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��Ihltramentos energéticos previstos somente para It linal de' 88

R' d'
, '.' t' I d

..

t
'

f·' As Centrais ElétricaS trução de uma subesta-' jaráguaense voltou a ma

e ,e sera IIS I a a na erça- eira -

de �ta Catarina-C:ele_:;c ção de ,138 KV próxima nifestar Sua preocupação
'. .

. ,
. explícítou à Assoqaçao· do trevo de Schroeder ante a proposte da Co-

Será Instalada oficial- luntárias da' Rede" de COmercial e
.

Industrial, (SE-lI Jeraguá do Sul), missão de Ordem Social'

ménte na terça-feira, 30 Joínvílle, madrinhas da as' várias' etapas pata prevendo saída para o -", da .Assembléía Nacional

d� junho, a Rede Femí- entidade jaraguaense , E melhoramentos no fome- alimentador da Weg II .. 'Constituinte, para a

.

és

nina 'de Combate ao neste sabaoo, dia 21,
.

o cimento de energia elé- Também esta provídén- tatízação do sesí e· Se-

�Câncer de Jaraguá do Dn. Springmann 'profere tríca a Jaraguá do Sul. . cia tem prazo, de execu- nai. O repúdio à propos

Slll, em solenídade -mar-. no Salão Cristo Rei, es- que já vem comprome- ção não previsto por Ial- te é 'unäníme. A Asso-
I

Çélda para às \8 horas, clarecímentos sobre o tendo o �esenvolvimento .ta de recursos, fínanceí- cíação Comercial e ' In-

na recreativa. da ' SER 'c�ncer, ocasião em que, e expansao de algumas ros, de acordo com a· dustnal- de Jaraguá dó'

Màrísol , Fundada no dia também, vão ser presta- -empresas, A primeira e- presidência e diretorias Sul, de outra parte, apóia
5 'de maio, a Rede conta dos esclarecíméntos a- tapa, classificada de "pla- da Celesc.' integralmente o nome do

com mais de 10 voluntá- cerca do funcíonamento no de emergência", pre- '_ empresário jO'iínvilense
fias, e inici� efetívamen- da Rede Feminina de vê a construção de uma, PREOCUPAÇAO Udo Döhler à. presidência
te as suas atividades no Combate ao 'Câncer, a.- linha de transmissão de A classe empresarial da Pacísc.

día 1° de julho, quarta- bert?s à comunidade. 138 KV de Joínvílle para

feira, na Unidade
'

Sani- Jaraguá do Sul e ampli-
térla, através do' traba- As consultas (gratui- ação da subestação "

de

lho do ginecologista Dr. tas), deverão ser marca- J�raguá do Sul (Sij-I) e- Jaraguá do Sul sedia

Fernando Spdngmann, das a,partir das 14h, na xístente, com um trans -

a partir deste domingo,
. que atenderá de segunda -

. Unidade Sanitária, com formador reserva de 2� día 28" até o dia 05 de

à sexta-feira, das 14: às, a enfermeira Walquíría. MVA. Esta atapa sera julho, no Parque Agro-
16 horas.' sem cobrança O plantão da Rede, para in;/cia?a lffued!i:ata�ente pecuária, o 8° Campeo
de honorários.

.

a próxima semana;' já es- atraves do levantamento nato Regional de Caná-

A instalação da .Rede, tá definido: dia 1° _ Ve- topográfico e cadastra- rios e o 12° Campeonato
segundo a presidente Ro- ra Zindars e Iara Spring- mente dos �orad�res por Catarínense de Ornítolo
sane Jahnke Vaílattí es- mann; dia 02 _ Nadia onde passará a linha de gia. promoção da Socie

taräo presentes, d�tre Urbieta e Rita Grubba e transmi�são �e. �38 KV, dade Jaraguaense dé Ca

outras, a' presidente es- día 03 _ Adelaide Klítz- pera indenização dos narícultura e Ornitolo-'

dual Ina Moelmsnn e vo- ke e DilvaJahnRe. mesmas. O prazo de con- gia e da Federação Or

JARAGUA' 00 SUL RECEBE O PAN'ARTE
clusão previsto é novem- nítológíca Catarânense ,

"A partir da
.

.próxíma conhecimento ao público hrAo de 1988d: '
Em tornO de 1.200 pás-

sexta f '

d'''' té d id d
'

d
. segun, a etapa, esta saros,: entre cana'ríos pe

=
- eua, la ", Q e o a ,capaci a e ena ora' ,

t {l t
_
,'''' ".-

díä 12 d 'Ih,' - S '_ d rtí t proje a a a cou_s ruçao ríquítos australianos e

.
"

e ju o, .n,a, _?Cl -s nossos a ts a�s. . de uma subestação de
ed >-1' C lt A rt t pássaros, exóticos estarão
aue u' ura .Mi IS lea, 138 KV em' -Gau ",! ' ,

'

os ama�tes da i;lrte terão As obras poderão ser,'
cam -prazo de e����� /

expostos, dos quais 400

oportunIdade de obser- apreciadas das 8h30 às _ , t f lt d
de Jaraguá do Sul, que

var t b lh " d 29 ar- 20 hOTéis, na SCAR. Ja- nao preVlS o PO! a a e possui um' dos melhOres
,

ra a o,s e
á S l' h''I recursos. A ultIma etapa plantéis de Santa Cata- H

tlst��, catannenseS que ragu do u, a a guns .

para melhorias. de linhas
averá também pás-

parb��pam do Panorama anos vem rec?�ndo a
de tranSmissão de Jarla-

rina. saros à venda: Com a

CàtQ_runense d,e Arte _' presença
.

ausplcl�sa .

do.
'dOSI"

. A programação: no en- reallhzaç:ão do' Campeo-

J>.qIn'Ärte!86, je�posição movimento artístico cata- gua u preve a cons- nato E�tadual em Jara-

intinerante
.

que tem ,a rinense, tanto nOmes con- Nova 'aU'e'"nCI··a dos- Cor e·os C'
'

, 'guá 'do Sul - pela segun-

int�nção primordial de ,'sagrados como artistas
' " ,[ I a

-

urupa .

da vez - asSume a pre-
.

l�var a '.informação do novos que se destacam s'",�!Thcia da Federação -

_ fato, artístico estadual ao ;em expo,SIi'ções ind�:vidu- A ,-Câmara de Vereado-. ção de um terreno cen- Om;!tológica Catarinense

interior. propiciandO o ais ou 'coletivas, <:pm di- res de Corupá aprovou t:raI, para a Empresa o' presidente da Socieda-

Q_parecimento de novos ferentes técnicas e in- projeto do Executivo;- Brasileira de Correios oe de Jaraguaense de Ca-

valares, bem como _ dar tenções artísticas. ,autorizando a concessão Telégrafos construir uma· naricuItura e Ornitolo-

MEC DESTINA Cz$ 6 MnHÖES A JS de apoio financeiro men- agênCia em, Corupá, gia, . Uluro Sto'nski. Cer-

O ministro JOrge ,�on-- 139:69_6.976,00, sendoque sal, no valar de Cz$ :,. Corupá nf;.o possui a- ca de 10 mil pessoas são

der Bornhausén, {la Edu- Jaraguá dO Sul, foi, con- 400,00, a todos os � estu' gencia pTópria dos Cor- aguardadas segundo os

ção, liberou Cz$ 220 mi- templado com'Cz$ .

'

... '. dantes de terceiro grau, rei.os, havendo apenas organizadores-:-

lhões' a Santa Catarina, 5.995..000,00, o quarto coma ajudé! d� custo pa- uma �ala alugada na Te-

destinados ã Secretaria município maior 'benefi- ra o pqgamento do trans- sidência de
-

Willy Maf-.

da EducaçãO, 122 Prefei- ciado 'pelo Ministério, porte e' das mensalidades fezzolli A, reivindicação '

turas "e 24' Fundaço-es
.

e Para ,o �rec�bI'mento ,dos acadêmioos. A me- para" eo'nst'r'u'ça-o da age"n NESTA EDIÇÃO
, .

.

ARQUIVO H1STORICO
Entidades, pata aplica- dos valor:es, estiveram dida' Q.eneficiará 22' alu- da foi encaminhada no ERA
ç� 'C 't 1 f 't de d'f"-rentes funda ,',

d 'h' S INAUGURADO
ao em obras e nö apn- na apl a o pre e� o 1 ç -

I�ll�I,O o· an� e
.

a pos- EM �ULHO. pAG. 03
moramento � na pre'pa- 'Durval Vasel e 0\ secre- regiãO. Ainda slblhdade da EBCT alo- SESI PREPARA A _OLIM-
ração da juventude,. As tário de Educação, Cul- ara, o vereador car recursOs em seu or- I pIADA. pAG. Ir.

Pr�feituras Municipais tura, Espolte e' Turismo. ReUpe, Biunk çamento de 1988 para a
I .

.

"

receberam recursos da Balduino Raulino.' reivindicou ao' 'prefeito construção, de acordo I
.

. 'lrdem de. Cz$ _
... '. . . . �lbano Melcher!.:_,_a_d_;,o_a_- c_o_m__o_v_e.;_re_a_d_o_r_B_lu_n_k_. ---------_

EXJ?OSIÇÃO DE CANARIOS, EXPOSIÇÃO DE ARTE... PREstIGIE ESTEs

ACONTECIMENTOS. SUA PRESENÇA É - MUITO IMPORtANTE;'

Exposição ornitolóuica abre" hoie
tanto, . inicia "às 19h des
te sábado, dia 21, com

-

a

abertura ofícsal. das fes
tividades seguido de co

quetel aos convidados:'
22 horas, entregá de prê
mioa aos exposítores ;

participantes, no Beira
RiO Clube de Campo e

às 23 horas, começa o lO
Baile' da Ornitologia Ca
tarinense, musicado pelo
Conjunto "Os Magnífi
cos". As exposições es

t-arão abertas de 05 a

f2, .com Q ingresso cus
tando Cz$ 5,00, dando
direito a concorrer a cin
co ca,nár:os com gaiolas,

EXPOSITORES CROMADOS.

MOVIMENTACÃO INDySTRIAL.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Járaguá' dó S(11_ semàna de 26/Junho, a 03/JuÍlío/1987; CORREJO DO' POVO
A EUROPA _ O casal

lIdo e Asthéría Vargas,
acompanhada dos filhós,
embarcam rieste sábado.' à
Europa, pará uma per-
manência' de 36 días,

quando visitarão ' ::>S
'

prímcípaís pontos, turís
ticos de dez países do
Velho Mundo .. Será uma.

oportunidade de se en

ríquecer culturalmente .�

Uma boa víageml

EM JULHO ..... Na '''Sé·
mana de Jaraguä", serão
i,númera$ ás �rações;
que algumas a coluna a-·

díanta, No dia 19,.. es
treiará o' Grupo Teatral
"Olho da Rue", com. a'

peça "O Circo do Zabum
ba" � no dia 25� o show
Bluinenália, com. . seis
bandas, em dependêncías .

do Agropecuäräo, Vai
I agítar ti: galera, sem dú-
vidas.

-;

. ./

'Lie�Laque oa coluna
o casal. Dr.

.

MarIo
(Jal;ldira) Sousa, que
assurà�u

"

sextà-'feire.
dia 26, ein concoJ;Tida
so�enida<1e -' :(!ealizada

. 'no C.A. Baepen<)Í, a

governadoria de RotallY
Distrito 465. pretende
Incrementar a fundação
de novos clubes, estan- _

dQ previstos OS·; de Pi

-çarras, Ibirama,' Lauro
Müller, ,

.

Orleans. Mas
"sarendube e o segundo
Rotary .

Club de Jaraguá
dó Sul ,

.

Gove'rnadoria do DiS-
. trno 465 de Rotary
International. Nossos

,

parabéns") e sucesSo na

€mpreitada ora inicia-
d'a.

I
,

.-

e Maria'
O pop.to elegante de vestir bem os seu'S piro'

pôlhOS.· Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre' cOm as últiinàs novidades.

/
Jóias, relógios., pu_selras, anéis" aJiançás,

prataria; artigos em' ouro e tudo o mais, para
.

presentes D�

, ,Relojoaria
1f;lrçch3.� Deodoro -44.3 e Getú,lio, Vargas n° 9

'/
IIvenida

,'-

·Mamae Corüja
seus' fllhos me.recem uma lOJa -só para eles.

Loja Mam!e Coruja .0 Ca_ste!O de �eu' re!zinho e

sua princesinha. Enxovais para bebê; roupas 1:il
••to-Juvenis, perfumes,. bljouterlãs, artigos para

.

- preJIeates..·
.

lt1!a Dario dO'Rio at.meo 168 _ Fone 12�0695

! -

I

I
I,

Gehte &. Informações

BOLÄO _ 'Os integran
tes do selecionado' de
bolão'de Jaraguá do SuI:-
elogiando

.

muito o bOm
atendimento do Dip!'.on-
Re'jtaurante' e jiizz,an1a' O RotaFac::t- Club de

� de Timbó, 'por ocasião Jaraguá do Sul, eni as
da. sua estada rece,nte na· .. sembIéia recente, elegeu
auela. cidade,· que. sedia- e empossou o seu: nova
rá os Jogos Abertos Re-

.

ConseÍho Diretor, para a

gionals. . gestão 81188: Substitu-
Indo a Hélcio Chiodini.

, .

O Frang'·os'toso' ,
.

-assumiu a
. p�sidência

_

,'.
• Carlos Moaeyr - ClüQoini,

É fOlga da 'empregàda no domingo? estando os demai� cargos,

Chegou visita, inesperada?� assim preenchidos: vice-
Ou quer 'fazer média com a. �sposa? presidente Sigmar Schus-

.

A partir de 12 de Julho isto não será maiS pro- ter, 10 secr-etár�o Zigmar
blt;mia. L�ve para casa marrecos assados com ou Raeder, 2\\ secretária Ve-

. -sem recheio. 10mbiil}10 de porco aSsado, frangoS"
' ra Regina SenfL tF�sou-

assados, recheados ou sem recheio (a polentfnha retro Carlos 'Augusto de

,frita ser::í. cortesia) e, também, matapl.bre recllea.: SGniza,' Avenida S,ervÍços
do, à moda crioula. .

à . Comuiüdade Dirce Te-
.

RESERVAS PARA. O, DOMiNGO. ligue para ;reziIiha Nunes, Avenida

72-1533' das 7h30 às lOh, ou rios dê o prazer de ServiçoS" Internos Lígia
Werner Souza. Aven{da,vir pessoálm�nte reservar, e enquanto issp tome

refrigerante ou aquela ceryejinha, o tempo para Ser<V't;os-, Prof"/ssipna'js,
sua encomenda ser embalada. SioJ;nar'

.

Scnuf.;te'r' Pro' o-

E ONDE FICA? ALI NA EXP. ANTONIO. cela CaI:los August9 Sou·

CARLOS FERREIRA, 225 (rua do Besc), onde a

I
za,� diretoIes .sem peS

faixa lhe indica: "FRANGOSTOSO"." .

ta Hélcio ChJA·Odini. � Zig-,
_======;::::::;::=================; :mar �aeder'. '" brava ra��

paziada
- do

.

RotaraclI, ,o

nosso incentivo e. o nos

so anojQ,' no seu trabalha
.

em prol dO próximo.

día. 30 de [unho, terça- NO CINEMA _ O Cine
feira. às 18' horas, na re- Jeraguá vai exibir de
creattva . da SER Marísol . 21 de junho a 02 de ju
Convites pará o evento

-

lho, no horário das 20h
estão d�culandb,. Agra- 15IÍiin. "Mad Max", Cl

decembs. sura 14 ànQs.· E a partir
,

BAILE DAS FÍ!RIAS _. , .' I - do dia 04, Stallone-Fal-
Está confirmado para o NA -PAULIC:eIA Än- cão em �'O- Braço

.

de Fer-'
dia 25 de julho, 10 Baile gelo Piazera JúDlior, di· ro", '

das Férias com escolha 'retor-admittistrativo· . da

da Rainha dos Estudan- Associação Catannense de -' COZZARIN O em

tes do Baependã 'com 'o Empresas de Video Co- presádo -Aletro \Cozlzar'in
4�' Redenção.'

'

Venda ' munícacão, �'Wticipou está transando a abertu- ., '. TQQyES·... .." .. Afonso
de mesas a partir do äía .

em São Paulo! .nos_ �i�s ra no día 12 de julho, do (Silvia) Píazera Neto, as.

13. 'O 'departamento ,so;. 23 e 24, ,no Pa;r9u�" �n. "Frangostosó" que como sume quínta-íeírà, día 2,
ctal já iniciou os prepara- hembí, djO)o �onilro. o 'nom�- 'sugere, oferece- a presídêncäa dp Líons
Uvos para o Baile das N,aQional ido , Mercado, de

.

-rä marreco,
-

flra.ngo e' Clube Centro. j (I ' Neste .

Debutantes, marcado pa-
� Vídeo. O, J.ún'id.r dirige lombinho assadQ,. além Una(-de-semaOO!, Ia Fest�

ra 24 de outubro. _ H" A
Ó Oppu's Videó Clube em de matambre

.

recheado, . da Comunidade São João x
.

Jaraguä do. .Sul.. aos domingos. Bola bran- . em Vila Cha�tes. - /1/ -,

INST�LAÇÄO A '- . ca, Bastante concorrido, sex-'

Rede Feminina de Com-
.

POSSE',_ Tomou pos- ta-tetra à noite, o jantar
bate ao . Câncer de Ja- se sexta-feira, "em Florí-. CAsAMENTOS _ A comemorafivo ao "Dia da

raguá' do Sul, . fundada' anópolis,. no. cargo de' coluna registra Os casa- Telefonista"; no C.A. Ba-:
NOVOS CLUBES O .

em maio, será instalada Delegado Regronal de Po mentes que ocorrem-' epelIidi.N/ .
.., Troca lid,ade

Dr. Marlo SouSÇI.,., que oficialmente, durante so- Heia dê Jaraguä do Sul.' neste sábado de .Matríz, dia 29, a odontóloga Ro
assumiu à noite passada�lenidade marcada "para o' o Dr. Adhemar Grubba, às : 17h15 _ José Nélson sa Maria CaUssi' .Tava

/(/ Nb Rotary.. assumiu a" de. SO"Qza - Filh�urdica -tesJ] O' Senáí ,comple- �

presidêncía o, casal Ralf Kennel e às 1.8h .: .Luíz
.
teu (fiélJ ·24, 'doz� anos de

(Gillian)
.

Hermann e, a Carlos Freitas/Luzia Ma- ;J\�uaçãó ·e:rp. Jai-aguá' do
presidência. 'da Associa- chado. Em-Nereu Remos Sul.

.

_

_.
.

cão dos . Vereadores 17h ., Agostinho K,lin--
do Vale do latpocu, 'k,ó.sk1f/Rosemaey "-Dafca- ----=-..,......-----

ErraI Kretze.r.-'· naUe.
ITAPEMIRIM, _ A lta

pemiril)l' re'úne no ,dia
3 em Jaraguá do -Sul a

.

sua alta direção, lautod
dades municipais, esta

.,.� duats e federais, ,para a

a 'inauguração oficial da
linha Jaragilá�São PaiUlo

. "'ue en:Ctou. em operação
há. cerca de dc-ds�_meses .

Um coquetel marcará o

acontecimento.
.

:�=-=-�,======�=================='-----

.Yem,· aí

Cal'inVoso·
.. -

A ROUPA !NFANTIL

UM BRRHO: Novo E' DIFERENTE NA
. .

MODA' INFANTIl. CONHEÇA·O
.

- ". , , .' '. ': \

Getúlio' Vargas -91 e .Marechal Deodoro 882

".

FECIJÁ __ Estão· aber
tas' na Academia de. Má-:
síca Carneírlnho '(Ediflcio
.Minar), as inscrições
para o 4° Pestival :

da
,

Cançã� InfantiL,Jaragua
ense-Fectje, categoria in
terpretação .. O-Fedja I a-

'

contecerá no dia 10 de'
julho, no Ginásio de Es-:
portes Artur Müller.

ROTARAcr " EMPOSSA

NOVO CONSEJ�HO

DIRETOR

......... ..

Barão tlo'Rio Branc�, sala 4
FONE:·72.260-7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·CORR.EIO DO POVO

d·e
•

raiva

MS

Arquivo será inaug-urado em lulho
A Feira de Arte e' Ar

tesanato do .mês de ju
nho, constituiu-Se em su

cesso,
-

tanto em termos
culturais como de venda
dos produtos 'artesanais.
A próxima Feíra acon

tecera nos dias 18 e 19
de julho, no Agropecuá
río, junto com a 111- Feira'
da Malha, quando já co

meçará a atuar a comís
são .íntegrada por arte

sãos de Jaraguá do Sul,
Blumenau , Joínvílle,
Florianópolis, Curitiba e

Tímbó, buscando a maior

organização e difusão do
acontecimento. Para o

mês de agosto já 'esta
decidída a, realização de
um desfíle com produtos
confeccionados pelos ar

tesãos para uma mostra

abrangente dos seus tra

balhos ao públíco .

.

que presta assessora

mento à Fundação Cul
tural, tratou de detalhes
,técnicos do' Arquivo,
que hoje se compõe de
293 quadros çOm tetos
históricas' de Jaraguá do
SLil; afora outras Iotogra
fias que retratam o pas
sado do município. Com
a abertura dó

.

Arqurvo
junto ao galpão da, Rede
Ferroviária Federal, a .Ó

Fundação Cultural espe
ra o aumento das doa
ções de peças, documen
tos e fotografias antigas,
para enricuecer o acer-.

Iloia .le.llma cllllbllidade' para' preservar sua, própda"história'
Após longos

_

anos
.

de 'umà, cO:Íl,sçierit;,i�ç:ã(),'�dCis próximos dias, haja vis-
'. "

..

.'

luta, ponderações. con- 'valores, .histór1G..0s ,.; .exis-. ta que o processo está

versações com vários· ór-: tentes -e 'iâbettuia···p�ra' a . em fase final de análise.

gã9s . públicos e. entidades preservação da ídentída- Hã. também contactos

relig,i,osa.s, esltá tomando de da, colonização ttalía- com o ministro da Cul

forma e definição o caso na, aderiu na sua .maíorta tura.. Celso Furtado, para
do tombamento da. igreja dos .membros .pelo tom- que o património . de Vi-

, São João Batista, na Vi-
.

bamento da capela e sua; la Chartres, conchÍídos
Ia Chartres, segundo in- r especüva 1 e=taureção osi levantamentos pela
forma o membrocda Co- por partícularescsem en-: arquíteta

'

da Fundação'
missão para . Preservação volver recursos da co- Pró-Memória em todo o

da .
Vila Chartres, Valdir munídade, uma vez que mumcipío de Jaraguá do

TO,nielin. já está definida a cons-
-r Sul,' seja' tombado tarn-

, trução -Oe
.

unia nova ca:� '. bém a nível nacional.

,

No próxímo di?, 30 de . pela, ao 'Jado era- .: atual,
Junho" a secretana ,de de.monstr,ando" desta .for!
Cultura e �SPO!t? ,de 'ma aos que ali .passarem

.

:SurtoSanta, - Catar,ma, Zulel�a, o grau' de preservação '

MuSST LenZI, garantíu da história da ...

Vila

que :stará _

na comu.:�lida- Chartres :com
-

o templo b TlUI-nade Sao Joao;- para ,vl�tO-
'

que 6 povo 'construiu U'
ríar e avallar, o imóvel braçalmente em 1948. .

"in loco", Juntamente
com o arquiteto da

SPHAN Dalmo Vieira Fi

lho, para obter ma'iores·
subsídios à decretação .

estadual de tombamento
da capela e, maís tarde,

juntamente com, toda a

catalogação de imóveis
em estilo enxaimel .

� e

igrejas de Jaragué do

Sul, serão preser'vadas
pela Secretar-e dO 'Pa
trimônio Hístórico e Ar

tístico Nacional .. dentro
do Proieto Pró-Memória
do Mínístério da' Cultu-
ra.

A comunidade,

em

No mumcipio de Mas

saranduba, príncipalmen
te nas regiões de Ribei

. rão Gustavo e Ribeirão

; Wilde, surgiu um surto

de raiva bovina transmi

tida pelos morcegos:' he

matóíagos ínlectados, a

través das mordeduras

_

nos herbívoros. A raiva,

Graças ao €spirito· de !3e1gundo de,fini\çãO didá

perseverança- dos lide r,es tica, é uma doença trans

que ali' vivem e tem míssivel, causada por um

suas raízes e sua. própria, vírus neurotrópíco que
iid€nitfdade .cultural, 'a- se locomove. através do

credita-Se que- avdecreta- sistema nervoso, do lo

ção :do tombam�nto" ve- cal da infecção, áté O cé

nha a se concretizar nos: rebro. onde causa lesões

irreversíveis. 'A mo-rte é

sempre a, éonfequência
inevitável, ta:p.to em .ho-

.

Objetiva-se acima de Ju
do, de acordo com Tome

lin, homenagear' os des
bravadores .da liegião,;·
preservando a'· construção
dentro das Suas 'caracte
rísticas - originais, de tra

ços' simples, 'mas' de sen

timentos
.

tnestimáveís .

Errol:, engenheiros, da 'PMJS ,.lazem
,ilegal,concorr'ência

o vereador ErraI
'Kr,etzer � que sexta-fei
ra, dia, 2{), tomou posse'
como preSidente' da As

sOciação dos VereadoT'cs
do Vale' do Hàpoeu'
entrou na Câmara com

um pedido de informa-
'ções, solicitando do E-
xecutivo Municipal o

seguinte: a) Se Os enge
nheiros da Prefeitura d?
Jaraguá: d!) S�lr indépen.
dente de cargo' ou fun
ção que exerçam no car

go público, têm efetuado
projetos de' obras civiS

para terceíros, executan
do-os sob edministração
dineta ou não, isto é,
com pessoal próprio; b)
Se Os meSmos efetuam
levantamentos topqgrá-
ficas para terceiros," res-

. PC'UoE:):t bi.l�zando-se pelos'
m.esmos. Segundo o ve

'reador, o pedido funda
menta-se em ocorrências

.

constatadas em que' a

participação .de profiss'o
nais ligados à Prefe:tura
é ,evidente, constituindo
se numa forma ilegal d.e,
concorrência profi ssional
cOnd�nada pelo código
de ética da categor:a e

., e-yidenciandó 'uma' irre-

gularidade adirlin'istrGlti·
va: da : gov,emO mUnIci

par.
'

O' vere'ador' . Atayde
Machado, fnima das últi

mas sessões, 'solicitou a

intercessãó do' Executivo

junto a Celesc, para pro
videnci'ar a mão�del-obra
à instalação de postes,
fios e luminárias na ,rua

D6, lateral da rua Ro-'
berto Ziemann; cujos'
materiaisl foram adquiri
dos pelos próprios·'mora-
dores. Luiz Zcinta, por
seu turnO, r'eivindicOu ao

'Executivo' ,a coloca!ção
d�,: placas indicativaS de

Runi.eração e' dénom�na-
.

ção de todas -as' vias pú
bHcãs d'o perimetro

.

ur-'

bano. E All11Íro Antun;es

Farias Filho;) reivindicOU
um' abrigo' de ônibus na

BR-280, Km, 72, prox�m1'
dades do CTG Laço Ja-

"1"
.

raguaense,
A Câmara aprovou,

atravéS de decreto legis
lativo, 0-, inventário daß
hens móv@is. da Pr�fe;

tura ',Municipal de ,·Jàra

guá do Sul, acolhendo os

pafl6cer1e,s ,c.1é}s cOmissões

técnicas enca,rre,gac;laS 'da

análiSE) do projeto.

mens como

atingidas.
em animais

vo .

CURSO DE TEA;IRO
'I Dirigida pela ex-atriz
da Redé Globo, Marga
rida' Baird, encerra-se
neste sábado, no auditó
r�ló do' Centro Empresa-"
risi. o CUlSO de teatro em

realização desde o dia
24. As 20 hoas, será en

cenada a _Il-eça Projeto
O Arquivo Fotográfi- .Poema, de Vinicius de

co .de Jaraguá do Sul, .Moraís, pelo Grupo "Tea
junto com algumas pe-

- tro 'sim .. por quê .nãolê".
cas que comporão o Iu- do Sesi de 'Florianópolis
turo Museu Histórico, que apresentou-se há,
vai ser inaugurado em pouco mais de um mês

julho. Esta semana o em Jaraguá, durante a

museólogo da UFSC, Feira de Arte e Artesa

Gelcy Coelho' (Peninha}, nata' do mês ·de maiO.

ARQUIVO
FOTOGRÁFICO

__ Os funcionários pú"
blicos' 'municipais, ativos
e inativos, receberão,
com vigênCIa a partir de
19 de junho, 20% de au

mento salarial. A majo-'
;ração vem somar:se aOs

30% concedidoS em ja
neiro, aos 30% a partir
de abril e 'O aumento d,3

15% em Íllaio, para atua- _A Polícia Militar, pGr
lização 'saJ\arià1';.,: Como solicitação da Comissão
"e trata r12 aumento so- Mu'nicipifrl de TI'âns�Uo.
broe aumentO, o percen- vai interferir e fiscaliza:r
tual conced:do dei."de o'� a utiI1zação' de lonas pa

início do ano atinge a ta a devida s:egurari:�a
133,22%. no transporte de maté.d-

as e ou objetos que Po:';-
_Já está çiriculamlo o !;',am comprometer a Ee-

gUHmça e a h:;ºÍole d03

logradouros públicos .

bos de concreto de di

yen;as bitolas e no m-e's
mo períOdo foram implan
tados 9,691 tubos. Os
novos tubos con!inibui
rarn para a melhoria do
saneamento básico e es
coamento das águq.s plu
viai.s,

De acordo com: as infor

mações, mais de 300, a�i
'mais, naquelas regiões,
foram vacinadoS contra

a raiva,' Â vacina' é a

úniCa forma eLe evitar a

doença, informou 0. rp.é
cli co veter:'1láI\ip Daniel

Luiz AmpeSE'ari., presiden
te do Núcleo d� Médicos
Veterinários, do Vale do

Hapocu, Ele alerta aOs

produtores rurais no sen-,
t'do. ele que se previnam
contni o mal, vacinando
anualmente· todolS Os a

nima's da propJiedade,
desde cães, gatos, a ter

neiros, cOrdeiros, cabri

los e patrilhos.

Quanto aO surto de

ralva em Massaranduba,
não se. tem maiores in

formaçõ.es, uma vez que
o município não dispõe,
por Ora, de um vetetiná
Lia da' Cidasc, órgão ,a

que está ligado a saúde

animal. No entanto, da

,4&
.

a
, proximidade,. os

pmoduJores de Jaraguá
do Sul e demaiS municí

pios da região devem
'

a-

cautelar-se ante a uma

possível propagação do

mal.
.

DOVO Guta Turís'iico, Tn.

formativo e Hh;tórko de

J 1l'rag�llí do' Sul. qtiec traz

or.ientações reIB'fi,vas a

compr.as, passe�os, .servi
ços, economia e eventos,
São 20 mil exemplares,
com fotos coloridas, com

bonito visual 'e apresen
tação gráfica.

� Nos dias 19 '€ 02 de

julho,' no aud'itc'lrio da

Associação Comercial e

.Industrjal de Jaraguá do
Sul, vai Ser re�llizado o

Curso de Marketing In

dustriai. com. 15 horas de

duraçãO, A taxa de ins

eriça0' é de Cz$ 1.800,00
.e poderá _ser feita na

ACIJS, pelos ·fohes
72-1044 OU 72-1746

_ No período de ja-:
neiro a IDéÚO, a fábrica
de tubos -da muniCipal;-·
dade fabricou 4.836

.

tu-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 15.518 de 16.06.87
Alfonso Manerích e Ma
ria: Salete Rosa
Elle, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pou
so Redondo, neste Esta

do., domiciliado e resi
dente na Rua Joínville,
290, nesta cidade, filho
de Antonio Manerich e

de Erica de Líz , Ela, bra
síleíra, solteira, operária
natural de Guaremirim,
neste Estado, domiciliada
e residente' na Rua Joín
víile, nesta cidade, filha
de José da ROsa é de A
nastaeía Berns Rosa.
Edital 15.519 de 16.06.87
Eúgênl0 Victor S/Chmö
ekel Pílho e Cintia Chío
dinl
Ele, brasileiro, solteiro,
gerente' gráfico, natural
de, Jaraguá do Sul, do

mícílíado e residente na

Rua Procópio Gomes de

Oliveira 246, nesta Cida
de, filho de Eugênio Vic

tor Schmöckel e Brunhil
de Mahnke Schmöckel .

Ela, brasileira, soltéíra,
proíessora,

-

natural de

_ Jaraguá do Sul,' domicili
ada e residente na Rua

.
Carlos Hafermann, 66,
nesta cidade, filha de Hí
ladio Chíodíní e Maria

Gonçalves Chiodifli.
Edital 15.52ß de 16,06,.87
Luiz Carlós Schollem
berg e Janice Maria Za
nella
Ele, 'brasileiro, solteiro,
industriário, liatural d\�
Santa Izabel do· IvaT.-Pa:
raná

-

do:q:liciliado' e ,reSi
dente na Rua Francisco
Zacharias Lenzi, 420, nes

ta cidade, filho de An
tôni0 Schollernberg e

Malvina Altini Schor:
lemberg. Ela, brasileira,
soteira, comerciária, na-

Dia 02 de julho . tural de Jaraguá do Sul,
Sr. Marco Antonio' domiciliada e residente

Meus dos Santos, Sr. na Rua Antonio Carlos
Ver;ner Walter 'Krüger, Ferreira, 1.23::>" nesta ci
Sr. Osny Mário Ayroso, dade, filha de Mario Zª
em Rio do Sul; Sr. Rena- neIla e de Ana Zanella.
to Krause, Dra. Elisabeth l3dital 15.521 de 16.06.87

. Grubba R:r.:hter, ,em Jurandir Bertoldi e V,an
]oinvHle; Sr. Célio Gas- da Michéllak
cho, Sr.' Adelino - Bau- Ele, brasileiro, solteiro,
man, Sra. Alvil1a Kars- 'industrial, naturál de
ten Schwedler.- Timbó, neste Estado, do-

miciliado e. residente na

Rua Pastor Alberto Sch
neider, 45, ein Barra da
Rio Cêrro, neste distrito
filho de Arno BE;!Ttoldi e

Vilma Bertoldi. Eta, bra
sileira, solteira, operária,
natural de. Benedito No
vo, neste Estado, domici
li�da e reSidente na Rua'
Bertha Weege, 496, nesta
cidade, filha de.' Estanis
lau Michalak e Agnes

ANIVERSARIANTE

Fazem anos hoje: 27
Sra. Neusmarti Benet

ta, Sra. Maria da Graça
Ferrazza, Sra. Irene Lú-'
cia Bortolíní (Lapa--PR);
Sra. Ursula Rahn Brauns

burger, em Curitiba; Ta

tiana Stavís. Talita Mi

léh,�le Maba, EVleraldlo
Scheuer.

Ór .

Dia 28 de junho
Pastor Ingo Piske, Sr.

Julmír José Rozza, 'Sr.
Pedrottí. Sra. Adele
Henschel,' Sr. Germano
Benrens Júnior. Sr. Gus
tavo Lange, Sr, Mário
Mello, em Joínville .

Dia 29 de junho
( Sra. ,Paula Wielle,
Sra. Edna Hermann., em

Rio do Sul; Sr. Luiz
Prestíni, Sra. Terezà
Weíller Müller, Sra. EI

frida Hoeft, Sra. Tere
zinha da. Costa Trapp,
S Ta. Olg.ª· Meyer. Sr.

Ezeram Neckel. Sérgio
Paulo Stéphanr; Nilva,
(ilha João (Maria Ilene)
Beckhauser. Ora. Rosa
Calisse Tavares .

Dia 30 de [unro
Sr. Norbeito Fied.ler,

iSr .. Donaldo
.

Schroeder,
•

em Rio Ne�ro-PR; Eunicoe
aos Santos, AdilJ() Kam
ehem, MárciO. Luís Kru

eger.

Dia 01 de julho .

Sra. Ãstrit Liane Schulz
Sra. Edelm'iIa Grubha,
Jair Murara, Valdemiro

-

PeUiS, Ursula H. Rengel,
Janißleide Pereira, Laér
do Ramlhum, Marc.ely
Kamchen.

D�a 03 de julho
Sra. Zoraide Rozza,

Sr. Flávio Fischer, Sr.
Pedro Winter, Sra. Mar�
ta Romilda Joenck Her

tel, em Ibirama; Sra. Ana

'n z a b e I Mascarenhas
Scharchark, Sr. Carlos
Chi.odini, Sr. LeopOldo
BeittoiIl}, Ernildb Rowe,

Elisângela Stela de Sou

za, em Joinville.

Proclamas de CasalOentas
MAROOT ADELlA ORUBBA LBHMANN. Oficial do R"

gístro Civil do 1Q Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tade de Santa Catarina. Brasil, faz saber que c:ompar�ram cm'
Cartório exibindo es aocumentQs exiaidps pela leí, .a fim de se
habilitarem pará casar. os se�_:
Míchalak.

Edital i5.522 .de 17.06.87
Vélilselide. Machado e

Claudia Víeíra
Ele, brasileiro, solteiro,
latoeiro, natural de Dois
Vízänhcs-Paraná, domici
liado ,e

.

residente
'

em
Conjunto COHAB, qua
dra 02, lote 11, casa 18;
rieste .drstríto, filho de
JOsé Machado e Maria
Natalícia Gonçalves Ma-
chado. Ela, b�sileira,
solteira, operária, natural
de Itajaí, neste Estado,
domiciliada e residente

. na Rua Rodolfo Hufenu
essler, 318, nesta cidade,
filha de Nelson Vieira e

Eliséte da Silva Vielra :
'E,ditai 15..523 de 17.06.87
César RogériO Barg e

Mattstela de Abneilda
Ele, brasileiro, solteiro, '

índustriário. natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
Gumercindo da Silva,
413; nesta' cidade,. filho
de Lind:olfo Barg e Me
lania Bub]itz._.7Barg. Ela,
brasileira, solteira, do
lar; natural de Cascavel
Pinaná; domiciliada e re-.
sidente na 'Rua 25 de Ju
lho, 1.413, nesta cidade,
filha de Jöão 'Mar:a o.e
Almeida e Almir Avila
de. Almeida.
Edital 15.524 de Ui.06.87
Harlei' Osmar Zocatelli e

.Ana Rosely Moser
Be, bra&ileirO, solt�iro,
reprlesentante :Qomercial,
natural de ,Jaraguá do
;Sul, dom.kiliado, e resi
dente na Rua ThOmaz
Francisco de Góes, 53,
nesta cidadE;!, filho de '

OEmar ZocatelU e Irace
ma Koch Zocatelli. Ela,

., 'prasileir:a, soliteirla, do
lar, natural, .de Massaran
duba, neste Estado, dO
miciliada e residente' na

Rua Bmilio' Stein, 222,
nestã cidade, filha de
Valdir José Maser e

Vilma MoseL.
Edital 15.525 de -18.06.81
Üc.éJ�o José Ba,ton e

Ely Ramos
Ele, hrasH�iro," solteiro,
técnico mec�nico, natu
ral d,e Palmitos, neste Es
tado, domiciliado' e re

sidente
.

na Rua JOinville
!leSi.a cidade. filho Je
Aslor Barall 'e Ema Neli
Ba,ron. Ela, ' bl asileira.

solteira, costureira, natu
ral d(! Luis Alves, neste
F.stj:lr:o, domiciliada e rp.

sídente na Pua .Ioínvíl!«,
395, nesta cidade, filha de
Arnoldo Manoel: Ramos
e Anezia Balsaneli Ra-
mos.

Edital 15.526 de 18.06.87
Clél,l:o NéVlo ,Baggens�
toss e Grácla ,'Pareclilda'
Borínellí
Ele, brasileiro, solteiro,
programador de produ
ção, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e

residente na Rua Marina
Fructuozo, 144, nesta ci
dade, filho' de Nilson
J3�ggenstoss e Cordi
Brandenburg , &tggens-.
toss, Ela, brasileira, sol
tetra, comerc!iláma,' na

tural de Schroeder nes

te Estado, domiciliada e

residente na . Rua Candi
da Tomazellí, 879, em

S;'C'hroeder; neste Estado,
filha. de Erico Borinelli e
Leonor Tomazelli Borí
nelH.
Edital 15.527 de 18.06.87·
Jalme 'de Avlla e Irene
Maria Mal1Ílskl
Ele. brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Guariamirim, neste Esta
do, domiciliado e resi
dente na - Rua Ernesto
lessmann, 4:;'8, nesta. ci
dade, filho de OSório De
Avila e Auta" De Avila.
Ela, brasileira, solteiIa,
costureira, natural de
Corupá. neste Estado,
domicitiada e residen.'te
em Nereu Ramos, neste
distrito, filha' de Silvino
Malinski e Madalena
Malinski.
Edital 15.528 de 18.06.87
Mariano Moqliatt e Ma
ria Aparecida da Silva
Ele, brasileiro. sOlteiro,
lavrador, natural de Ja·

r4guá do Sul, domic�lia
de e residente em Braço
Ribeirão Cavalo, em

Nereu Ramos, neste
distrito, fiJho de Alexan
dre Moquatt e Veronica
Machowsky Moquatt.
Ela, brasileira,

•

solteira,
do lär, natural de Joa
quim Gomes-Alagoas,. do
mici.liada Ei residente na

�ua Feli� Schmidt, 173.
nesta cidade, filha· de
JÇ)sé Ivo Balbino da Sil
va e Celi'cina Maria . de
Lima.

PÁGINA 04

Edital 15.529 de 18.06.8'1
Cópia recebida: do car

tóriO de Schroeder, nes

te Estado.
Erolt '. Frítzke e RoseU
Brandt
Ele, brasíleh o, solteílno,
ajudante de depósítö, na

tural de Schroeder, neste
Estado, domiciliado e

residente na Rua Jerô-

.nímo TomaseIli, no Bair
ro Tomasellí, em Sch
roeder, h�ste' E:;,'tado,' fi
lho de Hílárío Fritzke e

Elfrida Steinke Fritzke.
Ela, brasileira, solteira,
índustríérta, natural de
Joínvtlle. neste Bstado, .

domícílíada e residente
na Rua Guilherme 'Gie
low, 107, nesta cidade,
filha de Alfons Brandt e
Antonía Justina Brandt.
Edital 15.530 de 18.06.87
'Rubens Fischer· e Marcía
BoÍdúan _ Cópia reCJeio

bida do cartório de 'Sch
roeder; neste

'

Estado",
-

Ele, brasileirö, solteiro,
tecelão, natural de Sch
roeder, neste Estado, do
mícílíado e residente na

Rua
.

Presidente Costa e

Silva, em Schroeder. nes

te : Estado,
.

filho de Fre
dolíno Fischer e Gerda
Dencker Fischer. Ela,
brasileira, '�olteira, índus
triária, natural de Jara

guá da Sul, domiciliada,
e residente na Rua Ma

jor Julio, Ferreira,' 431.
nesta cidade, filha de
Alex· Bolduan e Eli Jar
dan Bolduan.
Edital 15.531 de 1806.87
IngwaId KrirdlaillS!k,j e'

Clal'lte Baechtold
Ele, brasileiro, solteiro,
operáriO, natural de Co

rupã, neste Estado, domi
ciliado e residente em

Estrada
-

Gat,ibaldi, neSte
distrito, filho de Edmun-
do Krischanski e' Elvira
Krischamfcr:. Ela, brtlsi
m€�'J:iaJ, solteira, do lar,
illiatura\l de 'Maripá-Pal:O�
tina, Pa1.�aná, domicilia�
da e residente pm Estrâ- i,

da Garibaldi, neS�e dis
trito, filha· de Reinaldo
Luci Baechtold e" Berta
,Glatz Baechtold.
Edital' 15.532 de 19.06.87.
Izaquiel Ba.,'!'büfa e' Lcur
des - Pereira
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
operário, natural de
Nossa Senhöra da Glória
:Sergipe, domici.l' ado e

tesidenté na Rua Rodol-
fo Hufenuéssler. 540, .

ne.sta cl dad e, filho de
JOsé Ba,rboza e Maria
José Lima. Ela, brasilei
ra, solteira, operJria, na

tural de Campo Bonito-

IR\\t.!1

f

Despachanle. Lúci'o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS 'DO SEU VEICULO, NAS MÃOS D� QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO:

.

.

.'

� J'f � (aJ:>'.� . .

.

.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGuA "':";AV. GETOLIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
.

12-2078 F fd,E COM O LOCIO E R:aTORNE SEMPRE.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Guaraniaçu-Paraná, do
xniciliada e residente na

Rua Rodolfo Huíenues
sler- 54ÜJ, nesta cidade,
filha de Francisco José

Péreira e Maria da Gló
ria 'Pereira.

.

Edital 15.533 de ·2�.06. 87
Geimar Luis Brachtvogel
Ergang e Mara Apareci-
da Duarte .

Ele, brasileirO, solteiro,

tecelão, natural de Ijui
RiO Grande do Sul, domí
-ciliado e resídenre . na

Rua Guilherme Lessmann
59, nesta cidade, filho de

Adalto Ergang e de Nil

va
.

Brachtvogel Ergang.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ca
noas-Bom Retiro, neste

Estado, domicrlíada e re

sídente na Rua
-

Guilher
me Lessmann. 69, nesta

Cidade, filha de Irmo Jo

sé Duarte e de Dejandira
Macedo Duarte.
Edital 15.534 de 22.06.87
Darci Antonío Ide Souza,
e G1àne Rodrigues da
Silva
BIé, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pa

ranaguá-Paraná, domící
liadO e residente na Rua

Irmão Leandro, em Vila

Lenzí. neste -dístríto. fi

lho de
_

Hercílio de Sou

za e Darci de Souza. Ela,

lQnisi�eira, solteira, do
lar, natural de Ferreiros
Pernambuco, 'domiciliada
e residente na Rua Irmão

Leandro, em Vila Lenzt,
neste d�trito, filha de

Hugo Rodrigues da Sn- ,

)
va e Maria Ferreira da
Silva.
Edital 15.53!) de 23 06.87

Rlno Piscib€ti e aSlrf'!
Dumke \.. Apesar do . congela-
Ele, brasileiro, .solteiro, mente de preços, salários I

motorista, natural de e tarifas, pelo Governo

Jaraguá do Sul, domící- Federal, no dia ·12 de [u
liadQ e TeSidente em Es- nho, a Rede Ferroviária

-

traga ,Gäribaldi,· neste Federal majorOu os' pre-
dIstrito, filho de Lauro ços das .passagens das
Fischer e Elzira Fischer. automatrizes (litorffnas).

. Ela, brasileira, solteira, Na Estação . �rroviária
Opetária, natural de Ja- local, um comunicado dO

raguá do Sul, domicilia- agente aos usuáros in

da 'e resi:dente em Estra- forma que "par ordem
da G!lri.baldi,

.

neste dis- superior", as tarifas. pra
trito, filha de Alfredo tieadas. a partir de 20 de
Dutnke e Hildegart Sch- de junho são as seguin
"re;}!"!" Dumke; tes,

.

saindo de Jaraguá do
Í! para que eheglle ao- Sul: a Corupá Cz$ 30,00;

conhecimento de todos, a Nereu Ramas e a Gua
mandel passar o pre5ent� .rammm Cz$ 20.00; .

a

Edital, Q1le será publicado Joinvilile ci$ 45,00; a

pela Imprensa em CaMt-- Araquari Cz$ 50,00 e a

rio, onde será afixado du- S. Francisco do Sul Cz$

r_an�::t�é�t5�d�I�=.�._, �6�0,�00�. �----�--�.==�----

Constiluinle: começa tomada. de a'ssinaturas na região
-

-

Rotary empossa o Conselho Direl,r
Começou a coleta de / va na microrregião de

assinaturas em Jaraguá Jaraguá do Sul, proíessor
do Sul e região às' três Balduíno Raulíno, obser
emendas constitucionais vou que

,.cada úm.a des
elaboradas '- pela . 'Ação três emendas' precísem
Catarínense Pró-Consti-. do aval de 30 mil eleito
tumta e Conseíbutção, res para chegarem ao'

.

vinculada à UFSC, rela- plenário de Assembléia
tivas aos temas educa- Nacional Constituinte.
ção, aposentadoria e saú-
de. Quem desejar dar-
seu apoio às propostas
já pode Se dírígír às pre
feituras de suas eidedes.

.

Um detalhe: é índíspen-
sável informar o número
do título de eleitor. O
coordenador da . iniciati-

1Tomou posse na noi
te de sexta-feira, dia 26,
no C.A. Baependí, du
rante a ,solenidade de
trensmíssão de cargos do
governador ·de Rotary
Distrito 465, ó Conselho
Diretor do Rotary Club
de Jaraguá tio Sul. O
novo presidente é Ralf
Botho Hermann, vice
presidente Jorge . Carlos
Roas, secretário Joaquim
Salles, tesoureiros JOsé
Amaral Pereira e Ra
mídés Bona, protocolos
Loreno Màrcattc e Nél
son Tabajara do Amaral
Costa; diretores de ave

nidas _ serviços ínternos
Luiz José Nicolodelli,
servíços profíssíonaís

Derval Marcatto Júnior,
serviços à comuntdade
Aristides Panstein e ser-·

viços internacionais Die
trich "Hufenuesslar , A
comíssão do Natal da
Criança Pobre continua
sendo díri gída . pelos
Camp. Derval Marcatto
e Díetních Huíenuessler.
ORGANIZAÇÄO
PISTRITAL .

A nova governadoría .

do Distrito 465, agora
dirigída pelo -Dr , Marlo
Sousa, tem em sua orga
nização di'stIiiltal, muitos
nomes de rotarianos ja
raguaenses, que servirão
durante o ano rotérío
1987/88. No total são 25
comissões.

o professor , Antônio
Pedro Schlíndweín, da

Ação Pró-Constituinte e

ConstituiçãO, em Jaraguá
do Sul no día 18 passado
declarou que as sugés
tões agora apresentadas
representam a tendência
manríestada pela popu
Iação dos 199'municípios
catarinenses,' durante a

primeira fase dos traba
lhos. Cada proposta des-.
taca três subítens. que
vão desde ensino públi
co gratuito em todos os

.

níveís até a exigência de
o poder público aplicar
20% da receita Orçamen
tária em

.

investimentos
na área da saúde e sa

neamento básico.

I'

A Comissão Municipal
de Defesa do Meio-Ambi
ente de Jaraguá do Sul,

. de posse da planta topo
gráfica plenäaltimétríca
do Pico do Jaraguá (os
três morros), está inici
ando a identificação das

propriedades passíveis de
.

expropríação. 'inseridas
dentro das cotas estabe
lecidas -

para preservação
a partir dos títulos de

propriedades. E mais um

passo importante da
Condema, em benefício
de toda a comunidade.

Sesi programa cursos para julho·
De 19 a 09 de julho, o

Centro de Atividades do
sesí de Jaraguá do Sul,
encerrará oito. cursos de

Educa-ça-O'
corte e costura e mode
lagem semt-proässíonal
e profissäonal mesculíno

. e feminino, cursos estes
A terceira reun�ao do de 150 horas.. iniciadas

Consel�o de �g�eJas para _ em fevereiro passado.
Bducação Relígíose Es- Os cursos atendem usuá
C'iollarV'CIER-191.\

.

UCRE, rios, ísto. é, trabalhado
houve-se. na; tarde ae res nas indústrias de Ja
quarta-feira, día 24. O raguá e região, realiza
eve�t� c,�mtou com a dos nas dependências ce

partícipação .de P!�fes- didas pela comunidade e.
Sares de ensino religioso do próprio Sesí ,

escola�,. reJl:ese�tantes O aproveitamento dos
das vana�_ 19,re1as da cursos foi muito positivo
rmcrorregiao diretoras da

. e os conhecimentos ad
UCRE e do Ensino, sob a

coordenacão da Irmã Ce
lestina Zardo, adminis-,
tradora escolar da Direto
ria de Ensino. e orienta
dora repionad desta disci

pUna. Na opGrtumidade,
também, foi an-aHsada a

'prOposta do texto provi-
sório do. regimento.

quiridos contribuem pa
ra um melhor desempe
nho na empresa onde a

aluna trabalha, além de :

dar conhecímentos bas
'tant� 'úteis para confec-
cionar em casa suas pró-
'prias roupas, aumentan
do .assím o rendimento e

a econorma do lar.

No segundo semestre,
a partir de 13 de julho,
iniciam-se .novas matrí
culas pare os cursos de
modelagem plana e em
malha, corte e costura,
bordado a máquina e
tricô. Tais cursos inicia
rão no. dia 3 de agosto.

RUIM

_ Df!CLAMAÇÄO CLASSIFICA A FINALtSSIMA

Concluiu-se no sábado,
durante a Feira de Arte
e Artesanato, a fase eH
rntnatória do 29 Con
curso de Declamação
"Jaraguá do Sul 111
Anos" que clasSificou se

te participantes ,'à fina
líssima do dia ·18 de ju
lho; às 10 horas, ·nO Par
que Agropecuária. Clas
�;.ficaram-se Cláudia M�
ra Stulzer, Luci.ane Flei
tux, Ezequiel de Andrade
Batista, Dirce Léia Rein
ke, Nélsori Perei.ra, Ma
ria Spézia, e Ioná Jus
seli Fagundes.
Foram iurados das eli-

minatórias os professores
Walter Bàzzanela, Mari
za Kauffmann e' Maria
Eunice Barhosa, a Miss
Jaraguá 87 Margareth
Schmidt, a repórter e

cOnti.sta Ro!!ane Magqli
MartIns, mEmbra da As
sociação dos Poetas de
BIUffiEnau e Luiz Carlos
Amorim, editor do 'suple
mento ljterário liA Ilha"
e coordenarlor da Grupo
Poemarte. de J'Oinville.
Amorim vai lançar no

d�a 18, em Jaraguá do
Sul o seu livro _ "Uma
questão de amor".

De outra
-

parte, está
assum;ndo a direção do
Colégio Estadual 'iProf .

He1eqdoro , Borges", o

professor
.

Luiz Luchini
Filho, nomeado por por
,taria do secretário da
Educação SylviO Snieci
kovski, em 10 de, junho

, passado.

'Foto PiazeraOPPU'S
Vídeo Clube e L�tâdora

.

FOTO _ SOM e vn>Eo
PROGRAME O SEU LAZER ASSISTINDO
BO:NS FIlMES. DRAMA, COMBDIA, SUSPgNSE
DO JBITO' QUE LHa CONVEM, NA OPPU'

J
S

TEM. SÃO 1.•00 TlTULOS A SUA DISPOSIÇAO

,

Av: Mal. Deodoro 25'2 ..,.. Fone '1,2:'0201.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AUREA MULLER GRUBBA, TabélIii

de Notas e, Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguä do' Sul, Estado de S. Catarina, na, forma da

lei, etc.
'

-

,

Faz' saber a t9<1<;)8 quantos- este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos, os títulos eontra:

Arlindo Kamchen _ 'RUSl Walter Marquardt,
s/n _.

Nesta _ ÇonfecçõeaDelpra Ltda , - Rua

Alexandre Keller, 22 ....:. Nesta _ Dílma Deunizia

Jummes _ Rua José ßmmend.oerfer, 1837._ Nes
ta _ Harry Lehn 'o:-

Estrada Aurora II. si n
Nesta _ João H. Cardoso _ Estrada Gári.baldi,
sin

.

� Nesta _ Luiz Luchini Filho - Estrada
Ponta Comprida, sln _ Nesta _ Mecânica Irvale

� Zanella Ltda � Rua Barão do Rio Branca, 98:2 .;

Nesta _ Nice Confecções Ltda. - RUa Brusque.
s/n � Nesta _ Renê Gilberto Franzen - Rua Rei

naldo Rau, 728 _ Nesta _ Naldemiro Metzner el

OU _:. Nesta, Valdir Kopsch.:- Estrada PedraS

Brancas, sln _ Nesta.L

E. como os cUtos àevedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a deNida/intimaçãl', faz pUl

iutermêdio do presente edital para que os mesmos com

f1areçam neste Cãrtório, .na' Rua 4rtur Müller, 78, no

prazo da lei .a fim de liquidar o' seu débito ou entã�
'oar razão por que o' não faz, sob pena' de serem' os referi

jos títulos protestados' na forma da leí, etc.

-IH/Jeraguá do Sul, '25 de junho de' 1987.
,

Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas �

.)fieia1 de Protestos de ,Títulos 4a Comarca de I.do Sul

Foto No:rtelândia ltda.
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ FOD_e 72-2804.

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua Helnz Mahnke 210 :_ .fone 72-1387

,

. L·anchóne'te Disney
, '

Maroue o seu' encontra na LANCHONB1É
DISNEY e passe horas agradáveiS., .Agora sob
nova direção e atendimento persönali.zado.
Venha,' 'aguardémos a sua visita:

Marechal' Deodoro 5Q_7
São Luis.

defronte o Colégío

c fi a I é
IMOBILIARIA .E

.

REPRESENTAÇOES LTDA

Rua Reinaldo Rau 61- Fones 12-1390 e 72-2321

_ CRECI 643-J.

..

I

-( ;'-

V E,N DE

1 Apartamento no Edifício Jaraguá· Rua.

Pres. Epitácio Pessoa
'1 � Apartamento no Edifício Gardênia . Rua

Rio"Branco
1 � Apaftamento no EdifíciO Bérgamo _. Rua

'João PicColli .

Diversos Apartamentos em Construção no Edi

'ficio Carvalho· na . Rua Gumercindo da Silva.!
esquina/Emília St�in (construção)

.

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

do na Rua Exp •. �p.tônio Carlos Ferrelra cOm

aprox. 80 ms' l1� Mál. Deodoro, prox. agência
Besc,

. I

Alér:'l. de outras éasas, terrenos,' apartamentos,
á,reéis' ifidustria'i:r e comerdais, C,hácaras" etc ..

ém di'/ersos locais. Consulte-nos.,

,c jUm � alerta
.

geral . foi uma constatação unâDli;
feito em Brasília na úl- me: "Ou 9 governa faz
tima semana por cente- a reforma tributária ou
nas' de prefeitos, .dentre os municípios vão falir".
e1eS muitos catarínenses Santa Catarina teve a

que participaram dó '.maior delegação presen- .

XIIl Congresso, Nacional te ao Congresso. Do Va
de Münícípíos. realiza- le do Itapocu participa
do no Rio de Janeiro. ram Os prefeitos de J9-
Foram três dias de .deba- raguá do Sul, Guarami
tes onde o tema princí- rim, Corupá e Schroeder,
pal foi "O Munícipío na I[\"é'rnj ido eecretáréo-exe
Constituinte" e no final, cutivo da, Amvali �. No

·JARAGUÃ FABRIL PP
MARISOL pp.

,

WEG C38 PP'.
Valor por Ação

Destil,· Máquinas .Ltd·a.
.

Equipamentos pera fábrica de doces cÍe frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambioues de cobre

Rua Joínvtlle. 433 - Fone 72-1564
Jaraguá da Sul _ SC

. 'Municípios querem reforma tri'butária":para
.

nao; faUr
día 30; prefeitos e vereá

. dores de todo o País vão
a

..

Brasífiä, para . pressio
nar os consütüíntes a

realizarem as modifica
ções

..

detérmínadas no

Congresso: pníncípelmen
te as relacionadas ao sis
tema tributário.
,O documento final, en

'caminhado a .. Assembléia
Nacional ',

Constituinte".
diz que não aceitam a

. Empresas de Jaraguá na Bolsa dJl SP !��e�;:f�!�lr�:�t:
Ação/Empresa Cotação C.otaçãO·· Oscã- didos. destacam-se: líbe- ,

Em ' Em laçãO- ração de recursos, rene-

17.06.81 24.06.87 gociação das dívidas,
.

O 50 reestudo do ISS, autono-
, 0,80 mais 60% .

t
'6 50 7 50 mia admírãetratdva, dís-

, ,mais 15% ,

13,00 19,00 mais 46%
. í'rJil;JUição de ..

· encargos,
apoio à exportação. é,'
cadastro dös servidores·
O mandato de Sarney,
de . acordo com os prefei
tos, deve ser de apenas
.iuatro änos.

'

Os Prefeitos .do Vale
'do Itapocu consideraram
muito positivo o Con
gresso, pelo que de im

portante tratou e deíen
deu.. €m benefício àos
4.179 municípios.

Atendendo 'a , proposi
ção -do deputado Paulo
Bauer, .a .Assembléía Le
gislatíva aprovou reque
rimento que solicita en

vio de mensagem tele
gréfíca _ aos ministros da
'lFazenda Bnesser Pereira
e da Agricultura

7

Iris Re
sende, IÍo sentídu de que
sejam tomadas providén-
.cías urgentes de . apoio
ao setor suinícula' do

�;::==:;.::::::::::�==:::::::==�==::::::::======�'Estado. Consta no d��
cumento aprovado.

.

por
unanimidade dos 'depu
tados que cerca de 50
mil famílias de . agricul
.,torés, catarinenses de
pendem do Seguimento
da. suinocultura' e que a

falta d� 'uma" politica pa
ra o setor fem deixado

_�_,....--,- ,.,... __J os produtores na �m:e�teza,

Para nós" seguro nän é s.ó garantia·· de
Seguro'·

Prestação de,

. Contactos: Fone n�2416

BAUER PEDE PELOS
SUINOCULTORES

'Escritório de Topografia
,

e . Engenharia
DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇÖES E PÍANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.'
PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO' CIVIL E OR-

'

ÇAMENTOS. "
.

riscos

Encaminhamos toda a documentação.
Rua, Reínoldo Raú. n° -86, 10 andar, Sala 3

Bdífícío Mérío Tavares, . próximo do Posto de
'Q"u'd "

' '" I' -1"'""t...ru e. ..: \._ f"! -: ! �I:- - �:��, 1:� I;
". ss. ._�i'�I��.I,_·J.,;;::.t.-IoI�_ :

'JAMGUÁ:30,�05 BEMTECIDOS.
�

'é

$erviçOs
ConsulÍe .... nos

\
-

1 S e gur o '8 A. G ar cJ a
RuaExpediclonário Gumercindo da Silva nCl 90, 19 andur, Sala 2

Fone 72�1188 _ Jaraguá do Sul.

.I
1

·7',;_;.. ·::··_.ç·- .......-. p. - -

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

, f!) .

, .1

_'-'''_
.. _,.-....:�

.. _-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria AVENIDA.
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violôes, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARiA AVENrnDA

Na Marechal é na Getúlio Varga,

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas 'as finalidades

Agora também aquecedores a

\

energia solar,

Rua Felipe Schrnidt, 279 � Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
.

o transporte cartnhoso
Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua
-

frota. Venhã conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.

r "1

TUBO DE POLIETILENO -

(MANGUEIRA PRETA)

Tl�aos SANTA HELENA t..TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE. '1016- FONE (D473) 72,1101,
ESORITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOM�$, 99' FONE (0473) 72·0063

IARAGUÁ DO SUL- SC

,

Fo to L os s
FotograH3.s

-

_ equ1pamcntos de c!ne

fôto _ som e vídeo.

Marechal Deoeoro 302 Fone n-0181

Lanznaster
o seu relojoeiro

Jóias, -relógios, alianças, cristais, trofeus,'. meda
lhas' e présentes.

Marechal 364 _ föne 72-1267
--��-------------------------------��

IIA Hist6ria de nossa gente nlo pode ficai' sö na saudade"
O Passado só é importante se o tempo foi bem' empregado.

éO'NFIRA A- H1STÓRIA .•.
�.:::: >;'

,
..

Barão de Itapocu

.

HA 57 ANOS � Falecia. com a idade e Orador _ Raimundo
Em 1930, < a Comuni - de 45 anos o sr. Hans Emmendoerfer .

,gade Evangélica Lutera-. Fritz Wilhelm Wiele, que HA 22 ANOS
na de Jaraguá-Céntro e durante muitos anos mí- Em 1965, o deputado
Rio .de Luz comemoravam litou no comércio local. estadual Pedro Colin ma
em maio Q Iançamento

:

-O Banco Nacional do nífestava-se da tríbuna
da pedra fundamental .da COmércio S/A, atual Me- da ASsembléia- Legislatíl-

· Igreja, perto da Casa Pa- ridional, alterava os di-. va com relação à Estrada
roquíal em Barra, do Rio rígentes da Agência 1'0- Corupá-Jaraguá e, ce
Cerro, COJ;Il festejos reli- cal. José Amaral Filho, resto a via- que começa-
gíosos e festa popular gerente adjunto da .filial va em, Oxford e termina-

.

'em benefício da caixa da de Joínvílle servia tem- va em Joínville, respon-
igreja. poraríamente e era home- dídö" pelo Eng. Haroldo

_ O 27 de abril é uma nageado com jantar de Paranhos Pederneíras,
constante na história de confratermzação e assu- Secretária da Viação e

Jaraguá . Assim. falecia mia o sr. Darcy Luz, o Qbras Públicas. De acor

no Distrito de Jaraguá d�qlie era ressaltado pela do com o geólogo Victor
Sul, no dia 27 de abril imprensa. Hugo Teixeira. do Centro
de 1930, 'O Sr. Bertholdo

-

O Regist-ro Civil do 1Q Tecnológica _ UFSC. en

Moritz Intendente. Dis- Distrito .da Comarca afi- tende que o trecho Co
trital de Hansa, onde "se xava os editais de casa- rupá-Serra Alta e conter
achava em tratamento. A mente: Justino Pereira no de São Bento do Sul,

f SUa morte veio ínespera- Lima e Helga Heidorn. estará para sair, depen-
da, pais a sua doença era Guilherme Humberto. dendo de problemas com

· reputada grave. Berthol- Enimendoerfer e EdHa empreiteiras.
.do Moritz falecia aos 37 Schünke; . Teodoro . Zan- _Osnildo Bartel. filho
anos, deixando viúva e ghelini e Melanie Blunk: de Adolfo

-

[Rosalinda
5 filhos. seu enterro Angelo Borrollottí

:

e Er- Costa) Bartel contraía
deu-se no Cemitério de nestina Vicente e João núpcias com Áurea, -íilha
Hansa e o sr.' dr. Ulys- Corrêa e Martha Horst. de GenuÍ110 (Rosal Maio
ses Costa e a Prefeitura HÁ 30 ANOS' chi, com festa no Clube
fizeram-se representar �m 1957, as elecões Recreativo Guaramírense
pelo' sr . Artur Müll-er, de' 12 de maio: a UDN e benção pélo frei Sílvio
Int.endente de Jaraguá. vencia as eleições em de Sto , _ Amaro da Impe-

_ Realizava-se, um en- onze municípios, uma es- ratríz ,

contro . entre o "Santa pécie de lavagern como
_ O Ver. E.V. Schmö-

Cruz F.C:", de Bananal deuoPMDBem 86, Guara- ekel, cumprimentava O
er O Jaraguá F .e.", ven- ramirím, um dos muní- ESTADO pelo seu ein-
c.do pelo último pela cípíos onde se realizou qüentenério, através

-

mo-
-

contagem de 4x1, notan- eleição, o prefeito Re- ção da- Câmara Municipal
dO-Ee entre "os locais os dolío Jahn. fazia .maío- de Jaracuä do Sul.
alétas . Rodolpho, Julio, da da Câmara MÜ11;ci- ..HÁ 10 ANOS
Ada, Fernando e Hilar:o . pal . Em 1977, o Rotfl-V
_Era mê.sfílO o tempc _Os telefones automá- Club de .Iaraguá cio SIll.

de amarrar cahorro com ticos de Jaraguá, em sua já completara os Seus 25

linguiça. O sr . Platswik ma'oría-:' estavam mudos anos de existência e o

anunciava pela hnprensa e o vereador
-

Durval MaT- "Correio do Povo", miei

que achara uma bolsa de Cécf, o rrqueria jpterre-- ava a partir da edição de
mão, com dínheirö e que réncia Cl� Pre'r'2Hur;� na 21 de maio, a publicação
o prop11;.etário poderia Ci a. Telefônica Catari- em capítulos, de um a

procurá-la com o próprio nense, requerendo, ínclu- lentado estudo sobre o

na 'Rua Abdon Baptista. Sive, que os telefones não vocábulo Jaraguä, dedi
Já não se faz mais gente fossem desligados a par- cada pelo dr. José Alber-
coma anti.gamente... tir da 'meia noite. to Barbosa aos corpos

HÁ 40 ANOS ...:..CoÍn a morte de Ar - dOcente e diScente da
_Em 1947, o prefeito tur Müller, á Liga Ja. Fundação' Educaç�o:.1al

Joaquim Piazera, nomea-,. raguaense de Desportor Regional Jaraguaens.e -

va Alfredo Langer, para se r.eunia extraordiJ1ari- FERJ e ao Rotary_ Club
:exercer as funções de amente. quandO assumiu' de Jaraguá dO Sul. ao

Intendente-Exator, do' a preSidência o despor- qual pertençia, nos seus
D'strito de Corupá, li- tIsta Eugênio Victor Sch- -25 anos.

.

cenciava Raul Massanei- möckel. sucessor do fa- _A firma MOTetti, Jor
ro por '6 Ir;eses e nomea- lecido. O novo pr,esiden- dan' & Cia. Ltda., rece

va GIsela Maser. para
-

te pedia que fosse pre- bia a sociedad.e jarapua
f,ubstituir . e�quanto duras enchi.da a vaga do Vice- ense no lançamento, dos

1 se o lic:enciamento de Presidente, send� �leitQ prOdutos FORD e os con-

f MasSanelro. o sr. JefferSOn DaVIS de sordados do grupo nO
.1 Artur Müller era al- Paula c/4 votos, Luiz G. 30.672 e 2 páginas de

I vo de-holTI1Snagens no AyrOso, 3 e 1 voto para jornal es�ampavam. o a-
"

,énnpo de esportes do Lauro Braga. contecimento. focàl"zan-
C.A.' Baepsndí, r8unin� _Também o "Az de doosinstentes mais mar-

I do 400 P2fsoas; em razão quro" elegia sl;a direto- :antes go_ coquetel nB

de sua eleicão. à Assem- na para o penado de '1nauguraçaô de suas nO

blPia Legislativa, cam maiO/57 a maio/58: Pre- vas instalações na Av.

deler-ações dre Corupá e sidente _ Henrique Gef- Mal. Deodoro da' Fonse
JO'Dville, onde o dr. fert Jr; Secretáio ca, mostmndo os cQntem'
Plácido Olímpio de Oli- Eugênio Victor Schmö- pIados Carlos Stern, Ari
veira ressaltou a situação ckel; 19 Tesoureiro Fiedler,' 19 de Corupá �

·
boHfíra e o trabalho na Loreno Marcatto: 2° Tes o 2° de Schro.eder e mais
Constituinte. Heinz Rodolfo Kohlbach, Waldemiro Nagel":'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AGRADECIMENTO
-

Agradeço a. Santa Clara pelas graças recebidas
M.-M

Posto - de, Vendas - Marcatto
Chapéus, bonés, viseiras, calm\1sas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. .,... Amplo estacionamento.

Spezia & eia.' l-Ida.
SERRARIA E _SERVIÇOS DE TRATOR,

Madeiras para construção e serviços de trator

-com profissionais altamente éspecíalizados.
Rua João, Januério Ayroso, pJ _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC,

Um toque de amor. Dê ílores a quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas, orna

-

mentais, coroas, cqm -entrega a domicilio.
'

Casa "das- Flores
Reinoldo Rau 606, esquina' com, a João �íccOli.

Dr. AUevir A. Fogaç'a Junior
Ora. OsvaUna Vargas ROdrigues

ADVOGADOS
- �

'Rua Domingos da -Nova 102 _ Fone 72-0498
Jaraguá do Sul-SC

Comercial Florioni
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO.'
'

Assistência técnica d@ Máqúinas de escrever,
calcular, Autenticadores, Caixas Regi'stra.'dcflas,
Relógios de ponto e Mão de obra, CONSUL
TE·NOS.
Rua: Venânéio da Silva Porto, 353
Fone: '12-1492 _ Jaraguá do Sul.

�'iY,lDEO LOCA�ÖRA Itâci,-

Rua Domingos da Nova no 145 _ Ja:taguá, do
Sul-SC,

DICAS - HOBBY TAPE
, AVENTURA:' Assalto ao trem bl'indado N

longa Sexta-feira de, Paixão, 'Resposta ar�ada .

GUERRA: On?ie pària.o infierno, COMÉDIA: O
- preço de um lutador,' 1941 (Spi-elberg), DRAMA:
Tangos-o exílio de GardßI, MephistQ, Carnal,
Knowledge, l?�rltp, Affair. POLICIAL: B�zai
RunIler,- Qui�t S601. - SUSPENSE: O 119me da

.

rosa, PSiCOpata do amor, Psicose II e lll, Re"ani
matar. F�ÚTICO: Rieb Bown, Sexo nas estre�

_,las, A, qualquer hora em qualquer lugar. - IN
FANTIL: Defensores da te'rra I '� 11, Comando
Dublock nas ruinas de P\lrÍs.

'CORREIO DO POVO
------------------

que enriquecem e digni-INFORMATIVO ROTARIO ficam Rotary ,

'

•..O QU3ClrO-Meia- ::����:Z:: :�i�:::·n�� lOCO que ge fato às vezes o

,

"

, "Rotarv 'Leva Bsperanca" era, mas sempre em de-

CLEONE5 NA VISÄO ,DE CRESO DE JÉSUS tesa de seus ideais e res-

Desapareceu Cleones comandado; 'dando ou paldado ria doutrina ro-

Bastas 'e o Distrito 465 índ d
'tária. 'Consideramos vá·

, cumpnn o or ens, para Iido e de sígntfíqaüvad'e RotaryTntematíonal levar a bom termo, tudo ,!

perde uni de seus nomes aquilo que se relacionas. expressão, o. mérito de

maís expressivos. se com Os ideais rotános. quem lutá por suas reais

Como todo' mortal, le- No calor de uma centro- conv'cções, com o ris

vando-se em. conta que a vérsía. quando afirmava
co de se expor às críticas

-

vida tem um, começo e e, defendia as suas con-
dos julgamentos precipi-.
tados e por vezes até in

um fim, cumpriu-se este vicções "possuía a mag-
desiderato, com, a morte nânime humildade de a-

.iustos, de companheiros
" menos tolerantes. Cleõ-

prematurà de quem ainda catar as decisões finais,
tinha multo por dar,' em' t' nes f-oi ele mesmo, au-

'mesmo que es as viessem têntíco, sem artífícíos,
proveito de uma atívída- a contrariar o seu ponto humano e emotivo. Corno
de, que foi o eixo de sua de vista.
vida. ,

De estatura mediana,
homem, devia possuir as

Cleones _ na verdade, fOi!Im gigante em seu
imperfeições -e as fragi
lídades peculiares a to

nasceu para servir e en- trabalho e' um 'exemplo dos nós, mas, nunca ha-
centrou em Rotary o veí- que sua- t_areía de bem veremos de desconhecer,
culo ideal para por em servir. '

que ele foi, um rotariano
prática o ideal de servir, Levou - experiência e

Cleanes que Ioí Gover- "ab do
'

t d s I convicto, difícil die - ser
'" e, na a,' o io os, c ':- imitado e extraordinaría-

nador do, nosso Distrito, _!:les e .rotananos. que tí- mente atuante;
,

no período 'de 55156, veram a aventura de co- Asa· -a'u A, e t
da mhacé
-, u_ sencia n re

quando o mesmo ain a nhecê-lo oe convrver. com- nós,' deixou um vazia e a
era designado coma dís- ele. Nunca recusou uma

su .memór' '

't 120
' .' -, di d;.

.a ,l r aj sera pßr-
tn o

,
e Incorporava S? ,mlssao ou me lU '? manentements lembrada,

os ,estados do Paraná e têncías. para por em pra- com respeito '

d d
S t C t"

'

d t'
_-'

"d
'

e sau a es
an a a arma, aJU ou a ica o, e:x:_erÇlClO ,e. sua Bendito Q nome de todo
montar e consolidar a tarefa ate as mais ardua

e,
,

'
, ,s 'aquele que nasce com o

estrutura hoje existente, complexas, no marre- carisma do íd I d _

,

fl f "f' o dé I' "t dé b
1 ea e ser

que cresceu e ruu IC u ave proposi .o e em v! �l •

Os ho e' ,-

,
,

,�.' m ns seIao
em toda a área,

'

servir "a Rotary ,

sempre ma' úteí .

EI f' t A f ilid d
" IS eIS as suas

,e 01 sempre um ra· s aCI 1 ,a es orrun- ,éiomunidades,' ,qU'andO
balhador incansável que das, do progresso atual, melhor -dotados com essa

jamais .se furtou ao com- contrastam com a preca- excelsa
'

, t d
'd

. ilh ied d d
'

d
vir ue.

prormsso Po compau ar rte a ee o s,�u peno _o Pdr mais paradoxal
com seus companheiros de gav madona. ,

que nos possa parecer, a'
.na árdua tarefa de admi- Naquela época a Iiloso- morte

'

faz parte dä pró'
nístrar o distrito. fia de Rotary era recebi, pria vida e Cleónes foi
Conhecedor pro�undo da com alguma' reserva, um astro de relative

dos estatutos, oe ,r,eglmen- por pessoas maís conser- grandeza, �a' luminosa
toS de Rotary, fOI um de.� vadoras e- temerosas de com:felação rotária.,

!en�or ardoroso d� 0pe,dI- seuS verdadeiros. obieti- Adeus querido amigo,
enCIa, aos �eu�, pnnclr�s VOs, ,Não é nosso "pra'

-

a tua cadei ra 'continu ará
e observanCla abso �

a
pósito dar méritos a qu€m vazia, mas o teu espírito

de suas nOrmas e r.eso U·
os não possui e muito contip.uará pres'enfe, por '

ções. menos gran ',ear a siropa- que o Distrito 465, ha-
I Sem qualquer lexagero ea de seus !!lúltiplos a� verá de consagrar-te com

podemos aLrmar,. que m'Q'os e admiiadore's, o respeito ,2 a: admiracão
Cleanes viveu para RO- �stamos apenas' cum· que sO�]bestes conquistar
tary, ,e fez, del'e o seu al- pflndo um dever de Q'ra- com €.stoicismo, no seio'
corão, onde na aridez do tidão e reafirmanpo a es- da famíl!a rotária.

'

caminho, buscava o con' ,Uma oe 'O, ameça" qU€ sem- IRotarv Club de Tuba'
farto esp;ritual -necessá- pre nos li2aram ao que- riio. Março'

\

de 1987
rio, . metinga.ndo a Fêde rido e ini:>squecível ami- Creso cl-e Jesus Tavares

'que afJ<:ixl_élva �I?U entu- go, tanto nas horas de Governador 1978/79).
sit'smo, ou o camaço que dificuldades como- nus (Da Comissão de :Rela
lhe tolhiam a's forçaS, mOmentos de confraterni- ri)i'>S Pública� elo Distrito
Soube comandar e ser zação e companheirismO )65, Ano 1986/87).

,)

'In�onne Paroquial
Pedro foi também o pri
meiro Papa da Igr-eja.
Por isso neste -domingo,
nas lemoramos de ma-

neira especial do Papa
João Paulo II, para que
Deus o cÖJ:serve, o ilu
mine, no GoVeTno' ßa
Igreja e- que

'

el.e creEça
na fé oe. no amor, Pode
mos aj.udá-IO em 'sua

�rande mÍs'são, com' nos
sas orações.

,PARÓQUIA SÃO
,SEBASTIÄO

'

, ,MISSAS: Sábado, ',<lia
27, -na Matriz às 14h30

(das crianças) e 19h;
17h30 _ , S.' Estevão e

às 19h em S, LU;(l Gon
zaga, S, ,Judas 'Tadeu,
S., João, S; P-edro
'Santa Cruz e São Fran
cisco, Dom�ngo, na,

Matriz .às 7, 9 e 19h; 8h;'
em S , Cristov-ão; 9h30
em S, João oe S, Pedro e

às 16h" Gruta N, Sra,
Perpétuo SocOrro ,

MENSAGEM:' A festa
de S, Pedro eS, Paulo,
que celebra·se neste do'

mingo, nos recorda que,'
, como eles transmitiram a

fé, testemunharam a, res

surre:ção e c'olocaram oS

'a1i.cerces nas_ primeiras
cOmunIdades nós tambem
devemos, a, exemplo des'
'te!s ,apó�tolos, cbnt:nuar
'nesta fé e test.emunho,

JornaI do Interior, a

força "da Comunicação
i'mpressa,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DA CONSTRl}ÇÄO E DO
MOBILrARIO PE .JARAGUA DO-SUL

. -

EDITAL DE CONVOCAçÃO
-

/

ASSEMBlÉIA GERAL EXTl�AORDINARIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

dá Construção e do 'Mobiliário de Jaraguá do
Sul, Guaramjrím, Corupá e Schroeder, convoca
todos os integrantes da categoria profissional,
para a Assembléia Geral Extraordinárra

.

que fa
lá réali7.�r no- dia 28 de junho de 1987, às 8
horas em primeira convocação, ou às 9 horas em

'

segunda convocação, em sua sede social: na Rua

Presidente Epitácíc Pessoa, 345, nesta cidade de

Jaragué do Sul, par,a deliberarem sobre a seguin-
,

te ordem do dia:
1 -,-. autorização à Diretoria negociar com o

Sindicato Patronal, empresas' não representadas
e Federação Patronal, reajuste salarial e outras,

'Vantagens à categoria. 2_ instauração, do díssí
dio coletivo, caso o Sindicato; as

_ empresas el
ou Federação Patronal, so recusarem ou malo

grafem as negociações. 3 _ conversão de 1%
(um por cento) da 'folha de pagamento, mensal
mente/ a favor do Sindicato de· classe.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1987.
.

CLEMENTE MANNES
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADO:Q,ES NAS
INDÚSTRIAS DO VESTUARIO_DE-

JARAGUA DO 'SUL
>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia .Geral Ordinária

-

. Pelo presente Edital, ficam, convocados todos
Os associados. do SIND1CA.TO, quites. com a Te
souraria, para se reunirem em ASsembléia Geral·
Ordnárki, "no próximo sábedo. dia' 27, às 15 ho
ras em primeira convocação i Não havendo .nú-.
mero legal,' a, Assembléia realizar-se-á uma nora
após. ou seja, às 16 horas com qualquer número
de associados presentes, na Sede Social; à. Rua
Francisco Fischer; 60 com a .seguínte ORDEM
DO DIA:

_, _'

1 _ Leitura, discussão. e votação pot escrutínio
secreto do Balanço Geral da Entidade referente'
ao exercício de 1.986; 2 _ Leitura, discussão e

votação do Relatório da Diretoria também reíe-"
tente a 1.986; .3 _ Outros assuntos de ínteresse

geral. ,
, ... , ,

'

Jaraguá do Sul, 23 de junho de 1.987.
Renilda Farias

·,INTERIMOVfIS
'Intermediária· de
Imóveis

.

LIdá.,
-VEN,DE-

_ 1 chácara. com 58 morgos com CMa, - água..

luz. rancho, banana, caíé e outras benteítortas..
em Neren Ramos_' ./

_ 1 sala comercíal com 70m2, no Edif. Do,

mtngos Chiodírrl . ... . .

_ 1 terreno CODr 450m2, Lot. Lezt _ Víla lenzt.
_ 1 terreno com 400m2 px , Viaduto

_,
Vila

Lenzí
"- 1 terreno com 400m2, px. Salão Doerng ..

R. João Píccoli, 104 ,-1oii'e 72-2117 - Jaraguá do Sul

CORREIO' DO POVe) "

----�--------��------�------------�

Vendo, Área de .;.-.

22.500m2; plana, própria
para arrozeira ou lotea
mento, nas proximidades
do / Estrella. Tratar na

rua Júlio Tíssi 889. Con
tactos: Fone 72-0091
com Dílson ,

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela intercessão de Santa Clara, o senher todo

poderoso, me
-

abençõe e proteja, volte para mim·_
os seus olhos miserícordíosos, me dê a paz e:
tranqüílídade, derrame sobre mim sues graças e'
depois desta vida me aceite no céu em compa
nhia dê Santa Clara e de todos OS santos. em no
me do Pai e do Filho e do ESpírito Santo, Amém.
Fazer os pedidos a Santa Clara, 1 de negócios e

2 Impossíveis, . rezar 9 Ave-Marias, mesmo Sem
fé seus pedidos serão atendidos, reze c/f vela
scessa e no nono dia deixar queimar, publicar no
nono dia . Agradece

.

M. I. S.

TER-RENO EM

NEREU RAMOS

Clínica,Veterinária
SCHWElTZER

DR.� WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, círurgías, vacinações,

raio x, internamentos, boutique.
- Rua JoinviÍle, 09 1.118 (em frente ao -Supermercado Breithaupt) �

Fone 12-2840 _ Jaraguá do Sul, - Santa'Catarína,

Conjeccões Sueli Lído
Vestindo bem Senhoras e Críanças

Vá conferir a mars variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e credíárío Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. MaL Deodoro da Fonseca, nr. 1085
p. 12-0603 Jaraguá do S111 _ SC.

Lota 2 Rua Reinaldo Rau, n° 530'_ F: 72-2911 _

Jeraguá do Sul ., SC.
.

Comércio' de.

, Produtos
Têxteis 'Walter Ltda.

Compra e Veada de FIOs Têxteis, 'Cones d� Papelão e Plástico,·

Retalhos de Tecidos e Outros Produtos Têxteis:

Rua ,213 de Agosto 3.472 _ Bairro Aval � Guaremírtm-Sfl.

Restdêncía: 72-2520 _ Fone (0473) .; 72-1217.-

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

Compre seus matertaís de construção fia

Jaraguá
. VENHA APROVETTAR A PROMoçÃO DE LANÇAMENTO DO

.
.

. PISO TI!RMICO "FORMIPISO".
-

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
D1VERSAS PADRONAGENS.

.. TEMOS' TAMBÉM A MElHOR LAJE FORRO E PISO DA,

REGIAO.

Rua Expedicionário Antônío Carlos Ferreira 850 _' FOnes 72-1011,
/

.

12-2334 e 72-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
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'ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras _ actdentes de trânsito - in"

ventäríos - cobranças e advocacía em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Escritório Contábil'Garcia
- CRC-SC sob 'nQ 0075

Bserftas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

Registro de Mlcro-Empresa

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

'Ilei��PERFLE-X
RUA JOINVILLE, 1839· JAltAGUA DO SUL· sc

,

FONE: (0473) 72.0996 -

Persianas noríeonters
. � verticais,

box para banheíros,
divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias,

e cercas em alumínio.
Consulte-nos!

-

Fone 72�0995

ÉSCRITÚRIO JURlDIC()

Jusé Alberto Barbosa
I
Alexandre.Dellagiustina Barbosa

A' D V o G j\ 'Y'O 5_
Rua João Marcattr- -... 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.
o
•

S,U B A NA HONDA

CHE,GCU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kÊGIÄO. CO
MERCIO DE MOtOS, ASSIST�NCIA tÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTl

Motos E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia 'BR,280)

Pone 72-2999. :.... Jaraguá do Sul _ SC.

I m p r e'l s a I o I e r i o r a ,o a
ADELARDO F. MONTENEGRO

Em artigo publicado catarínenses classifica-
: no "Correio do Póvo", doss Jaraguà do Sul,
focaliza Fritz von Itapocu que é a capital latino
oportuno projeto das cí- americana do motor e

dades do Oeste catarí- létrico, está a' exigir um
nense de manterem jor-

-

órgão de imprensa que
nais diários ou semana- corresponda à pujança
rios, objetivando a dele- de sua economia.
sa dös reais' Interesses Jaraguá do Sul, con-

regionais. vençam-se disso as suas
Concordo plenamente Classes produtoras, precí-

com o articulista, quan- sa montar um jornal que
do salienta a lmportän- tenha condições de ser o

cia do jOrnal como por- órgão da consciência da
ta-voz das aspirações região, Jornal que não
municipais. Desse modo é fole a assoprar a vai
é lógico ; concluir que, dade humane (Fradique
para desempenhar des- Mendes), nem obedece a

tacado papel na vida po- dir.elIÍzes larefinianas
lítica, econômica, e social consagradoras da hípo
cultural e esportiva do crisia e da vehalidade,
Estado de Santa Caterã- Mas que, obedecendo à
,na, o município ou re- Zeituilgswissenschaft, se

gião deve com um jornal transforme na "cátedra
diário ou hebdomadárío da verdade", <na legítima
capaz de expressar' as expressão, democrática do
l1eivl:lndicações d e suas nível cultural da gente
populações. de todo 6 Vale Ido Itapo-

As .autorídades, as cu, no elo de ligação
classes produtoras e o entre -aS forças dirigen-
povo de modo geral de-' tes e as messes populares.
vem compreender e Há, certa desconfiança
conscientizar-soe de que ein torno da imprensa,
a fundação de um órgão Indubítávelmente, o [or
de imprensa não é gasto -nal, quando mal orienta
supérfluo .. Haverá retor do, pode, tornar-se uma

no, porque jornal cons- das maís perigosas pes
títuí uma espécie (je a- tes ,das repúblicas. (Bau-,
guilhão, espicaçando os dín),
poderes públicos no a- ,Quando, entretanto,
tendimento dos justos bem orientado, o jorna-
anseios dos municípios. \ lista não é só o homem
i A AMVAll (Assocía- que cava noticias para
ção dos Municípios do vendê-las ao público
Vale do Itapocu), como (AssiIS Chateeubrtandj],
centro polarizador .

em mas o "Iebrlcante da 0-

Jaraguá do Sul, não dis- pinião pública", o, maís
põe de um jornal à al- nobre porta-voz. (Pio
t-ura da posição que o' 'XII}. A pena do [orna
cupa na econcmía cata- lista Supre a eloqüência
r' nense. "Corra'o do do orador se os parla
Povo" é um semanário mentires -

representam
que luta com dífículda- mal a região ou esta é
des, apesar do, idealismo orfanada deles � E a im
e pugnacidade- de seu di- portêncía do jornalista
retor, cujo sonho é reside menos na elegän
transformar o semanário ela da palavra do 'que na

em diária de feição, mo- dignidade. da idéia.
derna, do qual possa or- As populações,' às ve

gulhar-se o município ou zes, são cegas, A Sua vis
a região, por ver nele o ta está na imprensa,
fiel intérprete de suas que se transmuda em al-
justas exigêncías. 'to-talente das neivindi -

Ocupando a 165� colo- cações regionais.
cação entre os 500 muní- 'Esr-a asp'ração de um

cípíos bras.leíros , maís
"

órsão de Imprensa con
desenvolvidos e o 9° digno foí bem compre
lugar entre oS municípios, endida por Ar'thur Mül-

ler. Infelizmente" na-

quela época ainda não
havia as condições ob
jetivas para o funciona-

o mento de um jornal diá
rio que levasse além
fronteiras 10 pensamenâo
e o sentímento da gente
jaragueense. Do mesmo
modo, não contou com

essas condições objetivas
Honorato Tomelin, que
dirigia o jornal, (Juandó
lá estive e nele colaborei
no início da década 'de
1940.

A situação agora, é
bem diferente. Ö dr.
Eugénío V. Schmöeckel,
atual diretor do "Correio
do Povo'.', pode concre

tízar o seu sonho desde
que conte com, o apoio
do empre'sarlado e do
povo do Vale do Itapocu.
Fica, aqui, portanto, o

meu apelo em favor do
melhqr aparelhamento do
semanário, de sua trans-'
formação em diário, a

tim de melhor servir à
regfão ,

(O 'autor do ,artigo é o

Professor Eméríto da
Unãversídade Fed'e1ral do
Ceará).

'

'DOIS NOVOS
MUNICíPIOS A

SANTA CATARINA
--------,----

Foram aprovadas pela
Assembléia Leg.slatíva,
resoluções determinando

, ao TRE a realização. de
plebiscitos para a cria
cão ue. doí- novos muní

cípíos no Sul "do Estado,
desmembrando do muní

cípío de Criciúma, aß

jdisfiitos de Foi quilhi -

nha, e Rio Maína , Após
a realização dos plebis-'
citas, o' poder Leg'slat.vo
vai aprovar ,lei, criando
defínítívamente os novos

mumcipios Ie a partir
disso o Estado passará a

contar com 204 municí
pios.
O processa de .erraT'r'

pação do distrito de For
quílhinha, na AL desde
1976, foi desarquivado
por iniciativa do depu
'tado - Adernar Duwe e

conseguiu parecer "

favo
vel da Casa ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADo DI SANTA CAT�
PREFEITURA MUNIC1PAL DE
JARAGUA no SUL

aDITAi DE LANÇAMENTO Nb 13/83 ,- ,CONCURSO DE CON-
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA DO TOS � Estarão abertas

SUL, dívuíge através do presente Edital os laneamen- no' período eompreendí
tos referente a pavimentação à paralelepípedo da Rua do' entre 1 ° de junho a

lAl _ MARINA FRUTUOSO, de acordo com .'0 Edital ::;0 de julho de 1987, as

de Custos N9 13/87, de 04 de maio de 1981 e o Decreto inscrições para o I Con
no' 1.468/81, de 04 de maío de 1987, sendo que os curso Nacional de Con

nonírontantes ficam lançados de acordo com a relação tos promovido pela Re

anexa. A cobrança será efetuada, para cada proprie- vista Brasília. Para a

dade, 07 (sete) dias após a execução dos serviços. inscnçao, sem qualquer
NOME M2 Cz$ despesa, basta remeter

01 _ José Maria da Rocha 99,00 23.760,00 o conto (uma via), datí-

Q� _ H. Wolf Const. Incorp. Ltda .. 9&,34 23�601,60 lografado, em papel oíí-

o� Henrieta B. Neves ; 80,00 19.200,00 do, especo dois, sob

:34 _ José A. Parlem 83,::;4 20.001.60 pseudônimo, com nome e

Q$ '- 'Prefeitura 'Municipal Jguá 106,67 25.600,80, endereço à parte, para
06 -,- Marta de Lourdes .Pereíre 50,00 12.000,00 o I Concurso N�onal
01 _ Alvina Deretti Stender 50,00 12.000,00 'de Poesäas __ rrevista

08 '- Dalcio T. Lenzi j •••• 151;34 36.321,60 Bras1liia -
.

caixa postel
09 -'- noir. Herman 93,00 2�.320,OO 10.7-0467 - CEP 70359-

10-_ Genésio Teplapczynski 46,67 11.200,80
.� �--''_--'-' _

11 i- Henrieta Neves .....•........ 53,34 12.801,60 ESTADO DE SANTA CATARINA
t� _ Décio Grutzmacher 5:)',34 12.801,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE
1� i- Miraita dos Santos _ 46,67 11.200,80 JARAGUA DO SUL
114 _ Olanda Silva Parmo ..•.•.... 46,00 11.040,00

15. :_ Anselmo Schiochet 40,50 9.720,00
16 _ Harry Koch 99,00 23.760,00
11 __ Luiz R. Fagundes 136,61 32.800,80
Iß' � Enrich Scheimle

-

99,00 23.760,00
1� '- Erol Alberto 98,34 23.601,60
20 _ Ricardo Feldens .....••.... . .80,00 19.200;00
21 _ Orival Vegíní : ;90,00 21.600,00
22 _ Veda Muller Radunz 48,34 11.601,60
?�, _ Douglas Conrado Stange 93,34 22.401,60
24 _ Walter Vogel 46,67 11.200,80
25 _ Imobiliária Santa Maria 50,00 12.000,00
26 � Siegfrid Siewert 66,67 16.000,80

, �1 _ Egon Richter 54,34 13.041,60
2$ _ Belizário Bertoldi ,.46,67 11.200,80
29 _ Lauro Stoinskí ., 46,00 11. 040,80
30 _ Hugo Airoso 46,67 11.200,80
3i _ João Murara .. .46,67 11.200,80
3� _ Waldemar Buzzí 46,67 11.200,80
33 _. Plávío Souza Belderrain 46,00 11.404,00

34 +- Américo Witaczik ., 47,:;'4 11.361,60

.

35 ., Imobiliárla Chal� 46,67 11.200,80 I36 '- Ademar Nardelli 45,00 10.800,00
37 _. Adernar Nardelli , ,'41,6-7 tO.OOO,80 j

. 36 _ Clédo Olavo Bastos 56,67 13.600,80 I
�9 _ Anna Sobrinho Sarti 46,00 11.040,00
4Ö _ José Altíno Sarti 46,67 11. 200,80

4. _ Severino Schiochet 45,67 10.960.80

DURVAL VASEL '

Prefeito Municipal'

�AVIO MURILÓ PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRE"fO DE AZEVEDO

. r..

. ADVOGADOS

Direito Civil _ Criminal .; 'Comercial
. -

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mar.
Il.o 97 _ Sala 1

-

Deodoro da Fonseca

.Bresílíe, DF.
.

CONCURSO DE POE
SIAS _ A Shogun Arte
(Caixa Postal 43.021
CEP 22052-Rio de Janei- A Associação de Psis
ro-Rl), lançou o VII Con e Professores e a Direção
curso Raimundo Correa do C. E. Holando M.
de Poesia, com os traba- Gonçalves, estão agra
lhos podendo ser entre- decendo o apoio e o

gues até 15 de agosto de prestigio à sua festa ju-
1987. A premiação será nina, realizada sábado,
em lívros e medalhas dia 20, com inteiro su

aos melhores dolocados. cesso, E informa os re

Os 'interessados em par- sultados do 39 Festival
tícípar destes concursos da Música Sertaneja e

poderão tomar dlêncía do sorteio 'd� tômbola.
dos regulamentos na re- O vencedor do Festival
dação do "Correio do' da Música $.ertane'ja föí
POvo". Crístíano Nichelatti

"O Garoto Revelação".
29 Odair e Odamir, 3°
Dino· da Viola, 4° Trio
Quebra Topete e 5° Tião
da Praia e Josimar .

aOIlIII!') DO' 'OVO

Espaço literário

PÁGINA Ir

-

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL N9 07/.87

A PRÉFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
-

DO

SUL, por seu Prefeito Municipal, Sr. Durval Vasel, íaz,
saber que se acha aberto o 'Edital de Tomada de Pre

ços pata .a execução de 1.500 horas de "SCRAPER"
e :;00 horas de TRATOR ESTEIRA em serviços de ter

raplenagem para a construção de conjunto habítacío

nal na localidade de Tifa dos Martins, no Bairro Ja

raguá Esquerdo.
As propostas deverão Ser entregues no Edifício-Se

de desta Prefeítua, sito à Av. Mal. Deodoro da Fon
seca, 247, até às 11 horas do dia 30 de junho de 1987.
O· Edital 'completo e demals informações serão for

necidas aos interessados, na Secretaria de Planeja
mento da Prefeitura, no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 08 de junho de 1987.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

r •

'Colégio 'divulga
OS resultados

o resultado da tômbo
la, por ordern,

.

fOí: bilhe
te 0418 .._ Marcelo sebeí
7990 _ Flávio Fagundes,
1336 _ Luíza Voss, 1875
_ Roseane Maria Nort
3517 _ Guido Lindemann
No prêmio do churrasco
bilhete 0583 _ Tânia Le
níta D.A. da Silva.

Senai; doze anos

em Jaraguá
O Centro de Treina-

mento de Jaraguá do Sul
__ do Serviço Nacional de

Aprendízagem Industrial
[Senaí). completou na

quarta-feire. 24 de junho
doze anos de profícua a

tuação em Jaraguá do
Sul. Atualmente dirigi
do pelo Sr. Alcino de

Araújo, que assumiu há

poucos dias, o Senai lo
cal vem cumprindo fiel
mente os objetivos, qua
lificando mão-de-obra

.

eepecíàltzada pa'ta su"

nrir o mercado de tra
balho .carente de pro
fissionais qualíflcados.

o Senai de Jaraguá do
Sul é, hoje, ó 'terceiro em

atividades no Estado de
Santa Catarina, acompa
nhando a própria posição
dO município de terceiro
parque índustríal e ter
ceira arrecadador de leM.

Jaraguá Video, Clube
FILMES SUGERIDOS

Verifique as nossas oferla$ de carros usados

e confira os ncescs juros' :mais baixos.
.

,J

Av. Mal.

Dead en drive. in _ Fora de alcance Sobre
. ontem à noite _ Águia de Aço _ Top Gun (Ases

. indomáveis) _ Indiana .Iones e o' templo da

perdição _ O destemido senher da guerra
The Nakel Cage _ Bllod lin (Elo de sangue) _

AUen (O resgate) _ Mad Max LU e III _ Hora
do espanto __ Ordeal by innocence .: Viölets are
.blue (As violetas são azuis) _ Os bons, os maus

e os chifrudos .. Luxúria na América.

CONHEÇA O PRÁTICO E SEGURO "ViDEO
CHEQUE".

JARAGUA viDEO CLUBE _ Av. Getúlio Vargas
Do 49 _ 10 andar _ sala 109 _ Fone 72-2059.

.

Dê a seu amigo 1UIl presente que lembre o ano 'inteiro.
Dê uma assinatura do "Correio do Povo".

Cz$ 250,00

Sul/SC. FORei 12,,1711, 12-1995 e 72-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGÖES, FURGÖES ISOTÉRMICOS E FRIGORíFICOS
Jaraguá J;squerdQ - Rua Dr. Enrico Fermi, .H3 Fone 72-10'17

Nós. tem tud'
I' para agrád r a todos.

.

·.Venh er
a li

. h. h· r I t 87.
Conheça E'r:;:) l.u5s:l1oja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado
Nós temos o carro que você necessita pata preencher as suas exigências.
Saia rodando cem o que existe de melhor:' Monza. Caravan,

-

Opala,
Diplomata, Chevetta- ou Marajó.

Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
Fnanciamento facíütados.

.

Emmendörfer Comércio de Velculos Itda,
Av. �al. D('c"d�r?,5õ7 - Fone3í72.065� e 72-0060 - J�Ha.guá do �ul·SC�----------�--�

ELETROLAR
Com.ercia·1 de Peças, lIda.:·

.

- -

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata-

do por técnicos treinados na íábrlca e o bom aten

dímento é um direito seu.

Peças e acessórios otigiu,ais e assistência téc
nica . autorizada. ARNO, WAUTA, BRITANtA,

.

BIACK & DECKER, FAET,' GE,
- ELETROLUX

FA� e FORNOS LYER. .
" .1. .J -':. -__ •

,

Av. Mal. Deodoro, 1.309 �� FONE 72-220ef
. . - "

.

Jaragüä do Sul _. SC.

PERSIANAS ENGLER COMUNICA AQS
SEUS AMIGOS E CLIENTES 0, �EU

NOVO TELEFONE: '12-2838

CONSERTAMOS - TAMBÉM
-

AS .

.

.

_

SUAS PERSIANAS.
.

'" J

------�---------------_._-�---'-----

-

.

- --------- .�--'-----

I Fríoliveira Com. e Reprefltda.

Fiambreria
1-1

Presuntos, queijos, linguiças. hamburger,
-

kibe, almôndega e outros...

Agora: I diariamente
-

com
.

- carnes bovinas,
suínas e aves.

É ali na Av. Mal. Deodoro, 744; (proxlmidades do

Colégio Divi-na Provídêncra) ou faça a sua enco
menda pelo fone: 72-1187.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul_:Semana â'e"2e/Jurrha 'ii 03tJwho/1987. CO"RIUUO DO povO '�
_ PÁ-GlNA 13'

_Sesi' iá ,reparã."a "OI_ädaJaraguaense qlte cDlleea _eßt: °IPs.o ..

__

. "{
_

.

t � _" .• ".," -; .��._.r , ...:.,...,_,�-=.-_..
� .

"Uma grande abertura realizadas e .as próximas tore!' x Malwee, Reuni- .

. I', '

,
'. ;�_,., .:

.

/ ,: _,' ;--

estA sendo, programada' serãó no dia'Io ..;,. Bi:etz�
. dcaatSt·'o'XxM,·c'.êsnMeg,oMtt�a"_q:eU'i·nMasa.r- 'JMC f·ea·II.Z.8, (··nd·u·ro' ,',dla,s· ,,·18··.·._e ,1'.9para a .Olímpíada -Sesia- ke x Indumek, KÔhlbacll

_

nà de Jaraguä do - Sul; x 'A:rte- Lajé' e Lulírnar x
com atrações '-al�tt�ticas, Weg Máqüinasv., 'e iro' PROVA 'RÚSTICA' A etapa do Campeona- Jaraguá "'Motor Clube

cy.lturais .e esportivas; que: díä 02 ;_,

-

Argf 'li: Weg Começa às 9 horas �de' to Catarínense de Velo- válido - pela q!larta' etapa
completarão a noite .do Máquinas, Urbano x Sea-. domingo, dia 28, 'a Prova _ ciQs,s�' que, acontecena do Campeonato Estadual .

dia 29 de agosto. Trinta "ra- e Menegottí x Man-' Rástíca- Sesiana, nas oa- domingo, dla-.21. foi' cen- 4� Enduro .
/ Segundo '. o;

e, duas .empresas já con- nes. No futebol súiçõ 11-' 'felg'or'ias Fraldinha
I

A 'e
eelada face a ítupossíbí-, presidente do' JMC, An

firmaram suas participa- vre, día 27,.' Neves x Neu- :8, 'Mirim, Infantil, Juve- lidade de concluir a pis,-' tônío Normärío Bona; 'as

ções. São 20 modalidades za, Iadumak x Weg A�_· níl, Adulto .e Veteranos, ,ta 'petas máquinas da trilhas 'estão todas levan

masculinas e,' .femínínas danamentos � Bretzke X" masculino e feminino. A' Prefeitur� ..

que estavam {adas e o percurso terá

em _disputa _e que ,envo�- Seara e' �ia. 3(} _ Malwee :

p:r.ova será em 'círcuíto ,sendo, utílízadas para, re- ,entr� 200 e 220 .qúHôme
verao em torno de 5 ID:ll ' x , Menegot-ti, e" Weg� � X' em ruas, que circundam p,a:os das estra�as �nte- tros, incluindo. além" de

atletas, diretamente. As Marísolj. na:.,boch.a, 'nO' é'Centro de Atividades r,noranas. Emvlsta disso, Jaráguá do Sul, os muní-
.

eliminatórias das modali. dia :3 '.19ga'rã6, Seara '-)f do 'Sesi<, Medalhas tro-
a

\
prova f�i �ransféri�a cípios de Corupá, Mas-

. datíes coletivas foram, Trapp," Wolf: x Kóhlbath, "féS e brindes constarão pelra. Federação �a�an,.. sarandüba.." GuâraÍnirim,
.íníçiadas ,em' .abrít; e '�s- Breteke x Argi. Weg Mo premíação.' 'nense' d� . MOtoCICllsll,lO Schroetler :e Barra Velha.

tão abertas no Sesi as' ' .' ,

.
'

-
. pa�a_ o día 15 de novem- A legada

-

dar-secá na

'inscrições para . truco, xa- O'ola·o· prepara' se 'p'a ra os' Regl"onal"s- bro: Todavia, para o día: lua Gu�,ercindo da 'Sirva

drez.. bolão, canastra, ,
. \., ,-.

'-
.

'. '.

.

, 26 de· julho, est-á confír-. defronte à· ,Bret-tl,laupt,
téaís "de mesa, domíno',

. ,

I ,

mada 'a etapa do Campe- Motes, A-s inscrições 'fL',· '

".. 'A Seleção' Jaragnaen� .' "0 256 8 255 'o
y

eícíísnio, däme, trilhá: si-'
se de Bolão Masculino, �v�ment�. e , respec- .onato Catarínense de ,ra':1: limitadas a' 70, nas

nuca, tiro aO alvo, ,gene-' tomou parte.: . .;ie·' "19'.' "a " 21' O'
Cross. no Autódromo c;:a�cgonÊls graduaqo '''s-'

. \:[ s' resultados das seis A th
.

B ith t
.

ral 'ê� atletismo. de [unho, em 'Tim.bó, da.'
r ur. rei aup '.

. ..

pecral i:nclrvi'diU:al. '

gra-
partidas foram.: Jaraguá. Insendo no programa· duaf�O duplas 'e estredn,'

Nos dias 20 e 21, o

�

2° Troféu' t'Hoi'st Spiess'" do Sul 1.4:47 x 1.418 La" de f�stejos d€>s 111 anoS, te�/no�atós em d1!lplas.
C�ntro de Atividades do (Moita)'; no' Clubé!Ginâs-' ges, 1.489 x 1.419 Faxi- de. fundõção da cldade,. ÂIJ,teS da' etapa em lara-.
Sesi realizou os< JogQs d�' ti,co,: áuaírac�s; -lciCal da nal dos Guedes, 1 �463' x acontecerá nos dias 18 e guá do Sul, o Endmo te-

�Sa�ão, com 20 empresas, dIsputa:. dos, Jogos A�er- 1. 476' Indiiial, L 471 x 19,de julho; ,o 4° Enduro' I'é O!_,ltrêl, ('-m Chapecó, w)

117 equipes masculinas e tO�'ReglOnaHktde�'19 a"23' 1-.442 Gaspar, 1.456 x Mil e 'uma Trilhas, do d:a.5.

19 femininas e 408 párti"' d� ßgosW. 0: ofa:eI? 'ser�. 1.-4,:83 Bluménau e 1. 474

,cipántes nO totiil, que es-' VlU para o. 'reco�heclmen- x '1.490 Concórdia. .

1 O·
· -

'M I·
'
,/

-

..tiveram' envolvidos em to e �mblentaçao· ,
,das "CIDADE, DE ,JARAGUA'i ,� ,lYISao:' a vice segue' ,Iid.erando

_ 136'-partidas no �domiÍl:ó canchas,' além de aprlmo,
. /,

p, general F. canastra: M, �ár a técn;�a do�' coman� Nos di'as 17, 18 e 19 de _...A quinta f{>dada do "rica x Alvorada, Cruide /

, dom.inq.M" trUco M, ge- 'd'/1dos de Xitto Bást�s< _. ,julho, a Sociedadé Viei= SegundO turno realizada Màtlta x Aliança e Gua-

neral M canastra F rea�' Desfalcada, ii" Seleçao rense promove o 6° Tor- -domípgo, não alterou
/

a rank x �Malvice.

,lizadas em �epen.dêndas 'C0í1qi.�1st?U o quarto' 1ú-, lileió de�Bolã() "Cdade de :tábu'a . de d�assUica.ção' O Campeonato Sênlor

do Sesi. gar, atráS de Jndq;aL f Jára-fluá'''' cOmEmorat·vo· dos três p r in cli pai s" '(V�teranos). da LJF, con-
.

Ém '., desenvolvimento Blumi:'nau e Coneórd!a, aos' 111 anos de fundação as p i r an t � �. ao ti- ,cluiu sábado ó primeiro
.
,estão os jogos d� futebol' obtendo, nb.-entq_nto; as de Jaraguá do Sul. . Do tulo do CampE;!onato ,da turno. Bota[ogo 2:xl Mal

de salão, futébOI suíço primeira'e sellun(1a lT"e- ,Torne!;o ,piarticinarãÖ"ot.- 11,\ Di\visão da Lig� 1ara- -vice, João, Pessoa .1xO'
livre e bocha masculino,. thores 'médias, a,traVp.8 tO' sóc:edadp1', .

de Blume-
'

gua�nse' de Futebol, qUe, Caxia-8 e Alvorada '. Ox2 \.

válidos pela segunda fa-
' do!':

.

bolhn;stás A"'ö1d0 nau, Joinv'iUe"._ Inçla�al" tem a r�aljzar.' ainda, so- Veteranos Gua,ramiri:n
se de classificação dOs Güths e Sebastião KrauSe It.a'aí e Jaragt.liÍ. ment� duas rOdà?as: -feram os resultados. Ho-

campeonatos que_-apoIita- R
'I'

'I"d: AI
·

.

d f
Malv'ce com 19 pontos, je,à tarde "(dia 27), i05!ani

rão os finalistaS à Olise-
_
elUooa ,:e, YO el na-- ,segun a ase Botafogo e Cruz de Mal- ,1)a, aberl:ura do 'returno,

'

ja. No futebol. de ,salão" 91 ta c?m .18 pon�os são os
_

.)'Oão PeE',s,o� x Vete.ranos
quátrö Iodadas já foram Cinco' pa.Í'ticlas,. ab(ir:á:rp. jogam' pelO adulto F' _

atuaIS lIderes, do .

Cam- Botafego �x Alvorada e

O
• a segunda ·tfa.se 'do .câfri- AGV x Raio X, mirim M p�onato. A fOdada do-dia Malvice x' Caxias.

� OIS I'oq"nes peonatö' Regiona1 dª Li-' _CfuQe PO.merode x Cen- 21 apresentou os resu)" ,

O quadrangular, come-.
"

,:

.. '

.
. -. ga de, Vólibol '�. Basque-' tro Educac�onal Évangé- tados Garibaldi Ox3 Cruz mQrattvo aos (iS anOs da

' .... Nova Brasília;'Oxl' ,tebol, no GináSio de. Es- ·lICo e pelo adulto M de Malta, Malvice ,3xO Liga, fev'8 rodada dia 21

. Bangu.,.. éObra Oxl Portu- pörtés ÀttÜr Mulle!,". No MG x POIDerode. No do- Américä, Aliança Ox2 ,'com aS' partidas C'f.>lj,co de

g'Uesa., Continental 2x�, .sábado, ,dia' 20, Duarte mtngo jogam: Cen1:ro Botafçgo e Alvorada lx3 Pémlà Ox2 Ponte Preta ·e

Rio' 'Molha" Cantareíta
.

Magalhães' 2xl Armalwee Bq. Evangélico x Boma- Gua.rfni:',
'

.'
.

.

_

Our() ,Verde 4xi- Vitórià.

2xl ,V..l1a Nova, Olaria (infantil F) e Clube das go (infantil. M), Centro A- Pnmeuona, ,ass�m Ne,ste, ·domingo· jogam

OxO Estrada Nova, Inde"; Doze S'xO, Raio X. (adultO' Ed. Evang_élico x Roland \
como :os Aspirantes,·, têm . Chíco de PauJa x Ouro

peildênié 2xl Mec: Gésà:r Fr; no dia 21, T�resa.' Ra- Dornbusch (mirim F), fodadas néf.te dia 28:, Bo- Ve-d2 e Vitória x Ponte

fora,m os r.esultados da· mos 2x.l Homago en/an- 'Duarte Magalhães x Ho- tafogo x GaribaJdi, Amé- Preta.
"

.

'

sexta rodada, do __ ,Cam- til F), A.Ímalweé 3xO· AGY . mago (infantil Fi ... e Rh

peonato Munidpal .Var-· (aâulto F) e Ki-Kaska 3xO' Kà.ska x perdedor da

zeano; Neste' dia 28, '1ilO .Conf. _Grithus; .

(adulto pa-rtida MG!Co�gtrusol x

tlstactiO, do' Nova Alian- M). Neste dia 27
, (hoje) Pçnnerode.

t�n!�rn���,;�t���:' � \, Futsal: li:g8 ,conc:lui . 'camp'êonat1Js '

NÇlva BrasJ]la, Contmen-.· .

'.

'.

,
,

tal,'x" Cobra, Braverde x
.

A ,Lig�': Jarªgua(mse de' Seleto;' Seleto x Rio Mo�
- .A.rsepum, V. Lenzi x. xv 'Futebol de SalãO está en lha e Ardtüno Pradi x

�ovembro, "B" e ,S. Lu- cerrando (Js � campeona- Nápolis. Aindá na' sexta
Zla x XV N�vembro "4c",

.

tos citadinos adulto, ju- f;eira, pélü- certame inÇan-
- A: última rodada do vEmÜ e infantiL válidos "'i:,il, jogaI:am· 'Ar-dl{no

primeiro turnQ do T<.�rnei? péla Copa Í)àlceli�.' . Na
,

Pradi x Beir(,l. Rio.,. Neste
de Futebol de Campo da ,categória" adulto, dia' 19, �ábaclo, dia, 27, às '1::,-1130

CMl;! de §ehroeder,' a- Ardufno Pradi 2x3 Seleto rogam Juventl,Js x Rio
'preSfentou d:omlingQ ,oS! e Nápolls lx3 _RiO Molha' <�V:[_01l),a (infar:.\r1\. 1:.l.h2-0;:=

- r�ul�dos Olimpieo .3x2 e na terça e sEixta�feira
.

,$;�J�tó :x· Fanrana e 1511'30

Inter��ional el.Come'r- '. jogél,I'.aln Rio' :tv1éL'h� x. NdpbIit x, Urban-o ',pelo
elal lxi GrêllJ.lo Toma- Arduino PlilaQh Nápol:s � juvenil.
!feIlt. Jogam dia '28, Co-'

.

'

.'
'

,

,

f
lli:��! � ��:!�: �öm�;' 'C,DRREIO ,PO "OVO,' 12�O:091

;.-, t.e.Ut. ,

.
-

ela,rice,
_

,raz '_medal'has .do México"
Os ,atletas Ademir Ro- Neste .sábado e domiTI·

esler e Luiz Roberto Pe- 'go; Em' Joinville, pelo--"
reira, participaram . no Campeonato Estadual Ju
final' de' semana, nO IbÍ� venil, Walmir Oestereich
rapuera, 850. Paulo, do. chspul1a as pI10vas noS
Troféu Brasil de Atletis- HO é 400m cf barreiras.
mo, represén:tando "as ' No MéxiCo, Clàrke Kuhn
coreS dG, l!luni�ípio e dos é!.tléta' formada em· Jara
patrocinadOres Dal�el!s / 'guá cl<) Sul nas mãos do
CME. CamélIa Holiinger Pl'Of. José. Aügusto Ca

pOr problemas
/

de contu-' ,glionL foi a única med-a
sãd:- foi a grande aU$ên- lha de ouro' do

.

Brasil no

c'a, -iJ;npedindo.o duel(), " tÔo, Campe.onatô In�er--
com Mari.a do CaFmo :Fia- .contin:ental de AtletIsmO
lho, em 'dlspu,ta da va�C}

/

�o; salto em a�t'ura (Ini80}
-Pêl.ra os Jogos Paré!,me� .o�tén€lQ tambem à 29 Ju-,/
ric---:mc,,,,?< Ademi'r o��ev� �ar'; nos'. 1 �Omc/]jarr�iras,
o nono 'lugar nos '400m Ela. �jntêgr.a, hoje a equ�-

, c/barre'TaS :e Luiz Rober pe' dê Co·ÍÍeórdia.'
. to

-

não classificou-se ..

'
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Is Ilotaç,ies' de Fláviô José FERJ planejacurso deeilenão"para àdostö
.

. - . - " /

... Ainda a BESCOR. A nota da última semana sobre A Fundação Educacío- nístrado: por professores
Os' acontecimentoS na Bescor. da Capital; reve- nal Regíonal Jaraguaen- de Florian6polis •.
Iam uma' outra versão, que, afirmam, é a verdadeira, se programou, para o

naqueles. episódios. 'Segund0 especialistas em bombas mês de agosto, com Iní- O custo total serä , de

de retardamento, tudo o que acontece na Bescor faz cio previsto para o' día Cz$ 1 !!lU, ç:pnstando dos

parte de um. plano minuciosamente elaborado ,pela ex- 21, um curso. de exten- módulos relações huma

govEfrnador, pára desestabilizar o Governo Pedro IvO,
-

são em relações huma- nas, comunicação," líde-
'

Para tanto vale-se do Sr. Neí Wilson de Pascoal, Pre- nas, destinado a docen- rança e participação e,

sidente da Associação dos Empregados da Bescor. tes e profíssíonaís das dinâmica de grupo, " A

também chefe do Dep'arla:m_ento de Pessoal/e anti go áreas pública e prívada, instituição, r.�V'ela Carla

fantasma da empresa, protegido do De. Federal Ar- . com duração de 20 ho- aguarda o parecer do

tenir Werner, seu cabo eleitoral e grande propagan- - fÜS, para uma clientela' Conselho Estadual de E

dista da última campanha, que distribuía fartos brin- máxima- de .35 a 40 parti- . ducação, para o curso de

des entre 'ös empregadas. A razão principal desse si- cipan tes . As inscrições pós-graduação em' peda
nístro plano é' fazer .com que a única empresa supe- .serão abertas nas próxí- gogia, no segundo se

ravitáría do sistema da Codesc passe pata as empre- mas semanas, informou a mestre e, também, para
sas que fecham no vermelho. Do 'jeito como andam diretora da FERJ, pro- _

o curso de pós-gradue-.
ss coisas, Amin está conseguíndo o seu objetivo. fessora .Cerla Schneider, ção em pedagogia,
I .:.. Os deputados estaduais cetarínenses, passaram a adiantando que ó curso pré-escolar e de 1" a .

4'

ganhar, em junho, Cz$ 253 míl, Para ser exato: Cz$ terá apoio da Associação séries do 1° grau, que
253.333,15. Uma ve.rdaderrél! afronta, uma fábula, se Caterinense 'dlas Funda- deve iniciar no ano que

comparado ao salário mínímo atual' de Cz$ 1,9 mil.
-

ções- Edueacíonaís, mi- vem.'
,

Começaram em .Ievereíro com : C:i$ 85 mil; em

p'.
" ,A Associação Comer-

março toram pa'ra Cz$ 104 mílt em abräl a Cz$ 120 mil;' 8Vlmenlaç'ão as ante.nas' canti,Rua . cíal e Indústrial da- Mi-

em maio para Cz$ 193 mil -e finalmente em junho, '

,

cro e, PeqUena' Empresa
$ At d d d do i Vale do ItapocuCz 253 mil; en en o a pe ido da' recebeu igualmente, em (AIIÍevi), está convídan-
_ A deputada petista Luci Choinacki abriu o "bico" !S�'cre:tàrlia da Agrícul- seu Gabinete, o eng. do os

' associadas, nota
oe seus colegas torceram o nariz. O dep . Paulo Bauer tura e do Abastecimento. Wilson Silv& Júnior, da damente

\

aqueles que,diz pela imprensa que apesar do valor, deve-se consí- o, prefeito Durval Vasel, . Miquerinos '" Ellgenharia têm pro.blemas de 'finan-
.terar pedidos de eleitores pera festas, 'casamentos, ri-. encaminhou telex, esta de Fundações t.tda que, ., cíamento junto aos ban-
Ias, passagens e, até ,empréstimos. Duwe tem idêntica semana, ao ministro Iris comunicou o Interesse
opinião e ate' acha que estaria melhor 'como diretor da Resende. da Agricultura, dê e struí cos, para partíclparema mpresa em con ruir do semíaérío ";'Análise
unidade da Seara em Jaraguá do Sul. Ora, pois pois! solicitando que Q Estado .em Jaraguá do Sul um dó Pacote Ecenómíco/

_ TranspoirtaildoQ "caso" para o terreno municipal, Seja contemplado Com apa:rilJh:otel, havendo ín- Refinanciamento das Dí-,
os vereadores de Jaraguá do Sul passam a receber, a 'maior número de . vaci- clusive possíbilidade de

, .
,... vidas Bancárias", a ter

partir de [unho Cz$' 33.400,00; que correspondem. a
. nas centra. a febre aftó- compactar Com o proje-

4010 da reee
..

' ta municipal, calciilada pela média dos , sa, haja vísta a necessí- t d
'

tru -

d .Iugar neste dia '�7, com
It C\..� .' o e C�)llS ruç�to e um início às 13h30, na sede

últimos quatro meses. Em resumo, são Cz$ .. !..... dade da 'realização dê hotel ClOCO es relas que d F d so dAs
.

517.700;00 que, o munícípío [Ieäa-se os contrtbuíntes] uma ampla campanha de um grupo empresarial da 't� _e eraça
,

as s a

paga. pará manter os seus vereadores.' Estaria valeu-
-

prevenção, ante a posst- cidade tinha intenção de ,"-' iacöes de MICro e. Pe-

do a pena?.' bílidade do 'Surgimento- edificar. quena E�presas de. San-
,

_ A resposta deve ser dada pelo eleitOr. É um va- da doença, já- manifesta- De outra parte, infor-
ta Catarma, em Blume-'

lar respeitável para um país à b�ira do abismo. E da no Rio Graride 'do mau VaSel que já' foi
nau. \

também chamativo. No' próximo ano haveréÍ eb�ções Sul. O Prefeito, em com- concluída a pavimenta- Os temas a serem a-

(se não "pintar" um casuismo pela Constituinte) e pe- panhia do secretário - çãO de uma das curvas bordaêlos serão;' 'Leasing
lo que se percebe, 'serão dezenas os candidatos a Balduino Raulino� parti- da 'estrada de acesso às

_ Refinanciamento das
c,oncorrer; Cada �artido legalmente constituído pode ci.param quinta-feira à antenas de TV, .de cerca Dívidas Bancárias e, ain
lançar até 45 candidatós, o triplo do número de ca- tarde, na Delegacia do de}O metros, 'estandö da, Pacote Econômico _

deiras .

.
'

,

\ MEC, em Florianópolis, em obras él segunda, de Clmsas e Consequêne.ias
_ Em CQlrupá, o vereador e presidente do· PFL, Er-

. da solenidade de libera- um total de quatro' cur- para as .'Micro e ,Peque-
_

nesto Felipe Blunk, segue a caminhada rumo aó Paço ção de recurso's do Mi- vas, nos 16cais mais in- naS, Empresas. Renoma
MUDlicipal. O partido tem feito reuniões oomunitári,as' lni!stér'io da Educação gremes.· Em' Braç� Ri- dos advogadQs, tributa
com boa partidlpaçao, como em Itapocu-Hansa e ;Fa- que contemplou também beirãO Cavalo' oS aterros ristas e economIstas / elu
xinaL, Blunk terá apoio de .valioso cabo eleitoral, o J'araguá do Sul com vei- nas· cabeceiras ,-da nova ,eidarão todas as dúvidas
vice-:preieilo Oto Ernesto Wéber, do PDS, que vai re- bas do salárió-educação, . ponte· recém-cOnstruída constituindo-se para o
tribuir a quem: sempre lhe apOiiou. E disso não abre, cota f-ederal: foram igualmente con- �icroempresár-io da Toe-
diz abertamente._

.

O Chefe do Exec4tivo cluídos. gião -uma oportunidade
_-A Associação Comercial e Industrial, 'após relu- rara de desfazer pontos

tância, decidiu por apoiar a permanêncià de Norberto 'I' I, _,' duvijdos()s e
.

prOblemas
Hafermann comö díretor-administ-rativo da Junta Co-

,_ Drogarl·a Cltarl·O,e:Ose decorrentes áos fémas.
mere1p.I\ do Estado. Diante d9"pallpérr;ma' representa-

,_
.

�'ã<1 do municipio no governo do Estado, a manuten-

ção .d,e Haferm�nn pelo menos ·constitui-se :q.um eslrei-
'-.

!��. �e ligação. A decisão agora é do secretário La· muda endereço.
A Drogari.a Catarinoense, filial da Av. Mareéhal

Floriano Peixoto comunica que a partir do dia
i 10 de julhO atenderá em suas novas e amplas
I instalações, ria Rua Presidente Epitácio' 'Pessoa,
I

na 111 (EdifíciO Jaraguáh defronte o Corpo de

It Bombeiros Voluntários, onde continuará prestan-

't
do o m.esmo atendimento à distinta clientéla.

'

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME tJMA

DECISÃO, INTELIGENTE.

Café S ß'S S E

A EERJ, para abrigar
a nova faculdade e os

'Cursos, está construindo
com apolo integral da
Prefeíture. um nevo blo
co. já coberto e em fase
de rebocagem . Tem
980m2 de área "'col1struí
da.

DíYidas:

microempresários
'vão a Blumena.u

,
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