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Capital Sul. Amerk:ana do
Chapéu

"

Iiscrições para linanciamento da. casa prt)pria abre.-se segunda-feira
Rua, Joioville' 'vai ter divisIres

de Santa Catarina, estí- em qualquer Iocalídade
veram _ em Jaraguá do do munícípío, ou que te-

· Sul no decorrer da se- nham contrato, cuja es

mana. para discussão .dos crítura possa ser legali- A Comissão Municipal
programas e das propos- zada em curto prazo e de 1Irânsito, no encontro

· tas que objetivam a o imóvel situe-sé de mensal acontecido se-

construção de moradías frente a uma via pública gúnda-feira, _dia três, dis-
·

nO município;' onde a As ínscrtções para este cutíu e deliberou acerca
carência é acentuada. programa abrem-se se- de varias questões liga
Uma proposta, concreta, gunda-feir'a, na Fllefeitu- das ao setor. Uma das

Um encontro artístico-
. aprovada pela Comissão ra Municipal de .Iaraguá deliberações

.

aprovadas
social' é o que reserva Municipal àe Habitação

.

do Sul. devendo ó ínte- foi a de se implantar di
a Sociedade Cultura Ar- já existe, consistindo na ressado trazer a escrltu- visores físicos em tre
tístíca de Jaraguá do construção de 100' casas, ra, o contrate .de compra cho da rua .Joínvílle
Sul no próxmo dia 14 numa prízneíra etapa, 'na e venda (pera quem, não (gelo baiano), como for
de

. agosto, sexta-feira, Tjifa dos Martíns, em ter,;, tem escritura ainda} e, ma de diminuir a velo

quando lrA promover. a reno da Prefeitura que documentos pessoais; cidade e de ordenar o

X Noitada do Prato 11- será' doadO à Cohab pa-
- Nas empresas de maior tráfego, uma vez que a

pico Italiano _ Jantar ra o fim especifico, pelo porte, como Marisol, faixa não 'ii respeitada,
Dançante. A .promoçao Sistema Promorar. Weg. Kohlbach.: Marcat- tampouço a sinalização
inicia-se. às 20 horaS,. no Outra. proposta, . .para to,

.

Malwee e Indústrias existente. Os divisores
Clube Atlético Baepen- etapa posteríor, seria a Reunidas, as inscrições serão colocados, experi-
di, cujos convites estão edificação de moradias serão feitas no próprio mentalmente, desde o

a venda com diretores da verticais [prédios de a- /' local. Outro ·detalhe é. Posto Becker às ímedía
SCAR, ao preço de Cz$. partamentos). para mu- que somente poderão usu- ções do Posto Simon e,

450,00. 'tuários COJu renda de 5 fruir do fi.nanciamento os se aprovados, todo o tre-
Valíosos brindes serão, a 7 salärtos. No entanto que não .possuírem outros chö até a Weg II recebe-

sorteados, como jogo es- outro financiamento via imóveis. ré os bloccs de cimento,
tofado. pedal-kart, per- Cohab, .pelo sistema Fi-

A Jnoite no Hotel Itajara, cam, oportuníza ao' mu- Com relação ao início aragua' Pum-erode' com'eça em 81'obras de lute, além de
: tuárío tomar

. émpré�'i,- das obras do Conjunto
.

.

.

-

'..'.'
duas' víagens aéreas via mo. até' in'l O'INs (hoje Habttacíonal em TJrês O secretérto dos T,anS-
Varig 'para Recife, com C2í$ 377 m;l), pare paga- Ríos do Norte, através portes e Obras de Santa
direito a trê.s estadias no niento até 25 anos. des- do Inocoop e Caixa> E- Catarina, Neli dos San
Park Hotel. pertencente de que a renda familiar' conömíca, num total de tos, confirmou na quin
� Rede de Hotéis Per- atinja no máximo 7 sa- oito· blocos e 96 aparta- ta�feira ao prefeito, Dur
nambuco S.A.. As pas- lários. mentos de 2 :e 3 quartos, va] Vasel, o' esíeltamen
sagens aéreas e as esta- O importante é que nada exist-e' de oficial to dos 21 quilômetros da
dias foram obtidas atra- este financtemento des- uma vez que aín- rodovia Jaraguá do' Sul
vés da Agência Cosmos tína-se a pessoas que já da esté-se vencendo

I trä-; Pomerode, cujas obras
de Viagens. 'possuam terreno própri� mites bu{'nCláticOs. terão íníc'o ainda este
--

ADESO' INICIA NESTE MB'> O CICLO DE ESTUDOS EM JARACUÁ ano, provavelmente en-

----�����==��������----�------�----�._r,------------�.- tre outubro e novembrO.
13 .

a primeira vez o que pautes, mediante prepa- Entre setembro e outu
o Ciclo será realizado ração e metOdologia a- bro reiniciam-se os traba
em Jaraguá do Stil. Nes- dequadas, estudos,

.

pes- lhos, da" rodovía : Corupá
te ano a ADESG· realiza quisas e' planejamentos São Bento de Sul, segun
os cidos apenas nas relacionados com a con- do o titu�ar da STP.
capítaís, a exceção de juntura. regiO(nal, nacío- Ao anuncíar a boa nova.

duas cidades do interior nal e íntemacíonal, tendo Durval afirmou que após
do Brasil: Londrina e em vísta o desenvolvi- sucessivas -campanhas
Jaraguá do Sul. Para a mento e a segurança; e, políticas e pI1omessas, a.
abertura, e"tá confirmada prOporcionar. o intercâm
a participa<ão do Major bio de conhecimentos e

Brigadeiro Tersio Pacitti práticas de trabalho em

Reitor da Universidade grupo. '.

do Ar e preSidente Na-,
cional da ADESG.

São
_ Objetivos básicos

do Ciclo de Estudos a'
divulgaçãO tios ensina
mentos doutrinArios da
Escola Supe1ior de Guer

ra; propiciar aos partici-

Coletivos gratuitos
Os idosns d�' Jaraguá e.a partir de então os

do Sul pOd,<::Tão ter, den- interesSadcs deverãO se

tro em h:o.:eye, passagens cadastrar n� Viação Ca
gratuitas nos ônibus co- lHlfinho, qtic também fa
leti.vos urbanos. Neste rá a

. di��ribuição dos
sentidot UM decreto que passes especiaiS. A me

regulamenti Q passe gra- dida, de cunho social,
tuito 'às Pf-So;;oas com mais atenderá dezenas de ca

dé 65 anQs sera baixado rentes da terceira idaçle.·

Membros da diretoria
técnica e da divisão de
assístêncta socíal da

Companhia de Habitação

Eocoltra da SeAR
. RO dia 14

'

A ADEgG _ Associa
ção dos DIplomados da
Escola Superior de Guer
ra. com apoio da Asso

ciação Comercial e . In
dustrial, vai realizar' em
Jaraguá do Sul o Ciclo
de Estudos de· Política e

Estratégia. a. partir do

qia 17 de agostQ, quando
será aberto cOm a reu

nião preparatória, para
no dia 20. jnidar-Se efe
tivamente a primeira fa
se do CIclo. As insdr'�
ções permanecem aber
tas até o did 14, na As
soci'ação Come'relal. daS
8/12 horas e das 14/11h
30, ao custo de Cz$ 4 mil
parcelados. .

I

O Ciclo de Estudos te
rá cinco momentos dis
tintos: fase preparatória,
período d')utrinário, pe
ríodo conjuntural. perio
do de aplicação e en

cerramento.

evitando que desta for->
ma novas' lombadas .

se

jam construídas, como é
deSejo de muitos.
Ö polícíameuto no lo

cal. será aumentado. A
CMT acatou. ponderações
e sugerirá à Prefeitura
que nos semáforos Ioca
lízados nos cruzamentos
das ruas Reínoldo Raul
Domingos ria Nova e

Procôpío Gomes I. Rio
Branco/Rodolfo Hufenu
essler, Seja dado novo

tratamento às faixas de
retenção, etímínando as

síiialetras atuaiS e .ím
plantando semáforos in

dívíduaís, UlI' pouco a

fastados ;(0 ponto de in-·

tersecção das ruas, evi
tando a

- sltuação atual,
onde Os veículos päram
sob o 'sinal.

.

.Jaraguá-Pomerode, re

clamada hé : décadas, se
rá agora, . efetivamente
pavimentada) "graças
aos esforços do deputado
Duwe, do meu próprio e

das lideranças do parti
do de Jaraguä e Pomero
de" •

Enfatizando que Pedro
I:v9 será "0 grande go
vernador d� Santa Cata
rina", o prefeito de Jara
guá do Sul disse também'
que as obius do acesso a

segunda ponte iniciam-se
em breves dias. resolvi
do o impasse contratual
entre o· Estado e a Em-
preiteira.

("

aos idosos

Jarapaelse · Vamos preservar a 'Iatureza I· R , '·1 M I ::=:�:ÇZ"'::;d
'. \.

. ------------.,...----........_-......---------------------
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PRATO TIPICO _ Em

CORREIO DO POVO

Gente & Informações. homenagem aos pais, a

SCAR' promove r sexta- '

feira, dia .14. a 10� Noi-
. tada 'do pratO Típico It�- mUa Hufel,luessler Zipf, Grande / do Norte do até O· día 9, no Parque�nQ"Jantàr'. Dançante.�-· nascida dIa 29;·' às 19h30 Congresso Brasileiro de Anhembí, em São Paulo;
que" tnícíá-se às. 40 hö-

no Hospital Jaraguá.· Agentes de Viagens . O da Feira Nacional' de
ras, no Baependä. COn-

. Camila é filha de . Leo- Congresso, da A�AV é Vendas de Móveis, quevite à venda �o preç� d� nardo (BrJgltte) Zipf" aos realizado anualmente, traz as .últímas novída
Cz$ 450.00, dando �U�I- quaís enviamos os nos- sempre- com muito suces- des do setor.'
to a concorrer � bríndes

sos cumprimentos. so. ., ' '80 ANOS _ Nosso as..

dentre os quais, duas,
.

' ClTARAS _ Jaraguá síduo Ieítor leID. Canöí-
viagens . aéreas a Recife. NO CONGRESSO

dO Sól val marcar pra- Dhas, assínante há vários
CHORINHO NOVO - Rolando e Dilva Jahnke,

sença, na Sociedade GI. anos, Sr.. JoãO' Kurolt,Casal empresárljO Rudol·· diretores da· Agência
nástlca de São Bento, que é natural de Jaraguápho (Xarin} Jiuien,ueS- COsmos de Viagens,-par-
no dia 22, do 3o, Con- . do Sul, festejou no día 06

sler, �urtlndo a' chegada ticiparão de 18 a 2�. d:�- greSso :d.e. Citaras do .de, agosto, 'Os seus bem
da prímetra neta, a Ca- te mês, em Natal,

.

RIO
Brasil, do qual partid' 'vívfdos 8Ó ôD.OS de Idá. ,

-

psrão também: Blumenau, de .•

'

,A; ele,..os _nOSSOS pa-

Jall . e· Jaão Francisca acontecem �a�o,T;:eae!!l"";, ra=.PllR!As _ Viajou
Cu:rJ.tiba crtara,' para a Fortaleza ontem, sex-

quem não sabe, é fnstru- ta-feira, em . gozo das
mento musical. merecidas férias, o geren-
AOS SYATES ., Os em- te de- vendes da 'Agência

.

C 1 Cosmos, Sandro Alíríopresáríos ' José _ a� os

Neves ß João BatIsta, Gonçalvas.>" Permanece

Prim, da Neves Artefatos, unia semana deliciando-
,de

'

.Madeíra. ruínaram se 'das .belezas da capí-
M·· e tal cearense.terça-feira ao eXICO,

TOQUES _ Neste día
a Chicago, nos Estados

8, Festa: Anual da BscoUnidas; , pera entabular
Ia : Albano Kanzler. 1//nsgocieções., Na '

.

pauta
'Rede Feminina' de Com

a exportação de :

.produ-
bate ao Cãncer

-

réalízatos da conhecida empre-
dia 26, no ..Baependl, uma:

sa jaraguaense. tarde de jogos e lanche.RODEIO CRIOULO
/11- 1I0Je, ,.18h, na Matriz

Após esta:r' emeaçada a
o casamento de EdSon.

sua reaBzação, face· as
.Ewald/Marl� M. Dutra.,determlna,ções da' Secre-
BAILES _ Bruno Mon-:taria da Agricultur&, es-

ranan e sei, Conjunto atá conflnnado pãr.a os,
nimn o harle . deste dia 8,'dias 28, 29 e 30 de agos·
na Sociedade Víêírense ..

to, o_ Rod610 Criou,lo Ido
CTG Laço Jaraguaense.
O patrão AuguSto De-.

marCbi e companheiros,
preparam. o aconteçime�·.
to '

. j�"r:1ai , ;'

FENAvFM _ EJ;IlpÍ'esas
e empresários de !ara
guá do Sul Corupa, ,e

.

Guaramirim éstão partI
cipando dE's(le . o diª, 1°

,A data de 8 de agosto
é muito' importante na

vida dos jovens J�e
,J'ansSen � João Franeís
co 'Weber. E que às

_

19
horas.' na Igreja Bvangé ...

líca LuteraTla 'de Jara

gua ·do Sul, selam, o

compromiss.p ,matrimonial
e :recebem as bênçãos

- diVinas, 'sob Os olhäres
"".

,

dos amigos, parentes e

des. pais Henrique (Ig- .

nêz) Jenssen e de Her

mogenes (in memorran] e

Otília Weber, Os con

vidados serão recebi
dos; após� no Clube, A
ti_ético Baependh e da
coluna partem as nossas

felicitaçõ�s.

.
. PROMoçÃO PAP,AIZÁO

.

c .,'
• '.'

,

-

oJóias e' relógios 'em 5 vezes Ou a VIsta com 30%
.

de desconto.
' - '"

'!- •

i ......__
,;,

,
.

Marechal Floriano 29 ...: Fone 72:1911

_"--'-..:�-

",

João
.'

e 'Maria,
'

.. o ponto elegànte de vestir bem os .seus ,pim
. pOlhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a .��
_ espe..a� I$empre c9m � últimas novidades. .

.

o

Cal'inf)oso
A Roupa InfantIl

A.v. Gétúlio Vaígas.n° 97 e Av. Mal Deodoro
. ,

;", t -] r.:

da ,Fons�ca :g,0 882 ... ao lado' de 'Papp Modas.
.

_' "'"

'"

Barão do Rio Branco, s,la 4
FQNE: 72.2607 ..

Venha �sabórear o me

lhor ,lanch� da cidade'
i

em

!T I TO' S':'
•

r '.

L A H C 'H, E S
Rua R.elnoldo R.au,' a,o

'_y':
•

lado de Lojas May

Lanchonete O Gordo e O Magro
Direçã,_o de:, Fortes e Ito . -,

'

,A cada dia, sempre uma nov'i.dade ' del1c1osa '

para você.- V:lSlte-n08�
. A 1,5 km" após a entrada da Faculdade _ Jara",
guâ do S�I·SC, na .BR·�80..

.

PÁGINA 02

Começa às 22. horas.v /
Em Nereu Ramos, na .

Sociedade ESttella, baile
em homellageJIl' aos pais,
com' Os Schíavíní, de
Concórdia.
.TRAPA:LHÖES _

"Os Tra:palbões no Auto
da. Compadecida" é o

fUme de cartaz .no Clne.
Jaraguá. Neste" sábado,
'Sessões. às 19h15 e 21h
15 e domingo às 14, 16h
30, 19h15 e 21h15. De

segunda -á quinta-feira,.
só às 20h15.
COM LANCHE _ ,A

Sra. Nilda' Salai Sta'�le
lin, recebeu as suas ami
gas' de lanche- na. quarta
feira, inaugurando

-

a 'sua
belíssima vivenda eons

truída na VHa' Phoenix.
Muito elogiada,

,

por
Sinal.

'

MARiSOL ... A 'empr�.
'Ba recebe a ' ämprensa
e convidailos, dia 14,,-em
sua recreativa, para a

nunciar o' resultado do
concurso â nível- Inad�
Dal, 'que atingiu sucesso

pleno, •. Mais tarde con

taremos detalhes. Agra".
deeemos o convite.

ACEPIPES ..:.,. Retornan
do da Europa o empre
sário lIdo Vargas, acom
panhado da esposa e.

- fi-'
lhos. /1/ CDL de Jara
guâ cio Sul vai marcar
presença na Convençã_<>
Nacional, em Salvador,
�ahiá� ,.\

. Mamãe. Coruja")Seu· illhOi merecem uma loja só para eles.
'

Loja Mamle CoNJa o cutelo' de seU reii1nhó e

... prblcestnha. EuovaJs pára, I;lebé, 'roul»iB ID
faato-J'iJv.u, perfumes, blJouté11ãs, ..rUgos para'
pr",entee. -'

. "

,

.

.

lo

Rua'Barlo do Rio Branco 168 � Foóe 72-0695 '

Re'lojaaria:' . -:"Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas .no 9

,

\ "

Jól8l, "relógios,
pr.tari� arUgeM em

_' pr,esent_ ..

I

pullelru. anéis, -alianças,
o.ro e' tudo o m. para

Dr�' ·Valter Geria-na Behrens'
, .

CIRURGIÃO. DENTUST� _ CRO-2446

'Rua CeI. Proçópio GOIll��s de Oliveira, 184
.'

...

,'. ,r
1
"', •

I� .

Fone 72-0209 _ Jaragüá do' Sul'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 08 a 14 de agosto de 1987 CORREIO . DO POVO

Irrigação amplia a Ironteir� agrícola no Vale d.o Itapoca·
Novas áreas serão in

corporadas à fronteira

agrícola- do Vale do !ta

pocu, ao passo que ou

tras vão 'ler melhoradas,
possibiHtando o aumento
da produ_Ç�c.· O agróno
mo SérgiO santíní, coor

denador ínterregíonal do,

Provarzea« ínformou que
.

tem. anotado solícítecões
de recursos pata execu

ção. de llf(,]flOS é:rp Sch
roeder, Massrranduba e

Guaramirim. .Em Sehre-
eder, a áre'�' r'ultivada de
arroz de""'rá ser acresci
da em

.

cmcuenta � por
'cento, quando víebllíza
do O proleto que prevê a

fundação de uma' socíe-
Um

.

€mpreendimento sociedade, respeitada a dade de iIJ'i'gação. envol
inédito, a nível de sre- respe�tiv.a id€'nti�dae e �

vendo- um grupo de 85
síl, está' sendo iniciado Os objetives legaís e as -' produtores, que no ' con-
em Jaragllá .do Sul. 11'a-

. aoctetívos; e estimular'a:. ,

- ta-sé da construção" do coexístêncla das asso-

PIB
-,

prédio .que abrigará O cíações de classe, me-

.

au O auer nau e
Centro Integrado de Ihorando e desdobrando .

.

Profissi1onais Liberais de as suas relações recípro- can'dl·da'lo em. 88Jaraguá. 00 Sul (CPL), caso Há cerca de dois
denominação jurídica da anos, a Prefeitura Muní-
entidade que reúne a Cipal doou um terreno O deputado Paulo Ro-
Subseção da Ordem dos . pera a construção. da se- berto Bauer, que tem
Advogados do Brasil, de própría .dessas asso- bém prestlgíou as SOle�,

. Associação Médica Ja- ciações.: cujas obras, fo- -nídades alusívas ao am

raguá do Sul, Subseção' ram Inícíadas, na rua versãrío l�e. tundacão ,

de
da Asso�jação BI'aSi�ei- Marina 'Pructuoso, que é Jaragué do Sul, percor-,
'ra de Odontología e As- a rua paralela à Barão do reu a reg'ão, mantendo
sociaçãó de Engenhe'iros Rio Branco. . 'nas duas ,mimas sema
e Arquitetos. O contrato '0 arquiteto Carlos, I!_a- Das contactos com corre-
social foi essínado re- ratto preside a comIssao legionários e av�liand?centemente, através dõs d.e" construcão. O prédio possibilida.1es do partI-
presidentes

.

Humberto terá cerca de 800. metro.s do para a�. eleições do
pradi (ajvogados) Vicen- quadrados. E'ID dOIS paVl- próximo cno, além de
te Augusto

.

Caropreso mentos, cOllstando de . colher sugestões sopre
(médicos). .José de- Assi� dois audítô;iob (grande e. cOligações partidárias .

e

Pereira (ouQntólogos) e pequeno), 4 salas, uma acolher ré!vindi.cações..

Gustavo Ei.ciO Henschei, secretaria romum, entre Afirma I) depútado que
(engenheiros e arquite outras dep0ndências. � -

há d.isposição d'e se fazer
tos) •

.

-idéia d� ,se. construIr. alianças na maioria dos
O CPL, cujo preslden- uma seda UDlca par� as munidpiC's, Qnd� PDS,

te 'é- HÚiliherto Pradi, tem......_ .entidades representatIvas PFL e· PDT, . unidos, têm
_
entre os seuS objetivos ,dos profissiQnais �liberais am�las pOssIbil�dades d�
congregar sob um mes- surgiu em_1982, lançada' vitória. _' .' Ö RotcHdu Club de'mo teto· ab pessoas jurí- pelo a�vl)gaG.o Humber- Paulo Bauer reiterou

Jaraguá ,iu :::l.à, com des-
dicaS pdrtic!pantes da to pradl_ sua disposJção. de não

tacada a.ttr.a.<,.äi, A comu.
CDL EMPOSSOU A NOVA DIRETORIA concorrer . � prefeito de

nidade, é�rid,ku no dia
Tomou posse na noite' posse; . d�sta(ando-se .� Jataguá do Sul �omo 25 de jU.:�I,l .. uma campa-

do dia' 29' em concorri- �ecrétáriO dp Planejamen- chegou a ser cogItado, nha de veJJc,a de adesi
da solenidade realizada' to· Aristides _P.anste�, p'<>is, cO,m? disSe, "pre- vos qúe aUE->C'adou Cz$
no Clube ',Atlético Bae- representante/do p�fei- te�do apda� o� meus .a- 15 mil ,Jt-Siíl.lõ:dos ao

.pendi, i nova diretoria to Duryal Vasel, duetor ��l1gos e r�r.bUlr o apOl� Rotary fat�llláional. A
dO Ç1ube de ,Diretores cegional do Eenac Cláu- aado. em.�ß. Tenho co� . contribul'çüú será empre
LOjistas :le Jaraguá. do dio Alexa:ndre Ful�gra!, pI:�mlsso::s .. ('� �(')tos

_ gada na Carr.panha Póllo
�ul. O emprE:sário e 10- presidentp. da Feder?çao �UltOS num(,,·pI� e s: Plus, qu� objetiva ,pro
lista Bruno Breithaupt , 'Lojista, Lothar. DIeter 'na u�a d:H'onsI_?eraçao teger as Cl' al'ças de Jodo
substituiu d Ivo Ewald na Maas e o preSIdente da da mInha parle nao au-

O mundo. C'::l.tra -a polIo
presidência da éntidade Federação do Comér�io xjIiar aqi_teJ�� que m: mielite, sörampo, coque
classista E> nos ç:lemaiS Charles Edgar Montz, e-Jegeram. QerJl tado. esta

Inche, tétar,u, difteria e

cargos figuJam Rafael dentre out::(:s. dual, ser:t .,a �refeIto ou
tuberculo:.:ie até o ano

Dimas NàzéLo (vice-pre- A _gestl, ) de Ivo Ewald a .ver.eador ,

. .

�. 2005 quando o Rotãry
sidente), Sérgio LuíS Na- foi marcada pela real� .

A A�s��bléla Leglsla-_ Club CO:IH::JIlorá o seu
gel (tesoul'éro), M�rio zação "da -21� Convenç.aq tiva remlclou. �sta sema primeiro c€1lte,nário de
Papp (secretáriO), Luiz Estadual do

.

ComércIQ. na aS suas. ótlVldades. e
fundação. "-

Lanznast�r (diretor so- LOjista, em tlIalO P?ssado .

o deput::t,�o -, ped�sás�srtacial), Udo \V'agner (rela- que reSl.:ltou em grande tem B:gendado N nds O club� dI:! serviço' tem
ções púbiicas}, JoSé Ra- êxito. E o CDL l?cal da- pro��nCIame};f�. a n�vel previstas raja este ano.

mos de Carvalho (diretor rá a Sa.lta Catanna, o pOlItICO. e údmmIstra,tIvo, amdä, oÜra� campanhas.'
do SPC) p Ivo Ewald (di presidenf:'1 elf Federação enfocando r-' c'?lemas da. de carál;pj beneficente.
retor sem- pélsta).

.

.que na J..'CS�Ol de Ud? Sua regi!il(' e E!!toral'.,_con: para as qualE a comuni-

Autori..lades e 'conVl- Wa'gner de:Vfrá ser eleI- forme re.�i,.", ao Cor dade será ctlamada a co-'.1

ê
.

d Pc ' laborar.-'dados' prest��!aram 'a to nO dh IS deste m S. teI,o o "'0.

Iniciadas ás obras de construção
.do CPL de Jaraguá

ProfisslonBils Iilberats constitue;m o CPL

I
i"
i

juntó possuem 250 hec
. tares para�' formação de

arrogeíres .

A comun.dade benefi
ciáda Iocai.se-se no lado

oposto a �ui.lt.ô Luzia
,

e

a vala pI:ncipal terá
cerca de 10'�' 12 quilô
metros. Á obra _será e

xecutada . com recursos
do Progr ....ma Nacional de

.Irngecão iP'RCNIl e. e

xiste díspos« ik do poder
público s\,:i1)(]f-dense em
auxiliar 05 agricultores
uma vez qUI" os .mesmos

terão também custos no

empreend;�mtc.A so

ciedade de Irrigação es':
tá sendo lc,rD.!ada e DOS

próximos ojes o Provir
zeas inicia o trabalhe
de campo, cerno -levanta
mento . tou'.)gtMico; tra

çado da vala entre ou

tros detalhes té�nicos.
Em Schr-ieder I, e em

Duas Mall I:!";, de acordo
com Santíz», .existem pe
didos oara ampliação
das valas ex stentes. Em
Cuaremlrí-n, a Socieda
de Poço (';'i�llde. que a·

tende 45 produtores E:!
cujo pohnfiét: é grande,
está solicitando recursos

para melhonas no. siste
ma de captarão e distri
buíção de \d�Üa , o mes

mo Ocorrenc:iq elJl Massa'
Ianduha ,O Program�,
além 'de .n:-rf-:mentar no

vas áreas para plantio.
oport��za' o .aumento

Rolaracl i_nleata
se- à· ,Polio· Pfus·

PÁGINA 03

da produrão e, por con

sequência, o amento da
produttvtdaoe, com a 'ga
rantia de irrlgac;:ão para
a cultura' do arroz.

O cco-denador inter-
regional oo Provárzeas
Sérgio Sentmt. declarou
ao "Correte. do Povo"
que no (f 'l 25 de- setem
bro vai a..:;:'\ntecer' em

Jaraguá -I,.. 'iII o r Semi
nário de 1) rtgação e

Drenagem. 1)( C.A. Bae
pendí. promovido

-

pela
Associacã )' ETtlsileira de
Irrtgecão � rWpnagem/SC.
O C;emin.� I : ") deverá reu
nir em to·'V) de ,150 pes
soas" entr_e tlcnicoS; . a

grícultocss e empresas
que atuem ;"1. setOl'. O
temário ("!lr, r tra-se em

fase de montagem,

Cenlro Cultural é
tema de debates
Bmpres rnos de Jàra

guá do SUl ,H:;liléueram es

ta seman1 a Ltcess.dade
ue se Cl_;D.s\,rU!l um Cen
tro de CI),t, v t-nções e um

parque' ue bXpOSlÇÕes,
pera a1i�u::t\�r os vanos e

vemos qUf,!!) mumcipio
tem prev .stos, A pnncí
PIO, wscuuu-se a vla�ili
dSlde I.Íd !It 1esgatar o

projeto pal'a' a cOnstru
çao ao r,t:l�[Iv da� e'

que ser '1lfl(l tambem cO-
. mo Cent',o út (,onven--
I,.oet». J:Jlí;VdJeceu, no en
t�LO, 'úUÍi:l pj�OIlaaae pa-

,

J.'a o !JàHiue oe hXpOSl -

.

�oe.s, vU
.

o Cenao de
L-w1iura, t: Q. tI.Il1.e dIsso,
Ca IdeIa lje,a ac;-batrda com
c. p{e!eltu uUlval Vasel
e o· seca:lCJI.u Haldwno'
Kaullno.

t:xlste, Pl)' parte do
!JOGel 'I"'x.•..;CUtIvQ, uma

,sugc:stão de localIzação
ao Centro. llé. EStrada
kJo da LU1., ao termmo
aa pav�Ul·2:Old ...ão, uma

ampla oi 'Cd t-um (hlÍltn
SOts ".,rO�ÍlCtS para um
IJloJeto úp. �' é.llOe enver
géldura, :4 In éVls,tas am
r,1Jações pol(. O tuturo.
A questiú. por' certo,
merecerA <Í1$(.ussões e -de
bater, UD:Lá vez que tra-,
ta-se dç 'pH 'jf'lo' para e

xecução a mM·io prazo.

FAÇA UMA ASSINA-

. fURA 00 "CORREIO

DO PoVO'�. 8 SIM-

PUS. ,UGL'E '72-0091.

APENAS Cz$ 250.00.
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NASCIMENTOS ANIVERSARIANTES

Dia IS/julho 'Dia 08' de agosto
Ariane. Beatríz; ,filha sr, José Gilberto Me

Carlos 'Alberto (TâJ;liä)_
.

nel, Sra. Astríd Hien-
Ewald _, eÜmayer, Sr.' Walter

Dia' 19/julho Bartel, Sra. LÚcia Tlere-
er 'i o filho, -zinha Mendonça Gonçal-,Ev:. ,�on n. eg ,

_
ves, .Guilherrne Grosskopí1Jar.c��no tAlzUii) ,,: Mcn: . Neto, (em Jlle), Adriana

cjlnt:U " R�CK, Sr. Ermes Kuchen
Dia21/julho hecker, SI. Sandronei
Cláudia Giovana, fíIha Garcia, Sra. Iara Poster

José (Bentldes) 'Deretti Chaves; Rcberta, filha

Dia WJuÍbo Q,r. A,gost!nho (Nan�y)
.

J C I fílh An Bíanchí, Isabela e Mana-
, .

ean a� �s, I o -

na, filhas' de Luiz Ro-tenor
, .(MdTla. Ivon,�t..:� berto (Tânia) Barbosa,�ac�ado; Gabríel, �lllio em Florianöpolis.

"

l:ll�áno (Diva) Derettí Dia 09 de agosto
'

Dia 23/julho' srs, Mônica Schmidt
Juliana Greise, filha Menegotti Schünke, AI-

Milton (Andia) Ranghetü varo Wíschral Diva Mon
Djonas, filho Pedro (Sn- díní, Ovídio Nunes, Er-
via) Bassani

'

',tha Schünke.'
, .'. Dia lO, de agostoDl" 24/julhQ : .: Dr. Pedro Pery Mas-

,Vaz:te�sa! _
' ,fIl�a •

Rolfí carenhas Filho (S.' Paulo)(Jendíra; Krahn: Alvaro Sra. Josefa Silva, Sra.JÚDwr" fIlho Alvar? Maria Arlete KrauselNeusa}, , 'Yat�;. .Man- Sr., Artur Willson Stino'leia,
<,f�lha Fbdohn (Is?l- ghen, .Srta , Márcia C.

�a) Doger .Raquel E�o�sa 'Belderrain, Luís ,CarlQsfll?a _�i�Vlo (ye�a LucIa) Hinte:reger" Lot1 Döge,LeltZKe , E�vira Vieira; KaÍ'lan,
Dta 25/júlho filho Waldemar (Magda)
"Juliàna Patrícia, filha Ráu.
Arnald0 (Regina), Petn'!; Dia 11 'de agôsio

. Jean R�'eardo, 'f-ilho Saul' Dr .. Sávio Múrilo B�-.
(Alzenira) Flo:retino . reto de Azevedo, Sr. A-

,
. dellor Paulo Wunderlich

J?�a ( �6/J�ho., Sr-a,.
-

,qara Hal1!ema;nn,
�em�do. fIlho

J
Bruno" &c. Wigando BaurpàJ1Il(t.tp;��ml�l.. AlfIen� Ana. (JIle), MeJjI Gaedke, Ro

Çl�udra, Jplha LUIS ,C�r-:, me'Q, �tinge, Echaly19s (Sun�a,) f:.emke '"
\ Édit Benz Daniel Bitten-

Dia· 27Jjulho, l' C�urt ' t\lc1ano, Josiane
t Adriana Mansa, \. filha Cristina Zebnder, Juliana
Antônio (Ana), da Silva; Leier.

Thiago Peter, .filho Klaus' Dia 12 de agosto
(Maria), JansSen, Sr. Getúlio Leilzi,' Sr,

.

1, ., ' 'Osyaldo ,$tinghen, Sra.
Dia 281Ju]Jlo

'.' .
Erica Ruth Bayer, em.cláud�iiO, fjj(lho �r'ineu U.rtiião da Vitó!r:ia-PR,

,

��z.ir�) . Bosha���r; Ro- Sr. AJntôr.IQ Domingos
sIlela'l fIlqa Gl�Dert<? (EI- Aytoso, eT".i Rio do Sul;
vita:) RO{irigues; Patrídia.,; Erad 'Baumann Alzira
filha.�' REmato (Roseli) leh. Dantel1e M�gri An-
censi drea G., ,Vieira, Cezar
Dta 29/Julbo Jàckson MíÚler, remàn-
, Camila, 1fi1ha Leonardo àQ LUii, ftlho Aldo (Entl'Y)(Brlgitte) z'jpl; Luis 'Ro- Buzarello.

'

berte,' filhO Antôrtio (Ma Dia: 13 de agosto
ri-se) Klein: Albino Lucas" sra� Gel'('à, esposa de
filho Vilson (Maria' Ce- Mário Mahfud; Sra. Ed-
cma) SílvE:'ira . , wirges He im'!e. ' Srâ.

•

Li-
Dia aO/Julho" dia KraUSe, Rafael 'Egí�

, Mai;k;pn, f.iJ.ho '�wrts: dio� 'filho
.

AldO' (Enny)
,

to (Erta) Tonnelh; Fabl- Buiatello Afonso Gon
ane, filha" �ilvestre (ClàU7 çalves', Joanä Hagedorn,
dete) Ranghetti Hélio Butzkl>,

"
"

Dia 31/julho-
Si'lvana, fi1ha Valdir

(Marlene) Fossile
Dia 1'/agosto ,

( Raldcia SimOni, filha
Lourival (Simon'i) Marti-
ni '

Dia -14 de a,gosto
" ,,-Sr·.' Estephano 'Meier,
Dr. Má tl o � Eugênio.
BOehm (em JIle), Bra. A-.
gaty Gielow Enke, Sea.
Alinda' Rueruger, 'Rifar

Edital 15.576 de 28.07.87
Cópia recebida do car-
tório de Guaramírím,
neste Estado.
ValdQin1ro Chaves' e FIo
ripa Carollná de Borba
Ele, brasílaíro, solteíre,

, r-
-

.

!;'" r

moldador, natural de
Barra V.aJha, neste Bsta
do, domicIliado e. resi-
dente em Três Rios do
Norte ,lleste distrito, fí
lho 'de Val(Iemar João'
'Chaves e Idaír Chaves.
Ela, brasllerra, solteira,
mdustríäría.: natural -de
Guaramírím neste Estadõ'
domícílíada e residente
em Guaranririm neste Es
tado; filha ue Lucino Ro
dolfo de Borba e Caro
lina, da' �I:V.1 Borba.
Edital 15.517 de 28.07.87
Amartldo Correia é Már-
cia Fod!

'

,",
, J

Ele, brasileiro, solteiro,
lfJepresentante koníercíet,
natural de Jaraguä do
sei, dom',cH1iado e.\ resít
dente'

a

na Rue Presidente
,

Costa,e Silva, 230, nesta
cidade, f:.iho de João
Paulo COlreia e Marta
TecHla COrreia. Ela, ora�
SiIleiI1a, solteira;, operária
nàtural de, Jaraguá' do
Sul; domicHiia;da e re�i
dente na Rua Jba_quim
de paula, L 558, nesta
cidade, 'fHha de Albano
Jacob Fodi e Catarina�
Würgeg",PodL. ,

Edital, 1'5.5'16 de 30.07.8'1
Marcos Banel e Marcia'
Scbünke
Ele, brasileiro, solteiro,'
balconista, natural de'
Guara�irlm-SC, domici
liado e reSidente em Es
trada Itapocu�nho. nJes-'
te distrib, filho de Ali
berto Bartel e VaI'entina
Rosa Zoz BarteI. Ela,
brasileira; solteira, auxi-,
liar de escritóriQ, natu
ral de COI'l1pá, neste Es
tado, domtciliada e. reSi
dente na Rua Sergipe,
n�sta cidade" filha de
Rolando Sr.hünke e Her
ta Schünke.
EditaI 15.5'19 d,e ao. O�. 8'1
MauriCio, Borlo,oU, e

Ana CrJstlpa de Souza '

Ele, ,brasileiro, solt�iI'o;'
garçon, nj'\tural' de Jara
guá 'do, Sul.

, domiciliado.
e residente na Rua JoãO
Planinscheckl, 883, ,nesta
cidade, filho de José ,BOr
tJo:loti e Lydia FeUdo

'Seidêl, :WaItraud Her
mann (C�rupál/ Nélson
Wei1ss F.ernanda, filh,éi! ')
José Car.IQs (Carmen) da.
Silvá": em ,Curitiba.-

.

�
-

A'"

.

� ',,;

PROCLA'M,AS o E
MAROOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Rb.

Jd,stro Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jaraguá do Sul,' Es
tado de Santa Catarina, Brasa faz saber que compareceram em·
Cartório' exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
habilita-em para casat. os selWÜltes:, '

,

dos Reis Bortolotí. Ela, motorista, 'natural de
brasileira, sQ�'teira, au-' Rio Negr(}-Par�á, .domí
xiliar de escrítórío, na- cirliado e residente na
tural de Jaraguä do Sul, Rua -Joínvílle,

-

1.029
domícílíada e residente nesta cidade filho �
na Rua Cancínhas, 44, ROberto Herzer Filho _e
nesta cidade, ,filha de de Jacira Ribas Herzer .

Aldo de Souza e Egina Ela, , brasileira, ,solteira,
Sansen de Souza. Operária, natural de Bar
Edital 15.580 de 30.07.87 ra Velha, neste Estàdo,
RogéI'lo Selhorst e Ma- domiciliad.a e residente
rla Isolete Pereira na Rua .Jo'nvílla, 1.029
Ele, braslleíro, solteíro, nesta cidade, filha de
auxílíar de escrttõrío, Raulino T1\:vis,ani e Mi-
natural -de Ituporanga, randa BUZZ1,
neste E�tadq. Qomicili-a-' Edital 15.584de 03.08.87
do e residente na Rua Ademir Sch1ochef. e Val-
Aguas Claras, 522, nesta

. decil Coneta r'

. cidade, filho de Martim, - Ele, brasileiro, solteiro,
,Selhorst e Olinda Clasen mecânico, ' natural' de' Jo
Seihrost. Ela, brasileira, açaba, neste Estado,'. dO
solteira. auxiliar' de es': mícilíado e residente na
crítörío, natural de J.ara- Rua Padre Horácio 245,
guá do Sn), domiciliada nesta cidade, filho de Fi-.
e residente na Rua Äguas

-

delís Schícchet �,OHnda
Claras, 29s:" nesta cidade, Garcia Schioçlhet. Ela,
filha de Antonio Pereira ' brasileira, solteira, cos-
e Elsirà Gertrudes Pe- tureira, natural de Join
Jeira.. ' ville, neS'c!! Estado, doo'
Edital 15.581 de 31.0'1.87 miciliqda e" residente na
VUson Ináélo Lang e RUa João Klein, lOS,' nes
�amara Demal'!cht ta cidade, folha de Osnir
Ele, braenlei-ro, solteirO, Correia e Zelia, Mariq'
o:perário, nasdido em Correia.
Passo Fund<> ;&io Grande Edital 15.585!de 03.08.8'1 -

do Sul. dOILiciliado e' re- V,irgt1l9. Stalf e Eulal1�
sidente em Sarnta Luzia, ,Wolf
neste distrito, filho de EJ,-e, braSileiro, &piteira'
Arlindo Lang e Ruth' mecanógrafo, natural de
Mäder Lang. Ela, brasl- GuaraJl1irirn, neste Estado
leira, SOlteira, natural de 'domiciliado e residen�
Jaraguá dn Sql. domicili- na Estrada Itapocu Han-,
ada e residente na Santa sa, neste ,distl'ito. , filho
Luzia; nest€ distrito, fi- de' Avelino Sto}f e Anna
lha de Lauro Demarchi. Tomelin Stalf., Ela; bra
e Leocadia Pedri Demar- slIei'Ila, soItei!da, costu
chi. reira, ,--natural de T�rra
Edital 15.582 de 31.0'1.87 Roxá. Paraná, domicilia
João GOmes (la Cruz Ft- da e residente em E.strà·
lho· e Iracema Müller' , da Itapocuzinho, 32, neS

Ele,' brasilei:fo, solteiro, te distrito, fHha de Paulo

motorista, natural de Co- ,Wolf e Es!anisl,ava Ja-.

linas, Maranhão, domici. blanski.

liado e residente na Ruá Edital 15.586de 03.08.87
éàbo Harry' Hadlich, nes Osni MftJÍel' e Andréa
ta .çidade, filho ße João. Marcia Dalsasso
Gomes da: Cruz e Matil- Ele, braSileiro,' solteiro,
de Parente da-Cruz. Ela mecânico, natural de Ja

brasíleira, solteint,_ ban- raguá d9 Sul, domiciliado
cária; . �atura:J de Jara- e residentE> ·na. Rua José

guá do Sul, domiciliada llheodoro Ribeiro, 730,
e residente na Rua Ju- nesta

-

cidade, filho -de,

lio Pedri, 201, nesta ci- Rolando Müller e Elvira

dade, filha de, ,Ulrico Müller. Ela, brasileira.

Müller e Juliana Stenger sólteira, auxiliar de es..
'

Mütler. critÓriO, natural de Join

Edital 15,583 de 03.08.8'1 ville, neste ES�9-0' do

Roberto' Herzet Neto
, e. miciliada p reSidente na

Marli "Martà Tr.evlsiânll Rua HerbPJt Sasse,' 160�
Ele; brasileiro, solte!ro,· ne:;ta,' cidade; filha de

,�. ,

:@
"
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Comissão desenvolve ações de preveoçãQ às drogas
Idelfonso Angelo Dal�
sasso e Lorena Schuster
Dalsasso, "'-

Edital 1,5.587 de 03.08.87
Umberto ' Alencar

'

de
Goes � Rose MaJ:J Dres
dant
Ele, brasileiro. solteiro,
operador de frigQrific"p,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resí
dente na Rua Walter
Marquadt, nesta cidade,
filho de

'

Waldemar .
de

Goes e Clara Ceruttí de
GoeS. Ela, ,brasileira,
soltejra, operárla, natu- .

ral de Brusque, neste Es
tado, donncilíada e resi
dente na Rua Walter
Marquardt, nesta. cidade,
filha de 'lmtonio 'Luís
Brescíení f' Leonída VO,ss
Brescíani �

Edital 15.588 de 03.08.81
Moacir José 'Darbt e Is-.
tela MarI Moser
Ele, brasileiro, solteiro,
comprador, natural' de
Guaramírtm, neste Esta
do" domiciliado e resí- \

dente na Rua Jorge
Czemíewlcz, 63, nesta
cidade" filho de .José
João Barbi � Elisa Duar-
,te Barbí ,

J

'Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de es-

. crítório, natural de Ja-.
raguá do' Sul" domicilia
da e· residente na Ave
nida Marechal Deodoro
1 . '349, nesta cidade, fi
lha de Tercílío Mos�r e

Anna Moser ,

Editai 15 ...589 de03.08�87
Erico Melchíoretto e

Clance Alves de Mlran-
d.a . � l' ". �. ett-f' e-e .... ..,.

Et]e, b Ji a sH eirO, sol
teiro, b or d ii dp 1', E para que chegue ao

natural rle Corupá, nes- 'conhecimento de tod,os,
te Estado, domiciliado ,e mandel passar o presente
reSiden;t� na lRua Brus- Edital, qu.e será publicado

'

qqe, em Vila Nova, nes- pela imprensa" em Cartó·

te distrito, filho de Man- _r�o, onde será afixado du

sueto Melchioretto e Gui- /
tante 15 dias.

sela Lopes Melchloretto
Era,' brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

resídente na Rua !Brus
que, em Vila Nova, nes
te distrito, filha de � T�
bias Alves de Miranda e

Santína de Míranda ,

.

Edital, 15.590 de 03.08.87
Agostinho Rocha de Al
meida e Juüa Severino
Ele, brasileiro, solteiro,
técnico , natural de Pi:
nheíros, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua João, Carlos Stein,
nesta ciJade, filho de
Gregório Rocha de Al
meida ·e Carmelína Rocha
de Almeida. - Ela, brasi
leira, solteira, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
João' Carlos Stein nes
ta cidade, filha de Fran-'
císco Severino e Appo
lonia Severino.

'

,

Edital 15.591 de 03.08.87
Itamar 'Garcia e Marlene
Schwarz
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domícflía-
. do e residente na Rua
Victor Rosemberg.: 694,
nesta cldade, filho de
Rubens Gareta e Nami
cir Oliveira Garcia. Ela,
brasileira, s'olteira,- au

xiliar de escrítórío, na

tural de Jeraguã do Sul;
domícíêíada e residente
na Rua José Emmendo
erfer, 594. nesta cidade,
filha de Al)dréas' Sch
warz e Laurita Kienen
Schwarz.

O melhor remédio, pa- to. "O álcool e o fdmo
ra muitos males, é a' e- 'que são Os vícios mais

ducação . Educação, no
'

comuns, trazem os co

Sentido genérico do ter- nhecidos malefícios à
mo. E através dela e de saúde e a·vida do ser

ações que 'Envolvem a humano, pcr ísso, atra
comunidade .que a' Comís- vés do proíessor," esta
são Regional de Preven- mos realizando um traba
ção ab Uso Indevido de lho de prevenção atra
Drogas vem atuando; vés da própria educação,
através dó trabalho sís- durante ab aulas, cujos
temático ,n9s escolas, r!E$u:l1ladOs são difíceis
com orientações e ínfor-' de avaliar, mas que acre

'inações principalmente ditamos positivos", diz.
Sobre o alceolísmo e te

péll�smo, �te'grrando�as
no próprio currículo den
tro de díséíplínas espe
cificas. como ciências.

não o são. o que tem di
ficultado o uso de pSico
trópicos principalmente
por jovens.

"

graças ao

envolvimento direto ao

trabalho da COmissão dos
proprietários de farmã-
cias,

'

Nos próximos dias a

Comissão se reúne para
divulgação do, .lívro "A
Droga. 'A Escola e a

"' Prevenção", de - Salete
Maria Vízzotto que acha
se à vencia na. Livraria

. A'Comlssão Regional São Sebastião, ao custo
de prevenção ao Uso In- de Cz$ 96:00. Além dís-

.

devido de Drogas é in- so haverá entrega do
tegrada por 14 membros texto "Os problemas do
representativos das áreas álcool", para utilização
da educarão, saúde, ígre- nas. aulas de ciências e

ja � justiça. Em Jaraguá biologia e. smda, anãlí-
-do Sul, desde, o final' do se do planejamento 87,
ano passaâo, alguns xa- o que foi feite e o que há
ropes e' medicamentos por fazer, além de su

antes, oomercíalízados gestões para º trabalho,
nas farmácias sem o re- notedamenta à nivel 'co
ceítuãrío médico, hoje jámunítãrío,

o proíessor Armando
Cipriani, coordenador da
Comissão, informa que
através do proíessor r

se

pretende afastar ,OS jo
vens do ,vício, índuzín-

. do-os a praticas, sadias de
lazer e entretendímen-

'Pólio: Regiál deve vacinar ·13 Dln
ralisia infantil s�rá de

sencadeada em todo o

País. A primeira deste
,ano, realizadá no dia 23

No próximo 15 ae agos
to, sábado, uma nova
campanha ' nacional de
vacinação centra a ,pa-

de maio, vacinou em

Santa Catarina um total
,de 574 �l)U 'crianças, aci
ma da média projetada,
e agoraí a previsão é de
566.522 crianças de O a

,5 anos. As um milhão
de doses serão distribuí
das nos 4.534 postos fi
xos, . 2.301 postos volan
tes, 867' postos mistos e

156 barreiras, mobllízan-'
do um uni verso de 25
mil pessoas E 1.500 veí
culos.

I

CONCURSO:'Marisol pre.mia melhores
A Marisol S.A. Indús

tria do Vestuário, uma

das empresas líder no '

ramo de malhas em San-
.
ta Catarina. com sede em

Jaraguá do Sul, premo
,

veu um_ concurso à nível
nacional, aberto a tOdas
aS crianças, com a fina-

,

lidade de premiar as

frases mais QriginaiB e

criativas iniciadas pela
expresSão "Mamãe eu

Quero ... ' . O concurso

alcançOu êxito� tendo a

empresa recebido milha-
'res de cartas, alcançan-

do desta forma o seu

objetivo principal, que
foi O de colocar o nome
da cídade e do estado em

destaque na mídia na

cional.

O anúncio . doS ganha
�dOTes dlo, concurso será
feito no dià 14 de, agosto
durante almoço na SER
Ma.risol, do qual partici-,
parão, além da diretoria
da empresa, autoridades,
empresários, políticos ,

e

jornalistas, entre outros '

convidados.

Na região e em Jara- .

guá do Sill,· especifica-'
mente, oS locais de va

cina�ão 's�rão ,os mesmOs.
Na ba�e de Jaraguá do
Sul, cujo cOordenador é
o Dr. Sehastião Rezende
,pilho, Chef� da' Unidade
SanitáFia, €'stP preVistà a

vacinação d.". 12.731 cri-'
anças, das qu�is. 988 "e111
Corupá, 1.514 em Gua
ramirim, fL 110 em Jara
guá do Sal 1.523 e�
Massaranduba e 596 eni
SchrOeder, or.de a cam
panhã ,inicia-se dia 14,
sexta-feira, cása à ,casá.

-

Müller Ma',lha s Horticultura·
.

, vai ser incent'ivada
POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA, NA

RUA ROBERTO SEIDEL 505, EM' CÚRUPA.
•

Vende exclusivamente conjuntos em malhél!

para bebês.

Aberto agB sábad�s a� o meio dia.

Uni grupu de produto- nhamerito intensivo, in
res de hortaliças das clusive _formando lavou
comunidadt:s- de Jaraguá ras demonstrativas. Ja-
84 e de Rio da Luz, par· raguá do C;ul não é auto

ticiparam na terça-feiría, slÜkiente em hortaliças,
4 de a'gosto, de um dia tendo que iroportar' gFan
de campo no munidpio de parte do que consome.

de Guarami\l'im. Orienta· Atualmente apenß,s o pi�
dos' pela Acaresc e com, mentão e G pepino são

apoio-,-do Sindicato dos cultivados mais acentua-
Trabalhadores ,Rurais, damente.
,que cedeu o transporte, Objetiva-se que outras

os prOdutores tiveram o- ,culturas tenham o plan
portunidade de' adquirir tio' intensificado no Imu

nOvos conhecimentos e nicípiO, que 'possui solo
técnicas, despertando o' àe excelente qualidade,
de:SenvOlvimento intensi- água em abundância e

vo da hortícultura. pJ;oprietladc·s próximas do
A extensãp rural pre· centro de consumo, faci

tende fo1'mal ,..-dOis grupos litandÓ 9 transporte e ' a

e promover l!lm acampa- comercialiZação.

'PFt: Convenção em
Massaranduba'

A coordenação' de ba
se de Jaraguá pratica
mente' em todas as cam

panhas t.�Irl assegurado
ceI;Il pOr cellto de cober
tura vàcinéil, no entanto,
,o _municíPIO de Massa
randuba ,ClNI:..pre tem a

presentado deficliências,
face as pecuHaridades, e
não tem ati�gido o ín
dice desejado.

Rio do CampO Rio, do oeS

te, Salete, Witmarsum,
1laió Petrol�ndia e Cam·
po B�lo do Sul. Em. to�os
existem as comlssoes

provisórias' que, passam
,a ser definitivas' com a

eleição dos dirigentes.

o :Parti.do da Frente
Liberal' vai realizar
convenções extraordinä
rias em dez

- municípios
catarinenses no pr!ó�mö
dia 30 de ., agosto�

, São
eles Massafanduba, In

daial, 'IWOmbudo Central,

,

i -
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- E -D I T. A L. �
ÁUREA MULLER. GRUBBA, Tabelli

do Notu o Oficial dIY ProtestoS de Titulos da Comarca

do luaau' do Sul. Eatado do S. Catarina, na forma da

Iei,.tc.
FM Iabel' • todos quanfOi ate edital 'rirem quo

.. acham neato' Cartório para proteltoa os títulos eontra:

Andre Kessmann Miozzo .... Rua Jaco Buck, 121
. _ Nesta _ Com. 11ransp. Rahn Ltda _ Estrada
Rio da Luz 1, km. 15 _ Nesta Dulcía K� Gas
cho _, Rua Lourenço Kanzler _ Nesta ...... Fidelis
Pínter _ Estrada Garibaldi _ Nesta _ Genesio
José Kiatlowsky _ Estrada Ribeirão Cavalo,
sino _ Nesta _ Helmut Schulz _ Rod. BR 280
Km 10 _ Nesta _ Instaladora de Bens Jguá Ltda.
.;.... Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n _ Nest� _

. Iris Pires _ Rua José Teodoro Ribeiro .... Nesta
Jair JOsé Dalpra _ Rua Alexandre Koehler,

22 _ Nesta _- José Flavio Uhelskí _ Rua 338, n°
no _ Nesta _ Rosalt Modas e Repres. Ltda._
Rua Bernardo Dornbusch. sIn _ Nesta _ n·ans.
Madeira Transp. Cargas Ltda. _ Estrada Ano
Bom _ Corupá •.

E. como' os ditos devedores não. foram encontrados
• ou .., recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
Wterinédio do presente edital para quo OI me8QlOS com

pareçam neste Cartório, Da Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim do liquidar Q léU débi� ou então
Gar r.azão pÓr que o não faz, sob pena de l«'OIll 'OI ref�
__ títulos protestados· Da forma da lei,. etc.
IIHIJaraguá do Sul, 06 de agosto de 1987.

Áurea MOVer Grubba _ Tabeliã dé Notas,
.)ficiaJ do' Protestol de Titulos 4a Comarca do J.do Sul

-JaraguQ Video Clube
DICAS DA SEMANA

Prízzí's Honor. De Volta: para o Futuro. Fora
de Alcance. Shangaí Surpríse , Viagem ao Mun
Jo dos Sonhos. A· Missão. O En] gma da Pirâ
mide. Falcão _ O Campeão dos Campeões. A

Hora do Espanto. Dot e Koala. Golden Girl�.
Govergil. 9 1I2Semana� de Amor. Bntre- dOIS
Amores _ I e 11. He Man L O Segredo da Es

pada Mágica.
Conheça o prático e seguro "Video Cheque".
Partidpe idas nossas promoçõe� de Julho e

Agosto •.

I

JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. GetiiHo Vargas
. Do 49 _ 10 andar .; sala 109 _ Fone 72-2059.

Escri'lório . de Topografia
e ,Engenharia

DESMEMBRAMENTO�, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.'
PROJETO� PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR
ÇAMENTOS.

Encaminhamos toda a documentação.
'Rua Reinoldo Raú nO 86, 1° andar, sala 3

Edifício Mário Tavares, próximo do Posto de
Saúde.

'

.. �

Contactos: pone 72-2416 '_
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Região já leDl órgão de defesa da ecoloDlia' popular �

A região Nordeste de um produto a preço mais
Santa' Catarina ,fá . conta em conta, por exemplo.
com um órgão para a de- Haverá aínda à dísposí
fesa do consumídor. 1�a- ção õ telefona 198, on

ta-ge da' Coordenadorià
I

de o consumidor poderá
Municipal de Defesa da .íezer as �uas reclama-'
Economia Popular, que' ções, I

foi instalada oficialmente O vice-governador Ca

día 29 de Julho, em Joín síldo Maldaner destacou
ville, pelo 'vice-governa- a importância da criação
dor Casi110 Maldaner. das COordenadorias Mu
A ímplantação do novo nlcípaís de Defesa da

órgão publico estadual Bconomía POpular, cítan

-que irá fiscalizar preços do.que Santa Catarina,
'e orientar . a população. até então. carecia de um

EÓ pôde SfH' instalado órgão' a nível estadual

graças a rim acordo feito que viesse atender' oS
.

entre a Ctdasc e a Sunab. anseios da comunidade
Este novo órgãO de de- catarínense na f\sca�itla

fesa do consumidor irA ção de preços e produ
atuar em 14 municípios tos.
da região Nordeste . do A Acaresc também te

Estado (incluindo todo o rá a .íncumbência de
.
a

Vale do Itapocu) e ínící- judar a colocar melhor
almente contará com 18 os .produtos no mercado

. fiscais que terão a �. in- como também a comer

cumbência de verificar cíalízé-los. Nos próximos
preços e produtos, autuar dias técnict.S do governo
comerciantes iUcitos e do Estado irão ministrar
também orienter a po- cursos, prepa,rando" Os

pu1J;ação onde adquirir supervísores que irão a�

Poslo de� Veodas MarcaDo
Chapá..., bonéll,

_

�lr�. ca,...., 1110$)
bermuda e cordal.

Em 'frente i fábrica. _ Amplo 'estadoDaJilento.

Um tO«l'l_ d. iUIlor.,Dê flor... quem Vg�
ama. Decorações, buqu", uranj., planta OI1l.

mentaiS, corou, COlD streg. a dQm1cll�o.

Casa.'- das Flores
Relnoldo Rau OOG, esqui.. com a Joio Piccol1.

Serraria Jarluuá -. Lida.
(BEHUNG)

Vendas de madeir.a em geral e serviços de

serragem
-

Rua S3.o. José. n° 143 ...; Bairro Jareguã Esquerdo
Fone 12-2963 •

. sAVlO MURn.O PIAZERA DE AZEVEDO

�LO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS

'Direito Civil _ Crlminal _ Comercial

Trabalhista ... Esportivo

Novo endereço _ Mar.
Del g1 ...: Sala 1

Deodoro da FoD.!J.eca

.' <

,

tuar em todos os 14 mu

nicípios que serão be
neficiados com o novo

órgão estadual de defesa
do consumidor.

POUPANÇA �DE
8,9% EM JULHO

. O Banco Central divul
gou no início da semana
o rendimento das cader
netas de poupança em

julho, de 8.906%, corres

pondente à variação das
1..etras do Banco Central
(LBC) no período de 19
a 31.' Para Os poupadores
houve um ganho real de
5,6% .

em' . relação à infla
ção que foi

.

de 3.05%,
resultendo na maior ren
tabílídade obtida. este
ano, superlos à de feve
reiro, que chegou a 5,5%
Computados os dois úl
timos' meses o rendimen
to da poupança' acumula
da foi de 29,05%, pouco
inferior, entretanto, à
inflação de junho! julho,
que fícou em 29.90%.

A °partir deste mês. a

remuneração da caderne
ta de poupança passa a

ser definida pela varía
cão da OTN' (Obrigações
do 'Pesouro . Nacional],

. que reflete o IPC [Indí
ce de·-Preços ao Consu
midor), maís 0,5% de ju
ros ou a LBC se esta for
superior. O reajuste do.
PIS/PASEP e PGTS fOi
de 8.3641%.

ÇOLtiNA EVANGt:UCA

CULTOS: Neste sábado
às' 18h. no centro, em

português. Domingo, às
8h30 em alemão e às 19h
em português.
CURSOS; De batismo �

dia 5 de Setembro, às, 15
horas. De, noivos nos
dies 19 e 20 de setembro
começando sábado às
I1h. Maiores informações
na secretaria, pelo fone
.72-0892.

'.

: LEMA DA SEMANA:�
Andai -como filhos

.

da
luz; o truto da luz con

siste < em toda a bondade.'
justiça e vE'-r:dade. Efé·
sios 5.8b-9

PRECE; Mß.AGROSA
Confio em Deus com'

todas as minhas' fot·
ças. Por isso peço a

Ele que ilumine o meu

caminho e me conce

da a graça que tanto
lhe peço. Mande pu
blicar e observe o que
acontecerá no 4° dia.

(T.S.M;) f·
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Este Jornal 6 _ocla�o a ADJORI/SC e ABRAJORL

Helojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e Da Get6Ho V......

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas P"'. todas Ia finalidades

Apo tamb6m aqUecedortl a,

eneqla 10_.
R.ua Felipe Schmiât, 279 - Fone 7�-0448

es-.
... .

"'" VIAÇÁO CANARINHO LTDA.

Program� bem as suas viagens, de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua
,

frota. Venha conversar conosco.

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

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PREtA)

TUBOS SANTA HEl.ENÀ J._TDA.
- ,

FÁBRICA: RUA,JOIN"ILLE.1016�FONE(1I473) 12'1101'-
,

ESCRITÓRIÇl: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI':i,1I9. fONE (0473) 72·0066

JARAGUÂ 00 SUL- s'c

Foto
Fotografias _ equipamentos de c1�e

'foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302

Lanznaster
:e HORA DE .BRILHAR

Jóias, relógi0s, alianças e

presentes finos é com a nova

'·LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 :....:. Jaraguá do Sul.
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IIA Hlstóda de nossa geDte BIo Pode ficar só na saudade"

,
O Passado 96 é ImportaBte se o tempo foi bem emprégado.

-,

CONFIRA A HIST()RIA ...
'Barão de Itapoou

Líno, Zézo, Jariôt,' Fachi
ni e Acäcro .

HA 51 ANOS com o Seu ramo de ne,- _J. Andrade, da pá-
-Em 1930. como em gócío, na Mal. Deodoro 'gina ESPOR1'ES do CP,

todos os tempos, a poli- defronte da atual Lojas comentava o próximo
tíca era uma constante HM e anunciava a lí- 'Campeonato estadual' da
e o' jornal da terra "COR- quídação total, a preços 11:t divisão ei,€ profissionais
REIO DO 'POVO" era re- realmente baixos. ,e o aproveitamento dos

digido em lingua nacio- ...A Vva. Oscar Ma- atletas Ellzardo:e Gui
naI por drversos ,rediato- thias, de Jeraguá e Mar� 40, pelo Baependí .

res, e em língua alemã, celino Martins e Sra. de .HA 22 ANQS
pelo Prof, Roberto Porn- Canomhas, partícípevam ,.

_ A Assecíação Comer
dorfer. E notíctavaín que '0 noívado de seus filhos cíal e Industríeí de Jara
em fins de junho/ ::''0, se Baronessí e Amaro. guá do Sul olhava pára o
daria à vaga, de . Inten- .....Ainda consternados . ensino na região e. di
dente Distrital de .Iara- com ámorte de Johanna ante da possíbilidade

'

da -;

guá, com o pedido de e- Katharína Zahler, nasci- �ns!t:a1ação - do curso clH
xoneração do sr.: Artur da Kéls; aos 58 anos. 7 entífíco no Ginásio São
Müller, o que criava uma meses e: sete días, Anton Luis, solicitava-se aos in
crise aguda na política Zahler, Heínz Zahler, e teressados no referido
local. Motivava· esse Família, Willy Kels, curso, a - inscreverem-se
fato a candidatura de E- Kaethe Parlíngs, nasc. na ACIJS, em sua sede,
míßo Piazera,' antigo Kels, Bartha weber, aase, à rua: Cél -. Emílio Carlos,
chefe da Aliança Liberal Kels e Maria Janssen, Jourdan. n" 175, sala 1,
e naquele Instante desli- nasc, Kets, em Buederích entre ß e J1 horas.
gado daquela agremfa- Du��rf, AI($lan\ha ....,0 escrnor ,e jornalís
ção, mas e maioria dos agradeoíam aqs dr. Ba- ta Augusto Sylvio Pro-
fiéis à .candldatura -, do talha e sua esp. Wally doehl era requisitado'
Partido

-

Republicano _ Srta. 'Mariechen Janssen, para ser -O secretãrío
Júlio Prestes _, pediam Família Gumz: Sra. particular da Presidên-
a nomeação de um de Kaethe Rndclí, os drs. cia da Assembléia Le-
seus correlegionários.;Waldemíro Mazureehen gislátiva q€ Sta, Catarí-
Aqui chegavam o prefei- e Gotzmenn, bem como !na. Dizia ia tmprensa
to Ulysses Costa e Ma- ao Rev. Pastor Hermann jeraguaensa. que a distin
rinho Lobo, para alinha- Waídner pelas palavras ção era uma justa e me-

varem um" acordo, '

'

'que consoladoras.
-

"

,

. recida 'recompensa à um

não saíu. Salídáríos com -Ecoavam ainda os Intelectual de sobejos
um candidato do P. R. C. festejos dos 50 anos de méritos ,

- portador dê tí-
,estavam Guilherme Wal- fundação de Corupé , Em ;fulos honorífíoos, aca-

ter, Walter Brelthaupt, frente 'da Intendência dêmícos, membro de
. Artur Müller, José Em- reaüzava-se missa cam- Institutos de C�ura,
memíoerfar, Carlos Mey pal, comparecendo o dr. com a comenda' (Co
João e Adolfo Emmen- .Armando Simone'Pereira mendador)-' pela Ordem
doerfer, Emllio Stein, Ja Secr . do Int , e Justiça, Titular de Los Caballeros
cob .Buck, Reinoldo Rau repreS. o Gov. Aderbai de América I

Arnoldo L. Schmitt, Ve- Ramos da- Silva, 'os depu- HA ln ÄNOS,
nâncio Porto: Victor Ro- tados Gu'Jbe(me Urban e -Em 1977, na édiçãO
sentierg, Frf'derico Moel- ATtur Mülle�, falan�o, el;!pecial de 25 de julho
ler, Augusto Mielke, Au- na 'ocasião o ver... José comemOratIva do alio' 101
gusto Fuchs, Fritz, VO�1 Pas�aliní, Artur Müller da Iundação de Jaraguá
Henrique Kreut_?;feldt, o repres, da Governador do Sul, uma nota que a

Major Julio Ferreira_, Guilherme Urban e dr; bordava de forma curia
WiJly Lagmann e Edu- Priamo do Amar�l e .sil� sa a maneira de� pedir o

ardo Kellermann, jun- va.· Promotor. José PaS- pagamento da aSsinatura
tando-Sê a: 'estes ainda qualini oferecia· aos visi- de jornal: "PENSE BEM!'
Henrique Pi.azera, Victo- Jarites :um Jauto café e à 'SE você soubesse_ o .quan
rio Piazera" Arthur nOite era feita uma visi- to ê trabalhOso fazer um

KarSten, Alberto Maser, ta· ao sr. Ottü HillhrecJ:ü jornal: SE você soubesse
Emru.o P.lazera e J-osé um dos poucos sobrevi- q luta de um-jornal para
Lazzaris. ,,' Na Convenção ventes do!'! primeiros i- sobreviver; SE você Sou
dQ PRC na Capital, 'o pre- mfgraDtes que chegaram besse o valer da Imprensa
feito Ulysses Costa, Ma- à entã.o Hansa. para defender ·os Seus
rinho Lob0, Arthur Cos- HA 30 ANOS ,direitos ê reivindi\Cações
ta e Hans"- JordaIi, ti-- -Em 1947 era disputa- SE vOcê soubesse a ener
nham uma longa conyer- da a täça "Farmácia gia que dispende o cé
$a com os srs. drs; Ful- Schulz,l entre o 'Acaraf rebro de :om jornalista
vio Adducd e AdblpihO e ö Baepe'Qdi na melhor para lhe dar um jornal
Konder, sobre a política de três partidas" empa- ,bem feito; SF você sou-"
de Joinvilje. O "Correio tando 0S' clubes em lxi besse qu'e o jornalista é
do PovQ" que já antes nO pri�eL�u jogo, gols uma claSSe d� eternas a

falava enl emanc'i.pação, de MáriO ,Voigt (contra) perturas financeiras, por-
a partir dE; então dava e Tiiã(), d"" lpena�ti. Os que o rámo é ingrato;
ênfase aoS mOvimentos quadros: Baependí: Gaul- SE yocê sOubesse de tudo
separatistas, alguns

�

vio- ke, Piazera. (Reiner). ,e isso, por certo coopera
lentos contra as desaten- -Octacílio; ,Amel1icanö, ria conosco, 'assinando

,

çóes de 'uma, 'comunidade Zico e Heinz; Nutzi, Ta- os jorni!is ,Ja ciçlade, em,

que queria a autonomIa. ranto, Samir, Hamilton e honra _ao. mérito de uma
....Em 1947, Maria Be- T"uribio. Acaraí: Fio, classe extraordin..ariamen_

chara avisava que não Mário Voigt, e Verg�n- te heróicá.· e, sobretudo,
queria mais continuar:' des; TiãO, Vinó e ChICO pagando sua assinatura'.

II
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informe Paroquial
PARÓQUIA SÄO

SEBASTIÃO,
MISSAS: Neste sábado

[dia 8), 14h30""':' Matriz
(míssa uaS crianças), 16h

Rio Molha (missa e bên

çã-;) dos doentes). lc1h30
..... N. Sra. Aparecida e

N. Sra. 'ie Patíma. 18h

_ S. Estevão (festa vo

cacional), 19h '...., Matriz,
S. Luiz GQnzaga. S. Ju- I

cas 'l\adeu, S. Francisco,
Santa Luzía ,

.

Domingo
na Matriz às 1. 9, e 19h;
8h em S. Cristóvão, S.

João e N •. SJa. Perpétuo
SocorrO; 9h _ S. Estevão
9h30 _ São Jose e 16h_
Rio Molha.

MENSAC..EM: A voca

ção faz parte do plano
de Deus. Tende criado o

homem chama-0 a todo
instante a assumi� um

sério compromisso. de ví

'da: colocando-se a ,

ser

viço dos outros, como

administrador da Graça
de Deus. Ninguém vive

ou morr<e para sí.mesmo.

Quando olhamos para a

figura do pa1 de família
sentimos () quanto Deus

nas ama e quanto é no

bre a vocàçäö de ser Pai.

Neste dia dos pais. temos
que nos perguntar:
quanto vale um coração
de pai? Um coração

'

de

pai é tanto mais rico,
maís simpático, mais
profundo. reais equilibra.
do. mais feliz e· realizado
quanto maís harmonia e

paz conseguir manter e

alimentar dentro de' sí.
E u:Mdiá-}Qs' gratuíte
mente e alegremente a

sua volta.

Um par que conseguír
:

ser um pouco disto) tu

do, será um. pai: com um
rosto alegre; Sabemos
que o rosto de um pai a
legre. representa ii fésia·
de Deus que existe den
tro deste cQração de
Pai. O rosto de um pai
feliz. representa a certe
za de se estar cumprindo,
a verdadeira miss�o

-

de
pai 'em .. meio a: família,
em meiO ao mundo que
apresenta tantos desafios.

Intormatívo Retárío

.

O QUATRO-MEIA-CINCOK
• j

"Unidos
. para Servir, dedicados à Paz"

,O GRANDE' MUNDO tam o compromisso,
DO 'ROTARY

�

assumido .pelo Rotary
.,

Foi a experiência do· de promover e auxí
Rotary Internatíonal liar na

. imunização an

com programas inter- tipólio da . população
nacionais que atraiu infantil mundial até o

Os que se ínteressavam ano 2005, centenário
pela paz mundial. Em do Rotary. Até o pre-
1943, os rotarianos in- sente. 0- Programa 3-H
gleses eonvöcaram alocou US$ 4 milhões
uma conferência pera para a imunização de
discutir a organização 23,,5 milhões de crían
de um programa de, ças em 1 � países em

íntercâmbío educado- desenvolvimento.
- nal e cultural de äm- O primeiro destes
bito mundíal , Eventu- projetos, lançado em,
almente, como resul-, 1979 nas Filipinas; i
tado dessa reunião, à munízou 6 milhões de
qual compareceram crianças desse país

. os mínístros de 'educa- centra essa doença ín
ção de vá90S países. cepacítante. A Orga
foi criada a Organi- nização Mundial da
zação F.ducaciona!, Ci- Saúde informa que o

.entífica e Cultural das número de casos de
Nações Unidas (U- políomíelite nas, FHi
NESCO). Em 1945, 49

.

pinaS diminuiu apro
rotaríanos serviram xímadamente 60% en
como representantes, tre 1980 (> 198ü, com

conselhelros ou con- provando o sucesso do
sultores aos 46 países projeto.
que origtnalmente Mas, novamente, o

constítuíem- as
.

Nações Rotary ainda é muito
. Unidas. durante a mais que iSSO. A prí-
conferência que essa meíra e mais extensí-
organízação realízou va atividade da Fun
em São Frencísco . dação é seu programa
Mas os rotarianos não internacional de bol
se deram por satísíeí- sas educacionais cria- ,"

tos somente com a dö com o propósito de
:funçãÓ , de consulto- fom�tar a compre
res. Desde o início do ensão mundial através
Rotary, a. prestação de contatos pessoais.
de serviço . tornou-se Desde 1947 quando a

"uma tradição que con- Fundação Rotäría do
>,tinuou crescendo e Rotalw'. International
que floresce hoje em outorgou as primeiras
'dia através dO Progra- , 18

.

bolsas de estudo,
ma "Saúde, Fome e maís de i4; 700 pes
Humanidade" (S-H), a- SOas já se beneficia
través cos programas ram com a' oporturrída-

.

'de Serviços
à Comu- de de estudar por um

nídade Mundial e a-. ano no exterior e si
través dOs programas multaneamente -_ servir
de Subsídâos Eßpeci- como embaixadores da ,
ais da Fundação Ra- boa vontade do Rota-
tária . cy. As bolsas da Fun-.
Dentre as centenas

.

dação podem ser .
de

de projetos desse tipo pós-graduação, pré
um exemplo impOrtan- . graduação, fortmação
te sãO as campanhas profissional para pro
de imunização do Pro- fessores. de excepcio
grama 3-H. de ,cinco nais e: jornalistas.
anos de duraçao. . Es
tas campqnhas exten
sivas, às vezes de ní
vei}' nacional, susten-

.1

ADVOGADA
/

Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras --acidentes de tréDsltó - in-" /

ventárlos - cobranças e advocada em
.

geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala, 4 - Fone 72-2711

(Da Comissão de Re-

lia.çõeJ Pú�cas ido
Distrito. 465, 1987188)

Escritóri�Caotábil�Garcia
CRc-se lob n9 0075

)!aalt.. fDCais e cont6bels

Imposto de Renda
- R8Ilstro de' Micro-Empresa.

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

, Persianas horizontais e.verticais,
box para banheiros,

dtvlsõu, toldos, portQ s_aniGnadas, ..quadrtu
e cercas em alumlnlo.

Consulte-nosl Fone '12�0995

ESCRITÓRIO JURtDlCO

José ,Alberta Barbosa
Alexa'odre Oellagidstioa Barba$a

ADVOG,,\.OOS

Rua, João Marcattc U. 13 _ 29 andar, Sala 204

J.ragui do Sul.

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CQ
MiRCIO DE MOTOS, ASsiSTBNCIA TECNICA

'E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NBSTA H O N D A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A: SUA MAQUINA.
Ruil AdéUa FlIcher, 239 (Rodovia BR-.280)

FOBe 72-2999..... Jaragu6 do Sul _ SC.
ii. ,_.

_

A garantia 'da se.u carro vai: mais longe· com a
PLANO DE GARANTIA: EXTRA FORD

. .

,

Ele começa quando tepnina a garantia- normale estende-se até 30 meseSj sem lImite de quilo
metragem, pl o ESCORT" DEL ,REY. Tbdos, oscempradores de EScort" Del Rey têm direito ao

PLANO DE GARANlIIA EX1RA até o 9° mês após a compra do veículo novo, EStamos as

suaS ordens para explicar; esclarecer e :lnformarsobre"o -PLANO GARANTIA EXTRA.

" 1.. 1! ..)
Av�' Mal; Deodoro,- n°· 1.58..; Jaraguá do SulISÇ. Fon.. 72-1777" 72-1905 e 72-2814
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ENCONTRO DE

CULTURA

Realizou-se segunda- WEG AUMENTA EXPORTAÇOES EM 1987

feira, día: 3, em depen- O Grupo. Weg, de Grupo Weg DO mercado
dências do Teatro Alva- Jaraguá do Sul, o maior internacional oeorreu em
rö' de Carvalho> em Plo- exportador �brasileiro de 1970 e desde então a

rianópolis, Q I Encontro.o motores elétricos, deve- presença da marca tem
Estadual de Cultura, pro- rá elevar suas exporta- crescido, atingindo os

movido pela Secretaria cões. em 1987, de
o

US$- Cinco contínentes, atra
de Cultura, Esporte e 8,1 para US$ 12 milhões. vés de 40 representantes
'TIuriSJllO de Santa Cata- No ano passado foram no exterior e 300 pon
rína. COm a participa- _ exportados 99,2 míl mo- tos de essisténcía técnã
ção da secretária Zuleíka tores elétricos, o que ca, No setor de pescado,
Mussi Lenzt e da superrn representou um aumento onde O Grupo também
tendente da Fundação\ físico da ordem de 17% atua, as exportações. a
CatarinenSe de Culturas em relação ao eXeréicio tingiram US$ 715,5 mll
Lygia Roussenq 'Xavier anterior. O ingresso do no ano passado.

'

foram discutidas as di- o

ratrízes para a cultura e
programas de ações con-

o juntas entre a SCETtFCC
Municípios, Órgãos e

Entidades Culturais.

POL1JIÇÁO: KOHLBACH
INSTALA EQUIPAMENTO·

A Kohlbach S.A. aca

ba de ínstalar exausto
res e coletores de pó em

seu setor de produção, '

o, Jaraguá do. Sul esteve eliminando a poluição do
rapresenteuo no Bncon- ar por partículas e me

tro pelo assessOr· da lhorando as condições de
Fundação Cultural Car- trabalho des funcionários
los Cezar Hcffmann. 'o do setor; O equipamento

antípoluíçãö é composto.
de cabeçote depurador
de efluentes instalados

O governo muníclpal nos fornos "CubiIlot",
de Guaramírím concluiU que eliminam os resíduos

a retificação de dois tre-' sólidos provenientes da

chos de rodovias muní- fusão do ferro gusa. A

cipais, eliminando cur-' �eça: foi, desenvolvid�
vas de há muito reclama- totalmente pela própría
das pelas � comunidades Kohlbac�. ,uI?-'. �oletor
benefícíadas. Uma foi de pó vía-úmída, instala-

na localídade de Guami- ----------.......-----------

ranga e outra
o

em
. Corti

ceira. TJais serviços eram
necessários, uma . vez

que, príncípalmente a

estrada Guamiranga é
largamente utilizada por
caminhões no transpor
te de areia, haja vista II

que lá' localizam-se os II

principais' poritos de ex

tração do míneral., Tlais
rodovias, como a -estra
da Bananal, devido o ao

grande fluxo de cami
nhões, tern obrigado o a

COnstante r' rilUtenção.

----��-----------

do no complexo -de pre
paração de areia, que eli
mína, através de lavagem
todas as partículas do pó
resultentes do processo.
Este equípamento consta
de um .sílo captor em

cortina ,la água e de
um tanque de decanta
ção, o

tendo sido desenvol
vido, também, pelo pró
prio . pessoalda empresa.
No setor' de rebarba

ção da fundíção 'foram
instalados' 1iltIOS de man"

ga que absorvem o pó
de ferro fundido cínzen
to procedente o

da ópera
ção, fabricados pela Ima
pa S.A.

EM GUARAMIRJM'

NOTA DE AGRADECDdENTO
-Os famWares -enlutados da saudosa

ELVIRA DA. SII.VA

falecida no dia 29 de julho, agradecem as ma

nífestações de pesar e de apoio recebidas por
ocasião do desenlace, aos que enviaram ílo

r�, coroas e telegramas e que acompanharam
o cortejo ao Cemitério. De modo especial a

gradecem aOs esforços médicos do Dr. Agosti
nho Bianchi e· as palavras de conforto espírí-

, tual do Pastor Belmiro de Moraes, da Igreja
Adventísta do 79. Dia de Jaraguá do S�1.

.

A todos, enfim, º imorredouro agradecimento
dos

-

íamílíeres.

Confecções Sueli Lida
VesUndo bem Senhora e Crlaaças

o

Vá conferir a mals, variada c:oleçlo aproveitando
as vantageDS do preço e c:recI1árlo SueU

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

. F. 72-0603, Jaraguá do Sul ... SC.
Loja 2 Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 -

. Jaraguá ia Sul _ SC. .

Spezia & eia. Ltda.
.

SERRARIA E SERViÇOS DE TRATOR
Madeiras' para construção e serviços de trator
cOm profissionais altamente especializados.
Rua Joio Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá EI
querdo _ :t:0ne 72-0300 _ Jaraguá do Sul __ SC.

Lanchonete Disnev'
Marque o seu encontro na

o

LANCHONETE '

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

.

Marechal, Deodoro ·507 _
510 Luis.

defronte o Colégio

Dr. Altevir A. Fogaça Júnior
Ora. Osvalinl Vargas Rodrigu�s·

,',

ADVOGADOS

Rua Domillgo. da Nova 102 _ Fone 72�0498
JaraguA do Sul-se-

Comercíel Flerícní
.

MAQUINAS B EQUIPAMENTos
PARA ESCRITóRIO.

Auiltçcla .técnica de Máquinas de escrever.
calcular, Autenticadores,. Caixas Registradoras.
RelógiO. ele Ponto e Mão de obra. CONSUL
��� , I
Rua: Ven4nelo da Silva Porto, 353
FODe: 72-14:U2 0_ ,Jaragu4 do Sul

IIiIERIMOYEIS'
Intermediária de
Imóveis Ltda.

_ 1 casa mista com 117m2, na rua Bertha We-
ege, com, terreno de 2.-50�

o

,

... 1 casa de madeíra com' 66m2, ne rua Eines-
to Lessmann .'.

"":' 1 apartemento no Edifício Ana Paula, 1'88m2,
>:19 andar .

_ Vende-se um sitio com 20.000m2. com casa

semt-acabede, 5 lagoas em Schroeder, próximO
do centro •

R. Jgão �íc�oli, 104 - fone 72-2111- Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Franz Fischer teria Si- - -

do um dos húngaros en- I presença bu'ngara eil Ja'ragua' Karsten; 87 -de Joseph
tre outros ilustres que .'

"

' Scheuer; 88" de Emme-

se destacaram entre aS rích Ruysem:' 89, de Jo-
1i� d' did to (� artiao de uma série de cinco) han Butschardt _ 'Franz
..evas e can 1 as. apr�_�,ímevam de Rl'O tab ]!e en

' -

t d' f' d 'estíl d
'

_

das vter
1,AA:1 • es e c. Q(. en en l- re ma o· es I o e, vestír Fischer: 90, "de .Joseph

. ocupaçao as terras en- Cerro. At€nto ao, movi- ent d."f
tãO demarcadas na loca- ,m o ,I erente entre, co- da terre que haviam deí- Bankhardt: 91" de Johan
ndade' hoje conhecl4a mente de pessoas que lonízação e povoamento, xado ne Europa. Nepomuoeno Leutprecht:

,

G íbaldí N...... sie vinham, ocupando os es- o sentido que para tais Nos lívros encontrados 92, de Anton Eíchínger:por an' • .: ote- paços' demarcados, de caso Ih t ib e br' S /

que todo o atual municí- ,,� e a. num o a pelo .sr. Nelson Alexan- 93, de Joseph Kr'UID&
. pio dé Jaraguä do Sul é próprio punho, a 'lâpís,

_

de 'língua mgle�. �n- dríno, entregues ao sr. cker; 94, de .Johsn KIll,

montanhoso, à exceção. Franz Fischer deixou a- tre as enotaçõés feitas Francisco F. Fischer e mecker; 95, de .Johan
dos vales des rios Itapocu notado esta interessante por �ranz .Flscber está, que c!'everaQ pessar às Pansteín: 96, de Johan
e Jaragu , Cartógrajfo( estatística da entrada de tambem, a que se refere mãos da Comunidede dê Vàgí: 97, de Gabriel
Waldir Fausto Gil, do

- húngaros, alemães, ítalí- à imigração italiana que "Jaraguá_84, 'a pesquisa Lescovics � no Ribeirão

))epartamente ESjtadual anos, como se vê adían- se deu Ri) .öno de 1892, 'revelou a' presença dos dos Húngaros: 01-b, de

de Bstatísíca, quase no te: imigraram 230 húnga- com a entrada de 116 seguintes, de acordo com Johan Keller: 01, de. Jo-

final da década de 30 e- lOS em 1891; 149, em pessoas. o lote adquírído e a sí- han Salomon; 02, de' Va-
laborou mapas da região> 1892; 6, em 1893; 156, em Fotos ainda exístentes tuação .ío mesmo: na lentín Leitold; 03, de

, Sul que 6 conhecida por , 18�5 e 165,· em 1896, to- com as' famílias ímígran Estrada Jaraguá _ Lotes Johan HartE::I; 04, dê
serra Gar!baldi e a co- talízando i06 pessoas. .tes húngaras' dão .às ge� nt? �9:, de Geoig Binder}. Prof. Stephan S�öckle,
Ionização se deu de íora Alemães entraram 561 rações maís recentes a 62, dé Jakob Stenger: 65 05, de Andreas KIiamel',
para denro do atual mu- pessoas, em 1891; 91, em idéia de' COmo VIVIam, de Michael Graf; 66, de 06, de Joseph Steíerleín,
nícípío, via río Ada, e 1892 e 82, tm 1893, com' quando se tínha nas in- Ignaz Wásch; 67, de Jo- Joseph Brnhofer, Johan

Rodeio, situanlo-se ao um total de, 734, Uma' tenções ela criar o prí- seph Beck; 68, de Georg Kíss, Vva. Anna Kirs

longo do segundo maíor anotação parece comple melro quadro urbano, WaSCh; 69, de Lorenz then, Johen Barkhardt,
río do então sertão do tar a informação quanto nas terras de Ninow, na Peng; 70, de Johann Har- ,Franz' Schwarz e Lajes
Itapocu, formado lá. nas aos alemães, pois dá co- localidade de . São. Este- 'di; 12, de Joseph Lesco- ''rodt - .no RibeirãO das

. cabeceiras pelos ríos Ga- mo sendo a maíorta for: vão, segu!i:do dos {terire- wícz: 73,"de' Vva. Maria Pedrast Gabnel Mareteí,
- ribaldi,', Coríne. Jai')aIia- mada por teulto-bmsilei-, nos pertencentes às Co- Panstein: 74, de Vva.

I Michael Gatsch\e'r, Flo-
)Ca, Rodrigues, �usta, ros. ,A esse respeito já munídadss Católica e E- Ottílía Trapp; 75, de' -rían Spíes, Joseph Lei-.

Cacilda, AAce Húngaros �e manifestoú Walter vàngélica e,' na entrada Georg 'Sténmacher; 76,' toldt,' Joseph Zafin, Jo

Cascata PedraS; Budlal,' Fernando PlazZa eIQ, ·Seu do Ribeiräo Cacilda :a de Joseph Ma(�ll; 77, de seph Bechel, Michael
Stutzer, Cerro, Pedras interessante trabalho- A imponente E'dificação de Vva. EV,l Fix; 78, de· Leithold, Franz Steler-

Brancas, Stinghen' e
'

Mo- COLONIZAÇÃO DE Georg Wf1!f, onde se re- EID.�rich Watzko;' 79, de lo'in SIlt. JoSeph Bokor'
lha, Dai a razão parque SANTIA CA1ARINA, dan alizavam os tradidiölllais Ma:rtim Kh;p'nhans; 81, Fex:dinand Koller, ,JO)Sé
os lotes demarcados,' ,os dg à Colônia Jaraguá ca- encontros dos moradores 'de Mathias Reiser Jnr. Heiter, Joséph Koch, Jo"
Seus n1Í!Ilp.rós aumentáMo nío ,sendo de outra forma que alVcompareciam em 82, d� Johan' Papp; 83, seph Schogor e Emerich
vam a med;da que s,e de ocupação da terra, traje complEtp, no rtlais de Mathias ReiSer Sm, Stenger.

'

84, de Anton Fischer; 85
de Johan Fodi;J 86,. de'
,Karl IIles; RG, de Marcus

I
I·
I

, "

Clíni,ca Veterinária
SCHWElTZER
WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica de �Pe<ruenos .

e grandes animais, cirurgias, vacinações"
raio x, internamentos" boutique,

-

Rua Jólnvllle, n' í.178 (em frente áo Supermercado. Brelthaupt)
_.....-__

'

_'_ F�ne 72-2840, _ J�.á do Sul - Santa Catarina.
,

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

Seguro é

Prestação' de' 'Serviços
" Consulte'�IDS

.

\

, Seguros A. Garcia
Rua ExpedicioDárlo Guinercindo da Silva D' gO, l' andar, Sala 2

FoDe_72-1788 _ Juaauá do SuL
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(EugéQlo Victor
SchmUckel)

C h a. I é
NOBILlAalAE
UPRIISBNTAÇOBI LTDA,

Rua RemoIdo Rau 11 _ Fones 12-1390 e 12-2321 .

_ CRECI 6'(3-J�
,

V IND .•

Um l�rreno nâ Rua Amazonas com área de

822,00m2 próximo SCAR
"

/'
Um Terreno na Rua COlirado Ri�ge�,' com

area de 567,50m2 lateral Mal. Deodoro
Uma casa em alvenaria na Rua Thomaz Fran�

cisco de Gómes com 200m2 próx. Apae
Uma caSa de ID.adeira na Rua ".lhomaz Fran-

cisco -de Góes com 50,00m2 em terreno de

800,00m2.
'

Uma casa de madeira na Rua Ilha da Piguei'rd
cam área de 100,OOm2 em' terreno de 1.961,OOm2

, EM GuARAMIRÍM .

Um Terrena' com área de 640,OOmZ, nos ·fun Ír!;i
da Rua �8 de agosto, frente para Rua Padre Ber

nardo Füchter
.

Um Thrreno com área de 900,00m2 na Ru,a
,Gen(}veva, Beber Pisetta a '190 metros da Rua

28 de Agosto.

OPPU'S
Vídeo Clube e Locadora

Folo
.

Piazera
FOTO _ SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 .;_ Fone 72-C)2Gl!

SUPERLANÇAMEN10S GLOBO VIDEO:, ,

,

Vá e Veja (drama) _ Outubro (drama) - Let's Spend TM Night Together _ Rolling Stones_
(Show)-Diamantes (Aventura) _ Ansia de Amar (drama) ,_ Chorus Line (MusicaB _ Alugados
nela Inferno (policial)-Dever Conju.gal (Comédia)-o Dia do G0lfinho (Aventura) _ Dá-Ihe�Duro

Tlrinity (comédia) _: Assassinato ,Por Decreto(Suspense) e os campeonissimo� já lançados:
PLATOON; A COR PURPURAi HAREM'

'

ConheÇa no FOTO PIAZERÁ o novo suporte de pilJléde e teto para TV e Video: "Flexvidéo"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Advogado diz que o empresária deve execular o bancl lallaso -
---

A convite da ASsocia

ção Comercial 'e Indus-.
trial da: Micro e Pequena
Exnpresá dI' .Vale do lta

�ocu (AMEVI) , esteve

em 'Jaraguá dO Su�, nç
dia '29 de julho, o / Dr.

Roberto Zimmermann,
advogado aspecialízado
em direito empresarial,
que discorreu sobre Re-

7legQcia�ão de Dívidas

Bancária� . Em razão da
,

intrànsigência dos " ban

.cqs nó refinanciamento
das dividas de ' acordo

c9m a Resolução 1335 do

Banco Cen.t.ral e a co

brança de abusivas taxas

de financiamentos e ju
ros de mora, além da cO-'

branca indevida de mul-

ta contratual e honora
rios advocatícãos antes
do, protesto ou de ação
judicial, o Dr. ROberto
Zímmermann alertou aOS

empresários 'que efetiva
mente 'estiverem entren
tando tais problemas que,
em hipótese alguma se

desesperem.
Para tOdOE disse, exis

te uma saída honesta ,e

honrosa. os empresários
nada tem a temer, pelo
contrário, os bencos tem
tudo a temer, pois estão
desobedecendo a lei e

cometendo crimes passí
veis de punição .Enfati
zou o palestrante que as

empresas não devem se

colocar na posição de

\ Editora' laaça cartilhas sDbre
trânsito e prevenç'ãa

A Meta Editora Ltda, to e, aínds.: 11m programa
de Curitiba. está premo-

-

didático odontológico,
vendo o lançamento de únicas no Brasil, que vão

duas cartilhas de caráter ser Iançades simultânea-
educacional e cultural e mente no nnal de agósto
que atingirá a' 13 'mÜ .Dirigent,es da editora,

crianças de l°grau ,de vem mantendo contactos

laraguá .ío Sul. COm o de patrocínio em
__ emp!e,

apoio de empresas locais ses locais, que poderao,
.e da Secretaria de Edu- além de colaborar na

, cação, Cultura, Esporte prevenção da cárie bu-

e Turismo, as - publica- cal e de acidentes go
ções objetivem oferecer zar de íncentívo total\
de forma dídátlca, tníor- através da Lei Sarney,
mações acerca da segu- descontando ( valor pa

rança, prevenção e ras- trocínado .do imposto de

ponsabíltdade no trânsí- renda devido,

FisioDled
FISIOTERAPIA E - REABILlTAÇÄO

MEDICA I LTDA.

Fr.a:ric.lsé.o :vitelra Rodrigues
Ortopedista e Fisiatra

CRM _ 1445
'

Rita de CásSla G. Grobba
I Fisioterapeuta

, CIiÉFíTO � 3404/F
'

Cleusa L'.S. Woblgemuth I

Psicóloga Infantil,
CRP, _ 2390

Atende particular com hora mclIcada.
.

Convênios (fisioterapia) _ Banco do BrasIl,

Unimed, Ac�dente de, 111'abalho, Kohlbach e

Inamps.

HOSpital e Maternida(le Slo ,JOsé _Fone: 121971

ACIJS:;_programou vários cursos

pedintes e sim de tomado
ras do dinheiro, "pois se
o banco' emprestou é
porque lhe foi dado ga
rantias para' isso". Re
comenda amde o Dr. Ro
berto que Q empresärío
não deve esperar o ban-
co executar a dívida,
mas parijr pera a ofensi
va, executando o banco
através de seu advogado
fazendo valer os seus di-
reitos. '

Outro
'

procedimento
que as empresas devem A Associação Comer-'
tomar é de acompanhar cíal e Industríal de Ja
o cálculo dos acréscimos raguá do Sul tem vários
a, serem cobrados e não cursos ,p1'.oglamados para
aceítar as propostas ali- o período de agosto a

ciantes do Lenco, éomo, novembro próximo. Nos

ßmpréstim()s à pessoa Ií- dlas 31 de julho e 10 de
síca para saldar os 'dé- agosto, ,rf:alizou-se o

bitos da pessoa jurídica, curso "Perda ZerO De
bem como não essínar feito", pelo proíessor
nenhum' �OCl mento em Salvador Balaguer Filho.
branco. Eunm, os empre-
sáríos não devem ceder a De 18 a 20 ae agosto, Se
nenhums pressão ou a- mínârío de Marketing
meaça que os bancos ve- para Indústrias .de Con
nham a íozer. O causí- fecções: día 21 de agos
dico colocou-se a dispo- to _ cursd Atendimento
síção dos microempresá- Eficaz _ Comércio em

rios para qualquer es- deral, destinado especi
clarecímento, ,inclusive J�camente a, vendedores
dos advegados da região Ec' encarregados de ,pos
aue vierem a ser consul- tos de vendas.

tados OU contratados pa-
ra defenderem alguma
causa.

O Dr. Robelto Zim-
mermann tem seu escri

, tório' em Blumeneu. onde
'assessora a Federação
das Associações de Mi
cro e Pequena Empresa
de Santa Catarina (Fam-'
pese) • "'relefoneS para
contacto: 22-7711 e 22-

Clímox Maqazine "

nmo PARA NOIVAS

MODA MASÇ_ULINA _' FEMININA E INFÁNTIL,

Jarâgqá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260.-.; Fone 77-0968

GuaramirIm _ Rua 28 de Agosto, 1.334 _ Fone 73-0259 'j

4881. Avaliando a pa
lestra, a AMEVI con- ,

cluiu de importância ím

par 'os esclarecimentos
prestados, pelo advogado
do, haja viste que veio

, de encontro a Situação
de muitos mlcroempresä-
ríos, que egora confian
tes esperam conseguir
solucionar Os seus pro
blemas.

O CEAG/SC, com o

apoio da Assocíação,
programou quatro cur

sos: de 25 a 27 de agosto
_ Custos Industríaís: de
29 a 30 de setembro
IPI Atualízação: de 28
a 30 de outubro _ Pro
dutividade; e de 26" a 27'
de novembro, ICM Atu

alização.
ATUAUZAÇÁO DO ICM
Ö Dr. Romildo Rober

to Koeníg, ex-secretário
Adjunto - da Fazenda, se-,
rá o ínstrctor do Curso
Atualização, 'do iCM, de
10 .a 12 1e lIgosto, das
8 às 18h. com intervalo

para almoço. O custo é
.de - Cz$ 3,.500,00' por
participante.

Compre teUS materials de coutruçio na

Arte Laje 'Jaraguá II

VENHA APRO:VETTAR 'A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO
-

DO
PISO TSRMICO uFORMIPISO".

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLUSIVO NA PRAÇA, EM
,

DIVERSAS PADRONAGENS.

TEMOS TAMB:eM A MElHOR LAJE' FORRO 'B PISO DA'

REGIÃO.

R.ua,kpedlc1011Ú'18 Aatbldo Cariei Ferretra 858 _ Fones 72...1011.
72-l834: e 7i-1182 .;.. .Jarap6 do SuLSC.

'\ -

"

,', Iiiiã' ,

, "

.
. .'

':$:::Y.:'$.�l$rfJA Um 00.10desafi'oda allen
,;�::::$';:••••

' ••• , 'Y�, ==
/
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FURGOES, FURGOES ISOtnMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco' Fermi, 113 - Fone 72-1077

Nós temos tudo , .

"

para a radara todos.
,Ven a conhecer -,:
linha Chevrolet 87.'

Conheça em nossa loja a linh,a Chevrolet 87, a maís completá 'do mercado.
JIl6s temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando QOJn o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

Díplomata, Chevette ou Maraj6. _.

. :V.ja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
,

financiamento facilitados.

•

a

EÍf1mendörfer Comércio de.:Velculos Ltda.
Av. Mal. Déodor�.557 - Fones,T7·0655'8 72-0060 - Jaraguá do ser-se

PÁGINA '12

I cONStITUINTE: Mellr qBeJ direitos
As 'enttdades compro-, Segundo dados colhi

tidas com á promoção e dos p'or entidades de pes
defesa' dos d-reítos básí- quisa credencíadas, exís
cos da infância e adoles- tem 66 mdbfes de bra
cência Iançaram . uma sUeiros entre zero e -16

campanha. de âmbito ne- anos. Nessa população
donal,' visando a coleta, infantil, 4S mil;hões vi
de no mínimo 30 mil as- vem em condições sub
sínaturas -que irão valí- humanas, 15 milhões so

dar a emenda popular SQ- Irem de desnutríção crõ
bre direitos do menor, nica, 9 -mllbões são o

junto à Comíssão de Sís- brigados ao trabalho pre
tematízaçäo da Constitu- coce "e 7 m'Ihões vivem

ínte,
..

em praças e roas. .Os
dados são ainda mais "a-.
Iannentes quando se

,A emenda denomínada constata que ,dois mí
"Criença. prioridade Na- lhões de menínas e mo

cíonal" estabelece os se- ças com idade entre 10
te direitos capitais da e 15·. anos são lançadas
criança' � do adolescen- anualmente à prostituí
te: -diréito à vida. à e- cão e eentenas de milha
xistência digna, a pro- res de crianças estão

.' teçãe especial, ao
.
futuro, confinadas em internato

à éducação ao respeito e prisões, em condições
à Iíberdade e o direito sub-humanas;

'

d_a criança" â sua íníêncía,
.

Foto Nortelâridia I.tda.
R.. VeDaDdo da Silva Porto 785 _ PODe 72-2804

Metalúrgica 'Franza Ltda.
R.. 'HeiDE MahDke 2i:0, _ PoDe 72-1387

,

I! ,

I.

·ELETROLAR,
o,

.

. Comercial de Peças Lida. '

Assistência técnica em máquinas de costura
Industriais e domésticas, peças-, acessóJi10s e agu

-, lhas em,geral�

Oferece 'também assístêncía técnica autorizada
em aparelhos

-

Arno, Wallta, Britânia. Black &

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
n_os Lyer, além do mais completo estoque de pe-
ças e acessôríos;

o

Av •. Mal. Deod9ro. 1.309 _ Pone 72-2200

JaraguA. dQ SUl·�O

•
• !
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OlilDPíada Sesiana cOlDeça dia 29, COlD 4.500 atletas e 22 lDodalidades
Segundona vai comççar, no dia 3

,

A' 'Liga' Jeraguaense tando problemas íntemos
de Futebol vai iniciar no e não deve participar.
día 23 de agosto,

-

o seu ' � Duas chaves, serão
oitavo campeonato desta - formadas, Jogando todos
\ temporada. Tll"ata-se do centra todos, saindo para
Campeonato da 2\10 Dívi- '

a disputa da fase final aS

são de Amadores, que equipes campeãs e vice

"definíu os seus pörmeno de cada chave. As equi
res durante a assembléia pes aspírantes farão 'as
realizada na '

semana pas- preliminares, íníormöu 0_'
sada ,em dependências da presidente - da LJF, Wal

,reérea�iva da ManSot, 0- demer Vieira. acrescen
casião em que confirma- tando que o, Campeonato
ram participação o Ví- Estadual de Amadores
tória, Ponte Preta, -Gua- �m: início previsto, para
raní, ,Aliança, Grêmio a segunda quinzena de
Garibaldi, América, Chi- agosto e que na próxima ,

co de Paula, Comercial semana a Federação reu

(Schroederj Rio da Luz níré QS presidentes de

(báse dos aspírantes do Ligas para' definir a

Cruz de Malta), e Olipê fórmula de realização.
(base dös aspírantes do 'Botafego e .Cruz de

Botafogo] ,

\ O décimo- Malta serão os represen
primeiro' clube .sería . o tentes de Jafaguác do Sul
São Luiz que vem enfren naquele certame.

A equipe' ele futebol'. de raguá do Sul, desta feita, ,Paranaense dE' Novos por '

salão do Vasco da Gama: para a colocação de 'fai- 6 a 3 e émpatou em 4 a Va" r z e a n o encer a pr-me- a lasuma das melhores do" xas ao Nápolis, campeã 4 'com .a Seleção de União
- r I Ir e

saloriísmo caríoca, virá citadina adulta. Setá na .da Vítóría , Na última '

pela', segunda' vez, a, Ja- próxima sexta-feita, -día quarta feira, enfrentou a

14 de agosto, às 20h30, Bmbraco, pm Joínvllle,
,

. 00·15', 'I.'O,qu_-s- no GiÍl�Si(), de Esportes ESTADUAL DE PUriAL
'

.

.
Artur' Müller. O Vasco

:-_ A Lilla Regional de da Gama jogará no dia Os Campeonatos Esta-

'Volibol �: Basq'Q-etebbl 15, no mesmo ,local,. duais Adulto, Juvénil e

re�ne I1�S próximos dias contra o Clube Arduino Ínfantil de Fútebol de

a diretoria, para tratar Pradi, um dos principais Salão já tem, definidas
da realização de Cam- destaqUes da -temporhd<;t datas e locais dos jogos
peonatos àe, BasquetebOl, Quando. da sua primeira Ä}asSifidatórios. ,A' pri
qu� d�vém i�.ar em apresentação em" Jara� meira fase - dO' E�tadual
Setembro. :ß para o mês guá do. Sul, o qu4'tteto Infantil inic;a-se no pró
de novem,bIO, após, 0$ carioca. foi derrotado pe-, ximo final"de semana, em'

Jogos Abertos a LRVB lo
_ selecionado local por Pomerode, gIlde' o CB

pretende promOver, ,tor7 2 a 1. Arduino Pradi ):"e�esen-
neios relâmpagos de .vo-' NO pARANA tará Jaragllá do Su!.- O

libol, para movimentar' Juvenil em que participa-
as. equipes.

'

, _; Preparlando-se para os rão o Nápolis e o
' Fan-

L

�O Qiclts,ta jarktguaen·, jogos . Regio:Q,ais Leste! farra fMassaranduba) se

se Silvio Roberto Ewald, Norte,' onde' terá ' comô rá em CanoinhaS " de 28

revelâdo aqub' defende, adversários em sua chave a 31 de agosto e o Cam

�gora, _ é!i l'quipe do Besc oS municípios de Pome- peonato Adulto, de 11

de �lorllanópol. � C3iDl,( rode, Luiz Alves, -Tijucas a 13' de setembro, em,

pe�o càtarineQSIe ellJ., vá- e JOinville, O selecionado' Timbó e Cánoinhas, com'

Il"ias ca�goJ;ias. Silylol' de' Jaragua do Sul, jogou o Nápolis e', Seleto (Gua
aité l"(eCentemente �te- no final d':! semana

.

em ramirimr representando
g'R'Va a Tigre, de Joinvil- União da Vitória, Paraná o futebol de ,salão dO

Ie. A SUa estréia' oHdai onde derrotou � Seleção Vale dQ Itapoc'l!. O Cllibe' Jaraguaense
deu-se, domingo, dla 2, _

de ,Xadrez realizou noS

e�5::l�árlo de provas MOTOCROSS,: Jaraguá �em"nova pista f���o,1���9�j��0e _r���d�:
, ,do 20 Campeonato Muni.

'

pelO 'sistema " suíço, {) II

cipal- de Bkicross Dal- Uma nova pista parâ a tfaUJv.O à c0111Unlidade, T,orneiO ,Aberto de Xa-

celis A Rota da Malha'" prática .do motocross foi em localização Itatica-'- ,drez de Jaraguá do Sul

marca para este dia 8 inaugurada no domingo, mente' central, de' fácil "Prefeito Durval Vasei"
de agosto,' sába'do, a par- em. Jaraguà dO Sul, ini- aceSso. '

que $erviu, além de mo

tir. das 14 horas, ,a sua, dativa dos primOs Nélson 'O Moto Clube Heini· vimentar 'os tabuleiros,
segunda fltapa" tendo po.r Sterpin e Jo:o!i Bebl'inR. ,Behlilng deverá oficia1i- para os p,r;�parativos aoS, 'Nos 'Jogoa Regionais,

,
local' a pista da Nanete, Localiza-'se no início do zar o seu registro junto' Jogos A_bertes Regionais que ,para o xadrez inici-,
defronte o �çentro" de Morro da Boa Vista, éom a: Federação e receber os' que: acontecerãO de 19 am-se as competições às

Atividades do Sesi. . � níil metros de' extensão melhoramentos 'necessá- a �3 de agosto, em l1im- Itt-: horas -do dia 20, na

_ O atletismo de J�ra- e levou um público cal- _ rios para sediar cOmpe- bó. A Classificação final AABB de Timb6,
'

serão
guá do Sul está marcan- culado em dlias miL pes- tições de' maior porte. por ordem de colocação

-

adversários de
"

Jaraguá
do presença, em JOinvU. soas pàra assistir aS di-, Para o mês de �tembro, foi a seguinte: MarcOs dO Sul os ruunicípioS de'
Ie, n& segunda etapa

-

do' ve�sas haterl(as, crijo nos dias' 12 e 1,3, novas Mahfud (campeão), Aldo' BaI n e ár'i O Camboriú,
Campeonato Estadual A- destaque fOI o revelação baterias di(lverão aeon- Praqa '(ViCe)" Alceste � ,Brusque, Tfrmbó, ' Bene
dulto. A Qonquista de SaRdrá Moretti, que ven- tecer, o que não impede Berri, Qscar Mendes Fi- dito Novo, Itajáí e S.'
medalhas' ,e queb_ra', de,- - ceU todas; ,Apesar da no entanto, Os "pegas", �h0, PaulO' 'Gib�on :Perei� Bento do SuL A conquis:
let:omes silo as - aspt�a" . falfa de infra-estrutura, nOS finai.s de semaI'la, ra; Rogério Vicente, ,'si- ta de uma das' vagas é
çeÕs malores dos partid·' a pista" de ':rootocr6ss cons que acontcceIQ. com re- egfried Kreutzfeld, Dr. a.grande meta dos enxa-

-pantes. titui-se em um novO à-o guIar frequência. José AIJ:mquf'l"que, Heinz dristas locais.

o Centro de Ativida
des do Se.s� dé Jaraguá
do Sul realizou na noite

de segunda-feirar día 3,
em dependências do seu

salão .nobre. o, Congresso,
1 'écnico da VI Olimpíada,
Sesiana que ser� desen
volvida no período de 29

de agosto a ,26 de se-.

tembro, envolvéndO. a-
.

pi'oximadam'ente
'

4.500
atletas. Um total de 29

empresas de Jaraguá do
. Sul ie da regíão confirma
ram suas pa�icipJações,
como segue: Conf�ções
Neuza, ,Metalúrgica Lom
bardi, Malhas Maiwee,
Confecções 'rorres, Indu
mek, Weg ,Máquinas,
Weg Motolres,' _'

,Menogottl. Car'roçartas
Argi 'Sear_a, lndustríal,

Marísol.. 'Neves; Meta- alvo tênis de mesa, da-
.Júrgíca T!rapp, Cerealista ma, truco, dominó, xa

Urbano, Certonagem Lu- drez canastra- sínuca, tri
límar, Alimentícios Sas- lha e general.. No naipe
se, Bretzke Morettí

'

'ror- feminino Q' etíetísmo, bo
dan, ,Kohlba(;h Weg Ací- cha, bolão 23cm, volibol
onamentos, ,CSM Máqui- handebol, tiro 'ao alvo,
nas, Barrscharia Wolf. tênis de

,
mesa, dominó,

Màroatto, Artemóveis canastra e COllCU:n'iO Raí
Gielow, Ceiesc. Corpo de nha da OIiseja -este
Bombeíros, �ndúStriÇlJs com seis empresas con

Reunidas Bebidas Max correntes, qe acontecerá
Wilhelm e Estofados ' no dia 26 de setembro,
MaIllles. no encerramento da 0-
Vinte e duas modaIi-' límpíada, no Juventus.

dedes vão ser disputadas A abertura solene do
No naipe' masculíno maior' evento esportivo à
atletismo, basquetebol. nível regional. em ter-
.bocha, bolão tõcm, 'bo- IIlOS da modalidade dís
Ião 23cm, vclíbol, futebol putadas e .de atletas en

de salão futebol suíço Ii- volvidos, acorãecerá no.

vre, futebol suíço vetera- dia 29 de agosto. às , 18
,n05" handebol, d,icI!i\smo, horas, no Ginásio .de Es.
tênis de campo tiro ao. portes Artur.Müller.

futsal: VascB da 'Gama dias 14,815 em Jaraguá.do'Sul

Termina Ileste domingo
a fase de classificação do
5° Campeonato Munící
pal Varzeerio de Futebol,
organizado e dírígído
pela Divisão Municipal
de Esportes.. A última'
,iOdada, realizada no Es- .

tádio Max Willlelm" pra
ticamente definiu as e

quipes classificadas, à fa
se semifiual, conhecidOs
os reSultados das Chaves
Azul e Verde, qUe foram
'Continental ,;'2xl PoI1tu
guesa, Coma Oxl Bangu,
Canarinho 1xO Nov� Bra
'sília, XV Novembro "A"
Ox2 Arsepum, Santa Lu-

,

zia 2xO Santo Antônio e

Bravérde Oxt XV Novem
bro "B"-. Classificaram
se na' Chave Verçle, to-

Xad.rez, prepara-se

,dos com 9 pontos, o San
to Antônio, Vila Lenzi e

Santa Luz'a e na Chave .

Azul o Contínentaí : (l()'
pontos), Bi1l'l,gu ,-(9) 'e Ca
narinho (8 pontos).
Neste d'a g, de agostô,

três partidas apenas, pe-�
la Chave Vermelhá, lÍlO�

vimentarão o Varzéanb
encerrando a fase ,c1as
sificatória,. no ' EstádiO
.Max Wiluhelmõ Às 8h30-
Jjndependente x Estrada
Nova, 9h30 _ Olária x

Vila Nova E' 10h30 _ No
va Aliança x Cantareira",
Brigam 'pela classificação'
o Estrada" NOva, Nova
Aliança c Indep�ndente
com 1: pontos e o Can
tareira e Olaria, com 6

pontoS.

aos, Hegiu'la�s
F. Tiaescl111er. Rogério
Borchardt. Bruno Badura.
Gerd 'Alfredo Spliter,
RaimundO Ghisoni, 'Edson
Lüiz 'Tavares, Ulises Se
bastian Slterheim, Ro
berto Lutz' Zehnder, A
drim ,T(,ambosi e Arno

, Deretti.
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·AlDotinados. oito presos 'incendeialD a cadeia pública
/

·Cresce a' inadimplência 10 S P C As cenas acontecidas vam as .

evidencias. Há
no presídio de São Pau- cerca de três semanes um

.10, no . início da Semana motim fOi controlado pe
passada, quase foram. re- los policiais e comum
petídas, guardadas. as cado ao juiz' substítuto
proporções, em Jaraguá . da 2\\ Vara, Dr. 'Júlio
do Sul. Na noite de sá- César, Knoll, que verífí
bado, dia 1°, por volta cou a situação da ca

das 20h30, os oito deten- deia públíca €' dos pre
tos da cadeia pública .em- sos. constatando, conlor
pilharam cobertores, tra. me ofício ao secretàrío
vesseíros, colchões, ma- da Justiça Cid Pedroso..
deíra das camas e ,atea- a necessidade urgente
ram fogo, provocando

- da desígnação de Um

danos de monta com a carcereiro, tarefa que A delegacia, na
.

sua

destruição do corredor, atualmente está sendo e- parte afetada, será re

banheiro, paredeS, e de xecutada peja PM; me-' construída, uma vez que
uma das celas. A pron- lhQria da alimentação; existe promessa por par
ta ação do Corpo de renovaçãO dos colchões, te da municipalidade. em
Bombefros Voluntárias' cobertores e fornecímen- executar a obra" ê de

impediu que o fogo se to regular de .materíal dar condições de funcío

alastrasse e tomasse to- de limpeza; e, ainda as- namento pleno li cadeia,
das as dependências da sistência ,Inl!dlca períódí- novamente.
delegacia 'e cadeia. A

delegada interina
.

Ana
Lúcia Sampaío, acredita
que a Intenção dos pre
sos era fugir, mas hoje
se encontrem na cadeia
de Gueramírím, aguar
dando transferêndias a

outras \

casas de reclusão.
. Um inquérito foi.' ins"
taurado , A delegada

'

Ana disse que o incêndio
foi provocado. como pro-

ca.

.
Segundo a delegada da

Comarca, () que os presos
solicitaram. ao juiz foram
àtendídos, inclusive um

médico da Prefeitura, a

cada quinze días. Ela
lamenta, no entanto, que
os colchões, -travesseíros
e cobertores novos te
nham sido usades como

material de combustão' e
consumidos no incêndio.

chas ínadlmplentes, no

valor de C;z:$ ....••••...
20.610.454,71 e cancela
das 5.038 fichas, perfa
zendo Cz$ 9.91<t.051,98.
O SPC presta em mé

dia, mensalmente. doze
mil íníormações .. De ja,.
neíro a julho, foram'
69.500. ELl igual perío
do, no ano

. passado, hou
veram 85.614 iJnforma
ções, representando um

decréscimo de 23,3 por
cento. As' estatísticas
mostram que nos sete

. primeiros meses do ano,

foram reg-stradas 60',099
fichas, no velor de Cz$
16.612.911, e1 no perío
do idêntico, em 1986, fo
ram registradas ::; . 605
fichas, somando o valer
de Cz$ 4.004.931. Isto

'significa uma eJevaçã.ú
de 316% no número de

inadimplentes.
'

Já o número de fichas
canceladas - de janeiro a

julho atingiu 2.831, , no

valor . de Cz$ 4.490' . 656
e em igü.al tempo. nç
ano passado, foram can

celadas '2.481, totalízan-
.
da Cz$ 1.414.138. com o

índice de recuperação
211,5% superíor em 81,·
em relação a 1986. Para
as suas atividades, o

SPC .conta com oito fun
cionários e o secretário
executivo.

o Servíço de proteção
ao Crédito de Jaraguá
do Sul, no período de

julho/Bê e julho/Bê, pres
tou um total de 141.994
Informações, quando vin
te novas empresas usuá
rias foram admitidas. O
ex-diretor Rafael Dimas
Nazário relatou que fo-
ram registradas 1.155 fi-

Plantão da RFCC
A escala de plantão da

Rede 'Peminlna de Com
te ao Câncer de Jaraguá
dó Sq1, pera a próxima
semana, 4 a Seguinte:
dia 10 _ Arlete Raboch .

e Márcia Muniz; dia 11_
Doraci Ribeiro ,e Maris-

.

tela Gascho; dia 12

Magda Lucht e Cláudia
Packer; dia 13 _ Lígia
Carvalho e Yara Em
mendoerfer:

.

dia .14
Neide, Zimmermann e

Nádia Urbieta , NO dia
26 de agosto, a Rede

, programou uma tarde de

jogos a partir das 13h,
1110 C.A. Baspendí , Con
vites à venda com as
voluntárlas, no valor de
Cz$ 150,00. Haverá tam
bém sorteio de brindes e.
o lucro auferido reverte
rá para a manutenção da

'

RFCC.

Lojistas vão a Cangr-esso na Bahia
Deverá ser o maior en- 30 mil), Ivo Ewald e

centro de empresanos B11l!D.o Breitha�. Ou
já realizado no Brasil. tros ainda poderão con

'I)"ês mil empresárias va- firmar parücípaçêo no

rejístas se reunirão para conclave.
discutir os rumos dos Os lojistas, reunidos
seus negóci.os. E o fa- esta' semana,' discutiram
rão no 28° Congresso Na- aspectos ligades ao trân
cional do Comércio LO- sito e que serão levadas
jista, que se realízaré no pelo seu representante à

período de 21 a 30 de próxima reunião da Co-
setembro, no Centro de míssão Municipal de
Convenções da Bahia. 1'.râIÍsito. Disc!utlu-se
Santa Catarina, ·como igualmente a Invasão de
nas demals Convenções camelôs na cidades que
do gênero .deverá mar-. chegam a fazer ponto nas

I

car presença maciça, portas. das Iojas, ferindo
ainda mais depois do

-

su- a própria regulamentação
cesso da Convenção Es- existente

_

baixada pela
tadual -Lojtsta, realizada Prefeitura. Uma ação
em Jaraguá 'do, Sul, no mais enérgica da- físca
mês de male. Iízação municipal está
Q CDL <:!f" Jaraguá do sendo soücíteda.

Sul estará representado
.

por värío, associados, es-
tando já conftrmados
Udo Wagner (este já na

qualidade de presidente
da

. Federação), Mário
Papp (ganhador do sor
teio do CDL de ajuda de
custo, de Cf'fca de Cz$.

Ipesc .

informa
beneficiários
o Agente Regional do

IPESC em Jaraguá do
Suls Aríoveldo .Xavíer
dos Santos, informa que
todos os beneficiários do
Instituto - deverão estar
com as respectivas car

teiras . atualizadas, sob'
pena de não serem aten
didos em .hospítaís.. - la
boratórios. médicos e

dentilStas .. Os pensíonís-
tas, além da atualização
das carteiras, deverão
passar na egência para
tratar de �eus intereSses

até no máximo. dia 20.de
agosto. O IPESC locali
za-se na r.ua Reindldo

Rau, 86, 1� andar, sala 8.

.

Restauranie .llajara
AGORASOB A DIREÇÄO DE

CAR�NHOS EVALDO
No dia 15 próximo,

caravana de lojistas ja
raguaenses irá a Itajaí,
para prestigiar a eleição
de Udo \\"agner na' pre
SWênQia da Fedlertlç;ão
dos' Diretoú:;s Lojistas de
Santa: Catarina.

.

Continuamos. a disposição de todos, com o

mesmo atendimento e novas opc,.·Õf'S, Atende-se
de segunda a sábado á noite.

.
.

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 231

Inaugurada C PD· da Prefeitura

ene-rge s. a., alimentos'espeeiais O Centro de Proces-
. dOra, dua·s· impressoras e

sarnento d� Dados da. quatto terminais, foi ad
Prefeitura Municipal fo� quirjda junto a Master
ijn!augurado oficialm.enitel Informática,' de

.

Blume
no dia. 5 de agosto,. um nau.'

avanço 'tec"lológico que
fOi implantado para
maior agmzação dos

serviços il'lemos da ad
ministração, como con

trole. estatístiCo, relação
do patrimünio, das obras
e ruas COm respectiva
�fra-estrutura, proto
colo, legislação, �gendla
do prefeito, assim como

melhor atendimento aos

munícipeS. O sistem�' de
_ computaçã(', que consta
de uma máquina opera-

NecesSita para admissão imediata de:

PROGRAMADOR DE PRODUÇÄO _ PCP
Espera-se que o candidato pOssua alto grau de liderança e iiliciati

,va, grande capacidade de dicernimento e facilidade de comunicação.
o profissiona,l que buscamos deverá pÓssuir experiência de 3 anos

no cargo, bem cOmo ter no minimo o 29 grau completo.
,- FICHARIST\A com-experiência
- CONFEREN11E com experiência
- OPERADOR EM BENEFICIAMENTO Da ARROZ COl.Q experiência.

A EMPRESA OFERECE: :-
- Salário compatível com a funÇão; Bom 'ambiente de trabalho;

Serviço médico nd empresa e Outras vantagens.
Os . .intereSsados deverão cOmparecer ou enviar Curriculum Vitae

para: Enetge S.A. Alimentos Especiais _ a/c. Recrutamento e Sele
_ção _ BR 280 .:.., Km. 58,.- CP 25 _ Guaramirim-SC.

O inve&timento, in-
cluídas as actaptações
exigidas para funciona-
mento dê um CPD, foi de
Cz$ 2.300.000,00. Futu
r-amente, outros

.

progra
mas :plais eom,plexos se

rão implantados, tomo
folha de pagamento e

IP.TU. UmR solenidade
simples, presidida pelo
prefeilto Durtval Vasel,
marcou' a inauguração do
ÇPD.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




