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,.presAriâs· e pOder pública-discutem,Cllst_i, da cuiracCulliral-
Ein,pliesá-t ios' e poder

, públice munícípal dis-.

cutíram ne noite de se

gunda-feira, a' questão. da
seguraID)ça· em , uaraguá
do Sul e 8.' viabilidade
de se construir um Cen

tro Culturel- benefician
do-se, pare tal, .com oS

reeursos do imposto - de.

renda, através dos incen

tivos üscsís da Leí
:

.Sar-

ney. A' partir .do 'suces
so da. Feha da Malha �

da amplitude que alean
çou, o Agl'opecuá-rio tor-,

nou-se obsoleto para e

ventos de maíor. enver

dura. 'Para o próximo
ano, com a MoStra' A

gropecuária paralela, a

Feira da Malha seJ!'á ins·

falada em
' balões .inflá

veis, considerando que
maior número' de empre-

.

sas deverão i partWcipaíi.
O, 'Centro Cultural,

instalado em área: de 10
a 100 mil m2, para cons

truçäo num prazo de
três anos, ebrígaría > to
dos os pavtlhões nê�esr
'séríos às feiras e amos

tras. A municipalidade
cederia o 1:P.lreno e a' in.,
f:ra�estrututa, 'de acordo
com o pJ('fe�to -Durval

'

Vasel, -cabendc aas . em

presários a construção
com os incentivos do

'

imposto ne renda, capta
dos para a Fundação
Cultural de . Jaraguá

.

dó :

Sul, personalídade jurídí-

A arrecadação do IC�, Em Jaraguá do Sul, o
,

príncípal . fonte de
'

receí- valer do lCM; recolhido

ta des estados e muní- em [ulho/Bf, somou Cz$
cípíos, atingiu, no primei 95,.858.951.04, centra
10 semestre deste .

ano, ,Cz$ :;'3.483,919.,31 em

em todo o paíS, um to- julho do ano, passada, ou
tal de Cz'!; 181,8 bilhões, reja, 286;2.&%, superior
E�te total

'

si,gnifica uma em termos.' nominais
queda r�al de 41,4' pc,>r (sem desconto' da infla
qen.to,

-

,comparanqo�se ção) ,. De jà.neiro. a ju
c.om o mesmO períodO do iho/81,.'O ICM atingiu
aDo passado. A queda a' Cz$ 446.624.793,19, re-

_/real foi apurada·· Levan- . presentanéfo um aumen

dO-Se em conta uma in- to de 335,59% em relação
fiação de 237,8 por cen- a igual períOdo no ano

, to. ocorrida· de . juiili.o do, passado, que �foi 'de 'Cz$
,ano passada a junho', -133.086,19�,ß4,
deste 'êlno'.

'

ca já exi5toen,te; va delegacia e cadeia: Jaraguá,,,'do Sul;a,situa/�
')Várias sugestões e púb>lica, nada ;�xisté .

de
'

çãe ,e m.,re1ação a ·seg\l"
.

dliscussoos' cercaram a concreto.
'

renea na- "cidade, e deba-
; proposta', A idéia obteVe Um convite, no entan- tidas .sugestões que ve-

boa recepthidade entre to, vai S'!f feito ao se- nha'm: de .' encontro ao,
os empresários p:desen- cretárío Cil Caesar .Pe-: problema'r;'

'

tes, O
.

próximo passo ]. droso, pare expor, em,

será 'um éncontro entre

dírigentes d� Associação
Comercia), Clube de- Di
retores Lojistas, Clubes
de Serviço e prefeitura
para defi'rn� ',oS _ passas
seguintes e partir para
algo concreto que culmi
ne com a -efetiva aprove-.
ção do projeto e se vía
billze a construção, do
Centro cülturàl;

-

Imageas' di SOl;<el: sessella: dias"
"

contactos com a díreeão
da W, Planalto,' de.: La- -

ges,

Nam praza de, sessenta t;
cdas,. -0 som e -imagem já

'

serão, captados' nos mu

nidpios, ,.(da .regíãoi :

que ."

jc()i�a:bb'ram f�ncei-�'t ..
mente... para �a cOB{}reth,
zação -dQ�prej,eto., A W'
Planalso, .em contrapa,:Pti-r
da.. dará: .a .cada .,municÍ"�
pip,. p:reporeienialmeIlt-e,
à .sua, pa�ti.cipaçã�·� .

fH '
,

nanceíra DO empl'eendi·'
mente, O· valer aplícaéo

-,

em-, publidtlade. A-gora-,
,é definitivo e em breve
os sinais 'serão captädOs;

.

com a m�&ma. 'qualidade·;
da 1W, BaJ:<liga, Verde._

Ä Comunidade do. Va
le do Itapocu vait receber"
d�trb de sessenta dias,
as imagens do Sistema,
BrasileirQ de 'J1elevisão
que tem como carro-ehe
fe, naS tardes .de domín-f
go;-o pregrema Sílv!iio'

SEGURANÇA PúBLICA Saatos',' Neste sentido,
<, foi . sl!lgerida . á formação '

Preoeapeção qonstante de um consórcio entre ;as',

dó' poder' público
.

e da prteif�as. ,'d;l ,mwrQItr'e- '

comunídade, :a seglJr�·, gião, para a compra -dos

ça pública mereceu men-
. equipamentos. necessários.

ção no encontro entre o ' e ínstalação, qlile- beiram

prefeito e empresários. a caga- de- Cz$ t mHhãe �

Vasel- discorreu sobre o ,A compu. dos equipa".
aumento 'do efetivo poli- mentes Já tot autorizada
cia!' milita,,:' ocorrido'

há.J
informou o

p�,
esid.ente da

pouco e a garanti�' da Associação dos Munící

construçã:o_ CO qua:rtel, a pios do, Vale do. Itapocu,
partir de fevereiro do' Durval Vasel, após Os

.

próXimo ,'ä,nQ, na Vila
Lenzi-; conr' ârea de 180'
ril2, quando novas' poli-,

. ciais vi:rão' à cidade, com
a consequente- ativa-ção
da companhlta; possibi�
tando inclllSJVé o policia
mento no perfodo nO-'
turno. Em -Telaçã�ö a no�'

Cidade vai· ,ganbar Ilvas escll�s:
A Secretaria da Edu- _Cz$ 4 mnhõe�, pagos I

cação ,garantiu Cz$ 2 Cz$ 1,5 milhão em. 81 e!

milhõeS para a constru� a .,parte" ;restante -na 'pr6- :
ção do prédio que abri- xiino anO� o imóvel lo- ' .

gará, a 19-0:- Unidade- de-. ,(:ali�za�e nas limedlilas:êies .

Coordenação' Regional. do. Posto de Saúde, Ou-'
As ,obras, com apoiO' <Ja tra area adquirida de

municipalidade, que, ce- 3 ,�500m2, aê lado do
derá os mflteriai�,' terão camPO do CJUz de Malta '

início nas próximas Se- e� Rio da Luz,' por Cz$;
:manas, no imóvel desti- 600 mil, destina-se à es
nado' para tal fim, .

entre cola münictpãL qqe a'li'
o Ginásio .de. Esportés será edificada,

.

Artur Müller e o CIP
,

�Mário Klutzsch. Thrá
. 'TIambém' nO: Jiaraguá [

cerca de 450m2 de área 99, a escola vai receber' '

construid,a, novas, �nstalações, De $

.' ",

-

oútra, parté',\ a IEngepasa
. Para o setor ,educacio-' está':,- IIe:tlÜdi�ndo as

nal, o municipio él:d<nIi- obras do acesso à ,segun
riu área, de 21 mil" m2, da pânte, ,na rua Bemar-;
na Vila Lalau, à (:ons- do Dombu!;ch,' onde serão;
ttução . da escola daquela necessárias três obras de \

localiçlade. No valor de arte,

Udo, ,ascende, a "presidêneia da �ederaçãó!, I�ojista ..

: Na manh'! de�t�' 15,de rianópolis) e lldo Momm Ião.,no plano d,e traba-

,agosto, será eleita a nOva (Rio do Sul),. lho, p�ograma constante

�iretoria da Rederaçãb ,.'

de
. tr�ma�ento ao em-

�os Diretore,,'Lojistas de A diretona, apos elel- presárlO�lo]�sta"
..
ppra me-:

�ànta CatarIna. O a- ta, vai elabQrar o 'plano Ihor._�S�lWol:]�eRto. da
conteGim�to "

tera lugar de trabalho e,apresentá- su� ahVld_ade'L mcenbvar
.

na sede do Clube de lo durante, a posse, mar- a lnformat:zaçao nos SPCs:,

Diretor.es Í.cjistas de !ta- cada' para setembro, combate ao dêfi�i,�' pú�Ii"
jai � A, chapa única, de p.rovavehnente em Jara- co,: defeSa '. da' J1UClativa

�onsehso, tun na pf�si- guá -?O' Sul, para a qual pnvada �e lut�, co�stante
�ência o empresáriO Udo objetiva-se tvaze:_ uma contra ao e-statIzaçaO.

Vvagner, rle .Jaragu� do figura de e�pressao' no �

Sul e' come vice�presi-. cenárrio nacional. Udo �uitos ��p�_esários l?
dentes Francisco Darci Wagner;

.

no entanto, a- c�u; prestI.�Ja�ao ,a elel"'

Fernandes (Lage�),.' Sa- dlantOu ao' "Correio, do çao do prJmelJ'o J.a�agua
muel 'SchllbeTt' (Joinville) Póvo" algun:s� pontos que ,en�e, c?mo dmgente
Osmar TrieweiIler (Flo- prioritariamente cóns�- J malOI: de -lima Federação,

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

PICO Da ,JARAÇiuA _� ONDE ,HA, FUMA.çA HA

FOGO. NÄO 'DESTRUÀ 'A NATUREZAI
.

Expositores ,CrQmad�T
Movimentação Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de-IS a 21 de agosto de 1987 . CORREIO. 00 POVO . PÁGINA 02'

NOITE .A..LEMÃ· _ Pre-
.>

, segundo C\lrSO de põs-
sídente Afoni;o Piarera G t &' I f -:_

. graduação em �n'lstra
'Neto, d:>.,o -Lions qube '

. en e . normapoe_S -ção, da ESAG. O prímeí-
Centro, mformando _

a '< ro eoneluíu-se no illnal

realização, tio dia-18 dé de agosto.,; com trinta e
dublo RauDno, ,parítllcipía: Associação de Advoga- .Jourdan, do Rio de Ja·

nove part-iclpante'Ssetembro, no C��. Bae- "

cl á 1I__

'pendi da 2� Noite Alemã. 4�,,18 a,22 de� �gpsto, em dos x e Jaragu do Sul, nesro, parabenízando o TlARDE DE JOGOS
A' Banda l.yra d� Aurora Natal·RN ,do 15Q' Con· presicii'da' pera: causídíca mestre Entil!lo da Silva .Vcluntérias da Rede Fe-
animará a"noitada, com gresso Brasileiro de A Osvallína Vargas Ro- 'pelo seu nome dado aO minina de Combate ao.

muitos brindes em sor- gentes de Viagens. I/I drigues, marcou o "Dia Museu. Câncer já vendendo' car
teio, é. dé quebra, 'uma

Nos próxjmos "lias será do Advogado" com um EFICI1t:NCIA - O Lions tões, a Cz$ 150,00, para
apresentaeêo-especíal ,do, annado' no flDaI da' Pro-' ,1âJltar de canfràternlza- -

Clube Centro, foi ó ter-
a tarde' de jogos, marca-

Grupo folclórico Alpino' cóplo Gomes, o Gran cão na terca-íeíra. em ceíro classiíicádo, entre da para- /.6 de agosto, a
,

Germäníco
.

de Pomerode e.
Circo None Americano.' dependências do C.A. Os 42 clubes' do Distrito partir das 13 horas, no
que virá com multeis a·· Baependí, rêunindo' toda L-rO, no Concurso de Efi-Breve. a venda de car- Baependi.

,iõeS. trações. III Está sendo a classe. Cumprimentos êncía em Admínístração NASCEU DtlBORA
'L,ttEILÃO DE ARTE

• a,rticulada a fundação de pela data. e Atívídades.. presidente Cumplmentos círculende
C-onll,i1nado para O dia um Rota\"y Club em Co-: CICLO I ESTUDOS Afonso e Companheiros para: os amigos' Gelásio
28 de agosto, Ö' 2C1 Leilão rupä, 'Aepntece segunda·feil1a:," Leões muito entusiasma- �(Adellna da Costa) Cam.
dê Arte de Jaraguá dO' CASAMENTOS - Faze- dia 17, a reunião .prepa- dos com a distinção. pestI!lnj1l, pelo mlseimenfu
seí. n/O Resta,mantte lta. mos o devido regisjtro tór1a do Clt'le de llstudos NA ESTRELLA da Débora Cristina, día

já�� promov Ido pe1aa para o casamento rieste da ADES� no 'audltór'1o JPMDB de Jaraguá do 05 de agosto, ás 14hl0
Gàlerias' Açu-Açu e 'Las.

.

sábado de: 11L Valmir da Associação Comerciai Sul programou pare este mín, no HospUal e Ma.
caux �Obras " exclusivas da Silvai!Aparecida Wi- � e a abertura' solene a- sábado, dia, 15, o Balle ternidade São /José. ,

de artistas famosos esta- tkoski; 16h15 - Valentim contece, no dia 20, no 'da Saudade, em depen-' PONlT'O FINAL
rão a. venda e parte da Cavaller/Ester Soares e :Centm Adinlin1sIt'riatlvh dêlidas da, Sociedade Trocou idade dia 12, a

renda será- revertida à João Lemín/Lílíene ser-. da Weg. O 1\(ajol' Bri- Bstrella, em Nereu Ramos Srã. _ Marília de Medei
Açãc>: Social. No dia 27, tel; 18h - Everaldo Jo- gadeiro 'Terdo Paclttt� Inícía-se às 15 horas, com ros Franceschí, esposa do

'

as' obras estãr!o abertas sé Voss/Lúcia Irani Ger � presltdente nacional da a Bandmha Lyra da Au- nosso colega Dílson , I/I
a visitação pública, no ,hardt; 17h15 ., Antônio ADESG, estará.presente. rora, que já é garantia Funcionando a todo va-

loCaI.'
. �If/Marlen.ß 'Rinc,a- ORQUESTR-<\ 'HOJE de sucesso.

por o Posto de Vendas
FEIJOADA �l APÁÉ -"- weski' .todos na� Matriz,. - A Fundação Cultural e a l'DAJARA - Assumín- Müller, do amigo Dago-

A Associação de Pais . e Na Barra 17h30 ....: Dalmír Sociedade Cultura Artís- do á rlir:eção do Restau- mar MUller, em Corupá
Amigos dós Excepcionais Parízotto/Mércia B�rto- tica de Jaraguä do Sul, rante Itajàra, Os amigos com artigos \exclusivos
.de Jaraguá' "'do

"

'Sul Iottí ,

. -

patrocinam neste sábado Antônio CarlOs Borges, para bebês. /// NO Besc.
(Al>AE), 'como o faz" á- FORMATURA - IAlo1� dia 15" às 20 horas, na o Carlinhos e Valdoãr Banco do, Brasil e Caixa
nualmente, marcou pará vandro EspezlJ1, delegado recreativa da' Marisol a Zardo, o Valdo. conhe- Econômica" poderão ser

o dia 22 de agosto;' em de Policia de Cerupá, co apr,esentaçoã da Orques· cidos na raSa e que por encontrados O,s Bli,lhetes
dependências, do'" G.E. Ja grau neste 15 de a- tra e Bel'Canto de Joa· certo continuarão o pri- da Alegria APAE. preço,
J�,,�nttii. a sua feijoada: gosto, n'o Curso, �e Dl- çaba e HervaJ do Oeste, morOso atendimento sem" Cz;$

.

150,00. /II Senho
Será ao mf:io' dia e' . o relto do Centro' de Clên· mtegrada por 60 compo- pra dispen&ado 'pelo res palis:' ,)embre-se Ide
cartão tem um custo de elas SociaiS Aplicadas da rentes. A entrada é Cozzarin. /

'

vacinar neste dia f5 sába-
Cz$ 140,00, para' pessoas Uni\ve:rsld�de � lRegjlonaJ{. franca. PÚS GRADUAÇÃO do' os seus filhos de O a

acima de d.ez anoS.' A de. Blumenau. A colação CINE ,JARAGUA: _. A FERJ está contactando ;4 anos,_ !:ontra a pOliomi-
promoção é . de caráter ' de gra\J aconteCe às 20h Dois bons filmes' estão com êmpresas, para uni p.lite.
filantrópico . deste sábado;, no TeatrO em cartc.z lio dnema.

D.R.O. 'It�E.S. _ Se - CarlOs' Gomes. Parabéns. Com censura 14
.

a.nos,
('retário d� TwlIsmo BaI ADVOGADOS' A sempre às 20h, de . 15 él'

-
, 201'agosto. IJ� Máqt4naJ

'---.-----------------�----, Mortifeta" e no mesmo

penodo, à� 22 horas, ,cen•.
sura 18 anos,' ,jAs Fê·

,

meas, que Topam' Tudo",
,pelicuia naCional, com

cenas de sexo' explicito.
UDO \"/AGNER _ O

empresário, Uçlo Waglner
de Jaraguá do Sul,_ ex-'
preSidente do CDL , de
verá ser eleito neste s�-"
bado, em Hajaí, o novo "

presidente da' Federação
dos DiretOres Lojistas de
Santa Catarina ,substitu
indo a Lothar Dieter
Maas. Muitos jaragua-
enSes prestig;arão a elei- •

, ção. I
ACEPIPES � SucesSo, a

promoção da SCAR, rea
,

lizada na noite passada,
i===::;:::::==::::::::;;;;:;:==========:::::;====:;:-:\ nQ aBependi l/iGoV'emador

do- Distrito L·m, visita o·

ficlalmente ,dia 14 de se

tembro, º Uons Cidade. :==::.:;::;::::=================:;:::;;;::=.:.
Industrial. '/I Familiar

COMPRE ·CONFIANTE' A ---SEIFERT GARANTE

_" ',-

. __...

MarethaFFloriano 29 _ Fone 72-1911

Maria
. "",

-

,'\ '

' ,

.

., o ponto elegQte de, v�t1r bem os seus plm-
.

polhQl. Ago�a_, nà Marechal Deodoro 8U), a sua .

"

espera,' seDÍpr� com as ,últimas DOvldad.es.'

• '

..Càl'irif)oso
.

./: .-.; I' ) .
. ,

t

... ";
� . .' .

,

A Roupa InfantIl
I ,".

Av,- Getúlio Vargas nO 97 e Av. Mal 'Deodoro
'"

.'
� '.' .� \

d� ,��Ilrtà nó 882.:- éiq lado de Papp Moda:s.
Bario do Rio S'rãncG,'sala 4

FONE:72.26Q7

�aßcbQ'nete 'O Gor�ô e " O Magro
Direção de: Fortes e Ito

\ A cada dia, sempre 1lIIl:B novidade
'

deliciosa:
para você. Visite-nos.
A 1,5 km após a entrada da 'Faculdade _.' Jara-
guá do Sul�SC, na �R-280.

.

I

Coruja
Seu fllhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamle' Coruja ó �telo' de seu re1zlnho e '

lua prlnc:eslnha. Enxovais para bebê, roupas In..

fIllDto-lu:vem., perfumei,' blJouterlas, artigos para
present..
Rua Bado ,do Rio Branco 1:68 _ Fone 72-0695

II

Mamãe

Jóias; re�ó8iOl, pulseiras. anéis, alianças,
prataria, arUtos em ouro e tudo o PIais para
,presentes D,a

, ,Reloiaaria I

'--

Marechal peodoro 443
Ivenida

e GetúÍio Vargas 'no 9

Dr. Valter :'Serlan,o Hebrens
CIRURGIÃO DENT\lSTA _ CRO-2446

Rua CeI. Procópio Goin�s de 'olIveira, 184
,. �

� ,

Fo�e' 72·0209 _ Jaraguâßo Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Wiest:
.

Dev. linha. até .. eutubre 88. Regiãe cerre· .risc.· de celapse
subestações, 20 mil pos- ranr ínicíados, para

. a tícamente. descartada por mento será elevado, ga·,
tes e 3 :uH transformado- demarcação des trechos Nogert \V1est .. A empre- raatíu Nógert Wiest, que'
res em toJo o' Estado. onde ' será implantado o c sa concíuín que, o . que 'a,d!ântou pata o ano de·'

NO VALE DO ITAPOCU' posteamento. Em
-

um. falta 'e ujBa melhor po- '1989, a. -construçêo : 'da

A região 'defronta-se, trecho' consíderável; será lítica de aestentralização Subestação de Guarami -

· Com grande deficiência. usada a linha da Eletro- dé recursos, dando as rím e, a partir de 1990,
'. no suprímneto de ener - sul. Para a nova linha :acimmilstraçÕres regionais'_� MaSiSaranduba, passará-à
gía , A linha de trensmís- de transmíssão, garan'tiu o;tlçamento"i' pr6p�ios�' recebei<eneigia via Gua� ,

são .Ioínville-Jaraguá do o presidente da' celesc,: com o que;'!acreditil, to-. ·ramidm-e não maís
.

de

Sul está esgotada e a úl- não 'ifaitaI&Ó recursos, da a' região .
abrangtda Blumenau, Nos,'Rróxi�os

· lima reserva de 1 .000 uma vez que Os css 55 venha a ser benefícíada. meses, porém, estes' dois
ZKw será d'recíonade ao m�llb.ões estão assegura- A, .A.gência Regional' de munícípros .i .

l'IeCe1?erão.
munícípío de Schroeder, dos (própnos da empre- Jaraguá não foi descarta- investimentos",' 'na ": área

para atender as novas
.

sal com prazo de conclu-. da de vez.
.

energética através ,do .
€mpresas que estão SP. são em dezembro do pró

. O quadro de pessoal em, PRONLPrograma .Nacio- ' ..

instalando, caso da Kohl- c xímo ano, podendo ser Jaraguá do Sul será re- . nal de . Irrigação, cujos
bach e da Menegottí .

. antecipado em. dois me- forçado com: a contrata- projetos estão em. fase

Até dezembro, �aItan1:liu· ses, em vIsta.do ínteres- cão, por concurso, de de acabamento. ,

'Nogert Wiest,. Schroe- se do presidente em a- novos 'elehicistaS, garen-
der

-

receberá o novo ali- companhar todas as .eta- tíu Wie,:;t, .

.

mentador (reforço de ll- pas .das obras. -A partir ILUMINAÇÃO P,OBLlCA
nha), desde a subestação de eatão tODOS os melho- A part:r de .setembro,
de Jaraguá, que precaría ramentos reclamados pe- O' setor . de ílúmínação
'mente resolverá o proble- las comunidades de

.

Ja-. pública, p,�derá sofrer "me
ma. raguä do Sul, Guarami • lhorias..'A Celesc, .

íri-

Com relação a nova rim e Schroedar poderão formou' àeu: díretor-presí-
. nova linha de transmís- ser- executados. Prevê-se ·Id�te; está adquliIn.ndo,
são JoinvilleJaraguá, de que "os 138Kw 'resolverãO materíals, como íotocé-

138 mH volts �o dobro da o problema - l€llieTgé'tico . lulas, reMs' e lâmpadas,
capacídade atual),' os tra- dessel'1 n1umclplOs, até' para melhorar a manu'!'

balhos de topografia fo- próximo un ano '.2000.
,. tenção, mas ,por ora

.

a

·

\ '. 'Mas até que aS. obras expansão estâ condjcio�
.

Folclure í terá 'Festival. dias 20 '/21' Ilão estejdm toncJ!uidas, nada a repoSição do caio.

, . '. .

"

.
, a região corre sél'io

.

ris- xa da conti:t, HP
.

<lue se-

cO ,adverttu·Wiest. . sé rá dévohtid.a graclgltiva
.em 1988 acontecer perio- mente, em Serviços, aos

do de seca prolongada, municípios de acordo
com a balra doS reserva- com á' ordem dé prio
tórios ,havp-rá o colapso dades; :e: possiv;el que·
no fornecimento' de enerr em 88 ainda essa. expan-
gia,

.

coin o inevitável são pOSsa ter iniGio. .

racionamento. A. Usina
.

A expansãO da. rede.
do Bracinho, neste. perio" (pontas de linhas) poderá
dO, . será a "salvação da'<. ser viabilizada com a'

lavoura". -diSse o .presi- 'participação da. 'Prefeitu
'd�nte da Celesc; adian - ra,' CeJesc e pelo sistema
tando que na eventuali - mutirão;
d'ade· de ll�a pane nas SUBESTAÇÃ(), EM;
turbinas, o r,acionamento GUARAMmIM -_ ".

virá certo. Somente" as

'chuvas �guhires evjJta-
rão 1lla�0t"e§ <:ontI!âtem-';
pos, informou.
AGf!NCIA .' REGIONAL:

AINDA NÁO
A rec1amdaa Agência'

Regional da Celesc -de
Jaraguá . do Sul foi . pra�,

Valori'lar as raizes his- cOm DaIlça Popular In-

tórico-culturais das co- fantil; EE Felipe Man�e,
munidad�s, preservar '. a com Quadí:l),h'a; EB Eu
memória cultural e in - elides da Cunha,' com

cenUvar as tr'adii.ções Chimarrita' e Ma:.çanico;
expressas pelo folc1oJie 'EB Julius Karsten, com

são oS objf:tivos. do 6° Cantigas InfantiS; ÉB
Festival do

.

F0lclore, que, Valdete r . P . Zindars,
a 19ª Unidade de Coor- com Maxixe; CE Roland

denação RE'giÓnal de E-.,·Dornbusch, com bança.
ducäção e ·Prefeitura. MU! Wo:rtuguesf.l:; :e-M. AlbanO
nicipal:Ie Jaraguá do Kanzler, com o Boi de

.

Sul reali:z;arão nos dias Mamão; CE Holando
20' e 21 J'ê 'agosto, às 19 Gonçalves com Música
14 horas respectivainen- Sertaneja;' .Centro Educa

te,' em dependências do cional 'Evilngélico, cOm

Ginásio . de Esportes
'. Ar-

.

Folclore GermânicO
'.

e

tur Müller . EB Ilha da Figueira, com

o, evento é realizado O Cairo Je Bois.
antialmenl€. Desta· fuita

.

No dia 20 de agostó�
partidpa!ão OIriZe' unl!.da-· qUintá-feira. haverá uma

des eScOhJ'€s: CE Abdon apresentação especial com
Batista tom- c tema Vir� grúpos folclóricos da re-

ginia ReeI; EB São José, giãó'.
.

ICAFE réalizBI' a$seÀl�léia na fEHl

O engenheiro Nogert
;\I\'1est, dir.etoJ""/prési)dente
da Celesc, na assembléia
ordinária da Amvalí. em

Schroede�, no díe 7 pas
sado traçou .

um quadro
geral da empresa: e a, si
tuação energética na -re

giãO, inclnsa nos denomí

nados "bolsões críncos",

o'quadro �ão,é nada a

nimador, spgundo Wiest,
uma vez oue 6 setor so

tre com a falta de ínves-:

tímentos, .tanto em alta

tensão como em subesta
ções, o qúe coloca

'

em

rísco o n�senvolvämento
econômicó de vái:ia� re

giões, ínclusíve as de
Joínvílle e Jaraguá do
SuL Para os' próximos'
15 meses, dentro do PIa

noY·-Eme.rgenoial " estão
pnevãstos �nvestimen'tos
de Cz$ ,1,5 bilhão, re
cursos estes solicitados à
Elét:robrás e próprios da
conoessíonäna, 'Para a'
extensãó de' 400Km de
rede, implantação de_ 12

A.' Assóciação Cátari·
.

Superior do 'MEC Ern€lni
ne,nse das Fp.ndaçães_ E- 'Bayer,? profeSsores sn
dUCàcionais (ACAFE), vestre Herdt

.

e Flfivió
realizou nas dias' 13' e. CoIlaço, aforá o,utros ..

14 de agos�o, em. JàJ;aguá
do Sul, em dependencias
dai Fundação EducaciOnal
Rieg10nal ,Jaraguaensie, a

SUa 47\t Assembléia Ge
rai, ;elirigida 'pelo presi
dente. Lanro Ribas Zirn-

,

mer. Figuras.expoentes
do ensino catarinense e

brasileiro I�arcaram pre-
. sença, destac.atndo1;e o

Secretário da Educaçã.o
Silvio Sn:'écikowsky, -

o'

chefe de gabinete do
Ministro da, Edúcação
Oswaldo Della Giustina,
o secretário de Ensino

.o professor .oswaldo \

Della Giustina dirigiu a

conferência "ACAFE e. a

nova realiLtade do ensi-
.

no SUperIor cat�rinense"
oe o painel "A preserva
ção dp sist�'ma fundado-,
nal na vlflão dos gover
nOS feder�l,' estadual e

municipal, e das próprias
li!ns;titui'ções", reuniu de
bátedorês de re:nom.e. A
assembléia da ACAFE,
'peloS' assuntos tratados,

fOi considerada· de ex".

éelente proveito ..

Habitaç,ãu:' ,IS.
números, da

.

c'lnslrução
No decorrer do mês de

julho ,f.oram.. fornecidas·

pela Secr.:�taria de ' pIa- ...

nejame;nto' .f6,3 iilcenças
'para construir, totalizan

do 1.506.0()m2, com
. ,o

sêtor :rle�klericial' c�ntri-.

buindo com 5.061 ,22m2 .e

.
.0 itldustrif.l GOm L 129144
m2. Em igual período fO·
ram exped!dos 3'2 ahtaX:ás

�

de' habite'�ef represeiitan
ö.a uma áreà construída'
de, 7. 990,55I'n2,. önde :a

âtea. 'iindústfia:l foi·. a

maJs expressiva, .com. . . .'

3. 043,64m'2 ,,� a residen�-

c!<!l ,com 2.01:6,13m2.'

Comparßtivamente' ii ..

junho' " houve queda na

MasSaranduba é outro: áiea total dé edificações
mumclplo . do' Vale do Poliam' 12. 880,3m2, c;:ori�."
Itapócu C0rn problemas' tribulridQ o setor resi-'
de fomecimen!td die enleI'1 Fõràm 12. S80.93m2 cori.
gia, prinr.ipalmEmte parii

. inferior' d julho.
- Os al

o diª-trito' !ndustrial. Np v.àráS 'expedidas em ju-.
'

'entanto, para' resolver a nhö tatalharam, em. me.

questão, ni:e'smo que pre-; tros' quadrados�' de área'
cariamente. \ o forneci- cOÍlstfuida, 4.951,Oom2-:'

Alergia

.

Clinica·
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de pós·graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇASE ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite· Rinite . Espirros· Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta'- Tosse, Resfriados constantes· Sinusite alél'gica

Alergia da pele: Eczemas· urticárias, inchacões . coceiras· picadas de insetos,
feridas na boca.

Alergia a ai imentos . med icarnentos . ao sol e ao frio.
Erupções diversas,

Plepalode vacinas· Testes Alérgicos

Rua 7 de Setembro, 525, Fone (0473) 225475
, BlumcndU SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá de Sul _ Semana de .15 a 21 de ag�sto de 1987' CORREIO DO POVO pAGINA 04

, -,'

ANTES

.

Edital 15.592ide 04.08.87

"P'r,oclaDl,as, de', ,Casaßle'o'tios
servente, natu�ar de Rio

ANIVERSARI "

'Jorge Oechsler·e
'

Rose-.
,

dos Cedros, .neste Estadõ
Fazem anos' hoje: 15

ne, Uaehr
_

domícíhado e residente
sr. Gunther BoSs, .sra.. Ele, brasíte'ro, solteiro, _, MARGOT ADELIÁ GRUBBA LEIL'\1ANN. Oficial do Ri:- - .ne Estrada Nova, .neste

Clàra
" Siewerdt Demat -

torneiro natural de 10- gistro Civil do 19 J?istrito � Comarca de Jaraguá do Sul. ßs- distrito, mbQ de Sebas-
chi" Sra., Maria esposa .merê �ste .

Estado, do' ���fo�����!t!8Ze:�q-=l:'lci::��e: tíão Borges e Angélina
de .AlfredQ. Vasei,. sr. mícílíado e residente na habilitarem para casar. os seltuintea:'

' ,

Borges. Ela, ' brasíleíra,
Geraldo (Meier, Sr., Er· Rua Roberto Ziemann. .r

:

(" , , djjvorci.ada, ,:o�iátila. na-

íno Lemke Sra. Elena 993 nesta cidade filho Vltor -Baehr e Blzíra Ba- Borges., Ela. brasíleíra, tural dê Dona Emma, nes

��rg�s (Corupá), ,sra. .

de Alvin Oechslei e Cil- ehr. ,solteira, operärta,: ,natu- te Estado, domiciliada e

Maria Zapella, JO,seane '.

Iy Walz oechster.. Ela, Edital 15.593 de 05.08.87 ral de Jatnguá do Sul, residente em Estrada No-
'

Gomes, . l$roerso,n ,Roberto braSileira.' solteira,' auxi·, CÓpia recebida do, cartö- jdro1Ili1,ctl'i;ada e re�dJente va, neste distrito, filim
� Rässweil�r; Mana Luy. líar de escrit6riO, natural río de �Qmpo Aleg'� na Rua João JatnUário de . Sebastião Rengel ,.e

Dia 16 ,de ag�sto' de Blumneau, neste �s' neste Esta«!o. -

Nílda
Ayroso, 1. 768, nes a cí- Leonia Rengel. ,

"

Sr. ' ,QsnUdo Bartei '

tado, domiciliada. e resi- Paulo Engier .e
'

dade, filha de Bernardo Edital15.601 de 10.08.87

(�u.armiI'iID.l), S�: dente na Rua José Bauer Neubaus. , , " '

Raboch e Bdla Gessner Sérgio Lwr. Dallabona e'

ti'
'

'En,gl�t,' ZanottI, 826 esta cidade fil11a de Ele, brasííeíro, selteíro.: Raboch. Marda Rogería Facbin!l

cr:1110's' )3chmitz;'_.. Ni-
,

,n
,

, .'
'

operário. natu}al de Cam (Edi�al 15..597 de 07.08.87 • Ele. brasileiro, solteiro,
"

, Engelmanttl, Sral,' mar Aatonío SIclhwartz po Alegre, neste Estada. "Claudiano Alves e Al- operário, natural de RiO

�ea �a Peters {Cu1'itib�l ,Júnior, MarcU�e ,Kat· domiciliado e .residente. bertína da Silv�
"

dos Cedros, neste Estado
;r�ce Flávio Lenzi, Me�- chuce Bolduan.. em ,Cam�o Alegre',' nes!e Ele, b�asil€iro, solteiro. d()Iná:iliado ,e residente<'
les 'Beyer (UniãQ da 'YI- Dia 21 d,e, agosto' ,

Estado, �llho de ,Roma:o marcenetro, natural de .

em ConjuntO' COHAB,

tó:da), Ingo Köpp, ,GUldo �ra. GIsela Ersc�lI�g· Engler e de· ,E1�sabeth L�n��as. n��te, E,stado, do' 'quadra 06, lote 20, nO

KöPP, sr. 'Wendehn Jo' Mqller, sra .. ,Ana LU�la E�gler. Ela, brasilelra!:. sol.mrcíltado �. r�slde�te na 426. rieste distrito, filhó

a uím Schmidif., sra, BI' Ma:r�atto,o Sra. Angelina tetra, do lar, natural de Rua H�raC"o p,radl, 78',. l'iberio Dallabona e Ger- \

fr{da HoffÍnann. , Pe:elIa. ,Sr�. lngo Greuel� �tup?�a;nga, nieste, �tado. " nesta. CIdade, ,hlho ,de trudes .])all\abona. Ela.
Dia 11 de agosto 'Ã;" Joa.o Or�valdo �ona, ,A.. domICllI�dÇl e �eslde�te Avelino Alves e

.

Maríé brasileira, solteira, �cos·
S a 11ecla esposa w::; raCI Stel�, Domlda F?� nesta cldaue, fllha de da Carmo Borba Alves. tureira natural de

'

R!9
Ger��im� 11Jtentini, Sr. <leI, Orieta, Raquel VIel'" Henrique Neubaus e Hil· Ela. �rasllejra, solteira,- do Sul, neSLe

-

Estado; do'

eniO <;los Santos .y�le), . ra, S�a. l�tldega�d.. Gef, da Neuhaus,
"

cOfiture'Ir�, natural de miciliada <C residente em

S
.. Margarete V1i;.erh�l- fen ßrubha, Sr., A�o Edital 15.594 de 07.08.87 Perola Independente,. Pa' ConjuntoCOHAB, quadra'

le�a:o (Ctba), IvO Junkes. Benschei, Sr... Alldo Guildo Westphal e Vilma raná, dom'j,ciliada e reSi- 06, lote 20, nO' 108, neste
arla Rode, Cléia espa.; Drews, SB., Lucella Mar- Fischer

" ,dente na Rua Fféinc�sco difitrito, flha de lzabelM
do' Pastor Raul Wag' gareth pe4!1 Krau�e, sra. Ele,', braSIleIrO, sOlteuo, Hruschka. 44, nesta clda' Fachini.

,

.

,

s�r (LageS).
' Neila M?�ia �leh (Co' ele:tricista., natural" d� ge, filha, de >Jo�é:da Silva Edital 15.602de 10.08.87

�a 18 de agosto . rupa), Zeba,. fIlha �runo \Wltma�u�7' lljeste E�ta'; e T!erezmha Vlena. Antofiio Carlôs da Silva

'sra. Glací Ribeiro R,e- (Jamce) Rt;elthaupt., '

do. domlclha�o e resIden Edital 15.�98ide 0'1.08.87 e Sueli M�ster
"

inké (Massaranduba) �r. .

NASCIMENTOS lte .na .. R1:l_� iI(heodor0.,Qdemar Giareia e ,Mari' Ele, braSIleiro, solteiro,
Arnö Albetto Horn.b,:),�' Klem, em �lumenau nes nllda lUcb�rt o ' "

servente, 'natural de
Sr.. Antonio NormanO Dia 181 julho ,te Estado, fllho,�e Ingo Ele" ,õraslleuo, solteIro. Guara�j:tim, neste Estado
BODa, Sra .. Suzana Cunha Aly Frlb'uerico, "filha Westphal e Cec�h? West-,. elet:lclsta. natural de Co� dOnüciliado ie residente

G nçalveS (Rip 'd€) Sul), Angelo r.-1âl'lia)' Margute, phal, Ela, b�asllen:a. sol·, rupa neste :Estado., do', na Rua' Epitacio Pessoa,
, S�. r.aurá C�rdosO. Ma' Dia, 27/Julbo t'e-ira, op�r�ria, natural miciliado e' resid�nte na' 288, nesta sidade, . filho

. : Catarina· Alperstaedt, Rodrigo. mp:o Antônio de GuaramInm, neste E�� Rua Roberto Zi,lemann, Osni Eula&io da Silva e,-

�!nántiná �huer, Sra: (Marly� Spé�ja tado, .dorilÍcHi�da ,e reSl- 1.349, nesta cidade, filho Paula Corrêa da Silva;

Janete ,Schulz . Berto�l .

DI� 30/Julbo' 'àente em, . Tr,e;s �lOS ,d�' d:' �ento, Gá�Cia e �va' Ela, ,.brasileira, solteira"

Jlq,e) .,Sra. Gerta ..Ras .-:Janaine,·'filha Sérgio N9rte, neste dl�trü�, fl, �ldie SllvelXa' Gardila. , balcomsh. natural 'de

�weiler, Ricarda Charlot- (Dorly) Ecçel lha- �e �en(,Í:lm FIscher Ela. brasileira, solteira, Jaraguá do Sul, dOrílicili-

t BehZ.-. Dia 311julbo ,

e AdelaIde _Plscher. , costureira, natural ,de ada" � régidf>nte na Rua

;IB! ,19 'de aQos1;o ,

Rafael Enrico, filhO Mo' Edital 15.S95de 07.08.87 Jaraguá �o Sill, domicili- Joinvilt�, 2.360, nesta

Sra. Odete Papp Laz' acir (Carmen), Pachi)l!i Pedrinho
.,
dos Anjos e ada, e re�Idente ,em Ne�, cidade� filha, de, �ldemar

zairs, �a. Maria �(ere' Dia' OI/agosto
"

Claudia �rr�m1nil , l'�U Ramos, neste. d,istrito Maister e Cecilia Gue-
.

'nãa Sto'insk1i Nascnnen Daniela,
.

filha Hemz Ele", brasilelIo. s9ltelIo, fIlha de tauro Rlchert e ths Maister ,

�� 'Pedro. filho Dr. Fer' (Verenita) Daren
,-

,auxiliar de escritório; na· de Lucia Pedrotti Riehert Edital J5.6031de 11.08.87

'�o {Y'a,qa)' Spring' /Dla' 30/-agosto tl!lr�l de Rio?� .���te, Edital 15.599de 07.08.87
.

FrancisCo' Raulino Filhó e

mann <;:r. Engelberto Marcos. filho R\ifbens' IßJestie Estado. díO!m1iclhla- Valdir Laube -e RoSlimar Ro:selt FodJ

FtefD�rgél', Luiz �au:�o (Roselí) Vie1'gutz -

do e residente em
, E�tra' -Tancon

..

I Ele,. :brasileiro, solteiro,
Marschall, SJ. Brauho Dia 04/agosto da Nova nes!e dI.St�ItO, EIe. ,. brasllelfo, solteiro, -operano, � natural de Ja-

Junge (Jl1e), Sra. Maria - Airton Rafael, filho filho.de AdUi? TraJan? tOl'neiró, TI31urai de Mas' raguá" do f:ul domicilia-

Gaeilda -\\Tundel'liCh Du- Nélson (Caeilda) Bor- dos Anjos e VIlma VI', sarandupa, nestê, Bstado, do e r-esidente' na Rua

ttà ·;.(Blunienau); GEljn�s�,d harrt; Damiris.. filha e�r� dös Anj_Os,.- Ela,. '��a- dom!ci.'ltadQ � r,esid�te 55.6, em �arr� do R�()
Pã.nst�iJn:; Sra. \ Me1âRla Ademir (Nílma) Balsa·

.

sIleua. 'so)t.elra, operana, na 1�lfa Schondt, em. Ilha Cerro, neste distrlito. fI"
,

esposa de,Otto Kuchen" nelli. natural dE' Jaraguá d? _
da Figueira; neste dis- lb.o 'de Francisco RauU'

beckefi Sr. Adalberto Dia 05/agost-o Sul, donüdli.ada e reSI' trito, filhÇl de Gerhard ·no e EISa Raulino. Ela,
Kr.aUsé, Mál1dió Kl�, Débora Cristina, filha dente em B� �80, Km60, Laube e Melania Riegel brasileira, solteira, d�
Luiz Rodolfo 'Ilepass�, Gelaslö (Adenna) BoI'" em Guarammm. neste llaube. 'Ela, brfasileiJre. lar, natural de Jaragua
sr. Guido Schmauch. A· chardt EstadO, .fUba d� Ida Ba· E;olteira, operária, 'natu' ) do Sul. domiciliada e ,�e-
demar Schwarltzl BiveT'al' ma 07/agosto ',nomini. ral de Jaraguá do Sul" siden� em Jaraguá '84,
dO Bachmann. ,

Navaron.e JefferSon, Editai 15.596de 07.08.87 domiciItada: E' *�ente neste. distiíto" filha de

Dia 2Ó. de ageSto _

filho Jair· (Maria) _da Sil- Amauri' Borges e Delmi- na T,ifa Schmidt, em Ilha FHmcisco Fodi e Adelina
Sr. -ErwiJ')o' Gramkow va; Vanise, filha Valdir ra Ralloch da Figueira; nes�e distri- Scheuer Fadi ..

(S. Bento do 'Sul)� s�a.� (Leocádia) BorehardL Ele, brasileiro, soltei:ro. \ to, filha de João Tan- E para que chegue- ao

_

� Benta Masdar$!has de Dia 061agoSto torneiro� natural. de Ita' cOn e Ivanir Borba' T!an' conhecimento de todos,

Oliveira (Curlitiba)., Sm.' Evandro filho CarlOs pocu neste Estado. domi' con. mandel \passar o presente
Lenir esposa de Mauro (Dirce.) Wudke

_
ciliado e residente na Edital 15.600 de lÓ.03.87 Ed1tãl, que será publicado

\ Koch. Sr. Lauro Vegin�, Dia �8Jagosto ,
Rua João Januáriö Ayro- Antenor Borges e Vero·, pela ·Impr�sa' em Cartó�

SQlange Loewen Bloe...
. Vane.ssa,. fHha VHmar SO, 1.768, nesta cidade, nica 'Rengel rio, onde será afixado du-

dorn, Sandra Müller; Is' (Elza) Ricken filho de AntônIa Maria Ele, brasileiro" solteiro, ran,té 15 dias.

. ,

.. (0)
c::.-,'

O 'e s' 'II a c h a 'o I'e· ' t Ú· c 'i o
ENTREGVlS oS DOCUMENTOS DO SEt! VEtCULO; 'NAS MÃOS lO! QUEM lHE OFERBCE Ö MEDiOR
EM ATENDIMENTO.

.

,

.

, , ,.;'
'o

,

FUNCIONA ,JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - Av. G!TWO VARGAS, 26 - FONE$:,72�1261
72-2078 ,/�' ,FALE COM O LÚCIO E .RETORNE SBMPRE.

. ,

, <'" '
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-« Escol,a. l_a'raIHá » comeßlora' 8 O aIDS COOl. prograßlac'âo interna:
A "Escola Particular, cacíonal Evangélico es' também o Dia' da Comu- 5!,t à S!,t séries, no dia 21� estarão promovendo um

Jarag:uá"; hoje transíor- tará promovendo atíví- nidade _ os pais admínís' participarão, da ginqma almoço de confraterniza'
mada em Centro -Educa': dades, que caracteriza" trarão aulas, desde o pré e do desfile, Os de lli1.à ção entre Os ex-alunosr
cíonal Evangêlícc.: funda- Ião a "Semana, da Bsco- a 8.! série, com palestras 4f séries d� piquenique alunos e a comunídade

" '

da em 28 de julho, "de ,la" para os anos subse- entrevístas e outras ati"· e as turmas de pré, via" escolar. marcado
. para o

1901, está comemorando quentes. Uma, programa' vídades.
-

, [arãn . de trem a São dia 19 de setembro (sá
,

,
SO anos . De modesta es ção vasta será' cumprida: Para o dia 19, Dia do Francisco' d9 Sul.: No bado), às 1,lh30min, ,

no
cola, camtnha para . um día 11" abertura da Se- Grêmio Estudantil :._ 'es" encerramento 'da '�a' salão da .Comunídade
moderno complexo' comu- mana da Escola, com porte e recreação (1\l à na", dia 22, no C.A. Evangélica.' Cartões na
nitário escolar,' vencendo culto de adoração 'e Iou- S!,t séries) e.' passeio de Baependi .manhã de re- recepção da escola a

d�ficuldades e desafios vler, �a: Igreja Bvangé-,' trem a Corupá, com o' creação -entre pais e fi·' Cz$ tOO,Oo' para adultos
ao longo da trajetória e lica, Maratona "Cultural Jardim r, Jardim 11 e ' lhOs -para pré e de l1i1 à e C�$ 50,OO,'para' críen
hoje procura tornar'Se ,UJ;n, Inter-Sérias. (de 51i1 à S{t Maternal.' As aulas SIe"

,

4!,t séries., Em setembro, ças até' dez anos de ida"
centro de formação in' séríes), Maretone Cú:Ltu- rão normals no dia 20, dia 1, toda a escola par- de i vO educandário' eIl"
tegral do eluno, A meta ral entre ,equiÍpes da com o "grande lanche de '-tici'pará do desfi1e ,dVi· 'o€)1'1:a o agradecímeate a
fmídamental" de, acordo própria 'sé.;e (de l1i1 'a confraternização" '(1{1 a co, na-Marechal -Deodoro , toda a' eo-nunídades ex-
com' a díreção, é formar 4{t séries). No día 'iS, S!,t séries). Os alunos de Afora, p.:staf> atívídades, pr�ssand()- que a escola
alanos COmpetentes � e·

'
' ,

", a APP, represéntada pelo nasceu fia comunidade,
fícientes .para num tutu-

BI-bi I-at',eca. y'ai·' ate'n,�r conl'l"nad,s
Sr. Tarcísío Küster' e yÍve em' função 'dela: e

ro 'próximo termos. na, (> Clube ele. Mães, pela' quér, servir.
sociedade "pessoas cepa- Sra. Nâdia ';' Urbíeta,
Citadas dinâmicas e com

grande aspíríto empre
endedor, sustentado por

,

. uma liderança,' autêntica
-e humenízante.
-No período de 17 a 2�

-corrente, o Centro - Edu"

Durante a "Semana da turo, segundo a. bibliote
Comunidade" no mês de cári� Dirce Nunes, não
setembro, a Bibliotec� está descartada a possí-

Públicaá "�Ui 'Barbos��':, hi'.i�da?e, dos hOSPh,iltaiSi,: A, catarmense Dra. 'nal dOS trabalhos apre"lançar um JOO1oíeto me- presi lOS e crec es se-
Aracy W;1t Pinhó Spino· sentados.

.

dito de prestação de aten. rão atenJldos 'por esse
la, nesse assinante e lei",dímento familiar.", que

.

serviço , comunítäno:
tora em silo Paulo, filha

.

A Ora. Aracy é' profes-consiste em levar a líte- - "-

'NOVOS UVR.OS do casal Frederico, Witt sora
:

catedrática da Uni"
IJatu�a. àquelas pessoas

Um total .de 250 novos e Wanda Todt Witt� am:, versídade àe São Paulo,
que por doença ou por b tura: d J

.

o d ad r 'd .:
'

títulos com' Os' últimos os na urars e aragua co r en ° a ,e ensino
MULTAS EM JULHO f

idade ou ainda por ou', âo Sul e residentes no, de Ciências Soci-aiS; 'e-
. A Polícia Militar de tre motivo qualquer, vi, lançamentvs da literatura

Qartbald.l', orl.entou nO pesquísa na' Faculdade
1 'vem confi'li.adas. Com .o 'infantU-e adulta serão -

1Jaraguác de Sul ap kou '

Cl b COlocados a, dispo"siçãö ít,lÍÖi-<? de juljho, curso -de Saúde Pá,!:> ica, além
um total (,l,e' 1.lS0 multas apoiO do Rctaract '1:1

, t
' .

o r't' d qui de t o cargo de asses,

d S I r do ,pu'bll'ÇO, na Bl'blioteca eone'p a leo e pes, er " .

d
.

d
.

Ih' 'de Jaragua o ,u, se a
'. d ç ;..

,

r 1 Br s'lurante o mes e JU o.
feito um lev8iD tamente Rui Barbosa. Hoje o a" sa e enJermag'o;:;JP, em so a; pe o .

.

.

aI, e,mDo ·total a maior :incidên� ,
" .·c'ervo 'bel'ra aos 1.3 ,mI'I Lisboa,' P9(to e Coimbra trabalhos' de inv-estigaçãoe cadastramernto das "

1 Ecia foi 'quando ao não
, ,1 _ E J'ulho pas"

I em Portugal. Os diários a nível intemaciona .
....

uso' do capacete p�lös, pessOas nesta situação, vodumhes.. rm 35 novas "Diário de Coimbra" e autoridade mun�l no
,

+--t l' dL onde seTi'io des,,tacados os sa o, ouve am.
'oJ 1 d N t" ,,' t t r dmotoqueiros, !lU a"llzan u

livros '1)ifeferidos' para :'nscrições,' 1. 2S5 �prés'" orna. e ,J €>,lclas , es: assun?, ,e � a� e e,:;pe:211 multas. Estaciona"
:Leitma,' para posterOipr timos e 500 consultas. d� Porto, ab�t�m dm;: . p�diJalL,sta -em mvestiga

mento em�local não per'
compra e montagemr' do LIVROS EM BRAnE c eres, garr �ns Ie, ,a" çao.

mitido 158, deficiência
_ acervo, que funcionará NOs' próximes dias, o cando Q valor eXCepclO"

,
ou falta de: e'quipamentos . . IOd'

. permanentemente. deficiente V!sua, au -

obrigatórios 145 e trãnsÍ"
J' '11 dObjetiva c· projeto ofe" Pavesi, de '

omvi e, O·

E'
;.. ., d EO'I

.

·'·1
.-

i�?semm���:� �:�l��;:' recer o livro como uma ará para. a Biblio�ec�, se· xlenSlonISla" OS
"

' ,VISI, a reglal,'mento ost-ensivo' é reali, 'forma de preencher o te voJumes em
'

ral, e Q:
tempo, além ,de p.0ssibili" portunizarb aos portado"zado naß' principais ruas

d d f'
.•.

atar o contacto doS con" res eSsa e lClenCla,do centro da cidade. '

t" b',

fInadOs com pessoas' que leitura. Existe am em a
TURISTAS: 7, 539 1na-o seJ'am somente da, possibilidade da, rea 'iza·
O Centro de' Informa'

çÕes . T"turi.sHcas, � 10dalN'à. família.' Os livros serão ção de um curso pàra o

e,ntregues lias casas� pe� conhec-imento- da linguã'.

do na Praça dos,' IlIÍl'" b' "Ilos rot,ar3ctlanos, e no fu' gem rai e.,_: grantes (BR'280), 'reg-is·

���i��n���sd�e J���� �� -,Câmara c ,reinicia as alifi_ades
ristas . Dos veíçulOs, 346
são 'automõve-is - e 16S
ônl,bgs, que condu�raín
r�spectiva'llente '1. 101 e

,
6. 324 tur�stas. Além de

,

visitantes ,de praticamen'
te'. tOdos os Estados bra"
sileiros vieram turistas
cio 'Urugua-i" potrtugal
Suíça, Paraguai,

'

EUA,
Alemanha e,Argen�.-

Â Câmara de Verea' pa,ra �nális�,. destacando'
d s de ,Jaraguá do, Sul se ,o que gefine o nov�ore ,

C
'

d' d P t
a ós as sessõeS dOs diaS

_

-

� �go ' e os �ras e

O� e' 01 de agosto, que C�dl�O de Ob:ras. Outros

abriram t) segundO, perio' 't(lmbem tramltam,. co�o
d

' d' áriO do ano, Ie" ,o que recebe 'por doaçaoo or m
" • 1" 1"'t' �'"'"

"

1 k
'

. n'-ao realizou " tres r'e ogIOS e'l'" roni"-VS
gliS a 1I1'VO, ' '

-. ' d'·· dessäo esta semana. AI-- completos com, m ,lca or

�uns 'projetos de lei,' no de temp.eratura linstala·
t 't ' enconltilam-se

' dos no tr,�'. o defronte ao
en an o,

,
, ,

'

Bradesco, próximo ar----_.:.....-.......-.....--.....--------------, firma Mal"çaUO
'

e em,

frente a Malwee, na

Barra dO. R; o Cerro
" Os relógi os for�ri:i doados
pelas Malwee S:A.
Subvençãó de, Cz$ 50

mil a ·Ação· Social para
Í'agamento de'. pessoal,
contribuiç<;o de Cz$' �SO

conjuntos ein malha /

'niil a Arsepum e Cz$ 40,
mil à Anwali, são,olJ.tros
prOjetos .,� análise nà
Câmara.

POSTO
-

DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA" NA
- ,

RUA ROBERTÓ SEIDEL 505, EM- CORUPÁ.

Aberto aos sábado� até o :rneiQ dia.

,cp

,'Müller

Vende exclusivamente
para, bebês.

Catarinensé é destlqui em' Pertugal

. \

Esteve- vlsitando 'os partei do encerramentQ
mumCIplOS. de Jaraguá do carSO ue cOrte ecos"
do Sul, e COnipá no :pe· tura na comunidade de
dodo de 03 a 05 do COr"· Estrada Felipe .Sc�midt.
r�t-é-Í" ,a Slra,. Dorothiy ,Este curso Io'" promovido I
BrOwn, do Estado de -Vil' pela Acai'esc, e Sindicato
-gínia, EstadQs Unidos.' O 'Rtural de Corupã. Ela-
,objetivo rói o de visitar ,- :visitou !gualmente uma
(

:alguns
\

trabalhos que o propriedade onde se in'

projeto de Economia Do" d1!tStrializa produtos �,ca;;
méstica <ia, Acaresc vem. seiros cQmo pickIes ,� g,e"
deSenvolvoend() junto as

.

léias, orientad,a pe1:a ex" I

donas de casa do, meio tensionista', da 'Acâresc.
ruTal. Ern Jar�iguá do '.-,- --.,

,

Sul visitou -algumas, fa· A Sra... Dorothy ficOU
mílias 'que industrilizaram impressionada pela re" I

produtos pãra a' yenda ceptivídade que as fami"

princlpalimenlte para a lias têm ao programa de
feira; visitou ,hortás es' extensão' rufaI. - Achou
colareS e participou de o povo Dluito hOspitalei'
uma reunião com um ro e trabalhador. Atê es-

grupo �de senhoras ná' te �ál;)ad9�> di,a 1'5, pemia'
comunidade de Ribeirão nece em Joinvi!lle, onde'
ààs Pedras, Qnde a ex:� - -seu' marido está fa_zendo
tensionistn- orientou' o um interCcltIlpio com, a

preparo de alimentos. Escola Técnica Tup'y' e
, ,

após ambos visitarãO ou"

Em 'Cal'upá, - tomou. 'tros pon>tos dQ paiS.
>

NÃO,FAÇAMOS DE,NOSSOS RIOS'
\ LIXEIRAS IMUNDAS.' ,

'

SALVEMOS OS RIOS rrAPOCU E JARÀGUA
, . ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDITAL -
AORIA. MULLER GRUBBA:

.

Tabe.11ã
I
de Notas e', Oficiil1 de Protestos de Titulos da Comar�
de Iaraau' do Sul, Betado do ,S. Catarina, na forma da

1IIi, «C"
'

,

F!IZ Sah« a todos quanfOll eate editeI virem que
so ..aehaDi· lieat-e CartóriO para protestos os títulos 'eontr,a:

.

,Carlos Antonio Bascherott _ Rua José Teodoro
Ribeiro, 176 ...,. Nesta _ Confecções Dalprá Ltda.,
Rua Alexandre Keller, 22 _ Nesta _ Heríberto
.Schulz ..:.;. Rua Aguas Claras, 's/n _ Nesta _ Ho
norío Pauli _ Rua José ]eodorp Ribeiro; _ s/n -

Nesta _ Ivo João Bertolíní _ Estrada Itapocuzí
nho Km 10 _ Nesta _ Mario José 'Marangoní Com.
Repres. _ Rua Domingos da Nova, 91 .

_ Nesta.,
Reírigeraçõea" Prígomaq Ltda. _ Rua Pomerode,
s/n, Nesta _ Wigando Wilson WilJusçhning -

RuaLuiz sartí, 1.597. _ Nesta.

E, como os dítos devedores não foram encontrados
o ou se· recusaram .. aceitar a devida intfníaçãc� faz pol
urtermédio do presente edital para que os mesmos com

paceçam neste Cartório, na Rua: Artur Mtiller, 78, no

prazo . da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
aar razão por que o não faz, sob pena de _em os referi-
• títul� protes� na forma da lei, etc.

'

UJ/Jaraguá do Sul, 13 de agosto ö,� :1987.
Áurea MilPer Grubba _ Tabeliã de Notas (

,;)f_iciaJ de Pro� d:e Titulo. da Comarca de I.do Sul-.

.,------

•

Jaraguá Vídeo ' Clube
DICAS DA SEMANA

,

platoon. 'O Feitiço de Áquila. 'Jogos de Guer
ra. O 'Expresso da Méia Noite. psicose m. O

�

- Caçador' de Andróides, Nímítz-Volta
'

ao Infer-
.

no, A marca da Fôrca. A última festa de sol
�iro . De volta às aulas. Infielmente Ttua. por

,f�v9r matem minha 'mulher; rom & Jerry. Ja-
\...

. !fl.e 0069 Bond. Pernalonga• .,-
, Conheça o prático e seguro "Video.Cheque"
Aprov��te 'nossa$ ·promoções.

JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. Getúlio Vargas
'.Ii�,4G �'lo andar -.. sala 109 _ Fone 72·2059.

�I

. ,

COnt.aetol: PODa 12-3416'

�
EscrHório de Topografia

I' '.

'. e Engenharia'
'

,� ".. -

.

,

' DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS,
- "DE TERRENOS EM. GERAL. _.
'PROJETOS'PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-

ç�os.,
'

. Encaminhamos toda a docume_ntação.
Rua ReinOldo Raú ne 86, 1° andar, Sala 3

EdifíciO Mário Tavares, próximo do Posto de

Saúde.
'

(

PÁGINA 06

cínal desejada.

Os locats de vacinação
serão os já consagrados.
A 'previsão' é de que se

jam. vacínadas em .Jara
guá do Sul 8.110 crian

ças; em Corupá 988; em

Guaramirim 1.514; em

Massaranduba 1; 523 e

em Schroeder, onde
'

a'

campänha iniciou-se sex

ta-feira, 596 aianças.· Os
postos funcíonarão das
8 às 17 horas.

em' emerg'ência
de 15/abriu' a 15/0utubro
Com ísto. 14 municípios
dO Estado atingidos

.

na

quela oportunidade- pelas
enchentes, poderão be
neficiar-se - do . crédito'
suplemente": de Cz$ 50
milhões � receber re

cursos adicionais para a

reconstrução. " Dent:rje
eles também os do Vale
dO Iltapocu.

.

,
. - ,

Rodeio Crioulo de Jaraguá' acoatecQ mesmo em' agosto

Um toque d. amor. Dê flores a quem veoê
ama. Decorações•. buquês, arranjol. plantas orna

,

.

mentaís, �roas. com ea.trega a domlctl1o.,

Casa des Flores

'Jàraguá Ltda.

o município de Jara

guá do Sul, como outros
da região, como Guara
mírím, Schroeder e Bar-

--,---,--�------,---'·.---
........

---.-----_J.;...,1 ra : Velha, ainda estão
�., ADA�UA:30J..NOS BEMTECIDOS.:' e� estado. de emergên-Jí'I� "

", ela em. VIsta das chuvas
oconíídas €m fevJere!ij'rOj.

. O Mínístêrlo do . Intertor

pela Portaria 121187, de
cretou einergênld�a por
um período de 180 días.

no . iníciO de junho passa- . -garantída a �alização,
do, comó medida preven de 28 a ro de agosto, do
tíva ao. s-urto da febre VI Rodeio Crioulo de

.

aftosa .que atínzíu o Rio Jaraguá do Sul, na sede
Grande do Sul e países campestre «o CTP Laço
do Prata. Com isto, fica Jar'pgua,enlse, �m ITrês

, Rios' do Sul, cuja infra-

Neste sáb. 'ado-, va·ct·aaça-o Int,i-pólio' estrutura fol melhoradaa
'ampliada, para melhor a-

colher bs CTps partící
panteS e o público.
,A organização está
sendo liderada pelo "Pa
trão" Augusto Demarchi ;:
A programação começa
dia 28, com a recepção
aos' CTGs, prosseguindo
com desfíle pelas ruas
centrais da c'dade, laça"
da de patrões, gíneteadas

.

em cavalos xucros, baí
Iões, míssa crioula, chur
rasco e apresentação de

. danças típicas.
COLUNA EVANGm.rCAlr';
cm,TOS� Neste do ..

,

mingo M 8h30 e 19h' em
,língua portuguesa, no
centro. CORAL: O Co
ral Evangélico' Jaraguá
do Sul, participa nesta
domingo no 'culto das
8h30. JUVENTUDE: To
dos, os sábados às 15 ho-
'tas. RETIRO: R-ealiza-se
nos dlás 2H. 29' e 30' de
agosto, no Centro Shalon

, . /
em Nereu R amos, o. Re-
tíro de Cacals da Paróquia
do centro, LEMA' DA
SEMANA�

,

Aquela' . a

quem _ muito foi dado,
muito lhe será exigido;
e aquele a quem muito
se confia, muito maís lhe
pedirão. Lucas 12.48.

,

I ORAÇÃO' AÖ orvnso
ES:P1RITO. SANfI'O

.

H

Espírito Santo,
'

---------------------...;...----------' Vós qeume esclare-
.

ceia tuna, que ilumi
nais tados os àminhos
.para que eu atinja .

a

f�licidade ..

-' 'r' �

Vós que me dás o dom'
divin'o d�. perdoar '

,
e

esqu,ec'er ö ma� que,
fazem., -

quero neste
curto diálogo agrade_.-

. cer-vos pOl tudo,
.

e

confirmar mais uma

vez, que' _jamaiS quero
�

separéir-me de vós, por
maj:ore� que sejam as

atenções materiais.
,Pelo coritnário,. quero
tudo fazeI' em pról da
humanidade para. que
poss. :rr.erecer a glória
perpetua' lIla vÜßsa
cOmpanhi,a e na .com-

.

'pa;nhia de meus ir- •
mãos ..A pessoa deverá
fazer esta· oração 3
dias seguidos sem di!
zer o pedido. Publicar
'assim qu� rece,ber a

graçá.

.

Remoido R�u 806, esqulDa com a João Píccolí.

O secretário da Agri
cultura e do Abasteci-

.

mente, assinou -

portaria
liberando a. realízação de
feiras e eventos pecuá
,lios no Estado, suspensa·

O . Ministério e a Se
cretaria da Saúde realizam
neste sábado, 15 de agos
to, .uma 'nova campanha
de vacinação contra a

paralisia infántil, que
pretende vacinar em

Santa Catarina 566.522
,

\

crianças (:h� O a 4 anos e

na região de -Jaraguã do
.

Sul, 12.731 crianças. A
exemplo de campanhas
anteriores, todo o esque
ma Ioí montado, para que
se atinja a' cobertura va-

geral e serviços de .

- I

Rua' S!o José n° 143 .:,: Bairro JaraIDIá Esquerdo
Fone -72-2963 ',- ,

'Munícip,ios ainda

SÁVlO MURILO PIAZERA. DE AZEVEDO

MURß.LO BARRÉTO' DE AZEVEDO

R.D.·

.1'

'ADVOGADOS

Dir'&ito Civil .... Criminal .::_ ComerCial

II

('BEHLING)

VendélEi ele ma:deirà em

serragem

Trabalhista ;- Esport�vo

, .

Novo endereço .... ,

Mar.
�I 97 _ Sala 1

Deodoro da Fonseca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
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.

Este Jornal é· 88IOdado a ADJORl/SC .e ABRAJORI.

, Relojoaria AVENIDA
As maís liDas sugestões' para presentes,

� jóias, relégíos, viQlóea, troféus,
.' m�as e' artigos de p�taria estão na

REWJOARlA AVENIDA

Na MareclutI e na GetáHo V_pi

Funilaria Ja.raguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Aaora ,também aquecedOHl 8

. enerp. 1OIar.
. Rua Pelipe Schmiat, 279 - Fone 72"()448 �

,

r@1wtEHO ....

. ..
,

VIAÇÃO CANARINHOLTDA.
Programe bem as, suas viagens de férias.e

recreação. A JlC�n�r1nho" .coloêa à' sua dis"

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

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

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SÁNTA HaENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA JóíNVILLE. 1016 - FONE (0473) T.Nl0l
.

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'S. ge-I'ONE (0473) 72·0�6
.

JARÁGUÄ DO SUL- sc

Lo s s
Fotografias _;,' equipamentos de eine

'foto' _ 8óm e video.

.Marechal ,Deodoro 302 FODe 12-01-81

1,\ :e HORA DE BRnHAR
Jóiàs, relógios, aliq.nças 'I?

.

presentes finos é com a nova

L·ANZNASTER
Marechal Deodoro, 39.1 _ JarÇlguá do Sul ..

CORREIO DO POVO PA.�A
.

0'1
------------------------------------�--�----

.-----------�-------------------------------------------------------�

liA HJst6da de lIéaa-: geate. DIe pocle' ficar 16 na saudade"
O Pusado s6 é Jmportallte Be·O seu tempo foi, bem' empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Bario. de Itapoau

HÁ 51, ANOS agradecia as amostras Rural de Jaragüã dó S1,11'
-Em 1930, o Intenden- enviadas, de excelente organizar uma exposíção

te Artur Müller deixava paladar.
'

comemoratíva. .,
.,

o seu cargo e também _O sr. Getulio Vargas, _O' vereador Eugênío.
se desligava do Partido depois' da pedrada que,y.

-

.

Sdhrilöck!él.; rl�bi�.
Republicano Caterínense, levou no Senado, resolvia telegrama do dep. �federal
e o correspondente do maís uma vez desancar Lauro Cameíro . de 10-'

"Correio de Joinville" o pau 'na orientação' fi- yola: "Empresúl 'iniciarA
em Jeragué ri acusava de nanceíra e atímínístratd- imediatamente treís q\li
ter deixado' dívida ílutu- va do então governo e ia Iömetros Linha Ríbeírão

. ante, Artur Müiler res- descancar em sua fazen- Cavalo,' aprontando " com,
pondía às �nsitn"\llações, da, médíante pedído

.

de a máxima UIgêncía. Pro
mostrando as obras

'

re- 4 meses de licença; Os meteu para breve estu-
'

alízadas com as pontes discursos do sr. Getúlío dos, orçamentos e plan-:
de Pedra d'Amolar e Vargas não ficavam sem tas da Linha parã 'as 10-

Poço - d'Anta. a estação a devida resposta por calídades de 'Ilreís Rios do

de monta; ii
'

ponte de parte dos STS. Ivo de A- Sul, Alemanha e . total
Retorcida com 75 metros quino' e Vítoríno Freire. da 'Estrada Itapocu. A�.
80 km de estrada maca- Mas as orações do sr , ,braços Deputado Carneí-
damizada, 5 pontes co- Vargas tinham grande ro de Loyol�."

.

.
-

bertas e 12 de 8 a .12 repercussão na - Assem- -Em começos de a

metros, mais de mil. bu- bléia Constttuínte
'

de gosto reuníram-se os ve

eíros de alvenaria e 300 Santa
,
Catarina, quando reQdores João Lúcio da

pontilhões. E
- concluía: o jovem e culto parla- Costa, Pedro Fagundes,

"E basta. De agora em mentar Konder Reis fala- Eugênío. Victor Schmö.-.
diante aquelles confrades va longamente e

.

com ekel, Alberto Morettí,
podem escrever o que 'muita felícldade no reba- Guilherme EmmendPer:
bem quízerem , pois não te às acusações que se fer., Faustino � Gírolla,
lhes daremos resposta. fezíam, especialmente às Norberto _ Hefermann,
A . M. ". adm�t:raçf,es anterío- Aldo . Prada,.. , Henríqué
_Finalmente era pro- res a 1930. Wolf e João Cardoso. Q

clamada "MisS Brasil't, HÁ 3Õ ANOS vereador Séhmöckel
..

,
a-

, Devido 'a mau tempo a -Em 1951, Jaraguá do presentava, projeto de let,
escolha da maís bela bra- Sul completava 81 anos e ,dando a UI'lB das ruas de :

síleíre não se dava no- a data de
,
25 de julho Jaraguá do Sul.. o nome

estádio do Vasco da Ga· era comemorada no dia de Heleodoro Borges
\

e

ma. passando a comís- 28' com a 4� Exposição uma emenda eo projeto
são a reunir-se no edifí - Agropecuária da Associa de autoria. do vereador,
cio de "A Noite"'. As ção Rural de Jaraguá do Pedro Fagundes,. exten-,
vencedoras: Miss Brasil a Sul, . orga�izaaa pela pró-=- de�do. a cidadania hono,
Srta. Yolanda 'Pereira, do pria, pela Prefeitura Mu- rána dó Irmão Ev:aJisto
RiO Pfande do Sul; 2� co· nicipal, peb Câmara

.

de Pio aos I:rmãos Luis, M.á�
locada: Marina França, VereàdOres 'e a Comis -. rio, Ernest-<> e. Celestino,
'Miss São.Paulo; 39 lugar são Organizadora. 160 como parte dos festejos
Miss Espírit.o Santo; 40. prêmios eram' doadas pe- que assinalavam os_ 45.
lugar Mis_s Maranhão e lo Gov. Jorge Lacerda. anos da. cbEigada dos Ir-

.

59 lugar, Miss
.

Paraná. pela Prefeitura ,pelo Secr. �ãos Maristas à ,nossÇl
_Era o :mês, que defluia da Agricultura, dr. Ma- CIdade, .

devendo ,receber
cOm os sE'guintes' ani' rio Brusa, Dir. de Fo- os títulos honoríficos_ em_
versariantes: D. CriStina mentQ AIlhnai. dr. Lau- solenidàde festiva,. no dia.
Marcatto, E'Sp .. do ihdus- ro Bustamante. Dir. de 31 de. outubro, de. 1�65.,

'

trial Jo�o Marcatto; Eu' Fomenj:o V�g.etal, dr. ' HÁ 10 ANQS '" .'
'

rico Douhrawa, digno A· _,Jonas B. Amorim, ,em- ....Em.._ .1977,� ,,,:rea��iayª-,
gente Postal;- sra. Luiza presas d,e Joinville, Blu' .se no estcitjiQ. do. Botafo- .

Oberbeck, proprietárfia menau' e, principalmente go, da. Ba:r;�a do Rio Cer-
do '.'Central Hotel'; D. pelo'" comercio e ;jndús- ro um encontro amistoso;
Maria' Gnlhba, e�J;>. ,do tI1a jafagua�ses. Os, com o Cruz dê Malta, dé
sr. BernaTdo Grubba; da feStejos alcançavam gran Rio da Luz e o cruzmal'
alto .comércio local e de brilho. com a pre- tino com o . seu qÚadro
ilnfluente pol,Uco Ie a

_ sença do Governador La- Renato, Boeder, Arno
srta. Adel� Jansen. di- cerda, o. dep,

. federal (Luis CarJos), Krueger,
·'leta filha do: sr. LeopOl- Anfonio· Carlos Konder Guido Str"!low, Curto A· .

do Jansen, mdustrial en- Reis, o dr. Luiz de Souza demir, Milton, SídiO e'
tre nós. .'� no exercício dO cargo de Neco aplicava no Botafo.

HÁ 40 ANOS Procurador Administra,- go uma das maiores go- /

. -l;m 1941. uma no� tivo na Caf>ital Federal, leadas que já.se Ouviu
indústria se' estabelecia o !lr. Ney Franco. ve- falar

.

dentro do. eSporte
em Jaraguá. Eta a fir- réacior e ex-serventuário lamador jaraguaerlsle:
má Bebidas Boss Uda; da Justiça reSidindo em 10xO. A "itói:'ia, dizia-se
que inici,ava as' suas aI Porto Alegr�. fot co;nsegulda pelO im-
.tividades ii r�a Pre�. E- HA. 22 ANOS peto de �eue( a�lêtas que
.pitádo Pessoa, D: 24 e. 32 __Em 1965, se pretendia souberam aproveitar to-
constItufda pelos s6cios�' festejar " os· 89 anOs de das as oportunidades,
Ca:,rIos Hass,. Faustino P.� fundação de Jaraguá do convertendo em gol, para
Rubini. Donaldo Schr� Sul, como' se fazia desde alegria de 'seus torcedo
der e AXéI BOsS ,t.éçn1cc 1946. As administrações res, diret_pies e simpati
em bebidas, O "Correio municipal e' estadual não zantes, espccialménte oS

do Povo" que, era agraci- concorriam. 'COm recursos atlétas que tanto se· em

ado ,com várias bebidas, capazes de ii Associação penharam.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



)

__�-..�...._ a..;..:)�;;_u_á_d_o_S_U_I_-_se_m_a_n....a_d_e_15_a_2_I_d_c�a...::ir...0_sto_d:.:_:e:...._:_19_8..:..1 -....::C_O_R_R_E_IO__D_O,...-_P_O_V_O_· P_Á....;,P.:...IN:;.,..;.:A-..:.:08

·Informe raroqulal
MissAS: Neste sábado

(15), às 19h na Matriz, S.
Luiz Gonzaga S. Judas
T1adeu, S. Francisco, N.
Sra, de Fátima Rio Mo�
lila. (festa) c às 20h, na

Matriz; 8h _ São Cristó

vão; 9h30 _. Rio Molha

.
(festa) e N. Sra. Apare
cída e às 16h _:N. Sra.
do Caravággio.

MENSA(�EM: Estamos
;festejando,a Assunção
de Nossa Senhora. Dentro
do mês vocacional, este
terceira final de, Semana é

dedicado à vida religio
sa. Ne meio dos cristãos

(aqueles que receberam
o battsmo) há um peque
no grupo que recebe de

Deus um chamado para
buscar a sant�dade com

mais seri'edadé - 'ainda
do que os' simples bati

zados Ou casados. São
6 religioC)(\s e religiosas,
homens e mulheres . que
sentindo um chamada, es

pecial de DiE:.us se dedí
cem durante toda � vida

ao .bem da comunidade- e

das pessoas. A 'vida reli

giosa na igT€ja tem mui

to sentido, mas é ,precisO.
.vívêla na, fé. Quem se

,guß a
.
vocação religiosa

- aceita . viver em comuni
dade cumpr.ndo os vO

tos de obediência, <,cestí
dade e pobreza. Os vo

tos .dos rel'gíosos e reli-,

'giõsas.- ajudam a -viver a

vida comum fraterna.

Ajudam a viver o man
damento cio amar, a ser

viço do reino de Deus.

Que nesta semana ta-,
dos. se lembrem de rezar

pelos reltgíosos e religio
sas que estão servindo em

nossa oomunidade. Que
càda um também, peça a

Virgem Maria _'para que
ela 'ampare, proteja' e
faça aumentar cada dia

.' maís. os rel'glosos e re

ligiosas no mundo. -

�AÇA ,UMA ASSiNA

fURA DO "CORREIO

DO POVO" � fi SIM

PLES. LIGUE 72·0091.

APENAS ces 250.00.

INFORMATIVO ROTARIO

ê._
-

.10' '

O Qualro-Meia-
� Cinco·
FLORIANÓPOUS

.

tado pelo Pres. Bar-
TRINDADE, DIA 21 bosa,
Já está marcada a

data da reunião festiva NOVOS CLUBES
quando o Rotary Club EM FORMAÇÃO
Florianópolis - 1lrinda- O Governador Mar-
de receberá a sua lo Sousa contínua eIP-·
Carta Constitutiva. penhado na tarefa de

.

'fiendo como - clube pa- .

aumentar o Distrito
drinho o Rotary Club 465. Agora mesmo es

Florianópolis-Leste, o tão em fase de forma
novo clube presidido ção os seguintes clu

pelo Comp, Aríovaldo bes que são acompa
Stelle, já tem prepa- nhados pelos compa
rado o cerimonial que nheiros dO!, clubes pa
haverá de marcar a drinhos: Jeraguá ,

II
entrada Oficial em Ro- (Dietriích Hufemies

tary Internatínonal, ler), Maracajá (Laércio
próxímo día 21 de a- Machado), Orleans
gosto' de 1987, às 20. (NivaldO Pizolato), Pi-

horas.' no Restaurante'
. çarras (Pier Marchesí

Cabafía-Santa Môníca, n�� Massarandhba
quando lá comparece- (P�er Ma:mhesinf�, Pi
rão o Governador Ge- rabeíraba (Luiz Ró
novêncio Mattos Neto berto Franco), .Barra

86.(87 e o Governador Velha (Jamel Dippe).
Marlo

-

Sousa, 87/88, Balneário Càmboríú II
.

além: .dos clubes da (OrÍívaL Pe�:s),' Bigua
Grande Florianópolis e çú (Genovêncío Mat-
grande número de tos Neto), Benedito
convidados. Uma reu- Novo (Adolfo Germer)
mao que concentrará Santo Amaro da' Impe
rotarâanos e convida- ratríz (a

.

ser indicado
dos, entre eles já ga-· pelo RC Fpolís-Leste) e

rantida a presença do Oxford (a ser indicado
Prefeito Edson Andri/- , pelo RC de São Bento
no. �entre 150 a 200 do Sul).
péssoas. Bola branca

para o "benjamim". CAMPANHA DE

VACINAÇÃO
VICE • GOVERNADOR Os ,ex-Governador
MANIFESTA·SE Pier Lorenzo Marche-
Em palestra com o SIIll1 e o futuro Go -

Preso Manoel A. Bar- vemador Luiz Roberto
"

bcsa, da Re Fpolis-' Franco deram . mteres
Estrei1;jo, o

. Viicepo-. sante entrevistá ao

vemador, Casíldo jornal A N01IÍCIA, de

Maldaner, em seu gabi Joinvi;Jjle, sábado, dia
nete de trabalho çle- 8 da corrente enfati
monstrou muito. ínte-

_.

zando a campanha de

/
resse pelo trabalho vacinação Polio Plus

que os
'

rctaríanos do que haverá de- erradi

msttito 465 desenvol- car até o ano 2005 (100
. vem na área de Sua anos de fundação do

atuação. manifestende- Roraty International)
se, mesmo, em conhe- a polimielite e outras

-cer a Organização Dis- cinco doenças íníec-
tritaI. O Gov. MarIo to-contagíosas, coma

Sousa atendeu à solí- sejam: o sarampo, díf

citação, p'resenteandO teria, coqueluche. té

ao Estreito um livrete tano
.

e tuberculose.

a�togr'afaQo, que será Voltaremos ao assun

encaminhado .ao Ví- to em outra oportunída
ce-Governador do Es-, de,:'

-ADVOGADA
Dea, Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - in

. ,ventá�jos - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 '- Fone 72-2711

Escritório Cootábil Garcia
\
-c,

CRC-SC sob n9 0075

�critaa fiscais e contábeis

Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa

I

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

e
r PERSIANAS • BOI • ESQ. DE ALU.fIIO .....

'ilo..-PERFLEXRUA JOINVILLE, ,_ • .iÄRAGu4 DO,SUL·sc
FONE: (.,.13172-0986- - �

. Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros, . .

.

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em aluminio.

Consulte-nosl Fone '12-0995

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Alexa'odre Dellagi.ustioa Barbosa

A D V OG �'� OS

Ru.� João �rcattQ n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul. -

-

SUBA NA HONDA

CH! GOU, A

CONCESSIONÁRIA BONDA DA kEGIÄO. CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA' TECNICA

E BOUTIQUe BONDA-WAY.

ENTRE NESTA HO N D A DA MENEGOTIl
MOTOS E SAIA PILOTANDO-A SUA MÁQUINA.

RUjt Adé1ia Fischer, 239' (Rodovia BR-�280)
FODe 12-::2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

A' uarantia do seu carro vai mais longe com o
.' PLANO DE GARANTIA EXTRA FORD

.

. Ele começa quando term_ina a garantia normale estende-sa até 30 meses sem Iimíte de quilo
metragem, pl o ES�RT, DEL REY., �ôdos �sco�p�adàres de Escort" De� Rey têm direito ao

PLANO DE GARANTIA EXTRA a!e o 90 mes apos "a compra do veículo novo. Estamos - as

suas ordens para explicar, esclarecer e infol1llarsob.re ó PLANO GARANTIA EXTRA •

.. �"'11
.

)
Av. Mal. Deodoro, n° 158 _ Jaraguá do Sul/SC, FODaI 72-1111, 12-1995 e, 72-2614

'

, ,
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'Censo do luncioaamentt iaiciado

�

na ' regiã,o
Estudo do documento

"proposta Básica par� ,

,
uma nova atuação da
Secretaria, da Educação'

A Divisão de pecuária reuniu no dia 7 passado
da Prefeitura Municipal em Blumenau, .díretores - O censo tem por "íína
de Jaraguá. dO .Sul, proce e supervísores de educa- lidade obter-se urn ca

deu a 377, atendimentos ção das Ucres de Jara- dastro moderno e efici-
,

no decorrer de ,julhO, guá do SI_,I, Rio do Sul, ante, � forma a servir
, sendo destes 1�8 a boví- Ituporanga, Itajaí e de basa Criadora de con-,

nos, 7 a equinos, 3 a ca- Blumeneu. , com ' a 'pre- .díções para o planeja
nínos, 120 - a caprinos e sença destacada do mento e a. execução de
49 a suínos. Dezoito in- secretäno Sylvio "Sn!le� uma política de recursos
seminações ar'tif.diais a- 'cikowski. Enquanto, iSSO; humanos, voltad� exclu

penas foram procl€ssada.s a' Unidade de Coordena- sivamente "para as pecu
número 'considerado mm- ção Regíonal está proce- líertdadee da' admínsstre
,to baíxo.. O ,prqgrama dendo reuniões com as ção estaduôJ. Os for-
há pouco rmplantado ob- supervísorías Ioceãs de mulápos" deverão estar

jetiva melhorar o reba- educação e direção das preenchidos e entregues
nho através da cobertu- escolas da rede estedual, até o dia 31 de agosto.
ra com sêmen de animais' ,---------...:..:.;:.=_=:::.:.......=.:.:;_;::....::==....::.:::;__.;::.:...--.2:...:.,,.......,

de alta linhagem.-' Os

contactos devem senman- II
tidos na ptcfeitura e o

valer cobrado do proprí-
; -etárío é o de custo.

'Cam r�lação' ÇlOS aten

dimentos nos Postos de.
-

Saúde Municipais, o qua
dro apresentou-se o se

guinte: Na 'Vila Lenzt,
2.279 atendimentos à

'

,

'população, sendo
'

162
,

consultas IT�édjcas e 14

'de' enfermagem; na Vila
Lalau, 2,757 atendimen
tos, 211 consultas mé

dícas e 46. de enferma

gemo

com vlistas a realãzação
do, I Censo dos Servido
res Públicos do Estado
de . Santa Catarina.

,
'

INS'EMINACÄO
ART1FTAI. POUCO

�ROCURADA -

Restau'rante It�iara
AGORA SOB A DIREÇÃO DE

CARLINHOS,EVALDO

Continuamos a disposição de todos.: com o
meSmo atendimento e novas OpÇÕE's. Atende-se

_ de segunda à sábado á noite.

Rua Expedicionário Gumercindo da' Silva, 237
,

,

SOCIEDADE BENEFICENTE O�R13lROS . Dl!
�JARÁGUA" DO SUL

,

!
I ,

EDI1.lAL DE' CONVOCA.ÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos

,'os ASsociados da Sociedade Beneficente Obrei
ros de Jaraguá do Sul, a fim de se retinirem em

A.Ç;SEMBlÉIA GERAL ORDINÁRIA, em sua se-
- d� social sito a Avenida

'

Mareehe 1 Deodoro, da
Pönseca, 240 (Fundos), no dia 10 de agosto de.
1987, às I. 20 horas em primeira convocação e -às
20h30 em segunda convocação "com qualquer.
número de sacias presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:,
01 .: Prestação de contas da Diretoria que se

despede; 02 _ Eleição da Nova D.iretoria; 03 -

Assuntos diversos de Interesse ela Sociedade.
Jaraguá do Sul (SC), 96_de Agosto de 1987.

PF'estdente
'

LINGUAGEM COBOL

Com o apoio da Asso
ciação Comercial e In

dustrial, ,a eetil Proces
sarnento de Dados, -de
Blumeneu ' realizará .em

.Jaraguá do Sul, em se-

tembro, um. curso de lin
guagem Cobol, para SU-

'prir a carência �xisterite
na área de programação
e análises. Iterá três me

ses de duração, Sempre à
noíte. Haverá está�io

,

remunerado f-m BlumenaU!
"-

Confecções Sueli Lidei
. Vestlndo beDl SeDhoras e Crianças

.

Vá conferir a mais variada coleçio aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

_

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

, F. 72-0603 Jaraguá da Sill .... SC.

loja 2
'

Rua Reinaldo Rau, �o 530 _ F. 12-2911 -
Jaraguá cio Sul _ SC.

Spezia & eia. ,Ltda.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e, servíços de trator"
com profissionais altamente especializados.

'

RUa João Januário Ayroso, 112, _ Jaraguá Es
querdo _ Fone '72-0300 � Jaraguá do Sul _ se.

Comercial Floriani

lanchonete Disney
Lanches; refeições" bebidas, sorvetes e ponto

de encontro para um bate papo amigo. Qu_eremos
'servir bem. Aguardamos a SU'i visitai

Marechal. Deodoro 507 _ defronte o Colégio
Sio Luis.

'Dr. ! Altevir A. Fogaça
/

Júnior
'Ora. Osvalina Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

Rua DomiJlao, da Nova 102 .... Fone 72-0498
: ,JaraauA do Sul-Se

'

\
�. ;:::.... \

MAQUINAS E EQUIP.NvmNTOS
PARA BSCRITORIO.

-,I :1
ASlistência técnica de,Máquinas de escreveu

calcular, ,AUtenticadores, Caixas- 'Registradoras..
RelógiOS de pontó e Mão de obra. CONSUL-
TE-NOS.

-

� ..__ � _. _ � I '
-

Ru. 'VenAnclo da snva PortQ, 353' f i,

FODe:,72-14Q2 Jaraguã do SuJ.'

IIIERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis ltda�

,

-VE'NDE-

� 1 casa em alvenaria com 100n'2, ns Vila No-.
vs, próximo Móveis Spézla. ,),

, -; 1 casa em alvenaria com 7QJ�2, no Jaragu4
ESquerdo, loteamento Hruschka. ,';-:-: ;
_ 1 apertamento no Edifíc;ici Ana Paula com
188m2, 30 andar.
- 1 chácara em Schroeder com S margas, casa.;
e 5 lagoas.

R. João Píccoli, lÜ'4 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGOES, puaGOtiS ISOTbMICOS E FRIGORIFICOS
Jarag_!l<t'Esquerdo Rua Dr. EDrIeo FenDi, ua· Po.. 7i-l077

, i

.
'

.�j�. Nós ,temos tudo, .

para:a raur a todos.
-,

Ven .

a conhecer �

a linha,Chevrolet 87.
,

Conheça em nossa loja alinha Cheyrolet 81, a meís completado mercado.
Nós temQs ó cerro que voe' n.cellita Para, preencher as, suas exigências:
Saia rodando GOlD o' que existe' de melhor: �Monza, Caravan, Opala,

, ,Diplomata, Cheyette ou Maraj6. '

,

"eja de pertp es novidades.e as vantagens,' além dos pl�nos de
, ,financiameítto' faciJitados.

'Jt
.

, 'Emmendö'rfer Comérció de;.,Yelculos Ltda.
,

Av. Mal. 'D�Odo,?,557 - FoneS,72.06S5�2.0060
- Ja,al!uá do sul·se

--

....,�
,,_.... ,

PLIND

SENAC/ACIJS oferecem cursos
A �gênciq de Porma- ,62-1 (Fone' 12-2166).

ção' Profissional . de EFICmNCIA EM
Jareguá do l5ul', do·' VENDA�/VAREJO·
Servíço Nacional de", A Ä$5odiação \ Co-
Aprendizagem Co- merci,al e In�ustJ:'!ilal
mercíaí, tem matrículas realiza no día 21

"

de
abertas para Os

.

cursos
. agosto, -o seminArio E

de auxíliar de escrí-
.
ficiência em . Vendas

tório e de manicura/
.

de Varejo, com o Prof
pedicura. Com carga .

Moacir Moura, dírígí
de 150 horas, o. curso .

do á 'Vendedores 10-
de auxiliar de escri-·. jístas, gerentes de "10-
tório inicia-se no dia. jas'. e demaís íuncío-
8 de 'setembro, côm. närtos uQ comercio. _

turmas à tarde· das Vaídas 8 às' 12h e, das
14 às 11h e à noité das 13:h30'· às l1h30. .Ins-
19 às, 22 horas. O críções na ACIJS, a

curso de manÍ'cttr�/ Cz$ 900,00.
pedicura começa no . pre-cedendo a esse
dia 1 Ó'

: � setembro, ,Seimfnári'o, nos <lias
com

.

150
.

horas/aula. 18,.19 e 20 próximos,
somente à noite, das 19 o Prof. Moura minis
às 22 horas. Informa-. trará um curso' de
ções e matrículas - na Ma;r�et�ng pára' Con-

.

Av. Getúlio Vargas íecções.

,�Foto Nortelândia ] .tda.
R.. VeDbc10 da SUYa Porlo 785 _ FODe 72-2'0.4

Metalúrgica' Franza. Ltda.
,R.. HebIZ Malulke 210 _ POae 72-13117

,A.s�istêficia técnica em máqUinas de costur�
InduStriais' e domésticas, peço, acessórios e agu
íhes em geral. .

'�ELETROLAR
'

'Comercial' de,- Péças
\

Lida,
II'

-

Oferece também 'assistência técnica autorizada
em aparelhos Amo, Wali�a,_Brltania, Black &

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Fame� Pandora; For
DOS Lyer, além do mais completo estoque da.pe
ças e acessöríos.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-2200

Jaraauá do Sul.Se I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ameti e F_mpesc pedem I alteração' do EstatUto da· Mic.roecmpresa,
.

Grupo de diretores da.
Associação Comercial e

Industrial da Micro e

Pequena' Empresa dö Va

le do Itapocu sendo eles
João Pedro Steínbach, Pau
lo Ademir Florianl, João
Soares, Manoel Ozórío
Souza é Heim; Manske �

estrveràm no dia 4: em

F,].orianópo 1. is, partícípan-

do da União Parlamentar ' tatuto da Microempresa
Interestadual - Seccional p�ci\palmente no . que
da

.

Região Sul. . Na' 0- diz respeito
.

a transíerên
casião, junto com díre- �. cía do ICM de mícroem
teres da Fampesc, vii.:si�.. presas nas vendas . para
teu-se todos os deputados médias e grandes '

em-

'estaduais, tendo sido en- presas, e, também, na re

tregue a cada qual cor- formulação do
-

conceito
respondêncía em que SP- da receita operacional
-hcttavam apoio para a com a exclusão do total
alteração urgente do Es- do. faturamento, receítas

tributadas pelo ISS.

Solícltou-se igUalmente

Adernar Duwe e Paulo
Bauer, representantes da
região, se comprom�terani
a lutar' por' estas modí
!f�cações

.

no \€stat:llto, .

bem como todos 'os
.

de
mais deputados, que .con

sideraram justa a reívín
dícação .

. '.

a revisão no valor da
OTN que, serve como re

ferência para calcular o

límíte do· faturamento
anual.' Como. está, as mi
croempresas Somente. pö
derão faturar este ano
Cz$ 1.064',,000,00, límíte
este fixado pela OTN de

janeiro que foi de Cz$
106,40 .CQffiO a OTN ho
je esté, em Cz$ 377,00, a

defasagem é muito . a

centuada. Os' deputados

., .

Na mesma data, a. CQ�
mítíva ria.AMEVI ,e_ dá
FAMPESC foi 'rêcebida.
pelo governador Pedro
Ivo, que mostrou-sé ,re

ceptíve ao assunte, poís
como sé trata de .. matéria
fín�nceira, " cabe JiO Exe-
cutivo. encâinliinbar' o

p'FIoje�-de�1Jei atte�dO; _

o estatuto •. '

_

A PEDIDO

'Desabafo
--.�---���---------�---------�--------------�-- Micro:rregiãl não Vii ser extintapunição!! Ora essall ES�

perar até 1990 já é uma

punição muito grande.
Constatar que nada mu

dou é triste, ou melhor
que a sítoação dos fun
cionários públicos piorou
é lementävel.
Quero registrar. que

não me identifico porque
tenho meio' de ser per
seguida. Leitores, ainda
tem professo'; que não re

cebem se-rs vencimentos!
Isto desde íevereíröl Era

esse o governo tão espe
rado? Ainda uma per
gunta: SeIá. Sr. Ademar
Duwe, que o Sr. vai ,a
parecer na Assembléía
LegiSlativa para ajudan
a derrubar o ' veto do

governadort Acho que se

omitirá mals uma vez.

Tomara . que eu me en

gane ..
Só um lembrete: o po

vo já tem memória e o

íuncíoneüsmo também.

Antes .le maís : nada,·

quero deixar aqui ,regis
trado a minha profunda
decepção cem o atual go-.
verno . Não sou político
partidário, só sou lIma
íuncíonárta pública (pro-
íessora) que não traba
lha por hobby e sim por
necessídade. Por ser

"povo" e viver no meio
deleI,

,

.

posso dlrz;er com

certeza que não eram es

tas as mudanças que as

pirávamoS . Os ,
funcioná- .

rios públicos queriam
única e exclusivamente
a honestidade de seus go
vernantes. O fim - das

lnjustíças, .
dos fu.ndion�;

rios fantasmas e .dos ma-.

rajás.
punir funcionários, Sr.

governador, o senhor 'já
puniu. Recebemos 51%
de reajuste. € a inflação
superou os 200% . Isso

já é punição. Aparecer:
ne televisão falando 'em

O governo do Estado A m.crorregíão está
abandonou o projeto de unida. também em torno
redivisão terrítonal do da reivindicação para a

Estado, proposto no Im- conclusão das obras dé
cio da' atual gestão. O dragagem da lagoa de
pr�ente da AMVALE . Barra Velha: paralizadas
Durval VaseI, disse que desde março.: Mais de
a extinção foi batalha 50% da obra está execu

vencida, o governo repen-
.

tada . A draga está amea
sou e concluiu a' impor-

.

çada de ser retirada, cau-
táncía das associações de sando revolta geral em

municípios, para o Esta�' Barra Velha, que quer
do, Partiu da / ,AMVAU desassorear a sua lagoa.
o primeiro, brado con- Uma audíêncía com a

trário à rsdívísão, garen- participação de deputados
'

tido pela unida�e supra- e prefeitos da região foi
partidária em defesa dos solícítada ao governador
ínteresses maIOres' do • Pedro-Ivo Campos.
Vrue do Itap�o�e=u�.�� � � -,

PREÓi' MILAGROSA'
Confio em Deus com

todas as-, l'Uinha$ _
for

ças •. Por':-isso peço' a

·Ble que ilumine. o metJ.
caminho e me conce
dá à· graça que, tanto
lhe, peço. Mande. pu
blicar e observe. o que ..
acontecerá no 4� dia , .

(J .0.)
,.. .�

Clímcx .Magazine
runo PARA NOIVAS,

MODA MASCULINA _ FEMININA E iNFANTIL

Jarag:g.á do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260'_ Fone 72-0968

Guaramírtm _ Rua 28 de Agosto, 1.334 ...: Fune 13-11)259Fisi,omed
FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO.

Mf:DICA LTDÄ.

. UlIGAS BAIITÁRIAB
VENHA CONHECER OS PRO�UT()S DE QUALIDAQE
- 'DECA ECIDAMAR

Fr.anctsco :v;Ieira Rodi'igues
Ortopedista e Fisiatra

.

- CRM _.' 1445

Rita de Cássia G. Grubba
Fisioterapeuta

.

CREFITO _ 3404/F

Cleusa L.S. Wohlgemuth
Psicóloga Infantil '

CRP _ 2390
'

• FÁCIL INSTALAÇÃO
•GARANTIA DE
FABRICAÇÃO

·CORSEGURA
- .• RESISTENTE A

PRODUTOS DE LIMPEZA
VANTAGENS:

Atende particular com hora marcada.
.

Convênios (fisioterapia) _ Banco vdo Brasil,
Unímed, Acfdente de 1!rabalho, Kohlbach e.

InaIQ.ps.

Hospital e Maternidade. São JOsé _Fone: 721917

A·RTE LAJE· JARAGUÁ LTDA.
LAJES PRÉ MOLADAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO

RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA, 850
FONE (0473) 72-1011 - JARAGUÁ 'DO SUL - SC.

-

UmnovodesafIOda Inen
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dos imigrantes hún

garos que chegaram ii

cclõnía ncs anos de 1891
.
a 1896•.parte foi assen·

tada em Iotes localizados .

à Estrada ' .J�raguá, Tlifa
dos. . Húngaros e· Pe.dras
Brancas, conforme .lá re

latado.. mo artígo anterior
Bmbora aínde instalados
prímítívamênte, não deí
xaram de se organizar
melhor, atacando o pro-

\ bleme que. então. julga·.
vam príoritérío: uma es

colá 'para as crianças e

uma capela. para os 'fiéis.

Assím, �ntre Os anos
i,89!V9�, surgiu a Socie

dade Bscolar Catholíca
nc{ Jarà_gÜã . I (n9 84), que
deu inicio' aos trabalhos
;imediatámen1le; contudo,
os muitos obstáculos' a

transpor e os contratem
pos de toda a série, foi
concluída em fins" de
1900. Interessante notar
�,que'o grupo ,construiu
duas '-cSipelas: .

a' primeira
tomando-se por. basé o

curso dO río .lareguá,
nascido no alto Garíbal
di, situava-Se no lado es'

.

querdo e � seglll!da ca'

pela
.

situavase a _Estrada
Jaragu,á.�. n',O lado direito

de quem' dE'sce o. curso

do referido rio, AS aulas
,tinham' lÍlÍciQ em janeirO

PÁGINA 10

thy .rr., que também era

I ,presença hánga,ra em Jaraguá ::e����' �r:Ssfs:ê��f� ��
4 q artigo de uma série de cinco) ligiosa às, Comunidades

de 1901,' dirigidas pelo "cas e outras manifesta'. pio.' recebia' 'jornais e
Católicas era feita pelos

1� sacerdotes fra(Ilolscanos
Prof. Stephan Stöckle, ções ertísncas; A sede, até livros de leitura pa-

.

que recebia o seu primei da sociedade ficava no ra distribuir entre - os
da Paróquia de ROdeio e

ro ordenado- em 22.04. salão ela casa comercial seus compatríótes. Alíás regulermente Visitadas

1901, referonte a S me- de Prancísco Fischer, -ex- é digno' de nota, .' que por, Frei Daniel Leppich.

ses, ou. seja, de janeiro a filial da filma Gottli:eb toda a colônia húngara
Frei Fídelis, Frei Solano

março. na quantia 'de 60 Stein. de Joínvílle. Du' de Jaraguá, foi agracia-
e. Frei Lecíníus. Com a

mil réis o' equlvalente a rante a primeira guerra da com diversas visitas, instalação dd Paróquia de

:3 meses ao preço (ie, 20 mundial ío; extinta a de personalldades. Em" São Sebastião e a que'
lhe antecedeu, fot:am des

mil reis mensais. A So- sociedade recreativa, as- 1908' Iof visitada pelo
die<lade Escolar Catholi- sim como

.
â Sociedade Cônsul Re31, Barão .

von ligadas da Paróquia de.

ca nO Jaraguá I (na 84) EscQlar'
.

suspendeu as Oekeki, na época sediado Rodeío • o. i;m1grante

teve longa duração, en- aulas, cuja escrituração ein. Curifíba , Est. do Pa' húngaro Franz F1ischefi
, \..C'I...\

. . pertence à' 5� geração
pe,rnando--se d�llillllitiva' foi' defínlttvemente en- raná. Em �2.10.40, pelo dos Fischer nascidos na
mente em junho, de 1922 cerrada em fins de 1923. Cônsul R,�a� dr, Lajos
COIJl_ o pagamento -do

-

E bem verdade que cons- Bohlár, na época -sediado' Hungria.
'Fc\ ele, .tam

Prof. Johann � Scheuer, truíu-se al� perto uma em S. Paulo . Em 29.06
bém, credenciado pare o

i'�lativo ao período de escola municipal, que to- 41, pelo 'Ministro
.:
Plení-: município de Jaraguá,

Jan. à Junho, em data mou a ai q encargo da potencíário. dr. Nicolas' junto
-

à Colôn!�a Húnga

de 8,de julho 'de 1922. -, alfabetização, situada .
à von Horthy Jr., 'em com ra, pelo Governo, '�Real

de Budapest. .

'

Mas também não deixa- Estrada Jaraguá. A SO, panhia do Cônsul do go,
vam falta!' o direito ao cíedade realizou então a vemo Húngaro. Pelo que . (EugêÕiió Victor
lazer e. esslm, fundaram construção de uma no- se comentava na época
uma sociedade recreativa va capela, bem meíor. à o Ministro Nícolas Hor- Sc.bm�ckel)
que, 4enomi)l!ai'am de mesma estrada. A prí
"Oestereich-

.

Unganscher meira capela foi demoli

Verein", no começo de da, .servíndo a área de

1900, que tinha por fí-" terra para Um cemitério ..

n�lidade, (?�ti�itar a. �- A Colónia .Húngera
ml��de, -objeüvando �als até o início da: segunda
,umao entre :s�us .

lOte'
,guel'ra munejal não' fi

gra�tes. rom dlv_:rsas _

e COU eSquecida pelo Go
vanadas P'f?!D0çoes, nao. vemo R.!'1.L da Hungria;

.

faltando o�. Jogos de ?�. ,R€!gularmente o cr.eden"
ralho, as danças folelon' ciado pam este' municí-

.

:Clínica' Veterinaria
.

SCHWElTZER
DR. WALDEMAR SCHWElTZER'

. ,
.

I

Clíni�a de p�quenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
,

raio x, intem�entos, boutique.
,

_

RUa Jolnvllle, n9 1.178 ,,(elll frente ao Supermercado Breithauptl
" �, Fone 72-2840 _ J.agué do SÚl - Santa, Catarina.

'------

umséculo.-Iossa rr-imio é sua conliança
188.7 - 1981

II,érica' " Latila Cumpaohia- de Se'gurul'
,

Rua Expedlcio.w1o Glimerc1ndo da Silva n' 90, l' andar, SaIa 2
PoDe 72-1788 _ Jaragué do Sul.

'

Passagens -:
e Cargas

I

�ua CeL Procópio Gomes de,o.liveira, . 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do, Sul-SC .

Um Tlerreno na Rua Amazonas com área de
822,00m2 próximo SCAR
Um Terreno na Rua' COnrado Rieg,el com

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

_

Fran
cisco de Gómes com 200m2 próx. Apae
U�a caSa de-méideira na Ru� �ihomaz Fran·

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

800,00m2. ,

Uma. casá de madeira na Rua Jlha da, �igt1eild
cOm área de 100,00m2 em terreno dê 1.961,OQm2

EM GUARAMIRIM
.

Um Terreno com á,rea de 640,QOmZ, nos fun lr-s
da Rua 28 de agosto, frente para �ua Padre Ber'
nardo Füchter·

,

Um 1lerreno com área' de 900,OOm2 na Rua
Gerioveva Beber Pisetta a 190 metros da. Rua
28 de Agosto.

� I;

Chalé'
r' ,

IMOBILlÁIlIA' II '

, IUiPRElBNTAÇ()BS 'LTDA.
�u_a Reinoldo Rau, fit' _ Fones 12-1390 e 12-2321.
_ CREÇI 643-J ..

, r V.ND!!

'CORREIO' '00 �POYO'� 72-0091
OPPU'S

Víde9·Clube é Locadora
Folo Piazera'

FOTO
_

SOM e VIDEO

�Mal. Deodoro 252 _ Fone 72-0261,�
SEMANA

Boot Hill (western) ,J?anton _ o processo da revºlução (drama) C9ca-Colci Kd ' '(Com�ia'
relanç selado) Distante parii Sempre (drama) o. Mágico de Oz (deseilho) The Babysitter (ter
mT) Vencétlores levanl-tudo (AvEntura) GarotasModernas (comédia) A Morte dr) �môniO- (ter'
ror) The Junkman

.

(Aventura) 'O DeClínio· doJmpério A�ericano (comédia) E, mais 10 Super·
pomôs;

LANÇAl\:fENTOS DA

r
'
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.,.'

Ja:raguá
.

inicia' quarta-Ieira. eDl Till.bá a busca· de vagas aos J .8. S C
______ o ��----��----�--__-----

, -O volíbol masculino e'

feminino tentará' igual
mente, vagas para os

JASC. No naipe mascu

lino, na chave de Jaragué
estão São Bento, Nave

gantes, IndaiaJ e Tümbó
e no íemíntno _ São Ben
to, Joínvílle e Balneário

. Camboriú. Ê esta a pro
gramação <ie -jogos, na

fase de classificação. no

Complexo Esportivo: dia
20 (quínta-Ieira) às 9h '

Jaraguá x Navegantes
(VBM), 11h _ Jaraguá x 0- barreirísta Ademir. Brasíleíro, para o

. qual
Baln. Camboriú (VBF) e Roesler (400m) foi o ven- foi convocado' o atleta
19h _ Jaraguá x S. Ben cedor da. prova no Cam- Valmir Oestereich, da

to (VEM). No dia 21, Ja- peonato Estadual Adulto DME/Dal<,�l!s, que com

raguá x Jotnvílle (VBF) cuja segunda etapa foi petírá nas provas de 100

às 11 horas; 17h Ja- � disputada em Joínvílle e 400 metros com barrei
_ raguá x Indaial (VBM) . no final de semana pas- I ras.

Sábado, dta 22. lOh sado, Os comandados do
Jaraguá x S. Bento técnico José Augusto

O tênís de mesa mas- (VBF) e às 19h _ Tíímbó Caglioni voltam a� pís
culino tem a participação x Jaraguä do Sul (VBM). tas neste sábado e do -

CI.fir.ada· wilda da Seleção Brasileira a JS t!t�:�Er.·san!
Concórdia. Enquanto para o preicdo de 11 " a

ísso, realtza-se em Joín- .. 12 de setembro, em La-
l _- ..

ville, o Campeonato Sul vras, MiMS Gerais.

ense de Futebol, Walde- . leção,
mar Vieira, cumprindo jogo
desta forma a promessa

.

ferir
feita por ocasião da ínau- obras.

. guração do estádio db Waldemar Vieira in-
Alvorada, em Rio Cerro formou que a Seleção Jú
II, <DIando . Pedro Lopes ni.or será convocada pelo
em resposta a'pedido de técnico Carlos Alberto
auxílio financeiro à cons- '.Silva,' no seu retorno dos
trução 10 Centro' Admi-- JogOS Pa'OãDlericanos, �Ili
nistrativo dar: Ligas Es- Indianápolis, Estados ,U
pOrtivas d-t: Jaraguá do nidos, onuo('! di.rige a sele
Sul ,prOIDf3teu empenho ção olímpiCa. O se1ecio�

_

. COm um total de 16 para a vinda de uma se-· nado que v:.rá a Jaraguá
mod�iklades desportivas, VASCO HOJE DE NOVO do Sul realiZärá o a,misto-
a AASE de Jaraguá

• do OLL so preparativo ao Cam-

Sul' abri'u na' 'nol'te de
NO ARTUR . M ER .

t 'II. A' d' 1
. peona o lVJun I� , mar-

sexta-feira dia 14, a "21} O Clube de Regatas cado para o Chile.

Olimpiad'a da Integra; - Vasco da Gama, do' Rio O local �erá o Estádio

ção" que' tem por escopo de JanéirCr, com a sua Max Wilhp.1m (C.A. Ba-'

congraçar o corpo asso- força máximr! do futebol ependi) QU Estádio João

ciativo . através <;Ie com- de salão, mediu forças na Marcatto· (O.E. Juven

petições esportivas e li- noite de
. ontem, sexta- tbs), casO e&te último es-

.

terarias. São modalida- feiFa, contra a Seleção de tiver em cc ndições de

des da Olimpíada, nos ,Jaraguá, nO Ginásio de ser reinaugura:do. O mai.s

naipes masculino, femini- Esportes Artur Müller, cprto é que Boje o Bae

no e misto. o 'futebol de constituindo-&e num
.

bom pendi, peli'ls emplas a

salão , voUbol, futebol adversário à equipe que comodaçõe:s'e
.

recursos

suíço, bocha. bolão,' dÓ- se prepara para oS Jogos que oferecf\. O jogo, tan
minó general, xadrez, Regilonais' ,na próxi'ma tá poderá ser contra uma
truco, . canastra� tênis de semana, em Tambó. Mas Seleção Regional Ou

lIl€jsa1, rústica' ,tir_o ao para quem' nãQ teve 0-
.

contra. o .JEC dependen-'
alvo._ baqqüete, atletismo portu�Ma�e de <!-ssistir a do da partJc;jpação deste

mirim e pebca esportiva.' partida· na noite paSsada no Campe0nóto Nacional
As eompetições cõm pode às 15 horas deste de ClubeS.

programação d�ária,: en- sábadO, dia 15, no mesmo O" presidente da LJF·

cerrar-se-ãf"\ no dia 30, -local, aplaudir as jogadas manterá novOs contaçtos
tendo como 'sede

'

a entre VaSr.o e Confecções com Pedr" LÇ>pe�,' . para
Próprílit,

.

iABB, Ba- Neuza, tricampeã do que posS�t iniciar os pre-
epen�i, Clube' Jaragua- Campeonato M1,lnlei'paI parativos do grande a

E>nse de Xadrez e Assp-. Abertó de FutéboI de contec�me-nto futeõoli,s-l
ciação Met.. Lombardi.·' Salão,' o !'eladão. Ueo. VieirR. . confirmou

Com uma delegação de

14 pessoas entre atletas,
técnicos, dirigentes e

:pessoal de apoio, Jocà

guá dO Sul inicia quar
ta-feira, dia 19, a sua

participaçãO nos Jogos
Reg�óna\i.s Lestel.Norte,·
na cidade de l1imbó,. A

abertura acontece no

dia 19, às 19h. no Giná-
!ii<> MunicLpal. Nestes

logoS Regíonaís, Jara-

guá do Sul tenta .
classi

ficação aos Jogos- Aber
tos de Santa Catarina
nas modalidades de bo
lão masculino, futebol vde

salão, xadrez masculíno.
tênis de mesa masculino
c volíbol masculino e fe
minino.

PROGRAMAÇÃO DE

JOGOS
O bolão mas�tno,

com jogOS no ClUbe
Guairacás, Jaraguä do
.Sul está na chave [unta
mente com Gaspar. Bar
ra Velha e Blumeneu. A

SUa estréia dar-se-á quín
ta-feira, dia 20, contra

Jtajaí, à noite . No dia
21, sexta-feira, às 8h, Ja

raguá x Tämbó e' no mes
mo dia ainda terá Brus-

A Seleção Brasileira
de Júníores virá a Jara-

-

guá do Sul' no final de
setembro ('U inicio de
outubro. A confirmação
fOi dada pelO diretor téc
nico da Confederação
.Brasileira· de Futebol,
Pedro Lopps, ao presi
dente da·' Liga Jaragua-

AABJJ REALIZA A
SUA ASSEMBLEIA

que como adversário. de Jaraguä, Tãmbó, !tá-
No sábado, dia 22, en- jai,·· Blumenölt e Balneá-

. frenta Barra Velha, Blu- no Camboríú .No Centro
msnau e Gaspar. As dís- Evangélicó; dia 21 sexta.:
putas do xadrez mascu-:

.

feira, à tarde, Jaraguá
lino abrem-se no dia 20, enfrenta Itajaí e Ba1neá
na AABB -,Serão adver- río -Camboriú: no sábado
sáríos de Jarágué, os pelámanhã 'O �dverSário�
munícípíos de Balneário rä Tlmbó e t.. tarde, Blu
Camboriú, Brusque, l�m- . menau ..

bó, Benedito Novo, Itajaí
e São Bento do Sul.
NO fut�hol de salão,

Jaraguá é o cabeça da
Chave "B", onde estão
também Pomerode, Luiz
Alves, TijllcaS e Joinvil
Ie , O selecionado es

tréía dia 19, quarta-feio.
ra, às 20h, centra l�ju
cas, no Ginásio da Meti
.sa , No' dia 20, no Gíná
sío Muníctnal, às 9h en

frenta Luiz Alves e' -às
16lii, Pomerode , Na sex

ta-feira, dia 21, fará o

último jogo classífícatórto
às 15h, diante de Join

�i11e. No sábado o Jle
lecionado local de futebol
de salão não joga, mas

Se classífícedo pa�icipa
das finais, na manhã de

domingo.

de cuja renda-do
a Liga pudesse au

recursos para as

PÁGINA 13

Bangu e .Canarinho: e

na Chaye Verde _ San
.

ta Luzia; Vila Lenzi e··
Santo Antônio.

Começam semifinais/Varzeano
r" . ,

Concluiu-se domino'
go, dia 9, a primeira
fase do 5° Campeona
to Munäcipal Vaci,ea
.no de Fut�bol, da Di
visão Municipal ee Es

portes. Os resultados
toram Olaria 1:x;:0 Vila
Nova, Independente
OxO Estrada Nova e

Cantarefra Oxl Nova

Aliança. . ASsim, os

classificados na chave
Vermelha íoram Nova

Aliança;' Olaria e Es"
trada Nova; na Chave
Azul

_
_ Continental,

A fase
.

semifinal co

meça rieste dia 16, do

mingo, no Estádio do

Nova. Aliança, Neste
sentido, na 'quarta-fei
ra, à "noite, a DME
reuniu dirigentes das

nove' equipes semífí-:
nalistas para acertar
a programação de jo
gos e demals detelhes >

. da competíção ," .

. -

Atletismo busca· índices aos J,ASC

Este certame, do qual
participam' atletas do
Paraná, Sanf a Catarina' e
Rio Grande do Sul, e se
letivo para o Campeo
nato Brasileiro,' marcado

I.Pradi no Estadual Infantil / FS
O Clube de Bocha Ar-

-

quipes da MüU�r, Súl
'dulno Prac.h, de Jaraguá· Fabril e Favo. A partt
do Sul, iniCiOu a sua par- da de estréia da repre
ticipação nQ Campeona- sentante 'jaraguaense ho'\l
to Estadua� . de Futebol va-se na noite de Sexta

de Salão, categoria in- feira, dia 14, diante . dá
fantil; na cidade de Po- ,Meti:sa: Neste sábado"
meroqe. O Arduiilo .Pra- joga às 14h contra.a Ar
di está inclusa ,na Chave tex e às 19h diante ..

da

A, junto com a' Metisa Schlösser.
de T\imbó, Artex de Blu� As partida� finais.. en"

.

menati e Schlösser' . de' tre os ,dois melhores de

BruSque, E'nquanto' que-. cada, chave aconteceIl�o
na Chave B estãO as e- no domingo pela :maÍlhã.

Dois .Ioques
� A Liga Regional de constituida ou não, que

Volibol e Basquetebol re- desejar .p�rtieipar;
a]jzou qualta-f.eira à noi-· _O C. A.. Baependi.e o

·te, na AAFB, reunião. pa- Clube de Bolão 8t (S.E.
ra trätar da realização no Vleireri.Se)', pal'1íJ.dpam j'

próximo Mês de setembro neste ffn:aI � �sem.ana,
do 1'Orneio Regional de ('m JoinvlUc, do Torneio
Basquetebol Infakltil, Ju- da Sociédad� Floresta e

venil e Adulto: masculi- fazem a partida de a·

no e feminino. A parti. �ura da manhã deste
cipa�ão seTii aberta para sábadô. O ·plimeiro tro-

associaçõeS recreativas, féu transitório,' no ano'

empresas, coJégios e ou pasSadOr 101 venCido pela
quaDquer outra {equipe - Vieirense.

Dê a seU amigo um presente. qUe lembre o ano inteiro.
.

Dê uma all8inatura do "Correio do Povo".
Cz$ 250,00_
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Is Inotações de Flávialasé

ANJ1!S DE 'Í'OM�R tiMT
DECISÄO,., TOME UMA

DECISAO INTELIGENTE.'

'Calé

mente 'gerencial,
-,

preocu
pação da atual díreterla
que 'acredita que somen
te' através do" aperfeiçoe»
mento do empresariado
&e ;eonsegnírá um contí-
DUO desenvolvimento, a"

través do empenha, es·
'

forço e, rcelízaçãe, "pois
. as' coisas não .aeonteeem
por sí só",'

'

. mento . O seguinte foi
Samuel Schubert, que
destacou· o desenvelví
mento das empresas- fa
miliares, enquanto Eu"
elides Bmmendoerfer. en-,

focou recursos humanos,
a sua es�Üdade:.
Mauro - Koch encerrou o

primeiro ciclo, na noite
de quarta-feira, com a

palestra "Como. índas-;:
tríalízar e - vender com,

sucesso" •

A ACIAG
.'agora, para

vai partir,
um treina'

AC/lAG, c·oRclui'u O 'pri'meiro ciclo d·e" pales.triS:

Feira· de, arte

com boas-apções,

� Muito tonge, aindá; duoação, _ E'm correspon- A
_ Associação Comer-

de atingir ares cosmo' dêncía a Associação Co-· clal, Industríal e. Agrí

politas, Jaragua do �ul mercíal e Industríal, in-
. cola de Guaram'irim

êxpande ,suas, co�struçöes forma qne a solicitação que está lançando o seu'

verticais, a medlda que para a implantação - de IBiOletÍIJ;l Informat�Vb
a .compra de imóveis �e uma Escola Técnica, fe- encerrou no dia 12 o

toma
�

proibitiva. São deral em Jeraguá do Sul primeiro ciclo de pales
muitos os edifícios\, em está cadastrada para a- tra, .com- bons resultados

construção e Os 'proJe�a- tendímento numa terc�-" e a partícípação "rnaçtça

dos, que propôrcionarao ra etapa. 'e
'

no próximo dos empresàräos. Segun
mais' de 350 novos aparo, ano o pedido vai ser en-. do o' presídente Achno

tarnentos. Existem 'pré-, cemínhadü: pera .anàlíse Fêder, a ACIAG está .em

díos em construção na de viabilidade ao, grupo penhada em formar' �
Marechal DeQdorO, ,Pro' de estudos. Pelo menos

. íiie1horall a "mão-de-obre

cöpío Gomes. Domingos alguma e�perança
.

resta. le1tambew gertr uma nova

da Nova, Rio. Branco. e _ O ,Partido dos Tra- mental1lidaJe empresartel
rua Max V/Hhelm, al�I_ll balhadores . marcou para voltada a utilização de

de muitos outros proje: . o dia 29, às' 19 horas, na novas teencloglas e me

rades." Na rua Rio sren- LanCÀonete HoUywoOd, .lhoramentos para ,satis
co, por exemplo, a �:' 'o encontro da executiva ,fazer a necessidade do

trópole Construtor�' InI- e fll1ados, para tratar dia-a-dia, tanto da empre
ela um :edifido de 15 sobre a filla<;,ão de nov:os sa, como da comunída-

andares, com 52 aparta- �c'01Ílpalnhebos Ie \d:dl:be-{ de.

mentos e prªzo de �xe- rar acerca: do comício

'cução em ',14 meses- pr6-dlreta"l, em setembro
, , Em primeira mão. para o qual o PT irá con

O; empr�rJos José cn- 'Vldar os demais, parti�·
beno ManeI e AlteVlr des e enttdades do muní

Fogaça J .mior, planejam cípío, D{)Js locais estão

a' construç&o de um hO- sendo !'esludados" para o

tel na rua JotnvJlIe, ao comicio.

lado da ,pràça. dos Iml·' '- Com a participação
grantes , que deverá ter da CU], JnterSindical e'

entre 100 e 150 aparta·�· . Pastoral Operâria, o Co
mentos. AS' obras pode· mando' Regional de. Gre

tão ter ;inicio- em 87. Se- ve de Jaraguá do, Sul,
rá -um hotel padrão duas 'está mobUizando a elas'
'OUJ.�1íêst �e1.. paraf se trabalhadoIa através

tanto, recentemente' foi de panfleteaçãö; paTa a

adquirida uma área de paralizaçãQ do dia 20.
50 )ImU metros ,quadra· Segundo Eusana, do Co

dos. mando E3tadu�l, a recep-
. .._' A .noticia não deixa' thridade pstft sehdo _

mui-
de ser éxce1ente ..

, _ En;.i to boa ..

" As r�ivindica-
quantó' isSO, Menel e ções sãO_.. I"sselru:!i'almenif:e
Fogaça e outros peeme- 'políticas, p'-�' prol dos,
débistas históricos man- 'trabalhad')reS.
têm- a decisão de deixar - O presidente Ilárllo
o partido, ,aguardando Bfueh, do Sindicato dos,

definlção da' Constituin' Contabilistas' de Jaraguá
te para. i,:tgressO em ou- do SuL.. está ,informando'
tra �gremiaçãö. ,Sãó' aos. asSOciadoS a reunião
múltos os. convites, in" marcada para as 16h do·
forma Fogiicar � até meso dia' 19, na ACIJS. Na
mo, <> �, nãQ deixa de pauta, discussão sobre o

ser' uma' boa opção. A jantar de' confrateniiza·
mâgoa dnS atuais diri- ção !comemomtlvo ao

gep.tes ,do 'PMDB � mui-' dia do ('ontador, paRid·
tQ , grande. , pação na ·Convenção' Es·
_ Oêtacnto Pedro Ra- tadual em Blumenau, de-,

moS, o CJca, deputado cIaraçãó do imposto de
estadual eletto por

.

vá- renda semestral, e outros
tias legislaturas por Ja· assuntos.
l'aguá do Sul, atual pre-' _ De cocbeJira': Uma,
sldente do Tribunal de cena ins6íitä, mas .real,
Côntas do ESta,do, em- esta semana: a visita dö
,placou na edição da re· e x .p r e f e � to' Victor
vista "Veja;' desta· se- Bauer ao prefeito Durval
mana, como o novo "mà- Vase]. Cnm toda- certe
raJá". NegaUvame�t�, � za não trocara$ figu1'li;i
claro. Causa espécie a' nhas·. Mas, pelo que va-

forina como o dinheiro' zou s ;,""t d.

"

um a S ...u o . e ca-

p(Ibl1co c é utUlzado, para ráteJ pessofli le'vou o ex

benefldar 'uma casta . de' prefeito li rever o 'antigo
piivlSeglados..

-

,gabinete: a sua rádió
O Mmistério da E- FM.

"

...
' t-!"I

A 'Feira de Arte e Ar
sanato '. volta à Praça
AngelO Píazera e Rua
Quintino Bocaíúva, neste
sábado. Além da tradí
cional venda' de. arttgos
confeccíonedos .pelos ar

teSãos,� na área cultural ó
participante terá oportu
nidade' de' tlsufruir-se, da
Biblioteca na Praça, on

de, também, será ponto
de ,trocé!- de gibis. As 9h

A Prefei�urél Municipal 30, o Grupo de T�atro
"de Guaram!lim está rei, Olho da Rua faz a sua
niciando o calçamento,' .

estréia, enc�llando a peda rua 28 de Agosto,' nO
ça "O Circo de ZabuIil'

trecho cOIDJ/reendido en- bá" <ÍirigidQ por Ezequiel
tre a esta��ão ferl'oviária dê Andrade Batista.
e o supermercado MarH- '

,

ni. O custo da obra está As 10h:-..u, apresentação
orçado em Cz$, 3 mill1õeS. ,do g:çupo' ,:.�. fole1ore da

sendo que parte dele, ou EscOla
, Munieipal- -São·

seja, Cz$ 1 milhãO 350, Ju,das Tad.eu e a partir
mil oriltndos do prourb das 14'h30, o pró-música
e os resta:nteQ cobertos traz à praça o bandonecm

\' _ A equipe lKohlhach.
pela municipalidade.' Ç> ,cOm" 'a partkipação de DME. de . voJibol mascnU·'
governo guaramirenSe. bandoneeiros da vregião.� DO, joga 3s ,20h30'· deste

inaugur.ou .na tarde. do Existe um projeto que sábado,' no ,Gln.lri.to �1
dia 8,. o n,uvo prédio' da visa resgatar a música a- tu M'�."1 .:fl t'

- '''''.••:
. t· cL te "tr 't . r.

'

;u,uer.,', uj&� ia WJI

EscQlà ,Isolada Múnicipal raves es ms um�n o
Circulo- Mll1tiU', de 'Curto

, ,Jo.sé Dequech, na 'locali- asSim como formar uma
. tlba. Haverá cobrança

d'ade de Cartl'cel'ra, com associação' de músicos,· $
.

. de' ingresso éJ. Cz '20,00
duas salas ,àê aula e de'- ' com o fito de ciiar-se No domingo, as equJpes
pendências, par� at�ndi' uma esc01inha" onde no-. voltam à quadra,. �às. lOh'
mento a 56 aluonS de 1\1> VOS praticantes· pudessem. I I

d r, t' '.1.1 t' no. mesm� oca.
f:t '4'.t séri�s.' .Na mesma

'a con mng�al:le a es a '

data .fOi jmplantado o
bonita tradlção.

pré-escolaI,' para ,32 cri- Y"d S
' II I d' I Ianças, que utiliza-:as �ns'

,

I 'a",. ,e'� Ille�'; eml, e. P,I es ·ra,
talaçõeS ant; ga� da· esco�

-

la.
.

No prôximO dia 18"
A COmisSão (re Tlrân-� \te:I'.ça-f�'ra. à& 20. ihQras,

sito"de Guar.amirim, eIJi o' Salão Paloquial. cristo
reuIlião ret:1.izada nO dia Rei - AloíSio ,Go:trçalve'Sl.
5, deliberou muitos as· do�GrupO Améric� Lqtina
sJlRtos de jntereSs,e cöle'- Natural, H'á -proferir, g�a'
tivo; As dj.fklllqades da - tuitament�, uma palestra
políciã locai foram qestac(! sobre. "Vida e Saúde'1..·
das, principalmente

",

no oe partic�,pação' livre, o

que se refere a falta ·de' paJ,estrante, ,
cOm traba-'

veículos- em· boaS,
.

condi- lhos idMtioos. realizados
ções, efetivo e policia: ,no .,BrasiL 'e no exterior,
mento .

na rua 28. de ,A·, ellf.Qcará" Jatos çor:riquei
gosto. N0 dia 13" o as', rOs, do dia�a-dia, desper,
sunto ,f,oi d'isc'uliQ_Q., ·com,.. tqndo., e eSc1arécendo, as

o Tle:nent� Anílson,. coo, pectós' �sobI,� alimentaçãO
mandante r. J destacamen-,· hábitos, postura e o co-'

to éIe ,Jaraguá dó Sul. . modismo das pesSoas em

O ciclo de palestras'
foi 'aberto pelo prasíden
te da, Associação Co
mercial de Joínvílle,
Udo Do!llel', tendo como

tema motivação e treina-

Calçam1entu .

,_
na

rua 28 'de, Agostl

Linha � de,· frente'
A fase semUlnal do

5(/ Càm,peonato Munici·

pai Vuzeano' de "Futebol
ínícta-se neste dia 16 de

agosto, 40
. Estádio' do

Nova Aliança. Na quar
ta-tetra à noite froam ser- :
teadas as chaves e mon,

tada ii- tabela. A primei·
ra! rodada, d�mtngo,. mar··
'ca as . partidas entre
Continental x Vila Lenzi
Nova Allança Ix (·Canal\i·
nho ·(pet8!�manhã), Bstra
da Nova x Bangu e San·
ta l.úzla x �lai1a.

-:
Em S('hro�tler, Grê

mio 'Ilomac;em e Comer- ,

cial fa�m o jogo deci
sivo do TOl:"Ileio Munici-
�pal de, Futoebol de Campo
Ambos terminara,.m em

patados né'), pontuação. A
}liartida de("'�iva começa
às 15 horas no EstádiQ
:Júlio- Bauer e em ,caso
de empate haverei. prorro
gação e persistindo,

'

o
resultado" na' decisão por

•

It'
'

I

pena' IS.

lrelaç.a.9 ao próprio corpo
101ívmdad�!=, ,Qlle pas�m
desperc;:eblöaS, mas que
nO ·conj.unto' geral sãó
Impor!antf!& ii Vida.
Ali)isio tE:LD larga ,

ba

gagem intérnacjon.al e

oQjetiva "tlbiir" e "des�
pertar" as pesSoas pat
licipantes, através' .de
,itidagaçÕ.es, de, ,comO es�

tá conduzindo o s'eu ,cor-
do n'OS, diversOs aspec
tos.. Depende.ndo da, re

cepn,vidalde; a ' palestrç
poderá ,se.r ,estendida pá:
Ia outros _dias da\ s�ma
na.
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