamente prof1sSlona]!".,NOVOS DIRIGENtES
Os clubes de serviço, da
cidade preparam-se para
a renovação de suas di
retorias. Em 26 de junho
Aristides (Marlene)' Pans-
teín, entregam a presi- Diretoria e a APP dá Es·

dência do Rotary � Club cola Municipal de 'lo

para RoÜ (Gillian)' Her- Grau Alberto 'Bauer, da

mann. na mesma solení- rua Guânabara, convídan
dade em que o Dr. Mar- do a comunidade, de modo

lo' (Jandíre) Sousa assu- geral, para a-sua festa [u
me o honrosa' cargo de, n'ina., nesta 13 de junho, a

governador do iDistrito, partir da 14h, no páltio do

'465 de Rotary Internatio- e'stabelectmento. As atra

nal.' No Líons Clube' ções. próprías da ocaslião
,

'Q>lntt'o, Osmar (Rosene) não faltarão." �
Vailatti 'Vão' passar no

dia 2 de julho o bastão

presídencãaí 'para Afejn

so (Sílvia) Piazera Neto
, e no dia 6, torna posse
como' presidente do Líons
Cidade Industrial. Oní

valdo (Doralice)' Stahélin,
,

que substituirá a Oswal
do (Ignez) Pereira.

DO P0VO

Gente·.& Informações

EM AGOSTO·:_ Naque
le. mês, em data a confiro

mar, �rá realiz�d\o em

Jaraguá do Sul; umleilão ' G.E.N.,T.E _ Estrea-
,

de arte, idêntico ao aoon- ram idade nova nos . días'

tecido em'JQinville, sema- 5 e 12, 'as irmãs carla

na passada, promoção das Haake Mayer 'e Kann

Galerias de Arlte Lascaux Haake
'

Boeh:m. Trocam

, e Açu Açu, com parte da idade' día 14, carmem

renda revertäda à Ação Breithaupt .día 15 _ Hel
So<=1al; O Leilão de Artel la Fuck Seidel e Alba,no

de Jaraguá do Sul, no ano Melchert [Corupé], dia

passado, no Beira Rio, re- '16 _ Resane Sçhinöckel
sultou em grande suces'so. Buerger, ,dia 18, _ Janice

Breithaupt e d�a 19 -

PRA1:0 TIPICO _ A só-' Rosemal'y Loss Behling. _
ciedade Cultura Artística " "

,de Jaraguá do Sul confir- AGRADECIMENTO
mou para o mês de agosto, O CDL de Jaraguá do

no dia 14, a Noitada do Sul está agradecendo ao

.prato Típico Italiano, em "Correio do Povo" a co

homenagem ao Dia dos laboração e ö apOio, pela
,Pais. A diretoria já ini- divulgação 'e inlformação
ciou os preparativos da dos preparativoS e reali

Sua tradicional promoção zação do 'Congresso Esta

que deverá ter lugar no dual LOjista, realizado em

C.À. Baependi. ma:,o e' que resultou. em

retumbante suceSso, em

FESTA JUNINA _ A todos os sentidos.

'João e Maria'
o ponto elegante de vestir bem os seus pim

polhos., Agora na Mare'cJlal Deodoro 819, a sua

espera, sempre COm as últimas novidades.

Jaraguá' Video Clube
FILMES SUGERIDOS

The Quest _ Greystoke _ A verdadeira lenda
Tarzan _ 52 'Pick-Up _ Short Circuit _ Shan
gai Surprise _ A Missão � Comando para ma
tar _ Dirty Harry _ Def-Con ,4 _ O Guerreiro
Imortal _ Dois caras. da pesada _ 'Gremlins _'
Pluto _ Mônica e a sereia' do rio _ Covergirl
"-., A testemunha _:. Entre dois arriares I eIl:
Promoções especiais' para c�!entes de Guarami

rim, Corupá, Schroeder 'e Massar,anduba.
Venha conheCer o prático e eficiente ViDEO_,
CHEQUE'

JARAGUÃ VíD�(:)·'ctL;liJBE _ Av: Getúlio Vargas
no 49 _' 10 andéír�i\ sâfä 1109 _ Fone 72-2059. '

/

I

'FEIRA DO LAR ''':' Está
acontecendo em Curitiba,
no Parque Barígul, até o

dfa 21, a 4� Peíra do Lar
e Decoração, que movi

menta, uma Centena de

expositores .des reg iões
Sul e Sudeste, org<l:Diza
da 'pela Diretriz, Empre- ,

endlmentos.
,
,

BODAS DE' PRA-:rA.
Si2lXtß' 're�ira pl\'')xima\, dia

19, às 20h, na Ig:reja, E

vangélica Luterana-Cen
tro, a 'celebração dos 2f'
anos de, casamento de
;WB�demalr [Rosemary'
Loss] Benling, com come

moração no C. A. Bae

pendi •.

T.O.Q.U.E.S. _ Ter
mina às 20h deste sába
do, defronte 'a IgrejaMa
triz, a Feira Intercole
gial do Livro (PIEL). / /

Será no dia 25 de julho,
o Baile da 'Rainha dos
E�t.\ldantes, no B:aependi
cem o Grupo 4� Reden

ção.

PAN'ARTE 86 _

Fundação Calarineuse de

»AtINA 02

CUMPRIMENTOS _ A
niversariou dia 10 O cons

t�nte Ieítor da. coluna
José Roberto, Angelo. E
no dia 14 (domingo), ras

ga folhinha a Wilma C.
Belderrain .

' '

'Cultura 'e o Museu de
,
Arte de Santa Catarina
contírmando para Jara
guá do Sul, de 03 a:12 de

. julho, o Panorama Cata- ,CASAMENTOS -'- Nos-
rlinense 'die, Arte..a>in�i.ura, sa agenda branca deste
o PAN'ARTE 86 sábado, 13 de junho, re

gistra os enlaces matrimo
CANÁRIOS - Também níais de: Matriz, 17h15_,

em Jaraguá do' Sul; de Anselmo Bilke/Diva de-
28/junho à 05/ julho, no

, SOuza e' Í'8h _ Raul Ma
Agropecuário, o 8° Cam- cedo/Helena Waller; na

peonato Regícnel. de Cá- Barra,17h _ Jurandír Flo
nários e 'O 12° Campeona- ríano/Símone Píva.: 17h
to Catarínense de Orní- 30 _ Sandro Schrauth/
tología , São eventos de Claudínéia Wuerz e 18h
alto nível para serem a-

_ LeoniT 'WItnter ',Erica
precíedos.

'

Zimmermann:" em Nereu
Rain:os, 18h .. José Mül-

'AQESG -- Continuam' lerVVera Lúcia Moraes;
abertas, na "Associação Com São Cdi'stóvão, às'
Comercial, as mafrículas 16h30 _ JOsé Donato Fos-.
pera o Ciclo de Estudos f;ileiVenerancJ'a Der'etti;
de Politica e Estratégia Aos noivos, os nossos pa
da ADESG, a ser r�aliza,' rabénsl
do de 18 de agosto a 15
de dezembro. As martí
culas vão até julho

FESTAS Diversas
'festas religiosas, aconte,
cem nas próximas sema-

CONVOCANDO - Há:' naß, na região. Em Ne
rlo Bruch; presidente do reu Ramos, neste , final de
Sindicato dos Contabilis- semana. a Festa de San
tas de Jeraguá do Sul, to Antônio e nos dias
convocando os associa- '20 Ei 21 de junho, à Pes
dos, via coluna, para

:

a ta da Comunidade' São
reunião do dia 17, às 16h

. Luiz Gonzaga (Jaraguá
lno. centro Empresarial ESquerdo) e a Festa da
'(Associação Comercial). Igreia Matriz São José

(Corupá). "Eill Jaraguá
do Sul, ii Festa da Matriz
São SebastiãO es!tá már
cada para' os dias 11 e 12
de julho.

NOSSO ANlVERSÄ- ,

RIO _ Por requerimento
do vereadOr Rogério
Queiroz (nascido em Ja-

, i'aguá), ,a Câmara Muni
ci;pal dé ,p.lorianópolis;'
por unan�inídade, 'apro-,
vali o envio de felicita
Ções à direção, redação e

funcionários; 'pelos 68
anos de fundaçãO do
"Correio dö Povo';; O
teaegrámp_ 'veio, as�;nai:lo
pelo p'resitdente',' Aldo
Bellarmino da Silva; A
gradece,mos Os cumpri
mentos' e aS citações elo
giosas. > 'i�I-'!\

A

,BONS SERVIÇOS;
"

_

Uma familia' en�utada a

'grádece os bons serviços
da Funerária, Santo An

tôn�o, de" Vitório Lazza""
ris,' Trabàlho hODies to e

REI/RAINHA _ A So-
'D R O PES - Círcu- ciedade Víeirense rea1'h

lau esta semana na Eenit za neste sábado, baile pú
em S. Paulo, ,a recém- blico de rei e rainha,
contratada manequim' ,da 'com início às 21 horas.
Dalcelís. a Irma Mar- À tarde acontece a tra

quardt. / / A Academia dr;'Cionad marcha. Músi
Movimento .encerra nes- ca da Bandinha Bandei
te sábado; no Baependi, '�antes, de Blumeneu.
curso de manequim. 1/ De
18 a 22/agosto, em Natal
RN, o Congresso Nacional
de Agentes de Viagens.

Relojoaria

Jóias; relógios, pulseiras, anéis, aliança's.,
prataria, artigos em ouro e tudo, o màis para',
presentes na

Ive,nida
'Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Coruja
Seus fIlhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o castelo de seu, reizinho e

'sua princesinha. Enxovais para bebê, roupas in
,

hmto-juvenis. perfumes, bijouterlas, artigos para
presenles.

'

Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 1�0695

Mamãe
•

II

ii

CQPin{joso
A ROUPA INFANTIL

UM BRILHO NOVO E DIFERENTE,NA

MODA INFANT(L.

Getúlio Vargas 97 e Marechal Deodoro 382

CONHEÇA-O

35 ANOS _, A Liga Ja
raguaense de' Putebol co

memora, neste domingo,
na Anveg, com um al
moço' de confraterniza.
ção, seus 35 anos de fun-
daçãö.,

'

I

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72,2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'CORRJHQ DO' POVÓ'

_Campeonato Calariiense de-Ornitolegia;:tomeça' dia ,211 em "ârâgu'arj'
No período de 28 de Estado'; ,

junhO a 05. de julho, Ja- Nélson Barg (Zjnho), o

ràguá do Sul será sede príneípel criador' de ca

do 80 Campeonato Regie-
.

nários do
.

munícípío, .

na� de 'Canários e 120 fundador,' prímeíre presí
Càmp,eonato Catarinense. dente e presidente de
de ornitologia, em . de- honra da' Sociedade

pendências <;1.0 Parque A� .

Jialraguaense de -Canari�'

grr.>p$cuário', "Ministro' !ou1ltura'e . Ornãcultura,
João Cleophas". numa informou que 'espera.:se .

p�O.moç&o da . Sociedade . a. vísítação de 7' a 8 mil
Järágu-ilénse dê Canarí- pessoas, que terão' opor
cultura' e Ornítologia," tunídade de adquirir ca

com apoio' da Federàção·· nários com o preço varí
Ornitológica· Catarínen- 'ando entre Cz$- 500 a Cz$
se.. pr\:!Íeitura Munícípal 800,00:0 ingre!?�cI,

.

será

e .santur,
.

.: .' de' Cz$ 5;00, o que dará

, Cerca de .1.200 pássa- direito a concorrer a'

ros, entre canários, perl- cinco .cananos, com 'as

quites australianos ,e es-
/-
respectivas gaiolas:

pécíes exóticas, serão ex-" JULGAMENTO

postos, do quais 300 dê PêlO oitavo ano' corise-
.

Jaraguä do Sul.
. O muní- cutívo � SJCÖ' reali�ir o

cípío sedia pela segunda, Campeonato Regional de.'
vez o· Campeonato Esta- Canários, . que 'reúne Os

dua], santa Catarina si- pássaros. de criadores lo�
tua-se em estágio eleva-. cais .. , O

" julgamento sei�
dO dentro. da canaricul- nO ,lia 2i .de junho, ,peJo
tura brasileira e ·no. mes- Sr. Edemar, CuniCo; '. de

m:o, nível figura J;ai'agu,a ·Curitiha.. Já. OI!' partic�:
do: Sul, �éujos criadOre� pa'n.tes 'do : Campeonato
possuem plantéis, de .alta. Catarinerise de orpitolo
linhagem, fruto de iJ;lves- gia,. serão julgados' pelo'
timentos elevados Jeitos Dr., Luiz Fernarido f�C�i
constantemente .

e que Iii Beraldi, de Rezendé,
inauenciaram a fundaçãO R'io de JaneiTc),' .que é: o'
de' 'outras soc�edades no J>r.esiQ.ente da' Ord$!11'

Aldo vai a Brasília ':lentaf' verbas
O . prefeito Aldo' Romeo

Pagold" de Schroeder, in-,
formou' ao "Correio do
Povo", esta Semana, qu.,e
programou viagem' a

.
Brasília para o mês de

ju\lho, . '·onde irá tentar
. Iiecursos financeiros pa
lra várioS p-roietos que
estão sendo últiIilados.
A, Secretaria Especial de
Ação Comunitária' ,da E ·no final de ,junho,. a

Presidência dà. Repúbli- pre/eitu;l'a' de Schroeder
Ca (SEAC); Aldo en.cami� conclui a sala",do jardim'
nhal1á. o· projeto para i a de infância e dependên
construção de' quadraS� eiaS, com 13�J,ll2, .çons
de' esp'ortes cbmunitárias truídas.' ao lado. d;i Esco
que pl1etende implantar . la Schroed,er 1. Os jar
em diversos pontos. ,ido dIns de infânCia do mu�

muniC'ipio ... Estão previs- ni<dpio, segundo .0' pre
tas· ta\mbém . au&,ênci'aS feito- . Alde Pasold" rece

nos Ministérios da Edu� herão ';õ o :lJplay-grpunds",
-Cação e do PlanejameJ1to.

.

j,á adquiridoS pela mu-

--: O muniCípi0 ve!11 igual nieipalidÇlde,. com a im-

mente construindo o. gi- ,plantação. grada:t:'vame�
násiö de 'eSporte�, com te ..

capaaip.ade .

para 1 .20Q
espectadores. ,.A �rra
pilenagem. fqi conçluída,
estando' em fase de .fun·

dição '. das ,sapatas. Par-a:·
as' obras,: q Mi.nistél'io da
Edl.�cação .' atendendo. a

Ireij'y;ií1ldioação, . Já '

COmu�

nicou qUe .foram' .libera-
.

dos Cz$ 400 mil.

;.Mais, de. 4. 'mil turistas em maio
procedem' do Paraná, se

gu:dO 'do Rio de Jaúeiro,
SãO' Paulo: Santa Catari
na e Bah:a, além dó ito
Grande do

'

Sul, Minas.
G�rais e' Piauí. "

..

"O"Centro .

de 'Tll:C:i:ina·
ções Turist:cas' 'de <Jara
guã:' do Sul, anexa a pra

c;� dos Ihügrantes '(ER-
280);' reg·i.strou, . no mêS
de maio, 4.215 turistas
que solicitaram införma
ções do município. Do .to
tal, 270 turistas vieram em

'. 112 veículos particula-
res e 99 ônibus cem 3,945
passageiros. ,0 quadro
estatístico revela que o
;maior númérÓ de turistas

. E além destES, 51 luris
Y.tns. ·'esttangüros, vindos
da Alemanha,. Paraguaf.
Portugau, E!:k dos uni.dQs
SUíça. e' Argent�.na visi
taram e solicItaram infor

mações da cidade ...

Malwe.e ':,do'Ou, coposcó'p.i,o ,à' R'ede'
A Rede Fé�ini�à de exarn.e3 serão gratuitos:'

Combate: aO éàiicer
.

de Para a reaLzq.ção des:�cá
SãO cenimas de títu- Jaraguá do Sul, íuupada, exames, a�: Malb'as"Mal�

los' colocadas à � dísposi� em :rÍlaio. ..;passadci v,em �se W'ee, atraVés dó 'seu d�·

çã.o do pÚblicO, livros in- . preparando para, iifciaF relO.pgeiente'
.

Wandét
fantís, infanto-juy;enís, o atendimento ,no ,d:a '.10 Weege, d<;lai'àJll'à Rede um
juve:n,l\S e :a'd��tÖ; ,todas de juJho, n� ,Unidaße Sa� cdpOscópio, aparelho que
com ,.de'scJánlto sobre

.

o nitaria, das,14 ,�s 16. hp- serve 'pará 'ampT:ar .bs·lór;
preço de capa. Os aciqui- r.as, através', ,da m$dicO gãos ren; tais

'

.. irttern6s,
rent�s,. ale:m dR apoiara g,'ir�eeoJogis'ta, PP. �;' fer� facilitando" 6 .'. trahalho
intdàtiva têm direito '. ß. !la�d�, s�rtng'mahn. Os tliedIco.

. ,

:::!:�e;�f!d��::$' Joio PaullL It ahiu ó Ano' Mariano
prêmiOS.

.

... '.' :.

Começ<Í\i' domingo, dia 'la:h:ano' �nco:r.trou· ..patá
Neste sábado, último

de Pe:ilh�çostes,. e". pi:'()s- priOrizar o.s estudos' so�
d '.a da FIEL, os ptomoto-

�

segue _
até, fS" de ,-'�gost6 bre, a'Virgefn.Maria, 13

res· esper�m 'a' vend.a' de do proxfmo aRO,.· 9�té!. anQ's" anles' dâ' comemora-
muitos livros; O> q�é mo-

que se comeIl}.qta ca As- �ßh dos 200'0 arioS" de
t�vará que outras p!omo- sunçã@, de Nossa S€nho- nc.ScilÚént'O de Cristo.

'

..
ções idênticas· sejam. rea-. 1:8., o An,o 1\1Çlria�o, insti-

, .. �

lizadaS'
.

nos próximos tuído pelo Papa. JOão Não· eX:iste, por ,óra,
anos.· .. Paulo II, pOr. uma caaeia.· um pr'Ograma hspecííico

. de rádio e t�!evisão, com de ,ativida_?es' para a

'. ' <: .

f
.

.•..

.

r'iP Óhj'etifo -'s;i:€ despertar i ·:o,-::r.'êlIDorélrs;ag, ":" ';..,�as �o
Faça,'sua ..empresa·.'chegar "'a àtenç'ão cÍê'c milhões de deco�rer '��7,:,�n� d�verao
mais longe; ,Anun-çle �no católkos de todd o·múltdo surgIr 'nlllçl'latwa� na�

"Correio do Povo".' para a vida 'e· doútrina :-próprias ''''. �t>m���ades
dê Marie" mãe' de Jesus.

.

como refle-JP'��':';t4ibngres,.
.

'sos,· debates' e' cursos so"

Esta foi a _ forma que o hre O' tem;.).'. I

._BrásÍ1eira de jUíze's: de
Ornitologia ·e· juiz,' da

.

Confederação ' ornitoló·· .'
.

gíca Mundial. Como \n6�
vação, . .serä usada," pela
primeira vez em 'Jaraguá
do Sul a' Informética pa-"
ra a apuração elos resul
tados' do julgamento e a

expedição dos boletins
correspondentes..
STOINSKI ASSUME
'. Lauro Steinski. presi-

. dente: da SJCO, vai as
sumir durante o 'Campeo
nato, a presidência da

Federação , QTnitológicà
Catarínense. .

Ná ócasíêo
Jaragué do Stil 'pleiteará
para Santa Catarina,

.

o

sediamento 'do próximo
i':am�peona;tö Bresíleíro

'

de Om;ltologia,' que pó-
.

derá acontecer €m Bht"
menau

. ou, -. Bâlneário
Camboriú, dada . a "c�pa�"
c�qade' 1hoteleira 'e de

.

Ferv' ços' Ql1e'. es�,as' çidâ
des, ()ferecelÍl,..

.

. ,.,

-- ·f

Feira' do 'Liv'ro'
encerra - .se hoje,

,

Numa,
,
promoçãô" .ÇOri,�

junta �óS CQlegi9s ,

"

Sãö'
Luís, Divin'a

-

Prov:dêh:'
cia�' Holandô Marceiirro
Gonlta1ves.; , Abd�n·. ·B1;ltis-.
ta, Roland. Dornbusch, e

Centro Educacional, ��
•.

t,;
vángélico, estji. s�IidQ, .r�".
a.h':ada· à·· 4\\ FeiTa Iiltet�O
colegial Estudantil ..do :p�
vro· (FIEL),. abei:'ta '. na.'

quarta-feira, 10' de, junhQ
e. com encérramento pre- .

visto para este sába.do,
di.a 13, à� 20 hQras_, de

front? ii .' Igreja Matr�z

São Sebastie.o.

risseata é sucesso . e desperta a

consciência ecol·ó.glca
..

-Ó,

>',
.

.

,

o passeio' ,ecológ,ico plantadas 150 mudas de
'

coordenado pela Comís- árvores nativas e Irutífe-.:
são Munícípal, de Defesa ras, dentre as 'quais .o:

do -Meío-Àmbiente d'é 'í'pé-amar'elo, 'lingustro,,'
Jaraguá do' Sul. e .0 que grevllia.: . cínsmono, a-:
marcou o 'ola Mundial de meíxa, 1arállja e. ;tangeri
Meío-Ambíente. come- . na·.' O : Instituto. Bresfleí-.
morado' no dia, 5 .. ;.,d� [u. rO de �Desenvolvimento. ... :
Ir.,h<);,· atip.gl��. íotalmente' Flor,estal:, .(<TBPF) tez'�se;'�
os sells oqjeti.Y�.·. Cerca pfé.sellte .

na .passeata, ;reJ"
de 250· pessoas, .entre es- presentado pelo 'Delega-' -:
tudantes., escoteiros, .Po- do Regional de .Sant�Ca,� ,"

lícia MÍ1itar",: A,ca,resc., tarina, Má.r.i::bsr' 'César" ..

Sesí. e autoridades' muz:li- Bap1tilstà,'" 'q�ê' �(apstrrou,'
c'pals e '�st�duais, . pàrtF. oonvêmo coiri a: Prefel- .

c]param
.

da
" p�lsseatP.'i' tiud, 'nó ; valor (Ie' -'Cz$"

com saída do entronca- 500 mil, parâ, melhorar,"
manto. das ruas 25 'de 'ju-. ampliai e' (lu' transférir'·:
lho/JOSé :theodorb Ribei- o 'horte "fi6íestal sttJ:iad:o.
ror ate as antenas de no Pat<l:uÊf Àgröpeçqáriö'.,i
TVs e rampéls.A� vçp Jh 'Isto 'pos'si'bilitar& à.c' in�!.
vre, a 870 metros. de �l- c!<:l.ment'o a ,produçãô ;'de
titúde. ó., percurso" foi. m\J_das e essê.ncfaS "rià't:�.
de 1:).200 metros,.' enÚé v!Ís,: para ô' repovóaberi- ,

ida e volta; to das inatas" éiliarés·�·
Durah:te a Semana'o' do
Meto.:Ambiente;'· defron
te à Prefeiu'ra, foram cÜs':
tr:',buídas gi,atuiitamente.

.

mi�bar�s de árvores,_ de
diversaS ,espéCies.. ", para
os ; ,interessa.dos .

, ,

.Numa, av.ali;ação d{l" $e�

manii e. tia .PQis�até!.': '':,.QS
membros: da . COMDEMA
considéraram . excelentes
o!" résult_é!dos, pàis. per-
m'it.iram ,a formação., da:
cOnsc;.Ê;ncia etológica erp.
mi.lhares ß�. pessoas da,·
ccmun'dadé.

No, topo do pí�9,' �l��'
da: exi::el!=nte' vi,sta p�no
l'&IIl;ica., óndê f9i, pro:po�.- .

ciQnada tamb�ín, a decoT,
lé!.g�'in de .. t:r�s 'iisas, p.�l�

. t�Si
.

atra;v��' �e, r�pi.das:
.

p;J_les.tJ;'as autoric,la<Jé:s,. ,-e- o

ducadoI'és, . eSltud4ntes, .'

i.mpl'ellsa e., ,côfu:"U:nidél4e
em . �Tc11 pres�n�es, fQ;-,

.� " '. .

ram infQQIiados .e cons�
.

c�êntiz'ados ,era im.po:rtân
c' a da proleção, '

..
e. preser�

vaçfí." dq naturez-a.
. N0," traj�io;' Jora�'

" ., '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'o :8: S- pf�d&;li:a�i:i:"ê, L ú C i'Ot,
ENTREGUE OS DOCUMENTOS 'DO ?EUT VEICULO, NAS MÃOS DE: QUEM lHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO,-,' , ,

-

FUNCIONA JUNTO ,A 'AUTO ESCOLA JARAGJJA - AV. GETOUo.VARGAS, 26:__ FONES: n�126{
12-2018 " FALE COM {)' LtJCIO E RETORNE 'SEMPRE.

.

Jar-aguâdoSul_Semanade13a19dejunhötdeA981" CORREIO DO POVO,'
.

PÁGI_N:A',04,
NASCIMENTOS Alves, neste Estado, do-
Dia "-20/malo, Pr.........ls� d� C'_-m'8 míetltado, e residente ena
Ariane, filha -Arno (A- , u.-latR1,

-s:

U\·: ,", r- �

Rua: 'Ernesto Lessmenn;
.rací] Laube; JuliáIia; n- MAROÓT ADELIA OROBBA LEHMANN, Oficial do.,f{.::. 313, -nesta cidade, fiiho
lha Osnlr (Inalva) Dorow gijtÍ'o CiVil1lo 19"Diitiito'da'Comarca de Jaraguá do Súl',: es- de Plasio Sabel e de. Lu-
Dl 21! i tadQ, de :Santa Catarina,. Brasil" faz saber- que-comoaeecerem em '

'M r' S 'b 1 EI',

a ' ma o
c....L.' 'b·..I_ ..I_.__ -''''A' el lei fim d

Zla a la a e . a
"

Je-
'

ç'lhO' D" 1- &lLUJ.,10 ex1 moo os UU\<WJI'õ'ntol "'Al....OS, 'p a' ei, a i, ese
b '1' . ,

an, �l , - onva I babilitarCOJ para casar. GI scllUiab: rast el'l\,a" operérta, na- -

(Ma. Rocío) do Carmo; Edital '15:499 'de '02.06:81 mícíháda e .resídenue na
.

tural de David Canabar
Alceu, filho Afonso (Ana) José -Elízeu Carvalho da Rua Francisco Hruschka, ro-Río Grande do.. Sul;.
Ol�a't- Rôthá 'e .Andréa Simone' nest:a Cidade, filha de. Er- domícílíáda e residente
DiÜ!.25 !ma1o Claudíano '

vino Osvaldo, Hillesheim na Rua Et�esto Lessmann
João .canos, filho João Ele, bresile.ro, solteiro, e.de Lourdeta Schmitz 373, nesta cidade, filha

Dla... .14 Ad� jURha,,-
. Carlos.' (Ntlvâ) 'Modroc:kf" operário, natural de Ca- Hillesheim.· de Pedro Miguel pereira

sr, AUiusto Scltmiclt,' Diá 28/maio noínhas, 'litste Esta:b, Editar·15.S03 de 05.06.81 e-de Maria Ribeiro.
Srta- Vílmá Belderaín, Mário Jr.• , filho Mário domicili-idc . e. residente. Ma,iio. 'Kowalskl .e Raquel. Edital 15.501 'de 08. 06�'81':
Sn. Adernar 'Mahnke, (Ondína) Soa1'{e$: Jeíson, na RUe! .J',Sf: �mmendcer� Julião--

.

01sido Rüdíger e Man:Uú"
Sra. Adali, Lfpinski po. i filho Almir' (Re2ida)':, fer,990, nesta cidade, Ii- Ele; <. brasileiro, Solteiro Pereira de Lima"
rath, Sr. Roberto' Funk-e., Uber .: lho de Osvaldo Carvalho montador" natural d�' Ele: braslléiro, sólteíro,
Filho. sra.. Carmem �Pia- s: Dia 29fm8ila: da Rocha e de Avanir' Santo Antonio do SUd0- analista de sistemas, na-
zere Bretthaupt. Sr. Andy Adriano, filho; 'Antônio' cos Santos Rocha. tla, este-Perene, domiciliado-

'

tural de Jaraguá .do Stil;
Corrêa. Sra. Mágulda- (Célia) Strngärl : cris-' brasfleíra, solteira, co- e residente na Rua .Dona' domícíltado e residente:"
Pfeiffet Karaa (Ctba}.

.

leine; filha Valdir, (Lunal- mercíárla, . natural de Pi- Antonía, 416,' nesta cida-. na Rua Rodolfo' Huíenus-

Dia: 15 de junho, vs) Wagenkttecht'! çarras, neste Estado, do- de, filho. 'de Jeronimo sler. 221. nesta� cidade;'
Sra.' Hella Fuck Seidel Dia: -30/maio' mícilíada e residente na Kowalskí '-e -de - Antonía filhO de HarryRüdíger 'e'

(Corup'); .

sra.. Márcia Edson, filhu -José�Cárlos' Rua José Emmendoerfer Czerniaskí Kowalski. de Hi1:z;ê"Hecker' Rüdí-':
.

Tavares de Souza e, ,Mel-. (Neide) _

de. Souza 990, nesta cidade, filha Ela, 'brasileira, solteira, ger. Ela, brasílelra.:
1

sol- .

ao, '110 Rio de .Jeneíroj Dia 31/malo -: de Franqisco;, Manoel do lar natural de Jara- 'teiraí, auxiliar de 'escrÍ�

Sr. Albano M.elchert, em "SidilRei, filhb" Isídio Claudlano. e' de Nilda �uá do' Sul, . domícílíàda tôrío, natural de Jaraguä :

Corupá, sr. Ingo Leinke, '(Soeli) KlemaIlDJ;' Grazia· Florstna Claudiano. e residente na Rua Daná do Sul, domiciliada e re-'

Dr, -Manoel Karam 'Fi- ne, filha' ATi' (Ana) Lapa- Edital 15.500 de 03.06.87 Antonia; :416� nésta cida-
'

sident� na Rua' Jorge La"

lho, (Ctba)�,
.

Sra,. Adélia zinL Si!verlo Stenger, e Lau· de. filha de Felix Ale- cerda; :)'4, nesta' cidade,
Zapellâ Leone, sra; In- Dlia Ol'v'junho delina Hernack1 xandre Julião e de Au- filha de V\T�lmQr Pereira

geburg Gefferrt Sprung Jaderson Antônio, filho' Ele; brasileíf'o-; solteiro; gusta AÍexandre JuliãO.' de Lima e de' Carm-en.
Sr.' José Schmitz, Edson, Nivaldo (Joartita) . Florià- lavrador, natural de Ja- Edital 15.504 de 08.06.87- Florsinha de ,Lima'. ,

Marcos Pellis, Sra, Emma
.

ni;' Jairo, filho Rolf, (A&�, ra:guá do Sul, domicilia- Moacir Verdno e Janice' Edital 15.508' de 09.06.81"

Kupas Trapp, Patrícia ta) preiliper.'· do' e residente em Gari- Nàzario: Paulo· Ayrton --Buchmann ,

Andréa Moser, AIidrhea, Dia ,02/junho baldi, neste distrito, fi-' Ele,. brasileiro, sóIÚ�iro, e -Ivime Vlergutz
,

13ehrendt de Carvalho,' 'JefersoIl;, f}lnö' Gilber- lho de Adolphü' Stenger. operário, natural. de Rio Ele, orasileiro, solteiro,
tO' ,o(Bernardete) Zhnmer-' e de Regina stenger. do Oeste, neste Estado, industrial, natural de Ja

Dia 16 -de- junho
-

mann; Diogo, filho.' Ivo Ela, hrasileira, solteira, dOmiciliado e residente raguá do Sul, domicilia
,Sra. Ró'sane Beatriz' (Eríca) Pezza;tti; Maike operária, natu:ral�de 'M�s� em Rio Cêr1'o II, neste dó e residente na Rua
Schmöckel Buerger, em bantele 'e Mara Daiane, saranduba .. neste ,Estaddr' distrito, filho de ·Nestor· Gtlllherm8 Weege" 557"
·Curitiba; Dr" Francisco filhas 'Mário: (R'oseli) Ve- domiciliada e tesidertté'" Vercino ie de Dilmâ Vé.r�- nesta cidade; filho d�
Vieira Rodrigues, Sr. neTa; 4'Vä-nia' Jaqueline, em Garioàldi, neste' dis- cino. Ela, brasileira, sol- Darcy Luiz �,uchmann e
',santos :romaselli, Sra� filha' Régina1dd (Marli), trita, filha de:André Her- teira, ofJéra.rià, natu.ral' Inge R6df} ßuchmann,
RO'sAua LOrencetti Nico- Dias; Silvana' , Cristina, nacki e de

'

Ana Ristov:
.

de Apucar-ana.Pa1'à'ná; do-" Ela, bras1leira, solteira,
Uni, Sr. Pedro' Corrêa, filha Ingomar (R:uth)' Hetnackf. miciliada . e residente em au-xilian êe laboratóili.�{O,
em Rolândia·PR; Maria Tiettin; Luaua, Iilha José Etlital-1S.50l "de 03.06;81' Rio Cêr-ro 'U, neste; dis. n�t1!lra'l. de Jaragua (10
do Calmo Silv�stre, Iria (MaTli) de Souza. Jú110 ' CéSar', 1homazellf' trito, filha de Arantes Sul, domiCiliada e reSiden-
S(:hwartz. ma 03/jÚDho e Natália Câ1'btP\l. ManoeLNa.za,:rio e de'-Ire-

'

tf-', na �Rúa-::padr8' 'PeJ:'$
.. Dia i1 de ju:tlh� , Jean Carlos, filho Val- EIé" br.àsileiro, solteiro; ne Sal'tö'Fa;to Na7iario. franken, 82; 'nesta drla,

Sra; Amanda da Costa 'decir (Josiane) Vaccarin; cobrador, nattrral' de' Ja:., Edital}15.505 'de '08.06'.81 de, filha de Victor Vier ..
'

Iria' Maria' I>.etri,. Félix Cristiane, filha Romeu faguá do' Sul, 'dotniciliad0 CéPtia :receblda ,do' cartó� . gutz e de Ilda Grützmê,:'-

Rerul Neto,� sra. Margot (Jngrid), Murara; Lúc�a e residente: na Rua Coru- rio de GÜar.amlriui,· neste che·r Vtergutz;
Püttjer Borba, Sra. Ilca Gabriela, ,filha' Rómeu pá, 40 nesta cidade, filho Estado

'

Editálé15.509 de.� 09.06.01
W. Felipe; . Cezar Beh- (Inês) Kanzler; Rosana, de' Hel'IÍlelinda 'Tlioma--" Joãô,eJWesêlowskl- 'e'Ve-' ElIas �ich:aiak �'e Vald1'"

lini.' filha Tim (Irani)' da SII- zelH Gabriel': Ela;' brasi"· rent SàJéte Bertoldo "Ja' Schmidt'
Dia 18 de jUnho va. - leúa, solteira" comerciá- Ele· brasil-eiro, VlUVO Ere,,· btasi1étfo, solteiro, o"

Sr.a. Janice Breitháupt, Dia 04/junho' ria, naturàl de' Jaraguá me�âniC()/� natural d� peràti:g, natural de' Lón.dlii"
sr.� Políbio Braga,. em.. P. Andréiá;' filha: Jo'ãO do Súl, dOmiciliada e re-' Massaranduba, neste' Es.. na-PR; dOmiciliadQ" e :resi

Alegre; Sr .. AltiJilo Barat�' (Nair) de Toffol; Flávia. Sidente ·na _Rlia. franciSco tado, domiciliado e resi-' dente em Ribeirão, MO�

to, FAbio Vinidus .

Emt; filha
-

paulo' (Eliana) Xi· Zâcharias' Lenzi, 500, nes- dente. em· 'Guarajnirim, lha, neste édistrit-(w filho
niendoerfer. Már.cio Cas�" tcilLura;' Fernando' Mauri 'ta' cidade. filna de. Boni...· neste Estado; filho de de Vicentel Michalak . e

,sian9 Eigert: filho. Amauri" (Carmenit fácio Ca1"bini e de Clara Pior! Weselowski e de rlé' -Tl'fe:reza WeM' Mi€hat
Dia 19 de Junho Bdnatti, Jackson Jander Giôvanella Cárbini'. Ma:rtha' KubnH Weselows- lak. Ela, brasileira, sol-
Sra,. Roseinary, Losß filho Valmir' (Ap.àrecida) Edit.ál, 15.502 de 03.06.81 kf.· Ela'-;, brasileira, sóI- \teira, op'etár�a, natural

Behling; sra. Sônia Mar� da Silva; Débõra Cristi- AdUsõn --

Grosklags' e teira, enfermeira, natu- de Jaraguá do Sul, domi:

quardt Albus. Sr..Améri- na, filha 'JOão (Isa) w(�- ' Vand.u,HillesheÜli' ral de Sobradinho, , Rio cilia.da e re-sidente na

co do, Nascimento, em' infurter. ' Ele, brasileiro, sO'lteiro,
.

'Grande do Sul, domicilia- Rua ROdolfo Hufenues"
Cascavel; srta. Ursula: Dia 05/juliho operário, natural de, Ja- da e, residente na Rua sler, 363, - nesta cidade,
Staats,., sra. 'Zenaide Fo- Danielly, filha Aldo raguá do Sul, domiciliado Reinoldo Rau, fl6, nesta filha de Jorge Sclimid! e

,di,. Júlio., César BOIchers (Sonia). Neumann . e "Iesidente� na Rua Hen- cidade, filha· de' José' Luiz' Je. Lira Tank Schmid-';,

. Deyse' Mery Starosky, 'Di'a i)6/junho :

riquE' Fennim;' 1- 1'3, nesta Bertoldo e de Adelina E para que chegue ao

MárciO Roberto Rasswei� . Elen, filha:' Clàus (Vãl- Cidade;" filho de' Ary 'Alchieri Bertoldo.'
'

conhecimento de "tod@s, ,

ler, Maria Alicie _PlahÍRs- mída) Melcher;' Gr(i)sklags(' e de' Edi BOr- Edlt.aL15.506 de 06,.06.81 mandel pàssar o presente
chek; .. EvanildO _Eíigênio Dfij '01ljuilho chardlt Grosklags.", Ela, A1i.s*ldes Saber e I"atima Ednà:l. aue será publlcatio
Rossio, Röberto' CarIas Gislayne IMidhelle, fi-' brasileira,· solteira, cos- P�rell'a pela, imprensa em C".,.�n

Bra�a, em· P.· Alegr�,.RS. lha. Günther (JOSÍIÍlêre) turei-ra, natural de Luis' Ele, bJ:\asileiro, solteiro; rio. onde �erá afixado du-
Vogel. Alves, neste Estado, do- operário, ,natural de Luís ... ;a."t", ., 'l (Ha�,

ANIVERSARIANTE'� ,

Fazem anos hoje: 13
Sra. lolando' Reiser

Fachíní, Sr. Hilda Silva"
AntôI1â..o

.

A. 'Fagundes,
Sra. Marta .Schmöckel
Warhaftig (Cfba), Sra.
Verejuhy Mascarenhas
(S.• Pauloj.:

,
. "

®
-

-

-

_'

u.

C'
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apoiO comercial e da
área de- crédito. A' taxa
de' insc'rição é de Çz$' ,

L 800,00 por participante
As ·inscrições estijb, aber
tas na Associação Co:
mercial, com Jeanele.

P,aR ' Irte P,intura -'8Q, eto julho------������----�._---------

Exposição mostrará��peças exóticas
Uma exposiçao dife- operadora do Projeto

rente será oferecida aos Turismo Ferroviário já
amantes 'da arte duran- dívulgoü as' datas de

,
te' p Semana comemora- cregada . das excursões,
tíva aos 111 anos de Iun- pare os próximos meses.
dação de Jaraguá do Sul. Neste mês de junho, os
Braz Campos Araújo, de 'turistas chegam .à cidade
Santo Amaro da Impera- no día 16, em julho, nos
triz (SC), realiza pesqui- dias 14 e 21; em agosto
sa ecológica p. o material no dia '18 e no mês .de

, ehconU;adç), via de regra" setembro, nos dias 02,' 15
em leitos de rios, é por é 29.

'

ele lapidado, trensrorma- NQVOS PREÇOS
do em peças r-xótlcas de Desde e día 22 de maia,
real Interesse, quer pela as automotrízes (litorl
arte empregada, quer, pe- nas) que fazem o trajeto
Ia curiosidade que des-, 'diário entre, Corupé ,

e

perta � O material utíli- São Frencísco do Sul,
zado é ger(llmente ret- circulam com novos pre
lf: S que o artista trans- ços tarifários. ' partinc;ioforma em f;guras exó- de Jaraguá do Sul, os
t:C&S, como peixes e am- valores são .os seguintes:'
maís. por exemplo. Q a Corupá Cz$ 20,00'; a'
local e datas não estão Nereu Ramos Cz$ 15,00;A semana qUe se en-

'.

'definidos ainda. a Guaramirim Cz$ ,15,00;cerra, foi .pródíga em a7
,T'LTRI,S1\10 �RREO., a Joínvílle Cz$ 30,00; a'contecímentos educaeió-

naís. a nível de UCRE, A Paradíso Viagens e Araquart Cz$ :)5,00 e, a

,Turi.smo, de São' Paulo, São Francisco, Cz$ 40,00.apesar da greve., Na Sex-
ta .. �eira, rJ!a

'

1 L, niretores
de escolas €.s1 aduaís,
munícipaís e partícula
reS, reunir am-se para
discutir da Vi1Ü)]h'lade ou

não de se J eaHz:'lr o des�
VereadoreS com as- quardt para' llielhorar o file nO dia, 25 de julhO,sento na CâJhilra de )a- a('e�so a Gr,ü" N. Sra. comemorat.ivo ao aniver-

, raguá do Sul encaminha- do Perpétuo- 8t ('orra, '-.:'j sário da c\da,ie, entre ou
falh várias reivifidicações ' aInda, de .AlmiÍ'() ,Fatias tros' assunto'). Também
has sessõeS legislativas f �lhö (Peca.), o pedido de Os prófe::c::ores do NEMO
de�tà semana. Dentre as f.studos pard a � e:xtens'io Núcleo de Ensino Modu
priti�ip��s, ,a 'i'p,dicação ja ciclovia ("f'Sde a rua larizado; qUI' atende

.

à
de JOSé Gilberto MeneI, F! ancisco' oe paüla até "l cerca de' 4\}O ail1noS, 'no
par.a�illlplahtação de 10m tUà Jorge Buhr, próximà CIP, avaliaram o des�m
'badas em toda a extensão _da PERJ, margeando Os penha do pl'ogIama. Da,
'd;a':rua '25 de Julho;, a t! ilhos. da P .F.F .S.A: mesma 'förmlI, a Comissão
,de 'Marino' Lenzi, solici- Regional Je, I lano Esta--
tant;io a Prefeitura a do- Na justificat:va, o ve-. ,dual de' EduçaçãO, d;.scu-
áçao de' um toldO para. reador declarótI �que face ,tiu questÕes' ligadas ao,

seryir de, abrigo', na en- as dificuldadé5 que a Ce- PEE formas de condução
trada principal da Cre- lesc tem paro a implan- 'dos' trabalhos ou a sua
eM Constância Piazera; té'l�'ãO de luminárias na

. dissoluçãO.de Almir<> Farias Filho, o BR-280 até a entrada da 'A dirétora Rosemeire
p�(iido para inclusão no Paculd�dé, a ciclovia vi- Puccini Vase! participóu
,plano municipal de pavi- tia dimirtuif êin muitó o

na qu<!.rta-feira,' na Se-
m�taçãÓ a rua 182-Ma- risco de acidelites, prin- cretaria da Educação" de
noel Luís da Silva; do cipalroente.à noite., A éÍléontro com todos ,os
mesmo vereador, em con- Câmara, aprovou, igual- dEretores de UCREs,,' pa
j��to com Atayde Ma-' mente, uma moção càn-

ra um relato e panorama
cMdo, a solicitação pa- gratulatória ao Prof; I?�l- em relação a greve" nas

.ra a ifilplãntação de um ,cídeo MeIiel, que apos f.espectíVlas iregiõéSi. 'Ro�
,

eq\lipo-odotitológíCo na' .30 anos de magistério semeire igualIilent.e e'xpô$l
Esqàla Municipal Alller- requer'eu aposentadoria. a situação da educação
to ,Eauer; dé Márino ten- O mestre-escola, que já do Vale do Itapocu ao
Zi €i Ata'yde Mâchado, a foi vereador, recebeu ho- Rotary' Club, na terça-'
cOnstrução de um bueiro menagens na oportuni- feira, ,o mesmo que fará
na 'rua iIênriqtié Mar..; dade. no dia 22, no Lions.

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

!>- Jan.ai dI Sul receberá t
o 'Panorama Ca-tari - tas convidados como A- ção Memoria do MASC

nen'Se d� Arte, 'que' co- gostinho, Duarte, Ana e Retr<'k:pf'ctiva Eduardo
meçöu a ser montado pe- Fogaça, Alvancir Scharff, Dias.

.

lo Museu de Arte de (Ed'Son Machado, Eladir EM JARAGUÁ DO SUL
senta Catarina _ Funda- Skibinski, EH Heil, Er- O cronograma da ati
ç:ã<? Catarinense- de ,Cul� 'nesta Meyer Filho, Fer- neráncía do Panorama
tU'ra _ duranteo Segun- nando Lindote, Flávia Catarínense de Arte Pin
do" semestre de. 1986 Fernandes Falci, João 0- tura186, contempla Jara
cumpre sua proposta e távío Neves Filho, Juan guá do Sul. que terá 0-

começa a viajar: pelo ,'n- Godoy, Lourival Pinhei- portunídade de apreciar
teríor do Estado 'Com as ro de Lima, Lncíeno ,da as obras destes 29 artís
'Ii'O'straS que estão 'Sen<lo Costa Pereira, .Luíz Hen- 'tas; no' período de 03 a

eil:)6stas desde o d�� ,.5 ríque Schwanke, Lygia 12 de julho. Posteríór-
ele' j1;lnho, nos segutntes Roussenq � Neves, Magda mente o PÁN'ARTEJS6
:dí�i:eípiös: 'Canoinhas, Vicínl, Marcos Ruck, Ma- vai para São Pranclsco,
MMra, Jaraguá do :-)'11. rílína Bernal. Mário Ivo" Itajaí e Brusque .

�tQ 'Francisc"l, :tdjai L,l', Tímm, Mauro Tortato,
ges, Brusque. São JOa- Max Moura, Nadja La-

'quim'; Arâl'anguá, Cri- más, Neusa Loríta Leite,
ci�ma, .Tubarão, Imbítu- Onor Filómeno, Rodrigo
bà. Chapecó, Concõrdíe, de Haro, Rubens Oestro

Joaçeba, Videira, Caça- em, Sílvio PléticO'�, Sue
dor e Rio do Sul. o. 'prín- l:y Beduschi "e Vera Sa
tipal" objetivo da capací- bino; foram dívidídos em

dáde criadora dó Panora- três itinerários que cor

'ifla '.Câtatinense de At- rém pelos municípios
te P. dar conhecimento até o dia :24 de agosto de
ao público em geral' da 1987.

pa�aCidàd/e 'cl'iMor� dos' 'O', Panorama Catari-
'àl',t}:stas catariflenseSj nense de Ärte-PAN'AR- '

tanto os já consagrados TEf86 esteve exposto no

como dos que vem sê Museu de Arte de Santa
�e$t'9,cando. Catarina entre março e

,

Os trabalhos dos attis- abril, ó.O l&<ló da exposí-

Diretores
discutem o desfile

de julho

,Almiro pede extensä. da ciclovia

,
OPPU'S

_

Vid.eo--Clube e LoçCldör,a
,

'PROGRAME o' sÉu LA;ER Ass'IJ�r;$6�Lr,; , :
.

BONS FILMES. DRAMA, COMEDIA, SUSPE��JE
DO JEITO QUE lHE CONVEM, NA OPPU S

TEM. SAO 1..400 TITULOS A 'SUA DfSPOSlt;,í\O
.' "'-

o

••••••

Cursos de' ape'rfei'çoamento na' ACIJS;
Nos días 111 e 02 de jú

lho será realizado :no ÇiU
(Utório do Centro Ern
p.resaliral de. JlataguÍí do
Sul, o cul'S€1 de "Marke
ting Industriai". com

cãrga' hõtátiä de 15 aü
las, pela manhã e à tar�
de. O aj)resentitdor se-" OutrQ ,cu.rso pró'r,_ra::na
tá o Prt'>f..: MOacir 'Moura,. do, em; cbnvên�o CEÁGI
pós-graduado em marke- sc e ACIJS, é o de "Re
ting,� ê ó cúrsci é ,dirigido· dução do Custo -de Ener�
principalmente a" diretor gia Elétrica"', marcado
comercial, 'gerente co- , ; para os dias 23, 24 e 25'

.

-mercial, gerente de mar- de junho, nO Centro
�

Em
keting gerente de ven-' presari-al. IIlscr'ições pe
,das, 'supeFvisores -;'d,e ven- los Fones 72-1044 ,e

.

das, gerentes, chefeS de 72-1746.

Aberta a Campanha Operá,rio Brasil
Estão; àbertas até o

dia 30 de junho, as; inS
crições pacra, a Campanha
_"Operário Brásil" 1987,
que' tem' os auspíéiOs de
âmbito nacional ,do Sesi
k do Jornal o Globo. Em
.santa Catarina, esta pr()
moção se realiza sob a

orientaçãO do Departa
mento Regional do Se�í,
corri 'a par.ticipação dos
'Ce!n,tros de Atividad�s.

Folo,

O objetivo deste éertamé
é pr-edsamente, premiar
aqueles qUE! consciente
mente participam do ,de

E:,�mh)lviJllÍen�o industrial
brasileiro.
Em JaraguiÍ do Sul,

€lnde as emp,rl€s-as tOdos
os anos participam do
concurso, as inscriçõeS
estão' aberta� no Centro
de Atividades do 'Sesi,
na Rua WalteÍ' Marquardt.

FOTO � SOM e VIDro "f, ,.

Piazera

Av. Mali geodoro' 252
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, Msrcue. O seu el'lcontro' .·I).a, 'I, 1ANaHoNEt�",
"" L>I$Nã!1Y é' passe;�hoil'&s agracdáJveis. ·;Âig�r.ai(is§b ,

'.&'nov'á díreção e' atendimento ·peEsonaliZadG.:T.
'cV�ha,.)agtlarda:m(i)s, a .sua- ;v,1sital: 'J'�Ll' u� 't.' ''''''',)

"
:;;. '-!

'

,; '1 � ,

I
}-. ,,� �

_

' ,i t':]-'� � 1.'"),�:--,�.. t. Al i 1,' .

. , Marechal Deedero 507 _ 1 .deíl!9D,�, ;�.i Çi)!églo_. r,:
São Luis. (,.; \ . :-.' ,f, .'lfF'1 .e"

'\ IMOBILIARIA :Ei ,', �

�JlES��;��ES',LT'��J, '

, Rua>Reinéldo Rau M _ Fones' '12":11390 eiq2�232b�,
_ CRBCI 643-J. li) .1;0' j .. :-:-' ,.L. ··i·

I II
" .,)1' ' () io ir d. Ö�l

:;�,.,{ ,�, ;',::, V;'I! N 'D"S I/r-�,; < -i:>.t _.
\

;d;);"

'I _:- Apartamento' no- Edifíctó' 'Jaf-aguã .

:Ruáí"'"
Pres... Epitácio Pessoa

.'

"�'.
.

,

" ,)'.' ." "

i1' � Apartamento no' Edifício Gardênia ' '..: Rua': _-'

Rio Braneo .

r a

,j;-; t ' �J Apartamento no Edifício Bérgamo ", R'tfaCj
)gão Piccolli

. . _ . _. _�-'-

Diversos Apartamentos em Construção no Edi
fjcio Carvalho na Rua G'�u,ercin�o l;"�� âiS�lva/
������tiúi%����l���!�Ç:�!a(�� \:i���om2
edífícado com casa e apto. em alvenaria, situa

i do na Rua Exp , Antônio Carlos Ferreira com

I . aprox , 80 ms da-Mal. Dêpq,e>ro, pPp,,*.: agência
J .

Besc, .

. -. .' ».» .' ,

Além de outras casas, terrenos, apartam�ntos,'
áreas i��i'Qs1itift!�jtH�om�rciai.sj, sMsare,.?!/ ��.,

.

) em diversos -���U�" 'i;onsulte·nos.· .

DO. POVO· , IA.alNA . OI,
.�...... -�-- ,�"._-, _.

:
�

Loochlnele (��oiv�teria rtogUim
, j tänçhes, 'plzZQS� ;.,witSJ:��·�,�i'v4teS���>ge1�/

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PÀSTELÃO
, . .

".

.� .;,
_

.

.':;.' , ...
_

I.'
-

:-; ,

!'. Rp�y ADg�lo. Rubj.nl,. lHO _, .Barra �Q IÚ� Cerro
C.�'tk;

. ��,pe. 72,.2181 ,�"Jàrâguá. d;.$úl/SC .
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CORREIO- DO�' POVO
Fundado/lO maío 1919. CGC. 84.436.591/0001�34.
Diretor: ,Eugénio V. Schmõckel Jorn. Prof. DRT-SC
,no 729 e Dir. de Empresa Jornalística n. 2.0. �k::l
bro efetivo do Inst, Hístórico .e Geogréfíco de S.
,càt. Redator: fllávio J. Brugnago,- DRT-SCn. 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves "7 DRT-SC n9
219/84. Redação' Administração e Publicidade: Rua Co
ronel Procópio' Gomes de Oliveira, n9 290 - Cr.Pos

W" 19 --'7,Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Stll-SC
,

Impresso nas oficinas da Organízacão
Contábll UA Comercial", S/C Ltda.

, Assinatura para Jaràguá do Sul •....... Cz$ 25.0,.0.0
Outras cidades ,;,..

'

.. ,', , Cz$ 35.0,.00
Nútfiêro Avulso .. ', .. '" . ; " .. Cz$ 5,.00,
Número·' Atrasado •. ••.• ,� •• ;......... Cz$ 8,.0.0

; Re,pres�ntaDtes credenciados:
.

p�'r,irà
.

de Souza &eia.

Lt�a, Tabula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-.
,

,pai Propaganda Representações ,]-t4a.
,

'

. Este Jornal -' associado a ADJORI/SC e ABRA.HJRl.

,"

, Relojoaria AVENIDA"
'", As maís finas' sugestões para

� presentes,
'j6ias,' relögíos, violões. troféus,

',', - medalhas e artigos .de prataria estão Dá

.1 \

REL010ARIA AVENIDA

Na Msrechal -e' na Getúlio Vargas
_

.{-.

,

Funilaria Jaraguá Ltda,
.Calhas para todas as finalidades

."'" "

, "

.

Agora também aquecedores a

eoerafa solar. '

Roa' FeliPe SChmidt, "279 - Fone' 71�0448;
,

Viaçã�" ,Canarinh� Ltda.
" O transporte carlnh�so, ",

'l 'Programe,bem,as suas viagens de, férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à' sua dis
posição os modernos e 'confortáveis (mibus da sua

frota., Venha conversar ,conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422 '

,

1aTagu� do Sul .... SC�

,TUBO' DE POLIE'T1LENO
'. tMANGUEI�A' P.RETA}

,
'

TUBOS SANTA HELENA J,..TDA.,

-I'"

FÁBRICA: RUA JOINIIILLE, 1016- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RU,.. CELPROCÓPIO GOMI'$, 99',FONE (0473)72'006,6

JARAGUÁ 'DO SUL- SC

Foto Los,S
Fotográfias _ equipamentos de eine'

, ,

'foto _ som e vHleo,
,

Màrechal Deodoro 3.02
"

Fone 72-.0181

"

Lanznaster
Q seu, relojoeiro.

,

.:Jóias, relógios, aUançàs, cristais, troféus" meda'
, lhas e presen_tes, -, ,

,

Marechal 364 � Fone 12"1267" '

i -'

',"A, Hlst6ria de D� gente DIo pode ficar 8Ó na saudade"
,,-01Passado' só_é Import.at�, Be o têi1lpo' fOi ):em, êmpt:�gadoi, .::" I'

•
� ."

�
.. ) .t- ...

' ...!;�' �

,

. � "

CONFl:RA A HIST()RIA ... •
, .. �arão de Itapoou

'
...

_ Em 1930, a iÍnpren- Mathias e os filhos In- "andava a mil" 'e, no dia
. sa do país comentava: ge, Alfonso e Néssí , 'da marcha' da vitória do"'·
s. Paulo exporta Iructas Os Iamílíares agradeciam então candidato Victor
S. Paulo está actualmen- ao· drv : Alvaro Batalha Bauer, armou o maior a
te activando muito a pela assistência prestada parate militar' na cidade.
fructicultura.' commercío e ao Pastor Waidner, pe- em que só não morreram
a:�iás muito vantajoso. las palavras de conforto. pessoas pela índole pací-
Neste anho o grande Es-

, Joaquim Piazera", fica do seu povo, mas de
tado já exportou hada Pr'efeito,::MuÍiicipal' de qú�: .resultaram, 'iferiClas
menos que 1.142.812, de Jaraguá do Sul, usando dezenas de pessoas.
cachos de bananas" no das atribuições .que -. .lhe Quando já, se achava. em
'Vialor de 3:, 1'39.000$.000 eram coilferidas pelo an, outra delegacia, em

'.

Tu-
e Iez também a primeira 12, n? IIl, do Decreto Fede barão, .descobríram as",

partida de laranjas num ral na 1.2.02 de 8 de abril de autoridades que se trata-
.

'

total de 550 caixas, no 1939, assinava Decreto va de um refinado puxa
Importe de dez contos na 81, �om�ndo sem .ne- dor, de a:"ltomólv.ei� �,n:tr�
de reis. "Será o resul- nhutn " 'efeitb .o decreto São. Paulo. é ;Jarâguâ-;' clt>:
l�o da luda? Diversos n- 79, que alterara o Sul, aqui esquentando os
Estados estão cevando art , 50 do decreto-lei veículos pare à venda ..
ernprestímos estando en- n" 40, de 21 de novembro A nöttcta qúe corrta e'rã
tre elles o RiO Grande, de 1938,. de que não era dr," côi:
S. Paulo é 'Minas' Gera- sa nenhuma, mas um sar-
es. 'Rio Grande 'do Sul ,HA ';30, ANOS· gento expulsb da Força
.quer 1.0 milhões de' 'es� - Em 1957," ainda não Policial do Estado ban-
terlínas, Minas o' dobro haviam cessados os sen- deírante e um "cara" bem
e o mesmo S. Paulo. timentos de - pesar pelo' falante. Faltou um pouco
Isso faz 'a gente crer pa�samento .

de Artur de cuidado na escolha
que a campanha presí- Muller, fal�pdo .no ama- das pessoas . para cuida
dencial deixou, muitos .nhecer do -día 27-0475?�,' rem: da traJaqtlilidade' e

cofres vasros ... "Desf�l- natural de Blumenau, aos segurança dos catarmen-
, que do Banco Francez. 61 anos de ídade ., Seu, ses. ..

'

O delegado de Furtos de corpo era �x.:Poßto
'

'em; ',,,, '. ,"

S. Paulo Sr. Leite' de câmara ardente, no "Edíf, fiA' 1()." ANOS'
Barros, terminou o in- da Prefeitura' Murrícípal, - Em 1977, o jornatts-
querito sobre o desfal- na Sala do Forum. Ao ta ArnaldO ALEXAN-

que de 2.08.1.0.0$.0.0.0 pra- sepultamento compare- DRE, colaborador do

ticado pelo ajudilnte de ceram as' expressões do "Corréio do Povo", co

'cili�a, Guilherme Fronzí- alto mundo político ca- mentava o' soberbo mun

ni, no Banco Francez e tari�ense,' dentre elas o do do Judiciário, em--que
Italiano, desta praça. srs. Irineu Bornhausen, Juizes prolatam seus, pa
"O Paraná possue o' mats Dr. LUlz 's:I$=!JSquza, .,Dr. rec�res d,e for�a po,et,l€a
velho casal do mundo'. Tupy ,.Barreto., ,Dr. Júlíö" outr�s <I,�e. busçapr" i se.{).

"Em Iraty, Estado do Pa-' CoelhO de Souza, e Dr. tenças blbhcas e aquel�s
rçmá, viViem 'em perPéita Ahton:'o Carlos ,Konder ,que "gozam da redaçao
saúde dois velhinhOS que Reis, representando ofi- ,dos ,�dvogados. E trans

o destino uniu ha cem cialmentê' 6 GOvérnador Cl1ev'la � p�ça pelO seu,
anos atraz. Elle' cOnta Jol'ge Lacerda. A, bei ra valor,.�l�a�lante, �u .

me-

122 annos de"' idade e do túmulo manifestavam- lho!, Jundlco' - hIlaI'lan- !
'i ella 119. Em iunho des- se o Pé. ,Orlando Vigá �e:. "Di.z .;0 adv��ado ell_l j
te anno os' doiS macro- rio da Paróquia, Dr. sua petlç�o:� , ':lu,e, a I

biPs festeiaram o pri- Lui,z de So\!za, Dr. Mu- 11J� .de t�IS ad�m�culos,
meiro centenário de seu rUlo �,ayf�to, �e Azewe-' eh�l�� Ílca a 9:'ubhc�-&
consorcio". do, Euge'P-lO VIctor, Sch, ,pOSlÇ�Q sustentada, . 1\

möckeI; 'Fidéli.s woiL em au�oTa comparec�u. dís-,
nome do legislativo Mu-, colas vezes, e f�'L ,lnfor
nicipal, João Lúcio' da mada. de q"le ,I? Imove� fo- I�
Costa, em nome do ' Po- ra alIenado. A "manobra "

der Execut'vo ,e o" Dr. é cediça.e manjada, mas II'AntoniO. Carlos Konder às vezes, cÇ>la. "No des-'
'

R,e;"" 'm.terpretand,o, os' pacho saneador o MMo
,,,€ntfmentos do Gov, afirma: "se, quanto à .au- I
Jorge Lacerda. Era, o ,tora, Sem cermOs hlPO-,
mai.qr en,te_rro ia, presen' trélicos., neJ.ll ant'iplodáti- 1
ciadô até" então ém Jara-" cos, ou

�

s€'ngraçantes
guá do Sul. imprizidos e menos intu-

juSpécticos Ou incorubi-
HA 22 ANOS ruteis, 'c1onfesi'3amos não

'- AssumIa o cargo de tomar blicas do,' que se-
,

Delegado' Auxiliar de jam "manJa" e- ··(tuõtm· \

Polícia de Jaraguá do ,quê"., Gostaram? E isto
Sul, o sr. dr. JoSias Ca- aí. Linguagem ju:dd,ica-:'.
valcanti, Sena, dme. ato Norberto Silveira'
assinado pelo Governador JuniOr, comparecia em,

do Estado e publicado no Guafa�!r:m pia�a lança� ID. O" na gúalidade de na reglao o seu malS
Idele9ado de 1:,1 catego- recente livro "Memórias

ri,a,:. Emho'ra estiyesse no de um MeninO' P0bre", ,

cargo de, maiO a outubrO em reuniãO conhmta dos
de 1965, envolveu-se em Rotary' Clubs de Guara
diversos casos de' políti- mirim e Jaraguá' do Sul, I'ca que naquela época no "Beira Rlo".

HA 40 ANOS
Em 1947" corriam

pelo Cartório, de .Paz oS

I, proclamas! de, caSamento

• de Holando' Marcelino
!

Gonçalves, filho de Ma-
noel Marcelino, 'Gonçal
ves e de Antonia Maria
Albano e Felomena Sch
mitz, filha" de

'

Clemente
Schmitz e de Julia Sch
weizer Schmitz, edital n°

2.. 217. '

�'Em Corupá, o propri
etáriO ,-krtur Woehl, re
solvia muçlar de ramo de

negócio e levava a efeito
uma grande Tquidação
'.do séu estöque ue fazen
'das e armarinhoS, com

grandes abatimentos �

_ Falecia: repentina.
mente enl, SUa i��;jdÊ:'nda
.� sr. Oscar �1athias, aOs

;

50 a.nos de iêiade, proprie-
tário do Hotel Central,
deixando' viúvà' Martha
,�t4: t .�:; ,

.
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Chapéus, bonés, :víJ.Seli_ ,�sa6; ;s1ici., "

bermudas e ,cordas. '

, Verifica-se este .ane o baladas .ou , ,simplesmente o; banto -"do<FliIiõ ,'Nado,,: �
Em frente à fábrica. _ Amplo eSt-adonaJiiento.'" 'eerrtenártö do' nascímen- em batucadas .que .em: JJléÍ'l,tBrasileirg "nas "';.'ésco- j

1
' to deste _enii.ne.n.te mestre rodas .de amigos ,iio.ranbe- las' ,ate': que fosse 4&tal)e- jI....,�,;.",,�,,_.......,;��-..,.,_._,.."....,.• ..",..,.,,..,.,--,..,..�,_.----.",,..,..-,..,...,....,.,-,-�,,,,::,,_,,-,�",,,,,,-_....iT,,õ"""""""" '�a música brasileira '.

� xecutedes, com ele no leclda 'uma interpretação ,
J •• , o � apresentamos .com -esta violão' e às vezes sOlllen- 'modelar. ,FÔI, .p�t>' ·'issb, !

.'
nossa pequena contrrbuí- te aeompanhedas pelo severamente- cri'ttC'a'do ' e j
_ção de musicólogo 'o símpíes rítn.o acentúado 'até ;hostilizâ-do;'-" IIi'<!,;; .; não;
':Qr'eito die admiração e do toqua numa caixa de" .retroeedeu 'e móströu; "a-,
respeito ao grande gênio. íórtoros. compenhado' 'por- FtaReis- \
VILA-LOBOS nasceu ci As críticas ne .época co Braga (§oJiIlPositor e i

5 _çle março de 1881· na foram mais negativas .músícoj, Andrade -Muri- �.
'ç.idade.do Rie de Jeneíro, especíalumente pelo jor- i, cy (crítícc musicaM.:;\ e "

S§u' pai �ril'professor de nalista .Osear Guanabarí- .Olegarío Maltailo .<e;,_Ma-;
humaníâades oe uUJ.' .ll1.ú..s.i- no, -mas ele não se íntí-. noal Bandeira 6��tas),;
co ,aUl�dc_r que désde ce- mídeu re se,gTh.iu o c�mi--, que .havíe 59", errOS,,::i,na j

'ô_o .reconheceu os pendo- nho por ele mesmo tri- execução do' Hi�O Nacio- 1

:r�_s do filho ,para
'

a .arte lhado , Foi ,'nesse tempo nal, sendo 21 de�lfud' � e !
musícal Ie lhe �nSÜJ10\l que travou conhecímen- 32 'de: eritoação.: : (.,) _, :JatlU'uá 1 loio .as regra,s ,9 léis g,a' to com o grande pianista' A' 'bagagem,: ;de

'

suas j
:
.•

3,
'

t�_QrÍ.a musícal, coíno tera polonês Arthut Rubíns- "obras 'é 'enorme:\,ê;�.as0en- :
bém a prática nos ins- tem, que recodhecendo ,o· ,

de a maís de290�,' .des.?�_ �,f
trumentos de víoloncélo gênio do Vila-LObos', ·lhe' --transcrição .rde crrarrdas :.,

e clarineta. Outros 'in.ª� arranjou a concessão de ínfentis. e çar�çõ�s e fol-;trumentos como -o vío- uma bolsa de estudos pôr clore brasileiro ÖD, norte'
Ião, pi.ano e etc. ,ele.ii- dois anos em Paris. cus- ::,:ao SU�I" ,at� -os \ Choros, l

,. perndeu de Ul,tuitiv.a teada pelo empresárío . .Peças !para ;pjano, solo e

e ,po,r que .aprecíava to- Carlos Guinle, La ele é,o-' violãc:' Concertos, Sinfo
deis eles que .maís terae nheceu' Vícent D'Indy, 'nfas, 'Bachtanas Braeíleí-

_

�il:ia.J;n Jazer' parte ,de sell Maurice Ravel, Mannel ,ras, "Bailados, Poemas
-

vasto campo de hartp.O- de FaIla e outros grandes silnfôni,cos" Música de
nizaçã!> em ,suas ,.obras compositor�s

-

e musicOs' câmara,' Canções, Operas.
,

monumentais. da _época e .se .in.tei.rou OratórioS, .P.eç:as -:
. ..co.J:ais '

, .

O jovem fazia os s�u.s 'das suas. obras e eBtílos; etc. etc. não serido: pos: ':
.o:ursos ,de preparató:r\ia. sem, no ertiiretante jl,iFO- sível em, tl� pequeno ar- i
para O.,S ,estudos ,.Supw:io- curar a copiá-lo!;; _ 'eie' tigo -transcrever ou ana- j
t:es _ ,ent;r:e a idade de já havia eneontFfJ.à� 0 Jj.sar melhor a sua arte. !'..

12 ,a 13 anos, (qJlGlAd!:> ,seu próprio estilo e har� É notável e impres3ío-
1

e�c,r.ev;e\1 as suas primei- monia.
.

.

nante7"aiIida o número de
"

ras ,composiç__ões de, _c.a� Voltando aO Br-asil, já �rquestras dirigfdas por ,

ráter popula;-. Em 1904 tinha o Seu renome esta" ele eJri 23, países, ,colocan- i
ç�onh�ceJl 'ßS composito,.. beleci.do e começou a di- �o�se' eÍ1l p��I!!éi!'.(). l�gé3:r. i

res mais .t.enomados· e vulgar a sua música 'll- os 'EstadOs Unidos,'" sE!'�
-

I
r.epresentativo.s ;da .época través de ,concertç>s

_
,pú:- .guiäo pelp ,BIasi:!. :

e fQ�t,::lav� (.I trio mais bl1:cos. O ,Governô 'fez O seú pass.amentö deu
cO.!ilh,ecido e admirado iús aOs seus méritos e ,o se em' .;F7 de novembro
daquele tempo com: Ca- nomeou ·'para 'diferent.es < de' 10.959 na däââ-e do
margo Guanieri e FlIan- cargos ·pú.blicos por, ,in- Rio' ·de' Jane;ró. ,Petâreu
ciss,:o Mignone.' te[mMiiO d@ Ministér'i.ß o Brasil o seü máiß 'Hus-
".CO,meçG,lIl a perambu- de Educação e' Cultura.-· tre fHho da ar,te musical,

19.I per todo Brasil, es- Ele organizou apr,esenta- , ,quiçá 6 ',malor éO'mposi-,
pecialmente pelo norte e çõeS artistil.ds flor tOdo "lor da' Amf'Tica dos últi- �
nordeste" donde recolheu Brasil e se' interessou mos tempos. Como' .,_' sue'
e a'ssimilou os <:,antos dos profundqIiiente '1)eio· ca� acoRtecér- a0s'" ttGrandes" !

pássarOS ,e da natureza, to brfeônico, criOu o a sua 'arte não foi � logo '

os quais lhe .entraram "Conservatório' Naoional ac,eí�a: e LOtnpreêndida,:
em sua

.,

alma para Se de Ca:nto 'orfeõnic:O", ··tençl.o jiido 'àitlcadá., cen-
,

,transfoTmare.m em melo- fundiou 'a '''Academia Bra-' s1.liàd'ä. e até, r:dkulari- ,

,,dias e canções imortais. sileira de Músic,a" c.om. :?:ada. Fica reservatio à :
'Ele .disse naquele tempo 40 dos mais famosOs coni� po'steridade' de reçonhe-;
que: "Os pássaros con- pos;;�Or,é$ e muskólogos' cer, o lf;e\;l valor ie de i
versam pela música". do Brasil e foi eleito ,seu compreender 'á"s(hi� músi- >

Ele era a.pegado à 'lilatu. presidente vatalicio.
"

ca que é uma des{:�rição
l'eza s'eiva,gem brasileira' Ele era .incansável" de ,e representaçãQ ,{los sen-"
e deste <imenso 'l9.niver.so úma vitalidade enörme, -thn�nto� dO pöve>-;' 'do'

,

Técolheu aS 'melodias e trebalhando, tlirjQ'in.dO, sertão, das caati'l}gàs e:
canções �os heus choros tocando· ou' comppndo _ � da selva �o BF,asi1�"�, :

;

e das suas inúmeras obras se interessava pelä evO- ,Ele teve uma concep-
,

especialmente 'pelo jor- lução da arte mUSical nas ç&o original ,a r,espeito rio '

ioITavam ,as melodias escolas e na sociedél.de."
-

7n.ÚSiCO�:f0rilpos:nor
'

que 1
"m�iS variadas que fOr�m Roi naquele tempo que classificOu, em três cate- i

transformadas e.m' suas' ele ,pediu e come5!uiu' in- gor,ias _ os. q-ue esc.revem ,

canções, valsas, choros, t�rditar por 'a1guns anos música:paper segundô as,
regras Ou moda·_ os -que'
escrevem pârâ' -Serêm -oj'T:-'
ginais e realizajr algo que \
os outros !lão':reaHzareõ11 i
e _ Os" ',que..l', escrevem:

m.ú�ica pOl'irue nã� podem!
inve!' sem ela. Só a ter- i

"

teup ,categoria ,tem., cv,a-
'

lör.
'.

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

Jo.hannes' B'ieúef ,_' �; ,

;
"

.. ,e' ,', ., "

__.-/ �
<

�ÚP1 teque de a�or. :D� JIQW a JI»�gi' V:P_®
i
.��. _t>ec0raç®s, ·b'gquJs, �l1rp�, pla�!iJ!I �oÃna
imentjl��, �cpr9as, ,C91Jl eptrega ii ,d9...m.lCiUQ. ,

,Casa .dos Flores
Re1nóltlo 'Rau 606, esquina 'Com a :1'oio Piccol1.

------,

Elé1rica '

�,tal�çlo eíétnca de baixa e .a.ltaJensão" <Dl(),Jltagein.
d� pat,néls.

Rqa Fütz .B��l 61p (Vila ,��ReIUU)
F�n.e 7..2-1;429 ,

'

1

, - 'Dr. Iltevir I. Fo,gaça JÚlitr
Ora. ß,sva,lin,l' "arpS Ittdr1JJles

I: � '1 Y .p G A. D, � �S

Rua ,Domi.ngQs Q.a Nova 102 _ flane 72-0498
,

,J4r."gJlá do Sul-Se
�\ '

Fofo Lida.
Revele sell filme Si ,cores � ganhe desconto Je 30%

, QU :U1flil.,a ,ampliação o.e. 20x25·'colao.a :r.lO pa��. '

.

'�o Center - 'Galeria Dom FranCisco - ,Sala 05,

eia.
, ,

, Lida.
SERRARIA :e SERVIÇ� DE T.RATOll

Madeiras pilIa c0Rstrução e servi,ços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 11-2, _ Jaraguá 'Es�

,
querdo ..:.. Fone 12-6300 Jaraguá do Sul _ Sc.

I'
, Com.ercial' Floriani

MAQUINAS 'E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO.

Ássls�ência técnica de Máquina� de escrever,
t�l€�lJii, 1\.utentiçadores, Caixas Registradoras,
RélPil� �e �onto e Mão d.e obr�. CONSUL-
�UQ�, '

,

.

'�Uq;:'Venâncio da' Silva Porto, 353
.

FQJ!e: 72-1492 _ Jaraguá do �ul.

Dê a se1.l amigo uni pr�te que lembre o ano Inte1ro.
. Dê' lQfla étSSlnatura do "Correio do Povo".

Cz$ 256,00
'

Y,i,I,a
(188'1 ..:.. '1959

Da_UI" Máquinas, ltda.
�quipamentös para fá<bric� de doces de frltta�i
chapas de cobre, fundição öde' alumínio e bronze,
Destilador�s de �gua�den�e lê alambiques de cob're

,

Rua Jöinvíll�, 433 - Fone 72-1'564
,

,

Jar�tn!á do,Sul _ SC
______� ���o,�·�'�'�� - __--__��

_-.:-ç'
-

:�"1-.": . ;� ..
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,

J" • .:_i:: ._ j·.�;.-d .

,�GR�pECIMENTO
Agradeçó 'ii' S-anta

Clara..;pelas . graças re
cebidas .

�araguª::!iO Sul _ Se��� de 13 a 19 de jlf!l.ho..._dé 19a1�
,

_ Segund9 o Fundo das
Nações ·Unídas-.

.

pará' Ati�
vídades - populacionais ,.

(FNWAPr, äté meados do
corrente ano a

..pöpulação
mÜlldtal deverá' altançar·
cíneo billiõe� dê pessoas
e' continuará .crescendn.'
em média,' 'cerca' tíe um

bilhão : a 'cada '12� anos� o.

E �êôln: ela' também' a

d�sn\ftriçãó el a fome:"
.

� 'jA; Prefeitura: 'Muní-
cípal ,de Jill'aguáJ dO Stil
lêt:hou â: . semaná" Ie com

839 fund'onáJrioS;; e-nti'e "

ativoM lklaUvos ,ê" peri�l
ó.iltstas'. ,.;'; Nestei ·núiIier'ó')
s� t'i:féltlém -os setvldorés1
ptö'fessores; � 'médicOs eJ

�Altl�, r contratados, '

en,f1m,' t�dos os-que:' têm
�Qu1ó .: 'empregaUiro
com' u Ja _j munic'l'pàl1�açle-'
jaraguaénse' •

'

. I
.

,I:
••

..

-: �C""ORRI!IO '. Ó: J
-.

.

-,t_....A..
,

..

. ....-:
"

.

Auu.� . ,lO

três Bstados. ä partir' âa
mad�gQda, dó día 14/0a
id:ömingö}, dévido a pe-

.

aetreção, de uma massä �
� l!>@�á.� ,dê

.

forte íntensída
de.

C.M.

•

I Ij'/ '"
"

s-. 1.1

� 'A Comunidade, JSão....
Luiz "Gonzaga, dO Jara-;
�úá Bsquerdo, promove

:

nos êias 20, e 21; de i ju,,;
nßO/ a. testa ..' J do ,padró.
e�rO! lnieiä com ' mísse
festjya._à� u19� horas, .L ,:sé-,
�úlndo-se,i.oa

. festejbs>:po�

" r .f •..
'

Ä�iOlEmp'resa:' ".J" :'Cotaçãot...Cotação
. f' Oscí-

C<';
I" .�'" y

• ,�i,). Ein '\' .

'.

',:Em.
r= "

.Iaçãb
• lJ.. I ,!;I ' .,f \ .'b"Ô3.06.87' 'lO:.06.87C3:<::1 <.'

.J:ARAGuA' PABl'UL pp 0,50' @iliS;: '(�)10%
MARISOL pp 1.- 5;00·

'

!
"

.4;00" i.; (;_)2<!>%
V\TÊß· pp ,C·. 38

-r í.Ó:.» 13,oo'i. 12,30 ') (d.)" 5%
...

'. � V�l<?� Po.!' Ação "",; .:
"

,. r�" ,;, .� r ','

'li;"t''d' 'L·L a.
- .'

I ", � .I!J f"- "� J'" .

( oi

,�,I '- 'G::�mprd�. V�Dda �e FiO� Té;teis: eones de .Pepelão .e PlástiC6,
.Jq ...... ir.. . ,.�.

'

.

� r- r1 : .....1. i
:. ,\ rVr['JrLn'i f\Reta�hos de Tecidos e Outros Predutos Têxteis.,! :� ') ,H

i'

I'

!

I
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CORREIO DO POVO' ""PÁGINA Ie"-Jara,guá doSul _ Semana de 13- a 19 de jn:lrlh@ ·d� HJß,7

ADVOGADA
Dra, Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de' trânsito - in

ventäríos - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinoldo Rau, 86 '- �la 4 ,- Fone, 72,2711

Escritório Contábil, Garcia
'

CRC-SC sob n? 0075

Escritas fiscais e contäbeís '

- Imposto de Renda

Registro' de ' Mtcro�Empr!esa

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

Persianas horízontaís e verticais,
box para 'banheiros,

dívísões, toldos, portas saníonadas, esquadrias'
e cercas em .alumínío.

"

Consulte-nos! Fone 72.:0995

'ESCRITÓRIO JURlDlCO

José Alberto Barbosa -

Ile:xa'ndre DeUagiuslina' B�rbosa,
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 20 andar, Sala '204

Jaraguá do SuL ,

« OPA» MAHNKe MORREU'
"Os dias da 'Bossa vida
sobem a setenta 'aaes ou,
em havendo vig�, a oí
tenta: Beste ,c.aso (I) me

lhor deles é canseira e

eniado, porque iludo pas
sa ra.plidamenltE\ e nós
voamos"

fundação da Sociedade Comunidade Evangélica
"C1ilJauiff.eT-s de Jaraguá", Luterana de Jaragué do
em benefício do Hospí- Sul-centro,' sucedendo
tat Jaraguá, junto ,com, a Wílhelm Behlíng, o

Piazera, Fruet, Dornbusch, maís .longo \ peníodo de
Braun. Emmendoerfer, que se tem notícíe, tra
Papendick, Horn, Haas e balhando de mão - em -:....

outros, lembrados por mão 'cOm os
: pasto-

mestre Emílio da Siiva, res Hermann Waid-
às págs. 30112 dó 26 Lí- ner e Carl Gehring . Fo
vro do Jaraguá _ Um ram anos 'de muita luta"
Capítulo da Povoação do à que não se negou a co

Vale do Itapecu, munidade que sempre se

Era homem de sempre
fez presente e: partícípa

fazer alguma· COisa, de- Uva. Na admínísteeção
dicando-se a uma ror- de Bruno Mahnlee foram
réfsção de café, uma em" adquiridos ÇlS, três sinos,
:'presa de transportes, ta- 6 relógio o terreno

xísta na praça de Jara- onde, .se localiza hoje
guá, além de se tomar o Centro .Bducecíó- ,

acionista de diversas em-
'.

nal Evangélico e. cens

presas locaiS e de organí- truíu-ss um anexo para a

zacões Indústriais no Es" .resídêncte do zelador.
tado ,

Bor fim, o lançamento da

Frequentou com regu- pedra fundamental do

laridade a Sociedade Ger- Salão, da' Comúmdsde ,

mânica e' a Sociedade de Os sinos da Igreja Ma-

,Atiradores Jaraguá e, triz também foram con-

desta sociedade depois duzidos a Jaraguá -pelo
transtormada em Clube falecido. Bruno Paulo
Atlético Baependi lhe Oscar Mehnke deixa sua

valeu um título muito va- esposa Olga Henschel

Iíoso. colocado, num qua-
Mahnke, às filhas Bru

dro de relevo em sua nhilde, casada' COm E.V.

casa, de söcío honorário, Schmöckel e Relinde, ca-,

c, sada com Herbert Mars-do .A.B., em 10:06.62
proposto pelo' Presidente chall, 7 netos, 8 bísne-

Haroldo Rístow e entre- tos" uma irmã e: uma

s;.rue Da presidência de cunhada.

Octacíllo Pedro Ramos. O seu sepultamento,
,

na presença de seu gen- deu-se na' Necrópole �Mu-

ro, na ocasião Pres. do nilc_ipal de Jarbguá' do

Conselho Dellberatlvo ." Sul, lado evangélico e

Foi Suplente de vsrea- seu - túmulo tornou o 'na

dd!' pelo Partido Social 1483.

Demöcrátlco.. Oremos por 'elel
'De 1941 a 1956,' exer- o Barão de Ita;poctJ.' ,;_
ceu a presldêncía da Jun ./81.

'

:.,�

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

SUBA NA H-O'N OA

sALMO 90,
VERSICULO 10
'A Iongevídade de

"Opa" Mahnke foi a"

,bençoada por Deus. As.
, sim está escrito na Bíblia .

Sagrada, no livro IV' _
, a OraçãO de Moisés, ho
mem de Deus diante da
eternidade de Deus e a

trensítoríedade
-

do ho-
mein. A sua vida foi
cheia de vigor, que só
deixou, de sê-lo com o

advento d}= alguns anos

de doenças inerentes à

própria '.'idade.

Bruno Paulo Oscar Mahn
ke, nasceu no dia 14 de

'julho de 1901, no bairro
da Velha, em Blumenau,
filho de Luiz Mahnke
'e Augusta Mahnke, nas-

cida Herbst e faleceu
em sua residência, à rua
.Pres , Epit. Pessoa,

.

%'3,
prédio que construiu em

1929, ano em que no día
9 de novembro casou com

, 'Olga, Henschel -Mahnke .

Morreu às 6,35hs; de :5
de junho aos 85 anos,
10 meses e 19 días. Che-

. gara à Jaraguá em 1920,
ajudandO seu irmão mais
velho na edificação ,de
prédios. de alvenaria.
Muito ativo, em agos

to de 1-926 participava da

.

'Para, nós, seguro não, é só 'garantia" de riscos

Seguro'

S e' ß u r o s A. G a r c i a
Rua Expedicionário Gumercindo dá Silva n? 90, l"'andar, Sala 2

Fone 72-1788 _ Jaraguá,do Sul.

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA'DA kEGIÃÓ, CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTeNCIA' TECNICA

E lJOuTIQUE HONDA-WAY.
' '

ENTRE NESTA H O N DA' DA "MENEGOTTI

MOtOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélía Fischer, 239- (Rodovia BR,280)

.

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sulr, SC.
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Jál'aguA-d0;'sui _ Semana de 13 a 19 de junho dê f9S1�'

( ! IN'l'ODiATIVO IlOTARlO

, "81
'

� ;.- o." Qualr��M,eia-
'1 '

'

Clßco�I

l' "Rotar." Leva Esperança"

I Como já noticiado, por esta coluna. realizou
'se na Capital do Estado, no último dia 3'1 de
tmaio; a arrojada campanha contra a políomíe
lite e outras dOenças contagiosas que' tantas vi- ,

'das ceifam anualmente. Para' fazer .frente a'
'assas moléstias o Rotry Club Florianópolís-Lss
re, idealizou uma campanha, trazendo para Santa
Catarina' a Seleçã"o 'Brasileira' de Seniors, que
enfrentou -a -5el<eção-"Cátarinense-' de Sênior''S 'verr.f
cído pelos' jogadores barfi2í!-verd'es', pelo eSC0-'
re de 2x1 e transmitido, em' Rede Nacional pela"
.Televísão Bandírentes.
A Campanha - desenvolveu-se "

com a pertrcípe
ção ativa de todos oS membros do "Leste" I dos
Companheiros Baracuhy e Sebastião Calíxto e de
entidades assístencíaís que colaboraram na
venda de ingressos.

,

O jogo inédito em Santa Catarina, trouxe pa
'1.-0 'EStádio Orlando Scarpellí uma .assístêncía
calculada entre, 12 a 1.5 mil pessoas, com grande
p�rtj:cipação, de -j'Qvens .até 12 anos que ti,nham
acesso ,às arquibancadas, gI:ütuitamerite, vibran-.,
do 'com' as espetaculares j02adas;. das duas. sele-
sões que, se empenhavam ao máxímo ,para,
tomar- a2radável o esporte das multídões,

"

,A. Campanha possíbíhtou uma receita dê " Cz$
,

; 836,.945,00 centra uma despesa de css 10,1. ;(25,00
i com-um resultado posítívo-de Cz$ 135.520,OO·qu:e
já foi encaminhado à Campanha do Polio Plus e

de Entidades Assístenctaís da Capital do Esta
do; em solenidade realizada -na última, 3'--feira,
na Casa da

.

Amizade, no Estreito.
CARTA MENSAL 00'G()VERNADOR

,

Já está circulando a Carta Mensal n" 11 do
Governador 'Genovêncio Mattos Neto, com ex

telentes notícias que dizem diretamente aos ro

tarianos, dO Dístrito 465.
(Da COmisSão de Relàções Públicas do Distrito

, 465 _ Ano 1986/81)

Ru� Dominaos da Nova Do 145 _ JaragU:á do
SU:l�SC� .

I

DICAS HOBBY TAPE

AVF.NTuRA: As aventuras de Bo Derek na

África, Ponte para 'lugar algüm, Seguindo a pis
ta, Thunder Warrior II. DRAMA: Sand Pipper,
'Eleni, A forçado destino, Sid e Nancy, Mona Li-
1 sa�-,COMÉ)JALA.·gar.f)ta :do ,qtLadFo, Gelpe-,sujo,
A melhQr defesa é.:. o ataque: FICÇÄO: Duna

Soylent Green. SUSPENSE: Link, A pequena' 10-
.. ja de horror. ERÓíICO: CaSa· lotada, Garganta.,
prOfunda II.

Verifiq\1e' a\s';nossas 'oferlas, de' carr.o's usados

e: confira·os nossos juros mais baixos.

Av. Mal. Deodoro, nU

Os Herdeiras SybiUa '

.' Kehl
Kjrsch2. OS DIVERSOS NO- pa é na boca dos enge-

MES DO DUCADO ... nheíros e desbravadores.
Esta nossa terra de 'San- porque caiu completa
ta Luzia teve, no decor- mente no esquecímento , Este semanário tomou -

rer de sua fustóría,
.

di- precisamos .consuttar 'o conhecímenró do faleci-'
versos nomes: Itapocuzí- arquivo da, Dómínío. mento. de uma constante
nho, Vila Chartre, Vila" Também não se sabe. o leitora do "maís antigo",

'Dlllquesa, Sédia e, final- motivo deste nome: pro-' em terras gaúchas, Tra-
mente, Santa Luzia. A· vavelmente em consíde- ta-se da Sra. ,Sybilla

.

contece .que nunca hou-
ração à Dona Francisca,' Kehl Kirsch, víúva de

ve ofíciallzação de um
cuja morte. naquela t:- Gustavó KiTSClh, falecida

nome'; as denominações t ('<';Qf era ainda sentt.ía às 11.30' horas do dia '24
foram se sucedendo de

ou ainda em, considera- de abril de 1981, no Sa-
manejra muito espontâ� çãô il ,,1�\lma das "ne- natórto Santa Elízabeth
nea sem nunca desapa-

,

tu " duquesas" sobrevi- em ssé Leopoldo, natu-
recer por completo, Uma ventes. ITAPOCUZINHO: ral de Linha-Imperial e
coisa quasessmelrante ao foi o nome que maís se residia na rua Guarara
que acontece com os 'rios impQ<i desde ,,() começo pes, 95/11, em Porto A.
e montanhas - eles � te� ,

até' 1960, praticamente. Iegre , A extinta deixa
, um nome _bem gene.ne:J" Depois de '19:)0.' as eSl:r'- os-filhos Irene e Breno e

pdo qual sao conhech:us
-

turas públices .de teries o sepultamento deu-se na

(; outros nb�es
' reglO- se �referem, à ' "EsfBda cidade' de.: Igrejinha.

nais ou locais,
, do Itapocuzínho". ,A cor- Aos' distintos' enlutados

resflondência-"ÜliIibém ví- as condolências desta fo

nha com este nome e lha.
chegava bem., Mas .qua
se ninguém gostava des
te nome ...Pensava-se e

Ialava-se : em ,'trocA-lo,
porém, ninguém tomou
'iniciativa. E conserva

do 'ainda hoje para "ex

plíoar onde' fica ,Santa,
Luzia. ..11

ITAPOCUZíNHO:.é o'

nome genérico: desde o

século passado até hoje.
se conserva. No come

ço, sob este nome, se

entendia: ",

Guaramirim.
Schnoeder, o Costa, São

JOão, Empresul. Santa
Liuzlia, Grota Funda e'

Manso , ,Tudo 'isso se,

chamava I 'Itapocuzínho" ,

devido ao no que atra

vessava toda esta -regrão. nome da' padroeíre que
VILA C�ARTRE: 'aos a comunidade;, católica
poucos, Cuaramírím re- escolheu por ocasíão 'da
forçou o nOrne de ,"Ba- pri�eira '!hissa em 1'924.._
nanaI" e por fim, "eua- Quase � nin2Uém ' ,conhecia
ramirim'; ., mésmo. As isso ali, por este' nOme ...

três' "Estradas Schroe-' Qulem çoloc!á:sse "Santa
der" se' fedl,lziram a Sch- ,Luzia'f no envelope

,.

de
roeder" somente, até ho- correspOndênçia.' esta

I:
'.

je.! O 'IICost�" ficou sem- ia parar lá .em Guan;airan.
pre' "Costa" "para os· ga ou então em Massa- :MENSAGEM: Neste elo-

I mOradOres de Santa Lú� randupa (diz-se que tam- mmgo celebramos a Fes-

I 'zia, ap.esar de tambéin bém há um luga'r cOm' ta da Santiss.ma TrinJa

ter seus divel'sos nomp.s eSse' !].obef. Em, 1950 era 'ne, \.1 m�stério dê, a�of'. ,

expoentes., "São ,João" um. dos nomes cogitados a Esst'. amor tem� o!igem
predominou �obr�, o· no· substituir. "Itapocuzinho" em Deus Pai. Jesus Cri
me; oifginal de "Vila Sem ser oficializado, o to veio ao mundo para_
Chartre"; nOme oficii.J nom� i!'e impôs com o qdiRo'Detizar esse,· amar, .

daquele· loteamento no movimento comercial d0 ( lipertando' e salvando os:
cÔnieço· do século; ein Waldemar; Gumz e Pr}" home:r:ts. O Espírito San-

oonsid.eração ao ducadO goríficO, 'depois de t960. to ,é aquele cque continua 1

de Chartre de França
-

a- Eles devem saber_.O's. mo� revelando.o ämor, guian:,
nexado de Santa Luzia. t'vOs. Certame�lte --devido do o -povo de, Deus; , no

, atil 1930.; falam de Vila a í::ol'res,Dondê:h1cia co� Caminho da VerdadE'. O

Chartres. Portanto" iIi- mE'r-cta1. a, o name que homelIl foi criado Lima

c1uta'm Santa Luzia nu- vale hoiê� "LA ,S'EDJA":, gem e semelhança -de
ina' 'r�gião cha,mad'a 'Vi- sempre foi o. nome usa- Deus. Por iSso, é tarefa

lÇi Chartre", do,' sobretudo' pelOs ita- da <:Omunidade� éristã:.. :vi�

lianos para denominar o" ver o amor', anunciar as

"Encruzo'" e ,SUÇlS_'proxi- ve'rdades dO' Evangelho
.

midades. 'Encruzo'� é o para o mundo.. Essa é a

cruzamento das duas es- mO:v:a de que estamos<
iradas. fitme.s na fé e repletos

da sabedoria de Deus ;',

Informe Paroquial·

SANTA LUZIA:- foi 'o

)?atróqwa São . Sebastião
MISSAS: ,NiesU:e sçíbadc
(13), 11h30, Capela N.
Sra , de Fátima; 19h, na

YllÚrizr--S_.�-Luiz_, Gonza.�
São Judas, � fão Francisce
e -SS.' Trindade;, 191.::'0,

.

ein Santa' Luzia. Domíne.
I;!'o, na Matriz, às 1, 9 e

19h; às ah em São Ccis'
tóvão, S. 'João e ,Perpé
tuo Socorro.; 9h, em', �.
Estevãoj 9h30, São' Jvsé·
(; s�J. Trindade; 10h30,·
em São Pe4ro e às'1h�O.
eql Santa Cruz.

VILA DUQUESA: diz-se

que foi o nome- qu� Je
'vou o loteament0. Tal
vez ficou apenas:, no ma-·

Jaraguá .do e 72-26-14 '
.
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FURGÕES, FURGÕES ISOTi;:RMICOS E FRIGORlFIéos
Jaraguá Esquerdo Rua Dr, .Eiltico' Fermi, 113 - FOI)e 72-1077

",
�

;

.'

.!
•

,:'l:!�,ll,ii'Â'· rota ...dàmelha
t"� ��'.

�

r,.,,;,,·
' .

. ',', ,... ...
" � _" I' í ,

_
.' •

1,_,

',t' .••..•

,'�, ... '.', 'Nós temos,tudo
para a râdata todosa

.

"

.. Ven aconhecer·
.

a linha ChevrOlet' 87.
Conheça em luss:llo1a a línha.Chevrolet 87, a maís comprera do mercado

,

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências,
, ; Saía rodando" com ó que existe de melhor:' Monza; Caravan, Opala,

,

. Diplomata; Chevette ou Marajó. ' ,

Veja de 'perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
financiamento Iacilítados.

.

f.'
'

,

" '

---�

-

c
• .-:- �

y

'
.. ',�:,E':LETR:oi:AR' "J,

•
", -r_

I

'

�' t' ,
�

Comercial..· de-"'Peças LIda .
. Onde Q seu aparelho eletrodoméstico é trata- ,

do por técnicos treínados na fábrica e o bom aten

dimento é um direito seu. ,

, ,,'

I;,. ' . .\ ': ::.

.

t:"
...

':
_

,-_
i
-\ _;� ! i /: :',:' '):' , :

Nosso novo.. teletone 'ai' partI:t: .de 10 de Í}19;h0:
'

72�2838.,-,
'I .l ,._ i -. �, .

j

II,

: "

.

Frioliveira Com. e Repres. LIdo.
,

; Fiam�b[eri.a �" - -: '

':,.
.

:;.�: .. f�r�� �:;-t,� ,;��__ } � ..��:
. .;

:;��
•

';>
,- r:

'.� , .; :�� -:-::. ;

'PzeswUQS, "quejfQ�; linguiças, h�b�rgcr,
kibe, almôndega e outros.

Agora, diariainen'te',com carnes
','

bovín�s�
suínas e aves.

E ali na Av. M�l: Deodoro, 144 (���kimidades do

Colégio Dívína Providência) ou taça a.jsua- enco-
rnenda pelo fone: 72-il87.

. '. ", " , '" >

,; :

"

::

;;.
"

� ,
. " . � '''1)'

;

�

,
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�_8rastr'� ..
eoréia, . ,Ilibo" inlernacionat em Jaraguá do Sul,· hoie

f·C·r·· realiza curso de arbitragem' e ,Liga comem;ora'

_ A .Assocíâcão dos

Professores de Educação'
FIs:ca do Vale do Itapocu
realiza nos dias 18 e 19

de junho, no Salão Paro

quial São .Sebastiãö, o

20 Torneia Aberto de Ca
nastra, com início às l!;l
horas. A taxa de inscri
ção,' por . equipe, é de

Cz$ 200,00, e à premiação
oferecida aos três primei
ros colocados são": Cz$
1.000,00" Cz$ 750,00' e

.

Cz$ '500,00.
.

.;... XV Nevembro
.

"B"
,

.

Ox3 S.' ADItõnio, S. LuziR
'lxi Arsepum', XV Novem,
bro' "A" lx2 Vila Lenzi,
Olaria Oxl Nova Aliança
Vila Nova lx2

.

Indepen- .

dente e Mec. César lx2
Estrada Nova', foram os

,resultados da 5' ród:ada
do ,Campeonato Munlci
paI de' Futebol Vàrzeano,
da DME Neste domingo,
em função da realização
co.. Jogos MicrOlrregio
naii:'3, a rOdada não e.erá

reallzada�
_ Numa promoção da

Liga Norte Çátarinens�
de CiclísmO-Lincci, será
reaiizada no dia .4 de ju�
lho, a 4<.1 Volta' CicHsti-
ca do Norte, com' 187 Os pilötos

_

federados
qudômetros,' tendo este'
.ano largada erp. corúpá e

de Santa Catarina par-

passagem pelos munlCl- tic:param na domingo, 7

pios de São Bento do .Sul, de julho ,em Brusqué da

J
2<.1 Etapa do Campeona- .

. oinville, Guaramirim, to. EstaduàL de BkicTOSS,
Jaraguá do Sul, e chega- ondé Jaraguá do Sul, com Os pilotos agora se

da em Corupá. Em 86, a· I' t' d preparam ·para estrear
largada aconteceu ,em'

os· p; 0105 pa rocna os

ela [)a]c"ll'S o''bt'veram no 2° Camp'eona�o MiJn:-

Jaraguá qo Sul. p. '_, 1.'.

.

'_ As comnetiêõ""" de. QO;s primefOs lugares, cipal de B c:cross 'J_ al-
t' T Vo3

.

t 1
.

e d'o luga·...,·· celis - A Rota da Malha'
ati éti�imo .. [,...·lr.1m. I·n.fan-

. qua I o �i gnn , s .1 ,_:O

UI e .J"u.ve�il' e" volibol, e três terceiros' lugares, na di.a 20:-� NãO have á,
.

t ' 'S· "\"', contagem de pOULOS pai a
ba':iql1.elf:hol e handebol em se e Cilr togona. _'J

;ni:rlm
.• ',ciii.da� pelos, Jo.

Femtnino, Jryce Moretti efeito do Campeanat,:)
- em 1 o .'.� �ã)ete MoreLi, . nessa prova. -Pilotos ii

g�S . ESf'oJares Regio:naJs .

30 I . 'InÇ t'l partir de Cinco anos. pc·
e (lU r· r i' em ugar, �an 1 --

e.
e &E! Iam re,a, lza� "C;, .

Clá d'o B t ld' em 1 c derão Se inscrever r.::?

rl'sT".('ti\'atnE'nte, de 12 a ';l 1 er,� 1, .

1 L a F"" 'pe Aru ,1 dià, ,na p'sta de�ronte' o
3 e de 16 20 'd .

_

UCI no ç•.",'. c' -

'.

.
a e!lI' AI't" J

- ,GI' J' S' n W'lt M
nho f

"

c;: t:> <;; � '.:1' do . In1. r. <e. au o es], a rua' a er· a:"·

.
' ,,,�ram . nsp�n�a..) l..�-' S,;.. ,r'

. 20' -

3@
. q�,aT.dt i•."Ido a gr�ve dos .servi-

c.Heue em e, em

c:.!>res ·publkos·· estáduais.
(� Jogos Escolares �a
tnrtnelts'es "iambém" eStão"
cOlDpromét1dos.

Foi' iniciado na tarde
de sexta-feira, dia 12, ri

curso de arbítragem pela
FederaçãO Catarinense de

Futel:>ol, para árbitros,
.

band;eiraa e representan
tes de Jaragüá do Sul e

.'

região. A abertura;' às
.

19h30, , contou com a

., presença do presidente
da FCF, Delffm de Páduá

-. Peixoto e na seqüência,
palestra' com Dalmo Boz

zano e Oscar Areher.
Neste' sábado, . na Arweg.
aula prática e física' das

Dois loques

O Autódromo Artnur le data {� possível
.

que
Breithaupt volta a reviver ocorr a também uma eta-

C·
,

" t' ".
-

d' f' t I' as emoções do motocidís- pa .ro Campeonato Cata-

. omeça' sex a ·8, ueClsao o. u sa ,mo . é que no da 21 de ririense de Enduro, inse-

junho Jaraguä do Sul se- r:da ne programação dos
día a 311- Etapa da Cam- festejos dos 111 anos de
peonato 'Catarinense de fundaçdo d(� Jaraguá do·
Velo.cross, ,em "uas d','v"'r- <.:: 1 !\ I t t to

.

_ "._u. "c,- (,cl a, no en an ,.

fa3 cat�!lor:as, organiza- puderá sef antecipada.
Oq peJo Jaraguá Motor Os d'ri�E"ntes do Jara
Clube' e Federação Cata_:- guá Motor Clube já vêm
rinen�e de Motocklis- levantando as' trilhas,
mo. O presidente do JMC tendo ma's de cem qUi
Antônio Normário Bona,. ,lômetros determinadoS,
,tratou esta semana com segundo Bana.
o secretário de EspOrtes A propósito,· na 211- E-·
do mumcípio, Ba'dufno tapa' do Campéonato de
RauHno,' auestões rela- Enduro, realizada em

cionarlas a' organiza,ção, Ccncórd:a, há duas se

uma vez .' que se espera mana�, a dupla jaragua
oferecer, aas pilotos de (�'1se GerSon StrelowIA
todo o Esta'lC' uma etapa irton Strelow, patrocina
de ôlto Livel em todos da pela Choco-Leite, ob�
03 asp"f>c;tos. . teye o quinto lugar na

ca�egoria ,novatoH. Na
Em julhQ, o· ca'eÍldár'o mesma etapa, o corupa

lugar, Marlon Mattedi e da Fe(leracão determina ense DáriO Streis conse-
Antön'io Fábi.o. Vegini. para JuràguéÍ. do Sul UIT'à guiu o· terceiro lugar na
No juveni<l; Dj/ego Bran- t' 'd COll l·?, prova, e ross, no catenoría especial I'ndI'-
denburg conseguiu o ,20' .

i=

di<:!. 2(; de julhÇ>. Naqu2- v:dual.
lugar.

13h30 às 17h:)O e à noite,
19h30, na SER Marisol.
local da abertura do cur

so, teste escrito, e enc�:
i amento ..
E r.o l}Or)il��O, na A[.�

weg a Liga Jaraguaen.ie
,df� !'l.ItE:bOI raercaré 03

srius 35 (,1.0S de existên
da co-n um a'rr.oço, no

qual r,..eveâ,(l marcar

presença p .....Jfim Peixoto,
da. PCf e P. ore t opes, -1"
CBP.

PRIMEIRA DIviSÃO
A quarta 'rodada do

segundo turn,) dos Cam
peonatos da 1'� Divisão e

de Asptrantes. propor-
.

cíorrou ao,Malvice, pela
combinação d,� résulta
dos, a, lide"'ança, cora 17

pontos.. Garíbaldi lxO
Alvorada 12x3 nos aspi
Jantes), Aliança lx2 A
mérica (1xO), Cruz de
Malta 5xl Guarani " (lxO)
e Botaíogo Ox1.· Malvice
(Ixt] foram Os resulte
dos da- rodada, cu ia elas
síííoação aponta ·Malvice

A Copa Daltelis de Fu�'
tebol de Salão ImCia na

. próxinia sexta-feira o,

quadúmgular ·final. Na
terça-feira, dia 16, serão
conhecidos oficialmente
os fi,nalistàs,'. que ao que
tudo indica, serão o AT

duino Pradi, Nápohs, Rio
Molha e seleto. A rCda
da finaI; que apontará o

campeão e o vice-cam

peã:o da temp;orada vai

acontecer no dia 26 de

.junho.

A Liga Jaraguaense de:

.

com 17, Botafogo e Cruz
de Malta 16, e América'
12 ponbos , À proxima
rodada vai acontecer se�

gunde-íeíra, dia 15, fe
riadomunicipal, com esta
programação: Caribaldí
x ,CrlJ_z de Malta, Malví
v:·.(\� x América, Alian
ça je Botafogo e- Alvora
da x Guarani.
NOVO QUADRANGULAR
Teve início domingo o

- quadrangular que reúne
o Ouro Verde (Cörupé)
e a Ponte Preta, Vitória
e Chico de Paula, de' Ja
raguá do Sul. Uma par
tida apenas aconteceu:
ponte Preta Ix1 Ouro
Verde. 'O outro jogo, en-

tre Vitória e Ponte Pre-.
ta, acontece neste domín
gO. Pelo Campeonato d,:,
Veteranos, Malvide OxO

.

João Pessoa, veteranos
Cuaramfrím 2xO Botafo
go e Alvorada Ox2' Ca-
x'as Neste sábado
não. haverá rodada
em vísta do curso de ,:_,-

bitragem.

Putebol d'2' . .Salão está,
também, realizando os

Campeonatos Juvenil e

Infantil. Na tarde desle'
sábado, d'a 1;)', no Gná
s':\) da Menegottli;' joga
rão às 14h (iIi!antil) Ar
ídu!i:nO Prad'i x J�uventus
e às 14h30 e 15h30 (ju
venil) Seleto x' Weber e

Urbano x Fanfàrra. No

dom'm.go, na AARB, as
9h

.

cn�antil) Beirä Ko x
Rio Molha,. 10l). Fanfar
ra x Nápolis e 11h_Mó
veis Weber x Urbano,

pela . categoria' juveniL .

Bicicross : 'Municipal abre dia 2 O

O' público de Jeraguá Colégio Marfha] Tavares
do Sul e da região terá (RiO' Negrinho), l8lL
a rara 'oportunidade de DME/Kohlbach x CME
assistir na noite deste' São Bento e às' 20h30·
sábado, .1:)' de junho, a Seleção Brasileira x Se."

.

'um amistoso íntlernacío- leção Coreana. O .sele
nal de volibol, entre a cíonaoo nacional dirigi
Seleção Brasileira e a do pelo técnico Marco
seleção Coreana, qus se Aurélio e contando COJ;ll
preparam pata o. Cam- duas catarínensas (Ana
peonato Mundf�al, em Beatriz e' Simone) é for
Seul, em 1988. A promo- mado pelas, atletas Ana'
cão

.

é da Kohlbach e se Beatriz (rransbrasü), De
vislumbra sudesso, oon- níse, Ana Maria, Ingrid, e
siderado pelá compra an- Keíla (Lufkíri], Ana Paula
tecípada de', ingressos. Märcía e Daníele (Minas
Diversos postos de ven- (Têns), . Fernanda, Simo- .

da estão comercializando ne e Fátima (Pão. de A-
as ingressos aO preço de . çucar). Kerly, Carla e si-'
Cz$ 50,00, porém, have- Iene (Pirelli) e Margareth ,

'

. rá também no Ginásio de [Supergasbrãs}. <

Esportes Artur Müller, Está é a primeira vez
:

Ir-cal do amistoso, a Cz$ que amistoso desta en-

70,0.0.
'

- vergadura acontece em

Jaraguá do' Sul e a pre
sença maciça de público

.
poderá determínar que
novas promoções de vul-.
to venham a ser realiza
das na cidade.

A programação. festiva.
inicia-se às 16h, com a

partida de volibol mir.m
feminino entre o Colégio
Holando GonçalveS e o

MoJociclislO: etapa dia 21 em JS'

Torneio, de vôlei te·rmina domingo
Encerra.se .ries�? linal- tU M), AABB x Raio :x e

det-slemana a fa.se de, 'Clube das Doze x AGV
clasSificação do Torneio (adulto F) e Seara x

Regíonal de Volibol . A- Conf. Grithus (adulto M)
dulto" Infantil e Mirim A rodada do final de se

da Liga Regional de Vo- mana passado apresentou
Jibol e Basquetebol. Nes- OE, r.;e�ultadOS: Centro
te dia 13 jogarãO Raio X Ed. Evangélico O x W
,VF.. Chlbe das. DOze e Homa,go, lrid. Reunidas
lnd. R�unidas x ·Armal� Cx2 Raio X" Breithaupt
wee (adultQ F),. 'Armal-. Ox2 Clube das Doze, ..\r-·
wee x R. Dornbusch (in- malwee Jx2' AGV, --Ho-

. fanti! F) e MG/Constru-·· mago.2xl,.Ki-Kaska, D.,
sol x Clube. pomerode Magalhães 2xl Tereza
'(adulto M). Domingo, a Ramos, lnd. Reunidas

partir das' 8h, Clube Po- Ox2 AGV e Breith-aupt
m::::.'ode x HOIr..aoo ill�an-' 2xl

'
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no foi duramente criti
cado .como o causador
príncípal do problema,
através do défícít públi
co. Analisou-se, igual
mente, na Assocíacão Cl)'
mercíal, a questão do
gö tilho salarial, consíde..,

rado, justíssrmo todavia,
com a baixa do fatura
mento, vem criando di
ficuldades sérias as . e '.11-

presas, para o cumpri
menta da lei.

O direito não é cO,nt�6-
tado, pois nem ao menos

a inflação repõe, mas es

.empresänos consídemm
ímpossívél '- manter ;):s'

empresas com estes pa
rämetros, defendendo, por
�I:;"�O, outras 'con<J:kio-!
nantes,

71$ Inotações de Flávio Jo/sé" Empresário! acreditam n:a h-ip,ótese de nov'o congela'mento
� Escandaloso! Esta tomamos ciência no Tribunal

de Contas, no encontro da Adjorí , Um pobre fantas

ma queria virar. gente. Serviu despudoradamente a

Amín e, satisfeito, virou a casaca. Hoje; sob as asas

de alto. dírígente e com a complacência de Pedro Ivo

(?)' está aprontando as suas, não olhando a quem a

tinge. Está na hora de se descobrir o véu em que Se

envolve. Acautelem-se desta enígma. Qualquer dia,
o seu nome pode "pintar" aqui.

.

.: O empresário Udo Wagner foi convidado -para
res Lojistas de Santa Cataräna, substítuíndo a Lohar
L.ojist.él$ de Santa Catarina, substítutndo a Lothar
Maas, nos próximos dois anos. Udo, que já foi vice ..

presídente, não descarta a possibiUdade e estuda °

assunto. A Federação reúne 90 Clubes de Diretores

Lojistas e cerca de seis mil estabelecimentos filiados.

_ A eleição dar-se-á. em agosto. Se aceitar concorrer
Udo entrega a presidência do PDS (porém, não aban
dona a atividade polític�. Wagner não quer concor

rer a prefeito em 88, todavia,. sua negação, pelo que
se percebe, .não é incisiva. Fatos novos poderão ocor

rer. Por ora, na política lojista. Mas com um j;ara
guaenss na Federação, a cidade só teria a ganhar .

Aguardemos!
.

: ..

'_ Nada. menos dó que seis grupos concorízem para a

obtenção do canal de rádio AM 'em Jaraguá do Sul,
cujo prazo para apresentação das propostas no DenteI
encerrou-se ..Há Inclusive grupos de Tímbô e de Blu
menau [este ligado ao secretário Evilás�o Vãeíra] e os

de Jar,agu'á, classUil.cados como os "neutros",' o do

preíeíto Vasel e o do ex-prefeito Victor Bauer.
'.:.. Os Interesses políticos são muitas; Um' des

tes grupos é uina autêntica miscelânea, pelos nomes

que o compõe, ligados ao PDS,' PMDB e PFL: João

Prim, José Gilberto.Menel,· Nélsio Henri, Raul Dries
sen, Errol Kratzer, Reiner Medro, Geraldo Werninghaus'
Udo Wagner, Sigolf Schünke e Giovani de Uma (que
não é o "Borboleta", mas sim, o cunhado de Paulo
:'3auer). A sorte está lançada. ...

_ A Contrutora Continental iniciou o recapeamento
e a sinalização da BR�80, él! partir do trevo de acesso
.a Guaramirlm; em direção a JéI)I'Aguá. No trecho com

preendido do trevo até a Marmoraria f'lüsse, lomba
das serão construidas, para diminullr a velocid,a,�,
uma vez que, nos últimos meses, ocorreram !núme:ros
aQldenltes, com vitimas fatais.·

_ O Secretário do Patrimônio HistóricÓ e Artístico
.

0:acional do Ministério da Cultura, Ângelo Oswaldo
de Araújo Santos, manifestou sua preocupação ,com a

possÍ:vel demolição da Igreja de São João, em: Vila
Chartres. E solicitou o apoio da Prefeitura para pro-,
teger o templo, que a própria comunidade quer preser
var, pelo seu' inestimável valor patdmonial.

.:.... DE COCHEIRA: O presidente da Câmara, Orlval
Vegini, prepara vrudade1ro ClJÍ"Senal de denúnC)i,as' con
tra ,desmandos admiDiistllaltivos que àc'o�tecem n,a

PreileUura. pormeie dispal'ar grosso a qualquer mO-'
mento. Afirma estar respaldado e:pt documentos que
vão inexer nas eS'4ruturas de multa gente.

ANTES DE TOMAR tJMA

DECISÃO, TOME UMA
. DECISÃO INTELIGENTE.

Café S.ISSE

Bmpreséríos [areguaen
ses, reunidos na Associa

cão Comercial e Indus
trial, analisaram esta se

mana a situação econô
mica do País, emitindo
depoimentos com base
nas experiências, contac
tos e realidade

.

vividas
no dia-a-dia. Não Ioram
nada animadores os de

poimentos' ante a índeíí

níção da pol�t1ca aconô
míca. gerando indaga"
ções vagas e perspecti
vas sombrias. Em resu

mO, ninguém sabe o '=f' \P

fazer, enquanto a ecoao

mia se despenca vertigi
nosamente.
Um. novo congelemen-

to de preços para os pró
ximos 30 ou 45 dias, ou,
no máximo 60 dias é tido
como certo. Até lá, se

gundo um diretor de

grande empresa local, a'

economia deve se dete
riorar ainda mais. O con

gelamento será temporá
rio, cerca de 90 días, pe
ríodo em que serão fei
tos alguns 'ajustes",
congelamento este que
deverá ser aceito até pe-

" los mais renitentes, co
mo doS males o menor.

A total: falta de credi
bilidade do governo fará
com que se aceite as

regras do jogo .. O gover-

. Prourb: Guaramirim renova .convênio
O prefeito José de

Aguiar, de .Guaramlrim:
declarou que apóia a rei

vindicação dOS professo
res pelo pagamento do

gatilho' salarial ou pelo
menos na melhora dos
seus rendimentos, na sua

opinião absurdos pela
responsabllidade que
eles têm na formação e

na educação dos jovens.
Aguiar considera que es

tá taítendo urn maior em

penho por parte do go
vernador Pedro Ivo em

.

busca de acordo e solu
ção, "pOI.� com a: t: :i u ca

ção não se trinca" dis
se.

Cuaramlrím \TEm tam
bém enírentando dificul
dades para c' }-agamen
te do 'gatillIo, tendo pago
até agOra, 61)1;�. aquém da
1 ea!idade . Em ) f zão dis
tG, o Prefp;fo reuniu os

Servidores e expôs a si
tuação de p0Dúria finan,
,eeira, condic' c'Dando a

majoraçãO, à cill::acidade
de cumprir o compromis
so. José de Aguiar in
formou que el:.tf conclu-

indo a conet.ucão de seis
novas salas do dula, com
recursos próprros, duas
no Colégio' S. Pedro s .

duas na Corr'ceíra e duas
em Jaçu-Açu, ria Escola
Paulo Wagner.
I: crescentou o Chefe'

do Executivo Guarami
rense que . essínou na

(minta-feira, convên: o na

f"�cretarla de Plàn:eja
mente do Este oo. para
habilitar o mnn'cíplo ao

recebimento dos recur-

'SOs do -Prourb, das par
celas re.erentes ao ano

passado, não pagas. e a

deste ano, que devem so

mar Cz$ 1 milhão e 300·
m'L A prioridade dos
recursos serão para obras
de calçamento.
A muniCipalidade ini

cioli e dt.'ve· concluir em
.

trinta dias o. levantamen
to da estrutura do pavi
.lhão de expOSições, na

BR-280, com 1.483m2,
com cobertura metálica,

_ para abrigar as futuras
. :feiras Agroindustn:aLs e

outras promoçôes' comu
nitáriaS.

.

SÁViO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO. DE AZEVEDO

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

ADVOGADOS

Trabalhista. _ Esp0I:tivÖ
'

Novo endereço _ Mar. Deodoro da Fonseca
no 97 _ Sala 1

No final,' algumas es

tratégias básicas para � ·n

írentar a situação
. atual

foram' .receítadas: obser
vação nos prazos de L

quídez, melhora da pro- .

dutividade, redução Ja
.

estoque. redução do pra
zo de venda, e na ne
cessidade de financie
mento, que este seja

'

a

longo prazo.

Admhristraçäo
elege novo '.

'Diretório
Em assembléia recente,

foi eleita a nova direto'
11lia do Di"retório Acadê
mico Padre Élemàr
Scheid (DAFES), do cur
sO de Administração da
Fundação Educacional
Regional, Jaraguaense,
formada 'por ac�dêmicos
dorl prime�:ro €] segundo
anos. O preSidente é
Jairo Santolin de Olivei
ra, vice-presidente. Vi
tór'a Maria Stein. seci-e-

• tária geral Márcia Ram
thurn, 10 secretáriO An
tonio Carlos Blunk, te:
sourri·,"'o

.

geral Roberto
A. Adratt, 10 tesoureiro
Norberto . LopeS, depar-'
tamento esportivo Carlós
Rara.eI 'da Sih:a, departa
..menta

.

cúlturallsoé!'al
Dirce Terezinha Nunes e

departamento de reprp'
sentação AJ��xandre Bar
bosa.

':_'::'"

oVodéSaf da lueq
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