
o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

.

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

OI.RETOR .

El,JC?�NIO VICTOR S€HMOCKEL

JARAGUÁ DO SUL

Capital 'Latino Americana do
Motor 'Elétrico

26/03
1
9
3
4

25/01.
1
8
7
ti

,

PORTE PAGO
DR/SC·

ISR - 58-161/81,

ANO 69
Capital Sul. Americana do

Chapéu- JARAGUÁ 00 SUL - SANTA CATARINA Semdl1él de 29/agosto a 04/setembroj1987 ".. Edição 3.452

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíuÀ JOURDAN

C.orupá lu"d·a eil s'etellbro I·C'arpo de Ballbeiras . '·Voluo'larios
Adolar Jark, que subsü-
tuí a Alvaro Mann. Jark Greve: elogiada a a'ça-·I ·da pol'IC'·I-aja exercera o cargo, in-

terrompído com a sua

transferência para a ge
lência do Banco do Bra

sil, em S. Francisco dó

�ul. O seu vice-prlesi
dente é Álvaro Mann,
ciecretário Gerd Baumer,
20' secretAr!o . José Bene
dito de Campos, tesou
reiro Joã<i Gascho. 20
tesoureiro NélsiO HeI1!l.

A primeira etapa . çlO 19\t UCRE. vencida pela
projeto de construção do Conspar. ti� Itajai. As

passeio público na rua obras ficarão prontas en

Jorge Czerniewicz, . que tre 120 e 150 días. de-

consta de' roçadura e �e\ndo, iniciar imediata-
.

obras de terraplenagem. mente, uma vez que os

já começa ia ser execu- recursos já estão dispo
tada. devendo estar con-· níveis. Terá 400m2 de

cluída até o término da
.

construída •

af1uall adm.nístração mu- Está em 'obras a nova

nicípal , A erea de· 23 adutora, que conduzirá a

mil m2 receberá comple- água desde a Estação de

ta infra-estrutura para o TIatamento do Samae
lazer do [araguaense. O até o reservatório trêS.
projeto original sofrerá em censtrução na rua A-'

pequenas IDodYileações, délía Fischer, com capa-
para que maior número cidade para 1 milhão de A Câmara de Vereá- dêncías do Centro Em-

óe árvores sejam pre- litros de água. Para o dores de Cuaramírím, presaríal, em qUe foram

servadas.
-

futuro, prevê-se a cons- realizou na noite de sex- homenageados cöm o ti-

ne outrà parte, se- trução de um novo re- ta-feira, dla 28, data que tu1.o de "Cidadão HoIlP"
.

gundo o stecretáIfio da servatório ao lado des - marcava um novo ani- rärto de Cuaramlrim",
Admínístração. Ivo Ko- te, com a mesma capa- versärío de emancipação os senhores Paulíno

nell, foi aberta a licita- CIdade. Até o próximo pofi'tica e adminhstrati� João de Bem. Alfredo

cão para a construção- verão já estará operan- va do município, uma JOão Krleck .e Elói Soter

do prédio pröprío da do. sessão solene nas -depen-. Corrêa, pelos relevantes

BH/SC pode realizar Feira H SubcI.lrataçãl aqui
.

;:;::t:d=i
cos partiu dos vêreado
Tes�orl,ando SatJer (Gúía)
e Ademir Izidoro. Pos
teriormente, aconteceu·
jantar de . confratern'iza- .

ção nO Sa'ão Paroquial
ua Igreja Matriz de Gua
rarp.irlm.

'Ontem houve desfiLe . A Bolsa de Negócios dQs melhl)r�s Encontros SC em Jaraguá do Sul,
pelas ruas centrais da. ue Santa Catarina. . rea- já realizadQs.

.

opol'tunÍzando aos assO- -.
cidade e dE.ntre as atra- lizou há duas semanas, Raeder declarou que ciados ou não da Bolsa,
Ções figuram a laçada de

no auditório da Escola por solicitação de em- a exposiçiio e venda de
,

patrões, gineteadas em Técnica Tupy, o 90
-'

En- presas jaréiguaenses, es-
.

, produtos novoS·e até
cavalos xucros, bailõeS, cOlIl.tro de Subcontrata- tá viabilizando a reali- mesmO. os obsoletos, que
,missa crioula oficiada

-

ção Industrjal, juntamen- zação de· uma Feira de sempre en.contram cOlo-.
pelo ex-vigário João te cOm o 159 Encontro Subcont,ratação, para o 'cação.
Heidemann e· churrascO dos T,écnlcos Regionaisj• qual não medirá esfor-

.
Heins R,aeder acres- ., O . Legislativo Guara-

.

além da apresentaçãO de Segu:o.do o diretor e re- ços na obtenção de centou que
.

dOravante mirense, "Q:ota na 'próxi-
'

danças tipildas 'gaúchas.· presentante da Bolsa de upoio j.!!!lto as autorida- hus.cairá novas adesões ma semana, o projeto-
O encer!"am€nto· aconte- Negócios p_;n Jaraguá do des municiJX!is e estadu- de empresas à Bolsa de dê-Iei que institui o Es
Ce às 18h. com a entre- Sul, Hein!) Edgar Raeder ais. A Fe3:-ra propidi)a Negócios ne ,Santa Ca- tatuto do Magistério,
ga dos trof&us aos ven" da'Metalúrg'i,ca Industri- excelentes negócios den- tarina, ÚIDa vez que as !públiCO Muni,'c.ipal, para
cedores rhs provas. Uma aI Henipe e Raeder plás- tro das áreas de mecâ- c3ssocia,das Somente en- que, desta forma. poSsa
programação intensa.je- ticos, a participação das nJca, metalwgia,. borra- contram vantagens a- o municípiO beneficiar-
rá . desenvolvida

.

neste
empresaß aSsociadas foi cha, plásticoS e afins. través da subcontrata-. S(> com recursos do Mi-

sábado e nOmingo. muito boa senão um iDforma o diretor da BN/ ção. n�stério da Educ:aJção ..
--------------��������--���--�--����--�--�------------�--���--�--

I R , I· I I Expositores Cremados·.

-.. Movlment,çio "industrial

JARK :B PRESIDENTE
Em Jaraguá do Sul, a

corporação comemorou

no dia '22 de agosto, os

seus 21 anos de exístên
CIa.- E no día 26, reali
zou assembléia para e

leição dos conselhos ad
mínístratívo e fiscal, a

provação das contas e

balanço e avaliação 50-·

bre a concessão da . Or
dem da Machadinha. O
novo presidente eleito é

A Associação
.,

COmer
cial e lndusbríal de Co-

. rupá, está sncabeçandö o '

movimento para a cria

ção do Corpo de Bom-
beiros Voluntãnos. A .

assembléia doe fundação
está marcara para o día

15 de setembro e. uma

assembléia prehmínar já
houve para definir de

talhes. Os estatutos �e
basearão no da. corpo
ração de Jmaguá do Sul

e a príncípio o Corpo, de
Bombeiros Voluntários de

Corupá contará com 10

homens. para o atendi
mento das ocorrências'.

Obras do passeio público iniciadas

'Aberto o 'RodeiO
Crioulo I Jaraguá'
Foi aberto na .manhã

ele. sexta-feira, dia 28,· o

vr Rodeio Crioulo de
Jaraguã do Sul, na sede

campestre dO 'C1P "Laço
Jaraguaense", que, já' re
cebeu dezenas de C1Gs
�os Estados do Sul, nú
mero que deverá ser

smplíado neste sábado.
A rrente da organização
está o "Patrão' Augusto
Demarchí, que informou
sobre a ampliação da in
:fra"i6stl1l,tuna. adequada
aa necessidades dos ví

$:ilantes, podendo, defa·
forma, «nenter a tradição
de bons anfitriões.

PAUB:BNS AOS. QUE SE· PREOC'!PAM COM

A APA�NCIA. DA CIDADE.

O movímento paredis
ta encetado na semana

passada pelos sindicalis
tas, CUT,'PT· e Pastoral

. Operária, \ mereceu con-

síderações (Ia classe pa
tronal, reunida segunda- Para a maioria, houve

ifE!Íira na ACIJS, quando muita prtmarídade ; no

aprovou-se O envio de movimento grevísta, in-

mensagem congratula-
, clusíve abusos, atos 'e

tória ao governador Pe- palavras - obcenas e in

dro Ivo, ao Comandante gestão de bebtdas alco
ria PMSC CeI. Guido ólícas, que' contrtbuiré!m
Zimmermann ao Coman- para exaltar os ânimos.
dante do 89 BPM Bruno . A classe empreseríal, 'de
Kleis e ao Comandante ..acordo ÇÖ:Uh as .opíníões.
do destacamento da PM não deseja o confronto
de Jaraguá do Sul. Te- com os <, trabalhadores.
nente"Anílson. pela pron- ''Nós temos 'granqes res-:

.

ta ação e proteção do pon:sa1:iiltdades e mesmo·
petrímônío e daqueles sem nunca ter havído
que efetivamente tinham greve: anteriormente,

'

a

ínteresse ..
em trabalhar, classe trabalhadora con

cujo acesso foi garantí- quístou . avanços signífí-
do, com a desobstrução' cativos, traduzidos· em

dos piquetes. Para· Os benetícíos sociais, ex-

(';mfp,lt1esád'os, a polícäa tensívos aos famílíares",
agiu corretamente e no ríeclerou-se,

.

Guaramirim homenageia pioleiros:

episódio do confronto de-.
fronte um dos portões
da Kolhbach, a provoca
ção partiu dos piquetei
ros.
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TEArno _ "Rosinha, a
..

Menina dos Caehínhos
Dourados' é a peça .ta
.f'éU1ltil que e Grupo ,de

,

l;eatro Independente, de.

,Flori�nóPolis, apresenta
neste dia 29,. sábado, às
'16h, no C .,A � Baependí .

,
Com díreção.. de . Valdir
Dutra, o ingresso custa
Cz$ 50,00 ;. A promoção ;.
tem 9 apoío": da Funda'

ção Cultural e Prefeítu
ra.
GLAMOtTR 87 A ·Está .muíto boa 'a re-

Casa da AmIzade de ceptívídade na 'venda de
Jo1DtVille promove neste, convites' pare a premo-

, J

sábado,' no 'Jolmrille' ção do Liens Centro,
Ténis Clube, Q�Concur�o , "Unia Noite Alemã em

Garota G1amour 87, a Jeraguá do Sul"; .no dia
partír.des 22 ,horas. '�:e l8 de setembro,.. no Ba-
de �ter� .

beneãcerãe.,
.

� ependí , .Musícadó pela
Represéntalites ,d� väríes Banda Lyra da Aurora e

clubes estarão preséntés eoll).' ii. partícípação '

'

do

indlUSive de Jaraguá do Grupo' Folclórico Alpí-
Sul.
".'

no, Germânico, o evento
DEBut,ANTES _ Já' deve marcar época;". Se-

somam 26 as candídatas Casal Eugênio víctor (Cintia Cliiodinl) Schmöckel FUho� quando rão vendidos :nO'máximo
inscritas pera ,o Baile' d�s do casamento ,re,:l1izado 'r10 día 31 passado, na Igreja Evangélica' 600' cartões, pelos Leões

Debu�antes, o maior é- Luterana-Centro. Ainda eontínuam recebendo .cumprímentos pelo / e. "Domadoras. O preço é

vento dó C:A.· Baepen- .acontecímento, .,� "de Cz$ 450,00, concorren-
di, marcado. para Xl día do os participantes a

24 d t br E
'

GINCANA _ Colég'io ido Gonçalves, o Fest-Bi.n- família Hasse, pelo fale· víagem aérea ao Rio dee ou U Q. m ,se." .

.

tembro, dla 26�; o Baile' Holando M. Gonçâ:lves go, promoção des tercei- c.mento no día 22,' às J�i!ro e um, conjunto
da. Prímavera, com', a es-, marcou pàtà os dIlas'18, rentstas.

.' ,
.

eh', do empresário Wi· estofedc, além de receber

colha da Garota. Baepen- e. 19 de setembro, a 3' ID.ÄDE NOVA � Ant-" gahd' Hasse.
.

diretor de. um �co de Iembran-
di ..

'

'.' .

,

-

Gim:ana Cultural ."prof. .versana neste dia 2Q, 'ii! patrimônio da Marisoll ça da Noite Alemã. '

DESTAQUES De Dimas T. Vanin".
,

Ins· Míss Jaraguá 87, Mar·' S .x.. Aos íamílíàres as A renda serei destina-
primeira. O Líons Clube críções até o dia 11 no garelth D�n'ise Schm!idt, nossas sentidas condo"', da' a. entidades- assísten-
Centro vai' realizar 'ri'o,; Colégio 'ou redação -do a' quem cumprímenta- Iências , dais cerno APAE� .Ação
Inieto do pröxímo ano, "Correio do Povo", a' 1:10S. No <lia 31, DéCiQ' eINE' JARAGUA _ A

.

Social, 'Lar das Flores e'
"A Noite dos Destaques, Cz$ 600.00.. '\.., ' Píazera e Yvonne AiIce partir deste sábado, até Rede Feminina de Com'

(Ie Jaraguá do Sú." ín- T .O.Q.�) .E.S, _ NeS" Schmöckel 'GonçaÍves e' qU'i�tarfeira, sempre às bate ao Câncer. O buífet :

cíustve.com eplrega',
.

de _te sábado, no . Juventus.. 'no día 2 -de setembro, a - 20h15, 0_ Ulme dhocaiilte, Eoerá dó, Restauranfa ':
A- '

t11Oféust.• ßr:eve a' oohina 22 horas, escolha da Ga Sra. Laura Donmâ da a jmagem de, uma geTa·' .zurra.
"

. (tará .maäores detalhes rota At1àntída FM/87 de Silva.
,

--

promoção.
.

,

. Jaraguá do. Sul; III A W., .HA�SE' _ A colu-
,BONECAS VIV.AS. _', tarde, no Colégio Holan- na- associe-se

.

'a' dOJ;' .,

dà .

-o .Lions
'

,

Clube industrio
aI définiu a data de 21
de outubro, para a a

presentação dos resu1ta'
dos' e das é<mdidatas con

cOn'êntes no ',. Concurso
Bone-cas VIvas. As ins'

crições ,vlo . ab:Jiir logo.
NA IN'DOESTE _ As·

('J;IlP� Meta1úrgi� .

Industl'!ial Henlpe, Rae·
,der plásticos e Artama'
Metalmecânlca, marcaranJ,'

presença. em Joaçába, na

IV, INDOESTE _

- Feira -

'Industrta� do Meio-Qesite .'
Cat8l1neDse, ,que, foii' um
êxito.
ALVORADA :_, A 'So·

dedade Alvorada, de'
Rio -Cerro' 11, ,t:ea!iza dia'
5 pe setembro, '. �õ·' seu

�o:
.

Baile do Chope, Im

ciando às 22' harps, com
aS Bandas Lyra da Auro'
ra e Os Frenétildos. c.i·
necos a Cz$ 250,,00

Gente & Inforn;tações\.

ção _ Eu, Chnstiane F,..
13 anos. drogada e pros
tifufdä. Cen.rado para
menores de 18 anos.

REDE _ ·�o próximo.dia
1°, às 8 ou às 14h, na

ACIJS, ieunião
.,

da
"

Rede
Pemínína , de

.

Combate ao

'Cêncer;
,. '. '.

F

COMPRE ÇONfIANTE A SEIFERT GARANTE
"

'..

.t:@
.... ,,:

.
-

.

-

",
"

ioooo:' IIILÓOIÓI.
.-

. Marechal Floriano' 29
"

Fone 72-19-11
I

.

0- .ponto elegante de vestir. bem os seus piJÍl
polhos. Agora ,na M�rechal Qeodé)r-o 819; .a 's�a .

. esper�, sempre ··com, 'es' ultimas novldaaes�
,

-
,. � ..., '.;.

Copinß.ôsö. . ,

f
.,-

r. :-

.
,

'A 'Roupa Infanti}. ,

'" ,

,

Av. 'Úet(lliö Vargas: nO 97 é
.

Av. Mal-DeodOra" :;.
.

"
"',

.. 1-... , "r �
... ; �_ �

da Fonseca nO 882 _ ap lado' de Pa'pp Modas.

Noite . A1emã
.

. laldeaete O Gordô e O Ma.e ..

Direção. ele: ,Fortes e Ito .'
.'

A cada dia, sempre Uma nQvidade . 'del.c::f��'
� para' você. ,V1Slte-n�.

'

A 1,5 km após a entrada da Faculdade ;.;.. JarB:�
,guá· d.o' Sul·Se, :na BR·280. �

,

Mamãe ..... CoruJá
" Seus filhos merecem ujna 'lo'Ja só para ,eies.

, toja Mamle Coruja ,o castelo de seu reizinho e

sua piincesinha. �ovalS para'. bebé, roupas' in- .

fanto-juvenls, perf1únes,' bfjouteriu, artigos, para;
presentes. ,

'

,

..,

,
'

.

-

Rua Balão do Rió· Branco 168 _. Fone 72-0695

't",

.
JóiaS, relógJos, pul�iras, anélSy étlianç,,�.

pratãtià, àrtlaos'�m' ouro e tudo, o lÍléJis para,
.- presentes Da

'. .

I
.' .

�RelojDariia ��
.

' :', ,avenida' � .•
Marecha.,l ,Deodoro 443 e G�túlio vãrg��; �'o) 9 ','. :'

, _._-
,� _.

_'
• <". ',/ 'c,

,�
,

L' .

Cl

�,:Dr.c Valtel Gerln,án,o.":,B,ebrBls?,�t
, ..

.�,' �. ,
'

.},,' "

.cIRU�GIÃ(), DÉNTttSTA:_ CRG-244u" "0.
, ,

�ua 'Ç�l" procÓpio ,GÕIlle�' de' Oh��;���� 1ª4 ,�.
- � '..t, ,-r ,-

-<_.,,,,,,,' -,--,'
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Peste suína çonlinua causando. muitas �ortes, alerta veterinário -

No início do ano, um t.e se precaveram contra SdO ·vista.:; criações in-
surto de peste suma o mal.' teiras sendo atingidas' Ferjclássica gressou em Jara- No entanto, muitos fí- pelo surto, e o proprie-'
guá do Sul e a imprensa caram a meréê e a do- tárío, totaímente leigo,
local e regional publicou ença se propagou, como está Sujeito a perder to-

.

declarações dbs médiêos ex:plllitcS/ o méclliicO-v,â� .' da a sua criação", ressai
veterinários da Cídasc e ri!fiário Valdemar Sch- ta Valdemar. A Fundação Educacio
Acarésc,� que alertavam weítzer, que alerta nova Lamenta o .médtco-ve- nal Regional. Jaraguaen-.

OS criadores para o e-. mente os criadores quan- terínárío que .nenhum tra se (FERJ) recebe até o

contecímento. descre- to a peste suína, haja' balho sério de combate . dia 31 de agosto, as ins
vendo os sjntonas da do-- vista que de· acordo com aO surto se tem' observa- críções para 9 curso' de

ença, for'''Ilas' de desín-: os estados clinicos dos do por parte dOS órgãos Bspecíalízação em· EcO

\feclçãO das instalações, animais e' ae; necrópsias competentes, quando na nomía Pmpreserial, que
além de prevenção e por e1e realizadas; com- verdade, em casos . como ilnticia-:s!e .

em setembro.
combate, f",'ta através da � provam que a peste estes, as propriedades a-" Com 24 créditos e 360
vacãna. A desínforma-" continua exístíndo, sem tingidas deveriam Ser horas/aula, 30' vagas, o

ção e falta de' conheci- controle, e dizimando interditadas, "ímpedír a currículo deste curso de
mento da doença eram grande número de aní- circulação oe suínos' na pós-graduação da Uni-
citados, sendo que pou- ruais. "Hoje, como em' região, conscientizar os versídade Federal de
cos críadores efetívamen- todo período deste ano, criadores da gravídade Santa Catarina. em Jara-·· Informações adioionais

da doença e, principal- guá dó- 'Suj$ será este:
�

na FERJ. ou pelos fo
mente, promover a va- metodologia

.

da pesquisa- Des 72-D9f(:; ou 72-2656.:·
cínação -m massa de to- '-----....,_--�==��==�:_:__::_......,..=--:-:-::�_:_::=_=":"7-.

do o rebanho. NO MUSFl.l, ESCOLINHA, DE BANDONEON
Schweítz=r apela às au- O Museu Municipal preservar esta arte e

toridades municipais . e Emílio da Silva, está / a.:. divulgar à comunidade e.
estaduais, ligadas a' a- brindo a. escoünha de regJão. Interessados em

g1icultura. para que ' to,", bandonaon, com o obje- integrar este projeto de-
mem provídêncías. tivo de manter este estí- verão inscrever-se. no

lo musical � Instrumen- Museu Municipal, na

tal, que permanece vivo Av . Getúlio Vargas 245,
desde Os primórdios da ou

.

com io Sr. Afonso
oolontzação de Jaraguã Müller, na Barra do Rio
do SuE. As inscrições' Cerro,' pröx.mo da Igreja
·deverão &�r feitas no Evangélica, ..

próprio Museu, sendo PROJETO "TEATRO NA
'

que as aulas acontece- ESCOLAr,
.

rão às terças, quartas, Em função da greve
quintas e seJCtas.lf€lirkiis, dos . .profossores, a Fun-
das 14' às 17 horas. . O dação Cultural está co-

número de alunos será munícando que a I Mos-
limitado e º. valor da tra de Teatro Estudan-
matrícula foi fixado em til· Jaraguaense fOi pror
Cz$ 30,00 � o da mensa- rogada

.

para ci primeira
lädade em Cz$ 100,00. semana de novembro.
Cada alune· terá três ho- Segundo . Carlos

. Hof-
ras semana_is, ficando ci fm�nn, coordenador 'do,
seu critério a escolha dos pro-j'eto,. várias esdolas.
horários. Esta escolinha já estão �nviando

. seus

integrq_ o Frojeto Pró- relatóriOS ôos traba�hos
Memória•. no resgaste da com 6s gI'J.pOS . de . tea-
música. tro, formadqs pelos a-

lunos, sendo grap.de a

pxpectaUva e.m torno da
Mostra.

. Carlos Hoffmann in-
forma ainda que a partir
de setembr6. o Museu
Nunicipal abrirá das �a
às llh30 e das. 13h3Q àe;
17 horas, qe se.gundas às -

sextas-feiras.

Campanha combate o usa do fumo
A Comíssão Regional

de
- Prevenção ao Uso

Indevido de Drogas, . a

propósito do diá 29 de

algosto� Instituído pela
Lei nO 7,488, de 11 de

junho de 1986 o "Dia
Nacional de Combate ao

Fumo", está . desenvol
vendo -nas escolas, mis
sas e cultos, durante aS

homilias,
-

à campanha
. sobre < "Tabagtsmo e

Saúde", que visa alertar
a população para os ma

lefícios advindos com o

uso do fumo ,' A campa-.
nha, de. forma clara, ex

põe que se todos os que
fumam' soubessem os pe
rigos a que estão expos
tos, somentr os suicidas
teriam :to cOragem de
continuar fumando e ain-'

.
dá que jamais alguém

� ficará impun,e ao uso do
tabaco. Ceao ou tarde,

- receberá dele a lesão
tranSitória ou definiti-
va.

De acorrlo com o cO

ordenador da -Comisão de
Prevenção ao Uso Inde"
vido de D) ogas,

.

profes
sor. Armando

- Cipr'funi,

que recentemente partj-
. cipou em Floríenôpolís
de encontro com .os co

.ordenadores dê Comís
sões de todas as UCREs
cio Estado, todos tém
jesponsabllidades' para
com a saúde e � vida

própria e do seu: seme
lhante. O fumo, assim
como o 4lcool .os remé
dios Ingeridos sem ori

entação médica, também
6. droga e seu vício po
de ser efastado através
de orientações sobre os

malefícios que causa.

por exemplo. O fumo

é responsável por ç.erc.a
de 900,-b dps cãsos de cân
cer de pulmão e um ter

ço de todos os cânceres.
É causa de 75% das

bronquite� crônicas e

25%.dasldoenças de cora

�ão. O tabagismo 'D:ão
trou�e até hoje quaiS
quer benefkiQs e' a úni
ca receita para deixar de
fumar, segunçl.o o espe
cialista Dr. Alfredo DJ.\U-
ra Jorge é; "basta que
as pessoas se 'convençam
que o cigarro' é preju-.
dicial. "

FÓRUN ABRE
CONCURSO.

A Direção do Pérum da
Comarca de Jaraguá do
Sul, abr'u Edital de
Concurso para a vagq_ de
Escrivanía de Paz

.

do
município - de Corupá.
Dentre os - documentos
para anexação ao re�e
rimento d'" inscrição fi

guram prova. de naciona
lidade brasileira, idade
E'ntre 21 a 50 anos,' fo
lhas corridas dos. cartó
rios crimlnais onde haja
residido neJs úItl.mos cin
co -

anos, prová' através
de declaração escrita de
'que! tenha €xercido Ou
não, car!?o QU função
pública no pbder judiciá
rio estadual, .céTtificado
de concluéffio do primei
ro gráu, pl 'ova do paga
mento da taxa de inscri
ção de Cz$ 200,00 e uma

foto 3x4.

. Alergia

..

Clinica
..

Dr.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 pelEi: Eczemas _ u_rtiçárias . inchações - coceiras· picadas de insetos·

feridas na boca.

Alergia a ai imentos . medicamentos· ao sol e aO' frio.

Erupções diversas.

PI'eparC)c c?evacinas·· Testes Alérgicos.

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

.' Blumenau SC

inscreve candidatos para
r

curso de pós .' graduaçã8
econömíca, metodologia
db ensino superíor, teo-
ria econômica, (mícro e

macro), enélíse de de
m<tlsttações ürianceires,
finanças úe empresas,,
métodos quantítatívos a

plicados à economia em

presaríal, 'informática na

empresa, r.rograma
..

die'
investimentos e planeja
mento organizadonal. .

GRUPO DE
BANDEONlSTAS
Apoiados pela Fundá

çãO Cultural, estão se

reunindo desde o dia 22,
aos, sábados. váriOs inS
trumentistas ' (bandoneonis
tas), com a finalídade� de
furInar um conjunto para

Móveis é na

Mallo-n
---Móveis

'r

,Tudo a preço de fábr�ca
Rua Barão do Rio Branco, 72 .:_. Fone 72·2487
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Jaraguá df?:Sul_ Semana de 29/�gosto iJ. ,04/setembro de ,198?- CORREIO QO POVO PÁGINA 04

, Edital 15.616 de18.08.8'l

p' I
'soltE7ira, do UH, naturalANIVERSARIANTPS i_ Mário Kro:tsch e JMirtan roe aDIas de,' Casamenlos de Rio do Sul, nes1(e Es-

AnivEfiariam' hoje: 29 Dili'GD '� tedo; dormeíüada: e resí-

sr, ClálJuio Germ�o Ele,' brasileiro, solteiro, �G.OT ADE� GB,UBBA LElL'\fANN, Oficia.l do, RI:I-,' dente na Rua João Dou-

Lle"'bst, -Sr. Amo Schmitz operärto, natural de gístro Civil ao 19 Distrito da �DiárCa de Jaraguá do Súl) ßs- brawa, 335, nesta cídade..'.li.. �, " ,
,

E d 1800 de Santa Catarina,'Brásil. faz saber Que eomparecerem cm

Sr. Amauri Krause; So- Luis .f�.l�e�, neste
"

sta o, C�rio exibindo os documen�os exigidas, pela lei., a fim de se
filha de Marcos Nicolau

raya, filha Ariovaldo -domíctírado e res'identle habilitarem para casar. as se�tea:, Reuter e Irma Reuter, "

tEllen�ilVja) Han�n;, na Rua Joínvílle; 113, , na Rua Artur Müller, 'n9 José, de Oliveira Santos Edital 15 629 de21.08.87
_ <::;1'. Leomar Adolfo Leier n�st� _ c�dade, ��lho de,:J?" 78,' nesta cidade, filho de e l\:{ar:l'se'le Aparecida -yaldinho, Mader e: Jane·

d:arlos' ,Güilther He�zler se SImao" Kroísch -e Ines Orlando' José Hoffmann ' Moser te Teresinha da Silva

S1'. Heins Zi�l';Xler, ,Sr., Ríncaweskí Kreisch � Ela;
e Bema'rd�te Maurer

'

El�, bras;leiro, solteiro, ,Ele, .

brasíleíro, solteiro,

Harol:dÓ \Volslti., Ademar btas�leira, solteira, cos- Hoffmann. _ Ela. brasileí- operário, natura] de' Cu- -motorístá, natural de

Oswaldo Borges, s�ta. .tureíra, ....atural de Sch- ra, solteira, domésttca. rítíbanos, "neste Estado;' Massarand���, neste �.
Matgare�h l)éJD!se Seh- ,_roede!, neste Estado, do- natural de Jomvílle. neS- domiciliàdo e residente tado, domlCJl�ado, e rssí

midt ,(M�SS J'aragu{í 87 e, micilia�a: �, residente ,na te' EStàdo. ciOmiei!i�da, e na Rua Irmão Leandro, denta na Rua' .Brnesto

88)/Walter"Lueders. Rua Joínvílíe, 113" nesta residente na Rua Artur 6'35, nesta cidade, , filho" ,Lessmru;m, 264, nesta cí-

Dia 30 de ag0!4o � cidade, Nba - de. Alfredo MüI1�r n? 50' nesta' ctda- de Terezínha Souza dos d�de, Iilho de José Ma-

Sra. Maria Stein; ,Sr. Carlos Daren e, Ern� AI- de, 'finia de Gelsi Coelho Santos. E]a brasileira der ,e �osNa Slomecki.,
Otto Paw10Ilski, Sr. Ân- ,brecht Deren � 'Narde e Maria Coelho solteira, cost�reira, nàtu: Ela, ,?rasH€ira, solteira,

gelo ScheuH" ,Sra. Ivon: EdUd, 15.61� d� 18�O?�7 Nàrqe:.. " ,

nil de Guaramlrj"m, neste costureI:a.' natural de

Stange, DaJmlr' José, Ru Adal�, Dalmann e Alnia ,Edital 15.622 de 19.08.81 Bstado, 'domiciliada e re- GuaramI��1?: neste E�a
bini. "Wilson EduardQ, :M;unch

., .

'

, Célio Pott e Teresa Ma· sídente na Rua Irmão do, domíctlíada e resí

filhó ,Wil<;on (Rúbia) ,R� Ele, brssiíeíro, solteíro; ria Rosa 'Ieandro, '635, nesta cída-
dente na ,Ruao Epítécío

belo� JeaI'lIllY Apa,reclda motori�ta,_, �tural "�� 'Ele� braslleíro, solteíro, de, filha de Vígílío 'Mo- �essoa, 298. nesta cidade,

Kazmierski, Gabnel ,e Ja!�gua d.o, Su, ,domIC�� ,o�r�:r�o, natural . d.e, J'd�, ser e Béat:r1se, Demardh Íl.lha?e Osní Bulasio da

. Fabiola, filÀçs de, M9ac'lr �d? e residente na R
._ ' rag!la do Sul, ,domIcIliado, MOserr

" S�lva -e Pd111a Cörrea da

(Albany) ,Se�s;, Ivo Me� _
Remold? Rau, ne�ta ,Cl, e residente na RUa Join- Edital 15,.626de 21.08.87 Si]:ra.

nl:llSitr��; JoaO
'-
Oec1hsl\ett. dade, fIlho de Ench Dal-

ville, nesta cidade, fflho JaJr Batista e Nilza Gon. ,I;dIta'. 15.630 de ,21. 08.87
Dia, 31 c;le agosto" mann e E]l� Dalman�. de Deodöto Pött e Mada' çalves,

' Luiz, Osnt ,lC:Ia Silva e Ne-

''. S'ra'. Yvonn,e ,AlIce Ela" braSJ�E'lr�, soltem�, p'o"tt Ela brasileira 01- El b '1e" '-1" li Mader
'f

"

',', t I de '

. J , S
,

'e, \ ras! uo, so telrO, EI b'" I'
Schmöckel Gon�alves, $ ,erm;l;ra, n� u�a/ ' ',' teita,- ope);ária-" fllatural operário, naturál ...de' Lon . e,

_

rasllelro. so teuo,

, ' Sr . Décio- Raul, :pia�era Mo��. neste ,-E�ta:do, ,de Jarag\lá do 'Sul, donü- tras, nest� Estado, dOIui-' estampa?�T, ; �atural de

i(�e�í1>$f/eUö), ,srt." T,ar- ,doIDlclhada e resldente ciliada. .. residente" na ciliado e Iésidente �em .ÓuaraIlllnm, J.l.�ste Estar

dcio :Satlc-I, sr,. Slegmar na �ua Bnl�iue, 51, n.:.r. José /:I�eodorO Ribeiro, MOrro da B'oa Vista, nes-,
do. domiciliado e

. trs�
Ehlert" Sr., Jos�: Bae��- ta cldad:. fl ha <!e

. 259, nesta cidade, filha, te distrito. filllo de .!João
denrte na 'Rua EPlt�ClO

_ Ie,' sr. , LaurO Ad�mu, berto,Manch
e, de, LUlze de Hercilió Ros� e Ana Batista e TlecIa Cuzick Pess�a;" 298 ne�ta CJd�-

Bortoli:n'i; Sra. Hllda Münch.
.

�

,

,_ Correa ROFa.
'

Batista. Ela, btasileira,' de" f�llho d� Osm_ EulãS!'O
_ Hen-schel Brunnel' (S. Edital 15.620de 19.08.87 EditàI 15.623 de 19.08.87 solteira, co�tureira, na-

d:a �lva e Paula �or:ea _

Paulo). Sr. Rud!' Ne� dOS, çópla recebida do cartó·
_ Adalar Zi!lse é iEufradal' tural de Luis Alves, nes- ,daltS�lva, bE�a, ,braSIleIra,

Sant�, 'Sr. Bernt�r,d,o ,

rio de Guaramirtm, neste
4ange

'

te Estad 'd
-

T d
so eIra.. alcomsta, na-

- Estado, �

"

-

.
',. . ',' o; omiCI la a e tura 'de M SS "d b

Fodí; EmiliaIlo" Eugemo, ,.r_' I U r f 'Brunlil. �le, brasllelfo, solteIro. res,idente 'em Morro da
'

,

'

, a ar�n. � a, ,

Rossio;, Márcio L. Ols!t:a" E�OD, Dl,au e,
, motorista, natural dê Boa Vista neste distrito,

neste ,:st;"o, domRIClhaEda
Alison" _

filho Edson des Heiler,., ' Schroedé'r, neste Estado. filha, de Paulo Adolfo
e ,resI en, e ,na ua r-

'(IneA,s)' Mu"'1'1"',r" '

Ele. ' brafll1elro, solteIro,.: dom-I'ciliar1o, ,e. , ...esidente G,'" 1
'

", '

'T.t". 'h
nesto , L��,smann, -

,264�
lU"

t ,t;,( ,

t I de . • oaça voes e .ll"'reZUl a 't 'd,.l f'lh' 'd J-
,

Dia. lo ,de setembro, "in�us',fI'.no. na ura
na Sànta Luzia, 33, neste Alves

1

Gonçalves. n;s a Cl alle, 1, a e' 0-,
Diana seidel (CO�pá), JOlTIv"Ille, n'E?ste �stado, d�strilto, H1bo' de / Albert Edital 15.(;27 de 21.08.87 se. Mader ,e Josefa, S\O-

S'r'. ,'Fe',(!l'ando Fise,he,!' domicilia�() e' reSIdente Zilse � 'e.- de Waltrud Antôni:n.' M'lguel,' s"'-�n"/, r:�eke MadE'!.
"

,

, �' J
' 'llaodoro

'

, , �.__ EdU I 15 631 d 24 08 87
José: Luís' Girardi, ,�o' n� ,ua ,ose'-., '\'" ,

_
EIert Zilse. Ela, brasnei� macher e TereZinha Ma. a, • e.. '_

,

land 'SchQIike, M�:tll� RIbeIrO, 78, nesta clda
ra solteira. indust:r1iáma ria Feder

' Cópia recebida do caro
, ,

'1' 'o' Eugemo de, filho, de leopoldO 't I' 'd' .'
J

"

,', d' EI'e' b '1' s It 'r
tório de Çiiêfú,ma, neste

Kre:l..s, Eve,"as,i ,

.
,

,

'

'd na ura e aragua o rasl "'lro o elO'II<> I. Unilauf e VHma Hei en
S' I d" " "]; d

'

"

,
'.

'

' 'Ç, ,

, Estado
Ros$io ,Hi'lbert Ma�,e; '.

U 1 :'f EI brasileira 'l!�, omlCl la � e reSI- operarIa, natural de Ma- Se' IF
Fabiana, ' Rafaela, ,J11�a_ m B:'u. ,

a,
", 'dente nd' Joao -PeSSoa, telândia, ParanÁ,. domi; rgia Luiz �razza e

,

Dr,'. Al.'i.el ,(L�ciene)' PlZ- soltel�a, mdu�tn,ana, na-
1.155, neste distrito' fi.' dUiado' e "d " t', Magda Helena Soratto

,

'1 hual de RodeIO, neste- ES, ' , " ' _;
,

,

T eSl ,eIl e na Heitich
zolatti, em Joi;nvil e. '

d d
.

'T d'
,,:.
esi- lha de Egon Lange � E R'U,� Heleodºro, Borges, E'1

'

b' "1',
'

lte'
Dia 02 de setembro ta, o, om'CIla a e ,Ii

_ deltl'\ldes' lange. " '65, nesta Cidade, filho
� e" ,_ra�I euO, �o uo�

Sra. "Laura, �sposa de �dente na Rua Pe. ,B-:r Edital 1.5.624 'de2L08.81 de Miguef ,Steinmacher ,�armac��tdlco'Snlatudral, �e
,

on -João da SHva; nardo
I Fooer&ter, 222, �a,Ir- Delinª-r Aldo 'Kanzler e e Ana Mana Steinmácher ''''l,ôrdagua �. u, omlCI'"

,Esrg.g Ro,AI' Bruns (Garuva) ro Aval, em Gu�ramlrlln, Claudia SoeI) B...L.es, Ela br 'l€;r It
' la o ce r(>sJJClent�" nesta

\:lU st E tado f'lha de Ul,K, aSI a, so ,ena, 'd d f'lh d H a-
st

. Sra ne e ,s ,. EI' b '1'"
,

It
"

á '
' Cl a e, 1 o e onor

Sr. LaertE" �m, "

-,

Antonio Heiler e Ana _ :e, , "

1'aS1 euO, so eHO, oper na, natul:al de pua F
'

-

M' E'
ROlJlil€la _Pedn, I)r., Val� .p "H 'Ie Qperan�,. natural de Sch- ramiÉim, neste Estado, to, errazza e ana" 1-

,
, Behrens ezzml" _eI r.,

"

r d t 'Est d (do- dOm'I'cI'lI'ada' e "'eSl'de'n, te ch,Jn, ,ger, Ferri;l.zz�. ,Ela,
ter Germano " ' .'

.

EdUàl 15;621 de -19.08.87 y o,e ;�r, nes e ,êl:, o, .L ... 1 f

Alex, Bplduan, Edennr
Ruímo ,Hoffmann e An,.l,; mlclhado, e ,Iesldente na ,na Rua Hetal'eOO,oro, Bo�- ::���;f�, �ai�::i ��

�iqueIr�:, �deltr,a.u,d _Re- gela Mana Nardes ,'_ Rua Bef11lawo: Dornbus�� ges, 65, nE's, CIdade, fI- C 'c" 'te Estado
mke Kustf'r, Juhana e

EI b a�i)eiro solteiro 1.613, nesta CIdade, fI lha de Annibal Feder e, d�����:�a ,nee,s /r�Sident�
Carlos Edllardó; filhOs de m�iörist�" nafu;al' -de ' I: _

lho de Aldo, Kanzler ,e' Mira�da Girola Feder. em Cl"idúma, neste E!t.
José " çôI10s, lLuciana, �tu onui � 'neste 'Estado Ingrid Mü�ler Kan�ler. ,.'

Edital 15.628 de 21.08.87
tado, ,filha de'Antonio

Margareth) de An�rade. do�icili�do e

'

resident� Ela" �brasiieira, solteira, DOnUngOs, SAlv!o Bardt e .Garlos Heiticb é Marce-,�
Dia 03 de setembro '

operana, natural de Gua Mfr:lam Maria R�teF ,

sr�. ITE'-ne H.' Soelter ther) Bonilau11i,' Irine ramitim, neste Estado, Ele" brasi!eiro" solteiro,
liná,Soratto Heitich.

l(.A]iemanh'a), Sr. Walde- PontitelU.
...

domiciliada e residente, ,industfiárlo, natural de Edita115,.632 dé 24.08.87
m�ro NagE:l,· Sr. ,Narciso Dia 04' de setembro - na Rua·Antonio Zimmer- Imbuia, ;neste E,stado, do 'Antonio Carlos. lKoenig
MQrb_Íª. Sra. Martha 'Sra.- Karolina Burow mâTlnt 80, erp. ,Glj,ara,mi- miciliado e reSidente na 'e Ivanil!' Fraga '/ .

porath,_ Sr; Álvaro Pe- - Bühler, '5r Waldémar rim, neste Estado; fi- Rua João Doubrawa, 335- Ele, braSileiro, solteiro,
reira, ,Sr. Renato _Sta�e- . Van V9SSE"TI. Sr. _Valdir lha de LaUrO Borges e nesta cidade, filho de 0- operário, natural de Ja·'

lin, Urslila Manske, Mar- KlinkQsld, Sra. Maria Margarida Mima, da, Sil- nöri.nQ FrE'dérico, Bardt taguá"do (SuL domidilia-
-da Ramtl1um; Renata, M. Bartel. Jairo,de Barros va Borges, é Tlerezinha Estevão' do, e re!;idente' na Santa

filha Dr', luiz Carlos (ES- Júniof; 'uD Blumenau. ,Edital 15,.625de 21.08.87 Bardt. cela, 'brasile�a:, Luzia, neste distrito, k.ni

l-
I
I

_ De's,pachaD,'I'e 'Lic,i)o'
ENTREGUE- os DOCUMENTOS, DO SEU VEICmO, NAS MÃOS DB QUEM UIE OFEREeÊ O MELHOR
EM ATBNDIMBN'TO.·, :' " ..--; ,-

,o'

_,
"

,

, FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA 'JAltAGUA -- AV. GETUliO VAR�AS, 26 - FONES: 72-1261
'J2-�16 FALE COM O'LOCrO 1!, RETORNE SJiMPRE,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaiaguá dn ,Sul :._ Semana de 29/agosto a 04lsetembro 'de 1987

Uma solicitação do

J,reI1eactortpreSidente Orí
,'al Végíni. para implan
tação' de " ondulações
transversaís 'foi aprovada
'p�la Câmara. As lamba

das são: ? na rua Cabo

Harry Hadlícn, 3:tia tua

Rio Branco e 2 na rua,

j'oinV'ill'e, próxima dO

Posto
"

�éker e outra

próxima a. propriedade
de Otto Kuchenbeck,er. /'
GustavO Mathedí

"

solící
tau ae Sarnae a extensão,
da rede de água. em, Ne
reu I Ramos. desde a .rua

'-

,Júlio Tlissi à rua M�ria
Madalena: Santana. AI
miro 'Farias apresentou

.

moção congratúlatóría ao

,Corpo de Bombeíros, pe
la passagem dos

_

21 anos

de sua f�ndação.

José Gilberto
.

Menel
teve

.

aprovado um, pedi-

PÁGINA 05CORREIO 00 POVO
----------------------���------��-----

,Lombadas são· � centro' ,di discussões na eim.ara
do de -nrormacões,' para Menel levantou a n&,

qua, -:0 :E.xecutivo Muni:' gativa da Comissão Mu
cipal discrimine aS via-' nícípal de: Trânsito em

gens e os gastos do Pre- aprovar lombadas na rua
Jeito e Secretários, com' 25 de Julho' (Vila Nova);
Os respectivos 'destinos e no que q\uiiiffcou de ,dis
objetivos das mesmas. crímínação àquela 'co
Para MeneI,.o Legisla- munidade onde o mo-

tivo deve físcallaar o vímento ne veículos é
Executivo, "príncípalmen 'lrltenso, colocando e,m
te quando o Prefeito a- 'risco muitas. vidas hu-
nuncia que vai a Brasí- manas. OT)val Vegini
lija e depo-s é visto .em
Fö.z do Iguaçu

.

fazendo
turismo por conta do erá
rio público". Os verea-
dores Adernar Winter e

Lauro Siebert 'disseram
que não há necessidade
das informações. ,

uma
vez que os gastos es
tão nos barancetes men

sais remetídos -à Cãma-

S,enai :realiz�' Semana de Prev.en'çãa
o Centro de '1!reina- cídentes .Comuns na In-

,
mento do Senai de Jara- .dústría". Ne> dia 1°. .pa
gúá do S111 programou. lestra Brasil x Constítu
para o período de 31, de - 'i1nte, pielo prof , Jorge
agosto a '04 de setembro, Carlos Roas; día

'

02, Pro
á Semana Interna de jeção' do filme Seguran
Prevenção de Acidentes, era' na Empresa, ,com par
denominada SlP!A1 RIAl' ticipação de Francisco
pqr coincid�r com a Se- Safanelli, .da I{OlhQach.;
mana da Pátria'; Na 'a· dia (')3, Jor,ge Roos pw
bertura, ha'Vetá 'cpalestra fere Brasil x éOnstif).Iin
"Perspectíva da' �g�- te ,e dia 04. julgamento
ranÇa e Higiene dó Tlfa-, de fraSes e cartazes alu
balho' na Formação de Slvas à SIPArIRI-f\; pre
Recursos Humanos", ,por miação e encerram�nto.
Arnaldo Paulo da Silva,

'

do Departamento - Régio- Em tod()s os diast ha-
nal do SeDai e na, "se- -verá sessão cívica de

,quência, painel "'Obic�S hasteainentö e, arriameri-
para a 5egmança Higie- t� das bandeill'as, pOIl).
ne no Tlrabalho .� Réali- partiçipação dos alunos

, (iade e (;)oluções"', e ain- doS cursOs profissiQnali
da, projeçãO do filIlle I'-A--, :;:;antes do Senai;

com o grupo de mora
dores presente e· garan
tiu que dentro de

'

um

reforçou' a, colocação.' mês as lombadas estarão
observando que trata-)sle pr�1:as., O

'

pres�ente
de vingança cOntra O ve- da, Câmara garantiu que
reador Menel qus pro- _ enquanto não for' exeeu
pôs as lombadas . uA tado o trabalho, nenhu
CMT . é uma bagunça, ma indicação para novas
não funciona" desabafou lombadas será aprovada
Vegíní ,' sm ,plenário .. Luiz Zon

ta, por Sf:U turno, pediu
que as mesmas' sejam
melhor construídas e

-

si
nalizadas;

Para o peemedebísta
Adeniar \\T;nter.' Yegini
estaria 'fazendo média '

AMaçonarlQ'em Jaraguá cloS"uI
A Loja Maçônica de para a, gri:1l1deza do sra- "SER. FELIZ". Jlerá com-

Jaraguã do Sul fOi funda- síl," Não se lhe "pode ne- preendído todos os prín- ,

da em 30 de agostQ de gar a influência nos e- cipíos: fílosóücos da Ma-
1978; para ampliar os pisódios

-

Iundamentaís de çonaría , Pelo síloolísmo
laços de-Jrat€tnidade da nossa História. o maçom eente-ss moti-
família! '105 maçons, e Aproveitando as pa- vado para pensamentos
promover o BEM, a 'PAZ: lavras dc .Pe , Manoel mais nobres e 'sublimes,
e a HARMONIA. Inácio de" Çarvalho, po- e ao mesmo tempo colo-
Lembrando o início .da demös - afirmar que, a ca-Se, em permanente

maçonaria .em
.

Jaraguá Maçonaria é a virtude, conaría � com ·os; príneípíos
do Sul, nossa intenção é personífícada, não ' �,em normativos da . ínstítuí-
destacar alguns aspectos' um só símbolo que não ção ,

,

e fatos desta instituição. seja a aplicação de algu-
.

A maçonaria proclama
O DIA. DO, MAÇOM- ma' verdade "transcenden a, exístência de um Prín

20 de- agosto _ ínstítuí- tai, não possui um só .cípío Criador, 'denomina
do. durante a Assembléia Lüstér�o que não encuba dó GRANDE ARQUITjE
do povo maçônico, reali: a prätíca d:'! algumà vir- TO' DO UNIVEESO. Nãö'
zada em Belém do .I�ara tude; a / Paz Universal é impõe limites à lívre in

(Junho/57), foi propost- o seu ideal; o Bem é o vestigação, da Verdade,
ção da Grà!J)de Loja de meio de ação, pela, Pré- e, para 'garailtia desS� li
Santa. Catarina, 'f·IN ME- tica da Caridade preten- herdade. 'exi'ge a maior
MORIAt�" a data' em de chegar à fraternida·; to�erância.

�

qu� GOnçalves, 'Ledo pro- çãO de todos os, povos.. 'Po�e:in spr, maçons ho
nunciou um., dIscurso con E, de acorde cOm os pro- mens, de todas as clasSes
vincente 'sobre a necessi- P'ios rituais: É uma' aSSo� socIaIs,' crenc;as religia
dade da Proclamação da dação de homens que se Sas e preferências polí�
lNI)ÉPENDe'NCIA DO consideram �igados' por tijCas (iexceção àquelas
BRASIL. laços de recíproca esti- que privam o homem da
A verdadeira . origßm ma e confiança.' estim:e- hberdade de. consciên-,

da maçOnaria remonta Ilejndo-se" uns aos Outros cia e restrinjam os di
às corpordçÕéE operárias na prátic".t da& virtudes. reltos e: a d gnidade da
qe ,t�eram inclusive a Um 'sistérna de moral, pessoa humana),. i
proteção dOs reis e da velado p,ór alegorias e 'A maçOJ:l:ll'ia tem ' por
Igreja. Seus conhec1imen ilustrado por símbolos. !im combater a., ignorânJ
tos 'na arte de con�trui! (? que-i!l�ress� à,Ploso- cia em tod�s as s�as for-IconstitUíam um segredq fIa maço:mca nao e· ape- mas e mal1'festaçoeS. �

,

comunicado somente à- nas o hOmem em si, mas uma escola qUe ensina o..
'

queles capazes de guar- o HOMEM-SfMBOLO; A bediêricia às Leis dó
da-lo. Em 1711, com a maçOnaria çomo filosofía Pais, Amor aO próximó e

fu,ndaçãb de uma nova não indica' um cam�ho ö Trabalho 'pelâ felicid�
ciência especulativa, com a' seguir e não conduz o' de do Gênero 'Humano.
propósito, de ensinamenf viandante pela mão, ca- Reconlfete -o ,domínio €lo
to moral, surgia a ma- minhando junto. A ma- éSpírito. sobré a, matéria, '

:çonar�a especulativa ou ç'onaria Pffpara o h� e afil'fila o princípiO car-

,ftam.co-lmaç.o:tiarila, " dJefi- �m para que possa en-' deal da tolerânçia mú
nitivamerLte estabelecJi.d,a contrar sozinho esse ca- tua, para· q'l'e sejam res

em 1723, pela aprovação minha, come�ar por si a peitadas as convicções,
da ConstituiçãO de An- jornada e percorrê�lo to- a dignidade E' a autonõ
derson qtte, juntamente do, só! Caradta o homem mia do indivíduo como

com' Os Landmarks, coli- ii vida no mundo e n<} persoiniält'ilrláde humana.
gidos �or Albert Galla- Universo. Envi,a o ho- Aceita: a exi&têilcia

'

'da
tín Mackf'Y, são �s Leis r,<lem a Deus, sem S.e ser- c.lma, e subsidiariamente
Bás\icas cia Maçõnarlia·. vir' do CosmOs' na sua D esta crença" a vida-
No . Brasil, 'conforme feição original 'e natural futura.

os' mais antigos regIstrOR sem fanta,sias. demago-.' AMaçonaria cabe den
o surgtmeTlto da Maçona- gias e puerfUc;lades. A t1'O- do 'Cristianismo•. co.
lia tOi em 1786, com Ja- MAÇONARIA NÃO 'É mo este por sua vez, ca

"lê AlveS Maciel e ou- uMA RELIGIÃO, MAS be- dentro da Maçonaria.
tros • fundando Lojas na FAZ DO HOMEM O ME- Nas profunde�as' filosófi
'provinda de Minas, Ge- IJ-IOR RElIGIOSO. Quan cas de- rurbös; éstá a �
rais. . Comq diz A. 'R. cio o

'

,homem-símbOlo ti- nica foilte de sabedona
,Cavalcantf' de Albuquer- ver atmgido os degraus eterna: A VERDADEI,
iq'Ue� 'indiscutvelmen'te,� que saber, lhe proporci-

'

fOi excepcional a con- ona, entenderá que "SER UM MAÇOM
,

tr(buição da Maçonaria BOM" - E SlNÔNIMO DE JARAGU,AENSE

CONTINuAÇÄO PROCLAMAS DE �CASAMENTOS
,

16, filho de ,Mário Koenig na' Schftnke.
e Mafalda 1Ierezinha Ed1tô:l ,15,.634 de 24.08.81'

Koenig. Ela.. brasileira" Carlos Rodolfó Baade, e

��It;eira. oper-ária. natu- Ene1lly Ma'rJl�, Buch
ral' de JaragUá dó" 'Sul, mi;lDn,
domiCiliada 'e residen'te Ele, bragileiro, solteiro,'
em Santa Luzia,' Km 16, v.endedoT, natural. de Ja- '

,

neste distr:to, filha de ; raguá do Sul, domicilia
Olimpio, ri aga e Isaura

-

do e rec;;idente na
.

Rua
Schneider Fraga. �'.,' Bolivia, 50, nesta CIdade,
Edital 15.633 de 24.08.87

.

filho de Wald�mar Ba·

José 'Carlos Klein e Gut- ade, e Elfi Lange Baade.
omar Schünke' Ela, brasileira, sol�ira,
Ele brasileiro. solteiro. auxiliar de biblioteca,

me�ânico', natural de Ja- natural' d_e Jaraguá dó

raguá <;lo' Sul, domi<:;ilia-' .suL. domiclil1.ada 'e r��-
do e résidente na Rua dente na ,Rua ProcoplO
Irmão T_:c�ándro, nesta _ ci- Gomes de OIiveira.A. 342
'dade, filho de Gregório n�sta, cidade, filha. .de
Klein e Silésia Freibérger Ary Buchn;ann_e Enca

Klein. FIa, bálsi1�ira. ,'Mohe Buchmann .

Solteira, profeSl'iora, na

tural de Säo Bento do

Sul, neste Estado," domi-'
cHiada f' residente na

'R.ua Epitácia' Pessqa,
?8tH, Íleeta cidade. filha
de Car10S Alherto Gui-,
,lherme Schiinke e Pauli-

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
·mandel passar o presente
'Edltal, que será publicado
pela Imprensa em Cartó·
rio, onde será afixado du
rante 15 dias. '

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- E 'D I'T A L -
AUREA� MUU.ER GRUBBA, Tabehê

de Notaa e O�cial de Protestos de Títulos da Comarca
de laragUá do Sul, 'EI1ado de S. catarina, na forma da

lei,etc.
'

Faz sah« a todos, qualÍfos este edital vlr� que
. se acluuD neste Cai16rio para protestos os titulos eontrà:
Auto Mecânica Amizade' Ltda � Rua Bernar
do Grubba, 189 _'Nesta _ Carlos Alberto Schi
ochet _ Estrada Itapocú, s/n _ Nesta _ Coníec .

- Dalprä Ltda, _ Rua Alexandre Keller, 22 _ Nesta
, Confec. Kanzler Ltda. _ Rua Lourenço Kanzler
s/n c, '\iesta _ Diamante Coníec. ltda ., Rua Ro-
'hf:.rto Z'emann, 191 .... .Nesta _ Ferramentas
Hauck 1 tda _,; Estrada Rio Novo, s/n --' Nesta _

Ind, Corri, Implems. Frankowiek 1 tda _ Estrada

Itapocuzínho, B.J. Pessoa _ Nesta _ Irmãos
Carvalho, e Cia Ltda. _ Rua Est. Geral Três Rios

, do Norte, 3295 _ Nesta _ Met. Representações
W·õ.fi Ltda _ Rua Barão do Rio Branco, 1022 -

Nesta _ Olívio Langer _ 'Iírês F -os do Norte -

h. como os ditos deVedores não toram encontrados

e ou se 'recusaram a aceitar a devida intim8çãc, faz pul
iI,jtermédio do �ti edital paria que OI mesmos com

pareçam neSte Cartório, Da Rua Artur Müller, 78, DO
,

prazo da lei a fim de liquidar 'o seu débito ou então
,

Gar razio por que o não faz, sab pena de serem os referi-
:tos titulos protestad.a. na foíma da lei, etc,

,

IH/Jarükuá do Sul; 21 de agosto de 1987.

I Aurea MfWer- Grubba - Tabeliã de Notas �

3ficiaJ de Protestoa de Títulos da eom&rca de J.do Sul

Dr. Altevir' A. Foga�a JÚ'nior,
Ora. Osvalina, Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

Rua DoIllillKOI da Nova 102 _ Fone 12-0498

,Jaraeuá do Sul-SC
�,

I

Jaraguá 'Vídeo 'Clube
,

DICAS DA ,SEMANA

Harem I e n. O Nome da Rosa. Peggy Sue

(De volta aO passado). Falcão .... ú Campeão dos
Campeões. O Destemido Senhor da Guerra.
I·latoon. Tlrancers. Maximum Oveldrive. Dirty
Harry. Psicose m. A Hora do -Espanto. Nimitz
Volta 'ao Inferno. O' Coelho Per!lalonga. Eli _

Um amor de Camelo. Festival 110m e Jerry .

, Aprovette os últb;nos dias da Dossà prom,oção
ide agosto.
Conheça, o prático e seguo VirJeo,Cheque

'

JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. GetúBo Vargas
.. 49 _ lo andar _ sala,I09-_ Fone 12-2059.

I

I .,

'Escritório ',de
-

'opouralia
'-

e Engenharia
DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇOES E PLANTAS
IE TERRENOS ,EM GERAL.
PROJETOS PARA CONS1RUÇÃO' CIVIL E OR-
e;AMENTOS. I

'

EDtaminhamos toda a documentação.
R� Reinoldo Raú nO 66, 1° andar, Sala 3

Edi.f1tiO MArio 'J'evarel, pr6ximo, do " Posto
kU•.

l'
"

€.... : POlla 71-1416

-

de
II

li

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS
,

DE JARAGUÁ DO SUL
'

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo "presente edital e baseado nos poderes

que os Estatutos lhe confere, ficam convocados
todos Os Assocíedos

'

da Socie Jade Beneficente
Obreiros de Jaraguá do Sul a fim de se reunirem

'

em Assemblêía Gétal ard�âI'ia em sua sede
social .\ Avenida Marechal Deodoro da Fonse-
ca, 240 (Fundos), no dia 10 de setembro de .

"19P.q às 19::)Q horas' emi primeira convocação e

1ge1' às '19:30 horas' em primeira convocação e

quer número de sócios presentes, para delibe
rarem sobre a seguinte ORDElvI DO DIA:

a) Pr�l;tação de Contas da Dn etoría que, se

despede; b) Eleição da NOva Díretoría: c) As
suntos Diversos de intereSse da Sociedade.

Jaragué dó, Sul (SC), 26 de agosto de '1987'
-

Presidente
-

-

DECRETO N41 1.525/81
Declara de Utilidade Pública a área de lerra
de propriedade de Esílda K., AnaçIeto.

OPREFE110 MUNICIPAL DE JARAGUÁ DOSUL
no uso das atribuições e de conformidade com

.üsposto no art. 69 do Decreto-Lei N° 3365 de
21 de junho de 1941,
DECRl;CA:

I
.

Art. 10 _ Fica declaardo de utllídade pública,
nos termos do art. 59 alínea I, dO Decreto-Lei
"n° 3365 de 21' de junho de 1941, :para efeíto de

desapropriação emígävel ou judkial, a área de
'�rra abaixo descrita:'
_A área de 30.00m2, em formato triangular, me

,(:!.i!ldo 11,65m; pertencente a Esnd�, K." Anacle
,

to, situado a Rua 206 _ João Carlos Stein, Zo
na Urbana de Município, comMatrícula Imobi-
liária n

' 36.928 e a edificação em madeira com

�1 ,oom2, situada sobre a área remanescente mas

flue ser� tomada pelo alargamento da Rua 206_
João 'Carlos Stein.
Art. 2J _ A área de terra em ouestão destina

Se ao arruamento (leito) da Ruâ 206 _ João
C�Hos e passará a integrar o Patrímônío Público
Municipal ria categoria de bem de uso comum
iiO pOvo.
Art. 39 _. As despesas decorrentes do presen

�e ato correrá por conta de dotação própria do
orçamento vigente.,

'
'

Art. 4° .... Este Decreto entrará em_'vigor na

data dt;! sua publicáção,' ficando revogadas as'

dispOsições 'em contrário.
Jataguá do Sul, 11 de agosto doe 1981.

DURVAL VASEL,
Prefe)to MUDlclpal

IVO KONELL
Secretário de Admllilstração e Finanças

I'

I'

SÁVIO MURILO PIAZERA DE I AZEVEDO

MUlULLO BARRETO DÊ AZEVEDO

� ADVOGADOs

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

'- Trabalhista' _ Esportivo

Novo endereço _ Mar. I)eodOro da FQl}Beca
110 97 _ Salã 1

pAGINA 06

GN:: ,JPMDB elege
·',Executiva

� Juventude do PMDB
de Guaramírím, em con

venção realizada na Câ
mara de Vereadores, e

regeu a nova exeç__u�a
para o bíênio 87/88 e de- '

fíniu a linha de ação pa-
ra o período. A presi
dência foi reeleito Nilson
Bylaardt, 1 ° vice Adria
no, Zimmermann 2'" vice

. , ,

Sonia Ayroso, tesOura-
ria geral Valdir Fíamon
cíní, tesoureiro- Marcos
Dias, secretaria, geral
Sidnei Tomasi, secreta-
ria Nadir Devígíllí, su

plentes _ Rudolfo Jahn
Neto, José Alteír Weber
Mazílda

'

Fiamoncillii,
Paulo Roberto Nart, Ser
gio Rausís, Juvenal De-

'

retti e Osvaldo Devigi�
lt . Delegados _ Rudolfo
Jahn Neto e Adriano
Zímmermann e suplen- ,

, tes _ Sidnei llomasi e
Valdir Fiamoncíní .

Byaardt declarou que
nessés dois anos. 'a JPMDB
desenvodvorã aampanhas
e participará de movi
m.�tos que ebletívem
o apoio flS entidades fi
lantróp�ca� c no campo
político, Iançar candida
tos à vereança e eleger o
próximo piefeíto, cujo
('�ndidato f. Antônio Car
los Zimmermann.

FACISC REnNE-SE
EM NOVEMBRO

"
A Federação das Asso

ciações' ComerciaiS e In-,
dustriafs de Santa Cata-
riniLFACISC realizou
no final de semana, em

\Joaçaba, a sua sexagé
sima quinta asSembléia
quando Importantes de
liberações" foram toma"
das, após as dliscussões.
A FACISC é presidida
'Helo - empresário U49
Döhler, dE' Joinville. Na

oporttinidade, Guarami
rim foi, a CIdade escolhi
da para ,sêdiar a próxi
ma aSsembléia. "marcada·
para ,o mês, dE: novembro,
p�la, constante 'participa"
'ção aos encontros, da
Associação " Comercial,
Industrial e Agrícola.

,

'·Confecções "Sueli Ltda
.

'Ve$t1Ddo beBi Senhoras e Criançes
' "

'

Vá c:onferir a mais variada coleção aproveitando
'aS vantagens do preço e crediário Sueli'

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

F. 12-0603 Jaraguá do Sm _' sc. '

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

, ,'Jataguá (jo Sul _ SC.
,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ReloJ��ria '.

AVENIDA
As

.

mais fia";' IUgestões . p�a presenteS,
.

j6ias, relógios, violões, troféus,
medalhas e .artigos ,de pra�ria estão Da

RELOJOARIA AVENIDA

Na�.e Da._Get6llo Varp'

Funilaria Jaraguá Ltga.
Calhas para todas as fioalidadet

"

Agon também aqueeedore. a

eaerpa 1OIar.

:Rua P�IifC' Schmidt, �79 - Fone 72-0448

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem as suas viagens de· fériás e

recreação. A "Çanarinho" coloca à sua dis

posição 08 mO�E!rilos e confortáveis ônibus da sua
.

frota. VenQa conversar conosco.

AV'o Mal. Qeodoro, 987 Fone 72-1422

.TUBo DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

T�S SANTA HELENA ).-"rDA.
FÁBRICA: RI:IA. JOIIIlVIu,e. 1016 - FONE (11473) 72'1101

ESCRITÓRIO:. RUA CEL. P8OCÓPlO GElII�·ge,..,fONE (Q473) 72·0066
.'

�AR4GUÁ DO SUL- sc

L OS S
FotOgrafias _ equipamentos de eine

, folo _ SOUl e ,video.

. Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

Lanznaster.
la HORA _DE BRILHAR

Jóias, relógios, alianç�s e

presentes finos é com a nova.

LANZNASTER .

Marechal Deodoro, 39-1 _ Jaraguá do Sul.

.--------�---------------------------.----��----.--------�------.-:-
..

_-_.-----

"A Hlst6r.la de B088a gente· DIe pode ficar s6 na saudad�" .

O Passado só é imP9r_t� se o seu t�po' f01 bem empreg�ó-.

Barão de ltapoou
CONFIRA A HISTÓRIA ... "

.'

liA 5,'1 ANOS íeítura, com a �re.seIÍça de' ag�.sto fàle�i.á a' 'Prbf ."::
-Em 19;'0; os disque- do Prof .. Lourivé,l:l Cama- Esthéria LE!Dzl' Fiied:{i�h�. l

disque eram constantes ra, DD. Diretor" Geral do depois de longa enfePni�,"
pelo "Correio) de Joín- Departemento Estadual de dade, -e a fainllia --l,.enz(,:

:: ,\1IiIllel" J q\\e recebia _ ÍIlI' �statística. Segundo
.

a pre��avá P!éito' dê :,�r�:. ,: :
formações fmundadas de ;�'n:prenSô: �Qc�l, em edito- tidão aos drs .. ,W�I�rIJi_}l·
Jaraguá e a imprensa Io- nal, classificava de al- ro . Mazurechen, Fern�m
cal negava qualquer

_

Vß� tamente elogiável o
.
a- da ,Â.- Springin,aíúi!, _ à,s: \

"racLddae à uma reunião' contecímento . pois. '�ra irmãs ·flo�}iösp.itaC·-··B�ó�,;j,
€qm os responsáveis pe a segunda cidade ß0 Es- José, �.� nireto�á da Co- �
Ja políttca de Joinvi1le e tedo a possuir uma bi munídade d,a Igrej.a ':'E'-,

o

oS homens de � destaque blíotéca munícípal, vangélíca Lqterana'- e "dá '=
de Jaraguá, e dizia: 'Não -Realizava·Si€ a �ço:n· EScola'.Fgrticula,r,.

'

Jafa-'
..
·:

se procurou dar .chefía venção Regional da UDN guá .. im;l:u�Iv� ��u,_!;I' p'rq::.· .

pelínca a quem quer que onde a: direção era eon- Iessores, às. di�t9:ras,,'
seja, pois como já ficou fiada, por reeleíeão, aba professeras e alun�s dos "

declarado essa facção dí- srs .. Iríneu Bornhausen, Bstab€le�\I.neinltgs dé ·ßt. .

r.t.girá collectívamente para presidente e JOão sino ao. povo d� !a[ag,1:l�"
seus Interesses,

-

tendo su- Bayer, Filho, para s.ecre- d.o� Sul pele su.�
.

�Po��dÍl:\ "
gerido entre sí. a esco- táilo e Paulo Fontes, �ub ríedade, -po·· }>ad;rß" Fr�� :

'

lha .do snr ,
. Bernardo secretária. Na oca_$;ãe· ciscQ," ,yjgáriq. �,.:e.à::r�",',.,; \,

Gmbba, grende influente usavam Ja palavra ' Ce..quia .,
!e. aQ�. O:(açlor.es, dr. c

•

político e commercíante Iestino Jé Oliveira, Kon Mu;�no ·B. ::(iJ.€'· P,s.z��leif:)k)·.:,,�,
para presidlr suaS reu- der ReiS, Heni'iqué Rupp e Bel.�· Eugênio Victor:,:
nipes, até ser eLeito o JOão Bayer, Oswaldo Ca Schmö,qkel. por osu:as '., -par· .

directóriO definitivo.. bral e PláCido Olímpio 'de.�avras·" consoJ.aq():rt�.� -.- &;" �

·T.iambém não se assumiu oliveira. De Ja:raguá es· beba .da sépul�ra_. -'�r-'!: .J

comFlromisS0 para den- tavam presentes o dr. -Era" ,ano de JeJ,e'i;çõ�s
tro de três annos ·não se IAl:valrO Batalha, Ney e O'

. Juiz._ dr', Ra:QUI ( Ak·· ..

falIar na .independência Franco,' Eue.ebio 'Nuàes, brecht' Buedgens,' dLViW- ,"
. de Jataguá,. pois a idéia -Francisco _Fischer' Junior ga-Va :0 ll� . de .ereiooIe8i. -

,.não' fOi abandonada, mas ErneSto Oéstreich e o j:Uscritos em . 3L�7.:65:
si.in adiada,. Ainda não é àeputado Artur Müller. Jaraguá do Sul ..:.. 5btaJ,
verdade, que o snr .. Jo- . _Eram eleitos delega· anterior 8.351, atual· ...
Sé Emmelldorfer tenha dos da provínCia do Sul 9.899, sendo 6.274 masco

. solicitado· ê:x;�ne�ação do do Brasil' para o capítulo e ,3.625 ·fem., para "'. 30·:',

CaFgo de Chefe Escolar.e Geral, a realizar-se em .seções;
.

Corupá _ l10tal
que tenhé). sido convida- Roma, na mês de Setem- anterior .2.040;'. atual, ... � ;

do o nosso amigo ·Hele· bro e vi'ijavam para a 2.205, sendö' ,1 :�8.? 'más<:!
odoro 'Borges, que· lilão Itália os Padries Honoia- e 620 fern ',,; paià- '.9' s.eÇÕe!f :

aceitou. ,.,. - to Piál:el'a e João, da Guaramirim ,- Tlc>tal an·'; .'
-Estavam sendo' ulti· Ci'uz, o primeiro diretor terior 2.892

, atual'.3.045 �

mados 0S serviços de ail- do ginásio Ide 'F!u1;)arãci Ei sendo 1.968. masc� e, •.

mento da Matriz. Cam o últimO do. Seminário .de 1.077 fem., ,para' 12 .' se-
um aument(!) de dez me- Com·pá. çõ�s; Mas�aranduba, _
tros e da Gonstrnçãe de -

• HA 30 ANOS anterior ? 986. atual; .•'
.

uma torre. mgdificava·se ..:Em 1957, um giaye '3.220, sendo 2.019 .mas.e:
. porcamplet(!l'o seu estio ªciàel}.te entre um cami· e 1.201 fem., para 14�_'
.ló:. A maug:uração ellesse nhão dá prefeitura e ções e .:Schroeder ...;,. , 1.P_: ;
melhorame-'ntc;, se devia 'Uma ·auto1motriz ,áa ·tal antedeI �790, ,at�al';
ao estimado vtgáriO Pa- RVPSC, hã trav'eSsía ·dos 1 .. 081, sendo 7ß4 masco ,e o

dre Stolte, lfIlle tinha lu- trilhos,- se verificava" n,e
. 297 fem.·., paPa . 3 �seÇões '.

gar em agosto e, contava trecho Jaraguá·Ner'(m Ra totalizando 19 ..4t?0," ..,elei
eom ,a presença do Bis.po mos" roubandO a "v'idà do tares da 1'f� Zona Eleito-

, D. Pio.
.

I operário da municipaI:i:- ra1. .

"'.

_O "'Director à:á Ins· (jade Geraldo Voelz, que HA 10 ANOS'

':trucçãO publica", sr. ·Mo também era atleta do ;._lim. 197-7, 0 Grêmio

simatlln, ·em Inspeção, €,", Agua Vetde F.C. _ Esportivo Juventus rei

IO.giava o· profeSsar Vi:l:- Quando, do seu' sepulta- niciava' Sua partiCi.}$ção
gilio R'tlbini e ádjlll'Ftta, 'mento, o s:ecretário do no Campeonato Estadual
senhorita. Piazefla, pelo clube Osório José Sch- no Q�po "1", 4e repeso
ótimo aprovE!itamento reiner pr!O'nuncnou emo- cagem, maf:1 teve seu ci·

dos alunos de sua escoo cionado diScursO de des· elo de vitórias bar:r!ado
la. pedida. p�lo ?almitos, em, _ jogo

HÁ. 40 ANOS �Falecia. também, o dIsputado no lOngínquo
-..Ein 1941, o prefeito estimado cidadão Adolfo oeste catarinenSe. _pela�

Joaqu�m Ria.zera, conlvi- Bruch, depois de pé!rti- contagem de lxO.

,dava as autoridades ci- naz �enferm.ldade, deixan· -No dia 2 de agosto,
vis, eclesjasticas, o de· do -a esposa Gertrudes e Döna Helena Jourdan

putado, os. cOrpos do· o filho Rolli, aléin de' Ruiz, filha do fundadOr f

centes.,. doo establelec'i· legião de' amigos e ado Emílio Carlos Jourdan, .

.

mentos de t:nsinö, mem-. miradores, ;ligado .'

.

cornO completava o seu. 94° ','

bros das assQciações des· estava ao):! assuntos de' ano 'de vida, ela que

partivàs, eomér-eio. indus çomerôfo:.. polí'ti� e ilH· nasc;u ne Sertão de Ja

tria e o povo em gerãll vidades desportivas no rªgua no ano de 1883.

para as- atos da instala· Baependí E' Progresso. Se viva estivesse teria

çã:o da Bibliotéca Muni· .HA '22 ANOS completaâo 104 anos, de

cipal no prédio da Pre- -Em 1965, em cdm�ços. idade.

•

li
,

,

.

,
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• CONCERTO DE' PIANO -

�������.ulal Aimar César �� Hlfllba Saltilho·
. S�ASTIAO .

Realiza -se no próximo
MISSAS' Sábado.. dia dia 3de setembro, às 21

29 de agosto, às 19h na
: horas, no Cle _ Centro ..

Matriz, São l.uiz Gonza- IntegradO de Cultura,
ga; São Judas tladeu e em Florianópolis, um

SãO Franc.aSco, bommgo· concerto de piano pelo
às 7, 9 e,-19h na Matriz, pianista e, arquiteto AI-

11h míssa crioula no MAR ,CESAR DE NORO�
.
cm Laço' Jax:aguaeils$!' . NHA SANT.INHO, uma

MENSAGEM: 'Estamos pnomoção .do Rotary
terminando. o' mês

-

.
vaca- Club Florianópolig,1rin-

cíonal , Est� doinin.gQ é
_ dade e o apoio da Se

dedicado _ a .

-

Familia. cretaria de Cultura e Es
Aliás, não" pcáe�os� peil:' porte e Fundação' Cata
sar em, PastQral" Vocacíe- rínense de Cultura.

náI_sem pensar' Iiuma' fa�·
.

Do programa' constá na

mília.· TlOda vocação
-

es-
'

primeira parle: MOZARTI
tá ligada a. famílía .. Para _ Sonata em Lá Menor.,

que" � famiiià, Viva �. �a- KV' 310; Alegro Maes

refa que 111e cabe ria I� tro, Andante 'CantabiJe'
grejä: .é preCiSo-voltar ä con Espressíone . e Presto

proposta .
explícita' dos _ USZT _ Soneto de Pa-,

valores humanos e so- trarca _ nO' 204 e, São
brenaturais, e convidá- Francisco €Ie Paula mar

'la' ·à. recuperá-los. .

Tlra-' chando sobre as ondas.
zer pára a Vida de íamí- A, segunda pàrts consta
lía tudo O que faz dela de VILLA LOBOS"":' Ba

expr!essão
.

de cris'tíimis� chíanas Brasileiras n9 4
mo viv-o: es sacramentos, _ Prelúdio (Introdução);
o amor aberto à geração Coral (catito do Sertão)
a cesüdade conjugal Area (Cantiga); e Dança
dentro do quadro de pa- (muidinho). As rTl,rês Ma
·'ternitQade responsáve] pa-

. [muídínho]: As Três Mari
ra oquaf convergem mui- asAlnitah_Alnilam e Mín
tas ätencões. tillda. Cirandas_ O Cravo
Como gE'sto� concreto, Brigou com a Rosa; A

participe, neste domíngo.. Condessa; Oue Lindos
a partir d'es . 8h30, da Olhos; Vamos 'AtráSj da
Caminhada Vocad.'Ónal, -' Serra Calunga e Passa,
que irá da Igreja Matriz. Passa pavião.
até o Iuvenato Marista, Aímar nasceu em Lins
onde h8l\.;erá celeb$çãO SP, onde iniciou seus es-

. da Santa Missa e' prega- .

tudos de plano no Con-

_ç_ã_o_,_ __". __,..--:serva'tór.io
-

Musical. <fit,

PRECE �., Cidade com a
.

p�!�a
'SANlA cL!\RÀ. ANA MARIA M�\J,lr

Fazer 3 pedidos sendo n: . Posteriormente es-

1 de, negócio e 2 lmpos- tudo.u no Conservatórío
slveiB. Rezar 9 dias 9 .

MUSIcal Carlos Gomes de-

,Ave-Marias, que' memo Londrina-PR com. a Prof.

sem 'fé será atendJdo IRENE ZIOBER. Formou-

Rezar com uma' vela a- se pela EScola Paulista

cesá e no 9' dia deixar de
-

Arte
.

da Academia

queimar até o· fim, Pu- Paulista -de
.

Música (São
blicar no 99 dia. Paulo) e durante 7, anOs

.(A.L.M,G.) f�i �luno do Professor e
,

.

Plamsta· Gil BERro TI-

ADVOGADA
Ora. -Aurilene M. Buszi.NE1ITI.

Partícípou de inúme
ros c:ursos internacionais
e nacíonals de música
nas príncípaís capitais
brasileira", assím ' como
na Espanha, , na 'cidade
de _ Santiago de Compos
tela e Valência,;, como

também em' Viena,
.

na

Áustria, ,Frequentou cur

sos' com renomades pia
nistas cOIJ.1o Magdalema
Taglíaferró Jaques Klein
Rosa Sebatier (Espanha)
e Paul Badura Skoda
(Austrte) ,

.

Há dois' anos reside na

Alemanha, onde prosse
guiu seus estudos como,

'bolsista do ROTIARY- IN
\rERNATIONAL, primeit
lamente com o Prof. Yo·
RICo ANDO, no "Harn-

. burger Konservatorním''
e posteriormente corri o

Prof. WERNER. GENUIT
na cidade de Karlsruhe ,

Já realizou mumeros

recitais de plano em vá
rios estados- brasileiros
e também na Éuropa ,(A
lemanha e'·Espanha), sem

pre com grande sucesso

perante o público e a
crítica. Atualmente re
cebe bolsa de estudos de
três empresas .

línenses:
Consórcío Nacional Ca
,rav�llo, Frligorífico Be;t·
tin e Dest'Iarta i, Madre
Paulina.
Está matriculado no

curso Pós-Graduação no

Conservatório ··Suq>erior
de Música de Barcelona,
iniciando. seu' curso

.
em

Outubro de -1987 na elas
se do Professor ROBER- -

110 BRAVO., AIMAR
também é formado pela
Faculdade dé. Aquítetura
e Urbanismo Braz Cubas
de MOg'i das, Cruzes-SP.
Os ingressos ,poderão

ser encontrados junto·do
CIC ou . dos integ,rantes
do. Rotary Club Floria
nópoli'S-TTindade. '

O evento cultural re

verterá em benefício 'do

·Hospi�al ''COLONIA
SANTIANA", na Capital
do Estado.

.

Questões. de t�rr,as - acidentes de transito � In

venb�r1Qs � cobrQ,as e advocaCia,em g�i:al. .

Rua. Reinõldo Rau, 86 - sala 4 '-"' Fon� 72-271'1

Esctiiório Contábil �Garci"a
CRC-SC Bob nC? 0075

lIicr1tÍls diCals e cont'b�lI
Imposto de Renda

.

Reglltra de Mlcro-Elnpresa
Confira a eficíência de nossos serviços.

Rua Barão do' Rio Branco, 168 - Fone: 72-069.5

. e
r PERSIANAS • BOI • ESO. DE ALUMiNIO ....

�, . R��L�!�U!�8C I

• "- FONE:(047I) 7M888 ' ...

Persianas horizontais c' é . verUcats,
bolt para banhélrosf.

divisões, toldos, portas sanfolladas, eiquadrlas
e cercas em aluminlo.

Consulte-nosl Fone '12-0995

ESÇRITÖRIO JURlDlCO·

.
JQSé

.

AlberIo Barbosa
Alexa'odre Dellaaiustioa 'Barbosa

�DVOG�llOS
Rua' João Marcatto U. 13 _ 2°' andar, Sala 204

Jarã.guá do Sul,
"

,

..

---------------------------------------_
, ,

H O·N D ANASUBA

AG H.E GaU

CONCESSIONARIA HONDA ·DA" kEGIÃO. CO
MiRCIO DE MOTOS, ASSISfSNCIA TECNICA

'.

E BOUTIQUE �ON»A-WAY.,

Um 'oqwe ·de ..or. Dê ßorela • quem vecê
,

ama. DecoraçéSel, buqu", arranjos, pIDt", oma
mentais, coroas, com eDlrega a domidlló.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENBGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDo'A SUA MAQUINA.
Ru•. Adélla �lscher, 239 tRodovia BR�280)

FObe 72:�..... Jaraguâ do S� _ SC.

Casa das, Flores
.

Jornal do Interior, a

força da Comunicação
, impressa. '

,�

.

, INVISTA NUM FORD 88
, O üNICO 88 QUE JÁ-COMEÇA VALORIZAR DESDE AGOS'fO DE 87

Neste ano, a nová -linha Ford- 88 saiu na fren- te e-já está nO seu' DistribuidO! Ford. ,.

.; Por isso, se v.cê quer úm carro zero,' nãopense duas vezes: compre lógo um Ford 88.

,
. Você pode compr�r atIavés de planos especiais de

-

pagamento, consórcio, ou à bàsEl de troca
-'

por um úsado. Saia na, frente ,'ocê também._ Compr� u� Ford 88, o inv�timt'nto maiS ren-

tvel a curto, médiO e longo p1;'jl70.
., - .

.
.

�.. I]

,..'

� '. -,

]/Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

� Av� Ma]. Deodoro, n° 158 _ j�r��á do SW:l�SC�fOD" '72':1771, 72--1995 e ·72·26t4 '
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./

Ja�aguá dn SU� _ Semana de 29/agosto a 04/setembro de 1987 pAGINA 09CORREIO DO POVO

Inlorme c P 'CORREIO DO POYO� 72-009'1
SINDICATO oos TRABALHADORES NAS

INDÚS1RIAS METALúRGICAS MEC.ÂNlCAS . E,

DO MATERlAL EÚlTRICO DE c

JARAGlJA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Pelo 'presente edital, ficam convocados todos

1')'3 integrantes da categoria proftssíonal lotadas
na empvesa WEG MAQUINAS S!A, para parti
ciparem da: Assembléia Geral a ser realizada em
nossa sede, sita a Rua João Planinscheck na 157,
em Jaraguá do Sul, em data de 29 de agosto de
tQS7, à.; 14:30hS, em primeira convocação, ou às
15:30hs =ra segunda, sendo que em segunda con

vocação a mesma será realizad-t cOm qualquer
número de participantes prese-rtes, Ci fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 _ Discussão e aprovação das reívíndícações .

do pagamento do adicional de insalubridade e

periculosidade;
.

.,

2 ...:.. Outorga de poderes à Duetoria do Sín
dicato para negociar COm a empresa, e o Sín
dícato da categoria econômica, o pagamento do
referido adicional de ínsalubrídade e. periculo-

.

sídde: ,

3 _ Outorga de poderes à Diretoria do Sindi- -

'

.

cato para em i caso de malogro das negociações
.

suscitar ação coletiva judicial; e

4
_ Discussão e aprovação dà quantia a ser

.íescontada de todas os Integrantes que traba
lham nesta empresa, em favor do Sindicato Pro-

fissional. . . . II

'Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 1987.

LUIZ CARLOS. BUSANA I

PRESIDENTE

A Secretaria da

EducaçãO d� Santa Cata
rina, dentro do progra
ma de acervos bíblíogré-.
ficas, distribuiu 910 n

vroS de Iíteratura às es

colas básicas. e colégios,
da rede estadual de !!n
sino. Na região escolar
da 19� UCRE, forem con

tempäadas 25. 'unidades
. nos munícípíos de Jara

guá do Sul, Guarami!imJ •

,

-, Corupá, Schroeder e

Massaranduba., \
_ No período de 03 a

13 de setembro, na Bx

povílle será realizada a

11� Feira Têxtil de Joín
ville, com a participação
de 23 empresas de Jom
vtI1e, Jar�uá do Sul,
Blumenau � São Frands·
co 'do Sul.' A prevísão de

vendas é de Cz$ 20 a

Cz$ 25 milhões, com nü
mero de vísítantes cal
culado em sessenta mil
pessoas.

_ As passagens de
ônibus intermunicipais e

interestaduais estão 19,9
por cento mais caras
desde .e última segunda
feira. O custo de unia
passagem. por exemplo
de Jaraguá do Sul a Flo
ríenôpolís, ou vice-verse,
está custando agora Cz$
119,20.

'

_ Foi de Cz$ •.••

179� 793,80, ia renda _ U·
quida da festa .realírada
no dia 8 de agosto pela
Escola Municipal de 10
Grau Albano Kanzler. A
Direção e 'a APP .estão
agI1a«leçendiO a colabora·
�ão" e tntormando tam
bém os ganhadoI:es dos
números sorteados e

prêmios.

Reslalranle Ilaiara
I,

I,

, AGORA SOB A DlREÇÄO D�
CA,RLINHOS EVALDO

I,

Continuamos 'a disposiçâo de todos, com o

mesmo atendimento e novas opções. Atende-se'
de segunda à sábado, à noite. -

'

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237

Clímex Magazin�
TUDO PARA NONAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

Ja,raguá do Sul _ �v. Marechal Deodoro 260 -'- FOJ\e n-096_!3
Guaramirim _ Rua 28 de Agosto, 1.334 _ Fone 73-0259

I,
II

Escritório Contábil' Barni
Oferecemos' serviço de contabilidade em

geral e assessoría especial às micro e peque
nas empresas'. Desconto de 20%' à associados
'da AMEVI.

.

Rua Venândo da Sllva Porto, 331 � Ao 'lado da ,

Comereíal Flo1'!láDl

Serrária Jaraguá. ·tlda.
(BEH�ING)

Vendu_de madeira em geral e .servícos dé
serragem

Rua, São José n° 143 _ Bairro Jaraguá Esquerdo',
Fone 12-2963

I �

.
C h - a-I é

IMOBWAlUA E'
'UPRESENTAÇ()ES �TDA.

Rua ReiJl9ldo Rau 61 _ Fónes-72-1390 e 72-2321-.
'

_ eRECI 6"3-J.

'Uma casa em alvenaria com área d= 250,00m2:
edificada em terreno de 1'- G13m2. na 'Rua Le
opoldo Manke .próx. eo Clube Beira-Rio.
Um terreno com área de 567,S01ll2 na Rua Con
rado RIegel próx. lateral' Mal:. DeÓdoro.
Um terreno' com área de 2.060m2, nà Rua: .Join-

, ville BR próx, Portal
_

.

"'-

Um terreno .com área de 208,OOm1 na Rua Joín
vílle BR próx, trevo de Schroeder
Um terreno com área

_

de 840m2. na Rua 25 de
julho próx. Trevo da Ilha da Figueíra V. Nova
Um terreno com área de 2. 2:)'O,00.n2 na Rua CeI.

Procópio Gomes de Olíveíra, próx. Máquinas
Pamac,

.

Uma casa de alvenaria em construção. na Rua
Max, Wílhelm com área de 350,00m2, próx.
Pebídas Max Wilhelm.

ELETROLAR
Comercial de· Peças Llda�

ASsistê-ncia técnica em máquinas de costura
tndustríaís e domésUcas, peças, acessórios e agu
lhas em geral.
'Oferece também assistência técnica autorizada

em aparelhos Amo, Walita,
/

BrUÁnié)., Black &

Decker, Faet, GE, EletroIux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, ,além do mais completo estoque de pe
ças e acessöríos.

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

Jaraguá de, Sul·SC

, ,"
.' "" Promovendo

�.

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

� 'KOHLBACH . Jaraguá do Sul
.

...• •

: .... ••.•.....• .•.••... MO!ORESElErmCOS. pelo Bra�il afor'a.. .

'

.'.

•

• ·:·e
.,' '. ' �

. )..;:
•

,
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Juca Serrano A
' !

- INFORMATIVO ROTARIO
.

1::'0 ';<>��c��:::r J da Sd�d'!'c�a��. i�:. salam.n�s de mou- ..•�I O '.uat!Ô-Mei.a:--Mas conto só para usted Noeetegê usted avíventa patrício, você se instrui. �.
_

.

,

. Cinco -

. '_
�

que las'cousas buenas da as maís belas tradições,
E '

.

t d
I

t do'

.

. .., .

vida
'

as maís galhardas ema. se us e com .,'
o o gar .

, - bo ,"'Uttidos para SeIrvliJt Ded.Icados à Paz"só se dão ao buenaçot > çoes ,"
, 'd' .

�
.

.

1 d que criaram o gauchísmo: contar um causo, . espa .. ENCONTRO SUL _ presentsnte do Gov. do i

pros maievas �u .argo- ," ........

h d
'

- BRAS'I EIRO nOLlO Dla ó.
-,

"

as lutas, a vida campeíra, c a o" "

' .' L 'c , �sttijto 46:.:l'" Franõísco

É
ç

ít e falar. a tragédfci missioheira" serás bagual façanhudo PLUS , .Borssarí Neto, Aldo' A-
scui e ,o.qu �ou , que los recuerdos

.

'des. por ser dono do potreir�, I
Realizou-se ,la Capital brahão Massih e ),érgio

, .No .eet��e voce abrE; pertá:
'

que hombi e quando ,e \, do Estado, no dia 21 do Levy.
de ínteíríto o cor�a.� E há floretos de' ferros m.aeh� .'

.l corrente, uma Importen- .,' ,'"
quando vem recorl.fOçao

s 'r' d 1 ue mnguem lhe pisa no te reunião no Hotel 'Di- ROTARY CLUB
dessas de lsmbrar o pago na memo .as os aal S , 'h

-
,

'FL'ORIANÚP'O I'S
,

'
-, : e be ':uais , achatendc

'

a- pORC O. . .' .' plomata, convocad� . pelo .', L
quando, da voz da ,cor tas

g
"

p vem,' compenha, mateer Gov .. \Marle Sousa" com TRINDADE
deona,

I cl" <h'. pelas selvagens coxilhas o amargo. a�s presenças do Gover- ,Na mesma data, ainda
Vem uma me o. ia, c o

onde não �xistem tron� Es ui bom ficar de ma- nadar do' Dístríte;" de em Florianópolis, às
.

20
rona,

"
,

., eiras,,' no

m I
Maximiliano Ferder, Co- horas, n�, ,�est. c:a�anã-que so quem ouve. e �ue:m aljámbrados, man- e fazer, um íachadão, ordenadóc Intenaacíonal .Santa Mônica.

.

realízou-
sabe.

_

_ 'gueiras _ não. índio-vago, meu ; er-
da Campanha Polio �lus se ß entrega da Carta

Não 'án�e de marce quen- sÓ a bravura dos cerres. mão, na área de �ACAMA, do C?nstitutiv� ßo maís' no- .

te _. ou entonces à là' cria!
.

Camp. Ivo Arzua. Perei- vo clube rotário da Dis-
nem herageno Ou' bolea- Relembra.gado no pampa, se te fazes .de sanehe ra; da Comissão lia. Dis- trttó 465, que

.

contou
do,

,

-

'

o pingo, ;_t- invernada, . tríto 464 e de :Carlos com a presença 'do_alto
d b Ih d d reage, I

-

.,

não se ponha angur,rea o es
..

aru es a arrea ar
algariado, andarengo, A. '�F1IYIm da -Canpanha mundo rotário do'

por andar pelas caronas. seja no Rio Grande,
frio como o Minuano. Folio Plus, Buenos' Aires distrito' ; 'f-" dis t r it o s

O, eetegê é de mi ílor seja:_m San!a Catarina, - <: AIge.n.tliina. Na' oóasião '\ i�inhos, bern como a

'pra se campear o. amor que sao ermaos de rela- Mas se você olha ,e não fizeram-se representar representação. do Frefei·
e char,ar com buena cína .vê os Rotary chib's de FIo· to Andrfno peão víoe-
gentê. "

los que não vivem de não pense 'que eu dou rranópolis, Crícíúma., Cu- Prefeito, Pe'drp, Medeiros
No ,éetege usted es um traQlpa; changui.

'

,rit'i;ba, Rodeio; FlorianO- reunindo 166, peSSoas ,nu

egual E· qúando· a prosél evolui Vem, élmigo, 'entra aqui, pol1lis·Leste, - HaI. Cambo- ma bonitá festá que fa-

I n·o
.

gal- d vem, bailaI com' uma r,i'u', "'ur',i'ti"'b:>n,o,s, ·=0....:- . zia- te.mpo não mais' "a-quando· a egrito, . pra causos, esses mais "" ........ n .. <ur i '

P'a-o, . _

'santos, chinoca
.! nóP9iis·Esitreito, Ja-raguá contecia. ParalJieiüzam.osl

f 'd o).. invitante: ' ç d dtomando o seu chimarrão, pra. mßlt�, pra campos
HQ .an'. ang, dO. SuL, ,Curtilt�ba.pe8lte, aos sQcios -iVn a Ores

./
COJIl a india� assunta santos,' •. va)s topar num redep�n· -

Joiin:Ville·Sul e Laguna, A�tai� A.c.orde, AntÔllio
,entre as -ale�res 'piadas pra m�sté�iqs" apa�tçõés, te. d"

',ouv�lo exposições, d(e. ViveirOS Liber.al, Filhp,
e no contai" as gauchadas pra ]esUltas, teSouros sorongos um ,c�tegê. lnpnsha.çõeS e i�struções Alntl:ônio Hatz Sobrinho

.;;. �. bein comb as- posições a Ant�ohio \7jç.torino A�ila �

-- serim ,tomadas com res- AriovaldO
.

Stelle (Presi�

'Cll'Olii"a' '7e�Ie'rI-na'lI-a peito ao desenvo�vimenl.. dente), César August<;>
\ l

"

'�.," y ,�
,

'. . to da, CaII}Panha" Pólio Olsen:; . 'Curt. Antôni_ó.

S'eR'
.

W'EITZE'R Plus em todos' os setores Beims, Diogo Nei Ribeirö
,

'.
.'

"

..', . Qs trabalhos tiveram ini� Diorúsiö Alb�p Bacf�,
W A L DEM A R S C H W Erl:T Z E R cio às 8:30hs. e",se es":" Edégar Reginato, fernan,:

tenderam até as primei- -do MansuI de Aguiar,
i:as horas da tarde,' a�mC!' FranciscQ -Zimmerínann,
'çando o grupo :no pró·' Gi'herto Amoriim SoutQ,
.t'Jrio locaL '.Além das/-João Afonsp Nolf Dami-

persona:l1diades' acima a-.-.ani� ,30sé Mattos Filho,
pantidas, ,psiiyeram 'ainda Lecian. Ménd��s Slowinski
na reuniiiC' ,os rotarianoS. (Se,cretário). Marco�
seguintes: Arnoldo Sua- Wandiesen, Narq� .W�s·
rez Cune9. Pedro Milanez trupp, Paulo César Ma
Carlos Olívio: Nascimen� deI. da Silva Paulo RO
to, Valdlr Feuser, E. V�· berto Garcia,. Rudney
S,cQmöckel, Dario MaCiel. Otto ptütZ:enreúter, Val·:
Sebastião dé Souza, 'Ge" dir ..Bonomini §! Walter

" E.ovênciO Mattos Neto, Barce<lOS\ Felicidadles aO

José Baracuhy, Osny Lis n,ovel \ clube!
.

.

boa
- 'Alfred Heilman:n, ,Da Comissão de Rela

:Re��cJio FiScher, LU!iz 'ções Públi'cas do -Di:strl.-
Roberto Franco" () . re- tó

-

465, Ano 87/88) .

Jaraguá dn Sw_ Semana de 29/agosto a 04/setembro de,'1987

ÇliniCa de pequen()s e grandes animais, �irurgias, vacinações,
raio _x, intemàmento!!,. boutiqUe.

Rua JolnYllle, D' 1.,í78 (êm frente ao Supermercado Breithaupt)
, flone .12·2548 ..:. Jaraguá do Sul' Santa Catarilía '

DR.

.' ,

UID século-nos'so Premio é súa'confiança
. " �,..'

.

1881 198:7
f

-

I

A,I,írica Latiaa Seguros
,

Ruà ExpedÍcio�o Gum�,.:dRdo-da SUva n' 90, '1'-ilDd"r, Sala 2
.

Fone 72-1788 _ Jaraaué·do Sul. _' -

FO'FO _ SOM � VIDEO
'Av. MaI._ DeOdQfO 252 ...,. Fone_, 72-()25t.

lANÇAMENTOS DA SEMANA.
Mundil'lJ Filmes _, $elados: Dot;sj� 51- (policial) A ,Morte ao Vivo (Drama) � Ebsa Vida Mi.a
(drama) Ellie (cpniédia).' GLOBO., VIDEb selàdos; FlcrE'sta de Esmeraldas (Aventura);, Fuga
de Nova York (Aventura) prim�·jera para ":'Hitler (Comédia); Giprdano Bruno (Drama); Aida
(Operp.1 ,Ana, Kárenina (Ballet) Ameriean BalIet'{Ballet); orfeu do Camaval (Drama).

OPPU'S
Vídeo -Clube "e·Loc(Jdora

pAGINA 10',

Postf" de Vendas' MàrcaUo
.' �bàpé_"b��é.r"-wSelr__ c�Sas, "�b��r

<

, - be:nnudas e cordas. -

EID' fr�te
.

i\ f'briea. _ AJBplo estacionamento.,

Folo Piazera
/'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONGRFSSO DAS

Testemunhas
de Jeová'

As .1!ef>temunhas de

Jeová aguardam com

expectativa a realização
do Congresso Regional
intitulado: "Persevenar

I'

com Alegria em Prova l

ções T�a7 -i Aprovaçã
. ,)

de Deus" €> são,

espera-r'
l

dos membros das cída-;
des de Itaíai, Jaraguä do \.,
Sul. SãO ,'lE:HtO do

'. �ul'f ,I,
Rio Negrtnho e Joínvílle] ,

.
a sei' realizado no Giná-i I.
sto de Esportes Ivan Ro- "

IdflilgulE1s, nos próximos �
días 5 e 6 de setembro,)\
em Joínvtlle , ((
Um dos temas príncí- i

,pais a ser díscorrído se

rä. "Pode Usufruir. Desde
Já a Vida em Paz", .

e

será abordado pelo sr ,

Alberto F. Cunha, repre
sen tante da Sociedade
jIjorr€ de Vi.gia, ,órgão
turídíco das Testemunhas
�e Jeová TIO BraSil. No
decorrer da programe
ção havérá uma sessão
dirigida especialmente
aos que já estudaram QS

preceíto= bãsícos 'da Bi
blía e lue já . harmoníza-.
ram as suas vidas _ 'pbr
eles, quo se· intitulará:
liA 'Paz com Deus por
Meio da Dedicação e do
Batismo", havendo na

sequência o ato do ba
tismo dos novos mem

bros da organização.

COIUD'I
Evangel�ca'

CULTOS: -Domíngo, nó
centro, às 8h30 em, ale- -

mão e, às 19h em portu
guês .. CUR:::'OS: de Ba
tismo dia 5 de setembro
iniciando às 15h e de
Noivos, dias 19 e 20 de
setembró, cOm 'inicio dia

,
19 .às 17h.

'

Informações
pelo telefone 72-08�2 ..
RE1iIRQ: De 28 a 30' de
agosto reali1a-Se no C�m
tro

.

Shalon, em Nereú
Ramos, um retiro para
casais na Paróquia Cen
tro. LEMA DA SEMA
NA: Dous resiste aos so

herbGs, contudo· aos -hu,
mildes conCede a sua

graça. 1 Pedro 5.5 ..

.... :.,.�_�;,
I

JARJ\8UÁ:30�05 BEMTECIDOS.
!:

•

IIiTERIM'OYEIS
Intermediária de
IlDóveis Lida.
-VENDE-

_1 casa em alvenaria cl 100m2, Jardim S. Luiz
_1 casa miste cl 117m2, rua Bertha w.eege, ter
reno de 2. 500m2
_2 terrenos de 900m2, px ,

. Argí, Jaraguá
Esquerdo ,

_1 terreno ci392m2, Lot. Centená:r.;o, px. Weg II
_.1 apto. Edifício Ana Paula c/188m2, 3� andar.

R. João Píccolí, 1(}4 - fone 72-2117 : Jaraguà do Sul

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO. SUL

EDITAL DE CITAÇÄO

O Doutor Júlio César Knoll, Juiz. da 2' Vara .

Substítuto-vda Comarca de Jaraguá do. Sul, Es·
1ado de Santa Catart1na" na forma da lei etc •••

FA? SABER a. todos quantos o presente e

dítal ds -cítação virem Ou dele conhecimento
tiverem com o prazo de vinte (20) dias, que
tramitam nesté Júizo e Cartório -íe . 211- Vara os

autos da Conversão de Separação Judicial em

Divórcio N° 2.545, em que é requerente OLI-·.
VIO SCHUNKEL, brasileiro, separado judicial
mente. operário,' residente à r. Jaraguá n° 145,
nesta cidade e .Comarca, e requerida MARLE
NE DE OLIVIERA, brasileira, separada, proíís
são incerta, 3'4 anos, moradora em lugar incer

to e não sabido alegando em resumo que a ré

querida- casou com o requerente' em 08/08/1974
dessa. união tiveram uma filha de nome Símo-
.ne Schünkel, da qual o Autor sempre cuidou e

a (lUal, como, consta da setença oe desquite de
n9 5. 0C)OI84, 'ficou sob guard,a dos avóS pater
no,. que o casal não tem 'bens a partilhar como,

a requeric1a encontra-se em lugar incerto e não

sabido,-mandou o MM. Juiz de Direito_expedir
o presente edital" com o prazo de (20) vinte

':lias ficando· a mesma citada pi\ra, conteªtar a

açãÓ, querend.o, dentro do prazo de quinze (15)
�iias, sah pen� de serem tidos' como verdadc::iros
03 fatos alegados pelo requerente. E, 'para que
chegue ao conhécimento Qe todar. e em espe
cial da requerida, fOi' expedido o presente edi-'

tal, que será publicado na forma' da lei
.'

e afi
xado no átrio do Forum. Dado e· passado nestp
cidade ('le Jaraguá do Sul; aos t1 eze 'dias

'

do
mês de julho 'do anO .de mil nm'ecentos e oi

tenla e sete. Eu (Adolpho Mahfud), Escrivão.
. JuJiciat o subscrevi. .

'

JULIO CESAR KNOLL _ Juiz Substituto

PÁGINA 11

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO sut

O Doutor Júlio César ,KnoU. Jutz Substãtuto
em Bxereícío na 1\1 Vará da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina; na forma
da lei etc...

-,

FAZ SABER a todos quantos o presente' edi
tal de citação, com o prazo de trinta (30)" dias,
virem ou dele conhecimento tiverem e ínteres-.

, sar possa, que por parte de ARNO GUSTjAVO
RAMTHUM -e ANA FUSI RAM1'HUM, brasilei
ros, casados residentes e' domicíhdaos à Rua
Reínoldo Rau n? �56, nesta . cidade e COmarca,
através de seu bastante procurador, advogado
Dr. Reinaldo Murara, Joí requerida a ação -de

. USUCAPIÃO N° 9.630, pera aquísíção do . se

guínte ímóvelt., Um terreno urbano sem ben
feitorias, com a área de 1-87j50m2, distante a

.

51 metros da 'esquina com a Rua JOão> Marcatto
fazendo frente com 1.5,00 metros com a Rua 19,
Rt>inolao Rau, travessão dos fundos com 1ß,00,
metros ein terra dos requerentesARNO GUS1JA,VO
RAMTIJ.UM e suamulher, estremendo pelo lado
direito, com 12,50 metros em terras de Harry
Buchmann. e pelo lado esquerdo, com 12,50 me

tros e terras de Sebastião Rocha. DESPACHO
DE" FLS 18:_ Designo o día 19/10/1987, às 9:00
pala t�r lugar a audiência anteriormente desig
nada, cumprírías as demals determínações já,
exaradas. Em, 04 de agosto de .187., (as)' JÚLIO.
CP-SAR KNOLL _ Juiz Substítuto em exercício
na 1 \l Vara. E, para que chegue ao conheci
mento de .. todos os ínteressados ausentes, incer
tos e desconhecidos, foí expedido o presente
edital 'que será publicado na fcrma .da leí e

afixado no local de costume, às portas da Fo-.
rum, correndo o prazo de 15 dies, para con

testarem, querendo, à ,contar rla setenca que
justificar a posse sob pena de serem tidas cama
verdadeiros os fatos alegados pelos autores. Da
da e passado nesta cidade de" Jaraguá do Sul,'
aos quatro dias do mês de agosto dQ ano de

. 1987_v bu (Adolpho Mahfud), -Escrlvãe Judicial
() subscrevi.

-

JúLIO CESAR KNOLL
Juiz Substítuto em exercic'io

FISIOTERAPIA E REABiLlTAÇÄO
Mf:DICA LIDA. '

.

Francisco Vieira Rodl'igúes
Ortopedista e Fisiatra

.CRM _ 1'445

Rita de Cássla G. Grubba
Fisioterapeuta

CREFITO _ 3404/F

,

'.

Cleusa L.S. Woblgemuth
.

Psicóloga Infantil
CRP _ 2390- .

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

Unimed,
.

AddeIite de 1traballío, Kohlbach e

InÇlmps.

Hospital e Matemid�de São JOsé _Fone: 721977 .'.

UmnovodesarlOda lueu
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nós temos tudo c>

·

para a radara todos.
..

� ,Ven a conhecer :

I a linha Chevrolet ..
87.

Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.
Nós temos o carro que voei necessita para preencher as suas exigências.
Sata rodando com o que existe de melhor:' Monza. Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novídades-e as vantagens, além dos planos de

,

financiamento facilitados.

FURGOES, FURGOES'IS0TIRMICOS E FRIGORlPIcos
Jaragué Esquerdo Rua Dr� Ennco Fermi, 11a - Folie 72-1077

-,

[II 'E-mmendörfer Comercio de/Yefculos Ltda.
AV.,M.I. Dl!odor?,557 - Fones',72·0655 e 72-0060 - Jaraguá do sul·se

PlANI
,

-

lida.& 'eia.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços. de trator

com profíssíonaís altamente especializados.
_ Rua João Januário Ayroso, 7l?_ _ Jaraguá Es

querdo _ Föne 72-0300 _. Jataguá do Sul _ SC..

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

O Doutor Júl10 César ,KnoU, Juíz Substítuto
em lixerclcio na 1" Vara da -Comai'cã de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na formB! da

. r.�lf 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 deHILÁRIO BERNARDO

DORNBUSjCH e }jRENA WACHOlZ DORN�

BUSCH, brasíleíros, casados, residentes e domí
c'Iiados nesta cidade e Comarca através de

Seu bastante procurador, advcgado Dr.' Alcides
Cardoso, foi requerida a ação dof. USUCAPIÃO
N? 11.037, para aquisição do seguínte ímóveli.,
Uma-ärea de terra situada em Jguá do 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 lotee
.mento ds Giardini Luiz Lenzi em 90,20m; L.

esquerdo em três linhas, sendo a 1� 46,30 com

terras dos autores; 2� linha também em' terras
rios autores com 26,OOm e 3� linha com a rua

sem nome 242 com 44,OOm. DES,PACHO: FIs 08.
R.H. Designo o día 08/outubro/1987, às 14:00

hs.para a audiência prelimi�ar Por mandado,
ínttmem-se, as testemunhas arroladas, cítando
se aquele em cujo nome estivar transcrito o

I imóvel, os Seus confinantes e o Dr. Promotor
� de Justiça. Por edital, os réus eusentes, íneer-

�os- e desconhecidos, com o prazo de 20 dias.

Cientifiquem-se por carta A.R 0, �,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 ee agosto de

1987. (asl'JOLIO CÉSAR KNOLL _ Juiz Subs

títuto em exercício na 1� Vara. E,para que
chegue ao conhecimento de tortos os interessá

dos ausentes, incertos e desconhecidos, foi ex

pedido o presente edital, _qUe será publicado na

forma da lei e afixado -no local dê costume, às

portas do Forum, correndo o prazo de 15 dias,
para contestarem, querendo, à contar da sen

tença que justificar a posse, sob pena de serem

ridos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores. Dado' e passado nesta cidade de .Iara

guá do Sul, aos sete días do mês de agosto. do
ano de 1987. Eu(Adolpho Mehíud), Escrivão

.Judicíal, o subscrevi.
\

JúUo César KnolLJuiz, Substltuto em
�

exercícío

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oliseja: Sesi 'inicia/-neste sábado' 'a maio,r competição classista
, ' � I. .--:--..... -

-
,

..

Só .holãl e vllibll .. classificadts lOS Reuillais···
Somente o bolãO e o

voUbol masculino, das
seis modalidades que

partiCiiparani 'dos Jogos
RE;gióniai's Les\tel\Nor�,
em 1�mbó, obtiveram a

clàssificaçâo para Os Jo-
,

! gos Abertos, de Santa
'

Catarina, de 16 a 24 de
outubro, em Cricíúma. A

gIiànde u:�cepção ficou
com o futebol de salão,
'que de quínto colocado
nos JA':;;C do ano pas
sado, não classíftcou-se,
face a

.

derrota Imposte
Ror PomelOde por 3 a O
na r�quin!a-feir�", qualífí
cada .de pura fatalidade.
Além do -íutebol de sa

lão, não obtiveram elas-
_,

síficaçãc o voläbol fe-
minino, xadrez e tênis de

o' Centro de Atívtda- As modalidades "'em
des do Sesí de Jaraguá díspute: _ Masculino
do Sul abre às 18h30 des atletismo, basquete, ' bo
te sábado, dia 29,no Gi, cha.. bolão íßcm, bolão
násío de Esportes Artur

,
23cm, volibol, .futebol de

'Müller, a, 611- Olimpíada salão" futebol suíço livre
-Sesísna Jaraguaease (0- futebol -suíço veteranos,
LISEJA), que

.

será
'

a "handebel, cíclísmo, tênis
maior competição polies- de campo, liro ao alvo,
portiva classista da re- tênis de mesa, dama, tru
gião, com - 29 empresas cö, 'dominó, xadrez, ca-'
participant-es, .4.500 atle- nastra, sinuca. trilha e
tas 'envolvidos, 22 moda- general., No temíntno _

lidades no naipe mascu- atletismo bocha, bolão'
Uno e 10 no feminino.

-

'23cm, voübol, handebol,
Além do especto espor- tiro ao alvo, tênis de rne-.
tivo, a Olimpíada asso- se, dominó, canastra ,e,
ciará aspectos culturais ainda, concurso de raí-

A Associação Atlética e artísttcos (na abertura) nha da OUSEJA, este no
"

Banco' dó Brasil, de .Ja- e sociais (no encerramen- ,e!nderramenfo, marcado 1

'Iaguá do Sul, encerra to).
'

para 26 de setembro, no '

neste domingo, día 30, a A OLISEJA 'Vai de 29 Grêmio Esportivo Juven-
2� Olimpíada da Inte- de agosto a 26 de setem- tus,

'

gração, em desenvolvi- bro. Participarão aS em- /

mente desde o dia 14. presas Confecções'
. Neu- As dísputas começam

.
em disputa. de 16' moda- zoa. Metalúrgica Lombar- neste domingo, dia '31.

,

lidedes esportívas e duas "di , Malwee, Confecções Para a abertura da' O·
de caráter cultural, que' iTiörr.es, -

Indumak, Weg Iímpíada, marcarã". pre
'são o concurso literário e Motores, Weg Máquinas, . sença, além de autorída
'concurso de di:scipl�ajl IMenegotti. Carroçaríes des, o superíntendentemeíra quinzena de se- -

comportamento e apre- Argí, Seara, Marísol, N� dö Sesí 13m Santa Cata-
tembro , De Jaraguá do sentação , Esta Olimpía- ves, Metalúrgica Trapp, rina, Walmir Osny ES:
Sul, participarão Cruz de

-

da objetiva também a Cerealísta Urbano, Lulí- píndola, que deverá a-
- M�lta e .Potatogo, que formação de equipes pa- mar, Alímenticios, Sasse. riuncíar o início "das
terão, como 'adversários ra representar a Asso- Bretzke.. Moretri Jordan, obras do ginásio de ' es
equipes df'. Joinville, cíação na '1911-' Jornada, Kolhbaclh, Weg Aciona-" portes do Sesi. . Como
Blumeneu. Biusque e Esportiva Catarínense de mentes, CSM Máquinàs, atrações na abertura a

I\tâJjai, segundo' Walde- ÀABBs, marcada para _

os Borracharia Wolf.
.

Mar- presentação do Grupo
mar Vietra, .pI1e�idente dias 31 de mQrç01 10, 02 catto, Artemóveis Gielow Folclórico Ger.inânico E-
da LJF. Nos próximOs' e 03 de ahril do próximo Celesc, Corpo de' Bom- delweiss' (S.' BentO) , e

dias havfirá Íeunião com ano, em Jaragua do Sul, beiros, hldústrias Reu- nú,meros cc' ginástica
�

de
-representantes dos du- quando par;} cá 'deverão nidas, BebIdaS Ma� Wíl- solo pelas CMEs dé�' 'São
bes, para os, acertos fi- convergir mais de mil a- l'i.elm e 'Êstofados Man�, Bento do Sul ·e, Florianó-
nais, cOroo data de iniciá tletas abebeänos" de to- ..-nes. polis..
'fórmula dt; disputa�' e ta�

. do o Estado.
bela de jogos., SCHROEDER: OS NúMEROS DO TORNEIO ",-' ,

BOTAFOGO- VENCE
. C_ONTINUA --O '

VARZEANO' A Comiss,ão Municip�l EC Aliança, 40 lugar
Para a Jfsta de entre-; de Esportes de Schroeder EC OHmpico e 5? hígar":"

ga das faixas e do t!Ü'" O ,59 Campeonato Mu- concluiu 0- Torneio de EC Internacional. O -go�féu comemorativo a, con- nlcipal de Futebol Var- Futebol de Campo, em leador_ foi Jos$ Campes-'quista dO' Campeonato zeano, da DME. tem par- disputa da Tlaça -Vereador trini (Aliança) COIij. . 6"
,ee Futebol Sênior" o B9- ti'Clas' válidas pela' segun- ,Gr.egó�io, ,Alois Tietz,' gols e Os goleiros, menqs
tafogo da Barra do Rio da rodada da fase semi- vencido pelr. Grêmio Tb- vazados foram Rudimar
Cerro , recebeu dom�ngo final- neste dom�ngo; nO maselll:i. que :np partida Rubin (Grêmio inomasel
à tarde a equipe do, Gr.ê� ,Estádio do NOva Aliançé!" extra, na prorrogação, li) e Renil(lQ Konell (Co-
mio Esportivo OlimpjcO, em Tl'ês Rios do Norte. derrotou o Comercial EC mercial), cada' qual c,om
de Blunfenau, ao qua� pela manhã jogarão Es-, por 2 a O, no Estádià 6 gols E'ofridos durante
venceu peT 1 a- O. Foi trada Nova Je Santo An- "Júlio Bar,er", do Flumi- todo o tOrneio. A equi;-frª,cä a presença de pú- tênio e Bangu x Olaria nense EÇ,' antigo Barão pe maijS iiIscip1linadh - foL,'
blico em y;sta das qecF e, à tarde, Continental'x do Rio BrancO e que de- a do Grêmio Tlomaselli e"bes dos, campeonatos Canarinho e Vila Lenzi verá sex: tl)il!IlsfoTmado os ataque;; mais positi�atarinens.� e 'paulista.. x Nova Aliança. ein Estádio Municipal. O vos foram do Aliança e

coordenador da CME, Grêmio TIomaselli, . coni
Arlindo SGh�ffler. infor- 15 gols, cada.
mando os 1íÍlmeros finais O Grê:râo Tlomaselli
do 1/orneio, que fOram:

'

também sagrou-se cam-
. campeão _ Grêmio To- peão na ciltegoria de 'as
ma'seUL vic€'-c,amIkão _ plrantes àO 'vencer o

COI?ercial EC, 39 lugar _ 'Comercial TiOr 2xl. Nes-

mesa.
O xadrez era outra

modalidade em que acre
díãava-se numa possível
classífícação . O volibol
feminino, e o tênis de
mesa, participaram maís

pare, tomar experíêncía.
O Chefe da Divisão de

.

Esportes, Raul Rodrigues
embora decepcíonado.
com as desclassificações,
disse qus 'houve- empe
nho por parta dos atl�
tas, 'mas que as surpre
sas sempre acontecem.

"EspellávamQs classíücar
três QU atê mesmo qua
tro modalidades", sali
entou.
Raul elogíou a orgã

nízacão. a amabilidade e

O, excelente tratamento

recebido doß tímboenses ,

Para os JASC, Jaraguá
do Sul deverá competir
no .attetísmo masculíno/.
feminino, judô, ginástica
artística. seltos ornamen-.
tais, punhobol, bolão ,e

. volí'bol masculino._

AABB :" encerra a
�" .,-,

s'ua Olim,píada

Lili abriu certame' da 2.; Divisão

�UllCA' BAlllrlRIAB
VENHA·CONHECER OS PRODUTOS DE QUALIDADE,

.... ·OECA E.ClDAMAR·
•

.

•
_

,/ .. ,--o;

A Liga Jaragueenss, de
Futebol deu início 'do-

,

l1)ingo o Campeonato da
2� Divisão de Amado
res, que tem a participa
ção de-nove clubes -

Olípê, Rio 'da Luz, Vitó
ria, Ponte preta, Guara
ni, Aliança, Grêmio Gari

. baldi" América e Çhico
de Paula. Na rodada
inaug\lra( :pf'lo Grupo 1,
I'onte Preta 'Ox5 Rio da
Luz e Guarani' lxl Ali
ança e. pelO Grupo 2, A
mérica lxl .' Chico de
Paula e Vltórla 2x2 Oli·
pê,. (pela segunda rodadà
jogarão neste' domingo,
diÇl. 30, Ponte Preta x

Guarani, RlO . da Luz x'.
Aliança, Clico de Paúla
x Vitória e Garibaldi x
America. Nas prelimina-·
res, jogos entre �spi!an-
tes.'

'

ESTADUAL, AMADOR'
O Campeonato Estadual

Amador. patrocinado, pe
la Feder.açilc Catarinen-'
se de Futebol. deve ini
ciar aS

-

dispu tas- 'na
-

pri -
'

.

\} ,.

,

·FÁCIUNSTALAÇÃO:
• GARANTIA DE'
FABRICAÇÃO

� COR'SEGURA
.. RESISTENTE A
PRODUTOS:DE LIMPEZA

Lanchonete .,' D_isney',

-ART.E LAJE'JARAGUÁ LTDA.'
LAJES PRÉ IIIOLAIJAS - MAt_ERIAIS DE CONSTAUçAo

,

, RUA AmONIO-CARLOS FERREiRA, 850
FONE (0473) 7�1011 -.JÁRAGUÄ 1)0 SUL- SC•

Lanches, refeições. bebidàs, gorvetes e. ponto,
�e encon:tro parij um b{lte papo, amigo. Qu,eremos
servir bem. Aguél:rdamos a SU'1. visita.

Marechal Deodoro 507 _ 'defronte, o Colégio
Sã() ,Luis.
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Frentes de trabalho execptam obras em· escolas e paviPl�ntação
Is ,Inotações de Flávio 'José

_ o PFl. de Corupá
realizou nova reuníäo
comunlltária, uo Salão
Krüger, em Rio Novo,
comandalda pelq presi·
dente; vereador Ernesto
Fellpe Blunk. O edil já

·

tem o sinal' verde de
Vi1$on .K1einfiblng para
a sua campanha rumo ii!

Prefeítura, com ou sem

col1gação. A Frente Li·
beral já tem qu'1iJ.ze cano

dldatos ii! vereador "ma

peados" Para concorrer

nas eleições do próximo
ano.

_ O presidente Orí
,Vjiil Vegíní, da Câma
ra de Jaraguã do Sul. vai
contratar para assesso

rá-lo nas ar'vtdades le-.

g.slatiivas, Clsmendeau
do Amaral e Silva, o

"Meío-Ouí'c" . Pelo visto

Vegini tem' restrições ao

trabalho; do díretor da
Câmàra e quer resguar
dar-se.' O pagamento do

assessor, diz. será feito

pelos seis vereadores. do
PDS, o próprio e' JOsé
Gilberto Monel.

_ O recém-eleíto presí
dente da federação dos

Dlreto�es Lojistas de
Santa Catarina, Udo

.

Wagner, aguarda conär
mação di) convite feito
ao deputado Gúllhenne
Afiff Domingues, para
palestra ao empresaría
do catarlnense,

-

DIa !Sua
\

posse, Mnda sem data�
:e possivel que venha a

Jaraguá
.

do Sul, mas tu
do dependerá do seu ttí
nerá. e dlspoDl1biUda·,
de de tempo. Está qua
se certo:

-_ O ptesídente ROber-'
to Marcelmr Vargas
Madrid, do POT" aguarda
o resultado

'.

da conven

ção' do partido. a nível
· €Etadual, marcada para
o dia 20 de setembro,
para uma defíníção do
seu futuro pclítíco , Se

.

vencedora d ala apoiada
por Jalison Barreto. Ma
drid continuará capita
neando o barco' pedetís
ta, caso contrário, toma
rá

.

outros rumos. Pode
até mesmo largar a .po
lítica.

_ Jaraguâ do Sul re-

colheu para OS cofres' da
· União, no ano passado,.,.

apenas no pagamento do
l�poSto de renda, pelas
empresas Cz$ 84 m'llhões
e a previsão deste ano é
de Cz$.200 mtlh1ÕeS.

· Com base nestes mentan·
tes, empresários vão ten
!tar vltabJUzar o projeto '

de construção do Centro
Cultural,. através do des
conto de 2% do imposto
de ren!la, permitido pel&
Lei Sarney.

.

_ O Superintendente
do Sesi em Santa Cata
rina, Valmir Osny Es
píndola, estará neste sá
badO em Jaraguá do Sul;
,na abertura da Olimpía
da Sesiana. Aguarda-se o

,início das obras do
. gi-

násio - de E'ApOItes e 'a
entrada tm funciona
mento da cozinha indus
trial. Já existe prédio
para ser lccado,' de ...

900m2, para a instalação
da c07Jilßha industrial.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DEClsAo INTEUGENrn..

Café SISSE

t; Wigand ·Hasse'
.

.

A MA.RISOL S.A. INDÚSTRIA' DO VESTUA·
mo, comun1c& a todos OS setic; fOl'neCedores,
clientes e colaboradores, o _faleCImento do 'seu
Diretor de PatrimÔnio, Sr. Wlgand Hasse, no dia
22/08, às 8 horas, e convi�a a todos pél!ra o CuI·
to de Agradecimento na ComunIdade Evangéll.
ca Luteránà, Centro, no dia 30, às 8h30JD1n.

II

-Nota de Esclarecimento
Na qualrdade de Vere- os vereadores já meneio- 89) Oueremos dizer ao

r ador Presidente da Câ- nados fi de oonhecímers- CAPACHO essessor de
· mara de Vereadores de to da comunidade a sua Imprensa da Prefeitura'

Jaraguá do Sul, ímperío- total ínteqndade, n.ão Municipal de Jaraguá
so se torn:;! que se faça podendo dizer o meslmo -jo Sul que não preCisa
allguns esclarecime�o.sl o Sr. Jorge Carlos Roos mos de' emprego público
à nossa comunidade: � cuj9 -seu pasSado não é para viver e muito me-

nada alentador pois o nos emprego cujo salá-
19) O qUE:' .

se intitula mesmo é cOnhecido . co- rio é medíocre, tão me

Ç\ssessOr de imprensa da mo EST!ELIONATARIO diocre quanto à sua fi
Prefej.tura Mun1:cipal) de tendó emitido cheque g-ura. necessItandO para
Jaraguá do Sul. J0fge sem fund()s além .de ser tanto utilizando-se do �x

Carl�s .Rons, fez veicul�r asS1idu'ó frequentador dos }:ediente. de mau paga'
na RadIO Jaraguá no dIa :editais do Cartório de dor.
26 do corrente, nota cri.- Protesto iocal.
ticando 'os vereadores' 99) Deve Jorge CarloS
Josê Gilberto Menel e 59) Quanto à nOssa c�- Roos procurar outro em-

esta . Presidência. por pacidade e competência pr�go (fue pOssa lhe pro-
críticas feita� � adnünis- Já a def90nstramqs nas pOrcionar mE>lhores ven-

·
tração mun:cipal.. umas quando fomos elei- cimentos rara� Iião pre-

o

'
. tos e desafiamos que o Clsar mais emitir cheques

2·) Inic�almente cabe- mesmo, . Jorge Carlos sem fundos.
·

nos registrar que estamoS Roos. se candIdate às alerta ao·

apenas cumprindo com o próximas eleições. A�i vai um .

,nosso fiel papel de fisca- Prefeito Dur�a� Vasel e

lizador d"is açõeS da ad- 69) . Q to:' :l seu S�cret..n.o .Ivo Ko-

mjlOistra/çáo munli,di, al.� á' mm. aos nossos nen, amIgo'!. IiltImos 'dO

d . I' tá ;
P sal nos, regJstl1amos. que aSSessor dE> impIlensaa qua es em Jogo o O'

- -

t b
.

er h'
.

d'
. s mesmo nao sao es a. e� Jorge Carlos Roos que'ln elro o povo. lecidos.por nós, mas, sim. além de muI assessorados.

39) DeveriéC o que se
por 'LeI, al�m do que ar- pt derão CAIR NA AR

intitula aSSeS&or de im-
camos com _todas as des- MADILHA do Sr. Jorge

PrenSa, JORGE CARLOS peSas que sao alyos os Carlos ROos.
. . .. -vereadores.

ROOS, respeItar. no mI-' -Para. €IllcHrar, lamen-
.

nimÖ, o nos!"o pass-ado de' 79) O suposto Assessor tamos, mais uma vez em'
lutas do Partido do Mo- d�� Imprensa JORGE nome da maioria dos Ve-'

vim:nt� Demo�rático CARLOS ROOS, T�S�A readores, pelo envolvi-

I
Brasdelro. o que nao po- DE FERRO do PrefeIto mento de nossa Casa de

demqs di7,�r s�bre o já ��val Vasel e dO secre- u.is em episódio tão
refendo cldadao, cujo tano Ivo Konell que dão lamentávf.3l, .'

'seu passado nenhuma o tapa e escondem a
,

tradição' tem. mão, e que utilizam-se do' Jaraguá do Sul, 27 de
.

MED10CRE PROFESSOR· Agosto de 1987.
49) Com referênci� às usando�o

.

como "BOCA ORlVAL VEGINI
críti'C� que foram alvos ALUGADA" r-, Presidente

A municipalidade ja- Rio Cerro, com 1.117m2'

'xaguaense mantem de- aos fundc s do salão . do
zenas de frentes de tra- Botafogo cOm· creche,
balho, em várias áreas, posto de saúde e posto
destacendo-se as de edu- odontológico. O comple-:
cação, saneamento básil- xo das garangens, ofící
co e pavimentação, co- nas e fábrJc.a de tubos,
ordenadas 'pela Secreta- . na Barra do Rio .

Cerro
. ria, de Obras e Viação. foi concíuíno e a mudan
No setor da educação a- ca das instalações' está
fora as obras nas esco- prevista para setembro.
las Cristina Marcatto, . O secretário de Obras
São Judas e Alberto e Viação íníormou que
Bauer, está-se constru)i)lr a rua Marina Frutuoso e

do os .prédíos de três no- todas as ruas laterais fO-.
vas escolas, com recur- ram pavimentadas à pa
sos do Ministério da E-- ,'r.a:lenr-l>ítped� faltando
ducação, críades para a- apenaS o trecho final da
tender a domanda de a- Marina Frutuoso, aberto
lunos existente. sendo: a a pouco. fazendo a líga
escola Jarsguã 99;' com ção com a Procópio Go
área de 420m2. dividida

. mes, na altura da ponte
em 4 salas e dependên- 11avares Sobrinho. O
cias; escola do RiO da' calçamento da rua Hen

Luz, com 301m2, 2 salas rique Merquardt foi
e dependêncías e a es- Itolncluido 'e agora exe

cola da V!'R Lalau (rua cuta-se serviços na rua
Heinrich Geííert), com. Frsncísco Told e

.

segui-
538m2, 6 falas de aula e damerite na rua JOão Nu-
aependênc'as. nes.
Outra obre de poite Na. próxima semana!

iniciada. o- acordo com começam Os trabalhos de
o secretário Afonso Pia- ímplentaçäo das �aleria&
zera Neto. é o Centro na rua João . Doubrawa
Comunitário djl Barra do ('!)ifa da Pólvora}. A rua

João Planínscheék, diz
Fiazera, tem cinquenta
por cento da sua exten
são pavimentada. Dali,
os calceteíros 'pavimen
tarão a rua Dona Antö
nía, A ma João Carlos
Stein, que dá acesso ao

Juventus tem a metade
do seu trecado concluí
do. No centro da cidade,
as ruas José Albus e Jo
sef Pontana. onde termi
nou-se a' construção das
gale�a5 serão pavímen
tadã� dentro em' pouco.

Afora estas, destaca o

tttular da secretaria de
Obras, "concluímos a -

rua Carlo 3 May e rua

235, que dão acesso a

filma Bretzke, para o

calçamento na sequência.
Trabalhos de tubulação
estão sendo executados
nas' ruas Fquador e Guí- •..
lherme Lessmann: E ain

da podemos citar as me

lhorías em, pontes e es

tradas do interior
.

e pa
ra as próximas semanas.
íínalmente ínlcíaremos o

ailargamento da Estrada
Rio Molha. até a Gruta".
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