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O SEM�NARIO MAIS ANTI<!lO DE
,

SANTA CATARINA
FUNDA09 I:M 10 DE�MA�O DE 1919

Capltàl Sul. Amiarlcan. do,
'

,

Chap6uANO 69 - JARÂGUÁ ,DO 'SUL - SANTA CÄfARINA ,Se_al de 01 a 07 de qost� de 1987 _ Ed1ç1o 3.448.-

, r / JÂRAGUÁ DO SUL" ., CIDADE SfMBOLO DA� FJ\MiLiA JOURDAN
"

l

, Hebaobl' leilei'ta se'rá, 'mel,hora;dl' no' ,Iuoicípio
-

. "I')
,

o Poder Público Muni- prefeitura" com, .idade
cipal ,respaldado ,

em ilté 3D dias. que serão á,

plano encomendado jtÍn- companhados d�nt,ro das
, ,

'to a AcareSc
c

e Cidasc- técnicas usuais' até atin-

10ééÍis, vai' i�piementari �il' a.' 5 mes�s 00' idade. Eie 'prevê parà 1988,' a AMVALI ,TERA ASSEMBlÊA EM SCHROEDER.

e incentivar 'a criaçãO de
'

aquisição de doiS' lotes A Assóciação dos Mu- Co'nfirmat'am presença' o
temeiros l'de alta linha- O investimentõ .iniCial' '�60 temeiras, em 89/, niç:ípios do Vale do !ta-, secretário, dos Trànspor-'
gem, <Ie diversas raças previsto P. de Cz$ 200 dois lotes de 100 temei- pocu', ,'marcou para a teS e Obras de Santa Ca

para i suhstituir, gradÇ):ti.,; mil. As tetneiras ,irão a ras, e iguais números em próxima sexta-feira, 7 de tarina_, Ne:ti dos Santos,

vamente; o planteI de leilãQ ,a preço de custo 1990. Objetiva-se, < com agostoi em S;:hroeder, a que tratará sobre ações

, '!gado lei1:eho .. eXilstérite to 'valor a1ual gira em
- isso� subst!tuir o plantel sua ássertibJ�ia ordiIi�ria, do governo:no plano �o-

-

no munidpio.- 'O plano tomo, de Cz$ 9 roH) e os existente e àum:entar a que rE;!utiirá em depen-' dovi�rió edadual, 'prin-
objetiva atender, exclu-- adquirentes dêve-rãO produção tie leit�. Para dências da �Câínara, de -'cipalmen'te na reglãö, ,

e-

Sivamente f>S pequenos criá-las dp.ntro da tecno-' ,a concretização"do pla:no" VereadoreS os prefeitos o presidentf' da Celesc,

,produtores, e _numa pli- logia recomendada pe�a será solicitado, o apoio' ��eadores 'e técnicos Nogert Wiés�, que discn

;meira etapa, 'será adqui-- extensão, inclusive, co- também '(la- Gumz IrmãoS das Prefeitin ás para dis- �irâ. quesVies correlatas

rido est� ano- ainda, um brindo�as, na época do através da usina,benefi- cussão dê asSuntos co- aos; problemas energétl-

'10!;; de', 20 terneiros pela dOI 'com ,inseminação ciadora de -leite.
,

muns à microrregião> cos rió Vale 'de 'Itapocu.

APOm' AS INICiATIVAS Cm:ruRAlS PÁ' Clp.Äl>E 'VISitE O MUSEU'E<
: . \.' '. ..,

-

.

...... .

.

"

,OUÇA O CONC,ERTO DE PIANO NO D1k07 DE,AGOSTO.
'

'

� � "
"

-

�

,.

Feira daM.a1ba-lecha co. vendas de Cz$ 9,llIilhies e oti.iza euansã.'
Foi de 45 mil pessoas dós para- o Natâi da Cri� sobr� os restantes, àplí- \._,

"

,

.
'

.

-

,

'0 /nú�ero de visitantes à,�' ança Pobre,' ,'promovi�o -cad�' o índice, d� : partíci- ,C'o"hab
-

g'a'raole C'I'sas/' a 'Gu'ara'l'I·rl-Il' FeIrq da Malha ele durante 34 anos. A felIa paçao do, rnunícípíc, cabe ' ,
, '

'

J:ªraguá do Sul, Idealiza- da Malha, eeontecída de a Jaraguá ,do Súl um

' '

;da pelo Rotary Club, _pa-, 18 a 26 de julho, possíbi- retorno mu.to pequeno"
A Companhta de' Ha- -de Aguiar" com' a:' ím-

ra arreceríaoãc . ,de fun- litou um faturamento' as se comparado 'ao .ínvestí- bitação de Santa Catarí- plantação" da estrutura-

dezenove empresas par- mento feito -pelá prefei-
na (COHABlSC) destí- metálica que já se, en-

FM 'd
-

Ja I'ß a' ücípantes de Cz$ ••':... tura, de Oz$ 800 mtl, a-,
neu para Guaramiriin \UIl centra no

-

lOCaL, O
-

e' r U 9.201.594.46, com média, proxímadamente .

- projeto de c(?nstrução ee cr,onog:rallUi dóS traha-

d.ár. de C $
,

�

150 resídêncías popula- lhos,' está sendo cump"";,,1 ....

,1 la :: Z • • • • • • • • •
-'

....u.y

ter'a' 5 11·,1 ,'alts 1.001.954;94, superando 'o maíor movimento ü- óa P!�a o co�ente 'ano. ,e a :sua conclusã.o ....está �

todas, as expectativ� nanceíro da Feira foi no, projeto vísa atender, prevísta psra. o, fintl
_

mats otimistas. Do mon- di", 25, com um, total de tOdas as'
,

famílias ,com deste ano, quando serão -

A rAdio FM de Jaraguä _ tänte , c.aberA .ao .Rotary', Cz$ 1.589.616,50 e no. r��a ate- sete ,�lârios definidos torIos, os p�
do Sul, pertencente a Re- Club a lm�ortancla de / 'Último dill. o resultado' �l�Imos -. ,

O Pref�lto Mu- rativos 'para à 2' Expos_i·

de de Comunícações �Pé- . C�$ 452 ��J, ç�rrespon� foi de Cz$ 1.008.588;10. íncípal de G�ar�iri,m,' ção,�Agroindustrial qUe

rola do V:,a:le Ltda, será dente a' rmco por cento A' Dalcelís fOi 'a líder ab-
' José .de A,gUlar, Junta- será reà!Quda em. abril

uma das maís potentes do (B:t�raIDento� À_ Casa, soluta em vendas� No m,-énte com lideranç�s ' de 1988. ,'.

,

de Santa {-:atarina, igua- d.a Amízade e a AçaO So- balançs> geHl!,' entre o'?? COllselbQ ,Mu�u- Nest: mês de agosto,
/

Iando-se às rádios Uníãö cíal, que Exploraram, �m projetado ,'e o realízado, cípe] de D�enV'0IV1-,' será maugurado duas..

e Atlênttda
.

em termos' conjunto, � estende das ficou um .saldo altamen- �:nto, es�eve, em reu- salas de aule consttuídls

de alcance. Ainda ino- Malhas Fruet, devem re- ,te posítívo, com' a l?reo-, mao no die 21 ,passado,. na EscOla "Isolada,," de

minada a FM' não tem ceber de comissão, cada cupação de, nas próximas com e presidente da Co- C_oiticeiJ:a ê duas ..

'

saIas
," J f' 1· F· S h

' 1 aI hab, para', defiliição de, de aula" totalmenlte . " re-'

data -para altrada no,., a,'J/; qua, ,p�ra_ as s.uas ,má 1- el:a, ae, nr-se ,um· oc
_

t d

uma, vez que está-se am- dades. �llantr�plcas, Cz$ malS �mpp dO que o A- '�o.? p:ocesso par�', a ,formadas: no pré,,--escóJiár

"da vençendo algumas' 40 mIl. ,- '

:. '

� gro��u�1'íO para a_s' s,uas
Vlc:lbillzaçao' do pI!OJeto. 'do Colégit' São' Pedro

'providênc;a'" te'cnicás' e '."
A Rede, F,em.mma de reahzaçoe,s, - No Vróxlmo �I? : 'G""ª.lãmirim, 'f,?i de Guamira��a. Os u,'a:,

..

Co b C 1 reIllllclada a' construçao balhos ' nas duas "luUda-
burocráticas,: Quando da, -' m ªte aO ance�, que ,ano, pqr �x.em� o, "a do Pa,vilhãö de .Exposi- des' escolares.' estIo; GOn- '

conc�ssão pelo Ministério -e�p!orou os serv!ço� de �ö�tra Agropecuárja
,

e-,
ções ' "Perfeito

-

Manuel 'cluidOSc.'
"

,das Comunicações, 'esta-- ��e" doces e ,comIdas xIguá d�s promotores
\ '

:;.....,..;..,......-,:-�.....:...---�:::::�:..,_..::::::::=:.._-___;....:..;_.......-.....;.,...

va classifieàda na, classe tlplcas, �aturou, para os uma', SOluça0 urgente, que, LEILÃO DE ARTE,A' AçAõSOCIAL DIA 28
'

tlB", com 1 .000 watts na seus programas,
i ,aproxi- já deve sef_ �sada . �e ,

Um 'leilão de arte � 'de téeniéas,." ,1

'antena mas o Diário '0- madamente' '�Cz$ 60 mil. estudada,. POlS corretá caráter berleficente, �s", Parte da arrecadáção
ficial ',da, União do dia O faturamento ,superior a

,

paralelà à Feira d� Ma· ,tá marcado para o dia serA., revertida a AçãQ
18 dê júll,o pubÍicou _ato' 9,milhões, calculado à lha. 2� d� agosto! em depe,n- Social de Jaràguá do

de trànsforníação de ahqu�ta 'de '1.'7%, dá um de�clas do RestClura7!té Sul; A pTf:sidente 'da

classe, elevando a po- total de Cz$ ,.......... .
Autoriaades� , ém�ItesÍí- "

ltalara. Na noite do dia _entidade Vera ,Marcatto,

tência -

para ,5.000 watts 1 .534.0�O-,{)0 ',de IC!'1, rlo,s e, comu:�lldade
.

'de- 21, às bbrac; estarão à e$pera superar o sucesSO

e enquadrando-� na ca- dos �als o Estado bca
_ v�� busca!, Juntos 6\ so- mestra paTa o público, .do ie'�ão ocorrido

;_,

tto

tegoria liA". Ela atingirá com OItenta por cento e lqçao., ,)"
' in�s o leildQ efetiy�me-n- ano. passado. A Açãö

�O% da' .pOp'lllação c,ata -

FAÇA suÀ ASSINATURÃ� 00 comI<> 00 povo' te aconteceJá no dIa se- SocIal, está concluindo a

rmense, miorma o depu- "UGUE 72-0091
"

, guinte, promovidO pelas construçãO dê Seis novas

tado PaulI;) ,Bauer.' _

'
Galerias de,. . :Arte Las- salas de aul� junto a,

caux, de Jmnville \e Açu- Creche Cü:1stância Pia-
Açu, de BJumenau., Qbras", zera, ondi são atendidàs
�xelusivas 'de destacados cerca de 200, crianças
artistas irão a leilão, 'fe- ,através

�

d'-l apoio da có:
presentad�s, pela pintura munldade,,�e do Ministé-
desenhos" �escult'Uras, �ra- rio da Educação.

.

,vuras, ceram,JcaS e outras "

artificial. 10 plano, pelo'
que çonsta, é pioneiro no

lEstada, nesteS inolpes.
,

-

,IRTIII
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J_ar_a.;;..gu",-_á__;,..�_o_S....;..,._I....; '_Se....;m....
'

a...;D_a_tde.;;.._0-:-I_a�O.,;_8/_;,a..:::g:.:.;os:..:to.,;_/...:l:.:9=81=-- �C��_'R_EI_O DO POVO

ISABEL I RAINHA
Isabel C. Rozza, do Co- G t" & 'I 'f

-
,

légi<?..:;São Luís, é a Ra,i- ',eH e' , ,n, 0,rmaçõ"e'snha, dos Estudantes' de
;Jar�guá .do. 'Sul,

� ", eleita.: "
'

'dia ::25, no Bsependí . As caux e Açu-Açu, vão Filho/Cintia Chíedím," nenses". A rainha é

-prírícesas sã,! .Célía Ro- promover no ,dia 28', ,de ANOTE ..�. _, Dia 14 Edite -Leítzke e princesas
pelatto '(Ql'vi:Qa,'"Pi9vidên- agosto, no Restaurante de

'

agosto, .no ,' Baependi, Anélía 'Müller e Ingrid'
,tia) .e '-1;uyana,' >�toinski ,Itajara,..o Grande Leilão Noitada do Prato 'llípico Hamburg .... ,

(A. Batista);,;�"COncorre- de Arte de Jaraguá do Italiano, da SCAR. II/ CODlRC/88 _ Jaraguá
'ram,:'a.inda. ,Ana; Çláll,dia Sul, com ob)'as exclusivas, Dia 26/setemoro, baile ,e do Sul será' sede, em

Hornburg tIL: Dornbusch) (plnturat' desenhos, es- escolha da Garota, Bae- 1988, da xvn Coníe-.

Madl-�SdiüfiK.ê '(R." 'Gon- culturas, gravuras" cerä- pendi .comemorando a rêncía Dístrítal de Ro

'çalvesj e Irra Köhler '(H. mica e outras técnicas). prímavera, com "�elicá- taract ,Clubs, escolha ha

Borges). Em B6, ,.foi a rai-' Parle da renda do leUão <, río Braz", de Concórdia. vida recentemente D{a

nha, ,Katleen Henschel. será destínade as obras I/I Baependí . agora ser- 'Confer'êncla 'realizado

,_y POLiAK _ O' ül�tr6plcas da Ação vindo jantares. Reservas em Joinville. O Rotaract

-baile,e show com a.Or-, Sodal de ,Jaraguá, ,do, com Dona-Séhí, pelo Po- de Jaraguá de Sul, ne

questra Henry,,:;Pollak �v Sul. ne 72-2233. ,

/l / Está' sen- O.por.tunidade, l recebeu

'seus V'jol1n�
.

Mágicos', PEST;A VOCACIONAL, do articulada á fundação 'trof,éu de presença cem

será ,SextiÍ.fe1r8l; (0.à' 7" Na Comunidade Santo do segundo Rotary Club por cento no evento. \_

no C.A. Ba��ndi,. A, Estevão de Garibaldi, a- de Jaraguá do, Stil.
,

NOIVADO _ Coloca

�olqUefl�ra 'l!lt�ista;'�.'"S�. contecerä n,0s dias 8 e 9. NO ALVORADA' - 'A ram alianças na mão di

cesso ein .todes ,as ,s!las de agosto, a terceira fes- tradícíonal soeíedade de reíta no dia 25 de julho,
',äpreséllJéiçõeé' "·IDIiCJam· ta em favor das obres Rio Cerro J!. marcou pa- sébado, os jovens Mar

se. às 23 horas; sendo que vocacíonaís. Um ./progrà- 'ra 15 de agosto 0., seu cos Alexandre Beltramí

às mesas e) convites es· ma' variado será cumpri- Balle de Ratnhe. E para ni, filho de Marcos' (Bra
tario ä:��venda na-Seele· do, com missas. serviços o dia 05 de setembro, sílía] Beltramínl, fundo

.tarla: a partir �do dia 03: de bar � restaura�te, Baile do Chope, com a nárto do BESC, e' Ilse

0., ,acQntecimento deve soarê .e jogos 'de futebol. animação da ,Bandlnba Demétrio da Silve." de

Dlª,ç!lr épóca.
'"

A 'festa é em apoio ao,s Líra da Aurora e Os Florianópolis, "filha da
"

DEBl1I!ANTES _ Mais 'vocacionadoS" de Jara- frenéticos.
' Presidente viúva Zulma Pacheco da

de, qv.ilpzé "(jebutantes .guá .Haveré ônIbu� .gra- Gerhard Sch:Ünke' oonví- Silva, eletrotécnica da

'est�o çopfirma,das para tuitos do ce�tro às 8 ,e dando. a todos para par- WEG. Nosses para'Qél)S!
o, baile branco; marcado 14h30. ticipar. TOQUES - J�ua. COMEM Ä

para � dia 24, de o,-qtu- ,CASAMENTOS _ Na VIEI�ENSF. '_ 1.'a�béín enses vãô marcar pre- .

"

'
ORAÇ O DUPLA

bro. As. Ihscriçõ�s .
en- Matriz S. Sebastião., con' a Socledade Vleuense sença' em.s. Paulo, no Um duplo e festivO a,-

cerram-se, no dia 15 ,de tr:ailrÍlm mat�1mÔnio ' da marcou baile público" pa- Anhembi,>- na: FeIra Na· c,ontecimento jubilar

a.�Osto, informa,.o diretor 3P; Ademar NascimentO.I ta ,8 de ago&�ó, -ce>m Bru" clonaI de Vendas de,marcou o dia 25 de - jlP
social AmO Hens,chelo lyan1J; Ignácio; neste. 10 no Montallarl e seu Con- • M6ve��Fenavem. //1' -lho, em Ifapertina, Rio

,-Lourdes Modro e ,Denise <Je agostO; 161115 _ 'Joel junto. Ingrpssos. à venda, Beleza a 2\l Festa do Co-, de Janeiro, onde' às 20

. "tfieder-s, se.rão' as madIj.� I..elÍÍk.tVTerezlinha 'RabeI- na s�de.- E no dia 22 lono da Socled'ade 'Ali,;' horas, na' Matriz Säo

, 'nhas. 'A çomissãó orga- 'lo e '18h _ Silvio Bach· próximo, Baile de' Rainha ança de Rio Cerro 'II. o

JOsé do Avahy aconteceu

tl1zadora_ realiza �egunda- mann:/Ja,ndira Eleutérto. do Tiro. com "Os Vila- Parabéns aos orgaDiiza· a misSa em açãO de gra-

'teiréil o segundo' 'encpn- No, 4ia .. 5, _18h -,
Valdir :ças pe] a' comemoração

tro de trabalho;, .

Pacbeco/lyanil' Chlodlni. das bodas de prata e de

:-'LEÍLÄO' DÊ ARTE _- Na 'Jgreja Evangélica, O'r.' Valler Gerlan'o Be"b'r'ens' ,ouro dos estimados ca-

\ ,-A1J" Galerias, de Arte tas· dia 31, E.V. Schmöckel saiS Sílvio e Carmen Va-

., .' _ .• ' ,
"léria e Benedito '_ (Car-

, mem) Sozinho d,e Souz.a .

A socred'atle itaperunen
se vestiu ·se de gala par,a
assinalar' O feliz, evento,
e cumprimentos, fazemoS
chegar, embora, tardià
mente.' aos jubilares,' fi
lhos, netos, E'

, bisnetos.

. P'RQMoç�Ö"PAPAIZÄO,
, Jóias e relógios em 5 vezes ou d vista com 30%

/

'de, desconto.'
",

-

-

'

�
.

.

- . �

�.
.

,

': it.�""
,,-

"

�.. :'�
.•

; <. -�'t �

',,', , ... -
(

-

.

. • ..--na

,
.

Márechal Floriäno 29
-'o ..... ".' •.

""
.",

Fone n�1911
r,

'

,
"

.. ", J.aão .:' e
. '

Maria ,'.,
....

'

. '. ,

,
O'�Dto 'elegante de vestir bem os seus 'pim-

/ polhos. Agora na Marechal Deodoro 81:9, a sua
;- 'eSpera, seDlPre_ com as Í1Ulmas, nQvld�des. ,..,

"

•• ..:::� .. l';_
'- 1

· ';;: Cd.rinBoso
. ... -.'

.

.;.
.

- f. "

"
- A Roupa Ülfantll

,
"

, '

Av. Get'!Íli� Vargas: na 97 e Av. Mal Deodoro

CIRURGIÃO., DENTUSTA '_ CRO-2446
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

Venha saborear o me-

Ihor lanche da' cidá_de

em , ,

'.1 , O
'

s'
['-A,H'C H E S

,Rua Reinoldo Rau, ao

lado de 'loja!J,:May

,PÁGINA 02
. dores. (II No. geral, mul
to elogiad�& os eventos
da "Semana de Jaraguä"
Valeul�'

'

·CUMPRIMENTOS
Dona Leopoldina Jour
dan Ríbeíro Dias, neta' do
COronel -Jcurdan. funda
dor de Jaragué do . Sul'
encaminhou telex com ,o�
'dizeres: ,"Na: pessOa .do
Sr. Diretor do Correio
do Povo cumprimento o

povo de Juraguä do Sul",
.Agradecemos penhorada
mente.

FESTA ANUAL Da
Escola' Albano 'Kianzler
será no dià' 8 d:e, agosto,
a. partir das '14 horas.
MuitaS atrações éstão

, reservadas. '

ÖNEMA _ "Opera do -;

Malandru". censura 14
anos, é o filme em cartaz
no Cíne J;Jraguá, às 20h
15 , de 01 a 06 de agosto .

E a partir ue 08 do cor

rente, "Os 'I'rapalhões no

Auto, da' Compadecída'",
censura. lvre Aguar
dem!'

,�a'lchonele' O 'Gordo,'e O Mauro
,

Direção de: Fortes e Ito ',' , ,

A cada dia, sempre um,a novidade dellciosif'
para--você. ,Visite-nos.

'

A 1,5 km após a êntradél da Faculdade _ Jara- .'

,

güá do Sul-SC, na BR-280.

Mamãe ... Corúja
,

, SeQ fUbos merecem uma loja s6 para eles.
"oja Mamle Corujá 'o castelo de seu reizinho e

8ua prlncestnha. Enxovals para bebê, roupas In

fa.tQ-juve:afs, perfumes, �Ijouterlas" artigos para
presentes.

'

Rua Bétrã� d�' Rio,'Branco 168 ;,... FOlie 72-0695 '

,

Jóias'! ,rel�glos; pulseiras,
- anéis, allanças,

prataria, artigos em ouro e tudo o'mais para'
'pr�tes na

'" "

Reloia,aria ,Ive'old'a,
Marechal Deodoro 443 e, Getúlio Vargas nO, 9,'

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 01 a 08/agosto/1981 '

.. -�
.. - _._- .

.

,CORREIO DO POVO' 'PÁGINA' 03,

Mopic_ias conhece. valores do· Proarb para··obras comanilArias
.

;

Concer.to de pillO será DI dia, 7: '

,

, "

O secretario Werner ou 5, de agosto. Massa-

Eugênio Zulauf, do De- randuba ces 443.076,60
senvolvimento Urbano e e Schroeder Cz$ ... : ...
Meio Ambiente, em Ja: 206.:)'50,20.'
'raguá do Sul na ma�ha CASAS POPULARES
do día 24, esclareceu aos Zulauf discutiu com

preíeítos do V�le do tta- prefeitos e técnicos o

pocu o Iuncíonamento programa que prevê a

das prestações de c�t�s construção de 25 ' mil

das obras e' meteríeis .ceses populares no Es-

,que as pr;�}eitur�s reali- tado, parte das quais os

zarão e ccmprarao C01]1
-

municípios do Vale do
o rassarcnnento de ver- Itapocu podem obter.
bas, pr,Wet11i'ntes do Para tanto uma petição
BIRD_Banco .jnteramen- formal está sendo prepa
cano .de DeseT'volvim:>n- rada, a pedido do pró
to e repass;�da') pelo BA- prío Secretário. Existem
DESC aO PROURB" recursos disponíveis na <

�'li,:�!".nt:q�iO C� JrMDB apóia decisões de redr.lvodades de Pf'queno Porte.

Sessenta e cinco por A Juventude do Parti- governador Pedro IvO
cento das verbas, recebi- do do Movimento Demo- Campos e onde, também,
das são a tundo perdido crätíco Brasileiro,' realí- foi eleito o novo vice
e os 35% restantes retpr-

, zou em Jaragué do Sul,' presidente regional, Níâ
riam para o fundo, de no domingo, um encon- son Byíaardt, de Guara
'deSlE$iv01Viimento "do� tro regional, que reuniu mirim.
munícípíos, carre�dQ, em

- representantes' de Jara- O presidente da J.PMDB
benefício des. próprios. guá, Guaramirim, Join- de Jaraguà do Súl, Lo-
As prefeitura-s do Va- ville, São Bento, Garuve rival Pedro Pellín, con

Ie do Itapocu já conhe�, e Araquan, no auditório stderou positivo o en
cem os valores dispon�- do Centro Empresarial. centro pelas abordagens
veis este ano, para aplí- 'O' vice-governador Casil- e discussões feitas. O
cação nos projetos eSpe- do Maldaner e' o senador encontro contou ainda
cífícos determinados -

na Nélson Wedekin foram com a participação do
escela dé prioridades. as presenças de destaque subsecretário da Casa
Bárra: Velha foi contem- do encontro, em que se Civil para Assuntos da
plado com Cz$

_

.. aprovou um documento Juventude, Agnaldo Fe.
1.165.500,00; Corupá com de apoio às decisões do lipe.

'

Cz$ 914.250,00;' Guara-'
,mirim Cz$ 1.097.250,00;

E
ENCADERNADORA

Jâ.raguá do Sul �OIn Cz$ ,

4.874�250,OG; Messarran
duba 'Cz$ 852.923,40 e

Schroeder ,Cz$ 272.899,80
Dois munícípíos' terão,

Lheradas" C":otas nO, dia 4
."..

Caixa Económica Fede
ral e o Programa já tem
definido a construção em

primeira etapa, de 8 mil
unidades.
A viabilização dos ter

renos por pai te das Prefei
turas consoante' e secreta
rio de Deserrvolvímento
Urbano e Melo-Ambiente
torna mais fácil O' desen
rolar do processo. São
dez modelidedes de pa
gamelllto colocadas aos

mutuários. Jaraguá do
Sul será contemplada
com cerca de 1.500 ca-

sas.

MUSEU, RECEBE "

MUITA VISITAÇÃO

.LlVROS • REVISTAs • NOTAS FISCAIS.
• TRABALHOS ESCOLARES·
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (prox. a antiga éyrus) ,

,

JARAGUA DO SUL - SC. O Mu&:lu Mun1cipal
"Emílio' da Silva",

"

em

sUa primeira semana de
àperturã, recébeu um
número excepdorial de
visitantes: 1.946. Insta·-
lâdo" no galpão da anti-·. A Fundacão doe Assis-.
ga Estação Ferróviária,: tência aO Estudante, do

as' fotografias históricas Ministério lia Educação,
têm se constituído em repassou à SeCretaria da

um: grande atrativo e Educação, por intermédiO '

despertam'·· o interesse da Unidade Operacional
taIito de jOvens cOmo de de Apoio e�, Assistênc�a
adultos, -

que podem, des-- ao Estudante, os maten-�

'ta forma, conhecer a_ ais referentes à segunda
Jaraguá do Sul' antiga.· fase dó Programa Módu
O norário doe visitaçã0 é loS Escolares, que na re-'

das 9 ás 11" horas e das gião de Jaraguá do Sul

1'5 às '19 hOras. beneficiará milhares de

crianças que estudam, em
A

-

expo.sIção
-

MeiO-Am- 48. unidades escolares' da
biente.. Rlistico, 'aconte- rede estadual de ensinO.

. cída no Sesi., durante a

�,emana de Jaraguá, foi COlégioS, escolas básicas

outra atração, vista por grupos es�oJares, es�olas
cercà de duas mil pes- reunidas. e escolas lsola-

,

1
. das com maiOr densida-soas. O Show ' B urnena-

lla" ,na noite de sábado, ' de de alunos serão bene-'

r�u.niu .em '. tOrnO de três 'flciados, com a di�tribui

'l�lil.cespeGtadores, que se çãO de ,30.370 cadernos,

d,elaitaram com, as músi·· 9. 111 lápis preto, 3.037
.

't régua!>, 12.148 canetas,cas, , durante as "qua m �. dhoras de duração.'
"

3.037 caixas de lapIS e

Um concerto de piano em iniciação musícal.
inédito a Sociedade Cul- Aldo participou de
tura Artística proporcío- 'muitos cursos e coneur
nará no próximo día 07 sos, além de ' pertícípa
de agosto, sexta-feira, às ções celetívss, O "pro-
20 horas; em suas de- grama do concerto ';tem
pendências, aos amantes composições da . J.S.
da músíca clássica. Iné- Bach, ' Mathew ' Camidge,
dito porque o pianista L.van Beethoven, Heítor
Aldo Martinez' Lopez é' ,V\ilà 'Lóbos, F.J .• Hayd)'
um, garoto de apenas 12 R. Schumann, W.A. Mo
anos, tendo ingressado. zart, E. Nazareth e Ze
no Conservatório, .Vaní quínha. de .Abreu. ,A
KnolI, de Joínvílle, com entrada será,· tranqueada
4 anos de idade e aos 8 , ao público, que terä 0-

anos, torna se aluno da portunídade rara .de' a

Escola de Música Vila preciar a
-

execução ,_ins
Lobos da Casa da Cul- trumentel de um talento
tura de Joínville, . cujo precoce, um exemplo pa
proíessor 'é o maestro ra crianças oe, [ovens [a
Luiz Fernando Melara, raguaenses, que tE!rão tarn
que dirige' o Coral da bém oeasíão de envol-

. SCAR. A diretora da ver-sé na arte muíscal,
Escola de Música da nos cursos oferecidos pe
SCAR, Vânia D' Aquino la Escola de Música da'
Pinho foí sua proíessora seM.

'

Sucesso DOS Festivals de Músiça,
tíma

.

Vick, que, ínterpré
tou "São taàtas :

coísas'[: ,

em quarto 'lugar l�iö
Quebra110petecom "Ves
tido de, seda", e em quin
to lugar, José e Valdír
com a música "Tempo ao

tempo". Doze mil exp.
dinheiro e' troféus +dos
primeiro ao quinto' colo
cados foram distribuídos.
O FECIJA _ Festival

da Canção Infantil' Jara-;
guaense, ,em SUa quarta:'
ediçãO, . teve 12, concor-:
rentes e Ulna : aUdi®'ciàl
de, ceréa, de 'mil :Pessö�s.i
Luís Freine'fí com a, ;in�,
terpretação, "Vc;>lta para i

mim" ,foi (.) vencedor, :do:
FECIJA" ficando' aS' de�
'maiS 'colocações, _ deßta!
maneira: - 2°) 'GrupO"� Xu- :
ca-Xuca com ��'O,. circo",;
39) Marisa Santos, S�ly�o'�,
com "Meu mel'" 49) Mai-;
tê Chiodini. (de. Guarami-,
Itm) com "Co.raC;:ão ,,de:
estudante" '(> enr'59 'lúgar:

SUPLETIVÇ)S '

Aulo e suas Gatinhas- (de'
, Um total de 207 candi- Biguaçu), com a canção:

"Gritos de guerra". Tro-;datos inscreveram-se pa- féus e Cz$ lO, mil consta-,ra os EXdmes Suplßtivos
de 10 e 29 Graus, rea!i- ram da premiação.

, zados no período de 23 a DIA 15
25 de julhoj em depen· Técnicos do Departa-,
dênciaS do CIP "Mário menta de Saúde Pública'
Krutzsch". 'A abste:nçã0 e' Sec�et,ària' da

.

'Saúde
foi de 12%, com 8 chega- (>stão - preparando�: se
das tardias.· Os gabari- gunda etapa <da.. Ci;l;tl}panlla:
tos 'foram uivulgados na da vacinado -' contra ,

..

a,

terça-feira �_ aguarda-se poliomielite. � ser. rea·
a nOminata dos aprova- hzad,a -no dia 15 _dé agos
dos. No dia 24, coneIu.. to' em todo. o EstadO.'
'iu-se a séguncia ,etapa "Mostre ti linguá lJ,ara a

do Curso de Metodolo- paralisia, infantil"; é- .

o

gia do Ensmo de 10Grau, slogan" <J�
_ ç,am,:panha que

do. qual participaram 47 ,pretende vacinàr . . ...

'

professores' de escolas 566._522 c.(ianças meno·
IllUltissêriadas. res de cinto à.riós� ,_;

O público teve oportu
nidade de assistir, nos
dias 24 e 25, em depen
dências do Ginásio" de

Esportes A.rtur Müller, a

dois Festivais de Música,
bastante prestigiados. O

,

I' Festival' da Canção
Sertaneja (rECASE), con

tou com 23 músicas in

terpretadas e um público
calculado em mil e qui
nhentas pessoas. A ven

cedora foi a dupla Car�
los e J.ames, que.. inter�

pretou a música "Chora
Peito"; em segi:lIido lu

gar ExplosãO e Explosivo
com, "Obras

,

de Poeta'!,'
em terceiro Santina " Fá-

das a� ;redcS -dé ensino.
A 'Prefeitura de Jaraguá
colaboro1.l., cedendo um

ônibuS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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':"_EDITAL
ÁUREA MOIi.ER GRUBBA, Tabelli

. do Notaa e Oficial ele Prótest06 de Titulos da ComBr�
de Jarap do Sul, Eatado de S. Catarina, na forma da

lci.etc.
Faz sabei' a· todos quantos e.te edital mem que

se acham neste CaR6rio para.proteStos os títulOs eontra:

Acqualas Com. Repres. Produtos Fibras. de
Vidros Ltda. _ Rua BR 280 na 5249 .; Nesta -e--'

Ademir José Giovanella _ RU)i Joínvílle 4353
Trevo Schroeder aic Chelys Ind , Com. Malhas.
Nesta _ Confecções Dalpra Ltda , _ Rua. Ale-.
xandre Keller, 22 _ 'Nesta _ Honorío Pauli _

Rua José Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta _. Imuni
zadora· Jguá _ Rua Guanabara, Sin _ Nesta _

João Cesar da Silva _._ Rua' João Planínscheck,
610, ...., Nesta Jorge Panstein _ Rua João Manoel
Lopes Braga, 186' _ Nesta _ José Carlos Bezerra

- Rua Francisco Hruschka, 1181 _ Nesta _ Paulo
dos Santos _ Rua Lateral Padre fernando Pu

chter, 84 _ Guaramirím _ Raul Ffje:del _ Estra
da Ilha da Fig. s/n.Nesta _ Edeltraud Feldmann
Ewald _ Nesta.

.

.

E como os ditos devedores não foram encontrados
e o� se recusaram a aceitar a devida intimaçio, faz por
uJtermédio do presente edital par:a que os mesmos com

pareçam neste· Cartório, D!l Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei I'l fim do liquidar o 101l. débito ou então
oar razio por que o Dão faz, sob pena de .orem. Os referi
- titulos·protestados na· forma da lei, etc.
iH/Jaraguá do Sul, 30 de julho de 1981.

Aurea MüPer Grubba _ Tabeliã de Natal �
.)ficiaJ de Pro� de Titula. da Comari:a de J.do Sul

� jAAJGuÁ:3b�O$BEMTECIDOS.
�

.

•

. Jaraguá Vídeo Clube·
.. DICAS DA SEMANA

Amerícen Anthem, .Loucedemía. de 'Polícla Ill,
Highlander ... O Gúerreiro Imortal. Comando

para Matar. Born American � Def COn 4 -

Murphy's Law. De volta para º Futuro. Jogo
Bruto. Tough Guys. O passageiro da Chuva. A
Mosca. Águia' de Aço. Peggy Suá _ O passado
retoma. A Testemunha. Viagem ao Munda dos
Sonhos. De volta para o Inferno. "Conheça o

Prátk:o e Seguro uVlDEO-CHEQUE". . .

Participe das promoções nos meses de Julho' e

.Agosto,

JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. GetúUo Vargas
110 49 _ 10 andar � sala 109 _ Fone 72-2059.

. 'Escritõriô de'·,opografia
� Engenharia

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.

_ PROJETOS· PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ÇAMENTOS.

.

iBcaminhamos toda a documentaçãQ.
Rua Reinaldo Raú n° 86,. 10 andar, sala 3

EdifíciO Mário Tavares, próximo do .Posto de
Saúde.

.

I •

. Contactos: Fone '72-24.16

Longe de mim que- façam de nossos fi-
rer responsabllízar a lhos incansáveis "ca
APP, pois sei· muito ça-níqueís", vendedo
bem que tudo vem res de rifas num mu

pronto de cima:
.

esta nícípío que ostenta a

democracia exercitada terceira arrecadação
pelos dírígentes má- estad�al. _

.

xímos do município. A comunidade Jara-
Estranho é ver que guaeIise, e em especial

a resposta de um pai aos metalúrgícosr pre
.de aluno possa prove- sido este' Sindicato há
car tamanha ira da exatos 78 días, junto
Prefeitura Munícípal , a uma Diretoria séria
Todos nós temas direi- e décidida e existe já
to ao livre pensamen- a prova concreta dis
to, e exercitá-lo é um so. !
dever. Quando tentam nos

Senhores. pais e pro- atacar com a adjetiva-
fessores:· / ção "trombadínha" não
"QUEM NÃO DEVE átacam amlm mas ao

NÃO TJTh1E"1 conjunto dos· trabalha-
A segunda parte do dores . metalúrgicos

�riodo letivo deste desta cidade, que .sa

ano está por começar, berão no momento o

e desde já
.

desejamoS portuno dar uma ver
aos senhores.professo- dadeíra

.

resposta.
res . que ela Seja co- . Saudações.
roada de êxito, Luiz Carlos Busana
Aos Diretores nosso Jaraguá do Sul, 28 de

humílde conselho: não Julho de· 1987.

Esc·larecimenlo

. Posto de Vendas Mare·aHo
.

-

Chapé_ bonés, w1selr-. calmfSM, shol1B,
bermudas e cordu.

Em frente 6. fábrica. _ Amplo estacionamento.·

CP

Casa das Flores'

Serraria Jarlauá ltda.

Manutenção e repara
ção de Íll'.itrumentos . de
sopro é o curso que vai I
ser realizado de 24 a 29
de agosto, em São Bento
do Sul,· pela Escola de

.

Música Donald Ritzmann
Serão. instrutores José
Vieirà Filho e JOsé An
gelina Bozzínã. Será to
talmente gratuito e con
tactos podem ser manti-·

. dos pelo Fone:>'3. 0482
(S. Bento).
A APAE de Jaraguá

do Sul já �Idou a Cam
panha Bilhete da Alegrta
cujas cartelas :

podem ser

adqu1,rldjas Da APAB e
. quítedas no BesQ,' Banco,

do BrasU e Cai:x:a Econô
mtca, O valer é Cz$
150,00, concorrendo a 1
Santana CL. 1 Gol e 1
Moto Yamaha. O ,sorteio
será no dia 12. de setem
bro, pela extração .. dil!
Loteria Federal.
A Associação Comer

cial e Industrial da Micro
e Pequena.·Empresa do

. Vale do Itapocu (AME
VI), promo·véu. na noite
do dia 29, palestra sobre
"Negociação e Renego
ciação de Dívidas Ban
cárias", pelo advogado
Roberto Zimmermann, de
Blumenau, eSpecilalista
em direito comercial e

assessor ria Fampesc.
Já estio Incorporados

ao parqUe rodOviário do
munJ�plo, dois novOS
caminhões Ford que se
rio adapta.,Jos basculan
tes, para transporte ide
materials.·

(BEHLlNG) ,

'

sAVIO MURILO. PIAZERA DE AZEVEDO

MURn.LO BARRETO DS AZEVEDO

.

InforDle

I,

ADVOGADOS

Um toqae d. amor. Dê Bor•..• quem veeê
. ama. Decoraçõel, buquês, arranjol; plutas orae

mentaIS, corou, COlD eatrega a domicilio.

-

Rmoldo Rau 000,. esqubla com a .Joio PiccoU.

Vendas de madeira em . geral e serviços de

serragem· 'i. I ii

Rua São José no 143 _ Ba:irro Jarag1l.á Esquerdo
Fone 12-2963

Direito Civil"", Criminal..., Comercial

Trabalhista .... Esportivo

.

Novo endereço .... Mar. Deodoro da Fons.eca
110 97 _.Sala t

.

(Sobre nota veiculada
na

. GAZETIA DE JA

RAGUÁ)
Aos pais,
e alunes
municipais
do Sul.
E verdade que en

viei uma .

carta à Sra.
Diretora da Escalá
Municipal ALBANO
(KANZLER, alegando
que minha' filha,' de 09'
anos, não era . vende
dora de rifas, mas que
ali se matriculara pa-

f

ra adquirir e desen
volver conhecimentos.
j Disse também, e

não retiro, que a res-

ponsabâtdsde pela
manutenção daquela;
escola é do 'poder Pú-
blico Municipal, e que,
Os alunos, em idades

:: . que. ainda 'não lhes'
permite escolha, são
íntados ao exercício
de vendedores de "Lo
teria" .

. proíessores
das escolas
de Jaraguá

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Municípios conhecell valores· do Prourb para obras· cOlRunilArias
, .

,

Concerto de, pillO será OI dia 1
o secretario Werner

Eugênia Zulauf, do De

senvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, em Ja'

raguá do Sul na manhã

do dia 24, esclareceu aos

prefeitos do Va,le do" It_a.
pocu o íuncíonamento
das prestações de contas

das 'obr:ts e _ materia�s
que as pr.-�)eitur�s realI

zarão e ccrnpreräo com

o rasssrcunento de
,

ver"
,

bas proveníentes do

BIRD_Banco Interamen
cano de, Desel'volvi:J;n'>n
to e repassadas pelo BA·

bESC ao PROURB

programa de ,A�io �
Desenvolvimento as Cl

dades de . Pt"queno Porte.
,

Sessenta ,e cinco por
cento das verbas recebi

das 'são a tunda perdido
e os 35% -restantes retor
nam para o' fundo de

'deSl$volvlimento dos

municípios, carreado em

beneíício des próprios.
As prefeituras do Va

le do Itapocu já conhe
cem os valores disponí
veis este ano, para apli
'cação nos projetos eSpe
cíficos determinados na

escala de priöridades.
Barra Velha foi contem-

plado com Cz$ .

1.165,500,00;' Corupá com

Cz$ 91'4.250,00; Guara
mirim ces 1.097.250,00;
Jaraguá do Sul' com Cz$
4.874.250,OG; Massatran
tíuba Cz$ 852.923,40' e

Schroeder Cz$ 272.899,80
'. Dois muníeípíos terão
Lberadas cotas no dia 4

Ou 5 de agosto. Massa
randuba ces 443.076,60
e Sehroeder Cz$ .

206. ::"50,20 .

CASAS POPULARES
Zulauf discutiu com

prefeitos e técnicos o

programa que prevê a

construção de 25, mil
casas populares no Es
tado, parte das quais os

municípios do Vale do
Itapocu 'podem obtsr,
Para tanto uma petição
formal está sendo prepa
rada, a pedido do pró
prio Secretárío , Existem
recursos disponíveis na

Caixa Económica Fede
ral e o Programa já tem
definido a construção em

primeira etapa, de 8 mil
unidades.
A viabilização dos: ter

renos por par te das Prefei
turas consoante e' secretá
rio de Desenvolvimento
Urbano e Meio-Ambiente
torna mais fácil o desen
rolar do processo. São
dez modalidades de pa
gamenJto colocadas aos

mutuäríos. Jaraguá do
Sul será' contemplada
com' cerca de 1 ;500 ca-

sas.

JPMDB apó,ia decisões de Pedro Ivo

o públíco teve 'oportu- tíma Vick, que ínterpre
nídade de assistir, nos tau "São tantas coisas":
dias 24 e 25, em depen- em quarto lugar 111'io
dêncías do Ginásio de Quebra1'opetecom "Ves

Esportes Artur Müller, a tido .de seda" e em' quín- ,

dois Festivais de Música, to 'lugar, José, e Valdir
bestante prestigiadas. O com a música "Tempo ao

I Festival .da Canção tempo" . Doze mil em

Sertaneja (rECASE), con dinheiro e troféus dos
tau com 23 músicas in- primeiro ao quinto colo
terpretadas e um público cados foram distribuídos.
calculado em mil e qui- O FECIJA _ Festival
nhentas pessoas. A ven- da Canção Infantil Jara
cedera foi, a dupla Car-, guaense, em sua quarta
los e James, que ínter-. edição, teve' 22 COnCOT-,

'

pretou a música "Chora rentes 'e ume audiência
Peito"; em segundo lu- de cerca de mil pessoas.
gar Explcsão e Explosivo

"

Luís Preíner, com a , ,in�:
com "Obras" de Poeta", terpretação "Volta para
em terceiro Santína Fá- mim" foi o vencedor, do

FECIJA" ficando as de-'

Escalares vão· receber materiais didáticas básicos ;,;��:�o:�iÇ���i:;�
das as redes de ensino. 31]) Marisa Santos Sílvano
A Prefeitura de

. Jaraguá com "Meu mel" 49) Mai.
colaborou, cedendo um, tê Chiodini (de Guarami-'
ónib:us. '

, rim) com "CQração dei'
estudante" E' em 59 lugar
Aula e suas Gatinhas (de
Biguaçu), com a canção;
"Gritos de guerra". Tro-;
féus e Cz$ 10 mil consta-,
ram da premiação.

A Juventude da Parti
do do Movimento Demo'
crátíco Brasileiro, ' reali
zou em Jaraguá dó Sul,
no domingo, um encon
tro regional, que reuniu

representantes. de Jara-
,

guá, Guaramirim, Joín
vílle, São Bento, Garuve
e Araquan, rio auditório
do Centra Empresarial.
O více-governador CasH
do Maldaner e o senador
Nélson VJt>dekin foram
'as presenças de destaque
do encontro, em que se

aprovou um documento
de apoio às decisões do

,ENCADERNADORA

.govemador Pedro IvO

Campos e onde; também,
foi eleito o novo - vice' ,

presidente regional, Níâ
son Bylaardt, de Guara
mirim.
O presidente da JPMDB

de Jaragué do Sul, Lo
rival Pedro Pellin, con

siderou positivo o en

centro pelas abordagens
e discussões feitas. O
encontro contou ainda
com a partícípação do
subsecretária da Casa
'Civil para Assuntos da
Juventude, Agnaldo Fe
lipe.

e
.LlVROS • REVISTAS. NOTASFISCAIS.

• TRABALHOS ESCOLARES·
CARDÄPIOS.'E OUTROS'

,

MUSEU ,RECEBE
MUITA. VISITAÇÄO
O Mu�u Municipal

, "Emílio da Silva", em

sua primeira semana de

abertura, recebeu ,um

número excepcional de
visitantes: 1. 946. Insta-

15' 185d
.
-

d Assis cor ,pequenas" .fado' no galpão da anti- A Fun açao e' -

I· 't d t do borrachas e 3.037 apon-ga Estação' Ferroviária, tência aO �s u an e,

a,s fotograíias hI'sto'rica,s Ministério lia Educação, ,tadores.
-

t 'd Nó decorrer do mês detêm se constituído em repassou à Secre ana"
.

ê-
- m'termedIa àgosto, alunos carentes

um grande atrativa e Educaçao, por
d O 'anal da rede estadual, ,dosdespertam o interesse da Unida e peracI

,

A' A sistência munlcípios de Corupá,tanto de' J'ovens cÓmo de de pOlOes, ' _ _ .

d t maten Jaraguá do Sul, Schro�--adultos, 'que podem, des- ao Estu an e, os'
' -

t
.

egunda der, Massaranduba e
ta forma, conhecer a ais referen. es a s

P 'Módu 'Guaramirim, �ceberãoJaraguá do Sul antiga.,' fase -do - rograma -

I a re 8.408' cadernos, 4.176O horário doe visitação é los Esco ares, que n -

,-

de Ja'ragua' do Sul lápis preto" .4.1,80 caue-das 9 às 11 hO,ras e das gmo·
,

'

4' ·lh es de tas esferográfioas, 4.20,15 às'- 19 hOras. 'beneficié,Ha mI ar '

cria,nças que estudam em x�gu,as, 4.204 bOrrachas
A exposIção Meio.Am- 48 unidades escolares da e 4.204 blocos para" de-

biente Rústico, aconte- rede estadual de ensina. senha.
_-

cida no sesi., durante a

Semana de Jaraguâ, foi ColégioS, escolas básicas

outra atração, vista por grupos escolares, .es:oJas
cerca de duas rilil pes- reunidas e escolas ISola

soas. O Show Blumená- das com majOr densida
lia, na naHe de sábado, de de aluncE serão' bene

r,euniu em tOrnO de três ficiados, com a distribui
mil eSpectadores; que se,' ção de 30.370 cadernos,

deleitaram com as niúsi- 9.111 lápis preto, 3.037

cas, durante as quatro, réguas, 12.148 c��tas,
horas de duração. 3.037 caixas de lapIS de

RUA SÃO PAULO. 114 (prox. a antigá eyrus)
JARAGUÁ DO SUL - se

De outra parte, um

grupo de 40 ,educadores
da região, participaram
em Blumenau, de 27 a 30

- de julhó, numa iniciativa
da FURB, do V SimpósiO
Sul-Brasileiro, de Ciên
cias. Os' participantes
são professores de l!l1 - a

8ª séries e 2" grau de to-

Um concerto de plano em iniciação musícal.
Inédito a Socíedade Cul-, Aldo participou de
tura Artística proporcío- muitos cursos e concur
nará no próximo die 01 sos, .além de participa
de agosto, sexta-feira, às ções' coletivas. O pro-
20 horas, em suas de- grama do concerto ,tem
pendências, aos amantes composições de

: J.S.
da música clássica. Iné- _ Bach, Mathew Camidge,
dito porque o pianista L. van Beethoven, Heito�
Aldo Martinez Lopez é Väla'Lobos, F.J. Hayd)
um garoto' de apenas .12 R. Schumann, W.A. Mo
anos, tendo ingressado zart, E. Nazareth e Ze
no Conservatórío Vaní quinha de Abreu. A

Knall, de Joínvílle, com entrada será franqueada
4' anos de idade e aos 8 '

_

ao público, que terá _ 0-
,

anos, torna se aluno da portunidade rara de a

Escola de Música Vila preciar a Execução 'ins
Lobos da Casa da Cul- trumental dê um talento
tura de Jcínvílle, cujo precoce, um exemplo pa
professor é

-

o maestra ra crianças oe. jovens ja
Luiz Fernando Melara,' raguaenses, que terão tarn
que dirige ..... o Coral da bém ocasião de envol
SCAR. A diretora da ver-se na arte muíseal,
Escola de Música da nas cursos oferecidos pe-
scAR' Vânia D' Aquino la Escola de Música da
Pinho foi sua professora' SCAR.

'

Sucesso oás Festivais de Música

SUPLETIVOS

Um total de 207' ca:ndi
datas inscreveram-se pa
ta os Exames Supletivos
de '10 e ,29 Graus, reali�
zados no período' de 23 a,

25 de julho, em depen
dências do CIP "Mário
Krutzsch". A abstenção
foi de 12%, com 8 chega
das tardias. Os gabari
tos foram .uivulgados na

terça-feira � aguarda-se
a nominata dos aprova
dos. No dia' 24, conclu
iu-se a

'

segunda etélpa
do Curso de MetOdolo
gia do EP.SlllO de '10Grau,
do qual participaram '47'
professores de escolas
niultiss.eriadas .

DIA 15
Técnicos dó Departa-'

menta de Saúde Pública,
e Secretaria da ' Saúde
I(>stão preparando a ,se

gunda etapá da campanha
da vacinacão contra a

wliomielite, ,a ser rea

hzada no día 15 de agos- _

to em
'

todó o EstàdO.
"Mostre' a língua, par!J. a

paralis!a infantil", é o

slogan du ,campanha que
pretende vacinar . . •..

566.522 crianças meno
res de cinco anos. __

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-EDITAL-
ÁUREA. MUllER GRUBBA, Tabellii

de Notu e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaragu6 � Sul, .Eatado de S. Catarina, na fonna da

w,etc.
,

Faz saber a todos quantos elte edital vfrem que
se acham neste Cart6rio para protestos os títulos eontra:

Acqualas Com. Repres. Produtos Fibras de
Vidros Ltda. _ Rua -BR 280 nO 5249 _ Nesta _

Ademir José Gíovanella _ Rua Joínvílle 4353
Trevo Schreeder aic Chelys Ind. Com. Malhas
Nesta _ Confecções Dalpra Ltda. _' Rua Ale
xandre Keller; 22 _ Nesta _ Honorío Pauli
Rua José Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta _ Imuní-

.

zadora Jguá _ Rua Guanabara, Sin � NestaL,
João César da Silva _ Rua João Planínscheck,
610, ., Nesta Jorge Panstein _ Rad João Manoel
Lopes Braga, 186 _ Nesta _ José Carlos Bezerra
Rua Francisco Hruschka,' 1181 _ Nesta _ Paulo
dos Santos _ Rua Lateral Padre Fernandc Fu
chter, 84 _ Guaramirim _ Raul FrlE:del _ Estra
da Ilha da Fig. s/n.Nesta _ Edeltraud Feldmann
Ewald _ Nesta.
E como os ditos devedores não foram encontrados

e o� se recusaram a aceitar a devida intimaçic, faz por
Wtermédio 40 presente edital para que os mesm� com

pareçaul DOSte' Cartório, na R.ua Artur Müller, 78, DO

prazo da lei a fim de liquidar o teU débito ou então
Gar razio por que o não faz, sob pena de ..em os referi-
30s títulai protestados na forma .� lei" etc.
IHIJaraguá do Sul, 30 de julho de 1981.

Áurea MO.Per Grubba ..... TilbeÍiã .de Notas �
.)ficiaJ de Pco1lestol de Título. ela Comarca de l.do Sul

Es·clarecilDenlo
façam de nossos fi

lhos incansáveis "ca

ça-níqueís", vendedo
res de rifas num mu

nícípío que ostenta a

terceíra arrecadação
estadual.
A comunidade Jara

guaense, e em especíal
aos metalúrgicos: pre
sido este Sindicato há
exatos 78 días, junto
a uma Diretoria séria
e decidida- e existe já
a prova concreta dis
so.' !
Quando tentam nos

atacar com a adjetiva
ção "trombadínha" não
atacam amim mas ao

conjunto dos trabalha
dOTeS metalúrgicos
desta cidade, que sa

berão no momento o

portuno
-

dar uma ver
dadeira resposta.
Saudações.

Luiz Carlos Busana
Jaraguá do Sul, 28 de
Julho de 1987.

(Sobre nota veiculada
na GAZETIA DE JA�
RAGUA)'
Aos pais,. preíessores
e alunes

.

das escolas
muD!ic1pais de Jaraguá
do Sul.
É verdade que en

viei uma carta à Sra.
Diretora da Escola
Municipal ALBANO
(KANZLER, alegando
que minha filha, de 09
anos, não era vende
dora de rifas, mas que
ali se matriculara pa-

r

ra adquirir e desen
volver conhecimentos.

J Disse também, Je

não retiro, que a res-

ponsabäídsde pela
manutenção daquela;
escola é do poder PÚ
blico Municipal, e que,
Os alunos, em idades

que ainda não lhes':
. permite escolha, são
íntados ao exercício
de vendedores' de "Lo
teria" .

Longe de mim que
.rer responsebílízar a

APP, pois sei muito
bem que tudo vem.
pronto de cima: esta
democracia exercitada

pelos dírígentes má
ximos do município.
Estranho é ver que

a resposta de um pai
de aluno possa provo
car tamanha ira da
'Prefeitura Municipal .

Todos nós temos direi
to &0. lívre pensamen
to, e exercitá-lo é um

dever.
. Senhores pais e pro

Iessores:
"QUEM NÃO DEVE

NÃO TaME" I
A segunda parte do

período letivo deste
ano' está por .começer,

.

e desde já desejamos
aos senhores professo
res que ela Seja co

roada de êxito.
Aos Duetores nosso

humilde conselho: não

Informe CP-Posto de Vendas MarcaDo.7 JARJGUÁ:30PNO$S5\ATECIDOS
�

Manutenção e repara--

d . ./çao e Instrumentos de
:

sopro é o curso que vai
ser realizado de 24 a 29
de agosto, em São Bento
do Sul, pela Escola de
Música Donald Ritzmann
Serão instrutores José
Vieira Filho e JOsé An-

. gelíno Bozzlnt, Será, to
talmente gratuito e con
tactos podem ser manti
dos pelo Fone' :>'3.0482
(S. Bento).
A APAE de Jaraguá

do Sul já tnldou a Cam
panha Bilhete da Alegria,
cujas cartelas podem ser

adquiridfas na APAE e

quitaldas no Bese, Banco
do Brasil e Caixa Beonô
míca, O valer é Cz$
150,06, concorrendo a 1
Santana Cl, 1 Gol e 1
Moto Yamaha. O sorteio
será no dia 12 de setem
bro, pela extração dél!
loteria Federal.
A Associação Comer

cial e Industríal da Micro
e Pequena Empresa do
Vale' do Itapocu (AME
VI), promoveu llia noite
do dia 29, palestra sobre
"Negociação e Renego
ciação de Dívidas Ban
cárias", pelo advogado
Roberto Z�mmermann, de
Blumeneu. 'eSpedi�lista
em direito comercial e

assessor tia Fampesc.
Já estio 'fneorporados

ao, parque 'rOdovlário do
muníeípío, doIs novos
caminhões Ford que se
rio adaptaotlos basculan-

.
tes, para transporte lIIe
mafedàls�,

Chapéu, bonés, wlseir� ca!mlSM, sbC$,
bermudas e cordas.

Em
.

frelite .à fábrica. _ Amplo estacionamento.

•

Um toque d. amor. Dê flor. a quem veeê
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentaIS, corou, com entrega a domicilio.
- -

J.aragaá_ Vídeo Clube
-

DICAS DA SEMANA
American Anthem. Loucademia de Polícia 111.

Highlander .... O Guerreiro ImortaL Comando

para Matar. Bom American. Def COn 1:
Murphy's Law. De volta para º Futuro. Jogo
Bruto. Tough Guys. O passageiro da Chuva. A

Mosca. Águia de. AçO. Peggy Sua _ O passado
retoma. A Testemunha. Viagem ao Mundo dos
Sonhos. De volta para o. Inferno. "Conheça o

. Prátk:o e Seguro. uVlDEO-CHEQUE" •

Partícipe das promoções 1Il0S meses de Julho e

Agosto,
.

JARAGUA VlDEO CLUBE _ Av. Getúlio Vargas
110-49 _ 10 andar _ sála 109 _ Fone 72-2059.

Casa dás' Flores
Relnoldo Rau GOG, esquíaa com a Joio PlccoU.

I

Lida.Serraria Jara,guá
(BEHLING)

Vendas de madeira em

serragem
geral e serviços de

Rua São José no 143 .:.. Bairro JaragUá Esquerdo
Fone 12�2963

-

.

Escritório de Topografia
e

.

En,genharia sAVIO MURILO PIAZERA DE A;lEVEDO

�RU.LO BARRETO DE AZEVEDODESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.
PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR
ÇAMENTOS.

Encanrlnhamos, toda a documentação.
Rua Reínoldo Raú nO 86, 1° andar, sala 3

. EdifíciO Mário Tavares, próximo do Posto de
Saúde.

I,
I

ADVOGADOS

Direito Civil ,_ Criminal _ Comercial

Trabalhista .... Esportivo

Novo endereço' _ Mar. Deodoro da Fonseca
Do 97 .:... Sala 1COntactos: Fone 12-2416

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Kohlbacli já fabrica " mil motores I dia e lixa metas de exportacão
Cidasc vacina cDltra febre aftosl

América central, Ásia e

África. A meta da Kohl
bach para os proximos
dez anos é atingir US$
16 milhões em exporta
ções, equivalentes a 10
ou 15% da produção to
tal da empresa.
Internamente, as ven

das da Kohlbach estão
concentradas nos Esta
dos de Santa Catarina
(38,18% da produção),
São Paulo (42,88%), lUa
de Janeiro (7,06%) e Rio
Grande 'do Sul (4,26%).
MOTORES A CONSUL

"
.

,

para os 11%.
A evolução da volume

de vendas oa Kohlbach
nos últimos cinco anos

f<;>i a seguinte:; 1982,
294.255 umdades (cr$
3,9 bilhões); 1983,
353.424 unidades (Cr$_ 9

bilhões]: 1984, 381.673

(Cr$ 34 bilhõeS); 1985,
579.969 unidades (Cr$
162 bilhões) e, no ano

passado, 611..�1ß3 (Cz$
370 milhões). A previsão
de vendas ca Kohlbach

para este ano é calculada
em Cz$ 2,2 bilhões.
A empresa possuí qua

tro unidades fabris em

funcionamento e uma

quínta em fase de con

clusão. A Sua exporta
ção iniciou-se em 1983 e

já em 1985 as vendas a

tingiram a t 6 .586 uni
dades (US$ 1 milhão) Em
1986, a explosão do con

sumo interno provocada
pelo Plano Cruzado I re

duziu o número de uni
dades exportedes para
5.989 e seu valor para
US$ 463 n.íl. Este ano, a

empresa espera exportar
pelo menos US$ 2 milhões
para os Estados Unidas,
Canadá, América .do Sul,

A Kohlbach S.A. , ee

Jaraguá do Sul, é hoje
a segunda maior Iabrí
'cante de motores e ge
radores elétricos do Bra
sil e da América Latina.
Com cerca de 1.800 fun
'cionáríos, sua atual ca

pacidade diária de pro
dução é de quatro mil
unidades, je doís mil ti
pos diferentes, destinadas
às mais diversas aplica
ções.
A empresa detém, hoje

32,87% do mercado na

cional de motores mono

Iásícos' 10,66% de moto
rss trifásicos e 54% do de

geradores. Na
-

faixa dos
monofásícos, as' perspec
tivas da Kohlbach são de
um aumento de partici
pação de 5 a 8% no mer

cada, este ano. Elas se

baseiam nos dados refe
rentes aos três primei
ros meseS de t987, quan
do sua participação no

total de vendas da setor
foi de 41,39% em janeiro,
45,58% em levereiro, e

42,35% em março. Na
faixa dos trifásicos, a

tendência é de manuten

ção da atual participa
ção, com ieve inclinação

preocupada em prote
ger os rebanhos bovino

e suíno da regíão, a Ci-

dasc está antecipando a

eapa de vac.inação con

tra a febre aftosa, pro·
gramada pala o mês de
outubro. A.. medida é

preventiva, uma vez' que
os casos de febre aftosa

registrados no Rio Gran
de dO Sul não afetaram

Santa Catarina, graças a

um bem montado esque
ma de controle. A vaci·

nação ant=clpada objetí
va aumentar as garan
tias de proteção para
os rebanhos do Estado.
As vacinas estão sendo

distribuída!; nos 14 mu

nicípios da· Supervisão
da Cidasc de. Joinville.
O trabalho começou nes·

ta semana, estando as

vacinas à disposição dos

criadores nns seguintes
locais: Cídesc-Massararr
duba _ antiga agência
da Caixa Econômica; Ci
dasc-Guararnírim _ fun
dos Casa Paroquial}: Ci

dasc-Corupá _ Prefeitura

Muntcípal e Cidasc·Ja·
raguä- do Sul na rua Emí
lia Carlos Jourdan. em

frente a Lojas Breithaupt.
1 écnícos da Cídasc a

lertam os criadores para
que não deixem de vaci
nar seus en-mais. A va

cina colocaoa no merca·

do é a convencional. Va
cinar os rebanhos bö
vínos e suínos centra a

febre aftosa representa
bom investimento, pois
os plantéis ficam prote
gídos dess� mel que tan
tos prejuízos já causou

aos criado res brasileiros

Um lote-piloto de 400
motores elétricos de 112
HP acaba de ser forneci
do a Cônsul pela Kohl
bach S.A. Este primeiro
fornecimento, foi feito a

pós rigorosos testes rea

lizados nos laboratórios
da Cônsul e aprovados,
eles vão equípar as má
quinas de lavar produzi
das por esse empresa.
E para aperfeiçoar ainda
maís os motores que fa·
brica, .é!- KChlbach adqui
riu dois balenoeadores
eletrônicos de precisão,
fabricados pela Schenk
do Brasil.

PMJS tem, vinte mé'dicls contratados
Inchauste, Osmar An
dreatta Rosario Inchaus·
te, Rosívaldo de Farias e

Sérgio Canfield.

Em julho foram admi
tidos os médicos Célia

Thirri Telis no Posto 'de
Saúde, Celso Starrer da
Silva no pronto socorro
e! Fernando Arthur
Springmann para aten

dimento d Rede Femini·,
na de Combate ao Cân
cer. Neste, trabalho de
assistência à comunída
de sorna-se a ambulância

(y;emédios, odontólogos,
serviço sacia] e

.

viagens
para transporte de do
entes, que em junho, fo

ram maís de 25 mil

quilômetros rodados.

No mês de junho, a

munícípalídade jaragua
ense investiu no campo
da saúde, apenas para o

pagamento de 17 médi
cos contratados, a ím-

portêncía de Cz$ .

233.462,46. Os profíssío
nais estão lotados nos

postos de saúde e no

pr.onto socorro do Hos

pital e Maternidade SãO
José. São médicos con·

tratados pela Prefei�ura
Amaro Xtmenes Júnior,
Pedro Nishimori, Vicen
te Caropreso, Nanci Bar
bí, Ricardo Puff, Dênis
de Araújo, Marcos Sub·
til, António Beleza Fi
lho, Anäõnto Carneiro

Cunha, \\ alter Montano
Adernar Nerdellí, Jorge'

Amva,1i pede verbas para despOluir lauDa de BY
A Associação dos Mu- cação das águas nem

nícípios do Vale do tta- mesmo com a maré alta,
pocu (AMVALI), repre- o .�e fez com que a po
isentando os der_:ess:_s luíção da lagoa se aceno

maiores e a aspiraçao tuasse a níveis elevados,
principal de toda uma trazendo, como uma das
comurlidade mic�rrestilo- consequências, a morta
nal, intE'grada pelos lidade da Iauna existen·

municípios de Barra Ve·' te. I
lha, Corupà. Guaramirim
Jaraguá do Sul, Massa

randuba ê Schroeder, en·

caminhou meJIlol'ial rei

vindicatóT�o ao Diretor

Geral do Departamento
Nacional de Obras e

Saneamentl:', o catarinen·

se PaulO Oscar Baíer, SO

licitando o repasse pelo
Governo Federal à Ci

dasc, de Cz$ 2, milhões

para a' conclusão das

obras de dragagem da

lagoa de Barra Velha.

A obra, em sua primei
ra etapa, ki iniciada em

dezembro do ano passa·
dO e parahzada em prin
cípiós de março de 87,
através de uma draga
flutuante de sucção. A

conclusão da obra refe

re·se a dragagem de um
canal até a barra do rio

Itapocu, local
�

onde a

lagoa faz a sua ligação
com o rio :e o mar, que
e�tá rtota�e�t� �ssorea
do em função do acúmu·

lo, aO longo doS anos,

de lodo e detritos, não

havendo lfiais a comuni·

além de propiciar o seu

repovoamento com pei
xes e crustáceos, "o que
teria eleva-lo alcance so

cial, .uma vez CNe, permi
tiria ao pescador artesa
nal que já não possui
maís: energias e equipa
mentos para ir buscar o

pescado em alto-mar pro-.
ver o sustento da famí
lia com o produto da
própria lagoa, habitat ex
celente para . a reprodu
ção".

O t,�esassoreamen.to re·
sultaría na renovação
das águas da lagoa. _ diz
o memoríal _ promoven
do a sua despoluição,

Calpaahas educativas de Irâlsilo
Fisio'�med

FISIOTERAP1A E REABILlTAÇÃO
MímICA LTDA.

Será no período de 10
a 15 de aHosto, o treina·
mentô da equipe micror
r�gional, que· será a res
ponsável pelo serviço de
campanhas educativas
naS escolas dQ Vale do
Itapocu. A iniciativa é
do ;Departamento Eslta·
dual de 1 rânsito (De-
tran/SC), através da sua

Es:COlla öle 'r:t'ânSito, 'V'Í-
.
sando a formação de
uma cO:nsci€>ncia de trân·
SIto ,para a diminuição
do númerQ de acidentes,
haja vista que es:t!a:tísti
cas demonstram que só
no ano de 19861 em San·
ta Catarina, oq'orreram
15�077 -acidentes com
1 .650 vitimaS fatais. Se·

gundo trabalho desen
VOlvido no ano pas.:;ado
por um doutorando em

medicina, constatou-se
que proporcionalmente,
o índice de mortalidade
infantil é

.

maior cOm
crianças vítimas de aci
dente& de· trânSito, db
que . com crianças acame
tidas por doenças pró- .

prias da idade:'

FIianc.isco :V;ieira Rodrigues
Ortopedista e Fisiatra

. CRM _ 1445

Rita de CásSia G. Gmbba
Fisioterapeuta

CREFITO _ 3404/F

Cleusa LoS. Wohlgemuth
Psicóloga Infantil '

CRP _ 2390
Reforçando ainda mais·

estes dados, somente no

pelriodo
-

de janeiro a

maio de 1987. ,Ocorreram
2.418 acidentes, com
1 .852 feridos e 229 víti-·
mas fatais. nas rodovias
federais, segundo

.

dados
do 169 DRF!DNER.

Atende particular com hora marcada.
Convênios (fisioterapia) _ Banco do Brasil,

UiIli�ed, Ac;�den:te de ,1\l'abalho, Kohlbach e

Inamps.

Hospital e Maternidade São JOsé _Fone: 7219'n

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariam hoje: 01
Sr. EugêniO Victor MJ\,RGOT ADEUA QRUBBA LEIL."\lANN. Oficial do R�

Schmöckel Filho, Sr. gístro Civil do }Q l?istritQ � Comarca de Jaraguá do Sul, ßs-
Otávio José Vailatti, Sr. -tado ,d� �� Catarina, Brasil, faz S!1� que compareceram em

Orlando Gilberto Gon- CI!.�rIO exibindo os documentos eX1gtdos pela Iei, a fim de se
habilitarem para casar. os se2Uintes:

.

.

{çalves, em ['oledo-!PR;
SIi. Gilberto Francisco Bdítal 15.567 de21.07.87 SOlteira, operária, . natu-

Bortolini, Dr, .
Waldemi- AlZ'idio Kath e Isolete ral de Jaraguá do Sul,

ro Mazureehen. Sra. Er- Rodrigues domiciliada e residente

mélina Cattoní Baumann Ele, brasileiro, solteiro, em Estrada Garibaldi,

::sérgio Norberto Schroe- operário, nascido em Pa- nesta distrito, filha de

der, Rosana Aparecida -Iotína-Paranã domiciliado Ingo Wagencknecht." e

Rodrigues. .

e residente na Rua 513, Erica Bier' Wagenck-
Dia 02 de agosto .

em Barra do Rio Cêrro, necht .

. Sra. Marion Meister 368, nesta cidade, filho Edital 15.5'71 de27.07.87

Marcatto, Sq:Ia. Angela de Haroldo. Kath e Erna Sebastíão Cornélío e Ma

Pereira Maíochí, Oldemar Kath , Ela, brasileira, sol- ria' Assunção dos Santos
filho Klitzke, Dércio Beck, Ir- teira, do JaI, natural de Ele, brasileiro, solteiro,
Stef-

.

ma H. Nunes, Cláudia Rio do Sul neste Estado, servente, natural de Co-

Maria Henn, Afonso domácílíada E. residente ronel Freitas, neste Es-

Blank Filho,.' Marcela em Estrada Garíbaldi, tado, domiciliado e resi-
'Wa 16/julho . Helena, Iílha 1�rcíSio .neste díst-ito .íilha de dente em Bairro João

,DayaIli, filha Edemir (Cecília) Mar�ngoni; Da- Argenor Rodngues e, pessoa, neste distrito, fi-

(lsebelj Siqueira: Leandro niela, filha Edgar (As- Coletra Rodrigues. lho de Antonio Cornélia
"filho Waidemar (Ma�- .

tríd) Hiend\mayer.' Edital 15.568 de22.07.87 e Roza de Brum. Ela,
"ne) Jacob�, "

.Día 03, de agosto 'Cópia recebida do cartô- brasileira, viúva, domés-

Dla, 't_7/julhQ Sr. José Hermelo Mar- río de Guaramrrím, neste tíca, natural de Chapecó
Maicon

.. Luís,
.

fílho t\70
.

.chi, Sr. Alfredo Müller, Estado rieste Estado, domícjlía-
,·(Raulina)

'.

Heínert. Karin Sr. Hermílio Ramos, Sr. Vàldedr Rsulo Ranch e da e residente em Bairro

Príscila, filha Waldemíro Pídélis Schiochet, Sr.' Deise Echel João Pessoa, neste dís-
o

(Ma. Gorett.i� Wischral; Waldemer . Bruch, sr. Ele, bras.lelro, soltéíro trita, filha ,lE' José Belar-

Luís Fernando, fi.lllo Luís Almire Guinz, sra, Leo- almoxarife, natural de mino Boquas e Amélia

,Carlos ,(Verônica) ,�Win- nír D. Gretter, Kênia e Jaraguá do Sul, domiei- Baques.
ter; Tamíres, filha'Alceu ,Albio, filhos de Leonar- liado e residente na Rua Edital 15.572 de 27.07.87

(Sandra) Sabíno: Andreia do [Jussara) Neckel , Rudolfo Hufenuessler, Nelson Wessler e Mirian

.Vanessa, filha .Andreas Dia 04 de agosto nesta cidade, filho de Jane Müller

(Vanilde) Schmidt: Pa- : .Sra,
'

Jalile Tobias A- EÜas Ranch e Rute Mül- Ele, brasileiro, solteiro"

trícía, filha Bdílson (Gra-
. módio; Sr. Vitória Laz- ler Ranch. Ela, brasilei- lavrador, natural de Sa-

· cilâe) 'Zimmermann;
-

'U- zaris, Sr. Wigando Voigt ra, soltei,:a, balconista, lete, neste Estado, domi-

ago Luís, filho Valdir Sr. Hilário Alido Schio- natural de
. Guaramirim, ciliado. e rêsidiente em

(Adriana) AntoniO; Tlhai- chet, Sr. ·José M. Jun- neste Estano" domiciliada Santa LUZLd, neste distri

zä Carla, filha Célso kes, Paulo' Fernando' e "residente na Rua Rui to, filho de Gilberto

-'(Ma. Júlia) Vieira. Springmann, Sr. MáriO. Barbosa" 4'00, em' Guara- 'Wessler e Dina Wessler.

-Dia IS/Julho' Marangoni, Douglas, fi-· mirim, nest.e EstadO, fi- Ela, brasileira, solteira,

Cíntia, filha Vanderlei lho Airton (Frida) Sta- lha de Alécio Hchel é cOmerciária, natural de

(SiTIei) Machado;' Odair rosky; Sra. Marialva Dorvalina Borineli ßcheL JaragUá do Sul, domicili-

-Tiago; filho Osvaldo Schwartz Sehiochet,' em Edital 15.569 de24.07.87 ada e residente em Santa
·

(Arlete) Correia. Joinville. Alaérclo Jucelin.o Müller Lu.zia, nest>€' distrito, fi-

'Dia 19/julho· Dia 05 dé
.

agosto· .

e Nara Yoni Petry lha de Ralf Müller e In-
- 'TJainá' -Sabrine, filha Sr. Nivaldo Luiz Pe- Ele, brasileiro, solteiFo, grit Erdmann Müller.

:Aldo '(Sonia) Bartei, Cris- try, Sra. Ohndina Lirl\ comerciário, natural de Edital 15.573 de27.07.87

--Úan Luís, filhQ Luiz (Ma. ,'Garcia, em Guaramirim IrineópoUS" neste Estado AIden Stad1er e Marli

"Natálíaj' da' Véiga; Edilo- Sra. üitarina Ersching, doniiciliadO e '

.

residente Batista
'

1
ri, filha' Mário (Matil- Sra. Jöanice NeckJel, na

.

Avenida Marechal Ele, brasileiro,' solteiro,
"de) Köhler.: 'Srta. Valdinéia Strebe, Deodoro, 315, apto 03, almoxarife natural de

Dia 20/julho ,Jorge Kitzberger; Olinda nesta cidade, filho de Marechal Cândido Ron-
Anderson lGuilberme, Lei'er, AI<!rövantlo Mar- João, MüllH e LaUta

.filho AntQnio (Marlise) carini, Sr. FranciSCo Müller. Ela. brasileira,

ZLpf; Daiane, filha João Pinto, Sra. Ma,rina Sch- 'solteira, do lar, naturàl
·

(Eny) de Oliveira;' Ivan wartz BsOs. de Jaraguá do Sul, do-

filho EdVino (Isolda) Dal Dia 06 de agosto miciliada e residente na

-lmaIÍIli; . Rodrigo, filho Sr. Victor Bauer,
-

Sr. Rua José TheodOro' Ri

'José (Leonirdes) cMurara Moacir Duncker (Join- bera, 4271" nesta cidade,
· Dia 2-t1julho ville) Sra. Terezinha Za- filho de Otilio petry e

"

Vmicius, 'fiàllo NélsOn pella Soar�s, Sra. Inês Maria Marlene Petry.·
(Sueli) de Andrade; A- steinert, ,Sr. Artilano Edital 15.570 de 24.07.87

.

'giane, filha Egon (Rosa- Píccoli, sra. Milda, es- Gerson Demarchi e Ro-

· ne) Müller; Sibele, filha pOSp de GHmaho Beh- sane Wagendknecht
'Reinaldo . (Ani·ta) Diel. rens Júnior, Sr.. OSmar . Ete, brasileiro,' solteiro,
,Dia 24/julho Gadotti, em Curitiba. metahirgico, natuIal de

Tiago, filho Lourenço Dia 07 de' agosto Curitiba-Paraná domidi-
- (Valmira) de Castro Sr.' Edurado Ferreira liado e r�sldente em Es-

Dia 25/julho Horn, Sr. José Steilein trada Garibaldi, neste

Ivan 'Carla, filho' Ilde- Neto, Marina Moreira, .. distrito,
.

filho de Alvaro

· mar (Catarina) Vasiel. M$rcia Doering, Marcel- Demarchi R Nelcy De-
la Socreppa. marchi. Ela, . brasileira,

------------------------------�------------------------,

NASCIMENTOS Proclamas de Casamentos.,Dia 061julho
, -Ana Paula, filha Wal

demíro (Marlene) Se11

Dia Qß/juho
,

Carolina; filha Valdir
. (Edir) Wittko�ski .

_pi� 10/jUlÍ10
, Ariella .. 'filha Airtön

(Márcia) _
SchJ.·pitoscki

Dia 13/julho
.

Janainà, filha, Narciso

[Verônica] Sevegnaní

DJjl i�[ulho
Ricardo Alberto;

Reinaldo (Angela)
fens

.

don-Paraná, domiciliado
e residente na Rua 1�fa
Schmidt, eil! Ilha da Fi-
gueira, .neste distrito, Ii
lho' de Alcldo Stadler e

Selvíra Stadier. Ela, bra
sileira, solteira, costu
reira, natural de Ivaipo·
rã-Paranä, domiciliada e

residente na Rua Campo
Alegre, em Ilha da Fi
gueira, nesta distrito, fi
lho de JOtlO Batista e

11ecla Cuzick Batista.
Edital 15.574 de 27.07.87
Lauro Bast e Mellta Bor
chardt

c

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e resídent e em Garibaldi,
neste

. dístríto, .filho de
Arno Bast e Erica Bast..
Ela; brasileira, solteira
operária, na tural de Ja

raguá do Sul. domiciliada
e residente em Rio cerro
II, neste distrito, filha de
Wigand Borchardt e Léa
Siewert Borchardt ,

Edital 15.575 de 27 . 07.87
Sandro Marcelo Kanzler
€I Cläudía Patri�a Bal·
lock Grossklags
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de
Jaraguá do �l, domící
líado e residente na Rua
Venancio da Silva Porto
73i, nesta cidade, filho
de DOrival Kanzler e �
rezinha de Lourdes Kanz
ler. Ela, hrasileira, sol
teira, auxHiar de escri
tório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re
sidente n::t Rua 25 de
Julho, 189. nesta cidade,
filha de Jorge Grossk
lags e Marilda Rose:me
rie Ballóck Grossklags.
E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar·. o presente
Edital, qÍIe será pub�icado
pela Imppensa em Cartó
rio, onde será afixado du-.
rante 15 dias.

DOAÇÄO

Doa-se, reméc;lio homeopático para a

AIDS _ "Bálsamo das Nações".
Somente uma pessoa para o toaste.

Corupá _ Rio Novo
"Flora Ervas'" _ Oswald0 Furta.do.

PRECISA-SE DE TELEFOm COMt!RCIAL

PARA ALUGAR

Interessados favor entrar em contato com Is

narO, Banco do Brasil, pelo Fone: 72-1123

cura 'da

...

o e ,5 'P: a c h an' t e L ú c i ,0
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS D� QUEM IRE OFERECE o MEUlOR
EM ATENDIMENTO.'

.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESC()LA 'JARAGYA - AV. GETUUÖ VARGAS, 26 -:- FONES: 72-1261
72-2018 FALE COM O L(JCIO E RETORNE SEMPRE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

Relojoaria AVENIDA
As mais finll$ sugestões' para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e Ua Getúlio Vargu

/' Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

,
'

Agora também aquecedora 8

enetPI_ iolar.
Rua Felipe Schmidt, 279' - Fone 72-0448

�/F
'

HO

,
VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca. � sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da s�a
frota. Venha conversar conosco.

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

...

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

It TUBOS SANTA HB..ENA J_TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016 - FONE (0473) 12,1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'S. 99 -!"ONE (0473) 72·0066

JARAlOUÄ DO SUL- SC

Foto Lo s s
FotografiaS _ equipamentos de cine

foto ...:. som e video.

Marechal Deodpro 302 Fone 72-0181

Lanznaster
o seu relojGeiro

Em breve vamos mudar de endereço para

melhor atendê-lo.
Jó I crl'stal's, troféus, meda·

" l�s, relógios, a ianças,
thai e presentes.

.

II

pAGINA 0'1

IIA História de Bossa gente alo pode ficar só na saudade"
,

O Passado só é ImportaDte se o tempo f01 bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barlo .de Itapocu

HA 57 ANOS do distrito de Corupá, pícíoso acontecimento
-Em 1930. o "Correio" deste munícípío , foi festivamente come-

social notícíava o nata- -Falecia no dia 21 de morado com uma cerve
Iícío de Delaudina Mül- junho a sra. Johanna jada, em um pequeno
'ler Soares, esposa de Catanna Zahler, esposa galpão no mesmo local
Martinho Soares, sócio do sr , Anten Zahler, na- onde mais tarde, em se
da ürma Arthur Müller tural da Alemanha e re- quêncila. foi construída a
& cia.. desta praça. sídente em Jaraguä desde antiga Estação, atual de-
_A. Embratel requeria' o ano de 1924. Pessoa pósíto da Rede Viação

li:cença para .trensporter muito querida teve. um Paraná Santa Catarina,
pela ponte Di." Abdon sepultamento muito con- hoje Museu ,Municipal.,
Batista (aquela coberta corrído, e dentre as ma- Entre os presentes pode
com folhas de flandres, nííestações de pesar, fi- mos citar nomes de ílus
de que hoje existe ape- cavam registradas as de tres pioneiros, dos quaís
nas o sunorte de pedra José Albus, Geraldo infelizmente nenhum en

no meio -do rio) uma Marquardt, Viúva Buck, tre' OS vivos: Emílio
máquina posando 10.000 Família Huffenuessler, Stein, Cél , Bernrado
quilos, tendo �ido reme- Artur Müller, José Em- Grubba, Venâncio da
tido ao dr. Engen;heiro mendoerfer, Pastor A. Silva Porto, Carlos Mey,
Munícípal para dar pa- Schneider. Ernest

_

Ben- Augusto Mielke, Georg
recer. O narecer dev.e dhack, Adolfo Klüwer, Czernlewicz Se.nliot e

,ter sido fâvorlável, pois Alfredo Keng, Alfredo João Doubrawa ,

a ponte red:S!'U a passa- -Krause, 1'.eófilo Zadrosny
l;;>J.n do peso' (l'aelo que Ary Pereira Oliveira, HA 22 ANOS
somente muitos �nos de- Walter Schrnidt, A�. e

-Em 1965, no dia 29
pOis é que ela fOI dem.?- Func. .do Banco Nacional de [unho, falecia Héleo.
lida, co� a' eonstruçãe dr. LUiZ de Souz�" Os- doro Borges, de tradícío
da nova, ao lado. � o�ha waldo Buch, Rudí Nebe- nal família, hoje nome de
que passaram cammhoes lung, Nesto.r Luz, H.

rua e de escola e Augus
COiIIl muito peso, a�e�ar Borges, Arquímedes I?�- to Sylvio Prodoéhl es
do seu estado precarlO. tas,' Alex Barg, MarIO crevía longo panegírico,_Instalava-se

",

em Ja.ra- j1lava:qes, Waldemen Dou "O VELHO BORGES",.

guá o dr. med, Montz brawa, VVEI -. Oscar Ma- lembrando a vida . pres-
Weber, ,formado' pela thias, Julio e Inês Maf-

tante do extinto.'
UIiiversida:ie de Dorpa�, Iezzolli, Carlos Walter, -.Bianca, do RADAR
em Estlan.i e Ionga pr�- Emílio 'Arh:�ann, José SOCIAL, lembrava o
oca em hospítaís e clí- Izidoro COPl, Werner BaUe de. Inverno do
nícas. Congultas s�riam Me�z: Ot�Jia Tlie�s, v��. C.A. Baependí, m�rcadO
atendidas te'mporanam�n Emilío Piazera, Família

para o dia 14 de agosto
te na Stern-Apotheke Germano Stein, �edro de 1965..

'

(Farmácia Estrela), de Bina Martins, Fischer 'HA 10 ANOS
Georg Horst, também Junior e S118., Alvaro -Em 1917,. o Rotary
pelo telefon€'- 43.

. N�ves: Santo e Pam.. Club de Jaraguá do Sul,,

_O Club T;eutoma de Wíceních e Fa�., R?dol- tinha novos ,dirigentes;
Jaraguá estava proces- fo Olsen e jose FacclOla. Em reunião festiva, a
sando o �r. F:M. An- HA 30 ANOS que compareceram o dr.
derS que pubhcava no

-Em 1957, noticiava-se Romeu Junkes, Juiz de
"COrreio du �ovo". not!s com muitQ orgulho , que Direito, o Vice-Prefeito
ach.adas ofenSIVas aqu� a

o veterano atirador Prof. Sigolf Schiinke, Pastor
socIedade. <? dr. VIC .or Heim!ilch Gefiert sagra- Raul Wagner, da Com .

Konder, m',mst.ro da VIa-
ra-se Rei do 1�ro ao AI- Evangélica, Waldir Berndt

ção, comumcava ao
va no. "SCHUETZEN - e Renato Trapp, dos

Dr.
'

UI Y s ses Costa
FES1:" do C.A. Baepen- Lions Centro e Cidade

haver mandado �rolol).- di. InduSltrlial, JOsé Roberto
gar a linhöt telegráflca q,e _Embora com data já Fructuoso e Orieta R�
Jaraguá para Hans:,. ;- ultrapassada, fazia a im- quel Vieira, do Rotaract
tendendO ao seu p dId .

prensa local um retros- Club e oS represefttantes
HÁ 40 ANOS pecto ao passadO, para dos clubes de São Bento,

-Em 1947, o deputado assinálar fatos aconteci- Guaramirim, Joinville
Artur Müller apresenta- dos e guardar nomes dos Centro e Sul e Ferraz de
va na tribuna da Assem- pioneiros de Jaraguá. Vasconcelos, de S. Paulo'
bléia Legislativa, , um Lembrava-se, então que Deixava a presidência
longo, discursO de sauda- há, 50 anoS (hoje 80) o Murillo Barreto de, Aze

ção ao cinquentenáriO do dia, 23 de junho de 1907, vedo e lIdo Vargas, o vi�'
distrito d:c Carupá, re- às 13 horas, chegava à ce qltl.e d<�rigi'\Íl: O' clúbéi

querendo ao fi�al, u_m Jaraguá dO SaI,. pela pri- dura�t� a �onvalescen�a
voto de congratulaçao meira vez, um trem da do dr. Munllo e asSumIa

pelo extraordinário even- Estrada de Ferro, com- Moacir S�ns. que tinha

to. posto de locomotiva e cerno vice Henrique Reis
-,O prefeito municipal um vagão. A composição Bergan, Secr." Vi<:tor

de Jaragu:í dO Sul, 'sr. transpunha a ponte me- Frech, ').9 Secr. LourIval
Joaquim Piazera, asSina- tálica que dava açesso à Rothenber.ger, Márcio
va o decreto n9 82, de 5 cidade, para experiên- Mauro M�rcatto, 19 T,tes.
�e julho, COnlslidJerando cia, e meSmO porque Os e Enéias Garcia 2° Tes.

feriado mUllicipal a data trilhos estavam )assenta- Foram também homena

de 1 de julho de 1947, dos somente além da geados 7
.

cQmpanheires
comemorativo dO Cin- pante, não atingando 100%, dentre eles o atuál

- quent�ilá.ri.Q da fundação. ainda. o. centro. O aus- Gav. Mallo Sousa.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- FURGOES, fURGÖES ISOTERMICOS E FRIGORíFICOS
_ -jJaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco fermi, 113 - Fone' 72-1071

.� '. Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
"

'_ Ven a conhecer
a linha Chevrolet

-

87.
Conheça em nossa loja a linha Che'vrolet 87, a maís completa do mercado

Nós temos o cerro que você necessita para preencher -as suas exigências. '

saia rodando oom o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,
Diplomata, Chevette ou Marajó.

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

financiamento facilitados.
. ,

'00, - Emmendörfer Comércio de Yelculos lida.
A v: Mal. DMdoro,557 - Fon •• , 72·0655 e 72-0060 - jaraguá do Sul·SC

\- Que se defenda a Sesi / Selai
I Os nacionalistóides que lazer para os operários,
tudo querem estatizar, do abastecimento. O que
fazendo aberta e consci- eles queren, é transfor

entemente o jogo dos co- - má-las em órgãos do Es
munistes, estão com suas. tado, cabides de empre
afíadas garfas voltadas go para os cabos eleito-

.

agora, para as instituições raís. Querem, _ na verda
mantidas pelos empresa- de, fazer dc Sesi/Senai
rios da indústria e do e do Sesc/Senac .repartí
comércio . __ o Sesi/Senai ções publicas, inoperan
e Sesc/Senac _ que tan- teso que irão 'contribuir
tos e tão bons e úteis para Iortalecer o déficit

serviços têm prestado ao público nacional. Os

longo de 40 anos (caso do prefeitos, Of pais de fa

Sesíj aos trabalhadores mílía com filhos nas. efi
da indústria e à Nação. cientes €-scolas de 10

Para os estatizantes. que grau e profissionais do Se

se 'encontlam em Brasí- si/Slenaipl'ecisam mobili

lia com uma representa- zar-se doutra os que dese

ção popular. influindo iam estragar o que é bom só
diretamente na elabora- porque é 'feito pelos' em
ção da nova Constituição presäríos, desejosos de

do País, pouco importa contribuir para melhorar

sei o Sesil/Senal' s�o en- a qualídade de vida das
tidades eficientes nas comunidar1€.s, às quaís
áreas do ensino, da for- estão lígadcs . (Agência
mação profissional. do Planalto - S&O Paulo).

Foto Nortelândia 'I.tda.'
Rua Ven4Ddo da Sllva Porto 785 _ Fone 72,;,2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Ra. Relu Mahake 210 _ Folle 72-13e7

ELETROLAR
Comercial de Peças Lld"a.

,Assistência técnica em máquinas de costura

índustríals e d�mésUcasf peças, acessórios e agu-
lhas em geral.

,

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Amo, Wallta, Britânia, Black &

Deeker, Fael, GE, Elet'rolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do maís completo estoque de pe

ças e acessóríos.
Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-2200

, Jaraguá do Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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---I: Concerlo da Orqueslra de CalDélrª., da S.C.I.R.--.·�-
ce _ Minueto·...,. .Röndo.,
e .nos

-

aptes�ntâr·:à oBra
completa dçl_(Jlii .a. um; ou
dois alias. ,lAiD;dà _ Ifi,als .

.récomendamos, &0_, áfIlig�
Feldens -mais .. cuídêdo. na
afinação qUê _�uita.s�·. ve
zes deixou a' p,_esejai'. e

para um ouvido apurado,
uma pequena .' díferençé,
nem que • ,$eja' dé � .ume
"coma". Já deStQ.�.·.: ,,'As
quintas de: L�:g. ��; ritt
SOL __ L;LMl�.,..,�,",:·dev:�*
soar nos ouvidos_dos.; vío
li�listas o' maís puro, pos
sível e precisam. .ser ,t1'ei
nados constantemente
até alcsncer..e sua pe�
feição.· .Aos pequenos
artistas apresentemos Os

nossos . SinCeIQS parabéns
jpe�ß. ' apresentação, estí-'
mulando-os a trilhar. pelo
caminho em.lver�do .

. Para a Sra .. Spríngmann
.
a nossa ..gratidão e admí
ração pe1.,-} -seu discreto
desempenho no .concerto.
Muito grato pelo con

certo que foi uma bela

contribuição para o aní

versário
.

dos 111 anos' de
Jaraguá do Sul .: com um

abraço especial de pa
rabéns para o .maestro
Peldens _ do amigo Jo
hannes Bre'i1el. '

Foi com grande prazer
e satisfação que assisti
mos na note de 24 deste
mês a estréia da novel

Orquestra de Câmara
sob a direção do maestro
Ricardo Feldens. Uma

surpresa para nós e de
certo para muita gente

. que acorreu ao auditório
da Saciedade de Cultura
Artística (que. mal coube
para o público acudido)
que em tão pouco tempo
de ensaios e estudos
essa pequena orquestra

chegasse ao nível apre
sentado _ sendo a maior
parte dos seus compo
nentes críancas, e é de
admirar o entusiasmo e

dedicação que se notava
nos pequenos rostos. De
ve haver um grande
amor pela música _ di
vina música _ para con

sagrar seu tempo de la
zer ao estudo da arte
musical e os nossos pa-.
tl'abéns e abraços de

gratidão a todos esses

pequenos artistas abne-

gados.
O programa do sarau

foi muito be-m coordena
do e nos apresentou a

quanto a orquestra é ca

paz com tão pouco tem
po de estudo. Na primei
ra parte ouvimos peças
leves, quase estudos, que
gradativáinente foram
aumentando na dííículda-

.

de de interpretação. As
alemande, bourse, rigan
don, minueto, pavane etc.
fazem parte . geralmente
das Suites ou Concertos
dos tempos idos antes
de Hayden, Mozart e
Beethoven e as quaís se
compunham de

, várias
danças daquela época.
Foram apresentadas de
forma' correta e sonora e
nos levaram até a Sonata
nO 8 de Arcângelo Co
relli, da qual

.

desejamos
destacar as duas últimas.

partes: Adagio e Gaivota,
muito bem interpretadas,
Na segnndâ part.e per

cebemos Jogo que Se' ia
ouvir coisas mais primo
rosaj, _ já

.

como a Valsa.
de Johannes Brahms
nossa velha e amada co
nhecida (o que houv:e
'com os vtoloncsüíj de
safinados?) . O Cíelíto

Lindo e Boi de Mamão
merecem especial louvor
mormente o último' que,
ao meu vêr, era o me
Ihor do programa desta
cando-sa â ótímá repre
sentação nos "pízícatí".
A "Ode de Alegria" da
nona Sinfonia, de Beetho
ven poderia ter um ritmo
maís aceleraoo ,

O "clou" do programa
foi a "Pequena Serena
ta Noturna" de MozarL
último número do pro-

. grama. Essa "Kleine
Nachtmusk" (KV 525) foi
a última serenata de Mo
zart, escrita e terminada
em agösto de 1787

. (há
justamente 200 anos) .

roa é uma das obras
. imorredouras do .grande
gênio de Sa lzburgo e nós
os nossos filhos, netos e

tarteranetos : deliciamos
com as

-

snas belas e no
bres melodias, escritas
para a etêrnidade. A in

terpretação pela pequena
orquestra ff'1 correta e

perfeita, tanto no ritmo
como na dinâmica. Nota
dez para eles e. para o

maestro Peldens Reco
mendamos €&tudar tam-
bém os restantes movi
mentos da obra: Roman-

ModisDlos
Ou Idiotismos De Linguagem

D.e uns tempos àà esta parte muitos jovens
de ambos os Sexos passaram a usar certos mo

dismos, ou melhor dizendo, uns id'otismos' de

linguagem que vão do picante ao' ofensivo, e

que deslustram os
: exemplos, à. formação, os

oons ensinamentos que certamente receberam
de seus' tamíliares.
A respeito desse comportamento inusitado

várias pessoas estiveram a nos falar pedindo
que escrevêssemoS sobre o caso em no�s� colu.na
neste jornal, e adiantaram que os talS modís
mos consistem no fato desses rapazes resmunga
rem maldosamente sempre que se acercam, nu

ma rua, de pessoas idosas ou bem trajadas-vi
sando ofendê-las. Aliás, o vestir-se decente
mente' é coisa que certos jovens de hoje não ad

mitem e ficam horrorizados quando encontram

um cidadão usando sapatos, terno completo, ca

misa abotoada, gravata, cabelo alinhado e cha

péu. Isto acontece" porque. para eles o certo
.

é

usar chinelo de dedo, camisa aberta na frente,

quando não camiseta, com uma parte para
. dentro. outra para íora da calça marc� jeans
desfiada na bainha e desbotada com agua Q

Boa, cabelo espetado, comprido com "fr�njinha"
na testa, ou então bem rapado tudo a la Punk�,.
Darks, Heavys, Breges. Skins e outras baboseí

ras do gênero. Essa antipatia pelos que se t�a-
. jam com decência me faz im�gi'Uar a contrane

dade, mortificação que sofreriam esses r:apazes
se visitassem a minha cidade natal de RIO Ne

gro-Pr" pois O rionegrense é tido. �?mo ci�adão
que gosta de se vestir bem, usar JOI�S e ate um

perfume discreto.
.'

E o reprovável desses jov,ens, afumaram. am-
da as mesmas pessoas que se julgam ofendIdas,
é que eles resmungam maldades St':upre que es

tãó em grupo, e nunca quando sozinhos, o que
denota uma certa covardia.

._

Mas a estratégia para enfrentar 'essa sItuªçao
é não tomar conh€cimento, é fazeI como, quem
não ouviu os resmungos maldoso3 pois aI seus

autores, Os tais jovens, fica� frustrados pensan
do que erraram o alvo e. de sup�stos agressores
passam a s�ntir-se agredldos,. c�-,�a q"u.�. no seu

Unguajar .excêntrico pode sIgnIÍlcar chocante

ou b&rbarizante".
Jaraguá do Sul, 20/07/87.

José Castilho Pinto

"

MaqazineClímex
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFÁNTIL

Jaraguá do Sul � Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Guaram1rim _ Rua 28, de Agosto, 1.334 _ F:Jne 73-0259

Clínica Veterinária·
_SC,HWEITZER
WAL DEM AR SCHWElTZERDR.

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, intem,amentos, boutique.

Rua Joinvllle, ne} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

,

----=-::..:==================:::::=:==========:=::==========."

Organização Contábil "A Comercial" S �. Ltda.
Deixe sob nossa responsabilldade os serviços contábeis de sua empresa.

Rua Cei. Procópio Gomes de Ol1velra, 290 - Fone 72-0091
Jaraguá do Sul - SC.

. jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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De se imaginar as di-
dículdades por que passa
ram para se estabelecer
em Jaraguá,. Inicialmen
te fizer� suas compras
em Itapoc-qZinho, por
via fluvial, partindo do
ponto até então conhe
cido por JARAGUÀ 84,
pelo río Jaraguá e de

pois pelo rio Itapocu até
o rio Itapocuzínho, onde
se achava instalada uma

Iílíal de Gottlieb Stein.
Quem se der <1,0 servi

ço de correr ao mapa de
Jaraguá do Sul haverá
de constatai que era

uma verdadeíre odisséia
circular'por tantos rios
que deveriam poSSuir
grandes volumes de água
ao contrário do' . que
ocorre atualmente, onde
os rios mostram em cer

tos lugeras o leito, pe
dregoso das outrora rios
navegáveis.
O governo catarínense

tinha Interesse nessa co

lonização. O dr. Hercí
lío Pedro da Luz era o

chefe da imigração em

passou a trabalhar' na

irma Gottlieb Stein, em
Jaraguä à margem do rio
ItapOCu.

I presença húngara em Jaraguá
(20 artigo de uma 'série de cínco]

vam caçando, tendo-se prendendo O ofício de
refugiado com o sr. Do- sapateiro, maís tarde cuí
ner, em Tímbó . Os revo- dando dos regfsbros .pú
lU�ionários: contudo, Se- blicos de Jaraguã e épo
guiram adínnte, com des ca em qUB, em 1919 co
tino de Rio Cerro e Ja- mo amigo do dr. Abdon
raguá (Itapocu), )untan- B�t�sta, �ccmprou maquí
do�se ,a outros vindos de narro graflco, para im
Joínvílle, pressão do jornal O

CORREIO DO POVO.
Mas Franz Fischer não

era homem de ficar para
do, Seguindo, pare Joín
ville para trabalhar como No período de 1892 a

embarcadlço durante' '3 1900 fez Inúmeros co
anos no cargueiro à ve- nhecímentos. tais como
la de nome POLUX, de o Cél. Feddersen, Probst
propriedade de Schos- Knoblauch, Sehrader.
sland e Graming, trafe- Koehler, d« Blumenau, o

. gãndo entre São Francis- dr. Francísco 1: avares
co e Santos" levando e da Cunha Mello, Cezar
transpOrtando, madeires, Pereira de SOuza e mui-
móveis, cal e Inúmeras tas outras personalida-
outras mercadorías, jun- des de Jcínvrlle, c'omo
to com seu colega de no- o dr.' Abdon Batista e
me Wilhelm Strecker, a- dr. Marinho Lobo e Os
lemão de Hamburgo. já radicados em Jaraguá:
Em 1897 deixou de ser Marcos, Henrique, Urba

embarcadiço, por ocasião no, João Tobias, Domín
da febre amarela que en-

_
gos e Emílio Rosa, João

tão grassava na cidade LOurenço, 'Karl Egglert,
praiana de Santos, Vol. Família Borba, Calmon,
tau a empregar-se no José Bento e Chico Ben-
comércio ele João Buts- to.
chardt que havia com-

prado o negócio de Fos- Eugênio Victor

sberg. Logo em seguida Schmöckel

Blumeneu e o dr. José
Bonífácio era o médico.
Franz Fischer coníí-

dencia em Suas anota-
ções, que ficou pouco
tempo com Os seus pais
indo trabalhar com o

dr. Cunha. em Itajaí, tra
tando os cavalos do mé
dico, ao mesmo

. tempo
que tinha ínteresse em

aprender o portuguôs.
Conduzia correspondên
cia a diversos destinos.

Nessa firma conheceu
a sua futura esposa Her
mine Frederíke Rauch
bach, contratando o ca
samento em 1899 e ca
sando-se em HL08_1900
e gerenciando a fílíal de
João Gottleb Stein, situ
ado em Jaraguá 84, ad
quirindo em 1901 a fili
al e trabalhando o negó
cio por conta própria.

Após deixar o empre
gO em casa do dr. Cunha
voltou para trabalhar
como caixeiro no comer

ciante BAI, em J:àraguá
84. Quando Bai vendeu
o seu negócio pare o sr.

Fossbetg,' ccntínuou com
,

este . Mag não demorou
-em deixar o emprego,
para empregar-se na ca-,
sa de José Porto, em

Itapocu, onde trabalhou
3 meses gratuitamente,
SÓ para aprender me-

lhor ainda o português.
José Porto era pai de
Venâncio da Silva Porto
que estava em Itajaí a-

Tomou parte ativa na

Revolução de 1893, entre
legalistas e federalistas,
tendo sido estafeta para
levar comunicações en

tre Os srs. Hercílío Pe
dro. da Luz, dr. José B.
da, Cunha, Francisco

Margarida, dr. Abri, San
tos l1:1St08d, dr. . Lauro
Severíano Mueller e ou

tras personalidades, in
clusive Paulo RamOS, que
os reV'olucion'áldIos esta-

Compre seus matertals de eeastrucêo na

Ar-te Laje Jaraguá
vENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO

,

PISO TSRMICO uFORMlPISO".
DO

PREÇOS E_SPECIAI:; __ 'EXCLUSIVO NA PRAÇA, -EM
DIveRSAS "'PApRONAGENS •

'

TEMOS TAMBEM A MEIHOR LAJE FORRO E PISO DA
REGIÃO.

C h a I é
IMOBWAIUA. E
iuiPRBiENTAÇOES LTDA.

Rua Remold.o Rau 11 .... Fones 12-1390 e 72-2321
_ CRECI 64J-J.Rua ExpedldoD4rto Antb_lo Carlos ferreira 850 _ FODes 72-1011,

,

72-2334 e 12-1»2 _ Jarapé do Suue. VINDE
Um Terreno na Rua Amazonas com área de

822,00m2 próximo SCAR
Um Terreno na Rua Conrado Riegel com

area de 567,50m2 lateral Mal. Deodoro
Um Terreno na Rua Procópio Gomes ,de Oli

veira com área de 2.230,00m2 próximo Máqui-
nas Famac'

'

Um Terreno na Rua Joinville (frente aSfalto)
com área de 2. 060m2 próx , trevo de .Schroeder
Um Terreno na Rua Joinville (frente asfalto)

com área de 208,00m2 próx, Portal
Um Terreno na Rua 25 de julho com área de

840,00m2 próx , Lava-Rápido (trevo)
,

Um Terreno na Rua 25 de Julho/lateral com

área de 3. 400,00m2 próx. Ponte Pencil Beira-Rio
Uma casa em alvenaria em Jaraguá Esquerdo

com área de 105,00m2. próx, COmunidade

São Luiz Gonzaga. -
'

Uma casa em construção na Rua Max Wilhelm
com área de 3_50,00m2. próx. ao ôntigo Marabá

Para nós, seguro· não é só garantia de riscos

Seguro
Preslação d� Serviços

Consulte�nos '

é
/

Seguros l Garcia
Rua Expedidonárlo Gumerclndo da Silva n' 90, l' andar, Sala 2

Fone 12-1188 _ Jaraauá do Sul.

Piazerq:OPPU·S
Vídeo Clube �ILocadora,

Folo
FOTO _ SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 _ Fone 12-0251.

SUPERLANÇAMENTOS GLOBO vtDEO:
.

Vá e Veja' (drama) _ Outubro [drama) _ Let's Spend The Night T�gether :- �.ollmg Stones

(Show)-Diamantes (Aventura) _ Ansía de Amar (drama) Ch�rus Líne [Musical I -: Alugados
nelo Inferno �policial)-Dever Conjugal (Comédia)-O Dia do Golfmho (Av?n�ura) -:-.

Da-lhe, D�ro
1li'inity (comédia) _ Assassinato Por Decretotêuspense) e os campeomssimoS ja lançados.
PLATOON; A COR PúRPURA; HAREM

Conheça no FOTO PIAZERA o' novo, suporte de parede e teto para TV e Video: "Plexvídeo"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GOVERNADOR
. CUMPRIMENTA

Datado dº dia 30 de
.

julho, recebemos mensa

gem do governador Pe

dro Ivo Campos, vazada
nos seguintes termos:

"Na data em que se co

memora o Dia da Impren
sa Catarínense, quero
cumpriIIl;entar esse im

portante veículo de co

municação social· dirigi-
. do por V.Sa . e estender
a saudação aos profíssio
naís que nele trabalham.
Reafirmo minha certeza
de que estamos juntos
na construção da nova

sociedade catarinense e

buscamos todoS soluções
para o plti!no desenvolvi
mento de nosso Estado,

proporcionando à comu

nidade que servimos
. maiS felicidade nas notí
cias do día-a-día. Cordi-·

almente . Pedro Ivo Cam·

pos" •

AJUDA AOS
. FLAGELADOS

Até o prseente, pouco
mais de 30 municípios
já aderiram à campanha.
de doação de telhas para
os munícíplos do Sul do
Estado, atingidos pelo
granizo (Imbítube. Caro

paba, La�una e Iinarui),
há cerca de duas sema

nas. O Governo do Es

tado SOliCItoU. eos muni

cípios a remessa de uma

cota miníma de 2.200
telhas para atendimento
aos flagelados e a Cedec
.....Comissão Estadual de
Defesa Civil _ aguarda
que outras prefeituras
venham a colaborar.
Do Vale ao Itapocu,

apenas Schroedér e Mas-
. saranduba contribuiram
até agora, com 2.200 e

5.000 telhas, respectiva
mente.

Eleição de Udo 'à Federaçã8 dia 15
A Federação dos Dire- da Federacêo., Os Outros

tores
. Loj��tas de Santa componentes são: Fran

C.atanna Ja tem chapa re- cisco Darcy Fernandes
gístrada para a . eleição do CDL de Lages, Samuel
da nova díretoría, Iíde- Schubert de (J':omville,
rada pelo empresárío Híldo Momm do CDL de
Udo Wagner, de Jaraguá Rio do Sul e' Osmar Tríe
do Sul. Udo já foi pre- weiller, do CDL de Flo
si.dente do CDL local. ex- ríenópolís.
diretor- do Cedel (Centro As eleíções : acontece

�� Desenvctyimento Lo- rão no dia 15 de agosto.
[ísta) e : vtlce�presidenif;e em Itajaí ,

Empresas de Jaraguá na Bolsa de sr
.

laçIo
Osd·

Li.) Em Em
Cotaç&o Cotaçl.o

22.o'7 ..a� 29.07.87
JARAGUA FABRIL PP. 0,80 o 96 mais 20%
MARISOL PP 9,01 8,:;0 menos 8%
'WEG C38 PP 19,00 19,00. _ ...

�OTAÇÄO PARA CADA ÀçÄO

JARAGUÁ FABRIL SA.
Está recrutando:

EScRITURARIO DE VENDAS

Requisitos:
..;20 Grau, Completo
_Fluência Verbal � Escrita

,....Experiência em. Administração de Vendas

Oferecemos' assistência médíca/odoeäológíce.
convênio com farmácias e supenaercados; re

íeítórío na empresa e outros beneficios.

Os candidatos deverão dirigir-Se ao Setor de
RecrutBlIlento da Empresa, a rua Jorge Czerníe
wicz nO 590 _ no horário comercial .... munídos
de documentos.

..Confecções Sueli ,Lida
.' VestiDdo bem Senhoras e Crianças .

Vá conferir a mais variada coleçlo aproveitando
as vantageus do preço· e crediário SueU

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

. F. 72-0603 Jaraguá do Sul ;... SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 -
:"

Jaraguá cio Sul _se.'· .J

,

Promovendo
® KOHL-B-A-C-H

.....

Jaraguá do Sul
MOTORESELErmCOS pelo Brasil afora.

eil. lida.Spezia &
sERItAlUA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção -e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Atroso, 11-'2 .. Jaraguá Es- .

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

Lanchonele .Disney
.

.

; Marque o seu encontro na LANCHONETE
DISNEY e passe horas agradáveis. Agora sob
nova direção e· atendimento personalízado,
Venha. aguardamos a sua visita.

I

Marechal Deodoro 507 _ defronte o Colégio
São' LUIs •.

Dr. Altevir A.' Fogaça Júnior
Ora. Osvalina Vargas Rodri'gues

ADVOGADOS·

R.ua DomiJlgol da Nova 102 _ Fone 72-0498
Jaraeuá do Sul-Se

Co:mercial Floriani
MAQUINAS E ÉQUIPAMENTOS

PARA �CRlTó,RIO,
Assistência técnica de Máquinas de escrever,

calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de obra. CONSUL-·
TB-NOS. .

Rua: Ven4Dcto da Snva Porto; 353
Fone: 72-14'2 _ Jaraguá do Sul.

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

pt 1 casa de madeira COIll 60m2, na rua Carlos
Nieis, lateral da 25 de Julho

.... 1 apto. no Edificio Ana Paula com 188m2.
� 1 terreno no Loteamento Lenzi 11, COIll 450m2
_ 1 terreno COIll 420m2, próximo Posto Mar-

colla,
.... Apartamentos em construção parcelados

em 25 prestações.

R. JG!o Piccoli, 10-4 - fone 72-2H� - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO' DO POVO
--�--------�----------------------�--------------------

PÁGINA 12

A' garantia do seu carro 'vai mais lange COlD' o
PLANO DE GARANTIA EXTRA FORD

.

, .

Ele começa quando termina a gô:rantia normalle estende-sé até 30 meses sem hmíte de quilo-
metragem" pl o ESCORT, DEL REY. Todos oscompradores de EScort" Del Rey têm direito ao

PLANO DE GARAN11lA .EX1RA até o 9° mêsapós a compra do veículo novo. Estamos as

suas ordens para expHcar, esclarecer e lnformarsobre o 'PLANO. GARANTIA EXTRA.

�"Il I
.
Av. Mal. Deodoro, nO

.

iS8 ...; Jaraguá do Sul/SC. FODeI 72-17�7. 72-1995 e 72-2614

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

. .

Questões de terras -� acidentes de translto - in
ventários - cobranças e advocacia .em geral,
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala, 4 - Fone 72-2711

Escritório, Contábil Garcia
CRC-SC sob n«?' 0015,

,- - Bicr1t.aa fiscais e contábeis
'lmpoltO de Renda
Reglltrô de Mlcro.;Empresa

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

e
r PERSIANaS • BOX • ESO. DE ALUMINIO '"

� . R!o!:L�!A!:U!�Sc
.

-= "" FONE: 10473172-01186 �

Persianas Ilorizontals e. verticais.
box para banheiros.

divisões. toldos. portas sanfonadas, esquadrlàs
e' cercas em elumínío.

'

Consulte-nosl Fone '12-0995'

ESCRITÓRIO JURlDICO

José
.

Alberto Barbosa
Alexa'ndre Dellagiustina Barbosa

ADVOGJ.'lOS

Rua João :Marcatto n, 13 _ 2° Sndar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUBA NA BONDA

CHE GOU A

,

CONCEsSIONARIÁ HONDA DA. kEGIÄO.· CO

�C�O J?E'MOTOSl ASSISTeNCIA TÉCNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HONDA DA MENEGOTII

MOTOS E·SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
R•• AdéUa Fischer. 239 (Rodovia BR-�280)

Foae 72-2999. _ Jaragoá do Sul _ SC.

o GRANDE MUNDO DO ROTARY
O, Rotary se originou em Chicago, EUA, a 23

de fevereiro de 1905. Um jovem advogado. cha
mado Paul P. Harría reuníu-se com três amigos
..:. um. comerciante, . um engenheiro de minas e

um alfaiate � para formar um clube onde hou
vesse a possíbílídade de desenvolver um com

panheirismo, sincero e que oferecesse serviços
concretos. E assím, novos clubes começaram a

&er formados.'
. .

INFORMATIVO ROTARIO

O Qual'ro-Meia
Cinco

ROTARY CLUB.FLORIANÓPOLIS TRINDAI)E
Reina grande entusíäsmo entre os componen

tes do futuro' Rotary Club Florranópolís-Trínda
de, provisoriamente instalado e funcionando no

Restaurante Cabaãas-Santa Mônica. Dentro de
duas ou três semanas o mais novo club rotário
deverá receber a sua Carta Constitutiva em

reunião que j,á está sendo orgamzeda com todo
carinho.

A principio, o Rotary crescia �sporadicamente
mas depois desenvolveu-se com grande pujança.
O primeiro Clube fora dos Estados

.

Unídos foi
criado em Winnipeg, no Canadá, em 1910. No
ano seguinte foram organizados clubes na Ir
landa e na Inglaterra, O Rotary havia começa'
do a difundir-se pelo mundo inteiro. Em 1925

já existiam clubes em seis continentes.

Assim que os rotarianos dos diversos países ..
começaram a se encontrar durante as várias a

tividades oficiais, tornaram-se cada vez mais
conscientes não somente de sua maior compre
ensão das outras culturas como também de seu

maior conhecimento das necessidades mundiais.
Com a erupção do primeiro conflito mundíal.,
os rotarianas' puderam empregar os sistemas de

serviços que criaram para ajudar as vítimas de

guerra. Os rotarianos da Grã-Bretanha e da.

Irlanda; por exemplo, criaram um programa pa
ra Os reíugíados belgas enquanto que Os rotari
anos dos EUA. angariaram milhares' de . dólares
destinados à prestação de assistência. Esse foi
o começo da tradição do . Rotary de oferecer
assístêncía em casos de calamtdade pública'.
Foi uma

_

iniciativa que a partir de então Os ro

tarianos . do mundo inteiro têm seguido. com

grande entusíäsmo , Por exemplo, os rotarianos
suecos cuidaram de 32.000 crianças filandesas
desamparadas durante a segunda guerra mun

dial. Os rotarianos também colaboraram gene-
. rosamente com contribuições monetárias e prés
timos voluntários para ajudar as vítimas de de
sastres naturais tais como o devestador terre-

. moto de 1980 na Itália, e do furacão Isaac em

Tonga em 1982. Na década de 80, rotarianos de'
muitos países têm participado, dos programas
de assistência aos refugiados do Sudoeste Asíá
tíco e Afeganistão, e auxiliado as vítimas do
conflito no Líbano.

'

{Da Comissão de Relações Públicas do Di�tr1to
465, 1981188)

Coluna
(vangélica '

CULTpS: Domingo, em
. língua portuguesa, culto,
com ação de graças e

19h, também' em portu
guêS.
LEMA DA SEMANA:

·

Assim já não sois es
. trangeiros e peregrinos,

·

mas concidadãos dos
santos; e sois da família
de Deus. Efésios 2. 19.

Informe Pa,roquial·
MISSAS: Sábado, dia

01, 19h, na Matriz, S.
Judas Tadeu, S. -Luíz
Gonzaga eS. Francísco
de Assis. Domingo, . às
7, 9 e 19h na Matriz e

às 81;1,'em S" Cristóvão.
MENSAGEM: Estamos

iniciando o mês de agos
to. Desde 1983, se cele-

· bra o mês vocacional em

agosto em todo o Brasil.
Durante este mês, nós
queremos formar unia
grande corrente de ora

ção pelas vocações.
"Quem libertarä • meu
Povo"? Pedi ao Senhor
da Messe!". Com este
slogan, q_ nQssa

. Diocese
quer motivar todas as

pessoas de boa vontade
para que juntos, "ímplo
Temos ao Senhor da
Messe que envie operá
rios para sua Messe".
Rezar pelas vocações

não é um' favor que . fa
zemos a Deus, mas sim,
o cumprimento 'de uma

ordem de J€\SU$ Cristo e

uma' .necessídade vital'
para o presente e o., fu
turo da igreja e da so-

cíedade , Nosso' povo
precisa de lIibertação
de muitas formas de es�
cravidão. E o 'Senhor
da Messe" que chama... _ß
envia Iíbertadores para
o povo, e "qual sol da
justiça" transformarä o

"coração de pedra em

coração de carne" de to
dos os homens de boa
vontade. Deus necessita:
de nossa colaboração .

Respondamos afirmativa
mente ao apelo do Se
mhor, partícípando dos

grupos de famHia.e ce-.

lebrações vocacíonaís ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GOVERNADOR Eleição de Udo à Fe�eração dià 15CUMPRIMENTA·
A Federação dos Díre- da Federação.· Os Outros

Datado do dia 30 de·· tores Lojistas de Santa componentes são:·· Fran
julho, recebemos mensa- Catarina já tem chapa re-

.

cisco Darcy Fernandes
gem do governador Pe- gístrada pâ� à. '. eleição do CDL de J;..ages, Samuel
dro Ivo Campos, vazada da nova díretorta, .líde- Schubelt de iJ.oinville,
nos seguintes termos: rade pelo empresãrío Hildo Momm, do CDL de
'Na data em que se co- Udo Wagner, de Jaraguá Rio do Sul e Osmar Trle
memora o Dia da Impren- do Sul. Udo já foi pre- weiller, do CDL de Plo-
Ba Catarínense, quero sidente do CDL .locàl. ex- rtanöpoüs.: _

.

cumprimentar esse .ím- diretor do Cedel (Centro As eleiçõeS acontece-.
portante veículo. de . ��- de Desenvcívímento Lo- rão no dia 15 de agosto•.
municação social dlrlgl- jísta) e . více-presídente em Itajai.
do por V .Sa .. e est�n�er -E--------...,:;..---------='------d--S-P-�a���ç�el:.o�rIb::��:: mpresas de. Jaraguá na Bolsa :e

. Reafirmo minha �rt�a � _; Em
de' que estamos jun s

A9Io/Em,.._ eotaÇio
na construção da nova

22. 07 ..8�sociedade catarinense
_

e JARAGUA FABRIL pp .. 0,80
buscamos todOS soluções

. MARISOL pp 9,01
para o pleno desenvolvi- WEG C38 pp 19,00
mente de nosso Estado,.

COTAÇÃO PARA CADAproporcionando à c�mu
nídade que ssrvímos

maiS felicidClQe nas notí
cias do dia··a-dia. Cordi-
almente. Pedro Ivo Cam

pos".

laçIo
Osd·

Em.
,

Cotaç&o
29 ..07.87
096 mais 20%
.8,:;0 menos 8%
19,00 _ ....

AÇÃO

AJUDA AOS
FlAGELADOS
Até o prseente. pouco

mais de 30 municípios
já aderiram

_

à campanha
de doação de telhas para ".

os municípios do Sul dO .

Estado, atingidos pelo
gr:anizo [Imbítuba, Gar?
paba, Laguna e Imaruí],
há cerca de duas sema

nas. O Governo doEs

tado solícitou aos muni

cípios a remessa de uma

cota mínima de 2.200
telhas para atendimento
aos flagelados e a Cedec
... Comissão Estadual dé
Defesa Civil _. aguarda

_ que outras prefeituras
venham a colaborar.
Do Vale dO· Itapocu,

apenas Schroeder e Mas
saranduba c()ntribuiram.
até agora, com 2.200 e

.

5.000 telhas, respectiva
mente.

jaraguá
JARAGUÃ FABRIL SA..

Está recrutando:

ESclUTURARIo .DE VENDAS

Requisitos: .

-20 Grau·Completo
Jluência Verbal � Escrita
""Experiência em Administração ·de

.

Vendas

Ofer�cemos assistência médica/odollllológica;
convênio

.

com farmácias e supermercados, re

íeítórío na empresa .e outros benefícios.

Os candidatos deverãO dírígír-se ao _Setor �e
RecrutamentQ da Empresa, a rua Jorge Czerme
wicz nO 590 _ no horário comercial ... munídos
de doculIlentos.

.

Confecções Sueli Lida
.

.

VestlDdo bem SeDhoru e Cri�ças. .'

Vá eenrerír a mais variada coleçlo aproveitando
.

. aS vantag. do preço e crediário Sueli -

.

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

. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 - F. 12-291� -
, 1

•

Jaraguá filo Sul _ SC. ' ..:"

Spezia & eia. Ltda.·
'SERRAllIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e serviços de trator
com profissionais altemente especíalízados.
Rua João Januário Ayroso, 7l'l. _ Jaraguá Es

.

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul -:-
SC.

Lanchonete ·�Disney
Marque o seu encontro na LANCHONETE

DISNEY e passe horas agradáveis. Agora sob
nova direção e etendímento personalizado.
Venha, aguardamos a sua visita •

Marechal Deodoro 507..;,., defronte o Colégio
São Luis.

Dr. Altevir A. logaça. Júnior
Ora. Osvalina Varg:as Rodrigues

ADVOGADOS

RUa Domillgol da Nova 102 _ Fone 12-0498
.

Jara2Uá elo Sul-se
.

Comereícl Floriani
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

. PARA' ESCRITóRIO�

Assistência .técníca de Máquinas de escrever. '

calcular, Autentícadores, Caixas Registràdoras,
Relógios de ponto e Mão de obra. CONSUL
TE-NOS.
Rua: VenAndo da SUvâ Porto, 353
FODe: 72.1'482

. Jaraguá do Sul..

IITERIM8VEIS
'I,ntermediária . de
·Imóveis Lida.

-VEN,DE-

... 1 casa de madeira com 60m2; na rua Carlos
Níels, Iateral da 25 de Julho

.

;". 1 apto, no Edifício Ana Paula. com -188m2.
... 1 terreno no Loteamento Lenzi II, com 450m2
_ 1 terreno .com 420m2, próximo Posto Mar-

colla,
.

.

.... Apartamentos em . construção parcelados
em 25 prestações.

R. JGão Piccoli, 104· f�ne 72-211'1. - Jarâguá elo Sul

Promovendo
® KOHL-a-A-C-H

......

Jaraguá do Sul
MOTORESElErRICOS pelo Brasil afora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADVOGADA
Dra. Aurilene M.·· Buzzi

Questões de terras' - acUl�tet de trAnslt9 - In
ventários - cobranças e 'advocacia. em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

'Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Blcritas fiscais e contábeis

JmpOito de Renda

Reg1Itró de Micro-Empresa

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

,. PERSIANAS ., BOI. ESQ. DE ALUMíruo ."

.PERFLEX
RUAJOINVILLE, '831· .iARAGUA 00 SUL· sc

\.... '. FONE: 10473'72.- ..

PersIanas horizontais e verticais,
box para bànheíros,

divisões,. toldos, portas, santonadas, esquadríes
.

e cercas em aíumínío.
Consulte-nosl Fone '12-0995'

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Alexa'ndre Dellagiuslina Barbosa

AD·V O'G �.� 05

Ru. João Marcatt.o·!l. 13 _ 2° fudal', Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUBA NA RONDA

CHE GOU . A

CONC�SIPNÁRIA RONDA DA
\ kEGIÄÔ. CO

MSRCJo PE. MOTOS, ASSISTSNcIA TECNICA
-

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
� ..

�

ENTRE NESTA R O NDA' DA MENEGOTIl
MeTQS-E SAlA PILOTANDO A SUA MÁQUINA'

Raa Adél1a Fischer, 239 (Rodovia DR-280)
FoDe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

--------�-----------��-------��====================�==�---�----------�

ROTARY CLlJD ,FLORIANÓPOLIS TRINDApE
Reina grande entusiãsmo entre os componen

tes do- futuro Rotary
:

Club Flonanópolís-Trínda
de, provisoriamente instalado e funcionando no

Restaurarite Cabanas-Santa Mônica, Dentro de
duas ou três semanas o maís novo club rotário

.

deverá receber a sua Carta Constitutiva em

reunião que já está sendo. orgamzeda com todo
carinho.

lNFORMAUVO ROTARlO .,./

• �:Quat!o-Meia- .

,
. C'IDCO" .

o GRANDE MUNDO DO ROTARY
O Rotary se originou em Chicago, EUA, a '23

de fevereiro de 1905. Um jovem advogado cha
mado Paul P. Harrís reuniu-se com três amigos
_ um comerciante, um engenheiro de minas e

um alíaíatec, para formar um clube onde hou
vesse a possíbílídade de desenvolver um· com

panheirismo sincero e que oferecesse serviços
concretos. E

-

assim,
.

novos clubes . começaram a

.
&er formados.

'

A principia, o Rotary crescia �sporadicamente
mas depois desenvolveu-se com grande pujança.
O primeiro clube fora dos Estados. Unides foi
criado em Winnipeg, no Canadá, em 1910. No
ano seguinte foram organizados clubes na Ir
landa e na Inglaterra. O Rotary havia começa
do a difundir-se pelo mundo inteiro. Em 1925

já, êxlstíam clubes em: seis continentes.

Assim que os rotarianos dos diversos países
começaram a se encontrar durante as várias a

tividades oíícíaís, tornaram-se cada vez mais
conscientes não somente de SUa maior compre'
ensão das outras culturas como também de seu

me.�W conhecimento das necessidades mundiais.
Com" a erupção do primeiro conflito mundial"
os rotarianos puderam empregar os sistemas de
serviços que criaram para ajudar as vítimas de
guerra.

.

Os retaríanos da Grã-Bretanha e da

Irlanda, por exemplo, criaram um programa pa
ra es refugiados- belgas enquanto que os rotarí-

.

anos dos EUA· angariaram milhares de dólares
destinados à prestação de assistência. Esse foi
o

. começo da tradição do Rotary de oferecer.
assistência em casos de calamtdade pública.
Foi uma' ínícíatíva que a partir de então

.
Os ro

taríanos do mundo inteiro têm seguido com

grande entusíäsmo , por exemplo, os rotarianos
suecos cuidaram de 32.000 crianças Iílandesas
desamparadas durante a segunda guerra mun

dlal , Os rotarianos também colaboraram gene-
.

rasamente com contribuições monetárias e prés
timos voluntários para ajudar as vítimas de de
sestres naturais tais como o devastador terre
moto .de 1980 na Itália, e do furacão Isaac em

Tanga em -1982. Na década de 80, rotarianos de'
muitos países têm participado. dos programas
de assistência 'los refugiados do Sudoeste Asíã
,tico e Afeganistão, e auxiliado as vítimas do
conflito no Líbano.

. (Da Comissão de Relações Públicas do Dístríto
465, 1987/88)

Coluna.
Evangélica

CULTiQS: Domingo,' em
língua portuguesa, culto
com ação de graças e

19h, também em portu-
.

guêS.
LEMA DA SEMANA:

Assim já não sois es
.

trangeíros e peregrinos,
mas concidadãos . dos
santos, e sois da família
-de Deus. Efésios 2.19 ..

loforme Paroquia,1
MISSAS: Sábado, dia

01, 19h, na Matriz, S.
Judas Tadeu, S. Luiz
Gonzaga e' S. Francisco
de Assis. Domingo, às
7, 9 e 19h na Matriz e

às 8h, em S" Cristóvão.
MENSAGEM: Estamos

iniciando o mês de agos
to. DeSde 1983, .se cele
bra o mês vocacional .em
agasto em todo o Brasil .

Durante este mês, nós
queremos formar. uma
grande corrente . de ora

ção pelas
.

vocações i
, 'Quem . libertará meu
Povo"? Pedi ao' Senhor
da Messel" . Com. este
slogan a nossa Diocese
quer motivar todas as

pessoas de. boa vontade
para que juntos, "implo
.remos ao Senhor da
Messe que envie operá
rios para sua Messe".
Rezar pelas vocações

não é um favor que fa
zemos a 'Deus, mas sim,
o cumprimento de .. uma
ordem de Jesus Cristo e

uma' neceesídade vital
para o 'presente 'e o fu
turo da' igrE;)ja"e da so

ciedade ,
. Nosso povo

precisa de llibertação
de muitas formas de es

cravidão. E o 'Senhor
da Messe" que chama e

envia libertadores pera,
o povo, e "qual sol da
justiça" transformarã o

"coracão de pedra em

coraçãó de carne" de to
dos os homens de boa
vontade. Deus necessita
de nossa colaboração.
Respondamos aürmatíva
mente ao apelo do Se-
nhor, partíctpando dos·

grupos de família e ce

lebrações vocaclonaís.

A garantia do seu carro val mais lunge com o
_. PLANO DE GARANTIA EXTRA FORD

.

.

Ele começa quando termina a garantia normale estende-se até 30 meses sem Im�ite �e .quilo·
metragem, pl o ESCORT, DEL REY .: Todos os compradores de Bscort, Del Rey tem díreíto ao

PLANO DE GARANTIlA 'EXTRA até o 90 mês após a compra do veículo .novo .. Estamos as

suas .ordens para expHcar, esclarecer e :tnformarsobre o PLANO GARANTIA EXTRA.
'.'

ij"'II
-

.

)
Av. Mal .. Deodoro, na 158 _ Jaraguá d6 SUl/Se.PODeI 72-1777, 72-1095 e 12-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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liga·d� Fulebol é a IRais aàuanle do Eslado. Seleção pOderá jogar aqui.
A Liga Jaraguaense de mou 14 pontos, Vetera-: comemoratrvo � aos seus

"

-

::e�l :",".::�;:�ti:ó,'_f� . �':.s�U"[;:;"��v!:� J� �tt:::';, �iC()fun�a�:: Varzeano �efine DIVIS classifica�lS·
.

.
Sua sétima promoçao, Caxias 9 e Alvorada 1 la que faziam- jogo atra-

-

ent�e campeoriatos e· ponto apenas. sado, empataram :

a 3
Com .goís de MauriciO .teras, descontando Dulce

t<>rneios envolvendo as gols, ficando o Vitória
e João Coelho, este úl-

.

(2), para a Esquadrão'.
ca.t.�gori:as aspírantes, A Liga encerrou igual- com' o título, somando-

timo de pênalti, no final

titulares e veteranos. Is- mente o' quadrangular 9 pontos. Em segundo
do segundo tempo, a CAMPEONATO

·

to valeu à entidade ras-
.

lugar a Ponte Preta com
Seleção Varzeana. de VARZEANO

gàdos elogios do presí- Cal-aques ..... ,J S, 7, em terceiro, também Jaraguá 'do Sul derrotou
-

O Estádio Max Wilhelm

dente da Federação, Del- com 1 o. Oura Verde de
na tarde de domingo, no será palco da penúltima

-

fm de Pádua Peixoto Fí- Corupá, e, por último, o
Estádio Max'Wílhelm, à- rodada da fàSe de classí-

lho, que qualificou como cal.pe.a-o ..em Chico de Paula. Seleção de Rio Negrinho ficação, do. Campeonato
a Liga mals atuante _' de � Agora ezn andamento

formada � base do Con- Municipal de Futebol, da

Santa .Catartna, uma vez está apenas ,0 Campeona-
'tinental e !piranga. Os DME, com seis partidas:'

,que promove competi- .•
"

'Piçarr'as te Coringuinha, em seu
2 a O traduzíram a su- Pela manhã" Chave Azul-

ções em diverSas cate- segundo turno, promoção premacla da quadro ja- Portuguesa oe' Contínen-

gorias. \ conjunta da Liga e Co- raguaense, prlincUpalmen- tal. Cobra, x Bangu" e

No sába:lo, dia 75, foi
.

Úm grupo de oito caí-. rínthíans do Jaragué És- te na etapa complemen- Canarinho x Nova Brasí-

encerrado o Campeonato aquerros panãcíparam
/

querdo. No entanto, atar.A partida, no geral, lia e, à tarde,· Chave

Sênior (Veteranos), com nos dias 25 f' 26 de julho UF inicia no dia 16 de agradou, mes 'um peque- Verde � XV NOvembro

as vitórias do Malvíoe passados.'> da 2� Regata agosto' o Campeonato da .no público fez-se presen- '.'A" x Arsepum, Santa

por 3 a 2 sôbre o Botam- Náutica integrante da 211- 211-, Divisão, cuja inscrição
te ao. Estädio. Luzia x Santo Antônio e

,go e. do João. Pessoa so°, Festa da P€scado de Pi- de equipes encerrou-se,
Na preliminar, no fu- Braverde x XV Novem-

b Ca
o

or 2 O çarras, que marcava o d 28
tebol feminino, Panteras bro "B", A rodada Ii-

re o XLaS, p ,a,.. ia ..

'

A rodada serviu apenas aniversárlo de emancipa- SELEçÃO
.

BRASILEIRA
5 a 2 Bsquadrão . Classe nal, no domingo subse-'

para cumprir tabela, uma ,ção do mumcípío , A Re- DE JUNIORES A, gols de Marlíse (3), quente,' terá Somente três

vez que o Botafogo tinha gata desenvolveu-se nas O diretor técnica da Lúcia, e Is:! para as ,Pan- jogos.'

antecipadamente conquis- modalidades de caíaques CBF, Pedro Lopes, em ATLETISMO: COMPET.IÇÖES EM AGOSTO
tado . o título. A squípe de três e quatro metros, :co,'nltacto ,telefôn\icP com

da estrela solitária so- com as .tomadas ríe tem- -.o preSidente da UF, Neste mês de agosto, seiestará -representado
,

po acontecendo no säba- Walderaar Vijeir,q_, ace-' o atletismo de Jaraguá pelo atleta Valmir oes-

D.ois loques .

do-�e _no .
domin�o pel� nou a

. possibilidade da do Sul marca presença tereích, nas provas. de

-manhã. No domingo a Seleção' Brasileira
-

de em três competições ofi- 110 e 400 metros com

·
_ Um total de 29 em- tarde, na prova oficial, Júníores jogar amistosa- ciais inclusas no calen- barreiras.

presas C(mfilmara!m par- Jareguá ri� Sul ficou CQm mente em Jaraguá dO dârio da Federação e da A camoeoníssíma Cor--

tícípação' na VI Olirnpía- /os dois' primeiros 1uga- Sul, em seus preparativoS Confederação. Dê 7 a 9 nélía Hölzínger, está de
da Sesiana 'J.araguaense . res, através dos irmãos para o Mundial na Fran- em Joínville, acontece a finiti!vamente afastada

(OLISEJA). que ínícíe-se Teodoro e Ruy Derval ça. A seleção será convo- segunda etapa do Cam- dos Jogos Abertos e. das

no día 29 de agosto. Se- Lessmann, que competi- cada em .setembro. A peonato Estadual Adulto demais competições este
,

rão 22 modalidades em ram, rsspectívamente, vinda de uma seleção, e, dias 15, ,.; 16, em Con- ano. Durante treinamen-

disputa, coni a/, distribui-, 'com cai�u€s de, três e' nacional 4 Jaraguá é. córdia, a 't)aça Santa to, sofreu contusão gtave

ç�o de �7 troféus'., O quatro metrOs. O segun- promessa de Pedro- Lo- oCata�a. Nos mesmOs � Sua recuperação de

Congresso T'é'cnicO acon- do colocarl(;:) nos cataques . peS, cómo contribuição pias, em JoinVille,' o pehde de cirurgia. Cor

tecerá dia /3 de agosto, às de trêls nwtrOs foi Sandro da CBF -péi!a as obras" do Campeonato Sl{l-Brasilei- n:élia deve voltar às pis�

19P.30, np Centro de A� Wi}le, também de Jara- prédio. do Centro Ad- ro de
,

Menor�s até 16 tas somente a partir: de

tividades 40 Se;si.
" gua., miI;l.istrativ1) . das Ligas\ anos, onde Jaraguá do 'março do próximo ano.

_Os Jogos Reg'ipnais Participaram da IRega-, Espo,rtivas, (CELIESPl" LIGAS' OFlCIALIZAM O CELlESP
Leste/Norte, serão aber- ta daqui MArcio Mann Novos cor;,tactos.� seraa O desportiJ;ta s�'rg-io tem

.

nas 'vice-presidên-
tos oficialmente, no. dia - T�odoro 'Lessmann, I1So� estabelecid:os na oróxima Kuchenbeck€'r é o primei das Wamemar Vieirfa

'

19- de agosto,· no Ginásio Walter Hi.Pe, Júlia Rodri semana. ro
_ presidente . do Centro Jósé Pêra' Neto e Nils�

Municipal de Timbó •. OSc gues
-

Ruv LesSmann, Existe tamb� pOssi- AdmiJ;listratlvo das Ligas Dánna; s�cretáriõs Joa-
Jogos se desenvolverão Sandro Wille Steileirí bilidade �a· Seleção Ca- ESPQnti�as de '/J'araguá ,quim Salles e' Albertina
até o dia 25. A delega- Ehmke e Ade�iro Krei- tarinense realimr um do Sul (CELIESP), deno- Junkes Klitzke 'e tesou.

ção de 'Jaraguá do, Sul
sig. No dia 8 de agosto, treino am'lsto-sO em Ja- m!nação ojuoridic�, do ór- reiros Sérgio Luiz Sohn e

ficará alojada no Colégio 'os cãiaquciro& voltam a raguá do Sul, segundo_ ga? adml111stratlvo ql1:e João José Bizatto.
Rui Barbosa , no centro competir fim Brusque.· Waldemar Vieira. reune as Ligas de Futebol,

da cidade,
J juntamente

.

de FuteboL de Salão, '-<ie' O CELIEBP abrigará em
I •

�i�� Balneário Cambo- Arizinht, 20, anos II" esporte loc,al Volibol e Basquetebol e um único prédio as .' Li-

_

as, demais Ligas que futu- gas Esportivas existentes
_ A eqdpl" dê volibol '

. ramente venham a ser ein Jaraauá do. Sul. O

feminino da ,Kohlbacll, .A data de 28 de julho suas atletas bateram 14 f d d
.,

1 d'
un a as. Durante recen- ;imóvel foi doado pela

.

fo'
o

d t d dO 25 aSsina ou a passagem recor es estaduais) nos
'

.
l' erro a a no la ,

'� te assembléia, os estatu-' Prefeitura, cabendo as

na AABB pela seleçãO de vinte anos em· nosso saltos ornamentaiS (com
,

.

,

.' tos foram aprovados e e.ntidades a construça-o
d Prud t' o!os p' ana' meiO, do professor Ari- dois tit,uloß nos Jogos A-
e en OP' I r ar eleitö o conselho dire- do p.rédio, em cotas IOde"n-

po·r 3 O �T m dOa ovaldo Xavier dos San- bertos, e",l. 80,e 81) e a-
a . 'pO mes o l! .' tivo, que além de Sérgio tkas.

· em. Blumpnau, a equipe tos, o Arizinho. Ariova!- gora dedicando-se ao

.

masculina perdeu para a do foi trazido a .Jaraguá, volibül, com.e' técnico, da BOLÂO EM PREPARATIVOS VAI A BRVSQUE

ADBlu por l' a 1. :No dia', de Taubaté, pelaS 'ÍIiãos equipe femininà.
.

O· selecionado de bo- param-se para os Jogas

22, em Jaraguá, TlauQaté do Padre Elemar Scheid Contribui com a Liga Ião de Jaraguá do S111, Abertos Regionais, que,

\ _

3x2 Kohlbach no, femini- e durante llmitos anos JaraguaenS� 'de Futebol' está partlclpando desde acontecem dê' 19 a' 23 de

no e Kohlbach 3xO Tau- envergou a camiseta dO e pretende também dar o dia 31 até domingo, agosto, e!ll Timbó. /"

baté no masculino. Gréntio Esportivo Juven- ap()io ao basquete, mo- 2 dê agosto, do 3° Tpi- MOtOCROS�
-

_ Neste sábado -e d,o- tus, que mit época tinha dalidade qu'e re:gasce na neio Cidad� de' Brusque,

mingo, 'bíl!verá competi- uma equipe de alto qui- cidade e, ainda, integrar comemorativc aos 127

ções de motocross em lalte' técnico, obtendo o grupo que defende a anos de fundaçãO daque
terreno' de pl'opl"iédade inúmeras conquistas e. volta,. do profissionalismo la comuna. DOze equipeS
de Heint ßehling, na su- títuloS. O professoi' Ari- em Jaraguá do Sul, ,na participam, di'Vididas·' em

bida do Morro da Boa zinho tem larga folha de segunda 9-'ivisão, ,cujos chaves; CDm jogos no

l Vista, onde uma pista foi Iserviço, ao esporte jara: . c::ontactós,
.

seráQ iniciados Clube Esportivo Paysan-,

construida. Pl1evê-se
.

a guaense, não a�nas no neste mês de JlgOStO. O du e Socip.dade Benefiçen

participação de dezena'S-l futebol, mas, também, no esporte da cidade multo te de Brusque. Os bolo-

/de JlIJotos. . judô na': natação (onde as:/ deve ao Ari7iphO., nistas 'jaraguaenses pre-

Um 'total' de 1.040
pessoas pagaram ingre.S
sos no Aut6.dromo Arthur·.
Breithaupt, para presen
ciar as �W\ as de moto
cross, realizadaS dOmin

go, em -'.tarê' guá do Sul.
o nível técnico foi exce
lente.
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Is Anolações de Flávio José legoçiações _
coletivas'. de -�-trabalh'o estãa difíc,eis

:-, O ex-candidate: a' governador ,pela PFL, Vilson Klei- Pracassarem
.

as nego-, por tempo índeterenna-" cilo e o Slndlitato ,do,
nübíng em çampenha permanente às elaíções de ciações entre as catégo- do. Comércio Varejista, com

ij1990'
manteve na sexta-feira, día 31, contactos com rías profísslonal e patro- 'Em anúncro anterior, basa 'territor;:aJr. nos 'cin-

,líderes pefelistas de Corupá e 'participou do 9° En- .nel dos sindicatos dos o presidente 'dó .síndíca- co munícipíos da região,
centro de Integração Político-Comunidade,' no salão- trabalhadores e' das in- to patronal, JOsé Carlos já promoveram duaS ro-

: A.."10 Bom. Na Capital da BananarPf'L � PDS poderã? ,

dústrías /,da construção Neves,' já previa dificuI-' dadàs de �gociações,
, marchar unidos em ,88. 'A questão-é que-a cede o can- e do mobílíärío .de Jara- dades para o �acordo, o aqui e outra. no DRT em

-

I didato a preíeíto ; '
. guá d9' SUl, Guaramirím, que acabou ocorrendo, I Florlanópolis, sém uma

I . Corupá e Schroeder' ha- Clemente Mannes, do soluça-o' formal. As, con-.I
_ A opbl1ão é do presidente da Autolatína, Wolf,'

íd
- �, 24 N

...
- _' VI a no ma . a' síndícató proftssíonal,

.

versações, Segundo ·Iri-
gang Sauer:: a reiduçao da jornada de trabalho para inta f 'r' di 3'0 di t

-

f
40 horas semanais: é uma loucura' e' a�tabilidaide qum ':ae: a, { ia ,

r'etas,
isse que Os pa roes 0- neu Junkes, que repre-

. -,

urd ã
.

é negoci çoes toram 0-, ram com uma proposta senta os tnteresses da
�no emprego um evidente abs� o.' Essa opini o madas,

.

com a änterme- fechada:.3 não quiseram categoría , proãssíonal, ,

corroborada pelos empresários locais, que torcem, pa- díação da Delegacia Re- negociar. São no total estão abertas e serão re-
ra que a C�nstltuinte não aprove. o ,anteproje,to gíonal do Trabalho,

.

em 30 reivindicações,' ,que' 'tomadas na pröxíma se-
.

com ,a redação ,pr�posta. Para eles seria o caso' déli
Fíortenópoüs: e estava vão' desde abono de e-, mana. '

livre Ill!lciat.va. '

previsto, caso 'maiogras- . mergêncía, a
.

recupera-
-

, '_ Más' absurdo .mesmo é o Governo do Estado ter sem as discussões (ma- ção de perdas salariais, Dentre as :reivindica-·
solicitado de voltá õ veiculo Brasília, uoado pelo ex- téria- fechada antes do" aumento re"àl e taxa dê ções figuram as' 40 horas

,gJvernador Amin, e APAE de Guaramírím, para resultado) o Ingresso do prddu1l�y:idaàe. .vestabíii- semanais, pagamento dos

transporte dos excepcionais. Para evitar prejuízos síndícato profissional com da�e!li!> emprego, 40 ho- 20% das perdas salariais
às atívídades, a Prefeitura e a própria APAB adqui- díssídío coletivo no 'Tri- ras semanais e escala, majs .20% a título' de pro
riram (novo veículo.' Isto é o que s.p pode chamar bunal Regtonel do- Traba- móvel mensal ; A data- dutivídade e salário-base
de autêntica' maldade. Será. que o governador Pe- lho e moblhzação da ca- base da eetegoría é ,a- de dois'mínímos regia-
d1'O Ivo sabe di�so? tegoria para a deflagra- gosto. naís, "mais próximo' da

. ção de uma greve, g$'al
.'

Em Idêntica situação realidade", Neste ítem,,

,", _ O PMDB d� Massaranduba passou a desenvolver aoham-se os
. comerciá- os patrões contrapropu-

a àtlvtdade da "p�guição pollt!lca:"." Entre os ví-
GUARAMIRIM . REC. rios. O, Sindicato dos seram salárío normative

'sados estio o chefe 'do escritório local da' Celesc e o
. DASTRA SEUS IMÓVEIS .Bmpregados no Comér- de 'Cz$ 3 míl, diz Junkes.

,
, delégado de P0!ida, o que. tem causado revolta na .,

=unI.!�:.al':n;::..::ç;�:".I>:rn:::.,d�: fo��acomp�ãO'e:�::,�l Sover.ader promete alfalt. a JS/PO
reador, que anda com' dois veículos e a mesma u- tentes -do Conselho�- de

- As festividadeS· cbme-
cença. :e

�

o que !db;em..' _Administração dq- Hos-
!llorativas ao" 111 anos

D I V I d
-

f
,-

d pital Mun;cip�l Santo
d f'

-

..,; O prefe.ito urva ase. po e nao, ter elçoes. e
Antônio' (Omildo Bartel)

e l,lildação da cidade·'
romântico e lírico, mas tem - muito ezn comum

da prefeihüa. Municipal cobriram-se de êxito, on-'
COlIl' iO .. iriternaéion�.li.Ssimo cantor, espánhol' Julio

(Jair 1(omelim), ,da Cã- de ,duas atrações Se des:
,JglesJas. É que Vasel e I�lesias ,naSCêl'a� n� �esma màra de Vereadores tacaram: o Museu � Mu-
hora, no mesmo dia e

..

no mesmo an ...\ IstO na qua- , nicipal e a Feira', da Mao.,
renta e' uns •.. (quantos?) anos atrás. Coinéid�cias (Aderilir Isidoro),' do

aha: �No domingo, 'pOr
apenas., Quem sa1?e algum dia, nalgum lugar; ainda Corpo Clín;co (Dr. José

volta das 11 horas, Ja-
Constâncio de' Albuquer-

venham a se encontrar.
que) e da' Diretoria' do raguá do Sul recebeu a

,

_ 'UdO Wagner, pres1dente do "Pl)� de Jaraguá do. Hospital (Victor Kleine), visita do gov:emSldör Pe- ,
, INAUGURAÇÃO

Sul, é candidato· à preSidente, pela CJ:lapa de ,consen' .terá a incumbência de dro· Ivo, que visitou a

,

so, à eleição ,da Federaçã,o dos Diretol'es Lojistas ide promover, uma refOrma Feira, da Malhá, partid
Santa Catarinà, que ácontece dia 15, em, ,Itajai Se, geral'nos estatutos, pa-· poU de recepção na re

eleito,'.convoca o--diretório p�a setembro e licencia· ra correção
.

de distor- sidência dO Comendador

ee do cargo, passando e comando. para' o vice-presi· ções �e incJusões de ítens KOhlbach e da 2ª' Festa·

dente� Reiner Modro. Udo : não deseja mJisturar as faltantes. ,Os trabalhoS .do Colono, na'_Sociedade

d' ,

tun ões .J'á, tivera,lU 'iníCio._ Aliança, em Rio Cerro II, /

,úas ç • •. - Tfambém D,trestigií!ram as
. . Cerca de cinquenta

_

.

O ' Sindicato das Indústrias ,Metalúrgicas, fesúi'Vidades. o Vi\Ce-go-
por cento do reéadastra- ,

l',1ecânicas e ,do Material E 1 é tr ic o (pa: ménto ioobiliário da vemador Casildo Malda-
,

trenai), acertOu o,' p'agamento do resíduo, acumuladO ner, o 'deputado Luiz
, área urbana de Guarami-

de 9,44% (que seria pago a partir de setembro,· em
rim já foi realizado pela Henrique,' sênador NélsOn

. seis parcelas), a todos os integrantes ela categoria, a
empresa Plansul..Planeja- 'Wedekin, secretário da

partir .de 1° de agosto. A, infOrmação é do presiden- mento e AssesSoria.
.

n Administrílç�o Emanoel
te Luís Cárlos Busana, que considerd' yitó_ria dos, 'material 'será avaliado Campos,' : secretária- - da
4.rabalhadores.

.

Indústria. e Comércio E-i.
. através de reuniões eIi-", '

t" vel,ásio VIeira' e secretá-
... Qual O' plano ecoiiÔm1oo que délirá certo, tendo re os técnicós da em-

de sústentar o voraz apetUe gastador do 'Estado? A p:r:esa e da Prefeitura. O rio" da Comunicação
Plevldênda, que pouco tem, de social, possui cerca recadastraménto' está SARAMPO: VACINADAS

. De outrJ. parte,
.

estão
de 17 mU Imóveis cadastrados, com apenas' 1.500 . U· sendo . cust�ado pelo 13 MIt CRIANÇAS cpncluídos �os trabalhos

. tillzados para sétts serviços e agora, acabä de com·'Prourb.' de pavim.entação (coo-
pr,ar mais 328 apartamentos sem, concorrência pú· Na IOc·1Fdade de Gua� A Campanha de Va�- creto) das quatro curvas

". blica 'ao custo de um bilhão de cruzadolh' Assim não miréinga, jr,tegrando,-- o cinàção c/JntrÇl o Saram- íngremes nO aceSsQ___ às
dá, 'seo" Sarney? ,plano . de urbanização d;a po realizada nos dias· 11, antenas de televisão,

....;. A ganância 'e a obstinada co_rrjda ao vil' metal,' localidade, está sendO' 18, 19, 22' e' 23 de julhO, que perfazem uma exten-
tem 'causado na região d,anos irrecupeíáveis ao meio, constriIída a Praça "Jo- . em Jaragllá do- Sul, atin- . são calcull.\da em 500
,ambiente. Esta semana chegaram nOvas deIÍúncias sé Serafim dos Santos",.. giu a' 13.102 Icr�anlças,. metros.

'

. Esta semana"
"de desmatamento no sopé do Pico do Jataguá, 'Onde O local, conhecido como sendo 490 menores de também, foram abertas
tein havido constantes quei�].adas, pa,,:a formàção de a "ê'Qrv9:� da

-

Figueira",'" um ano, 3.466. mai.ores
.

aS llcitaçõ,es para con

pastagens. Fiscau da Comdema e a Policia foram ao
onde existe, p.ma grande de uiIí .ano-'_ç; 9:144 entre tratação de. mão-de-obra

Ieca!. Deve ser aberto· inquér-ito pará a.purar respon- planta desta 'e{Spé'cie, 4 e .14 anos de idade. O e, compra de materiais,
, b'l'd de

' favorece pal'a a implan- índice de cobertura va- para .0', posto' de saúde,sa 11 a s.. ,- t
-

dt.tçao· � uma bonita ciilal foi considerado ,bom pré-escolar €' creche que'
praça· e preservaçãO da, e a ,próxima

-

campanha, serão construídas - na
figu�ira, que é um dos, esta contra a poliomieli- Barra do Ric, Cerro, fun
mais belos eSpécimes da te, '�contecerá" no dia' 15 �'dos' do salno do Botafa-
flora regional. " de ag�.sto.,

-

! �., go,
'

"

'

.

� 14 DE AGO�TO __ JANTAR-DANÇANTE (PRATO
TIPICO) DA 'SCAR, EM HOMENAGEM AOS' fAIS. ÄDQUlRÃ O
SEU CARTÃO.'

,

I,
I'
I

ANTES
.

DE. TOMAR ljMA

DECISÃO, TOME'UMA'

DECISÄO INTELIGENTE... '

,"Café SI $"S E

Geovah Amarante ..
O Governador da Es

t_ado anunciou, em· Rio
Cerro- II, 'o seu compro-'
métimento em construir
a rodovia Jaraguá do
iSul-PömerOde, dentro
das

.

disponibilidades .:-
de

IeCursos 'do Est,!ldo. '

'A Prefeitura MUÍlicipal
inaugura DQ -- dia ./ 5, o'

Centro 'de Processamen
to de ,Dados, instalado
no

-

pavimelnto supedor'
do ,palácio do governo.
A pri,ncipio, atenderá a

'organização interna" cón
trole de ,'eiemios, proto
.colo, legislaçã,o" contri'
buição de melhoria e

'numa
'

, etapa pOsterior,
folha de pagamento e

expedição dos carnês, de
IPTU. Os 'investimentos
superam oS �Cz$ 1,5

. mi,
'

)hão.
'
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