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JARAGUA DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMillÁ: JOURDAN

, I

Foram retiradas as li
nhas 'Flot!anópolisfJara
'guá 'do Sul das quartas
feiras nos horáríos das
l1h e Th:)'O; linha Blume
nau!Jaraguá de domingo
às 13h; linha Blumenau!
Jaraguá de domingo às,
8h30 e de quarta e quin
ta-feira, das 15 e 16h30.
Caso a. medida venha

prejudicar o llsuário, a

tabela ating,i(ia volta�á.

l�IAr NA pÁGINA CINCO, A
\
PROGRAMAÇÃO

OFIÇIAL COMPLETA. DA "SEMANA DE JARÃGUA",

COMEMORATlVA AOS tU,ANOS DA.CIDADE.
.

.

'.

los seus 111 aBOS de Illdacão, laraglá do Sul ga_ba .' Museu HistértcI
Prefeitos': obtêm verbas, II Brasília
As audiências menti- foi ·encámínhado proje

da� pelos prefeitos dê. to' pleiteando' auxilio de
lGuaramirtm, Corupä - e Cz$ 4 milhões para . a

Schroeder em vários Mi- construção do pavilhão
nísténcs, - em Brasílíe, na de -exposições.
última semana, resulta- I Gliaramill'bn _

também
ram em -perspectivas'aní- foi rec��mente con

madoras. 'de atendímento, templado com recursos

segundó
-

depoimento' dos do Prourb .que -vao ser

pröpnos,
-

O prefeito J0- empregados no �ecada$-"
Sé de Agulal. de Guara- tramento imobiliátio ' da
mirim, informou gue pa- cidade. "

.

ra o MinistériO da Edu- BmUQ,TECA \PúBUCA
cação, o seu município' 'Corupá e

- Schro,eder
reívíndícou a .construção . encaminharam seus pedi-
,de quatro salas para o dos especíäcos em Bre-'.
Jardim de Infância Se- sílía.emaíor parte dos
nhor Bom Jesus" três sa- quaís podendo sei atendi�
las para o pré escolar das. _ , .

para a,' escola do Avai, Na ,última terça-feira,· o
,

te M M··..Jdpal ajuda financeira de ,Cz$ p"""fe.:Ho Albano Mel.chert,Foto antiga como,
' esta in gra o useu ....... � ...

50() mil para a APAE e, esteve na Delegacia do
A Comunidade, atra- dadeiras ,preciosidades sença a secretátia de ainda;, auxílio financeiro MEC, em Florianópolis,

vês da Fundação Cultu- fotográficas.' Cultura e,
. Esporte de pare a' Sociedade Atira- entregando o projeto, pa-

rai e pr�feitura Municí- Na abertura do Arqui- Santa' Catarina, Zu\eika dores Di�a. ra a eonstruç!O do pl'ê-
pai de Jaraguá do J Sul, vo Fotográfico, que' co- Mussi L�. Ne concur- À, SeCretaria Especial dio próprio da . bíbllote-
está dando importante incide com a abertura da So, são dez os eoncor- de Ação ComuniJtária, ca munfctpel, essím co

passo? pare a preservação exposição dos conc<)ri'en- rentes, com destaque pa- Guaramirim pleiteou .

e mo ia aquisiçãO o mi>bili...
da memória da cidade. tes do Concurso ,Foto- ra o bom nível dos tra- obteve cinco canchas po- ário. Atualmente funcío-

-

Tbrdiame�te. é verdade, :. grãfico "Jaraguá do
,.

Sul balhos•. relacionados ao .' livalentes ,dest�das às na em dependências 8:
mas necessária para' deí- 111 Anos", mercarä pre- tema.. ·cJOimluntdades de Poço \De.xalr'\ao SIndicato dos

.
. .

t d trávés de

O·
"

-

I- h' d
A

-b Grande, COI1icelra, Bar.. ' T'rabalhadores Rurais, a..�:a::���� ad�cumêIltos eier I SC retira
.

10 as' e III OS ro Branco. Brüderthal e eanhadas, que não eten-
e objetos, todo um' pas-

-
,

"
Caixa D'Agua. Ao Mt- dem de fato a comunlda-

/' sado gloiiosó de Jaraguá 'A Dívísão de TranS- chegam e Saem de Jara- nístérío do Planejamento de estudantil corupaense.
do Sul,. responsável pelo portes do Deter - Depar- guá· do Sul e, por con-

E I de· SIR M'
·

Ique .é hoje, passa?<:S 111 temente de
. 'Iransportes seguinte, sendo' também lell rI e IraiS la '. ." ,

arlsa�os de sua fundaçao. Q e Terminais;' da Secre- atingidas,várias. linhas e

Arquivo Fotográfico. que ria dos T!r.anspottes e horäríoe, em vigor desde .

será entregue no dia 20, Obras de Sánta CatarinaI, a última sexte-íeíra.
é o primeiro passo do divulgou esta senl�a a

Museu :Murilcipa,l; insta- tabela de horários reti
lado no pavilbão da an- rados das empresas Ca-

, tiga estaçãc./ dá' Rede tarinense e Rex, por 'so
Ferroviária - Federal_, -na .liciltação' das WÓJilrias"

'

Avenida GetÓlio Vargas. durante o período em
...

que o GoveTno Federal
. ·0 acervo fotográficO, é não'liberar aumento das
composto de 293' fotos tarifas, com a finalidade
hlstÓricas, emolduradas. de racionalizar os custos
das quais 63 efetivamen- operaciônaislo ': Essas em-'
te serão :m?stradas '

a· presas são as que ser-
I partir, do dia 20, .. nos vem com maiO' frequên

painé1s, retratando" cro-, - da
'

os passageiros. que
nologlcamenle, os diver-

"

_ sos aspectos de Jaraguá -_:_-------------"�7_-----
, do Sul no passado, sua

arquiteturd, engenharia
Vida social, folclore, mú
sica e evolução urbana.
B a história da cidade
contada através de ver-

11endo por local a re

creativa da Marísol, a

centece à partir das 19h
30 deste sábado, diá, 18,
o 'Encóntro de Cotais.
�r.adiciona! evento cultu
ral que acontece anual
mente" durante os ,feste·
jos do aniversário da ci
dad� Desta feita, parti'
'ciparllo a Associação Co·
ral de FlJrjanópolis, Co
raI da Comunidade Ev l�t·

gélica de Oxford (S.
Bento do S\11), Coral São
Vill'gilio

�

(hc,.va T,ento),
COral �vangélico e Co
ral da SCAR' estes tle
Jaraguá- do Sul; Não ne
verá cobrança de ín
gresses •

A iniciativa é da' C'.Q_
/ciedade Cultura Artísti
ca, com apoio da Prefei
tura e Fundação Cultu
ral.

FEIRA DE ARTE" NO AGROP�CUARIo
A tradiclonal Feira' de da Malha. Os artesãos

Arte e Artesanato, de Ja� comercializarão seus pro
raguá do, Sul 'terá, desta dutos externamente, • dl1" '

feita, um novo loc�ll pa- ,rente os dias 18 e 19· (sá
ra funcionamento" no bado e dom�go), sem

.

Parque Agropecuário, on- 'prejuízo aO anda�to
de está centralitada 'a nonnal da Feirá e· dos e-

, maior atração da' "Sema- ventos Correlatos que Be'
na de Jara.guá": á Feira, 'sucederãQ naquele 19cal.

SEMANA DE JÀRAGUA. A FEsTA:e DE TODOS. IN'R!GRE·SE.

DE 18 A 26 DE'JULHO., A 1: FSIRA'D.N�HA. ESTAMos .,nsENTES.
----------------------�------------�--------------

IRTIMI ,ExPositores
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul ... Semana de 18 a 24 de Julho de 1981 ,.; CGItRIUÓ 'DO '0YO,

111 }ANOS A pro-
" .

'

gramação. alusiva aOS 111 G' t & 'I' �,.
' Henry PoIlak e seus vi·

=:,� J:�":p:; en e
..

r

.

n_orm,aç,ões" ��::c�:�:�o�aiO m��:'
é.fetivamente sexta-feira

-'
ca! época.

A noite, com competições comenta semana qne vem.,< Bet Rangel, do apê 1:004 !contro POl
• •CASAMENTOS I -

éspottivas, exposição e.
I, .CO�ÇÃ�· �E. �U· do EdificiQ' Visconde de dade, no Sàl���!�i' Casam-se neste 18 de ju

abertura da: Feira da Ma. ..... Cintia IC?W�1f.U' f�tura" Ouro Preto, em,F,lotipa. Rede Feminina de COm.
lho, na Matriz, llh·Rena

�a, que é ({evento maior senho.�a Eugênío Vlcio1'. Ela é tilp,a do casal Ri· .bate ao Câncer, agrade.
to/Ver� .

Lúcia Sch�ban:; ;.

da Semana. As atrações ,Schmoc� FilhÇ>. forma" cardo (Neli) Rang� .e cendo ao '�orreio do"
16h15 ..;. João Paulo, Mil-

aã.o múltiplas e delas 'to- \se no dIa: 24 em Pedago- seus avós são' Isidoro Povo", a colaboração' até
nítz/Cleonlce Paes, Ma·'

dos poderão partícíper'. tgia...::;' 'Adm�isttaçãQ,;,ES·�. �.(Mária), Bet �e' Nery' (Ely)' aqui prestada à entidade
ríano .Moquatt/Ma. A·

EXPOLAR _ A Elite colar, pela Faculdade de Rangel. Nosses cumpri- Continuamos às ordens:' parecida da Silva, Ilson :

Móveis e Decorações" a.' Educação de
A �Qinville. mentes e uJt. beijão. DEBUT�' _ O

7.abeD'Jenete Fedler, Jo·':,

.

través dO amigo' .Rafael .0 culto ecumeruco e a ,PARA DIVERTIR Baependä abre proxíma-
sé Murere/Blíí . Alves; .:

DiIÍias 'Naurio, eStá par- sessão solene. de, colação Neste sábado. na Soc. mente as inscrições' pare
I1h15 - Alfonso Mane

tiCi-pando de 1,0 a 19 .de de gra� dar-se-ão lia Ca- Amizade, CQJll "Os Fre- o Baile das Debutantes rích/Ma. Salete. Rosa;

julho. na Proeb, eIil BIu- tedral do Bispado. Nos· néticos", baile de -raínha de., 81, marcado para o
lah - Liçérío Baron!Ely

menau, da UI EXpolar, e. sos parabénsl, dos estudantes da Bsco- día 24 de outubro .. A
Ramos. No Rio Molha, \

vento! que Ultegta; a ,4' ••C.A. BAEP�I _' O la� Alberto Bauer , Em música será do Grupo
lalL:.. Júlio dos Anjos e

Festa, do Imigrante. 'ln� clube programou para São João,' a 'Sociedade, San Remo, de Porto- Ale-
Silva/Terezinha Kenzler ,

clusive uni bodo: foI· o dia 25, º Baile de Fé- União São João premo- gre. Breve a coluna da.
CASAMENTOS II - Na

der da empresa divulgª . rías, com cl escolha da vé baile de rei, com mú- ré outras ínformacões.
Barra. 16hS'O - Márcio

Járaguá do Sul aos vísf- Rainha dos Estudantes. s,iça da Ban.dinha Alegre.'
Gi:�owJSolange' Sck>z;

,

"

MADRINHAS _ As 17h

tentes. ", A venda de mesas pare F.E.S.T.A.S _ Neste madrinhas das debuten-
,.... Moacir Vercinol

DISTINÇ,ÃO' .:.:
.

�nén-- .1, assocíados ou não já es- dia 18. a partir das 16h,
Janíce Nazário; I1h30 ,....

, .
.'

t
.

tes deste ano, J'á são co- J
-

An

-te Alemíro Manoel' de ão abertas na Secretaria f�sta [ulína do Colégio h
oao

.

tonto Stiea/Sil·

"
.

.
.'.

"

n e c
í d a s , São elas

.

R' �

O�iv�ira, .da' Delegada dO A música será: do Grupo Heleodoro Borges" com
VIa eicnow e lah - Har·

, (.'
"

Lurdes Modro e Denise l"'� Z lliV

�r:viço ',MHUat, convi- Jeito'Natural e 'segunda· inúmeras .etraçêes. E no, L ..1_
.

�1 acate' Ana';Rosely
, "

' "

uel.M::rs,,' esposas de Rei· M

dalld.o .para o réc;.ebimen' feita acontece o primei- dia, 25, a ArwefiJ reAliza M
OSer .. Na .

IgJ,'ej4 ,Evan-

t
' .

'

15 "" .ner odro e'Alidor Lue- éU lab I

o' no día 25._ �l!fl5P., -no" ro ensaiQ das eonccrren- a ,sua festa, aberta para ders. A iinf".", Orma,ça7o é
g ca, '� Clé io Bag·

Ginásio de 'Ésportes' Ar- tes..
,

'

c�aboI'adores, lamm.ares
gentossiPrac� Borinelli

tur Müller. do
.

".Diploma. D.R.O.P.E.,S _ Pou· e 'a comunIdade em ge� �� )���dp�t;:".do Báepen- e. 1�� - César Barg/Ma·

de ,Colaborador Emérito'
.

co maiS de ,150 pessoas ral..
nste.aa de Almeida. Às

do se!viço, Mi�ítar'lf con- forám apreciar ás obras NO CINEMA._ O car- ci .CONFIRMADO Nö Jah, bênçãO de 25 anos

ces�o @e se dflrá ao. ,de arte do Pan 'Arte 'Pin- taz cinematQgráfico, para
'�a 1 de agosto: anima- de casamento de Nilsonl

joinal "Có!reio cio ''l'ovO'f. tul'a 86. LamentáveL.. o periode de 18 a 23 de
ra noitada no Baependi, Cordi Baggentoss ..

'

�pÃQ' PRIM ',� Emp�- I I I Dires:ões para o Va-. julho. às 2Oh15, mostra

sário Joâo Prim, 'presi·
'

'rejo é o tema do 280 Con· "Eu pode"', um' clássico
dente do B�ependi �', di-

,.'

gresso Nacional de "Lo- do cinema nacional, es-

, re1iQr.. dá:, Neves, rece,beti jistas. de 27 a 30 de se·
'

trelado por Tarcisio Mei

qu�rt�.:te�r�.. if'noitE; em,' tembro, em Salvador·BA. ra e atrizes de renome

sUé!',res�d�cia,'a tapa;.ia· I/I Néste domÍngo. pas-· do cinema e 1V. Cen·

da da imprensá, para uma seio Ci'clístico e Inotoci- sura 16 anOs.

co:qf�atem,izaçãof, quando' dístico'. Não percat POSSE/CDI - Mauro

trän'smi;'ttll."
I tnfortriações MANUeLA .

_ Comple- Koch" diretor social do

acerca' do clube e da tou seu primeiro aniver- Clube de Diretores Lo-

em' iesa� cp.le a coluna sário no dia 5, a �anuel jistas, convidando para.
a pOsse da diretoria; dia
29, no C,A. Baependi. I,

Na ocasião, Bruno
:

Brei·
thaupt assume o coman

. 'do elo COL, substituindo
'a Ivo Bwald. ,

TOQUES _ Em CompA
dia 31, acontece o 9° En·

.i i:: ,. "," 1 r
..

'1 , '

. J,}

f

_;,�' t,,� };
• ," ,li". ••.•. . )

.

.)

e Maria" , ,:l''',

..

O ponto elegante de veStir bem os .seus plm
, polhos� Agom 'Íla�·Marechal 'Deodoro 819, a sua

espera, sempre tom as' últimas novidades.

..

./.'Cêil'i�ßQS,& ; :.,'.'
. ,

A Roupa InfantIl

"Estamos Jarticip�D'í ..
dl

.. ','ei�_; '--,da ,Ma·lha �. ';:; � ,

" " -: -ti. �� ','

(
"

'.

881io do �iO B�anco, sal� 4

FONE: 72.2607

Venha saboreàr o me·

lhor lanche da cidade

em
,.

,

ll'IO ',S·
.

L A H ,e H"E SI,.
Rua Relnoldo Rau, ao

Wo de Lojas -M�y

I.taNA' •

. L...c��lête O Gani e O Magro
Dueçao de: Fortes e Ito

.

.

A cada di. sempre I uma novidade deliciosa
para você. Visite-nos.

- ,

A 1,5 km após a entrada da Faculdade _ Jara·.
guá do Sul·SC" na· BR-280. '

,

Mamãe' Coruja
Seu filhos merecem uma loja só para eleliö

Loja Namle COruja. o castelo de seu' reklnho. e
na pilllceartnba. EnxovaJs para bebê, roupas bi..
..atO-JuveDU, perfumes, blJoutel'las 'arUgas para
prelelltea. .

'.'
Raa DarIo do Rio B�_co usa ._ F�ne �2-O695'

. !

J61a, 'rel6g10l, pullelru,' 'áDéis, 'alIuçu,
prataria, UUIOl em OUO e tudo o mala para I

preeeatea Da

I,'

, ii Releiaaria·· .velida. ': '.
MareeJ;lal D�oro .«3 e GetlUio Vargas n" 9

'I ,

'.
'

Cheuiu' O FràqosloS0!
a fOlga d� �pregada nO domingol

'

.

Chegou. visita inesperadal
"

'

Ou qu� fazer média com a esposa?
' ,

. A part1\' de 19 de julho isto não s�rá mais pro·
blema. Le�e para casé!"marrecos ,assados cóm ou

sem reCheIO,! lombinho ,de porcO ass,ado,'í,frangös
a�sados. lecheados ou. sem recheio (a polentinha
fnta será cortesia) e, também,. matambre rechea-,
do, à moda crioula.

.

RESERVÀS PARA O DOMINGO. ligue 'para
7�.1553 das 1h30 às 'lOh, ou nos dão prazer de

�r pessoalm�te reservar, e enquanto isso tome

,reblgefante ou aquela cervejinha, o tempo para
sua encomenda ser embalada

cARl ONDE FICA' ALI NÂ EXP. ANTONIO
(.':)S FERREIRA., 225 (rua do Besc) onde a

faixa lhe indica: "FRArIl.GOSTOSO".' c. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jàraguá do Sul_ Semana pe 18 a 2.4 de Julho de 1987 pAGINA 03_

Alunado do Vale do Itapocu é superior a 21 lIil. Eil Jaragui São 14 lIiI

Cicl,o de' Estudos Ibre em aUlsto
A Unidade de Coorde- Borges, com 949 alunos,

nação Regional _de
_ Edu: "neste incluído, além dos

cação, em rnformação � 1° e 2° graus, o pré-esco-
iniprens�, divulgou" que lar., '

nos municípios de Jara- Outras revelações im

guá do Sul, Schroeder, portantes do prefi] do
MasSaranduba, Guararm- ensino na'região: A rede
rim e Corupá, nos esta- física estadual. iad(minis�
belecime.ntos de ensino trada "pela Ucre, 'compre-
'das redes oficial e parti-, ende 99 urãdades esco

cular. existem 232 uni, . lares Oferecendo o ensí-
} dades escolares,' entre no de pré-escolar, 1° e

urbanas e rurais, sendo 2° graus ,

-

Em Jaraguá
60 de educação pré-esco- do Sul .a demanda de
lar, 158 de 1° grau, 12 matriculas, na zona' urba
de 2° grau e 02 de su- na é maior do que 'a O·

'Pllêtjvo, onde, estudam, ferta de vagas, trazendo'
com base em dados Ie' como reflexos a precarí
vantados em :;'0 de, mar- edade do 'Iuncíonemento
ço passe-io, 21.263 alu- de ume'escola em depeno
nos, dos anais 2.,855 do dências Iocadas ao Colé
pré-escolar. 15.771. do 1° gio São Luís e, também,
grau e 2.637 do 2° grau., escolas funcionando com

Deste un.verso de. alu- três turnos" no período
nos, Jara�uá dQ Sul de' diurno, fatos que Se ob,
tém 13.705, sendo 1.889 servem nas regiões de

,

no
' pré-escolar, 9.·972 no 'maior 'expansão c\€mo,

1° grau e 1.844 no 2° Q'ráfica em, função, da 0-

grau. A rede estadual _ ferta de emprego.
.

tem 726 professores .atu- Para superar estas 'di, A "Semana de Jara.
ando nas escolas, destes ficuldades, 'a VeRE cons-

guá", que marca os fes-
389 em Jaréguá , Atual- tau em seu relatório a-

tejos des 11'1 anos de
mente, o colégio com nual de prioridades de

fundação da cidade, ,: íní
maior númeró d� alunos . expansão 'fisica, a aqui' cíade : sexta-íeíra, será
em 3araguá do Sul (1° e sição de terreÍlo e' cons- pródiga em eventos de,

2° graus) é o Duarte Ma' trução da EB Valdete caráter cultural e musi
galhães, da Barra do Rio

-

Zíndars. previsto para o
cal; Na área da música,

Cerro, com 1.,002 alunos próximo' ano 'letivo e,
lia sexta-ferra, 24 de [u

seguido pele Abdon Ba- aínda, o término da lho; realiza-se. o 1,0 "Festi
tísta com 965 alunos e ccnserucêo da :as Alvi- '

vâl da Canção Sertene
pelo Colégio Heleodoro 'no I Tribess, hoje com

ja (flECASE), com distri.
,

R
' .

I I-
,- .

t buição de Cz$ 25 mil em

Hereu . amos· rec ama po IClamen. �=çã�� ':���!t�-
ção. O aconteCimento
terá lugar às '20 hofas do
dia 24, no Ginásfo de Es

portes
. Artur Müller,

sendo olqua ,as inScrições
encerraram-se i\a quarta·
feira, dia 15.

No sábado. dia 25. no

_mesma lOcal 'iniciando
às '15 horas, o IV FECI·)
JA _ Festival da Cànção
Infantil Jaragu�nse '

,que
terá a animação do Mus'i'
Ä rçOc IFiß cujas 'integran'
tes cOO\l"denam o FECIJA
A premiaçßo a ser di!!·
tribuída será de C;z;$ ; ..

C-z 10.000,00. Tanto o

FECASE como o FECr
JA" devem-- arrastar mi,
�hareS de espectadoJ:1Els
an "Artur Müller", de
todas as ténàêi1c1as, haja
vista ô interesse que
,vêm despertando.

Distànte pouco ,mais
de dez' quilômetros do
centro de Jaraguá 'da
Sul, o bairro de Nereu
Ramos e adjacências es-_

tá reclamando uma ação
m,aJ\S intensiva' da ',polí·
cia, para' 'coibir a "cr,:s'

. cente andá de arruaças,-

brigas-e' roubas �e
--

0-

,�orrejIil iPOOc.pãijnente
nos finais de semana. 'A,
insegura'tll;:a vem 'aum:en·
tando com o crescimên'

, to da comunidade, que ii-

brlrg� um
, exprle�vo

número de indú,strias e

casas comerciais, além .ne
centenas de moradias.
O deslocamento de p'j'

liciais do ('pntro até Nf",
reu, além de deman ia '

tempo, traz incovEmien-

tes à -própri ''1 polícia, que
nem sempre pode, prestar

. 'umserviçq_conclizente. A�
comumndce está pl(:'i 'I�

an,l,,' UJII 'I'ORto ou atá
mesm(l l!1m djstrito !jº�i
tial t há �nteresse ai.é
mesmo na ("Pssão de llID

"terrenO paTa a sua €difI,

cação. , .

,-

Alíá,s, outras regiões
necessitam de postas po'
liciais, haja vista que o

município possui t�� so

mente uma delegacia, a

nexa à
-

cadeia' 'pública,
arcáica oe obsoleta,' e com
a

'

expansão- ,d$Qgráfica
em todas as direções, es'

tá a exigir maior apare
lhamento policial, para a,

'.

proteção à comunidade.

,Drogaria Calari�ense
muda" endereço, "

A Drogaria Ca,tarinense, filial da Av. Marecl:l?l.
Floriano Peixoto ,comunica que desde o

_
dIa

10 de julhC) awnde em suas no�as. é amplas
instalações, na Ru�a presidente EpIt�ClO Pessoa,
n° 11 1 (EdifíciO Jaraguá), defronte o .c::0rpo de

Bombeiras VoluntÁrios onde continuara prestan
do o'mesmo atenqim�tq à distinta.,. clientela �

80% da obra pronta. E
junto com a prefeitura,
está agilizandO o atendi'
.mento da matrícula da, A Assoêiação� dos Di-.

Vila Lalau, com a cons-
.

plomados da Escola Su�J7.lção die, uma 'escola
,perior de Guerra/Santa

municipal de 1° grau nas, Cajl:ar'i,na ,(ADESG/SC),imediações da WEG II e
vai realizar em Jaraguáainda � construção do
do Sul,' no período de 10

prédio da EScola Jara-, de agasto �a 11
guá 99 (para posteríor de dezembro, em depen-,munlcípalízaçãe] e, a

dêncías do auditório da
construção da escola de

ASsociação Comercial eIP grau em Rio da Luz 1.
Industríal, o Ciclo de .Es-"

Da mesma forma esté-se
tudos de Política e Estraagil�ando junto' a, ,Sé· .égi�. cujas iD,Scrl.Çqes.Cli,etarlia da Educ;aação, acham-sé abertas" na

recursos para a edifica- ÀCIJS, durante o horário'
ção do prédio que abrí- 'comercial, onde poderãogará a 19� UCRE (nos ser tomadas íníormaçõesfundos do CIP e do Gi-

. pormenorizadas do acon-
násío de �5portes}. , tecímento ,

'

O Ciclo divide-se em

väríos períodos., Período
preparatól'io _ de 10 a

�,1 de agosto"
'

período
doutrinária _ de 1 ° a 28
de setembro, período
conjuntural ,_ 'de 29/ se·

Cresc'e 'a' vinda de turistas. a �J S

Festiváislt.1úsi'ca
atr_çõesserão

tembro á;" 31 de outubro,
período de áplicação _

de 03 de novembro a H)
de dezembro e encerra

'mente no dia 11 de de
zembro'. Será três vezes

por semana, das 19h30c às
21h:;'Omin.

,

Dentre os conferencis
tas já confirmados) figu
ram' o governador- Pedro
Ivo Campos, Luiz Carlos
Mandelí (FIERGS) , de
putado .Henríque Cördo
vai Norberto Ingo Za

drozny, deputedo Edson:
Perraríní (S. Paulo), se·
cretárla Zuleíka Lenzí.,
�CItetario Odí:fton Sal-
mória, Paulo Afonso de
FreitaS Melro [Eletrosul),
Dr. Umberto Grillo (juiz
do TRT), Jaíme Sirotsky
(diootor-pl'esidente, da
RBS), Werner Zulauf,
além de outros.

o Centro 'de Informa- 1.294-, São Paulo 83"t
ções Turístícas de Jare- Rio de Janeiro 773, Ba

guá do Sul -experímentou hia 214, Acre 18, Mato
no mês de junho, um au· Grosso do Sul 15, MInas.
mente no: número de vi- Gerais 13" Amapá. Ma

sitantes registrados, 'em ranhão 3' e -Río Grande

relação a maío , Foram do'Sul 2-.
4.967 'turistas, centra O CITl toealíza-se junto
4.215 de mala, chegados a casa de eiIxaimel cans
em 95 veículos particu· tr'uída aneXa à P'raça dos
lares, que transportaram,' Imigrantes, na BR-280.
247 pessoas, e 118 ônibus, Est:rarigetros 'liigualmente
Cßle condUZIram ,4.720 solicitaram inform�ções
pasSageiros. Mals uma da Cidade, Sendo .14 de'
vez o 'Paraná f{)i o Esta- Portugal, 10 da Paragüai
dÖ de ontle, vieram oS 10 da Suiça, 9 da Ale
turistas ém maior núme- 'manha, 6 da Argentina
ro, totalizando 1.793, se- e 5 .dos Estàdos Unidos,
guido de Sant� Ca,ar,in� totalizando 54 turi�tas.
J. Fabril introduz 'descentralização

,
No período de 10 a 12 'RIe.sentador de, cursos,

do corrênte ,realizou·se pedagogo com ,especiali·
naS dependências do au- zação em treina:r;nento. e

ditório da AssociaçãO' ,qesenvolvimen.to de re-
Comercial e Industrial de cursos. humanos, pela USP
Jaraguá do Sul, S,eminá' objetivandO identificar e

rio die Desenv:olvimento déSenvolvef a' impoFtân:-: '

Gerencial ,aos dezenove cia dá Gerência, :Rartici'
Gerentes àe Depa:rtamen- pativa na empresa.
to da Jaraguá Fabril
S.A. --,: O Seminário foi I;>esta forma" foi im
ministrado pelo profes- plantadó cief�ivamenté
ISOr Salvador Balaguer na' Jaraguá Fabril o

Filho, experimentado a- processo de Gerência
PartiCipativa. Assim, ,a
administràção da

'

Jaia
guá, ':Fabril dá úm passo
importante à descenltr�·
'litação do poder e m.aior
partlcipação de suas ge-
rênCias e chefias.

'
J

Jaraguá: LIda."

Vendas de madeira em

senagem

Rua São José no 143' .... 1)airl'O Jaraguá Esquerdo
Fone 72-2963 ,/J,

-','

geral e serviços de

,Serraria,
(BEHUNG)

/

Faça ou renove' a sua

assinatura do
"Correio do POvo"

Vóc� é-- especial para nós.
, .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS ANIVERSARIANTES Proclamas de Ca,samenlos
MAROOT ADEUA GRUBBA LEH..\1ANN, Oficial do R�

gístro Civil do 19 Distrito � Comarca de Jaraguá do Sul, rls
lado de Santa Catarina, Brasil, ,faz saber que compareceram em

C�rio exibindo' os d,ocumentos �xiJÚdos pela -Iei, a fim de se
habilitarem paf{l casar. os selUiiltes:

Edital 15.533 de 0'1.0'1.8'1
Ursulino Hornburg e

Norma Reinke
-Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de

.

'Ja
raguá: do Sul, domiciliado
e residente em Rio

.

da
Luz Vitória, neste distri
to, filho de Wendelin
'HoIIlburg e Irmgard zo
mach Hornburgt, Ela,
bras�ir'Â' solteira,"

.

do
méstica, natural dê Jara
guá do Sul.

.

domiciliada
e residente em Rio da
Luz Vitória, neste dístrí
to, filha de Ingo' Reínke
e Renata Winkler Rejnke
Edital 15.554 de 0'1.• 8'1.8'1
Jaime Meisén e Fátima
MaTla do Nascimento
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Ernesto Lessmann
493, nesta" cidade" filho
de Pedro Meisen e Darci
Machado Meisen. Ela,
brasileira', 'solteira, ope-
rária, natural de Toledo,
Paraná-domiciliada e re

sidente na' Rua João
Wiest, 215,. nesta Cidade,
filha de Manoel Santana
do Nascimento . e Maria
da ConceiçãO Ramaldes.
Edital 15.55 deQ8.0'1.8'1
HigllnQ Moser e Márcia
SchrelQer
Ele, brasileiro, solteiro',
comerciante, ,natural

.

de
Massan1nduba, . neSte Es
tado; domiei1íádo e resr
dente na Avenida Ma
r,eohal

.

.

DeOdoro, �1; 349,
nesta ddade,' 'filho de
Tercilio MOser e . Anna
Mo� . Éla, brasileirâ,
sÇllt'eira, profeSsora nQ;"
túral de Jqraguá do Sul,
domiciliada e residente
ilá Rua 'Leno Nicoluzzi,
103, nesta cidade,' : filha
de Rodolfo Schreiner' e

Edwigen Verbinen Sch-

reiner.
EdJitaJ 15.556 de '08.0'1.8'1
Ademar Síeves e Zenaide
Probst

'

.Ele, brasíleíro, solteiro,
motorista, naturat de
Taíó, neste Estado, domí-'
ciliado residente na Rua
Joínvílle, Km 04,

-

nesta
cidade, filho de Erich Sí
éves e Alzira

- Sieves. -

Ela, brasileira, solteira,
operária,' natural de No
va Esperança-Enéas Mar

ques, Paraná, domíciha-
.

da e residente na Rua
Joínvílle, Km 04, nesta
cidade, filha de Luiz
Probst e Fejemina Schug .

EdlltalI5.55'1 de 08. (}7 . 8'1
Altailr Baumann je Il'iis
Aparecida LenZi
Ele; brasíleirc, iõlteiro,
torrrêíro, netural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente em .Bstrada
Nova, neste distrito, filho
de Amarío Baumann e

Reníta Koch' Baumann

Ela, brasileira, solteira,
servente, nqtural de Ja-

. ,raguá do Sul, domicilia
da e residente em Estra
da Nova, neste di.strito,

,

filha de Niizario Lenzi e

H6LeJna VoltoIlni Lentzi.
Edital15.558 de 09�0'1.8'1
,Silvio Bachmann e JaJl
dira Eleutério
Ele, brasileüo, solteiro,
opetáTio� na!ural de Mas�
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Joinville, 2.28�,
nesta cidade, filho de
Valdemlro Bachmann e

Lucia' Fenrich Bachmann .

Ela,
-

brasileira, solteira,
do lar, natural de Vidal
Ramos, neste Estado,' do-

.

miciliada e residente em

Riheirij,o Molha, neste
distrito, fjlha de José
Arnoldo Eleuterio e Ma
:Ó'a Moitei!ra Elle�erlio .

EditaI 15.559 de 09.0'1.8'1
-"

SAVIO MURILO PIA�ERA, DE" AZEVEDO
MURD.LO BARRETO DE AZEVEDO. ' . .

"ADVOGADOs

D!!.eito Civil _ Criminal _ Comercial
_

Trabalhist�...._ _ Esp-ortivo
_Novo endereço' _ Mar.

110 97 _ Sala 1
Deodoro da Fonseca

pAGINA '. 04

Dia 14/jUJlho Fazem .anos hoje: 18
Rosemare. filha Edson ' Sr; Waldemíro Drews,

(Tania) da Silva _ JOão Weiter, Landír Dal-
Dia 151junho, píaz, Valmire Buzzarello,

, Carlos' A!.betto,' filho Felipe Jorge Meier, Rei-
Claudír (Dolores) Evan- noldo

.

Díel, Rodrigo Bau-
gelísta

/

er_.
- .

Dia 24/ junho j_ Fazem -enos domingo
Ricardo,

. filho ·Irineu Sr. Levínus Krause,
(Ma. Dulce) Heck; Da- Sr. Osnír Meyer, Diego
níel, filho Ilárlo (ROsita) Djones Brandenburg. Ro-
Borchardt sani Theilacker, Ivo
Dia 25/junho Kamchem, Pedro Schmídt
Carlos Eduardo,

.

filho Paula Ribeiro, Mônica
Floríval '

(Diana) Píscher . Zilz.
I

Dia. 2'17junho. Dia 20- de Junho. .

-Suelen, filha Mário Sr. Wigando Vo:igt,
César (Irani) Ristow Sra � Diva Sabíno Tava-
Dia 29/JunhO

/

res da' Cunha Mello, sr.
-

Marcos GlOvani, filho Alvanl Gomes, Sr. Ru-

Hilário, (Ç>tí1ia) Sordi dolfo Keiser, Sra: Tere�
Dia 02ljulho ,

. zmha Reck Dumker, Sra.
.

Victor, filho Ubirajara Alzení, esposa de Edil

(Sandra). de Almeida .P:ra- , son M. dos Santos, JÚlio
do; Rodriqo, filho Reni César Morbis.

(Ma. Marlene) de 011- Dia 21 ee junho
veira -. Sr, Márío Müller,
Dia 03/ julho

'
. Sra. Lídia, espose de

Alaise, fllha Ant?nio Hans Beyer l ,em, Casea-
(Vaudete) St_ringari vel:PR;' Sra. Geda Wiel-
Dia 041 julho ke, Sr,' Relnoldo Bartei,
Willian Robert, filho � . Ademar Lotín Fras-

James' (lnora) Krepsky: setto, em Crícíúma, Sr.
Julian Ricardo, filho A- Guido Franke, Srta. Ca
denor ·(Ursula) Franmer rim LeithQld, André Fer�
Dia 05lju1ho nando Pradí, em Itajaís
Ricardo LuiS, filho Rö- Edgar Eggert.

gério (Rosani) FagUndes Dia 22 de jQJlho
Dia 06/julho .

' Sra. Maria Madalena:
Su.eli Simone, fill1a Ma- FreibeFger, .Sr. Alfredo

rildo (EIent) Schúlz; Mai- Neitzel, Sr. José Mül-

.
cOn Jackson" filho Luiz ler, em Corupá; Sr. Gil
Alberto _ (RoseU) Piove- mar ,Edson Lieiz, Emilene
san; Adriano, filho Ber- Andréia Krause.

toldo( Joaquina) GesSner, Dia 23"de julho
Jean Carlos, filho Vilmar sra. Yolanda Wilhelm,

lAnalice) Flohr; Simone Priessen, Srà. Marly
filha Wilmar (RoseUne) Mattar Silva, Sra. Mar-

Fernanaes git l\1ey Odebrecht (Rio
Dia O'1/julho dO Sul)·, Re·v. Pastor Eg-

. Gustavo Adolfo,': filho berto Sch'\\:anz {Bltrme-.
Guido

.

(Denise) Püttjer; nau), Rev. . Pastor' Her

Catia, ,filha Geraldo mann Waiãner (Alema
(Leonilda) Neuman; poan nha) Sr. Ismar Antonio

Rafael, filhp Abel '(Rosa) 8chwartz, Sr.' Edson Du-

Garcia arte, Sra, Angelina, eS-

Dia 08/ju1ho posa de Pedro Schmitz,
,Elizangela, filha Ado- Sra. Guilherme Spen-
lar (Alice) Engelmann; gIer (Blumenau), Vivia-

Jonathan" filho Ed.son· ne Maria Pietruzza, KeI-

(Mata)'
.

�chultz, . _JOna- ly Cristiane Branden-

than
�

José, filho,. Valmir burg.'
(Cleni) MiOdutzk-i;, ..

Ana Dia 24, de julho
Paula, filha Marcos :(A- ,Sra. Carim Enke Pie
parec1d(a) Filla;, J{ªr:in� truza, Sr. Curt Kuéhen

Daiane, filha MirO (Eve- .hecker (Rio de Ja!}eiro) ; "I'

te) Wulf; Tatian:a; ,fi�ha (ii,Imar César Planins- II
Ildo (Doro�éa) Borçhardt. : check, Anadir Vicente II
Dia 09ljulho, Caetano, Iolanda . AJnIa-

. Alan DiegQ, filho Os- deto, La.uita Nagel e I,

notdo (Silvia) Neitzel Gerda Towe. I

Diá lO/julho- -' Dia H/julho
NélsGn ,Edin.ei,- fjlho Lais CI1stina, filha Jo-

Nélson (Romilda) Rahn; sé P.edro (Evanir) Soares
:fiãgo Fran.cisco, filho Dia 121julho .

PLES. LIGUE· 72-0091-

Gilmar ,(Veneranda) ..
stin- Luis Paulo, filho Paulo

ghen rCl'
. ,

APENAS Cz$, 250,00. I
�::__� �- '_'__�,�a�u�d�ia�)�T�o�m�a�si� ��======-==�======�======�'='==�==,==�==��.�-==�======����_I

/
.

Fernando Cardoso Gar
cia e Sonla Maria Berto
Iíní.. -,

.

Ele, brasileiro, solteiro,
e;r.'genheiro ��etricista,
natural -de Ribeirão Pre
to-São Paulo, domiciliado.
e residente na RUa Epí
tacto Pessoa, :111, .apt"
44, nesta cidade, filho de
Carlos Cardoso Garcia e

Judith' Ramezzotto Car
doso Garciá. Ela, bresí-
1e"a, solteira, auxiliar
de escritório, natural de
Taió, neste Estado, do
miciliada e residente' na
Rua Bertha Weege,· 594,
nesta cidade, filha de
Arduíno Bortolíní e Ma
ria Bortolíní ,

Edital 15.560 de 13.0'1.8'1
Cópia' recebida do car

'tório de Pomerode, nes
te Estado
Marcos BehUng e Marle
te Kath

.

Ele, brasileiro,. solteiro, .

comerciante, natural ' de
Pomerode, neste Estado,
d,omiJc�,�iado e �s'Lde;n,'te
na Rua .15 de Novembro'
1 .495, ein Pomerode, nes
te Estado; filho de Max
Alberto Carlos .Behlíng e

Gerda Behling. Êla, bra
sj)l.eira, solteíra, auxiliar
de escritório, natural de
Paraná-Curlitiba, domid.
liada e resi.dente em. Rio
Cêrrb II\, neste dIstrito,
filha de El;sabeth Kath.
Ed!Ltal 15.561 d.e 13.0'1.8'1
DaImfr Paulo Parizotto e

Márcia Bortolottl
Ele, brasileiro, solteiro,.
operário, Jl,atural. de Ca
panema, Paraná dlomici
liado e- residente na Rua'
407, em Jaraguá-Esquer
do, neste distrito, filho
de J'oão. Parizotto e Iza
bel Maria Gilioli Pari
zotto. Ela, brasileira, viú-
'va, operáda, natural. de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
407, na 205, em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito,
fHha de AntoniO Atana
zio e Nadir Atanazio.

E para que c4egue ao.

conhecimento de todos, I"
mandel passar o presente
Edital, que será pu,bllcado
pela Imprensá em Cartó
rio, onde será afixado d�·
rante 15 dias.

F�ÇA UMA ASSINA

TURA DO "CORREIO

QO POVO". :e SIM- 'I

o e s ,p' a . c h a n I e, l".i ,c i o'
ENTREGUE os DOCUMENTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃos DE·QUEM lHE OFERECE o :MBLHOR
EM ATENDllvfENTO. .

". "'.. ��. ��-�;' .
'
.. ' .....

FtiNCIONA JUNTO A AUTO 'ESCOLA :�ARA�,A,- AV. GETUUQVARGAS,26 - FONES: 72-1261
72-2078 /

- FALE COM o LOCIO E RETORNE SliMPRE.
.

./

'.'.-
'-_'

II
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Programa Oficial da "Semana de Jaraguá"-
CONVITE Comunídade Evangélica de Oxford, "Os Diplomatas!', de Corupá

A Prefeitura Municipal de Jaraguá de São Bento do Sul "Coral São Virgí· Local: Parque Agropecuário
do Sul _ Administração Durval Va- lia".... Nova Trento *Coral EvangéU· Promoção: Fundação Cultural
sei _ em nome do povo [araguaense, co _ Jaraguá do Sul "Coral da SCAR Apoio: PMJS

"

,

cóm senttmento respdto e gljiltídão. Jaraguá do Sul DIA 25 DE ,JULHO _ SABADO
aos que iniciaram, em 1876, o que I, 19h30mín -. Academia de Dança· 10h30min _ 3\1- Etapa do 50 Campeo-
Somos hoje; e aos que continuam o "Movímentus In Actus Cenicus Rato Catarinense de Vôo Livre ',

progresso" da- cidade, sente-sa honrada .Lucas David"
'

, I.�CaI: Loteernente Da'mar _ Entra-
em convidar ao todos, para as Iestíví- Local: Parque Agropecuário da de Sehreader
dadés alusivas .aoa 111 anos de Iun- ',PrQm. Fundação, Cultural ,promoção: PMJS-SECE"!
dação, de 17 a 26 de julho de 1987. Apoio: PMJS

"

Datas: 25, e 26.07.81
DIA 19 DE JULHO__ POMINGO 15 horas _ FECIJA _ Ft,!:;tival da'
,08 horas _ Passeio'Ciclístico ' ·e -

Canção Infantil Jaragueense
Motocíclístíco Local: - Ginásio de Esportes Arthur
Loca] Concentração/ saída:' Eslação Müller

Ferroviária com Ato Cívico
-

Promoção: I Acad. de Música Car·,-;
Roteiro: Estação Ferroviária, Av. neirinho _ Rádio Jaraguá: MUSIcal

Marechal Deodoro, Walter Marquerdt Arco-Irls _ Gazeta de Jaraguá
Chegada: Parque Malwee Apoio: PMJS _ Fundação Cultural
Feira de' Arte e Artesanato 20 horas _ Show ßlurnenália
Local: Parque Agropecuário Local> Parque Agropecuár,io '

10 horas _ Os Brotinhos do Fan- Participantes: Banda Sul FluÍdb
dango, de Joínvílle Balneário Camborlú: Banda Doic

Local: Parque Agropecuário Blumenau; Sementes da Terra _ Blu-

15hSQmin _ Grupo Teatral "Olho menau; Banda Threas _ Blumenäu :

da Rua" ;
-

, Grupo Cicatriz _ Jaraguá do Sul
,

, Peça: "O Círco de Zabumbá" . 22 horas _ Baile do Colono" com

Local: Parque Agropecuário "Os Cowboys" e Musical Arco-Irís.
19h30min _ Banda Lira' da- Aurora Local: Grêmio Esportivo ,Juventus
Local: Parque Agropecuário .Promoção: Acad. de Música Car-.

.

20 horas _ Concerto com Violonista neirinhO _ Gazeta de Jaraguá; Rádio
Mário Barros Jeraguá ,

Local: SCAR '. 23 horas _ Baile de Férias -'- Esco-
DIA 20 DE JULHO _ SEGUNDA·FEIRA lha da Rainha dos Estudantes
19h30,min. _ Os Frenéticos Local: Clube Atlético Baependi
Local: Parque 'Agropecuário Música: GrupO Musical" Jeito

20 horas _ Abertura Oficial do Mn- Natural'"
seu Municipal, ' Festa do Colono
.Local: Armazém da Antiga Estação Local: Ria Cerro II _ soc.: Esp. 'e

Ferroviária Av. Getúlio Vargas Recr. Aliança
Abertura da 'Exposição· do 20 con: Datas: 25 e 26.'07.81

curso Fotográfico "Jaraguá do Sul _ DIA' 26 DE JULHO"':' DOMINGO
111 Anos!'

.

10 horas _ Festival de Bandonieon
Local: Museu Municipal _ Antiga Local: Parque Agropecuário

EStação ·Felrtoviária Atv. GetúIJo promoção: Fundação .Cultural àe

Vargas. ,Jaraguá do Sul
DIA. 21 DE JULHO TERÇA-FEIRA Apoio: ' PMJS

,

'

20 horas _ Música Sertaneja - "Os I InstrumeÍltistas participantes: "

,Cowboys'" "

,
._M:Fonso Sils'dorf;

-

Altair, Müller;
Agropecuário> _

.
.Local: Parque Agropecuárío . Waldemar Schmttf Antonio Schmitt;
Promoção: Fundação Cultural:-, Delílno Matias e Waldemar Maas.

PMJS 15' horas _ Coral Santa 'Terezinha
DIA 22 DE JULHO _ QUARTA-FEIRA de Timbó
19h3Omín _ Entrega da Premiação

.

Local: Parque Agropecuário '

do 20 Concurso Fotográfico "Jara- Promoção: Eundação Cultural
guá do Sul _ 111 Anos" ApOio: PMJS
Local: Parque Agropecuário 15 höras _ Paraquedismó
Promoção: Fundação 'Cultural lcaros do Vale
Apoio: PMJS

, '
Leealt soe. Esp. e Reer. Aliança

20 horas _ Folclore com: . Grupo (Rio Cerro II)
,

.

Folclórico Alpino Germânico, GtUPO 15h30min' _ Futebol _ Seleção Varo

Folcórico Pomereno zeana x Seleção Rio Negrinho'
Local: Parque Agropecuário Local: Estádio Max Wilhelm

DIA 23 DE JULHO.- QUINTA·FEIRA Prelímínarr infantil e Futebol Fe-
2Ô horas

-

_ 'Gru,po Musical Cruzeiro minino .

. Local: Parque Agropecuário Entrada Franca
Promoção: Fundação Cultural 15hSQmin _' Show de encerramento

Apoío.. PMJS· da "50 Campeonato -Catertnease ae
DIA 24 DE JULHO _ SEXTA-FEIRA Vôo Livre"

19 horas _ Festiyal de Música Ser-
�

Local: Loteamento Da'lmar _ Entra-
taneja ,da de Schroeder
Local: Ginásio, de E_. Artur Müller Promoção: fundação Cultural
Promoção- .Aced. Carneírínho ' ACVL _. PMJS

Rádio Jaraguá: Mús , Arco-Iris _ Ga- Participação: 'Banda Robin Wood,
zeta de Jaraguá de Joinville: Banda Má -:Com:pania;·
ApoiO: PMJS _ Fundàção Cultural Musical Arco·lris

'

20 horas _ Estréia _ orquestra de 18 horas _; Bêra e Seu Regional
,Local: SCAR Local: ,Parqlie AgroPecuäno'

Câmara da SCAR ,Promoção: Fundação Cultural,

, PROGRAMAÇÄO DA SEMANA
DE JARAGUA DO SUL
UI ANOS·DA FUNDAÇÄO

Dia 17 de Julho _ Seda-Feira
19 horas _ Exposição "Meio Ambi-

ente Rústico" ,

,

Artista: Bras Campos Araújo _

Santo Amaro da Imperatrtz
Local: Salãó Nobre do Sesi
Datas da Exposição: 17 a 25.07.87
Aberto à visitação das 14:00

>

'às
20:00 horas

19 horas '_ , Prova Rústica "Jaraguá
do Sul _ 111 Anos" ,

,

Correio' do Povo _ 04 Categorias
Salda: em frente à Lukísa
Percurso: .Rua Reinaldo Rau, 'João

Pícollí, Ferdinando Pradi, Luiz Kienen
Prom.: _PMJS _ SECET_DME
Apoio: Correio dó,Povo
19h30níin '.:... Abertura Oficial da

FEIRA DA MAIHÁ
, Local:,Parque Agropecuário' João
Cleophas
19h30min _ Abertura, do 60 Torneio

de Bolão "Cidade' de Jaraguá do Sul"
, Local:

'

Soe. E. e R. Vieirense
Prem.: �P�JS·SECÉT/Soc . E. e R.

Víeírense ,

Datas: 17/18/19.07.87
DIA 18 DE JtJLHO _ SÁBADO
01 .Ííoras �,3� Edição do Enduro'

1001 Trilhas'
4� Etapa do Campeonato Catarinen-'

se: de Enduro
' ,

Local da Partida: em' frente a Brei·
thaupt ,Motos
Neutralizado: Parque
Horário: 11 horas
Prom. Jaraguá Motor Club

Apoio: Federação Catarinense de
Motocíclísmo PMJS/SECET Breithaupt
Motos

'
'

08 horas _ Feira de Arte e Artesa-
_

.

nato
Local: Parque Agropecuário
Prom, Fundação Cultural _ ASSARJ
09 horas _ i.ançàmento do Livro
"Poema � Uma questão de amor"

Luíz Carlos Amorim
Local: Parque Agropecuário
10 horas � Final do 20 ConcursO de

Declamação �

Leeair Parque Agropecuário
Prom. Fundação Cultural .de, Jara-

guá do Sul, .

14 horas _ lIa Torneio Aberto de
Xadrez de Jaraguá do sei "PREFEI
TO DURVAL, VASEL"
LOcal :Sede do, Cluhe de Xadrez

(Cíne Jaraguá)
Data: 18/19 e 25/26.01.87
19h30min _ Encontro de Corais ./

Local: Re,éreativa Marisol
, Prom.: PMJS �, SECEt·SCAR

COm a participação de: Associa-
ção Coral de Florianópolis *Coral da

pAGINA "

SCAR. ,Muilos hr-indes em serteio.14 de a'uoslo, janlar . da,nçanle daDil
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jar�guá: do Sulc, Semana de 18 a 24 de Julho de 01987

Um toqué de amor;: Dê flores a quem você
ama. Decorações, buquês, I arranjos, plantas orna-
'mentals, corou, com entrega a domicilio:

' ,

,

,

Gasa das Flor�s"

II

II

Relnoldo Rau G06,. esquina cem a João Piccol1.

Escritório, de Topografia
e Engenftaría'

D;ESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLAN'(AS
, DE TERRENOS iBM GERAL. ,-

,

PROJETOS PARA ·CONSTRUÇÃO CIVIL E, OR
ÇAMENTOS.

--.,

Encamirihamos toda a doeumentação.
Rua ReiÍloÍdo Raú nO 86,' 1° andar, Sala 3'

Edifício Mário Tavares; próximo do Posto de
, Saúde.

'Contacto�: Fotte 12-2416 \

,ÁOINA ,IICOR •• IO DO .OVO

CENTRO ESP�RITA
FESTEJA O JUBILEU

. No próximo sábado,
dia 25" haverá - palestra
'sobre '. "Espiritismo e Ci
êneía Atual", com o Dr.
Célio Truiillo Costa, de
Curitiba, às. 20 horas, na

Assocíação Comercíat. e .

'Iaídust:rßal, com apresen
tação do Coral dá Fede-.
ração' Espírita Catarínen
se, com entrada franca.
Nodia 26, em' dependên-'
cias do' 'Colégio, Abd:on .

Batista, ao. meio dia, ri-
'

soto dê frango, com
.

a

potção custando somen
te Cz$. 50,00.

Compre �us matertàls .de c9nstruçio na

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALURGlCAS MECÄNICAS E
MATERIAl.· Et!TRICO DE iJARAGUA -DO SUL'

. ED),1fAL DE'CONVOCAÇÃO
,O Cen�ro Espírita ,'Oi- Pelo presente EDITAL, "ficam convocados to-

,vino Mestre.. -de. ,Jal'aguá 'd�s os integrantes da eategorta profissional lo-
do Sul" que localiza-se na. + tedos nà empresa WEG MOTORES SIA _ PAR
rua- Presídente JUscelino �"'QUE F'ÁBRIL Ii, .para participarem da A,saem-208,

-

comemorando \ 0S'. . bléia Geral a" ser realízada em nossa
. Sede sita

Seus vinte �e .cínco. .anos ,.

a Rua Jeão Planinscheck nO 151, em Jaragúádie
. fundação, promove do' Sul _ (sq, em data de 10 de �gosto 'de 19,81

nos dias 23, 24 e 25 de às 14:30 horas, em primeira convocação, ou às
julho, a VI, Feira do Lí- '

15:30 horas em segunda convocação ji. mesma
. "vro Espirita. marcada' pa- será realizada com. qualquer número de parti-
ra a Av. Marechal De?". ci'pqntes', a Ifim de deläberarem sobre ja se-,
doro, defronte a Prefeí- g:Qintê ordem do dia: _

tura Munícípal.. .
1 .... , Discussão e aprovação das reivi?dicações,

do pagamento do adicional de Insalubridade e
.

periculosidade .. ".
.

._2 _ Outorga de poderes à Diretoria, aoS�n
dícato pera negociar com a empresa, e o Sín
dicato da Categoria econômica. o pagamento.
do refendo adicional de insalubridade e Peri-
culosidade. ,'-
3 ..... Outorga, de poderes à Díretona do Sín

dícate pàra em caso de malogro das negociações
suscitar ação coletiva júdicii�ll;,

'.

4 .... Discussão e aprovação
-

da ,qua�tia a - ser·
descontada de todos os lintegrantes quê traba-
lham : nesta empresa, em favor çlo; .Síndícáto
Profissional.

.

.
,

Jaragué do Sul, 15 de julho de . 1987.
Luiz Carlos Busana
Presid�te

Arte Laj e· ... Jaragúá
. VENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTo" DO,

PISO TSRMICo uFORMlPISO".

. PREÇOS ESPEClA,IS' _ 'EXCLl)SIVO NA ,P�ÇA, EM '

.

,

. D1VERSAS. PADRONAGBNS.. .

TEMOS TAMB� .A MELHOR LAJE FORRO E PISO DA
REGIÄO.

Rua Expedlc1onirto AntÔnio CUlos Ferreira 858 _ Foiles 72-1011,
,

7�2334 e 12-1292._ Jaragué do SULSC.
.

_

..
_ "

-

S,e g- u fô, S_ " "
A.' , Gare i a

,

'

Rua Expedic1eDár1õ Gumercindo da.SUva D' 90, I' andar, Sala 2
.. flOne '12�17Q8 _ Jarag� do,Sul.

.'" ... ·r ,-

!
"

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

Segilr�
__

é

Prestacão .de· Seniços
-

,

CODsulle·� nos

",

d� � �-.-��

, , UDlllovo�desafi�da
- I ... tl

1,

.;
"

....•._.;..._---..,.....�----.......-.,..,....---.-�---

C ,h a 1 é
.

DlOim.lÃ.IllA., E .

, UPRJ5BNTJ\ÇOBS LIDA.
Rua Remeldo R.au It ... Fone. 12-13Sl0,e.12-2321

.:.., ·GRilCI W-J.
V.HDB

,.

Um terreno na Rua Jolnville; com .área de
33Bm2, próxímo Weg II.

. �
.

,'I _

. Um terreno na Rua Joínvílle, com 2.060m2,
.

_ próximo ponte de Guaramírím/Portaí ,
"

Um terreno na Rua 25 de Julho com área de
. 800m2, próximo Trevo' da Ilha da Figueira..

..• Um terreno na V. Sandra. com 350m2, .prÓXI
mo Recreativa Menegotti.
Um terreno na rua Amazonas, com 822m2,

próximo SCAR.
.

'

.

. Um terreno Let. Centenário com 400m2,' pró
ximo da Weg II.' '. ,-

.

. '_ '

Uma casa em alvenaria com 20Qm2, Rua Tho
maz Fco. de Góes, com píscína.
Uma casa em alvenaria com/100m2" Jaraguá

ESquerdo �!�lJ"I•
Um apartamento no Edifício Jaraguá . Rua

Presidente Epitácio Pessoa.
'.

Um' apartamneto no Edifício Gardênia, Rua
Rio Branco. -

I

)
.. ".-' .... ;, .. ,-,.,,' JJ

,3 J,ARl\GUA:30AJ\JOSBEMEIDOS •
, .: '�. "

"S!. ,,.. ,,;.

�, .

. _J�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\.

.

FURGOES•. FURGOES ISOTERMICOS E FRIGORtFICo'S
'. Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-107'1

Nós temos tudo
·

para a radara todos.
, .' Ven a conhecer'

"

a Unha Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87. a maís completa do mercado.

Nóstemos o.carro que voc� necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando oom o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

.

. -Díplomata, Chevette ou Marajó,
' .

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

r
.

Emmendörfer Comércio de. Velculos' lida.
Av. Mal .. Dflolloro, 557 - Fooes,72·0655 e '72-0060 - Jaraguá do sul·se

"'o

PÁGINA D8

,J'UlZO DE DIREITO DA COMÀRCA
DE GUARAMIRIM_SC

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30
DIAS, DE JA�UÁRlO VOERINGER •

O DOUTOR ARTUR JENICHEN FILHO, JUIZ
DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRlM,
SC, NA. FORMA DA LEI, ETC •••

FAl SABER. a quem ínteressar possa e es

pecialmente a JANUARIO VOERINGER, atual
mente em lugar incerto e ignorado, que, por es

te Juízo. tramitam autos de Separação Judicial
n° 72/87, centra sí proposta por LlSETE ESTER
VOERINGER, alegando, em resumo:' que são ca-.

sados desde outubro de 1984; que do' casamento .

. tiveram um filho, 'Rafael Luís Voerínger: que o

casal possui sob contrato de Compra e Venda um

terreno com a área de 45o.,OOm2, edificado com

unia casa de uma só água, sem averbação, loca
lizado neste município; que, obtida a separação"
pretende voltar a usar seu nome de solteira, LI-··
SETE ESTER CAVIAVOll. Foi designado. o

dia 19.08.87, às 16,00 horas, audiência prévia de
reconciliação. CITÁ-SE e INTIMA-SE o requeri
do JAl'.JUARIO VOERINGER, para compareci
mente a audiência designada, eiente de que, não

comparecendo ou resultando negative a reconei-'

llaçãö, daquela data contar-se-á O' prazo de 15

dias, pata que conteste a ação ou apresente a

defesa que entender, e de que, não o fazendo,

ser-lhe-á decretada a revelia, nos limites da dis

poníbilídede do direito demandado. Publica-se o

presente, uma vez no Diário da Justiça e. afixa- .

se-o no Atrío da Forum. Guaramírím, 16 .06.87.

Eu, Bscrvão, a mandeí datilografar 'e subscrevi. ,

ARTUR
_ JENICHEN FILHO

Juiz de Direito

ELETROLAR
,

Comercial de tte'ças Ltda.
ASsistência técnica

-

em mäquínas de costura

.mdustríaís e doméstíces; peças, acessórios e agu-
'lhas em geral.

.

Oferece. também assistência técnica autorizada

em aparelhosArno, Walita, Britânia, Black &

bécker, 'Fael, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; ':For
nos Lyer, além do maís completo estoque de pe
ças e acessórios.

. .Av. Mal. Deodore, 1.309 _ Fone 72-220

Jaraguä da Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-'. CORREIO DU' p·OVO>-
Fundado/fê maio 1919 . .cGC 84.436.591/0001-34...
Diretor: Eugênio Vo Sclpnöckel Jora, Próf. DRT-SC
n. 129 e Dir. de Empresa Jornalística n, 20.1.,.f:::::l�

_ bro efetivo do Inst.�Hi$tórico e Geográfíco de S.
Cato Redator: Flávio Jo Brugnago - DRT-SC,n. 214/
84; Repórter: Yvonne AoS: Gouç8lres - PRT-SC n9
219/84. Redaçio Administraçãó e PubUcidade: &ua C0-
ronel - Procópio Gomes de

.

Oüveira, n9 290 - er .Pos-:

tal, 19 - Fone 72-0091' _. S9.2S0-Jaraguá
�

do Sld-SC

Jmpresso nas of1cln� da Org.anização
Contábil "A Comeréial" S/C Ltda.

�atul'� para Jaraj.á do Sul ,I... � • •• Cz$ 250,00 �

Ou� cj.�ades ••••••••• o.' o o 0":'" Cz$ 350,00 .

Número Avulso .� •. : .• m ••••••••
-

•••• Cz$ ,-5,00
Número' Atrasado ••• ::7: .. o . o o. "0 o o o Cz$ 8,00

Representantes cred�clados: 'pereir� de So� &Cia.
Ltda, Tábula Veiculös de eomunicação SIC Ltda.'e Pro-

o-
,

_.

J -'

pal': Propaganda
. Representações Lida. .

Este 10m" ,é associado li ADIORl/SC e'ABRAJORl.

.
. Relojoaria AVENIDA

AB _nlais finas' suptöes para presentes,
jóias, .reI6gÍO$, violões, troféus.

�edalhas e artigos de prataria �tão na

RELôJOAIUA A,VENIDA

Na Marechal e,..Da Get6lio VargaS"" '

F>unilaria Jaraguá'Ltda.
- Calhas para. todas _aS firialidad��

Agora também aqueêedoR, ii

, enerala solai.

.Rua Felipe Schmidt, 279 � �one 72-0448

Viação Canarinho
'

Ltda�
o transporte carinhoso

Programe bem as suas Viagens de férias e

recreação. /A "Ca:par1nho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sui
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal., Deodoro, 981 .... Foge '12�l422
laràguá 4� Sul . SC:..

. TUBO DE POLIETILENO
'

(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HEl-ENA.1.TDA.
.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE. 1016 - FONE (11473) 72' ttÓl
E;SCAlTÔRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'$. 99 - FONE (0473) 72·0066

,

JARAGUÃ DO SUl:�'SC ,

·L os S
,FotografiaS _ equipamentos de cine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

. tanznaster
�,� ,

.
.(;) seu relojGeiro �,

-

Em br.evé' vamos múdar .de endereço ·para ...

'melhor ,atend�·loo
.

r

Jóias, relôgios, ,aUan�$, cristais, treféus, IDeda-
lhas e preSentes.

.

,

PÀGINA 07

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

IIA Hlstbrlá de nossa gente alo pode flciU só aa saudade"
O Pas�do Só ,é tmportaate se o "tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
HA 51 ANOS

_ maio, que eIe'geu a ,se� 'guaense de Desportos,
, -Em 1930. o dr. Ulys- guínte diretoria:

. Pres .. quando Iíeou d,Ie;tberado
-,

,

,'ses 'Gerson - Alves da COs Raulíno Neckel, Vice que ci zona norta conta.
ta, . Prefeito de Joínville e Ernesto Kiehl,

.

1 Õ Secr . liâ com 6 cQll;coirentes:
· Presidente da Junta de José Bruner. 2° -Secr. Beependí e Acaraí, de
Alistamento Milkr, día Paulo FOdi;;: 1° Tes. Ber- Jaraguá; Atlétíco e Ipi-
5� Divisãö . de Infantaria toldo Do�rjng,. ,,2° Tes;. ranga, de S. Fco, do
da, 3ª' Região Milíter, em Leopoldo' Verch e Dire- Sul e. Juventus 'e Cru-'
Edital de 2ª' Chamada tor Social Carlos Mayer zeíro, ' de Rio do Sul. O
fazia saber' aos abaixe Como Se vê, já exístía: torneio Início; reaãzava-
mencionados que deve- o "cambalacho" . na 80- se no campo do Baepen-
riam Servir o ,exército, cíedade jeraguaense . dí, o€lm Jaraguâ�.'

. ,

· ;qeveIido apresentar-se "":'Chegava à Jaraguá
. ,

os
-

sorteados à···· Junta do Sul o jovem Henrique HA' 22 ANOS

q'te os encaminharia a,O d� Arruda 'Ramos, que. -Em 1965,' e.ram muitos--13 B,.C .. , vinha exercer o'
.. ca�o os profission 'S

-. :'0:-:. SCHUIU'ZENVE� de Inspetor da Pazenda' xercitavam �l. que e�

REIN JARAGUA _ A Estadual no municipio. vtdade
as :uas. atí-.

SOciedade' Atiradores Ja- -O Clube Aimoré ,çon..: ,Sul �t;m -�agua , d;raguä. realizava uma vídava os sócios oe famí- ne� tOdoe e S ;i.UJ.to
grande 'festa de ínaugu- liateS para .'a grande noí-: as sUa� s�s:ecl-l��a�an,: .

ração e Sagração da .

no- tada junína, em seus sa- pelá ímp _

a li a es

va bandeira do ' clube Jões de
_

festas, à Rua deria
I te/er::, o c:JU7 po

(pr;surne-se que é. a que Cé�. proc., Gomes de, ou- iSso' ª' f� ;ocad�, p_9r
esta atualmente eID .po- veira, possrvelmente no de outros

ta _�a clt�çao
der do C.A. -Baependí) local do Cine' Ideal, no físsíonaís

gran e\ . 'p�o�a ,que comparecerem os Bosque da Saúde.
. Iam de'SSique nnn O :'

,

atíradores> de "'RiO
.

Ne" -:::.Com'�m�rava-�"' no ne!Sso
r
de �ara ,0 . pro.

,gro, com uma . capela de entao' dlstnto de Hansa- Sgul U' .' d 'llaragua �o
..

R'
.

.

N' 'h H 'boldt h
. .

C
'... . , m e eS que nao

mUSIca, .

'

�o
.
egnn () um

.

' o]e_, orupa, foi citado' . _

CQm banda de músiça o seu, .cinquenteniirio de mencionad'a,�asf .con�l?loes· d 18 n t· S- f nda -o' n�' d" 1- d .. S, 01 o· ,1 us-
·

e compo en es, .. ao u
'. ça, u la e tre médl· dr

.

Bento, Mittelweg - Join" ju�ho de. 1947, .cóm um.a der Otsàco, .. -' AleX?:n
ville, Teut<:> _ JoinvilIe, Expo�i.ção' ID;dustrial, c:o� mas á sU' J; }alecldo,
ßananal� RIO da Luz, Ga. mefeIal, AgTlcola. � HIS- Ruth e

. a
" �P?sahh d.I�baldi e Teuto BraSilei- tórica, bem como a edi� ainda

. �us res 1 Os

ro, de Rio S�rrö. Na 9- ção. do JORNAL . DO meio.
reSl em em noss�

portunildade falavam
_.

-
o CINQUENTENARIO. A'.. O Lio Cl" ,

Intendente" Arltur Mul- Cônlissão· ençarregada: ragÚá do ;sí 'ju,?e_ d� :Ja�
· le�, n�a saudação �m Al�r�do. ,Lan�er, José ge1l:te à �Ii a�la se· p��
portugues (;. o Prof., He- Pasquahm, Willy.Germa Distdtal l ;onve�ç�o.iniich Geff.ett�- em ale- FlO_ Gessner. Laurá C. :do Lion:sS� o

/l!sP.f;Osmão..
'

A_�ra. Bustihkeit B:lunk, Werner WeQer, nas pe-.
.

dOmeVICe,f
.

. d' At"W hl Albe t . sSQas Os LI::

'baz1ad � entregfél .a ndOva "J. uf'flr ..l 111,oe >u'
.

,

R- rdlo Octa�ílio P. Ramos, Le-
. an, eua, con eCClOna a lV.ua ez.qo ..1, !L AaRS . oe ôI)j"i'das C b . I H b t

.

e doada pel�s se.rthoras e Otto Hillbrecht Neto. Alexande
a

,f'6t er b erddo clube' esp'orti:Vo. Os Quant�s an?s çompleta Baumer �jl .. �sa,. er_
,""' vencedores.nos �lfOS

.

de ,Compa, hOle? 90. ,Par�- dl'n'o. da'. �'l
ando A,l3étrna,r150 t 5Q t· b' I' ó:)) va e n Omo

•. �e ros.
.

me ros ens, Zimmermanil.
premlOS e medalhas na

,)
distânCia de SOm. eram' liA 30 ANOS.

1 HA, 10 ANOS '

,os segúin�es principa,is': ,: -E1!l 19�1, a página ....:Em._.., 1971, realizava-se
L�opoldo Mahnke,

.

Hem. ESPORTES' do CP, tinha em Jaraguä a II PROVA
nch Geffert, �lchard a direção� de· J., Andra- RÚSTICA ESTADUAL I

.

Jensen, Max· Hlendl�e- de e a colabora;ção de SESIANA, .com atlétas
· yer, OUo _RQeslef, Joao WOR (leia-se Qctácílio representando as·

.
AgêP-

Emrp,endoer::r" Alber� Pedro Ramos e Waldir cias de Jaraguá, São'
Baumer, Fra.nclSc.O ��s O. Rubini) que trazia a' 'Bento, '

RioNegr.inho,ea�·

ler,� ROberto, Mlelke,' notícia, segundo. â qual noinhas,
,

'Porto União,
:A�O!!O Emmendoer�er" o,Glória F.ç;:., d� _loin- C,riciúJllà, 1ubarão, -JoiJ1-,WIllielm

.
Gumz, ,ErlCh vIIle derrotava. o �' Bota- vllIe, BluIDenau, Itajaí,.Kr�uz, Bernhard El1lert, fogo F.C., da Barra do BFusque, Estreito e' Riõ

· W:l'l�e1m .!�fOhn. �.orge -RiO Cerro, pela contagem dO Sul, faltándo a con-
Mle:lke, Carlos' Mul��r, de,4x3,

-

em di$puta' da firmação d�. l�uro Mül-
�ugusto Ma�r��, ·Hem- taça "C0NTADpR s'ÉR- ,ler, Lages, Caçador e
nch Ba�g.. �em?old Ro- GIb rnOMsEN", que Chapec6 .A R�stiça �com
thers,. OUo FnedeIlla�n contou cOm a. arbitra- p;veendida :;' voltas pelaß'
e Jose Klu�e. -

gern <;le Harry Li€tz. vias Getúlio Vargas, ES-
':_O Clube A.gua' Verde théria' Lenz! Friedrich,
realizava em sêu' campo, EpitáçiO Pessoa e é: 'Cél.i

_Em 1940, a. Sociedade na EstI'ada Nova a tra- Be.rnardo Grub-ba, com

Esportiva' "Guarany", por dicional festa .

de São' um total de, 6. 6(fO me-
.

seu se�retario' comunica-. Joã.o " tros ..

' ..

va, que a Al:!sembléia G,e- -O Baependí e o Aca·· ;...0 '. Juventus jógava
r�l "Extraordinária, re- rai particIpavam, do cam· em Brusq�e contra. o

alizada em)8 de maio de peonato de profissionais p;ay,sandu, onde perdia
1947, iôra . anuLada por da 1 � , DivisãO do Estado, 'por 2xO e-Se despedia da

.

qo:e foi eleito quem não e, Osni Mello, .Pres. 'da
.

Chave ('P". Continuava.
era sódo, Sendo valida- Fed. Cat. de Futebol a Chave "I" do, "Torneio'
da a AGE para 15 de comparecia à Liga Jara- da Morte". '

.

HA 40 ANOS�
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Informe Paroquial
MISSAS: Sábado, .ês

19h, na Matriz S. Luiz

Gonzaga, S. Judas Tadeu
, S. .Préncísco eS. ens-

,

tovão (íesta] . Domingo
às 7, 9, e 19h na Matriz';

,

.

8h N. Sra. do Rosário,
9h30 N. Sra

'

Aparecida,
Wh S. Cristóvão, 14h�0

�

S .. Pà"lo Apóstolo (Man
so) e l�h N. Srà do Ca

ravaggio.
MENSAGeM "_ "A

guardar o tempo, o mO�-lhor momento ... "

mundo em que vtvemos
é .uma prove' à nossa ca-,

pacídade de ,amar e de
,

ser misericordiosos. CoF
sas boas e más estão
misturadas. Pessoas boas
vivem nö meio de ',pes
soas corrompídas. Gosta-

"damos logo de acabar,

,
com o mal e"provocar o

nascimento do mundo
novo, Mas, por enquan
to é preciso estar, aten
to ... 'Aguardar o tempo

� (> melhor mo�, e,
quando irromper a eS

tacão, fazer a' colheita .. ;

Aguardar o ,. melhor
momento na esperança
do día-a-dta de quem não'
se setísfaz, mas' também
não se desespera.
Que Jesus nos ajude,

pois somos lento em per
doar e apressados, em

condenar.' E Jesus que
sempre aos dá -nova chan
ce IÍa vida, nos ensine
que nunca devemos re

cusar ao. filho e.à filha,
ao irmão" à mulher. e ao

marido, aO pa� e a mãe,
a possíbílídede de .se le
vantar de novo. Que.
nunca caiamos na teata-.
ção de propagarmos a�'
fraquezas dó irmão, mas
saibamos 'antes ver as

suas qualidades.
.

,

Co,luna '

"

EvangéliCa
CULTO�: domíngo. às
ßh30' no Centro e às 19
horas, em língua portu
guesa.

LEMA DA SEMANA:
Pela graça sois salvos,
mediante a fé ;e isto não
vem de vos, é dom de
Deus. Efésios 2.8

.

-EDIT,AL-
ÁiJRBA�'MUu,ER GRUBBA, Tabellii

do Nota.. e Oficial de Protestos de' TItules
.

da COa!.U'C8 ..

de Jarago' do Sul. Eatado de S. a.tariDa, na' forma da

lei, etc. ' .. "

'

"

•. Faz saber a fóÕOS quaàtOl elite edital VIrem que
se acham neste Cartório para protestos es títulos eontra:

Bar e Lanchonete Agata Ltda.:... Rua' Reínoldo
Rau .... Nesta'_ _Carlos Antonio Gonçalves
Rua J()ão Pícolü, 153 apto 104 _ Nesta _ Harry
Lehn _ Estrada Aurora.fj, s/n ....; Nesta _ Hono
rio Pauli _ Rua José ,ljeodõro Ribeiro, s/n ._

. -Nesta _ Jorge Eduardo Oppermann _ Rua 25
de Julho, s/n ;.... Nesta _ José Rescarellí _ Rua
Antonio Carlos' Ferreira, .1012 _ Nesta L Mario
José. Marangoní :....Rua Domingos Demarchí 91_
Nesta _ Rosalí Modas e Repres. Ltda. _ Rua
Bernardi>' Dornbusch sIn � Nesta .:.... Sergio Rank
.:.J Rua João .Plenínscheek _ Nesta _ Wijohn
Repres. Comerciais Ltda. _ Rua, José Teodoro
Ribeiro, .s/n _ Nesta _ Olívío Langer _ Três,
Rios do Norte .... Nesta.

E� .cemo os ditos deved0res nio .foram encontrados
e ou ,sê recúSaram a aceitar a c.teVic:Ia iotimaçãc, faz pul"
b!termédio do pre.ente edital para que es mesmos com...

pareçam ncsto Cait6rio, ,Da R.úa' Artur Müller, 78, no

prazo da lei á fim de liquidar o seu débito ou entio
Gar razio por que o• faz, sob peQ!a de aenm 05 referi
.1öI títulos protestados Da forma da lei. etc.

.

,IH/:araguá do Sul. 16 de julho de 1987 ..
Auea MölJer- Grubbe. _ Tabeliã de Notas �

JficiaJ de Protesto. dO TItuJ.o. ela Comarca do J.do sUl

Foto- Nortelândia I.tda.,
R_ VeIlADdo da SIlva Porto 785 _ Fone 72..2804

�etalúrgica _

Franza ,Ltda�
Rua Beau Mahnke 210 _ FOne 72-1387

Spezi'a· & (Cia •. Lida.
,

SERRARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR
, Madeiras para

.

construção e serviç� de trator
com profissiol'lais altamente especíalízados,

.

Rua João Januárío Ayr.oso, 111.. _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300;.... Jaraguá 'do Sul _� se.

"

, -

Friôliveira ,Com. e ,Kupres. LI·da.
�

- .,

'Fiambreria \

Presuntos, queijos, Ungu1çilS, ·I,lamburger,·
kibe,_ almôll,d.ega e outros.

Agora diariamente �om <:allíies bovinas,
,

suinas e aves.

e ali ne Av. Mal. D.eodoro, 744 (proximidades do

COlégio Dívína Providência) ou faça a sua enco

menda pelofone: 72-1181.

I'

PÁGINA 09

." Desfil . Máquinas Lida. '

Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de .aguardente e alambiques. de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
,

.

Jaraguá do Sul _ SC_
,_

Lanch'on,ele
. Marque o seu encontro na LANCHONETE

'DISNEY e passe horas agradáveis. Agora sob
.

-nova direção e atendimentc. personalízado .

Venha, aguardamos a sua visita.

Marechal Deodoro' '507
São Luis.

\ defronte o-Colégio

"

,

Dr. ,Altevit, I.' ,fogaça Júnior,
�Dra•. Osvalina Var.gas

-' Rodrigues,'
ADVOGADOS(�

Rua ,DomillgOI da Nova 102:- Fone 72-6498
.

.

Jara,2Uá do Sul-Se

Comercíol Floriani
MAQUINAS .E EQUIPÄMENTOS

_

p� ESe�ITú.RIO.

,
Assistência, técnica de Máquínas de escrever,

calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,'
Relógiós de pontcj e Mão de obra. CONSUL�
rE-NOS.-,

"

I �.L.J I

.... , Rua: VenAndo da Sllva Porto, 353
Fone: 72,;.1492 _ !aragu4 do Sul.

,

IITERIMOIEI.$
lõlermed,iária� -de
IDl,óv'els Lida.
-VENDE-

·1

_1 casa de madeíra com 100m2, próximo-ao· Bo- �

tafago'
.

.

v
:

...1 terreno CO:p:l 392m2, no Loteamento Centenário
_1 terreno com. 1.643m2, na roa Eugênio Nico-

, Uni
.

_1. área com 5.184ni2, na Vila Nová, próximo
Möveís Spézia
...Aluga-se uma sala ,comercial no Edíf', Mene-
gotti. 10 andar é

L:..J
R.. João Pícc�li, 1�4 - fone 72..2117 - Jaraguá do·Sui

/.
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INFORMATIVO· ROTÁRlO-

O. Quatro ...Neia
Cinco

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEfl'URA M1.JNICIPAL DE JARAGUA no SUL

FDITAL DE CUSTOS Ni.' 21187

J
1

AGORA MAIS FACIL
o 'ex-Governador Remaclo Fischer acaba de

dar: à coluna a informação, de que, a partir de
1 ° de julho/87, o Reconhecímento Paul Harns, '

passou a ser expedido peló Escrltório da .Sucur
sal de Rotary International, em São Paulo. A
medida agradou o grande mundo rotário, po�s O

utulo de contríbuínte Paul Harris.: desta torma,
agiliza.ß prática burocrátíca na sua entrega.
O GRANDE MUNDO DO HQTARY
Todas as semanas em maís de 21,000 clubes,

em aprcximadamanta . 160 países do mundo, pro
fissionais e homens de negócios se unem em

contreternízação dutanté suas reuniões semana.s.
Eles se tratam sem formalidades; contam piadas,
compartem 'noticias, assistem ao programa pre
parado e depois, voltam a seus trabalhos .

Mas .eles fazem 'muito maís que isso. Formam
uma comunidade" não importa se de 20 ou dé 100 .

TI além disso prestam serviços. Procuram co

nhecer e solucionar os problemas de suas co

munidades. O 'resultado desse, interesse pode
.

Ser um novo parque para crianças ou uma clí-
, -nica, um .centrc comunítárío para pessoas idosas,
um hospítal, uma' escola ou o oferecimento- de
ajuda a algum serviço comunítário já. existente,
Esse vasto sistema de servíço

:

é .a base 'sempre
. íorte e em constânte expansão do Rotary IIn
ternatíonel ,

. Mas o Rotary é ainda muíto maís
que Isso, !
Em suas reuniões Os rotarianos discutem o tra
balho dt Fundação, Os Serviços à Comunidade
Mundial; assistência em casos- de calamidade pú
blica e intercâmbio de jovens. Essas são algu
mas das ramífícações internacionais dos serv,iços
do Rotaty e dos programas que .atualmente rea

liza com o Objetivo de promover a compreensão.
Fssas' atívídades se originaram como consequên
cia natural da expansão do Rotary em todo o

mundo; O Rotary se originou em Chicago, EUA,
a 23.de fevereiro de 1905. Um jovem advogada
chamado Paul P. Harris reuniu-se com, trêS amí
g'.lS _ um comerciante de. carvão, um _engenhei'
f.O de minas e um alfãiate _ para .íormar ,um
clube, o primeiro Rotary Club do mundo . Ou
[Tas pessoas também gostaram da idéia de uI1,_]
clube onde houvesse a possibilidade de desenvol- '

.ver um companheirismo sincero é que ofereces
se servíços concretos. E_, assím, novos clubes

I começaram a ser formados.
.

I (Da Comíssãe de Rel�ções Püblícas do.Distrito,
ano 1987/88), .

. .

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de
Planejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo pre- .

-

sente Edital os c-istos relativos às_ obras de pavimentação à parale
lepípedos da Rua 453 SEM NOME e .esclarece que os valores abaixo

específícauos constituem tributos. estabelecidos pelo Código .' Tribu- .

táríoMuntclpal e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro. de
1983, que ver-sa sobre Contribuição 'dé Melhoria, regulamentada pe
lo Decreto -:-ro 90llß3. Je 29 de dezembro de 198'3, e é devida por to
dos Os proprietários de imóveis beneficiados por ooras públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO .DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS ./

As obras compreendem os seguint�s serviços técnicos e com OS

custos àL"I:Xo especificados: .".., '

,

ELEMENTOS, ,QUANTIDADE P. UNITARIO P. Total
01 _ TERRAPLENAGEM: Esca

'

vação, . cuga transporte
.

1.310m2 16,80 22.008,00
,

02;.. PAVIMEl'\'TAÇÄO
.

2 i 1 Regularização e compactação
do sub leito t .310m2 4,80 6.288,00

.

2.2. Base: Material de areia, a-quisi
cão de materiais -e execução 1.310m2 30,90 40.479,QO
2.3 Revesumento Paralelepípedo,
meio-fio, tr ínsnorte f' execução 1.310m2 156,54 205.067,40

. 03 _' GALERIAS PE ÁGUAS PLUVIAIS:
3.1 Tubulacão: aquisição de mate-
riais e execução

'

1.310m2 79,20 103.752;00
3.2 Caixas Coletoras: aquisição de
materias e execução 1.310m2. 1,50 9.825,00·
SUB TOrAL' ... ,; . . . . . . • . •. ...•. . ,. � • . ,1. • • ces 381.419,40
ADMIN!STRAÇÃO (5%) ,.. •.••• ••.•••.• • •••••• , Cz$ :19.370,97
TOTAL.. .. . .. : ..... : .....�............ Cz$ 406.790,37
04 _ CU3TO TOTAL: Cz$ 4(i6.790,31, (Quatrocentos e seis mil, sete-

.

centos e .noventa cruzados e ,tr�nta e sete centavosj.
4.1 _ Àl'e-i à p�viip.(:nta! -igúal 1.310m2·:

...,

4;2 _ Custo por rtí2 igual Cz$ 406.790,37 dividido 1.31Qm2 Igual
Cz$ 310,53 (Trezentos e dez cruzados e cinquenta e três centavos) .

b) DELIMITAÇ.í\O DO TRECHO BENEFICIADO
É beneficiado a Rua 453 _ Sem Nome a partir do seu íníçío no en

troncamento da Rua 16 _ Sarão do -Rio Branco até o seu final no en

troncamento da Rua 181 _ Marina Frutuoso,
c) CONTRIFUIC-<\O DE :MElliORI� ,

A Contríbu.çêo de Melhoria será cobrada, por propriedade, levando-
se em conta ü testada dos mesmos.

/.

FÓRMUIJ\: Testada do lote multiplicado por 113 da largura do leito
da rua multiplicado pelo custo do .metro quadrado igual Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Munlcípal..
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, 29 de junhode 1987.

DURVAL VASEL
Prefeito Munidlpal.

,

'_.

ÀJUSTIDES PANSTElN _ Secretário· de Planejamento
AFONSO PlAzERA NETO _;, Secretário de Obras e Viação

ConfeCÇ!ges �:Sueli Ltda
VeStindo bem Senhoras e Crianças

"

. Vá conferir a mais .veríada coleção aproveitando
as vantagens do.preço e, 'crediário Sueli

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

- F. 12-0603 Jar�gu� ;,do Sl,ll _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 :... -F. ]2-2911 _

,Jaraguá do Sul _ SC.

.LlVROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
•

• TRABALHOS ESCOLARES.
"

CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a a�tJga eyrús):
.

. JARAGUÁ DO SUL - se

r OPPUiS
Vídeo Clube e Locadora

Folo Piazera·
, '

FOTO _ SOM e VIDEO
Av: Mal. Deedoro 252 ,:... Foile 72-0261.

,

\ .LANÇAMENTOS DA SEMANA�
'O Valar da Coragem (Po.1) A Freira Assassaia (Sus); A Coisa (Ter.)

Playboy _ vídeo colletor's 3 (Ero) Go FOI IT (Esp); Motown 25 (Sho);
Monster Mania (Esp'; Amos (Dra); O Grande Roubo do Banco Riviera (Ave)
Viva Enquanto 'Puder (Com_); 'Quiet Cool (ave); A Mulher do Chefe (Com),
U-2 (Show)' (Sho) - <,

I·

I
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-'

ESTADO DE
-

SANTA CATARINA
'

pREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL

. ,

,

DECRETO N° 1.501/87
Fixa

-

o preço dá pavimentação à paralelepipe-'
do para o trecho que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, no uso da ãtribuição que lhe é conferida

pelo item XXIX do,artigo 70, dà Lei Complemen
tar N° 5. de 26 de novembro de 1975, e de êon
formidade com o disposto na Lei Municipal N°
699/77, de 22 de dezembro de 1977;
DECRETA: ,

Art. 10 _ Fica estabelecido que o preço por
metro auadrado reíerente a_ pavimentação à pa
t-alelepi'pedo dos ímóveís especificados no Edital

rle Custos N° 24181, de 29.06.87, será de ,Cz$'
310,,53 (Trezentos e dez cruzados e cinquenta ,e

três centavos) o metro quadrado.. _ .

Art. :lO _ O preço fixado no artigo an,te:Ior 0-
-

bedecerá as modalidades de pagamento fixadas

no artige 12, da: Lei Municipal Nt:' 699/77,
_

de

22.12.71. pela Lei Múnicipal N° 945/83, de 29.

12.83, pelo Decreto N° 471/77, de 22.12.71 e pe-
lo Decreto N9 901/83, de,29.12.83.

.

.

Art. 3a _ ESte Decreto .entrará em 'Ylgo�. _na
data de sua publicação, revogadas as dISpO�IÇoeS
em contrário.

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1987.

DURVAL VASEL
Prefeito Mun1clpal
IVO KONELL ,

Secretärío de Adminlstraçlo-

ESTADO DE SANTA CATAlUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

\

JARAGUA 00 sm

DECRETO N° 1.498/87 '

.

Fixa o preço da pavímenteçêo à pa:ralelepIpe-
do para o trecho que específica. ,

O PREFEITO MUNICIPAL DE J�GUA �O
SUL no uso - da atribuição que lhe e, eoníerída

pel; ítem XXIX do artigo 70" da Lei Complemen
tar N° 5. de 26 de novembro de 1975, � �e con�
tormídade com o disposto na Lei MunICI�a,1 �
699/77, de 22 de dezembrO de 1-977; ,

_DECRETA:
",

-

r
Art. 10 _ Fica estapelecido que o pr�ço .

po

metro quadrado reíerente a 'pa�ment�çao a .pa
ralelepípedo, dos imóveis especIficados, n� E�t�de Custos Nó 21187, de 29.06.37, se!a e z

J

:310,53 (Trezentos e dez cruzados e cinquenta e

três centavos) o metro quadrado: .

0-
Art. 20 _ O preço fixado no artígo ante:lOr

bedecerâ às modalidades ?� paga�e���/7f;xad�! '

no artigo 12, da Lei MunICIpal N '
.

12. 12.77. pelér Lei Municipal N° 945/83, d� 29 �
12.83 pela Decreto N9 477/71, de 22.12.77 - pe

"

lo' D�creto N° '907/83, de 29.12.83.
.

Art. 30 _ Este Decreto entrará em �l,gor. _na
data de -sua publicação, revogadas as diSpoSlÇoes
em contrário.

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1987.

DURVAL VASEL
PrefelJto

-

Munidpal
IVO KONELL"

,

Secretärío . de AdDdnlstração e FinançaS

VA.RIG·
Passagens . e Cargas

Rua CeI. Procópio Gomei de Oliveira; �90

Pone: 12-0091 _ JaraflUá do Sul-SC. '

--------�----��----�--�--------�--------�
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA-DO SUL
DECRETO N° 1. SôO/81

-

Fixa o preço da pavímentacão a paralelepípedo para o trecho que
específica '

O PREFEI10 MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, .no 1:150 da
atribuição que lhe é coníerída pela ítem XXIX do artigO 70, da Lei
Complementar-N" 5, de 26 de novembro de 1975, e de conformídade
com o disposto na Leí Municipal N° 699/71, de 22 de dezembro de 1977;

D E C R E T A: ,<
• ....,;

Art. 1') _ Ftca estabelecido que o preço por metro quadrado refe
rente a pav.mentaçäo à' paralelepípedo, dos imóveis especificados no
Edital de Custos N° 23/87, de 29.06 .. 87, será de Cz$ 310,53 -(Trezen·
tos e dez cruzados 'e cinquenta e três centavos) o metro quadrado.
Art. 2" _ O preço fixado no artigo anterior obedecera as moda

lidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal N0 ..
699/17, de 22.12.77. pela Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83, pelo
.Decreto N° 477/77. de 22.12.77 e pelo Decreto N° 901/83', de 29.12.83.
Art. 30 _ Fste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as dísposícões em contrário.
Jaraguä do Sul, 29 de junho dß-l981.

r

DURVAL VASEI:
'Prefetto MUDidJ)al
IVO KONEll
Secr.etárlo deA�,- ,

� PID_çu

ESTADO DE SANTA. CATARINA
'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO Sul

EDITAL DE CUSTOS N' '23187

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de
Planejamento e da Secretaria; de Obras e Viação, divulga pelo pre-,sente Edital os custos relativos às obras de pavímentação à paralelepípedo da Rua 175 TUBARÃO, e esclarece que os valores abaixo es
necífícadoa constituém tributos estabelecidos p�lo Có�igoT r i b u t á r i o Municipal e Lei Municipal N9 945/8:>', de
29 de dezembro de 19f13, que versa sobre Contríbuíção de Melhoria,
regulamentada relo Decreto N° 907/83, de 29'de dezembro de 1983,
..e é devida por todos os proprietários de imóveis beneficiados porobras públicas. '

,

'

,

-

, _

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS ÚBRASAs obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os
,custos abaixo espefícados:

'

ELEMENfOS' QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. Total
OI - TERR/\PLF.NAGEM: Escavação'

.'

carga, transporta '.2.020m2 H5,80 33.9:>6,0002 _ PAVIMENI:AÇAO:
2. 1 . Regularização e compactação
do sub-leito} '2.020m2 4,80 9.696,00
2.2 Base: Matertal de areia, aquisição
de materiais e execução - . 2.020m2 30,90 62.418,00
2� 3 Revestimanto: Paralelepípedo-

meio-fio, tran.�porte e execução' 2.020m2 156,54 316.210,80
03 _ GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:
3.1 Tubulação: aquísição 'de mate- "

•....•.. , ..r.iais e execução <, 2. 020m2 ,19,20 159. 9�4,003.2 Caixas Coletoras: aquisição de
.....•.•..

materiais e execução 2.020m2- ",50 IS. 150,00SUB TOTAL •. . . ',� .; . • • . •.

'

..•.....••••... Cz$ 597.394,80
ADMINISTRAÇÃO '(5%) ;.. ..

-

Cz$ 29.869,74
T, O', T A L ." >... . '..... Cz$', 627.264,54,

04 - CUSTO TOTAL: Cz$ 627.264,54 (Seiscentos e vinte e sete milduzentos e sessenta e quatro, cruzados e cinquenta e quatro centavos),4.1 - Ares à pavimentar igual 2. 020m2
4.2 - Custo por m2 igual Cz$ 627.264.54 dividido �z$ 310,53 (Trezentos e dez cruzados e cinquenta e três centavos).b) DELIMI-::'AC'.ÃO DO TRECHO BENEFICIADO
E beneficiado a RUh 175 _ Tubarão, a partir do' seu início no en.trancamento da Rua 16 _ Barão do Rio Branco até o seu f�nal.c) CONTRIBUTÇ.�.O DE MELHORIA '"

-

-

K'Contribuiçã:O de Melhoria se.rá cobrada, por propriedade, levando-
se em conta a testada dos mesmos., , , _

.

FúRMúLA: Testada do löte murtlplicadó por 1/3 da largura do leito
da rua multiplicado i*10 custo do-metro quadrado igual Custo Total.
O reeolh tmentç do

�
Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal."

.

,- PREFEITIJRA MlJI'.IICIPAL DE JARAGUA DO SUL,-29 de junho de 1981.,., ,

, -

QURVAl VASEL _ Prefeito M1ID1dlpal _,

ARISTIDES P.AJ.'\ISTEIN .;.. Secretário de Planejamento
AFONSO PIAlERA" NETO .

_

'

Secretário' de Obras_ e Viação\ "

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\ ADVOGA,DA• � •

T

Dra. Aurilene M.. Buzzi
Questões' de terras- ; âddentés' de 't:r:aDsltb - tn
ventaríos - cobranças e' advocacia em

.

geral.
, .'

',-

+
"

."
•

-

Rua ReiI).oldo Rau, 86_ - sala 4 _' Fone 72-2711

EsCritório Cootábil' Gare'ia
CRC-SC sob Íle? 0075

-,

- • Escritas flscals e' contäbeís
. - Im..,Ó8to de Renda'
-' Registro de Mlcro:,Empresa

,- Confira a eficiência de nossos. sereíços,
Rua. Barle 'do Rio :a,ranco, 168 - Pone: 72-0695

e
r, PERSIANAS • BOI • ESO. ,DE ALUl!l�NI�

......

�. R!�L�!.:!:U��SC-= \,._ / , FONE: 10473172-0886 ...

Persianas horiZontais e'verHtBl';
box para banheiros,

.

divisõe$, toldos, portas santonadas, esquBdrias
e cerca em alulntnlo. -

.

Consulte-nosl Fone '12-0995'
.

ESCRITÓRIO JURIDICO

_�José Alberto 8alb'osa
Alexa,odre ,DeUagio'stioa 8árbosa

ADVOG.1.'lOS

Rua Joio Marcatt� '1. 13 ., 2°..ander, Sala 204

JBra�6. do Sul.

SUBA NA

.

C H E!
'

G O U /- A

, 'f'!'" , ,

CONCESSION.AR:lA KONDAr, DA kEGIÄO. CO-'
MßRCIO DE 'MOTÖS, ASSIsrENCIA,·'IECNICA

.

_I, BqlJTIQUE HONDA-WAY�"

BNTRl! NESTA H O N DA DA MENEGOTII
, MOTOS E SAIA PILOTANDO Â SUA MAQUINA.

R_ AdéUa Fl8Cb.er, 23G (Rodovlá BR<l80)
FoDe 72--2999. _ Jarag1iá �o Sul _ Sf:.

. __r:
__.:""....... . __ .. ;. ',,;1- ':'7--.....--

, '

ESTADO DE SANTA CATAlUNA
!

• PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00' SUL
I EDITAI. DE CUSTOS � 24/87

.

,

I,

. ,

/

A 'Prefeitura Municipal de �ªraguá do Sul, através da Secretaria de
Planejamento e da Secretaria' de Obras e Viação', dívulga pelo pre
sente Edital os custos relativos às obras de pavimentação à parale
lepípedo da Rua 231 OSCAR MOHR e esclarece que Qs valores abaixo
especificados constituem tríbutos estabelecidos pelo Código Tribu
tário Munierpel e Leí Municipal N° 945/83, de 29 'de dezembro de
1983, que, versa sobre, Contribuição de Melhoria, regulamentada pe
lo Decreto N° 907/B3, de 29 de dezembro' de 1983, e é devida por to
dos' Os propríetártos de ímoveís beneficiados por' obras públicas.
a) MEMORTAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e' com os

custos alJniX:Q espectücados;
-

-- -.
-

ELEMENTOS �QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. Tota.1
01 _ TERRAPLENAGEM: Bsca -

I

560m2 16,80 9.408,00 i
. :

-

II

vação, carga. transpette
02 _ PAVIMENTAÇÃO

2-; -1 Regularização 'e", compactação'
do sub-leito .

2.2. Base: Material de areia, aquisi
çäo dé materiais e execução
2. 3 Revestimento: Paralelepípedo '

--- meio-fio, transpette e execução,
:-

,560m2 '156,54 87.662,40" ..
.
03. _ GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
3.1 Tub 1.11ação: aqulsíção de mate
dais e' execução
3.2 Caixas Coletaras: aquisição de '

materiais e execução 560m2 7,50 ·4.·iôo·,Öö
SUB TOTAl - 'Cz$ 165.614,40
ADMINISJRACÃO' �5%) .••• •..• ••••.••• Cz$ 8.280,72
TOTAL ::. Cz$ 173',895,12'
04._:-CUSTO TOTAL: Cz$ 173.895,12 (Cento e setenta-a três mil, oi
tocentos 'e noventa e cinco cruzados e doze centavos) .

4. 1: Area a pavimontar igual 560m2
4�2 _ Custo por, m2 Igual Cz$ 173.895,12 dividido por 560m2, igual
Cz$ 310,53 (Trezentos e dez cruzados ,e cinquenta; e três centavos).
'b) DEUMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO '-
É benefícíado a Rua 281 _ Oscar Mohr, a, partir. do seu inicio no en

troncamento da Rua 181,_ Marina Frutuoso até o seu final. '

cj CONTRIBUIÇÃO DE :MELHORIA
A.Contrí.m.cão de Melhoria será cobrada, por propriedade, levando-

,

sê em conte a testada dos mesmos.
,.,

�

,

FORMULA Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito
da T1}.a multiplicado pelo' custo do metro quadrado igual Custo Total. . ,

CUstoToter... � .1 .

O recolhimento GO Tríbuto �serâ -díretamente 'ao' Tesouro Munícípal.
PREFEI� MUt'JIClPAt DE,,JARAßUÄ DO stn, 29.de junho de 1987 .

, DÜRVAL VASEL _ Pl'efelto Munldlpal .

'.

ARISTIDES .PANSTElN _ Secretário de Planejamento, t '.

i' AFONSO PIAZE:RA NETO _ SeáletáI10 de Obras e Vla,Çio

.

i

560m2 � 4,80 2.688,00"
........

560m2 _30,90, 17; :),()4,00

,/ .

560m2
• t ••••• r

79,20 44.352,00

,

I,

-

Organizàção C,ontáhil'" A, Comercial " SC Ltda,
Delxé lob nossa responsab1l1dade os serviços contábeis de 9ua emprego

RUc1 CeI. Procópio GomeS de Olíveíre, 290 - Fone 12-0091 ' .
'

Jar� do Sul - SC.
/

Clíníce Veterinária
·SCHWEITZER .

.:

DR. WAtDEMAR SCHWEll'ZER
. Clínica' de pequenos e grandes animais, círurgías, 'vacinações,

, raio x, ínternementos, .boutíque. .
.

Rua. Joínvtne, ,
n'-1.178 (em frente ..o Supermercado Bretthaupt)

_____

' Fone 72:-2Q40 -: laraguá dQ "Sul - Santa Çiltarlna..

.,. .'

. -

De i8 a 26 _ I Fei�a de Malha. Dia 18 - Encontro de Corais Dia 19 - Passeios Cíclístíco
e Motociclístico e Concerto de Violão Dia 20..... Inauguração do Museu Municipal Dia 24

.

Pestíval da MÓsica Sertaneja _Dia 25 _ Campeo ato dê VôO Livre- Dia 25 - Festíval da Canção
.

Infantil Jeraguaense e Show 'Blumenália Dia26 � Festival de Bandoneon, Paraquedísmo e

futebol. '

e, A sua participação é muito, importante .

Integre-se à Semana de Jaraguá

.

...-;

,��
Av; Mal. Deodoro, nó 158' .... Jaraguá' de Sul/SC. fonel ,72-1771, 12�1095 e 72-2614

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\

CORal!lO DO PO,V<:),

Foi concluído domingo campeão CQléglo' Roland' E no dia 5 de dezem-
o Campeonato' .Regional Dornbusch•. více Colégio bro, de acordo com o

. de Volibol 'da Liga Re- H�la!ndO. iGonçi:llves; técnico Atiovaldo Xavier
gional de �olibol e Bas- lnfanUI f�O .,::. cam-

.

dos Santos;
,

,a
.

,

equípe
quetebol., eOlil 'a -procle- peão ColégjO ,Duarte Ma- l{ohlbach/DME inICia
mação dós éam�ões, da galhães, ,vic� Colégio uma �'tOu.rnée" .a' cídadês .

�pOrad,a. As .. 'partidas �eresa' Ramos (Carupá)'. do Vale do Pamaíba,
do finál de semana. nas AMISTOSOS. São Paulo,' para amísto-
diversas categonas, fo"! INTERESTADUAIS. SOS diante' dos séleciona-,
ram Armalwee Ox2 Clube O público jaraguaense 'dos de Taubaté, São Jo
Pomerode, Confecções terá ocasíão de assistir sé dos Campos e 'Campos
Gnthus '3xl Clube o Po- bons amístosos ínteres- do Jordão, Antes disso.
merode, MGlC�lfusol t�duâis de volíbol neste deve jogar etJl Jaraguá,
�'x0 Ki�Kaska, Homago sá�ad? e domiD:go.! ,ne;>, n,';1Dla série de três parti;
OX2 Roland' . Dornbusch. Gl.páSIO �r.tur . M.uUe!" . das, com a' Frangoslil. de
Teresa Ramop' 0x2 Duer- Neste dia 18 jogarão' 11\0 por(ó Alegre;" uma 'das
te Magalhães e AGV 3xl ,Ilria;sculinö e femij:nÍll!O� 'sete mélhores do ··Pais.

.

dube -das DOze .. No a" EtÍlbraco (Joinville)· x ,.

dulto mascullno foi cam- Instituto. DIocesano, San- Va'rz'··ean·u' del·ll'e'peã a MGlConstruso]l, to Antônio (IDESA) de

viPe Ki-KaSkaV'Urbano, Taubaté, São Paulo; e na

3C1l Confecções, Grithus e manhã "de domíngoKohl- ,

.

'�sell.fl.'lal'l.sfas'4(1) Clube Pomerode: . a" bach/OME x
'

IDESA, '

,

dulto femlDlno' _ campeã qUé voltam à quadra no-

a AGV/Wagner Trans· 'vaménte na quarta-feira;
I ',A nonâ.· e antepenúltl

portes, vice A,rmalwee,' em Jéiraguá do SUl. 9 �a rod�da.>,da fase ç�_
,30) Clube das Doze e 40) IDESA joga' .segunda

. oú
�f.icatóri.a .' do Cam. peonaRaio X. No mirim ma$- terça-feira em Blumenau. I

culiJl.O """:" campeã C1ub� diante d� Artex.
to MunicipaJ Val'7Jeano

Petrierode, e 'Vice. ArmaI"
de Futebol,. rea.lizada do-

wee;' lidrlm feminino Elap'a 'di' 'End'uro"
milD.go_ pratiqamente as-

segurou a. çlassificação à
CERTAME 1)4 LTF ,

; , equiPes iIltegrantes 'das
TEM SEQtmNtIA . Chaves Vermelhà e Azul.

Esla''dua"l' "ei'
.

Mecânica ,Cesar '110 Vi-
O Campeonato Sênior la .-Nova,' "Indepedente

da Liga Ja�agúaense .

de
. " OxO Nova A�ança, Can-,

Futebol. qull'd·e tetex!° ��-
"

Ja'ra,uua�; tareira Ox', Olaria, Ban-,
tafogo o li, er, ,.

.

-

J�u ,2x2 Rip,MoJ)la, C�
dada na tarde deste dIa tinental 2x1 Canarinho ê
18, a �nlUt4na dO' re- O CamP$orlatõ Esta- NOva 'Brasília, WO x WO
tunto, co� Os jogos j'oão d,.ual de Enduro, -em suas Cobl'a, foram os resulta
Pessoa x MalviOe, 'Bota� três 'qltegorias, terá "de- dos e cujos principais.
fogo x Veter�s e' Ca-

\,
senvolvida

..

neste domin- colocados na Chave Ver
xias x Alv()rada. �o sá- go, _dia 19, a quarta eta.. melha ,são Estrada' Nova
bado passad9> .A�oraQ.a pa em Jaragúá 'do Sul, Nova Aliança e Indepen�
O x W JoãO Péssoa, Bo-, marcango os festejos dos

. dente con. 7, Cantareira
tafogo �xt' Guia!:,. e Ve-. 111 aIl0s'de fUndação 1da e Olaria 6 po'ntos; Cha... _

teranos 'Guaranrlrim, 4x2 cidade'. Ö Illimerô de
Malmce., foí;am os l'esur� d.:UPlas"· foi' 'fixa.db ··'e.m. ,va .Az1Jl - Continental e,

, • . " Rio Molha 8, Bangu
,

7-,�
,

t9,çlos. . , ; 1Q, :com, a larg�d:a. aêon- Canarblho 6 e Portugue.. ..

;Pelo qúâdrangular to- tecendo às 111 !'defronte'áS' :t
35 S B'·th � sa pan: os.

,

<

mem�>rativ:q.. aos ,'.'
ano reI a�pL Motos e I o

da Liga, Pónte' preta 4xO neutralizado para almo- Neste dcmingo joga-
FrancisCO de' pap,la e Vi- ço· e abastecimeIito. além .. rão a partlI; das 8h30, ..

tória �O Ouro yer�e. da chegada, vai. aconte- Portuguesa x Continen"
Ponte Preta x VIt6n�· 'e' cer. n<?

_
Agropecuário. 'A tàl, CObra x BangU. Ca

Ouro Verde ,x Pranclsco promoçao é do Jaraguá narinho x Nova Brasilia
de �aula, jogaI? n,este �o�� CJube/Fe4era�ão XV ,Noveinbro liA" � �
dOlnlngo e no;.. c:ha �6.:no CataI1JIlénse de Motpdi1 Atsepwn, Santa. Luzia ·X

'ti Clube Jaragua�nse Tages da Silva, 39) Rogé último' )ogo do qua�ran- clismo, com ,apoio da S. Mtönio, .Braverde,
.

x;'
de Xadrt'Z:. realiza, .'nos do ,BorchaJ'dt; 40), .Roper- guIar, logarão' Vit6na, x SECET.. XV Novembrô "B".

- dias 18. ê 19; 25 e 26 de to Luiz Zehndet; 59) U-
'

Francisco de.: Paula. O Enduro ' das
.

1001
JUlho, o "II Torneip A-' lisses Sterhein. 60) Au- A LJ�, lixou a data de, Trilhas terá percurso de SELEÇÄO VARZEANA
berto de Xadrez dé • Ja,:_ • gueto Poffo; � Amo 21 de julho, como' prazo.. 220 quilPmetros, passan- Já está convocada a

raguá do Sul. "Prefeito DereUi: e 80) Dalton Fis- fatal. par':l a, inscrição das do, alél!l de Jaraguâ� por Seleção VaIzeana de Fu

�al Vasei"; pelO' si�- cher-. O aube téalizou equipes para o Campeo- Corupá;' Massaranduba, tebOI. que enfrentará na

,tema suiço. em cinco ro.l ", �mbém dOlt:\ match, con- natO' da 2' Divisão de Guaramirim, Schroeder e tarde do di'a 26, no Es
dadas. As' inscrições gra tra São Bento vencendo Amadores," qúe inid�-se Barra Velha. As' catego.� . tádio Max. 'Wilhelm, a

tuitas estão abertas no pOr 5 a O e 4,5 a 0,5. no dia "2' de agosto. rias que di�putarão são Seleção-de R)o Negrinho.
'CJX ,andar superior do a graduado especial in- Foram convocados: João·
Cine Jaraguá ,até, o má- R 'b II C D I' CI

di'Vi!dual, gFÇldUlldO em. ··Coelho 'e· Nelsinho ros-
" Xitno uma hora antes do a OCu

-

ven .e n ru duplas e estre8��/no- 'trada Noya), ,Aldo (Inde-,
iniciO d() Torneio. / -A > . vatos em -duplas. Os te- pe!nd�f.e,),: M8I1'i$0, Luac
premiação será até o ter- O Torneio de . Truco pe Vira Copo' (Ofic.. La... sultados e .. a '.

� premiação e Dentinho (Olaria). Mi-
�ce.iro .colocade; . Menegotti Veículos. S.A. toaria e Pintura Marina) dar-se-ão na, Caesar's ro, MaUJ'icio e. Rose (Vj-

No periodo de 19' a 08, realizado no dia 11, re- com. Marino Stflphani e Club e. a coq:tputação es- la Lenzi),. Manoel, ,Cide e '

lr.ealIizou-se o �'To1'nleio, sultou em êxito, cÇ)IP a Ademir Pedri,: 3°) .Equi- tará ao "encQrgo da Soft- Carlinhos (S. Antônio),
de' Novos Balduino Rau- párticipaçã,o das' oficinas pe Faca 'Facã(j (Weg I), ware (3oIIlPUtàd�es. Evaldo( Mec. César). Hé-
lin.o", que .reuniu os en- clientes (ia revenda,; A cOm Eduardo Patetnoli é, No �?mingo subse- lio e Renato (ArsepÚJn),
xa�ristas

<

com apenas, classificacão ficou s�o:, JO!lé Qrebe.i,i �'1. ·Equipe quente; dla" 21, nO At'- Milton, (Braverde), Or
dOIS meses de 'aprendi- 10) Equipe Raboçh,,(O�IC. Samuea ,,(Ofie., Mec. Sa... t6d1romo AI1thyr; B�l'f' ).}�n4o e Laércio (Cana,n
zagem. A colocação fi- Mec." Reiboch Ltda), com muca), com Samuéi' do tha�pt, no:va, etapa do nho), Ezequiel (Bangu) e

cOll sendo:. 1?), Oerd. Al- BejrI);ardo RapocJl e Ari Espirito Santo. e Walde- Campeonato Catal'iJlense Gato
.

(XV Novembro
Jr� SpUtet,' 2<') Sidney Lutchenberger; 2°) Equi- mar Maas. -de Cross. ' "Art).

ConbecidasadversáriosdISRegillais
Jaragu� 'd€i Sul corihe: Jaraguá é também cabe

ceú' oUcalmente sáöadd; ce-de-chave. Na'.'Chave
dia 11, 'os adversários "A" est�o Na�gante.s,
nös �OgoS Regio�ais. que Timbó.. Porto Belo" Bal
sê realizarão na 'segunda neärío Cemboríú e ,São
quIDzelD.a de agostO" ,em Bento e ua Chave ; "B';,
Timb6, e qúe classifica- Jaraguá 90 Sul, Pomero
rão os municípios para de, Luiz Aly�, Tijucas e

os Jogos Abertos de Joínvílle.. . No voUbol
Santa Catarlna:, marca- maScuißnOi) Chave "A"

dos para ..
outubro, em S� Bento, Naveg�lf;es,

Criciúma. 'No' bol�o mas- Jaraguá, Indaial e Tím-.
cuIlnó, onde é cabeça dê bó; Chave "B" _ Ba.1neá
chave" . Jogando centra río Cambóríú, Luiz AI
todOs, ,Ja,taguá do Sul ves: Tijucas. Brusque e

terá tomo adve,rsârias as Garuval 'voUbc>1 femlnlno

seleções de Barra Velha, Chave liA" _ São Bento"
Blumenau, Brusque. Gas- Jereguä, Joínvílle e BaI

par, Itajai e Timb6; 'no neárío Camboríú: ,C�ave
Kadrez masculln'O, 'neSte \'B" _ S. João Bafista. Ti
mesmo sistema de dispu- Jucé\s, Luiz Alves"e Noya
ta, oe tabuleíros locais' Trento. Finalmente. no

enfrentarão os
: enxadrís- . :tén!' de mesa,�p

�s de ":aaln�átió 'Cambp- Jaraguá! do Sul, Bá.1neâ
dú, Benedito NovO. Bms- ,riO CalJlboriú, Blumenau,
,que, Itajai, São Bento do Itaja! e Timb6 disputa-
Sul e nmbó.· rão aS vagas.

,

�No futebOl de salio,

Bolão : ·I,rBeiQ bllellueia cid'ade
o Clube de Bolão' 81, e Vasto Vt:'rde.

Miliado' à Sociedade Es- Na partida de estréia"
pOrtiva e Recre�tiva Vi- dia '. 1<1, jogaram Vt�iren
eirense. éStá, realizando o se Je Tupy'.• Nest'7 siibado
60 . Torneio de BolãO "Ci- iniciando às 9 horas. 'jo
dade de Jaraguá"; Em garão' Bae,pendi x. Vasto
dispUJta 'ido tr-oféu tran- Verde� Caça e Tiro x

sitório. ganhO em duas Tiradentes, Pinguins"" ,x
oportunídades 'pelQ Viei- Floresta, Tiradentes x

rense e pelo Vasto Ver- Vieirense. ,Vasto Verde
de, participam ,oito s� x Pinguins," Tu.py x Caça
cieda�, c1assifioandQ'{Se , � 'l'U'0, :FlO;resta x Bae

quatro para.as finais� pele;> 'pen�l,; .,Tupy �.'. Tifaden
sistema d�, chave c�- �s" Vasto Verde ,x FIo
da. Na chàve liA'" estão resta, Vieil'elisC!":X; Caça
Caça e Tiro -BlujmE$au- :' e Tiro e" Baependi x Pi.n
ellse, rr1radentes (ttaj,a1l': guin�. No d()�go �
Tupy (Joinville) ,e Vlei-. contecelrão. quatro, . par
rense .. e. na Cháve u�" tiq.as pela$ fa�s. seIilifi-

': Baependi, :Floresta (Join- nal e final.
ville), Pingums (Indaial), '

� • � I •

'Tarneio Aberta de Xadrer Ilvimenla
• .'.. ',.. -. . 'oi·' '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Situacãe critica
.

de ra.e .eblliArie·preecupa dirigellle sildical
Is laetaçAes de 'flâViÍ'Jesé i?:E:=o�'i� ���: :pE:!E ;r,,:=10j::�!: i----�---'----:.::;._,.-----------�,'-,------- dústríes da ,Construção tome tenso, .Os empre- ram a prática das térlél8 ,�

e do MobiliArio de 'lar.a- siU'ios do setor ;já trata· coletivas, para pre��: �t
guá' do Sul, que tem base ram da questão e como var 0., quadro, na espe- �;;
terdtorial', sobre os 'mu- Os ramos são díverstãca- ránça.'de que o quadtoJ;�
nícípíos. da região, maní-" dos, aumenta as �ifictil. se modífíque", dísse, '1 �:;,
testou a sua, preocupação dades �rd e ecordo , Gê A' tendência atual,'

,

quanto à ,grave ,. situação acrescentou que a, greve perMmdo a 'si,tuaçãô�"
por que

-

, passam 'algun$ havida na Weg, na ,ú,lti- segundo o presidente do'
1

'segmentos, do, setor . e ma $�J;Ilana; inaugurou Sindicato das Indústrias ':Y,
com relação a convenção uma nova fase em termos, da Construção e do M� "

coletiva de trabalho, de síndícalísmo, com re- biliário, é.de que às em

que discutirá a p�rtir 'do flexos em todos os ra- presas adotem ,em pri.":j
dia I 24 questões salari-, mos de atívídades, "mes meíra ' ínstäncía as fériaS '�
aís entre' patrões e em- qúe prectsan-os aprender ioletivas em Segunda o- ii

pregados; Neves' ,disse a eonvíver com li situa- adiantamento, de fé:rias,
ter conhecimento da pro- çãO" •

. em 'tercetra a redução ,dé(
posta preliminar elO sino Outra declaração' de jornada de trabalho, e,
dícato da categoria pro- Neves demonstre" a pr=c- por última • a dispensa
flssional" onde dentre as cupaçãó com o, estado como medida extrema. (
exigêndias 'que conside- das ípdústrias moveleí- Este o retrato atual dd
ra "absurda", figura o' r�s, ,cuja,s vendas, de, segmento qu� represen-'
pagamento de um 'resi- dezembro par� cá, caíram ta, mostrado a ímpreasa
duo de 20<J({ relativo" ao sep.si-velmen!te. "Hoje local, no m�10 da s;_sr�... ·

ano de 1983.
'

'as índústrías estãO 'y�n- na.

Orquestra ,de·! .Câmara "I$tréia ,sextl
ESrel,la' 'de Artes· A estréía-. da 'Orquestrá '

de Câmara de Jaraguá- A UCRll dó fúDdonou na. quarta-feira. Um pt-
do Sul, da Sociedade Cul-quete fOnDado pelos professores grevistas e por mem- é, alieializada tural Artfstica, vai a,.blOS ,da. CtJT� lm,ped1u, 'a entrada de fundonár1os e

,
.

. , contecer às �'20 horas' doda 'direÇão;- em sinal de protesto contra o decreto do'
A Secretaria da Edu- dia 24 de julho, . sexta-gover1l'Bdor Pedro IVo e o an6ndo de ,p�s:lo' aos

,cação 'do" Estado de ,San- feira, na Çasa da Culturagrevistas. 'ilaragw\ �tá agora vivendo novos tempos
ta Catarina'. através da quando o público poderáco� os mov�entos �e, engrossam,� cada cUa.
Po.J;taria 2.ß09"de 21 de afenr\o tl'�balho iniciado

� 'ó Partidc dos 1'cabalhadores vai eleger a sua neva abril c;le ,196'1, ofi�ializou em março pasSado, com

Executiva'Provis6ri.a, neste sábado, para os .. ",-ro,'x,imos 9 registro da Escola de o instrumental fOrmado
, r,

Artes da Súciedade Cul·
'

por, l2 violinos� 2 violas,seis :m:",seS. Duiante este periodo l,laye_rá.:_ cgÍJ;v:ocac;:ão tura Artistica de Jara-, 3 violoncelos e piano. OdOS 'fHiados praa a eleição do Diretório M:unicipal. ,O
gUá do BQ,!, fornecendo- maestro- Ricardo Feldenspif �stá ainda se estruturando �',garallte que parti-, lhe e diploma legal, nos disSe que há grande en.cipa das ele,lções do 'próximo ano " CQrre. sózinho, mesmos moldes de'

'

uniasem coligação com' qualquer outra agremiaçã.o. éscola formal: Dentro do

)_ .A ASsoClaçlo c�m�r�aI e �dústrJ.aJ, e� cÕnvê�io, contexto a Estola de Mú-'

com a Fll!SC; val prolJ10V� nos dias �23 e 24,PI'6,x1mos, sica, ciu� ��s�� 1980 vem
, '

'De ....to"
"

á 'lnlsttad pe sendo esm,turada, pas·o curso "Petrda Zero fa. ,que ser m, ,�.
sa a ter caráter oficial alo prof. ,Salvâdor JJalaguer F�o� Q �t� por p�i·
concessão uo dtploma'C'noclpante é' de, Cz$ ' ....500,00, estando abe�as ,as ,1n,scrt·,
final do..-' curSO, abtindo;çõcs na ACUS;' pêlos telefones, 72·1044 ou 72-17�., com i$�1 . perspectivascom , Je8n�\e.
para q(Ie.t. novos ClJ-rsos.•

possazn set' ministrados
Oficialmente, como, de

,; ballet, (lrtes' f plâsticas,
arte dramática ,além de
outrOs. ,

',' f.,

Os pr6ptiôs 'pr9fes.so
res, com, iSso. pqdem sei
registrados na Secretaria
,da EdUCi:ação" segundo a

dIretora
, da Escola: de

MúSica Vâhia 'Pinho, que
inf01'mOll a' abertura ,de
inscriçqes para aulas de
flauta trans;versa, a ser'
ministrada' ,nO 'se�o
Semestre let�vo.

,

FILMES SUGERIDOS /

Viver e Morret" em L.A.: Dot e Coala. A" Prin-'
ceSa 'e o Robô". Qolden Girls. Guerr.eiros de
'fim de ,Sêmaha. �erican Anthem. De Volta

para O Fútu}'o., O Nome da, RoSàI., A Cor do
Dinheiro. Viagem ao Mundo dos. Sonhos., A
�·Mlssão'. O Destemido Senhor, da' Guerra. Fal'
cão _ O Campeão dos C�peões. Def _ Con 4,
A T�stem�a.'

,

"

fi

"Conheça o prátiCO e $egUro' ''VlDEO�HE�W! •

:utl�e nossas promoÇões de Jul�o e AgOSto.

"I'.'JARAGUÁ VIDEO CUmE _ Av. GetúBo yargaiJ
Do '49 _ l' 'aadar _'sala 109 _ Pô..e 72·2059.
i'�

o
r ",. �' \

;, 1
-

'1

, � ��----�--__------c i -

••
' �_-------�--------�--�----�----------�--

_ Os eXpoSItores' da Feira d�'Mallla, ,estão' íam�
tando a falta de cooperação de algumas ,empresas do'
ramo; que estão tentando prejudicar o brilho do even
to, lançando promoções ou mesnío abrindo ..postos de
vendas, nesta época, A Feirá, além do cäréter c�mer-,
cíal tem, tambêín' caráter filantrópico, em prol da. cri
ança I·�iente. Um, clima ínemístoso "está formado.
Que penal' ,

'

"

_ Os deputados" futegrantes da Fr�nte parlam�ntar
Coo.f,.�raJ1vista, e.stIo realizando visitas as cQoPßratt·
vas catarJ,neD.Se$" pálra analisar e discUt1Í'",as i últlm,as
medld:.is '�vulgadas, pelo Governo Fed�ral. No dia. 23,
a Frenté estará às lOh 'na Cooperl't;ljara, emrJaraguá
do Sul e ,às 14h, na COOperjurltt. em Massalranduba.
9 depúlado ��uIo �uer mtegra a Frente Cooperati
vISta.

-"

_O secretário Ivo Konell, também presidente ,do

PMI;>B.� qualificou o presi�nte da.Câmara, . vereador
Ortval Vegini de "falastrao" ,desaflande-? 'a ,�presen
tar .provas e documentos acerca de prá,tlcas, llregul�·
res 'que, estarl�I:D acontecendo na Prefei�ura,.�e Vegl
Di se'g1iid�e�te vem

�
anunetando "a, d1vlllgaçao" sem

, que, no 'entanto,' cumpra a promessa. Ivo 'está, ,a
guardando.

AN11!S DE TOMAR UMA

, DEcisÃO, TOME UMA

DEClSA.O INl1!L!GENTJ;.,

·Calé SI$S'E"
"

.

.
.

Jaraguá' Vídeo.- C'lube

O dirigente, preVê ,

di
tículdades na: négoeíação

P(i�abéns

t\lsiasmO entre Os músi-'
cos, na quase' totalidade
jOvens de Jarag1iá do
Sul, em SU(I maior parte,
alunos' da Escofa "de MlÍ't

,

sica da SCM. •

J'
Acrescentou o maes

'tro 'qÚe
'

parn comple�aJl
a orq1lestra. de c,prdasrt,
são necessárias m�is, vio
las e contrabaixo, "o qu�
acreditamos, ,ser pOssivel
nu futuro próximo". O
programa de estréia

'

da..
orquestra é este:

1 _ Die Musici '

2 _ Cânone a 4 VOzes. de W.A; Mozart
'1 _ Alamande, de Samuel Scheidt

"
,

4 _ Bourrée, de Georg' Friedrich Haelldel .

5 _ Rigaudon. de Gepr.g Philipp T�lemanD, ,

6 _ Dança. antiga' ','
'1 _ Só�ata n° 8, de Artânge19 Corelli
,8 _ Valsa, de TPtm,nas "Brah,ms

, 9 � Cielito lindo. do folclore mexicl1Ilo I

iQ _' Pequena Suite ,do Boi-de-Mamão; ,de C. Albeito: c

Vieira
'

.

'

11 _ Ode à Alegria, de L. v.' Beethoven
12 _ Pequena Sere�ata Noturna de W.A. 'Mozart•. ,

1 o�·movimento
' h .�.

.

,J,

,Infantil"
"

, ,

CLlUSA L.S. WOHLGEMUTH

.' ,

..

,

Atendimento diário no 'Hospital S. JOsé,
junto a' fisioterapia _ Fone 72-1971

.' •O 'Serviço Autônomo Muntdpal de Água e Esgoto _ SAMAE �ß
JuagUá do Sql, congratula-sé com � FUNDAÇÃO SERVlÇO DE SAO-

, DE PÜBLICA, pelo qt1Udragé� quinto éUlO de luta pela saúde, tanto
na, palife curativa como prevenQ,va:, nas várl� áreas cal'entes de nos

"�o,'Pats, �"comemorar Deste dia 17'.,07.87� Agrad� aos serviços ,pr�.
_tado.'à elte

' SAMAE onde teve efetiva parudpaçlo na construção do
,

'slsfêDm, ,de' äbastedmento de água' e acbntnJstraçlo.
.
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