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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE. SfMBOLO DA FAMiLlA JOUADAN

A. nova linha tronco
está agora' interligàda
com diversas outras' li
nhas que cobrem' o Esta
do, bem como com a Re
de Postal Aérea Notur-

.

na-RPN, chegando a Ja

raguá do Sul entre 11 e

12 horas e partindo en

tre 15 e 16 horas.
As postagens, coletas e

entregas
..

de malotes, cor

respondêncíes e enco

mendas SEDEX, informa

Gaspar Lermen,' estão.
sendo realizadas em fun

ção dos horários de che
gada

.

e saída das cergas..
do

.

tempo .necessérío ao

tratamento interno das
mesmas e dos demais re

cursos humanos e mate
rIaIS disponíveis . pela

.

ECT em Jaraguá do Sul.'

A Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos
integrou no dia 1s , de

julho Jaraguá do Sul à.
Rede Postai Aérea No-

:i!:urma-RPN, Essa ínte- .

gração, conforme o Ge
rente ')ERCA' Regional,
Gaspar Inácío- Lermen,

significa que as cargas
nacionais originadas e

destinadas a esta cidade

passarão' a ser transpor
tadas através de viatura

[camínhão)
.

exclusiva"
plel-rm:ihn'do uma

. maior
.

segurança ao

s
í
s tem a

. de transpor
tes e uma maíór qualída
de aos serviços SERCA e

POSTAL, uma vez que
será eliminada a atual

dependência das linhas
de transportes dolettvos.

Lei vai delimitar IS bairros em' J S
A Câmara de Vereado-

.

res, a municipalidade en
caminhou- para análise e

votação, o novo Código
de Obras Código de Pos-

. tufas· e o novo períme
tro urbano, atingindo
até a cota 100 metros. A
informação do prefeito
Durval Vase] acrescen
ta que as .obras do. re

servatórlo três dO Samae
CGIIl capacidade de 1 mi
lhão de litros de água,
foi iniciado.

O secretariado muní
cípal debateu na 'tarde
de quinta-feira, um novo

trabalho que será execu

tado, a cargo da Se
cretaria' de P;lanej)tmen
to. Trata-se da delimita
ção e denominação ofi
cial de todos os bairros
exístentes . em Jaraguá
do Sul, haja vista a ne

cessidade de constar no

Plano Diretor, como' um

documento necessário de
terminado pelo próprio .'

crescimento da cidade.

Hovas linhas Jaraguá/S. Paula/Rio,
A Itapemírím/Penhe

promoveu na noite. de
sexta-feira, 3 de julho,
em dependências do C.A.

Baependí" o' coquetel
de lançament.o de novaS
linhas de ônibus, com

partida de Jara'guá do
Sul, com o destinO a São
Pauló e Rio de Janeiro.
Autoridades municipais,
estaduat\s e federais, di
retores da empresa e

convidados prestigiaram

o ato. A linha Jaraguá
SãO Paulo será feita em

,ônibus convencional e

leito (Rodonave e Tri

bus) e a linJ:la Jaraguá-
.

Rio de .Janeiro, só con

vencional, pelo Turbo
PN-3.
Outra linha está sendo

solicitada junto a.o DNER
.

direta, ligará Jaraguá dO

Sul a POrt;:> Alegre, pre
vista para agosto próxi
mo.

A programação co- No' mesmo horário, no e Grupo Cicatriz (Jara-memorativa aos 111 anos- Agr,opecuário,,· apresen- .

guá), no Agropecuário;de fundação de Jaraguá tação da Academia de no Juventus e no Baependo Sul, encontra-se em Dança' "Movímentus In di, . Bailes do Colono e da
fase de montagem e a-. Actus Cenícus _;_' LUGas Rainha dos Bstudantes ,

certos Iínais, onde a a- Davíd", Para o dia 20, Nos dias 25 e 26, na se
tração maior será a 1 II- abertura oficial do Mu- . ciedade

.

Aliança (RiO'Feira da Malha, que vis- seu Municipal e do 2° Cerro II), a Festa do Co
lumbra sucesso. Todavia Concurso' Fotográfico no lono , E no último, día de
eventos esportivos, cul- pavilhão da RFFSA; día festas, -26, às lOh, Festi
turaís, musicais e lazer, .-22 às 20h, Agropecuário, val doe Bandoneons (Aproporcionarão .

'durante, folclore.. com .0. Grupo gropecuáríoj, 15h _ Co
a "Semana de Jaraguá", Fcilclór(co Alpino Ger- ral Santa Terezinha de
excelente entretendímen- mämco e Grupo F.olcló- .Tíníbó, 15 _ paraquedis-'
to. O "Correto do Povo" rico Pomerano e -día 24, mo com "Os [caros do.
adianta Os eventos mais estréia da Orquestra de Vale", em Rio Cerro II;
representativos

.

da "Se-·· Câmara da SCAR e Fes- 15h30 _ no Estádio Max
mana", que vão de 11 a tival da Música Sertane- iWlahelm, Seleção Varo'
26 de julho.' ja. zeana x Seleção de Rio,
Na noite do dia 17, Dia 25 de julho, 311- e- Negrinho. No mesmoi'

além do Torneio de tapa do 59 Campeonato horário começa o 'shoW!
Bolão "Cidade de Jara- Catarinense de Vôo Li- de encerramento do
.gua", na Sociedade Vi-. vre, 15h _, Pestíval da Campeonato de V.ôo Lí
eírrense, acontece a Pro- Canção Infantil Jaragua- vre, no Loteamento Dal-I
va Rústica DME/C.orreio ense [Fecíja), .20h-show mar, entrada de Schroel
dO Povo (leia página éS- Blumenähe com Banda. der, cOm a parttcípação .

portdva): no .día 18, às Doíc. Banda Theash' e das Bandas Robim Hood
19h30, Encontro de Co- Sementes da Terra (Blu- (J()inville), Má Compa
rais, . na recreativa da menau), Banda Sul Fluí- nía e Musical Arco Iris,
Marisol, com 'partícípa-. do (Balneário Camboriú) estes de Jaraguá do SuL
cão da Associação Coral .....,..�--_.._----'--...;_----_;_------

de Florianópolis, Coral UDO VAI .PRESTIGIAR FEDERAÇÃO. 'LOJISTA
da Comunidade Evange-
líca de Oxford, Coral São

O empreSário Bruno topp. Os compromissos'
Virg.Hio (Nova. Trento); Breithaupt foi eleito du- do Congresso foram to�

rante a reuiüão-almoço dos quitados, registran-'Coral Evangélico Jara- de quarta-feira, presí- dó-se inclusive um supe-guá e Coral da SCAR. dente do' Clube de Di- rávit financeiro de Cz$

PDS reu'le retores Lojistas de Jara- 225 mil, a rever do CDL.í
guá do, Sul, "para o perío- O Clube de Diretores

dl·r'elo;rl·a' s·.eu'unda·
do de [ulho/B? a ju- Lojistas' ae Jaraguá do
nho/Bê, devendo a sua Sul, apresentou chapa à
posse acontecer nos p"ó-' presidência da Federa-

.

Ie' I·ra xímos días , Ele. substí- ço . dO Comércio Lojísta'
tul a Ivo Ewald. Como de Santa Catarina, enca-

A Executiva do Parti� vice-presidente foi eleito
. beçada por Udo Wagner"

do Democrático· Social de Rafael Dímas Nazárío, que confirmou o convite'
Jaraguá do Sul, reúne se- tesoureiro' Sérgio 'Luís para concorrer, . vendo
gunda-íeira, às 20 horas Nagel, diretor socíal . Luiz nele como uma homena
no Clube Atlético Bae- Lanznaster, diretor . rela- gem ao CDL. de Jaraguá
pendi, os membros do ções públicas Udo Wag- dó Sul. Wagner' disse
Diretório Municipal e de- ner, diretor .

secretário que aceitou o desafio e

mais correlegâonáríos. Mário Papp, diretor do a eleição dar-se-á no día'
para uma discussão am- SPC José Ramos de Car- 15 de agosto. com chapà
pIa da situação politica e valho e diretor sem pas- .

Única, que deverá rati_(
econômica nacional, bem ta Ivo Ewald . ficar a. chapa registrada.
como traçar diretrizes e No en.contro dos lojis- A Federação reúne 84
metas futuras do" parti- tas cOmentou-se ampla- CDU e 91 SPCs, envol';
do. O deputado estadual m�nte o Sucesso do Con- vendo em torno de seis
Paulo Robelto Bauer de- �resso Es,�adUial" rlealiza- mil lojas filiadas. Uma'
ve marcar presénça e· do' em maio, c.om 318 das prioridades da ges
fornecer subsidios para participantes, superando tão Udo Wagner na' Fe
o posicionamento, do -PDS as expectativas, segundo deraçã.o, segundo' o pró
frente o' quadro que

.

se o relatóriO do· coordena-' pri.o, Será. o treinamentol
'apresenta atualmente, em dor Maur.o Koch e do' te- nos CDLs, para diretores
todos oS níveis. soureiro Ronaldo Koehn- e gerentes ...

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

FEIRA DA MALHA DE JARÃGUÁ _ UM PRESENTE AO·

CONS SO". OU'EM VIER VERÁ •
. UMlDOR.·

IRTIMI Expasilares "
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.Cente
parabéns e sucesso na

nobre carreira que abra

çou.
PRATO T[PICO _ A

SCAR inicia nos próxí-.
mos días a venda de car-'

tões pare- a Noitada do
Prato .Típíõo., .Itáliarío,
marcada para o día 14 de

agosto, no Baependí. A

nimação de "Os Clarins
de Prata" e sorteio de

prêmio, dentre eles pas
sagens -aéreas �,_hos,peda-,

,

gern
-

em hotel .cínco eS
trelas. Não,perca esta.
TELEFONISTAS _ Cer

ca de 60 tetefonistas' par
ticiparam do jant;;tr ,

de

confra.temização ,alUSlivo\
a passagem. da 'data, dia
25 passado, no Baependí
Além dos bríndes sone

ados, dez passagens ro

doviárias a, S.
,

Paulo,
Rio, Curitiba e Ploríanô- ,

pol!l$ teram pfer�cidfas)
através da ,'Agência, Cos
mos de Viagens. '

EM BRAS[LIA' _ Nossa

consagrada Banda Lyra
da Aurora, fez sucesso

no último final-de-sema

na, na _ Festa. das Estados,
em Brasília. A barraca
de Santa Catarina" como

sempre, a mais' movimen-
, tada .e divertida" m0S-

trando a qualidade ca

tarlunlense. Patr,abéns aos

músicos da .Banda Lyra.
RICHBIETER _ O ex

mini�ro Karlos Richbi
eter ,confirmou, sua vin

da a Jaraguá do Sul, pa�
ra uma palestra durante o

próximo Encontro de

JóiaS, :r:elógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo' o ,mais para
,presentes na

-

Relojoaria Avenida

CORIEIO POVODO PÁGINA 12
,

, '

.' .[�Haguá do Sul _ Semana de 04, a 1º de Julho qe 1981
�:.:;.

PIAZERA ASSUME
Em concorrida' ;

assem-
, bléia festiva, na noite do '

dia 2, no Itejara, o Lions
Clube Centro deu' posse
à nova diretoria, quando
o CL Osmar Vailatti pas-
sou a presidência ao CL
Afonso Piazera Neto.
Osmar ágora é o secre
tário do clube e Arthur
Rode" .o tesoureiro Vol
taremos ao assunto.
EM JARAGUA..;. A, d

dade >fecebeu no Iínaí-de
semana último, o, Sr.
Luiz Fernando Beraldí,
'de 'Rezende�RJi, dirJetor
da Míchelín do Brasil e

uma das maiores' áutórí
dades do, pais 'em ornito
logia. 'Criador de' cana- ,

'rios, foi o juii do ,121?
"Campeonato Estadual Ide

Ornítologãa, Brog'iou
mtâto o plan'te!l existen-
te.

'

CASAMENTOS _ Nes-
_

te '4 de 'julho, na Matriz,
às , 15h30 Silvério
S1lenge:r:/LaudeFina Her
nacki, 16h15 ;_ Julio Cé
sar

'

Tomazellí/Natálía
Carlini, 17h15 _ Osvaldo
Russf/Cerlí Martins, .l8h
Adilson, Grossklags/Van
da Hillesheím . Na Barra
17h30 _. Afonso Langa/
Nádla Michalak e, l8h �'

Luiz C. Buzzarellö/Jaoí
ra Rozza.
NOVO �DICO _ Co

la' gia;ú ein medicina nes
te Idia 4, pela' UFSC, em

Aoriânópol1is, AÍexandIIe
Andria.n!i, que também
estudou em Jruaguá;

-

, à

"época �m que o pai, Al
do Andrimi, gere!lc1ava
a agência do Brade'Sco.
Ao Alexandre e a famí
lia 'An�riani, os nossos

ção matrimonial, os jo
vens Luiz Carlos Buzza

.
relia e Jacíra Rozza. São
eles filhos de Constan-

Bmprerärtos. Devido la t f i 'R d
.t i n o (L u c i la) Buzza-

erça- e ra, Ia
,
e e Fe- rello e de Anacleto (Ag-comnromíssos em sua a- mínína de Combate ao-- .._ nes) Rozza. O ato será

genda, não fixou da'ta,
�

Câncer de Jar'ag'uá' do'-- apadrinhado pelos casais
Porém, é certa a vinda à Sul' O atendímento gra-•

,

�" Rcgérío Tomezellí e Sra.
cídade, Muitas 'plf(>'rma-' tuíto dá-se .no Posto de . Paula Afonso Franzner e
ções importantes certa- Saúde. Sra. Nilton Pedrí e Ja-
mente trará - DR MARLO

'

F
.

:'
'

:-
01 'nete Wackerhage, Djãl-"

130MBEIROS - Cogi- bastante concornda ,a' ma Boga e Marisa Franz-
ta-se, 'à, boca pequena, posse do Dr.. MarIo Sou- ner, Valdir Bertoldi e
que o próxímo presíden- sa e elo Sr. Ralf Her- Sra., Elemar Nasetto. e
te do Corpo, de Bombei- menn, na governadoría sC' k
ras Voluntários de Jara-

Sre ., esar Lempe e
de Rotary - Distrito 465 Sra.. e Amarildo Pio-

guá do Sul, será Adolar e na presidência do Ro- vesan e Ana Maria Na-
Jark, ex-presidente da tary _local, na sexta-feira O
corporação E' atual geren-

säto . s nossos para-
no Baependi. Sucesso na béns!

te do Banco do Brasil. nova empreitada.
' --�-------

Deve substituir a Alvaro G.E.R.A.L. '_, Con- ABERTO O PAN'ARTE/86
Mann, que cumpre sua Iírmado, Bruno Breir NA SCAR
segunda gestão. thaupt 'é o novo presí- O Panorama, Catarí-
T.O.Q.U.E.S. _ Cur- dente do CDL de Jara- nense de Arte _ Pan'Ar

tindo o filho Israel Al- guá do Sul. 1// Em a- te/86, foi aberto à visita
berto, nascido dia 19, o gosto, Udo Wagner será ção püblíca. !Reun�ndo
vereador Luiz Alberto eleito presidente da Fe- trabalhos de 29 artistas
,(Roseli) Oeschler • /1/' deração dos Díretores consagrados 'e que vem

Casel Nélson (Adelallde) Lojistas de Santa Catarí- se destacando, a mostra
KUtzlke, comemorando na. 1// A 'Feiira da Ma-' permanecerá em Jaraguá
25 anos de casamento. Iha, de 18 a 26 próximo,

. do Sul até' o dtél! 12 de
.;// Sesi .realízou día 3, a promete surpreende'r po- 'julho, em dependências
festa'de encerramento e sitivamente. // / Na prí- da Socäedade Cultura
entrega de cE"rt4'íicados' meira página, em primei- Artístíca. A exposição
do curso de modelagem. ra mão, OS principais e- ltinetanti:, poderá ser a

Agradecemos convite. ,ventos da, "Semana de precíada pelos cnttores
NA ,AM-IZADE - A Ja,raguá". Quem sabe, da arte. curante o día.

APP da Escola Municipal sabe. O
. Pan'AÍ1é/86 fm mon-

"Alberto Bauer" progra-
__ '__

,tédo' pelo Museu de' Ar-
mou para_ O' día 18 de ju- LUlZ CARLOS E te fie S .nta Catarina
lho, baile de coroação da ' . , r"ndação

' Catarínense de
rainha dos estudantes, na JACI�A -

ACONTECEM
Cultura e tem o apoio, à

Sociedade Amizade, mu-. A Capela N. Sra. das nivel Iocal, da 'Secet,
,sicado pelo Grupe "Os Graças recebe às 18b des- Fuooaçãd Cultural e

Frenéticos".- É baile pú- te sábádo, para a bên-, SCAR.'
blico.

,

INSTALADA _ Em

& .. Informações

.

a

conteCimento concorr1ido
seguido de coquetel, foi
instaladéi! oficialmente ,na

Marecl}al Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

"

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE:72.2607

Cal'in!)oso
A ROUPA INFANTIL

Nas' lajas Cari,ukoso, 48.'· de

1 desconto 'até' o dia 15 de, Julho
Av. 'Getúlio Vargas n<? 9,' e Av. -Mal. Deodoro

Fonseca 'nO' 882 .:_ ao lado de Papp M,odas.

i

J.__ .,

,
-

.s
.. to>'

da
.

"

- -

João'
,'_

e
O ponto elegante de vestir bem OS seus pim

polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, ,a sua

espera, sempre' com as últimas 'novidades.

-

Goruja
Seus fUbos merecem uma loja só para, �Ies.

Loj� Mamãe-CoruJa o castelo'de seu reitUuíó �
sua ,prtnces1nha. Enxov�s par� � beJ>ê, roupas i�-,
(anto-Juvenis, perfumes, biJoutér�as, artigos p�ra

, present..
.

Rua Barão do Rio Branco 168"': Fone 12-0695
.

J '! ,- • '/" '�1'�

-·Mamãe

, 1

eYe,lIJ, ,ai o fra__U�,stos�!
E fOlgá dá empregada nO domingü-?
Chegou visita inesperada? _

Ou quer fazer méd�a com a esposa? .

A partir dé 19 de julho isto não será mais prO'
blema. Leve' para casa marrecos assados com ou

,

sem rechei'o" lombinho de porco' assaß,à, frangos
assados, J echeados ou, sem recheio (a pole:ç.tinha
frita ,�er:í ,çortesia) e, também, mafambré rechea-
do, à moda crioula.

'

'

RESERVA� PARA O DOMINGO, ligue para
72-1553 dás ,71130 às lOh, ou nos', dêo' prazer da
vir pessoalmente reservar, e enquanto isso tome

refrigerante ou aquela cervejinha, o tempo para
sua encomenda ser -€mbalada.

'

E ONDE FICA? A,LI NA EXP. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, 225 (rua do Besc), onde a

faixa lhe indica: "FRANGOSTOSO".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�posiCão orlitalógica premia criadores. Público não corresponde
C E f . tem recursos', à casa própria.· 'mi���r���ara���edO ��i

o à<? Campeonato Regio-
nal de Canários e o 1 '2(}
Campeonato Cataríneose
de Ornitologia, em depen
dências do Parque' Agro
pecuário; . que não vem

recebendo e presença de

público desejada. _ Ao
Campeonato Regional, fo
ram apresentados 420
pássaros para concurso,
de criadores lígados à So
ciedade JaraguaenSe de
Canaricultura e Ornitolo
gia. Na categoria caná
rios de cor, o vencedor
foi Nelson Barg, seguido
de Lauro Steinski. Gilmar
Píccolí, Artur Orthmann,
Alibert Ewald, Ralph Mes
kau, Ivo Pradí, Romeu L.

.. Prim e Rolf Dams: na ca

tegoria canários de por-

o gerente da Caixa las de 8 a 10 processos
Econômica Federal, César' ao mês, números que
Luiz Kojikowski .esclare- 'considera suficiente para
ceu na ASsociação Co- atendimento à demanda
mercial e· Industrial, as- exigida atualniente. Acres- .

pectos ügados aos Iínan- centou o economíäno que

ciamentos pelo sistema a agência 112 Jaraguá -dO
financeirO da habitação, Suí, a exemplo das deme-s
em Jaraguá do Sul. Iníor- em todo o país, defronta
meu César que existem se com problemas de mão
recursos disponlveis pera de-obra, o que traz certa
financiamento destinado dificuldade para melhor
a construcêo de moradia, agilização des serviços
na faixa de 100 a 5.000 prestados à clientela.

.

OTNs, havendO junto a

agência local cerca de oi- Outra informação libe

tenta pedidos e dez pro- rada dá conta que o in-

cessos em andamento. dice de inadimplência em-

O gerente da CEF dis- Jaraguá do Sul é pratica
se que a .:tRência tem con- mente nulo, apenas um

('11 ;õ�s de atender parce- por cento.

eelesc: as providências ·à região
O diretor-presidente da

Celesc, Nogert Wiest, em

telex encaminhado esta

semana à Associação Co

mercial (> Industrial de

Jaraguá dó Sul, informa
que .vem acompanhando o

problema de distribuiçãO
de Emergia elétrica em Ja

raguá do Sul e municípios
v'zínhos e em vísta disso
será construída uma linha

BANCOS: AMEVI
ALERTA AS MICROS
A AMEVI _ Associa- .

ção Comercial
-

e Indus
trial da Micro e Pequena
Empresa do Vale dO Ita

pocu' está alertando a

classe que certos bancos
estão usando de uma es

tratégia alie.ante. porém
perigosa. Oferecem ünan
ciamentos as pessoas físi
cas dos empresários- para
saldar débito da pessoa
juridíca. COm tal procedi
mento ficam as pessoas
físicas prejudicadas no

refinanciamento de seuS

débitos, pois a Resolução
1.335 do Banto Central
não beneficia pessoas fí
sicas.

.

Tal procedimento, se

gundo .

a Amevi, vem em

prejuízo à classe e por
esta razão alerta para que
Os microemplesários refi
nanciem as dívidas anti
gas e não façam emprés
timos paticulares para co

brir as dívidas 'da firma.

te, foi vencedor também
Nelson Barg, em segundo
Ivo Bradí, em terceiro
Gílmar Píccolí e quarto
colocado Ralph Meskau.
No Campeonato Esta

dual de Ornitologia, es

tão' partícipando 1.200
pássaros pertencentes a

criadores de Jaraguá do
Sul; Floríanópolís, Joín- .

ville, Tubarão, Blumenau,
Rio do Sul e Itajaí. Na

categoria canários de cor,
01;1 primeiro e segundo
colocados foram Lauro
Stöínskí e -Nelson Barg e

o quinto colocado Gílmar
Píccoli, ambos de Jara-

. guá do Sul. Por clube.
Blumeneu fOi o vencedor,
seguido de Florlianópolis
e Jaraguá do Sul, nos ca

nários de porte, Nelson .

Barg obteve o quinto lu-

Orquestra da SeAR estréia· dia 24
de transmissão de. 138
KV e em paralelo a am

pliação da subestação em

maís 26.000 KVA. Diz
ainda NogertWiest que
para a conclusão clãs
obras com maior brevida
de possível, a Celesc já
destinou um transforma
dor, potência e equipa
mentos.

As obras estão incluí
das no programa prioritá
rio da Celesc, para recu

peração do sistema elétri
co. Outras providências
em execução são o ínícío
do levantamento topográ
fico do' pei fi1 da faixa de

passagem de linhas e

contatos CODl a Eletrosul
para colocar a disposição
a saída de linha de Joín
ville à Jaraguá do Sul.

. Está marcada para as

20 horas .do día 24 de ju
lho, durante a "Semana
de Jaraguá", a estréia da

Orquestra de Câmara da
SeAR, regida pelo maes

tro Ricardo Feldens. Se
rão executadas doze mú
sícas, de compositores íe

mosos, como Mozart, Sa
muel Scheídt, Haéndel,
Georg Telemann. Arcán
gelo Corellí, J6hannes
Brahms, BeethOven e Ou

tros. São componentes da
novel Orquestra: l<?s víö
linos _ Cilene Sluminsky
(spala}, Charles Bretzke,
Irving Peldens, Guido
Bretzke e Ane Louri
Meier; 2°s víolínos _ Su

sana Feldens, Vivian Fel
dens, Adriane Mara Fis-.

Jaraguá Vídeo Clube
FILMES SUGERIDOS

Conies _ Karatê-Kid II ..:.. Red Sonja - Os Caça
dores' da Arca Perdida _ Viagem ao mundo dos

sonhos _ Intriga em Washington - Silk - O

Exterminador do Futuro _ Poltergíest II _ La

birinto _ A Lenda da Montanha Encantada -

Carnaval 87 (Bailes) _ De volta para o íníerno -

Uma bela confusão _ Agarra-me se puderes.
CONHEÇA. O PRATICO E SEGURÇ> uVlPEO
CHEQUE".

JARAGUA VIDEO CLUBE � Av. Getú110 Vargas \no 49 _ 10 andilP _ sala 109 _ .Fone 72-2059.

.'

cher e Luís Felipe Pinto;
-:fls violinos _ Julíane
Martens, Magnus Beh
ling, Thati Secco e Home
ro Rueckert; violas _ Al
do José Gumz, (Irving
Feldens e Cilene Slumins ..

ky); violoncelo _ Douglas
Bretzke, Lisandro Rue
ckert, Relindes Nogacz e

Mônica Adriane Meyer:
plano Yara Fischer
Springmann ..

Marechal DeOdoro' 507 _

São Luis.

pAGINA 03

gar, mesma posição que
o SJCO permaneceu na

classífícação por clubes,
vencido por Rio do Sul.
Neste sábado e domín- .

go, a exposição . perma
nece aberta das 9 às 12h
e das 13 às 19 horas.

CÂMARA REJEITA
CRIAÇÃO DO CPD

A Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, re
jeitou, na última Sessão.
ordinária dc Semestre,' o
projeto oriundo do Exe
cutivo, criando o Centro
de Processamento de Da
dos; órgão técnico de ad-
ministração, assessoría,
consultoría, execução e

planejamento na área de
iinfotlmátÍjC8, subordínado
ao Chefe do Executivo
Municipal. A COmissão
de Legislação .e Justiça,
em parecer de duas li
nhas somente, eptöu pe-:
la _rejeição, que o plená
rio ratificou, por'8 votos
centra 1.
Naquela sessão,' o ve

reador Almíro Parlas te
ve aprovada . moção de
congratulações ao· Dr.
Marlo Sousa, pela sua as

sunção no cargo de Go
vsrnador de Roraty Dis
trito 465. As sessões da
Câmara reiniciam-se no
dia 5 de agosto.

.Disne'
.

Lanchonete
Marque o seu encontro na LANCHONETE

DISNEY e passe horas' agradáveis. Agora sob
.

nova direção e atendimento' personalízado ,

Venha; aguardamos a . sua visita.

Drogaria Catarinense
muda ender�ç8
A Drogaria Catarlnense, fílíal .da Av. Marechal

Floriano Peixoto comunicá que a partir do dia
10 de julhO atenderá.em . stlas novas e amplas
instalações, na Rua Presidente

_ Epltácio Pessoa,
na 111 (EdifíciO Janlg1,lá), defronte o Corpo de
Bombeiros Volv.ntários, onde continuará prestan
do o mesmo atendimento à distinta clientela.·

I

defronte o Colégio

Umn�desafioda lu!n
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Dia 24/junho
Grazíele Renata, filha p'r'Delam''as" de Casam I ;riIeste Estado, domícíäa-

pia lO de [unho: Joel [Edir] da Silva
.

,."

. .

_

·el OS. do .e residente' na Rua

Danílo, fílho Oracírdes MAR'G
.

- -. J, ão Marcatto 13,
.

apt.."
.

'. OT ADELlA GRUBBA LEHMANN Oficial do R� r.0
(Maíkej Xavier

.

AN
gístro Civil do 19 .I?istrito d!l .comarca de Jara� do Sul,.&.;-

�'3, nesta ccade, filho

Dia: li/junho. .• IVERSARIANTES tado de �� Cataríaa, Brasil, faz saber que compareceram em ae João Pacheco e de

.

Aline Moníque, filha Ca:r��Flo exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se . Mercedes Maria Lopes.

Almir (Beatriz)' Zoz: Ju- Fazem ànos hoje: 04
habilitarem para casar. os sel[llÍntes; . F(! bras'ieira, solteira,

liana, filha WilsOn (A- .sra. Waltrend Harbst Edital 15.536 de 23.06.81 solteira,' costureira, na-
eomercíáita, natural ,e

venilda) Holtz; TaUta, fi- Zenke, Sr. Walter Claudio Leite e Lice,Ku' tural de Ribeirão Bonito- Jeraguá do Sul, -domoí

lha .Richard
. (Magali) Weller, Sílvio Cezar' Fa- chinski' to-Paraná, domicilíada e' liada e residente na Rua

Hermann
.

gu�des.' Francisco Papp, Ele, brasileiro, solteiro, residente' em Ribeirão João' Marcetto, 13, apt,

Dia 12/junho Luiz Pínter, Sueli da Cos índustríárto. natural de Molha, neste distrito fi- 503; nesta cidade, filha

Mário Luís filho Mário tá, Margaretí Töwe .

Jaraguá
-

do Sul, domící- lho de Vicente Michalak de - Luiz Chiodíní e de

(Adelaide) 70catellí; Cris Iiado
,
e' residente, na e de Thereza WoIH Mi-

' Gertrudes Chiodíní .

liano Luís filho Osni Diél!,05 .de julho Rua Henrique Marquardt ·chalak. Edité!l 15�543 de 29.06;81

_(Teresinha) ela Silva
,

Sra.' Silvia Marquardt 485, nesta Cidade,' filho Edital 15.540 de 26.06.81 Paulo Renato' Pereira

Dia 13/junho Pructuoso,
.

Sr. iWaldenii- de José Leite é de Iblan- Cópia recebida do caro
Mendes e Claríce Mar-

Flávia Maria, filha: Re- ro Baumann, . Sr. Ildemar 'dína LeW:l. Ela, brasíleí- tório de Criciúma, neste tim-

nato {NataIiJia} Packer; Bartei; Sra. Olínda Me- ra, . solteira, do lar, na- Estado
. Ele, brasileiro, solteiro,

Rafael, filho Nélson (Brí- ye� Fischer, Félipe' Sch-
. tural de União da. vne- Mauro Mafra de .Moraes ascrlturárto, natural de

guíte) Klein
.

, mitz, Leonor Rowe e Di- . ría. Paraná, domiciliada e Stelamari Gíassí
' .

RiO Negro-Paraná, domí-:

J»a 14/ jiunho nael Juliano, filho Lúcio e' residente "na Rua Hen- Ele, brasileiro, solteiro, cíâíado ,e residente na

Sandro, filho Ademir (Ivone) Mechado, tique Marquãrdt, 485, engenhejro mecäníoo, Rua Bertha Weege. .nesta

'(Elsimira) Sieves: Júlia Dia 06 de' julha nesta
.

cidade, filha 'de natural de· Brusque, nes- cidade, filho de Adão da

filha Júlio César (Marga) Sra. Máfia Gasehe Julio Kuchinskí e de Ma- te Estado, domiciliada e
Silvá Mendes e de Jure-

Domínoní Henn, Sra. Ewanir Cat- ria, Kuchinski..· residente nesta cidade, ma Pereira Mendes. Ela,

Día 15/junho toní, Sr. Ingoberto Bra,�. Edital 15.531 -de 24.06;81 filho de Aujor Branco brasileira," solteira, ope-

Leríssa, filha Emílio unsburgér, em Curitiba; Gerhàrd Erich Schwein- de Moraes e de lvanete ráríe. natural de Jaraguá

.

Neto, (MáIcia) da Silva; Júlia Fritzke, Vitor Ma- Ie e Marisa Garcia Mafra de Moraes. Ela -do Sul, domiciliada e re-

.Lísandra Ciovana. filha ehado, Valmir Cotdeiro Ele, b]."asilei�o solterro,' brasileira, solteira. as� sídente na Rua Onelia

Guida (Loena) Hornburg Edvino Buttgen .

. ,

instalador hídraulíco, na- sístente social, natural Horst, 450, nesta cidade,

Dia ,11/juuho Dia 01 de Julh:o rural de Jeraguä- do Sul, de Crícíúma, neste Esta- filha dé Osmar Martim'

,Gabtiel, filho Sidney Sr. Antonio Pedri Sr. domiciliado e residente do, domiciliada e resí- e de Tereza ,. Junckes

(Maria Olandaj Herrt; . Antonio, Vieira,
' Sra: na Rua Verdi - Francisco dente ein Criciúmà,' nes- Martim:

.

Silvana, filha FridolitlO Clacir Gesser, Sr. Pedro Lenzi, 193, nesta 'cidade, t� Estaq,o, filha 'de Irio Edital 15.544 de 29.06.81

(Ro:;;anef I)vllmann; Jo-, Schmldt, SI. Joã.n Nél- filho de Erieb. Jóhann Giassi e de Amélia Cám- Carlos Roberto Alle-

nathan Cassian, filhQ Jo- Son Stavftls; Sr. Eliseo Schweinle e. de 'Camilla pôs Giassi.
. brandt e. Ceoilia I{lowrui-

sé Luiz. (Elia:ne) da' Silva; Ubiratan Tajes, Sra .. EI- IjSberner Schwelinle .. Ela, Edital 15.541 de 29.06.81 ki

Albano" 'f;lilO Marcelo vira P. de Souza, Isölde ibrasfleim, solteira, au- Jos� Murara e Eff Tere- Ele, brasileiro, solteiro,

(Mangít) . Kanzler; 'Deise, Lange, em, Itapocuzinho. xiliar de eserítório, na- sinha Alves tpcnico, natural de Nova

-filha-,,' AlbinO-
'.

(Afigela} 'Dia 08 de julho ..

tural de Corupá, neste Ele, brasileirO, solteiro, Santa Rosa-Toledo- Para-'

Koch;- DaflJ€1 Rodolfo. Sra. Joelma Maris Píc- Estado, :ióm�(':líada' e re- lavrador, natural de Já- ná, dOmieJljado' e r�si

filho, pedrQ' (Irene) Ç3us- coH dos' Santos, Sr. Wer- sidente n'l Rua Richard raguá do Sul; domicilia- dente na Rua Henflque

tsack; Sirne'ne' C:arla, fi- ner Vas�l, Sr. Osmar Piske, 92, nesta cidade, do e residénte em. Ribei- Piazera, 54, nesta cidade

lha' Arnaidó, ..(qa) KOs- Bartei, Sra. Ruth Schnei filha de A'oisio 'Leodato r&o Cavalo 3:)', neste dis-. filho de Laura Alle-

'lOwiski der Schmalz, em S. Beil- Garcia e de Mária" Dias trito, filh0 de Arthur bra,ndlt. Ela, brasileira,

'Di� 18/ junho to do
f' Sul;' Sr. Adilo 'Garcin.

..

Murara e de Paulina solteira, balcon(ista, '�lia-

'; José Jonathân, filho Krueger, - 8r.a. Lili. é. Edital 15538' de 24.06.81 tennert 'Murara. Ela tural ,de Jaraguá do SuL

�José Lam:en:àn\o
.

(Neide), Stéphani, Sr. Hélio Feil-
Aroldo Schutz e Ivándina .brasileira, ,solteira, . do: domiciliada e residente

Schmidt. lei, Maria Brock, Wald�- qe Souza
. ,

lat" naturaL de Pouso Re- na Rua Roberto Ziemann

Dia-, 19ljúnho
.

mar KonelI, Mariana Li� Ele;: brasileiro, viÍ1vo, dondo,- neSte Estado, do-' 256, nesta �jdade, filha

Josimar Jóel, filho Lo- ekfeld" Fábio MarcelO farmacêutico, 'natural de miciliadä é residente na
de Victório Klowaski e

"rivald freresinh';l)' Kreis�. Pscheidt. -joinville, neste Estado, RUa Tiradentes,' em Pou- .

de Clarice -Simanowicz

sig; Franciele, filha' Al� ,Dia 09 de julho �

.

domiciiado e' residente na so Redondo, neste Esta-
Klowaski.

cides (Teresmh,a)
.

Pava- Sra. Inês,' esposa. de
Rua Marina' F!ructuozo, do, fHha dE' Antonio AI-

nello; Van.essa Luísa, fi- Júlio Maffezzolli,. Sr. 769, nesta cidade,"
.

filho ves e Giselö Alves.·

Olha \Valdiro' '(Valeir) Wilson Nort, Sr.. Artur de onö Schulz e de Hed- . Editàl 15.542 de 29.06.87'

\A.,.�endo�ff Emmendoerfer; Sr. José, wig Fern.andJes Schulz. VaM'r Paoheco e Ivanir

Dia 2!l/junbo Augusto Stinghen, Sr. Ela,' 'brasileira, viuva, Í'fe:rezinha CÍliod!iJif.
.

Andreia, filha Pedro Martin Henn, Sra. Isa
do lar, natural de Rio file'. brasileirO, divOrcia-

(Judite) ,Correia Marta Mohr Ziemànn, do Sul, neste Estado, do- do, indusfriário, natural

Dia 21/juuho Sr. Walmor Alberto'
miciliada e residente na de São Francisco do' Sul

Valdinei Adiiano, fi-. Strebe; Ivoneté M. Kràu Rua Marina Fructuozo, ·I--'�-·_---·'":""'--·---'---_:__:_-----.....:....,
lho Valdir {Evanir) To- se, Carla Olska; Sandro 769, nesta cidade, filha

ma;seUi; Débora Cristina' Schmitz, ,Sra. Aqu�lina. 'dé Francisco ·João Zelin,.

filha VilSon (Lorenla) Volpato Altmann, em
dró e de Cecilia' Thoma-

Krüger' Fpolis.
. zi.á Zelindro .

.

Dia 22/ junho
.

Dia' 10 de. juiho
Edital 15.539 de '25.06.. 81

Cassiano Luís, filho Iri-
'.

Sra. Julieta, esposa de
Afonso Langa e Nadia

neu (Sueli) Pereira:' Mai- Paulino Pedri; Sr. Samir
Aparecida MlcJl,âJlãk

ra Aline,' filha Vilmar Matta'r, Sr.' Tobias War- Ele,' brasileiro, solteiro"

(Rosana) Cattoni; G.izel� haft· C .i' "ba
. operário, natural de Dou-

. . ,lg, em
.
Ul11t! "Sr. tor Pedrinbo, neste·' Es'.

Adriane, filha. Valdinho Zeno, ".ÇoFoni, em São

(Asnilda) ,Adam:
.

Jona- .Paulo; Sra, Olga Krutzch,
.. tado, domiciliado � resi-

than Reialdó, fHho ReÍ- Edir Roslindo, _ Vitor
dent.e em Rio Cerro I, ,

naldo (Suel�) Eicllenper- de Lima, Valmor Augus-
neste distrito, filho' de

to.
.

. José Langa ,e de Edwiges
1 a'n'ga. Ela,' braSileira,

POVO PÁGINA .04DO

NASCIMENTOS

,.E para que cheglJe ao

conhecimento de todos,
,mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela IIÍlprensa em. Cartó
rio. onde será afixado du
ra,nte 15 dias. -

ADVOGAOOS

ger.

SAVIO' MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

, �URnLO BARRETO DE AZ:EvEDO

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

'I!abalhista _ EspóÍtivo
Novo endereço _ Mar. 'Deodoro da Fonseca

no 91 :...,; Sàla 1
'

, ',Des'p a,c h 8:1 te� L ú e i o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtcULO,' NAS MÃOS Dl1: QUEM LHE OFERECE o MElHOR
EM ATENDIMENTO.

.
.

, FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA..".. AY G'ETULIOyARGAS,.26 - FON-ÊS: 72-1261
12-2078 FALE COM o LÚCIO E RETORNE SEMPRE.' .

.

".

r
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,Jaraguá do Sul - Semana de 04 ti 10 de Julho de 1987
- ,..-----------------------

Na data e horas em epígrafe, com a presença de
acionistas com quorum suficiente para deliberar
conforme constata-se pelas assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionitas, n? 02, às fo
lhas 26v> e 27, em virtude de prévia convocação
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,
edições tn9s 13210, 13211 e 13212, de 22,
25 e 26 de maio de 1987, e no Jornal de Santa
Catarina, edições n<?S 4779, 4780 e 4781

"

de 26;
27 e 28 de maio de 1987, sob a presídêncía do
Sr. Wander Weege e secretariada por Nelsio
Henn, após ter expressado o Sr. presídente, a

profunda dor da diretoria, acionistas, represen
tantes, funcionarias e colaboradores da empresa,
pelo infausto falecimento do diretor presidente
Sr. Woifgang Weege, fundador e sustentáculo
da empresa durante longos anos, acontecido no

dia 16 de maio de 1987, cuja substituíção é
impossível em função de sua personalidade e
criatividade incomparáveis, e cuja falta no con
vívio' eotídíeao

.

será sentida permanentemente,
por todos os que com ele compartilhavam o
ideal do desenvolvimento da Mal.wee, foram to
madas, por unanimidade, as. seguintes delibera
ções: 19} Suprímído o cargo de diretor presiden
te, na composição da diretoria, substituindo a

denemínação de diretor gerente, pela. de dire
tor superíntendente, sem eleição de diretoria,

"

nem" alteração- rra composição remanescente;
2<?) Alterada, conseqüentemente, a redação dos
seguintes dísposítívos do Estatuto Social, para
os seguintes teores: "§ 29 do Artigo 50 _ As
ações e/ ou .títulos múltiplos, serão assinados,'
�m

.

conjunto, pelo diretor superíntendente
.

e
um diretor": "caput" do artigo 70: A' sociedade,
será administrada por uma diretoria composta
de, no mínimo dois. e, no máximo sete membros
sendo um diretor superíntendente e, até seis di
retores sem designação específica, acionistas
Ou 'não, com mandato por dois anos, residentes
no país, eleitos cm reeleitos pela assembléia
geral que, também, a todo tempo, poderá desti
tuí-los"; .§ 30 do Artigo 19: Em suas ausências
ou ímpedímentos eventuais, P diretor -Superin
tendente poderá ser substituído por outro diretor
e Os demais diretores serão substituídos uns pe
los outros, par designação da própria diretoria",
"§ 20 do Artigo 89: Os poderes enumerados nas
letras "a" à "m". inclusive, poderão ser exer
cidos pelo diretor superíntendente, isoladamen
te, ou por dois diretores em COnjunto. Os pode
res enumerados na letra 'n", poderão ser exer
cidos por dais diretores em conjunto, sendo um

deles o diretor superíntendente , Os poderes
enumerados na .letra "o", somente poderão" ser
exercidos pelo diretor superintendente"; "Artí
go 10:. A diretoria reunir-se-á sempre que ne

cessárlo, e suas resoluções ou decisões, toma-
rias por maioria de votos, serão lançadas no

Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As
reuniões serão presididas pelo diretor superin
tendente que terá, no caso de empate nas vo

tações, além do próprio, o voto de qualidade",
",Alrtigo 14: As - assembléias serão presididas
pelo dLJ1e1tQlr "superíntendente, que escolherá,
dentre OB presentes, um ou mais secretários".
E para constar, foi lavrada a presente ata, que
após lida e achada conforme, foi aprovada por
unanimidade e vai assinada por todos Os presen
tes, e, por mim, secretário, que a. escrevi. subs-

'. crevo e, também assino .. Jeraguá do Sul, 05 de
junho' de 1987; WalJld�r Weege preslikiente,

MALHAS' ,
-

MALWEE S.A.

. CGCMF
84.429.131/0001-14

89250 JARAGUA 00 SUL-Se

ATA' DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRÃORDINÁ
RIA DA MALHAS MALWEE S.Á., REALIZÁ
DA NA SEDE SOCIAL, EM 05 DE JUNHO DE
1987, As 8,00 HORAS.

COllltEIO DO POVO PÁGINA 05

Extensão faz análises de água no meio rural
das.
Afora estas, outras 24

famílias haviam Sido a

tendidas através da co

leta de amostra. da água
em etapa anterior. O
passo, segumte, segunda
a extensíoníste Arlene
Boas, será a limpeza e

desinfecção dos poços,
melhoramentos na área.
de saneamento e

.

poste
ríormente, se necessáno,
o tratamento periódico
com cloro, para eliminar
os colíformes até um

grau aceitável para con-
.

sumo - humano.
1-___;,-_::::=:.....::=:.__::::::::::=====----1 .. HORTAS ESCOLARES

Estä se desenvolvendo
novamente este ano, o

Concurso Hortas Escola
res, envolvendo as Se
cretarias da Agricultura,
'Educação e Souzã Cruz.
A Acaresc coordena à
nível municipal o .Con
curso, em que participam
28 escolas isoladas do
meio rural, das redes es
tadual e municipal. Ob
jetiva-se com isso, prin
cipalmente, a produção
de hortaliças e o aprimo-
ramento -da merenda es

colar, com envolvimento
de pais, alunes e profes
seres .

A Acaresc de Jaraguá foram reahzadas, sendo
do' Sul, através da. exten- que 4 apresentaram . con

sionista doméstica rural, taminação por coliformes
vem realizando um tra- fecais, representando ...

balho para
-

indicar o 13,79% do total, 9 esta
grau' de saneamento. no vam poluídas (31,0:),%) e

meio rural, através. da 16, ou seja, 55,17% apre
amostragem da qualída- sentaram grau de potabí
de da água -. consumida lidade . As análises foram
nas 'propriedades. Um feitas' em colaboração
total de 29 análises já, com as In(1ústrias Reuni-

BAGAÇO DE CANA
EXPERrnNCIA

Uma experiência está
sendo iniciada no muni-·
cipio, para o aproveita
mento do bagaço de cana
abundante na região, pa
ra utilização como cama
de aves e alimentação do
gado, seja de leite Ou de
corte. O trabalho vem
sendo realizado em con

junto entre a Acaresc e .

a Seara, 'com a colabo
ração do 'produtor ru
ral Arnoldo Grützmacher
e família, em Três Rios
do Sul, que possui um
secador e trtturador, in
diSpensáveis para o cum

primento da finalidade.
Trata-se, de acordo

com o agrônomo Laurin
da Goedert, de uma uni
dade de observação" pa
ra viabilizar o aprovei
tamento do bagaço de
cana, primeiramente como
cama

.

de aves e depois
para o trato dos animais.
"0 bagaço de cana, que
os engenhos queimam ou

espalham como adubo
orgânico, tem valor pro-'
têico consíderävel e é
uma alternativa para é
poca de baixa produção
e escassez de capim. se
a experiência dar certo,
será uma outra boa opção.

que os produtores terão
para utilização nos aviá
ríos e na alimentação do
gado", frisa o azrönomo
da Acaresc local.

ENCADERNADORA

e
.LIVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.

• TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (prox. a antiga Cyrus)
> JARAGUÁ DO SUL - SC

Posto de Vendas MarcaHo
Chapéus, bonés, :vilSelras.' ca�sas, shorts,

bermudas e cordas.
.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

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

mentais, coroas, com entrega a domícílto.:

Casa das Flores
RelnQldo Rau 606, esquina com a Joio Píccolí.

Dr. Allevir A. Foga·ça Júnior
Ora. Osvalina Vargas' Rodrigues

I' A·DVOGADO·S

Rua Domingo, da Nova 102 ...,.. Fone 72-0498
Jaraguá do Sul-Se

Comercícl FIoriani
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO.
,

Assístêncía técnica de Máquinas de escrever,
calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,
Relógios de Porito e Mão de obra. CONSUL
TE-NOS.
Rua: VenAndo da SUva Porta, 353
Fone: 12-1492 _ JariJ,guá do Sul.

Nelsío Henn, secretáriO,. Wandér Weege. A ..

presente é cópia fiel da ata lavrada às folhas
91v, 92 e 92v do Livro de Atas das Assembléias
n" ói. Jaraguá do Sul; 05 de junho.da 1987. Ar-

. quivada na JUCESC sob n<? 1178-2-87, em 2:;'
de junho de 1987. Secretário geral em exerci-'
cio _ Max Josef Reuss Strenzel.

WANDER WEEGE _ Presidente
NELSIO HENN _ Secretário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� ,·pAGtNA ..Jaraguádo Sul _ Semana de 04 a 10 de Julho de 1987 .cORIlEIO DO POVO

,ADVOGADA'
Dra.- AurileneM, Buzsi

Questões . (le terras -' àcídentes
-

de transito - In
ventários - cobranças e . advocacia em gerai.

R,!,�.::. R�inoldó Rau, 86 - �ala' 4 - Fone. 72�271.�

- E D I'T A·L -
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeträ

de Notas e Oficial de Protestos de TItulas da Comarca
de Jataguj do- Sul... Batadó de S. Catarina,

-;

na fõima da

lei, etc.
.

.

Fàz sabei' a todos quantos eate edital virem que
se acham neste Cartório par� protestos os títulos eonträ: .

Ilforl8 Paroquial'
PARÓQUIA

SÄO SEBASTIÃO
.MiSSAS: Neste sábado, às
,'19h, na Matriz, S. Luiz
Gonzaga, S. Judas Tadeu
eS,

.

Francisco�' ;além da
Com, N. Sra. Aparecida.
Domingo, às 7, 9 e 19h,
.na Matriz;' 8b' ein S. Cris
tovão e N'. Sra , do Rosá
rio· e às 9h30, SSma. Trín-:
dade.

..

RESULTADOS: A Comu
nidade S. Luiz, Gonzaga,
do Jaraguá Bsquerdo, ih
Iorma que o balanço da

.

festa realizada nos días
20 e 21 de ' junho, apre
sentou .um rendimento
bruto de Cz$ 827.530íOO,
para uma, despesa de Cz$'
117 .279,00, proporcíonan
do uma renda liquida' de
Cz$ 650,251.00. A direto
ria-está agradecendo à to
dos, índístíntamente, pela
colaboração e apoio
FESTA: Está marcada pata:

.

os dias .11 e 12 de julho;
a Festa de São Sebastião .

.

- Convidamos desde já a

comunidade a integrar-se
nos festejes.

AFR.: Servs, Contábeis Ltda. _ Rua Floriano
Freíberger, s/n _ Nesta _ Confecções Dalpra.,
Nesta _ Diamante Confecções Ltda. Rua
Chile, 130 _ Nesta _ Imunízadora Jaraguá _

Rua Nereu Ramos, 22 .... Nesta _ Ivo Ami Kar-
, ger,:;_ Nesta _ Jotge Carlos Roos _ Rua 349 Lo
José Bmmendoríer, 30 ..:... Marcia Regina' Silva
teai ; Rua Waldemíro Mezureehen. 55 ., Nesta'
Marlene Bauer- _ Ay. Mal. Deodoro da Fonse
ca; 1470 � Nesta _ Marlene Leier _ Rua Joãö
Plànínscheck, s/h _ Nesta' _ Nivaldo Bauer e

ou .... .NestaL santína Emília Sabei � Loteamen
to Stolí _ Nesta Serraría Aldrovandí Ltda', -_'_
Estrada R ío Molha, 51n _ Nesta.

'

c, como Oll liI.uoli de\'e4Óra Dão lor� encontradOi
e ou se recusaram a açoitar a deW:lá intimaçãc, tat- pul
uaermêdío do presente edital para que 0S Diamai com

patéÇam, Deste Cartório, Da R.ua Anur Müller, 78, no ,

prazo da .lei a fim de Iiq\lidàt o, seu débito öu' entió
gar razão por que o não iaz, sob peGa de _em os referi-
JOS titulos'protestados na forma da 'léi, etc.

'

IHIJaraguá do Sul, 02 de julho de 1987
Aurea -MWler Gmbba _' Tabéliã 'de Notas f.:

Jiicia' de Protest.os de UtW<M da Coniar-ca de l.do SuL

(scri·tó'rio Cootábil Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Escritas fiscais e contábeis
- bbposto· de Renda '

Regptre de Micro-Empresa,

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

e'
/ P��SIA�AS • BOX • ESO. DE ALUMíNIO ....

i 'ó'PERFLEX
. RUA JOINVILLE, 1838· .iARAGUA DO SUL·SC

..... FONE�(M73)�'" . �

Persianas - horizontais e
. verticais:

.

box para' banheiros; ,
.

divisões, toldos, . portas smfonàdas, esquadrias"
,

e cerdas ,em alumínio.
. .

Go:ns\1lte�nósJ Fone 72-0995

Máquinas ltda.Dastil.EsCmORIO JURlDICO

Equipamentos para fábrica de .doces de frutas
chapas de cobre. fundição de alumínio e bronz�,
Destiladores de aguardente e alambiqUes de cobre,

�

Rua Jomvílle, 433 - Foile 72·1564
'

Jarâguá dó Sul _ SC

COIUDlo'
'EvalDélica

PASOR LOHMANN _ No
'iníciQ da segunda Semana
de julho, c. Pastor Egon
Lohmann. esposa: Rúbía e

Os filhoS'Martína, Caroli
ne e, Andreas, despedem
Se da Comunídade de Ja
ragué do o$'ul O Pastor
Lohmann 'qrie- . está conos
co desde novembro dez ,

1919, transíere-se pará.Cu
ritiba, onde desejamös um

trabalho ncemeate aben

ceado .. Somos; gratos :a
Deus por ter pennitido
que Ö [P'. Lohmann e espo
sa aqui atuassem. Temos
certeza de que não foi ein
vão.
CURSOS _ de Batismo,

, 'n,o dia 4 de julho, com

inÍCio às 15. horaS, no sa-
. IãO comunâl - centro; de
Noivos _ dias 19 e 20 de

setembro. iniciando Sába·
do às 11 hOras.
CULTOS, _ Neste domin

gO) ás 8h30 e 19h, no cen

trQ, em língua portugue·
sa. '

"

-', :José Alberto Barbosa
,Alexa,o_re Dellagiustioa, Barbosa

AD'VOG/l.w)os

Rua- João .Marcattn '1. 13 _ 2° andar, Sala 204

JaragUá do seí.
,

,�

C h a I é

'H ON D,ANASoU B. A
_-,-

j . C H,E· co u ,
,VENDE

Um terreno na Rua JoinviUe, com área' de
:;'38ín2. próximo Weg II.
Um terreno na Rua .Ioínvílle, -com 2.060m2.

próximo ponte de Guaremirím/Pörtal ,

.

Um terreno na Rua 25 de Julho com área' dp.
800m2, próximo Trevo da Ilha l!a Figueira.
Um terreno na V. Sandra com 350m2, 'próxi-

mo Recreatíva Menegotti.
.',

Um terreno na rua Amazonas,
.

com 822m2;
próximo SCAR.

"
' .

.

Um terreno Lot. Centenário tom 400I1i2, pró-
ximo da Weg n.

.

. Uma casa em alvenaria cóm' 200m2. Rua Tho-
maz Fc,o., de Góes. com piscina. .

'

Uma casa em alvenaria' com 100m2, Jaiágu-á
ESq�e�o

. ,

, YIÍl_ apartamento' no EdifíciO 'Jaraguá Rua,
'.' \ Presidente Epitácio Pessoa.

Um
.

apartamn€to lio Edificio Garãêniá, Rua

�iO Bramia.
.

• r_· ._
l" I __ iii _._ .. "

• _ • .._-.- -..-- ....... -A

CONCESSIONARIA-RONDA DA kEGIÃO: CO
,,'M$CÍO DE. M(}TeS, ASSISTENCIA TÉCNICA

.
-

, B 130UTIQUE HONDA-WAY.

"EN1RE NESTA .'HO N D A DA MENBGOTl1

MOTOS,E' SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA:.
•

Rua Adélla fischer,_ 239 (Rodovia BR-�280)
c

c; Fone 72..2999 •
.,... Jaraguá �o Sul _ SC.

_'_---'

Fofo-' PiàzeráOPPU'S
V-ideo' Clube e Lo,cadora"

ç ',. ..

; FOTO' .;.- SOM e· VIDEO
Av. Mal. -Deodoro 252 ;... Fene,'72-82&1.

LANÇAMENTOS' DA' SeMANA: FàlcãÓ � ..0 de. um lutador, ,Guerreiros de fim-de-se:qlálla e.

campeão dos 'campeões, �morra, Berlin AHaír. Club life.
"

.

'
" "

O�,destemido senhor ditS, guer,rãs. O grande"lo� PROMOÇÃO DE FERIAS,.... Leve séús filmes,

gm,do o'Í!lrO,' O .resgate de Harry, ArmaClos e terça-feira', devolva nÇl quinta e pague sOméntoe

"
.. perigosos. Anjos do arrabalde, A çosta do, uma diária. Sensacionãis deSenpOs para ás fé-

_ ,mosquito,' Fiqúe frio, Jog().- öe ábutres, 0, preço,' ,das da gurizada.' , ,

;.
, ,

,
,

,
M

__
, �k

, } . .""::"_
.-.-? c'
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Quadro Assocíatãvo

Visita Oficial do CL

Governador

Quando assumimos a
'

____________ , presídêneía do Líons
Clube Centro, o que
constituiu para nós mo

tivo de honra e alegria,
isto depois de pertencer
mos por 15 anos este Clu

be, o faziamos com mui,

ta humildade e dedicação
com o propósito metor-
de juntos com todos os

-------------= companheíros Ie doma
doras e dentro do nosso

1
__� .......__CIube e do nosso Dis'a-i'

to, pratícarmos o vertia
deíro companheírísmo, a

amizade sincera e o ser

viço desínteressado. a

I favor dos maís necessí-

I tados e a favor ae nossa

J comunidade, poils assínr

I estaríamos praticando os

objetivos do Lions Clu·
--

-- �be.

Eventos

Campanhas

Promoções

Reuniões

Visitas

Convenções

Já dizem os maís ex-

pedemes companheíros,
que a função mais repre
sentativa e a que maís
realiza alguém déntro de
um Clube de Serviço, é
a: de ser PreSidente do

seu próprio Clube. Hoje
nós concordamos, com

I esta afirmação tão ver-

, ......!..dadeira, pois ao enceto
rarmos a nossa gestão,

Passagem 25 anos

II
II

o que é' Líons e seus

Objetivos

I

do Presidente

o fazemos com maís a-.

legría e maís admiração,
ao nosso Clube,' aOS nos

sos companheãros, as

nossas domadoras e éi!

nossa comunidade.
Ceräamente, não fizemos
tudo o que gostaríamos
e o que poderíamos ter
feito, no entanto fize-

DIRIGENTES ATUAIS
No Distrito L·10
Governador:

'

Walfredo
Mario Vale, Secretário
da Governadoria: Verto
lino Schutz; Tesoureiro
da Govemadoria: Arlin
do ,Wilrjch; Vice -Gover
nador: Romeu Kumlehn;
Presidente de Divisão:

'

F!ori' Merkiades Peters.
No Clube
Presidente: Osmar JOsé
Vailatti: Presidente Ime·
diato: Gilberto Cassuli;
10 Vice Presidente: A-
fonso Piazera Neto; 2°
Vice Pr.esiJente:, Arthur
Rode; 3° Vice Presiden
te; Wolfgang Riedtmann;
1 ° Secretário: Atilano
Zíndars: 2" Secretário:
Wolfgang-- Riedtmann;
ro -Tesoureiro: Olavo
Marquardt; 2° Tesourei
ro: Sigmar Beno Lucht
Diretor Social: Augusto

mos o que nOS foi possí
vel fazer, e o maís im

portante, sempre com

apoio, compreensão e

trabalho de todos, nas

causas sociais que abra

çamos.

Por tudo ässo qud-el
mos neste momento deí-

Issociálivo
Zilinski; Diretor Social
2°: João Lúcio da Costa;
Diretor Animador: Celso
Bernardino da Silva; Vo�
gais: Uno Baratte e Ma'
rio Ayroso.

ATUAIS SOCIOS (25)
Afonso P. Neto; Arthur
Rode;

-

Atílano Zímdars:
Augusto Zilínski, Celso
S. da Silva; Célio Crís
tovão; Edson _ Dornbusch;
Gilberto Cassuli: Horst
.Marquardt: Ilson Bastos;
João L. da Costa; Un0
Baratto: Mário M. Ay
roso: Olavo Marquardt;
Orlando B. da Silva; Os
mar José Vailattí: Os
marí Cordeiro; Paulo R.
da Silva; Rolando Jahn
ke; Rolando Dornbusch;
Rafael Urbieta; Zigmar
B . Lucht; VOlney Tor
res, Wolfgàng Riedt·
mann, Waldemar Reeck,

xar bem expresso os

nossos. agradecãmentos
aos companheiros e do
madoras de nosso Clube,
aos companheiros e do
madoras do Líons Clube
'Cídade InduStirtal) (®m
os quais convivemos com

elevado espírfto reonisU
co, a Governadoda do
Dístrfto e membros do

,

seu Gabinete, ao P'ildeJ
Público Municipal o qual

. sempre nos prestfgäou- .

aos empresários cuja so

lidariedade nunca nçs
faltou, a imprensa, ao

comércio e- a comunida
de j araguaense de quem
obtivemos plena reci-

procidade nas campa

n�as que abraçamos �

Finalizando convoco a

todos companheiros e

comunsdade palra que
contínuemos juntos com

o nosso trabalho de ser
vir de$interessJadamente,
pois servindo esta�os
dando felicidade a al

guém, e somente servin
do é que poderemos al

cançar a Deus.

Osmar José VailaUi
Rosane T. Jahnke

Vailatti

Registrado no C.N.G sob n9 106
Orgão oficial do Lions Club Centro de

Jaragué do Sul
Clube reconhecido de Utilidade Pública

-

pela Lei Municipal n9 77 de 9 de agosto de 1963
ANO LEONlSTICO 86/87

,___-------:---------�----=-=-=--=-=-==-===-��--��----�__:__;__--,-

.Mensagem

LEONISMO E PARTICIPAÇÃO _ s UMA HONRA SER LEÄO
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Uma Perda

Irreparável'
Neste ano Leonístícc

tivemos a perda sentida
e irreparável deste gran
de

"

e prestativo Compa
nheiro que foi e conti
nuará a ser sempre para
nós .o CL Guida Gascho.
.Suas lições de servir
desf�,tteressadaIP:eIlle por
-20 anos o seu Clube e a

sua Comunidade constí
.tuem o melhor, exemplo
de cempanheírtsmo, sua
,memória, sua figura e

sua personalidade fica-
rão para sempre, grava-

'

das em nossos corações
'como incentivo e lição
de vida. "Honrar, nomes
e cultuar memérías é

:próprio dos Seres huma
nos". E' nós Leões tribu
tamos ao finado CL Guí-

, do, 'a nossa' homenagem
póstuma e o nosso preito

, de gratidão e de sauda
,

de ..

PLACAS INDICATlVAS

Foram colocadas '6
(Seis) placas indicativas
das reuniões, local e ho
ra das reumoes dos

,

LIONS CLUBE CENTRO
E, CIDADE INDUSTRIAL,
nas príncípaís vías de
eutrada e saída de nossa
cidade para melhor in'
f{,rmar os Companhei ros
Visitantes.

Companhei'rosPosse de Novos

A grande conquista do,
Clu..e neste ano' foi sem

dúvida a admiração de
5 novos companheiros
que vieram somar forças

buscando alcançarmos
melhor o objetivo de
Líons que é o de servir
desínteressedamente. Re�
Ingressou o CL Ilson Nol-

teneo Bastos e domadora
Amazílda 'e foram' admi
tidos Os CCLL 'Volnei
Torres e domadora Ode
te, Rafael 'Urbíeta e do-

l
I

madora Nádia, Célio
Cristóvão e domadora
Dalva e Waldemai Reeck
e domadora Marli.

Noile

o Lions Clube Centro
neste ano optou por rea-'
I-zar no .íia 19 de sete:n
bro nas .dependênclas do'
'Clube Atlético Baependi,
com a Banrl.nha Lira da
Aurora, e com a apre
sen�açãö de um' grupo

Folclórico de Pomerode
-

a promoção "Uma Noite
Alemã no Brasil", ser

vindo 'a todos no jantar
T(rato� tfpkbs alemães.
A promoção revestiu-se
dé êxito total com a Ven
da de 550 cartões que a-

alemã Brasilno

.f

tingiram uma renda -bru
ta de Cz$ 85.000,00 e

renda líquida' de ... ; ...

45.000,00. Pelo sucesso

total da promoção deci
diu-se transtormar esta

promoção como oficial do
Clube, realízando-a todos

os anos e marcando este
acontecímen to para 1987
para o dia 18 de setem
bro também nas depen
dências do Clube Atléti
co Baependí .

_,_,- .....",���----

. .

CONTRIBUIÇÄO
EXPONTÂNEA ENTRE

AMIGOS

Visita" Oficiai.' ao C'lobe do C L Gove'rnador Walfred'o 'e . domadora Edla

A Assembléia Festiva
da

- visita- oficial do
'

CL
Governador foi realizada
no dia 02 de outubro nas

dependêncIas' do Clube
Atlético Baependi com a

presença de Autorídades,
convidados e visitantes.
Antes porém recebemos'
o CL Governador e co
mitiva

.

na . entrada de

Jaraguá ou seia nO P0r--
.

tal de Jaraguá por volta
das 18 horas, local onde

igualmente' realizou-sé a
reumao de trabalhos.
Nesta Assembléía Ocor
reu o ingresso dos novos

Companheiros e também

nesta
_
ocasíão entrega

.mos as entidades benefí
ciadas a renda de Cz$
45.000,00 proveníentes da

Valor' arrecadada Cz$
20.500,00 (vinte mil e qui
nhentos cruzados. Logo
no início deste ano leo
nístico decidimos realí-

promoção "uMA NOITE 'zar uma rifa entre amí-r:

ALE1MÄ NO BRAsn:,,", gos afim de levantarmos'
sendo Cz$ 10.000,00 para recursos para atender-'
a Rede Feminina, de mas pequenas reívíndí
Cambate ao Câncer de ções comunitárias, rece-
Jaraguá do Sul, Cz$ •.. bendo como brindes .

a,
10.000,00 para a, Apae de serem sorteados nesta

. Jaraguá, Cz$ 5.000,00 rifa um quadro pintado
p�r?- a Apae ,de Guara-

por Vera Dornbusch: um
mmm, .Cz$ 10.000,00,

_ quadro de Luís Augusto.
para a. Ação Social e C�$ um agasalho adulto

.

de
!o.?OO,OO para a Açao Balnea,um agasalho ínían
Social e Cz$ 10.000,00 til. de Sari Remo e uma'
para o Lar' dos Idosos. Caixa de Bornbons Mérí .

Sendo
.

sorteadas as se

gumtes pessoas: Wolf�
gang Weege, Tania Mar
quardt, Victor Zirne!
mann. Maria. Aparecida
Catoni e Uno Baratte.

Via,gels
Rua Antonio Tobias 5Ó, 19 andar, Fones 72-0,520 e 72-1709 - Jaraguá do Sul-Se (Embratur 02714-00-42-2)

Cosmos 'üe Lida.
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- Campanhas e. Promacões------------���--------------------

Várias visitas aos

hospitais desta, cidade a

peSsoas inte-madas, ,com
entregas de guloseimas,

. revistas, Ilores e calor hu
mano pelas domadoras, Pa
lestras realizadas no Clu
be: Sobre cirugia vascular

pelo CL D!. �elso Ber
nardino da Silva. Sobre
relecíonarnento e nt r e

pais e filhos pela Dra;
.

Ieda Galastrí . Sobre pre
venção a Cárie Dentária

pela domadora Dra , Ma
rilze D. Marquardt. So
bre aproveitamento de
alimentos congelados pe
la domadora Méri Cor
deiro. Palestras realiza
das em. estabelecimentos
escolares: dia 08.10 ._

Entregues 15 (quinze)
ranchos de mantímentos
no valor de Cz$ 300,00
cada para famílias ca

rentes de nossa comuni
dade entr'€ as quaís as

de: Terezínha Fortunato,
Otília Moreis." Cláudio

dos Santos Waldomíro
Atibaia e Henriqueta
Miranda.

'

Doação de Cz$ 500,00
(quinhentos cruzados)
para ajuda no conserto

de .um aparelho de 'sur

dez para Ana Torizani.

CORfecções

Rede Felinila" de COlbate
Câncerao

,
Entre todos os graudes

acontecimentos que, se
sucederam no transcurso
deste ano, o movimento
da. Rede Feminina de
Cambate ao Câncer, me
rece destaque especial.
'Em agosto do ano passa
do, em reuniões' do Líons
Clube Centro, resolve
ram' as domadoras COm o

integral apoio de todos
os companheiros, leva
rem em frente o movi
mente pata fundarem a

Rede Feminina de Com
bate ao 'Câncer em nos
sa cidade.' De início
contactos foram reali
zados com a Presidente
Estadual ,Sra. Ina Moel
lmann, e com Presidente,
da Rede em Joínvílle
Sra. Ladír Franco, como
também visita a Rede de
Joínvtlla para uma me
lhor 'visão e consciência
daquele tão digno e ele
vado .trabalho . Em Se
guida marcamos com o
Sr.' Prefeito Municipal'
Sr. Durval Vasel e com
o Secretário de Saúde e
Bem Estar Social Sr. Ivo
Konell uma audiência
nera sabermos da even
tual participação do Po
der Público neste movi
mento. O Lions Clube

"Mälwee doa

Centro, representado pe
los CCLL Presidente Os
'mar José Vailatti, Ro
.Iando Jahnke Olavo Mar
quardt,

.

Afonso Piazera
Neto, e 'as domadoras Ro
sane, Dilva, ROmilda e

.Nádía foi recebido pelo
Prefeito e pelo Secretá
rio, oportunidade em que
aquele poder colocou a

disposição d'e$te movi
mento 'um médico, uma
enfermeira e o Posto de
,Saúde como local pará a
futura Rede FCC. Ali
cerçado nesta força ago
ra maior o movimento
de Fundação da Rede to-
,mOu corpo e foi' deíla
grada a campanha para a
sua efetiva implantação,
que recebeu logo adeSões
as maíà diversas com o

engajamento de volun-.
tárias representa(tivas de
todos Os segmentos de
nossa comunidade" de
empresa, do comércio, de
profissionais liberais en
fim de toda esta pro
gressista comunidade' de

, Jerazuá do Sul. E ,para
felicidade (Ie todos, aca

bamos de ver se tornar
realidade esta essocíacão
a qual acaba de ser ins
talada e iá em funciona
mento em nossa cidade"

Situação COI

Lions, COI

Foram remetidos pera

(tdl.
MATRIZ - FÁBRICA

Rodovia BR-280, Km 70 _ FONE (0473) 72-1997 '

JARAGUA DO SUL' SANTA CATÀRINA

COlposcópio
Numa demonstração rnes preventivos do can

de grandeza e de constante ,cer Ginecológico, no va-
. partícipação na vida co- lor de Cz$ 1�'5. 000;00
munítáría, ,a empresa (cento e trinta e cinco
Malhas Malwe S.A;, a- mil cruzados) COLPOS
través de seu diretor Sr. cO P I O, c qua I foi
Wander W-eege, doou ao entregue a Rede Femíní
Lions -Clube Centro, um na de COmbate ao Cán-
aparelho de 11S0 nos exa- cer.

Tlrres

DistritoO

'Internacional
e

Ná Cohab . (para grupo uma cada de nenem.
de pais); dia 22.10 _ Na Servido um lanche na
E.B. ROland Dornbusch semana do excepcional
(período matutino) dia' na Apae para 80 crian-
21.10 - Na E.B. Roland ças dia 25.08 no perío-
.Dornbusch (período no- do da manhã e da tarde.
turno) estas palestras em A quantia de Cz$ '

.....

comemoração aSeman:'! 1.000,00, por ocasião das
da Higiene Dentária e Festas de Páscoa, foram
eobre Prevsnçêo a Cárie empregados na aquisição
foram feitas pela, dome- de ovos e chocolates e
dera Dra. ':Marilze D. dilStrlbuidos a crianças
Marquardt . dia 09.04. .carentes. Entregues .dí-
81 também pela domado- versas caixas de isopor
ra Dra. Marilze sobre' contendo remédios e me

Prevenção da 'Cárie e dieamentos de primeiros
Doença Periondontal, foi sOcorros para aS seguín-.
realizada na E . B . Ro- tes escolas, no valor de
land DOrnbusch para 15 Cz$ 300,00 cada: E.B.
crianças' da 1� série do Roland Dornbusch, Júlio

"

10 grau com slide!;., ' Karsten, - Abdon Batista
Ranchinho Alegre, E. B. ,

José Duarte Magalhães
e em maís três escolas
sendo uma em Guarami
rim e duas em Massa
randuba ,

Doàção de Cz$ . . ...

6.500,00 (seis mil e qui
nhentos cruzados), re

sultantes da venda de
cadernos, garrafínhas,
vidros e aventais para a

Rede Feminina de : Com-
.bate ao Câncer, desta ci
dade.
No valer de Cz$ ....•

4.253,00 (quatro mil du
zentos .e cinquenta e .três
cruzados) foram compra
das e doadas a Rede Fe
minina de Combate ao

Câncer, 2.000 espátulas
de Ayre para o exame'

preventivo, ginecológico
e ,uma ' ,pinça de Kogan
para exame' de colo de

,

útero. !
Ajuda de Cz$ 1.000,00
(hum mil cruzados) pare
operação de osteomelite
em Campo Alegre na

.Sra , Jandlra Mechado.
Ajuda de Cz$ 1,000,00
(hum mil cruzados) para
o Sr. Hercílío Adriano
que teve sua casa qu�i
mada em 22.09.86. AJU
da .de Cz$ 1.000,00 (hum
mil cruzados), para o Sr.
Luis Pollaf, que também
teve sua cesa totalmerite
queimada em 28.11 -,86 �
Ne valor de Cz$ 1.000,OÖ
(hum mil cruzados). fo-
ram entregues 13 toalhas'

Foram remetidos todosde rosto e A de banho ao
os informes mensais de-Hcspttal Jareguá, úteis

aquele hospítal. Entre- movimento de sócios e

gues Cz$ 1 .500,00 (hum atividades realizadas à
Lions Internacional no .mil e quinhentos cruza-

prazo legal.' (último diaD -

C $ 50000 1 ;000,00 foram compra- doS) ao ,Sr. ArçlOI�no
)

oaçao de z ,

I Schmídt pare ajuda de' 'do mês.(qutnh t dos) a das g'uloseímas, choco a-qum en os cruza s p -

um'a' círuroía de tumorra ajuda na operação de te bolachas e brínque- F>

C itíb do's p'or ocasíão do Natal de garganta feita emmandíbula em un 1 a

Porto Alegre. no Hospitalde Maria Aparecida, For- e entregues a crianças
��.mv�r�C� n&���u. Doo�� Mci���!S�v�e�n���s�.� � �� � �"�- :������==����--�----�

a Governadoria do Dis
trito, L-lO, mês a mês,
dentro do prazo para

'

pontuação, 'formulário do
Concurso de Eficiên€ia.
FOram pagas no prazo
todas as cotas internacio
nais 'e dístrítaís e a mú-

'

tua leonistica.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Reuniões , - �Visilas

o Lions
.

Clube Centro
se fez presente nas se

.

guíntes reuniões E' con
venções: Em julho parti
cipamos da' 11i! Reunião
do Conselho Distrital em

Brusque com os seguin
tes CCLL: Rolando Jahn
ke, Arthur Rode, Osmarí
Cordeiro, Afonso Píazera

Neto, Olavo Marquardt,
Atílano Zíndars. Mário
Marcos Airoso. e Osmar
José Vailatti, João Lucia
da Costa e respectivas
domadoras. Nesta

.

reu-
. rüão tomou posse O CL
Walfredo Mário Vale e

domadora Edla como GO
vernador do Distrito L-lO.
Em novembro estivemos

Objetivos do

presentes na 21i! Reunião
do Conselho Distrital em

Canoínhas com os CCLL
Osmar José Vaílatti,
João Lúcio da Costa, Ola
vo Marquardt e domado
ras.

Em fevereiro partici-
pamos da 31i! Reunião do
Conselho Distrital em

Indaíal com os CCLL
João Lúcio da Costa,
Rolando Jahnke, Osmarí
Cordeiro, Olavo Mar

quardt, Osmar' José Vai
lattí e domadoras.

Tivemos a honra e se

diamos juntamente com

o Lions Clube Cidade

Lions

e .Convenções

visita ao Club de Leones
de Fernando de. la Mo-
11a-Distrito_M_Paraguai .

o CL Osmar José Vai
latti visitou a Sede Inter
nacional de Líons em

São Paulo . O CL João
Lúcio esteve em visita ao

Lions Clube de Joinvil
Ie. O CL Osmar

-

José
Vaílattí e Rolando Jahn
ke visitaram o Lions
Clube de São Paulo
Casa Verde _.

Há. de se registrar
reuniões inter-clubes .que
praticamos com o nossa
afilhado Líons Clube Ci
dade Industríal onde eS

tivemos com vários com

panheiros.

Industrtal a XXIV Con

venção Distrital do L-lO
,em nossa querida Jara
rãguá do Sul nos días

10, 11 e 12 abril, na

qual participaram todos Os

companheiros e doma
doras. O . Liens Clube
Centro também Se Iez
presente em Recife na

Convenção Nacional, nas

dias 20, 21 E' 22 de maio,
com os CCLL Olavo

Marquardt, Rolando Jahn
ke, Roland H. Dornbusch
Orlando Bemardíno da
Silva e Osmar José Vai
latti e domadoras.

O CL Rafael e doma
dora. Nédia estiveram em

Clube

Passagemde Interesse público, ex

cetuargío o partidarismo
política e sectarismo re

ligioso.

de negócios e profissio- .

naís proeminentes em

cada região .alheías a

q;u--alquer pa�,tidarismo
político OUj Sectarismo re

ligioso.ESTIMULAR a eíícíên
cía e promover um ele
vado padrão de .ética nos

negócios e nas profis
Sões, sendo proibido pro
piciar beneíícíos econô
mícos aos associados.

CRIAR e fomentar um

espírito de geIl!erosp
consideração .

entre os

povos da terra, median
te o estudo doe proble
mas que afetam as rela

ções' ínternacíonaís.

INCENTIVAR o. estu

do a prátiea dos princí
pios de bem governar e

de uma educação cívica
elevada.

Um acontecimento que
ficou deveras marcante
rieste ano leonístico,

.

roi
Sem dúvida alguma a

passagem dos 25 alias de
Fundação deste Clube,
realizado no dia 10.02.
1987. Na presença do
Governador do Distrito
L-lO, Assesseres da Go
vemadoría. de Ex-Go
vernadores, do Vice Go
vernador, Je Ex-Presi
dentes, de Clubes Vizi
nhos como Corupá, Join
ville, Brusque. Jaraguá
Cidade Industrtal, Po
merode, das Autoridades
lotais, de Presidentes de
Entidades, de convidados
'realizou-se a Assembléia

. Festiva de Comemoração
da Passagem' dos 25
anos do. Líons Clube Ja-

. raguá do Sul Centro, num
clima de companheiris-

.

mo
.

'e amizade .•Além de
uma exposição destes 25
anos, com documentos
históricas do Clube,

Seus objetivas não se

cingem ao companheiris
mo ê a vida social, mas

vão além, tratando do
estudo e solução dos pro
blemas e exigências da
comunidade, procurando
ínteressar todos os seto
res, mobílizando as e

nergias coletívas.

QUE :E "LIONS"
INTERESSAR-SE, ati-

vamente pelo bem estar

público, social e moral
da comunidade.

A Associação dos LI.oNS
Clubes, foi

'

fundada em

junho de 1917, na cída
de de �hicago, E.E.U.U.·
por Melvin Jorres. .

Líons Intemaoional
tem recebido numerosas

citações oficiais de Ga-
LIONS Internacional V1ernOS, em reconheci-

foi organízada com a mente e gratídão pela
idéia de se unirem, com obra beneficente ínco
o ehpirito de Servir De- mum dos Lions Clubes
sínteressadamente à cO-,' em. seus respectivos pai
munidade.,.

.
por homens Ses.

Rua Emílio Carlos Jourdan. ,72 _ Caixa- Postal' 105 Pone 72-0292 - '89250 Jaraguá do Sul - Santa Catari�a crecí � 261

UNIR Os sécíos 'com

laços de amizade,' bom

companheirismo e com

.preensão recíproca ..

PR.oMOVER um fórum

paira a livre a ampla
discussão dos assuntos

·lm.otiiUária . Vailalti .

,

LIda.

dos 25' lIDS
também um retrospecto
foi epresentsdo do que o

Lions Centro já fez por
sua comunidade durante
a sua Jubilar existência.
Foràm agraciados com
medalhas todos Os com

nheiros que faziam juz a

distintivos . de '5 - 10 -

15 e 25 anos de Clu
be. Sendo homena
geados muito especi
almente os C am p a

nheíros . e Domadoras que
completavam 25. anos de
Clube como Sócias íun-

.

dadores, sendo eles os

CCLL Relendo Jahnke e

Dilva, Orlando Bernardi
no da Silva e Traudí.
Roland Harold Dornbusch
e Zelindà e Mário Mar
cos Airoso e Romilda.· .

Vibrantes as manífesta
ções apresentadas, fícan- .

do por demaís expressas
e Significativas as pala
vras do CL Ex-Presíderr
t.e Gerd Edgar Baumer-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ �mana de 04 a 10 de Julho de 1981

JEOVAS: CONGRESSO EM BALNEARIO CAMBORIÚ

-Vl!NDE-
_' 1 -apartemento no Edif. Át:la Pàuiç., com

188m2.
.

.: 1 terreno com 392m2, no' Lot 'Centenário,
próximo Weg II.

'

_ 1 terreno COm 406jDi, pröxímo Posto
Mareolle. frente ao asfalto.

'

� 1 casa de alvetJ.aria,"Com 140m2, Lot. Cen-
tenário•. próxlmo Weg II.

'

,

"ALUGA
'_ 2 salas comerciais na Av.

-

Marechal Deo-
dorO.

"

R. João PiccoIi, t04 -Jone 12-2111 � Jaragué do Sul
.

. _ "__ _ _ _ _

.

..:. ._ .....;._ 5."

Três días inteiros', sa

tisfatórios, de instrução
bíblica e 'de essocíacão
cristã estão sendo vivi-
das no Congresso de
Distrito "Confiança em

Jeová" das Testemunhas
. de Jeová. De ' [unh« a

agosto, só no Brasil, se

programa real�r 18
congressos. Um. deles �a
eontece desde sexta·feira
dia 3, até o dia 5--"d� ,iii
lho, em Balneário Cam-
"boríú, no Centro, de Pro
moções da Santur. Nes
tei todo o litoral catarí
nense está representa

.

do, 'esperan,do-se uma
assistência que ..,.ultrapas
Se 3 mil peSsoas,. en
quanto que. em todo o

Brastl, calcula-sé que
'haverá uma assistência
superíor a 500 mil, pes-
sOaS. ã
A sessão inicial desta

oou o díscurso informa
tivo "Uni. Povo Separado

.do Mundo" e na manhã
deste sábado o. destaque
será o discurso de dedi
cação e batismo, bem co
mo instruções sobre co
mo podemos manifestar
nossa confiança no ver

dadeiro, Deus,' em : har
monia ' com o tema do
Congresso. O programa
de domingo têfá como
ponto alto o discurso
"Nos Nosses Tempos Te
,miveis, Em Quem pode
Realmente Confiar?". Es
te será pretendo

_

pelo
sr. Alberto F. Cunha,
representante � SÓdé
dade Torre de Vigia. de
Bíblias e Ttatados, de
�São Paulo,' marcado, para
às 14 horas.

�
,.

Grupo considerável de
Testemuríhas de JE!Qvá
de Jaragué dO ,-Sul e re

gião acham-sé presentes
no C o n g r es so: em
Bálneãno Camboríú .'

INTERIMOYEIS
I,nlermedi'ária de,
Imóveis Lida.

, '

Frioliveira Clm. e RepreS.ltda.
. F,iambretia' ,_

Pr��tós, :'qt1êtj(M; uhg,ulçasJ hàlD.bUr'éf"
ktbé; àlmODdegá·�· outrOS.

Agora·' dlarfà.rneJIté codl' ca.rn«fS
. bõvinas,

�uiDas e, aveS. '

. . '.
.

E ali na A�. Mal., Déödoro, 744 (proX\itifidá(;Ié'S do
Colégio Divina Provid�cia) -ou Jaça iii: sUG_ enco-
menda pelo fene. 12-118,1.

'

CORREIO DO POVO PÁGiNA ii

19 FEIRA, DA
"

'

DE 18A
26/JULHO/87,

Parque de Exposições Arthl;lr Müller (Agropeçuério)
Vale a pena visitar, comprar e economizar!

"I

A promoção contará com postos de vendas no
atacado e varejo, diversas opções de turismo

.

e lazer, muita músíéa, animação e a deliciosa'
comida típica alemã...

.

Um grande número de malharias locais .estará \

expondo seus produtos, oferecendo imensa
Variedade e opções de compras, diretas ao _.J

consumidor - TydQ � preços de fábrica;

venha fazer turismo e, comprar bem tia, ,

_.__
,H FEIRA DA MAL:�A de Jaraquä do Sul! ���

"/JI PR_EFEIT.lJM M�JCIPAL.PE.�AGlJA D9,��
, I()@<ll

_.�. ADMINISTRAÇAO 1983·88 - OORVAL VASEL

Confecções· Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras. e Crianças

'

,

Vá, cOilferir a mais variada' coleçlo aproveitando
as vantagens do preço e crediário SUéll'

Pàbríca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 -

F. 12-0603 Jaraguâ do Sul _ se.
Loja 2 Rua Reínoldo Rau, n° 530 _ F. 12-2911 -

Jaraguá do Sul _ sc .

Clínica. "Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Clinicá dé p�®efiQS e graIfdês anímats, �fntrgia1ii \fäéinações.
.

'

raío x, internamentos, 'boutíque.
Rua Joinv11le, n' 1:118· (em frente ao Supermercado Breithaupt)

.

. Fone 12-2840 _ Jaraguá dQ Sul - Santa Catarina.
''',,-.,---._-

I

" FAÇA ·lUlNDER·Ú '$Éí:fí>ÍNHElJíOI .... ,��OVElT];'. J!S!� 'PRC?�oÇÃÓ'·
Volks 1;300 _ Ano ·1961 Bege '

" 28.060;,00 FIai 147. QL Ano 1919 Bêge 59.000,00
Ano' 1910 Azul 26,OOO,OQ Fiat 14-1 Ano HJ�9 Azul Met.. 55.000,00

. Ano 1916 Bege 47.,000,ÓO"Passat TS Ano 1981 Cínza 79.500,00
Ano 1918· BrancO- ,54.000,00 Passat TS Ano 1919 Verde 69:500,00
Ano 1980 'Verde- '59.000,00 Corcel L Äna 1971 :Bege 45�.000,OO .

Ano 1981 Branco, 65.000,00
'

.

Ano 1983 BràncQ . [álcool] 19.000,00
'

.OFERTA VÁLIDA Art, 13.01.87

�-ij ,�,,-
Av. Mal" lDéodõro". Í\()' löS,;... J'arag:u:á 'do' ·Sutrsc. folia 12:'17'17,' 72-1995 e 72-2614

.... ,
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INFORMATIVO ROTÁRIO

O Qual'ro-Meia- I,

,Cinco
I

Jaraguá:do Sul _ Semana de 04 a 10 �e Julho de 1987 CORREIO Do POVO

CAI O MOVIMENTO"
'DA BIBLIOTECA

A Biblioteca Rúbldce,
"Rui Barbosa", vem tam
bém experímentando uma

significativa queda nas

consultas e ,empréstimos
face a greve dos proles-
'sores que' tem deixado
milhares de alunes sem

aula, há maís de �m mês.
A queda" contorme a bi
blíotecáría Dirce Nunes,
é bastante significativa. '

Ela revelou que de janei
ro a maio, íoram feitos
6.234 empréstimos, 2.:":''96
consultas, 103 inscrições
e 40 doações, baixos" se

comparados' com ' igual
período, em anos anteri-
ores.

A "Rui Barbosa" loca
liza-se na rua, João Píc
colí 1 ío. com atendimen
to de segunda à sexta
feira das 8 às 19 horas e

aos sábados, das 8 às tlh
30min.

'

Spezia eia. .Llda,.&
SERRARIA ,E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 1"') _ Jaraguá Es

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

Escritório de Topografi_
e Engenharia'

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.
PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ÇAMENTOS.

-

Encaminhamos, toda. a documentação.
Rua Reínoldo Raú nO 86, 1° andar, Sala 3

EdifíciO Mário Tavares, próximo do Posto de
Saúde.

Contactos: Fone 12-2416

\

Compre seus materiais de construção na

.»

Arte Laje Jaraguá
VENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇA.MENTO

PISO -mRMICO "FORM!PISO".
,

PREÇOS' ESPECIAIS _ EXC�USlVO NA PRAÇA, EM
D1VERSAS PADRONAGENS.

DO

TEMOS TAMBEM A MEIHOR
"

R.EGIÃO� -

LAJE FORRO, E PISO DA

Rua ExpedicioDár1o AnMalo Carlos ferreira 850 _ Poaes 72-1011,
,

,

72-2334 e 72-1292 _ .Iaragoá de SuLSC.

Para nós, se'gur'o não é só garantia de riscos

Seguro
Pre$laçã� , de

é

Serviços
Consulte- nos

Sie g U' rasA. G a r c i a
Rua Expedicio�o GumerciDdo da SUva n' 90, I' andar, Sala 2

.

fone '12-1788 _ Jaraauá do SUl.

"Unides para servir, de- dicados à Paz".
RQTARIANOSI A POSSE DO

'

O lema do R. I. para GOVE�A.I)OR
1987-88 é uma afirma- MARLO SOUSA
ção do propósito .do

.

Muito concorrida a
, Rotary e um· chamado posSe do Gov, Mario
à ação.: Lembra aos Sousa na noite de ,�6
rotarianos quem e '_o de junho de 1987, no

que são, bem como C.A. .Baependí,
'

pre
seus objetivos. Como ,.sentes os elubea da re

sempre, . CORtaram com gião e da Capital e

oportumdades pa-a represeníarites do
servir f" ' buscar na'a .Líens Clube da cidade.
paz em s'cas profissões O Gov. Genovêncio
suas- comunidade e DO Mattos Neto" no seu
mundo, Que seja do .díscurso de despedida
cOnhecImento' publico fez um excelente rela
que os ROTARiANOS to de suas atividades
estão verdadeíramsn- -no ano rotário de Sua
te UNIDOS PARA governarioma,' xfeve-
SERVIR' e DEDICA- Iando ,aos presentes
DOS A rAZ. , que criou no seu perí
CHARLES C. KELLER" odo 7, novos clubes
é o Presidente -do Ro- com um acréscíme 'de
'tary Interneâional pa- 268 n.)vos' campanheí-

I
ra 1987�88, söcio 'do ros no D-465. Relatou
RPtaty Club de Calí- também, que fez,' 104
fó'rma, PensilA.r®:ta" víagens pe!P Distrito, I
desde 1950. E ex-pre-. percorrendo 36,.200 'Isidente do seu clube.: quilôm=tros , Na oC'l-
serviu ao Rotary In- sião usarem da pala
temacíonal como go-- vra os pest-presidente
vernador de distrito, e presidente Aristides
membr_o e presidente Panstein e Rolf Botho
de comtssão, diretor e, Hermann. o Gov.
.por duas vezes, presl- Marle Sousa com Seu
dente do Conselho de discurso de' posse
Legislação. E advoga- o prefeito Durval
do, formado pela Fa-""Vas,eI: à ex-Gov, Re
culdade Estadual de' maclo Físcher, em no

Calífórnda, P'en�Llvâ- .. IQ� � do ,,('olégio de ex
nia, e pela Faculdade .GQ-V:�rliadoi'es do Dis
de Direito dá Uníver-. trit() �',. ,;J. Sra.. ,EIke

, sídade de Píttsburg . e Will:eclke, Coordena-'
sócio de Escritório de dora Nac.onal da' Ca-
Advocac,a . sa da Amizade.
RELAÇOES PúBLICAS AS VIAGENS DO

DO DISTRITO GOV; MARLO SOUSA
Por escolha do Go-

.

Marlo Sousa e sua

vernador Marlo Sousa esposa Jandíra ínícía
a Comissão, de Rela- Tão as suas viagens de
ções Publicas do Dis- visitas MS clubes do
.trito, no ano 1987-88, Distrito 465, nó próxí
estará a cargo de Eu- mo

c

día 6 de julho,

I
gêni() V. Schmöckel, começando pelos clu
do R . C . Fpolis-Leste, bes do Sul do Estado.
Moacyr Sens e Mário (Da Comissão de Re-

t Tavares da C. Mello; Iações Públicas do Dis-
do RC. Jaraguá do Sul. ,trito, Ano 1987-88)

Foto Nortelândia I,tda�
R.. V_ancio aa SUYa Porto 785 _'PoJie 72-2804

, 'Metalúrgica Franza Ltda.
.

Ra HeIDz MÜllke 210, _ FoRe 72�1387
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R�lôjoaria ,AVENIDA'
As mais finas" sugestõeS para presentes, .

"jóias, reÍÓgios,' violões, troféus, ,

medalhas e artigos de prataria estão na
I

RELOJOARIA AVÉNIDA

Na Marechal e na GetúUo 'Vargu

Funilaria Jaraguá.Ltda.
"

Calb�ás para todas as finalidades
�gora 'tambélQ aquecedora a

; enerlta soaa;.
.

Rua Felipe SCl:unidt, 279; - Fo�e 72-0448

Viaçã6, Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso,

Programe oem &S, �uas vlagens de férias, e
recreação.. A, t'Çanártnho'" ,coloca,a ,�ua dis

posição Os modernos e confortayel$ ônib'usida sua'
frota. Venha conversar conosco,

", ,

Avo Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
': Jaraguá do, Sul Sç.

TUBO.,DE POLlET1LENQ•

(MÄNGUEIRA PRETÀ}
,

TUBOS SANTA HElENA'L,TDA.
FÃBRICA: ,RIJA JOINVILLE, 1016 - FONE (0473) 72'1101

• ESCRITÓRIO: RUA éEL. PRO.CÓ,I'IO GOMJ:S. 9,9 -FONE (0473) 72,0066

ç JARAGUÁ 00 SUL- SC
--' ..

'�-�" .�- ---._.•. - .- -.-_._ _, __ . ----- - - --- _" ._--

L OS S
Fotografias _ equipamentos de eine

,

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181
'

tanznaster ..

. O seu' relojoeiro
Em breve ,vamos mudar de endereço pall'a

melhor atendê-lo o .

Jóias, rel<>gios, alianças, cristais, troféus, meda
lhas e presentes.

" .

:l'i.

PÁGINA 1J

"A HlstóÄa de nossa gente alo pode ficar só Da saudade"
O Passado só é importante se o tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HlSTÔRIA ... Barão de Itapocu

HÁ57 ANOS
.

Executivo intervir junto Jaraguá do Sul era
das Prefeituras, no senti- vísítada nos dias 17 e 18

- Em 1930, o Intenden- dó de ser abolido o im- de julho pelo Coral Mis
te Artur. Müller concluía posto de licença sobre bi- to Hamburg Weídenstíeg,
a segunda. ponte no Dis- cícíetas. '

' vindo da Alemanha, por
tríto, a do poço d'Anta e

O di W' ld .

M iniciativa do Instituto
d P dr d'A I - r o a emiro a- H s St d .

,

e e ra ,mo .ar ,

zureche D I d an, a en e patrocina-
o sr. Max Wilhelm ',� era o e �ga o do em Jaraguá pela So-

pedia para construir uma �it�lgle�e, que. baixava ciedade de Cultura Artís-
casa em seu terreno na ee " p r� evisar ,qu: tica.
sede. do Distrito de Jara- t ndo em VIsta o n�me _ Realizava-se o enla
guá, de acordo com a

ro c�escente ,d� pe soa� ce matrímoníal da jovem
planta. mordidas por caes com Joana Beng, filha de Mi-
--E o sr. Anten Zahler p�ovada_mente �.ta.cado� gue,l Beng e Ana RipeI
pedia licença para reno-

de hOdnf�bla, proibia ate Beng (falecida) e o sr.
var a cerca existente na S�gu�dad rdem � p,erma- Waldemar Schmítt, filho·
sua propriedade . à Rua ��ncla, �sses anImaIS, em de Leonardo (O t íl i a)

,

Bpítácío Pessoa, Distrito VIa �ubhca, ,prevenIndo Prim) Schmítt, no dia 10
'. de Jaraguá. ,tambem que, a contar de julho de 1965, na Igre-

.,
.. dest,a data, e no prazo de ja N. Sra. das Graças, em

- Mas, também Walter .a días os que fossem en- cerímôní f" .

d loH t 'I 'd B b'· d' , la o reia a peer e, pai o u 1, pe- contra os soltos, senam Rev Padr C
'

d R kdia licença para recons- sumariamente eliminados.
. e onra o ec

truír sua casa existente
na Avenída Independên
cía (atual Getulio Var

gas), no Distrito de Jara

guá, de acordo. com a

planta apresentada.,

HA 30 ANOS HÁ té)·ANOS
,

� Em 1977, o deputado
d

....12EIDde 195?, em eleições Federal Pedro Colín usa-
e maio e, com uma d t íbt .

abstencã '

de 50 11%
,va a n una para essi-

.

o ,
,

0' a nalar os 58 anos do "Cor- (UDN de GN fazía 4 ve- reio do Povo'" em Brasí-:
_ Era exonerado à pe- read.ores (Rudolfo Jahn, lia.

'

dido .do cargo de proíes- Paulíno João de Bem,
_ O "Az de Oura" prosor da Escola de Poço d' Bertholdo Vegini e En- cedia a eleição da, nova

Anta, o sr. Luiz Morettí gelberth, Jurck), e o PSD diretoria para o período
e, por ter sido sorteado fazia 3 (Emílio Mahnke de maio-77 a maio-78, a
para o

.

Serviço Militar, Junior" Arno Zímdars e saber: Presidente _: Co
era ltcenciado o proíes- João Pereira Lima). mendador Heinz Rodolfo
sor Giardi�i Lenzt, da Es- - 0, "Az de Ouro"" sob Kohlbach; Secretário
cola do Ríb. Grande, sen- o comando de Hennque Nelson Tarnewskí: Te-

, qO nomeado p�ra SU?st�- Geffert Jr. recebia em soureíro _ Carl Enderle
tui-lo o sr. Jose Flonam. sua� canch�s a valoro� e Orador _ Lereno Anto-.

,

.
_ O Sub-Agente J .M. eqUlpe do 2 de Agosto nio Marcatto

, �ül!er a,�unciava o .no�o da vi�inha cidade de S�o _ O Depa�tamento de'
: ;Wlppe,t., o caI�llnhao FranCISCO do, Sul, em �:lls- Botânica da UniverSida-
1. de 6 cl,�Indros, o Duble- puta .de �ahosos·' trofeus de Federal do Paraná es

, p�aeton , sem--;- concorren- A amII?-açao. e ,camarada- tava às voltas com Um pe
, Cla e econOmIa, um ver- gemo fOI tamanha que o pino que pesava nada
dadeiro vara-mundo. Grupo "2 de cAgosto" ,só maiS, nada menos que 29

r�gressou aos �us pa�os ql,lilos e medindo 1 metroHÁ 40 ANOS n entardec�r �e domI?- e 32 centímetros, por 76
go., Mas nao flcava ms- centímetros de diâmetro

.

Em 1947, a imprensa So' "A' dO"
.,

,

,

,

. o .M..Z � uro Ja e�- en�ontrado no, quintal de'publicava nota comuni- tava acertado, �om o RI- um fiscal da Prefeitura.cando o falecimento de papau de Cunt.lba, o cam No mesmo quintal nasHans Fritz Wilhelm Wie- pea? dos que m,tegram.a ciam maracuJ',ás de 4 qui-Ie, ocorrido em' 18 de S d d Be f t R
maio' '(ié

-

1947 e os fami-
OCle a e ne lcen e 10 los, sem que o seu pro-Branco. prietário usasse qualquer,}iareS D.' Paula Doub'l'a- _.0 vereador Augusto tipo de adubo. E Jaraguáwa e os filhos Walter, SylVIO P od hl I

.

r oe , ançava do Sul era tomado de no-
" R,_a,,i,n_e,r, C.,lara' e Luize· a- lançava o romance "O-,

, toriedade pois era aqui,gràdeciam as palavras Engenheiro Misael", edi -

que o pe�ino e o maracu� ,

'

consoladoras do Past?r tado pela "Edições Co-' iá cresciam em tamanhoHermann vVaidner e aS Ion"., 0, r.omance tiriha descomunal, e os cientis-
Pessoas que enviaram co c

',

mo
.

enano uma, p�que· tas paranél:enses vinham'

flores. na �lda�e proVlnClana, analisar a terra para de-

A A bl" L
. Jaranapohs, na qual, com finir se Se tratava de dis-

, - sspm ela egls- a construça'"o d u· '.. _

,

.

',t e. ma USI- turbio ,homonal mut�çao'latlVa VIVIa momen oS de na elétrica várias indús- . -

d
. .

grande agItação, co,m o trias são c;iôdas e rapida-
ou v_ardlaçao e especdl�b' b' t'd" ou am a - como acre l-ar aro cnme coI?;� lamente se desenvolvem; tI' ..

em C:;açadOr, que vItImou
' ,am a guns t:cmcos - .se

o dr. Moacyr Sampaio, HÁ 22 ANOS
,

e .u�.a questao ?e. radIo-
chefe do Serviçó de Cul- ahvldade na propna ter-

tura do Trigo, cometido Em 1965, os Irmãos ra,

pelo genro do sr. Cid Maristas aSsinalavam os � A Liga Jaraguaense
Gonzaga. Os deputados' 25 anos de chegada d� de DesportoE: com.pletava
Max Colin, Artur Müller Congregação Marista em. no dia 16 de junho de ..
e Antonio Carlos Konder Jaraguá do8ul. As festi- 1977, 0$ seus 25 anos de

.

Reis, mais o dep. Guilher- vidades seriam realizadas fundação, presidida por
, me Urban apresentavam em finS de outubro e co- Mário

.

Vitório Rasswei-
, indicação, ,'pedindo ao meços de novembro. ler.
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. FURGOES, FURGOES ISOTERMICOS E FRIGORlFICOS
'.

Jaraguá Esquerdo .Rua Dr. ED�co Ferqü, ua - FoD. 72-1.,.,

. Nos temos tudo
·

para a radar a todos.
. Yen a conhecer.
a linha Chevrolef. 87.
Conheça em �ossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando QOlO o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

. '

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

.

- financiamento facilitados.
- -

Emmendörfer Comércio de.Vel(ulos Ltda .
..

Rv. Mal. D..odor�),557 - Fones, 72.06SS e 72-0060 - .Jaraguá do sul·se

DO POVO pAGINA 14-
--------�----------------------����

Jaraguá do Sul, 25 de juriho de 1981.

LUIZ CARLOS BUSANA
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDUSTRIAS METALÚRGICAS MECÄNICAS E

DO MATERIAL ELETRICO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos
Os integrantes da categoria profissional lotados

.

na empresa WEG MOTORES SIA _ Parque. Fa
bril Ir para participarem da'Assembléia Geral a

ser realizada em nOSSa sede sita a Rua João Pla
.nínscfieck n" 157, em Jaraguá do Sul '(SC), em

data de 11 de julho de 1981, às 14:30 horas, em
primeira convocação, ou às 15:30 horas em se

gunda convocação a. mesma será realizada com

qualquer número de participantes' presentes, a

fim de delíberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 _ Discussão é' aprovação das reivindicações

do pagamento do adicional de insalubridade;
2 _ Outorga de poderes à Diretoria. do Sindi

cato para negociar com a empresa. e o Sindica

to da Categoria econômica, o pagamento do re

ferido adicional de insalubridade;
3 _ outorga de poderes à Diretoria do Sindi

cato para em caso de malogro das· negociações.
suscitar ação coletiva judicial;
4 _ Discussão e aprovação da quantia a' ser

descontada de todos os integrantes que traba

lham nesta empresa, em favor do Sindicato Pro
fissional.

_Peças e acessönos originais e assistência téc

Bica autorizada ARNO, WAUTA, BRITÂNIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, E:LETROLUX
FAME e FORNOS LVER.

Av. Mal. DeodoI:o, 1.309 _ FOm 72-2200
.

JaraguA do Sul _ SC.

ELETROLAR
. CUlércial de Peças Lida.

Oade o seu aparelho eletrodoméstico'é trata
do pOr técnicos trelDadoS Da fAbrica e o bom aten

da.Dto é um. direito leu.
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Campeonalo da 1: Divisão pide ser encerrado nesle' dominl,o
--�----�----�-----------r��-------------------'------.�----------�--------------------�----------���

Vila le,lli é.1 líder geral do, certame varlealO,
Malvice, Cruz de Malta

e Botafogo, com 21· oe 20
.

pontos, ' respectivamente,
têm condições de chegar
ao titulo do Campeonato
da ,1 ª' Divisão da Liga Ja

raguaense de Futebol,
que encerra-se neste do

mingo, com a realização
da última rodada. Com
um ponto de vantagem,
o Malvice joga a carta

de final em Rio Cerro II,
.díante . do Alvorada, en

quanto BotafogO.e Mal
vice fazem, o. clássico na

Barra. do Rio Cerro, em

partitla <;Ie' .d�ficí'limo
" prognóstíco , Nos demais

[ogos, Alíança x- Garibal
dí e Guarani x .Améríca,
praticamente cumprirão
tabela.
A rodada do dia 28, a

presentou. os resultados
Botaíozo 3x2 GaribaldL
América WxO Advorada,
Cruz d'€ Malta Sx2 .Alíen
ca e Guarani Ox1 Malví
ce.

VETE:aANOS E·
QUADRANGULAR
Na primeira rodada do -

segundo turno do Cam
peonato Sêníor.. da UI"
os resultados foram João
Pessoa 2x2 Veteranos,
Botafogo WxO Alvorada
,e Malvioe 1x2 Caxias.
Na tarde

.

deste sábado,
dia 4, jogarãO Alvorada
x Malvíce em Rio Cerro II
João Pessoa e Botafogo
no Estádio João Lúcio e

Caxias x Veteranos de
Guaramírim, em Santa
Luzia.
Pelo quadrangular co

memorativo aos' 35 anos

de fundação da Liga Ja

raguaense de i Futebol,
Francisco de Paula OxO
Ouro verde, e Vitória ::''x2
Ponte Preta foram oS

.placares da última rOda-.
da do turno inicial. Jo

gam neste dta 5,' domín
go; Ouro Verde x Ponte
Preta e Franeísco de
Paula x Vitória.

O -v Campeonato Muni
cípal de I'utebQl Várzea
nO, da 'Divisão Municipal
de Esportes, apresentou
no domingo, em Sua' séti
ma rodada, válida pelas
Chaves Azul e Verde, oS

resultados Portuguesa O
x 1 Canarinho,' Rio Molha
'1 x O Nova Brasília, Con
tinental 5 x O Cobra, Bra
,�erde O x .J Arsepum.:Vi
la Lenzi Lx'O XV de No
v-embro '�B" e, Santa Luzia
3 x O XV de' Novembro
"A". A oitava rodada de
termina para o día 5 (do
mingo), no Estádio do No-

va Aliança, em Três Rios
do Norte,' as partidas en
tre Nova Aliança x Es
trada 'Neve, Mecânica Cé
sar x Cantareíra, Inde
pendente' x Olaria, Santo
Antônio x Vila Lenzt. XV
NOvembro "A" x Braver
de e XV Novembro "B"
x Santa Luzia.
O Vila' Lenzi é' o líder

geral do Varzeane, com
9 pontos. !Elle .está íaclu
sO na CHAVE VEROE,
onde o Santo Antônio

tem '1 pontos, .Arsepum 6,
"Santa Luzia 5, Braverde,
XV Novembro "A" e XV
Novembro l'B", 1 ponto;
CHAVE AZUL _ Rio Mo
lha '1.' Canarínho e Ban-

. gu 6, Portuguesa e Con
tinental 5, Nova Brasília
1 'e Cobra nenhum pon
to: CHAVB VERMELHA
2:Estrada, ,NOva 6, Nova
<Aliança "e Independente 5,
:·Càntàrf'üa 4, Olaria 3,
'Vila "Nova 1 e Mec. Cé
. sar nênhum

Volikol' tem rodada' -hôje em Córupá
O Campeonato RegiO

nal de Vollbol tem roda
da na tarde deste sábado
em Corupá, no Ginásio
Willy Gennano Gessner,
marcando os festejos de
90 anos de fundação da
cidade. Jogarão pelo in
fantil feminino Teresa Ra
mos x Aimalwee

.
e pelo

adulto F e M, Clube das
-Doze x' Armalwee e Con
reccöes Grithus x MGI
Construsol. No domingo,
no Gi:násl-o Artur Mül
ler, em J'araguâ do S�l
pela categoria mirim mas
culino _ Clube Pomerode
x Armalwes, infantil F _

Armalwes x Homago; e
adulto F _ Armalwee 'x
Raio X. A rodada fínal
desta fase ... aí acontecer
'aos días 11 e i2 de julho.

Os resultados da roda
da des dias 27 2 28, nas
diferentes cetegorías, fo
ram: AGV 3 x O Raio X,
Clube Pomerode O x 2
Centro Ed. Evangélico,
Ki-Kaska 3 x O Clube Po"
merode, Centro Ed. Evan
gélico � � 1 Homago,
Centro Ed. E:vàngélico O x
2 ROland Dornbusch,' Du
arte Magalhães 2 x O Ho
mago e MGIConstrusol
3 x O Clube Pomerode.

FUTSAL: NÀPOLIS
:E O,CAMPEÃO'

O Nápolís foi o grande
campeão da, Copa Dalce
lis de Futebol -de Salão,
categoria adulto; encerra

.

da .sexta-Ietra. no Giná-
, '-sio .Artur Müller. Base do

.X.adrez hO'I'eo'agel·_ '�Mário J.lico"· selecionado [araguaense,
. o Nápolis goleou o Ar-

duíno Pradí. por 8 a 1, en
quanto que o Seleto (Gua
.ramírim) faturou o Rio
Molha; pOT' 2 a 1. A elas
sífícação final ficou sen

do: campeão Nápolis, vi
ce Seleto, terceiro Arduí
no Prer.í €. quarto o Rio
Molha, AC' Nápolis, a1 �'1l
do título .coube o aI, tL
lheiro do cernpeonato, o

Puiíca, com 25 gols � o' O Grêmio Esportivo
goleíro menos vazaIo, .Iuventus prestou home
Calito, com 28 gols sur,.- nagem na segunda-feira
lios. à noite, aos Jogadores
Nápolis e Seleto vão re- pariticipantes do Cam-

presentar a Liga Jaral1ua- peonato Citadino de Fu
ense de Futebol de Salão

. tebol de Salão. O encon

no Campeonato Estadual. trO de confraternização
Os certames infantil e ju-' serviu também para o

veni'l da temporada fOram 'clube agradecer o empe
encerradas dia 30 à no i- nho dós atletas, que con

t�, entre Arduino Pradi x tribuiram para que o no

Beira Rio e Nápolis x Ur- me do' Juventus se man

bano. tenha em evidência, uma
vez que não mantém e-

VOLTA CICLlsnCA qui'f>e de futebol; face a
NORTE CATARINENSE remodelação que o Es-

táçlio João Marcatto 'vem
,recebendo.

------���--------�------�---------

Ivaldo Kuczkowski, Ro
berto D'Aquino, JOsé Cas
tilho Pinto, 'Bruno Badu
ra, Arno Derettí, Sidney
Tages da Silva, Gerd Spli
ter e Rogérío Borchardt.
O CJX, íncenttvando a

prática da' 'modalídede,
está formando novos en

xadristas, através de es

colínha que funciona em

días alternados da sema

na, dírígída pelo enciure
gado de esportes, Alceste

.

Berri. Na última. quarta
feira iniciou-se- um tor
neio entre alimos novos

'

e nos 'dias 4 e 11 de jU
lho, o Clube fará dóis

"matchs" em São" Bento e

,em Jaraguá do Sul. Na se

gunda quinzena de julho
vai ser reaLzado um Tor-,

neio Aberto de Xadrez,
em datas a Serem deter
minadas.

O Clube Jaraguaense
de Xadrez, preparando
enxadristas para os J9,gos
Abertos Regionais, que
acontecerão em agosto,
em Timbó, promoveu no

período de 6 a 20 de [u
nho' o Torneio Interno
"Mário José Líco", em

homenagem ao compa
nhsíro prematuramente
desaparecido, Com 19 par
tícípantes, o Torneio de
senvolveu-se pelo' s��tema
suiço, cuja class�ficação
final, pelá erdern, ficou
sendo: campeãp Marcos
A. MahfüQ, vice RicardO
Feldens, seguindo-os Sieg
fried Kre:utzfefd' Walter
So::menhohI

.

Alceste Ber
ri, Heinz r. Taes( 'hner.,
OSC(\f- Mt'll(IES Filhó, sn·
� o 1, '.: 1!'�, RogéTio' \ 1-

cente, Dr. José de Albu-
'querque, Aldo Prad",

,Juvenlus: IIVO estádio até lulubro
A propösíto ,0 próximo

passo, .segundo o vice-
, presidente Raul Rodri
gues será o plantio de
grama, em leivas, e p'os
teriormente a implanta
çãO do alambrado, cujoS
mater5.ais est.ão chegan
dó. A arquibancadà per
manecerá, por ora, sem
cobertura. (j novo está:.
dio _juventino terá igual
mente pequena pista para
a prática do atletismo e

exerciCiios físicos, estan
do 'a sua inauguração
JilTevista' para, o mês de
outuhro.Prova Rústica DME/C,orreja d:o, Povo A LINCe! 'Liga Norte

Catarinense de Cidismp,
larga às 10 ÍlQras deste
sábado, 4 de iulho, a 4ª'
,VoJta Cfclís\tica Norte
Catarinense "90 Anos de
Corupá", na Av. GetúÍio
,Yargas, deuonte a Pre
feitura. Os pedalistas
cumprirão oS 187 quilô
metros do peFcursp, pas
sando por São Bento"
Joinviillle,-- Guaramirnm,
Jaraguá do Sul·e chegan
do ci. Corupá. onde será
feita a, premiação.
O traçado si;nlll<i>só do

ci tcui!Í!o leva os' ciclistas
a COrTer trE-'chos p-'JrRtica'
mente ao nível ·dõ mar,

'até uma altura máxima
de 950 metros cle altitude.

anos, com. percurso de

duas voltas; b) adulto1-
de 16 a 35 anos _ cinco

voltas; c) veteranos (aci
ma de 35 anoS), três vol

tas.
Troféus e medalhas

constarão da premiação.
Da 'prova não po<ilerão
participa,r atletaS federa

dos e as ips,criçõeS pode
ro ser feitas na DME, re

daçãO do "Correio do

Povo" na AA. Kohlbach
com � Fortes, na Armal
wee com o Sérgio, na Ar

weg com o Diomar e ai.n

da, com· o prpfessOr Ca

glioni.

A Divisão Municipal de
Esportes e o Jornal "Cor
reio do Pov�,", 'promove
rão no dia .17 de julho
(sexta-feira), cOm' IDlCIO

às ,19 horas, a' Prova RúS
tica comemorativa aos
111 a:çlos �e fl!,ndaçãÇ> de
Jaraguá dO Sul e_ 68 anos

do "Correio. do. Povo". A
prova obedecerá o per
,curs;o das ruase Reinoldo
Rau, João Piccoll, Luiz
Ki,enen e Reino1<ilo Rau,
com chegada e saida de
fronte o Smurf's Lanches.
Para efeito

.

de classifi
ção, três categorias serão
fOrm..adas: a) feminino li
vrÊ; e' masciIli1).o até 15

BICICROSS' VAl AC CAMPEONATO BRASII,.EIRO
Realizou-se no final

cie-semana passado,' ná
pista do Shopping , Cen
ter Itaguaçu, em ,São Jo
sé, a última etapa, seleti
va para. o. Campeonato
Brasilleirb de Bidicross,
que claSsificou 30 pilO
tos para representar
Santa Catarina. O Bici-'
cross Center.. Clube ob
teve 11 títulos na seleti
va, o COrinthians EC 3
títulos e a A.A. Besc
(Lages), 2 títulos. Jara
guá de;> Sul. através do
Corinthiàns, terá sete pi-'
lotos representados no·

CampeonatoBrasileliro de
Bicicross: Joyce Moretti,
Márcia Twa;rdowski, Luci
ano Felippl, Cláudio Ber
teMi, Antonio Vegini
Diego Bra'ndenlmrg e

Jackson Ropelatto.
No dia 20 dê junho ini

ciOu-se o C.ampeonato de
Biêiéross "Oalcelis A Ro
ta da 'Malha", com 68
pilotos, na pista da Na
nete. A contagem de
pontos, no entanto, co

meçará com a primeira
etapa, marcad�. para' às
13h30 do dia 11 de julho.

"
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Is aDolações de Flávio José Começai as clmemorações dos 98 aIDS de Corupa
latão de choque do So
BPM,

'

fanfarra de Mafra
e bandínhas: lOh :- apre
sentação df.! Bandas e
fanfarras no gínésío de
esportes; 15h _ show de
magia no gmésío' de es

portes; com o ' menor
mágico do mundo e às
17h '':'' futebol de salão
entre KLC (Corupá) x

Emlfracc (Joínvílle] .

,

'

...

'

,"
'

Com uma retreta às 19h
Coberta de razões a nota da semana. passede. A na Praça Artur 'Müller,

"Hora da Verdade" está' chegando. A partir .de ago- Corupá começou sexta-'
ra não existe 'a, "verdade" de um lado só. Na Bescor '

feira, dia 3,' a comemo
o audítor Prof. Carlos Henrique Guilherme Kather

rar os seus 90 anos de
assistido pelo dr.,Valdir Pederneiras Taulöís Filho, já

, fundação. A programa
deve ter examinado a conta do Ativo da, empresa' ,!ue ção deste sábado,

-

dia 4,,

.mcstra que íantesmasdo passado co�ancam aS aç?�s marca para às lOh, lar-
do atual governo. Receberam quantías que, corrigi- 'gada da 4f!. Volta Ciclís
.das passam dos 2 milhões o de cruzados. No, passad� tica NOrte Catarinense .;_

, ínterferíram para que nascesse �ssa anomalia conta� percurso de 187 Km e che-
, bil e hoje orientam no prossegUlmento. de safad�zas, ,gada às 16, 14h _ rodada '

como, aquela do -rebaíxamento de modesto motonsta. do Campeonato de Vali
Um dos assístentes da "Hora da Verdade", deixa eS- bol da LRBV; 15h30
capulír esta Insólita apreciação: "Pais é, alguém que 'futebol entre Veteranos
já: Ioi do PDT, e hoje é da CODESC, por sugestão de -

Corupá x Prefeitura de
um candidato derrotado a Governador, colocou uma, Jaraguá, no Estádio, do
casca de banana nos pés do Pres. da BESCOR. E ele D. Pedro e às 22h, baile
caiu. Teve .que voltar atrás . Olha que o Governador de' aníversáno, na SOCo
Pedro Ivo precisa estar atento, que tem fantasma com Atiradores ,com, "Os
um cacho de bananas debaixo do braço". Schiavíní" . Para o", do-

mingo, às 9h, passeio cí
clístico com sorteio de
brindes, Saindo da Praça
Artur Müller; lOh _ pro
.moção esportiva no giná
sio de esportes, a cargo
da: CME; 14h _ apresen
tações folclóricas pelos
colégios Teresa Ramos e

São José; 15h _' apre
sentação de um' grupo de .

4.0 violinistas;' 16h
Grupo Folclóríco Germâ
nico' Edelweíss. : 17h_
partida de futebol- de sa"
ião entre cegos; 19h
retrete na Praça Artur
Müller' e 20h _ espetáculo

m.·

uéJ8189....'

,JARAGUÁ FABRIL SA.

:Está recrutando:
de

,',.-_

Sééretáiia,
.,

'Gerência�
"

�
" -'RequiSitoS:

_, 2° grau incompleto
_ Fluência verbal e escrita
:....'Datllógràlêi.

'
"

_ Com experiência nests :c�rgo
' "

..'

'Oíerecernos assistência' jnádíca/odontológtca,
,convênios com farmácias e supermercados. re

feitório na empresa, horário móvel; sal.á�io com

patível com' o -cargo e outros beneíícíos.
As cand!datas' deverão dii)gir�,S€ aO Setor

de Recrutamento' da empresa, à rua Jorge
Czerniewicz, 590 _ no horário comercial, mu

nidas
-

de documentos

COM:eRCIO E INDÚSTRIA' BREITHAUPT ' S.A. 'I'ABANDONÖ DE EMPREGO ,

De conformidade com o artigo 482 letra "I".
da CLT, convidamos o Sr. Silvio Enrique de

Melo portador da Carteira Profissional nf?, •••
86.291 série 0053, a comparecer em nosso De-

, partâmento ,Pessoal no prazo de n horas, a par
tir desta data para reass�ir a função ,sob pena
de ficar caracteJ.jzado o'ABANDONO DE EM
PREGO.
Jataguá do Sul, 04 de julho de 1�87.
COMÉRCIO E INPÚSTRIA BREITHAUPT S.A
(JaragtiA do Sul)

ANTES DE' TOMAR ,UMA

riECI�ÃO, TOME,UMA ,

DECISÃO INTELIGENTE,

COWGIO "SÃO LUlS"

pirotécnico. ,

,

Para o' dia
,
6, segunda

feira, às 6 horas, alvora
da festiva; Bh _ hastea
mente das Bandeiras,
com a presença do 62°
Batalhão de Infantaria;
8h30 _ desfile pelas prin
cipais ruas da' cidade,
com as ,participações da
Banda do 62° BI, pelotão
camuflado do 62° BI, pe-

repassados Cz$ . . .....

5.995.000,00.
, No final .do ano _passa-
110, á municipalidade en-'

caminhou pedido aö MEC
de cerca de 8 milhões,
todSlvia, em razão da de
fasagem e desvalorização
financeira, o secr:etário
'Balduino RatllinO optará
pela construção de ape
nas.

,

duas eScolas, para
atender a demanda de
alunos de, 511 8� séries,
sobretudo em regiões'
que, devido ao cresci
mento industrial, exigeIIl
a expansão do ensinO de
If? grau.

Admil'istradlres renovai a �iretoril
A Associação de Ad- cretáría Neide M.L. de

mínístradorés de Pessoal Andsade _ (Breíthaupt),
de Jaraguá do Sul} ,ele" ':relações, públicas Robert
geu no día 19 de junho, ta.' Rotermund 'Baratte
a sua nova díretoría.. A (Jaraguá Fabrãl), diretor
Associação reúne 42 em- técnico Issacar. W1i:strow
presas de Jaraguá do, (Dalmar}, Conselho Fis
Sul" Cuaremírim, .Schroe- cal: Sílvio Schroeder
der, e Massaranduba e (Mannes), Edetnar Kroe
tem entre Os seus objeti- ger (Argi). Alire J. Ber
vos a promoção, difusão toldí (Met. Trapp), Gil
e desenvolvimento das berto Píccolí (Weg Mo
etivídades I1elact:Onadas tores) Tarso A. Piazera
éi área de recursos hu- (Neves) e Marcos R; Erd
manos.. A nova direto- mann aMet. Menegottí],
na da AAPJS tem a se-

g�liI'te covposíção: pre- A proposta .jiríneípal
sidente Mauro A. Mi- da atual gestão será val
nelli (Met. Menegottí), tada 'ao trelnamento na

vice Osmir Porath (Mar- "área de recursos huma
cano); tesoureiro Ingo nos e a expansão do qua-
Baade (iTomaSleUi), 'se- dro associativo.

MunicípiO vai ilclotivar agricultura'
da agräculrura repsesen
tar pequena parcela'

'

na

formação, do ,movimento'
econômico global de Ja

ragué do Sul, tem 'amplas
possíbilidadea de

_ prcs
perar: através de uma

ação direta, com' a par
ticipação do governo.
Neste 'elenco, Durval
considera' importante a

junção .de esforços no

sentido da construção de
, um' armazém comunitá
rio para a guarda de pro
dutos agrícolas", príncí
palrnente '.) r.ü:ho dos mI" �

cros e pequenos produ-
toreS rurajs.

'

Yerba: do MEC para, três escolas

'CORREIO DO PO'O" 72-0091

o Mínisterío da Agri
cultura confírmou o _ re-

'O Colégjo São Luis, da cebímento do projeto pa-
Provincia Marísta de ra inclusão do município '

Santa Catarina:, ,retomQu de Jaraguá do Sul no

as obras da área coberta. Programa Nacional de
Pairalizadas' durante três Mícrobacias Hídmgréfí
anos, por' motivos ßnan- cas, .encamínhado há pou-

-

ce\llros, 'deverão SeI' con- co àquele Ministério.
cluídas desta vez. Pal- Agora, será, formada a

tam as arquibancadas, coordenação municipal,
os vestiários. os banhei- comandada pela Acaresc,
ros, o piso e a pintura ,que elencará os projetos
interna. "prioritários que vão Ser

encaminhados aO, comitê
'estadual e posteríormen
te ii Brasília.
Entende o prefeito

Durval Vasel, que apesar

A 'construção é premo
'vida e acompanhada pe
,-la adÍniil:istração da Pro
vinda Marista, com sede
em Fldriianópolis., Para
,viabUizar 'essa etapa fi·
nai; vendeu um, terreno

que possuia, no MOlTQ
do Carvão. Além disso,
a direção do Colégio
l�retende conseguir, a-

,través' de promoções
váilasí, o' ,valor corres

pondente ao piso da área
esportiva.
Assim ós alunos, do

Colégio "São' Luis" ,terão
melhor aIilbienite para a

educação física e pa'ra as

atividadeS
-

espod1lvas,
,principalmente nos dias
chuvOsos.

-

A obra en

riquece a éidade; ainplia
os espaços- 'esportivos e

aperfelJ.çoa'· os 'rewrsos
d�lnadios' à- educação
física.'

'

,

Parabéns, Colégio "São'
,Luis" .' Parabéns, - Jaraguá
do Sul!

o prefeito Durval. Va
seI e o secretário de E
ducação Baldu!ipo Rauli
no partiCiparam na' se

mana passada, em Floria
nópolis,,,. da soLenidade de
entrega de recursOs do
saláriO, educaçãol cota
federal, presidida pelo
Min. Jorge Born:hausen,
destinados . à construção
de três' novas unidades
escolares da rede muni
cipal de ensino na Vila
Lalau, Rio da Luz I e Ja
niguá 99" estes prÓ,ximos
Çl Seara e Salão 25 de
Julho. Para o município
de Jaraguá do Sul, foram
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