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Capital Sul. Americana do
,

Çhapéu:'
\

o Major Antônio'Wal
ter, da Escola: de Trânsi
to do Departamento

.

Es
tadual de � rênsíto, su-

, bordínado ti Secretaria
de Segurança'

-

-Pública,
.

esteve em Jaxiaguá .
do

Sul estac - semana, para
tratar sobre o - projeto
de c treínamento para e

quipes de educação do
trânsito, que objetiva
ampliar o Serviço de

campanbas educativas"
através da atuação em

cada mícrorregíão. As
equipes serão .formadas
por quatro .elementos

. representantes da Co

ordenação Reg,ional de
Ensino, PrefeLtul"a Muní-.
cípal, Policia Militar e

Delegáéià Regional de
Policia.

.

,

A atuação .
das equipes

serão nas escolas públí-"
.

cas das redes municipal
e estaduaL c na própria
comunidade. No período
de 10 a 15 de agosto, ha
verá um treinamento pa
ra as equipes das mi- Nos cinco primeiros dias

crorregiões de Itajaí, foram comercializados A promoçãc do Rotary
Joinville, Blumenau, Ja- um montande de Cz$ .. 'Club, com apoio da Pre-

raguá dq SuFe Bnisque. ""

- Givernador
.

e
vice·' em, JS
O· Governador do Es'

tado, Pedia Ivo Campos,
visita Jaraguá do Sul
neste sábado, em caráter
oficial, para prestigiar
os eventos

....

comemoratt-
vos aos III anos de fun..

dação da cidade. O go
vernante esteve recen

temente em Jaraguã, por
ocasiao da Exposição
Estadual de Canários e

desta feita vem para
cumprimentar a cidade
que proporcãonalmenté
maior número de votos
lhe deu nas' últimas elei

ções.
No dommgo, dia 26,

Jaraguá .'
recebe a visita

da". vice-governador Ca
sildo Maldaner, que cum

pre
.

compromísso.. no. En
contro Regional da
JPMOB.

". 'EDUCAÇÃO PO
TR�NSITO NA ·REGIÃO

1.31.... facDlude�
, é, �'.;;rraUdäde;·' i

,.

.

o· CO'llselI� ..� E��d�all
de . Eauca·�ão':� '''p'revou],. '!" .. 1
na noite " ü:é terça�f�ira,i
día 21 de 'ju,lhbt a"erlaçã,o!
da terceira; -íaculdade ; del
Jaraguá" do SUl. Tré\ta�sel
do curso de pedãgOgiai

. de ' 1� a 4� séríes-e .rde]
pré-escolar, .. '

que �'inipiaj
no préxíme-sno ·e, que> já( .

teIéÍ'
.

I) vestíbalér, ,';na;:, Jill.êSJ ..

de jélBél:r@'._ A�' infQ.Tma-1
ção é da. ·ui��.tor,é\J .. ;

.. da!
Puadação. : E.d'1lc�ci()na�

� ',.Regiónal', . J�i'ª,:gua�nse,i
Ptof. Carla .. sê}irejner,!
acrescentaado-que o 'P.r01'
cesso, irá agora : 'Mraf
Bra�í1ia .para � homelo- f
gação pele. =m.inistro da �

Bducação.: Jorge),/i Bori
nhausea; ",.;:.:;.!.
" A '".mRJ Já possuí " OS
curses própríos -de. .. Es�.
tudos Soctats e Admtnís]
tração.' ".;,;

,

Para" aorigar 'o ." -novo
curso, um novo bÍoéó' eS-'
tá sendo construído [un
to. ao campus, no quaYo .

município já Investiu]
em

..
mão de'. obra, Czlft

c 1 milhão 745 . mil. Os
materiais foram adquiri�

.
I

dos .. com recursos do
MEC. E para a manuj
tenção das atividades dá
FERJ;- - a Prefeitura re
passa;' mensalmente; Ci$'
.110 mil, informou O pr��
feito Vasel.

. 1

I,

Fatura_eoto da· feira da Mal,ha pode Chegar a .10 -milhões'
A I Feira 'da Malha de

Jaraguá do Sul, que es

tá acontecendo desde o

dia 18 no Parque Agro
pecuário ., 'Ministro João

Cleophas". vem superau
do as expeçtativas dos

organízadores- não ape
nas pelo número � de

pessoas que a visita mas,

sobretudo, pelo res!J.l:
tado financeiro, que ul

trapasSou ")S previsões.

4.915.780,10, perfazendo
uma média .díárla de
Cz$ .983. 156,Ö2- . -

feitura, tem trazido a

Jaraguá do' Sul dezenas
de excursões e milhares
de turistas, d€ Santa Ca
tarina, Paraná" São Peu
lo e Rio Grande do Sul,
príncípalmente.

.

Sul,:
t

trabalhO':
Jaraguá'

ulla lição

Há 111 anos, um grupo de dasbravedores, liderado pele Coronel
Emílio Carlos' Jourdan, deu início" ii uma bela história de .trabalho e

pioneirismo. Hoje, uma comunidade dá exemplo de progresso e qua
líäade de vida para o País inteiro, colhendo os frutos da dedícação,
de seus filhos e, olhando firme para o faturo, que o sec fundador ia,
previra 'gran.dioso. .

.

' .'.
'.

.

'

Mas a vida em Jaraguá do Sul não é Só da.trabelho , Nesta ci-

dade, o povo cultue a tradição, preserva a cultura e espalha a alegria
pelo ar. Jaraguá é também uma festa várias festas que contagiam
quem a visita. O 25 de julho é a data maior da cidade. Comemo

rêmo-Io, porque, afinal, as graudes datasmerecemquetodus participem.
PARAB:eNS, JARAGUA DO �UL, PELOS TEUS 111. ANOS

No prlmeil'o' dia o fa
turamento atingiu Cz$
1.145 . .112,84, no segundo
"día Cz$ 1.484.611,61, na

segunda-feira Cz$. . ...

652.485,20, terça-feira
css 822 . 961,50 'e na

quarta-feira Cz$ .

810.802,15. A Dalcelis
vem liderilndO aS vendas..

A Feira encerra-se

neste domingo, devendo
o faturamento das em

presas participantes a

tingir a Cz$ 10 milhões.
Paralelamente à Feira
estão 'acontecendo

.

mu�
meras atrações, inclusi-

.

ve. s.erviço de café, lan-

ches, churrascaria e co
mida típica. Em seu prj
meíro . ano, Q sucesso da
Feira. é -inquestionáveL!
Uma cidade do' ínt'êri

or de São Paulo, já con-.
tactou pará realização de
idêntica promoção l�,
com todos' ö� participan
tes de; Jarag.tIá do Sul.

.

,. .� .

As empresas, satisfeitàs�
copl ,o 'Sucesso, já pen
sam em realizar no final.
dO ano, uma Feira de
Verão.

PARAB:GNS JARAGUAPO SUL. NOS QUEREMOS CUMPRIMENTA-!.!\
PELOS TEUS 111,··ANOS. ESTAMOS ·MUITO FÉUZES. 'IRIIMI ,Expositores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

Jélraguá dO &1:11 ;.,.. S�Ínana de 25 a �1 de Jtilho de 1.987
PLANTÃÔ,'_:O .Plan- Aparecida e .Imelda: día

tit:o ,�� R'edt:! Feminina de :;'(),_, Cecília e Ignês e

Combate "ao; Câ.ilcer 'de día 31 _ Sílvia e Rosane.
'

)ar�_guá do' Sul, para', o NASCEU TAlNÁ
.peri'od'o de 27 a' 31 de > C()IQ. 3kg660, 51 cm, nas
[ulho é este: .día 27 (se- eeu às 10hlO do dla' i9
gunda-felra): Leonída e de,JuÍho, a TaÚla Sabp·
'Doracy; .diá. 2à �' Claríce ,

ne Bartel, ne
'

Hospital
,e Fidelia; dia 29 _ Maria: Janguá, ,filha do' cas�l

. éJ... __ _ , ..

.;;

, Cíntia, e, E�gêni�' ', O .sonhõ'
se realiza

!.' "A ßla�çh� �pcial '

doc�men�' enlevada,
m,ª,ttará a

- 'bonita > ce
r'imôniã .que· conduzi- ,

,
- râ ':a.6" altar d'á·"tgreja
Ev�ngélica, Lute.ranÇl�
'Centrö, dois jOv.eJ1&
,êfiamorados que' 'escO
lheram 'o' eamíahc do

, emer e da 1!lniãö,'patà
trilhar· pelos- cami
nhos nem sempre íto-

: .fitilos du v'id!á�' Citlf,i l
,

a dileta filha. de Hi1�:;,
,
"&1:0 (Mana GQIiçalves)
CßllOdini, temer-se-á

'''a espösá. ; de Eugênio,. ;

. filho' de ,Eugênio Vi<::
<tár '(BtU'Rtilde" tv1}ahn.;
'ke) Schinöckel, em .ce-

rimônia m'arcatla para � 'Os pais e os ,noivOs
,

,ö',:dia 31 de julho, sex.-, oferecerão após a 'Ce

'1tã-feiia, às '20 'hôras. rimöniá uma recepção
c,

Eugênio 'F>HhO; o Ge-' é),os, convidados-' em
-, n1nbo, �

é conipànheiro - dependências do ,e.
,

de ,lutas no "Correio A. BaependL Da nos-

, dO PQ'\fO", fi.lho .do nosSO sa trincheIra de tra-

Diretor;' e'Cintia,'a de'" balhos emanam 9S'

:circâda pro{essóra,' ci mais siuceros cumpri
digl:ribuir, carinho' e mentos a quem quer&
afßto .às criançàs ,t_,da mos tanto bem. Sejam
cA-PAE. (

,

felizes!. ..

,
\_ ..

'o. novel casal' esco- �

Iheu pera padrinhos
Hélcío Chiodini e 'Tléií
sa .Chíodíní, ,Ar� (So
lange Beatrízj. Morel-'
li! Macedo. Herívelto
Jbsé Silve e Carla Ca
valheiro Gonçelves,'
Carlos' Mgac'it Chio
díní e Daniela . Cblin;
MáriO Rudolf e Yvon
Ire 'Alice Slcbmöckel
Gonçalves, Iríneu (Ro-
: sane Beatriz. Schraö
ekel) Buerger, Antônio
Carlos lC�Ycle trere-'
,sal 'Padri e Carlos Au-

,

,gusto (LígIa Werner) "

'de Souza .. :'
'

,,'

'.-

. ,i ;. - .

�.
'.

�..._ .. � .. .:_-�.�,�';
.�

";-' -,,-'
.

"'-"',

�J-BOA,ÔPÇÃ:� PARA VOC� COMPRAR

,'-e ',-' 'Maria
,

-

o ponto elêganté de vestir bem os 'Seus pim
iM?lIíOí.·Agota na Mar.echal Deodoro' 819, a sua"

..per" -sempre com as últimas iiov:ldades.
• _-" •

-

__ o

., [,;

A ,RouJ� InfantiL,

tstaJOS participa.ri.< 'a
:'fe'irä" '-fa-- . Malha �

,
�. i ; ,

C_O_RR__E_IO D_O__POV_O_'� ���E�dI�'Ç=ãO�'�F��=��ti�v�a�d�0�s�'�11�1�A�n�u�s
-

-Gente & Informações
amigo Aldo e SÔnia Bea·' nhoras da Casa de Ami- '

triz Barjel, Como os pais zade e da Ação Soõíal,
feItzes e orgull).osos es- \.

'

tão os avós, Walter (AI': D.�.O.P.E.S.' _ CDL
ro_na} Bartel e "p8SiqU,in:a: 'empossa día 29, às 19b.
Co.nti. Parebénsl- paräcípendo da' Feira da
,",' MAGIS:TUOOS .;....' A� Malha' no estende '- dê
tuando junto' 9:0' Fórum Malhas Fruet. -Parte das
de Jaraguá do Sul, COrnO vendas irá pára o Natal

substítutos, 'durante, as da Críanca Pobre e obras
férias forenses, Os ma- essístencíars da Creche
gístrados Dr, ' Antônio ,�Constância Piazera ,

'

,

Carlos Anselmo e Dr .

� ao, no Baependí, a sua

Júlio 'César Knoll, das nova K1iretoijia.fl �ei..
1 � e 211- Varas. Eles res- to Durval Vasel

'

lançou
pendem também pelas" o desafio ," de oonstrutr-se
Comarcas de Guaramírím o Centro Culturla] de
Pomeroda, S. Bento e'., Jaraguá 'do Sul. 1/ Nes
Rio Negrinho. te día 25, tem festa na

,

A. KANZLER _' APP� ,AriVeg. CompaIfeça,.'
CI�be de Mães e func�o- DE POR1VGAL '_' De
'.nálli.os d/a E$(:'ola Muni- F'" d
cipa.'l 'Albano' Kanzler, in.

' 19uel:fa ,a Foz, Port�_- ,

formando sobre a' reaU. gal,'" chegando
,_ �omto '

zação da festa anuel no post�l d� casal SIlVIO e

d• 08 d
.: J Mana Elisa Gazda" que

la e agOSto; a' paolf-
'

hare
"

'

tír -ías Uh, no pátio 'do ac�mpan aram, a Íllh�a
estabelectmen1.Íô. !MUitas E�h�ana no, �aJ.a Inter

ENl..ACE 'LIMA�PINTO
atrações estão reserva.

nacIOnal de, pequenos
das� ,

'

, Cantores, ElhSanÇl repre- Â ·Igrejä Matriz" de

CONCURSO _

- C.A.
sentou: o Brasil.

, ,Santa, cecília recebe pa-
'B" "d" t EMlUQ SILVA:_ A� à r'" 1"'"

,
Çlepen ,I prompve nec;;"e certadiSst "

"

,

""--Ih
r a Ce Imoma te 19IOsa

25 �e Julho, o Baile dé "

lWl! a es"", a. de, ca!lamento, às lah
Férias e escolha .da Rai- :� :oparme de �mnjo .Ja 30min de_;te' dia: 25' de

nha ,dos Estudantes, a
v ,a, o ,

useu, u� Julho, Rosel11 ·Col'aço de'

paTtir das 23 horas, Mú- �cipãl de Jaraguá do Lima e Ubiratâ Pinto,

'sica do Grupo Jeito Na-"
Sul. Homenagem justa e sob oS olhares de seus 'pais

tural,,' de Curitiba. Mesas �erecida ,aQ velho mes-( parente e amigºs�.' Rosel-i,
a. velida nd secretaria ou "

re" que tanto lá fez ,pela , da soéiédadc 'Qec�J,-leTise:
na bocha'. comunidade., 'é filha de Homlii:ldo

FORMANDAS ;_ C�la- ,A: SCHUL? - A
.

coIu- (Ignes) Çolaçq de . Lima

\
ram g,rau na noite do' .dia, n� _Junta"sel a dor da fa- e. Ubiratã" é "f,ilho do

24, em Pedagogia _ Ad- �lha 5chl�,Z. 'pelo fale- nosso cOlabora'dor .. Jos'e

�iltstra:çio Escola�, pela c�men�o no dIa ",15, do 'CaistHho (Senirzia Mafra)
Faculdade de" Edueação ; odont?l�go Dr. �rnaldo Pinto; da -saciedade 10-,

de Jolnvillé,\ as jàragua.' otto, $chu�'3c.' ��mbem "al- cal � O brinde, 'aJo lfeUz

enses ' Cintia' (:hiodini"
cunhado de Caranga. ,,'acón'teCime.nto a:ro:ntece�

'Bernamete Baratto e Sa.
FÁBIO ,GOULART _

• rá, no Centro Esportivo,
lete da Silva Chaves. Abri:ndo c'on�ult6rio na de�Santa Cecília, e desta,

Parabéns e suéeSso.. ru�, João �arcatto, 13, folha l'>arter..l. os efusivos

,NA FEIRA _ As 'se-
Sala 206 dQ· Edif. -

Do· cl!1IÍlprimént�s aos .noivos
�ngos' Chiodinl, o jo- e a se�s pais, €om votos
velfi Olnitgião deDJtista' de perenes felicidades.

iFáltlo de Oliveira
,

Gou
larl. Que tenhe mu!1,to
sucesso, é o nosso dese
jo. ,

NO CINEMA"::' �'Para
",O • ·horãtió - das _ 2011, , de
'sébado-à qu.nta-teíra, nc
Cine Jaraguá, "Onze pá,

'

ra o Inferno" e no mesmo

período, às 22h" o por'
nográfic9 "Fantasia Eró
tica", este com. censura
18 anos.,

./

.
CASAMENTOS Na

Matriz, 17h'15 _ J'idr \Vil
tkoski/Hild'a S'iephani, e

�8h ,_ Paulo Mendes/
Claríce Martins;' na Bar
ra, 16h30 _ aerhard
Schweínle/Martsa 'CatcHt'
e� 17h30 ....., jairo Zímath/
Claríoa Reímer.

.

Em Ne·
reu Ramos. l1h _ Luiz
C.

,
Schölemberg,'Janke

Zanellá. '

..

•

,'/' Lanchonete O, Gordo,8 O "Magro-
Direção de; Fo.rtes e Ito ' .�

, A ,cada dlà, sempre Uma noVidáde delicíos�·
"

para' você. Vislte-nös.",
'

A t.5 km após a entrada da Faculdade' :..... JaI'�:.j
g'lJá do Sul-SC! na BR-280.

"

" �B.rão do Rio Bra�CG,'�ala 4'
FONE: 72.2607

Mam�e 'Coruja
"

_ �� filhos. merecem uma loja s6 para eles.

"oja MamI(;) Comja o castelo de seu reizlnbp e

8U8. prtnceslnha. EnxoVãls' para ,bebé. roupàs in

fa�to-juveJIls, per(WBe$; bljouteriu, artigos para
pret'ent� ,

>,

,Rua �rió �G Rlo Branco ·168 _ 'Fone 72-0�95

em

Venha �abor�r o' me

,lhor: lanche da çidadE!\'

II'J 8''''·:5
.

'

L'I·H C'H E·S
1

,

J'6ias" relógios, puliéiru, 'anéis, aUanças,
\ ....

pratarta; arttaOl, eDI ouro e tudo' o maiS para
presentes Da

Rua Relnoldo Rau, ao

Relojoaria Iy�enida
Marechal l)eodbro' 443 e Getúlio Vargas nO 9

lado de 1.;0j� May

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do SUl _ Semana de 2,5 a ,:l'1 dê Julho de i987

Estamos comemorando

I' F d
-

d J á d S I
�

xímação �

�Q día q_ue se

o 1110 ano de fundação II _açao e aragu
.

o u �:��n��t� a e����:e���,

de Jaraguá do Sul pelo � ------
�

da serra e a vinda doCél.Coronel 'Emílio, Carlos. esse cavalheiro era E- São Francísco, de onde já haviam sido - iniciadas
Emílio Jourdan para funJourdan. :e o 25 de julho mí1io Jourdan, que des'

\

oonstantemente seguia as medições, no Va,le do
dar, trsnsportando-se do,I,que já provocou 'acirra- cera do planalto. rio a- para Jaraguá pelo lugar Itapocu, pelo Eng. Mar-
perto de

_

São 'Franei�c0,das discussões em torno -baíxo.. até Jaraguá e dahi Pínheíros do Araquarím, tínho
\,_ Dumíense Pinto

onde desembarcou vindodo ,dia e dO alio em que, pelo Itapocú até ali; fa- estrada do estivado, Set- Bragá, que ficaram' 'in'
do Rio de Janeíro, emrealmente, o. belga-brasí- çanha que estava na oro tão do Itapocú e dahi completas.

-

Se incomple- canoa conduzida- por 5leíro. .herói. da Campanha dem do dia, então. Que pelo río. desse nome, hos- tas as medições' poderia remadores, entre eles odo Paraguai, chegou às
nessa travessia quasi pedandc-se. sempre

_

em gerar � ídéía de que
-

a �

velho Calíxto Borges, quebarrancas do río Itapocu morrera de fome, :por ha- Sertão, na casa do sr. região iá era cpnhecida? ínformou ter o fundadorpera proclamar. com So-
ver esgotado a provisão Carlos Wachtel, de feliz-' Daí porque,' Walter d.etsembarcado numa dastaque estrangeirado: "Ra- de boca. o que não se memória. " Fernando ,Piazza, em

margens do río Itapocu,�

- pazes, _
aqui eu quer? deu, por ter encontrado' O � sr , Correa termina- seu livro "A Colonização �

�

no atual terreno de pro-fundar uma grande USI'
-os caçadores de nome va na

. certeza de que de Santa Catarinã", in'
príedade do dr � MárioI na de açúcar.

�

Esta terra
C?-mha, moradores do Jaraguá teria 55 �mos e íorma que Jourdan comf � Tavares ,

l. será de grande futuro para lugar Rainha do Sertão que foi fundada pelo sr. seu sogro Charles Ca •

A pesquisa. deve pros-
'

o Brasil". do Itapocú e que Ó .so- Coronel! J'Ourdan.� Teria" fiert
�

chegaram a 15 de
Seguir. Nem por isSO .de-

-

Ainda aparecem pon- correram e a seus com- sido, então, em � 1875? abril de 1876,_ acompa- ve ,a municipalidade dei-
�

tos obscuros que precí- panheíros. Informa maís -Nãol . Claro está,' hoje nhado de cinco canoeí-
xas de comemorar a dasam ser 'aclarados. Mas

esse amigo; que o sr. com documentos oficiais
-

ros, louvado no livro de ta da fundação.não somos Só nós os que te Jourdan. logo apoz, em 'que a data da fundação Emílio \ da silva (20 Livro
Uma feliz 'comemoraçãomos o privilégio de prQ- �

1875 ou 1876 veio residir é 1876. pág. 29), mas reconhece
do ano 1111 Jaraguá me-:curar as origens dé nos-

-

em Joínvílle, na rua O dia da descoberta e que os primeirOS ímí-
recel-sas história." . ,'Mittelweg, hoje rua 15 da fundação continua grantes chegarem em [u-Quando o Corr�lo do

de Novembro, maís ou uma ínterrogação, porque lho de 1897 .. Mas não na Eugêi:l1o VictorPovo" entrav� I

�o. ano menos. em frente ao ela não existe .oücíalmen- séde atual. Schmöeke1'. 'l187'12 de sua eXls�encl�, � �. _ prédiO da Lyra, ora 'em te dada pelo fundador.
'

A data, de 25 de julho '�

Justo- que era o"proppo construção; De Joínvíl- Para Frei Aurélio seei- fixada em leí e
�

reitera' --C
.....

O....-NH---E-.C-m-'-05----Arthut Mueller, em le começou a dirigir os zer 'o. día e -mês � sema das vezes confirmada pe'
�

v.ENCEOORES, : 001930, já_ procurava � a tr�balhos com seus em- 24 de abril. a comunica-' los homens públicos do
� CONCURSO 'verdade dos, fatos. � .pregados, Antonio Ma' -

ção do L Presidente da- lugar. parece, mesclam a -

FQTOGRAF1COEm 16 de agosto daque chado Pereira e Francis- Província]e Secretário de data da imigração com
le ano ele lançava a

co 'Gomes de Oliveira e Estado dos Negócios do á data do término das
pergunta 1- QUAN1IOS outros. desbravando _ a' Império, "a intuição para medições pelo Cél. Emí- O 20 Concurso Fotó'ANNOS 'TEM JARA·

matta no local onde hoje além, futuro' adentro." lio Carlos Jourdan. gráfico "Jareguá do SulGUA? '- 40,
,

50 ou 60, está a sede dol distrito. Mas há-que se levar Contudo, deve-se pros- 111 Anos" premiou n�annost "ktia sido o - CeI. Mais tarde residiu em em -conta que, em 1812, seguír até a melhor apro- quarta-íeíra à noite. =Jourdan seu fundador? �,

�)
vencedores da categona

._������oJa�:g���V�Il�cor�Auritult8reS lião. têl IllltitOS para.comemDrar à da,ta �����010����. o�e:rt���reio do Povo" correram �

� pentes, observando-seo '�undo ,pàrá desvendar Na data de is de ju- agricultura':
�

-
�

Exi�te' desori�ntação desta feita muita origt-as duas, perguntas. lho comemora-se, além � O Sindicato dos TIa- geral .na cla�s�. rU!lcola e. nalidade na� maioria dosSim, reconheceu·� na·
do aniversário de Jata' balhadoreS Rurais de Ja- a

�

maIOr deflcle�cla gu� concorrentes. 0- pri�i�_épOca, porque a
�

coloni'
uá do Sul, o Dia_do Co- raguá do Sul, conta c�m se observa .:m, Jaragua 1'0 prêmio' (Cz$ 4 � mil)zação de - Jaraguá, foi rono e do Motorista. Pa· ,cerca de 2.600 assoc�a' do Sul ce reglao e q1,la�to coube a Iugoberto WiUe,uma das maiS difíceis � e
ra a � Classe que represen- dos, representando � malS

� a? preço pa-go pela pnn- com "AmanheJ;er", quedemonstra bem a', ener-
ta a eéonómia � primária /de noventa por- cento. do cI�al cultura o arr�, mostra a ponte da eß-'gia de seu

� fundador.
dd município não existe total de produtores ru- � CUJo eusto de p�od,!çao trada de ferrO e a para-

.

José Basilio Correa, re:, motivo algu� para, co� rais do município. �Mil e é superior ao valor pago ielá recém'constuída na
. sidente em SãQ Francisco'

memoração, na visão do quinhentas famíliaS se pela saca. Outro granße lateral da _rua Coroneldo Sul, entre muitaS caro
presidente do ,Sindicato dedica'm à pràtica agrí' proplema apontado por Procópio Gome_s. -numtas e notas. disse ,em sua
dos 1!rabalhadores, Ru- cola em Jaraguá do� Sul, Pritzke, relac'iona·se ao raiar do dia de inverno.mISSIva na ortografia � de
rais, Hilberto Fritzke, fa· de acordá com o' último custo' dos defenSivOs a-

�

Os segundo e ter-ceiroentão: ''Na tarde do ,Do-
çe a. política agrícola e

�

Censo Agropecuário do g-rícolas, adubo e uréia higares ficaram
�

com Da-,mingo de Paschoâ, do
a própfia �

situação da IBGE .A entidade sindi- que. torrtar!atn·se
� praU- 10 Dias' Paiva, que re'_'anno de 1875, estava elle

economia naCional, que cal, pelo seu dirjgentê, camente 'impossíveis de cebeu, respectivamen!e,'com outros amiguinhos �

�

t marcará presença nos serem adquiridos, tal ,o Cz$ 3 m.ii e Cz$ 2 mil,atinge diretamen e os. �daquele tempo, perto. da
produtores. O que falta dias 29 e 30

�

de� julhO, em
. aumento, verificado n.os com as fotografiaS

� quecasa de diversõeS do sr. .

zk
,.

n Florian6poli�, do EncoR' últimos meses. Tp'-is pro- têm cOmo títulos I1Paisa'_'Molitor a-' rua S. Catha-' � segundo Fr)t _:e,.:. mce
-

tro de POII'tl·ca Agrl'cola, dutos são controladbs P a" "'" "Em oe';'tivo, uma deÍlmçao da 'g,em- oem ""
�

,rina. em JOinville, quan·
política � a estabilização do qual participarão aS pelas multinacionais. na. o Sol".do viram sahÚ' � da' mes-� . I

Federaçoe-'s -de Santa Ca- �

Em resumo: a ativida· 'Tl,odas� as fotos concor-dos preçOs dos msumos, lima casa o sr. Dr. Fre--
que estão Sc tornando � tarina, Paraná, Rio Gran· _ de 'tornou�se inatraen{e rentes 'estão ,expostasderito Brustlein acom·
insustentáveis" a ponto de do - Sul, Mato Gross9' e d,esanimadora, quadro junto ao/ Museu Municipanhado lie outra pes- de mais valer a pena a· do Sul, SãO Paulo, Espí- que acredita'se nãO ve· paI "Eniílio da Silva", naSoa. Por cui-iosidade in· , �

d d
� rl·to Santo, Rio de Janei' nha/ a reverter-Se a curo AV,enida Getúlio Vargas.plicar no merca o e ca-formou'se, e soube qUe pft:àis ,do que investir 'na rO e Minas Gerais. to p:tazo:.�:_. --'- .....;. -:-- \

ÇORREIO DO����0�V�O� �__��c_E_w_·Ç�ã_0__Fe_s_ti_v_a_d_0�s�'-11--An_'-_os/

•
Seara

QUALIDADE QUE DÁ GOSTO
� )

� � (�

"A SEARA
�

INDUS'T'RIAL S.A. cumprimenta
Jaragua do' SuÍ pelos 1'1 i anos de progresso e desen·

\lolvimento com a certeza de estar colaborando para

essa realidade:

l

Estrada Rio �� Luz· sin° Fone (0473) �2'1984 • caixa Postall)-18
eEP 89250 • Jaraguá_do Sul, se

".---........--
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mini, Sra.' 'Elda Corrêa
em ,Joinville ;Sra. Hil-

Fazem anos hoje: 25 degard Bueger Raeder;
Sr. Oswaldo OUo Rei- Elcídía Lemke, Sr. ,1,,0

mer; Sra. Alice,' esposa Arildo 1:<>melim, Sr. ,AI
de Alvaro Dippold, em fredo Reell, Sra. Idelca
S. Fco. do Sul; Sr. Sue- Rowe, Domingos :S. Mas-
non Mafra Pinto, em son ,

.

Fpolis; Sra, Ingrid Neit- Dia 31 de julho Edlital 1�.562de15.01.81
zel Rengel, Sr. Anacleto Sr. Werner Horst, Sr. Antonio Somer e Marle

Rozza, .Sra , Dirce Henn, Jeremías Rozza, Sr; Da- ne Rincawesky
Sra. Bertha Vogel Eggert roldí Bona, Dr. - Armínio Ele" bràsíleíro. solteiro,
Carlos Alberto Gomes, Marquardt em Joinvlle; servente, natural de Pau- Edital ,15.565 'de20:01.81
Cristina 'Schroeder; Ra- JoSé Roberto Coelho, Ja- so Redondo" neste ESta- Aderbat, Cerdoso e 'CIa
faela, filha Altair (Mar-- neta da Rachá, Marcos do, domiciliado e resí- ríce Voese

Iene) Pieper. Seiewert, Díomar Luiz dente na Rua Joinville, Ele,. brasílsíro, solteiro,
Dia 26 de julho I' Zonta.

-

198, nesta Cidade, filho- operário, natural de

Sra. Karin Hufenues- de Antonío. Somer e Ene- Doutor Pedrinho, neste

sler, Sra'.· Anita Píccolí. dina Somer ,

.

Estado, do.m,icílíado e re-
, NASCIl'vIENTOS -

,
•

Carlos Moacir Chíodíní, Ela, br-asileira' soltei:! sidente na Rua .- Antonio
Valdemire Anacleto, 01- ta operáría.. natural Schmidt, 'em Ilha da Fi-

ga ,Machado, Eraldo Dia 19/junho ' de Luís Alves, neste Es- gueira, ,neste distrito, fi-

Doubrawa, Lizta� Sta- Marcos Roberto, filho tado, domiciliada e resí- _
lho de Sebastião' Cardo

vis, e Fabíane, filha Lau- Angelo (Itamar) Chiodini dente na Rua ,311, em so e Augusta Pereira.

ro (Esmeralda) Vegini. Dia 25/junho ,', ,Ilha dá Figueira, rieste Ela, .brasíleírà, solteira,
Dia. 21 de julho Jéan Ademir, filho A� distrito, filha de Vicente do lar, natural de Péro-

Sr. Humberto Rubini, demír (EdiaJD!a) Garcia; Rincawesky e' Iselina ' la IndependeIite-Palotina.
Sr. Celso 'Perin; Sra. Vívíana, filha' Valmir Machado' Ríncawesky , - Paraná, domiciliada e re-

Glacilda .Hornburg sch- (Rosa) de Oliveira Edital 15. 563� de 11.01.81
_
sidente na Rua Antonío

.

ramm; Sra. Elida Bauer, Dia 03/julho
' João Lamin e Ltlíane Ro- Schmidt, em Ilha da Fí-

Sra. Doracy Corrêa, ) no 'Alexandre Luis, filho sí ' Bartel

Paraná; Sr. Alwíno Mo- Valdír - (Dolores) Kiat- Ele, brasileiro, solteiro,"

dro, Luzia' Nicolíni, Ivete kowsky mecamco, .natural de

Pansteln, Adolar Eger, Dia; 05 de julho Ilhota neste .Estado, do-

Antonio Meurer, Líesé-. ' Dayana -Kar�, Iílha mícílíado e residente na

lotte Henzler Black. Sílvio {Ilerezinha] Silva Rua Bertha Weege, nes-

Dia 28 da-julho Dia 01/]ulho . ,�

ta cidade" filho de Lau-

Sra. Marinês Rozza Danila, filho Orlando- delino Antônio Lamin e

Nazatto, Sr e , Lother .Son- (Ma. Helena) � Martíns: Maria da Silva Lamín ,

nenhohl, Sr. Harry Adal Alex, filho Dirceu
.

(Ida) - Ela,
..

brasileira, solteira,
berto Grúhba, Sra.' Lú- dos Santos.

.
.

operana, natural de Sch-

ela. esposa -de Eugênio Dia 08/Julho roeder, nesta Estado, do-
-:

Steinmacher. Sra. 'Ifhaís Julíene, filha Luiz, (Ivo- .
miciliada � residente em

Haberbeck de Oliveira, ne) de Souza; Diego, fi- Esit,rada. . Itaplo�u7inhQ,
-

Sa. Maria Zehnder, Sra .. lho Jorge (Ma. Dolores) ne�te dlstnto, fIlha de.,
ROsaiina Werner, Valmor Alves." Allbertq Bartel .

e VaLen-

N�éocem, Gerda Reichel DtéJ_ �O/julho tina 'ROsa Zoz Bart�l.
)

RiCardo de Jesus, Kleber Michelie e Maicon, Edital .IS.564 .de11.07-.81 .

Roberto Laufer. fUhos _ Valcioni (Lídia) de FIá)vJo Ludelro e EIzira.
'Dia 29' de' julho' - SQuza; Jean RodrÍgQ, fi- qldenburg

Sr. Etnest Bendhack, Ibo Inácio (Haidi) Gne-' ��e, ?:�sileiro, Solteiro;
Sr. Hilária Bartei; Sr. wuch; Ivan. filho Adernar mdustnano, ,natural de

Açác'ie ,JoSé V-erisl)imö, (Ma; de Lourdes} 'Ja- Pom��o�e, neslte Estado,
em Santos-SP; Marlene gelsky domICIlIado e residente

Floriani, Luiz Hübner, Di�. 13/julho _,
n� Rua Padre Aloizio

Vãldecir Schaldach: Dir- Rafael, filho - Cláudio / Boeing, 53, nesta cidade,
ceu Félix Renn. '. - (Ivone) Fagundes

.

filho de Flotim Lüdero e'

Dia 30 de julho Dia 14/Julho Reg�na Lüaero. Ela, bra-
,

'

Sra. Luzia Pahl Dal Daiane; filha Lauro -silei'ra" solteira, industri-

BeIlo, �rta. Magali Mens- (Odete) Flores; Juliana, ária, natural de J,araguá
lin, Sr. Luis Ferreira Si- filha Valdir (Benta) Del- do Sul domiciliapa e re-

_ mon, Sr. Alfredo BOno- lagiu,stina.. sidente em Estrada Ga-
'ribaldi, neste distrito,------��----------�----------�--�--��----------,

ENCADERNADORA �_�........�

•LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAIS.
·,TRABALHOS ESCOLARES.

'

, CARDÄPIOS. E OUTROS
'

_

-RUA SÃO PAULO, 114 (prox:a an�iga Cytus)
.

. JARAGUÁ DO SUL - SC -

SAVIO MURILO PIAZERA· DE AZE�EDo
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

(,

ADVOGADOS

Jaraguá do Sul..;. Semana de 2ß a :;'1 de Julho de 1987 CORREIO DO POVO

ANIV:eRSARIANTES Proclamas de Casallentos
, �GÖT ADE� GRUBBA LElL\fANN, Oficial do Re:.

gllltrO CIvil, de 19 I?lStrito da Comarca de Jaraguä do Sul.' rls�
tado d� �ta Catarina, Brasil, faz saber QU� compareceram em

Car�rJo exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
habilitarem para casar. os seRUintes:

. .

filha de Oscar Olden
burg e Walli Mathías
Oldenburg.

Edição 'Festiva dos 111 Anos

guelra, neste distrito, _ fi
lha: de Arcevino Voese
e Beatriz Voese ,

Edital,15.566 de21.01.81
Márcio ·Kuester e Marlsa
Lennert

-

Ele, brasüeíro, solteiro,
operárío, natural de Ja
ragué do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Paulo Kraemér, ,191, nes.
ta cidade, ,filho de Mário
Kuester e Irene Konell
Kuester .. Ela, brasileira
solteira, 'operária, natu�
ral de Jaraguá do Sul. do
miciliada e residente -na
Rua Angelo Rubíní, 4i 7,
nesta cidade, filha de
Werner Lennert e Val
trudes .Jung Lennert ,

E- para que chegue ao'
conhecimento 'de, todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde ,será af1:x:ado du
rante 15 di..

. -

'

(

Direit<? CiVil _ Criminal _ Comercial

Trabalhis�a _ Esportiv<?
Novo ende:r:_eço :.. Mar.

Do 91 _ Sala 1
Deodoro d� Fo�eca

- O �e spa, c h a ß -t e- L ú c' i ,o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtcULO,' NAS MÂOSDE QuEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENPIMENTO., ., '

.

.

-

FUNCIO�A JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ"",," AV. GETUUO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
12-2078

_

FALE COM O L-qCI� E RETORNE SEMPRE. -

'

25 de Julho de 198J •••

,

,Já Se passaram 11) !IDos, mas o desejo de pr�gredir cada vez mais, de bUscar' o -bem comum,
, de pugnar pela igualdade, pela liberdaäe, demonstram que o tempo jamais será uma barreira e qlÚ�, tudo

,

depende do trabalho e'esforço de cada um de nós.
Parabéns ao povo que Soube honrar a nossa terra e a nOssa g,ente. Ao Colono e ao Motorista a

. nossa· gratidão.
Que Deus, hoje, é seml?re ebençoe" o povo ;Jarag�aense.

Serraria e Beneficiamente de "Madeira Rio Molha Uu.
.

Rua Frederico C.A. Vasel 6,52 _ Fo:ne. 72-0550
Jaraguá do Sul _ SC _'
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jaraguá-do Sul'_ Semana de 25' a :;'1 de Julhó de 1987 CORREIO DO POVO���--------�----------�----�----------------------� Edição' Festiva dos '111 Anos
-----------'--------------------------..,..-------- ---------------------'--------------------------,....----,

Vasel
.

•. ulR�a adminislracã� compromelida COßl� a comunidade
Em termos de .poder, cidade mais acolhedo- tes, escolas, postos-de- tríal do Estedó , De

Jaráguä do Sul, polítí- . ra e, hospítaleíra aos saúde, centro de in- forma polítízada e de
ca e administrativa- vísítantes. formações turísticas, o

I mocrátíca, Durval Va
mente,

.

em 1983, passa Durval Vasel e sua complexo da' Secreta- seí realíza uma Ad
a Ser admínístrada por equipe realizam' em- ria de Obras e Viação ministração íundamen
Durval Vasel - um preendimentos mar- (garagens, oficina e. tada do slogan "GO
politico peemedebísta 'cantes, tanto ria "cida- fábrica de tubos), pa- VERNO E POVO UNI
jovem, - convicto e de como no interior. vímentação . asfáltica, a' DOS NO T;RABAUlO"
preocupado com a co- O

'

·Pfanq ,. Diretor paralelepípedos e� a la- denotando 'participa
mun�dade Jaraguaen- 'proplcIará o ordena- jotas de concreto • em ção popular, descen
se _ que inicia um no- rnento do creoímen- maís de 48. ruas, cons- tralízação admintstra-
vo' período na história to da' nossa cída- trução do monumento tíva e desenvolvimen-,
do 3° Parque Industríal de, sem incovenientes, dos Pracinhas e uma to comunitário:
de· Santa Catarina. buscando

--

mehorar, série de outros bene- ' O Complexo turís-
O Governo .Vesel qual ttatívemente, as fícíos na área de bem- tíco é um cartão de

caracteríza-se pela e-:
.

condições de vida da estar sooíal, com aten- visita aos turistas que
ücíêncía de .seus re-' população. dirnentos a pessoas chegam a Jaraguá do
cursos humanos e efi-. Entre as muitas obras \

carentes em termos Ii- Sul. Além' do play
cácía de suas obrás e executadas pela atual ,nanceiros, assistenciais ground e. do monu-

'rei�iiações comunítá- admínístração, citamos: de transportes e So- menta alusivo ao Cen-'
riaS que tornam nossa a construção. de pon- cíais , E, em especial, a tenärío, a casa de

I

en

construção da 2ill pon- xaímel e/ o engenho
te sobre o rio Itapocu, docuníentam, llistori�
.! r A Admínístração camente, uma época
Vasal vem se constí- na existência desta
tuíndo em um docu-. pujante cidade.
mento hístóríco e mar- Com dínemísmo. in-

·
cante para .o desen- tensídade e muito es
volvímento 'e a pujan- píríto comunítáno, a

.
ja do 3° Parque Indus- Admínístração Muni-

A ciclovia, 'que .liga
.

desde a entrada do Chico de

Paula até a Weg II Outra obra marcante da Ad

ministr�ção Vasel.
J'

Preocupação com a memória histórica. Jaraguá do

Sul Já conta comlo seu'� Museu, aberto no dia 20, com a

expos1Çao das fotQgraflas antigas, em dependêndas
do galpão da Rede Ferroviária. Fed�ral.

cipal torna nossa ci
dade maís .hóspítaleíra
e aprazivel aos Jara
guaenses e vísítentes,
A primeira ciclovia

começa a ser realida
de. Nas proximidades
daWEG I. pode-se ob
servar' . parte cimenta
da da 1� ciclovia de

Jaraguá do Sul, espe
cia1mente a classe o

perária, permítíndo
lhe maior Segurança e

rapidez no desloca
mento para o traba
lho. A ciclovia terá
aproximadamente 5 km.
Conforme a planifi

cação de metas -e díre
trizes dO .Governo Va-

sei, Jaraguá do' ,Sul a

tinge um elevado índi
ce de

. mudanças e

transformações, em

virtude da atuação
consciente.. dedicada e,

eonstrutíva de uma
admínístração 'Voltada
ao povo Jaraguaense .:

Mensauem do: Poder Executivo Municipal...___ -..

desejamos manifestar
a maís digna homena
gem, enaltecer 0_ maís

,

profundo
-

reconheci
mento' e registrar a

mais nobre e elevada
gratidão àquelas pes
soas que, no decorrer.
do

. tempo, sempre, lu
taram com. dinamismo

. .)
e galhardia pelo de-
senvolvimento da co

munidade ja'ragüaen
se.
Muitas lutas e de

safios marcaram a , e

xistência deste prós-
'. pera município. que,
além do ' acentuado
desénvol�imento e

'

da

importância comO-3°
Parque Industrial do
Estado, notabiliza-se

- pelas suas belezas. na-

turaís, pela sua arqui
tetura típica e pelos
pontos de atração tu
rística. Destacamos a

hospítalídade do po
vo, a festa das' flores,
as

.

pontes pênseis, o

parque Malwee e as

rampas de vôo livre, a
870 metros de altitude,
consideradas como . das
melhores do- País.

; Com aproximada
mente 75 mil habitan
tes 'que se dedicam às'
atividades índustriaís
comercíaís, serviços e

agricuttura, Jaraguä
do Sul é o 3° Arreca e.,

dados de ICM no Es-
.

tado e ostenta o títu
lo de

.

"Capital da Má
lha;' .
Nos' 111 anos de Ja

raguá do Sul,· a Admí
nistra�ão yasel _/con
vida os munítipes e
.pessoas interessadas
na piomóção' desta pu
jante' cidade, a parti
cipar�m ativamente

.

das solenidades alusi
vas ao· evento.

A Administração
Vasel participa e é ,

reSpOnsável pelo de-
. senvolvimento de ,Ja
raguá cio Sul.

-

ADMINISTRAÇÃO _

DURVAL' VASEL

GOVERNO E POVO UNIDOS NO TRABALHÚ

Toda cidade tem a

sua origem, seus
.

as

pectos típic-os e sua

,.Equipe- de Secretários d� Prefeitura. Municipal. Ao história, feita por 'ho-
lado do prefeito· Díirval Vasel, o secretäno de servi- mens intrépidos e des

ços Públicos Álvaro Rosá; o secretário de Obras e temidos. Gente de fi-

I Viação - Atonso Píazera Neto; .o secretário de Ad- bra e tenacidade ínco

I ministração. Finanças e Bem-Estar Social Ivo _K.?�ell; mum, PeSSOas' dedi-
.

, ci. diireita do Prefeito, o secretário de Educaçãoi Cul- cadas à
.
comunidade.

� tura, Esporte e,Turismo Balduíno Rauli�o; em se- O crescimento e o

guída o secretärío de Planejamento Arist1des P�nstein progresso dependem
e o deputado estadual Ademar Duwe.

. ,

I. de um passado reple
.
to' de conquistas" e

empreendimentos, de .

quem acreditou e teve
visão prospecttva.
Imigrantes heróicos

e desbravadores: Na o

portuntdade . em qUe
oomemoremos . 111

· ános de fundação, não
·

podemos deixar de re

conhecer o méritO e a,
grandeza do imenso
trabalho dos que íní
ciaram o· processo de
mUd'ança(s e transfor

mações desta belissim,a
cidade, situada ao

Norte de. Santa Cata
rina, entre os dois
maiores pólos indus
triais do Estado _ Jriin
ville ,e Blumenlau
fundada em 25 de ju
lho de 1876, :pelo Co
ronel--Emílio' Carlos
Jourdan ..

Nesta data festiva,
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PLl\.NTIO DE ARROZ EM VARZEA ÚMIDA
,

o que
.

ca-racteriza plantas; cultor .deve usar se-
uma- várzea úmida é, Antes do agrícúltor mente adequeda para
basicamente, o fato de optar pela

.

implanta- evitar perda de .. pro
se .constttutr numa ção de arrozeiras, de-,' duHv�dade; outro- ás
área .onde se desen- ve ser feito uma aná- .pecte Importante é
vCXlve dete�a� líse das' eondíções do que este sistema deve
cultivo sem uma lámí- solo, -

eom vistas a não ser feito apenas no
na de água controta-: incorrer em gastos des- primeiro, _ plantio.
da. Embora o solo necessários, além do
permaneça úmido, es- que, vale ressaltar, Nos anos subsequen-

, tá umidade é obtida que a sístematízação tes, o produtor deve
através cio fechamen- implica em perda de efetuar a sistematiza
to! de um. dreno, ele- ferti-lidade

-

do solo \e a ção completa para
vando o lençol freätí- .Inundação da área vi- conter Q inço com a

co, pela, própria água sa prdlncipalnren'te,' o lâmina de' água, quan
da chuva ou por ínun- " controle de ínço , O do o, agrícultor já dís
dação, até atingir .

a 'solo de - várzeas de porá dos lucrós da;
.

"capacidade de cem- nossa região são de - primeira safra. (Val-
po", isto é, o . ponto alto teor de matéria dir .André BagíoL,
ideal de umidade para 'orgânica, em função - Provárzeas/ Jaraguá do
o desenvolvímento dãs

I
deste entrave, o, agrí- . Sul). _

: Coluna
Evangélica

CULTOS: No -domíngo,
às 8h30 em língua alemã
no Centro, com a parti
cípação . do corai . e às
'19h, em português .

Informe Paroquial
, PARóQUIA' -SÄO /

SEBAStIÄO" ". '

'MISSAS: Neste sábadn
dia 25, às 19h,' na Matriz,· \

São Luiz Gonzaga,' Sã(J ,

Judas 'Iladeu e São Fran
cisco de Assis, DOmingo
às 7, 9 e 19h na Matriz
8h em São Cristóvão e

16h; Com. N'. Sra. do-

,Perpétuo Socorro .
,

MENSAGEM: O Evan

gelho nos .mostra o camí
'nho para termos Um ré

�cionameii�� frlaterM e

justo oom ,as pessoass
_ "TlUdo aquilo que vocês

querem que as pessoas
façam com vocês,. façam
vocês para elas". ,Este'
-trecho é

_

chamado de

"regia de ouro".

Jaraguá lida.

�

C'onfecções S\1eli Lldcí�
,

. Vestindo b,em Senhoras e Crianças .

'
.

Vá conferir a maís varíeda coleçio aproveitando
.

as vantagen$ do. preço e crediário Sueli
'

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

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

Jaraguá do Sul _ SC.
<,

Serraria
(BEHLING)

Vendas de madeira em geral e 'serviços de

serragem- -.,. �_

Rua São José no.'143 _ Bairro Jaraguá Esquerdo
Fone 72-�963 I

-

, ,

Maquinas
'

. LIda.
,.. ...

"

Jaraguá Vídeo Clube:
FILMES SUGERIDO,S _

1Jl� Quest (A Busca], Gféystoke _ A verdadei
ra 'lenda! de Tarzan. Highlander _ O Guerreiro'
Imortal . Comando pare Matar. Def COn 4 _

Cendíção de Defesa. Pale Ríder: Jôgo Bruto; So
bre ontem a noite; 1lhe Fly (A mosca) .:Amargo
Pesadêlo , '0 Extermínador do Fu!uro. As novas

aventuras da 1�rma da Mônica. A Testemunha,
De volta para o Inferno.
CONHEÇA O. PRA_1'ICO E SEGURO vIDEO

CHEQUE. ,PAR1IICIPE ,DAS PROMOÇÖES DE
FÉRIAS.

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

Rua Joínvtlle, 433 - Fone '12�1564
Jaraguä do Sul .: SC

" '

.tARAGUA VIDEO 'CLUBE _ Av. Getúllo\...Vargas
Do 49 _ 10 andar _ sala 109 _ Fone 72-2059 •.

I,

Lancho'nele \Disíey
\

Marque o seu encontro nll LANCHONETE
DISNEY e passe horas àgradáveis. Agora sob
nova direção e atendimento personalízado.

. Venha, aguardámos a sua visita.' .

Marechal Deodoro 5()7
.sae Luís.

defronte o Colégio

Dr.' _Allevir A� FO'gáça Júnior
:

. ,Ora. Osvalina Vargas Rodrig.ues
A D LV o G A 'D O S

Rua Domingal da Nova 1Ú2 _ Fone 72:'0498 <,

Jar.iuá do Sul-Se,

Comercial ·Floriani
MAQUINAS . E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO.
\

Assístêncía técnica' de Máqilin�s "de escreve�,.
calcular, .Autenttcadores, Caixas Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de obra, CONSUL
TE-NOS.
Ruà: Ven4nc1o da Silva Porto,' 353
Fone: 72-1492 _ Jaraguá do. Sul,

IITERIMOVEIS,- '

'.

Inlermediária de
'1lóveis Lida.
-VENDE--:

»,
\

" ,

_1 casa de madeíra com 100m�� próximo ao Bo
tafago
._1 terreno com 392m2, no Loteamento'Centenário
_1 terreno com 1. 643m2, na rua Eugênio Nico-
lini

"

,

__1 área com 5. 184m2, na Vila Nova, próximo
Móveis Spézia' ,

,-Aluga-se uma sala' comercial. no Edíf, Mene-
.

gotti. '1o ,andar. .'.

R. João Píccolí, 104.- fone 72-2t17 - Jaraguá do Sul :

,

:
.�

•

' ",
' :

"

>

• •

'

.

.... <, .•.... ',. :,'>, Promovendo
-

....
,

@l KOHLBACH ..•...•
·

Jaraguá do Sul
.

. .

.

.. .

. ...•.••• MOT�SE�;:� ..••. pelo Br�sil afor,a..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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x. CORREIO DO POVO, 1;diSão Festiva des U1 Anos

E-ste artigo aparece ,
e- , -'

,
, a Flqrianópolis, então

xi;ltamente no .
dia em I presença hurngara· ,em Jara.ui" conhecído por Desterro,

que se cQlmemora�.,) Os
.

. :II ficando, no Estreito 'por'
111 anos da fundação de - -:

Ie} artigo de uma série>de 5 alguns- dias , De lá foram
Jaraguá. Faz _algum tem- tão, 1 lívro caixa

í
com . ínclusâva fotos e

-

-läxo, Sul. ' transportados por um

po
' Francísco F. Fischer 'balanços e' aprovações de dentro de uma mala ve- Franz Fischer, entre nav}o

>

cargueiro da fír-"
,

o "guarda livro" de tan- caritas," o segundo livro lha, -quando procedia a Suas anotações deixou, .ma
'

Hoepcke, até, Itajaí, .

tas !empresaS estabeleci- onde constam as recei- limpeza 'de prédio sito à ,registrada COIp.o tudo' a-
com nova baldeação pa

das na Pérola do Vale
Jas da Sociedade Escolar \ Rua Max Wilhelm N0 :;'82 conteceu: "Os ímígran-

ra o vaporzmho PRO
do Itapocu, telefona para Catholíca no Jaraguá I ,;(anti'ga Rua Jcínvílle), tes húngaros partiram em

GRESSO. com' destino a

,
a' redação do "Carreio, do

(no 8'4), com' registros do _ defronte a antiga, fábri- meados de j novembro de Blumenau, fica:r:�o- hos
Povo", para informar um

ano 19001.1 até dezembro ca de bombons
_
Sasse, 1891 de VESPRIM [Hun- .pedad,os no então Hotel

achado que deverá tra- de 1924; 1 livro Conta' então pertencente ao 'fa-' gria) para Viena (Aus-
- HOLETZ.

zer 'mais algumas luzes. 'Corrente n°.1. iniciada l�ido José Scheuer "e tría) -por Via férrea. lá : De Blumeneu seguiramsobre a presença.do ma-
em 1899 ,e término- êm Iocal onde Augusto NU- permaneêendo 3 días , A em carroças até Rio Ada

giar OU do hungarês ,em 1908;, 1 livro Conta' Cor- elke ínstalara o prímeíro Seguir, também por via e de lá penetraram na
,BaSSO meio. .Pede com,

rente ,2, i,n�'iado em açougu.e de Jar�guá. por férrea, continuaram a vi- mata virgem, abrindo pí-urgência a presença do 1908 e .termínado em que pretende ali .estabe- agem até o porto alemão 'cadas pelo Alto Garibal
díretor em

:

sua .residên- 1923; 1 livro Erotocolo,' lecer-se com a "Pizzaria de BREMEN, onde fica-. di, e 'uma via de comuníçi�.' Difícil de üpaginar cOJIl a falta das páginas Casarâo", hoje situada ram hospedadas' num ho- cação- até' a margem do
o que' o veterano conta- 01 a ,05 e as demals em junto' a cabeceira da pon- tel por 15' dias. Embar- I Rio Itapocu, Jaraguá, sob
bílísta

- está guardando' branco e 1 Estatuto Ja te Abdon 'Batista. catam em começos' de à. orientação de um sr.
com tanto cuidado. 'bastante danificado pelo - Realmente o achado dezembro de ,1891, em Maser, por conta do Es-
Depois dos cumprímen- tempo-e pelo cupim. não podia cair em me- .Bremen. no navio de tado, em 1892. Faziam,

tos ele encamínha a vi- Revela o "Chico FiS- Ihnres mãos, dai porque, passageiros, "IBREMEN- parte da' leva de húnga-
sita à sala de estar e a- eher' que é- filho de agradecemos ao sr.. Ale- LEIPZIG, com desttno ê

ao res, entre muitas 'outras
pónta para . a mesa: "Sa- 'Franz Fi!scher,' este nas-: iandrino, em nome 'da Brasil,' via Lisboa' (Portu- . famílias: Watzko. Peng,
be o que eú tenho para cido na Hungria- e, se- Comunidade da Santíssi-

. gai). As festas natalinas
'

Michel Peng, Josef �a..,-
lhe mostrar?". Diante da gundo levantamento da' ma T'rindad.e pela recu- foram festejadas a ,bor- del,: Grumíker, Lesco
negativa, ele contínua; : árvore genealógíca, é da peração de tão ímportan- da, em alto rnar. Chega- '.wicz, Hordí, Bechel, Ers
"Então senta aí e- veja o 5� geração da grande na-,. tes livros, papáís é es- ram ao Rio de Janeiro ching,' Ruvsan, Ttschner,
que me foi entregue pe- 'ção mágiar, Ioí abordado tatúto, que haverá de em começo de janeiro de Stenger ,Schwarz. Stein-
lo sr , Nélson Alexandrí- por Nélson Alexandríno, dar mais luzes sobre o' 1892, de manhã. 'À tar- -macher, : Erhard, - Pans-
no. 'em fevereiro deste dizendo' que queria l�e pàpel _do Id910niiador, de foram baldeados, pa- te�n, Pinter -e Steíerleín",
ano ," entregar, livros- e/papeis húngaro no 'desenvolvi- ra o vapor brasileiro
O st. FiSche:r: mOstra, en- encontradoS IlUxn galpão mento -de "Jaraguá do DESTIERRO. -com destino Eugênio Vic::tor Schmöck.eI

ESTADO DE SANTA CATAlUN'A
.

. I

PREFEI11JRA
. MUNICIPAL DE

, \
JARA.GUA DO SUL

I
AVISO

CONCORR9NCIA PÚBLICA N°· 04/87

.A PRE_FEI11URA MUNICIPAL DE JARAGuA
-

DO SUL, faz saber aos interessados que encontra
se abél'ta: 'a--Concôrrênciä Públiéa N' '04/87, pa
ra receber'propostas para concessão da explora
ção dos serviç(js de Alta-Falante na. parte in-,
'terna ria' Estação

.

Rodoviária desta éidade.

A propostas deverão ser entregues no Edifício
Sede desta Prefeitura, sito à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca: 247' até o dia 14 de agosto de 1987,
às 11- horas._

O Edital ,comPleto e demais informa.çÕes, pode-'.
rã? ser optidos na Secretaria Geral, ,Av.' Mal,'
Deodoro da Fonseca" 247, nQ Ao:rai'i9' nOrmal de

expediente.
'

'Jaraguá ,dç:> Sul, 15 de Julho 'de 1987.

DURVAL VASEL '

PrefeÍto. Municipal

I
"

NA TRILHA 'DO P�ESSO \
, ,/

Salve Jaraguá do' Sul, que há 111 anos avança rumo ao futu.ro"
,i!llpulsionada por seu pOvo b!"ávo, e' generoso.
SaJuda:ções ao'Colono� e ao Motor:lsta ,

/
Próduzindo 'e trànsportando' riquezas. eles fazem do seu 'tÍ'aba-

,

lho a certeza de um Brasil. sempre melh�Í'.
;

,

'Ca,rrDcerias�'� Riegel
\ -

Lida. �

,

Av. Mal. Deodoro, 1.108 ...... 'Fone'12-0139
"

Jaraguá do Sul - Sç: -

"

Numa p�rfeita integ�ação de esforços de tö�a UII'.a, co��idade, ..

saudamos o' MoíorJsta e. o Colono pela passagem--.de seu dia, coma

ao' Povo !arélgua,elf'se que comemora o 1110 aniversário de fundação
da sua Cidade.

.Parabéns
'i .'

Serraria Rio da' Luz' lida.
,

'Estrada Rio da Luz- I, 's/na ,

Jaraguâ de S-úl' - SC -'
_'

Parabéns 1araguá di Sul, ,elos 1111nM de Tratialhe

MeJalúrgicá Erwin6'�eDéqolll' LldQ� .

Ulna empresa present(:no pl'qgr�sso',

, de jaraguá do Súl

HomenÇl.gem da "
l '

,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul,,':" Semana de 25 a 31 de Julho de 1987 CORREIO DO POVO, , Edição Festiva dós 111 Anos

Gre'yes: - Esta:do volta à 'lorlaUdade
,
Terminou a greve .doa

servidores públicos e

proressores estaduais,
que durou 54 dias. 'em
Santa Catarina. A -r. decí
,são foi tomada' por maio-

-

-ria depois de .m�lis' de
três horas de debates' na
assemblêía

-

estadual
-

r-ea

lizada em Floríanópolís
com a participação de

grevístas das 22 mícror

regiões» A volta efetiva
ao trabalho deu-se na

.terça-íeíre, dia 21. Foi
deliberado que se houver

qualquer demissão iso
lada ou desconto de sa

Iänos; OS servidores vol-

tem à luta.-

A lista _
de deliberações

da ' assembléia estadual
foi, muito grande , As

principais São:' a trans

formação de todos os co

mandos regionais em co

mi_wes de mob'iliz_ção, ,

participação
-

doS servi
dores na greve geral do.,
dia 12; e a _ participação
das comissões formadas

-

na _ preparação dessa gre
ve. Deliberou-se tam
bém que nos díes 29 e

30 'de agosto será feito
um semínérío estadual
de ;avaliação da g_reve.

,

Associaçao e-mpaS$a novas dirigentes
A Associação de Se-

nhoras de Rotarianos da
Grande Plorãanópolís,
,�e .atua em prol das
entidades carentes.: em-

-

-

possou _

'

a' sua diretoria
para a, gestão 1987/88.
,Ãs integrantes são: pre
sídente Heloísa Horn
Vijanna, _ víca-presídente
Valmíra M.S. Schneider
secretárias Maure Lísböa
e JuremaX. Fischer" te
souretras Venda Irene S.
Línhàres e 'Clara T.F.
Dummer, departamentos:

� admmlStrativo J Maria
Isaura Pereira e Marísa
Prudência, interno .; Ma
,ria das DOtéS Barbosa é'

/

Ivonete Dias, social
'l(halita Cunha e Rosélís
T. D. Moe)er.' axterno.,
Helena Stemmer e Bru

nhílde Mehnke Schmö
ekel, divulgação _ Alci
des Azevedo e t)e!lita
Zanetto e. trabalhos - ma-

-'nuais' _ Néide Schmidt,
Roselí Laus da Luz' e Clo

tilde Bustamante.
A Associação marcou

para o dia 30 âe setem

bro, -às 15 hores. no Clu
be' 12 de Agosto, uma

"Tarde Beneficente AU

ança Fraterna", cuja ren

da será' destinada 'ínte

gralmsnte às entluades
assistenciais.

Ö trabelho .e a fé, fazem a grandeza dê uni

povo; Nós �s sentimoS honrados de poder

dizer:,

PN'abéns. Jaraguá do Sul; 'é \a$S� que se

. /

Av. ,Mar.'Deodoro, 895

Jaraguá do Sul-SC

�._-------------------------------------------

trabalha.

Sport

FELIZ CIDADE.

CIDADE FELIZ E AQUELA QUE, A CADA ANIVERSARIO, SEM-

\
'

•

J
� �

PRE llEM BONS MOTIVOS PARA COMEMORAR. PORQUE ESTA
, -

COMEMORANDO MAIS 365 DIAS DE TRABALHO E PROGRESSO. A
/

NEVES, qUE 1'ODQS OS DIAS-ESTA TRABALHANDO JUNTO COMIo

POVO DE NOSSA CIDADE, GERANDO EMPREGOS E· DIVISAS,

DESEJA QUE ELA,8EjA SEMPRE UMA FELIZ CIDADE::; COM MUI--

1A FELICIDADE.

leves Irlelalls ,de - Madeirá' Lldl.

Parabéns, Jaraguá do Sul.

Acreditarmos em nós mesmos roí a nossa força.
E o resultado aí está: Uma .comunídede que nos orgulha e faz desta

cidade um exemplo de prosperidade.
Ao digno e operoso Motorista e Colono a nossa homenagem neste ,

25 de Julho.' ..:

Io.to Esclla
.

Jlrilli LIdi.,
Av. Getúlio Vargas, 26. _ Fone 72-1261 e 72-2078

/

Vencendo as intempéries do tempo e as adversidades das es

tradas, COLONOS e MOTORIST,AS caminham [untos em
. busca do

ideal maior: Melhores días para -todos nós.
OBRIGADO A VOCEs.
JARAGUA DO SUL
Parabéns pelos teus 111 anos

Auto Renovadora Lida.
-Ót

.

Unimo-nos. prezerosos, à tríplice comemoração deste 25 de Ju

llÍo, que .merca o 1119 âD1versár1O d, Jaraguá do Sul, o Dia do -C�lo
no e o Dia do 'Motorista

A eles, a nossa saudação.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ EDITAL _

AUREA MULLER GRUBBA. Tabehã
de Notas e Ofic1aJ de 'Protestos de Títulos da- Comarca
de JaragQá do, Sul, Estado de S. Catarina, na folma da

'

lei,etc.
,-Faz saber a todos quantos este édital vfrem que.

se acham neste Cartório para protestos 'os títuloseontra:
António Mueller _ Rua Francisco de Paula, s/n.,
Nesta _ Bithi Confecções'Ltda _ Rua Angelo Ru
biii, s/n _ Nesta _::. Crlos Antonio Gonçalves _

Av. Getúlio Vargas, 128. apto. 15' _ Nesta _

Confecções Dalpra Ltda:., _

- Rua .Alexandra
'Keller, 22 _ Nesta .: Darci Afonso Jacob _ Rua,
.Itapocuzínho _ Nesta _ Gerson Correa _' Rua
Pres. Bprtäcío Pessoa, 98 _ Nesta _ Ivolneí Lom
bardi _ Rua João Picolli, 473 _ Nesta _ Jairo
Correa e/ou marlene Correa _ Rua Francis�o
Zacarias Lenzi, 89 ..", Nesta _ Js 'I'ransp. e Serv._
de Guincho Ltda _ Estrada Itapocu, sin _ Nes-
ta - José Campregher e/ou _ Loteainento Fi
gueira, s/n _ Nesta _ José Dutra _ Rua Giardini
Lenzi, s/n _ Nesta _ Josá Pera Neto _ Av. Ge
túlio Vargas; 847 _ Nesta .

E. como os ditos devedores não foram encontrados
CI ou se recusaram a aceitar a' devida intimaçã(', faz pul
irlteFDlédiQ do presente �tal para que os mesmos com

pareçàm neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
oar razão por que o nãO faz, sob pena de serem os referi.
jos títulos protestados na forma da lei, etc. ,

IHIJaraguã do Sul, 23 de julho de 1987.
Aurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas �

.)ficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

-,

Edição Festiva dos 111 Anos

Blumeoália: 'muità música oeste sábado no Agrop'ecuári,o

,-

Após dois anos, Q Show menau, fizeram os seus
Blumenália volta a Jara- integrantes a estréia ao

guá do Sul, para a 'CQme- públíco,
,

sendo, eles _

moração dos 111 anos da -Duda "na bateria, Pancho
cidade. E acontece des- na guliltarra, Morguettí
ta feita no día 25, sába- no vocal e "Maurício no

do às 19h:l'OÍnin,' no ta- baixo.

blado armado no Parque Banda Threasch _ cem

Agropecuário, onde se muita força, apresenta-se
realiza a I Feira da Ma- no aníversärío de

. Jara
lha. Um dos grupos que gué, após ter estreado
fará parte ao show é o por ocasião do sexto a

Sementes di! Terra, que níversárío dr Atläntida

após o Sucesso de 1985, FM! -com maís -de
.

cinco

volta com um ' trabalho, mil pessoas o Marcelo no

inédito para esta data. O
\

baixo, Jeffe na guitarra
grupo" é composto por: base, Paulo na guitarra
Miranda no teclado, solo, Alexandre na ba

Cláudio no baixo, Mara teria e Ado no vocal _ são

Solange na guitarra e os componentes da ban-

VOz, Hugo César no vio- da.
,

Ião e voz e Cristo na Outra que vem enrí-

bateria.
'

quecer o show é a Banda

A B'an.da Doic _ outro Sul Fluido, 'que após ter

grupo _ foi formada
-

no lançad� o seu primeiro
início deste ano" a partir LP. B.�Ilho, com suc�sso
do estilo comum dos principalmente no lítoral

seus compor�'li.es'. No paulista, vem agora a

'Blumenálta acontecído Jaraguá do Sul mostrar a

em princípios 'd� 87 no sua músíca..
I

.

bairro Garcia, eIII' _ Blu- ,

O Grupo, Cioat� ,-:-'
-----------------------,----....;_�::.:.:;:.;_'.:::.:::�:.;:.:...-.::;I;::..-......:� - criado em janeíro de 1986

pelos irmãos Herívelto e

Evandro Silva, respecti
vamente guitarrista e vo-

cal, com o estímulo da
família,

. encararam a

- ( ,

Iategrando-se as comemorações dos 111 anos de Jaraguá
� Sul, a pãssagem do Dia do Motorista, e ') do COlono, ã Kusz
Artefatos de COuro Ltda. apresenta seus votos de felicidades- a
-ccmunídade jaraguaense ,

'

música e' têm -se apresen
tado

.
'com frequência.

Hoje, -o grupo conta tam
bém com O· baterista san
drQr Síebert , Este grupo
�araguaense está entu
siasmado com o Projeto
Blumenália, que vai reu-

-

nir grupoS
-

-de rock de
todo O Estado para uma

"tournée" e gravar, o'
seu primei! O dísco

'

até
o final do eno..

"Cicatriz" é' a . música:
mais conhecida da' banda
Ela fala, do próprio rock
como uma marcá' - índe- -

lável na ' formação' de
gerações seguidas.

-

De

.um modo geral, São le
tras que despertam a

atenção e,' questionam os

conflttos e as guerras
pelas quaís passa 9 mun

do de hoje. Todas estas
bandas a juventude di!
região terá oportunidàde
de assistir, a partir das
19h30 deste sábado, com'

três horas de show, e

ouvir músicas dos T�fãs�
Legião Urbana, :Replilcan�
tes, The Cure, The Pur

ple.: Lobão P. as próprias
composições das bandas
e de outros grupos tam
bém.

- !

SHOW DE ENCERRAMÉNTO·DO VOO LIVRE'

Neste domingo, dia Jaraguá do Sul, ein maio
26, às i;n13Pmin, no en- com 'hoa receptividade.
!eerram�nto da terceira Também presente, a Ban
etapa do quinto Cam- da Má- Companía, 'de Ja

peonato _

.

Catarínense ràguá do Sul" que aos

de Vôo Livre, um show' poucos se firma, prínct-"
Com três bandas diver- palmente 9.pÕS ter � ven

tirá a râpaziada. O local-- ddo o festival de r<;>ck
será o LoteamentO' Dal- aco;ntecidó reçentement�'
'mar, lia entrada

-

dé 'Sch- em PQnta Grossa. O Mu
roeder. Farão parte ,

do sical ArcO ,Iris, grupo
espetáculo a Banda Ro- :com-. especialidades para
bim WOOd, de Joinvitle, bailes, vai igualmente a

iniciada em 1985 - cOm brilhantar o dia e a, festa
várias\ apresentaçÕes na de encétrarr;,e:n:to da' Se---
região, in,clusive na Feira mana, -de Jàrag�á.

"

de Arte e Artesanato de

·KUll· Irlelalos de Cauro' Lida.
Rua 'Exp. Cabo Harry Ha�lich, -863 _ Fone 72-0682 �

Jaraguá do Sul _ SC _

\:

"Sempre 'se ouvk'ão vozes em dlsco_rdan� �xpressando oposição sem �ter�atJ.vá\ d�co.·

/ brindo o errado e nunca o certo, encontrando escuridão em toda parte e pr�urando, exercer ,

John KenedY.
o

Parabéns JARAGuA DO SUL, por nestes 111 anos teres valorizado e convivido, em har-

mon��. com· teus, trabalhadores e servidores', que zelam_ por teu imenso progresso.

�"?/F
_CANA�IN"O

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,.·

\

1 , ,

y
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-i CORREIO DO poyo Edição Festiva 'dös 111 ÂÍlos .

, �arag1!l.á do,Sui _. Semana de. 25 a 3'1 de -Julho de '1'987

l

1

\

Neste 25 de Julho, quando se· comemora os

-

'111 anos, de 'Jaraguá do �ul, saudamos t�mbém
"

OS motoristas e,�os colonos com um afetuoso e

rraterno abraço .
.

"

CII,ercial ." florial,i '

I
.

-/';

v ,

Equipamen!os para Escritório /

R. Venêncío da Silva Porto, 353 _ fone 72-1492

Jaraguá -do Sul-SÇ- �

I.

).

I

,

,

ltàbalko. esforço e· dedíeação são ingre-

diente� . uttlízados para o desenyolvimento
. '. \

.

\

um município.

,Pªrabéns Jaraguä do I Sul!

• <, Obrlgàdo Colonel
'

.

Motorista, Q nosso reconhecímento.

Elpreiteira Hawa· 'LIda.
.

� Rua' João Plenínscheck, , :}'53
<.,. .� .:

.

.

"

.'

\' Jaraguä do Sul-SC-
I -

de

�------------, -=--��----__--__--------�� -- __----�--�r

Óffset _ Áuto ·ÃdeS1vos. Embalagens �m: Duplex
.r

:

Parabéns Jararguá do SuÍ pelos 111 anos de prosperidadé.

" {-,

Gráfica ,,'Ivenida' Lida. �

ONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

'c
-,

-
"

"

/
• I

.

Jaraluá do Sul _ 111 Anos' .

.. ,

. .
1... • \

'. Prestamos a nossa homenagem .a todos Os que contribuíram .para

, o seu desenvolvimento' "

<:_'

'J

Maréattô Ind. de Chilpéus' Ltda., .:,

. r: Empreend..]moh, ,�arcàttO" Ltda,
/ , , �

. .Pedreíra Hio Branco Ltda,
I I ' -

eine Jãr�guá S� A.

\

, I

f.

Orgulhe-se .

__ \
.

. Jaraguá do Sul 111 Anos ;. -

Você a construiul .

}-_
.

.. -l.

.... 'ARTAMa·'Expositores e'Mov'imenta'ção' I,nduslrial �

�
� ..J .•

, ' _

'

./I __./
...

'. -

Av. Mal. Deodoro, 930 -,

-

\

Fone 72-0499
Jàlaguá, do Sul - SC -,/

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

..

,

, Revendedor/ Autorízado
Volkswagen

'tfA."
\WI

MENEGOTTI VEICULOS S.A.

\ -

_.
.'Revendedor Aútori�ado

.

-

.HondaPARABSNS �ARÁGUA
PELOS' 111 ANOS

-

,

PARAB:BNS PRO�OTORES E

EXPÓSrrORES DA-I. FEIRA
DA.MAlHA

'

OBRIGADO MOTORISTA PÓR
- NOS" TRAZER E LEVAR.

OBRIGADO ÇOLONO PELO '."

,
ALIMENTO. .

-

.

\ "-4., • '\

R�a AdéÜa Fischer,
\

239' F�ne 72-2190
Jaraguá do Sul - SC,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nélson Pereira
vence· o Concurso
dI Declamaçãol
Promovido pela Funda'

ção Cultural de Jaraguá
do Sul, encerrou-se sá
bado, dia 18, o 2° Con
lCurso de Declamação,
que reuniu os sete decla
madores classificados nas

elírnínatórías realizadas
durante as Feiras de Ar-

<, te e Artesanato, defron
te à Prefeitura Munici

pal. O júri formado por
Marisa Kaufmann. Maria
Eunice Barbosa, 'Marga
reth Denise Schmídt. Ro

sane M. Martins, Flávio
'.José Brugnago, Inácio
Arendt, Paulo Morettí.

.

Luiz Carlos Amorim e '

Almída Dalmônico, ana

nsou. para efeito de pan-·
tuação, OS seguintes cri

térios para julgamento:
lnterpretação, entonação,
clareza, segurança e te

ma.

Dos sete finalistas. seis
, _ efetivamente participa--

ram: Dirce Léia Reinke,
declamou "Abelhas" , lo
ná Fagundes declamou
"Síncretísmo",

_ Ezequiel
de Andrade Batista,_
"Confissão ao Silêndolll"
Nélson Pereira: . "A Ita
líanínha" t. Cláudia Mara
Stulzer _ "Desabafo" é
Maria .

Spézia declamou
"Vida".' "

o vencedor do Con
curso / de Declamação,
com 417 pontos, foi Nél
son Pereira, em 2° lugar
Ioná Fagundes e' em 3°
lugar Ezequiel de Andra
de Batista. A premiação
constou de prêmios em

dinheiro nas importân
cias respectivas de Cz$
3 mil, Cz$ 2 mil e C�$ 1.
mil, além -de troféus \ e

livros. A finalíssima hou
ve-se no AgropecuáriO.

Jornal do' Interíor, a

força da Comunicação
Impressa.

CentoEOnzeAnos
.Apontados·Para·OProgresso.
Cento e onze anos voltades ao progresso

, não e so o que destaca Jaragua do Sul
Sua beleza e hosprtahdade contagiam:'
A força de braços lutadores e o amor de

cbraçoes apaixonados a fizeram grande
Com o carinho de uma população inteira

. Jaragua do Sul nasce a cada aruversano

rnais bela amiga e desenvolvida
Estamos orqulhosos!
Somos parte desta Cidade'

Homenagem da

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

® KOHLBACHJ- .

motores eletncos jIe ger�dores

À. união fai a força. E esta comunidade' demonstrou dia-a-dia que

unida constrói a pujança desta cidade.

I

Parabéns pelos 111 anos de fun�ação de Jaraguá.do Sul.

-llime'ollcies S ass e lida.
'

/
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INFORMATIVO ROTÁRIO ,

Gi O Quat!o-Meia-
� \" Cinco
"Unidos. para servir, dedicados à paz" t 'IIAS VIAGENS DO GOVERNADOR

O Governador 'Marlo Sousa, do D-465 está en

tusíasmedo com as suas viagens iniciadas no

Sul do' estado. Em contato com a coluna, falou
das suas experiências ao visitar os clubes, que
tomam consciência para melhorar a -ínformação
rotéría.'

'

,

.

,COTA "PER CAPITA" ,DO DISTRITO
Os Companheiros 'e os dírígentes dos clubes

sabem que, entre outras obrigações, devem pro-
,

vídencíar também a 'cota per capita do Distri�'
to, na base de 4 dólares por semestre, que é' pa
go no curso do primeiro semestre, possivelmen
te até novembro/B'ê, multiplicado pelo número

. dos sócios do clube; Lembrou o
.

Gov.ernador
Marle Sousa que muitos dos clubes, tendo ein

/' vísta O Orçamento que cada clube organíza pára
enfrentar os seus compromissos, adotam' o sa

lutar sistema ríe .envíar logo no primeiro se

mestre os 8 dólares, per capita .para se bene-
.

ficiar com as vantagens decorrentes desse prá
tica, poís. enviando a cota per capita ao final
de cada semestre podem ser surpreendidos com
a -constante alteração da cotação do dólar" em
nosso meio. Para os que

-

não sabem, quando
esta coluna c'frcuiaIl" a cotação do -

dólar ro-

tário está fixado em- Cz$ 30,50 _ trinta cruzados'
e cinquenta-centavos _,. E cada clube esco

lherá a forma' de pagar 'os compromissos em
dia com o Distrito.
ROTARY -,

O Rotary é, uma organização de homens, de
negócios e proüssíonaís, unídos no mundo ín
teiro. que prestam serviço humanitário, fomen
tam um elevado padrão de étiça em todas as

profissões e ajudam �a estabelecer a 09a vonta
de e a paz no mundo. "Dar de Si"Antes de Pen-:
sar em Si" é um lema rotário.
(Da Comissão de Relações do Dístrlto 465, Ano
1988/88)

,

Psicóloga Infantil
CUUSA L.S. WOHLGEMUTH

Atendimento diário no . Hospital S. José,
jqnto a Jísíoterapía _, Fone 72-1977

.

VAR1G
Passagens. e Cargas

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290·

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC .

Ediçã�!stiva dos 111 Anos

PARABENS JARAGUA DO SUL
.

Sentimo-nos orgulhosos em saber que a cada dia esta cidade se

engrandece mais, � sentimo-nas felizes e satisfeitos em podermos

contribuir neste desenvolvímento ajudando e colaborando com os

trabalhadores rurais desta cidade, com a nova linha de secadores de

cereais "maís tecnologia para melhor' aproveítamento".
,

. Metalúrgica Leitzkt Ltda.
Rua Joínvílle, 2287
Caixa Postal, 42
89250daraguá do Sul - SC

Que o exemplo dos teus colonízadores se perpetue" no trabalho

de cada um de nós. A Loní-Mar cumprimenta a comunidade jara-
)

,

guaense .pela passagem do seu 1110 aníversérío .

"

r r

,
"

,

:

LONI � M'AR
o Jeito Esperto de Ser

--_.... --___,-'---------�-----�----_.-:::--:--- --�--

JARAGuA ANO 111 ',.

Saudamos àqueles que, a passos largos. caminham em

busca do progresso sempre -maíor . A'você COlono e a

você Motorista o nosso muito obrigado. '

"',

..

jl

Carroçaricís-' HC
,

"
,

HORNBURG, Ind. de Carroçarias Blindadas Ltda

r. Carroçarias Blindadas _ Frigoríficos _ Isotérmíces.;

Treiller's Comerciais .; Esquadrias, _ Portas

. Uma, ,idéia que nasceu grande
COM ,ABNEGAÇÃO E LUT!A, JARAGuA E O RE�ULTADO DE

UMA IDÉIA- QUE NASCEU FORTE.
, - '

/

Lojas e Superle,rcados, BREIJHAUPI
.----------------�------�--�-------'-----------------��----------���-----�----- '-----
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. Jaraguá do Sul _ Semana de 25 a ::>1 de Julho 'de '1987 CORREIO DO POVO Edição Festiva dos 111 Anos

Nos orgulhamos do nosso trabalho. Mas
temos 'certeza que' ele seria ímpossível sem a

,

criatividade, de-nossa gente. Por ísso queremos
homenagear o povo, jaraguaeilse e em especial
ao bravo colono e. ao incansável motorista neste
25 de Julho, data em que Jaragué do S1-11 com
pleta os seus 111 anos de fundação.

.

Fábrica, de Caibas Janssel

Fani.laril
.r-

Laia
.

dos' Presentes Ja'ossen
Av. Mal. Deodoro, 1.034 _ Fóne 72�0054

Jaraguá do Sul _ ...,

,A Câmara de Vereado
res de Corupá, reuniu-se
extraordtnertementa '�na
tarde, do dia 21, .para a

preciar mensagem do
Executtvo

.

Mun'i.:dipal
que solicitava

-

eutorãze
ção para a aquísíção de
um veículo usado pata
atender ao programa de
inseminação artificial do
.rebanho bovino, _ assim
como o projeto-de-leí de
suplemernacão de ver

bas por. excesso .', de ar-

'recadação, no valor de
Cz$ 1.407�410,OO.

separeceu no dia 19 de .

maio da Casa de Saúde
de Corupá, e até o pre
sente aínda não foi loca
lizado. 'Na data do de

saparecimento o mesmo

havia sido hospítalízedo .

ne outra parte, fOl1Ila-" êcom 'de�equi1íb�o men

se em bacharel em direi- tal. É filho de João e

to, no· próximo mês de Lúcia Ropelsto, não pos
agosto, o Sr, Alcivandro sui consigo nenhum do-.

Espezím, atual Delegado cumeÍlto' e quem souber
de Polícia. de Corupá. do seu paradeiro comuj

nicar a, Delegacia de
Polícia de Corupá, arra

Luiz Carlos Ropelato, vês. do > Fone 75-11.90
de 21 anos' de idade, de� '(DDD-0473),

um clrurglão e o outro
clínico geral. Passau o

município a' contar com
.

quatro médicas, assegu
'rando 'sensível melhoria
na área da saúde.

.

,
.

. DESAPARECIDO.

Corupá .;

passou a con-.

tar com os serviços pro- ,/

físsíonais de dois novas

médicos, nas pessoas da
Dr. Sérgio Sanford e Dr.
Cristóvão Baptista, sendo

.Junto com Jaraguá do Sul: érescemos oe nos'<orgulhämos de,··
estar ,participando do desenvolvímento desta terra, que hoje, 25 de
julho, vê, passar gloriosa o seu 111° aniversário de fundação. Duas

_

classes porém, o Colono e o Motoristá, têm parcela preponderante no

progresso da cidade; A elas, o nosso reconhecimento pelo valioso
trabalho.

,
"

Indústria de Máquinas Kreis lida.
_)

Jaraguá da Sgl � SC _

-

Na oportunidade em que Jaraguá do SUl comemorá Seus 111, '

anos de fundação a Millnitz Engel saúda a efemérida rejubilando
se 'por' estar participando na construção da. "grendezä pelo
trabalho" .

i EIPrRiteira di Mãl de Obra
,

Millaitz,' ,Eluel Ltda.
Rua- Guilherme Cuielow, s/nl?

Jaraguá do Sul _ SC ..,.

-,

,I

1

'. )

PROGRESSO- A GENTE CONQUISTA

,JARAGUA DO SUL, 111 ANOS,DE 1;RABALHO

,E PROSPERIDADE.

_
.:E BÓM VIVER 'E TRAB.uHAR AQUI.

-:

MARSCHAL'L POLIMENTOS
A especialidade está

.nas. mãos de um
,

profissiona!
POllMEN.l'OS

..........___,Lavagem, limpeza de
/

tetos e estofamentos.
, "

Rua eel. Procópio Gomes de Oliveira, 227
. Jaraguá do Sul/Se

_L A V A ç Ã o Cz$ 1 5 O, 0'0

Posto de Yendas- Mareatlo'
Chapéus, bones, wílselrA calmfsas, sb,orts.

bermudas e cordas. '

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

. , .

JARAGUA DO 'SUL _ 111 ÁNOS
De mãos dadas construfmos o nosso futuro

. Nosso município nasceu pequeno, porém com

trabalho e fé tranformou-se hoje num potencial'
.econômíco, graças ao eSpírito dinâmica e empre- ,

endedar de nossa gente.
Daí a razão de nossa alegria' neste dia.

Bra;nde�burg
_& Cia.'··

Rua Joinville, 1.255 _ Fone 12':0239
Jaraguä do Sul _ SC.

Malhas . Malwee _S•. 1.'
; \'
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JARAGUA 00 SUL _ 111 ANOS
-

-

-

O maior talento de Jaraguá do Sul é justamente o seu povo._
ß e para ele que vai a' nossa homenagem.
.A Jazão do progresso desta comunídade..

Marmoraria- Granisul lida.
Indústria e Comércio de Artefatos _ de Cimento

_

e Gesso �m Geral _

Rua Carlos Blank, 48 - esquina com Rua Joínvílle
Fone _ 12-1100 _ Jaragué do Sul-SC-

PARAB:ENS JARAGUÁ,DO SUL .

-111 ANOS

A História 'de Jeraguä do Sul, iniciada" pelo es�írito pioneiro de
Emílio Carlos Jourdan, traduz-se em 111 anos de trabelho e .grendeza.
o- 'sonho dedesbravadores eoncretíza-se hoje em progresso, graces., ao

-,valer de nossa gente.
-

A Gumz .Irmãos S.A. orgulha-se de estar élmdO sua parcela éle
colaboração nesta bonita história. Parabéns Jaraguä do Sul.

Gumz -Irmãls
\ -

S�A. _ IND., COM. E AGRIC.

Rua Gustavo Gumz, 448 _ RiO Cêrro II

Fone 72-0122 _ Jaraguá do Sul -- SC

1_

Foi o suor e o trebaího desta brava gente que Iez Jaraguá do
Sul crescer e, tornar-se um município importante. E quando a cidade
faz 111 anos não poderíamos ficar ausentes da festa.

'

Parabéns gente jaraguaense. '

I

. Carrlçarnas _rui LIda.
,
(

Jaraguá do Sul - SC -

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

,CONG�ATULAÇÖES PELO ANIVERSÁRIO DE JARAGUÁ •

Neste 25 de Julho enviemos � um abraço especial ao povo de
nossa cidade. que segue o exemplo de nossos fundadores.

Ao Colono e ao - Motorista o nosso �aior respeito

,-

--

-Ianele Malbas
"

LOjas
-

Nanele '"

Sá :�SPlrt'

�Empresários discutem falta, de hoté·is
A ASSOciação Comer- eventos de maior enver-:

. cial e Industríal de Jars- gadura. que a cidade Ja
guá do Sul levantou, esta comporta. Da mesma for
semana a questão rela-l ma, o embelezamento da
clonada a rede hoteleira cidade, no sentido am

da cidade e a falta de lei- plo, é visto como fator
tos disponíveis em oca- necessário para a atração
síões dê grandes aconte- .do turista, considerando
cimentos. que foram ter-

"

a carência observada a

tos este ano. Ar Feira' da tualmente .

Malha, ainda em realiza- \ ,

ção, com grande sucesso ILUMINAÇÃO P,ÚB1.lCA

I aliás, trouxe milhares de A AClJS encaminhou

turistas à cidade; atraí- ofício ii Celesc. solícítan-
, dos pela maciça divulga- do a instalação da

.

Ad-

'-'1'
ção. e têD?- se . deparado, ministração Regional em

com a falta de acomoda- Jaraguá do Sul, assim

cões nos hotéis. Os em- como que a empresa dê

presäríos ,discutiram a prioridade_ aOS pedidOS e

necessidàde de Jaraguá reclamações da comuní-
· possuir pelo menos um dade, no que concerne. a

hotel cinco estrelas e ou- iluminação pública, _ que
· tros dé categoria, uma não têm trdo éCo., Se
vez que a atividade tu- gundo informações da

rístícá está" se expandiu- Prefeitura; � o município
do, assim. como crescido dispõe de Cz$ 700 mil de

·

o número de visitantes' crédito na conta 1'P
que vêm a negócios ou

.

(taxa paga pelo contrí-

simplesmente para co- buinte junto com a íatu-

nhecer .a cidade. ra oe consumo de ener-
" POi sugerida. a monta- gía. 'mensalmente), porém
gem de uma exposição a .Celesc não tem execu-

permanente de . artigos 'tado a" substituícão de

fabricados' em Jaraguá, lâmpadas e a ,expansão
ou a construção de um da Iluminação pública.
Centro de -. Convenções, reclamada pela popula-

-

que pudesse abrigar. os ção.
--�------�------------------�

Dê a seu amigo um presente que lembre o ano inteiro.

Dê uma' assínatura do;"Correio do Povo" .

. Cz$ 250,00
"

PARECE QUE -FOi ONTEM....

Mas faz 111 anos, e Jaraguá do Sul conti�'

nua trabalhando.. acreditando, crescendo: afinal

oor trás de toda a obra, existem pessoas imbuí

das da maior responsabílidade e prontas para
colaborar 'com o

'

desenvolvimento desta terra.

C8nslrulora Jaraluá Ltda�
Rua CeI .. Bernardó Crubba, 246 _ Fone 72-0014

Jaraguá do Sul SC -

.
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25 de Julhol

Edição Festiva dos .111 Anos

dente da seccional, ape
nas os' Fóruns de Itajaí.
Balneário, Camboríú e

.11ubarão dispõe de idên
tico aparelho, facilitando
sobremaneira as 'ativida
'des ; E:x.emplmlCand(o,;·
Pradi, disse que com ' o

computador o tempo se-
'

rá reduzido para apenas
25 segundos.

...............

, OAB ínstala compuJador 10 F,órumParabenizando a comunídads [araguaensa pelos seus 11 1 anos

de luta árdua pelo progresso, extensivo ao Colono e ao'Motorista
poís o nosso melhor objetivo é dar prosseguimento ao habitual

\ atendimento a este pevo ordeiro e trabalhador.

Eletr�lar� Come'rcial de Peças lIda.

Parabéns 'Jaraguá do Sul no seu lU'" aräversäräo

.

Que a cada ano possemos comemorar o seu aníversérío como

consequência' de um esfor-ço comum para o progresso' de todos nós.
São os votos de ...

, .... �"'Q.<e.,.._W4

� Metalúrgica' Cidival lida.
Rua Preso Epítácío Pessoa, 258 _ Fone 72-2754

jaraguá do Sul ..::. SC'_
, I

A Subsecção de Jara

guá do Sul da OrdeIIJ,
dos Advogados do Bra
sil/Santá Catarina,' íns
taâou .junto .ao Fórum
Desembargador Joãlo'
Ilhomaz . Marcondes de

Av. Mal. Deodoro, 1.309 Fone 72-2200 Mattos, um computadori
,

Jaraguá do ser-:SC -
, .• , e , •• c • , para agilização dos tra -

--

1--=====:.:::=========================..::;::. -_-===::-;;.;. lhos forenses, destinado,
-, principalmente, para a

expedição de . guias de
recolhimento, . exped�çãQ: O títular da Subsec
de mandados de citação _ ção da OAB de Jaraguá
e ainda outros serviços do Sul acrescentou que
atinentes' ao', rápido a- o terreno doado pela
tendímento da máquina Prefeitura e onde se . er

judiciária. -O computador guerá o Centra Integra
foi adquirido pela pró' dos de Proflssiónaís Li

pría Subsecção da ,OA''ß/ beraís de Jaraguá do
SC e entra em operação Sul (CPL), já está todo
no mês de agosto. ,terraplenadó 'e cujas
Segundo 9 advogado obras terão início nos

Humberto Pradí, presi- próximos dias ,

\
,

"

TRABALHO E PROGRESSO

Nós acreditamos' que' esta é a maneira maís nobre de gerar
,

riquezas. Hoje saudamos a todos Os filhos desta terra, pelos 111'
anos de fundação' de Jaraguä do Sul

'

Parabéns!

Folo Loss
9ne - Foto - Som e Vídeo

Av. Mal. Deodoro, 302 Fone 72-0181

JARAGUA DO SUL _ 1,11 ANOS

Á todos aqueles que já deram a sua parcela de contribuição'
para o nosso desenvolvimento a 'NOSSA GRA1[DÃO. .

-
,

Aos M01PRISTAS e aos CDLç>NOS a nossa homenagem.

Elevamos bem/alto a nossa prece e rogamos ao Senhor todo
poderoso, Mestre supremo da obra do mundo, que derrame suas
bênçãos sobre todas aqueles que dJgnificam o seu trabalho com ho
nestidade, criatividade e perseverança.

/

PARABÉNS e
" ', ." � HU" � ..

- -çr-

,Prourb:Zulaul' deline rec�rsos/reDiãl

Um toque de amor. Dê 110res a-quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, _plantas oma-:

mentaís, coroas, ,com entrega' a domicilio. "
,

; .Casa das' Flores,
Reinoldo Rau 606,. esquina �om 'a. João Píccolí.

O 'secretário do Desen-
-volvímento Urbano e

Meio Ambieríte, Wemer

Eugênio Zulauf, esteve
em Jaraguá do Sul na

manhã de sexta-feira, dia
24 , na sede da Associa
ção dos Municípios do
Vale do 'Itapocu, para

, discorrer' acerca do',

Programa da Apoio ao
Desenvolvimento de Ci
dades de Pequeno Porte
[Prourbj que contemplará
todos os munícípíos dai

microrregião com re

cursos -para obras e equi
pamentos ' comunitários.'
Do montante do emprés- .,

timo, 65 por cento são a

fundo perdido e 35 por
cento serãO pagos ao

fundo de atendímenfo
dos munícíplos . datari-,
nenses, que acabará re
vertendo para melhorias
nessas cidades.

A AMVAU 'e)l1camd
nhou "telex ao Minist-ro
Cio Interior, Joaquim
Francisco Cavalcentí, so

licitando da forma maís

rápida possível a libera
ção de 'recursos 'flinan:
cetros solicitados pelas
prefeituras de Barra ve.
ilha, Guarnmiii!m,' Jara
guá do Sul, Massaren
duba e -Schroeder. -

enca

minhados via Cedec,
para fazer frente aos

prejuízos ct1psados pelas
_
cheias da fevereiro pas-
sado. ;

E no dia 7 . de agosto,
a Associação dos Muni
cípios do -Vale do Itapo
cu reúne-se em Schroe -

der, onde já confirmaram
presenças o presidente.

,
daCelescNogert Wiest e

o secretá�io dOS 'Ilranspor
- teso e

. Obras, 'Neri dos
Santos ;

I
I

• FRICiORíFICO- ,Ci U M.I S. A.

)

Jaraguá do Sul és vibrante
Não haverá quem te suplante
11eu povo alegre e varonil, '

,

"

1lem por lema "Avante Brasil"...
, _',

A� estrofes do teu hino e o exemplo legado pelos fundadores, e, antepassados. nos dá força para acredi-

tar no feliz porvir de amanhã.
.

Parabéns, Jaraguá do Sul pelos teus 111 anos+de fundação.

'1ldústrias .
,Reinidas Jaragoá S.I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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],\ O M D' I A J A R s: G U A \D O ' SUL, ,

Parabéns,' pelo' teu'
", extrq.o,;cÜnário Ptro�r,é�s0.'

or�ulhOsos por poder pertíctpar deSte' constente de8eIiV01Vimentb.

\ -'

Estamºs, '

. � ,Domingos •. Chiodili . Empreendimentos ImaJailiários 'Lida.
-" "-

C,ahile� Eßlpreendimentos Imóbil'iarios' 'lida.
---

I' ,"

�-' '

Pró-M'elDária mapeia casas e'lxlilel
'

A Fundação Nacio�al, I

,çãO, ,onde se observa'
Pró-Memóría / Secreta- sígntãcetwo patrtmönäo
ria do Pàtrímôníe His" cioIistituído' prlimortiial-'
tóríco .e Artístico, Nacío- mente de casas de en-

, nal, em- convênio com
I

xaimel, muitas das' quaís
'a .Prefeítura Municipal, de acordo com a arquíte
vem executando em Ja- ta;-,de alto valor ,

raguá do Sul' o mapea-
mento da a r-qu H e t u- O trabalho de mapeá
ra teuto' - b r à s i 1 e i r a, mente encontra-se pratí-
-surgída a partir da imi- ,camente concluso. ' Pos

gtação, alemã .na
-

região. teríormente, Um levantai
A arquiteta Maria' da, mente maís 'amíude das

'Graça Agostinho, mfor-i construções' passíveis de
..'

mau ao "Correio do Po- preservação será.' .feíto,
vo" que a Pró-Memória' para, no

,

finai, ' acontecer
.:vem realízando levanta- o tombamentó. Até ,,o

méritos em -várías cída- trabalho ser concluída,
des de 'Santa Catarina,

'

,serão consumidos vários
de descendência" germâ-' meses de estudos, com a

nica, estando Jaraguá do íeoIIÍ,pletà 'ca.talogaçã0
Sul integrada nos rotei- do' patrímöníc existente

ros culturais de imigra- no município.
.

Me,rea'dl:,'2 Iilhões 'de releições186

.: PARABÍ!NS

. JARAGUA DO SULIl! /

, '

.

,A merenda' escolar, .39�210 litros de leite in

fornecida a alunos- do .natura, Ne : 'prímeíro
pré-escolar, 1° e

..

').Ç. graus trimestre deste ano Ió

complemente a alímen- ram . servidas 419.1'11 re

tação caseira e constitui- feições ..
se,

.

às, crianças das' ca- Os alimentos básicos

madas maís carentes, na que compõem :

.a meren

príncípal refeição do" 'da são: açúcan, arroz,
día. Na área,' da coorde- I biscoito, cacau' em· PÓ,
nadoría I regional

,.

de e-" canjiguinha, chaque,. feijão . .!::===::::..::=-::;::::::::::=�=�:::::;=�::::;;:======:::;:::==::::::;=�========::I
ducação de Jaraguá do preto, frango, 'leite .em
Sul, foram, distril:juíd.as pó,' leitel .

.
.

pasteurizado,
no ano passado, 1.915.659. macarrão, óleo de soja,
refeições" sendo 40ß . 462 ovos, sardinha, Sopas de
ao pré-escolar, 18.993. diversos sab0fes, P1'S,
ao 2° gräu, 1.311.961, bebidas (morango, cho-

/
ao 19 grau e 50.243 Ia colate, café com, leite,
w'dfessoi'es :e merendlej- milho" caramelo> e ou-:

ras, utílízando-se � -para ,tras), mingaus (cöco, ca-·
. o preparo das mesmas, "ramelo, chocolate, mo-
'203.06ß . quilos de ali- ,rango, etc), arroz doce,

,

mentos básicos .varíados, rísotu de carne e galinha
3.600 dúzias de ovos e além éle outros,

'

'São 111 anos de historia que. guardas com muito orgulho e

dedicação, são 111 anos de progresso marcados .na 'história pera
. sempre. e hoje' ostentes o honroso lugar de 9° parque; índustríal
díversificado de Santa Catarinà e outros' títulos nacionais. Sau

damos também 6 Motorista e o. Colono que tem uma grande par
cela, de contribuição no desenvolvimento desta terra.-

<,

Curtume Arnoldo SC'h'ßlill, lida .. '

. ,._ v "

IRJELITO - Estúdio': 'S,rálico. Lida.
Artes

.

GráficaS
"

,

Fotol1!os
.Produçãe

,/

Visual
, �

,

Mensagem

Uma empresa jovem reproduzinde através dos traços .� criações a
'

imagem perfeita da economia, turismo. e cultura- des jaraguaenses.
uARTELlTO" fazendo história com 'Jaraguá do Sul

Av. Mal. Deodoro, 7.64-fundos ...,. Fone 72-2906

Jaraguá do Sul _ SC...,. ,

BOM DIA, JARÁGUA DO SUJ,.!
Parabéns pelos teus lil anos de extreordínárío progresso. -.

, Estamos orgulhosos por. poder participar deste constante,
desenvolvimento .

-lAHZHASTER _, O se�. reluiaeirl
Av. Mal. Deodoro, 364, _ Fone 12-1261

Jaraguá do Sul _ SC �
.

, I

PARABt!NS JARAGUA DO· SUL PELOS ,TEUS- 111 ANÓS7DE fUNDAÇÃO·
-,

Que a cada ano possamos comemorar o "seu aníversérto como consequência de um esforço., co-

mum para o prõgresso de todos nós.
.

.I

.

Neste25 de Jullio, também, as nossas sinceras homenegens ao Colemo e ao Motortsta, molas pro-

pulsoras . do
. progresso' da Nação �

'I"
.

,-

:' Confecç6es Sueli Lida.
\ -

.
- '__,....

Fábrica 8,LoJa :_;_ Av. Mai. Deodoro, L 085 :_. �F�ne 14-0603.
'Loja 2 _ Rua, Reinaldo Reu, 53Ó ;_ 'Fone' 12-2911;

{
.

-, \
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.
, ADVOGADA
Dra, Aurilene M. ßuzzi

Questões, de terras - actdentes de trânsito - in

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

.1

Escritório 'Contábil' Garcia
cne-se sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda

Registro de Míero-Bmpresa

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

F PERSIANA$ • ROI • ESO. oêALiiifiIO

. �.' •

R�
...A_JO_�_V.,.;.IL�.;;;E.;.;;.1;.;;!;.;.;._.iA_�_G.;.;;U�;;..D_O._�_l_.SC_'_• __

FONE: (0473172-0996 �

Persianas horizontaiS .e . vertícers,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sentonedes. esquadrias.
'e 'cercas em alumínío.

Consulte-nosl Fone '72-0995

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José "'liberto Barbosa
�

-

. Alexa'ndre DeUaUiustin,a·' B'arbos'a
ADVOG�DOS,

Rua João Marcatro "1. 13 _ 2° andar,' Sala 204

Jaragué do Sul.

SUBA NA HON'DA

'eHE c ou A

'CONCESSIONARIA RONDA DA -kBGIÃ6. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSÍSTBNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY. '

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTI1

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Àdélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

,

1I0ne 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

,
, [[�II

Av. Mal. Deodoro, "no 158 _ Jaraguá do Sul/SC.'Fonu 72-1777, 72-1995 e 72-2614

. Renato Pradi•. � UOI ano de saudade
O. irrefreável cronô

metro do tempo já faz
assinalar' o

'

decurso do
prímeíro . ano de passa
mento do saudoso Rena
to Pradí ; FOi a 30 de ju
lho de 1986, o marco di
visório da sua transpost
ção da vida terrena para
a vida eterna, porquanto
nesse dia, quis o Criador
que esse extremoso pai,
digno, esposo '9 dileto
Amigo, passasse a ocupar
o Seu mereçido., lugar en-·

tre Os justos, abrindo,
€lntre nós,

. imensurável
lacuna jamais preenchi- .

velo

A sua vida comunítá
ria foi exemplar em to

dos os sentidos, pois, do

tado de 'atina. boníssima,'
jamais - claudicou

,

em

prestar auxíliO aos seus

semelhantes nas' meís: di
versas situações, sem

nunca pretender, com

isso, retribuição em pro
veito próprio.
Dentre -. as várias ações

comunítéetes. destacam-·
se as seguintes:

, ( I. ",

_Foi sócio-fundador' v- ,novos ,cursos
do Grêmio. Esportivo �u- ,

'

ventus, em 01.05'.66, sen

db, um' dos 'doadores do

imóvel 'para construção
da "Sede SOcial e, Espor-

'O 'Serviço- Nacíonar de
Aprendízagam

.

Comercíal'
_ Agência de 'Formação
Profrssíonal -. de r, Jaraguá ,

do Sul, tem dois. cursas

programados para as •

próximas. semanas.
-

Para :

o curso de Atendente de'
Enfermagem, o 'início do l
treínemento : está marca-'
do para o 'dia 27, à noite.
Auxiliar de Pessoal· é:·

Os seus préstimos na outro curso progremedo !

dOIlS!trU;ção de escolas, pelç Senac, igualmente à

creches, Apae, Hospital' noite, iniCi:iand� .no �ia_ 3:
e Outras entidades Iílan- de agosto.' As ínscrícões:

trópícas, sempre foram / estão abe�t�s no Senac

uma constante' (Av. Getúlio :

Vargas.
, ,

621), com lhlormações ,I
I

pelo telefona 72-�166. :

Janeiro, então Capital
Federal da República.
Durante oito anos _

de 1950 a. 1958 _ dedicou-
, sé' à' nobre função de

Professor .na já citada

Escola Mista Estadual da

'Estrada Jaraguá Esquer
.

dar hoje Escola. R.M. 19

de Abril.
.

De 1958 a 19p1 exer

ceu a profissão de . Car

pinteiro, cujo ofício e

voluiu a ponto de, em 23'

de março de 1961, fundar
a

'

empresa "MOVEIS
PRADI'I, em cujas ativi
dades laborou até fale- '

cer.

tiva;

_Foi um dos graudes
ínoentívadores e muito

auxiliou na construção
da Igreja Matriz São Se
bastião, de JaraIDIá. do
Sul;

_Partidpou atívamen-

DR. WALDEMAR S C H W E'I T Z E R

Nascido aos 24 de mar

ço de 1926, neste muní-
.

cípío, filho de Àrduíno
Pradi e, Adolorata Dal'
Ri Pradi, encontrou na

pessoa de Bernardína
Leoní Pradi a exemplar
esposa que; a partir de
28.07.51, passou a par
tilhar de todas as nuan

ces de sua vida terrena,'
e que lhe' deu os filhos
NIRCE (casada com A

guinaldo Spézia): - :t-.1IL-
10N [casado com Norma,
Dalpíaz - Pradi]: . ALCIRI
(casado corri - 11ânia Ma-'
ria pradi); DONATO (sol
teíro) e JANE11E (casada:
com João Renato Pans-

teínj .
-

.

Nos idos de 1936, con

cluiu o Curso Primário
na Escola Mista Estadual
da Estrada Jaraguá Es

querdo. hoje Escola R.
M. 19 de Abril, .neste
murríctpío'. 'O Comple
mentar, hoje equivalente
ao 2° Grau foi cursado na

Escola Complementar que
'funcionava anexa ao Co-'

Iégío São Luís.
,

Corría o ano de 1947,
quando Renato Pradi da ..

va pOr: cumprido o Ser-
. viço Militar, no Rio de .

Integrejse à Semana de Jaraguá .

Parabéns Jaraguá do Sul. -Parabéns Motoristas. Parabéns I Colonos
ESTAMOS ,FELIZES POR COMEMORAR JUNTOS ES'T.'É 25
DE JULHO. As SUAS BANDEIRAS, SÃO AS NOS
SAS BANDEIRAS. LUTAMOS JUNTOS PARA O PROGRESSO
E O ENGRADECIMENTO DESTA CIDADf:.

te da' criação dos movi
mentos católicos do 'Cur
sílho, e .'EmáUs', no mu

nicípio de Jaraguá do
Sul e regiões vizinhas;'

. _Foi um dos . grandes'
íncentívadores da. cria

ção e construção da' Co
munidade 'São Luís Gon
zaga', no Bairro Jaraguá
Esquerdo, em Jeraguã dO
Sul.

Por "ísso e
-

tudo o mais
que nos legou .o saudose
Renato. Pradí, resta-nos ,a
certeza de que toda a co

munídade lamenta tão

irreparável perda e,. pOt
certo, saberá' fazer, justi
ça, enaltecendo o seu
nome em todas as oca

siõeS .que se lhe apresen
tar e,' quiçá .gravando-o,
Indelevelmente em

..

mo

numento público deste
município.

.

Humberto Pradl
Julho 1987

Sen·ac
.• . ....

IniCia,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Clínica Ve,lerinária
SCHWElTZER .

.

Clínica de pequenos e grandes enímaís, círurgías; vacinações,
.

raio x, internamentos, boutique.
.

Rua Jolnvllle, n4} '1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
\

Fone 12':2840 _ lalaguá do Sul ,. Santa Catarina.

:I

.

. �:
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Iniciadas obras do reservatório - 3 ,Câmara de Vereadores de-
RESERVATÓRIO
Estão em obras o ré

'servatório três do Samae
na . colina dá rua Adélia
Fischer, com capacidade
de armazenagem de 1
milhão de litros de água.
As caixarias e ferragens
estão Sendo montadas

por uma equipe de pe
dreiros e serventes ad-
ministrada pelo. própríö
Samae. A previsão de
término é de seís meses,
o que implica que, ee

não houverem problemas
até o-próximo verão es

tará solucionada a falta
de água que frequente
mente ocorre. principal
mente em dias de forte
calor .

O Centro de Informa
ções Turísticas de Jara

guá do Sul.. atendeu, du
rante ó ano passado, um

total de 16.381 -pessoas'
que solicitaram \tt.forma
ções da cidade, chegadas
em 1.124 automóveis e

350 ônibus. perfazendo
2'.944

..

e
.

13.437 turistas,
respectivamente. O nú
mero registrado em 1986
é muito inferior aO do

primeiro semestre
,

déste
ano, como é mostrado.

hl�s,a-JIlês: em janeiro
foram

.

2. 85? informações
solicitadas, . fevereiro

4.186, março '1. 187
abril 3.332; meio 4.263
e junho 5.021 informa
ções.

II

Jaraguá- ·do Sul
MENSAGEM

O Poder Legíslatívo, saúda esta Cidade que

preserva a sua tradição com .fé e trabalho,

Nenhum povo cresceu sem o
_

culto do

,

seu passado e nenhuma história se ' -

faz sem a memória dos homens, portanto, é

preciso que es datas cívicas sejam algo, maís
•

que um feriado _ sejam uma reflexão, uma

valorização de nossa história.

Do· leitor PARAB]jNS JARAGUA DO SUL, pela passegem do

seu 1110 aniversário de fundação, e que o exemplo

dos teus colonizadores se perpetue
Prezado Senhor'Diretor,
Envio-lhe um artigo, sobre educação para o povo e .,volto a dar-lhe os parabéns -pelas excelentes reporta-

gens de OS HERDEmOS DA DUQUESA. Creio que ,

devem ser reunidos no fim para formar .um pequeno
livro. O que aí aconteceu é a história de todos os lu

gares de imigrantes. São depoimentos vivos, de gran-
de valor histórico. O título do livro poderia .ser ou-

tro, quem sabe. .Deve haver uma explicação no iní
cio. Escrevo e ponho-me à disposição, pois gosto de .

escrever . sobre coisas do nosso Estado e estou dis

posto ii orientar no que puder. A' história começa
com depoimentos do tipo àcima.

(Padre Mário Bo�tft _ Lorena-Sê],

no trabalho de cada um ,de nós.

\ VEREADOR ORIVAL VEGINl· PRESIDEN'T13

Á Interímöveís saúda Jélraguá dO Sul pelos 111 anos de "funda
ção e cumprimenta Colonos e a você .Motonsta pela passagem do
día 25 de Julho.

li

Parabéns,

,lnteriJnóveis -Intermediária de Imóveis ltda.
Rua João Pícollt, 104 _ Fone 72·2117

Jaraguá do Sul�SC -
Jaraguá dö Sul, a Metalúrgica Arteferro

orgulha-se em poder participar de seu desenvol
vímento ,

I,

---
Ao motorista e ao homem do campo o

noSSO muito obrigado. Saudamos efusivamente a comurädade [araguaense quando da

comemoração do seu 1110 aniversário de fundação.

Aproveitamos a oportunidade para prestar também a nossa ho

menagem ao Motorista e ao Colono neste 25 de .Julho ,

- ·,Metalúrgica Irteferrl
i .

Expresso. Mercúrio, S. I.'
,

Filial _ Jaraguá
.

do Sul
Av. Mal. Deodoro, 744 _ fundos

Fone 72-0122
'

Rua Joinville, 1.990 _ Fone 72-Ö971

_

Jaraguá do Sul - SC -

NÃO 1,fjMOS. 111 ANOS, MAS CRESCEMOS' JUNTOS COM A

CIDADE-. NOS. 1�MOS CONDIÇOES DE AVALIAR TODO O PO

TENCIAL DES11E POVO QUE FEZ O PROGRESSO DE JARAGUA DO

SUL: s A ELE QUE DEVEMOS RESPEITQ E ORGULHO. SOMOS

PARTICIPES. DES11E PROGRESSO.
-

Sinjicato ,dos Trabalhadores na$ Indústrias da Vestuário de Jarauuí ·do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/

, A Lar Imóveis Jaraguá está lado ã 'Iado p�lo progresso de 'um povo.
Parabéns Jsraguá d� Sul �'

"

( ,
'

/
,

lar_fiáveis' Jarl.uoi lida.":
Agora atendendo em seu novo {lndereço: Av.
Mal. Deodoro, 141 _ Sala 1
Fone 12-2010

.Jaragué dO Sul � Sç -

/

(

"

Jaraguá do Sul!
-

, I
,

, ,

Nós moramos nesta cidade e esta cidade'mora no nosso coração:

Ao Colono e ao Motorista o I1:0sso reconhecimento.

Olicina "Mecânica', 'i�éril llda�
Rua Leopoldo Malheiro, 61

, Fone 12-1059

�araguá do Sul .. SC.

/

, "

PALMAS A QUEM MERECE!

AFINAL, HÁ 111 ANOS JARAGUX DO SUL VEM,'CRESCENDO'E

PR?DUZINDO ,RIQ'UEZAS, COM FE,' CONFIANÇA, '1RADiÇAO E
)
'/-.

TRABALHO�

NeM DIA TÄ_O IMPORTANTE, A GENTE PÁRA E APLÃUDE.

PARAB:ENS, JARA.GUA DO SUL!
'

O Clube de DíretoresLojístas de Jaragi1á dó Sul, associa-se à esta, '

Importente data, representando um segmento que muito tem con-
,

/

-

'tribuídõ par� a prosperidade desta terra .'

E�tainos felizes por participar desta festa.

,

. Clube de Diretores LoJistas
de Jaragaá' do Sul:

'," .....

A' Relojoar;tà Avenida comemore com voc;:ê,,'

Jaraguá do Sul, seus felizes 11 i anos de funda-

, ,

ção , Saudamos também-o Colonô e o Motortstà.

, ..

v
.

, -

.:

;r
.' .•...

-" �'\_�.".J .. > ..... -� \'

_'�'- .......

_Lojas na Av!Mal. Deodoro e Av. Getúlio v�r�as
, "

em Jaraguä do -Stib -

J I
• ".' l

O 'momento é de festas! Uma cidade se faz'

com homens, Idéias .-e coragem. Jar.�guá d� 'Sul
-,'

v
" \,

fez ... se 'faz. Numa dínämíca, qtie envolve a"

tudo e a todos. NóS nos orgulhamos de ser par-

'-te dessa ;',engrenagem.

Climax'
Tudo para Noivas

M04ia masculina, fe�a e infantW
-

- Jé3ll'aguá do 'Sul: Av. Ma], ',Deodôrp,
-

260 __

, i:

li
I,

Fone 12-0968

Guaramir1m: Rua 28 de ' Agosto, 1'.334
�
ii
I:
ii
li
L

I:
"
l'
�;

Fone 73-0259

,
'

.

Não vimos Jaraguá nascer, mas acompanhamos Jcuaguá crescer.
, ,

�

Ao COlono' 'e ao Motorísta o nosso maís sincero recónhedmento.

Emmendörfer·.Comércíc de Veículos tida.
Concessionária -Chevrolet para a região.

Av. 'Mal. Deodoro. 551 _ Fones 12-0060 e 12�0655
Jaragué da �ul - SC -

I

'

-

! _' \..

•

Parabéns pelos 11L anos de fundação.
-

('

-,

.. -, .:..; ,�

�
-

•
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.PARABE·NS
JARAGUA DO 'SUL'

SE' PROJETANDO
PARA O AMANHÃ

NARISOI.:
__....HALHA.·

- Edição ,Fe�tíva �os 111 Anos

Os Pestívaís, além da
motivação, ensejam o

lWl'gimenté de valores
nos gêneros sertanejo e

da música popular bra

síleíra, com perspectivas
de seguir carreira e de

.

fazer sucesso, PSi gran-.
des artistas surgem de
competições destes : nai

pes.

Clímcx M<;Igazine

(liDIsti, recital de piano, na SCAR' festivais despertam. IBVOS valores para. a múSica
Aldº Martinez Lopez,

uruguaio radicado em

Joínville, de apenas do
ee anos' de idade, .vaí

. mostrar todo o seu; pre
coce talento em recital
de piano marcado para
o dia 07 de agosto, às
20 horas, em dependên
das da Sociedade Cul
tura Artística de Jara
guá do Sul, na rua Ama
zonas, 213. Com entrada
franqueada ao -públíoo,
a

. promoção- da Escola de
Música da SCAR objetí-

,

va despérter o Interesse
de críançes oe jovens
para a música, desco-

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASC:ULlNA:.... FEMINlNA,E INFANTIL

, Jaraguá dó Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72;0968
GuaramiIilm _' Rua 28 de Agosto, 1.334 -; Fone 71-0259

r'.

Parabéns pra você •••

Nós somos uma pequena peça, mas importante dentro desta
\ grande máquina que movimenta Jaragué do Sul, Non encaixamos
perfeitamente dentro do complexo que' dá vida a 'nossa cidade.

"Ajudamos, dentro da nossa simplicidade,' a movtmentar a

cidade em busca dos 200, 300, mil, dois mil e tantos anos.

HOje é o dia do 111 o àniver�ário .de Jaraguá do Sul. Apenas
o 1119. Mas nós estamos felizes como 'todo mundo que de uma

forma ou de outra.colabora para fazeresta cidade cad� 'vez maior.

E erguemos um brinde especial pra est� terra boa é sua gente.

Serraria e Serviços dé Tirator de Esteira
Rua João .Januáríe Ayroso, 672 _ Jguá. Esquerdo

Fone 7�-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC -' -

LOJAS ·C.OM ORGUtHO

Unimo-nos às menítesteçõês comemorativas

. ao aniversário desta. cídede, externando nossos

cumprimentos e a afirmação I de pertencer com

o-rgulho a esta terra.

Jaraguá do Sul, 111 Anos de Progresso

, .

.
,
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" Cidade Ildustrial
"

lostra
�

campaahas' realizadas em 86/87.
J�raguá do Sul

Nos orgulhamos do espírito progressista desta gente.
/

,

. Dínamtsmo, fé e dedicaçãQ,' fatores predominantes que fizeram
_ a cidade que complete 1-11 anos, progressiva que é hoje .. O ex-presidente do Cidade Industrial já pos-.

Líons Clube Cidade In- suí- um glícozímetro com :

dustríal, Oswaldo Perejo putedorízado, ' material
ra, durante- o discurso de reação, punção, e co

dé transmissão de cargo leta. Um componente di-
"na noíte do dia 6 de 'ju- Iícíl para o inicio dos
lho, tr-açou nurn quadro. testes,'está sendo as a

cínótíco as atividades gulhas descartáveis para
realizadas, dentro da fí- o� puncíonador, que sumi
losofía de valorização de ram do mercado devido
ação maís preventiva do ao problema da AIDS. O

que corretiva, . principal- início da· campanha está
mente em prol da" crían- . na dependência da 01;>
ça e de entidades assís- 'tenção das agulhas.
tencíajs." A 'Campanha Ná última gestão, co

da Visão, realizada pelo mo .sempre ocorrem, to
terceiro ano consecutivo,

.

ram . realizadas doações .a

atingiu' a cinquenta esco- APAE, Creche, CIP, Re
las das redes municipal de F-eminina de .Combe
e estaduat.lcom 7.80 a- te ao Câncer e Banco de
lunos tríades nas elas- Olhos. A

.

diretoria já
ses de aula, 515 alunes

. aprovou ,a execução, de
checados com aparelho duaS qrur'gias oculares
ortorener, 161 examína- e uma' doação à SAR: ,
dos no consultório oftal- cumprimento que se �a-'
mológíco' e 88 alunes re- rá durante a. gestão do
ceberam óculos, por á- atual presidente Oniya�-
pJ!8seutar'em �f�iênciasi do, Stahelin.

. .

o "'Cidade Industrial",'
na gestão 86/81, patro- Para a realização das
cinou cirurgias em

�

Cu suas atividades, o Con
ritiba a crianças porta- curso Bonecas Vivas, já
dores de defiCiências no seu oitavo ano; é a

congênitais dos lábios Ie- única campanha anual'

porino fi palatino. O de arre.cadaçãQ do Cída

Qlube, segundo Pereira, de Industriel . Apoiado
possui 26 cadeiras. de pela comunídade.. índús-

. rodas cedidas 'em como- tria e I comérciO, .
a renda

dato, sendo que na últí- foi de Cz$ 112.500,00,
.ma gestão. foram adquí- que foi somada ao. sal
ridas' maís duas e realí- do .da gestão anterior .e
zadas Oito transferências. das rendas de aplica!
Em atendimento emer- ções. Foram gastos, no

genciais, foram 7 círur- ano, Cz$ 195 mil. A di

gias, 5 consultas, remé- reteria passada deixou
díos, três atendimentos um caixa de Cz$ 25 míl
em aparelhos de surdez, e- aplicações de 100 mil-

materiais para casös de para a", diretoria atual
incêndio -e dois ranchos custear as duas cirurgias
de emergência. -e doação pendente no
O programa da detec- valor de . Cz$ 50 mil e ge

tacão da diabete está renciar o salde até a

em organização . desde nova
..
Bonecas Vivas,' de

o ano passado. O Líons outubro :�

i,
.

Neste 25 de Julho. nos parabenizamos com o COlono e o' Mo-
torista pela passagem de· seu Dia.

.

'ilsialadara Elélrica Clnti· Lida.
x .'

Rua Guilherme Weege, 111 _ Fone 72�0091
Jaraguá do Sul - SC -

\_--- ----------------------........------..;__;..__-- -------

NOSSO' PASSADO É UM EXEMPLO DE GLORIAS E TRADIÇÖES
...._

"

_'

NOSSO PRESENTE NÃO' DESMERECE AS LU.TiAS DOS PIONEI�
ROS E DESBRAVADORES: NOSSO FU1URO HAVERA DE ·SINTE-

, (
.

1,IZAR OS ANSEIOS HOJE COMUNGADOS NA TAÇA DÃ 'ESPE-

RANÇA. PARABENS JARAGUA DO SUL PELOS 111 ÄNOS_ DE

ror'mAÇÃO COMEMORADOS NESTlE 25 DE .nnao, rrAMBÉM
- ,

...

DEDICADO AOS. MOTORIS'I...AS· E AOS COLONOS, ESfES, A

NOSSA RAZÃO MAIOR DE SER.

- ...

•
c

./

Camércil e, Represenlações - de

Máquilas\ líricalas tida.

Jaragué do Sul _ Joinville _ Messeranduba

. ,.

/

.
.

.

Sentimo-nos orgulhosos de pertencer a uma co-

.'
\ ,,J

-,

munidade que luta para, cada vez maís, se .destacar

no cenário deste pais.
Parabéns Jaraguá do SuU

c

...
.

�.
Dalcelis A· ROTA. DA MAlHA
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Edição Festiva dos 111 Anos'

/ ..... !���i:i�!C�lr�_8���ilpa!��!�te -

_.

rímento de sua autoria, anos a -íío a' Previdência
'S:olicitando 'ao, Ministro ,'yerem suas esposas e 'fi
da' Previdência medidas

"

lhos atirados.à fudlgên
para que o auxílio tune- cía, ._sem. recursos para se
rel seja estendido

.

tam-. pultarem s�us .dependen
bém aos dependentes de tes, enquanto o Ministro

.ségurados. urbanos
.

e tra- apregoe que a Previdên
balhadores rurais, o de- cia 'não é maíã deficitária

,pútado Paulo Roberto e \ está,
.

com 'saldo
.

em

Bauer aítrmou
"

que a '(le- caixa superíor a 100 bl

'g,-slai;:ão previdenciária lhões de cruzados", : in

'deixa muito a desejar". .dagou Bauer. Ele consí

.
Informou que 'foi -alerta;-., derou 'uma "aberração"
do ,para o problema pelo o valor do auxílio íune-

número de pessoas que o ral pago 'por morte' ,do'
,

: / procuram em busca dê
-

-seg1lrado, que é de mil e-

". .auxílío, em .curto espaço, !quatrocent.os cruzados,
,de tempo.'·

' ficando em cerca de dois
.

.

.míl para o trabalhador
"Será -justo para' pes- rural.

.

l"-.----�____;:'-'---....!-.:......_�=..:...-----....-..-.

1

� .

r

�arliçlC) . Demccrétíco ,Social

, "

Diretório. Muaicipal de Jarauuá
- do s'ur.

I
'

�.
'

,

Na data em que ,Jaragua do Sul comemora O· seu 1110.
I

. ..,'

, aníversérío de fUndação, o Dlr�tório M�cipal' do PAR·

', TIDO DEMOCR,ÁTICO SOCI�r .orgulhoso �é f�liz, rende
...:

'sua homenagem â gente [araguaense
'

pelo ./tranicu;s.o de

tão sígníücatívo evento, desejando � centínuídade do es

forçô e dedícação. que, heroicamente, 'presta .ao- engran

decimento da terra de Jourdan .

�.

') \I' /
. .

-

. AO� bravos homens do campo e ecs abnegados. t�an�-
, portadores das riquezas e do progresso,'neste dia a el:es

.- �

....
�

.

''''. r!
�

..
"

_

eonsagrado,"o apleúso e o reconhecímento do P. D. S.
. \, -

;...

.

""",;;"'--'

Jarag1;lá do Sul, '25 de julho de 1987.,
:A DJRETORIA EXECUTIVA

I " ...--

.

, �os momentos difíc�is. os quaís estamos enfrentando, queremo-"
', nos rrmanar ao povo [aragúaense, que com lutai e coragem, consegui
razn chegar I onde estão, e na esperança de días melhores, tongratula-
'mo-nós. com os 111 anos desata bela Jaraguá

. '. "..

/, 'Sorveles 'Ki _. 'Delícia
.

'

Rua .Joínvílle, 2.f:?80 (em. frente 'a' Arweg)

. Jaraguá do, Sul SC
I

.
.

•

.

,

I

I '<.

,
,

'.'

Nossa sin�ra homenagem à: cömumddaa desta profressosta
Jaraguá do, Sul, pelo 1110- aníversänc de fundação.,. ,_....

.

Que 'o exemplo dös' teus colonízadores. se perpetue no. trabalho
de cada lj.ffi de nós--

, .

,'. /

.

. .

\

REPRESENTAÇÖES VALADARES LTDA.
. , .

," COM. ,DE- PRODUroS TßXT�S

WALTER L"IDA.. '

,.

I'

1/

. \

, (

iARAGUÁ DO SUL
, ..

, .

Uma estrela que brilha na constelação
')

do progresso caterínense .

Confecções Mivesle
. Lida ..

,

I Fábrica _ Rua Paraná, 271 _ Fone 72-'[149
�

LOJa -'- Rua Mal. Ploríano, 103

I ..TERRAPLENAGEM VARGAS

�

Faz.111 anos que tudo, começou. . .
.

. Cumprimentamos q operosa, comunidade de •

.

'

Jaragüä -do Suh'
','

\ .'

Votos extensivos ao Colono e aos amigos Mo- ..

/' torístes.
,-

.

COMERCIAL JARAGUÁ '-

. TUBOS SANTA HELENA-
\

.

IMOBILIÁRIA SANTA, MARIA
. ./
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.
"

•

aiS,'�·omo. nossosI
•

\

-::.,

\'

Como I)ossos pais 'efés têm um '

brilho no olhar.
'

.

",

E. uma coisa de fé .
.

Oe .esperan,ça. .

..

.�a mesma energia, a mesma'
certeza qué levar�m nesses
avós, nossos bisavós'
a fixarem suas raízes
na terra. Abrindo caminhos

.

com muita'garra.· .

Fazendo osonho crescer
e transformar-se em realidade.
,'.

�.'Souza C,ruz 1.. >

� •

'Gente, trabalho.8 tecnologia.
Assim fazemos �Istófla. .

Um dia especial' para quem
planta e transporta tcdcsoe

,

. dias as ri_quezas da terra.

Wigando
. \

,

Clmérêi10 ,e Transportes

.»;
,

JARAGuA DO SÚL, hoje a festa é tua, hoje a fes-

ta é nossa, é pra quem víer,
' ,

Parabéns
I

pelos teus 111 anos de fundação.
25 de Julho de 1876 _ 1987,

"

25 de Julho!

. ,Na data que marca o transcurso do centésímo-dé-
"címo primeiro aniversário defundação de Jal'aguá do

I

SUl e no dia consagrado ao Colono ,e ao Motorísta, ..

constituí especial deferência podermOs' saudar tão

significativos eventos. Parabéns .
, Aos Colonos e Motorístes, a nossa homenagem.

. Meier'
fUIi'laril 'JaraGuá ·llda.

\

Estrada Garibaldi _ Jaraguä do Sul -' SCRua Felipe Schmídt, 2?9 _ rone 72-0448

Jaraguä do Sul - SC�

/

----�----------------�----�------�--.�-----------_.----�--------------�------------�

.,.-,,, .. , ... ,,,1. ... r:

Sãt llti 5c O I·é g i O I '
"

. O ColégiO São�Lu� se �oÍlgràtula com a. etemêríde comemoratíva
aos 111 anos fie fundação de Jara_guá -do Sul.

Outrossim, queremos Jiomenagear' aos déSbr'àvadôies que. rasga
ram e cultivaram essas terras, .

os bravos colonizadores' deste cb,ão
fértil e dadivoso. E também, com o evento homenageamos a todos

os motodstas que transporiam as :rIiquezaS extrai� �a "
gleba ,/'.

fecunda, graças aos btaços destemidos das etnias que idos tempos

aqui aportarem, - ,-

.-

("-' r
,

. Salve o Motorista! S�lv� o ,Colono! Salye Jaraguá $io Sul!

111 anos de Juta, de glói'!�, de _prolJresso! Parabéns...
��:::

\

1
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-

Spe�zi:a-'
,

&
-

Cia� - ·Lld,a.
. SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR '

Madeiras. para construção e servíeös de trator
C'Om prof�ssionai8 altamente especializados·..
Rua João Januário Ayroso, H? _ Jataguá 'Es
querdo ..... Fone 72-0300 _ Jaraguá . do Sul s: SC ..

, : ._;_:_....
'"

..E�critório -de' lopo'grafia-
-

. e�fngenharia
. DESMEMB�NTOS, MEDIÇOES E PLANTAS'
DE TEAAENOS EM GERAL. -

.

-, PRO;JETOS PARA
, CONSTRUÇÃO 'CIVIL E OR-

. ÇJ\MENTO$. � .

,Encaminhamos toda a documentação. .

Rua Reínoldo Raú n° 86,.10 andar, Sala 3 _

Edífíeíö- Mário Tavares,' próximo do' Posto de
Sa.úde.

, L."
- )

. ,

C9ptact<;>s; Fone 12-2416

:'CORREIO, DO POYO', 72�0091'

Compre seus materiais de coaslru:çlo na

,FUNCIONÁRIO DA MARCATTO � Ö OPERÁRIO JARA:GUÁ DÚ SUL/87_._
-

�, '
.

Foi escolhida' na tarde
da dia 21 t' terça-feire;no
Centro de Atividades do
Sesí, o Operário Brasif-
Jaraguá do Sul, q}le' des
ta feita teve' SOmente
duas empresas concor-

rentes: Marcetto e, Be-.
bidas Max Wilhelm.'· A
nualmente, o Sesi realiza
o Concurso Operario Mu

nicipal, Estadual e "Na
cional, como forma de
incentivar o trabalhador

. da indústria', dói; diver
SOs setores de produção,
premíando aqueles' que
se destacam, tanto najvida
profissional, como na vi
da familiar e, comunitá
ria. O Concurso objetiva
o lado social do traba
lhador, observa o Coor
denador do' Sesi Leonídas
Nora, que anunciou, pe- I

ra o próximo ano, a ado
.ção de uma neva estra

tégia cóm a. finalidade
-

der ' assegurar
'

maior

partícípação de empre-

, .

.Ar te .. Laje Jaraguá
vENHA APl{Qv1;!TTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO

-

,. - ..

-:
" -

PISO'
,

nRMIco UFORMIPlSO".

/' PR�ÇOS ESPECIAIS s: EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
'

, - .. -

-:
�

--- DIVERSAS PADRQNAGENS. .

-TEMOS TAMBW A MEIHOR LAJE FORRO. E PISO DA" '

REGIÃO.

. /

'Ru. Expedicionário AntÔDl� CâJIOiJ Ferretra B58 _ Foiles 72�10U,
72-2334 é 72,.1292 _ ,Jaraguá do SIILSC.

P

Para nós,' seguro não é, so �garantia �de, ,riscos
. ,. -

,

'Seguro é
.

Prestação de Serviços
"

Consulte� nos
I ,

.
\

,S e gur o s A� , G a ,r c i a -

,.

Rua Expedlc1oDárlo GumerdDdo-da Süva D' 90, l' andar, 'Sala,�
FoDe, 72-17� ;... :_Jaraau;, do S_uL

.

,

sendo que 12 na empresa
solteiro .

O trabalho de motiva- r

sas no Concurso,

ção vai ser realizado di- A comíssão julgadora,
retamente nas áreas -de forniada pelos profíssío-,
recursos humanos e de nais da imprensa Flávio
pessoal, que têm

.

'visão JOsé Brugnago (Correio
total de candidatos pas- do Povo), Francísco Car
síveís de : concorrer. Re- los

,

Peíxer - '(RBS-1'V),
presentando a Bebidas Rolf Díeter Teske '(A No
Max 'Wilhelm,' participou tícía) e Celso LÜÍs Nagel
o Sr. Alex Bolduan, 52 (Rádio ,Jaraguá), elegeu
anos, dos quais 21 anos Operário Brasíl/B'ê-Jera-

�

e meio na empresa, três guá' do Sul, o sr. Valdir
. filhos, desempenhando o Chíodíni, que 'somali i>5
cargo de operador de pontos, e o Sr. Alex Bol
máquinas .. Pela Marcatto duan, 30 pontos. Valdir
Indústria de Chapéus vai agora representar.
partícípou Valdir Chio- Jaraguá do Sul, na fase'
díní (Tétí)

.

encarregado 'es�adual do Concu,rsb,"
de expedição, 33 anos, e� Florianópolis.

,

TRABALHO EM SÃO, PAULO
. ,.

-

Procura-se casal sem filhós, .com idade en-

tre 30 a, 40 anos, para trabalhar em residência ía
miliar em São! Paulo. Oferece�e: folga uma -vez

pôr mês de 4 dias, .moredís. comida e salário
compatível

\

com a função ..Tratar na rua Bernar
do Grubba n? 310, após às 18h40min.

Um terreno na Rua Joinvíllé, com área) 'de
338m2, próximo Weg II:

,

Um terreno ne. Rüa- JoinviIle, com 2;060m2,
próxímo ponte de Guaramírím/Portal, "

.

Um terreno na Rua 25 de Julho com área
.

de
800m2, próxímo Trevo da - Ilha l!a Figueira.

,

.

Um terreno na V. Sandra' com 350m2, próxí-
mo Récreatíva Menegotti.

�

.'
Um terreno na rua. Amazonas, com '822m2,

próximo SCAR.
.

,

'

Um terreno Lot. Centenário com 400m2, pró-
ximo da Weg U.

"

,

,

Uma casa, em alvenaria com 200m2, Rua Tho-
'mez Fco , de Góes; com píscína,

.

- Uma casa" em' alvenaria com -100m2, Jaraguá
.Bsquerdo

Um
.

apartamento no EdifíCio Jaraguá Rua'
Presidente Epitácio Pessoa , ,

Um apartamneto no Edifício Gardênia, -Rua
RiO Branco.

ir

íÍoIi*!l'__"�""""" . C h a l�é
CHRLE1:s:o. IMóaruA.aiA E

.

� RBPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Reinaldo Rau' 61 ., 'Fones 12-1390 e 12-2321
., CRBel 6GJ.

'

VENDE

" , '�.
� J,ARlGUA:30Al'JOSBEMTECIDOS'

-
� '."

/' .'

•

:OPPU·'S
-

-"
.

'.

Vídeo Clube e LoCadora
Fofo Piazera

FOTO _ SOM.e VlDEq
Av. Mat Deodoro 252' FODe 72:"0251.:

irERRITORIO -INIMIGO (Sus) _ REfORMAiTúRIO DE;. MULHERES (Dra) .

HOJE EU, AMANHÃ voes (Western) '7'.A .,GR�pE- VINGANÇA (WesteI"D;)
r '. �'.

liA.COR PúRPURA" (Drama] _ Montenegro._(Cºrnedla) e� relançamento Sel�do � ,superproduça? d,o �mema
'americano de 1986 "HAREM" e o relançamento em copia com legendas eletrônicas do premiàdissímo de

1987: .

"

-

Conheça DO FOTO PIAZE�A () novo suporte
PLATOON

de parêde e teto . para TV: VIsoFiEX

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DÓ
-

POVO -
Fundado/ 10 maio <191�. 'CGC:,; 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio V. Schmückel Jorn. Prof. DRT.SC
n. 729 e Dir. de-Empresa Jornalística n.'20. '�.,.f�::l
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.
Cat. Re�ator: Flá!10 J. Brugnago - DRT-SC _p. 214}
84,. .Repórter: .Yvonne -A.S. Gonçalves - DRT-SC -09
219/84-. Redação Administração e PubUcidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, D9 29Q - Cr..Pos

tal, 19 - FODe 72"0091 - 89.250-Jaraguá do se-so
Impresso Ilas oficinas da Organização ..

Contábil "A Comercial" S/C Ltda.

Assi.tiatur� para Jaraguá dó SUl ..... LO. Cz$ 250,OÓ
Outras cidades � •• . . •• •• •• • Cz$ 350,00
Número Avulso •....•.•••••.•••••••• Cz$ 5,00
Número . Atr�ado ;.: �:••. Cz$ 8,00

Representantes crecí�ciados: Pereira de Som'&Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.'
Este Jornal é auociado a ADJORl/SC e ABRAJORl.

"

. ". ." '-

". _Rêlójôaria.
�

AVENIDA
. As mais. finas sugestões para presentes.

.

jóias, relógios, violões, troféus,
. medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

" Na Maredaal e Da GetúDo Varl81

==========Z===================I�

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas pára todas as finalidades

Agora tambélD aquecedores 8

.

.
.

- eDerjia .õ.llir�
Rua Felipe- Schmidt, 279 - Fone 72�0448

/
.

Viação Canarinho 'Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Cenarmhe" coloca 'à sua-dís

posição Os modernos e éonfortáveis_ ônibus da SUá,

frota. Vénha conversar cQnosco.
Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

Jaraguá do Sul
. 'SC..

TUBO DE POLlET1LENO
.

(MA'NGUEIRA PRETA}
I

TUBOS SANTA HELENA .l-TDÀ.
FÁBRICA: RUA lOINVlLLE:1016- FONE (11473) 1'2'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL:IoROCÓPIO GOMI'.S. 99 -,!'ONE (0473) 72,0066

lAR,AGuA DO SUL· �c

Lo S.s
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone· 72-0181

.

O s�lJ. relojGeiro
.

Em breve vaÍDQs mudar de endereço. para
.

melhor atendê-lo.
Jóias!' relógios, alianças, cristais, 'troféus, meda-
lhai e, presentes. . .

� ,-

L'anznaster
!
I,

"A HIstória de Bossa geDte na. �. flear só na saudade"
O Passad� só é iUlportaDt.e se o tempq foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario de Itapocu,

HA 57 ÀNOS Santa Catarina". O, pro- da população e as medi-
-Em 1930, em fins' de jeto compunha-se de '223 das aconselhadas, eínda

maio chegava ao Rio de artigos, dividido em 10 falaram o dr. Femando
i Janeiro, .

o
.
grande dirigi- títulos: Era facultado ao A. Spríngmsnn sobre

. � vel "��. ZEPPELIN", E�tado adotar bandeira, "Medidas Clínicas Aplí
sob a direção de dr. Hugo. híno, armas e selos- pró- cáveis para Evitar as Do-
.Bckner. Era a primeira príos. Somente de dois eriças", contando com a

v.e� que �sse tipo de di- e� dois anos era permí- colaboração, do dr. Os

,-ng�v�l vínha. ao Brasil,
_

tido faze�
� revisão -de ny Cubas D'Aquíno, na

a última palavra em en- qualquer imposto, parte referents à Odon-
genharia aeronáutica. - O dr. . Godofredo tologia.

. .
.

- O· Congresso Repre- Guilherme Lutz Luce, '

sentativo reunir-se-ta em com consultório na _ rua
HA 22.ANOS

julho,' quando teria que _ Preso �p!itácllo Pessoa, Em 1965, Bíanca apre-
,se manífestar sobre o 584, nesta cidade, alerta- sentava o seu RADAR

pedido de criação de no- va para os casos de raí- SOC�AL::'. Em festa o lar

V_OS municí�ios. �ellél; AI- va; -cuja infecção no ho- do slm��hco casal Her

'1umça, o l'Ong'�o e mem e em qualquer, ma- mes .Kruger (Use), com.o
progressísta distrito de �felro sem tJiéi.tamento nascímento de uma ro-

Blumeneu era um deles era fatal, lembrando a e- b�sta .

menina que na
,

e que hoje é conhecido por xistência de vacinas
.

do pra batismal receberá
.'

o

Rio do, Sul. Outra' que Instituto Pinheiro, de SP nome ,de Eliane. A.S.D .

se comentava que tinha altamente eficazes, com
Acaraí orgulha-se de.. a

as condições ideiais pará tretamento no -lugar, po- presentar, m�is uma vez,
a sua elevação a munící- dendo cada . qual conti-' ao .

seu grande quadro
pio era o distrito de Ja- nuar no seu trabalho. �oclal o conhecido con-

raguá. do município de
. Junto ERINHO, de Blu-

Joínvílle. O "Correio de HA 30 ÁNOS zienau, que visitará a

Joínvílle", dirigido pelo -:Em 1-957, as abaixo nossa c�dade na noite de

Diretor-Responsável: Car- assinadas
.

Irene Pedrl 24 de Julho .. Novamente
los Gomes de Oliveira" Günther, Hildegard Leut- em nOSSq .cidada o pro
em seu número 94, do precht Schmitz, Ilda fessor psícólogo dr. TIos�
ano II, de 19 de julho de Schulz, Otilia Ersching hiaki Saito.' Aceite a�
1930 fazia a

<

apologia de Nícolíní Gisela Ersching boas vindas desta coluna
sua emancipação. E Os Müller, ElIa .Narloch, 0- e que tenha bom êxit�
efeitos se· 'faziam sentir dete Maria. Schulz, Irace- em suas conferências.

�elos que comandavam ma Müller Copi, Onélia HÁ 10 ANOS :

as ações. aqui no dístrí- Horst e Elisabetb R. --Em 1977, com a prE!-
to. Assim, o "JORNAL . Gressínger, com funda- sença de maís - de 150

DE JOINVIllE", dirigido mento no cart , 11°, con- pessoas, Os moradores da

�or Eduardo Sichwartz, vidava a díretoría e as' lo�alidade de Coati (es
diário vespertino, . em demais Sócias em- dia, da teJavam' a nova estrada
seu n° 292, ano' Xlll.

I

'de Associação de Proteção com a T}ifa' dos Macha!-
18 de dezembro de . 1931, e Assistência à Materní- do, com extensão de) .;
mandava pelo seu cOr- dade e à Infância de Ja- 1.30?_ metros', falando na

responcÍente 10éai', um ragu� do Sul, para uma QcaSlaO . os
.

eX1prefeitos
arrázoado .-inflamado cOIl- AsSembléia' Geral Ex- Arnaldo Bylaardt . Junior
tra quem ;era Ó chefe es- hzaordinária, na 'sede do e �aulinh? João de Bem,
colar, o IIitendente' Ro- Clube' Atlético Baependi alem. do Presidente d0

.

berto Marquardt dizen� para deliberar sobre a LegIslativo, vereador·

do' que ---;'já foi ;ublidado seguinte o'rdem do dia: Fre?erico Guenther e • fi�
na C. de Joinville que 1° _ Eleiç:ão da nova di-o �ahzan�o em vibrante

Jaraguá e adjacências retoria; 2° _ Assunto� de Imp;ovlSo o Sjr. Salim

!co!m)tiituem o di>lmínio intereSse. da AssOciação JOse. �quech,' prefeito.
dos Marquardts. Mas a e 3° _ Exame, discussão II_lUDlClpal ,de Guarami�

emancipação levaria mais e aprovação dos e:x.eréi- nm.
.,

2 anos �e meses para' ser cios de 1955 e 1956 e dos __Sob o patrocínio dá'
'firmado Iio papel. _ parecer� do Com;elho Comunidade Evangélica

Fiscal. '. Luterana e com o apôio
HA. 40 ANOS

_ _ Realizava-se a l' da Sociedade de Cultura'
Em 1947, a' ASsembléia Conferência da Comissão Artística' - SCAR, desta

Constituinte aprovava .
o em Defesa da Higiene e ctdade, o Coral alemão

projeto da futura consti- Educação dá Saúdé em �tmold KantoreI com

tuiçãO, que passava a re- Jaragu.á, -

a
.
cànvite -do aprOximadamente 40 . fi�

ceber emendas durante 7 Juiz de Direito e partici- gurantes s� apr:esentavà··
dias; 'cujo preâmbulo era pação nOs trabalhas do no�Sa]ão da Comunida-
o seguinte: "Nós, os re- dr.' Erich .. Kaufmann, de.

present.antes do povo :Jefferson. Davis .de Pau- --Num fato que' acon-
catarinense, invocando a la, do DIPOA, João Lú- tecia pela primeira vez

proteção de �us, -reuni- cio da Co�ta, Pres. da na história do ,país, o

dos em' assembléiâ cons-. Câmara, Padre Vigário' índio Ricardo' Alei)Ço, fi
tituinte para organizar Dir. do Colégio S. Luís lho de 1 velho cacique
juridicamente o EstadO, Escolas e COmunidades da tribu Wapixana, re

sob um regimé democrá- Evangélica, repres. por cebia das mãos do Min.
tico que assegure a to- Bruno Mahnke. Nas con- EucI.ides Quandt de Oli
dos' o bem estar social e �erênci'as produiiJdas, fo- veira, seu título de pOs
eC{)llômico, . decTetamos ramenfocados o abatimen s� de -terra de 44,9485'
e promulgamos a Cons- to de gado nó município, hectares, sito na gleba'
tituição do Estado de os perigoS -

para a saúde Murucu, em Roraima ...

..
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�,�- Nós temos tudo
o

para a aliar a todos.
.•. Ven a conhecer
a linha 'Chevrolel 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.
.Nós'temos o carroque você. necessita para preencher as suas exigências.

. Saié!. rodando oom o que existe de melhor: Monza.'Caravàn, Opala,
. __. Díploinata, Chevette ou Marajó.

-

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

nnariciaIllento�facilitados.
.

Jaraguá do Sul'� Semana de 25 a 31 de Julho de 1987
.

, �..

. fUROO:r:;S; FURGOliS ISOTERMICOS E FRIGORtFIeOSc:
Jái'aguá Ésquerdó ,

Rua Dr. Ennco'Fermi, 113 - FOne 72-101'1

Centro· Educacional .. Evangélico
80 aus

. Escola Particular. Ja-' em tuas salas de áula .

. raguá foi teu primeiro Elés hoje formam nossos
nome _ no longínquo 28, filhos.
de julho de 1907. 1'ransmite . nosso ca-

Agora, festejes oito -rínho a cada equípe di
décadas _ de SEMEADU-. retive que contigo tam
RA e de CULlIIVO DO bém se sentiu crescer.

.

SABER."
.

Transmita a. 'cada alu�'
Lransformeda em Cen- no a nossa esperança e'

tro Bducaeícnal Evan- a
. nossa. certeza. de que

gélíco, tens o carinho eles' contdnuarão cultí

das gerações que,': nos vando os valores que _

teus bancos escolares, zeloza _ insistes neles
receberam de tí, a' par incutir. ,

com a bagagem íntelec - Confia a todos eles a

tual necessária, a forma- tua Confiança de que
\
ção. sólida, tão decisiva também eles repassarão
para

-

a partícipação pIe- aos que os sucederem o

na e eficaz como _ mem- teu espírito de Dínamís- ,

bro de uma comunidade. mo, de Trebalho, .de ati-
Hoje nós te saudamos. mísmo e de Fé.'
l�ansmite este nosso HOMENAGEM DA

. carinho a cada mestre ,ASSOCIAÇÃO DE pAIS
que atuou é atua .hoje E PROFESSORES.

EmmendörfeF Comércio de,·Yefculos Ltda.
Av. Mal. Dflodoro·;S57 Fo_nes.,72.06SS e 72-0060 - .J1Iraguá do sul·se

Foto Nortelãndia l.tda.-
Rua VeDA.,,elo da SIlYa Porto 785 _. Fone 12-2804

Metalúrgica Franza. Ltda.
Rua Heinz Malmke 210 _ �ne /12-1381

ELETROLAR,
r

- '_)
•

•

CDllercial de Peças Lida.
ASSistência técnica em, máquinas de costura

Industríeís e domésUcas, peças, .acessórioS e agu-
lhas em geral.'

?
. -.

Oíerece também assístêncía técníca autorizada
em aparelhos Amo,' Wallta, Britânia, Qlack &

Decker, Faet, GE, Ele�olux, FaJQ.e, Pandora; For

nos Lyer, além do meís completo estoque de pe-

ças é acessórios.
' ,

Av. �al. Deodoro. 1.309 r-- Fone 12-2200,

,

Jaraguá do Sul·se

"
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Baependi pretende iRtlósificar prAtica esportiva e introduzir melhoriils
o presidente -do Cc.A. melhorias e na conserva- lou que se algum dia o

Baependi, o· principal .ção do patrímônío exís- profíssíonalísmo voltar
clube esportívo-socíel' de tente, que é um dos ob- o Baependl. poderá ceder
Jaraguá do Sul e um dos jetivos da sua admínís - as suas instalações, uma

maiores do Norte de tração, ao lado da' preser vez que -possuí um está
Santa Catarina, hoje com vação das ·tradições, on-' diO e arquibancadas' em

1.750 associados,
'

palco -de destaca a Festa' do perfeitas .condíções para
dos príncípaís aconteci- Espírito Santo, que está a prática do futebol.
mentos da comunidade, ligada à: cultura do' povo Outro esporte muito
transmitiu à imprensa' in- jeraguaense .

.

praticado no clube, o bo-
formações acerca dos Prím disse que preten- Ião, conta' com 350 pratí
planas e das obras a 'se- de apoiar e incrementar cantes, à tarde. e à noite.
Fern cumpridos dúrante . as atividades esportivas João Präm

. p,retende
a

.

gestão. ,O
.

Baependi . praticadas, para que os "abrir o bolão" para que
tem atualmente, segundo equipamentos sejam .�ti-· outros associados possam
João Batista Prim;

- 'uma Iízados por número maí- praticá-lo. A grande de
receita de css 500 mil só or de associados. Citou fíoíêncía da modalidade
de mensalidades,' aplica- a, existência .de . quatro é a inexistência de um

'da
.

princip�lmente em quadras de tênis, pouco paliteiro automático, sí-
utilizadas, atualmente' tuação que será' analisa
com 41,. alunos 'e um da, para verificar a for

proíessor, número que. ma de realização; uma

O Sesi concluiu a fase
.

será dobrado no segundo vez que o clube não po
de classificação à Olim- semestre com a contrata- de arcar com todos os

piada Sesíana Jaragua- ção de maís 11m ínstru- custos, Uma conjugação
ense (Olíseja), que elas-

_

tor. O judô, que tem re- de esforços entre o Bae-
/

slücou oito equipes por presentado bem o clube p.-fendi e os clubes afilia

modalidade às finais. No e a cidade' em competi- dos poderá' resultar na

. futebol suíço veteranc ções estaduaiS e nacíö- implantação do paliteiro
lograram êxito s. Weg nais,' têm .atuelmente 73 autométíco .

Motores, Marisol.
, Weg alunos, que deverão ehe- NOVAS OBRAS

Acíonementos.. Menegot- g�r a 120, até outubro, O, dfrígente-mor do

tí, Malwee. Seara, Kohl A prática do futebol sui- Clube Atlético Baependi
bach e Marcatto: volíbol ço, para o aproveítamen- informou também que

masculino _ Weg Moto- to dó estádio, está sendo toram reínícíadas as

res, Menegotti, Marc.àt- incrementada, àssím co- obras da sauna, que será

to, Malwee. Weg Acio- mo a escolinha "de nata- entregue durante o seu

namentos e Weg' Máqui- ção vai ser reatívada, mandato, com capacída
nas; futebol de salão com a contratação de de pára 150 pessoas. Es

Me�egotti, Kohlbach. uma professarão O fute- tá prevista .ígualmente a

Seara, Urbano. Weg Ací- bol de veteranos será construção de uma uís-
'.

onamentos. Lulímar. Max incentivado, bem como a -queria reservada, cons-

Wilhelm e. Indumak; 00- formação de escoIihha trução de uma cobertura \

cha masClulino_Koh�ch para a revelação de pe- entre a arquibancada e

�

B,o r r'a c h á r i a Wolf boUstas. O presidente do o muro que circunda a

Ind. Reunidas,' Marcattó clube azurra. . ratificou sede, melhoria no "hall"

NeveS,
.

,Weg : Motõr�s, que na
_

saa gestão; não< de entrada, alem de ain

Ma'lwee e Indumak ; fu- voltará o futebol profis- pliaçã@ e. �ehOras nas

lebol suíço livre _ Weg s_i...,o_n_a_;,l,_n_o_'_e_n_ta_n__t.....o..;..,"--re....v....e....-_.;;,ca.:;;n.:;;c:.,:h::,:a:.,:s:_·..:d::e:;_._:b:,:o_:c=h=a..:_: _

Acionamentos. Conf.

A Prova Rústica Cor- 'lhães] •

reio do POvo/DME, que Na categoria veteranos
abriu esportívamente Ja fói '

vencedor Salomêo
Semana de Jaragué, con- M�gue'l- Sezerino (Sagua
tou com maís de cem çu-Joínville], 2; Lourí
particípantes, nas quatro

.

val Alberten- (Kohlbachr,
categorias, alcançando e- 3. Wílsen Tomaschíte
jxemplarmente ps seus (Saguaçu-Jcínville] . A-
objetivos. O círcuíto de . .dulto Masculino _

-e An-
800 metros compreendeu tônío Sérgio M. -Portes
as' ruas Reínoldo Rau, (Kohlbach), que cumpriu
João Pícollí, Ferdlnando as 5 voltas (4.000 ml em
Pradi e Luiz- Kienen . Os llmin48, 2. Joel Siegel
principais - colocados e, (Kohlbach), 3. Mário Jo-

.

que receberam medalhas sé M. Souza (Saguaçu-
foram: Feminino _'1. Re- Joínvílle), 4. Nilson. A.
gina Môri� .Fontana .(Ne- Weigsbing (LOja das
ves), 2. DIgIa Derettí, 3. 1Ji'nta'S-Guaramirim),:'·�.
Dulcemar Fagundes (Kohl- Manoel Ramos Silveira
bach), 4. 'San�y Simo- Neto (Saguçú-JoinV1ille),
ne_ Eggert (J?�arte Maga- 6. e 7. Adelar Madruga
Ihaes),.5. LUCIa ,da Costa e Jaime_ Negherbon (Ar
(Correios e Telegrafos) . weg), 8. Rogérío Raboch

Mascul�no .até, .15 a�os _ (Roland Dornbusch),
.I
9.

1:_ Jo.se DIJs�n. Forlín, 2. Silvestr�. Junkes (Loja
Sídnei Eleut�Ro (Ko�l das Tl,Ílt�s-Gmirim), 10.
bach). 3. Emerson Stín- Luiz Carlos Fodi (Ma-
ghen (O. Magalhães), 4. lhas Etalã), 11. Hílmar

e. 5.' Walte� Oliveira e Rubens Hertel (AABB) e
Sílvíno Forlín [Kohlbach] 12. Almir Rosãí (Loja
.6. Ederval Stahelín (Du- das �intas Gmirim).
arte Magahães), 7.' e 8.
Venésio Hornburg e DOI·s loq'lesClaudíonor dos Santos .

(Kohlbach), '9. Celso .; Panteras x Esqua-
Luís da Costa, (Instituto drão. Classe A farão .' no

Piaget), �O. Alexandre futebol a partida· preli
M. da .Silva ( D. Maga- minar na tarde deste do-

VETERANOS: BOTAFoGO mi�go, no Estádío Max

:e CAMPEÃO ' WIlhelm, em que o jogo
\ . de tundo reunirá às 15h
Com a vitória de 1 a O 30 a Séleção Varzeana x

sObre öS Veteranos de' seleção de Rio .Negrinho
Güaramhrim,- ö Botafogo com' portões abertós. No
FC conquistou ,antecipa- único ami-stoso' prepara

.

damente o titulo do Cam tivo', a,' Seleção Varzeana

peonato Sêniors da Liga empatou sem gols com

iJaraguaense de Futebol. a Seleção de Màssaran-
BOLÄO: VIEIRENSE QUEBRA RECORDE que será encerrado nest� q,uba.� ,

A Associação Atlética tuação superou a regis- sábado, dia 25, cOm' as
-

..... As l1Íl rdeste dia

Tupy, de Joinville, foi a trada' em 86 nos Jogos partidas entre Caxias x 2�, ná' AAIÍB, JOgal'io a

vencedora do 6° Tprneio Regionais, quando' o se- João Pessoa e Malvice x m'l!s.tosame�te as equiipes
de Bolão "Cidade de Ja- lecionado jarä,guaense Botafogo. Na rodada do femininas de volibol da

raguá do Sul", 'realizado _derrubou 1.635 palitos dia 18, às demais parti-
.

K9hlbachl Ie Ptudentópo
de 17 a 19 passados, nas em partida contra 1ij.mbó. das foram João Pessoa lis, do PélJaná. Em ou-

Os preparativos da. VI . canchas da Sociedade 3x2 Malvice e Caxias, tubroi, n�a: 1nfaugura,;ão
OUSEJ� estão sendo ul-, VieirenSe. "patrocinado A,melhor média e ö WxO Alvorada� do gináSio do Beira Rio"

timados. Para t;:plto o pelo Clube de BolãO 81. melhor ponto' individual Pelo qUadranglilar 35 a Kohlbach (masculino)'
Sesi remeteu cO!lvites e A Ttupy venceu a' pró-,. dO Iforneio coube a A- anOS da UF, Ouro Verde enfrenta- o Frarigosul, de·

fichas de insCrição para pria Vieirense na partida -
mérito (Pinguins), com 3xO Chico d� Paula e Porto --t\l�gre. A Kohl-'

.mais de cem e.mpresas do decisiva, por 1 .555 a 275.8 e_ 304 palitos e
.
a Ponte Preta OxO Vitória. bach jogou nos. dias 18

município e região sob a: 1.543 palitos. O Trbrneio segunda melhor média e Ouro Verde. Ponte Preta - e 22, cõntira Taubaté.

jurisdiçãO. do Centro de, acusou alto' índice técni- se�do melhor ponto a . e Vitória estão empatados - Á Seleção de Caia�

,Atividades. As fichas, de- co, tendo sido, mais uma JaIme ,Blank, ,com 269,2 e em
- númerQ de pontos, ques de Jaraguá dó Sul

,verão ser preenchidas e vez" batido o recorde 295 palitos, respectiva- sete, mas a decisão do pattiéipa nesté finàl de

deVOlvidas -até a dia 27 national de prod1lção de J;Jlente. A clasSifidação titulo somente aoontece- semana (25 e. 26), de

de julho(,. segUJlda-f�ira
.

palitos. pela Soe. Viei- final foi esta: 19)' Tupy .rá neste domIngo, cónhe- competições· náutiças em

próxima, na re-q,rtião do. renSe, na .
abertura, da 2°) V!eirense. '3°) _

Pin- cido o reSultado do jogo . Piçarras, no oceano, mar

Conselho Oésportivo Se-, competição, ao derrotar guins, 4°)-. Baependi, 5°) Vitória eChico d,e Paula.. 'cando a� festiJvidades de

siano. que acont_ecerá às a TlUpy por 1.6'37 palitos Vasto Ve�de, 6�) Tha- .

Um empate dará aO Vi- emancipaçãO política' da-
)9h30min no Sesi. contra 1.518., Esta pon- dentes e- 7°) Floresta. tória o título. quele balneário .

...._
,

.... : � <_. 7 :----

OLISEJA: INSCRIÇÖES
An o DIA 21

Neuza, Weg Mototes, Ma
l1'isol, Mannes,·· Seara.

Menegotti e a última va

Ra foi decidida entre Lu
limar e Kohlbach.

FORTES VENCE A P.RÖVÄ RÚSTICA

UmnovodesafIOda luen
�' .-

.1

\ .
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Inauo,rado no dia
-

20 D Museu. Municipal' « Emilià -da- Silva-' »
,

.

JPMDB do Norte reúae-se' em JI'r�gli
Museu Municipal "E·

mílio da Silva". A home
nagem ao experimentado
mestre, - pesquisador e

historiador,.' autor do, se

gundo livro de. Jaraguá
do Sul, não

'.

poderia ser

maís merecida, -ele que
tem, se dedicado diutur·
namente a preservar á- O titular da, SECE1'
través de· fotografías, disse que o acervo. foto
escrítos, -documentos e gráfico é a primeira e-

objetos a .memóría his· tapa' do IDl,lSeU, compos·
tóríca da cidade: Ele tI} de cerca de 300 fo·

própriO, a história viva tos, das quais 65 efetiva
de Jaraguá do Sul.' O' mente estão à mostra,

. Museu, com um
. bom num 'prazo de 60 dias,

.número de presentes, apÓS os quaís
..�rã? re

fOI �(laugutad,o ofícíal- novadas, dinlamlzando
. mente' na noite do 'dia desta forma o. arquivo e

20, com,' o prefeito Dur· permítíndo que outras
. val Vase], secretänos passagens do passado
muiliJ'cipá1:s, . historliador gloriosO de Jeragué do

Emílio da Silva, ímpren- Sul possarn ser contadas .

.. 'sa e" convidadosi' Balduíno apelou à co-

munidade para que fotos,
'. Pará o 'secretérío -;de objetos', e' documentos
-Cultura, Esporte e -Turis, 'antigos' sejam. doados ao

,'OI"I'h.8.1:0.. -da �Ie·ur'-IImo Balduino Raulíno, -o' Museu, para enriquecê- li
momento, é hístóríco, tes- lo 'e torná-lo grande, "co·
temunhandc a - preocu· mo grande é- a história
pação da ·ôtiJ.al- admínís- . de .Jeragué",
tração 'em .,

preservar ·às ,.

gerações - futuras -o lega-
.

O .pro{essoI· 'Emílio da
do dos

.. antewssados,' 'Silva, "que çedeu- e íden

desde a época da coloní- �. rífícou grande -parte . do

zação de Jaraguá do Sul. . acervo íotogräfíco, des
tacou a importância. pa
ra a história. da inaugu·
ração -do-museu; pela
abnegaçã� .e . esforçO; do

','É a reconstituiçã.o �

.

de
·toda :umli- época atra·.
vés de fotografias, <nie

retratam diferentes oca·

sioes, na qual tívemös
o apoio imprescindível
de Emílío (la Silva �. a

colaboração do assessor
da Fundação .,

Cultural,
Carlos Cezar Hoffrnann" "
disse Balduíno ,

�

MisSa i� Ano de Falecimento

Os' familiares do' saudoso

.j

RENATO P R A D I

convidam, a todos os parentes,_ amigos. e co·
. nhecidos, para a: missa de. primE:iro ano _de
morte, no próximo dia' 30 de julho, quinta
feira. às 19 horas, na Comunidade São Luiz

Gonzaga, Jaraguá ESquerdo.
-. t-

'.

ELSA HAAKE
. ,

falecida no dia 21 de' julho, às 18h50, com '

idade de 89 anoS, agradece as maiulestaçães de

pesar recebidas. aos que enviaram flores, coroa,s'
{l votos de condolência,s. e acompanharam a

extinta até Q Cemitério Municipal. A,gradece
ainda' ao ?astor Ingo Piske,·. ao Dl. Agostinho
Bianchi e convida para o . culto nç.ste JdomingQ,
dia: 26, às 81130. na IgreJa Eyangélica Luterana�'
Centro. :

'

Jàraguá do Sul, 23 de julho de 1987

Calé

ANTES DE . TOMAR IJMl\.

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

5 I,SS E

prefeito .. Durval .Vasel , .

Este, em contrapartida,
afirmou que- a sua ado
mínístração inicia o reg- I/oda a juventude .

da
gate da memória históri·

região Norte do Estado
ca da cidade. lamentando

esté, sendo convocada
que outros governantes ,

não' se preccuparam em para o 3° Encontro Re-

preservar o patrimônio giorial da JPMDB. que

existente. Destacou a
acontecerá no

.

próximo
;dedicaçãö e o esforço domingo, die 26 de ju-

. pessoal de Emílio da 'lho, em. dependências do

Silva para e concretize- 'Centro Empresarial de .

Jaraguá do Sul, com íní
ção da primeíra etapa.do cio às 8 horas. Além da.
mu:seu e sugeriu, 'pelo
muito que tem contri- escolha do vloe-presí-
buído para a cultura, a

dente regional, serão

arte e a história da cida· discu'tiqos vários temas,

de, que o 'museu seja
da conjuntura nacional

denominado "Emílio da e .estadual. assim como

Silva". Os aplausos do
- reavaliação da atuação

público ao velho mestre da JPMDB. ria re�ão .

foram prova de aprova- PT I'
'.

E t- P'
-, -

cão, de .revérenoíamento . e eue nova ',xeCH lVI rUVlsoria
.

e de ádmíração pelo tra-

balho" realizado.
. ,

Filiados e simpatízan- 'Barbosa, tesoureiro Jair
-tes do PdltidÓ.: dos 1 ra- Musstnato e. suplentes' _
balhadcres, 'participaram Valmor M. 'Davlla e

de reunião .na
' noite de LOurival Bier. O partido

sábado, dia 18, em. de· está se estruturando em

Nö' período
-

de '27· de . pendências da Lanchone- Jaraguà do Sul, buscan
julho ,a. 12 de setembro, te Hollywood, -na rua do completar o número

real'íza-se 'a Campanha 'João Planínscheck, para de filiados para realizar
·
Bilhete da' Alegria·APÀ.E. a eleição da nova comís- a Convenção Municipal.

.

são executiva provisória
'

.

A éãrtela custa Cz$ em Jaragué do Sul, para' Hoje são 130 fíllados e

150,00 podendo ser., ad- os próximos dois meses. o-número mínimo para
·

quírídas na APAE' de' Um' total, ,de S'5 pessoas ,formação do diretório é

Jaraguá do Sul (Rua José '

.. Ínarcaram" presença, den·. 200.
.

. .'
.

· EnimendoerfeI
"

328) e tre elas o presidente do
quitada nos bancos. O Diretório Municipal de

-

sOrteio, pela Loteria 'pe· JOlnville" - João Fàchini.
derah será

.

dla 12 de se-
.

tembro, e 003 prêmios se

rão: 1 Santana CL, 1 Gol
e 1 Mota Yamaha.

'O presidente eleito do
Pl' é .Luiz Hirschen, se-
cretária Leonor ,- Pessate

-"O. PMDB e a consu,
't�te�' será defendiUb
pelo'. »senador

.

Nélson
Wedekín; "Os planos da
Subsécretaría" terá como
palestrante -Agmildb Fe·
lípe, "subsecretärío da Ca
sa .

Civil par s Assuntos
da Juventude e "O PMDB
'e o Governo Estadual" será
o terna da abordagem do
víoe-governador Ca�il&0
Maldsner , O Encontro
deverá reunir as lideran
ças peemedebístas, pre·

. sidentes d � . díretóríos,
vereadoras, 'filiados e

· simpatizantes do partido .

Ö l'T' marcOu a proxl·
ma r�união para ó dia 10

· de agosto, às" 19 horas,
nQ mesmo- locál, .

aberta
a,os � Sinipa.tizantes e a

· com..un�dade· eIn' geral.

.

O Par:tidQ�dp Movimeri· tO.e que integraram . a

mento Democrátito Bra- ComisSão' Executiva Pro·
siIei'l'o vai perder, nos visória, ·fundada ,em 04.

- próximos rUas. militantes de, março' diz! 1980. O

históricos, que acompa- .. grupo, na época, tinh9;
nharam o seu surgimen· . na presiJência, Altevir

Aberto aos sábados até o· meiQ dia.

Dr. Valter Germano 'Behrens

CIRURGIÃO DENIaSTA' _. CRO-2446

Rua CeI. Procópio Gonies de· Oliveira:,
- 1'84

Fone 72·0209 _ Jaraguá do Sul.

• "l

Mül·l'er Mal h-,a s

A-gradecl�eÍlto _ Convite para- Culto

A Família Éndutéida de'

POSI0 PE VENDAS JUNTO A F�BRICA,'NA

RUA ROBERTO SEIDEL 505, EM cotuJPÁ.

Vende exclusivamente
.

para bebês�
em malhéliconjuntos.

Antó1'Íio F�gaçéi.- Júnior
vice-presidente. ,José, Gil·
berto Mebe!.' secretária
Osvalina' V�rgas Rodri
gues, tesoureiro Reglnal·
do Schiochet e, ainda,
Mário Plan!nscheck, O·
rival Vegini; Luiz Alber·
to .oechsler,- Joaquim
Bento Pedrotti, Dalcêdo

. LorenzetU,.. Ru.bens . Ma·
noel da Silva e Cláudio
Finta.

Deste grupo, já. se des·
ligou ö vereador e' pre·
sident,e da Câmara Ori·
val Vegini. é nos próxi.
mos dias tomam idênt'ico
caJllinho o Dr. Fogaça, a

Dra. Osvalina" o verea·
dor Menel, além de OU'

'tros militantes do PMDB.
A, tend�ncia dO, grupo é·
de se filiar em bloco em

nova ãgreniiação, ·toda·
via, ainda não definidél:,
lima vez que aguarda os

rumos da
'

Assembléia
Nacional Constituinte
quanto ao futurO dos
partidOs políticos.

ANÔTÉ: NO DIA 14. DE AGOSTO, A GRANDE FESTA DÃ SCÄR.
MUITAS ATRAÇÖES E MUITOS. BRINDES EM SORTEIOS. 'VOC:E
NÃO PODE PÉRDER.

.
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