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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA F�MítJA JOURDAN .

Capital ,Sul. AmérIClllm. do
Chapéu

�st�da e J.tuliciPia acerlalO,a callstruçh dI Quart.,. da PM
.

elO Jaraguá
o alto Gomando da Zimmermann; esteve' em fevereiro do próximo'

',,'
'

,',
'

, políci� Militar de Santa Jara�uá do Sul na, quín- ano.,: "ou' quem sabé"an-' 'Cu'rsl de' d··
.' 'd'

- .

.Catanna, tendo �. frente ta�f�ua, pára uma visita tes até.", as obras do, , ,pe ag,ugla em vias e
o comandante �eral da ofícíal e contactos com quertel da PM serão. íní- ,-

-.

'

corf.loração' no
: ·Estado. as autoridades munící- cíadas. cabendo a prefe.í·, apr'o'vaça-u'

.

,

C
-

I'h': "E
"

d "Icoronel Guido Cardoso pais: O Com.a�dante �e1Jl t,;ua o terreno (j� adqui:' DU ODSe' O', S a ua'

CIJce'rtl e Seil·.'
realizando visitas de lOS· rido) e a mão de 'obrae'

' ,

peção no 8" Batalhão da ao Estado, Os materiais Após ter .sídc analisado o seu parecer. Nos pró-
Polícia Militar, sediado necessários. O prédio te. ,p&la Assessoría Técnica xímos dias, uma comís-

t '.

d V· 1-
em Joinville e nas suo rá entre 600 a 700m2 e

do Conselho Estadual de' são do CES, virá a 'Jara-'

'RlrlO e, II ao bunídades do BPM. A' com ii ativação da C�m· �ducaçã,o, ((\. processo de guá do Sul para verífícar

segurança é uma das panhta jíe Polícia, já. cri-
- criação do curso de pe- e' detalhar as condições

O violonista e eoneer- prrorídades reclamadas ada em 1983, o .contin- dagogia ,da Fundação E- que a mstrtuíção oferece

tlsta Mário Barros, de ,_.pela comunidade 'jara� gente atual de 5Ó ho-" ducacíonal. Regional - Ja- para a-implantação, do

Porto" Alegre, com mais guaense e neste sentido mens será dobrado' de c raguaense, íoí encamí- ;cU'�o. onde ôb5'ervará

de 20 anos de vida ar- fi�ou acertada a construo imediato com psrspectí-'
,nhado na terça-feira pa- principalmente: o espaço

tístíca, será uma das a- çao do qnartel para a· vas de ampliação. numa
ra o consell}eiro emítír Iísíco existente, a' bíblío-

trações do .programe cul- brigar a Companhia de etapa seguinte. l' CMT DISCIPLINA O grafia e' os equípamen-

tural da semana come" Polícia Militar. que será Para o Chefe do Exe-
" ,T'RÃNsrro 'URBANo

tos. '

moratíva aos H,l anos de atívada assim que o pré- cutívo, o acerto feito sig� , A PERJ, pera o térmi-

, Jaraguá do Sul. A apre- dío tenha condições de nífíca a melhoria . no A Comissão Munici· ,no das obras do novo'

sentaçäo dar-se-é. no día uso ,
,

aspecto segurah,ça, a-:- cur- pal : de Trânsito aprovóu bloco junto' ao campus,

19, às 20 horas, em de. De acordo 'com o pre- to prazo, rrue a comuní- - 'a proibição do estaciona- conta com a, verba de,

pendências da SCAR, !;ito Durval Vasel ao dade persegue há vários
> m�nto na rua Augusto Cz$ 1 milhão que o pré:

com cobrança, de íngres- Correto do Povo", --pro- anos, através: de suces-
' Míelke, no lado esquerdo' feito Durval Vasel, ne

sos, para fazer' frente vavelmente a partir de sívas rei\rindi�açõeS.' 'desde' o 'entrocamento luta em prol do ensino

as despesas. Mário Bar-
_ ACIA,G� 1·II·CI·a CI·,c�la de, Pa,l,es',lras',

com a rua Max 'Wilhelm superíor 'conseguiu junto,

ros tem dlscos gravados
até o trilho. -onde o mo- ao Mínístérío da Educa-'

e já se apresentou em Ja-
yijmento de caminhões. ção, o qual deverá ser Ii-

raguâ com grande suo A Associação Comer- prelridente da AC1AG" principalmente, preju- berado nos I, próximos

cesso. dado o, alto nível cial, Industríal e Agríco- Acl_i,no Fedel. O ciclo 'de dicavam o' fluxo, normal .días, segundo apurou-se,

da execução iristiumen. la' de Guaramirim, pal�.stras fCI ,abérto ,pelo de trânsito. Placas e po·
Com a participação de·

take diversificação dó (�tIAG), cOmemorou na emprésário 'Udo ,Dôhler, 'liciamento'''garantirão 'o cisiva do MEC e da Pre

gênero musical apresen- noite do ,dfêo, 3 de julho, presidente da AssoCiação cumprimentQ da medida. feitura Mwnicipãl : êx-·

tado, que �_ do agradO os seus nove anos de lt:om'ercial e . Industrial A Comissão, nO entanto, pande-se 6 ensino supe

geral. fundação. em so�t:midad� de Joinville' e também conside"rou inoportunas,
rior em Ja:J;'aguá do Sul

No período de 11 a '13" na qual IDé,ucaram pre- }:'residente da ,Facisc, que pOl' ora, a implantação de e no "Y.al.c do Itapocu,

de setembro, a SCAR �elD:ça !autoridades muni- discorreu sobre o temi;l lombadas aC' longo , da' proporclPnando vanta-l,

promove c I Seminário cipais, empresários e po· "Motivação, para o aper·' rua 25 de Julho ,(Vila gens e garantindo a per

de Violão dt. Jaraguá do líticos da região, além ,fei'çoam<ento "Iirofissio- IN'dva), propostas pelo manência na região de

Sul, para iniciantes e de, representantes de as- nal". Os próximOs 'pa· .vereador JOsé Gilbérto' centenas de, jovens.

iniciado's, promovido pe· sociações có:n,gê�res do lestrantes serão Samuel Menßl, por cons'iderar. JARAGUASNSES -
,

�la Escola de Música. O Norte do Estado. Co- Schubert, no dia 14 de que o movimento ainda "
'

Semi,nário será dir�gido mo parte da programa- julho. Euclides, Bnmen· não é intenso a
'C' ponto

INTEGRAM A SELEÇÄO

, pe'lo 'profes�ot ' Norton 'ção, a entidade, através 'doerfer-·no'di-a 29, e Mau- ., daquela vja -receber lom- Os atletas balton 'Lu-

Dudeq\:l.e. dl;:l São Paulo, do departamento de de· ro Koch, no dia 12 de a- badas. O pEdidO do Con- ed�rs e CÜaué'i@é)' M<)sca··'

um dos glandes violdnis. senivolviroento empr!,!sa- gosto.
' domíniO Edlfício ,Jaraguá de JaràguÁ do Sul, foram

tas' cOntemporâneos, .

e daI. programou um ci· que soilicitava que fossem convocados'para integrar

nps três dias' do acdnte- clo de palestras voltadas i O dclo, segundo Acli· cessadas as duas vagas a 'Ser�çãó, eatarinen:se

cimento, haverão concer para o despertar- da ne- no Feder. vai determinár para estacionamento de- Mirim de, T�nis de Mesa.

tos com renomados mes.' C€jSs>1d:ade das empresas a necessidade de cursos' fronte a Farmácia Ca- qUe vai disputar no pró-

tr�s do violão. inveStirem em treina- que os empresáriOS neo tarinense, foi negado. ximo final·dJe-semana em

Outra programação da mento, e de buscarem o cessitam, em todos os ní': Nas proximidades da pOços de Caldas, Minas

SCAR vai acontecer no aprimor9-mento de suas veis, e que serão objeto APAE, uma sinalização Gerai�, Ó Campeon�'to

�ia 01 de agosto, onde "ativjdades. de preocupaçãO constan· própria será implantada. 'Brasilerrõ. O técnico

!' talento d� u� garoto O ato foi dirigida pelo tel da ACIAG, doravante. atrav,és de placas indio deste selecionado é tarn-

dl;}.,l1 an()S, Aldo Marti. WEG I NORMAL. A GREVE TERMINA cando "Escola de Excep- bém de Jaragu,á do Sul:

,llez LopeS. de Joinville, A greve que eclodiu na �a,umento' real,. reajuste cÍjonais". E a Delegada Ahel Mosca.' ,

ser� mostraào ao públ,i. Weg I, às 22h de quar- mensal cOm base Íla in- de Polícia da Comarca, ,à- A Divisão Muhicipal
co ]araguaE'nse. O virtu. ta-feira. foi cessada com Dação. não deScontö das través da delegada inte- de :esportes, por- seu tur-

,

Osismo de Aldo ao piano, o acord.:> definido às horas paradas e nem de- rina Ana Lúcia SampaiO, no, convQcou 19 jogado

pretende.se que seja as. 14h15minßo dia seguinte ttIlrssóes i;njius,tificadas: � informou aue no mês de res para integrar a sele

Si�tido não apenas pelo com a concordância da lOs grevistas comemora- - jul,ho ,houveram em Ja· - ção varzean'a qúe na tar

'Publico adi.'lto, mas tam. empresa em pagar o resí- ram a vitória" com> uma raguá- do Su1 9 acidentes de do. dia 26. enfrenta no

�ém ,por crianças e, jo- duo salaria]) de 9,:>'3%, passeata, concluída de- com vitimas (5 na �R-, Estádio Max Wilhelm, a

�s. I
"

'

' 5% de antecipaçãO, 5% de fronte a' Igrej,_a_M.,..a_t_n_·z_;_.._2_8_0�)_e 28_,_s_e_m_,_Vl_·t_im_as_. se_l...;�:..:.ç..;..ã_O....,;;.ri;;.;;o;,;.�n_e;;:.lg;a,;:n:.:;'nrr='e:;::n=s:.:e::.:.
PAanCIPE DAS ('OMEMORAÇOES DA, SEMANA DE JÄRÀGUÁ,

DE ,18 a �6 DE JULHO, A FEIRA DA MALHA
' -IIIIMI' Exp'ositores, Estaremos lá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PANiARTE _ Por ques
ltPes técrl,(ca.s,

.

somente
terça-feira foi aberta ao

público o panorama Ca

tarínense de Arte. Pín
tura.Pen'Arte, na - Av.'

GEitú!i:o Vargas, antigo
Centro de Informações
-Turistícas. Ficará até o

dia 13. das 14 às 21' ho

ras, O Pan'Arte reúne

obras de 29 artistas ca

tarinense.
SHOW _ No Ginásio'

Artur Müller, neste sª-ba
do, show com "OS RepU·
cantes" de Porio Alegre
e "Cicatriz" e maís video

.clíps em telão e desfile
-

de modas da Criativo.

Começa às 21 horas e in·

gressos antecipados po
derão ser adqu�idos na

loja Locomotivos É_ óti
ma opção para o .säbedo
à noite.
FESTA JULlNA .i: Co

légio Estadual Heleodoro

Borges eonvidando _ para
a sua festa julina, mar

cada para o, dia 18, a

partir das 16 horas. A-

V.enha saborear o me-

lhor lanche da cidade

em

t 1·-1, O' �. S
L'A'H C H-E�S

"

Rua Reinolde Rau, ao

,-

18ido de Lojas May

J'Óias, relógiós,
prataria, ,arUgos em

presentes Da
'

. ._ ,

.,-Re:lojoaria·

.J.oINA. •
do simpático Grémio Es
portivo

- Garlbaldt, di9-
tingmn:do a coluna com
um convite para almoço
de confraternização, nes-

O CiC�O val de t8/agos· te 'domingo, em depenoto a 15/dezembro, das. dênoías da Churrascaria
19h30 às 21h30, três ve- Müller.
zes por semana.

'

NO JUVENTUS N
ROTARACT _ Está-se

.

- es-

realizando em' Joínvílle,
- te 11 de julho, a partir

das 22 horas, Baile Rai·
desde o día 10,· até do- nha do Inverno. '. com o
mingo, a XVI Coníerên- Grupo Musioal NOva
cia Distrital de Rotaract Geração. É um bom di
Clubs da Brasil. Jaraguá vertímento para este sá-
do Sul marca presença. bado ,

Está sendo lançado o

Projeto Plante uma Ai:"
vare Frutífera. que será
levado a todas as comu-

nidades servidas pelo Nosso cecernínho re-

Rotaract , gistra neste sábado, dia
ZIG'UE·ZAGUE _ Eln 11, os casamentos de: no

· Salvador-BA� de 27 a 30 Rio Molha, às 17h30
.

de setembro, o 280 Cön- Elias Míchalak/Valdívía
gresso Nacional de Díre- .Schmidt e às 18h _ Paulo'

.

tores Lojistas .. VII Co- Ayrton Buchmann/Ivene
·

memorando 15 anos de Viergutz; na Barra, às
proíícua atuação o CEAG/ 17h:lO _ Airton Kitzberget
SC. /1/' Prefeito Durval Odete Fernandes F,abia-

· Vase! sugeriu IreaI!i�ação no; em Sanita Luzia,. às.
de trabalho Ie prevenção .19h" Hilário A. Schmitz!
centra a AIDS. /j / Dia Albertina Maffezzolh .

14 de agosto, [antar-dan- 'Na Igreja Evangélica,
çante da SCAR. recebem a bênção. pelo
SÃO. JOÃO _ A Sode- casamento' Edson Bor

dade Esportiva e Recreá- �': heT'sVAngela, . Mareli
Uva União São João, de Stinghen e Ivandro Juran

São João, convidando só- dir Voígt/Roselí Glatz.
cios e simpatizantes para No domingo, pelas bodas.
o baile de rei, no próxi- de prata; às -9h30 _ Ger- .

do diä 18 de julho, com ,hard (Herta Jsnssen)
·

música da .Bandínha . A- Spliter e, pelos 50 anos

legre, de Massaranduba., de vida matrimonial, às

Começa às 22h. I1h 'O-
• Guilherme H.G.

· GRtMIO _ A diretoriil! . (Ida Heise) Behrens.

'Gente & Informações
trações variadas .serão o- sumiu a presidência do
f,ereGidas. além do quen- Rotary Club de Guara-

. tão, pinhão, churrasco e mirim, o Si , Arno Zin
bebidas. A APP e a di- dars. /1/ Uma nova op
reção convidam -li comu- ção em Jaraguá: o Títto's
nidade a integrar-se nos Lanches. -Fk� na Reínol-

festejos. do Rau. II / Nésté sába--
LIONS CLUBE _ Po- do e domingo, festa na

ram muito concorridas as Matriz S.' Sebastião. / I /

soíerãdades .de posses De 17 a 19 de julho, em

das novas dÍiretorias dos Luiz. Alves, a 4\1- Festa
L o n s ) c I u� e - Cen· Nacional da Cachaça.
t r o C í da dei Indus- PASSEIO _, Día, 19, com
trial._ No Centro, as- saida às 8 horas deíronte
sumtu Afonso: (Silvia) a Estação FeIjjovllárla,'
Piazera Neto e no Cída- Passeio etdistico e. Mo
de Industräal OQivaldo tocíclístíeo, com chegada
(Doralice) .§taheun·. De- no Parque' Malwee. Inú

sejamos sucesso e. colo- meros prêmios serão sor

camos a coluna a díspo- teados, sendo aberto 'a
slção,

.

comunídade, que 1Jleve
OASE _ No período de

.

fazer a anotação dos no-

1,1 a 13 do setembro. a mes dos participantes em

Comunidade de Jaragué 'qualquer escola. do mu

do Sul selá sede do Con- nícípíe,
gresSO Regional da OASE . CORupA _ Estivemos

que deverá reunir em segunde-feira ia�raçando
torno de 400 visitantes os amigos de Corupá, pe
de quase- todos os grupos la comemoração dos 90
existentes nê, regíão e- anos de fundação. - A
clesíástíca, que compre- RBS TV mostra neste sá
ende os estados do Para- bado, .às 13h,. um doeu
ná e· Santa Catarina. mentárío sobre 'as festíví-
GOULART _ Dur.a.nlte . .dades, de cerca' de uma

solenídedé pre'Vlslta para hora de 'duração, desen
o mês de agosto, a As- volvidas de 4 a 6 de [u-

. seeíacão Comercial e In- lho. Todos - de olho no

dustríal de J.araguá do canal 5.

Sul, que 110 dia 22 de ADESG "'- Até 31 de

Junhl) comemorou 39 julho estão abertas na

anos, vaí distinguir o di· Associaçãõ Comercial, as

retor· regional do Senal, 'inscrições para o Ciclo
.

Célio' Goulart; com o ti- de Estudos de Politica e

tulo de sócio·benemérlto, Estratégia da Assodaçãó
pelos �rviços preStados dos Diplomados da Esco
à classe. la' Suparlo!, de Guerra/SC
D.R.O.P.E.$. _ 'As-

pulséitas, ,anéis, alianças,
ouro, e tudo o mals para

avenida
Barãó do Rto Branco; sala 4

FONE: 72.2607
�'-';_-,. .

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas: nO 9

A �OUPA INFANTIL

i
I
I

I
I
I-Y

desconto até o d'ia, '1-5 de- .Julho'.:
, .

Av. Getúlio Vargas nQ 97 e Av. Mal. Deodoro

FQIiséé� nO 882 _ ao 1�d0 de Papp Modas.

dã

CASAMENTOS

João e
o p�nto elegante de vestir bem os seus pim

polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre com as últi:rnas novidades.

Mamãe Coruja
Seus filhos 'merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o castelo de seu Jleiz,inho e

sua princesinha. Enxovais para. bebê, roupas in

fanto·juvenis, perfumes, bijout.erias, arUgos para
pre8entes.

.
.

Rua' Barão do Rio Branco 168 _ FQ!le 12-0695

Vem aí o Frangoslo,se!
É fOlga dá empregada no domingo?

. Chegou visi(a inesperada? '.

Oli
.

quer fazer. média com a �sposa 1
.

A partir de 19. de julho isto não será ma:s pro-
·

blema.. Leve para casa marrecos -assados com ou

sem recheio. lombinho de porco assado, frangos
assados. Jecheados ou-sem recheio (a polentinha
frita seri cortesia) e, também, :rnatambre rechea-
do, à moda crioúla.

-

RESERVAS PARA O DOMINGO, ligue para
72-1553 das 7h30 às lOh, ou nos dêo prazer, de
vir pessoalmente reservar, e enquanto isso tome

·refrigerante ou aquela cervejinha, ö tempo para,.
· .spa, �nçQme.nda ,s_er embalada.

E ONDE FICA? ALI NA EXP. ANTÖNIO

I-C�RLOS �E�REIRA, 225 (rua ,do Besc), onde. a
faIxa lhe mdIca: "FRANGOSTOSO".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Proposto nlvo traçadà. para o pe_lro .,urbano
.

de Jaragu_ do Sul
'

.

A Câmara, de. Vereado- novo traçado está' sendo ro II ."
res recebeu para análise ,prowst9'" incorporando ", Veríííca-se atualmente
,d�scusSão e aprovação, novos' loteefnentos e que a ocupação das en

projetos de Lei que defi- áreas .Iocahzades nas ze- costas que cercam a cí
ne os limites do .perí- - nas de. transição rural- dade -tem acontecido ra- A, 'divulgação da 1\\ objetivando os ',acwtos
metro urbano e que es-' urbanas.' A�1>roposta ín- "pídamente a ponto de Feira da Malha de

�

Jara- finais da promoção do
bslecé os novos Cédigo cluí como perímetro'. ur-' ,preocupar., haja vísta que guá -, do' Sul contínua em Rotary Club, que tem o

de posturas e,Código äe bano pontos llelhnltadós' vários loteementos- e ritmo acelerada. Após a apoio da' Prefettura.
Obras.' O 'Cód<igo de: até a cota 100, desde a .desmembramentos 'dispõe primeira etapa. atr\avés Um total de :)3 stands

. Obras detennina' os pa- Ilha 'da 'Pigy.eiia, 'divisa -o asssntamento de "uma de cartazes e selos ade-" comercäaläzenão direta-':'

:tätrteiros de projetos e com Guaremlrim, aos forma_ caótica, pois à im- sívos, junto as Prefeítu- ménte Os produtos da

, construções de prédios, Rios da' Luz e dó Cerro. plantação, dos lotes e
"

ras de $anta Catarina, . Artemalhas, A r It ama,
( , öbjetivandO 'a .segurança 'Tifa dos i�onos, TUa

_ sistema viáric;>, geralmen- Rio Grande. do Sul e Pa- Confecções' DaÜj�ja, Con

"� a saúde ,dos üsuáríos Schubert .e' Itapocuzínho. te não são adequgdas à niná, bem como outros íecções Balnear Carinho-
,

'

dos mesmos; ao passo que Os novos limites do peri- topograãa J<ic�l, além de órgãos' dos governos 'es- ' so, .confecções 'Mônica,
o Código·cf� Posturas, con- metro urbano !atingem ocorrerem' desmatamen- taduaís, _agêÍ).cias -de via- Confecções Persóna, Cris-

<tem medidas ,
de polícia também as localídades Q_e ,t-os e certes que afetam gens e "turJsmo e rede raar, . Dalcelis, D'Arpe.

admínístrativa a 'cargo Nereu Ramos e Rio Cer- a estabttídade do s610, hoteleira, realiza-se ago- Gami's. C o n f e c ç õ e S
,

do munícipío em matéria L�
,

,
,"

, ,', ra publicidade em rádio, C o Ii f e c ç õ és Mans-

de hi�iene, segurança, 100'$ Clubes empOSSalílls'direto,rias jornal, televisão e out- - ke, Josi' Confecções, Lael'
" ordem pública, bem-estar - doors. No Parque Agro- Malhas, Laudder, Malhas,
'público, localízação

'

e Os Lions Clubes de Ja... /sidente Afonso _ PiaZ'era
\
pecuário, Os stands estão Fruet, Marcatto e Têxtil"

funcionamento- de esta- raguá do Sul _ Centro e Neto Presíd. Imediato sendo montados e indu" Pontes, O Besc também

beledimentos comerciais. Cidade Industrial, reali- Osm�r José. Vailatti .r- _ síve vem funcionando a terá - um Iocal para' agiU-
induSt�iais e prestadores zaram nos dias 02, e" 06 Vice Celso Berna;dtno secretaria-executiva, a- záção do setor 'financeiro

de Serviços, estatuindo' de .. julho, em' dependên- da Silva 29 Vice Rafael tendida pela manhã e à Somente serão feitas

'as necessárías
,

>

• re�lações cías do Restaurente Ha-
, Urbíeta, '3" Vi'ce Augusto tarde pêlo' proíessor João vendas a consumidor, em" i

entre 'o p'Q:�eI público e
[ara, "as assembléias Tes- ZeIinski,. 19 Secretárío Beckhauser , quíle, 59%, maís baratos

os . J?u�lclpes. - Apesa: . tíves de - posse das novas Osmar José.Vaílattí, 2° 'A Feira vai acontecer aos praticados .nos postos
de ter,slclo aprovado há > diretorias, pára o leonís-) Secret , Walderaar Reeck de 18 ii. 2(> de julho, com de vendas, Do montante"

,dois anos, o Código de tico 87/88. Autoridades,
'

10 Tesoureiro Artnur Ro- a inauguração oficial 'a- 5% caberá ào\' Rotary
posturas, segundo, men- convidadas Leões e ,D<?- de..: 29 Tesoureiro ;Uno contecendo à noite de Club, que destinará para

sagem do _Executr-:_o, ne- madoras de 'outros' clubes Baratto, 1') Direto,r' So- sexta-feira, dia 17. ,Ao a Campanha' dei Natal

cessitou d,e alteraçoeS e do Distrito L-lO presti- ciaI. Zigm3f �no Lucht, pública estará ãherta a da Criança ,Cai�mte.'
novos artlgOs. para p�r- "giaram 05 acontedmen- '].9 Direto:! Social Atila;rlO partir daS!J horqs de sá- Calcula-se a venda de 50

feita. c.oncordância_ cOm tos, quanào as diretorias' Zhldars;' Di rétores Auf- ,bada. E dada � proximi- mil peças é a pres�nça
o COdlgO de Obras. que deixavçlm os cargos. madoreS OJavo', Mar- dade .da Feira, as doze- ,...de um púhlico superior

atraves dos _preSidentes -quardt e .Rálael Url;lieta, comlssoes E! expositores a,,40 mil_� pessoas. As

Osmar José Vailatti, e' i, Voga1is 1 ano Orlando realizarão a última' I'ij:!u- Vendas estimadas sã.o de.

Oswaldo Pe't'e_ira, respec- BernardinO da Silvar e nião nO dia 15 de-julho, Cz$ 7 mi,lhões� "

tivamerite, apresentaram, ',R�lando Jalm,}re e Vogais I:EIJ
'

· ,

d 'h
'

..

bos relatórios 'de ativrdades 2 anOs - João Lú.eio da' 'f' p'reCI,sa_,' e ver as 'pa,ra. o, ras,_(dos ,màndatos, com saldo Costa, e Lino Bar�tto. ..

e:xcelente de reaJli'Ziações , Na Libns- Industrial; o A expansao dá área

em
_ prol da' comuI}itlade. 'novo - presidente é Oni-,' física <do ,campus da

,
·

t
'A nOva diretoria, do

. valdQ, Stahdiri, Preso ,Ime Pundação Educacipnal

reUls ra Lions Cenh\', -é estä:, pre� , diato' Dswalcfu . pefe1ca, . ,Reg,ional. Jaraguaense,
,

, _ 10 Vice Jé\ime de So,liza, acha-se na fase de Feves-
,

E
'

s'·ça-o exo"t·l'a "2° Vice Sér�io lLunardel- timento das paredes com

procura" xpo I ,�' li, 39 Vic'� P:d�o de ��1- ..reboco. O l!�vo blOco e
,

" ,_.',
'

meida, Senetano DeCIO obra necessana para a-

Al Rede Fem:ininé;\ "de
-\
,,'

t'a Mengarda, Tesou1'.�!ro brigaI os novos ClirSOS de

Cömbate au Câncer de começa sex Alryb,erto LéO, _ �a,rtus-. g!aduação, e p�s_�grladua-
efe-

. check" Diwtor SOCIal A- çao' a serem, m�ms�rados
Járaguá do Sul. que

'A,
I '

,'c It al Ubert Ewa1d,' Diretor A-, ,este àno e a gartir do
tivainente iniciou as suaS - Fundação' . u ur

'J ' Alb t
.

'"""O· R
'

atividade's De, dia 1° �de de Jaraguá do Sul patro- nimador '.Jo�e ,

1
er o pro�l.J.d·' �aT� �R�onse

juÍiio, 'J'á havia prOcedido " posição "Meio --Mauerbêrg. vogaIS ano cuçao, a me, a, a , :. te-
, cmar� a .exR.· t''''ô'' 'do _ ,José .Htnrique Pereira cebeu no início do ano

COhsultas, até quarta-fei- 'A�blente �
us 1'-

o' de ,e Sérgio '.LunB:�delli '� ve,r�a ��' Cz$' 800 mil, �ora, di� 8" a quarenta mu- a�tIs�� Bras ,-Camp Sb rta -Vogais 2 anos _ JOl>e, MIIllsteno ',da Educaçao
Iheres, tendo já mais de AraUJO quE sera a e '

V'
�

. ,

te
-130 consuhás marcadas:" '9h30"' rÓ i a sex- Alberto Mauerberg e ,l- para a cOrp.r,.ra: d�S m� -'

ats f,l , dQ� P17 xWalão tório, La?izaIiS.' riais, cabende a Prefeitu-
o que garante o sucesso

,

a- elfa, la ,no s
" ROTARACT EMPOSSA ra a mão-de-obra.

do programa.' AtuaIIPen-, n?bre do Centr? de At�- N� noite de· sábado,
te são 'réalizados 'seis v),dades do Se$l, :pe��a d' 04 o Rotarãct Club 'FI·x'a" 'd'as" '8S-' da"tas dos' suple't'("vos'atendimént()S ao dia, �po-, h:cend? �hrta. a V:lS1ta cl: Ja;agu;f 'do Sul, em-

'
,

,','
'

," ,

' .,",' ,

déhdo este' númerO ,ser çao pubilcd ate o dIa 25
-�

o -. e'" novo Con�
"

am' '1'\1' d .

a ..L.z' 'As d 'lho p ssou Ob, "" '; A 19\\' Umdade de
�

Co' 'mática, Olwmização so-
,'- t' la o per ,-=. e lU, -

.
-

, seIho DI'r,e'",,,,,'r' para o, ',a,no_
"

,

It' d N t 1 d' S t Ama
v - orde.nação Regional de Cl'al 'e p01.{tl'ca br''''Sl'Iel'ra

consu as
'

evem ser . a ura �, �n o
-

87/88. À: Jl] esidência., es- ,

'

-

,1. ...

ma:uéa:das ,das, 14- às '16- ro da Impelatnz, Brás
t' C 1ö's Moa-�r Chio'-

Educação está mforman- e 'e'duca.çã;', /mo_ral e cívi-

h P d C' •

d cl
'

A a' 'o por' a, ar Ui, do aos 'candidat"os ins- ,ca; dia 25 '_ língua 'por-bras, no osto_ e >3au 'e Campos ,e., r U] d' j s�cretário' �ig:mar
da 'rua R;':noldo Rau. . 20 anos dealcou-se a r,e- RIDaed'e-r-� tL, soureiro Car-

.

critos para os exame� tuguesa, literatura brasi-

S- t t I t t 't cl f d'" d rIO
� " su.pleHvos de 1° e 2" leira e geografia.

.
'

aQ o a men e gra UI as, çolher, . o l�n v ,0.
'., 1 Augusto de' Souza. "

,

Para a sEmana de '1:;' Cubatão, ralzeS vegetaIS os
.

.

" graus, que ás provas re-

17' d h 1
"

'd t n"
"

alizar-se-ão nos dias ' 23,
. a

'

e_ jul 'o é! esca a' com forma vaBa a, e -

',FAÇA' UMA ASSJN,A-,'
-

de plantãö das voluntá-' do criada J;lesse período 24 e 25 de julhQ, na&. ��-
rias é esta:: dia 13 um acervO com cerca de

fURA, De;)
, "CdJlREI� pendências do CIP "Má-

Marli ,e LÍI.:ria Carvalho, I 20 figuras dE grande va- 'rio 'Krutzscb", Avenida

cl.ià ,14' _ M�ristela e Lili-' lor artístico, pela fQrm�' " DO PQVO'·. ß; ,SJM- ,Gd,etú2li30 Val gas �3P. _No�
an,_ dia 15 _ 'Maria Dul- que tomaram, mOldada-S., • la ", as' provaS serao

ce Raulino e, Brunilde, pela natúTeza.: Nó total ",�: �IGUE 72-0691. de tíências físicas e bio-

dia 1'6 _ GilliaJil: e Laura são 110,' p'e('a� para ser�m
"

'. ' lógkas, hißt'ófÍ'a "e ,tin-

"
Mannes· ß dia 17-_ Joa" apretiada3,'a� suas for- 'APENAS Cz$.250íOO. J

gua estfang€'irá Il'!0dE!l'na

.��i nira � Toni; mas exóticas.
, "

- (2° grau); dia 24 - mate-

,
feira; da Malha in,augura-se dia' 11

PERIMETRO
AMPLIA-SE

"
'

A área urbana do mu

niCípio, atl'ôlmente, é de'

4,8Ktn2. Todavia,' -face, ao
�r�scime,nf,o r:ápido, llm

No entantÇi, de acordo
com a . 'dlletora Carla
'Schreiner, val faltar -ma
terial para a

I
conclusão

das obras! que poderá
. ser suprido' com a verba
de Cz$, i milhão já, anun
ciada pela, jmprensa pelo

'

pret'eito DU,rval Vasel à
inStftuição, também ,do
Ministério da_ Educação.
A dIretora da, fERJ i que

" de;staca a p.alr�ic�,p'ação -.,

decisjva do poder públF
co mu.nic.',pal �guarda
çom expec,ôtiva Os re

�ursos do ME<:::, para que
as obras não

'

sõfram so

�ução, 'de conltin:uidad,e .

JFCC�
muita ,

O " cand'ôatQ. inscrito,
deve comparecelr no lei
cal das' provas cOm a

aptecedência de, 30 .' mi
nutos à hora do início,
ttaZendo o cartão de
identificaçãO,

.

carteira de
'identidade origínal e ca

,neta esferc_gráfica: azul
OU ,preta.

'
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Jaraguä do Sul - semana de 11 a 11 fe Julho de 1987 DO PÖVO I' 'PÁGINA,04
Dia' 03/julho" 'roeder, neste Estado, do-NASCIMENTOS, Simon-e Luize.. filha An- Proclamas de Casamentos :��i1ia�ar�c�:�içi)e��este��Día 17/junho go (Wally) Schoenau

Branco, 4,508 em. Schroe-Di 05/)'ulho ( MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R�- -i>Fabiana. filha Pedre a -

S a E d filhRegiane,' filha Arlindo ,gistro Civil do í9 Distrito ,da Comarca de Jaraguâ do ui, .o::.S- der, nesté sta o, 1 a(Rosangela) Gomes
(Regi,na) Müller tado de Santa Catarina. Brasil, faZ saber que compareceram em de Egon: Beck e RolanlDia 19/junho ,J' Cart6rio exibindo os documentos exiJtil10s pela lei, a fim de se

Keil Beck ,
\ filho S habilitarem. para casar. os �twintes:Israel Alberto. 1. ANIVERSARIANrE' Edital 15.550 de 03.07.81
Luiz Alberto '(Roseli)

'Fazem anos hoje: 11 Edital 15.545 de 30.06.87 chardt Piske 323,' nesta -Everaldo José Voss eOeschler
.Sr , Aírton steroskv. Sérgio AntÔn!io Plovesan cidade, filho de Albano Lucia' Ivanä ,Gerhardt

Dia 20/junho
P d Klein Filho, e Ma-ria de Lourdes Ber- Lemke e Célia Karsten Ele, 'brasileiro, solteiro,Ih R lf' (Lina) Sr. e ro .

1

1Lirla, filha o � -,
Sr Haroldo Hanemann. /

'landa
-, , ,Lemke.' Ela, brasí eira, comerciário, natural deSchumann .

.A\ristides, Manoel Ele, b',ill-JU-t'.ljo, sOltP.ITO, solteira, .costureíra, natu- Apiul!a-Indaial, neste _Es-Dia 21/junho Gsr. ... 'es Sr' Wilson servente. natural de Ma- ral de Schroeder, neste lado, domiciliado e resí-M llí f lh Márcio onçasve ,- .

• lê d P
.

d
.'

- E ç- d d "I' d
' -

Af
ire 1, 1 a

t (Astorga - PR)r re an ia- arana omici sra o, omici ia a e re- dente na Rua onso
'

.

snkl a' Geren
I' d

'

i t Vil t R' h d
. "(Inês) Ban nar '1;'

,
�

Evandro Luís Silva, Ar- ia o ; resx en e em ,la .síden e na Rua IC ar t Bartel. 478,� nesta cidade,'Dia 22/junbo K' ..

er Ivone Reck Parana, em. Nereu Ramos Piske, 323, nesta cidade. filho de Evaldo Voss e.
S I' filha Daníel tur rug ,

t dí t ít filh de 'f'lh de A·,t'-' Rb' 11 SV'
, ue en,

.

, Leoni Keíser- Pedre nes e 15,l J o, ..
1 o I a e t-Nl omo a e o Luisa dos antos oss.

(Lizete) Kluge �:��. __

-

Oli�iero Piovesan .e .Do- e Anastácíu Schera. Ela, .. brasileírà, solteira,Dia 23/ junho
d

'

Di<!: 12 de julho
, , zOh!n-aEI�aPbarel'�I!O' movel-_ Edital· 15.548 de 02.07.87, secretária, natural det 'Taluana, fi�)ha,Val eci .

sra. "Ehza "Bertoli. Sr. sa�: "a, rasi ena, so trineu -Meldola e Dama- .Cunlie-Porã, neste Estado(parci) Reis
"

edít Joaquim Mas- teíra, do lar, natural de -ris Baptísta AÍves domiciliada e residente4/
.

h Beneul o '
.

'..:1 S I do
' ,

h k
Dia 2 jun o

enhas (França), Sr. Jaragua no ui, miei- Ele, brasileiro, Solteiro, na Rua João Planínsc eçGraziele Renata, filha car
,

ue Schmelzer, liada e resídente. em Ga- técnico, natural de Jara- 4:72, nesta cidade, filha deJoel (Edir) da Sílva.. D<!- Henr:q d Gascho, ribaldí, rieste 'distrito, ß- guá do Sul, domíciliado Nicolau Ignácio Gerhardt
niel, filho Aristides (Au- . Sr. JIoaor,�eS�hultz -Hafe- lha de Hilário Berlanda e e residente nê Rua H�n- e Nilsa Gerhardt �

.i) Coutinho Sra. ng 1
'M'aría Berlanda. ' M

- .

t Edít I 15 -51 d -060'7 81ram
" Sandra Demse .. rique erquarur. nes a " n- ' .o e . .

Dia 25/junho mam.�, James Pereira, Edital 15.546 de 30.0687 cidade, filho de Alfredo Lino :Pedro Knetschi e
Robson !-lodrigo, filho Kanz er,

cl h' +ek Marli Tarcísío MaJ:caFiDi e Al" Meldola. e Maria. S1,chrö- Mé'J{l'ia' Leandrot) P' t' Oenise;:: I� IOn. 'Ao;
.Hilário (Sale e . �n?, "'D' nrr Cristel- ztra Peyeri der MeldOlil., LId, brasÍ-, Ele, brasileim, �olteiro,Fabiane, filha Ad,em�� <?essner, _eva

,

Ele,' brasi.1eiro, solteiro, leira, solteira, do lar, ná-" pedreiro,_ né:.tural de Co-
(Cátia) Fliebe, Glzelh 11.

.
. Ih operáriO, l!Jtural de Mas-' tural de Säe paúk,'Capi- rupã, neste Estado, domi-

Rosa, filha AntôniQ, (Ve- Dia 13 Jde ,)� R90zza Buz" saranduba, neste Estado, d' ] d 'C',ll',ado e, residente' na' Sra. aCHa ,'. tal, omlci 'ia. a € reSl'
, rônica) .MoreIra,. 110 Sru, Maria Euni- domicilia.-io e residente dente na Rua' R0berto Rua DomingOs RQsa, 54,Dia 26/)unllo zare,

Sr Gúnther ha Rua Pastor- Alberto Ziemann, ne<;ta cidade, nesta cidade, filho deAlexandre filho. Or- ce Barbo�, ã) Clécio Schneider, 1 :526,- nesta filha de ISd1öS Baptista ,Miguel Knetschi' e'MarialandO (Jurrema) Pedr:elli; Raed:r ,( omp,
sra cidade, filho de Debírio' Alves e ROmilda de Oli- Knetschi.. Ela, brasileira,C lo' filho' Joven- SidneI Gonçalves,
S" Marcarini c Eisira Rosa 'vIú�a, balconista, natu"

Jean ar t-;,
,

n' N tália K Morbis, r. , veira Alves. Iti;no (Denise), Nicocpe lio E:OU FU:nke, Leonora Marcarini. Ela, brasi-Ieira Edital '1S.54� de 03.07.87 ral 'de' Jàraguá do Sul,João Paulo, fIlho �:u '

,

L' De- soltefra, do
.

lar, natura!' Ang�lo Ferreira de Mel. domiciliada e residente

(MiliöaD) Ma�kl'f�WlhiaCZ; �l� !��c����:;izau�: L,ou,r- de Pouso Redondo, neste lo e_Miriall Rosanl Beck na Rua DomingQs Rosa,
mara aWDE'· 1

'S SIlVIa Estado, dú�.' ciliada e !'c- Ele.,' brasileiro, solteiro, 54:, nesta cidade, filha' de
cio ,p:viaI'li)' .,,..da' �,�i�:;' ��!in�o;:lS'Al::edO " Oes- sidente na Rua- Pastor A. oE',ugenheir'o el'etnc:;flta, José Jagelsky e Judite
Sdhellla Cf:lst1,�e, ,1, ,

h Schneidp.r, 1.526, nestd natural de Novo Ham- Vi.eira JagE:lsky.Rub'e;ns (Ursulia) Kreutz- �j:e��i de' julhO cidade, fil"« de, Artur .

burgo-Rio, Grande do Sul Edital 15.552 de 07.07.87
feld.

, Sr. Raul Driesseh," Sr; Peye.rl (? !\riJci Sardo. dpmiciliado e. res:dente João Fi'ancisc� 'Weber er
Dia �7/JUnbf�lha OsnildCl Victor Viergutz, Sr. Ro, Ed-ltal 1.5.541 de 01.07.87 na Rua ,Epitácio PeSsoa, Jane Janssen
Juliana, 1,' berto Grandfeg,' Sra! JoeJ Lemke e Tqre2lÍnha 111, apt., 4:4. ,nesta cida- Ele, brasileiro, solteiro,

(Marlen�) BatIsta, Norma Sueli Hoeft, Sra. Rabello de, filho de Alcino Fer' auxiliar de eséritóriO, na-
Dia 29/Junho

i flho Agàty Gielow Enke, Sr. Ele, brasileiro, -'sOlteiro, reira de Melo e Marianne tural de .. Caibaté, Rio
Nélson. Car os,

th
1

d" Henrique Stück (Serra pintor, I):a':ural de Jara- Ferreirra de Mello. Ela, Grande do Sul, domicili-
A�tamir (���a) �a eSí�� PeIada-ES), Leni Prestini, guá do Sul -domiciliado brasf'eira, solbeira, se- ado e residente na Rua,
Debora AlIOu, fllQ_a

Krismaira, filha Walde· e resident � na Rua rl1- cretária, natural de Sch- Joinville, 5.130, nesta ci-
,
vio (La�y, Hertel

mar (Magda, da Sitva)' r--------....--- ,.__-----,' dade, filho de Hermoge-Dia 30/Junho R
/

...
-

neS Weber e Otília We;'
Tuane, filha Qsnir (Re- aU'15 de julho

: JARJ\GUA:30�OS BEMTECIDOS.' ber. Ela, bra�ileira, sol,
nita) Ertll-al; Cristiano, Dl; Marli Starosky teira, ci)m�rciantc', natu-
filho' José (Adelina) Fen- ra.

A R tal de JaragUá ,do Sul,1 'f'lhá Jor PreusS, sra. na. \ '

1rich; francJ€ e, 1, ,- Scheuer, Sra. Helena domki iada € residente
ge (Ma. 'Fê:tima) 'Zap�lla; Wols'k'i, Gustavo Zielon-' na 'Avenida Marechal
Tássia

' ,Cô!olina, füha
ka Rodrigues, ,Hilbert •

' D-eodoro, 1.034, nesta ci-
Jair (In�s) Pereira; Ká�ia Karsten, Alvaril Gomes ' jéUaQuá ,

daclé, fiiha de I'LnriqueFraneinne, fJha Antomo
JúniOr, Adolar Reese,

•
Alfredo' Jê:Jlssen e Ignez(Lucimara) Mello; ,Ro�� ISra. Dirce, Volkmann, SchiOcbet Janssen.

son JOsé, Llho 'Va�den�r Daniele 'Janlce Krei$.'(Beatriz) ;Hoepl8:rs; 'IThal-
DIa 16 de julho ')se Caroline, filha Edson
Sra. Edir SaSse Wit-

(Evanice) Milbratz;
,

'E-
t�6wsky, AJ,c!id'etS." DJas

, verSon' Diego, filho Caro
Raimundo, Márcia Ro-

los (Dulce) l1i�im; Do?- sani Krause, ,Geni Linde-
glas, filho Eller (Man-

mann, Valdemar da Sil-
eleja) Carvé1lho. H B kva, arry _;(:'c '.
Dia 01/julho , Dia 17 de julhoFrancini, filha Ronàldo

Sra. Ellen-Sí1via Pro-
(Rosmeri) Friedetp.ann döh_] Hansen, Jaime An�'
Dia 02/ julho. ,

B 1" S 11 flh tomo orto mj" � ra. ,0- Novo endereçoJenifer Gracie e, 1 a
Tl Splitter Mundstock,

,
Ilc 97 ;__ Sala 1Rubens (Maria' Izabel) Álvaro' BassanL - Oso-i,

SeIl Winter e Nelza Nieis.

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO . BARRETO DE AZEVEDO

Deodoro da Fonseca

,

, E par� que -chegue ao

conhecimento' de fados,
mandei' passar o presente
Edit:-àl, atIe será pubUcado
peJa Imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
nr!'!t.� 15 dias;,

ADVOGADOS
f

Direito Civil � Criminal _ Comerêial

Trabalhista _ Esportivo

Mar.

.AiGRAD�CIMENTO
Agradeço a Santa Cla

- ra' pela· graça récebida ..
. E.J .P.H'.

"

De'sp,achalt·,f._� -LÚC,ill.
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEu,VEtCULO, N� ,�OS D� QUEM il-IE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO:

'

" .
-

"

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA'- AV, qETULIOVARGA�, 26 - FONES: 72�126�
12-2078 ,,' /

_

FALE CQM O LÚCIO E REtORNE SEMPRE.
" ,
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_JaranuA do Sul_ Sem&ut de 11 'iii' 11' d..,. Julho' de 198:'" 'O"'���Fi -......;;...;.;;...;;��.::.::"'::...:.::::=..��T �CO R a l! Io' D� y" 'pAGINA: 'y-
"

.-.-=-,.

-

atividades agrícolas lIelhoraßl COlD a adoção de novas técnicas
Mu��o já, se, comentou ATIVIDADES p�odução de 6.600 tone-'. '

"

,

'

,

que a agrfcultura vem ,AGRlCQLAS lades/an
- E d

-

USP S'- p- '1'gradativamente 'perden�. �.arroz irrigadP,_é uma ta meno?; �ued:zeprese�; Doun, epoe na '

, em ao au o
do e�paço �ra a _expa�- atívídade de atuação per- cento das necessid�s "

.

_s�o, mdu$lnal do mum- man��1iE: da e�tensão. O de consumo. Em res�mQ: O - empresérío cstarí- obra e o fempo' dos

CIpIO" representando
..

a- mumcipio cultiva cerca o munici to não é auto-
nense Eggon João da sn- grandes empresários bra

t�al:mente uma partiCIp�- de 2.,�0� hectar:s,. com iSUfi'C1.'�nt: no . pl'od'l:.,�o,
va, diretor-presidente do síleíros: ,1;» despertar na

çaO pequena n,o mOVI- produtívidade média de tendo ue im crtar. da- Grupo Weg, a convite da - juventude o espírito em-

mento aconômâcc global
,
4.500kg/h�G:tares, acima do o �levadoP consumo

Faculdade de Economia presaríal, mediarite o

de Jaragua do Sul. To-. da estadual. No período ',e Admínístração da Uni- conhecimento, da "vida"
I

nas granjas.
,davia, as áreas agricu ta- junho/Bê á junho/Bê, o Na bananicultura,' o

versidade de São Paulo e da "obra" de homens

das e os próprios reba- trabalho esteve centrado trabalho da extensão vol- (USP), parbícípou do que, conseguiram cons-

nhos. em sua maioria. no incentivo ao uso de
'

I programa "História Em- truír empresas" de' gran-
t

teu-se pare o contrO e

vem sendo assís idos pe- sementes de boa qualída- do mar UP Sigatoka e
presaríal Vivida", em de porte: c) traçar uma

10 's�rviç0 de extensão de e controle do arroz" fertilização. E uma ativí- sessêo-depoímento reaü- "ponte" entre. o mundo

rural, que através - da' vermelho, destaca o a-- dade lucrativa" econorni-
zada no día 10 de julho, a'C'jadêmijeo, h/adicionlal

Aéaresc, tem proporcíc- grönomo Leuríndo Goe- camente viável, com uma
na USP. Estiveram pre- mente fechedo, e o mun-

nado melhorias , Segun- iden, adíantendo que produtívtdede média.' de sentes elunos de gradua- do empresarial.

do o IBGE, em seu censo idêntica atividade será' 15' toneladasVheetare, ção, mestrado e doutora- A partícípação
'
do ',em-

agropecuário realizado obs.ervada ne próxima sa- '
. do dos cursos de admí- presérío Egoon João da

considerada baixa, porem
s-

em 1985,_ Jaraguá do Sul 'Ira. Novas cultivares de se bem conduzida, pode nistração,
-

economia e Silva, constituiu-se num

diSpõe de três mil- pro- arroz I foram .mtroduzídas atíng']' a 50 itoneladas' contabilidade, além de depoimento franco e' ,

a-

-priedades rurais, com e' em três unidades de-
por hectare. A produ- professores, empresáríos, berto sobre o grupo de

6.417' hectares cultiva- monstrativas, em S. João do vmunl
.. jornalistas e outras con- empresas que d'l;r;ole,

ção anual o munícípío.
.• "EI

,dós através do trabalho 'Rio Cerro! .e Braço Ri- é de 22.500' toneladas.
vidados , O programa desde' os prímeíros pas-

de 1.500 fdmí1i.as que se beirão Cavalo, o rendi- Já na bovrnocultura de "História, Empresarial Vi- SOs de SUd' criação, as
Í,

,dedicam à, prática agrí- mento médio atingiu a- 8 leite, prtorízou-se à alio, vida", que já contou com principais Unhas estra-

cola. Da área territorial mil 'hectares, com as va- � -
'

d depoimentos de renome- tégícas
: da

-

empresa para '

mentaçao, aom a pro u- ,
'

-

do munícipio de 511km2 riedades adaptando-se na
. dos empresários brasileí- os próximos -anos e ou-

ção de capíneíras, pastá-
(55.100 hectares), 4.800 região. A produção gens de inverno. sila- ros, tem Entre os seus tros fatores que permiti-

hectares � área urbana, 'anual-'do município é de. f!:em e minel\'iIizaçãO.:
vários objetivos: ram aos presentes uma

existindo ainda 6.600 9 mil toneladasllanQ. Cerca de 1.100 fornece- a) Traçar o perfil da compreensão global e

hectares de pastagens Na cultura 'do milho, d
,- diaría

história brasileira, atra- qualítatíva do Grupo

O h tores entregam ......
-'

.

d t d' d b t
'

W
perenes, ,27,85 ec ares destaca o agrônomo da mente o leite à� usinas,

ves : es u o, e � es e eg, sediado em Jare-

de .área coberta, sendo : Acaresc. fo'; dada ênfase· atingindo 'o município
" reflexoes sobre. a VIda, a guá do Su't .

df!stes 9 m;{·hectares com à adubação, expurgo e' uma produção de. GOVERNO IMPLANTA A CESTA DO POVO
. matas e 18. 850 hecta- armazenagem. 'A

\
área 8.500.000 lltros por ano, O 'governe do Estado

'

, A It' d J
.,

sa, açúcar, peixe, arrOz,
res com capoeuas. cu Iva a em aragua e -A, olericu1tura é' ativi- 'l'mplantau ,n'a se""'ana f'

,'-

f
'

.
'

d d 'd 2' 200' h
.t'\: ..... .el]ao, arinha de trigo,"

area restante é torna a e rerca e,. ecta- 'da.de pouca expressiva e pac.sa'da o' progra""a�, dOe' 1
,

1 d t'
.

".LU a ém de hortigranjeiros '

, pelas esU'êdas e curSos reS, para uma pro u IVI-
apenCis cení famílias, ciß- Alimentaçdö Comunitá- da época-� , ,

de água. 'dades de 3.000kg/ha. e dicam-se ac cultivo, prin ria _ Ce$t.a do Povo, que

S
' .'. •. '

t ,cipalmenle do pimentão viSa melhorar a qualida-

enal 10lCI8 novos cursos, em aults o e do pepino, que,são ven- de' d€! vida da, população
didos às agroindústrias urbana de, baixO poder a-

O Centro de Treina- de Araújo, os' candidatos da região. Neste aspec- quisitivo, com receita fa

mento do Senai de Jara-/ deverãO öl::)servar�, 1) as to, a extensão somente miliar menor "ou igual ti

guá do Sul abriu inscri- inscrições �staI1ã0 . ,aber� presta ass�ssoramento ao dois salários mínimos, a

ções às emrre-sas, e co-' tas até o dia '22 de julho grupo de fE'irantes e ,à través da. (Aerta de uma

mun�daje para ingr·eSso e pOde,rão ser feitas" na produção .escalonada de cesta básica de nove

�m seus cursos operado- secretaria do Senai. ,no hortaliças' para a Feira produtos a preços infe

naip que 1:11Clarao no horário CQmercial; 2) so· 1ivre. E afora isto, ob- riores à média: do mer

prõxi:rpo dia O� de agos- mente pOdBrão inscrever serva LaUt'i�do Goedert. cado. Ein resumO, asse-

-

to. OS CUISOS oferecidos Se pessoas maiores de 16 ,da Acaresc, "nosSo tra- melha-se ao "Olha '0

'pelo Senai sãO de' tornei- anos, mediante apresen- balho e'stá voltado' para Pe_ixe", do governo an

roo mecâmcc ajustador tação de carteira profis- a agricultuxa de grupO, teri,or, onJf' serão comer

mecânico eletfidsta ins- sional ou carteira de campanha do dllc�reO, cializados óleo, fubá, fa

talador, d,esenho técnico- ,identidade;' 3) o número exposições agropécuárias rinha de m-andioca, mas-

mêcâilico, leitura e, de vagas é limitado; 4) piscicultura. ap;\d.UItura"
------------�.,......�-------

lntérpretação de desenho os i�sc-ritps passarão por r,enore�tamento, crédito!
. CRIADOS SEIS NOVOS MUNICtPIOS EM SC

técnico mecânico e cos-" teste de seleção nO dia rural orientado, adminiS- A Assemblé!a Legisla- tado de �'élnta Catarina.

,
'

_ I ,tl'va- a'provo'" r''''soJuço-es Dev.érão roall'zar p,'ebl's-
tura industriaL 23 de julhO, às 19h" no traça0 rura, economIa ',':" '<O j <:'I

'p' ,td' . t'
.

I
' determinando ao í,TIibu- c�tos com vistas à eman-

ara as inscriçõeS, se- Senai; 5) o.,' cursoS s,ao ,o,mes lca, pf'9var; 3ag,
\ -O dOo I I nal, Regior.al, Eleitoral, a cipação os distritos de

�o o diretor Alcino inteiramente gratuitos, ,conservaça so,o, cu-

tivo do fumo e acompa- realização de plebisci:tos Victor Me:reles e José

nhamen,to na av:if:::ti'ltura para a crié'ção de seis Boiteaux, c1esmembradod

e suinocultura". novos municípios no ES- de IbiraD;\a;- distrito de

:celsO' RamoS, desmem-
brado de Anita Garibal-·
di; di.strito der<:acal, dies-

'

membrado dt.: urussanga;
distrito de Timbó Gran
de, desmF:mb'rado de
Santa Cec'lia e distrito"

, de
.

Apiúna. .desmembrai
do do município de In

daial.
Após a -realizaçãO' dos

plebiSCitos, O' Poder Le- :,

gislativo deverá aprovar::
lei; cJJando os novos

m:UJ:l.�çlpi03 com o 'que o,

Estqdo de 8anta Catarina;
passará a contar' com um

tOtal de 210 municípios,

Jaraguá ,'Vi,deo Clube'
FILMES SUGERIDOS

Spacecamp, ,Prisioneiro do Oriênte, Warbus,

Odio Assassino, O Falcão, De volta para o fu

ro, AUens :..... O 80 passageíro, Vamp I, Dot, &

Kitto, Af. aventuras da Turma da Mónica, Ga

rotas de Ouro, Bom American, Obsessão -Inde- -

cente, Duas vezes na vida.

CONHEÇA O PRÁTIeO -E SEGURO "VIDEO-

CHEQUE".
VENHA CONHECER AS PROMoçÕES DE

F:f!RIAS'
- '

•

JARAGUÁ VIDEO CLUBE _ Av. Getúllo Vargas
nó 49 _ 10 andaI' _ sala 109 _ Fone 72-2059.

1
,

Drogaria..
Catarinense

muda endereço
A Drogaria Catarinense, filial da Av. Marechal

Floriano Peixoto comunica que desde o dia

.0 dei julhO atende em suas, 'novas e amplas
;' ih,�táÍaçQes, na Rua' Presidente Ep1tätio Pessoa,

:-fr:-�il� �1l:1:1 (E�ifíciO Jara�uá), defronte cO Corpo 'd�,
.

BombêiroS Voluntários, onde conti'nuará prestan-
do o mesmo atendimento à distintà clientela.

O progra�a, segundo
o ,Governo, conta com a

participação da Cabal,
FinsociaL Cid.asc, Acares<::

Cepa, e AcarpeSc. O pra-',
zO de implantação é de

julho a dezembro, em 34
'

cidades (indu.sivé Jarà

guá dO Sul), com 250 pon
tos 'de venda para atin�
gir 10 mil famílias. pre�
tende-se expandir o pro
gIama ate 1990, para a

tingir 60 c;dades com o

atendiménto a 120 mil
famílias.

'

'
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'tJm' toque d. amor. Dê flores a quem você

1IID�. Decoraçõêi, buquês, arrãnjos, plantas orna

mentaiS, coroas, com strega' a domicilio.

Casa das .Flores
'Reinoldo ,Rau 6C)6, esquina com a João Ptccolí.

Escritório de ropogralia
. e hgelbaria

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E' PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAr.. ' ,

_PROJETOS' PARA CONSTRUÇÃO CIVIl:. E OR-
ÇAMENTOS.

'

Encaminhamos toda. a documentação.
RU� Reinoldo Raú nO 86; 1° andar, Sala 3

Bdífícío Mário' Tavares, próximo do. Posto de
Saúde.

'

Contactôs: Fone 12:'2416

.-_ .... "
.... - "

Illorle. Paroquial
PARÓQUIA

SÄO SEBASTIÄO
'

.. MISSAS: sábado, día ,11
às 19h :._ Matriz, S. Luiz

Gonzaga e S� Francisco:
,17h30 _ N. Sra. de Fá
tima; 18h' __ Escola Gi-
ardini Lenzí, 19h30
Santa Luzia. Domíngo, na
Matriz às 7, 9 e 19 horas';
8h _ São Cristóvão e N.
Sra. do perpétuo Socor

ro. (liturgia domínícal] e

em São João: 9h30'_
SãO José�.
FESTA : A'Comuníde

de Católica da " 'Matriz
São'

.
Sebastião

.

promove
nos dias 11 e 12 de julho,'
a fésta do seu padroeiro.
Às 12h deste sábado íní-

o eram-se os Iestejos popu
lares com jogas, bebidas,
completo' serviço de bar

, cozinha e amplo churras
, queira. No domingo; íes
-ta popular durante todo

,o. día com bom churrasco
frango assado, boa co-

Compre seus materiais de construção na

Laj Jaraguá
"

VENHA APROVEITAR A, ,PRO�OÇÄO PE LANÇAMENTO
.

'

,PISO TSRMIco uFORMlPISO" �

,

PREÇ9S ESPECIAIS _ EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
DIVERSAS, PADRONAGENS. '

TEMOS TAMBÉM A MEUlOR , LAJÉ
REGIÄO.

DO

. FORRO E 'PISO DA

Rua Exped_lclOllAi.19 ADtÔBlo Carlos Ferreira 858 _ ,Fones 72-1011,
72-2334 e 72-1292 _ Jaragué do ,�C.'

---... E D ,I T A -L
- AUREA MULLER GRUBBA, Tabehê

de Notas e Oficial de Protestos de' TItulos da Comarca
de Jaraguá do Sul., .Estado'de, S. catarina, Da fOt"IDa da

lei, etc.
Faz saber a todos quantOs .te edital vfnm ·4uo

'se acham neste Cartório pera pretestes os títulos eoatra:

.Altaír des Santos _;. Rua. Erwíno Menegottí, 3753
Nesta .: Anselmo Pereira _ Rua Campo Alegre,
s/n _ Nesta _ Ceir Sebastião Luiz _ Rua Fran
cisco de Paula, �/l'l _ Nesta Com. de Bebidas'
Sete Campos Ltda _ Nesta Com.. Repres. Eliane
Ltda _ Rua; João Sami Tavares, 262 _ Nesta _

Confecções Dalpra Ltdá _ Nesta _ Diamante

Confecções Ltda _ Rua' Chile, s/n _ Nesta
Dilma Deunízía Jummes .: Rua José Emmendor
ter, 183'i _ Nesta _ Elena de Carvalho _ Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 491 _ Nesta _ Mara

-Lucía Ferreira Walluck _ Nesta _ RogériO Luiz

Fagundes _ Rua Padre Alberto Jacobs, 366 -

Nesta _ Savío Pereira dos Santos _ Rua Guilher
me Weege, 26 _ Nesta\.:. Terezinha Cassel -

Nesta _ Valdir -Kopsch _ 'Ertrada Pedras Bran-'

cas, gin _ Nesta. ,

E, como 0$ ditos devedor. nãg foram eDéODtradol

e ou se recusaram a aceitar a dévida, intima�. faz pur

tlltermédio do preseate edital para que '?I meamos eom

'Pllreçam � Cartório, na R.ua ArtUr Müller, 71, DO

, prazO dá lei a fim de liquidar o ';eu d6bito, ou eatio

S e-'U u' r o s' A' G a 'r 'c I- a car razão por que o JJio, faz, sob pena de _em os referi· ,

• . jO� títulos ProtestadOs Da forma da lei. etc.
Rua Expedtdonárto Gumerctndo da Silva nt 90, It andar, Sala 2 iH;!Jaraguá do Sul, 09, de julho de 1987'-

Fone 72,..1788 -. Jaraauá do Sul.
' ,

Aurea Maller Grubba. � Tabeliã de Notas-E:

"::====.::==============::::::==============� .)ficiaL.de Protestos' de ,TItulos da ComaJ'lCa de J.do Sul
... -------------------------------

Pa'ra nós,- seguro'c não é s,ó garantia de,' riscos' ,

1
'

,
'

,"

Segilr�
, ,

Prestação. de
é

Serviços
Consulte..., nos

'OPPU'S
Vídeo Clube e 'Locadora

zinha, jogos variades e.

bebidas em' geral. As
missas 'Serão nos' horários
habituais.

Caluaa
"'(vllgélica

CULTOS:, Neste. sába
do, nO. Centro, às 19h, em
ilingua portuguesa; 'do-
'mingo às 8h30 em lingua
alemã e às J9h em por
tuguês.
. :ESCOLA DOMINICAL:
Será realizada nos dias
11 é 12 de julho asegun
da etapa para orientado-'
res de escola dominical/
culto infantil, em âmbito
distrital, nö Centro Sha
Ion, em Nereu Ramos.

MÉNSAGEM Preza-
dos Amigos: o Reino de
Deus é a vida nova na
,fratern�:dade'. Jesus reú
ne a todos no amor do'

, Pai. Para fazer entender
isso, 'Ele disse que a gen
.te deve olhar a vida de
uma Semente. A força
do Reino de Deus tam
bém é assim. Tudo pare
ce, pequeno, mas vaí cres

eend-? sem parar até che
gar .na grande colheita.

'�Posto 'de Vendas MarcaDo"':
Chapéus, bonés, 'ViISetras. cajn:aJsas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à· fábrica. _ Amplo' estacionamento.

-Elpresas de Jaraguá na 80lsa d:e· SP
Açio/Empreea Cotaçio

Em·
01.07.87
0,70

-

6,80
20,00

Cotação Oid..
Em' laça0
08.01.87
0,70
6,00 (-)12%
15,50 (-)23%

i ,,_

TARAGlÍÁ rABRIL
MARJSOL pp
WEG C38 PP

Valor por Ação
-

Foto ' Piazera
FOTO _ SOM e VIDEO .

Av. �al. Deodoro -252 _ Fone 72-0281.

LANÇAMENTOS J;>A SEMANA:,
_

Procurado Vivo ou Morto, Justiça'Americana, Jogo de Abutres, Ruas de 01,1ro, Q Preço de um
,

, Lutador Tangos __OExílio de Gardei Mephísto (Relançamento selado), Skateboard, A Mulher
do Chefe e ::0 Supermusical HAIR com direçã,O de Miles Formen o mesmo diretor de AMADEUS,'
e outros já lançados ,como: FÀLCÃO _ o. campeão' dos campeões, RiO 69 Graus _,

Pomô com EHe

Rio, ANJOS DO ARRABALDE,' Resposta Armada,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. CORREIO DO 'POVO
Fundado./10. maió 1919. CGC 84.436.591/ÖOQ1·�34.
Diletor: J!1IiêD1o V.. SdUnöCkei Jom: Pllo.f� ORT-SC"
n, 129, e f)k.. • Empresa.:_ Jornalisti€ét. 11: .2<J: �{.:::l-
bro efetivo. do- Inst. Hist6tíco.

.

e· Geográfu:Q de S.
Cet. Redator: Flávio J. Brugliago - DRT-SC n. 214/
34". Itoponer; YVOIlDe AoS. GoDÇattet- -- DRl'-SC liq
lUIS". R'edaçio' Admbdstraçio e PubUcldade: RUä ee-:
fonel Procópio Gomes' de Oliveira, �q ZOO ..... Ct.Pos

tal••9' - Fone,7l--0O91 -- 89:2S�Jaraguá do' Swl<-SC

Impresso nas .otíeíaas . da Orpni-zaçãG
CoIltábli IIA Come.c1àlrr S/C Ltda,

.A,iainatura·1p&ra Jaraad do Sul •••••••• Czff(2S<J,OO
o... cidàdel' ,e • • • • • • • • • • • C'z$ 35(;l,O'O
'N'�mero AVUlSo ••••••.•.•' •.••••••••••• '. Czlfr 5.00'
�(lmero. Ansado Cz$ 8,00

RepresentaR_ c.ftdeadadon Pereira de SGuza
.

&Ci•..

l-tda, Tábula' VelcuJos: cl. @;>mullicaçãQ SIC Ltds, O' Pro

p1l1 PrepaSanda Repl'esent� Ltda. .

EHle Jornal .. associado a ADJORIISC e AllltAJOJR,

Relojoaria . AVENIDA'
Ia mais finas augestões" para .preseates,

jóias; rel6gios. víelões, tJ;oféus,
medalhu e at'ti1OS de- prataria estãe Dá

ULOJOAlUA AVENIDA

�at MaIredIal e Da Get6Bo. Varps
•• j .....

Funilaria� �ar/aguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

AlOra também aqaececlorll a

eu.......
Rua Felipe SchnUdt, 279' - Fone 72-0448

t Viaçãó Canarinho Ltda.
o transporte carlnho$o

p.rograme bem �s suas VIagens de fériás e

recreação.. Á "Cànadnho" co.loca à sua dis

flQsição. o.s mo..derno.s e confortáveis pnIbus da sua

i" fro.ta. Venha co.nversar conosco.
'

.

; Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
. Jarag1Já do Sul sC.-

.
.

.

.

TUBO DE POLIETILENO
. 1- ,

. (MA'NGtJEIRA PRETA)

. '-. fUSOS SANTA HELENA J_TDA.

) .FÁBRI�: RUA JOINVILLE.l01S- FONE (0473) 72'1101
-

eSCRITóRIO: RÚA CEL. PROCÓPIO GOMI'S.99-I'ONE (0413)72'0066

'J!,RAGUÄ DO SUL- 5C

L OS S
.êtograflas __ equipatlientos .

de dne ..

fote; _ som e video.

}:'one 72-0181. -

�areclial Deodo.ro 302

Lan�znaster
I
!

'

.

0, seu relojoeiro
Em. breve· vamoS' mudar de ·endereço pilra

melhor atendê·lo.
'. J'?iriàs,. relógio.s, alianças, cristais, troféUS, I!leda
_�I e presentes.

.

"A Hlst6rl_ de DOIS8 Rente Dlo pode fie_r a6 Da saudade"
O Passa:dCJ sO: ê Importante-- se o tempo fOi bem emptepclOi' ,

.

CONFIRA .\ HIST()RIA ...

HÁ. $f ÃNOS de, sito .no R10 Pirai, Bra- Borges. Ar:IitIr- MaUér tí-
"

cínho, Rio do. Julho, Rio. oba recém fa1eci<ilo.
�m 19$0 a tendência. Vermelho, Rio. Humbóldt..

da- cidade 'se . índustrlalí- e São Lourenço, sem li· HA'.. 22 AN'OS .

zar já se f.azia mostrar. cença prévia do Coronel .

A imprensa era convida- Admínístracor.
da a visitar a fábrica de .....Em 1965. o dr. Fer
bombons. recentemente· -O Partlee Democráti- narido A. Springmann
instaolada II<iJ disttito p�o co Crístão instalava _ .0: con:vo�va uma. reunião
sr, Reíno� hbst, pro- seu. Dtretórío '. Estadlual, no eIne. Ja-mgUief p:ar-a'
Ussi'onaI da Alemanha, que entre outras pessoas uma. - co.�:teliênci� so.bre. a

que. coJilSeg-uia 'apurar a de destaque' era compes- preve��o. do cancer gi·
sUa técnica para: concor- to dbs 'SIS. Desembarga- necolôgíco, ocasião. erp
rer CQm qualquer produ- dor Silvei,:ra de Spusa q1!l'e era fundada a . Uga
to eBtran,g-ei:oo, Iabrícan- ptesídente, Carmelo. Fa� Rem1n�a .de IAssi$tência
do cerca dc 30 diferentes 'raco. 'como' sécretano e Socíal, que- se dedícaríe

qualidades de bombons o. Tenente Permine dos a assistência, às pessoas
/

e Ontras gulo.seimas. Santos; como tesoureiro. necesaítedes.. sob-o. ponte
Desse' diretório fazia par de .vista. de s�úde.. A prr-

o •

_Tambéin o sr. Eduar- te como 3a vice prestden- m.e�a· díretoría era- cons-

do' KelIermann estaoele- te o. sr. Vjrgilio. Rubínr, tttltida pelas . Segulintes
cía-se 00). Jistrito com industrial

-

radicado em senhoras: Pies. de Hen

fábTi<;a de teddos de ma- Jaragué- do. Sul. Na oea- ra ZeUada, Dornbusch
lha, com todos os requi- Sião era feita a benção de Pres, Hilda Huíenueester
sitos de

.

'UTl1:a)moderna um crucifixo' quando. fa- -Vice - Vva; Praeses Sch i

i'ndúsitrh. A_, imprensa lava o Pe. Alberto. ,fu- lu.enzel'1; Secret.· Marly
vi&ítava aS Úlstalações e gei, estando ainda p're- Baumer e Tes. Jandira
co.nstatava diversas pe-

.

sentes, como contvidados de Sousa. Juntamen.te
ças desse tecido ali con- EspeciaiS, os

. deputado.s: cam a diretoria era ceIlS- I'

feccio.nadas: deixando. a José M. da Veiga, do tituida uma Co.míssãQ de

',impreSsãO. ä� artigo. de PRP e Ärtur -Müller., da ,TrabalhQ de Ässistência
primeira o.rdem. A fábri- DDN. Social, C0IDposta pelas se··

ca, estava �Ilstalada. em /" nhoras, - rr�n-e, Soelter1i
prédio. próprio., à rua

I
. Ca:nnem BfeHhaupt. Bru-

Preso EpitáC'ic.: Pessoà" terr-
. HA 30 ANOS· nhilde Ma1hnke Schmo· i'

·

do. um técnico alemão. a ckel, 'Jutta Marcatto., Va·

· dirigi-la. .....Em. 1957, � �r. Pal.-!�o ra Springmönn' e Mar[

Pere�rlI�o Felreua, J'UIZ Silva. A L.P.A.S., sigla
_Oscár

.

Schneidet es- de DIr�lto da Comar.ca de que a entidade adotava,':
,tava estabelecido. co.mo Jaragua do Sul, faZia sa- c0nvirlava {j dr. Moisés '

'seleira e precisava ur- �er por. ed.tal de que se- !?ac}lorn([k, especJ.al(is'lia;
! g'entemente de 2 oficiais nam lelloado.s bens pe- em .doenças de senhoraSr

. I

i
e um aprendiz; que o.s' nhora.dos da· I'n�ústria de dirigente da Secção Sul·

· negóc�os' prOgrédiam a MadeIras Cruzeuo Ltda. brasiÍeira da "Associa� I

o.lho.s vistos. e� .f��nte às portas, do çã'o Mnndia{' de-'Pr.even.,;
EdlÍlClO do Forum, na re- ção, do- Câncer,' Ginecol6

_O sr. �lberto Horn- cla�açã� - trabalhista que gico", pa�estra assistida.
burg, de Ria. da Luz, pu- lhe mOVIam Hugo Na.gel, com g-rande afluência .no

·
blicava um aviSO ao. sr. Erico

.
Hoeft e Hercílio

_ Itajarà.
.

, Tadday, para retirar den Spézia. :ßra uma furadei-

: trd de '60 dias o.s· objetos ra de corrente da Fábrrí-
deixados guardado.s na ca de Máquinas Raimann' HÁ lO- ANOS

residência, �ob pena' de, S.A., 'que se encontrava

findo ó p.razo, serem ven- depositada em mãos do. _Em 1977, reuniram-se

dido.s referídos objeto.s sr. Lourenço GresSin- em. Compá. sob a presi-
: para desoc'upar O lligar� ger, na< Associa,ção Rl,1.- dência do Pl'es. Adernar

raI. Jark, os ver:eadores dar

_Também o sr. Anto-, CJ'1!lela cidade, de Jau-ag,ué.
nio E. Ayro.so publicava __Falecia' em 9 de jU- do. Sul e· de São Bento d<D

aviso., prOibindo a Anto' nho o. dr. Plácido Olim- Sul, tratando de �ma pau
nío.· Ejching�r Sehhior e piO de Oliv�ira, depois ta de trabalho.s' que re

José Eichinger "para não de pertinaz enfermidade, sultaram no enviOrde mo- ,

entrar mais em minha advogado b.rJil;han\e :r.n�er- ção à órgãos estaduais e

pro.prieddSié. pois n�o. me vento.!" Federal, Deputado federais páIa a, pavfmen
responsª,biJizo. pelo. que Estadual, De.p:utado Fe- tação e asfaltamento. da

lhes possa acontecer". deral, Secretário de Es- rodovia que interliga eS'

tado. FrefEito de Jo.i,nvil- l1ô:5I três i�p!ortantes d-
HÁ 40 ANOS !('

.

e DlrNor Comerdal dad_es d� região .norte-
.

,l�a Emf.ll'esu!. 1)e Jaraguá nordeste de Santa Cata-
-Em 1947, a 'Empresa de- Sul. entre ot'tras auti- r-ina. Daqul=>}e trecho o

Sul Brasileira de Eletri- ridades, comparc.=-ciam aO Go.v. Jor-ge -Bo.r�hausen
'cidade S.A. _ a EMPRE- seu funeral o

.

Prefeito já asfkdtou. de Jaraguá do

SUL _, veiculava nota Waldemar Grubba,. ' Dr. Sul à eOILlpát .estando
nä imprensa, assinaçla Mário. Tavares da Cunha ass'-lI'íadO. ,pel-e go.verno.
pelo Cél. Graciliano. Ne- Mello, Axi�l 'R0f;S, Altre- estadual.o tr-eçho Corupá
gre'i1ros, Actministrador do Krause e Dr. Murillo. a Serra Alta. e o cOntorne'

F.ederat tornando públi- Barreto. de Azevedo.. O de São. BentQ do Sul, já
Co. que_; er� expr�ssamen- Governado.r, Jorge Lacér- esía�dQ abertás a� con-

•.
":�ijDid� a caça, hem da fazia-se I'ei:>�esenta,r corrêncià.s ypúbUcas . das

I entrada
" no.� ter- pelo seu ßjudante de or- obras.

_, r os de Sua pro.pneda- dens, Majo.r Walmor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGOES, FURGOES ISOTERMicos E FRIGORíFICOS.
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, '113 - Fone 12-1077

.•Nõs temos tudo
·

para a radar á todos.
. Ven' a eonh cer
_a linha Chevrol t 37.

Conheça em 'lOSS;} loja a linha Chevrolet Bv. a rnais compiera do mercado
Nós temos o carro que você necessita pata preencher as suas exigências.

. Saia' rodando 00m o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,
Diplomata, Chevette ou Marajá.

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

financiamento facilitados.

Emmendörfer Comércio de Vefculos l:tda.
AV.Mal. DP.odor?5!57 - F'1neS'72.C6SS e 72,0060 - clar a quã do sul·s.e

1-
.,

,
. ..._

._....

-l
I

JU[ZO DE DIREITO" DA-'COMARCA �.

DE GUARAMIRßLSC' .

EDITAL DE CITAÇÃO,' CO� PRAZO DE 30
DIAS, DE JANUARIO VOERINGEJl •

.t .. ,

O DOUTOR ARTUR JENICHEN . FII,.HO, JUIZ,
DE DffiEITO, DA COMARCA. DE, GUARAMIRlM,"
SC, NA FORMA DA LEI, ETC .•:. '

"

.
. �

FAZ SABER, a quem ínteressar possa e és
pecialmente ª JANt)ARIQ VOERINGER, atual
mente em lugar incerto e ígnorado, que� 'por es
te Juízo, tramitam autos de' Separação Judicial
nD 72/87, centra sí proposta por USETE, ESTER'
VOERINGER, alegando, em resumo: que são ca

sados desde outubro de 1984; que do casamento
tiveram um fílhc, Rafael Luis Voerínger: que o

casal possui sob contrato de Comprá e Venda um.

terreno. com a área de 450rOOm2, edificado com
unia caca äe uma só água, sem averbação, 'loca
lizado neste município; que, obtida a separação,
pretende voltar a usar seu nome de solteira, LI
SETE ESTER CAVIAVOLI; Foi desígnado . o

-día �9.08.87, à,s 16,00 horas, audiência prévia de

reconciliação. CITA-SE e INTIMA-SE ó requeri
do JANUARIO VOERINGE�, para coniparecí-.
mente a audiência' designada; Ciente de que', não
comparecendo ou resultando negative a reconcí-
'liação, daquela data contar-se-á o prazo de t 5
dias, pata que conteste a, ação ou apresenta a

defesa que entender, e de que,' não o fazendo,
, ser-lhe-á decretada a revelia, nos limites da dis

poníbílídade do direito demandado. Publica-se o

presente, uma vez no Diário da Justiça e aííxa
se-o no Atrio do Forum. Guaramírím, 16 .06;87.
Eu, Escrivão, a mandeí datilografar e subscrevi.

ARTUR·JENICHEN -pILHO
.

Juiz de Direito

ELET.ROLAR
Comercia,1 de Peças � tldá.·

,

.

Onde o, seu aparelho eletrodoméstico' é trata

do ,por téçnícos treinados na fábrica e o bom 'aten-

dimento:é um direito seu.
.

,
. .,'

.

,

\

Pe�as e acessórios originais e assistência téc

níca autorízada ARNO, WAUTA, BRI1ANIA,
BLACK' &.- DECI,{ER, FAET-, GE; ELE1'ROLUX
FAME e FORNOS l.YER.

Av. Mal. Deod�r9, i.309._ fl0!'ffi 72-2200

J4lra.guá do Sul - ßC!
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Aposentados VãO
. "receber'perdas
Os' aposentados e pen

'sionistas d� Previdência
Social vão receber, ago-
ra em julho,' acrescidos
em seus benefícios, o ga
tiÍho referente ao mês
de maio,. além da reposí
ção das perdas salaríaís
que variam: de �ois a 19

por cento, e quê foi- san
ctonada pele P).-es:üdlente
(ia República lia final de :

maio. O' pagamento das
perdas. será feito através - .

de cupons adicionais pa-
ra

.
Os beneficiários que

recebem através de car-
. nês ou por'meio de cré
dito em conta corrente.
entre os días 15 e 25 de

.

julho.

A Prevídéncía Social
.

(deverá pagar, também
neste mês, o aumento do
piso des benefícios para
95 pOr cento. porém, só
tem direito a .esse au

mento os segurados <Ne
recebem menos de um

s.aD.áriQ mínimo. Assim;
as menores rendas _pas
serão a ser· em abril Cz$.
1.300;

.

em maio Cz$ ...

1.560; e em junho Cz$.
1.872. A diferença entre
esses valores e o salário
do benefício nos mes

mos meses será paga,
também, no .período, -de
15 a 25 de julho, em co-

pom especíal ou .atravéa
de crédito suplementar"
em conta-corrente. :am
agosto, os benefícios cem
a recomposição salarial
e com o aumento do pi-
so terão esses benefícios I
já incorporados em seus ti-Salários..

.

, '

,

,Além dO. gatilho, .rele- i"tívo ao mes de junho, f
que .seré pago em agosto, �

-

os .aposentedos e pensí- I,
cmstes. 'têm a receber, n
ainda, um resíduo de :t
18,4 por cento, que

'

será
pago de acordo com a

política salarial do conge- '.
lemento, isto, é, em seís
pareeles, após o término
do Cruzado m, índepen-.

'

dente de outros aumeli-: í'
tos qne. possam ocorrer. t�

'" -
.

Foto Nortelândia ] .tda,

pAGINA ,OIJaraguá dõ Sul...,. Semana de 11 a 17 de Julho de 1987 , _ � COJtREIO 'DO POV�
'SINDICATO' DAs .INDÚSTRiAS DA

'

--......,.-___;,..-------------------:

CONSTRUÇÄO 'E DO MOBILIARIO - Da' .'1111 Ma'qullnas LtdaDE JARAGUA Do SUL .. .

.

•

ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
. EDITAL DE éONVOCJ\,ÇÄO ..

O Presidente d� entidade supra convoca . os
associados deste Sindicato para reunirem-se em

Assembléíà Geral Extraordinária, às 16:00 horas
·

do dia -15 de julho de 19�7� na sede social" a

tim de deliberar sobre a seguinte
'

ORDEM 00 DIA
01. Leitura e discussão da proposta do Sin

dicato Profissional para renovação da Conven
ção Coletiva de Trabalho a vigorar a partir de

· 1° de agosto de 1987,
,

02. Delegação de poderes à, Diretoría deste
Sindicato para negociar com o Sindicato Pro

, Iíssíonal os termos finais da. mencionada .Con-

vençäo Coletiva de Trabalho. '

.

Não havendo, à hora acima mencionada, nú
.

mero legal de assocíados presentes para instala
ção da AGE ém primeira' convocação, a mesma

realizar-se-á às 17:00 horas na mesma data e lo-
cal com a presença de no mínimo 1/3 de esso-

e. iados quites e em condições de votar.
.

Jareguá do. Sul, 08 de julho de 1987 ..

NOTA: J?SE CARLOS NEVES Presidente

Considerando que a Convenção Coletiva .de.
· Trabalho obriga todas as indústrias da 'constru

ção e 'do mobiliário sediadas em Jaragué do
Sul, são também convidadas as firmas . do ramo

não essocíedas a este Sindicato, para participa
rem da discussão da matéria objeto da Assém
bléia Geral Extraordínária ..

Promovendo
� KOHL-B-A-C-H� Jaraguá do Sul

MOTORESELÉTRICOS pelo Brasil afora.

R.. VeílUdo da 'SÜ'va Porto 715 _ Fone. 72-2804

Metalúrgica '·Franza Ltda.
. R_ lItUJ �e �10 _ Fo.. 72-1387

,'Spezia,

& eia•. ltda.
sERÍtAIUA E SERVIÇOS DE TRATOR

Mádeirás para construção e serviços de trator

com profíssíonaís. altamente especializados.. '

Rua João Januário Ayroso, TI>? _ Jaragua Es-

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

.Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.'

...

'Destiladores de aguardeate e alambiques de cobre,
Rua JoinviUe, 433 - Fone 72-1564

Jaraguá do Sul _ S�

Lanchonete Disne,

=_W.!+.2!f.S!!5Wld' $.

Marque o seu encontro na LANCHONETE
DISNEY e passe horas agradáveis. Agora sob
nova direção e atendímento personelízado.
Venha, aguardamos a sua, visita.

Mareclial Deodoro 507 _ defronte to Colégio
Säo Luis.

'Dr• Altevir A. Fogaça' Júnior
Ora. OsvaUna ,Vargas ,Rodrigues

'Frioliveira� Com. e Repres. Ltda.
Fiambre'ri'a

A D V o G A D,O S

Rua Domingo. da Nova 102 ..,. PÔne 72-0498_.

JeraiUA . do Sul-Se

.

Comercial Floriani

- Presuntos, queijos, Ung�ças,
klbe, almôndega e o�tros.

hamburger�

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA, ESCRITQRIO ..

Assistência técnica de MáqUinas de escrever,

calcular, Autentícedores, Caixas Regístradores,
Relógios .de Ponto e'Mão de obra. CONSUL
TE-NOS. .�",,--I
Rua: VeDando da Silva Porto, ,353
Fone: 72-1492 Jaraguä do Sul.

- Aiora diariamente com

suinu e aves.

cames bovínas,

E ali' na Av. Mal. Deodoro, 744 (proxímídadea.do
Colégio Divina Providência)' ou taça a sua enco

menda pelo fone: 72-1187.

.,'"

IITERIMOYEIS
I·ntermediária' de
Imóveis Ltda.

. "::"VENDE-

_

í

casa em, alvenaría com 70m2, Jaraguá Es
querdo. .px, ao urbano
- 1 terreno COm 1. 146m2, na rua Eugênio Ni-
colini .'-
_1 terreno com 495m2 na José Theodoro Ri
beiro, px. Indumak,
_ 1 chácara com

.

200. 000m2, em' Jacu-Açu
_1 chácara com '145.000m2, em Nereu Rarnos

R. João Píccoli, 1(}4 - fone 72-2111� Jaraguá do Sul

/

"
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Grubba empossado· delegado regional na sexta�· f.eira
Em solenidade realiza-

da sexta-feira, día 3; pIe
sidída pelo vice-governa
dor Casíldo Maldaner,
foram empossados oíící
almente 22 delegados re

gienals de polícia, den
tre. eles .0 Dr. Adhemar
Grubba, que permaneceu
no comando da Delega
cia Regional de Jaraguá
do Sul, e ox-delegado, da

Comarca, Dr.· Celso Ro- assumir encontrou uma

que dos Santos, agora na sítuaçãe de velrdà.deiro'
Regional dé Concórdia. caos. O quadro de- fun
Cid Pedroso, secretário cíonáríos * deficiente,
de Justiça e, Segurança

.

falta material de todo tí
Pública, disSe -na ecasíão po", O eletivo atual é

que em sua admínístra- de 1 .065 funcíonéríos,
ção todos estão empenha- muito aquém das necessí
dos em Iezei da polícia dades reais. _0 ideal se

civil uma das maís res- ria pelo m�os· quatro
. p.eitadas do Brasil. ....

mil policiais cívís.

Mas admitiu que aO

lº FEIRA DA
-

._'

DE.,18 A'"
26/JULHO/Q7

I.

Parque de Exposições Arthur Müller (Agropecuário)

Vale a pena vlsítar.cornprar e economizar!
_- 1

A promoção contará com postos de vendas no

atacado e varejo, diversas opções de turismo
e lazer, muita música, animação e a dellerosa
comlda típica alemã.

,

Um qrande número de malharias locais estará "

expondo seus produtos, oferecendo imensa
variedade e opções de compras, diretas ao

consumidor - Tudo a preços de fábrica.
'U

ADM�NIS!RAÇAO 1983 - 88 - D'C:JRVAl. VASEL

Conjeccöes Sueli. Lida
-

Vestindo bem Senhoras e Crianças .

Vá conferir a mais variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e crediário, Suel1

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

Loja 2 Rua Remoído Rau, n" 530 I.., F. 72-2911
Jaraguá do Sul _ SC.

Clínicci Veterinária
.SCHWEITZER

D.R. W A L DEM A R S C H W E I T Z E R
.

.

Clíni��;�d���queIi.os e grandas animais, cirurgias, vacínaçõés,
-��." �}'!1:J,,_, - '_�"-&.$":0... •

.... ·,ralo X, mtemamentos, boutíque. ."\
Rua Joinvllle, nf] '1.178 (em frente" ab'Supermercad'o Bi:eithaupt)

Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catadna.

PÁGINA U'

ESTADO DE SANTA CATARIN.IA
CAMARA DE VEREADORES DE

JARAGtJA DO SUL
DECRETO LEGISLATIVO NI] 02/87
"R.àUfica o Relatório Final de Todos os Bens
do' Patrímônío Municipal".
ORrVAt VEGINI, Presidente d_a Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso e exercício de suas atribuições,
FAÇO SABER que o plenário aprovou e .

eu

promulgo' o seguinte .

DECRETO LEGISLATIVO
Artigo l°' _ Fica ratificado o Relatório Final de

todos os Bens do Patrimônio Municipal .

Artigo 29
"7 Este Decreto Legislatívo, entrará'

em vígor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das Sessões,
Jaragué do Sul, 25 de junho de 1987.

ORIVAL VEGINI
Presidente

Coluna Serra Clube

V A_RIG
Rua CeI. - Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 ., Jaraguá do-Sul-SC.

A . posse do novo Con
selho Diretor do . Serra
Clube Florianópolis na

. noite de 2 do corrente,
no salão de festas do
Baía Norte Pàlace Ho
tel, Com. a conparêncla das

presidentes Enio Luz, do
Serra Clube Leste e Ar
lindo Lino de Parias

(Geada) do Serra Clube
Estreito e de sócios ser

ras do dois clubes 'irmãos'

prestigiado pelo Arcebís
po D. Afonso Niehues,
Pe. João Cardoso e pelo
'Frei

.

Junipero Beter,
, além do candidato a Diá

cono; sr , Hélio Pinheiro.'
,

A reunião transcorreu
em ambíente de total
cordialidade;' com o

Protocolo a cargo do CS
Clodoaldo Althoff. muito

aplaudido, seguidQ, das
palavras do Presidente
Wílmar Henrique Becker
a espos�-' Bela e esposa
do novo presidente e-'
o próprio que, na ocasião

empossou o novo Con-
selho, que é o seguinte:
Presidente Alfredo João

Campos, 1,) Vice Presi
dente ._ Fébío, de Moura
Uns; 2° Vice _ João
.Silveíra:' 30 Vice �

.

Ivo
Parente te 4° Vice _ Eu-

. gênio Victor Schmöckel
1 ° Secretário _ Célio

Mengrich: 2c dito _ João

Zabot; 10 Tesoureiro
José Lecks e 2°' dito
Jaíro Lisboa. Vogais:
Waldemar. Ghisi, Jonas
de Rosã Luz e _ Sílvérío
Hermes Gobbi.
No finalid« reunião fi

zeram-se ouvir ainda, os

presidentes, 'dos Serra
Clubés co-i-rmãos,

\

Frei -

Passagens,

Junípero e o Arcebispo
D. Afonso Níehues.'

, POSSE 1)0 NOVO
GOVERNADOR DO

DISTRIiO 107
Está marcada para 18

do corrénta a posse do
Iiovo 'Governador' do Dis
tríto, na pessoa do COm.
Serra'

.

Luiz AntoniO Ma
roso,' em solenidade que
deverá realizar-se às' 20
horãs no Baía Norte' Pa
lace Hotel, ocasião em

que, o atual Governador
Salomão da Silva Matos,
passará a governadQria
para o novo admínístra
dor. Antes porém, reali
zar-Se-á míssa na Igreja
N. S '. da Clóríar no BaI.
do Estreito, com a com:
parêncía da maíor.a
dos 'Serra 0.0' Distrito.

ESPOSAS TAMB:eM
TRABALHAM Pl\LAS

VOCAçÖES
SACERDOTAIS
As esposaS de

<,

sócios
Serra que estiveram Ien
do esta coluna na área
do Distrito, certamente
ficarão contentes em
saber que aS esposas do
Serra, Ploríenópolís, re-,·

unem-se, uma vez por
Dês, em casa de uma de-'
las, .para servir a causa
Serra, estando atualmen
te empenhadaj, em aju
dar o jovem Pedro Silva,'
da Pg.n�qu�a, de Biguaçu,
residente na Serraria
Barreiros, para que o re-'
ferido. jovem possa 'ter
condições

.

de frequenter
o 1° ano J(' Teologia no

. Seminário de Azambuja
� sssi-n, Seguir a . Slj&
'J.ocáéã�) c ac ordotal.

e Cargas
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PrefeUos da região buscam recursos em Brasília�ET80BRAS
,

Os prefeitos Aldo' Pa-' do 'Governo .do ' Estado,
sold [Schroeder], Albano partindo então a esfera
Melchert (Corupá), José federal. f

Prefeito Aguãar. (Guara- Corupá, ao Ministério
mirim) e Valter Régis da Educação, solícítou
;(Barra Velha), percorre- recursos pare a escola da
ram esta semena os cor- rua OUo Hilbrecht e mó
redores, do� Ministérios, dulo esporuvo, além da
em Brasíha. à busca' de construção de duas qua
.reéU'I'sos psra fazerem dras polívelentes às es

f!ente aos (programas prí- celas Alolsio ' Carvalho'
oritários de suas admí- de Oliveira e Ano Bom.
nístrações. Todos os pre, Ao Mínístérie das Minas
feitos são do PDS e vêm e Energia" partícípação
encontrando dificuldades financeira para eletrifi
na obtenção' de verbas, cação� rural é Rio Correi-

, as, Ano BQm' e Rio 'Pau-
10; 'ao Ministério do Inte
rior, verbas para sanea
mento básico e ao. Mi-
,nistério das Comunica-
ções, a instalação de
repetidoras de TVs' no

MOrro do Boí ,

Ao Ministério da Ed.u-
cação, Schroeder pediu,
recursos pare construção
de quadras oe esportes

.

em escolas, amplíação da
�cota. Luiz Deljíhíno, I
-construção de dois pré
escolares E::, ainda, ver
bas para a construção do
ginásio de esportes, pa
ra o qual o MEC já des
tinara <anterlormente Cz$
400 mil. À. Secretaria
Especial de Ação Comu
nitária da Presidência da
República, Pasold €nca
minhou váriQs projetos
comunítárlos .como cons-

,trução de módulos esportí
vas e ver !Jas para .socíe-

,

dades esportivas e recre
ativas. Ac Seplan Sch
roeder encamínrou ,pro
jeto para infra-estrutura
urbana.

'

Guaramírirn e Barra
Velha apresentaram rei-,
vindicações basiéamente
nos mesmos MinistérioS;
haja vísta que os proble
mas são comuns a, -todos
os munícíp.os ,

,

J)ISTRIBUIDORA S.A.
CGC N° 3427423:;'10001-2INSC N° 81293279

, ',AVISO AOS ACIONIS1!AS
'Comunicamos aos Senhores acionistas que a

partir de 07.07.87 iniciaremos o pagamento do
dividendo referente .ao exercício de 1986,' à ra

.zão 'de Cz$ 0.05.9065 para cada ação ordinária
a Cz$ 0,090596 para cada' ação preferencíal,
conforme deliberação pela AGO de 09.03. 87 �

Observar-se-ão Os seguintes procedimentoS:.
Ouanto ao Imposto de Renda

,

l' _ QS dividendos Sofrerão retenção' do Impos
to de Renda na .Fontel a bese de 25% (vinte e

cinco por cento), no caso de pessoa física, e de
23% (vinte e três por cento), no caso de pessoa
jurídica, conforme legislação vigente'.

'

2 _ as pessoas jurídicas dispensadas da reten
ção, conforme dispõe o DL 1841/80, deverão a

presentar previamente ao Banco Itaú S.A., o do
cumento comprobatório, na forma- da Instrução
Normativa n" 067 da S.R.F'"

'

3 _ serão tributados na fonte os dividendos não'
reclamados até 03. 11 ; 87.
Acíonístas Com Conta-Corrente em Banco
4 _ O pagamento será efetuado pelo Banco Itaú

Si �A., atr avéS de crêdito I em conta-corrente, com

I
base nas informações já fornecidas pelo acionista'

, A5ciomstas Sem' Conta-Corrente ,-'�
_ os acionistas não conrrentístas receberão

via postal, aviso de pagamento de dividendo; in
dicando o Banco e, a agência que deverão rece-
her o dividendo;
Acionistas Não Cadastrados
6 _ os acionistas que não íníormaram a conta

corrente para crédito do, dívídendo deverão'en
trar em contato com a PETROBRAS DISTRIBUL
DORA S.A., para- 'atualização de seus cadastros
através do seguinte endereço comercial da BR.
CURITIBA _ Rua Jose Loureiro, 603 _ 7° ao 11°
andares.

' '.

,

A DIRETORIA
(,

,

,

INFORMATIVÓ ROTÁRIO 'iA O Qual!ó-Meia- ,

� CIDCO -

"Unídos para servir, de dícedos à Paz"
.

MENSAGEM DO GOVERNADOR MARLO SOUSA
Não consàremos de agradecer a honra insigne

e a dernonstração de confiança e amizade de
monstráda pelos nossos' companheiros do Distri
to 4,65, com a indicação para GOvernador. Es
taremos, màis do que nunca, juntos aos compa
nheiros, envolvidos com os trabalhos e ideais
rotéríos. Nos preocuparemos trilhar, com a

mesma galhardia e entusiasmo, o caminho' tão
bem preparado pelo nosso antecessor, o Comp ,

Genovêndo e esposa Alzira.'
Queremos parabenízar o diretor, deste jornal

e dessa coluna, pela sua condícão excelente de
Oomp. 4QO%, pois participa dos quatro clubes da

'.�apit�.l, semanalmente ..Cu�primentos ao Camp.
Schmöckel pela sua dedicação e esmero capacida
de e carinho com que vem mantendo essa Colu
na Rotaria. Iremos aproveitá-la em. toda sua

dísponíbilídade, para 'informação da govemado
ria, aos clubes do distrito.
Seria muito. interessante que cada clube fizesse

�m.a assi.n�tura deste semanário, com o triplo ob
jetívo: Ieconhecer o esforço e estimular a con

tinuidade; tomar conhecimento dos assuntos -do
_

distrito semanalmente; ampliar os conhecimentos
rotäríos COJIl, as informações que ela oferece.

. Pô� um, pedído especial do Camp. Sschmöckel,
,cst� �endo enviado um exemplar a cada clube. '

S?:lclt�mos ao Presidente que proponha na reu
mao 'a - aprovação da referida assinatura.

. Atravf�� dessa Oportunidade que nos é cones
dída .enviamos a todos os companh.eiros do 465
um afetuo�o abraço, na esperança de o fazê-lo
p�ssoalmente em nossas visíta$' oficiais. Para
b;.n� C;:o�p. Bchmöckel, você está escrevendo a

h!�t�ma �o Rotary, através dessa coluna: de ma-:
neua br,llhante. Continue e nós estamos aí para
comparLlhar e incentivar.
VISITAS OFICIAlS DO GOVERNADOR 87/88
São a5 seguintes as visitas oficiais do Gov.

�arlo, durante o mês de julho: dia 6 _ Rotary'
Club Ataranguá e Araranguá Centenário, dia 7_
Sombrio, dia 8 _ Criciúma e Criciúma Oeste, dia
09 _ Url'ssanga, dia 14 _ Içara, dia 15 _ Nova
Veneza, diâ 13 _ Grão Pará dja 22 _ Timbó e

TimbóY-érola do Vale, dia 23 _'- Indaial, dia 27_
Blumenàu Norte e dia 29 _ Cambotiú.

'

DUWE FAZ ELOGIOS
À S.T.O.

-,

O deputado Adernar
Duwe enalteceu o traba
lho quê vem sendo de
senvolvído pelo secreta
riQ dos Transportes, Neri
\ dos Santos, que segundo
ele, vem desenvolvendo
medidas dr saneamento
financeiro É' admínistra
tívo na Pasta. Mereceu
maiores elogios do par
lamentar o fato de que o

Plano Rodcvíárío da Go-
vemo Pedro Ivo servirá
de modelo pm a o Minis
t�rio dps Transportes,
para a aplicação em'todo
o País.

' -

Na ocasi](" o Deputa
do registrrhl também, a

reaHzação de 1 \l Feira da
Malha,' que acontecen\'
,em JaragJá do SuL ,de
18 a 26 de julho, no Pa
vi:lhão de E'xppsições
Artur MüHet, com mon

tagem de 3:� stands, onde
,serão expof-tas e, comeI

____..............__.....; '-- -=- cializadÄs 50 r,nil peça�
'IIt..::,� _,.�,. #-" .7'!i ....:-·c·

C h a I é
.

IMOBILIARIA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 ._ Fones 72-1390 e 72-2321
... CRECI 643�J.

"

VENDE
Um terreno na Rua Joínvílle, com 'área de

338D;l2, próximo Weg 11;-
Um terreno na Rua JoinviIle, com 2.060m2,�

próximo ponte de Cuaramlnm/Portal.
Um terreno na Rua 25 de Julho com área de

8@Om2, próximo Trevo da. Ilha i.!a Figueira-.
'

Um' terreno na V. Sandra com 350m2, prbxl
m.o Recreativa Menegotti.
Um terreno na -'-{ua Amazonas, com 822m2,

próximo SCAR.
'

Um terreno Lot. Centenária' com 400m2, pró-
�imo da Weg II. "

,

'Uma casa em alvenaria com 200m2,. Rua Tho

maz Fco. de; Góes, com piscina.
, Uma casa em alvenaria com 100m2, Jaraguá
Esquerdo'

"

-

Uni apyrtamento no Edifício ,Jaraguá Rua

Presidente Epitácio Pessda,.
,

Um apartamneto no EdifícIo Gardênia, Rua

Rio Branco.

....,r.� .� .� -

�',.
....

r''''''. ·�1".!i?-., '"
,,'#

li»novodeSafioda .Iuen
,

"

;- ,'.- . \
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.;
: PÁGINA 12

ADVOGADA,'
Dr«. Aurilene M. Buzsi.

. Questões de terras - acidentes 4.� trAnsito � tn

ventários, - cobranças e' advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala: 4< - Fone 72-2711

, ,

, José Alberto Barbosa
I
'Alexandre, Dellauiuslina Barbosa

ADVOG�l).os

.. -�-'"

Escritórlo Contábil Garcia'
<, CRC-SC_ ,sob n<] 0075

','

_. Escritas fiscais e contábeis
_;_� Imposto I.de �e?da "

_,.. Registro de Mícro-Bmpresa

Confira a ,eficiência de nossos serviços. \
/

Rua Barão do Rio- Branco, -168 - Fone: 7.2-0695

,1-"

•
r

"PÊRFEinEl;:"
'

. �
'IiUAJOINVILLE.1l!39.JARAÓUADOSUL.SC

.;-. '- '

.

FONE: 10173172.(1995 ,�

.

_

Persíanas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias
, e cercas em atumínío.' -

Consulte-nos! 'Fone '72-0995

.. ESCRITÓRIO JURlDlCO -',

"

Rua João Marcat+c -:. 13 .: 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUBA NA HONDA

eHE GOU A

CONCESSIONARIA.. HONDA DA -kBGIÃO. CO
MERCIO 'DE MOTOS; ASSISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
'

ENTRE NESTA H o N D A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
,

-Rua Ãdél1a Fischer, 2-39 (Ro4ovla BR-280)
Fone 72-29��. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Écos "Rolária"Reunião
Na noite de 29, de [u- vos de Rotary. .

mos grangeando dia -

a
nho último realizou-se Os lemas dos preslden-: día - no 'tràto afetivo e
concorrida reuníão roíÃ-, tes do Rotary . Internatío cordial/com os nossos
ria, do Florianópolis-Es- nal também são mudados - companheiros, e, prínci
treíto, quando' se deu a anualmente, este ano, ou.

. p�lmepte com o exemplo'
transmíssäo \ da pl�esidên' seja 81/88, do Presidente da nossa própria vida.
cia do dr. Norton Silvei' - Charles C. Keller é esta "seja' a nossa prova

,

ra . de Souza pára o se� belíssima frase:. «UNI·' Ouádrupla" o nOSso -ro'
sucessor. o Companheiro DOS PARA SERVIR teiro e a companhia de .

Manoel Alfredo Barbosa. DEDICADOS A, PAZ".
-

todas as horas". Contu-
. Na oportunidade o novo do exercer este cargo,
_ dírígente rotário. pronun- 'Meus campánhelros, com toda sua plenitude,
cíou o seguinte discurso: todos nós um dia também nem sempre' é fácil, pois"

"Prezado companhetro somos convocados em lfdenir lideres, "cada roo

Présidente, companheíro detejrminado.s 'momentos tartano é um .líder 'na
Governacíor do Distrito da nossa vida de rotaria- sua profissão", .conduzír '

465r ..visitantes e, convida- nes para servir o Rotary . um barco onde todos os
dos, senhoras.; jovens na d'jgnificante missao seus' 'tripulantes são ofi·
aqui prte'sente;s'. Compa-. de conduzir sua bandeira ClaIS graduados, muitos-
nheíros do meu clube, e de Servir. Agora chegou, até maís vlvidos e expe
juntos que vamos treba- -

a nossa vez. "fornos con- rímentados do que .nós, e.

lhar com grande ríedíca-: - vocados para empunhar 'também, já foram coman

ção ,pelo ideal de servir. est� gloriosa bandie.ifta. dantes, é quase uma ta'"
Antes de começar as SOmos o atual presíden- reía ingente, e as vezes

minhas palavras nesta. te; quanto maís avança' árdua. O presidenfe ,de:
noite' festiva, quero,' em mos na "idade, maís sen- 'um Rotary Clube não se
primeiro lugar" agradecer timos a necessidade do limita, somente a presidir
a "DEUS 'TODO PODE- trabalho. Ele se torna, uma' sessão rotária uma
ROSO" por' 7e'stanI10s jun pouco a pouco, o maior vez- por semana.. Ele tem'
tos neste momento tão dos prazeres, e .substitui obrigações. com p-\suat co-

'importante da nossa vida as ilusões da nossa vida: munidade, com seu .Dís
po.s. sem a .sua proteção . Ser presidente -de um clu- tríto é com o Rotary In'
nada poderíamos ser. bê rotário é uma honra ternatíonal. Ele tem 0-

Agradeço também a bon- e um privilégio, 'é- até brigacões com, o seu clu
dade 'de� meus compa-, uma distinção por parte be com a comunidade
nheíros que tiveram . a de meus companheiros, m�ndia,l e 'obrigações so'

.idéia de lançar a minha com ajuda e a colabora-. dais.' É a voz do Rotary
'

.

candSda.tuta p�ra presí- ção de todos, procurare- a presença do Rotary em

dente do nosso clube,
.

.mos nos esforçair para todos Os atos ,- solenída-
Çomp�heiros, sei conduzir . esta bandeira des e- reuniões a' que o

perfeitamente quanto é com. grandeza ,perseve-' Rotary é chamado a.com-
responsabilidadé que a- lança, e muito amor , parecer e não pode ficar'
cabo de assumir neste Confiamos na com1?reen- ausente:, O presidente é
momento, dirigir o des- , são e na .hondade, dos presidente o ano todo,
'tino do nosso clube Na meus companheiros, na todos os diasç odía todo.
hora em que estamos re- presteza e na obediência NóS confiamos na grande

J

cebendó do nosso preSi- do' nosso Conselho Dire- experiência destes díná
dente e compenheíro . tor, rro grande desempe- micos companheíjos que
Norton. a missão de pre nho .das quatro avenidas já íoram .

-

comandantes;
'sidente deste clube rO- de §:erviço, que são" as haverão de nos ajudar a'
tário, esta cena _está Sen- alavancas principais !lo conduzir este barco' ein
do repetida ..em todos os Clube �otáriO, para q1.le o águas' calmaS, para que
países onpe 'existem Rotary

-

IntemÇltional pos- ,possamos chegaI,", num

Clubes Rotários, enquan- sa confiar 'em' nÓs. Sabe- porto seguro e tranqüilo
to alguém está assumin' mos' que exercer� o cargo sem desviar a, rota. Con'
do. outros !estão deixan- 'de presidente com aque- fiamos- .em Deus nosso
do seus cargoS. São nos' las 'inúmeras resp'ons'abi- Criador, na compreensão
sas obrigaçõ.es' de ro:ta· lidades quê O. cargo exi- dos nossos bons- compa- ,

tianos, é nesse rodíúo. ge, hão e' fácil. Devemos nheiros,. na de-dicaçãO, da
renovador, que a nosSa exercer este cargó cOm minha m.ulher e compa'
roda dentada promove profunda dedkação, com nheira na grande ajuda

'

anualmente o que dá o muito ámoF- e perserve- que devemOS, reeeber das
Rotary sabiamente �ssa ra'Il,ça --ao ideal 'rotário: senhoras da casa 'da ami'
contínua vitalidade. / com a confiança que' se :rade, da.s nossas queridas

, Assim também se 're- ganha pelos hossos atos, eSpósas. Vamos traba
nova o presidente do Ro- pelas nOsSas atividades, lhár juntos,' empunhand9
tary International e 'os pelas nOSsas ações, pelo a bandeira de servir.
Governadores dos Distri- rel';peito que lae adq'uire
tOSt na constant.e 'busca nas noSsas firmes decio
da realização dos objet-i- ,.sões, pela esHma que va-

"UNIDOS PARA SERVIR
CA OS À, PAZ!'"_ \ DEDI '

:
D

_

'

'

----------�--�--�----------------�------�---------------�------��----�----------�------�----------�----
FAÇA RENDER 'O SEU DINHEIRO! .

APROVElTE' .ESTi\. PROMOÇÃO
1300 _ Ano 1�67 �ge 28.000,00 Fiat 147 GL Ano, 1979- Bege

Ano, 1970 Azul 26.000,00 Fiat 147 Ano 1979 Azul Met.
An.o 1976 Bege 47.000,00 Passat TS Anã 198� Ciriza,
Ano 1978 Branco 54.000,00 Passat TS Ano 1979 Verde
Ano 1980 Verd� -59.000,00Cgrcel L Ano 1977 Bege ",.

Ano 1981 'Branco 65.000,00 .

Ano 1983 Branco (aleoo]) 19.000,00 OFERTA VALIDA An 13.01.87,

"

�--1]'rlllil'IHli_MI' -,
Av. Mal.. Deodoro, �no Isa _ Jaraguá do Sul/SC. FODeS '12-1171, 12-199'5 e 72-2614

Volks

,.

59' . .000,00
55.000,00
79.500,00
69:500,00.
45.'00.0,00

.

,
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, J O "ratifica vil6ria de Cruz - de Malta.· Camp.eã_ desçanhec,idll----------------��--------------��----��----

Re�Dlais: �S ralKka ndaUdades
No período de: 20 a mese, volíboí masculino

23 de agosto, na cidade €
. feminino e xadrez

de Timbó, acontecerá os masculino. O· Congresso
Jogos' Regionais Leste/ Técnico dos .Jogos Regie
Norte , em diputa das nais acontece neste sába
mödalidadés de basque- do, día 11, às 16 horas,
te, bocha, bolão, futebol no qual" se fará, presente
de salão, ',hándebol, judô o Chefe da Divisão ' de
tênis de campo; tênis de Esportes, Raul Rodrigues
mesa, volíbol e xadrez. que confirmará as mo
Vinte e dois municípios

. dalídades.
tomarão parte dos Regio·

'

,

naís, sendo ,eles: São DO-I"s loqu'esBento do Sul, Joínvílle, ,". ..'
.

,

J!aj;aí, Indaíal, I Gaspar,
Bénedito Novo, Blumeneu
Balneário Camboríú, São
Francisco, Jaraguá do
Sul, Barra Velha Tímbó,
,El,rusque. Navegantes,
Luiz Alves, São João Ba
tist,a, Porto BéF.o, Garu·
va, Guaramiritn, Nova'
Trento, Tijucas e Pome
rode.
Jaragu do Sul vai atuar

no bolão masculino, fu
tebol de salão, tênis de

. gott o processo Impetre- últimos anos , A classifi
do pelo Botafugo centra cação final' da tempereda
o Cruz de Malta', reela- é a seguinte' 1° Cruz de
'mando os pontos da par- Malta 23; 2°) Malvke
tida entre ambos. reali- 23, 3�) Botetogo 21; 4°)
zada no dia 3 de maio,

'

América 15 pontos; 50}
vencida pelos cruzmaltí- Guarani 12; 69) Garibaldi
nos, onde �OS botatoguen- 7; 7°) Aliança 6 e SO) Al··
ses alegavam a condição, vorada 6 P?ntos; Cruz
írregular do jogador A· de Malta' e Malvice de
manldo, que veio trens- verão disputar o Cam
ferido do Cruzeiro de peonato Estadual Amador.
Presidente Getúlio. O da LJF. O Cruz de Malta
TJD, por unanímídade, obteve tamböm ö titulo
deu ganho de causa - ao na categoria aspirantes,
Cruz de Malta, contrarí- ficando' o Betalogo com o.
1ando � 'expectativas'; 2° lugar.
porém a Liga não havia CAMPEONATO seNIOR
até quinta·feira procla- E TORNEIO -,

, A Prova Rústica DME/
mado o campeão haja O Campeonato Sénior,

Córreio do Povo .come- vísta a necessidade' de da Liga Jeraguaense de
mOíativa aos! 111 anos .de um documento oficial' da Futebol, em sua, segun
-íundação c1p. Jaraguá do

Federação acerca do re- da rodada do returno
Sul, vem encontrando" boa sultado do julgflmoanto, mostrou um detalhe cu
:receptividade. 'As ins-. via boletim ou. telex, ríoso: todos, 'os manda:'
críções continuam aber-

A última rodada da táríos perderam seus
tas na DME, redação do

\"priniei:rona", acusou os compromissos. Alvorada
"Correíe do Povo", com resultados Botafogo 2x2 Ox2 Malvice, JOão Pes
o ptofessor Caglioni. na

Cruz de Malta, Malvíce soa Ox:)' Botafogo e Ca
Kohlbach 'com o Fortes, '6xl Alvorada, Aliança xías Ox4 Veteranos Gua
na ArnialwE€ com o Sér· OxO Garibaldi e Guarani ramirim foram os resul
giO e na Arweg com o

Ixl América. Na classí- tados, dando ao Botafogo
Díomar. Ela vai aeonte- ficação final. Cruz de a .liderança -ísolada com
Ger sexta·feira,· dia 17, Malta e Malvice empata- 10 pontos, Veteranos, 9,
com inicio às 19i horas,'

ram em número de vi- Malvice 8, João' Pessoa
" deftonte ao Smurf'S Lan· tórias (10), em número e Caxias 7

.

pontos e Al·
ches, na ReinQldo Rau. de empª-tes (:)') e em nú· vorada 1 ponto'. A roda·
O trajeto .será: ruas

merO de derrotas (1), to· da deste dia 11, s.ábado, A oitava rOdada dpReinoldo Rau, João Pie· daVI"a, o Cruz de Malta é a seguinte: Alvorada x '
.

d' Campeonato Varzeano decoli, Ferdmando Pra 1 e
marcou 36 gols e sofreu Je>ão pessoa, Botafogq x

Futebol, da DME, realiza.Luiz Kienen: _. . 13" com sando positivo CaxiaS e Veteranos, x
_ da dia cinco, classificouA competIÇao. e �xclu. de 23 gols, ao passo que Malvice. -'
as primeiras duas equi.siva. para atletas �ao !e·.. o Malvice marcou 23, so- Na rodada de abertu·
peS, de um total de nove,derados, nas categonas fr,eu 6, com 17 gOIs pró. ra do segundo turno do

f
'

que irão às semi inal�.felllinino li'J:re e -maScu· Ambos sopatam 23 pon· quadrangul�r' " comemo·
.Realizada ,no E�tádip dolino até 15 anOs, de 1� a

tos, em 14 partid�s. O. rativo aos 35 anos äa
Nova Aliança, os resul.35 anos (adulto) ,e aCIma Botafogo, teIceiro

.

colo· Liga, Ouro VerdeOxO Pon-
tados dás partiqas foram:.de 35 anos adullto (ve· 'cado obteve 10 vitórias,,' te Preta' e. f'rancisco <de

, Nova Aliança lxl Estra·tera,no,sl' A prem, iação 1 empa·te, duas derrotas, Paula 2x3,Vitória. Nes-. da Nova, Mecânica Cé·constara ue trofeus e anotou 29 goIS, sofreu 11, tG domingo jogam Ponte
sar Ox3 Céilltareira, Inde-medFrlhas. cOm sal40 a'e 18 gols. Preta x Francisco de

O O OI
'

pendente IX ana,Fez 21 pont.os. mas, caso paula e Vitória x' Ouro
Santo Antonio lxO Vila

tivesse ganho a causa, Verde. 1Y� outra parte, Lenzi, XV NOvembroperderia o título para o a ur inicia nO dia 2 de
"A" 2xO 'Blàverde e XV

Malvice, pelo. critério agcsto o Campeonato da
Novembro "B" Oxl Sari

técnico, ou seja, duas 21} Divisão, com oito e-
ta Luzia.

-
,

derrotas confra uma. qU1peS já confijrmad'as, Na Chave Vermelha, as
Este cer.tame fOI' um estando i:h.-tas- as ins· .

l' _ _

prinCIpais cc oCflçoes sao:
dos mais dIsputados

I
nos cric;ões. .

Nova Aliança 7,
'

Inde.

LJFS encerori os campeln'alls 87 ,�e�:���ei;str�;da ��::e
Verde _ Viléi Lenzi e S.
AntoniO 9 (já classifica
dos), Santa Luzia 7 e

Arsepllm 6; Chave Azul
_ Rio' Molha 7, Canari·
nho e Bangu 6;' Três e·

quipes, por chave, cla�si
Hcam-se. E neste do .

mingO, dia 12; jog�rão
Mec. César x Vila Nova
Indepe:nç!.ente

.

x Nova
Aliança, Cóntàreira. x O
laria, Bangu x Rio Molha
Continenta: x Canarinho
e Neva Brasília x Cobra.

o CampeonatO da 1 �

Divisão de Amadores da

Liga Jaraguaense de Fu
tebol . foi encerrado do

mingo, sem que, ne en

tanto, fosse conhecido o

campeãO da temporada.
Ocorre que somente na

segunda·feira à noite," 'o
Ttibumll de Justiça .Des

portl'vu àa Federação .Ca
tarínense de futebol., [ul-

:P·rova rú:slica
sexta- feira'

fischer -Y'enee

Valia 'Ciclíst�Ga
,.Apena:s 1'1 cicli�tas," dos

18 inscritos, participa- .

Iam da V0]ta Ciclistica
Nótte Catar;nense, reali
zada sábado" dia 4, com'
sahla e chegada em Co·

rupá, marcando es 90
änöS. de fundação da. ex·
Hartsa Humboldt � O ci·
dista Edson Fischer t da
Tigre, <;:om tempo de seis
horas e nove minutos,
foi o primeiro· colocado,
CllInpiido oS 187 quilôme·
tros do percurso; que
além de' Cot"upá, passou
pÖr São Bento do SuL
JOinville, Guaramirim e

Jaraguá dI) Sul.
A promotora foi a Liga

Notte CataTinense de
Citlísmo·Lincc'i, que .rea·

. liza a-gorà O�: prepa-rati
vOs para a disputa da 1 lo'

Volta CiC'listica de Santa
Catarina, programada pa
ra 21 a 26 deste mê.s. ,

A Üga 'Jaraguaense de
Futebol de Salão enc�r·
rOu Os cam�eonatos ofi
ciais da temporada, com

.a homologação dos cam

pe{les. Na cate�ria a:
dulto, vellceu-a a eqUl·
pe do Nápolis, ficando o

Seleto em segundo. No
infanti!l', após a partida
extra do día 30 (Ardui·
no Pradi 5x2 Beira Rio).
o título. fcol' com ó Clu·
be Arduino Pradi � o vi·

ce-campêcmato com, o

Beira ,RiO, éO passo que
foi. camp�ii ma categoria
juvenil :-. f>C\uipe do Ná�

polis e vice a Urbano.
Nu jogo decisivo, Nápo
liS 2xO Cerealista Urba
no.

Por- ora, aUFS .não
tem prevista nenhuma
outra promoçãO e aguar
da comunicado da Fede·

ração acerca dOs Cam
peonatos Estaduais.

Vila Lenzi 'e Santa
Inlõni10 clas�if.

Organizaç�o, Contáh�l "A Co�ercial" sc I.Atda.
, Deixe so.b

-

no.ssa réspori,Sa1)t�idade os SefV�ço.s contábeis, de sua empresa.
,

RUd' CeI. Proc6'ptó Gomes de Ollveirai 290 - Fone 72-0091

,

" Jaréi�á do Sul - SC.

PÁGINA II

_ O Campeonato Re-
gíonel dê Volibol,. da Lí
ga Regional de Voltbol e

Basquetebol. realiza neste
final-de-semana os jogos-

finais do certame. A úl
Uma rodada,· <::om jogos
em Corupá E' Jeraguá Cio
8u:l, nas. cetegorías in
fantil, minm e adulto, a·

plresentou os r1esllltadõs
Teresa Ramos 2xO Ar·
malwee. ClIiIbe das Doze
Ox3 Armalwee, Conf.
Gríthus 2XJ MelCons·
trusel, Clube Pemerode
2xO Armalwee, Armal-
':wee Ox2. Höma-go e - Ar·
malw€e 3xO Ràio 'X.

.

.
_ Em comemGração ao

Dia Nacionál do
-

Truco
'(12/Juiho), aoolÍtece nes·

te sábado, dia 11, o To.r
nelo de Truco. Menego.tt1
veiculos S A "na Re
creàt1va dia' Menego.ttt,
co.m a péllrllc1pação. de 20
eq1Üpes, io.ÍiDada pelas
oficinas clientes. A pre
miação constará de tro
féu à prime1ra colocada
e medalhas até a quarta
colocação. O, truco é'
modatidade bastante pra
ticada na legião.
-- COÍ'iÍlthian$ EC de

Bicicross, patrocinMo pe.
la Dalcelis encerrou o

Campeonat0 ·Estadual de.
Blcicro!:!s QQténdo. 14
pV,emiações. das quais 3
troféus de. -campeão, qua·
tro medalhas de vice·
campeão, cinco medalhas
de terceiro lugar e duas
medalhas de quarto ,lu·
gar. Neste dia 11 de ju
lho, na pista da Nanete,
defronte o Sesi. cO)11eça
o Campeolléito Municipal
de Bicicro�::.
_A COmfissäo Munici

pal de'. Esporte$ de' Sch
,rgedeI1, dá StequêncJ:a
neste domingo ao Tor-·
neio Mun1cipal de ,Fute
bpl de. Campo, em dispu·
ta -d� Taça Véreaddr
Gregório Alois Tlelz.
1J:�10 jogar pela tercetra
rodada do 'returno, In.
ternacional x AlIança e

ODmpllco;x Comel/tial,
f�lgando ,o Grémio '

To
maselli.
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prédio 62,25n12.· Na Es
trada Garibaldi, está em
obras a Escola Freymun
do Kaiser; com área �:'de'
B5,29m2, assím

'

como és
tão ém andamento as .'ani�
pUações das Escolas' são
Judas, 'Cristina, Marcatto
e Alberto ' Bauer. Na

,

Barra dó 'Rio' Cerro, 'in
Iorma o titular da secre
taria de Obras, e Viação'
acham-se acelerados os

trabalhos jU:Qto as ofící
n�s; ,uma vez 'que se pre
tende transferír o, parque
de máquínas do' L centro
da cidade .jé em agosto
próximo.

Is ,'llIo,tações de Flá,io�José" O'bras- de calçamento atiD_enrD,OvaS ruar dá '�ßI1Ilicjpio
Buscando a meta '. de regiãô, além desta rua,

Importantes deliberações tomou o PDS, ria reu- pavimentar 500 mil' me- vai Ser calçada a Mathias
nlão do Diretório Municipal, segunda-feira. ,O Díre->- tros quadrados, de ruas José Martins, com 96m,
tório delegou poderes a' uma comissão, para manter do múnic'iplo; a atual' ad- até o, portão' de .

acesso
contactos com outros-partldos. com vístas a, uma pos: fuini!!traçãd vem, agora 'ao complexo 'esportivo
sível colígaçãc às eleições de'1988, a forma como sere lexeqiutando > ,pavimenft;a"- socíal' Gto Juventus. A
processada e levantamento de .

. possíveis' nomes- pa- ção a paralelepípedos na rua Marina Fructuoso es

ra serem "negociados'!" pará a disputa da Prefeitura 'rua Henrique" Marquardt tá tambéér em obras. ten
Municipal. -

na TUa 'dos' Pereiras,' do' sido' concluída esta
núm trecho de '785 me- Semana a rua 453.', Esta
tros Iínêares, até a altu- artéria fará ligação com
'ra do segundo ribeirão; a CeI. Procópio GOmes.

'posteriormente será pa- "OUTRAS OBRAS
'

vimentada a rua João ' Píazera historiou ao

Nunes; , com 220m e a "Correio do Povo" ou
rua Francisco Todt, em tros trabalhos an' exe-

200m, desde a rua ,'João cução e a executar. Na
Nunes 'até a Jorge Czer- semana entrante, íníciam
Aiewi'c�. Na rua José se as obras

-

de 'implanta-'
Emmendoerfer, as obras cão das ,galerias na ruà
estão, atíngmdo as pro- Victor Roscmberg, defi-' GOVERNADOR VISITOU
ximidades da rua Ama- .nídas ' as desapropri;&·, \ JARAGUA.oo. SUL
zonas e concluída esta ções necessárias. -As t ga-
artéria" a, seguinte será lerias serão em concreto ,O governador Pedro
a rua João Planinscheck ' armado,' com 6 metros Ivo Campos visitou in,
onde atualmente proces- de largura por 1.50m de formalmeute Jaragué do
,sa·se a Implantação das altura. AS estradas Rio su;t no domíngo..' 'onde

_ Pôde ser ,q1;te�tão de. días, semanas ou ,até de me- Qalerias'para escoamento Cerro, RiO, da Luz, Ga- manteve contactos com
ses, 'mas pelas ,!Internas desenha-se griPldes revela-) das águas, ligando o Ja- ríbaldi e Ribeirão Grsn- lideranças do seu partido
ções e bombas poätícas que vão movimentar ,a cída- :ragu', Esquerdo à Vila de do Norte, foram recu- e visitou 'a Exposição de
de e as rodas, com reflexos 1mp:t:_evisivéis. 0 sílên- Lenzi. peradas e: está projetada Canários, no Agropecuá
cio atuaí é estratég'io, -revelam os baStidores. Des- Na tua João Carlos a macadamlzação de to- rio, Sendo brindado pelo
ta feUá, dizem, não .se trata de balão' de .ensaío do Stein,' que demanda ao do o Morro da Boa Vista criador - Lauro Stoínskí,
presídente da! C�.a Ortval Vegini. :e pará valer Juventus, segundo o se- até as antenas .de TV,

-

com o pássaro campeão. '

" ... ' T
'

.' cretäno de -Obras e Via- permítíndo 'Um, melhor Na esfera admínístratí-
ção, Afonso Píazera Ne- acesso va. 'gar8iI1tiu o governa'
to, c,oncluiu-se a tubu· Em' Nenn! Ramos, lni· dor' ao prefeito ,Durval
lação no �echo, .inicial clou-se a constru,ção do Vasel, que a primeira
d,e 840m,. lineares e 'na Posto" de Saúdé Munici-, 'Obra, rodoviária executa
próxima semana começa paI, que ,estará conc1uíçlo da -pelo E�1ado se,rá em

a pavimentação. Naquela em trinta diaS'.' Tem o Jaraguá' do Sul, para
/

o
,. .' .' rérmino do. aceSso à. se-

r Professores já voltam'
-

às
r
aulas '!:tt�nI:��e: d�Ur�:j�e�

·nàrdo Dorfibuschl. Pedro
Ivo, no enta,nto, não adi
aritO'Il 'datas parÇl o tnkio
dQs 'trabalhos.

.
E nesta

. quinta-feira,
estiveram_ em Jaragaâ do

fiu1' o Comandante Zim
mermann, da Polícia Mi
:'1itar de Santa Catarina,
o Comandate - Bruno
Kleis , do 8° Batalhão de
Jo'inviIle, acompanha
dos de oubos 'oficiais,
pa:ra tratar da efetivação
da Companhia de Polícia .

Mi�itar e c'onstrução ßo
qUal'tel,· ein 'área já d,es·
tinada para tal ,fim, de]
10 milm2.

•._ O compaDlteil'o Cel$o V;J,centl, do, MO'\.hnen,IÓ� O. impasSe _ �ntre os posição das aulas, con

de Oposição Sindical (MOS) dos j�malistas de Santa· se'r,?dores publlcOs esta- formé ficou estabe1'ecido

Catarina, "encabeça a chapa úDlica para a renovação ,d:ua1s e o governo
.. c?n· p-elo calendário escolar,

da diretoria, marcada para () dia'29. O MOS preten. �lTIua. ,num .

velfd;jdelIo que é flexível em c;ada
de oferecer à classe um Sindicato atuante. Em, Ja� J�go de forç�s'. Desde o estàbelecimento:

ragu,' d,.o'SuI, somo,s três compan4eiros s�ndicalizadOS :dla ,2,6 'de malO, em
. J,�,:, Lembr01l , "Rosenieire

colnddentemente, todos aqui do "Correio do Povo". r�gli do
_

Sul,
.

funCIona que o' grande comprömis-
/ , '

'

noS do 'Forum,' posto de sO prioritário ser.á pela
Saúde é professores ,ade-

.

democratização da edu
riram a greve por melho ,caçãO, uma' educação Ie·
res salários e '6 recebi-, vada a sério,' a transfor
mento do gatilho salari- ,mação' -da 'sociedade ca·
aI. Número- ,consideráv.el tarinenSe.' passa pelo com
de professores" menos proiD,iS@ ,da .', resgatar � a

pala proposta apresenta- escola pública - como uma

da pelo governo e mais e,scola de boa qUÇllidade.
pelO espírito cooperativo.e Encerr.ou reconhedendo
oonsdiencia - ,profissionJa��' '. q�e· as escolas não pos�
voltaram às salas de fau· suem as condiçõeS ideais
la para que o ano letivo mas que lutando pclas· _------------
ainda possa· ser cumpri· mellhorl.as lÍ�i'ças,·' estar
do e o aluno nã_o sofra a �et-â lutando _pela.. quäli-'
perda de um ano esco- dade de ensino e valori-
lar; o que aCélrretaria zação da'classe. A· comunidade Jara-
prejuízos imensoS. OBRAS . Ei\{ ES.COLAS guaense é a classe poli·
Atualmente ,existem Informações da titular ti,ca ficou empobrecida

ainda muitos prOfessores da UCRE dão cónta que com a inorte do e4C-:vere
Comprometedorl Não sabem' oS infOrmantes· dizer' em greve e 'na região o neste ano, nenhuma obra ador Eugênio .Gascho, li·
aO CE:;rto se. .PQr corrupçãO, venda de dólares que movimento se radicalizou

.

em escola . estadual se)l',il der da comunirla,de 'de
deu ém escândalo ou falcatrua, maS o caso é que em: Guaramirim. A -' co- executada, à

-

€xceção da
.

Jai'aguazinho, falecjdo na
.

po ano passado um 'fantasminha" foi localizado nu- ordenadOra 'regional de BScola, Básica· AlVino quarta-feira, dia 8, e es
, ,ma das· exnpresas Códesc e ainda lá -está, para a- educação,' ROSemeire Va- Tribess, cuja construção' pultado na' manhã do
tp.nder intimação do Tripunal de Contas e depor num s�l, em dec1éÍrações vei- orientadá pelo DAE se· dia segUinte� no cemité
processo qUe qúestionava UJIla concorrê�cia púb!ica culadas peI-a rádio 'local,' gue curso normal. Para rio daquefa" localiáede.
em que se 'VIU envolvido, a t�mpo em que seu pro- 'conclamou . pela volta' 1988, a cOn�pra' do terre- Gascho, quO€:

.

faria 69
te,tor, dep. Artenir Weiner, ó mantinha na Secretaria dos professores às salas 'no e construção do

.

pré- anos no dia 18 de' julho
de' Esporte e-Turismo. A licença pan seu depoinien- 'de aula, infamando que, dio da E.B. Valdete' Pi·,.-f-oi eleito vereador em

,to está regist:r:ada naquela empresa e o documento com base. em docuJIlento' ,azera (qqe funciona atu- 1976, pela 'Arena, exer
arquivado, com. a ,chancela do diretor.- O nome? Es· da Secretaria da EÇluca� almente em dependên-, cendo o cargo de 1977 a

tá na ponta da língua. No dizer de Ideli Salv:atti do 'ção, Os di8� nãg traba·' eias locadas ao Colégio 1982" ten,io si40 guinda
comando 'de g�ey:e, ,"aquilo. para lambari ensaboadC?, lhados e }iesFontados se- São Luís) é tida como pri- do, à 'Vice-presidência da

.

falta pouco .•• "
.

rão pagos quando da re- oritária. . Casa.

_ O PDS não tem nomes para indicar, por o..a. Os
vereadores, até 0_ pröxtmo encontro, deverão se de
Unir se concorrem

-

ou não ii reeleição. E,o presíden
te Udo Wagner, se eleito dirigente maior 'da Federa-

.. cão lojista, deverá afastar-se do' cargo (mas não do

:paftldól. e� agosto, "assumíndo o vice Reln� Modre
ätê a eleição do jiovo Diretório, que acontece aínda
este ano.

'

• !" r

:.:. Prefeito Durval Vasel, em �atnpánhá aberta diz que,
respeitando os advefséríos.: seu . suce�or será' Ivo
Konell,

.

q:p.e, na opinião, reúne qualídades e
.

con
díções para assumir a Prefeitura e gerir. Os negócios
públícos. É_ notório e -flagrante que tudo o que se

-reíacione a'munícípálídade , dírecíona-se ao secretá
rio

.

da, Admínístração, 'o homem .fort� 'do esquema.

mesmo;

_. Por .óbra, quem sabe, -de piromaníacos ou de ex-

'. C'llrsionistas aeScuidados,' a natureza pagou a conta
novamente. No, domi�gol o Pico do JarÇlguá aideu.
em

. e�amas; queimando, tod,a, a ve,getação, a partir
dO cume, num trecllo de mais de 50 metros. Quem
foram os incendiários ninguém S'abe, mas' desgraça
dcimente (') impon�nte 'pico ficou cOm o' se.u cocuru-
to "pelado"., Lamentável! �,

'

-Pelo visto, o .Deçreto 1.024/84, de 12.11.1984 da
Prefeitura,

.

que. prOíbe ci comercialização de qualquer
UPQ -de: metcadorias Em} dozeS vias públicas e seus

passeios. não vem sendo cuniprido. Camélôs,� bisca
teiros e vendedores de caínês azucrinam a vida· dos
trans'e'UIltest. chegando mesmo a instalar sellS aPßtre
chos' nas portas das lojas. Olha a, fiscalização, se-,
nhor ' Prefeito.

.�

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME, UMA
.JDECISÃO INTELIGBNTE.

·Calé

MORRE 'EU�NIO
GASCHO
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