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. IB�or�tahs:o,d�oHnte'�r·mm�!enos.ari!O�� Hoje tem Feira' Arie,Itr.1e.. ,sa.DB(",to
"

1Internacional um' ,

segun- \U'
.

. ".
_.

do govem.iati� dllsrtritadl METAS PRIORl'rtARIAS .

Reprísando 'uma série O Varal dâ �Poésia"eon-i
nos- pouco maís' dé sete. O' g'bvemadOr. �987/88 de boas atraeões, realí- tínuarä em destaqU�ço�
lustros de existência de ROtary International za-se neste sábado '(20), o Grupp :J>oeniaiték � de.
do maís anügo :çlube'de Distrito ·465� adiantou es-

.a Feira de Arte e Arte- Joinville';:' }>ar'à: a�' gàro�'
servíçc da éidade. �� :rom� te seinana ao "Correio sanato 'do mês, <;Ie junho, tada, muítos i .prê�io.s _}ho.

, posse ·na '�ext;ir\fei:[fa, .26 do P�VOfl que QS prepa- promoção 'da Pundaeão pau-de-sebo+" �rmadQ -no
de 'Junho. em solenidade; ratívos para a traásmís- Cultural e Assoeíação dos local.'A. 'grai'!de' at�á�o�,marcada',,� para 'Q Clube são de .cargos' estão em Artesões de JaraIDI4. dt;> sem dúvidas, será ...; o
AtlÊ'tito 'Baepenq,i, -as 20

o"� fase de conclusão.
.

A- Sul' (ASSAR.}), defFQnte show do'Qrupc> ,Foléíórb
horus.':o D'r.:'�MarlO .Sou- crescentou ',Q Dr. Mario' a Prefeitura -Munícípat. ' G "';:;:'-_""'" Ed lw"e'l'ss'
so, -no cargo: de gov�ma-, Para o evento espera-se ,qué dentre .es metas pri-, Além l�a ;enda' de pro- ��. s.e·���Qti S�l;':: àá
dOF� 'de ,Rotàry� Distrito - a presença de mais .de of.itá��s do' ��u perío�o dutos artesanais, 'i;las' Sb: .; 14llßt),.; Ja':çl" ,��rtii' das
465,:, s'ubstir'tuindo' ao' Dr.' duzentos rotarianos . dos de dingenie ' distritel

.

fl-- às 12h tem Bíbltcteca-ea 15h3Qi' cem-. "repertório'
cenovênç:o Matos Neto. 51 clubes do Distrito,· guiam a. fundaçãe de no-

. 'Praça. com revistas;' li:",' de ril\'isicas�'isamba�' ehe-
- além de ex-governadores . vos clubes, a re��trut,u.r. vros e jornais à dísposí- rínho, seresta); li atração.

PROcIsSÃO 'DE' Rotaract,
.

Interact, =-'. ração des club7s Ja �XIS-' ção dos -ínteressados na fica por conta do .

C�il,..CORP.US 'CHRISTI
� prensa,.. e o sucessor .do tentes, <íncentívo para o. leitura. Às 10 horas á- junte Couro e ·CoFâa, da:�-.,-�,..................�-................,....,., Dr .

. Marle, o Sr. Luiz, aumento do C!'-!a.<;lro: so- cODteee"a tereeísa e' úl- Manchester Catarínenee.A maiox:iQ.'. 9,a:;,.,:7, ;parc,>'" f ..:I, -

d R t - .. .

. Roberto franco. de Joín- cíal. unu.aça.o,· e· o a- tíma-elímínätórta dó Con- -

.. �. '.

quiali,. d.b ,EstaClllo ':dec4diu. ville. racts e. Jnterélcts �. aín- curso de Declämaeão � Durante a Feira é) será:b:i;l,IlSferi1-.:.! a- Je.sta;-:, ,�de O acontecimento eno- leta., o dese.n.vo:l�lJ.lllentQ às 10h30· apresenta-se a= recebido o.materiifl " dã
Cor-ipU$f Chrls.tir par� . .-;(,>

brece a própria comuní- da campahb:a PoUO�PblS Banda. RobiDi Hoed, com- Campanha do j,V'Agasalhe�domingo; día 21. O íe-.
dade, que cede um pres- que _:visa er�adi,ca�. tota�- posta per estedaates 'do' promevído pela' Di\l'isã(i)ôI'lttd;(;) religill�p',.seria; na' �ilmoso 'integraJ,1te .. par� mente ª pohoPl1ehte no Colé'gió AgFicola' de A. de AsSitência, Sócial'_;�dá

quill.ta�feirÂ.,(:sempJ;e:, '�la
dirigir um .distrito rot4-· mUJ}.do até' o ano 2.005, raqu�ri, a maioria de Prefeitura e a �undaçã:o'.segJm.(.\a.,�s�mana"q.pOSt' � .:tio, .já 9cupado por Ou-' ql,l�d,Q. o Rota:ry ç,omple- Joinvilie" e Jaraguá (io Cultut-al-,; ROUpas;"'eóbel""fe$ta>.:,Qp ,J�SP!J\i;to;'l Santli>" tio,. jaragua,ense, o Sr. ta o seu ,primeiro CEm-. Sul, com músiéas do "gê- tores, sapatos e tudep . o

Em Jaragy,á, do �l,oJe,,· . ,.

tá' ._

-"t'.., oswaldo Ueu$i, no I�).l- en no. nero rocK'e regae .• , � mais .seraO acelOS. '

riad!\).,:tfoi .antecipi!,<;Io ; .pa- cio da década de 6(').
. O

ra ,�, segtmda."feira;" ß-- em
novo governador �. inte� (Todàs�.�estqs .

'{arefás Orq'u.e·slra.. .va·I·' estre·l·ar e"�: I·U·lio. .'

vista ;,q,is$P,,'a. ",Paróq1,liª ,grançle do Rotary. Club' trar.aO estampado Ó leWä r
São. sebastião programou de Jaraguá do Sul 'há '25' do ,P:resid,enfe;'pe,� _R.J; O setor cultural_de Ja- ca, quê há "meses yeJIi).
a tradicional '. pr�cissão anos e sempre Com 100% Charles C.�· Kelr�(· . .,....: 'ragui 'do' S\ll vem expe- en.saiand..o ,ßop a batuta.
para este qomingo" sain-

de freqü�lléia à,s reu.niões.
,

"Rotâ.ri®os;, UniäpS ,pC[� rimell,tç:ndol nos últimos do znaestrp Ric�:fde Fel�
do às 8', lloTas ::,'clQ. largo. E quandO' da sua pösse, ra' Ser�i:r,

. pedic:;(dºs; ,à enos: um notável cesen- . dens.
>

da Igreja 'Matriz, - cOm oS
asSume também o novo Paz�'·..'

. .

vofvim';mt'). r-.eja por � in;" A Orquestra é .. integra�
fiéis ,segUindo pelasruas çiativ.à· oficial, :'Seja. por da pot 18 elementps, e
Dom,i:n;gos':da NQrva,"Rei, .

.

GARAN1'IDOS Cz$ 80 MILH('lES A BR-280 :. iniCiativa' de etitidades '� �st�rites- exeeu-
noido Ralf, oQuintino Bo-:--�,

.

. .. ,.

. .

-" ._<h ;_;'"

r-u1tu:ra,�s' � eduCacionais, tades 'são violi-nQS,. yi._olascaiúva e: Marechal, Peo� h O Ministério' do plane- 101, 'Cz$ 50 inil'hões .para· onde sobressai-se a SCAR cláslsicas, violQneeJó
'

Ie
doro, para defronte a jamento' àprovou a libe- a sua>oonsfU�ã0. ; " . ·.i

Em' julho",' ,possivelmélilte
.

piano .. , O repe,rtól1iQ· ser4
Matdz,' sef gHaié!-da uma· rªçªº d� Cz$ 830 milbºé� A43R-47.O tam:bém!l: . l'e�

',no,: _ d�ª 2.4, dever4 'ican- variªqQ,: çon§t@ºº _ g_e
missa campal, nO final. para a concretiza.ção da$ ceßefá' C2;$ cOO '., l'Ilnh6�s.

';tecer a primeira apresen- lÍl'úsiças c1ásSicq;s, foléló.{
O G�escimel'lt'º' da �id�-· "obras.' já aprovadas pelq pé!-ra --0bFas,. na ; niarg'(i!m tacão ao púhlico da Or- ricas e outros gêneros, i:

de e a 'Jll.pdança dß Cos- ,ministro dQS T.ran$portes esquer-da ·da ,pista� . nQ
questra 'de Câmara, de para satisfazer·

.'
todos o�

tu�es apagou o que tra- JOsé
-

ReifiQldo Tavares, � tnec}'lo Gasf>�-Na-v.egan�f Jaraguá: do Sul, da So- gostos e exigências, di�1
dicionalmente ocorria. no tidas comQ prioritárias tes e o' r§slante �cdos -te, ciedade Cultura, AFtisti- maestro. . .... i
passador ma, c:on��ção, de nq governo Sarney. Des� eursos::..:.- Cz$: 80' inilhõÉ!S . '

Um tapete ,..; com flores. te total, C71$ 2(;)0 milhões "- são ,�para, a c@nchísâo EPIDEMIA DE SARAMPO PREOCUPA S. CATÄRINÁ,\
ser:ragero colorida e, ou- atenderão uma pp.tiga da rodovia"- Compá-Sã@ • O Departamento de ·14 anos de idade.·

.

tros materiais, )tue for- reivindicação da popula,. Bento, -- inT0iada, no ·final Saúde Públiea de" Santa ífrês regi6es são conr-.

mavam: desenhos" com
.

ção êatarinense: a dtipli- do ahO passado ,e>que�·a,:. Catarina, já reglsttolJ.. sideradas criticas; ·denh�
motivos religio.�os e so- cação da BR-l0f, na tre- guarda a, reatirvaçãe' Cilos desde 19 de janeiro até o elas a do 2Q GARS, com

bre os quais �ra cond1,l-' cho Palhoçß"Itp_jaí. Dos tra'IDalhos."O anúnGio da presente, mais de 1.100 .

sede em-JoinvHle e que
zida a imag'em do

'

San- . recurSOs liberados, Cz$ iibera:çã0 ',de rec1.if-sõs" a. casos de sarampo em to- abrange tOdos os mlmi.;

tissimo, peles 'fiéis.' 125' milhões, 'sk)rão des- B:Ri�280- uaz à' regiã-o do e'
.

Estàdo. Garaeted�· cipi6s' do Norte' e ,Pla�
A comunidade católi- tinados à conclusão da perSpectivas -dj;! 'que,' fi- zandO uma' epidemia .. Em' nalto· Motte Catarinense.'

ca de' Jaragtiá do Sul terceira ponte ilha-con- nalmente;- a obra tecla- vista deste ,', quadTo," - O
,.

Em Jaraguâ do Sul; att�

prepara tainbém" a- sua" tinente em Flomanópo!is mada há décadas' e' que DSP' 'desenvolverá .' Um . qu.inta�'feirà, !n�hum ca,

maior
_
festa, a do padro- Cz$. 28� �ilhõe� p'ara a' {re(pFe.s.e:n1;a--.� Íntêgrãção trabalho'de êQbettura· va_i, 80 de saiam'bO haVia'''Í;;ill0

eiro São''$eba8til�,f'4nari;, ;BR;-.282tij.···· pára '- �o trevQ das·"c.r�gw�Cnordeste-.,·!' e
. ·�inal. ilitelilso no' per·f@d0 . 'iiiôti'ficädo,<'l segi!m:ào r, ifl�

cada para os días 11 e de acesso a rodovia Jor': pla:nªUQ.J'!'-n1)M"'>eat�rlnen- �e 22. � 26 de j:tffiho( êin-ii "'ot1M:àçêJéS! :cUi ',>' Un.1da"ie
12,de julho>'. . �se-4-ãooi<Cla\:-€oRi'il 'BR� se, sejiJ�pavi��tada·. entre ,g' m'esês' e;' sa-:n�tIa,i:"

-':=����==�::r���:.
�

·1.,..,.1,....1,........,1_'I_'_I_....
r;

_�-.....·_'��O__�V,....·:I'.....M·p._:E
�

O_Nr'._RBS:�_·�._����,....,.'O,....·
..

�MA.....,IN_••�:-'�_:_l....,�lAL.,.....-......'_.__
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul _ Semana de 20 a 26 de Junho de 1981 C O R R IIIO��������������------------------------
BODAS DE PRATA _ WALDEMAR

.

(ROSEMARY LO$S) BEHLING

Uin acontecimento de após aos convidados . no

relevo 'movimentou on- C.A. Baependí , Os jubí-
tem, sexta-feira, a socíe- lareS possuem. dois, filhos ROTARY CLUB _ O' Santa Catarina tez-se Noite do Queijo e do
dade [eraguaense , O es- Beatríce Daníelle, casada bioquímico Dr. Marlo presente à . Feira com 15 Vinho, da Casa da Ami
timado casal 'Wàldemar com Eduardo Luís Gomes Sousa, assume sexta-fel- estendes, dois dos quais zade,!dia 12, no Beir�
(Rosemary. Loss) Behlíng. e Magnus Edward, e uma ra, dia 26. em solenidade ocupados por empresas 'Rio, foi um sucesso. To
ele conceituado empresá- neta. a graciosa Patrícia no Ç.A. Baependí, o jaraguaenses: Marisol . e dos os cartões toram ven-

. río do ramo fotográfico, Daniela. cargo de governador de Dalm.aftiLamart40n Foi didos. // C,!>mpleta - 11
rotariano e membro ati- ".', "

.

",': .: Rótacy, Distrito A65. No', lançada a moda prímave- anos dia 21, a Graztelle
vo da Comunidade Evan- E em cumprimentan?o o mesmo ato. o empresário ra-verão 87/88. filha do casal leitor d�
gélica Luterana, viu casal e Os filhos, o ííze- Rolf Botho Hermann to' CDL _ O Clube de Di- coluna Max e Weon1da
transcorrer Os 25 anos mos também aOS país AI-

ma posse como presi-'. retores Lojistas de Jara- Fiedler. 1/ De casamentode umao . matrimonial. brecht (Cecíha) Behling dente do Rotary Club de guá do Sul reúne-se ex- marcado para o dia 31 demarcados pela cerimônia e D. Olga Loss, com vo·
Jaraguá do' Sul. O ate. traordínaríemente e�. jQlho, o

, nosso compaàs '20h na Igreja Evangé- tos de perenes Ielícída- será muito .concorrído . breves dias, para elei- nhelro E.V. Sohmöckellica 'Centra e recepção des. SPC PARANÁ _ Pau- ção da .nova diretoria, Filho [Genínho] ,com a

NOITE D'O CH',ORI'NHO, DIA,25, NA SCAR lo Ademil- FloJ1.anlf, pre- que assume em julho. ,Cfn�ia' Chiodini. Até que
sidente da S. P.C. Pa- De antemão .sebe-se que enfim, hein????Um excelente pro- dir Azevedo. �oão ranä, convidando para a o 'presidente (pela segun- l\1'EDALHA/OURÖ _ ograma musical acon- PernambucO, �qumha
f$ta [unína nk:lstei sä- da vez). será Bruno Brei, garotão JefersoÍ1 Luístece dia 25, quínta- de Abreu, Manueb bado, día 20, 'na Sede em thaupt, que substituíra a Mattar, filho de César' efeirar pr?x�ma. ,Com Marques e ou.tros. Ríbeírão Grande, a par- Ivo Ewald. Marisa Mattar, vem -seinicio às 19h30. a Es- programa musIcal. se: tir das 16h. Haverá In- TELEFONIS1fAS _ As destacando no judô. Em-cola de Música da rá fator de comenta'
cluslve queima ' de fo- &bnpátlcas teleíorâstas Joinville. no final, deSCAR realiza a

.

"111- rios. didáticos para
guelra. Paralelamente a- das empresas e de re- maio no CampeonatolNoite do Chorínho", .professores e alunes
contece torneio de bocha partições públicas de Ja- Regíonel e no dia 14/06com apresentação 'de da Escola de MÚSica
Jt;endo comp ßJ'êmios, raguá do Sul participam em Fraiburgo, no Cam.'obras de grandes meso da SCAR. sendo aber-
dois anos. dia 26, às 19h30, no Ba- peonato Estadual, obtevetres do' Choro como: to à comunidade e aos
NA FIGUEIRA _ Tarn- ,ependi, do jantar de con- medalhas de ouro na ce-Ernst Nazareth, Val- amantes da cultura.

bém o Colégio Holando graçamento
'

pela passa- tegoria' Mirim A. VaiALCIDES ,CARDOSO PRESIDE Gonçalves realiza a sua gem do "Dia da Telefo- longe o guri, não é J0r',LIONS CLUBE DE CORUPÁ: festa [unína, que tem �o· , Dista", comemorado no ge?
.

J

mo atração máxima o dia 29" Convidada, a SÃo' LUIs _ AconteceO Liens Clube de Coru' lheiro; secretário Donato
.Pesttval da MúsÍCÇl' Ser- coluna marcará presença neste final de semana (20pá. empossou dia .. 19, sex- Seidel. 20 secretário Pau'
taneja, já tradicional. no acontecimento. e 21), a Festa de São Luizta-feira, em dependências lo Sartí Garcia; tesourei- Inicia à tarde. com' todos ARTE PRAMÁTICA _ Gonzaga. 'DO Jaraguá'do Restaurente Gruta ro oto ,Ernesto Weber.:
os atrativos pröpríos Um novo 'curso de arte Esquerdo. Abte às· 19h

'

Verde,. a nova diretoria Wemer. diretor social
destas festividades. A dramática (fechado) se- .deste Sábado, com mJssalpara o ,afio leonístico 129 tesoureiro Teodorio
APP e a diretoria convi- rá ministrado em Jara·, fes'tlva 'e proSsegue no'1987/88, durante jantar EnoS Klug, diretor aníma
dam à participação. guá do Sul, de 24 a 27 . domingo,' durante todo o,"festivo. Na Ocasião as' dor animador Oscar MTax FENIT _ A FENIT, o �a a.ltri�' Margarida dia.,' ,'sumiu a presidência. o Seidel,. vogais; IvO. ,u·
meãor aoontecãmenêo da Baird, com promoção do NO CINEMA _

. CO!nl..eão· 'Alcides' Cardoso. reck t.e Herrmann Stie�en- moda da América Lati- Sesi/Arweg "E! Fundação censura 14 anos, o' eineestando assim distribuídos bach (1 ano) e Orlando
na, levou muitos jara- Cultural.. Será encerrada Jaráguá exibe de sábadoos demals cargos: ex- Zancanella e Odinir Wie-
guaenses a São Paulo com a apresentação da (dia 20) até quinta-feirápresidente íniedíato Ede- ziok (2 anos) . Aos novos

peça
<

Projeto Poema, (día 25). o filme 1(0s A-gar MaUi,_ 10 vice:presi- dirigentes do Lions Clu' _.CASAMENTOS _ A- dia 27 à noite, pelo GrJl- ventúreiros do Bairrodente A.ntônio E. Izidoro. be de Corupá os nosSos contece neste sábadO, po de Teatro do Sesi, di} Proibido",' semme no hÓ'20 viCe José Norberto cumprimentos e semPre
'

dia 20, os caSamentos de: Capital. rário das 20h15mill.Müller, - '::,'0 vice Paulo Ma- ' a disposição. Matriz: _ Ilh _ Moacir PONTO FINAL _ A 2'
Corrêa/Resonir Furtado - ,......,.------......-:-�--�----:---........,---I
15h30 _ Paulo' Donerl
Ana Torezane, 16h15
Antônio Neri S,eling�r/
Marisa Moser e Walney
da Silva/Claudete Frei
ner; ,18h _ Célió JOsé
RosaJRosimara Bonomi
ni. Na, Barra, 17h30
Adriana dos Santos Lima/ '---�-__._"""" '_'_--'-__

Dolo-res' '-Fla:ckbarth e 18h
�

Valdir Ranijakv�ernade
te Papp; no Rio Mólha,
17h -_ Valmir: Hilles·
heim/Mauri Stei1'l; em

Santa Luzia, 16h30 _ A·
rildo PrettiVRute Lúcia
Gesser; em S.' Frascisco
de Assis, 17h30':'" Igná
cio MänchejjÍ)/Rosane
Bertholdi e às l1h, em

S� EsteVão _ Leonir
Buzzil/Laurita Lennert.
Parabénsl '

Coruja
Seu. ffthos merecem uma' loja só para eles.

Loja Mamle Coruja o castelo de leU relzlnho e

Aa prIDces1nJul.' Enxovais para bebê, roupas In

ftdlto.-Javeall. perfumes, bijouterlas, artigos' para
'

pre.eates. '

'

,

' ,
,-

Ru DarIo do Rio Branco I� _ FQne 72-0695 ,.

'.Mamãe

Rua DomingO.. da Nova I;lo 145 _ Jaragu4 do
Sul�C.

DICAS HOBBY 'TAPE

, AVENTURA: Resgate Infernal, Bradock IIrO
Inicio da Missão, Dangerousky Close. A hora do
assassino, Keeping Track. Opposiiig Force-. ,

SUSPENSE: Asas, da noite-Nightwing, Mary,'
Mary, Bloody Mary. DRAMA:- A força do des:'

, tino :e O C8&O' Belarus. ,COM:eDIA: Entrega a

domicílio um inimigo trapalhãO (Gordo' e -Ma�

gro). Gospel Accóiding to vic e Snout Balling.
'ERÓTICO: Mas�agem, profunda, Lembranças da.
faculdade, Desenhos animados X-R e Fantasia.

Gente
DO POVO I'.Ã.GlNA '-' 12 .

& Informações,
,

Barão do Rio Branco, 8ala.4
FONE: 72.2607

João
-'

e Maria
. -o ponto elegante de vestir. bem os seus pim

polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, .empre COm as últimas novidades;

Jóiu, J;elöglO$, pulseiras, anéis, alianças,
pratada, àrtlg08 eJ;ll ouro ê tud.o 'o ma!s para
,p.-esentes, na

'Relojoaria'
Marechal, Deodoro 443 e Getúlio. Vargas na 9

Ivenida
.,

CQ�i!nDoso
A ROUPA INFANTIL

UM BRU.HO N�VO E DIFERENTE NA .

,

MODA INFANTn..' CONHEÇA-O' "

-

" Get�!l0 Vargas :�7 � Mare��d Deodoro 882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secr�laria confirma' ,-existência .de� �uiIDs-minériDs na região.
- ,

alto potencial para explo
ração além do ferro, de ou
ro, rubi, granitos para
exportação como pedra
ornamental, argila, bri
ta, areia, caulim para ce
râmica nobre, sem· des
cartar-se alguma possi-'
bilidade de ocorrências
metalíferas da' família do
estanho, wolfrânio, mo

libidênio, entre outros.
A informação conclui.
que é possível que, um
estudo- sistemático des'
tas Ocorrências possa le
var aó dímens'onamento •

de alguma jazida na re

gião, mas para a execu-
. cão de pesquisas desta
envergadura, a Secreta
ria das Minas e Energia
ainda em fase de im

plantação, deverá estru- ..

. turar-se para poder. pio-'
porcíonar um. melhor co
nhecimento do nosso sub
solo . e,' assim; atrair no

VOs investimentos eco

nômicos' para o Estado.

gica
.

para atender à
.

re

gião Sul do país.
'

Os
mesmos toram realizados
de dezembro de 1952 a

maio de ·1953.
Há pouco, a Coordena

doria de Recursos Mine
rais cadastrou várias o

corrências, a maioria das
quais no munícípío de

'Guaraniirim, no MOrro
do Alemão. Morro do
Zimmermann, MOrro da
Mundo Novo, Morro do
Ferro. Morno Magnético
Banhado ...Dona Cristali
na, Mina do Afonso,
MOrro do Canivete, MOr
ro da Pedra e Engel
.mann. Morro da Maldi
ção, Rancho Torto, Mor
ro do. Fischer. e MOrro
da Serenata. Ainda no

Vale do Itapocu estão
cadastradas oeorrêncías
em Barra V.elha (no Hin

ga) e em Corupä (Estra
da Jaragué}.
A Coordenadoria aJ

ponta para a região,' um

A Secretaria Extraor
dináría da Ciência, Tee-'
nología, das Minas e E
nergia, em resposta a re-'

querlmento apresentado
'pjßlO deputado Raulino
Rosskamp (PMDB/Joín
vílle), reclamando a -rea-

·

lízação de estudos apro
fundados para avaliar e

fetiva e defínítívamente
·

aS potencialidades da 0-.

corrência de ferro na re-

· gião nordeste do Estado,
informou que . a Coorde
nadoria de. Recursos Mi
nerais executou um le
vantamento . preliminar
da situação, deste miné
tio, concluindo que a re

gião potencialmente fa
vorável à ocorrência de

míneraltzações �rríteflas
ocupa' .uma extensão a

proximada de 10.OOOkm2
entre o vale' do Rio Ita-:

jaí-Açu, e a divisa com

o Estado' dc Paraná, pró-'
xímo à cidade de Garu-

Em julho" Festivais de' Música
o IV Festlval da Canção Infantil Jaraguaen

se (FECIJA), acontecerá este ano no dia 10 de

julho, no Ginásio de ESportes Artur Müller. A
promoção é da Academia de Música Carneiri
nho, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
Turismo e da Impr.ensa de Jaraguá do Sul. As

inscrições estarão abertas até o· dia 5 de julho,'
na Academia de Música Carneirinho (Edifício
Miner, defronte a Prefeitura), apenas para ' a

'categoria mterpretação. A premiação a ser dis
tribuída será de Cz$ 10 mil. além de troféus
e medalhas para os melhores' classificados.
Em julho também, provavelmente no dia

24 (dependendo da disponibHidade do Ginásio
de Esportes), vai ser realizado o I' Pestíval de
Música .Sertaneja de

. Jaraguá do' Sul (de ca

ráter regional). com prêmios de Cz$ 25 mil. As
Inscrições poderão ser. feitas também ná Aca
demia de Música Carneírinho ,

.

.Os cinco' melhores clessífícados no Festival
da Música Sertaneja do Colégio Holanda Mar
celino' Gonçalves, que acontece na tarde deste
sábado, día 20, em, dependênciàs do próprio
estabelecimento, . estão automaticamente elas-
síficados para o Festival-do mês de julho.' va.

Segundo a -Secretarla-
as primeiras refeTências Baler Rede 'malutença-o, do ,conv'eAo' ,·'u'de caráter cíentífíoo so- li
Ihrle as ocorrêncl asi de O deputado Paulo Ro-
Ierro na reoião datam to- berto Bauer apresentou
ano de ,1925, quando to- 'ná Assembléúa Legislatí
ram descritas as Jazidas 'va\. requerimento para
de .Iahn, Serra Feia, Pa- encamínba-nento de men
.ranaguá-:tv1/t'lID, PiI'abeÍJI sagem telegräfica ao se
raba, : Sambaqui.· Barra cretário da Agricultura
Velha e Itapocu. E:!Il e Abestecímenro, Neuto
1952 ocorreram os prí- Fausto de Conto, solid-
melros levantamentos tando que seja mantido,

. si,stemátúcos �das ocbr- :' o convêniO de auxilío
rênc;as, ouando a Com- financeiro para com o

panh-a �idieinín)'ica Bel- Slndícato dos trrabalha-
�o-M;n�i��. a con;vite. de dores Rurais de Jaraguá
IJlrlustrw,s ,e banoaeíros , do Sul. Desde 1983 o
icatarlnenses r€alfizou .le- tnUn,lcípiO vem expert
vantamf'lltos com a fma- mentando 'uma 'sensível
lidade de.bloquear

. �ma' lIDelhbrià na lquaUdade
r.eJ�elrva q�e

' permltIsse .do rebanho leiteiro,. gra·
a mstal�ça? �.e uma De· ças ao trdbâlho do Sind;
quena l'ndustma ß'ic.erúr- cato; através

.

do veteri-
nário re�unerado parei-
é!lmente com os reCLlrSOS
do convênJo; No entan-'
to, diz mensagem" infor
mações' acerca' do cance··
Iamentb., do convênio oe

necessiddr.e de flua pré·
via àprovacõO pela 'As·
sembléia Legislativ,i,

ARI letivo pode' terlA·inar só em 81 preocupa lideranças Si]'.
dícaís e produtores lei
teiros da região, depen-
'derétes desde fevereiro'
corrente da atenção da
Secretaria da Agricultu
ra.

Desde o dia 26 de maio
as comunidades do Vale
do Itapocu, como todo o

Estado, convivem com' a

greve dos servidores. pú
blícos estaduais, cuja
classe maís Significativa
é a' do magístérío. . que
traz reflexos diretos às
Iamllias com filhos ein
idade escolar. Os 'profes'"
sores lutam pelo' direito'
legítimo do recebimento
dO gatilho salarial e do
plano de carr�ira,' en

quanto o governo fecha
se em mutismo; não,' i"

a

brindo perspecÜvas para
a solução dO impasse.

_ Esta pelo menos era aih-,
da a situaçãO até o meio
da semana.

Com milhares de alu
nos sem' aulas, queStio
na,�se qual a medida a

seT tomada, ([uando da
volta à n0;:n:ai:çiadc, urr:a

vez que, para o cumpri
mento do ano letivo, são
necessártos 180 dias de
aulas e de que pelo me

nos setenta por' cento do

programa seja efetivado.
Isto pode sigtiificar que
o ano letivo em curso
poderá encerrar-se em

1981 em' 'algumes esco

las, sepultando as férias

ragulares do meio do
ano (em [ulhoj e, ainda,
aulas nos sábados e feri

ados, como admite a di
retora da 1911- UeRE. Rb
serneire Vasél,' que não

dlsplõe de nenhuma in

formação oficial à reS

peito, mas não afasta a

hipótese.

As controvérsiá� em

tonio da questão ocupa
tãO, sem dúvidas, dezé
nas de' horaS de discus
são e' negoc�ações.

O requerimento, e' o

. manifesto do deputado
Paulo Bauer mereceu

apartes de diversos de
putados, uma vez que em

stuação semelhante se

encontram outros síndi
calíos, coopeiatívas

"

e

prefeituras que manti-
,nham convênios com: a

quela Secretaria. O 've
teri'nárlo presta assis-

.

tÊ,nd\3. ao gado leiteiro,
inclusive' com insem:ina
ção artificial e a susta
ção do cOilvênio, com os

Impecilh6s criadOS pelO
novo govern.o,· preocupa
não apenas a.s lideranças

.

sind�êai.s, como tam:bém'
os próprios produtOres
rurais: I

'MATHEDI:
CALÇAMENTO

PARA NEREU RAMOS

.
O vereador, Gustavo·

Mathed�,i, representante
de Nereu Ramos no Le

gislativo Mun'c'nal ·t-eve
aprovada indicaçãO su-

.

j!erindo 'ao Éxecutivo
Municipal a inclusão no

plano .de pavimentaçãO
da Prefeitu'I"a a pavimen
tacão das ruas' Calisto
Borges� Henrique Dema
the e -'-Àntônio

.

Mélchado,
esta, desde a BR-280 até
a Ponte Aberto Bauer.
Atualmente Ner,eu Ra-
mos iá· tem Davimentada
,a ruait.uiz sarti.
As COm1Sf"ÕeS téênicas

i.nternas. da 'Câniár-a, d�n
tre outrÖs, está" aPrecia0
do proieto de-lei de· per
muta de ;móveis que- fa- ,

zem a Pn"feifura e Faus
tino e Np.l"ón Theilacker
na VHa São Crirstóvão.

8ft&»101 tem verbas· para restauração 'Buwe: " as verbas estão com, o PFl
"

o dir.etor do 16° Dis- Tr.ês �mpreiteiras exe�
trito do DNER (Departa- cutq_rão trabalhOs em

Iq�nto Nacional de Estra- trechQs ie�pecHicos. A
das de Rodagem), Ar- recuperação dos meSmos

nq_ldo Severiano, de Oli- foi pedida .como prior�da
veira, informOu que no de, pois trata-se de áreas
final de semana passada onde o tráfego é muito
foram aSSinados 'os últi- inf,ejIlSo.. Santa Catarina
mos três contratos de tem promessa do Minis-

. restauração dos 159 qui- tério dos Transportes, da

lômetros finais da BR-' liberação de Cz$ 835 mi-
101, entre Palhoça e o' IRões, pa;ra ob;as nas

cruzamento da BR-280, BRs-IOl. 282, 280. (Coru'
rOdovia que figa Jaráguá pá-são Bento dO. Sul) e

do Sul a São Francisco 410 e, ainda, a túIc�tra
do. Sul. Os contratos fo- .

ponte ilha-coriJinente, na
rain firmados na ,sede do Capital d,o Estado.

Rio de J'ãneiro�'

O 'deputado,. Ademar
Duwe, quan.do fazia,. na

última semana, uma ,
re

flexão sobre o, réal papel
do poder LegislativO e

dos partidos polikcos,
apontou qu<8 o "PFL tem
os Ministérios que detêm
e ga.stam a3 verbas mais
as\tI1on:ômicas do GOVer-'
no

� (Míilistério das Minas
,

e Energia, Ministério das

Comunicações e Minis
tério da Educa'ção}", Ao
PMDB, além dos Minis-
terios sem verbas _ aS

severou _ cabem os Mi-_

nistér:os que devem en

contrar as soluções para
a má: distribuição ou a

falta de verbaS.

Vemos, que a ,situação
atual é altamente preo
cupante para, o PMDB -:

falou Duwe _ um partido
recém-chegado aÇ>, poder
mas sem o poder de de
cidir sobre o' essencial,
barganhadO e alíciad'o
por todas as forças ,obs
curas deste Pa-ís. e

<

dos

grandes tru�tes nacionais
e internacionais".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cidade, filha de RaulinO

Proclallas -de Casallenlas -Glat�� e de AnélíaHom-
; -.

.� , ,

'.';:' ,'_burg, dlé!tz.� :,�, .�, ,:�:�; 'o

MAltGOT ADBLIA GRUBBA'LEffi\iANN. Oficial do Re- Edital 15.516 ide '11.06�87
.IlÍ$tro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul. Es- 'Cópia 'recebida do cartõ
tado d� �� CataIiJla, Brasil, fIlZ �� que com:par�ram cm río de Guaramírím neste
���!�e�Xl�::;:oc=ar�:es�dos pela Ieí, a �un d� se

'Estado ,

; '. '

'-,": .; " �i I]sil.d,rÓ:: Cambráta,'5: Bei� ",
Edital ,15.510 de 09.06.87 ' StringarL 'Ela, brasileira," derr�in e EveÜse :'Í>orfy

"

. José Alcíone Pereira e solteíra, operária, natu-
.

Persuhn .

-

Mariete Manes Fal de Massaranduba, nes Ele. brasileiro,
. solteiro,

Ele, brasileiro, solteiro, te Estado, domicilip.do, e, técnico 'era eletrônica, na
.operárío, natural de Mas- roesidente. nesta cidade, tural" de Indíanópolís,
saranduba. neste Estado, filha de Alfredo Derettí e· São Paulo, domiciliado' e

Dla 26/maio "; , 'domiciliado. 'e residente de Francisca Deretti.
,

' ..
, residente na, Rua ,Marina:

, Míchelle, . filha Juven- em Estrada' Nova, rieste Edital 15.514 de 11 ..06.87 Frutuoso, .434,,- nesta d-.
tíno '(Andréia) Campre- dístríto, fillio· 'de Genesío . Cópia rec,ebid� do cartô- dade, filho, de Elvio' de

, .gher , ,�:pereira e' :de Helena rio de : Rio dos Cedros, Souza Belderrain ,e de
-Día 2'1/malo ' Maria da Silva Pereira. neste Estado.; ,

. Wilma Cambraia -Belder-
, ' Helaíne. filha Francísco .Ela, .brasäeíra, solteira, Erlvald Maíef e Juaníta ; raín, Ela, "brasileira" sel-
[Melania] Herrmann;' Ca do lar. natural de Ginu- FuzZi

, .;, : teíra, cai�a."natural -de .

rolína.. filha' P-edro (Eli,-: va, neste Estado,' domí- �le, ?r�sileiro. Solteiro. ,�GuaramhiIl'h, neste Este-
. sabeth) Vieira, . ciliada e, residente em ' lI�dl1stnáno" natural de, do,,',.domiciliado ,e re!3iden,'
Dia OI/junho ' Estrada Nova, neste dís- RIO dos Cedros"

.

n�s�, te. em�BR-�80 Km,55d:!ID.
Elaíne, filha: Nilson. tríto, filha' de Avelino Estado, domiciliado' ,e. re-

"_ GuaramÚim", neste Esta-:
[Clarínde) Vicente;,· Italo 'Manes e' de Camela si.dente em Rio Ada, em 'd�; filha de Alex Persuhn
filho Perácío (Níuraj des Pörto Manes

, Rio dos Cedros. n�stEl Es-, ,e de Edíth Linda Persuhn
Dia 22 de junho ,'" .Santos , '

Edital 15.511 de 09.06.87 , tado, filhó de' Victor 'Edital.-15.5i7, "de 12'.06.�7,
Dr. Victor 'Bau€ir .Júníor Dia Q�/junho. ,.:João Paula Milnltz -- EL �aier�. Irl.i".Maier. Ela, IIsan Zabel. � Ja:nete Fe- ,

'S 1 ld monei José. filho )rosé ,Cleonice Matlruga P�es >braSileir..a_ ;. 's'bl�e\ir.a, in- de'P,-
,

'

. em Cu-ritiba; ,rã'. so e
, .II

Mohr'Vargás; D�élibet: Tê Biomar' (Euniçe) Delagno, ,;Ele, ,'brasi�eiro. ,-soIteirq, dustriária, natural de �a:-"-Ele' .brasileiro, sQlteirO"
rezinhá "SChmitt ,Dirce' lo; Marcos André, ,filho, ,a'llxiliar de, escritórjo, raguá do �ur. domicilia- '-est�facÍor,' 'natural dß pá
TomêIim, Rosita Seidel Adernar (MarH) ,Xreutz- .' natural, d� �ão, 'Bento,do da ,e residente em Alto' ràiso' do Norte-Paraná,

. (Corupá)" Dr. Mauro, LU,iz' feld. ,
' . ,

'.
. ,Sul-SC, domiciliadO e re- G.ar\i\baldli; 'Dieste distrito, ,douiiciliado·. e, residente

Cubas Moura, em Jomvll- Di� .08/ ju�ho '. ��dehte na
__

-Rua Ca:tIIPo. filha �e_ Al.f��d� FlJ,zzi, ê ,na, Rua
.

Do�ingos Rosa.
Ie' &iÍlt�a:! _H�Iena :,roIIia�, , I;;UlZ�,,';.N�.a:��n��O.:'{E: .:�egr�, 130,.em ,Il�a .. da dt:! Odila Flhppl. nesta cidade, filho de Ri

S�lli, '. Pã.üló Robertd Pe- 'télmanS)' Regls; . Phscllla, ,pj.guelra,. neste dIstnto, "Edital 15.515 de 11.06.87 cardo Zabel e de, Maria
reira. filha, Dayin2 (�g�pha) fil�lO de �i�o Milnitz .e ,d.e Ivantdro Jur;m,dir VpIl,gt: _: ':phom�:z'-'�'Zé::ber:: :É'I�Y<braC��

�pézia .' ..

'

.... ,,' .

. �r.lca,:Mlln:tz. Ela" br�sl-, e RoseU G�ât�', " "'.
,-

�sliêira"-� �s61i:'E�ira; op,e-rariâ;'Dia 23 de JuiihO' .

Qia 06/j1:1�bo _ ,f, }�ua� -soHelra" C?stur�lra, . Ele" braSIleIrO, _;solte�r9, natmaLde, Gamva, nest.e,
Sra:' 'Ol�,a., �spßs� 'G_; ,

; Gil!llàrä 'GjaI,l�,( ':,.,)ilJ;ià :n,atural- de, Correa. ��nto, ven�edor; natura1.de SãQ, Estado, domiciliada e'.11'e
Rod�Vo Fl,slier;. Sr. Va: ,Gilm:1r (Mari1is�t 9.�j;qs,-., }leste "Estado, domlclhada Bento do Sl.!l, . neste Esta-' sidente na' Rl:la. Heleodo
lério c;la �osta,�: S:. Va� '" t�; Denis R)ca�Q.o, '[Uh(:> "� res�dente,nã_ ,Ru� Barão idO, dOmiciliado eresiden- ']i'O Bon!�s. 65, nesta cidà�,
leriano: Zanghehm. '. S�. DitmM (Alcina,)' Schúl� .'. do RlQ Branco, ,1,6,:,', nesta te na R.J.la Pre$içien.�· de filha.:' de Ann�,bal Fe-
Fritz Lemke, Sra. Bnglt- Dia 07/ju,nho' _, "

,
.

i " 'cidade". filha de Eduardo- Costa ,e' Silv�, 56" n�sta de� e de' MIranda Fedêr. '

te Püttjer, Ros�ne Loe� _ Marilu, filha, ,Ädalpetto E1euteno' Piles e, de, Ana, cidade, filho 11e ,Theodo-
"

.' ,'" .
" '

wen, Cr,i�tiarie, filhaRe, (Elair) SçhumaÍin / ','

';' Maria Madruga. ro Voigt, e de
-

,qaudfna, .: E ,:Pélra ql.lé, che�ue: ao
(Adali)' �ofath .. '. Dia OQ/junhQ.' 'Edit�.. 15,512 de 10.0��87 WaUy VOigf, Ela"�,bra;�i-',, . c,i:m�eCim;_,�nto ',d� Jo�ós,
Di41 24' de. junho' GiselE�, filha GeÚÚiü - Hilário. Afonso Schmitz ,letra, solteri�J'�" aúxiJJi;lT" � iuan4�1 pa,s,sat.o pr�eilte,

Sra;. • Joanira Ha-c�� '(Neiva)., Vidal; Daiane," � .A_Ibertina Maria Ma- de esc.ritõri.'Q,"haturqI de" j::dltal, que �erà publ!cado
mann Bruch, S'r .. Odemlf fi,lha' Adílio '(Nait) F:er- f,assom.. Jaraguá

.

dei Sul� 'domicjIi pela 'fIJIpten;s,a. em 'Cartó�,
Egge��,

'

Sra�
.
Li�iall ,Eg- nancÍes'.", "', '

. ,,'�
,

"

, B,le, .

brasileir.o•. ,solteiro, f . ada '� res.iderit�· E,a, Rua _. ,�io, o��� s���· ..fi��do �u�
,

gert" Sra. ,Nau_vyolf �ua- 'DIa 09/junh� _

..

,
motonsta, natural de Sau ,25 de- Julho, ) .��3, n�sta,.' nmte, 15 ,dla$,.,. '

dros, Sr. Joao Batista Veridiana' Inês, .filha·. dades, neste Estado,· do- ------'-l-_-------..,,--...,.,...-----:-:--Prim;' Sr. Jo'ão, Scnúer _Veri;s,i�oé' {lv�têLBuzzi;,. )niciliado e, residente em,
Sr. JOão Felipe,

, Sr.' Giovani filho,' DeváIsi '.

Santa, Luzia, neste distri-

tLuiiinan ,.,RiogéJÍo S�in-' "(Marta .-da� N�yeil'Sebas� , to: filho, de Benno Sch-

ghen, Sra. Eleonora t!ana; Eduardo, filhQ:Vil-, mltz e de Ely Máfia
Steingräber, �:ril JoinviUe; perto, (Aure�), RÓlloff;, Schmitz. Ela, hrasHeira,
Áurea Maria Araldi.

.

Luciano' Jpsé, filho' Itineu
.

solteira, industriária, na-
�

.

Dia. 25' de junho ,{Zenilda} Sclrweizer,
"

'�ural de Ja�aguá ao Sul•.
Sr. Alfonso' Wagner, 'Dia 11/junho'

",',

'rliomicMiada, e lresideIitel
Sr. 'Fausto' Reiner, 's�.

'

Raquel, 'filha" HJi.láriO em Sànta Luzia, neste dis-
Carlos. Gielow; SérgIO (R,enata) CQrreh;' .:{'ona-, trito, filha de José Ma-
Luis Krause, MaréOs Pau than JOel; filh'o, Egon (E-' -fassolli Junidr e de Lucia
lo MÇlrbis, Mar1ise Grott 'laine)

.

Jagnow; '-Janine ,Prestini Maf-assolli.
SilvériO Hörnburg, Hum- 'Maria; filhã José Carlos .Edital 15.513 (Ie 10.06.81
berto, filho Valdir (Yeda.) '(Maria JalÜril) Nunes . Cópia receb�a, do car-' .

Conti. Dila . 12fjunbo" '

,�-
,

.

,tório de Massaranduba,
Dia 26 de jup.ho , pàulo Fernando, -fi'lhö tJeste Estado.
Sr. Bruno George Frank (Mariléia) Schwartz Ff'(-dinoodo lPlcdinin\ e

Marschall, Ewaldo. Ber- D1.8, 14ljunho Hilda Deretli
'nardo Schrnöckel (Ctba),· 'Claudinéia Cristina, fi-·. Ele, brasileiro, solteiro,
S;f. Ludgero TepaSisé ," lha AntôniO (Zelmà)' da "lavrador, natural de Luis
Sr. Alwino HadUch, Sr, Silva ,

.

.

Alves, neste Estado, do-
AlbÇJno PíccqU;: :\;'�a. Dia 15/junho miciJiado e residente em

Wanda Meier, "IditrC'Ktlés- Michele, filha Cirö (Ma- Massaranduba, nest� ��, "
"

sin e Waldemiro Martins, 'ristela) zanghelini tado,- filho dê Etfi�S{ô t-;,\',l'
. ,,�, Picc�niÍli e de Mária

_ANIVERSAR�NTES
Fazem anos hoje: 20
: Sra:. Astríd Kuchen
becker Schmaúch,: Sr.

'Ingo Wagner, {Guarami-
rim), Sr. Rafaef Tomesel
Ii, Sra. Irene Wasch, 'Sr ..
Elimar Mahnlee em San

tas-Sf': Fernando, filho

Adema r (Ama-ntina)
Mahnke; Märtstela Pe

reira; ., Sra. Tânia S . da

Rosa;' em Fpolís.

Dia 21 de junho
Sra.' .Ó:Albení. .esposa

Dr. Moacyr Sens: , Sr.

Júlio Maffezzolli, Sr. Le-

,onei, Stein, Sr. Anselmo

Hommerdmg. em Curítí
Uecker; Luíza GiOvanella
ba, Sra." Maria' Gadotti
Kazmiers\ki, Elízete Cris

tina Pellls, Marlene Mül
ler.

Dia 04-/malo ',..., "

Nivael,' filho Albaní

(Idelma) dos sentos ,"

Dia 18/mato
Thiago; filho" Valdercír.

(Esther) Dallabona
.

'DIa 22!maio
Kanna. .. filha

. Nélson
(Wanderlêía) Furlan

Caltiaha
, 'ßCAMINHOS"

-

" '
'

..
,

Uma luz apareá 'ao longo do horizOnte;'
e' uma mão se, estende,

.
" ,

'

.-
_

pa-ra transmitir, segurança aO mundo;
"

--

Pelos' doces. meigos, amorosos e deIic�osos' pasE;os;
nos caminhos' (Ia v_ida.' -""";

Sendo ela umé!- 'ºo,ritéj
Servindo de caminho:
Para os que trocam'

. O lJlal pel9 bem,1, .. ,

E serv1�cfo t de porta- �

-
.

\ �� ._._
w, �-' '��.

para os desamparados e desgostosos,
,

.

na difícil passagem da .tristeza para a felkidade.
Duas simples palavras . . . ,

Dois instintos diferentes.. ,;. "
;

Pois' ambos são ,caminhos
'.

desiguais.
C;érados palós, própriOs homens_
,Que, direta.· ou indiretamente, "

não sabem, óu não conseguem '

construir seu próprio- destino.
,

AdeMno Murara

\ .

. o.
o.. _

J,:

'<ID'
, .'

I
..

. ',<D
_f .

'.D,','I:o$ ,_ a·e h,a II-e.
;

':'L--ú ,�_l:'_': ,

ENTREGUE. OS OOCUMENTOS DO'SEU VEICULO, NAS MÃOS -OllQUEM lHE OFERECE o MELHOR '.

EM"'ATENDiMENTÖ.:":'· "!' ' .' .'
:.

,

"

- ,! �,'
_

'
.

.

FUNCIÓN� JUNTá 'A ':AUTO' ESCOLA JARAGlJ-A _.:. AV. GETúUO VÀRGAS, 26-__:; 'FONES: 12�1261
12-2078' 'c, ,�'" ',. ( .,;; !FALE COM o LUCIO E RETORNE SEMPRE.

," ,: "c'
-

,

,

"-0-'1'- )_�'(.j:V l�-:·i-·:-.� '0'< '.,'
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"ais convi,e co:m: .101 o·ovo: '1IIan�o
,
econômico-, o· cruzado' lrã·s

MicrollJlresáril's 'vêem clm cetici'slJ I DlVI "pacote"
o Brasil vive às voltas

com um' nceo plano eco

nômico. anunciado pelo
. Governo Federal na sex�

ta-f,eira'" dia 12 .de. junho.
O "no;vo; cruzado", ou: o

"cruzado três", baseia-se
num congelame:nto gerar
de preços, $éilá:r.ioª e alu

guéís t\Ple durará 90 dres
no méxímo, ([) gpv�me,
espera-com.íssc baixar a.

inflação. em julho, pata.
2<>t6,.,

'

Depeís' deste:' perío
do virál a, segnnda. etapa
do píeao, onde 0S, preços
serão controlados rigida
mente e, os' saléríos se ...

rão reajustados mensal
mente. com base na 'in

flação média dos três
meses antesâcres, além
de receberem .o, resíduo.
des �a:tilhos nãe- dispa
rados em se's meses, Os.
técnicos que elaõorera-n
o novo cruzada estimmn.'
que' esta, efapa poderã '.,

O 'C&lcU1lY di! inflação
ser encerrada no final do mudará .. A partir de ju
eno, .

'

" Ibo, será calculada com
.. No Inicio do próximo base 'nà coleta de preços
ano,' a economia volta-: -É/fltre 15 de: cada mês,
ria ao regime de merca- com O· índíce d!ivulgado
do Iívre. com regras a' no último dia" dO" més.
serem defin..idas· pa·ra Te- Portanto,�, inflação de
aju,stes de saládos e pre- julho será divulgada no

ços. día 3'1 do mé'smO mês, re�'
Os sgIâriOs serã:d ron" ferente' à coleta' de· 'J:')re-�

·gelados dêpois de rer-t�- Ç0S entre 15 de junho é
berem O- gatilho de junh3 15 de julho.' A OTN
que dispara com a '-nf1a- tam'bém voltará a ser

ção de maio. Depois, no . cOI.rígida. no. dia. primei
c;:ongelamento, os saláriOs ro de cada mês, a partir
receberão o resíduO dos de júlho.

gatilhos. salariais não ....

<iilspatados atá a. inflação
de maio. A dnerença.
será. dividida:' e paga em

seis, raeses; Ao, mesmo
.

tempo, os saláriQs; serão
corrígídes, mensalmente
com base na ínileçäo má
día des trêS meses, ante
liores ..

Durante. Q congelamen
to será aplicada usaa- ta..

bela de- deflação para, to
dos os. contratos. presta
ções', e contas que tenham
embutioos' €orieção pré
fixada" A.' poupança.
Fundo. de Garantía por
TempO d& Serviço (FGTS)
e P1SiPpsep continuarão
sende reajusta:dos' men
salmente com base na

inflação,. mas em períodos
meíeres a partir de julho
(caso. a inflação caia aos

níveis esperados) •

�e pensa em ímpleatar, t�mbro eleg,e' a suá nova
futuramente, Uma, asses- diretq.ria;, nnplantcu um

soría jurídica para apoiar.
'

novo sistema: de . cebran
es essocíados, além de ça das',mensalídades do
íncrementar a. oríenteção . quadro. essooíeüvo, cor
e a defesa constante dos. respondendo a 5% do sa

interesses das.mícro e-pe- lérío mínimo, que, hoje
quenas empresas.

-,'

vale Cz$ 1.969,12;- desde
A Ameví, que .em se- o, dia. 12..:

.

,

Q presidente da Asso

ciação Comercíal e Indus
tríal das Micro e Peque
nas. Empresas do Vale, do

Itapocu, (Ameví), João Pe
dro Steinbach; ínterpre
tando a opínião !ia, clas
se•. vê. com .

cetíeísme, as
medidas econõmíess a

nuneiedas. pelo governe .

federaL:da .l!Íltima< sex.ta.
feira.. SegpndG> Pedro, é

difícil uma, análise- das

imli>licações mas as pers
pectivas" numa análise
superíícíak são sombrías,
po-is. na- :urátiG:fl> o plane
vai estourar no trabalha
dor e no, pequeno- eD!l�F€'
sárto, pois, pare, variar" o

g�vemo. iestá :resol:venàG,
o' problema dele,. atEâ1:vés
do, aumento, de tarifas e

impostos. " .:

"Até agora. o que vi
mos. foram pacote{s, sobre
pacotes, mas nenhum re

'solveu pára- o� pequeno
empresárío. que- nova
mente está deseonfíado
das intenções -do- ge)'Veli
JlO. ", disse. o preSid.ente
da .. Amev:i. leão ·pedro- a�

'crescentou, que_ a e:ntida�

Arfo:z;, ::, saffj�nba tegi'sfra qD'ebra .

/ A baixa . temperatura
registrada neste outono'
e até a ausência do tra
dicional "veraneio d'e

maio:'. causou. uma. que
bra 'de

.

40% na chamada
"safrínha" de arroz .da

região de Massaranduba
que está senda colhida
nesta ép'oca. Já a� '(20-

merctalízação do arroz

colhido na safra. principal
registrou nas duas últi
mas Semanas uma eleva

ção na preço dá saca' de .

SO quilos, que passou a

custar Cz$ 190.00 - até

Cz$ 200,00, depOis de

permanecer ,de Janeiro
até metade de mar:ço ·em

Cz$ 1OO�OOi.
'

,

Com o replantio em ja... ·

neire· e févereirC)' de
'

ci

proximadamerlte 30% da

área total
.

destinada à
cultura. de arroz. 'na re

gião. a "sa_fri:gha" vem se

repetindo n9S'" últimos
anos como lima forma do

produtor aumentar Os

seus ganhos. O frio, no

entanto. segundo Irineu

.M�nke, da Cboperj:\.li$,ft
Iéll€a:rretlou uma: matm.ra,..
ção forçada do arroz . e

quase, 50% .da, produção
que deveria estar sendo:
colhida. está perdida.
Essa "safrínha", só na

região de Massaranduba
representa o plantiO de
2.400 he'ctares e ná opi
nião de Manke, "tudo, o

que' (l' .agl'ic.U:�'1l<!iT deixa de

ganhar ff' p,reJuí.zor' :pois
ele' reaUza muitos, inves
timentos n:a� p.r.odu(j!ão".,SJ.ín·gfsit dê�

EDSiAl/�CiênE1as Receita 'inici:a'. reslitui,ça··, do·' IR
tregaram de'daiações de

.

renda no ano passado.
ti pouco mais, de 1,3' mi
lhão

.

de pessoas. de até
15 OTNs (Cz$ 4.649,�5)�
para pessoas que aniver
sariam entre 1 (] dê setem
bro e 31 de dezembro�

A Receita Federar ini
ciou esta semana a res"'

tituição do. primeiFo· lote
do Imposto de Renda pa
r.a as. pessoas.fisicas que
entrega.ram declarações
éste ano. São cerca de
400 mil cheques de valo

res variados. expressos
em cruzád0s, sem a. cor

reção íno�tâTia. Â r�'"
.

ceita distribuirá. mais oi
to lotes semanais, conten-

. C!f6 eàda· um perto de. 4fl0

mil cheques, com o últi

mo iote chegando �os
bancos no elia 4. de- agos::

.• �
. : '.' !

to.
. ,

No. per.íadO
.

de 27 c ii- :;0
.Ele. julho, em Blumenau;
sera realizado; o 'V. Sí'mr
pósio, Sul-BTas'i1eíro" de
E'nslnG 'se êiêÍlGial' Gu-já
filhalEiade está rtesumid'a
em seu tema central: Par
tilha _ qualificação e

atualização; isto! é,. pos'"
��ijHitar a q11äl�C'a(jlão
e a atualização pernianen�
tes dos participanteS a

través db conheciment'Ü
de. Ciências e ·Matemáti-
ca.

'

O SiIIijJ6sie 'é' a,berto
aos docentes Iqué' lecyo-

'

nam química, física, bio
legia1 matemática e ciên
cias de l°grau e, tam
Mm, à pllofesSores' de IIl'
a 41(t séries'. FormuláFios
de inscrição, poderão ser

apanhados em Jaraguá
do Sul, na sede adminis
trativa da UCRE.

Da.stil i
EçpDpa.m�tos paJi8 fá:brica·.de docés�de' frutas,
chapas de cobre, 'fundic;:ão de aJumiDiQ· e, bronze:
Destiladores de aguardente e'alambiques de cobre.

'

Rua JoinviUe, 433 - Fone' 72::1564
.

Jaraguá do Sul _ SCOs' cheques refeJ::.entes à
.

segunda parcela Sã0L Su�

jeitos a1 (wrreção} mone

tária, p0r.�e'· estão, in
cfexados iY OJN' que, não
foi congeladà: pelo novo

cruzado.

SAVIO MtJRILO PFAZERA DE AZEVEDO

MURlIl.O Jr.AR.RETO· DE AZEYEDO

A' . terceira 'Ie quarta
parcelas de restituiçãO
do eXércício' .de. t98ô, S'e

Tão pagas respectiva-,
mente em 1988 ,e 1989,
também �em OTNs. Nm
próximO ano,

.

as devolu�
ções terão valores má ..

ximos de 20 OTNs.

Itsta semana' também
foi remetida à rede ban

cáil'ia de todo o país o

último lote dê cheqUes
,cdrrespondentes àJ se

gúnda parcela. dê restitui
ção: das pessoas: que en-

Direito Civil _ Criminal ..:... Comercial

Trabalh�sta _ Esportivo

Novo ell�ereço _ Mv.
'110 97 _ Sala 1

DeodOlC;)- da Fonseca

FoloOPPU'S,
Vídeo Clube e Locadora

Pi'azera

SOM· e VIDEO'FOTO
PROORAMl! O SEU. LAZER ASSISTINDO
BoNs PlLMES. DRAMA. coMeDIA. SUSPENSE
bö JEITO QUB um CONVEM; HA OPPU' Si

TEM. SÃO l0400'nl!ULOS·Ä· SUA DISPOSIÇÃO'
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÜSTRfAS METALURGICAS MECANICAS

E OO"MATERIAL ELETRItO DE
JARAGUA DO SUL

�EDITAL...:....
, ÁUREA MOll.ER GRUBBA, Tabel1ã
.de Notas,e Oficial ,dO �,de Titulo., da ComaÍ'ca:J

,. � J8l'aguá do Sul,: Bitfdo "'" s.�. ,11& fOrmá: da "

, ; lICi.,ctc., , , '. : .. ,
; ":",, ,.:,,:

. Fq 'saber' a, todoi;. ,quanto. ".te. edital VlrelÍLquo .,' .

.. Ie acham .neste Cartório para,p� os .títulos eQDtrà:.' ,:'

Alfredo Gaertner, ..... Rod. 'BR-280Km 1 ..;:;; Nesta., .,

Atacado -e Reresentaçeõs Jaraguá Lfdao• _'- Rua
, Walter Marquardt, 1.132 _ Nesta -'- Elcío Lotito..:..'
Rua -Manoel Luiz da Silva, sin �'Nesta _ Lulz :

'

Nícolíní _ Rua J()iIiville, 2232 .; Nesta _ Olivío
,. Langer _ Tres RiOs do Norte _ Nesta -'- Sandro,
, da- Silva .... Rua Pres, Epitácio Pessoa; 268 _ Nes- ,

.

ta: ...:. Bno Müller --' Rua OUo Hilbrecht _ Corupá ,

e. como OI ditoa. 4eVedorea nio, foram�. , .'

'e O\l IC �am a a:cei. a devida�. tu Í'PI
'

ir:!t� do pmIODte. edital para que OI DlCIIIDOi com

,� neste Cartório",_ :a.uà Artur Mtiller, 78. DO

'prazo da ,lei a .fim :,de; ,liquidar o IN d6bito ou' eotio

· ,Gar razão por que o não faz, sob pena de OI reftri-

_ títulos pro:testadQs Da forma da lei, etc.

JHIJaragué .do Sul; 18 de [unho de 1987.
. Aarea _MODer Grubba __ Tabeliã de Notas C:

JficiaJ de Pra.. 40' ,TftuIo. 4& Coalan:ii ,elo J.do, Sul

r. :, ABANDONO DE EMPREGO
De coÍifötiriida,de éom o artigo 482, Ietra I, dg_

CLT, convidamos a Sra. Mªria .da .C:osta� Jungtoil
'

,

portadora
-'

da Ca�teirá PrOfiSsional 'no_ '16. 169. ��-. ,

ri� .00001, a cQmpãiecer em nossa Empresa
. no

,

. .prazo de 12 horas. o não comparecimento, fícará ..

caracterízádo e -abaÍldono de elllP_rego.
',CONFECÇOES TOR,RES LTDA; ..... _ Rodovia ßR' J

,JSO, Krn.; 10 ...: Jiuagtlá do Sul, .

.. Foto' .'Nortelândia Ltda,
· Ru, VeDbelo .da �SUy. Porto 785 _ FODe '1.2�280"

.

Métál'Q:rgica franza �Ltd�..

.... 'l,IeIDz�e 210 _ Po.. ,12-1387"

Laoclíôßéle Disoey'
'Márqu. o se;' ençontro na

.

LANCHONETE
DISNEY e p.asse horas 'agradáveis. Agora sob

nova dIreção e á,tendiniento personalizado.
v�a; aguardámos ao súa visita.

Marechal Deodoro ,S07 _
defrollte 'o ColéiJ,o

São Luil.

Rua R�ldo bu:'6l· ... f�1 ?2-13go e 12-2321

_ CRECI 643-J! '

.

V"N DE
1 _ Apartamento.: nÓ: ..EdifíCrb '

Jatàguá Rua.

Pres. l;pitácio �ess2.a
f�2."

..

ApattàmeÍltô�lio Ediffcio G�rdênia � "Rua
Rio . Branco ! 'fl,_;t�'!�Il\!; I·
1 _ Apartamento no EdifíciO Bérgamo. _ Rua

..

- J0ão Piccolli .

Diversos Apartamentos em Construção no' Edi'
.. ncio CarvalhO na Eua Guinercindo ;'da �Silval
esquina/Emílio 'Stern (construção)

, CENTRAL _ Um Terreno com área de 816.00m2
edificado com casa e apto. em alvenaria, situa-.

,

do na Rua Exp.
.

Ailtônio Carlos Ferreira com

aprox. 80 ms da-Mal. Dedd(5ro. pTOX� agência
Besc.

·

Alécl d� outras casas; terrenos, epartamentos,
áreas fndtistiiàs. �f,' comerciais, 'chácaras;' etc .•

em di'T.fsoS locais. �oniu1te-noi.
o.

..1.

COMUNICADO..

, O, Presidente do
..
Sindicato dos Trabalhadores

.

nas
_ inqústrias

'

metalúrglcas, mecânicas e' elo '

'

material elétrico de Jaraguá do'-Sul, Sxr'. Lúi:t.
Carlos Busana, , vem a público comunicar 'que
de sua residência foi furtado um talonárío de

'

cheques - do
.

Banco Bameríndus do Brasil' _

'

Agência de Itajaí,: conta N° 12-.123-60. Ó fato
foi registrado na Delegacia ,de Policia' local.
boletim de ocorrência N° 487/81.
Dois (2) cheques já foram emitidos nesta 'ci
dade. com grosseira falsificação de sua assi
natura, e de posse dos mesmos pessoas sem

escrúpulos orquestram ' mesquinha campanha
da difamação. Estas pessoas serão chamadas
para responder crímínalmente por seus 'atos, <,

,na forma da Lei P..e,nal em vigor.
'

.

"

Oportunamente. voltaremos a esclarecer' tal pro-
cedimento. , .

,

Jaraguà do Sul, 11 de junho de 1981 .

.

LUIZ CA,RLOS BUSANA
Presidente

,

'

'�':- Baada Má
CDmpan'�_jl, vence.
'FeslIvii -, 'e,m-"

,

POlta Grossa.·
':-- Banda Má Compa

nhía, de Jaraguá do Sul"
integrada pelo veeelísta �
PaUlO, pel.Q baterista: Mo
aCir, (Padeire], pelos gUIo:
terrístes Paulíco e Sérgio
e pelo contrabaixista
Jean, participou nos días
ll, 13•. e f+ de junho, 110
J ° Festival oe Baijas de
Ponta Grossa (PR)', mar
cado para o Parque ,ode
ExpOsições Augusto RI.;
bas e trensíerído, íace ao
mau tempo, à boate "Bs
palhefato". Foram' 36
horas de rock proporcío
nadas - pelas, 11 bandas
concorrentes, do Paraná;
São Paulo e Santa Cata
rina.
No julgamento _final, o

prímeíro lugar. coube à
Banda Má . Companhía,
de .,a�aguá do Sul; '" em
segundo lugar' a.' "Deten
s5.9" MOral", de Ponta
Grossa é' ein: têrceh:o; 'a
"Alta Voltagem", de Cu
ritioâ. Foi um resultado

.

OO!l1sagrador aos rapazes
.

jar,aguaenses.

li

'CORREIO DO POVO'
'

72-0091

II

I'

.

Esc,rilórjo�' de Topografia
e do-Engenharia

'DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES É PLANTAS
00 '{ERRENOS EM ,'GERAL.', o.

'

'

PROJETOS PARA CONS1RUÇÃO CIVIL-·E·OR-
Ç'AMENTOS. '

',' -

'

,

PARTICIPE 'NOS DIAS
20 e 21 DE JUllIQ ..DA '

FESTA DE' S.Ãp '. LUIZ
GONZAGA (JARAGuA
ESQUERDO) •

,'. ,,-
Apolo: �'Co;rrelo do Poy�"

Encaminhamos toda a docUIIientação.'
Rua Reinoldo Raú nO 86,. 1° andar, Sala 3 _

Edifício, Mário Tavare$. próximo do Posto de
Saúde.' ,

,! l,�,[c:fl:ri' i....._ . ...;. .;.<j;1�J.!:i, r

C.ntáotoa: Fone '2-2416

. ,lal,chllele .. , t Slrveleria
_
Pingail'

eft- -,
"

•
,LaD�ee, P�. petlsCOl, lO�etel e lélo

ATENDEMOS POR -ENCOMENDA,'PAS1EUo
-

,� .

' "
.

,
...

r ,.-

Rua bgelo, Rubinl".lUO _ Bal'l'a do -Rio Cerro ..

FODe 72-2181 _ Jarap�, ,do SUl/SC.

Para nós; seguro nã. é s6 garantia. de lisels ..

. -' �

, ,,'- :,--" Seg'uro
Prestação' de. Serviços

'CIDsulle� nos

SunDS: .'.' [:' "'Si,ftt:.
Rua &pedJelolWlo Gumerdlldo da Silva'Df 10; l' ..... Sala 2

Polle 72�1788 _ Jarqui do StIL

.-' "

" �l • � 'f',
" ...

o'. -; 3
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Ot.ltras cidades "

'

..•..... ' ...•••• ,... Cz$ 350,00-
Número Avulso Cz$ '5,00

N(lm.,ero Atrasado.. . . . . • . • • . • . . . . . •• Cz$, 81°0
, Representantes credenciados: Pereira de 'Souza ,&Cia,

Lrda, Tabula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado 8 ADJORI/SC e ABRAJORl.

,

, Relojoaria AVENIDA
As mais fin� sugestões para presentes,

'jc,Sias" relógios, violões, troféus.
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJO�RIA AVÉNIDA

Na Màrechal. e Da Getúlio Vargu

F.unilaria Jaraguá Ltda.,'
Calhas para todás as finalidades

"II
,.

.

, Agora, também aquecedores a '

,
energia solar.

'Rua, Felipe' SChmi4t, 279 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-
"

posição Os modernos e confortáveis ônibus da SÜ<;l
frota. Venha conversar conosco,

Av. Màl. Deodoro, 987 .: Fone, 72-H2?
"

,
J�raguá do Sul SC"

TUBO DE POLIET1LENO
(MANGU�IRA PRETA)

TUBOS SAr,lTA HELENA LTDA�
FÁBRICA: RUA JÓINI(ILLE. 1016 - FONE (0473) 12·1101

E�CRITÓRIO: RI,IA CEL PROCÓPIO GOMes. 99 - FONE (0473) 72,0066

jARAGuA ,DO SUL- SC

Foto
Fotografias _ equipamentos de, clne

,

foto � som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone tz-0181

, ,- Lanznaster
o seu relojoeiro

iéias, relógios, allanças, cristais, troféus, meda
Jhas e presentes.

'Marechal 364'_ Fon. 12-1261

___
CORREIO DO POVO �AGJNA. 07

..A História de nossa gente Bio pode ficar só na sandade"
O Passado só ,é lmportaDte se o tempo foi bem empregado.

CONfIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

HÁ 57 ANOS ' xatoría da Fazenda Es- Esperava-se que ehegart-,

�'Em 1930, josé Marce- tadual recebia um 'novo _am.a quatrocentos ou

líno Müller, irmão de . Inspetor de .Rendas, 'na maís, com' o enxerto dos
Artur, fazia circula-r -um ,pessoa do fiscal Henri- Ministros dos Tribunais
comunicado pelo _ "Cor- que de ',Arruda Ramos, inclusive de Contas. En
reio do. Povo', que levou o que era saudado pelo tão se sabe que essas

meses de tempo em: co- "maís antigo". 'oorbarid!ades não acon-
mentáríos pelo sucesso' _'Corria a notícia de teciam só, nos dias maís
alcançado na .époce . Di- falecimento, em Retor- modernos.
zia a .nota: "AVISO DE cída, da veneranda Sra. HÁ 22 ANOS

, INAUGURAÇÃO _ ,20 Ida Benkendorf, aos 79 _Em 1965; .a imprensa
de abril de 1930 20 anos, vinda ao Brasil com local divulgava uma no-

,

Tenha a honra de con- a idade de um ano. Ca- ta de grande valor artís
"vídar o distincto publico sada com Carlos Benken-, tíco e' cultural: "Se VO
para visitar o meu novo dorf teve i filhas, 5 Ii- CE Jaraguaense é MÚ-
J'ARDIMRESTAURAN - lhos, 40 netos e 4:> .bisne- SICO, 'não deixe de InS

TE & CAFÉ _ Bosque' da tos. Os filhos eram
'

os crever -se na . Sociedade
Saúde' 'Todos os visitan- seguintes: Ricardo,'Gus- de Cultura Artística.
tes são bemvindos , PRO- tavo, (já então Ialecído], Ela necessita do concur

GRAMA: 10 (lia de Pas- Carlos" .Fredarfco; Altre- so de todos para projetar
chora, 20 GRANDE BAI· do, Hedwig, casada com a cultura de nossa terra".

,

LE' com Banda de musíca José 'dös Santos; Ema, -A coluna RADAR SO
,Jazz-Band, 20 día de casada' com: 'Henrique C1At. de Branca, anun

'paschoa, 21, ',Churrascö Reimer e Adele, casada cíava o baile de São João
com Musica. ,De tarde. com Affonso Stricker. no Itajara . Tênis Clube,'

I as 5 horas, POLONAISE -As' Irmãs da Divina hoje hotel é restaurante,
I
NA PRAIA, DE FORA. Providência rnantfesta-' no dia 26' de junho, aní
De noite Farra seria cOm vam reconhecímento de mado pela bandínha
música e 30 día de PaS- gratidão ao, POV? de Ja- Krueger e Vogelsanger,'
choa, 22" ALMOÇO DA raguá , pela sua boa von- de Joinville. Para esta

FARRA". Como "se vê, tade e, sacrifício presta- festa que previa a dis·

depois de tanja festa dos em benefício da fes- tribuição de pinhão,
pascoa, nada melhor do ta realízada. quentão; etc.. eram con-

que ressuscitar no.bosque HÁ 30 ANOS vídados Os sócios do Clu-
da saúde; Era o local on- _Em 1957, 'dava-se con be Atlético Baependí. '

de hoje se' acha instala- tínuidade aos movtmen- Ainda existem fotos con

da a, Companhia Máquí- tos cultur.ais.' agor,a já tando o sucesso
-

da testa.
nas Pamac. na rua 6., sob 'o abrigo da Socieda- Não é, Nutzi? .

_O, Estado estava para de de Cultura Artística HÁ 10 ANOS

errar uma 2� Delegacia _$CAR, que no dia 8 de __Em' 197.7, 'os deputa
de polícia' 'em JoinviUe•. \�unho apresentava o dos também gostavam' de
com sede' em Jaraguá do .magníüco 10 'Concerto da, brincar no plenário da
Sul e compreendendo 'es- novel sociedade com os Câmara dos Deputados.
te dstrito e os de Bana-. componentes da Orques- .Não acreditando, na íno-

i nal e Hansa.
,',

, tra Sinfônica regida pelo cêncía nem na ingenui
! -O "Operário F.C., Maestro Francisco Fis- dade do deputado Mat

; de Rio Certo fazia a íes- cher. Era uma plêiade de cos Tito, o sr . Wande--

i ta de inauguração' do seu abnegados idealizadores kolk Wanderley, 'da A-,
I campo e' convidava 'ci que se' apresentavam' à rena. de Pernambuco en-

"Estrella F .C.". de Re- sociedade jiar/iguaense, -víou á-O parlamentar m:

torcida, vencendo aste num espetáculo de arte neiro uma 11lal1iade:ra t;'

pela contagem de 3x1. que agradou a todos, co- pa "chuca" _ para recém
,Serviram de "paraninfos meço de uma nobre. e nascidO' '_ despachada
a Srta. Ptieda ,Wasel ma- gloriosa tarefa que hoje pelo correio, acompanha
drinha da bola e o sr. (1987) se abriga numa do de cartão, dizendo q(:.8
'Antonio Marcatto, que majestosa edificação pró- não 'acreditava na rua

antes', de iniciar o jogo·- pria e pereniza as ati- inocência, sobre" a leitu- 11fazia Um bela discurso. vidades da sociedade em ra de um manif.esto do '

O jogo realizava-se 'na- tOdos Os sentidos." PC. Ao chegar à ,tarde, ,

m!ii,cir, harmonia. Pude - <;::reUoava-se a impor- o dep.l Wandekolk trazi'a.
ra! Lá todos' são de paz. tação de automóveis de consigo um pequeno pa-
_Em 1947, a cídade iá luxo para os deputados cot�, sendo indagado pe

se inclitiàya para assun- _TOse Mendonça Braga, los, deputitdos se estava.

tos culturais. O sr. Car- Celw Ramos Branco, Ei- do.ente" e se o embrulho
los Bivá, .secretário' da' -:ler Varela, José Lop'es era r�médio. _ "Remé�
Companhia de Comédias C:antos, João

.

Agripino, di,o?" _ indagou cOm' uma
HÁ 40 ANOS' Rachid Sa:ldanls, JOsé rifada. "Isto é" uma ma-

João RlOS, visitava 'O Sarkey c:os'l;� Chagas mÇideira para enviar .ao

"Correio do Povo", teve Rodr-ipues,,' Silveira Mar- dep. Marcos Tito; uma

lando o, grand? sucésso tins. Brito CUllha, Cunha crian'ça 'muitó" fnoceÍlte,fI.
alcançado na HarmonIa' Machado, Jocef na Car-

_ "Mas o depu!ado mi-

'Lyra, em Joinville e in- valho. pedro Braga, Wal- neiro não ,agir- de m�
fonp.ava que nO dia 16 de t·êr Franco, Paulo t'erma- f.{,;" ;,dit-se� RQthrlto Frei-

, iUI\P? a Companl.lia es- no
-

Magalhãef, V:v'lldo re (MDB). _ "E você fa-

í tr,ear}a em Jaraguá, no Uma FHh() C'�org,jno ria aquHO?- .:_ Se errou deo,
'

I Salão B\lhr. pára apre� Avelino e Bernardes Fi- ve assumir a responsabi-
sentar a engi:raçadíssima lho. Cflm os 18 chegadas lid'ade, e ....nãö culpar' os:

nf'('a "Aluga-se uma sa- ao pi,er Mauá e!evava-se seus a,',essores, pois de.

la". e' um ',formidável para 55 o núm.ero de all- ve saber o que lia". E a

ato de variedades. , tomóveis importados por mamadeira chegou ao

iI i s. d sti o.

I"
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Ja;aguá dc Sul :;,_ Semana de 20 a 26 elt Junho de '1987 CORRE10 DO POVO PÁGiNA .ge-

Dê:a seu, 'amigo um presente que lembre o ano mteíro.
Dê uma assinatura do "Correio do 'Povo",

ces 250,00

r'oslo 'de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, vãseíras, <:a!mlisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em 'frente à fábrica. _ Ampla estacionamento.

Um toque de �mor.· Dê Ilores a quem você
.ama, Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domidU.0.

Casa das Flores
Reínoldo Rau 606, esquina com a João Píccoll.

'Instaladora . EI'étrica Ja-râU'uá-
.

Istaíação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis.

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependí]'
Pone 72'-1429

.

I:

Dr. Altevir A. Fogaça Júnior

Dra� Osvalina_ VarO,as R8dr�ues
ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova '102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-Se

VARIG
Passagens e Cargas

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, "290

Fon-e: 72-0091 _ Jaraguá do SulcSC.

& eia. .. l tll'a.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TltATOR'

Madeiras para construção e serviçoS' de tratar

com: profissionais altamente esp?cializados.
Rua Joijo JanuáFio' Ayroso, j'i-") _ Jaraguá Es

ciuerd� _ Fone 72'-0300 _ Jarag'Já do Sul .<:;C

; -

COII1êYêÍbl Floriani
MÁQUINAS. E

.

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO.

Assislênda técnica de Máquinas de escrever,

calcular, Autenti.(;;adores, 'Caixas. Reg:strado: as,
Relógios de· ponto e Mão de obFa.· _ CONSUL-
TE-NOS.

_

.

Rua::': VenâDcio da Silva Porto.) 353
Fone: 72-1492 _ Jaraguá do Sul.

-

Reflexão s·obre a educação

DINAMISMO E TRABALHO·'
"Ou Quem Sabe Um "Empregado Fantasma?'"

JOSlMAR _ Aos 16 incorpóreo nem vaporí- trabalho num jovem de
anos de idade eu tinha- zado ou onipresente, co- 16 anos, pois a- juventu
quatro. empregos a . um mo poderia ao mesmo de atual _é meio descom,.
só tempo, e desdobrava- tempo ocupar quatro co- promíssada, quer -. maís
fi.e de' tal maneira que locações. e_ como - diz, . ócio, diversão, liberdade,
de dava conta rigorose- desempenhar 'todas a é ftd-epJa da tal de aber-
mente e ainda arranjava contentoà.. tura ...

·

espaço para Outros aía- JOSIMAR � Acontece PINDARO .

_ Exato, os
zeres , que a sede .de três. des-· jovens de agora são assíra
CASIANO � Mas cer- sas ocupações distava e como um exemplo e

tamente perte do serviço uma da outra apenas al- até. pera servir-lhes de
era desempenhada du- guns metros, e na quarta estímulo .

ao trabalho,
rante o dia e Outro tanto eu fazia presença só a conviria que se revelas
à noite, poís de outra tardinha depois. qll� fíca-

. se a_ :r;lat)lJ�.z&- dessas qua
forma- como poderia de va livre das três primei- tro empregos e do servi-

·

uma só vez €XerCeI as: ras. co executado ..

quatro ocupações? C'ASIANO _ Mas é d:e JOSIMAR '-=.:_ Eu: era .

pINDARO _:e válida se perguntar quantas ]10- contínuo dc uma Prefei
a pergunta visto que o ras permanecia em cada tura Munjcipal: p�-endia
cÍesempenho de tentes um dos empregos, e .. uma bomba ·de gasolina
tarefas dentro das 8 ho- qual a espécie de traba- 'distante' 10 metros deEsa
ras. normais de trabalho· lho que exeçutava e PIefe'i�ura;' d,iar'iamente
seria ,impossfveI, a não. que permitia o. reveza- as 7:00 e as 18:00 horas
ser ,que fDsse ,um desses menta ora num O'ra nou- fazia a leitura duma ré-
"Empregadas Fai)fasmas" trOo .

_ g.ua -linlmétrica na mar-

ce que muito s.e fala.
.

pINDARO .-'- E cabe gern dum lÍo há umaqua
JOSIMAR _ Nada dis- indagar ainda e por úl- dra .do PãÇO Munidpal;

�O'"
.

eu trabalhava só. de timo, se a� tarefas erÇim f'epr.esêntJava l:�m .lomal
dia, e não era um dos. re:alizadas por inteiro. e duma

-

capital, vendido
tais "fundel'l.áriQs, fan- sem prejuizo para nin- por um m�nino que a

tasmas" que tanto' infe- gl!lém, apesar da afirma-· tardinha- prestava-me a
· licitaram a VeLha Repúbh· çãp de que elas eram conta das vendas.
ca e agora querem fizer cumpridas rigorosamente NOTA· DO AUTOR
o mesmo com a Nova. JOSIMAR _ Cumpri- O diálogo é uma copver-
CASIANO _ Se não das não só elas,. mas os sação de· - pergufttas e

era um "empregado e- demais afazeres de que respostas que pode a

vanescente". uma
.

cria- falei acima um deles branger várias pessoas,
tura imateriaJ, quem- Fa- ,concerrente aQS estudos a' ê,. -não só -duas ccmp é
be tinha ó dom da o�i- que me dedicava a noite mais comum e aceito. e
nresenc;a, isto é, p-rÜa; no 'fazendo" um jntensivo dar ,parque este nospo

mesmo instante 'estar nos curso ginasial. _d'álo.go está composto de
mais varfados lugares? CASTANO � Haie é três perS011(1genS:

.
.

,
. pfNDARO -,- Com efei- rl if.;cU encontrar tanto Jaraguá do Sul 18.04.81.

tQ, se não era um ser dinamismo e gosto' pelo José Casl!l!t� :P.tnto

grupo envolvido, é Ialsa so, alienado e pode ser
e ínútíl. Com ela a Na- explorado. Assim foi feí
ção não progride como to com o índio no passa
tal. do do branco em toda a

O ensina de. história América; assim é feito
fica falso, a matemática com o brasileiro no pre
prepara as

_ pessoas só sente do. estrangeiro e do
pana fazer os cálculos das mau patrão. E a domína
empresas. A língua por- ção continua fácil. O
tuguesa é a das elites e povo brasileiro não va

ii criança não saberíà Ia- loríza a si ,e ao qUe ele
lar, teria que começar a

_
tem.

aprender tudo de novo. Se o -que é
--

estrangeiro.

Se o povo perceber que é melhor é porque eles,
o que ele sabe é bom, lá fera, sabem mais e

que ele tem um grande nos compramos deles.
valor. então .passa a va-

. pagamos,. damos, - entre
lorizar-se e a conservar gamos nosso dinheiro
a cabeça' erguida, a lutar

.

e. .. nosso destino. É
pelo que é seu. Ele tcm� melhor

..
a camíseta escrí-

consciência qua sabe, ta em inglês, é melhor o

tanto o pedreiro cons- rockt Ilusão, alienação.
trutor como o sngenheí- Não adianta trocar de
IO civil. São apenas duas ministros nem - fazer no

formas de saber que se "rf3 le1elçê)es. . É preciso '

completam. éil;Slsumit· IlÜlSSO . destino
de povo brasileiro. Nos
so Saber é bom, tem va- ,

lar. -Só ele é verdadeiro.
Só ele tem' valar para nós
Só ele. vai mudar' e tra
zer' progresso. Para nós.
(padre

.

Mál1'1o Bo�W,
La;ena·SP. O autor é
natural de Pemerode é
colaborador regular do
'�Corre!iO do' Povo").'

A consciência do saber '

muda a_ história (dos o

perários, dos agriculto
res e . dos patrões), a

mentira (ou a ignorân-
cia) mantém o povo a

fastado do seu saber ver
dadeiro, iludido de

.

que
ele não sabe. Assim o

povo se mantém submis-·.

. Há um ponto, ne edu
cação brasileira, que ne-

. nhum dos detentores do
poder quer mudar. É o

problema des -CaD teúdos
do ensino que incluiriam
o saber popular. O povo
sabe, tem suas técnicas
de organizar a vida, mas

.' a consciência e a valo
rização desta realídade
vai alterar a estrutura de
poder; Desde os tempos
de Platão, quem sabe
manda. Também aqui,

· sem o povo nada de no

vo; com o povo tudo no
vo.

Es-tamos habituados
(quer dízer, fomos' ha
bituados). a pensar que só
existe um saber e que
este. é o raber "cíentí
nce", ou o saber da es

cola. A verdade é' o

contrérío: só existe o sa

ber popular. O outro, o
da escola é complemen-
tar.

_

A educação- qu-e não
for popular, isto é, a e

ducação qUE' não partir
da realidade, que não en

sinar coisas práticas que
servem pere manter e

desenvolver a v;fh", rI"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JaraguA dO Sul _ Semana de 20 a 26 de JUflho de 1981

VOLTA A, DE�AÇÄO NAS PRESTAÇOES

CORRJ!IO DO, POVO _ "PÁGINA - 09

,

TURISMO: J:ARAGUA 'J»RESENTE NO ENCONTRO DA SANTUR

,As" 'obrigações decor
rentes de título contratual

que tenham sído consn
tuídas em cru�dos,":, no
período situado' ,entr.e
01/01/81, e ,-15/06/81" sem

cláusula. de, correção, ou
com, correção pré-ãxada,
'serão deflacíonadas. ' nQ
día do vencímento, 'En"

quadram-se neste .caso,

por: exemplo, as presta
ções relativas 'à. -aquísí
ção de. bens duráveis de
consumo, (eletrodomésn-

, O secr:etá.rio"de Educa-' tur , O encontro objetí-
cos, automóveis, etc) e

'

.de €rédito pessoal obtí- ção, Cultura, Esporte e vou a discussão das po-

do da rede bancátia, co-
Turismo de Jaraguá do 'líticas de ação do Siste

mo também as aplicações
'

'Sul, Baldjuinö Raulíno,: ma Estadual de Turismo

de prazo: fixQ com -corre- participou no dia 16, em no período 1981/1990 e,
- .

f d (C' dependências do Hotel além disto,
-

foram apre-
çao pre- ixa a

. .oB
. Itazi

..

1a,çu, em, FI,oríanópo- t d I
pré-ííxado e letra de 1ft,... sen a as as a terações e-

•

bí Iis, da 'reunião" dê traba- fetuadas na estrutura or-
cam 10). 'lha com' Os secretäríos e

. ganizacional e' funcional

A deflação. Será
,.

feitã assessores municípaís: de da empresa, objetivando
dividb:ndo-se . o montante turismo de Santa Catàrí- torná-Ia mais ágil e ade-:

em cruzados pelo fator na, 'idealizada �la' San� quada às pecularídades
de deflação.. Abaixo' ,.0

fator diário .para o perío
dO. de 16/06' a 1/.01/87.,

,-
-

" ....

'JUNHO'
DATA
16 '

17
18
19

"

20
.'

21.
22
23
24
25
26
21
.28.
29
3Q

DATA
oi
,02
03-
04
05
06
01
.08

, 09
10
11
12
13
14
15

JULHO
'FATOR' .

1,0723869
1.,0773950
1,.0824264

-

t,.o874813
1,0925599

· 1,0976621.
1,1027882 ,

-, 1.,1019382
· 1,1131123
�;1183105

·

1.1235331
,1,1287800
1,1340514
1,1393474
.1;1;446661 -

FAtOR
.1,OOOOQOO
1,0046700
1,0093618
1,'0.140755
1,018811.:>'
1.0235691
1,0283492'
.1,0331516
1,0379164
1,0428237
1.0476937
1,0525865
1,05-15020
1,0624406.
1,0614022.

Eínpresas üe Jarauuá o.a 80lsa de sr
Âçlo/Eliapr� 'CotaçAo

t:'
.,

Em
-, 10.06.87

JARAGuA FABRIL pp 0,45.
MARISOL· pp. 4,00
WEG 'C3S '

. 12,30
Valor po� Ação,.'

.

Cotação' Osd.'-
Em Jaçio

'11.06':87
0,50 mais '11%
6,50 maís 63%-
13,00 rnàís 6%

.

.' _," ";', ' ,... iiIt

-.J;\RAGUA:30ANOSSEMW:IDOS
'

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

•

",: J � IITERIMOVEIS
'lntermed:iária de.'" .

Imó:veis ltda�'
'-VENDE-

_ L sala' COmercial com 70m2, na Av. Mal.
Deodoro.

.... 1 . casa de . madeíra, terreno com 2. 500m2,

px.· Salão, 25 . de Julho. ,.' ,

.... 1- chácara. no- Jacu-Àçu, preço, de ocasião-, "',
.

troca por carro. I
�.,'"

. -

•

',.. 1 terreno com .13 morgos, plano, próximo
da Malwee .... , ',-

.

_ 1 terreno com 1.600m2, rua Eugênio' Nico-
. lini, px. Equipão. ,

. � .

__ 1- terreno com 1. 500m2, rua 25 de Julho -

'\lUa Nova.
'

a. Joio Piceoli, 104 - fone, 12-2111- Jara� elo Sul.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
f .

•

.

•

CONTROLE·,DE QUAUDADE�1986
•

• _'
,

o,f.
,

·.e .,':

da aUvldJade 'tur�stica,
dedicando maíor atenção
'às áreas de marketíng e

promoções ..
A Santa Catarina Tu

rismo (Santur), presídída
pelo empresário do ramo

.

hoteleiro Osmar - Nunes
Filho, tem em sua direto
ria. edmínístratíva :

e. fi-
nanceira O [araguaense .

Aldo Píazera.

-� ,.,'.

-

';

Clínica Veterinária
··SCHWEITZER

D.R. WAL DEM AR SCHWElTZER

Clínica de pequenóaa grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutíque.

RUa JOlnvllle, D' 1.178 '(em frente ao Supeimercado Breithaupt)
. ._".

- Fone '72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catartna.
,

. ,Coh.fecções .Suelí Lida
.

VestIDdo bem Senhora e CriançaS
Vá conferir a mais variada coleção aproveitando
as vantageu do preço e crediário Sueli

. Fátirlca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da -Fonseca, nr- 1085 =Ó;

.. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC�
. Loja 2 Rua Reínoldo Rau, nO 530 _ F. 12-2911 _

Jaragué do Sul _ SC.

. J
,

Al:,'
.-

.

Comércio
. �.

.Têxteis

Produtos'
"

.Walter
de

Ltda,
CÖQlP...... V-da de FI.,. Têxteis, Cones de Papéllo e Plástico•

,
"

� !le�hOl de TeddOl". Oatl'Ol PrOdutot Têxteis.'
..... " -,'

.'.', ;.,-'

. Rua 28 d. Agolto 3.472 _ BairroAfti_ Guaramirim-SC.

, ,�8tdêDC1a: 12-2520 _ FODe (0413) _ 12-121.7•.

. , , ,- Coa". .
__ materlm de conatiu�o 'Da

Arte Laje Jaraguá
"

'

VENHA, APROVETTAR A PRQMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO
.'

".

. PISO 'áRMIco uFORMlPlSO".. .

_"

•

' .Ór
,' -

PREÇOS EsPECIAIS .;,.. EXCLUSIVO NA. PRAçA, EM"
, DIVERSAS. PADRONAGENS. .,'

TBM:Oi TAMB� A· MElHOR LAJli FORRO E PISO DA
-

REGlAO.

R_� k,e.u..ú1e AaI6Ido c.ta. FeneIía 151 _ Pó.. 72..10Ü�
7:1-»14 • 72-1.1 _ J....... do s.t...SÇ.
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Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de -terras - acidentes de trAn&lto - In
ventários .

- cobranças e adrvocaeia- em' geral.
Rua Reinoldo ;Rau, 86 � sala 4" - Fone 7'1:-2711

Escritório. Cootáb,il Gareil
CRC-SC sob nl? 0075

Escritas fiscais e contábeis'
Imposto de Renda

Registro de Micro-Empresa

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

_
r PERSIANAS. BOI • ESO. DE ALUMiNIO; "

'i' - PER·FLEX·
RUAJOINVILLEr1831·,iARAGuAooSUL·SC. ,

. ... FONE: (0473I72.Q1J16' �' _

Persianas horízontaís e verticais;'
box para banheiros,

divisões, toldos, portas santonadas, esquadrias
e cercas em aluminio.

Consulte-nosl Fone 72-0995-

ESCRITÓRIO JURlmco

José Alberto Ba'rbosa
Alexa'odre BeUa,giustioa- Barbosa

ADVOG�,�OS'

Rua João Marcattc U. 13 _. 20$'andar., Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUBA NA RONDA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA BONDA DA kEGIÄO.' CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSISTaNCIA' TÉCNICA

E BOurlQUB HONDA-WAY.
'

ENTRE-NEsrÃ BON D A DA: MENEGOTIl
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA;.

Rua Adél1a FIScher, 239 (Rodovia, J,JR..28o) .

Fone 72-2999. _ Jaráguá do SUl _ SC:_

•••,
.

.

;

.

.

JNIlOItMATIVO ROTARlQ

O. QU:alr8-M8;ia.. ·

.

CioCll'
Illa,rml, Pll1qlial
P-A:RÓ(\)UIA &ÃO
SE&ASI'IÃO

MISSAS:: Sáb�do.. dia. 20,
às, 19h, nac. Matriz. S.
Luiz Gl:'nzaga" S. JJUdas.;·
lade:u" .sr.· Franezis€o, e

às 20h:,; SS� Trindade. D�
mmgQ,.8brprotiissãQ e mís
se.cempaknaMatríz- e. nas
comunidades.:S. CBstó.�
vãGj; S � Luzi:a �N: S11a.
do Resário';: 9lil@G! !'li.. Sim
Apa:Eooidaw 16h Wie Se.
do Carevaggío e. 1911, na
Matriz.

"Rotilly' Leya-�EsperaJlÇil"

Atendendo a solicitação de muitos Ieíteres
estamos abaixo reproduzindo os dados biogtlJá
ficas: de Mario Sousa. Govemadcr do Distrito

465". no ano rotário 1987/88� a saber:
MARLO SOUSA, é sócio dOlR.e� deJARAGUA
DO SUL, Distrito 465, cOmi. clesslâcacãe. aaterí
Oll de Laboratório de

.

Análíses, Clínicas. Foi
admitido no clube, no dra, 23 de. f-eNeIieiôl!(il de-

1967. Foi presidente do clube: n4D ano rotáeío:
1965/66. Exerceu todos os cargos.do, Conselho
Diretor. Completou 25 anos de 100%' nesse ano

de 1937.
. MENSAGEM: Neste
doming_e' celebra-se .

a

festa" de Corpus Christi,
quando' Se recorda Jesus
que se entrega a nós- na
Eucarlst-ta . A EucjaJfj:�tia
é a. ceia dos irmãos- 'na

quaí' relembramos e cele
bramos' o sacrifício de
Jesus- na- cruz. Ele é o

Pão
.

Vivo que desceu' do
céU'· pera nos comunicar
sua' Vida". A Eucaristia
é comunhão. que nasceu

da vida nova vivida em

união com o próprio Je
sus. Ela é o sacramento
do. Ámor e dá Fraternie
dade, da PartUhl(} e' da
construção de um mundo
novo.

E ai.'ntÍa. a Bucartstía é
alimento indiSpensável: à
vida daqueles' que" crê
em Jesus'. Portanto, . se

.

alguém quiser viver a vi
da que Deus- lhe. pr.ojetou
não pode agarrar-se u

nicamente à técnicas e

recursos humanos. Deus
deve' também estar nís
sd: J

COLBTIVos
AUMENTAM-

O prefeito Durval va
sei- autorizou a. elevação
na última sexta-feira, de
Cí$ 4,00 para CZ$. 6,00,
da tarifa de: transporte
coletivo, ao mesmo tem

po em que' o governo fe
deral anuncíave as novas
medidas econômicas pa
rã o' Pà'fs-. Os- aumentos
verificados nus -

preços de
dertvaríos- de-o pettóteo e

'pecasr segundo- .0 chefe
do- �xe�ti'vo� obriigaram
essa majoração- de cin
quenta- pur- cento, já em

vigor;
.

Atualmente Governador de Dístsito 465 para o

ano rotário 87/88. Pormado pela Faculdade de
Farmácía e Odontología de- Sãnta, Catarina, no
ano. de 1956. Propríetárie, do. Iíaboratório Jara-
guaense de Análises Clínicasl Etda.
Jaraguá do Sul é a sua cidade, adotiva há 30

enos tendo nascido na cidade de- Araquarí, em
. lOde nOlvembr.o; der 1934.
Colaboseu com o magistéFio de Jaraguá do
Sul, mínístrando vêríes matérias, no Colégio

São Luís e Divinal Providêrreía;' pelo período de
20 anes. Católico. praticante. é· ministro da Eu
caristia. Fáz parte do Movimente dos Jovenss,
o- Emaús, e' e; Encontro de- Casais.
roi íàeaiizador'da casa da� cultura da Socíeda- .

de Cultura- Pi:rtistlca· (SCAR): de: Jaragué . do
Sul, . da qual foi presidente por seis- anos.
É membro da Comissão de Prevenção de
Tóxico.
Casado com Jandira Pereira Sousa, tendo 4
filhos: Vívian Mery. casada com. J{�sé Amaral.
Pete'lra Filho,. membro de R.C� de iJasaguä dOI
Sul; Debbie Mina, casada' com Anteníe Norma
rio Bona;' Angle, casada com Gilmar Gabriel
Maurissens e Marle Sousa. Jun10F, estudante do
segundo. grau. seus filhos. lhe.. deram 6 netos,
A vida. rotáría de comp, Merle, foi sempre'
intensa e dedicada à sua. comunidade.
A POSSE.. DO NOVO GOVERNADOR
Por oportuno lembramos que� a posse do Go
vernador Mario Sousa ocorrerá nOL próximo J díae
26' do COrrente. em reunião. festiva Rrogramada
para o Restaurente Itajará, às 20· horas, com
a eompasêncía do Governador Geno-vêneio' Ma
tos Neto e o alto mundo rotário -do Distrito 46.5
Ei distritos vizinhos.

.

Na ocasião também acontecerá a: posse do' no
vo

..

Conselho- Diretor do R.C; de Jaraguá do.
Sul, sob a presidência. do rotariano Rolf Heli"
mann e sua esposa Gillian.

.

ROTARY CLUB FLORIANÓPOLlSi-TRlNDADE.
No ,di,a _9 do corrente deu-se a solene instalação

.' õ

provisona do: maís nevo clube rotéríoi do Distri-
to 465, o 6° clube da grande, Flosíanópolís, no
Restaurante Cabana-Santa Monica, a que com-
pareceram todos os clubes da capíeal, saudando

,

o benjamín. Genovêncío e Mario poderão en�

tregar a carta de agregação dentro de 30, dias
(CoDÜSsio de Relações Públicas do I»strito 465 .;
Ano 1986187).

, Promovendo
® KOHLBACH Jaraguá do Sul

MOTORESElÉT1lfCOS pelo Brasil afora.

II

I.
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Ainda repercute -o fa-: mítt, bisneto �de �Johann mostrou o "jovsm" casai":
lecimento de mais velho" Peter, Um 'dos' fundado- dançando num' salão re-

industrial catarinense. O res da Imperäal Colônia pleto, sua última dança .. 1. O "CORONEL" OU

i1'1l'lão de Arnoldo Leo- (ie São Pedro de. ,Alcãí1-' na vida. "PEDUDO" _ E um bom
nardo Schmttt .freí Elza- tara, a prímeíre: .comuni- Meu care amtgo Eu. não confundir' com Jeró-

árío Schmitt, servindo na .dade alemã no Estado da gênio Schmoeckel: __ um' nímo, 'Piazera, chamado

Capelania do Hospital de Santa Catarina, somos' dos nossos, poetas- disse, "Moní" que era defei

Caridade; de Plurianópo- , gente simples", pisando que fIOS anos maténí .

e tuoso dos : pés; conta-se

lís, ,ao tomar conhecímen- descalços, o. chão do Bar- "dizimam tanto". Mas e- que ele tinha os pés vol

to da nota pelo "mais an- ro Branco" velho, ',que. xístem coisas que' eles tados para dentror , Este

figo", endereçou carta à cheirava a esterco, mas não diziam: o' exemplo' homem era chamado de

redação, que solícítamos cheirava também a mui- forte de um homem "Coronel" porque fOi

licença para sua transe, ta flor de -Iaranjeira 'e forte, arrostando todos praticamente o primeiro
�rição, peles detalhes aín- 'do 'jasmineiro -gigente

'

os vendavais da ,vida, habitante do "pantana
da não revelados da vl- (que até' deu título a, um, _ todos, com fé em suas mele", conhecia' tudo, sa·

da do operante capitão lfvro}. Descalços .até no forças de gigante na Fé.' bia quem pa$sav:a, por
de indústria desapareci- caminho 'para a igreja, Deus e a Família. Nem, aquí. Ealava .mutto. 'mal

do. .',

-

dístente uma -hora 'de ca- um só dia na vida o' o português. ele mesmo

Eis o text� da carta: m�n�ada por estra�a Amoldo Schmitt esque-. n�o �a,bia' d� o�d� viera.

"Somente hoje, por ín- pessima, .sapato na rnao ceu estes dois 'maiores' Só dIZIa que veio de lon

cr\,'lel que pareça, ao pina não ofendé'r' econo- tesouros de sua ':exhaor- ge e fazia
-

uma 'mistura

arrumar papéis sobre a mia de colono pobre dinária existência de ba- de nomes. 4�" :lugar.
mesa" deparei- com- o nú- 'cheio de filhos, '14 -pró-� talhador sem badalação, -"Não tinha a cabeça bem

mero dO "Correio, do Po·," prios e 3 alheios, calçan- _, de pioneiro sem trombe- certa", mas era uma

vo" que traz a belíssima do 'o sapatinho ao entrar tas. Você bem o" evoca" pessoa de se .confíar ..
, E

eyocaçªo_ "SUq, ,.:escr-tta 'há � na i.grejª-, 'âepó!s idê"jS,t�t�_, ;guanclo transcreve;'" o era muito 'fiel. Depois
um mêß,�- sobrê ..fb.'nbldO" lavado,' os

-

P�s-'n.o<:,'iyélkq'-;;>�adeus" que junto à se- que ()s desbravadores fí-

.Leenerdc Sch_!l!itt; ',;neu,' 'lmaruL,chotos(�) que', @.r -�ultura foi lido por um zeram seu rancho onde,

irmão, ".faleç}do� cOllt -95 'ali.,',corria.;J?q( pa'�ruãé--,�e seus Iarrülíares. 'VQu hoje localiza-se a igre
anos e�. meío. na cidade

_

za de -um' incompaiirf�l : lhe contar essa .hístóría: j�, fico� sempre ali. Cui..
"

.. Este. homem "pode ser

do seu<�_': coraçãõ e::, 'de- r?i:néi:�t�s,m�-' .-qYê',�r:ésfe:":-.::kata-s,e duma.� página '�ava do/a'f!cho � ?,a fei!" considerado 'Um, "símbo
seus suores, J>n9-e· VIV�U� :mOs.". J:!e_;, � qy:e,�!R, to,r;. molhada Je pranto que a joada do panelao en- ló" de Santa Luzia. Pois'

. Illai� dê':,..65 ,oanQs " o. ,tiRe
õ'

',tão asshri, rc.mânt1có_ :péde; ,e: filha de um dos irmãos quanto a, turma ia tra- comO ele, também nos-

�ez, dele uma das mais ser rude; pois havia ali; do AmOldo, a. qual hoj� balhar no mato ;'
' sa .. gente veio de ,longe,

valiosas t€.stemunhas -,0-, 'em ahunclância 'a:dmlnl.d�s- mora em POIto Alegre" Conta·se que tmha for- se fixOu aqui com Joçia
eulares da evoluçã9 : gi-. si-ma, tocras, as�noréS,�,pOs- , escreveu quando da mOI-' tes traços de índio: pele 'boa .vöntadeße. vivei fe-
Qant�sca de Jaraguá -,_ siveis.de' e;x:isti:t:< na co- te de seu pai, faleçidb b�o,n!Zeada{: ros�o ach

...
ata- )iz com ,:ê,eus.'; fHhos. To

de pequena vila até o rônia, se para mais não mais moçO do que _:�ô·. ir-; dO) cabelos ,�grQSso:s, - 0S -, davia, � :gent� .:.,' estranha,

terceiro maior centro in� -fasse, ao menoS para os mão, Arnoldo'. ,'Co� '!hÓ- :, ,pés é_l'aIJl ,enormes (daí de fQt�i".seiíl dq nem pie-
dustr-ial' de Santa Catari-; santos da ,mamãe."" ,dificações mínimas, a" no:' .porque eFa chamado de dade, éxplorou-"o o que
na. Com esta' carta, es- Creio que em Jaraguá tável� página' de saudade "pedudo"). �as não fa - P?de. �ind,: �oje �ã?
tou" prOcurando p'enit..en- muita -gente· te-ria assina- �,nem sei <eómó�veio�pl[- Zla mal a nmguém" .

_O ' ,CO;nSegulramo ser }�gl'tl-.
ciar-me do -ipnperdoAvel do o que você °escr,eveu, rar com os.-.�öl:?':"rinhõs' em máximo que_ ia era �té o !1l0s propriétártos �e SU(\'"

esquecimento que deixou tão "ex péctore" e tão Jaraguá,� 2ôde ��er ápli�, Mar�ar.?t J)Ilo Theila- h�r�ça. �ªo �Of�ßm�S.::
esperando durante tank> delicadamente, sobr� o cada, aO patriarca Arnol- c�er), n�o comprava e al�pa porque, �)!:lste em,

teJ+lpo, entre papéis inú-- cidadão JíonQráriQj�e J.a::. do, palavra pOt palavra, _nao p�dla nada, mas o, nos força,real.qu,e nos

teis. umà predosi,dade.' ragw'l, que implantou ,ai levantando mereci� tCO- pe�soql ��:r�-lbe �algumas &Jli':la' a J�t�r. e a defen

co�o o seu, artigo' de o primeiro cUrtume mo· moção. Nem melhor ,dis-. cOl�a,S" e
.

la yOl�aV:!i par_�, der a çat�.�ona dos colo

grande admirador do Ar· . 'desto à luz do lampião, curso fúnebre podíamos a sedIa .. ·É realmente um nos. 'Por 'ISSO somos de

noldo, cujos funerais to-,� falquej�ndo vaquetas em ter achado, profundo' e h�mem lendá�io. Sabe-se' ,fato: "herdeirOs" de du·,
ram' ,tão grandes como noites intermináveis de fie!'· escrito f,or alguém "

amdél. que- fOI morto por (Tueses",�,
s,ua vida , e maiores te- calor e choro de crian- do mesmo sangjIe, da

�iam 'si9.�, !5e,- Arnpldo" /ças, ,pesqdos . .'�nos..mais, mesma têmpera, e da
inUéxível no �rabalho e tarde o Curtume Jaraguá niesma vocação - para. o

llo seu ritmo particular 'rOdando'máquinas, impor- heroísmo A9' trabalho.
de vida, E,e tivess.�. ,adap- tadas. O grande, Mave- O impressionante.' mon
tado ai às exi,gências d'á rick vermelllO _dq,' �Sch- tão de flores, que cobri·
SOC1edade, num centrO mItt" até as crianças de am' totalmente as sepul
ur,bano hoje muito evo· Jara'ßuá conheciÇlm: '. qua-, turas do Arnoldó e da
lUlQO: reuniqes, festas, se" diariament�; atravessa- Otília no memorável dia
Visitas e frequentes cOn- va 'o cÓ\ng�stiô:n�dQ_ 2-5 de abril, já murchou:
factos com seus colegas trânsito da 'cidade, e afundou, o 'que, é a sor-

d,e coínérCio e indústria, muitas vezes ainda muito te das flores. Mas vejo
dentrQ,. ßum-� A'ssoç1ação _,depois, das: bopa_§ ,rqe"J�L".�" ÇIU€;.ll_ãQ;: IIl�rcha com tan

COm€rcial e Industriar de 'ro, e até mesmo já 'com ta rapidez a lembrança
JaraQuá do Sul. Por ín- 95 anos de idade O que de um hOmem fOrte que'
rlf)lé e idi.ossincrasia de fazia do Arnoldo uma fi- Jiuaguá pode ,consideTaT

educação, o, "Schmitt" gura lendária em Jara- com orgulho, e sem" dú·
,era, avesso a essas coi- guá, sobretudo depois ,de- vida algumai:",como um

sas. Nós, os 14 filh9f? PcO - 198Q, ano daquelas ,

bQ��' dps b-�I1dé�raptes do . seu

veU",o AdãQ N:colau .sCh,., das; ..,quando' a tel,ev-isãö' ;' ptögresso�hO;;e' fnve:ável.

'FILMES SUGERIDOS

The 'Manhattan Proje'ct _ AmeriCan Anthem_
Aventureiros do Bairro Proibido _ Caçada San

grenta (BI()od Song) ,.,.. De volta ao passado, (peg· ,

gy sUé)' _ Ö Cu}co na Floresta Negra _ Inc:den-,'
te em Teerã _ Trancers _ Maximum Overdrive·,
_ Timender _ El<? de Sangue (Boind Date) _ A
Prometida ;._' He-Man (A· lenda da' espada má· .. ·

gica) .... Um verão em chamas (Sky Hogh)
Venha conhecer ,o prático e 'eficiente ViDEO_
·CHEQUE',

'

Jaraguá dO Sul"", semana de 20. a 26 de Junho de 1987
.

� .. �-OJl,JtI!18 DO' POV,•

O' inesquecível _rDoldo Schmilt.
Com um abraço para

O amigo, diretor do "Cor;
reio, do Povo", e mui a-

Is ',Ierdeiris

'.Jaragua

JÄRAGUA ViDEo' CLUBE _ Av. Geiúlto Vargas
110 40 _ 10 àndat .... sala 109 _ .Fone 72�2059,

. - -". �,'�' .

.�
.

"�o

"-;.").
ÂV. Mal. eeedoro,

:tenciosamente ' amigo
frei Elzeário Schmitt,
OFM"',. _

da'
-

Duquesa
caçadores 'in�xcrupulo .

sos do Manso, na terra
do, Pedrí (Istdõro}. Quem
sabe se isto não' tem' a '

ver alguma ccísa com a,·

conversa muito, antiga de
que "ali na curva da es

trada do Gerinanot tem
'um homem' enterrado" .

r

Sabemos que do Loreneo
Preti ate a Granja do
Wilson era tudo do ve

lho Isidoro Pedri, Seria
interessante ínvestíger',
A primeira vez que es·

-cutamps esta conversa

foi
,i do velho Dutra, lá

no
'

"negécío" -do Nono
Cecattí. em 1949. Disse
ainda' que antigamente o

pessoal de Serra Baixa
ia até Campo Alegre
roubar' boís: quem sabe
se não íot uma vingança
do pesSOal de Serra Ci
ma?'

'

'ideá
.

Club'e

-I
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FURGÕES, FURGÖES ISOTERMICOS E FRIGO�FICOS
Jaraguä Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi,' 113 - Fone 72-1077

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

", .
.

A rotada malha

----�------------�

Emmendörfer Comércio de.Yefculos lida.
"

"

It... MlU. De�dMo.eGt - y.�,., é )'2.066;) .. uàt&gUé do sul·se
-) � .�. ....__ ._� '.' - '_ � _.. -

Pe� e acessórios originais e assistência téc
nica a1iltort�11a. ARNO,. WALITA,' BRITANIA,
BLACK & DECKEl( flAET, GE, ELETROLUX
FAME e FO!lNOS LYER.

Av-. Mal. Deo�orCi), 1.;309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do, Sul _, SC.

ELETROLAR

Comercia'l 'de Peças LIda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o,bom aten

dimento é um direito seu.

. PERSIANAS ENGLER COMUNICA AOS
SEUS AMIGOS E CLIENTES O SEU

NOVO TELEFONE: 72-2838

CONSERTAMOS TAMB:t:M AS
.

SUAS PERSIANAS.

I Frilliveir. eil. e Repres.
F ialDbreria ,

Ltdl.�

-- P1QSuatos, queijos, linguiças,. hani·burier,
kille, almônuega e outros.

- . Alor. diariaDlen� com . c.arnes bovtaas,
SWDas e aves.

.

i: ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades. do
Colégio Divina Prcvídêncíe) ou faça a sua' enco

menda pelo fOD€: 72-1187.
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_ _b ·1 •. F. lesteja. seus 35 anos" de fundação e presta homenagens
Os 35 anos de funda- amistoso Brasil e Equa- tebol vêm sendo con-

ção dá Liga Jaraguaensé dor, em Santa Catarina, duzídoe, apesar das díít- Toro·el·
..
,o l·o,le'ro··o"W,alm'o.rBo'r.nha'use,n"de Futebol, comemorados neste dia 21. culdades financeiraS e '

no dia 9 de junho, fOram A LJF tem hoje 22 clu- falta de pessoal,
,. .

marcados com um al- bes filiados. O presíden- HONRA AO MERITO O Senta Pua B.C., fi_o

moço de confraternização t,e Waldemär Vieira, no A Liga concedeu na o. líado ao C.A. Baependí,
t desenvolve entre os me-

realizado domingo em cargo desde agos o de casião, também, diplomas .
.

'. dependências da Asso- 1985, prestou homenagem de Honra ao Mérito .p'elo
ses.de junho a agosto/87

W
um torneio'

.

interno de
ciação Recreativa eg, aOs ex-dírígentes da en- apoio e colaboração à ' ,

com a' presença de con- tidade e relatou os cam- entidade e ao futebol,
.

às freqüência e assiduidade

vídados, clubes -fíllados, peonatos' e torneios rea- seguintes pessoas: Dur': onde, para a classificação

diretoria e membros da" lízados, em realização e val Vasei,' Raul Valdir
Os 3 .. melhores . pontos

.

Junta.' Disciplinar Despar programados pela Liga. ROdrigues, Geraldo José, contam,
.

acrescido de

tíva , O assessor da Fe. Para eSte ano, ainda, de- Flávio José Brugnago,
mais 25 pontos para a

deração. Joel César Pe- vem iniciar o Cempee- Alberto Taranto, Ricardo presença. O Torneio to

reíra e o árbitro Dalmo nato Corínguínha (ínfan- Narth, Herbert Sprede-
mou o nome de Walmor

Bozzano, rep�sentaram o til), Campeonato da 211- mann, Irineu Lemke, EI-. Bornhausen, de home

presidente .

Delfim de Divisão (día 26 de julho) mo Mathias, Adernar nagem a um grande· bo

Pádua Peixoto Filho, que e o Torneio Norte Cata-: Henn, Altevir A.- Fogaça
lonísta que desenvolveu

encontrava-se no Rio de rínense, que retornará' Júnior, Mário Vítórío as suas
.

atividades em

uane1itro, tratando do . envolvendo clubes de Rassweíler, Osmar Kanz- clubes filiados ao C.A.

Jaraguá do Sul, Coru- ler, Cláudio Olinger Vi-· Baependí e que, durante

pá, Joinville e São Fran- eira, Valdir Morettí. muttos anos defendeu as

cisco do Sul. Delfim de Pádua Peixoto
cores do Senta Pua, clube

Désde a sua fundação, FÜho, Aldo Prada, Ivo de bolão das' 611-s-feiraS. Os melhores bolonístes

em 9 de junho de 1952. Çl. Konell, Cuido Fernando Segundo se sabe o ex- nas-bolas 16 e 23, em .re

Liga Jaraguaense de Des- Piseher e Malvice Fute- bolonísja Walmor Bor- lação à freqüência rece-

pertos '{sua denominação bol Clube.
nhausen morreu tragica-' berão valiosos troféus.

original); teve os 'seguin.
mente muna pescaria ao No final do torneio .ha-

tes presidentes: ,. Artur CERTAMES longo do principal río do verá uma festa de con-'

Müller,' Muríilo Barreto CONTINUAM Vale do. Itapocu, há pou- fraternização que. home-.

de Azevedo,'Eugênio Vic- O mau tempo reinante
co tempOd;' p�ra tríteza nageía postumementé -um

tor Schmo"ekel. Aldo Pra d_a_"",g_ran_._e_f_a_m_l_li_a_e_s,:..'p_o_r-__v_a_lo_r_o_so."..,-'_·_b_o_l_o..:.;n..:.;is:..t..;..a..;...--jno final-de-semana findo
da, . Gétúlio Barr-eto dá impediu o desenvolvi-' PROVA RÚSTICA
Silva, Senião Laércio Ra- mento normal da!'; atíví- O Centro de Ativída-
mos, Osório José Schrei- dades esportivas .A· Liga des do Sesi : de Jaraguá
ner, José-Bahia; Milton Jaraguaénse de Futebol dO Sul programou. para'
Adotar Stange, Mário Ví- cancelou todos QS jogos o dia 28 de junho, a

'!tório Rasswéiler,; Valdir. válidos pelo Torneio. 35 Prova Rústica Sesiana,
Arno 'Stricker· e .Walde- anos, Campeonato Sênior com largada às 9 horas,
mar Vieira;" e Campeonatos da 1" Di- do próprio CAT, para os

Pronunciaram-se tarn- visão e de Aspirantes naipes masculino e fe-
bém durante a solenida- Todas ;as complelttções, Iinnino ..

· As .. clategorias
de o árbitro Dalmo BOz- somadaS ao início· do em que estão abertas
zano, pela Federação Ca-' Campeonato Coringu'inhà inScrições junto as' em

tarin.ense de. Flutebol, 0- 'tem continuidade neste presas, na farmácia do
nivaldo Stahelin (presi- sábado é domingo, dé. Sesi Ou no. Centro de A
dente do Malvicel em acordo cOm a tabela. tividades,

.

são: Frald.inha
nOrne dos c1ubes filiados O curso de arbitragem, ...:::...--.-;;,;...,._;;----';;.__.;;.,-_.;;.,-_...---.........-.---..

-.-

e o prefeito Durval Va- prom()vido pela FCF e VOm: CO:NuEc;_IDOs os CLASSIFICADOS

SeI, qestaca,ndo elogios à- LJF, alcançou êxito e iá A Liga Regional de Seàra lx2 Conf.·' Grithus

entid�d� P. a seriedade se pensa . em prom,Over Volibol e Basquetebol No 'adulto . masculino'

como Os destinos do fu� outros, regularmente. conc}uiu a primeira fase classificaram-se' MG/Cons
do torneio regional, nos trusol, Ki�Kaska, . Conf.

ooipés adulto masculino Griihus e Clube' 'Pomero-
.

e feminmo e infantil de; no adulto' femiIiino,
feminino de volibol. Os Clube dás, Doze, AGV,
resultados de. sábado e·Armalwee e Raio X Ei nO
domingo passados foram ißfanUl· feminino _ Du�
RaiO X Ox2 Clube". das

.

aFte Magalh.ães, Tereza
Doze, Ind.. Reunidas 0:ic2 Ramos;' Holando Gon".

rArmalwee, A'rmalwee çalves e Arma1wee. Os'
2xO ROland Dornbusch, jog9S dp infantil mascu-
MlG/Construsol "2xO éIu linO e'mirim mas€ulinol
Ibe Pomero,de, Clube 'feminíno serão. ·mesCladOS
Pornerode 2xO Homago, aos jogos da segunda

.

AABB Ox2 Raio X, CIu- .
fase entre os clubes clas

be daS Doze 2xl AGV e sificados.
BOCHA NÃO VAI AOS JOGOS ABERTOS

Das duas modalidades' gtiá do Sul e Garuva e

em que participou, Jara- na bocha, São Francisco
guá do Sul classificou o e SãC? Bento.

volibol masculino, de
forma invicta, nos Jogos

--

Agora, o município
MilCrOrregionans, realiza- prepara"Se para os Jogos>
dos em J?inville. A bo.,. Abertos Regionais, mar

çha, apesar domeSmo nú-.· cados para o período d6

tner� de pontos, perdeu" 19 a 23 de agosto,
.

em

>·a vaga para S. Bento do Timbó,' dos quais particj
Sul pelo confronto direto, pará no 'volibol masculi
entre ambas. No futebol no/feminIno. futebol de

.

d-e salão classificaram-se salão, bolão masculino,
Joinville. e S. Bento; nO xadrez masculino e tênis
volibol, masculinO, Jara- de mesa masculino.

Dois 'Ioques

."

.

. I
_ Começa às 14h deste

sábado, o 2° Campeonato
Municipal de BicicrosS
"Dalcelis _ A Rota da

Malha", na pista Nanete,
defronte o Sesí.: será con

tar pontos, organizado
pelo' Corinlthians. As

inscrições, para todas as

eategcnes, poderão ser

feitas no local, hoje, das
1,2 às 13h30miIi. ' O

campeonato compõe-se
de cinco etapas, de acor
do com o calendário ..
_ A Divisão Municipal

de Esporltes promove
neste domingo, día 21, à
sexta- rodada do 5b Cam:"

peonato Municipal Var
zemo de Futebol. no Es
tádio do Nova Aliança;
Pela manhã, jQ�arão No
va Bras1l1à x B,lDgU, Co
bra x Portugue�éI!' e Con
tinental 11: Rio Molha e. à

tarde, . Cantare1fa' x' Vila
Nova, Olarla:J Estrada
Nova e IndepePidente 'X

Mecanica .

César.
-A Sociedade Esporti

va João PesSoa, anfitrio
na nOs dias 20 e 21, sá
bado e domin gp, etapa
do Campeonato };:stadual
de T.irO ao' Alvo, em seus

estandes,. Participarão a

tiradores de váriäs cida
des como Blumenau,
Brusque,

.

Indaial., .Jolnvil
Ie, Jaraguá do Sul e Tim
bó; O caro· esporte do
tiro, se não incentivado,
tende a desaparece� nO.
decorrer dos anos.,

_ Para o mês de IuIho,
durante a Semana- d� 'Ja:"
raguá. como com.plàlPen
to das comemoraç�es dos
35 anos da Liga Jar:agua-
ense de Futebol, poderá
acontecer amistoso 'entre
uma Sêleção � Regional e

o Criciúina, atual cam

peão catal'linense. A·
própria Federação Ca
tarinensé de Futebol vem
to'teItertndo n'e'SIte Sen
Uelo .•

'Brasil x
.

Coréia, outro sucesso

PÁGINA 13

O amistoso' internacional de volibol entre Çl.S

seleções j1!ly�nis do Brasil e da Coréia, reali�ado
sábad,o à noite :QO GinásiO de Esportes· Artur

Müller, corpou-se de êxito. Patrocinada pela
Kohlbach, a prOIÍloção levou ,grande público" aO

ginásio, qUe, vibrou com as jogadas das atletas .

brasileiras e coreanas nos cincO sets, vencidos,

pela Coréia, por :l'x2,
.

parciáis de 15xl0, 15x1.

1.5xß 15x9·� 15XIO'Nas preliminares, no IIlir�m fe

minino, Colégio H. Gonçalves 2xO Colég�o Mar

tha Tavares (Rio Negrinho) e. DME/Kohlbach/'
lx2 CME. SãQ. Bento do Sul.

SALONISMO
Começou na_ noite de sexta-feira' a fase final da -,

Copa Dalcelis de. Futebol de Salão, adulto, .

que
terá _partidas também na terça-feíia, dia 23 e' ii

'

finalíssima no dia 26 de junho. Os certames ju
venil � infantil terãO' continuidade neste final-de
semana.
JOGOS DE SALÃO
Nos dias 20 e 21 de junho, no Sesi, acontecem

os jogos dê Salão, nas modalidades de canastra,
dominó, truco e general i São 36 . duplas na ca

nastra M e 7F, 2� duplas no dominó M e 6· F�
,.. 23 duplas no trucO e: 27 duplas no geileral M, e

6 no feminino.

.'
.

tiva do clube a que ser
viu.
As equipes são dividi�

das. entre Bola 16 e Bo'lâ
2,3. Na bola 16 a Equipe
'1 é formada por Antö
nío, Viro, Luis R., Luiz
H. e Beto e a Equipe 2:
Cíldo, Ingo. Jacobi, Lín
coln e Sídio .

.

�a 'bóia 23' as seguin
tes Equipes: Equipe 1.'...:..
Amo, Renato, Osmar M.,
'Placído e Nívaldö , Equí-
pe 2 _ Ego:ri; .'. Mário;
Henrique, Ewaldo e:.Ce�
cílio e Equipe' 3 .� Ilérío,
Jacaré,

.

Ingo 1.': Nelslo e,
Sido.

.
'.

. .

('

DO SESI NO DIA ,28
A _ até 5 anos ,(40t,n.)."
Fraldinha B _ até ,7. anos
(60m), Mirim ..... 8' a 11:
anos (75ni), Infantil _ i�
a 14 anos (1.000m)" Ju
veníl :_: 'at� ia anos
(2.pOOm), Adulto � idade
Iívre (4.000m) e, Vetera;
nos ..:_- aGima de,· 35' anos'
f3.000m). , A ',prémiÇl.ção
constará de troféus� :rp.e�.

.

dalhas e sorteio
. de' brin-'

des. "
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Is alolações de Fláviu'JDsé Desfiles'ciclístico, e molo·ciclísfico-na·S·emaoa delaritgu-á
_ Perguntado por um dos rettegrades dá Bescor

30 Sr. Emanoel Campas, Secretário .da Admínístração,
a razão de tão violentas medidas por parte do gover
no. respondeu prontamente que estava senda orienta

dO pelo Presidente da Associação dos BmpregadGs. da
quela entidade, a ASSE�EC. Donde se conclui o. espi
ríto" de Vingança desse 'dírígente "a colegas'de trabalho,

que. não contou tempo"nem prudênci� para fazer a

cabeça. dos recém-empos�ados executivos, "ponero" 'no
"olho da rua" os que poderiam ameaçar a sua drspara=
tada ascenção , Tudó isso só porque hão alçancou

' a

presidência da Beseer? O próprio ,presHlen!e,?a ·Co

desé- 'Murílö Canto, lamentou ao Prof. Eugêmé a dE

sastrada medida. De se 'lembrar, coma conselho, 'a

frase de JÔ Soares: "Não 'faça do seu éargo uma-arma:
a vitima pode ser você!". Mamadeira pia' ele'. dona

Naírl .

.
.

.

,

.

. _ O Prefeito DuiVal Vasel que,pretende àdqulrlr um
mtérocomputador para informatizar conteúdos 'do seu

projeto. polItico, pO$lctonou·se ante algumas qu_estões
·

anaUsadas.·e aprovadas. em primeira instância' pela As

sembléia Naélonal Constituinte. .0 Prefeito é a favor

'da ilntrodução.do voto_dlstrlW, que impede a pulve
mação dos votos a' candidatos \de outras regiões.

.

..

_ Quanto a prorrogação dos mandatos .de prefeitos.
. e 'Vereadores, é frontalmente contrário, .poís.. não vê

Iégit.imid'�de·, uma vez que os 'atuais
.

foram eleitos .pa
ra ê.anos- -Durval também é contra a redução da J\Qr
nada; semanal de trabalho .para. 40 horas, pois acha

que o -que -o-País precisa é de "mais trabalho", . pera
saí}') da crise. Â'análise. das opiniões fica por conta .de

- '\ - - .

ceda-um, \

_. Para .o iJlildicallsta 1mz carlos BuSana, o· novo

planOí que extinguiu.o -gatllho, provocará' o. maiod' ar
rocho salarlal da hlstôtlà do Pais •. -Das medltdas-_"'dis·
se �.' eapera-se pouco, já que há um desCrédito geral.
Busãna �f1rma' que.o Min.· Bresser não :tem 'moial pàra

·

'pedir apoto--ao 'congeli!MentOt pois ·em .86,- temarcou
·

os· preços em (9uas·lojas -' 'do Grupo ,:pãa'"d&oA:çucar,'. 'E

agora' •• :' .'

' .

.

_ O "PUmo Bresser·n, õu "Cruzado '3".,
•

congelou os

,preços, mas não a imoralidade é 'a falta: de vergonha.
As Temarcaçõe$ eScandalosas apesar 'do 'decreto, cQn�'

tinuam em muitos 'produtos, aqui m�smo' em Jaraguá,
g há uma total' faita-de mfonilações. <:> povo'estA per'
dido tal qual cego-em tiroteio'. Enganado uma vez;
digere deséonfiado' as novas mediddS' econômica·s.
-

_ No;ano'passado, 'dias' antes das-elelÇõesr�<O verea ....

dor Carmelino. Dolsan; <'de Mass'énan�ubâ .·por iniJ1)"ft..
slologismo,.-deixou·, o� PDS e"" ·ftUóü;se:.. . .ao i'MDB""parp
mmteflise""na �.gupervtsorla·�L"OCál·1�de "Educ;;tçã& 'õ·:"Em
Coru,ã. e 'GuaraiBlI'ÜIL respectivamente, ,os vereadores
Herrmann Suesenbach e

- Esmeraldo,Chiodlnil" deixar.àm·
o

..
PDS.' Colncldéntemente, ambos eram lambém_su-

pery1s(Ú'es· de Educação�.. .
.'

.

_ Os 'depy.tados do PDS e do ·PFL .marcaram encon:

tro -: pai� definir critérios, de aliança futura. para.. dis

puta' das eletçQeS ·munieipais. de 1988,- qu�do.frata.rão
també:m .da criaç.ão de uma nova sigla partid�rià,
havendo ,COrrente favol'á;vel à opção, ,pelo ,PSL ._ Par
tido Social-tiberal. Pelo andil!' da. carruagem, pedes
sista'!; e pefelistas devem' se agrupai'" em Iiov"a s.igla
partidál'ia ..r ".

..;.. DE ·COCHEIRA:. ·Estamos "cGziDhande". 'unia -de
nÚl1dil-·· sabre ·um·· v($'dadeiro descalabro que- acOD� .

ceu ou está 1leontecenda' numa Câmara-,dà ;regiãoh _.j,

ANTES DE. TOMAR .tJMA·_

DECISÃO, TOME UMA

DECISAO . INTEUGIiNJE. h

___-�s ;� r'�,C'Calí
- .

S,-I ,$ S i( �. ,

.(;

Na. data magna da ci
dede.ique .marca os Seus
111 anos. de Iundação .�

25 de juÍl\o .: a tIeRE, �

conjuntamente com , a

SECET e E.ref-eltura Mu'�
nícípek.spromevesão .pas
seios cíclístíeo e' motecí
clístdeo,

.

parti:])ldO às ,8
horas defronte. a Estaçãe
Ferroviária, ea Av., Ge
túlio 'Vargas, após .cele

bração cíviea,' com des-.. '
tino ao Parque," Malwee.
onde. aos � péS da Eßtát'lila
da Líbendade., 'serão .sor
teados uma: rsérie Ale
brindes ofertades I

.

pela.

Malweev Em face do cerä o Festival do Foi
sorteio, há necessidade clore, de caráter regional
de inscrição prévia nas e em novembro, 'Q. Festi
escolas. estaduais, JIlU- val.ido Canto. Bsoelar s.
nícípaís e part)i'cularesl COMISSÃO ..REGION.f\L
ou na Rrópria. UeRE,' e 'A Comissão RegiQ'Il&l

, SECET,· onde seria en- do Plano Estadua,.l ,de .]i..
tregues as Senll.as;·

.

Os ducação. por -não.. hav�r
passeios .serão abertos à. razõeS de . continuar, .foi
comunidade .em- gerlél,l.. extinta. No' entanto, . o

O tradicional desfíle grupo deve permanecer,
cívico; acoatecerä so- ser ampliado, inclusive,
mente. no dia 7, de se- e atuar .pe:qnanentem�,
tembre. com a participa- te para . díscussãe « dos
cão de escolares de 5" à problemas. edueacíenaís
ati séríes e do 2° grau.. do Vale do' .Itapocu, .co
Para -·0' mês- de agosto, em. laborando e .esclarecen
Jaraguá- do .Sul, aeonte- do eom os aspectos -liga

dos â educação ..No .día
26 de junho próximo. às
.14h, o - grupo. se

" reúne
para formalizar -a funda
cão de uma. nova Comis-
são.

'

.'
.

Prefeitos foram, "1 Clo'uresso ·OO·rRiO
Os .prefeitos· Durval

Vasel, JOsé -. Prefeito � de.
Aguiar, AIde Romeo Pa
sold e Albano'Melehert,
de

.

Jaragu:á'I do Sul, Gua
rammm.: Schlioeder.· e
Corupá , féSpé'c'tivameate"
acompanhados do 'seCJie..

térío-executivc da Am-
.

vali, Dávlö 'Leu; participa
ram de J 'I 'a 19 deste
mês,· no RiO, de Janeiro,'
do XIII CöngressQ Na
cional, dos Municípios,'
que teve, como tema, cen�
tral-'0 Município. na

CoÍlstitum. �". cam.. enfö
que,·tamMJ.li)/ para· �'A Re
.fOrma "da :.i3strutura. Tri-,
butária ,Vigente�',.-' '. Os
municípios" exigiram, -na
oP.Ortunidade, o" cumpri...
menoo'rimediato ,e ·efetivo

.

das medidas ,anun<fadas
em ,'mato ,,: "Pelo ," .. govez:no
federal ein -,'. faVOr dos
mesmos" a· rpaior-ia T das

quaís �.não cumpndas
ainda e,· tembém.. aeIen-

'

aeram . \Wla ' pa[\lclpaçSlO.
mais eletiva .da .autono

mia.,munícípal na nova
.

constituiçãQ.-.,. . l

.
O secretérioeexeeutrvo

· da Amv.:ati, DáviO Leu,
representou .0, presiden
te. .;da entidade, na au

diência com o secretário
adjunto, ela Ãgricultura.
Vjdll4ir Col.ij..tto, com

.

o'

qual foi' tratada. a ques
tão do desSassoreamento
da lagoa. ,de Bana.·Velha�

· !Quja: �i'aga'.�stá i.na;tiva
deSde. março, '.,sob ,a ale

gaçjo . de falta., de JJ:ecur-'
SOS ..

' para .. a 'viabilização
·
do trabalho., Colatto. in
formOu, ,:,na ocasião . que
não, existem recursos, a

pelépldo,rpara que' esfon
ços sejam. centrados pa
ra. obtençã-o ,,' de . vterbas
do gov��no'" federal'•.

DURVAL OTIMISTA COM
O "PLANO. BRESSER"

O p,re�eito ...

· Munícípal
de Jaraguá..; do .Sul anali.
sando .. as médídas. .. do
"Plano, Bresser", �tä.das
à Nação no dia 12 passa
dai 'oonsiderou-las �ceS�
sárias, apesar· de 'tardias.
Ele· se mostra otimista.
uma. v.ez que· a equi:g:e. e
conômica sensibilizo.ll·' _o

governo ·a
.

dimÚlulr, .. _o

déficit. públicq. que é '.0

principal agente, .·.infla
cionário, como' o corte
de subsidias e �,sustação.
de projetos.. megalôma- .

nos..'

Durval . disse : que.;' . <o

plan� é um corretiv.o na
economia e espera. que
não se cometam Os mej$- .

mos .·erros •dos CruzQdos.
I e 11. No entanto, a CQ�
la'boração: da .popuia!çâo.".
evitandO .0 (mnsumis�q.e

O vereadoJtprésidên�. entend.e 'que' "est�s medI-.· 'o ágio." é impomante,.
te 'da Câmara' de Verea-. das;:. -de elevadÓ '·älcaucp. ressalta o Prefeito; que
dores dé Jaragmt do Sul, sociaI,� saov .necessánas vê na agdcultura a Úllh
Orival Vegini, atendendo para amparar pessoas que ca saída para" o .' _ BraS'ii
aó :pleito....�, 'to.rmuladß.·.} n..ola dedicaram a· ·vida:m.telra a' d 'se:1"- S . 1f a CFl "".'

Ass.ôdiaçl6:j!"'dasL T;raba· ,a serv;i�0 do municípiO e O Chefe- do Executivo,
lhadores .

Aposentado:3 e déj.· nação. '. infoqnou à' imprensa, . ql,.le
.Pensjionistas de . Jaraguá :. . está-- sendo :aberta �a� .Ji-

. do Sul,' encaminhou"'. ao tI •. Veg;ini; hiWtecou soE� citaçãe;; numa"pri�ei-ra
Chefe ··dO 'E�êutivo '>Mull- ..dariedàde· ã;, APE'Vli -é' a 'etapaili"para"! a aquisiç.ão
nici1'al.!t .pediEló 'para" que ,."ALI�q 'Pel,-;)<l) moviméRtu de 'materiàisr,t! posteriar-.
todos os aposenta'Êiostqne' ··em,::.,prO!'·}� de l� 'melhores mente, Bova Ucitação� pa
percebam até· três'· �'saiá- . co�ões:_ salanailS. '�da ra a· contratação de mã(i)
rios mínimos 'Sejam lßen- - ;m�'-iforma ·'que ,<pedIu de-obra para a cOllsh11'
tos do IPTU-' e tambám a insralétção,�.d� -Um'" -p:H- .. ção�do compleJÇQ- crech.e

.

para que," demro de::lta- que,' .infantllr-., no ·;1otea-j pr�es.colar ,e IK>ste. de
faixa e com idacleo, su.pe-

'

"mento: ltajilTa ,e I de 4 lu- saúde, na fBarra� do Rio
por a- 60 " 'anos, tenham minárias'.na :,ma )Bernar-' Cerro. O· custe, �estim&r
o transpolte urbano grd- do DeH1ibUS(th.::-'O· verear do é de -Q-z$ '}. a·8 �mi...
tuito. Solititou -ainrla dor Mar.iD'& '1en:zi 'igüa.l.- lhóes, "

� part� ,dos.- .quais
Vegmi,,:o:. �reconhecimeR� ·:mé:mte r-eivirtdic0u"à' Ce- Serão' cobertos çom re-
to da eritidadre�' como lle 'lesc,j)-luminá:ii'as "na 'rw.l cursQs,. 'oriullldos ,'" do
utilidade 'públit:á,.. ; po;s ., 440;.:e'm :-Hstta-da ,;�;No�ä. f Prour-b.'
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