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pessoas paializaram face integrantes, da ctrn e

O I' I' I
;

O '1·
'

aos' piquetes organízados do PT. A região, no en-
. urva· e'R' a recursos' em

. ras. I Ianas portas
'

das ·fábricas. tanto, conviveu com a

Um ato público, realíza-' greve desde' segunda-feil
do defronte a Prefeítu- ra, com a paralízação da

ra Munlcípal pela ma- Estofados Mannes e pos
Iihã .reuntu cerca de 400 teríorments . da Neves

-pessoas, _'assistidas de S.A. do ramo do mobí

Ionge pelo políclamento liário', isto Íac!Í ao não

que não íntervía, pois acordo salarial. Na tar
foi pácíüco , de de quin�a�ira, na.

Junta -lle Conciliação ,e

A greve geral lutava, Julgamento, de .Joínvílle,
pelo fim do arrocho sa-: o Tribunal Regional do
"laríal. gatilho, mensa1 de -TrabalhO mediou as ne-

f
acordo com/ os 'índiceS gocíações entre .as elaS'-

\

. En. eque do DtEESE, reajuste ses patronal e proãssío-
imedíato .dos salários de nal.

'PERIME1RQ URBANO 31,1%, ',reforma" . àgrária,
_

: O Executivo Munící- direitos dos trabalhado
paI

.

reencaminhará à Câ- res garantidOS
�

na cons

mara ,de V (;reador�s_,
;

o' tltuíção, diretas já : para

'proj-etö-de-kl que', esten-. .presídente e não 'ao pa-,
de o perímetro urbano de game:ntö da divida ex:
Jaragúé do Sul, em cerca terna'. Após o ato públí- .

de 2Q'kinJ.2, elevando a co, os piquetes íoram re-,'
O vereador

/

ErneSt<;>
área per!métrica -' para [ forcados nas empresas Felipe Blunk, do PFL de
70km2. Nereu Ramos paralízadas. Corupá .apresentou ,à.

'"formava um núeleo ir'.ämara pro]"eto-d�-leique. . .' Os' sindicalistas Cle- "-' ,

urbano isolado, .&tera in-
'L' prepondo Q. ÍiIltrOduiç�o'tei'Íamente Iitnter1ä_g'adP, mente Mannes e - UlZ

da disciplina de _ecolOgia
devendo as 'suas ruas so' Carlos Busana .comenda-

no' córnculo escolar nas

frêr mudança na nume-
,

'ram a greve. junto com
Unidades da rede muní-

'

-'

unidade darede. munícípal
ra:::ANA �A PA1�ÚA' Tarifa

\,

de ônibus ��:b:�n��s�:raO��;rim:i�-

- As entidades ligadas à

'b 'C' S-· 7 O'O ros anos, aprendam _a

educação, reunidas. no SO e a Z' importância do,meiO am-

início da semana, dlSCU-. 'biente e á -sua necessár.ia
tiram a programação da proteção e preservação.
Semana da Pátria, no pe- As passagens dos ôni- -

O
.

t t amita nas
bus 'coletiyos a'llmentam' - proJe o

, ,r
_

,

riodo' de 01, a 01 de se- Com'í.Ssões de Educaçao,
tembro. A al;le�tllrà: a- neste domingo,,4ia 23.'

justiça e Red�ção. Blunk
contécerá' defronte a A autoriza�ão foi da�a iguàlment�· 'está. pleite�
Prefeitura Municipaloe nO pelo Executivo ' Munici� 'ando"a pavimentação da
dia 1, na Marechal Deo- paI, a' quem cabe dec�e-

rua ATIo 'Bani e' a cons

doro t> tradicional des- tar as inajOlações dentro '

truçãO de um canteiro na

me :cívico'eScolar, será' de parâm�tros medidos
confluência das ruas Ada. Com o' tema"Educáçãodenadorlia.CM1.�.Aristi;

entre alunos a partir da pelos aumentOß de, insu- Schilromer, WilI!y Ger- para o l'r�J?sito"". será des Panstein, consistirá
t .

'e mos, combustíveis .e sa-,
m'ano Gess,ner e Ano re·all·zada n.a terc'eira se-. ,de palestras, nas escolasquar, a sen. '

lários das empresas' con- Bom mana' de '�etembro, a
_'

IV e eippresas" exJposiçõe�1ft T p'L,A '1\.1A'T.,..,O _ pa- cessionárias do,�Íviço.. .

Cl' .'v �'4.L.J. CAMPArr� 81 _ ampa- de' material bib iografico
ra, trata):' dos acertos ,de Desta vez, c próprio Mi-

Em çonlpá. já, 'vem- nha de Prevenção de e fõtografias sobre, ,ati-detalhes para , a iíriplan- nistério da Fazenda, per-

I funcionando () posto de Acidentes
-

de Tr�sitol dentes com - flagrantes do'
�ação de uma· repetidora mitiu majoraçãO, em ao

inSeminação
-

artificial,
. de Jaraguá do S�l, orga- trânSito em Jaraguá ',<loesteve quarta�feira na re� tendimentö as pressões (>m convênio entre a nizajía pela'

.

Prefeitl,lra Sul; COncurso de redaçãogiãO,. uni diretor da:, 1W das empresas, que ���- Iprefeitura 'e· a Secreta- Munlcipa))/ComisSãO Mu- 'ou cartazes com, a cOla-.
Planalto de Lag�s. A e- gavam operar cOm de 1-

ria -da Agricultura/Ci-' nic:ipal de T/rânsito" 19. Qoráçã'o das escolas, Gom'
miSSora, que retransmite ctt. '.

dasc.- A comUhidade e- Delegacia Regional de a divulgação send� feita",a programação do Siste- Assim, em Jaraguá do
vangéliea 'cOnta também Polícia, Polícia Militar e através .de faix�s, jornaiS

ma Brasilei ro de Thlevi- Sul, aS passag,ens subir-ão
cOm um novo· pastor, o' Biblioteca'·Pública,Muni- rádio e distribuição de'são (Sílvio Santos), 'será de Cz$ 600 pata Cz$ Sr. Rolf JantscI4. que,

I

cipal. A Campanha, de folhetos ('om Os sinais de
captada em Jaraguá do 7,00, a mesma tarifa c9� substitui ào pástor Bru- aCOrdo Com o secretário trânsito e apitoS.Sul, Schroeder, Massa-- brada nas principais nQ François. '.� Plan�jaménto e coor�
randubá e Guaramirim, . cidades do Estad�. -

� .-----..!.�.....:.::::�!";::::.:::::.:.:::.....;.....;;.;...-..;,,..------:_---

I-R' , I 1'1 EXpOsitores, CromadQ8CONTRmUA' COM' À NATUREZA. 'SEUS"
",

, " Movlínentação Industriai(
FILHOS E NETOS LHE AGRADEC�RÃp.

,O Comando Geral ele

Jaraguá
-

do Sul conse

'guiu. pouca adesão
'

a

greve geral dos t�abalha
dores, deflagreda em

todo o' País no día 20,

pela CU1\ e CGT. A :u;t0-
biiização não sensi'�h�l r
ZOÜ' a classe trabalhado-

. ra e apenas três empre-:
sas entraram em greve,
mesmo parcj�lmente:
Neves, Kohlb_gch e Me-.
negotti. Cerca de mil

O prefeito Durval Va
seI seguiu. quinta-feira
para Brasília, para verifi
car a fluência dos véríos
projetos que o- município
de Jaraguá. do Sul enca
minhou junto ao ,Minis-_
térío do Desenvolvímen-

-' to Urbano,' 'Empresa Bra
sileira ße

'

1;ransportes
urbanos, "Sarem, Minis
-térío do Planejamento e

Mínístérío dc Trabalho,
relacionados a recursos
para pavimentação, obras
ida terceira ponte. am

pliação do, sistema de
água, '-ambuIân!=ias entre

JARAGuA DO SUL
-Capital L�tino Americanà do

Motor "Elétrico,

'25/07 26/03
1 1
8 9
7 3
6 4

Càpital Sul. Amerlcxtna do
CJlapéu'

"

outros. Está .prevísto en-.
centro cem o ministro
Jorge Bornhausen, ao

qual encaminhará novo
projeto.
OBRAS NO ACESSO'
O engenheiro Alvaro'

Gayosó Neves Filho, da

Engepese- empresa res
ponaãvel pela pavimen
tação dos f,sKÍn do a

cesso' a segunda ponte
sobre o I:iO Itapocu. ga-
.rantíu que.dentro de 15 ou
no máximo 2Q días, ='/ as

obras serãO reiniciadas,
resolvido o ímpassé jun-
to ao DER/Se.

'OIUAk quer eca

(llia ·.as escllas Jaraguá:· nlYO delegadl de ,.lícia_
-, A Delegacia da Comar
ca de Jaraguá do Sul
conta .desde segundá
feira, día 11, com úÍIl
novo títular L Assumiu o

cargo de delegado de pO
Ilcía o bacharel Wander
lei' José Alves da Silva,
que veio removido de
Ituporsnga, para

�

substí
tuir ao Dr. Celso Roque
dos Santos" que foi ,--pro
mOvido a Delegado Re

gional de' Polícia de Con- .

córdia, no �ste do Es
tado. Na inte'r.inidade, o

cargo de delegado foi
preenchiân pela escrivã
Ana Lúda Sampaio.

Outras mudanças 0-

correram também' em

munic�P1Os da �gião.'
Na Delegacia de Policia
de Massaranduba, assu
mírä JOsé' Ivan 'Kami
erskí, vinrl,o' de Joinville
e na Delegacta da Co
marca, de Guaramírím,
(i) baqhátel

-

AldvandrP
E,spezim" atual delegado
de Corupá. E para a de
legacia de Corupá, ô-no
vO titular poderá ser o

sargento À�tônio E�ín
doIa, IzidórQ, que já, - res

pondeu por aquela es

peCializada.

Campal '. lei
.

p-roura,maçãa deli'nidl

'-oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 02

REDE PROMOVE
-

Na próxíma
"

quarta-feira, G,ente & -I f \
Leopoldo, trará nos dias

'dia 26, a, Rede Feminina
'

n oroma'cões 14 e 15 de' setembro,

de Combate ao Câncer
" ,�, , ,<' para Jaraguá do' Sul, a

de
_

Jaragué do Sul, pro-
livrada ambulante, que

move uma tarde de jO- nos preparatívos, FEIJOAD,A _ Em co- Ieí José' Alves da Silva,
ficará junto ao Centro

goS com caré e sorteio '. A�N.O.T.E _ Dia 05 memoração a Semana -do ',procedente de Ituporan- Educac$onal Evangé�.i

de brindes. Será no I?a: de setembro, 'a Sociedade Bxcepcíonal, a APAE de ga, Ele substítuí ao Dr. Palestras, filmes, livros,
,

ependí, a partir das 13 Alvoradcil promove Baí- Jaraguá do Sul .promove Celso ROque dos Santos Jornais, diSCOS, cartões e

,

horas. Os 400 cartões co- Ie do Chope com a Ban- às 12 horas deste sába- hoje DeJl.egélldo Reg1.0DtDI
outros constam nessa 11·

locados à venda, ao pre- dínhe Aurora e Os Pre- do, dia 22, nO_}uventus, de Polida em Concórdia'
vrarta, ambulante,

çódeCz$lS0,00estão qua nétícos /// No dia 11 de a sua tradictlpnal feijoa-
-

Seja benvíado,
. GEN1� - -Trocaram

seve:ndliposoque �arante .setembro, OS Frenélfiicos da, O cartão, para pes- 'FOI' SUCESSO _ A-
idade dias 5 e 11, em

de antemão o sucesso da animam o baile' da So- Soas acima, de 10 anos, nímado pelo Conjunto Corupä, Tênia e Raíaela

promoção. '

.cíedede de - Desportos A. custa Cz$ 140,00 e pode Clarins de Prata, constí-
Blunk, filhas de Ernesto

LEILÃO DE ARTE _ Nun- caraí, //1 Na mesma da- ser
..
adquirido, no' local. tuíu-se em éxíto o jantar'

e Deloudes' Blunk , /1/

ca é demais lembrar o ta, acontece o bingo do �p�le. a mais esta inicia- dançante da SCAR (X
Neste dia 22, às I1h15,

<,

2f1 LeJliio de Arte de Ja. Grêmio Esportivo Ju\ten.' -tlva. . -Noítada do 'Prato Ttpico TI? Matriz, c casamento

raguá do Sul, no-próximo tus, , DO BAEPENDI .; O Italiano); realizado sex- ue Jaime Meinsen e Pá

dla 28, às 20h30, no Res. GAROT'A' BAEPENDI _
Clube íntormando que o ta-feira, no Baependi.

tíma Maria do Nascímen

tauraDlte Itajara, promo« A diretoria ,. social do problema de
_

vazamento Em torno de '450 cartões
to. / // AgIadecemos ao

vído pela Ação Soelal e C.A. Baependí prepa- Idas pisCinas foi sanàd� foram vendidos 'e o pre-
vereador -Errol Kretzer o

Galerias de Arte Las- rando o Concurso "Garo- conforme os testes irealt. sidente RoH Hermann
convite para a assembléia \

caux e Açu-Açu. "As ta Baepend+", màrcada zados. /// Os ecônomos ,agradece' o apoio rece-
da AMEV"', día 28 próxí-.

obras estarão expostas para o dia 26 de setem- Rubens e Cent estarão 'b�do de todos
mo, em Barra Velha. /1/.

já no dia 27 e dentre os bro. Embota o baile seja ausentes no período de
� EM SETEMBRO _ A

'

De 11 ,a 13 de setembro,

al1I1Stas convlldados $gu-- aberto também para não 27 de agosto a 03 de se- Bdítora Sinodal de S. -; Jaraguã ���J"!' _o Congres

ram expoentes' da arte sócios, as, participantes tembro, gozando as me-
' so RegIonal da OASE.

[araguaense, em vártas do concurso' serão so-
' 'recidas férias., //1 Pede- INGO !MüLLER ANIVERSARIOU

'técnicas- A

- mente filhas' de .

associa- 'Se que as· árvores não

"pttOLA NÉGRA" -_dos, informa Arno' Hens:
-

sejam maltratadas.
O Grêmio Recreativo, ehel. '

- VIEIRENSE - Esta tra-

Jaraguae:nse val 'realizar GAROTA IATl.ÄN11�' dicional sociedade realí-
'

no dia 12 de setembro, DA _ Os - companheiros za nesté die 22, o baile

a partir das 22 horas, no da Rede BraS1l Sul de de Rainha do Täro, com

Juventus, º Baile das Comunãcações ipromov&! Os Vílanenses, de Blume

Debutantes "Pérola Ne- rão dia 29, próximo sá- nau. A rI' archa em bus

gra", musicado pelo Gru- hado, no Juventus, a es· ca das majestades inicia

po Arco Iris. Cerca de colha da Garota AtlAnti· às 13h30. F rainha do

vinte éa�didatas repre- da FM:/87, de Jaraguá tir.o Edite Leitzke, yl
El€ntantes da ,apreciada do Sul. A promoção co·. pnncesa Anélia Müller e

cor mulata, cOncorrerão meça às 22 horas é a 2� princesa lngrid Horn-

ao titulo. A Comissão moçada e�tá- definindo os burg. ,

.

-organizadora, esmera-Se aceItos�finais, da noitad�. DEBUTANTES- - Ma·

I------__;.-� ..!"':___.--___
rJsa Kaufmann, Edi Wie
Ie, Iria' 7bnmermann,
truz Augusto, Arno e

Tr�Udi Benschei, da Co·
mjssio Organizadora (dO
BaJIle das Debutantes do
Baepen� ,tetn, se reuni·
do com frequência para
preparar o acontee'fme�
to, marcado para' 24 de
outubro. O número de
idebulantes deve chegar'
a 20. '

, FEST�BIl\.TGO _ Os tér
ceiranistas dps cursos de

1Comercialização e.Mer
cadologia @ Processamen
to de Dados 'do Colégio
Holando ,Gonçalves, pm-.
gramaram t,ãra o dia 29
.d� agosta,. em dependên-

-

- <}!as do educandário, 'um
/

fest-bingo ooestinado. a

aneca�açã<Í - de fundos
para as respectivas for-

Relol·aaria' ,Ivenida m���ô DELEGADO, �

Chegando a Jaraguá do
Marechal' peodorQ 443 -e Getúlio Var-gas nO -9 Sul, onde já assumiu �

:==.=-=====:::;;:====:;::::;:==========' .' Delegacia de Policia, da'
Comarcà, o Dr. Wander.

,

Lanchonete 0,- Gordo e O Magro
,

.

Direção de: Fortes e 100 "

A cada dia, sempre uma novidade dellclosa
para, você.' Visite-nos.

'

A '1,5 km àpós à. entrada' da Faculdade .:...' Jara-

guá do Sul-:SC, néj. BR-280.'
'

'

·.Mamãe···· Corqja
� fllh08 merecem uma loja só para eles.

IeJa tdamI. Col1lja o castelo de seu relzinho' e
na prIDceaInha. Enxovais para bebê, roupas in,
,..tO-J8V"" perfumes, blJoutePlas, aI1igol para
pretPeDt..

'

Rua DarIo de Rio Branco 168. _ Fone 72-0695

J6iu, ielólIlOl, pulle1ru" anéis, aIlaaçu,
prätarla, BrÜgOl em ouro e tudo C) mais para
preseotes ...

'

e"?-'"

Dr. Valter' Germano Behrens
'

CIRURGIÃO DENTIISTA _ CRO-2446
"

Rua CeI. Procópio Gomes de -OlIveira, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

I .

Barão doRio,Brànco"sa"a 4
,

FONE: 72.2607

Em data de ontem, o

sr . In�o �Greuel, t'é\mbém
conhecido: por' lngo Mül
ler, completou os

-

seus
66 anos

-

de vida. O na

taltcíante, -nascido em

Blumeneu nc 'dia 21 de
agosto de 1921.' pessou a"
ser conheci�o por mgo
Müller, um dos irmãos
do fundador· deste se::'
m�nário é que teve' des
tacada atuação na cons�

truçãO das pontes, da
estrada de ,ferro sobre os

rios Piraí e Itapocuzi
nho. Ingo lembra-se dos
seus tempos, de menino',
quando .seu pai adotivo'

inaugurou o- BOsque dá
Saúde, em

. 1930� Ievan-
, tando- no local- onde hoje
se

-

situa a Co. MáquInas'
Famac, na Cé1. Proc.

'

Gomes ,U'1l suntuoso sa

lão . destinado a recrea-
-

ç,ges e önde também fun;
-

cionou o
- tfIC�ro cine

ma, conhecido por "Ci
ne Ideal" ,operado por
longos 'anos pelo aniver·
sariante. -Pela ,passagem
do p6° anUo de vida, oS

cumprimentos desta -fo=-
. l�a, acomoanhadlo' dós
vQtos de longos anos de
vjda.

'.

COMPRE CONFIANTE A SEIFERT,GARANTE
II

II

.tfH;,LJ���
I·

II

II. .......

II

Marechal Floriano 29 L. Fone 12-1911

João Maria·
'

O ponto elegante de vestir bem os seUl pim
polhos. Agora na Marecllal Deodoro, ,819, á sua

espera, �pre, com as últimas novidad,es.
-

. CariÍlVQSo
A Roupa Infantil·\ II

II

Av. ,Getúlio Vargas nO 97, e Av. Mal Deodoro
II

da FOnseca nO 882 __ ao. lado de Papp -Modas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Começou. no día, 21 de cola de ensno especial, física, orientador peda-
agosto (sexta-íeíra) e vai, conhecida

\
como Centro gógico, corpo docente de

, até o día 28, a Semana de Desenvolvimento Hu- 15 membros, equipe ad-
Nacional dO Excepcional 'meno-tê, criada em

.

06 mínístratíva 'escolar
Em Santa .Catarína, são ne maio de 1974, atende diretor e auxiliar de di- � poOo,�ro�raI?á "����a do

_ 430 mil excepcionais, dos 'a 87 alunos portadores reção do CDM-18 e grupo,
vo q e e o a o

quaís 215 mil com defí-, de atraso mental, prece- de- apoio CGm 2 .motorís-
Peixe" de roupagem no

ciência mental, 86 mil dentes de Jaraguá do· tas, servente, cozinheira,
va, com maior número

com deficiência física, Sul, Corüpã e Schroeder , e office-boy.
de produtos, procederá,

64 . 50 O com defí- Funciona com sede.
' através ela Dívisão de

eom defícíêndias múltí- � própria na rua José.. Em-. FEIJOADA E PALESTRA' Assistência
SOcial da

plas. 21.500 com defící- mendoerfer, próxima da Como ocorretodos os
Preíeítura, o

/

cadastra

encia visual. além de WEG t, atendendo .nos anos, a Semana do Ex-
mento de famílíes de. Ja

uma pequena e Inestímã- seguintes setores: estima- cepcíonal, a ÄPAE pro-
raguá do Sul, para se

vel parcela de superdo- mulação precoce 6 alu- move feijoada ben!éficen- habilitarem à compra

tados, Desses .
430:rpil nos; dependentes 4; [ar- te para arrecadação de =: produtos, a :preços

catarlnenses portadores dins I a IV-1S;' reforço f-undos destinados à con
íníeríores aos pretícados

de deficiências, apenas em pré-alfabetização 6;, tínuídads, da eausa. Des- nos ��-abeleci�entos co-

9.536 procuraram assís- oficina pedagógica, 4; 0- ta feita, a promoção a-
marciais ": !o- Cídasc, no

têncía e estão receben- ficína -protE'gJkla J7 (dos contece neste 22 de a-
vamente, u;t executar o

'do tratamento,' nas .105 quaís 10 permanecem o gosto,. no .Juventus. ao �rograma:c;: r
ínstítutções de éducação 'diq. todo na instituição); meio dia, cujos cartões .0, .cada... t am�to ,�as
especial espalhadas pelo atendime,nto iindividual ainda podem ser adquíê .

famílias ocorrera nos dIas

Estado. 12; atendímento em gru- ridos, no local. Mas no �7 a 28 de egosto.. ínín-

Unia destas, escolas es- pO _ 3 alnnos', Algumas dilil 28, próxima sexta- erruptamente das 8h3Q
.

tá em Jaraguä do 'Sul, "desses crianças recebem feira, às �Q horas, no ali

fundada em 11 de julho ainda atendimento em dítórto" do 'Sindicato do

de 197:;', por iniciativa fijsioteraplia, fonoaudÍolo- Vestuário (Rua Francis
do Líons Clube Centro e

. gia e psícomotrícídadé'. co Fischer 66), a APAE

comunidade. Assím 00- Conta ii APAE dê Ja- patrocina palle�ra sobre
mo em Santa Catarina e raguá do Sul com . uma prevenção da Deficiência

no Brasil, não há,
.

no equrpe técnica fol:lmada Mental, a ser proíertda
município, estatísticas 0- pqr: médtco, iasststent� pelo Dr. Alvaro Jose de

ficials e precisas do nú- Social, psicóloga, fono-. Oliveira, ,da r Fundação
mero de deficentes , Mas· eudióloga. tísíoterapêute Catarínense de Educação

. a APAE, com a sua es- proíessor de educação Especial. ,

NA - CÄMARA, MUITAS CRITICAS A
.

�DMINIS TRAÇÃO MUNICIPAL

Críticas e ,denúncias ra". O, vereador propôs ter, com � o adíl.Almíro

pesadas foram lançadas ação conjunta, para fisca- Farias saindo em defesa

,sobre a edmínístração Iízar o "abuso de poder" do Executivo.

municipal; na sessão do que, segundo. disse gras- Luiz Zonta estranhou

dia 17 da Câmara de Ve- sa na administração mu- e criticOu ä reforma da

read.ores, onde brados. e' nicipàl. /) p.onte de madeira na

l�prapârios ex.aL1:aram O vereador Orival Ve- Barra do Rio Cerro, que
/ os' ânimos t'ntre opoSição gini também denunciou dá acesSO aO .parque Mal-

e '-s�tuação. José Gilber- a, destruição de lJm
. ca-.· wee,' quando deveria, na

to Menel, denunciOu 'que minhão da Prefeitura, às sua 'opiitião ser de coo

caça�ba da . municipali- 22h30 . de um. sábado" creto. "Ist,) é um �bsur':
,dade foi \T,Ísta· com uma além de um FUßca em do e um descaso para a

carga de· tijolos no. tre- Rio Cerro II, Sem que' Barr.a"; .

afiTj1Ilou Zonta"
va da BR-1Ql, "possivel- nenhum' CI0qui fosse:re- enquantp o. situacionista

mente para a 'casa de alizado. Vegi,ni- descon- Lauro Siebert contra

praia de' alguém" e que fia que ,há muito misté - argumentava -de' que não

,o Executivo ,ao' invés de rio e cOisa errada na Existia outra. :fórmula,
fazer' obras, atende mais administi:ação"e nada é äté que ,se cónstiuísse

favores, particulares, in- divulgado" .
'. As_ coloca- a ponte àe concr.eto,

clusive aoS sábadoli. e çõeS mer,eceram ap,aI1tes projeta�a paralela a a�

dOmingos, r.:om os moto- dOs. vereadores Heinz' tual., "Esta de madeira

ristas cobrando
. "poi f�-

. Bartel Ie Ademar Win- é provisória", enfatizou.

Alergia

..
Clinica

.

D�Antonio'Schmidt
Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite· Rinite . Espirros· Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos

e garganta � Tosse· Resfriados constantes· Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchações· C0ceiras· pic�das de insetos,

feridas na boca.

Alergiaa alimentos· medicamentos· ao sol e ao frio.

Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos.

Rua 7 de Setembro, 525·Fone (0473) 22 5475

Blumenclu SC

Leilão .de Arte dia 28 no Itajara
Arte: emoção 'é ínves- nomes do rueío [aragua

tímento seguro. A frase ense, como Danilo Dias
encerra o convlte para o Paiva, Jenlee Breithaupt.
Grande LeiJão de Arte de Adolfo Juliana

. Zimmer
Jaraguá do Sul, marcado mann, Rosita Schachet
pare às 20h30min de Fernando, César Bas-
sexta-feira, 28 de

, agos- tos"
-

Mármara Ro-
to, promovido pela Ação sa Gonçalves, Luiz
Social, 'Creches Constãn- Augusto, Sílvia F .. 'Sch
da Píazera e Ranchinho winden. de Souza, Vera
Alegre .,,) as Galerias de Regina Dornbusch, Mari-
Arte Açu-Açu (Blume- za Kaufmann, Marina
naul] e Lascaux (Joínvíl-: Lueders, Denise Zim-
Ie), tendo por local as mermann €la Silva, Regi
'dependênç,ias do Restau na' BitteDcourt e outroS.
Iapte Itajara. Serão Ipiloeiros 'ofiei-, c

ais �rtur Henrique Car-
Obras exclusivas de tens e. Sérgio Cherem

piJnturaS, <kser$.os, . es- Schneider. Parte dos re-·

,culturas, gravu,ras, tape.... c.ursos oriundos do Lei
çarias o.rientais, �el)âmi-, Ião' Serão destinados aos
cas e outras téc�icas, de programas de assistêÍÍ
�ons��rados artistas .irão da ti- infância da Ação
a lel�ao. cbras eStas que Social de Jaragúá do Sul
poderão ser apreciadas que mantem duas creches
D<> dia 27, quinta-feira. cOm atendiD1ento a' mais
Dentre Os aJtistas figuram de . 200 criari,ças. /

. (,

Movimento e'cooôlico é reconferido
Os municípiOs éatari-'

nenSes estão em fase de
rconfetênc,ia do prlimeirô
relatóriO dI) movimento
econôn:iico forneqJ.(lo pe-

-

la Secretaria da Fázenda
iSÜlbT(e o qual é calculp.
do o incH.ce de retorno
do ICM para' o exercício
de 1988. O dia 3r de a

gOsto termma o prazo pa-
ra a conferência. Na
tarde de quarta-feira, a.

AMVALI relmiu em sua
sede, em Jaragu� dã 'Sul
os encarregados mu

niCipais cio movimento e

conômico, para úma aná
lise geral do relatório,

: com <:) sec.retário-execu
tivo Dávio Leu.
No mes de Setembro.

dia 8" a Secretaria dá
,

,

pAGINA 03

as 18 horas, na Divisão
de Assistência Socíal,
Av. Getúlio Vargas' 503
defronte o Supermercado
Ríachuelo. O critério. é.
o de receber, dois salá
rios mhtimos ou meio
salário mín'mo para pes
soa da família. Os do-·

.

cumentos necessários são
certidão des filhos, car-
teira dê' trabalho do
responsável" CPF, com-'

prvante de salárío e talão
de água e luz €', se hou
ver, de aluguel.
As famíhas da região

da rua Joínvílle. farão
o' cadastramento ne pró
prio local' onde funciona
va o "Olha' o Peixe" .

Fazenda upresenta no

vo relatório, j& com os

iilndiöes provjSóriios, teiID-
J

ão os municípios até 8
de outubro prazo pqra

, interpor ucursos, <:aso se
julgaram prejudicados.
No final de outubro sai
o índice definitivo.

.

O Governo do Estado,
convocou as associações
de muniJcí'pi,ö�, plana tra
tar do plan,ejamento go"/

.

vemaIílental para o pró
ximo exercicio, buscando
cOm isso· uma maior
eproximaçãoo. O encOli-'
tro aconteceu em Flo
nanópölís, terça-feira no

Gaplan, d'o qual partici
pou Dávid Leu, pelo Va
le do ItapOcu;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 04

E paia que chegue ao

c�nheclmento de- todos,
, mandel passar o' presente

'

EdltáI, que será publlc�do
pela ImpreJ;lsa e.,

-

Cartó
rio, ,onde será afixado d� ,

rante 15 dIaS.

Faça ou renove a lua
,

/ assinatura' do
"Correío do Povo"

Você é �pedal para nó'.
--- -'.

I -Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguä do S,uI _ Semana de 22 a 28 de agosto' de 1987 PÁGINA :05CORREIO DO POVO

.-

reglao
cão dos 1 'iKm da Massa
randuba/Luiz Alves (SC-'
4' 3) e os 8Km de Massa
randuba a. Campínha ,

BARRA VELHA _ pavi
mentação dos 15Km da
BR-101/São João do Ita

períu/Santo Cruz' e
,

dos
12Km de Barra Velha/
Itajuba/Ponta do Jac-
ques.

'

Os pleiteantes anota-
ram que a inclusão e - a

priorização dos segmen-

tos rodoviários listados,
que incluí ainda .os mu

níoípíos de Joínvílle,
Campo Alegre. São 'Ben
to, Cancínhas, Porto
União e Itaíópolís, deve-

, rá ser procedida "sem

prejuízo das ações já
programadas pela Secre-
taria dos Transportes e '

DER/SC em outras liga,
'ções rodoviárias localiza
das nas

"regiÕes norte' e
nordeste do, Estado.

,

Yesluarislas estão em campanha para a renovação do Sindre-ato

Oéputadls-
-

-

pedem -- pavimentação
'.

para a
Os deputados Raulíno

RO$skamp. Adernar Duwe
e Paulo Afonso Vijeira,

"

do PMDB 'através da

Assembléi1'l. Legis1ati,va,
encaminharam mensagem

tele�ráfica ' ao gOverna
dOI 'do Estado Perda Ivo

'Cam.pos, ao sacretár'ío
elos ,1!I'ansportes Nerí dos

,

Santos e ao diretor geral
do DER/SC, José Aceimo
Gaio, ,reivindocanldo: que
as regiões norte e -nor

õeste' do Estado sejam
contemplaJas com ações

, que venham :proporcio
nar melhorias da ínfra
estrutura rodovljária, no ,h

crue tange ' a
,

obras de

terraplenagem e p<l:vimen,
tação.

'

No Vale, do ttapocu,
as 'solicitações foram -pá�
ra: GUARAMIRJM"
pavimentação de '6 qui
lómetros, da BR-280 até

'Guamiranga e • JARAGUA
DO SUL,:":' pevímentacão
de 2Kin cl", BR-280 a"Ne
reu Ramos,' 9Km na Es- ,

-trada Ilha da 'Figueira e

14Km entre Jaràguá <lo
Sul e Santa'Luzia SCH·

,

RQEDER _' pavimentação.
(�O trecho dE:. 9Km na Es
trada Scbro€'der I.·' MAS
SARANDUBA _ pavimen

Folc'lore: Festival,
,

I
'

loi sucesso-"
,

Para marcar" o Dia do
Folclore _ hoje, 22 de

agosto ,_ a UCRE 'e' a

Prefentura MuniCipal,
proma.veram quinta- e

sexta-feira, no Ginásio
de Esportés 'Artur Müller
o VI Festival do, FOlclo
re, qUê' contou ; céín�' , a

partidpaçãc de 113 alu
nos de onze unidades es

cola�es de Corupá; Mas
�fandu1?Çl � Ja:raguá do
SuL Temas var,iados' fo·
ram 'apresentados!

'

Goma·
,dönça popular infantil,
quadrilha, pout-pöurri ,de
ro.Ílsicas folclóricas infaÍl
tis, dança, portuguesa, '

boit-Q!e-m,.amãQ, musica
Eiertaneja; carro de bai,
é:.léni de, números dó foI,
clore americanO, folclol,
ia gaúcho, fe)lclore ca,ri
cca e também a cultura
germânica mantendo vi\.
va a, tradiçãQ que ,sedí�
menta nOS!:ia ,Orig,ern e

, nosso trabalhó.
O Grupo Folclórico de

São Bento do Sul teve
pal\l:�dpação es�cial na·
n9�te de quinta-feira" �a

,_' v.bertura do Festival.

,'Médicos não assinam rn-ais plantas
até então, para
que'o CREA/SC
nue multando Os

síonaís:

-

evitar
contí

proíis-

o 11 Centro Adminís
tratívo Regional de ,Saú

,OJ8, com sede em Joinvil-'
Ie, pelo' coordenador Dr.
Cláudia, Luiz Bley do

,

Nascímento, informando A nova determinàção
'a Chefia da Unidade. Sa- vem trazer problemas i

nítéría de Jaraguá do aos projetos de constru-
"sei. para que sejam ob- ção em Jaraguá do Sul
servados os dtsposítívos e .regiãó, haja vista que
da Lei Federal 5.194/66 inexiste engenheiro sa-"

que dá competência ex- nitarísta trabalhando na

olusrva aos engenheíros área. É momento agora
sanitaristaS para assina- da Associação' de Eng,e
tura de planta hídrosa- nheíros e Arquitetos lu-
nilárias. Desta forma, a, tsr para que um profis
partir do oia 11 de a- sianal seja lotado nà u

gasto, as médicos das' nidücl!e ,Sanitária, ,parla
unidades 5ànitárias ,não cumpx:it a' exigência Ie

deverão mais assinar gal, sob pena do setor

plantas hidrosan1lt�as, ele construção civil", so

camo vin!13 açpntecend.o frer gescontil1uidade,.
ESCRITÓRIO CONTÁBIL "SARNI-

f
,

'

\ 'Ofe,rece:r,nOs serviço de contabilidade em

geral e aSsessoria especial às micro .e peque
nas empresas. Desconto de 20% à associados"

I' da AMEVI. ,

Rua Venândo da Silva Porto, 331 _ Ao lado da

Comercial ,Flo�

AMEVI �'ASSOÇIAÇÄO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA DO VALE DO I�APOCU

.-

EDITAL ,DE CONVOCAÇÃO'
ASSEMBLEIA !G:eRAL ORDlN'.ÃlRlA i

I

,

•

A Assodação' Comerci:al e, Industrial da Mi
,

cro e Pequena Empresa do Vale do Itapocu ,:_

AMEVi convoca todos' os seus assedados a
,

se reunirem em ASsembléia' Geral Ordinária no'

<Ua 10 de setembro de 1981, às 20, hOras, em
'

primeira 'convocação ou uma hora, ap0s ein' Se

gunâa convocação, no Grupo Escolar A)ba�o
Kanzler nO 111, próximo à WEG J, nesta çidSlde

,

para, deliberar,em sobre a seguinte ORDEM DO

DIA:
a) prestação de contas da diretoria;
b) Demonstrativo das ReceitaS-'- É Despesas,;
c) Relatório da gestão; , '

' _

d) Eleição dos componentes da nOva diretoria

.e do Conselho Fiscal; ,

.

'

e) Plano de atividades da As:,;cciação para
o próximo exercício;'

'

,

'

f) Assuntos geraiS de ínteresse da Associação.

Jaraguá do Stil, 18 de -agostó -de 1987
João PedrO Steinbac'Q.

Presidente

,

Uma campanha sístemátí- coaduna com a linha-dou
ca através Í.: planfletagem trmáría f .polítíco-tdeo-"
nas portas das fábricas lógica de seus "celegas"
do rama ,está sendo or- presidentas afirma que
questrada contra a atual- não mistura síndícalísmo
presidente do Sindicato com política oe "que' irá
dos 'Ilrabalhadores nas disputar novamente o

Indústrías do
.

Vestuário, cargo, respaldada . por
de Jaraguá do" Sul, Re- uma folha' . de 'Serviço'
mlda Farias" pelo Movi- prestada

à

clesse há'
mente de Oposição dos maís de quinze anos.

Vestuarístes que a
,
aCU- "Assim como a oposição

sa de não orientar, or- está se armando, O que'
ganízar e' defender. os

.

'

e um direito deles, nós "

interesses: l.l-Q�. trabalha-" tambéÍn trebalhemos a

cores. O Movimento tem nossa 'ClÇ!Ilciidatuna, '

em
Orientação da Central 'Ql1Úl. da hemestidade,' do
Üníca dos Trabalhadores respeito � doo diálogo'
(CUT), encabeçada pelos" dOS, quaís -nunca fl!lgl
presidentes' dos Sindica.!" mos" diz Rênílda.
tos da Construção e do A eléição 'não . tem da-
Mobiliátto '(G1jementé, ta � marcada para realí
Mannes),

_

Metalúrgicos, zação, mas é provável
Mecânicos e do'Material cue ocorra em outubro �

,

Blétríco (Luiz Carlos Bu- Ô mandato é de três.'
sana) 'e da' AHme:p\tação, anos. O Movimento ,de
(Hanz Burow) . Oposição dos Vestuarís-
Renilda FarIas," que tas, . por questões "'táU

tem mandato até 11 de cas" ',{leta-s,; 'Pé:ts�.g:ti.�çãcr+c
novembro, é a-cusada por parte dos -emprega-"]
também de ser apoiada dores), afirma que não'
pela classe patronal. A irá expor QS -nemes des

presidente do, Sindtlcato Integranles,�da' thâpã .. até
do Vestuário; que 'não se o moraento do régistro,

ROSEMEIRE PUCCINl VASEL
Diretora dª-, .19l;l ll-CRE

ESTADO DE SANTA CATARiN�
SFCRETARIA, DA EDUCAÇÃO,,," '

19l.l UNIDADE DE COORDENAç.�O REGIONAL
JARAGUÂ DO SULSC

'

'i
,TOMADA DE PREÇOS"

EDITAL No 01/87

,

!

A 19lJ: Unidade de Coordenação Regional
dEl Jataguá do Sll;l, por ."sua DlI€'tora,

-

Sra. Ro
semeire Puccini VaSel; faze saber qüe'se acha

. aberto ó Edital de 1)omada' de Preços para a,

construçãO da sede própria, da '1 g� UCRe, 'na
Av:ep;ida 'Getú.Jij.o Vargas 'f#;n;, em ,,'a:JVle':tJ,arrà;�
coI!! área de 400m2, contando com seiS salas,
1epósito, cozinha, 'área coberta, gabinete 'dos

diretores, circulação e banheiros, réferindo-sß q,
mesmo àmão-de-obra e materiai's, d� çop.stru.çãQ.,

, As propostas deve,rãp, .ser entregue:s ,nà li""Secretaria da Educação _ 19lJ: VeRE, na AVEmi" "

da GetÓlio Vargas n° 100,até o dia 25deago.s�
to de 1981, às 11 horas.

,-

",',.'" '':' :,;'
O Edital e f demais informa('ões serão for

necidas aos interessadmt' na 19° :UCRE, no en

dereço acima. I.

Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 1981__.

Mül,ler
,

POSTO DE VENDAS JUNTO 'A FÁBRICA, NA

RUA ROBERTO SEIDEL 505, EM CORu�A.
'

".
•

� .�.
-

:
.'>

Vende exclusivamente
I para beb�s�

conjuntos

Aberto aos sábado� até o meiQ dia.
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E D I T' A L
.

�

ÁUREA MUllER GRUBBA, TiÍbellã
do Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de laraau' do Sul. Eatado de S. Catacina, na fonn.a da

lei, .etc,
Faz sabeI" a todos' quantos eate edital vh:em que�

se acham neste Cartório 'para protestos os títulos eontra;
.

Anselmo Períera Rua Campo AIE'�r�, s/n _ Nes
ta _ Arlindo Kanchen _ Rua Waiter Marquardt.
s/n, _ Nesta _ Carmen Maria de Fátima Salo
mão Msnel _ Rua Joínvílle _ Nesta _ Coníec ,

Dalpra Ltda _ Rua Alexandre K�ller,' 22
'

_

Nesta _ Km Com. de Peças e Aces. Pz Veic , _

Rua Alberto S. Dumont s/ Ii _ Nesta � Malhas
Mint Ltda _. Rua Bernardo Dornbusch, 357 _

Nesta _ Oficina e Pintura C.I. Ltda _ Rua
Barão do Rio Branco 230, _ Neste -=- Rene Gil
berto Pranzen _ Rua Reinaldo Rau, 752 _ Nesta
Tatí-ro Malhas Ltda _ Rua Jorge Czerníewícz,
497 _ Nesta _ 11ransportes Bastos Ltda _ Rua

Ioínvílle, 113 _ Nesta _ Valdir Kogsch .; Es
trada Pedras Brancas, s/n _ Nesta _ Wender
Ipi Gomes, Ruá Tubarão, 67 _ Nesta.

E, como' os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devidIL íntímaçãc, faz pol
illtermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçám neste Cart6rio, na Rua,Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de. ,liquidar o seu débito ou' então
oar razâo'-por que o nãO faz, sob pena de serem os referi-
105 títulos protestados na fbrlna da lei etc.
IH/Jaraguä do Sul, 20 de agost� de 1987. ,

" Aurea MtllJer Grubba _ Tabeliã de Notas (:

.)ficiaJ de Protestos,de Títulos da Comarca' de l.do Sul

.: ]AAAGLJÁ:30,�Ö5 BEMTEClbos. •

•

Jaraguá Vídeo Clube
DICAS DA SEMANA

Num lago Dourado. Harem I f' Il , Expresso da
Meia Norte. Psicose III. Nímltz-Volta ao

Inferno. A Marca da Pörca, Do amor ao Ódio i

O Coelho Pernalonga. A
'

Pantera Cor de Rosa
A última festa de solteiro. por favor matem
minha mulher. A dama de ' Vermelho. A Estó
ria de Joana. A 1'jestemunha.

'Conheça o prático' 6 seguro Video-cheque

, JARAGUA VIDEO CiUBE _ Av. GetúDo Vargas
110 49 _ 10 andar _ sala 109 _ FODe 72�2059.

I Escritório de 'opografia
e Engenharia li

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL. '

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ç�OS.'

'

Encaminhamos toda a documentação,
Rua Reínoldo Raú ne 86, 10 andar; Sala 3

_ EdifíciO Mário Tavares. próximo do Posto de
Saúde. '

Cell.tactO.l: FODe 12-2416

ii

LANÇADO O PROMOVER
PARA ' AREGIÃO

A prímeír=dama do

Estado, Maríza Lobo
Campos. reuniu na ma-

nhã de querte-tetra, na-�

Casa da Cultura de Joín
ville, as' primeiras-damas ..

doS' munícipíos da região
Kordeste do. Estado, pa-
ra divulgar as propostas
do programa de MObili
zação e Valorízação de
Recursos (Promover), en

tidade criada com o" ob
jetivo de estimular e

apoiar iniciativaS que vi
sem a melhoria comuni

tária, através de valorí
iação e apoio a progra
mas de ação social.

po encontro, participa
ram as primeiras-damas,
dos municípios de Ara

quari, Barra' Velha, Cam
I:O Alegre, Corupá, Ga
ruva, Gueramjrím, Jara-'
guá do S1.11, Joínvílle,
Massaranduba, Ria Ne
grinho, São Bento, Sãe)
Frencísco '2 Schroeder.
Juntamente com as

, pri
meíras-dames, tomaram

parte da reunião asses
sores das áreas da saúde,
bem-estar sOcial, educa
ção e cultura.

Um tOqué de ..or. Dê flores a quem você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega,'a domicillo.

Casa das Flores
R,elnoldo Rau G06, esqullla com a João Píccolí.

Lanchonete -Disne,

Afora a apresentação
do Promover e Pronav,
houve uma explanação
sobre as políticas que
serão adotadas pelo Es
tado para Ó idoso, pre
v-enção de drogas e cri-

I

'onça.

S� ESTENDE REDE

Lanches, refeições, bebidas, sorvetes e ponto
de.encontro pera um bate papo amigo. Queremos
servir bem. Aguardamos a SU"l visita.

Marechal Deodoro 507 _
defronte o Colégio

Sio Luis.

Dr. Allevir. I. FO,gaça Júnior
Ora. OsvaUn,a' Vargas - Rodrigues

ADVOGADOS

Rua Domm201 da Nova 102 _ Fone 12-0498
,

Jaraauã do Sul-SC

Np decorrer, dos meses
de abril, junho e julho,
o Serviço Autônomo Mu-

,

nícipal dê Agua e Esgo
to (SAMAE), estendeu
em 2.136 metros a rede
de dístríbuíção 'de água
no munícípío, sendo
1. 371 metros da 40 milí
metros e 765m com bito
la de 32' JII .límetros. Fo
Farn beneficiadas as ruas

€27, - Ney franco (fundos)
577, 535, Bahia, Albano
Fachíni, 464, 257, 373,
Marina Frutuoso (conti
nuação) Vera, Fischer,
322, .581, Bernardo Dorn
f1msch - (corl�UJação)�
Henrique Geff'sn tc�ti
nuação), 373, Bolívia e,

ainda, a 'rua 368.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO.

ConfeccõesSueli Líder.
Vestindo bem Senhoras'e Crianças

Vá,conferir a mais variada coleçlct apróvettando
as vantagens do preço e crediário Sueli

,

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

F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ se. "

Loja 2 Rua Reinoldo Rau,. n° 530' _ F. 12-2911 _

,

Jataguá do SUl ...:.. SC. '. "

,

,

Comercial Floríoní

Assistência técnica de Máquinas de escrever,
éalcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de obra. CONSUL
-TE-NO$.

, Rua: Vena.,cto da SUv. Porto, 353
Fone: 72-14G2 _I Jaraguá do Sul.

INIERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis' Ltda.
-V.ENDE-

__1 casa com 50m2" no Jaraguá Esquerdo, px.'
Cerealísta Urbano
_1 casa de madeíra, rua Carlos Níels, na Vila
Nova.
':"1 terreno com 420m2. na rua José Emmendo
erfer.
_1 terrena com' 5 .00Om2, px. Móveis Spézía, na

,

Vila Nova.
_1' terreno com 450m2, no Lot.< Centenário, px.
\Veg II.

'

" .

R. João Píccolí, 104 - fone 12-2117 - Jaraguá do Sul
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RepreseDtantes ci-edeIJcladOlt Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação s/c Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal 6 asaoclado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

CORREIO DO POVO
FUIldado/l0 maio 1919. 'CGC 84.436.591{0001-34.
DIretor. EugéDlo V. Sdlmöckel Jom. Prof. DRT-SC
n, 129 e ,Dir. de Empresa Jomelístíca n. 20. t...1em
bro .efetívo do Inst. Histórico e Geográfico de S.

, -Cat, Redator: Flávio J. Brugnago - DRT-SC n. 214/
'84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves � DRT-SC n9

, 219/84. Redação Admbdstraçio e Publicidade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira. n9 290 - CR.Pos

tal� 19 :_ Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do Sltl-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contábll uA Comercial" S/C Ltda.

Aaainatura Para 'Iaragd do Sul ••:..... Cz$ 250,00
Outraa cidadeI ••

'

••••••••••••••••'. • Cz$ 350,00 ,

Número AvuJso ....••••• : •••..• � . . .. Cz$ 5,00
Número Alfaiado .•.•••••••••• ; •• '," Cz$, 8,00

,�elojoari� AVENIDA
As mais fin.. IUgestõea para presentes,
I jóias. relógiós. violóel. troféus,

,
medalhas e artigoa de prataria e.tão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na-Mareclutl e .. Get6IIo Varpt

Funilaria Jàraguá Ltda.
"

'. Calhas para todas Ia finalidades

Agora também aqueeedorea a

-,

en...... 101ar.
Rua, .Felipe Sehmidt, 1.79 - Fone 72-0448 ,

r«:F..o� .

-

VIAÇÃO CANARINHO LTOA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis- ,

posiçãó os mÓdemos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mm. Deodoro, 987 Fone 72;.1422

TUBO"DE POLIETILENO
'(MANGUEIRA PRETA)

---

TUBOS SANTA HELENA L.TDA. .

I)

FÁBRICA: RUA JOÍNVILLE. 1016 - FONE (1)473) l'2"1101 ,

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOME$, 98- FONE (0413) 72,006J1
,

iAR4IGuA OOSUL-SC

Foto' L·os s'
FotoKraflU _ eqúlpamentos de eine

"

.

foto _ 10m e video. ,,'

Marechal Deodoro 302

Lanznaster "

:a HORA DE BRß.HAR
Jóias. relógios, alianças E'

,

presentes finoS é c!JII,1 a I!ova.
.

LANZNAST'ER
,�"' 'Marechal Deodoro, 391 _ Jaraguá do Sul;

"A Hlst6r1a ele nOssa'.em. DI. pode ficar 8Ó na saudade"
O Passado só é lmportaBte se o seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão �de 'ltapoQU . ,

média. ,do., Pe.. Alberto ,

HA 57 ANOS . ,

'litros por, Segundo, dando Píazera, S.C.J .• ' toma-.
_Em 1930. 'o' Pastor e uma velocidade de : 150 va-se conhecimento .de i

posteríormente, Praeseä : voltas por minuto: 'Era, morte do-Rev z, .Pe �., Ab.,.
Ferdinend Schlunzen, já uni dos grandes empre-] berto

.

.Romual. 'Jakobs,: o- l.
falecido, nê coluna' No- endímentos da' época, corrida na Westíalía.. no
tícías da

. Igreja Evan-
.

HA 4ú ANOS ,Hospital de Emsdetten, ,

gélíca do "Córreío - do -EJIi �94:t, a' localída- de .onde e'r3; capelão, Du-.
Povo". fazia comunica- de de Vila Nova (local rante 26 anos servíu.. à ,

ções sobre cultos, bati- onde se situa O'
'. novo Jélraguá do" Sul, onde .rea

zados, casamentos e se- Fórum. até o "Minipos-· Iízou uma grande .obra..
pultemento de fiéiS de to". na entrada da Rua' e, por ocasião' .da passa.
sua jurísdtção , Assím, 9 (25 de Julho) era com: gem dos "25 anos de sua'
no dia 6 dE' julho era bà posta de grendes pro- "permanência na . "Metrô-

.

tízado Heínrích Emíl Au- príetéríos, mas o povo pole do Dinamismo",
gusto Schwarz Três Rios já costumava passar por, ele escolheu .para. figurar.
E', contratam" ., núpcias ,certas picadas para en- no cartão comemorativo
Fríedrích Georg' Vierhel- curtar o caminho, como; a seguinte fräse: �IPr.O:'
ler com Frieda Em'iJiIe que advínhando o, seu; cura .sofrer com paciên-
Wílhelmíne Siewerdt. desdobramento para foro; cia os defeitos e quais- ,

'Riu serro e era sepulta- mar o quadro urbano.. quer
:

ímnerfeíções dos ],
do Christdan

.
Frledriqh Dél!i\, 'porque, propríeté- 'i outros. po's, tens tarn- .r

Pasp 'ld, em' -R!io SeTro; rios, como os srs, AI-f, bém muitos que os. ou-: .:

com a idade de 18· anos berto Bauer, Miguel Ma� tros têm de aturar"
-r; 5 meses P..23 dias. rangoni, e Gui�lheI'nre; [lm. de er. Lv,.'·LJ6�;, ,

_Comentava-Se a inau ,Waókerhagen, publica- -.:Rudt Bruna, enaão 'es-
'

guração, em outubro, .da va aviso proibindo a tabelecído com Oficina �"
grande Usina de Brací- passagem. sem. licença, Oeladeíras, lembrava' aos
ho, a matar do Estado, sob pena de não se res- seus-clíentes que ,'la' IN·
contratada pela Empresa ponsabilizarem pelo que: VERNO'ESTÂ AI � '"Re�
Sul Brasíleíra de Eletri- pudesse aéontecer. 'forme sua Gelaq,eita�', a�,·

cidade com a A.E.G., _A. Socíeu. Esportiva proveitandô, � oS-' 'meSes','
de Berlim. 'distante 26 Guarani conV"c'ava seus; frios� páFá desmontagêm,
Km da sede do Distrito, ,Ócios para fPlÍmado bai-; total, 'lilIl:J:)�ta, e ,jato' 'de':
conduzindo uma e:x;celen lele,' a' se Tealiz�u no sa-' areia, tintas de primeira
te estrada de, rodagem,' Ião SOhn, abr:i1.hantado � �ali�ade e map de, abra'" ,

�m parte cQnstruída ,pela pelo Jazz�Elrre. 'e era, 'cntenosa., ,i� ,','

empresa e a Prefeitura•. obrigatória a. aprseen.'ta- _Era in.augurado
'

., na

passando pOT um dos ção dO! talão de Jul�o. esq .. Bp. P�ssoa e Mal.
mais ricos vales da ter' avi:sando-se, 'ademaIS, ,. Plonano. ao 'lado <da'
ra JoiIivillense. como Be< <tue o sr. Carlos Sehel-' ponte. o NOSSO POsm;

jum Itapocuzinho e' Sch' lhase.ené:arre�a�o. tin�a de Bastos &,Ciij.<. �endó"
loeder. . 200 opet;áriQS �ireito de �XclUlr os s?- c?mo ,genmtE' o Ja fale.-."
trabalhavam dia e nOite, Cios em aJrazo, p<,>r. tres c1do .Romeu Bastos'.',

'todos" vindo" de JOinvi,l- I.ue5es. . HA 16 ANOS �,;-""

Ie, Blumenau e Jataguá
.,

HA 30 ANOS ,-Em 197.7, comemoia..;"
com luz 'proviisóJ.ia já ....Em 1957, em 19 de, "'a-se o Jubileu de,'pÍ"iitá:,
Instalada pOl uma' usiIra úulhO Úlleci6; 'cOm a ida-: dã UD _ Liga J'éÍr'�gu<a-" '

com queda, de 20ms e de 'de 19 anos Roberto, �nse- de ])é�portos,: has.
125 P.S. dp. força; O S�idel após langa e incu-, dependênciai do Rest. e

_

chefe e t0cnico da obra rável enfermidade' a viú- Churrascarja PavaD;elld. '

e� o Eng.' Heinr'icb}' �a Paulin,e FehIow:� o�asião e� que 'na pre-
Lan'g. A' instalação"' de Seidel, e as famílias Le-" sença de

.

centenas , ,de ,

duas' turbi'fia:s. daria 7000 opoldo Seidel. Alvim: àesportis:aJ, g, do PtesL,�: '.

P.S., constlUlda de mol- Seidel e Germano ,Ram,- dente Marto, -y� ,
Ras

de a se: �umentar para thum, agràdeciam a todos sweiler ,f!l�,T�m.sê. : ,9\l'Vir
..,
30500 ca'\- aIos-motor·. A especial�..n:te a Socieda- o então

" Pf��i�nt�
"

; ga.
queda er1'l d� :>10' ms. de' Atiradores, o Pasto:t;' LJD" c' P�dró � Q�iveirá
wnseguida' com um ta� Kjnas e Córo de Can- Lopes. da FCF, Joél' do,'
pume de cimento aTUla· tôras, os drs. Albano Nascimen�c (MacE!ió):� de' ,

do no Rio Bracinho, on- Schulz, Piccioni. ,Araújo, A Noticia, Milton Ado
deo'a' água· passa por um e às inriãs do Hospital lar Stan�e. em, nome do
tqÍlel de. �ms ,e 20�ms de São José de Joinville. . C.A. Baependi" Eugênio
compl'iID>2i1io. A boca da _O MiniStro Nereu Victor Schmöckel, pri
entrada era provida de RamOs, atendendo apelo meiro vjç��' seglUldo pre
uma grade de ferr(). A do preL Mnnicipal, re- �idente e tOir." .q�)', 'COR-
barragem· compOrtava metia à Jaraguá do Sul, REIO DÖ fOVO, Octa..

1000Dms numa área de 900 doses da· Vacina cílio Pedro Ramos. Dá-
35000 m2./A <energia se- Salk. já tp.ndo sido vaci- vio Leu, pre!. de Mas�

. ria ,conduziria para a es- nadas Iilajs cIte 500 cri - ,sarandubaOsny da Silva
tação central em Jara- anças.

.

pinheiro _,;; Alberto TIa-

guá. de onde erã forneci- _Corriam, proclamas ranto; em nome do qua-
da. à Mafra,; São Bento, de casamento de Atayde qr(), .

de árbitros. Lourival
JoiinviUe e 'BIlumenau, Machado e Iracema de :R,otpenberger. pelo DJFS
ê/35Ooo v;,>lt$;. ,

Souzâ, e d� Manoel da da JJD e o pref. Victor
Para Jaraguá� Bananal e Silva Pe're:ra e Erica Ki- Bauer. Ao final realizava
arredoI1es a voltagem enen.. . distribuição de brindes
era de 6000. O' jato nas JiA 22, ANOS alusivo '8,0 25 anos· da
turbinas alcançava 1000 . ,..Jlm 1965 por biter- Liga.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Inforle ParóqÍlial' ,

PARÓQUIA SÃO
SEBASTIÃO
MISSAS: Sábado, 18h

São João; 19h _ MatriZ,
S. Luiz Gonzaga, S. Ju·
'das 'Iladeu.e S. Francisco
19h30 _ São - Josév DO-
mmgof às 7. 9 e 19h na

Matriz; ih S. Crístövão
e N .. Sra de Fátima; 16h
_ N.. Sra, Perpétuo So·
corro..

.

MEN'SAGEM: Estamos
terminando, o 1Il� vaca
eional e vocáÇãO "e fanti· .

lia são dois temas que se

]j'gam 'lntimamente� :e
, das famüias que, saem' as
vocações. :E somente de
�,�as bem est�tura..j ,

das, onde há clima de pi
edade e fé, podem "sair
legitimas vOiCações, para
k formação de aevos la
res; para o sacerdécío,
para' a vida 'religiQsa.
Família' &�m estrutura,

'

Sem pielade4 sem fé; só
pode gerar pe5was de
sestraturadas soOi;a1, mo
ral e -1ellgiosamente ..

Vamos, pojs rezar para
que :as faromas se reno
vem 'coatinüamente na

fé e lla piedade. ,;
,

COLUNA, EVANdeUcA
CUtTOS: Domingo, no

Cent'ro, às ,�la36 e '19h,
em língua portuguesa.
CURSOS� Ba:US'mos dia

5 de 'setembro,' com' Iní
CiO' às 15 horas, Noivos
nos .dia'S' 19 e 20 de se
tem.brô. inidànd<> no 'sá-'
badé, às 11, horas�
VIDA:' 'GentIO Educá-'

cíonal Ev.angélieo'· 80, ,

anos de fundeção, com

muito amo':,�sabedoria e '

paciência.,
LEMA, DA SEMANA:

Feliz da ,Nação -cujo
Dew é o ,SeJ!hor. é o per
vO ,qlle ele escolheu pará
!:iu,a herança., SaImo
::''3.12.,

.

I PRECE A
'SANTA 'ctARA

Fazer -3 ped1dos
'

,séndo

I, de' ,neg6cto e 2 impos
slve'is Rezar 9 dlas� 9
AV&f\(aI1u, que memo

sem. fé será atenélJdo
Rezar com uma v.eIa a

cesa e 'no' 9" dia, delx-ar'
quê1mar até o fim' ',Pu·
bIIcar' no 9'1 dia.

(A.l.M,.G. )

I

I
,

,

r

I
I

I

j

t
1

t
1

PÁGINA, 08

INFOltl\fATIVO ROTARlO

.-. o Qual!o;..Meia-
� CIDCO �

-ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

QuestõeS de terras '_ .cldenles de trAnsito' - bl
ventárlos - cobranças e advoéaCia em ReI'al.
Rda Reinaldo Rau, 86 - sala 4 �. Fone 12�2711

INVISTA NUM' FORD 88

'"
.

O úNICO 88 QUE JA COMEÇA VALORIZAR DESDE 'AGOS1'O DE 87

NeSte ano, a nova l}nha FOrd�P.B saiu na 'fren- te e já está no seu DistribuidO! Ford.

Por isso, se v.cê �er' um carro zero, não peRSe duas vezes: compre logo um Fqrd 88.

Você pode C,OIDprar através de p,]anos especiai's� pagamento, conSórCio, ou â base de troca,

por um usado. Saia na frent� ,'ocê também:._C�mpte um Ford 88. () invest�ntQ maiS ren-

tvel a curto, médiO e lon:go -.pfa7o·.
.

i- -

J-4r.-� ,

Av. Mal. óeOdo'rô., n�'
,

158 _ Jaraguá do SulfSC. PODeI ?2-1777, 72-1995 e 72-2614'

.

"Untd\oSi para �JJr, de dlcadQS à paz"
••OS , FLAGELADOS .sendo omitido pela
00 SUL "� �propaga!flda oficial do

.goveruo, .que apenas
'Dão logo o R.C. entra com a mão de

Fpolís-Leste tomou cO- obra, enquanto que as

nhecimento do venda- _vacinas são doação do
'

val e chuva de graní- Rotary. por' íntermédío
,�o sOb.re Os munícß .d.d Fundaçãó Pan-A

'

pios de Laguna, Caro- mertcana de Saúde.
paba; 1mbituba e Ima- 'Segundo declarações
ruí. em sínal de soli- \à imprensa- por Pier
daríedade, 'o Conselho Marchesíní, a decisão
Diretor resolveu escre "Cio Rotary contou i-
ver ao Governadc mediatamente com o

MarIo Sousa, relatan- apoio da ONU e da
do o t-rrível drama Organízação Mundíaf
,vivido pelos flagela- da Saúde e, graças a

.dos. O
I. Governador, tr'e.ptresentati'Vidade do

sem demora, ecsreveu 'clube de servíço, !ele'
à R. I., comunicando ;allcança' maís �s
o fatö 'e solicitando -que

:

a própria' ONU,

possível ajuda à. po- -_inclusive nos países
pulação atingida. Dias, .do Leste. onde aquela
depois. do Escr!itório' organização não tem
da Sucursal no Brasil, penetração. Sendo o

em Säo Paulo, o oo- Rotary uma 'entidade
vernador recebeu ,o neutra em questões
seguinte telegrama; Internas de cada país,
"A.ça?�os ,de receber . segundo decI,aratções
sua carta 29/0'1. La-· do Governador indica

mentando situação ge- do' Luiz Roberto Fran�
rada vendaval grsní- co, e dada a sua credí
zo , EstiUllOS solicitan-, ,btlidade, consegUÍiu

'

do 'Secretário' GeTal que em EI Salvador 'OS--,

PhJ,lip Iândsey para guen-rlhieiros conee-

.expedtr avíso aos Go- dessem uma tr-égua
vernadores do Mundo . especial para que lima

inteiro com informa- campanha de vacma-:
ções sobre, o .desastre .cäo em massa pudesse
para ajuda conforme "ser levada a cabo c-om

recomendado pelo Ma- a� máxima tranquílída
nual de Procedimento de.
1984 -págines 73, 74.
Saudações _ JOsue
.Supervisor de serviços
R. I. _ Esc. Sucursal
no Brasif'.

Escritório Contábil Garcia

,FÓRUM, lU)l'ÁRIQ'
NO'])'465

,

Embora ainda "sem
"data marcada, o Gav.
,Mario Sousà pretende
realiiar quatro, fórunS
rotários no seU. pedo-'
do de govemadoria. '

�'al1'iZand9'ise um no

'Sul, em -Araranguá. 14m

outro em Flotianópo�
lis, um terceiro no

Norte �m joinviUe -e

um na regi-ão do Vaie
'do Itajai, em Blume-'
nau.

CAMPANHA DE
VACINAÇÃO

'Pev-e amplo sucesso

-campanha "polia
Plus" do último dia ,iS
onde ös rotarianos do
D-465 -tiveram concor

rid. partiCipação. Va"
Ie lembrar -na oportu
nidade que foram gas
tos mais de_uni milhã,o
e 600 mil dólares pelo
Rotary International,
através da Fundação
Rotária, fato que la
mentavelmente, está

'(Da C-omJsSão de R�'
Jaçõeis '. Públicas do
Dtstrit.P 465, Ano 19871
88).

'

CRC-SC sob n9 0075

Elcr1t.. fiscais e contAbels
'lmpoltO de Renda
Registro de Micro-Empresa

,
' I

Confira a eficiência dê nossos' �erviços_,
. Rua Bario do Rio Branco, 1,68 " Fone: 72-069,5

e'
r PERSIAJlaS • �oi • ES". DE AtUl!liNIO ""

-�, "R!!L!!iAR�!�SC-= '" FONE:,10473ln.Q1186
'

...

Persianas horizontais e verttca1s,
box pará' banbeíros,

dlvlsõe;s, toldos, portas sanfoJUldas, elqUadrlas
e cercas em alum1n1o.

Consulte-nosl Fone '12-0995

t,

_'

ESCRITÓRIO, JURIDICO

JQsé Alberla �Barbosa, '

Alexa'odre' Dellagi'ustina Barbosa
ADVOGJ\1)OS

RUA Joio MarcattQ U. 13 _ 2° andar, Sala 20�
Jaragui do Sul.

SUBA- NA RONDA

C H B 'G O'U A
1

CONCESSIoNMUA' RONDA DA, kEGIÃO. 'CO

MaRCIO DE MOTOS, ASSlSfaNCIA -rnCNICA
,E BOUTIQUE RONBA-WAY.

ENTRB NESTA RONDA DA MI!NEGOTII,
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUÀ MAQUINA.

RUa Adélla F1séber, 239 (Rodovia BR-�280) .

Fone 7l-2t99. _ JaiaguÀ do Sul
..
_ 8Ç.

, \Morett!, Jordan & ela. Ltda.
< ",)",_

",
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MICROEMPRESAS
TERÄO PALESTRA

"Reavaliação do críté
rio para cálculo dos em-

�

préstimos do BRDE e

BADESC" é o tema do
encontro marcado para
sexta-feira, dia 28 de' a

gOsto, às 19 horas, no

auditório do Senai em

Blumenau, -promovido
pela Federéç ão das Asso

ciações de Micros. e' pe-
querias Empresas çle
Santa Catarina. Em 1°
de março' passado, as

empresas qu� contraíram

empréstimos junto ao.

BRDE ou BADESC, tive
ram suas dívidas reajus-
tadas pela varäacão .

plena da OTN, quando o

justo seria a- correção
monetãrta aqontecida na

data do recebimento do

empréstimo. até a "data
do descongelamento, em

28 de fevereíro..
A pauta dös trabalhos

prevê uma anälís., téc
nica .orgenízação e

'

mo

bij1izaçãö dos I emprésti
mos e palestra. tnscrí
ções até o dia 24, a Cz$
250!00 na Fampesc, Fo
nes 22-51f,4, 22-6162, ou

22-6766. A AMEVI co

promova o. evento.

FÓRUM CHAMA

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o. art. 482, letra 1, da
CL1� convidamos o Sr. Marcehno Evangelista,
portador da" carteira proüssíocet . n� 72.523,
Série 007/SC, a comparecer na empresa no pra
zo de 72 horas. O não comparecimento carac
terizarä o abandono de emprego.
MET�L(JRGICA ERWINO MENEGOTI1l
LWA _ Rua 590 _ Erwíno Menegottíj 381.

de

taoí taoí taoí aoínn n n
O Fórum Ga -Comarce

de Jaraguá do Sul con

clama ao SI. Milton Al
meida Silveira, aprovado
no último Concurso de
Oficial de Justíça, para
comparecer no prazo de
dez dias, para tratar do
providenciamento da do
cumentação

. para _
essumír

o cargo, sob pena de não
o fazendo, ser cancelada
a vaga. Tratar no pró
prio Fórum. com o secre-
táriO Brune Winter; ----============------:-------'"----1

Clirnax

Serrari,a
'

.

Jaraguá Lida.
(BEHLING)

Vendas de maderra em

serragem

Rua São Jo�é n° 143 _ Bairro Jaraguá Esquerdo
Fone, 72-2963

geraI e serviços

C h a I é
IMOBWÁJUAE
REPIU!SENTAÇOES LIDA.

Ru� Reínoldo Rau ,61 _fones 72-139Q e 72-2321
_ CRECI 6"3-J.

VENDE

Uma casa em alvenaria com área de 250,00m2,
edificada 'em terreno de 1. :>73m2,. na RUa Le

opoldo Manke .próx, ao Clube Beira-Rio.

Um terreno com' área de 567;50m2,na Rua Con

rado RIegel próx. lateral Mal. DeOdoro.
.

Um terreno com área de 2.060m2, na Rua Joín-

vílle BR próx , Portal .. ..

Um terreno com área de 20�,OOm2 na Rua Joín-

ville BR próx. trevo de Schroeder ,
.

Um terreno com área de 840�2 n.a Rua 25 de

julho nróx . 'Iírevo da Ilha da Flguelra V. Nova

Um te;re�o com área de 2. 2:>(),OO.n� na R�a �el.
Procópio Gomes de Oliveira, prox. Maqumas
Famac.

.

-

R .aUma casa de alvenaria em construção na u

Max Wílhelm com área de 350,OOm2, próx ,

Bebidas Max Wilhelm.

Magazine'·
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

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

Guaràm1rim _ Rua 28 de Agosto, 1. 334 _ Fono 73-0259

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

O Doutor Júl10 César ,Knoll, Juiz Substítuto
em 'Exercido na I' Vara da Comaeca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma! da
Lt"l, etc...

., .

FAZ SABER a .todos quantos o presente e
dital-de citação, com o prazo de vinte (20) dias
virem ou dele conhecimento. tíverem e ínteres
sar 'possa que' por parte déHILÁRIO BERNARDO

DORNBUSjCH e liR,BNA WACHOU DORN-\
PUSCH�

.

brasileiros, casados, residentes e domi
c;Jiacios nesta cidade e Comarca através de
seu bastante procurador, advogado Dr. Alcides
Cardoso, foi requerida a ação de USUCAPIÄO
N9. 11.037, para aquisição do' seguinte ímóveh.,
Uma área de terra situada em Jguá dó Sul/SC,
com área de '4.638,OOm2, COm as seguintes. con
frontações: Frente; com terras dos suplicantes
em 64,90m; digo 38,40m, fundos com águas do
Rio Itapocu em 64,90m; L. direito com o lotea- �

.

mente de Giardini' Luiz Lenzí em 90,20m; L.

esquerdo em três linhas, sendo a n 46,30 com

terras dos autores; 2\t linha também em terras
dos autores com 26,00m e 311- linha' -com a rua

sem nome 242 com 44;00m. DESPACHO: FIs 08.
R.H. Designo o dia 08/outubro/1987, às 1.4:00
llSi,para a audiência prelimi�ay1 POr m�ad(o,
intimem-sie, as testemunhas arroladas, citando
se aquele em cujo nome estiver transcrito . o

imóvel, os Seus confinantes e o Dr. Promotor
de Justiça. Por edital, os réus eusentes, incer
ros .e desconhecidos, com o prazo de 20 dias.

Cientifiquem-se por carta A.R. para os fins"
do §2°, inciso Il, do art. 942, do , CPC., os re

presentantes da Fazenda Pública da União. do
Estado e do Município. Em 06 dé agosto de
1987. (as) JúLIO CÉSAR KNOLL _ Juiz Subs
títuto em exercício na 111- Vara, E, pera, que
chegue ao conhecimento de todos os Interesse
des ausentes, incertos e desconhecidos" foi ex

pedido o presente edital, que será publicado �a
forma da. lei e afixado no local de costume, as

portas do Forum! correndo o prazo de 15 días..
nara contestarem, querendo, à contar da sen

tença que justificar a posse, sob pena de serem
rí.Ios como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores. Dado e passado nesta cidade de Jara
lJuá dó Sul, aos sete dias do mês de agosto do
;no de 1987. Eu(Adolpho Mahfud), Escrivão
Judicial, .0 subscrevi.

,

,JúUo César KnolLJuiz Substitut<) em' e:x;erctc1o .

ELETROl.AR
Comercial de Peças Lida.
Assistência técnica êm máquinas' de costura

mdustríaís e domésticas, peças, àcessôríos e agu
lhas em geral.
Oferece também assistência técnica' autorizada

em apàrelhos Arno, Walita, Britânia, Black &

Deckér, Faet, GE, EletroIux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe
çai e acessórios.

.

Av. Mal. Deodoro. L309 _ Fone 72-2200

Jaraguá do Sul-SC
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A Sociedade Escolar .
-

,
'

slçao do estágio da a'gri·
Catholíca no Jeraguá I '1' presença h.úngara em Jaragua.' cultura para a índusträs- .

(n? 84), formada . pelos ,alização, Os jovens Se

ímtgrantes vindos da 'último artigo de uma série de cinco) empregam na índústr'ia,

Hungria, por maís de 2:1 doís têrrenos; Sito a dois mil e novecentos e Presídent (Presídente) no comért;o ou realizam �

anos permitiu escolaq· margem Asquerda da Rio sessenta rés) ,_' Donde se João Scheuer segundo das serviços eutônomos
.

on

dadé ragular a seus" n·, Jaraguá, entre os lotes concluí., que devida . ter assínaturss dos demais' de, pela experiência de

lhos e, embora íundada coloníaes riO 84 e 86, a- existido um, livro caixa integrante Ga diretoria: seus pais se tornam exí-

'entre os anos 1898�,99 e -

chando-se n'elle a igreja. anterior.' A 'escríturação Julío .« Erha.rdt,· Johan mias proãssíonaís, limito

de nrncíonar a p�r:Pr ,�e que Serv.._! tambãm pana'
. final se . deu no dia 14 de Leskovícs.. Mathías Wa.· procurado, '\

.

janeiro de 1901, a SOCIe� o ensino escolar, fica dezembro de 1924. A tzko ,e JOão Salomon ,

II Valeria a pena a gente
dade entendeu de se a· exclusävamente destina- contribuição social, Constatou rse que, anuo

sê demorar' numa'
-

pes
justar às exigência,s dO, do para fins escolares, mensal, .e.�H de 1$000 (um almente, -durante todo o quisa desse grupamento·
País adotivo. 'legalIzando - 'enquanto o outro, sito :i:n�lJ. résí], a partir .' de período eram feitas .as

humano, Onde se poderia
S l'nstrumentos lle 9

. extrair excelente maté-os se� , ' .' o
' no-va ..

' do Ribeirão dos 18 9. Quem não pagasse prestações de contas lo-

constI�uCJ.n,paIs, s��nd. ,> Hungaros, poderá ser a· as suas mcnsalidades em go nos prímeírps días ria prima pera contar a

a leglslaç�o brasIleua:u proveßtado pelo profes-. día, ficava
. sujeito ao' do mês -de janeiro. história daqueles que

Deu-se aSSIm, corpo.. J sor entretanto somente juro mensal de 1,2%. HOje as co'sas se mo-. algum .día aqui chegaram
rídico à sodedade escoo quando ho� ... er' feito cón- O associado que pres·· dificaram muito: contudo e engradecerem com' ó

"

d S
. edade . d

-

t b Ihlar denomma a oci . trato forma! com' a díra- tasse serviços à socíeda- nas Testas religiosas que suor e seu ra a o a

Escolar Catb0i1ca no, Ja- torra" .

"

de, percebi por dia a se reaãzem nas varias
. terra que lhes adotou. �

raguá I (n 84) sed��da O assunto referente à quantia de 1$500 a 2$000, comunidades -ipredomäna
Salve os húngaros e

••'-' ,I, de JOln· seUS! descendentes, porno mW1IclplO ,sociedade escolar ere No ano �IIi que se en- o espírito húngaro ou

ville e legaliza�a no día levado muito a sério. Os cerrou eo
: atividades da hungarês, como gostam

ocasião da passagem do

14 dê lanêiro de 1907 .

1 111° ano de fundação!e J �l... ..'
,

' livros encontrados num' sociedade esco ar, em 'alguns assim reconhecer
com o EstatU,to R<€glstr�. entulho pelQ sr. Nélson Imgua alemã, havia a as. pessoas da terra ma-,.'

Em tempo: No curso dos

do no Tlabeh.onato Sa� Alexandríno e confiados prestação d� contas' da, �iar; A al'mentação é artigos';Il,l€ formaram es-

vador, G(;mçalves ceopr.tea· ao sr. Fwncisco F. . Fis' diretoria, que dizia: farta, o strudel de reque-
ta série, demos ao pai.

O lrvro n° 1 Ao R gIS ro 92'ue .Prancísco 'F. F;"cber ,Tl ,
�'" .

eher, mostram sua' boa Einamen im Jahr 1 4 ião, de repolho e de e-
�'"

sob n,0, 15" à' pág 3, em conservação com ínscrí- (Ingressos no ano de· mendoím é .uma das es.
cama sendo Franz Fi�cher

14,de)ane1ro de 1907, e1p. ções à pico de pena em 1924) ...RS 1'1.99,640 pecilaidades da regmo,' par que a�sim era conhe·

J 11e t cldo em nosso meio. Há
om.VI, ..

.

re.
letra .,caligrM.icar --[m1,l'ito Ausgaben (Gas os) aSsim'como o, marreco!'

E.,ra seu pnoneho p I 000 que se lembrar, 'contudo,
,

li ,_
.

.' I capncharla _ pe o sr. Rs 4, .

a galinha e o churrasco.
Sldente o sr Gabne 'D 1- hl

' que os seus a:sSentamen�.
, Franz Fischer na aber-l esammtausc us:S, fi Nos casamentos, que·

LeskOvlcS. tura das Contas Corren· . Jahr 124 (Saldo nO anO são 'sempre muito ala. to de cUaJania húngara,
.' De acorda c?m as es·

tes contendo' oS_nomes 1924) Rs '1195,640 gres, a ga!'lafa 'enfeitada a certidãn de nascimento.

tatutos O CapItulo XIIl e de batismo o seu nome. ,': .

,

' dos assoc'ados. DUI.·chgeseb�n und Aner· .com fitas coloridas, pas·.
d

. f 22 a lara- .' . sta o
' Fi dhJ$"'. o paragra;o '.

ec A' escrituração' do kannt (Revl&to e aprova·' sB! de . mão em m.ão,1 con, c mo s

a a Proprled"'de' da so· Fe.reDe. "recebendo comv �',' CAIXA fOi iniciada em do) Jaragua, den 6 Ja· estimuland:o a animação'
cje.?ad�: liA prop!iedade 1899; com 'um saldO po- nuar 1925 _ (Jaraguá, 6' :reinante., É uma ,cornu.

E:'sse nOlUe uma alentada
da Socredélde consIste em . .

2 ·corres
.. pon.dtncia \ que

.

.

sitivo de 22$960 (vipte e de janeiro ·de 19 5). .
nidade pacata e. ordeira. mantinha com mumeras_,Alguns ainda estão na

léivoura, oritros estabe. personalidades represen·
Ieceram Sf'rraria.s e mar.

tativas. e mesmo cam o

Governe)
.

RE'al da' Hun·üenariasi. Outros deram
alt

.

.',
t 'b 1 gri.a.. '" '

s . os mill::>res, es a e e·

cipos . com florescentes'.Eugênio Victor
�ndústrias. Com a tran· SchmöCkel

j

Clínica Yeterinária'
SCHWElTZER

S C H. W E I T Z E RWALDEMARDR.

Clíniea de pequenos e grandes animais, c::irurgias,' vacinaçoes,
.

raio x, internamentos, boutique,
'

, .

Rua Jalnvllle, n� '1.1'18. (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ J�aguá dO- Sul - Santa Catarina. Posto de Vendas Marcano

.

Çhapéu., bODÉlB. !\'Üelr-. cálnlJsas, shoI1s.
'bermudas e cordas.

.

� frente à fábrica. _ Amplo ,estacionamento .

.

UDlséculo--nosso ,Prêmio é ,sua confiança
•

•
I

I

18 8 7.' - 1 9 8 7.
SÄVIO MURILO' PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO'

ADVOGADOs

Direito.Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo -endereço _ Mar. Deodoro dá F�ns.eca
Do 97 _. Sala 1

Seguros '.A'm'érica 'L,atina
.

Com,panhia
Rua ExpediCionário G..merclndo da Sllv� n9 90, l' andar, Sala 2

Fone 72-1.788,_ Jaraguá do Sul.
.

-

OPPU'S
Vídeo Clube 'e LO'cadora

-

PiazeraFolo
� FOTO _ SOM, e vtDEO

Av. Mal. Deodoro 252 _ Fone 72-0261;
.

, SUPERLANÇAMENTOS CIC VIDEO (selados)
Scarface (policial); Shogun (aventura); 611- feira 13-P2 e P3 (terror); Ruas de F'1go (Aventur�);
Doutor Detroit e sUlls

. Mulhere'S. (comédia); Marcas do Destino (drama); Amor Ci 111- Vista

(drama,;. Um dia'a Casa Cai (c()média)�' Romeu & Jlllieta (drama); Os 1- SUSPEitos (comédia);
Hí)3ltórias qúe Noss3is Bbás 'Dão Co:atavam' (Comédia/Erótica); Ladrão de Coraçõ�s (drama)
Rei. David (av,;entura); Operação Fbx:-Fire. (aventura); Expresso MalibU (aventura); Fogo,.
e Gelo '(desenha).. i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Conheci-te araguá, me- to e progresso desejo todo requintado. 'Os [o- _

um verdadeiro passe de Alegro-me ver essas
nina aínda, em viagens expressar-me.. Quero ' vens componentes 'di;!. or- mágica das prímeíras e' -jovens, empresas, ano a

, Blumetiau..curitiba" vía oízer especialmente sobre questra, por certo, mui, inseguras notas até ,a ano, maiores, melhores,
lJaraguá. No trajeto ,as coisas que senti e ví- tos daque�s que, no íní- estreia' brilhante, com- maís bem estruturadas.
áuas paísagens não me venetel mats de perto. "ciO da década 80, pude pleta, perfeita de uma Minha' mente arquiteta
perdoava perder, por um, Por exemplo uma SCAR assistir, audição após au- Orquestra, Acredito que .um 'artigo específíco 50-
cochilo qualquer: no alto _ cuja audição dos alu-. dição , tocando' cada vez, para ambos, €xtremamen- bre esSe explêndido de-:
da serra _. a gruta _ e nos. assisti pela primeira m$hor. E 'O emodionan- te gratificante., iSenvfollvimentO empresa' (

aqui, como cartão de \ vez em: rle7.embr.oI71, no te depoimento dejrm E- i Mas," �Jaraguá, embora - rial. Prometo escrevê-lo
vísíta, a casa que tinha e auditório do Sesí, local milío Silva. J,araguá, no . teu progresso .nas artes oportunamente.: Uma ho-
tem 'lindas palmetres re- onde eram ministradas teu ,ani'VeI'sáIio,' podíe - chamou-me especial a..,· menagem a tí, ao teu
pletas 'de -Qrg'uídeas (olho aulas de música; plano, ainda contar com a pre- tenção- e 'com muito ca- povo e ao .teu dinâmico,
de-boneca) que, especial- flauta doce" acordeão" sença daquele. que escre- nnho acompanhei; ,

não ,1po,!livalen.te e modesto
mente 'na época da flo- v1olão.' veu tua história. E isso foi somente .alí que te empresariado.'
ração, 'dão um belo ví- Prosseguindo uma, mis- não é ma-avllhcsot vi crescer, Tu crescestes· Houve quem, no

- de:
suaI '(residência Weege}. são' de cultura e, arte, a �. par da música, ,

a' e. cresces em todos os correr/ desses dez anos

Essa, beleza "fazia brilhar 'SCAR se expande ano a SCAR promove pela dé- sentMos, ,:is,to peroebe-se zelou por tí. tal quarpai
I

msus! ,Qlhos' e encher-me ano: contrata proííssío- cima' vez a famosa e fa- a cada día, sem necessí- superprotetor, deu-nos a

:! de"alégda. naits,: adquire ínstrumen] : mlli;éir festa . "jantar"rlanr ter-se de �ráficO ou .da- impressão de querer re-
" ,�:Depois disso•.só no anO, ttos, número de alunos cante" _ Dia dos Pais." dos estatístícos: basta servar te tios pÓb�emás

1976(,'quantJ.i:> do teu cen- 'aumenta. As 'audições Incentiva e desenvolve olhar-te, bastá víver-te , de cidade grande: pare-,
, tenério:

/

chamou-me: I,

esc sucederam-se ,aiilo após outras ati�jdades artisU- , Nasceste pare ser gran- cia querer-te ver sempre
!' pectal atenção, uma casa ano, maís � melhor. co-culturais: teatro. artes de e teu povo sabe disso a pequena e

.

sossegada
redonda (Kohlbach) e Concertos 'rsalízados, or- plásticas, pintura em por e "aprovélta teu potencí- Jaraguã. No entanto, teu
uma: quadrada (Mar-, questras, audições com celana, cerâmica ,e tudo

"

al naturar para O. pro- impulso inato para ex-

quardt) ambas Sobre' OiS próprtos ,alunos e' isso cada vez melhor, gresso , Aqui a ordem .pa'nsão. e, progresso I 'ES'-; ,

montes verdejantes, com professores, Noite do melhor, melhor. Para' as e progresso é real e pa-, sístía e .foste crescendo
belos jardins ao redor. Chorínho e müíto maís, pessoas envolvidas díre- raíraseando o escritor _ calma, más persísten-

, ,A festa .da Associação são,'sem dúvida, marces temente '- direção, pro- português "Bm se ínsta- té.
,

dos Servidores do Senai- indeléveis na trajetória fessores, alunos, dez anos' lando, t:udb progride". Hoje uma equipe 'tra-'
SC, naquel� ano ,aqui ,artística da· cidade e da devem sign1fiéar um lon- Veja _teu cQmércio; antes' balha por ti com ,

visß_o
rf'alizada fOj das melho· _e,nti'dade". Hoje temos go caminho percorrido restrito, pequeno. Hoje' de futuro e tu és 'dinâmi- '

res ..... cabe o destaque. uma Escola de Música. COD;l muita persistência amplo,' âiver�ificado, a- ca, forte, cOnhe.cida e

-Meio., anö depoiS, nem la de :MúsJca, com sede esforço e dedicação para tualizado. TUa indústria! reconhecida como tal;
ousava suspeitar e ,'cá , própria. Suas

'

audições 'quem, presenciou, assis- Oràs, não é,' gratuito o recebes VisitaS, fazes VISI

estava instalando-me por iá necessitam de. trêS noi- tiu, 'aplaudlU com grand� titulo de, "39 Parque In- tas e rapidamente creS"

razões profissi'onais. ,Não tes para 'que todos pos- entuSiasmo, de 77 a '87 dusrtiai de SC". .:. des, te, expande- e "nin-

poucas vezes subindo qu sam demoDf=\trar' sua evo- gém te . suplantará'�, ' por�
descendo a 'Marechal lução. E t�mos uma Or-

R' I
-

I It·
que o lema do brasão

/ Deodo,ro;. rentiá-me tq.tal- questra rie Câmara,' cuja : es. a,o,ran e
:

'alara. "Grandeza pelo '1taba-
me,nte "fora d'água" e estréia 'na 'Semana de ,II lho" é v1'\'enciado na

-meditaV'à:
.

o que esitou' Jaraguá, com a presença AGORA SOB A DlREÇÄO DE prátIca .

.
-fazendo aqllj Nesses dez dE' maestro e_ membroS, Entusiasmo'l Alegna

,

.-
_ �mos, naturalmente; muito da' Orquestra ;qUJe_ exis-h

'

CARLINHOS EVALDO invadem"me .a' cada' pas'
a!=(;:m't�u. SobÍe esse tiu há un!'; trinta anOs so, a cada reàlfi.ação.
maravilho!':.o 'processo de- atrás. Foi' um.,à noite dê,

C
'- POr essas Cl'l'sas e tantas'

r ontinuamos. a disposiçãO doe tOdos; com o
e:x;pa:t:l�ão, enriquedme-n�

,

gala. aiuditó!V.iO repleto,
mesmo atendimentQ e novas OpÇÕf's. AteIide-se outras maiS. vibro e, aÍe-

de segunda á sábado 'â noite. gto:-me contigo J1ilraguá
do Sul! (Solange Buch-
ma:pn MendOnça � Ori�
entadora Educacional do
SENAI _ CTUS).FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

MEDICA LTDA�: 'I

Franciséo Vrleira Rodrigues
Ortopedista' e Fislatra '

,

CRM �,:' 1445
'

,
' Rita de 'CásSia G. Grubba

,

Fisioterapeuta'
,,' CIrnFITO _,3404/F '

, -

Çleusa L.Si. Wohlgemuth,
I

Psicóloga Infantil
-,

CRP _ 2390-

Atendê partiêular co� hora' marcada.

�.
'Convênios (fisiqteral'ia) _

, Banco d� Brasil,
Unimed" Ac�dente de 1\l'abalho, Kohlbach e,'
Ínamps. "o!'ijjD... I '

�oSpital e Mateinldade São JOsé _Fone: 721971

.. , .

c,

JIJIIIIIIIII-----------!B

,Rua Expedicionário Gumercindo, da Silva, 237

UlUDAB BANITARIAB
__ . l' . VENHA CONHECER OS PRODUTOS DE QUALIDADE

'�� �'�, I DECA E CIDAMAR.:.
4..,��

.

I -
.

,. \

-� ...::.... ..

, ,

......

� FÁCIL INSTALAÇÃO
,

•GARANTIA DE ",'
'

FABRICAÇÃO
'

.-
�

VANTAGENS:
·CORSEGURA
:. RESISTENTEA
PRODUTOSDE LIMPEZA '

ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA.
-

ÜJÉs PRÉ MOLADAS .... MATERIAIS DE CONSTRuçAo
RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA. 850 '

FONE (0473) 1f-1�t1 - ,JARAGUÃ DO,SUL - se .

,
.

.

... . �.. . ..

r:=:.

�. UmDovodesafiodam
I ,

" .
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, FURGÕES, FURGOES ISOTSRMICÓS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. EnrIco Fermi, 11.3 - Fone 72-1017

.� Nós temos tudo
·

para a ra�ar.a·todos.
,� Yen a conhecer -'
a-linha·Chevrolet- 8.7.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 81, a mais completa do mercado.

Nós,temos o carro que você necessita para preencher às suas e�gências.
Saia rodando QOJIl o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó. '

'

Veja,de perto as novidades e as ventagens.jalém dos planos de
'

. "financiamento facilitados. '

Emmendö_rfér Comércio�de,Velculos ltda.
Av. Mal. DItOdO'?!557 - Fon8S.72·0655 e 72'0060 - "'a,aguá'do SuloSC

I

i,

pAGINA 12

Spezia Lida.eia.
/

S� E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços -de trator

com profislion,is altamente especializados. "

Rua João Januário Ayroso, 1"1-" _ Jaraguá aso'
_

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

I' ESTADO DE SANTA CATARINA _

PREFEITURA, MUNICIPAl. DE
-

JARAGUA DO SUL

DECRETO No 1,.520187
Declara de utUidade pública ál'ea de terra

ide propriedade de -Otto Kuchenbeck-er.
.. O,Prefeito Municipal de Jaraguá 'ldo Sul,
no uso de suas> atribuições e dp conformidade

com o'disposto no art..: 6°, do Decneto-Leí ,lIla
1:>'65 de 21, de junho de 1941,
DECRETIA:

'

Art, 1 ° � Fica declarada" de uttlidade pública,
::lOS termos do art. 5°. alínea "T". da Decreto
Lei n" 3365 de 21 de junho de 1941" pára efeito

je desapropriação amigável Ou judicial; a' área
de terra pertencente a 0IiTO KUCHENBECKER
:e: S;Ua: mulher MELANIA DORNBUSCH I<U-
'CHENBECKER encontra-se inscrita co 'm usufru- '

to vitalício sob N° 1. 935-fls '15� do Livro N(
4-D, nesta' Comarca, em favor de ' Rodolpho
Dornbusch e sua mulher ElIa Hensehel Dom-

,husch" com as seguintes confrontações:
A área remanescente de um terreno situado

nesta cidade de J!all'aguá do Su ·-SlC, lã Rua

JoinvilIe com matricula )mobiliária nO 4.101,
possuindo 19.260,45m2 fazendo írente em 14,00
m com ,a Rua ''t86'

' Prof. Henríoue Geífert, co-

.incídíndo com o alinhamento predíal: fundos

em 101,OOm numa Iínha sinuosa com o Rio Ita

pocu, tendo Uma faixa "nom aedificandi" de
15,OOm a partir ,dO Rio, Itapocu; lado direito em

I3 linhas, a 1 \l de 30,OOm e a 2\'0 de 41.00m, am-

bas com Otto Kuchenbercker e' a 3' de 183,60m -

com adquirentes do loteamento da Imobiliária
Giardlni Luiz Lenzi é lado esquerdo em 3 linhas

.s l' de 30,OOm e' a 2\l de 30,OOm. ambas com

OUo Kuchenbecker Junior, a 311-, de 251.00m com,

adquirentes do loteamento da Imobrliária Marwo.

Art. 2° ..:.. A área em questão. destina-se a

construção de uma Escola Municipal de Ia .Grau

� passará a integrar _Õ,Patrimômo _

Público Mu

nicipal na categoria de uso público aspecial ,
Art. 30 _ As despesas decorrentes do presente
ato correrão por conta de

: dotação própria do

orçamento vigente.
'-

Art. 40 _ Este Decreto entr-ará 'em vigor na

data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrárlö , ',

Jaràguá do Sul. 11' de agosto ele 1981 '.

. �
, -

DURVAL VASEL
Prefeito Munlc1pail

- IVO KONELL'
Secretá1'1o de Admllilstração e FiDanças

.

,
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PÁGINA 13��gu:i -do Sul _ Semanà de 22 a 28 de agosto de 1987 CORREIO DO POVO
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.

laragui . do -Sul' pode 'Iicar Iara do Estadual.' de Fllibol de'Salão
. A promoção do despor- teiras dos nove registros
tista José Pêra Neto, que encaminhados pela Uga
trouxe no final de sema- Jéraguaense de Futebol
na último a equ)pe de de Salão. Com isso, I a '

futebol de salão do Vas-' Arduíno Pradí íícou sem

co da Gama, do Rio de goleiro, apesar deste, há
Janeiro, não. foi vítorío- 'três anos. estar 'registra
sa no espe-cto ünanceíro , do na Federação pela' e
Uma renda pouco supe- .quípe da Urbano, ,o que'
rior a 13 mil cruzados a FCFS nega. E assim,
ne sexta-feira e sábado, me1l:ahC'olicamenlte, Jara

proporcionou. prejuízos. guâ do Sul ficou alijado
Em termos de resultados do restante do Campeo
na sexta-feira, o Nápolís. neto Estadual Infantil.
base da seleção [aragua- .Sítuação Idêntica po-'
ense de futebol de salão, dera acontecer com as

.

que estã participando. em categorias juvenil e a

Tãmbó do� I Jogos Regio- dulto. É que é!.- Liga vem
naís Leste/Norte, derro- €ncontrMdo' dífículdades
tau o Vasco J)9r 3 a ' � , para campo! as equipes
€; no sábado, a .' Confec- que representarão a en-

-cões "Neuza, tricampeã tidade no Campeonato
do Peladão. foi vencida, Estadual, que seriam 'Ná

por 4 gols contra 1. polis e Fa�lfarra , (juve
nil) e Nápolis e Seleto

ESTADUAL DE FUTEBOL (adulto). O aspecto finan
DE SALÄO

" ceíro é que vem dífícul-
A

.

equipo do ArdU�o
-

tando a particípaeão e,
Predí, fez uma partída

_

com isso � .após muitos
. somente pela Ca�peona- anos, Jaragué do Sul po
'to Estadual Iníantíl, em. derã ficar Iora . do Esta
Pomerode, na qual, per- - dual ,que no=eno passa
deu para a Metísa, por do foi o terceiro coloca-'
7 a 2. No sábado, em do"") na cat.ego:di!a, adulto,
sinal de, proteErto, não com perspectivas de Su

comparec'!u. para. cum- cessa este ano também.
, prir, as duaS partidas A' prlme:ra fase .do a-

I'estantes. em função de 'dulto será disputada en:

pro1?lemac; ,criados" pela tre os dias 11 e 13 de
Federação Catarínense de setembro, enquanto

.

a

I:utebol de Salão, que juvenil começa dia '29
não envic,ll- tódas aS car- do mesmO mês.'

S�leção 'Chilena .de 'vôlei' joga, em Jaraguá.
A KohlbachiDME, e- apronto rara- testar o esta semana; A 'seleção

quipe de volíbol mascu- quadro' jaraguaense, que chilena fará três emísto ..

Imo que representa Ja- na quínta-íe'ra, em Tãm- sos em Sant� Catarina,
raguá do Sul' nos Jogos bó, jogou diante das se- antes de '_se deslocar para
Regíonaís Leste/Norte.' leções de Navegantes

.

e o Uruguai. onde partící-
em realízeção na cidade SãQ Bento,' na 'sexta-reira pall"� . do Campeonato,
de 1'\imbó; jogou amísto- centra Indaial e que nes- Sulamerícano da catego.

.

samente na último final te sábado atua diante de ria.
de semana, rio Ginásio T�mbó, às 1� fioras.
de Esportes Artur Mül- 'Com ,a' classificação
ler, diante do Círculo CONTRA'Q CHILE provável da seleção ja
Militar, de Curitiba. No EstA 'connrmado para- raguaense para os JASC
sábado' à noite, foi derro- o di,a -15 de setembro. o amistoso será um for�
tado por a sets a O e no no Ginásio Artur Mül- teste. Este setã asegun
domingo P91 3_ sets con- ler, o amistosa Interna- do encontro volíbolístíco

�)'a �. O Círculo Militar Cio�al de volibol mas- internaclional da tempo
e uma das melhores' e- culíno, entre Kohlbachl!� rada em Jaraguá do Sul.

l
quípes de volíböl do Pa- DME e Seleção do Chile: O outro. foi centra a Se

. ,raná e foi um excelente O encontro foi acertado leção da Coréla.:

2 � DivIsã. .1 �lliol' -:$1011 Llzia fafla
'II' freote

Lina abre.
Começam�neste. domín- raní. Rio da LUz x vAl�

go as disputas do Cam- ança, Chico de Paula X

peonato da 2\l Divisão de 'Vitória e Garibàldi ;x:
Amadores da Liga Jara- América.

guaense doe Futebol, Um ,Já no dta 06 de sete�·
total de nove equipes,' bro, pela terceira roda
das onze inscritas, toma- oa, Aliança x Ponte Pre
rão partê nO 'certame, ta, -Guaranl x Rio da Luz

que Será pleliminÇl.do pe- Garibaldi x 'Olipê e A
Jas aspirantes,' sendo mérica x Vi,ória. As' a
elas: Vitória, Ponte' Pre- quipes do Grupó 1 en;
ta, GuaranÍi,

.

Aß,iança, cerram já nesta rodada
Grêmio Carjbaldi,

.

Amé- a fase clasSificatória, aó
�ica, Chico de páula, Rio passo qUe élS do 'Grupo 2
da Luz e Olipê., A roda- terão ainda duaS rodadas

BASQUETE: DEFINIÇÄO SERA. NO DIA 25 da inaugulal. neste dia para Se C'OIJhecer Os me-'

.

A Liga Regional de pes qu� participaram � da 23, de agosto� tem marca- lhores colocados: dia 13

;Vol�bol e iBasquetebol reu�ião pt-e.Ilimiinar, ap(e- ,da aS parbd�s entre Pon- de setembro .:_ Olipê x I

define no próximo dia sar de maiS de 'quarenta te Pret� x' RIO. da Luz e Amérlca é Chico de Pau-

25,' terçarfeira, a' realiza- convites tF'rero sido ex- Guaram.. x Ah,ança pela la x Garibaldi; dia 20 de

cão do Torneio Regional
.

pedidos" informou o pre G�po 1;. e �éiic�..x Setembro_Vitória x Ga- b
.

Campeonato' Varze
de Basquef:E'.bol Infantil, sldente Nilson Danna. CJllCO de Paula e VItorIa' rlbaldi e Olipê

.

x IChico �?, fGi vencido já' em

,Juvenil e Adulto; cuja Nilson, no entanto, acre- x Olipê, pelo Grupo 2. de Paula:.
' :tr� opof'tull!idades' pelo

in�cio provável será a 12 dita que um bom' núme- lf?!ga.ndo o Ganibald�. A Seguridona será a Santa Luzia e uma pelo
de setembro. O encontro ro de equipes venham a ]\:0 _dla 30 de-agosto JO-" oitava promoção da -tem-· Vila Lenzi. O Santa Lu-

e&tá marcado para a
, participar, inclusive f�- .. �arao Ponte Preta xGua- parada da JJga. ,zia foi o único a vencer

AABB, à noite, pOdendo mininas. Representanteà
doiningo, 1 a O sObre o

participar não. somente da Clube Pomerode, Co- .

S··
..

d· OI·' d
Olaria, vice-campeão' da

asSociações recreatirva$t' légio São J'osé (Corupa), eSI IOICla ,la 29 I . Impl8 a
. temporada' passada., Nas

coma também empresas, Colégio São Luís� Malwee <.

demais' pa'l'tidas, - Estia·

colégios ou quaisquer e Menegot1 i -atenderam Com a participação d� ,o coordênador do Centro
da: Nova OxQ B�gu, Con

,outras equlpes, constití- ao convit:� e par'lticipa- �29' empresas 'e disputa de Atividades do'. SeSI,
tinental OxO Vila-' Lenzi e

dél:S ou 1;lão. Na semana rarn da reunião na' últi- de 22 modalidades no .leônidas Nora, o pfogra:.
·Nova Aliança ,lxi Cana·

. }::assada, foram poucos os ma seman:!. naipe masC'ulino e de 10 ma a ser cumprido será riJlho.: Neste domingo,.
representantes de equi-,/ 110 femininO começa no este: animaçãO pela'

�m -vIsta da' realização
VIEIRENSE REVELA NOVO BOLONISTA próximo sábad,'o, dia 29, Banda Filho do 1l'abalh;a

dos Jogos Regionais ,não
.

�.., haverá rodada.
Apesar 'do empate com :n,istas para a' seleção 10- a VI Olimpíada Sesiana, cor, entrndâ dos atletas

-a SER 1Iigre, em 10 pon- cal. áe Jaraguá do 'Sul, com hino nacional, entrada lomasel'lltos (5 vitórias e 1 derro- o c:eriIIionial' de abertura da chama _()límpica" jur;-
"ta) a SER Vieirep.se, re- O granne destaque do marcado para, as 18 ho- mentQ do atleta, palavra
presentada pelo.' Clube . torneio foi. o gar9to Ho- ras, no Giná&io. de Espor-

.

de 'abertura da Olisej'a
, "ampea-g.(le Bolão 81, foi a segun- ;mero .Müller, da SER Vi- tes Artur Müller. A pelo Superintendente do .,

da colocada no Torneio leirense" de apenas 14 IIlaior competiçãO polies- ,Sesi e apresentação de O Grêmio" TPma,Selli,
ele Inverno da SoCiedade

-

anos, que iSá!�u-se muito portiva--cluFsista da ie- atrações� sendo três gru-' foi � o. campeão do Tpr

�Ofesta, de Joinví1I.e.. bem nas quatro partidas gião vai de 29 de �gos� pos mirim. in.fantil e jU- neio Municip� de Fute

perdend'o .0 titulo:
.

pelo, em que- participou, con- to a 26' de setembro .e venil. Tratam-se 'dos bol de CampO de Schrae-

mdice técnico ,(número siderando d sua idade e aliará aspF'ct.os culturais GrupOs F'Olcló:rliiCos Ger- �o)e\i, desta temporiada.
de palitos derrubàdos)., a estréia em comPetição e artísticos, esportivos e mâinicos, "Edelwei:Ss" da, Domingo.à t�rde, empa
A Tupy .f9i a terceira de tal natureza. A óti- soéiais. Plira' a abertura, Saciedade, Ginástica Des tou' na período' normal
colocada. foi c o último' ma pontuaçãO mereceu - dentre (lutras personali- pOEtiva São Bento, com ,comr o Comercial a 1 gol '.

preparativa antes dos .muítos aplausos e estírou- . dades,
. comparecerá o 90 figurantes. Postenor-' mas venceu por 2 a O

Jogos Regionais" do- quÇl.I lo,. haja vista o -bolonis- Superimtendenta do Sesi mente,. gihástjcã de solo na prOrrogação,' tli:cando
participou também o ola ser muito pouco ,pra- ('m' Santa Catarina, Wal- pelas CMEs de São' com a ,l'aça Vereador

Baependi, que jun,to com ticado por jovens nesta' mir Spíndola. ,Bento e 'de plorianöpo·· Gregório AJais 'ntetz�- FOi'
à Viei;rense éede bolo- região. Na abertura, segundo liso no. Estádio Júlio Bauer.

\

"'r�ve micro a fase 'se-
1'lifinal do 5° Campeona
to Municipal de Futebol
Varzeano,

-

ôa DiviSão
Municipal de Esportes..
Dividi�as em gX;Upos, ná
Chave Hvanca estão Es
trada Nova, Bangu, San
ta Luzia, Olaria e Santo
.Antônio e na Chave Ro�'
sa, o" Cont:nental, Vila
Lenzi, Nova Aliança e

C�arli'nho ..ClasSificam
se às' finais duq.s equipes
por chave, quê farãO,
a,pós, jogo,s cruzadoS.
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os .numercs finais doevento
_
A reunião final de ,a-

certo de contas da ,I
Feira' da, Malha de . Jera- ,

./ ' guá do Sul, 'aconteceu
ínaceítâveís' para uma d· '-esta semana. com a re
dade do porte de' Jara� velação- de números in'
g1iá. O tempo poderta teressantes €o que servi
ser .melhor empregado em ram para uma avaliação

,

assuntes de ': :I!olte�sse 'profunda dO evento, rea·
m�tot que a comunidade lizado de 18 a 26 de ju·
tanto reclama I'

'

lho. O movimento bru-
_ As eleições nó - Sin-

'

to da Feira atingiu, Cz$
dícato do Vestuário; que 9.027.431.00 e as despe-
devem acontecer em, ou- sas somaram 12,89% do
tubro, ja começam a es- total, ou seja, Cz$

,

O Besc, que manteve
auentar. ,Q movímento 1.163.23�,ÓO dos' quais' posto "no local, para o'

ó'e - oposição, lança' ferpas / Os' câmp�ões de/ venda
"��I��a c�níat���!�le�s R: Assistên),c,ia pre- Marisol 'incenU _ _ß�i�eli�r���:r:�r:m J9S�
, atos' nas portas das fá- ,

,
'

' Confecções. Do, total

;:;��s� ,��T, :r�z PT�i��� cisa �e aga$alhD v'ou cr·la,tl·vl·d'ade, ��U�o!����õ��r�:!e
íormou-se que· o fato se tor do evento, repre-
verifica ante a negativa A Divisão de Assístên- sentando Cz$ '451.371,57
'de' Renílda era se filiar cía Social da Prefeitura Temas como a constí- que serão aplicados na
ao P1i. Esta, já se -arma

'

tuínt., e a afetividade hu- campanha, do natal
'

da, Municipal, tem mais decentra os opositores. .

cem -Iamílias cadastradas mana foram premiados- criança carente. 'Palia o
_ A cídade viveu lima -',' pelo concurso de, írases 'atingimento' do sucesso,

semana a't...t'bulada" íaée
a espera de agasalhos e , t t

:

..... ' 'Mamae eu quero. .. r Nicolodallt destacou- a
as',greves" looaliza..&\"�L' calçados, a quase' totali-, 1-uPo3. d d d

'

t promovido pe a Marisol cooperação do .Executivo,
c,ue culminaram com a,

a e vínc as de '

ou ras
S.A. Indústria do V-es- Municipal e a eficiência

paralízação parci:.."l, da 'regiões do Estado e do '..

d J
'

d d
-'

ca P
.

íd 1 tuárío, � aragua. o a Polícia Militar.
"'_'.eV'O>iO. Kolhbach e Me- ais, atraí as pe a ofer- c: 1 bi t dJ.'t ......." ,tô de mão-de-obra. A cí- ,.:.>u, 'com ,Q o Je ívo e

negotti, pelos píqueteíros. ' incentivar a críatividadé
Considerando J() uníverso

dade /cresce e com ela, 1 d
os problemas sociais. A e origina i ade da crian-

d� trab�adores,' foi mi- comunidaile', está _sendo ça brastle.i-:r:a. COncorre
ruma a adesão' ao movi, conclamad� a colabol'ar ram mais de 18 mil car"-
mento paredista. De ma· tas vindas li€ todoS

.

os
, na doação, de roupas, a-
nei:ta geral.. a grande, gasalhos' e _calçados usa- ',Estados do Brasil e inclu-
matoda ,da população das, 'em hom estadO; sive do .exterior.
CE:DSutou o !8�, mats p� bastando. para tanto doá
litico-ideológ1co do que las a Divisão de - Assis
reivindtcatórJo. tência (A". Getúlio Var

,
- A pOlícia, acompa-. gas 503), õu, ,então, tele

nhou' a distância Os gre- fonar para 72;-Oß88:" (Sra.vistas, e, nas portas 4as -

,\Val\r'aud) qu� se encár
'fábricas ,garantiu' ä livre ,regará de apanhá-Iaas no
ent_rada e saída daqueles endereçO esp-ecificado.
que não se inte,graram '

Alguinas �xnpresas têm
ao movimento. A ,partir colaborado, como D'Ár:pedoS iJndirft'I1tes- !legistra- Malhas, Malwee, Confec
dos em Guaramirim, na

EstofadQs Mannes, õ' 89 çõ�s Sueli e Confecções
n' 1 M'l 'Dories ,.' i ,

oatalhão de Po ícia 1 i"
tar de Join�me refórçou 'Va-cl·'nada'S �14 ml·1c�m hamens

- 'e 'vi9-turas
o pelQtão de Jaraguá do
Sul, COIlla:ndado pelo 1\e-

,n�t;at���son� emprega. �r[a_ças 'sabado
������ �����
ção e do 'mobiliário após A campanha de vaciria- qUenta "melhor-es frases

quase, c1JfCO bot:as de' 'ção ,contra a paralisia ganharám aparelhOS de

dtscuSsões, �iadas� pe. ,infantil, realizadá sábado

j
Som, bicicletas, vídeo':,

10 -juiz preatdenile' do ein todo o País" regis-- games,· head�phones e

TRtJSC, qu�ilta:�feira à' frou um índÍte de cOber- brinquedos'. A comissão

tarde, chegaram a' "um tura nos' municípiOS
�

da julgadora recebeu car

entendimento, pondo fim
. coordenação de base de,' tas até de (rianças' resi

a greve da éat�goJ.:ia que Jaraguá\ c;lo, Sul de ... -' . dehteS _em paísés africá-
.

atingiu a Mannes'e a Ne- .108,97'0/01,0_ Ou ,seja :13.873 nos, onde se' fala ,a 1m

ves. Dentre 'as reivindi- crianças., 0-, município gua portuguesa. Elas,
cações ,ftguran,., a ,não, de COrupa vacinou 1.194 pre-e!nc!heram o' cupdim
'p,un:t'Ça'o' ,aos gré�, crianças (120,85%), Gua- veiculado em revistas in-

mas os; dias . pa.rad� se. ramirim 2. 339_ (154,49%�, fantís' editadas nó Bra�n
rão compensa�os. Jaraguá dº Sul- 8.5'51 e que circulam no exte-

(102,97%), Massaranduba riór.
' '.

1'.388 (91.13%) e 'SchrO€·
der '6()1 cfianças, ou ...

100,84,% do
..

,total.1 proje-
.

'tado.-
.

- ,;..." ,

Ó dese;lVolvimento da
campanha foi nornÍa],
segundo 'forite da Unida'
de Sanitária' de Jaraguá
do Sul.

'

-
-

/"Is ,Inolações de Flávio JO$é
_ A UniYersidade F-e-

, deral de Santa _ Catarina
confirniou . á raalízeção.
em Jàraguá.� do sul, do

curso de pós-graduação,
em 'economia empI)esaI1"
al, cujas inscrições �dev:em
Ser feitas na FERJ, até o

�

dia .3,1 de agos-to., E:X:�s-,
tem trinta vagas dispó:aí
veis e,' as'aulas serãO às

ßextaS"feil'as à norte
'

e

�badoS pela manhã. O

inicio do curso será
_

na

,primeira quinz�na -de, se

tembro. A inscriçã'O tem

custo de uma 01 N, a

matrícula 18, 01INs e o

curso completo- Ip men
salídades de (O' 01 Ns.
lnf011maçÕes adicionais

'poderão ser obtidas na
-

FERJ'.' \__ ,

.

,_ Hlstórias: Alforuiill,
proPJ.1letárto de engenho
de cana, ,itltnha lrepresen·
,�te Da antiga Guana· .

__

bara. Este, em telegrama
& Jaräguá, pedíra a'" ré-

. messa urgente, de vmte
tonéis de

-

cachaça de 20
anos, para ,at�nder o, cli·
ente. Alfonsin, honesto,
�e proDito ' :respondeu:
·'ii.IIlpoEfsiv�l 'mandar

.

j� "

o 'pedido. Faltéi:Iil, 'atnda
duas semanas para com·

pletar 20 anos"..', E assim
- foi dito' e assim' 'foi feio

'. to., Na
-

cabo .de ßuas se
,

__
. manas .a cácbaça seguiu
,para, o Rio dê Jáneiro.
"E o que ,se pode chamar
d.é o cÚlllule> da 'bones·
,tidade. Eu' ,hetnt

,�

;-
A 'AsSOciação 'dos

, Vereàdores' do Vale, "do
, �ta:pocu, preslildíd�t '

'

pOr
Errol 'Kretzer, 'reúne·se

,- em! ásSembléia 'dfa - ,28"
em ,Barra' Velha. Um

, d�
,

'temas' "polêmicOs"
"serã' a dlscussão ,da par· '

>�'ti:êipação -no 'Congre'ssö
-' Nácipnal _de' VeI'êadoreS,
,eni'" 'novembro, 'em� Natal-

" RN �
� O "lÍltel-eSse :pafa' a '

, '" ida ao 'Congresso é' gran
',de'., Pudera; com', 'tanta,
mordomia' 'p6r conta do

',�erário 'püblilco; " quem,
não gostaria?

-
.

_nesceu. à . latrina o

nivel, das discussões na'
<;âmara de- 'Vet'eadorêS'
de Jaraguá do 'Sul. Na,
s�gundiHe!r�, José Gil·

: berto' Menel' e Almrrô
Farias Ft]bo', fonÍQl p:rota·
gio�às" ide ' dlISCUs$Õ�'
ferlnas;, lamentáveis ,e•. '

>!
"

,
,

'!

'ANTES DE TOMAR' UMA
. . �. -

- ! ."

DÉCJSÁO, ,TOME UMA,,·

DECISAO INTÉUGENTE. ",

" I,

S I'S�S'"E
,
..',

.. �.
It

'Cz$ 590 mil gastos em

publícidade. O coordena
dor da Peíra , da Malha,
Luiz José Nicolodelli, in
formou que 40 mil peças
foram vendidas e 49.210
pessoas passarem pelo
Pavilhão Artur Müller; ,

do Agropecuáräo, sendo
o último dia o' maís vi
sitado e 'o dia 25 de [u
lho, coma o de maior mo
vimento .de éompra�

o vencedOr foí Daniel
Aleooandre Machado, de,'
seis anOS, residente, '

na,
cidade de, Maringá, Pa-'

raná, com 'a frase "Ma-'

mãe eu 'quero a malha
que Vira, ,.. mexe, deita e

rola e fica sempre farte
como seu amor",. Lud
niila Costa Rodrigues, de
nove 'anos, residente em

Goiân�a-, ficOu em �xto
lugar e destacou-se com

a frase "Mamã-e -eu quero
que Os nossOS,' governan
tes pensem mais_ em seu

ovo que é fonnado�por
Crianças coma nqs". ',J

,
O julgamento dás fra

ses COnGOIr-entes aéOnte
ceu na manhã do dia 14-
,e úm almoço de Confra':..
,teÍIiização

'

encerrou, o

ex:itoso' C'oncurs-o, com

a divulgação. dOS ganha-
dôres,.'

' ,
,

\

, recebimento dos valores .

das, compras, autenticou
14.860 netas . fiscais .

,DoS cheques recebídos,
460 foram oriundos do
Paraná,' 171 de São Pau
lo, 78 do Rio Grande, 21
do Rio de Janeiro, 8- do
Mato Grosso, 7 de Mi
nas Gerais e Uistrito Fe
deral e 1 do Mato ,Grof"
so do Sul � Espírito San
to. Destes, apenas 0,3%
,nãó tinham provisão de
fundos.

,)

APAE:Buaramirim
marca promoções �.

A' paÍestra sobre "Ex

cepcionalidade", pela to

noaudiló1Oga 'EvanilC'e do
Carmo, de Itajaí, abriu
,eIIl---' Guaramirim a Sema
na do ExC'epcionâl, na

noite de sexta-feira, '

no

,�entro Empresarial.' Até
o dia 28,' 'a. APAE d-e
Guá'ramiriin realizará a- �

tiViqades linternas
,.

para
marcar a semana, envol
y�ncÍo as t:dnta crianças
excepcionais mà:nt�ldas '

pela entidade,' nas' cllãs�
ses de estimulação pre
c-qce, pré·alfa1:leti:t.açào,
jardim I e II e- Oficina
pTotegida, que funcionam
no saJão pél.roquial da
Igreja Matriz.

"

A APAE g,u.aramirense
fói fundada no 'dia' 8' de
junho de 1985- -e é manti
da através de -doações e

.,ccmtribU:ições «;le assoçi
adós. A' presidente Leo-,
nora Klein infonnOu' que

"

a entidade promove cam

panhas e pl'omoções de
arrecadaçã;o de fundos,"
estando n próxima mar
cada para' c dia 19 de
.setenibr-o� nO Sjalão Dia
nâ_, um desfile:.lanche or�

ganizado pelas, vOluntá
rias da APAE ..

'

E :Ràra o

dia 18 de outubro� 'no
Ginásio de ESportes

.

"Pre
feito Rodolpho Jahn"..

'

a

presentaçã.o da Grupo de

Dança e Patinação Giras
sol, de Rio do Sul, com
oitenta figurantes.
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