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Inoco.. Jnicia eil 60 dias as obras do conjuntl habitacional
---

A Cooperativa já' es- quadro pavimentos (g�- \ tá apr,ovada, os recur�os 'Desfl-Ie, en'ce'rra a Sema,na"a Pa'trl-aDentro' de 45 a -60 días ragem mais três, andares) garentídos pela Caixa
.

Ideverão ter início '
as, num total de 96 aparta- Econômica e<dentro de

obras de cónstrução do -mentos de 77. 30m2 (com 45 a '60 dias os traball�os
conjunto habitacional.em três, dormítóríos) e, 64,12 serão inic�ados, aSSIm

l\l'ês Rios do Norte, m2 (dóis dormitórios)", que a Preteítura doar, (9

composto de 8 blocos 'de além da garagem., O terreno à Cooperativa,
cpnjun\to será construí- ; após aprovação da - Cã-,'aten'dl�ßlenlo' das' 'do com recursos da, mara de... Vereadores. A

Caixa Econômica � Fede- Comíssão - de Hab�tação
, AIS e, aU'I'e'ntad"o' ral, pelo sistema Inocoop , vai aSß�sso� ,

a <?oP�
A 1layer Engenharia e rativa Ra üscaíízação

Construções, de Florianó- das obras. . )
-Usn 'termo aditiva ao polís.: vai set' a respon- Para a 'obtenç�o de
convênio das' Ações In- sável pela construção do emprés'timo através' do
tegradas de Saúde (AIS) empreendimento. O di- Projeto Ficam; qu: ü
foi, assinado terça-feira à retor da empresa, Odí- nancia a construção de
far�e. em Florianó'poliS, lon,1layer, participou da moradi/B;s ,

até ,1 :O�
pelos secretários de PI�- reunião da Comissão Mu- 01.1Ns aqueles mutuartos

nejamento e da Adml-, nicipal de Habitação, que possuem ímóves pró
nístraçãe, Aristides Pens- esta semana, ínformando t.rio em qualquer qua
tein e Ivo Konell, .cem a

que a sondagem do ler- drante do
, m��ÍiCí)pio,Secretaria da Saúde e reno vai ser feita neste houve 105 mscnçoes. A

Inamps. O aditivo"elev'pu fínal de semana, pare construção de casa� pO-
,

para 5.176 atendimentos dímensíonar a fundação, pulares, no Jaragua, ,E�
- ambulatortais / mês e

para, dentro de vinte .quêrdo continua prioríté-
1. 800 atendimentos men- dias. aproxímadamente, ria e para, efeito de '

'sais com exames Iabora- 'apreâentar o orçamento Iclas�i�ção, _p'lIevale_ce
toríaís ,e especiallstes, do custo deítnttívo, pera räo as ínscrínöes realiza-

permi.,tilnd\o à comumda- aprovação na assembléia das em. oll;n:bT� .do ano Segunda-feirá, 7 de
de." pI1EW�denciártios_ ou da Cooperâtíva Hab\ita- passado, cuja Iístagem a- , setembro" às 9h30 a-

'não,
usufruir dOS, servi-

I cíonal Jaragué do Sul cha-se em pOder da Co- berturavoücíal do desfi--
ços. Jaraguá do Sul f�i Ltda. , ,

hab/SC. Ie pelo prefeito Durval
um dos prímeíros mum-

, NESTA
_

EDIÇÄO , 'Vasei, com o palallque,
cípios 'do Estado a aderir -

Na coluna "As Anotações .de Flávio José", o BlI'i'nado_ 'na 'Marechal
às AIS.

, , " '

_
'registro de denúncia rec��ida de

_

que s�pos- Deodoro, com a seguinte
O mumcipio teve tam tos carentes, estariam utílízando os mantimen- ordem, de desfile: Centro

bém liberada a verba do tos .recebídos da Programa de Suplementação Educacíonal . Evangélica,
convênio para a manu- Alimentar para tratar .porcos, Também nesta Bandínha Filho' do Tlfa-
'tenção da Unidade Sa-

edição o alteta da Cidasc sabre o aumento dos balhador do -Sesí, Vete-
nitásia, no total de Cz$

casos de peste suína clássica, que tem causado ranos da FEB, APAE, Es-
194 mil, quê achava-se' muitas mor>t'e:SÍ. oolas . Críssíne Marcatto,
em atraso há quatro me- I ' "',_

, :!�t�e�!n�:di��s,pag:�_/ Cheques -sem fundo geral apreensão 10 cOßlereto
fermeiros e atend�ntes.

"

1rata':'se do reembolso Os empresanos do <;:0-

dos valores que aPre- . :nércio, preocupados com

feHura Vinha arcando. os chequeS éom insufi-

ACESSO COMEÇA CIência de fu:ndos que

TERÇA têm aumentado na pra- -

/ As lojas' aSsOciadas ao
A Engepasa gar�ntl'u ça, vai so!=citar aos ge-

_ CDL farâo um levanta-
esta sema'na q"'" come'ça rentes de ,bancos com

t '
I

UJ<:,O ,

men o dos numeros e
na terça-fel'ra, dI'a 8, às agências' em Jaragua ,

,

'd
' valores' de cheques sem

obras para a pa,,vimeRta-, do Sul, maior, flgl ez na
I'do on fundos, para av� lar o

'ç-ao defI'nI'tl'v'a do, a,cesso alJertura e n vas ,c -

'd d11 I' montante e, a graVl a e
a, segunda ponte, quaI's, tas; p'ara me, lor Se eClO-

t t't 't t da situação. Exis e a e
se',J''''m, o 'aSfaltamento da nar os fu uros eml en es,

-

'U

t s nesmo ,sugestão de se
rua Bernardo Dornbusch e evUar 'cOn ra(tempo

tA cor' publicar na imprensadesde a' Mu"ller T�an:s- como os' qu_e ,em o -

te1
'- a ,relação dos emiten s

po'rtes ate' a Weg II. Tido. A preocupaçao se-
. , , .J e dos bancOS onde ocor-

Sa-o 1,8 km,' nos quais l'á manifestada pnmeIraJ
'd.

t d f' 'o r�m em major quant! a-
sera-o n'ecesSa'fI'as ,três mente a ravés 'e o lCI

tr de a expeiição dos che-
obras de' arte _ galerias e posteriormen e ,�.? h

'

d reumao ques, para o con eCI-

Epr�é��f�a�b�r�ic�a�d�a�s�.�� �ln�e�i�o��e��um��a��::����--�--
INTENSIFIQUE SUA ATENÇÃO NAS RODOVIAS.

EVITE' ACIDENTES.

Homenagens cívicas
com a presença de au

toridades civís, militares
�l�SÜástic'�, .entídades
çle clasSe, clubes de �r
viços e comunidade, têm
marcado até a, presente
data a Semana da, Pátria
em Jaraguä do Sul; O,
basteamento e arria
mente das bandeiras es

tão ocorrendo nos esta
belecimentos de ' ensino
e neste dia 5, as bandei
ras serão hasteadàs de-
'fronte 'o Monumento aos

Pracinhas, pela Associa
ção Nacional dos Vete-,
ranos da FEB e arria
meato na,prefeitura, pe
lo Grupo de' Escoteiros
Jacorítaba.

'.

Para o do

mingo, às 19h, Missa' da

Independência, na Igre
ja Matriz S. Sebastião.

qUe O Clube de Direto
res Lojistas deseja' pro-,
vocar com ,os gerentes,
de baneos.

nento da comunidade e

'morali.,zação 'do serviço.
,

,

,

De outra parte de a

cordo- cOm depoimentos
dos comerclantes, o mês
de agosto foi conSidera- ,

do muito bom em termos
de' vendas e a, esperança
é de que elas se man

tenham
'

estáveis até o

final do anO. Vários ce

c1elistas' jaragUélenses j�
I(.opfirtnafam participar
'ção na segunda quinze
na de, setembro, em Sal-,
vador, Bahia, no 289
Congresso Nacional do
Cotilé.rcio Lojista.

IRIIMI

Dezenove de Abril, Al
bano Kanzler, Alberto
Bauer, , Gíardíní, Lenzí,
Julíos Karsten, EB Val
dete Inês Piazera, Cclé-:
gíos Holando Gonçalves,
ROland Dornbusch, Ab
don Batista, Divina Pro-
vidência e São Luís.

CE
, I

EVANGGUCO

A direção do Centro
Educacional Evangélicç'
estabelecimento que es
tá comemorando ,80 anos

de fundação, está convio,
dando todos Os ex-alunos
pera participarem do
desfile no dia 1. A con
centração será às 9 ho
ras. no pátio da escola.
No desfile, muitas sur
presas estão reservadas
ao .públíco ,

Orçamento" 'será
�e 600, 'Iilhões
O, orçamento da Pre

feitura Municipal de ja
raguä do Sul para o e-,

xercícío de ,1988, será
trezentos por cento Su

perior ao deste ano.

Embora ainda sem a

��ti�ação e.çeéíJik:a
nos seus Vqf1ºS campes,
ö orçamento glObal, foi
fixado em Cz$ 600 mi- .

lhões, nele incluído o ,da
Preféitura e dos órgãos
da administração descen
tralizados, caso do Sa
mae, Ferj e FundaçãQ,
Cuitl,lral.

O
-;

orçam-en to deste
arto; que fixa as· despe- ,

sas eestim '\ a, receita ' é
de Cz$ 150 milhões, va

�or. este' jol superado.
Até' 15 ,tie outubro a

tptroPosta oI\çam�ntária
deverá ser encaminha
da à Câmara de Verea
dores.

Expositores Cromados
, Movimentação Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FEIRA l'EXTIL, _ Foi
aberta dia 3,. na Expo·
vi.l1e, a tll1- Feira Têxtíl
de Joínvíll=, com 23 em

.presea par5idpantes, de

B�umenau, Jaragué, Join
vi'He, São Prancísco e'

do, d.epartámenlto (Sod�, o "Lobão Lanches". Ví- cao macíça estão sendo

Gaspar. 'Qe J araguä do realizou ns, noíte de on- site , III 1 rocou idade agilizados, para o suces-

,Sul partícípam a, Dal- tem,.l(lia'4, em sua sede día 19 a odontóloga Lína so da; promoção.
celís, Malhas San Remo, um ooquetel para apre- Maria lesen. Parabéns ,eINE JARAGUA. " .CASAMENiOS -' Na

ID'A'rpe:1 Malhas, Malhas t>entação à imprensa' elas :' 'I O Juventus promove' "Nínje i, 'programado :Matriz, neste Sábado, dia

Forlin � Mªlhas Fruet. ',debutanteS e pat;tDD,e5"', ,,'dja,:U� ,�m: �bj,ngQ, ,a��m· p�ra Matar", censura 14 5. de: '11h _;Alair Mace

Ifermina no dia 13: ses- onde a: coluna mar- panhado de costelada , anos! é a super, produção do I Malgareide Vízín-

. ,GAROTA, A"IÍ[.ÄN. cou presença, Como Cartões a venda com a em cartaz 'des,}te sábado thanhe, 16h15 - Vilson/

1ilDA __ Dezoito bonlttas sempre,.o bem-receber e dírétoria. .até quínta-jeíra, às 20h Lang' / Lindamara De- I

jovens partícípaeam ; do o bom atendimento foram 'FENAT!.'C .; A Jara- 15. Um bom filme' para marchí é' Nélson Wes·

Concurso Garota Atlan. es pontos altos. - gúá FabJtl'l com ldando quem( aprecia este gêne-
. sler I Mínan Jane Mül-

,tida-FM JiJraguá do -SuL ',NOIl� ALEMÃ
,

para á. 10� Feira Nacío- roo '. .

. . ler; 17h15·_; Ademír

sábado à noite, no Grê-
'

LlOn� ,Clube C��tro m- nal de Tecelagem [Pena- AÇEPIPES _ Comen- Schiochet I Vàldeéír

mio Esportivo Juvenltus.
. t�slfi,danGO os prI,epar�· tee), de 8 êa 11 de sé- dador .Alvim Seidel e' Correia e às 18h - Mar

Fol: vencedora . Juvana tlVOS da sua. promoçao . tembro, 110 pavUhão 'da Pamílía, de Corupá, 'àea. cos Bartel
'

I. Mércia

S�oiJiski e as t,'. princesas maior - 2: Noite.Alemã B�enaJ, em (São ?aulo.,1 ba de regressar. de via. Schünke, Na Ilha da

,Rósàne Jullk!es
-

e Ros,êli. em .Jaraguá do Sul, mar- onde terá estande. Vai. gem de férias aos Sta- Figueira às. 17h30 � Os·

,ta SChulz. A . 'DàildEt'- cada para c 'dia 18, no apresentar, - os úl'timoS teso 1// Dr. Roberto A. 'ni Müller / Andréía Dal
, realizou- um desfile�how' Baependi.'Além do ca- lançamentos de ,'" tecidos marail, diretor da TV sesso e 181, - ,Roberto

,da coleção
.

pr\briiàver'a:�)
,

neto pará. aperítívar. '. o p�ra: ontono/mverno �8 Planalto, marca· presen- Hei'&'er Neto j Marli

verão 88. _

. chope escuro, comidas e a sua nova linha de ça 'dia 14 em Jaraguá. Maria ''I:revislani. Na

C.E. EVANOf:LICO _
tjpica�, .grupo folcró�ico cortinas. Bola brânca, N� pauta, a repetidora ßa�a, às 20h - Fernen-

A ÀPP e 9" Clube, de e o baile ·tom a' Banda' DR, J(JLIO CÉSAR �o SBT,. Ij/ Oitenta é e
. do Cardoso Gªrcia I So-

Mães 'do Centro' Educa- Lyra da Aurora.. Con- +Accmpanhadc-> da espo- número' ,ondal de inseri·, nia Maria Bortolíní ,

dolnal EvangéIi:co' pro- vítes a Cz$ 4.50,00.. '. -. sa, �aria, �o �armo, o tos no Cido de Estudos
moverão no dia 19 a ,GAROTA, BAEPENDI rnédíco Juho Cesar Jahn· da ADESG. I

.

''VETERINARI,OS..,.. O,

partir das 'l1h30," 'uma - Já circula.ndo convi· . kQ, fi�ho do çàsal R0la�· BAILES _ A Sociedade NúCleo' de Médicos Ve. .

feiijo.ada de conJr.atemi-' tes �ra .? ?ane da
.

es· d.o (Dllva) Jahfl}{e, partI· Alvorada ,Jlromov� nes· tcrinários do Vale do

zação com ex·alunos, colha _da Garota Baepen- cJpa de 5 a 9 de setem· t� dia 5 o seu Baile do" ltapoou, presidido / pelo
para maréar os 80 anos,

- di 87", marcadO p�ra. 26'. tr,o,:'�m Goiânia,' do 42° Chope com. as -Bandinhas Dr. D�iel Ampessan,
com . apresen�ações de próximo, c();� 0, _Gru.po (:ongl'esso '!3rÇl.silei;O, de. Lyra da Aurôr.çt e

.

Os vai promQ,\'u ,no dia' 9,
. g1UpoS feklóricos e 'ins· , MuS'l� Rehcár'1o �1ÍpeIi' Vermatologla, " ,9nde buS... Frenétitoc;. / I r, No dia no Beira Rio Clube .de

trurueritais. Cartões a SO:Q1 "RB".. Venda_ de cará adquiri! .noyas co· 12, na Sociedade Vieiren Campo, um jantar de

"/€-\Ilda nd. secr�taria' a. mesas � partil' do, ·dià
.

Ilhecimentos na área. re( baile público com confratern17ação em re-'

C'z$ 100 e' Cz,$ 50,00,. 21. wTraje :�po�e, co� o' FESTA. DAS FlORES.....c Las -CatarineIises". .São �ozijo ao uDia do Médi-

, DEBUTANTES 87 _ O desf Ie in'!clandio Impr(e- O Circulo de Orquidófl· dtla.� ótimas opções. co Veterülário" Aos

C.A.,: Bitependl," através 'terlivehente, às 22h30- los de Jaraguá do Sul, P:BRQtA NjlGRA _ A·
' veíteri.nÀI11Ot{, antecipa-

. ,

. mjll' '
, já 'defini« a':l datas da 5' ('lJntece 'sibado vindou· d�ente, QS nOEilsos cum·

tEILÃQ DE .A!RTE..... D.R.Ôi>.E.S'.... _ O Festa das 'nores. Será .0, �o Juventus, o BaUe l)ljm�ntos.
GRANDE SUCFSSQ

"

cmiigo -L8f� Cáiló� San· d� 13 a 16 de novembro,
Foi um sucesSO total' 'san, abpu na

. fIhá'�da" F�'; no Parque Ag:t:opeçuâ.
o 'Leilão de -Arte realiza. g�elra, ao. ladO do Cole· do. Uma �Ê'rle de even·

do sexta-"feirá) diil 28, no �l() HolanClo
,
,Gonçalves lQS paralelos. e divulga.

itajara! 'cuja parté da
' .'

rend'a�, ,reverteu :para a,

Açao S()CÍal de Jaraguá
. do

.

Sul. Cerca de 80 pôr'
cento das obras foram- lei·
loa,das,. representandö, em
'\ alares, em torno de' Cz$
1 milhão" <..abendo C�$
101 . 590,e>0� à, ,Ação Soc�
al. A, 'presidente Vera
:Marcatto 'd,�staca o suo

CE'�SO da. promoçãO e o

apojo.; �eceb,ido, prihd�
p&:bpente. das madDinhas
Albani .SEms, Cacilda M.
Scb:íÍ:nke,_, .floil'ildà ,- DO
ilint" 'Laura. Mannes, ,LaU"
rfta Weeg,e;, Mà. 'Apare· O ponto 'elegante' de vestir bem os seus pim-
dda, Cüllt! da' Luz Mafia. Ih A

'.

LúÍz t;Va ) . .:"M": -t-,:: : po _0$. gora na, �aFechal Deociorp 819, a sua
a
_'

.. se" , ' âFgl;,p:. '. �nefa, sempre com' as últimas noVidades.
\Vagner, • Rosinha .. Wod·'- ", I --_:L._ ,".

.

,

7.insI{y, T'erezinha' (�Ma'··
'.

,:,_.!,,-,

caahan, vetôntQa de Al. i:::;::;::::===;::=====::::;:==-;::::::::::::::;::=;::::::.::=====�

t>i:lgu��r.qu:e, V!tginia. de
Macedô l'urtado e Zildá
Guenfhé't.•. :', ':

',., .

-,'
'

-

'"
---

": -, .',

Gente & In!orIll�ções

,COMPRE' CONFIANTE A SI3IFERT GARANTE

,

.ftl/;,L. J�"Wf�'
,. • "'....tll

.

,Marechal Floriano 29 _' Fone 72-1911

_ .. '"'"" .....

� �

..
,

"

.... ÇOl'il}.Q,QSO
,-

-, _o.';·..-. "'1\ r:'-"�';:;<,,�;� ,

, .........;. �

A Rc;>upa InfqrltlÍ
"", .. ':

.

da FO'Í1'5edä "hO ;882:,,� aö lädo de Papp. Modas.'

B,arãô"do RioBranco, sala4' ,

',. FONE: 72',2'607
- . , ',�

das -Debutantes "Péro·,
la Negra" com O'Grupo·
Musícal Arco Iris. Be
lissimas mulates' debuta-
-räo, mostrando o seu

chamíe, beleza e encano

Ito. Anote e :CO�f5n. _

Lanchonele O GOiJdo é, O Magro
Direção de� Fortes e Ito

.'

, .

.

A cada dia, sempre uma novidade deUctosa'
para vo(_'ê. Visite-nos.

.

-A 1,5 km após a entrada da Faculdade,� Jara·

glJá do Sul,SC, na BR-280.

-Mamãe Coruja
Seus fUbos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o ,castelo de seu reiztnho e

sua prlnceslnha. Enxovais para -bebê,' roupas . in
fanto-juveJ1ls, perfumes, bijouterias, arUgos para '

presentes. •
�

,

.

Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695
.,
�. ..." • r '

'_/, J�ias, rel6glos� pulsßlras, anéis, aliançjls,.
prataria, artigos em

_
ouro e tudo ó Inais para'

presentes na ,�

Rel8ißaria� Ivenida
Marechal Deodoro 443' e, Getúlio Vargas nO 9

D.r. Valler Germano Behrels'
�

"

\
.

CIRURGIÃO DENTIISTA _ CRO-2446
(

.

'

CeI. Procópio Gomes de _Ohvê1ra, 184
(,

Rua

, ,Fone 72-0209 _ Ja:raguá do Sul'

',�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá
.

contir.a pres.nç� e•. eventos culturais e turísticos

Educação: MuniCípio partitipa-, �e Sem.ináril nD S.u', Uma série de expies- nacíonaís, sendo um' dos

sivos. eventos turísticos maiores acontecimentos

Foi realízado nos días de ensine- municipài. e nas próximas semanas
e culturais estão progrà- turísticos do J?aí�. Na,

19. 02 e 03 de setembro O Semmérío, desen- a SECE'r vaí montar a mados pera ·05 meses de esteira 40
"

acontecímen-

no Centro de 1lfeinamen volvido pela Fundaçãol...... ;nC!'-
'

--·:...\-dlo
'. setembro, outubro e no- to. o município vai mos-

. ,...om�a9 " orgcu1.lWCl ra .:

to da Fucat, .em São Educacional .do Sul de' encarregada dos prepa- vembro, onde o munící- trat;' as suas potencíall-]:
Ludgero, Sul do. Estado, Santa Catarina e Educa- ratívos do conclave, pio. de Jaraguá do Sul dades. de acordo com' o

o Semmár .o de . Aper- cíonal, com a participa" que deverä reunir ' mais estará díretamente en- secretário de T'ur4\m.o.
feiçoame'iit<, das Condi- ção do MEC, Secretaria de quínhentaa pessoas

volvido. De 20 de no- Balduino Raulíno , E' de

ções . 1'€cnico-A�i.IÍis- da: Bducacêo,' .' Conselho .:
., vembro a 06 de .dezem- 23 a· 25. de

.

outubro, bus-

.
����� ��,�n;ri'::� �= :v;d:C�:"t! Yen�as a prazá: ��(\=PO���d:: �d� :��:t, e :-,
Seminário, que reuniu oS programa: avaliação dos ' ...

será reelízada :

em Bal- ,como ímportante : mem-

munícípíos das
"

mícror- estatutos e
.

planos de IC'M '
. neärío Camboriú a I FE- bro da comunidade, Ja-

regiões da' AMMQC cerrei ra d.o magi�rlo' ·e prorrogado NA'l1UR: - Festa Na�ion�l raguá' do Sul deve mar-

Meio Oeste Catarínen- municipal. estrutura . do
. .

. do 'Thlrlsmo, para dífusão car presença em F'loria..

se, AMUREL .� regiãO de órgãO 'municipal de. edu- das potencíalldades na- nópolís, no '19 SimpóSio
Os empresãrtos do co- t

"

t
. t" 't:l..."

-r ,

C ..1:;...__
.

Laguna e AMVALI cação altemetívas: uraís, uns icas.: uplCasi ,ata.l111l1-=:,11�e da Comunã-

do Vale do. Itapocu, esta :--"aneJ"amento, dãagnósti-
'mércío de Santa Catarí- - culturais, artísticas, gas·' dade Negra, através de

1" na tem até, o día 31 . de t
-

t

última rep esentada a-. CQ e proíetos educacio- ronômíces e os eventos re'Presenilant�s que ,

.

penas por . Jaragué do naís, pIa,nos _ municipais
dezembro para se ajustar maís significativos do· estão sendo convidados.

I
Cis determíneções

-

do E- t da -d J
.

d F" I t-
Sul, através do secretá- de educarão e munícípa- s a. • .on �

.

aragua o
. ma men e, um acon-

Conselho Fazendário SI' t
río de Educação, Cultura üzação.. . ,

. u 'tera um estande pa- - edmento
.

a nível local

Esporte e 1,urismO Bal- No próximo ano, .
Ja- (Confez), que condicio-' ra "vender" a 'cidade nos - que tem � cersceeríea

.

duíno
.

Raulíno e pelo raguá do Sul vai '.sediar
na o recolhimento do

�
Sjeua prfncípeís aspectos do pela beleza, harmonia

nroíessor Inácio Arendt <,·59 Congresso Estadual
ICM - Imposto sobre' na ala destinada aos. mu- e ritmo, será reeditado.

-responsável pela área de-. Educação Municípal
- Circulação de Mercado- nícípíos do Litoral' Nor-' . Trata-se do, Festivál', pe
tias _ dos produtos ven- te... a denominada "rota Panfarras, que pelo . ter-
dídos a piezo de - acordo do sol". ceíro ano consecutivo
com o valor total pago

- devenâ trazer o brilho '

pelo consumídor ..A de- Em Blumenau, dê 2 a de festivais anteriores,
cisão de

. ,prórrogar
-

o i8 de outubro, Jaraguá em data ,ainda não. con
prazo' de rec_olhimento do -terá participação

-

na Ok- firmada, I podendo $er. a

ICM sobre' as vendas 'a rLo:berfesit, também com 15 de ,nQ'Vem.bro, no ES- (

c.rédito colocou finí 'nas um· estand�... A' Oktober- tádio Max Wilhelm, a

preocupações da classe fest'áIcan\çe;u dÍJnensõe6'f confirm�r também.
'çmpresarial e foi autori-
zada pelo governador
Pedro, Ivo CampOs•.atra-
vés da

-

�s&inatúra, de
decreto.

Minislr� a_ranle ,verbas a CoruJá
o vereador e presiden- - d.fiáriiar da .�AssociaçãO

te do Partido da Frente Comercial e 'Industrial'
Liberal d� C<;1I1,lpá, Er- de Corupá, para as- em-·

nesto Felipe Blunk., co- presas a�ciadas e· as

municou (fLIe o Ministé- demais interessadas il

rio da Educação. por preciárem'· -e formarem· o

despacho ao Ministro CO,IpO de Bombei�ps,
Jorge Konder BornhaUt" que deverá ter,' inicial-

.. ren, irá ,-repassar recur- �te\, dez, bombe'ill'os.'
�"()s f�'IlcAiros para o funci�rios de firmasi
Municipio, no valor de assocji.;ada:s,. -A ACIC

Cz$ 1.080.000.00 para a lEm na presidência, o

construção ele uma. Bi- mdus)1iri,al Kurt Linzme-l
blioteca Pública Mumci.o:, y�r � Na sessão do dia
paI e Cz$ 600.000,00 pa- 25 de agosto. o. vereador

ra a - conshuçãc_ de 'uma Ernesto F. Bluttk 'apl'e
Escola Municipal. '''Mais sentou proj�to de lei re

uma', veL.· se comprova conhecendo de utilidade
. o trabalho sério. do atual. a .Associ�ç!o.

_ Mijoißtro:... da- Educação,
.

E com o objetivo de
, assim como a

�eSpeci�.l angariar
.

re:Cursos " ft
atenção que tem dado nanceiros para conclusão

,'aos municípios de Santa da sede própria do' Gru-.
Catarina. indiep�ente po Escoteiro Leon Dehon
de cores partidárias". de ·Corupá uma' festa
destaca Blunk. ,popWiar s.épá i:ealizada

.

De . outra .parte, está nos dias 6 e 1 de setem-

confirmaJa para odiá bro prqximos na,s depen
-. 15 de setfmbro, a as-· clências do Salão Paro

sembléia , gerál extraor- quial;'

O'aulr . ,ede Colrl' de Exposições
o deputado �. �.stadual te'sanato, A gticultura e

Paulo Roberto BaUér, te-
.

outras ativtdades. Con
ve aprov_aoo �a Assem- forme o deputado. Jara·

--bléia Leg�slativa,.o envio_ gqá do. Sul. como tercei-
� de mensagem telegr�fica ro maior contribuinte de
'ao govp.rnado� Pedro Ivo ICM do Estado, tem aS

Campos � ao secretário sistido a eventos' bem
� da Indúc;tr,ia e Comércio 'sucedidO$ n.o, gênero,. en,

Evel�sio Vj",,1í'a, solici- ifr�anto, S0 disp�es�
tando para que sejam de local mais amplo do

-p��movidos €studos e' que o Agro�uário;
:v1a;billi;z3.dos recursosl construído em 1968, pa
para a construção , em

.

deria pronovê-Ios com,

Jaraguá cio Sul, de. um maiOr frequência e 'gran-
.

Centro de - ExposiçõeS' deza .

. �dustriais , Feiras e Ar-

Móveis
,

e na
É . a segUnda prorroga-

ção ocorrida· este ano.

A primeira-, ,até. 31 de
a.gOsto, foi obtida por o�

.

casião da vinda' do go
vernador para prestigiar.
o encerramento do Con-'
gresso Esta( ilal do Co
mércio. LojJsta, realizado
em mai9, cm' Jaraguá do
Sul.

Tudo a ·preço· de 'fábrica _Faça ou renove a lua

.' a.inatura do
"Correio do POTO"

Voe. é especial para nót.
Rua DarIo do Rio Branco, 72 _. Fone .72�2487

Alergia

.

Clinica
Dr. Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS·

T..ratamento de ,ô,sma· Bronquite· Rinite· Espirros· Coceirasnos olhos, nariz, ouvidos
e garganta· Tosse· Resfriados constantes· Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas· urticárias - Inchações· coceiras· 'plcadas de Insetos·

feridas na boca.

Alergia a alimentos· medicamentos· ao sol e ao frio.
Erupções diversas.

Plf�paro de vacinas· Testes Alérgicos.

Rua? deSetelllblo, 525·Fone (0473) 22 54?5
BlulllendLi SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Atalsnta.
'

.neste Estado,
Procla'mas . de Casamentos \ domiciliado e residente

na Rua Joaquim Fren-
MARGOT ADELIA GRUßßA LEHMANN, Oficial do R� cisco de Paula, nesta cí

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs-, dade, nlhQ de Bertoldotado de Santa �tarina, Brasil, faz saber Que compareceram. em, Vieira e Hllda Vieira.Cartório '�bindo os documentos eiigidos pela lei, a fim de se
habilitarem J)8l"a casar. os seJZUintea: Ela, bras-letra, solteira,'
Edltdl 15. ess de 26.08.87 Jaragué do Sul, domící-

. doméstica. natural de
Samir Schumann e Síma- hado e resídenta na :Rua :laió, nesta Estado, do-

Dia 06 de setembro' ra. Perpetua Vaz de Jesus Bertha Weege, 3.514, mlcílíada e residente na

Sra. EucIair _ Pereira Ele, bresííeíro, solteiro, nesta ci Jade, filho de
Rua Presidente ', Juscelino

LI-ma Hornburg. Sr. JOão bancérío, natural de Ja- Wigando Meier ê
.

Elfí 144, nesta cidade, - filha
Hoepíner, ElOni Borges, raguä do SI,lI" domícília- Uec�er· Meier . Ela, bra-

de Domingos ela Silva e

Sr .. Arnaldo Pasqualíni, do e residente na Rua ,siJeira, solteíra, au!JQiliar Leopoldíno da SiÍva
Sra. Tjraudi Kanzler, Sr. João Januárío Ayroso, de escrítórto, natural de

Edital 15.642 de 28.08.87
kuí Romero Bauer. 156, nesta cidade',' filho Jaraguá do Sul, domící- Cláudio' da Silva Porto e

,
de Ingo Schumann e A- Uada-e. residente na Rua

Carmell Maria Stühler
Dià. 1)7 de setembro delaíde Sunait Séhumanri Bertha Weege, 1. 893 ·He,. brasileiro,. solteiro,
,Sr. HeHnrique F�g�l ,Ela, brasileira, solteira, neSta cídsus, filha d� operãrío, natural de A-

FIlho; Ondma de. Olíveí- 'do lar, natural de Curíti- �Iisel:mO Maestri e Ma- píúna-Indalal, neste
:

Es
ra: Sr. Werner Mey (S.

'

ba, Paraná "uomleílíada e 'fia Domheck Maestri. tado, domíctlíado e resí

Paul.o), Sra.. Sezelanda residente na Rua Agostí- hdit�l 15.6:J9de 27.08.87
dente na Rua .João Franz

Maria ,da. Sllv? Costa, nho Valentino Rosario, Antônio SOdI.:_eS e Venil ner, 401, nesta cidade,
Sr. Nelson Jose da Cos- ,!ern Guaramirím, neste da Heiden Filho de Nércio Alexan
ta,- Sr. Renato .Raboch, Estado, filha de Pedro Ele" bres'Ieíro, �olteiro,_ dre da Silva Porto e Ma
Sra., Merct.des. SIlva Sa- Augusto de Jesus .e 11€- operãrío, natural de Pi-

1:a de Oliveira Porto.
ade, Sra. Mana Ida, es-' resa Yara Vaz de Jesus. tanga, Paraná, domicili-

Ela, brasileira, solteira,
posa de Fme,st? 1!Orine.�- Ed.!ltal 15.(\36 de 26:08.87

.

ado e residente na Rua doméStica,' natural de'

'�, Sr»- Eu�emo Sc��o- Côpía recebída do carté- 25 de Julho', 486, nesta
Rio do Oeste , nesta Es

(ckN (Fpolrs]: PatrJiCla, río de Guaramírhn, nes- Cidade, filho de..: João tado, domiciliada e resi-
filha Lauro {Esmeralda) �e' Estado Soares .a ' Rosa Fe'" e.

. ciente ne Rua João Franz
V .'. ·.lir Ira

ner, 401,
.

nesta cidade..vegmi. A._!naldo E-ichstaedt· e Soares, Ela, brasilieira, '

Maris.e . W�esterleck divorciada d I r 't filh�
.

de Mcirio Stühler e_
Dia 08 de setembro Ele,. brac;Heiro, solteiro, röl 'de, J�rag�á �� n�u�:· Verôfiica 'Teixeira.
Sra. Walmira, 'eSposa raúsico,� natutal de Mas- domih'1iada e reE�der(te

'Edital 15;64ade 31.08.87
de .NlfoThSº Schnleikier, saranduba, neste Estado, na,Rua 25 de Julho, 486

Marinho Relnke Ie Maria
iE·rn Fpolis' Sr. Alfonso domiciliadl' e residente nesta cidade, filha de AIParectda �runnerErdmartn, Sira. Wally Ha Rua ROdolfo Tiepassé, J

-

H 'ct
E e, brasiIeiro, solteiro,

1ô.r1·e..l·el, Sr. Ne'ls'on A-' ��o ,eI en e Agnês t d t r 1 dr � 41, em Gue.rarnirim, nes- , 'Vur�es Heiden'
mon a ar, 11,a u a ' e.

m()r�m (Joinville); Sra. te Estado, filho de Ger-,'� Guàr"..aimirtm, neste Esta-
Tierezinha HafermaIi'P. Pe hàrdt EicliStaedt e Leo-

Ldital JS. 640 de 27.08.87 do, dOmiCil:ado e' resi·
,

reira (CIkiúma), Sra. tida topes Eichstaedt.
ELe, bras;!elro, solteiro, d"'nte na Rua Jaraguá,

. Maria D, �agel, Sr. Ivo Fia, '. 'brasileiT,a. solteíra polidal,. natural de .A,gu- ('m Ilha da Figp.eira, nes
1'.1oser, Gilson César Sie- mdustriáría, natural de / tl-Nova, Trento, neste Es fe distrito filho de Wolf
fert, Isteia MaTi Moser,

-

Jaraguá do Sul, domici-
tädo, domiCiliado e resi- gang Reinke Ei Edeltraut

Jiada- e re&icjente na Rua dente, na' Rua Lourenço Hartmann Reinke. Ela,
. Kanzler, nesta cI'dade fI'- "ras'l' alte'Bernardo Dornbusch, ' u I eu

. f':0 lIa, ope-
1 :201, nesta cidade, filhé;l.

lho de BrIberto Lofy é lária, natural de .Luis AI-

de Evaldo Wiesterleck Olga A�zini LOfy. Ela, '\Ies, nest", Estado, domi-:-,
ú Elvira Bruch Wiester- brasliJeilr.a. sOlteira, *� ciliada e residente na

leck.
. -cretária, �natural 'de Ja'" I\u� Jaragtiá, em Ilha da

Edital 15.637 de 26.08.87 raguá _dö Sul, domicilia- o Figueira, .

neste distrito.,
Samuel Máximo . Ferrei.

da e residente na Rua' fIlha de �olano Brunner
ra e Miirlí' NaidéS 218, -n- 39, em Vila Lenzi e Maria Cnstina Brqn
EIe, ,'brásilf;iro,' solteiro, .

nesta cidade' filha de ner.

funcioriáriO públicó,' na- "

Moacir Df'reiti e Cacilda ' E. para que ch�gue- ao-
tural de Comélio proc& Julião Deretti. con1J,ecimento de

tOdoS,'.i'fpilo, Paraná, damidl!ilad'Ü
Editaf, 15.641 de 28�08.87 m,andei passàr o presente ..

t Laurindo, Viefra e Mau- Edital, que será pu.bUcadoe residen e em Conjunto rina. da Silva".
,-

COHAB, 'quadra 05, lote I
pelá -tmpren$a em C_art�,

15; n 76, ,neste distrito,
E �;, .

brasileíro" Solteiro, rio, onde será, élfixad,o 4u. -- ':.,

filho de ,e José '. MiÍximo motorista, � natural de ranle 15 dias.

Ferreira e 'I!€reiinha A�
.

velino FerI'cira. Elà, bra
SLlei\rl:l, solteira:' gover
nanta, natural de' São
Francisco <lo Sul, neste
Estado, domici1iada e

residente na Rua Goiás,
252, nesta ddàde, filba
(�e Irineu

-

Nardes e Dorli
de. Souza ·1\:ardes
Edital 15.638$ie 26.08.87
Wigando Mejer� Filho e

Gina Mal'l(>ne MaeStri
Ele, -

brasileiro, solteiro'
comerciante. natural de

Dia 151agosto
Gracy Mara, filha Her

culano (Maria) ROSa
Dia 171agosto

� Alessandra Maria, fi-
lha Edvíno (Ma.; Con-

ceição) Macedo
.

})ia 18/agosto
. Alessandre de " Fátima
filha. João {Erónildal Ri-
,beiro; RodIigO Tliago, fi
lho Carlos (Jsnéte) Mar
celino
Dia,...191agosto
Glauber Jean, filho An

tonto (Sôma) llhe.odoro
Dia 201agGsto

'

.Prancíelle, filha Valdir
(Stela Mari�) Klein; Dar
Iene, filha Líndomar (Ro-

l' saní) Soares; Juliana, fi
lha Vitor (Anna) Sárdo:
Josíníar, fiJho Imo/ (Ze
naíde Spicker; Andersen
Brune. filho Bruno (Ma.'
GIaei) Klein; Rosane, lfi
lna '. Nélson (Norma)
Krenke ,

Dia 211agosto
.Ana Cláudia, filha Jôão

(Janete) de Andrade; Da
niela· Pricila, filha Ge- '

-:-aldino ' (Salete) .', Bono·
mini; Jeferson Carlos, fi
lho Luiz Có.dosl (Catari!-

-

na) Jahn.; Jordana. Paula
filha Pedro" (Mafalda):
Scnulka

'

Dia 2,21agosto
Tlhais Regina, filha Éd

&ort (Marinês) Correia
Dia 231agosto
Milchae1. fiilho Boles-'

lau (Márcia) Lipinski,
Dia_ 241ago&to
Joice .Aparecida, filha

Ademir, (Zemira) da SHva
DIa 251agosto .

Marília, filha Saivio'
(Valíria) Crah; Diego, fi
lho Valmor (Márcia)
Elimke; Carlos 'Eduardo,
flJho' AdemLr (Adielalide)
da Silva; André ..Ricardo
filho Alc'ir (Leonéte)
rormigari.

.

Dia 26/agosto
Cal"oline, filha Renato Dia 10 de setembro

(Eliane) de. Stefani; Ri·
"

Dênis 'AlIan, -filha sido
clav, filho Valeir (Mar'ia (ViUma) Doerirng; Ádolar
Adélia) stou; Fran,cine, Steilein, João LopeS, Or-

filha Cmt (Marlene) lando Packu, Arno BlIch
Adami Tania MarH, fi· Dia 11 de setembro'>"
-lbã Valdemiro (EIsLmi) ,Sr� Plácido -Gorges,'
Krueger. 'CleuSa CTistim;a Tbrine�
Dia '21/agosto .

li, Mariza Doering, Sra.
Naiara, nlhâ

'

Oclair T.raudi He>DSChel, MÁrio
(Marliia). Koerich; �efer- Maas, VaMir Moretti e

,soli Luis, filho Alberta Martins' T:ll€s.

(Lúcia). pelleIis
Dia 281agosto ".'

'Pauia tn�s, filha -Mârio .

(Getrudes). Spézia;' Renà
Ewald, filho Aírton . �o"
sângela) Klp&owski;· Da·
nielle Ädriana, filha Au"

.

NAS.cIMENTOS . ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: OS-
Sr. Pedro Borges. em

Corupá, Elíany Horn-

burg, Ronaldo Guilher
me Schmídt: 'Aírton pilUl
e Flávio Stieit ,

Dia 09 de setembro
.

Sr, Da:násio Schmitt,
Sr. Waldemal Schmitt,
,Sr. Älbrerbt Gumz. _Sr,
Hartvich Hanemann, Sr:
Vitti Bona, Sra. Maria
Anezia Gonçalves de
Araújo" Sr. _ Reinoldo
tIcker, Sra. Cecília pe
clri Papp, Doroty Mar:-'
tins, Carlos Tato Staen
graber, em Joinville:

dino (Isolde) Pedrotti.
Dia .3WagositQ

Rosânge�éll, filha João
(Gertrude�) T'!ilmann

V' E N-.D �r - S E
-

Titulo patrimonial d� Clube Atlético Baepen
di 1\raló.r na rua BerIia_rdo- DOlllbuf':ch- 225
FOne ;:�·1344.

- ,:

'rosto 'de' Vendas MarcaDo,
Chapéus. bonés, Wselras. caIm\lsM, shorts"

, bermudas e cordas.
Ein' frente à fábrica. _ ADlplo estaclon�ento.

. ..1'

®- . O e s p- a c h _ n I e: " L, í ,c <i o
ENTREGUE OS DocuMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM lHE OFERECE o MELHOR
EM ATENDIMENTO.

.

.

'
.. , _. " ,..; .,

. .". '"
'

FUNCIONA JUNTO Ä AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV, GETOUÕ VARGAS, 26 � FON!!S:,72�1261
12-2018 FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE. '"

.

��i
;,..._----------------------------............. ------------__;.--:-----------.---------�- ....._-----
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OUYle : ,greve loi ação .de agitaderes de 'Pl e CUT Explicaçies, à Co.unidade
o deputado Ademar ras ideológicas .ínconse- sões próprias nas ques-

I Duwe, entende -que o quentes". Ele : I1eferia'sel' tões que '0 af:e.tan'l" �
. c..ureito à greve. é I uma ao movimento grevista O pa�lamen,tar." diS!ffe

"

eonquísta histórica do,' "inesperarlo e, trueulen- que Jaragué do Sul é
processo çlemocrátido '_': 10�' ocorrido no dia 20. uma cidade. tranquíla,
'Entretanto· disse que' "a . passado. no Vale do Ita- com um ,dos melhores
s'OC�dade tem também pocu, Cuarsmirím e ,Ja' padrões de :y.ida e' .con

o direito de defender-se raguá do' Sul, qua im- forto do . Pais, e baixos
da ação d- falsas Iideran dando no sE:.tor movelaí- índices de crímínalída
ças e agitadores de ��. . ro, ameaçou expandir-se de , 11änto é, que' . "em,
te estr�itada por VISeI' para o me.talúrgico e e· meia a toda a crise eco-

, ,letrom€:iCânico.l
'

"por nômica que vive o País,
"ação de .

é gítadores do., um. dos problemas de
PT e CU;T", sem o "res·

-;

maís tolhe hoje sua ex

,paUdo dos trabalh.ado�s. pensão � a falta de mão
que devem tomar decí- de-obra" .

, 'ara ' 'clnlerir
_ A taxa de mtlação

no mês de agosto ficou
em 6,36%, conforme di-

'

vulgou o IBGE. Com o

índice de àgosto .". obti
do pela média dos pre-
ÇOs vigentes no período O servi<;.!) Nacional' de
de 16 de julho a 14 de Fermação Profissional
agosto ,_. .él 'taxa a,cuD?-u' -Rural (SENAR), Agência
lada nes primeiros OIto de Jaraguá do Sul, realí
meses do ano ficou, em zou 28' treinamentos du-
213,55% e dos últímos, 12 rante o pnmeíro semes
meses -em 260,11%. Des' tre nos municípios de

,t:esaS pessoais, vestuáti,o,- Corupä, .Jeraguá do Sul e

�acarr�o, cigarros" biS- Massaranduba, ond.e atua
coitos, e aluguéis foram ' diretamente, atraves de
os que mais contribui', convênios com as Prefei
ram para a inflação., turas e S'ndicatos de

. "_ A II)l�ão divulga· T(rabalhadúJ es Rur:a,is;
'da pelo IBGE, ,de 6,36% Em Cotupá' foram Seis

provoca uma" correção treinamentos de rnanu'
mensa'l nós salários,· nos lltnçãO de moto-serI�a,
próximos três mese9,i da mecânica de" .ini.cro-t:óa
ordem de 4,69%. Isso tor e de motores & ex

porque, de acordo com. plosão� efil. MaSJSarandu'
-

Óo Plano Bres$er, com, "

tn1é1o da
.

fase de fleXibi

lizllção dos preços, os

salários passam a ser re.

ajustados ,de. acordo com. O SecretáriQ da Segu� _ assi�ência médica perí,.
a média geométtica da· rança Públ'ca, Cid·, � ódica"e "um carcereiro.
inflação .dOs últimos três droso, 'Cm resposta aos .Quanto· a melhoria no'

meses, deno�adB Uni.. pleitos das lideranças 'asPeet� alimentar. ,soli'
dade de R�feiêncta de comunitárias e, dada' a tação feitO . pelos. redu-

- 'Preços (UR,P).
'

gravidade da situação sos ao :JuiZ de Direito, 'o
_ ° Banco Central t:_e- que provccou motim na pedido foi enéammhad'ol

aJustou o valOr das cade,ia público de "
Jara' ao governador.

Obrigações Reajustávei";1 guá do Sul, no iníciO de
do Tlesouto Nacional agosto, com in,cêndio de De outr� paIje, a ppoe:(OTN), qU4=' passou' de, suäs instalações por. par- legacia 'Regional de
Cz$ -:,17,fl-' para Cz� .

t'e de oito presOS ali re- licia de Jaragil,á .do Sul
.401,69, neste mês de ,se" c1usos; determinol.l aaS, já conta ('Clm o yeiculo
'tembro.

'

O rend!im:ento setoriais competentes, a Chevette. cedido, " pelo'
.das �ademetas' de

, ,pau', r,enoviação ,dos ,colchões Ministérió ,da' Jl:lStiça
pança, reierent:e, a a- co'bertores e -forn.edimen' - dentro ,da Campanha
gOsto" ficflu em 8,1%, to regular,. de mate.rial. '''Vamos Viver Sem Vio-

" lência"'. ,que lé' a vaÍiação das de límpe:z;a� aSSIm como

�BCs:,
.,

Senar ·lre,iRa cal_nos la- região
ba, cetorze treinamentos
Q.� roeadsjra, manuten
ç-ão de mtcro-trator, .ma

nutenção rle motores a

explosão e de aplícaçãe
de medicamento» ínje
táveis e', em J_9raguá do
Sul, seis tremamentos de
vacinação, de C'aStr.ação,
de manutE'nção de moto'
res a explosão e ',de a

aplicação de medicaijlen·'
tos injetáveis. J

. Os treinamentos atin�
g;ram ..diferentes ,'lpcaU-,

. dddes de��es mun.idpio�,
cOm quaSe du&s c�ntenas
de treinandos ••

" ,

�Pedroso' I,anda alender 8S pe,didos

Para Ris, seaira lãl í sí uar�llia de, riscos,:
.

,r �,:,' t ',�S''e;'I:,1,-r'o. ,,- ""... o' r

Prestacãa de
.

Senicas

.. '

·1

CODsullJ _' nlS.
i -�

- , ..,. .,1', • """
'

,S e U u r os: :'.' I� G I r c ,I a
'.

Rua &pedJ.doDérlo GQmerdDdo da SBva D' ,�O, l' aDdar, Sala 2,
. .',

PoDá 72-.1788 ..- Jarapá do Sul. ' " ,

'.' .-

,
"

,
.

pAGINA: 05·

A PI;Dß.lO
A respe,itq de acusa- ções em nossa cidade. ,

"

ções recebidas e veícu-
ladaS, através do jornal 'MesIIJ,o não. tendo nas

CORREIQ, DO POVO" tido em J��aIDIá do Sul,
I'

publicamente díríjojne fico imensamente con

à comunidade, manítes- tente de aqui trebalhar e

tendo-ma como Assessor viver. especialmente '�.
de Imprensa e, sobretudo lo fato de, na minha fun·,
como cidadão. ção, poder diV!l.lgar es-.

'Ui 'aprázív:el eídàde," bem
�nho, grande satisfa- como colêborar comuní

ção de viver em Jaraguá taríamente pelo progr�
do SUl. Mesmo resídín- so' e transJôJ'mação . de
do M apériasB anos, sín- 'Jªrqgtiá flo 'Sql. :�".
to-me muítö bem, "nesta' ',,'

,

'comunidade '

que tanto Comiriitadal'Íl�nfe,' de
preza a família;" a '

hones-
- 1985-86' ({('l �

,

:�tembro)
tídáde e b' trabalha. . 'fui eleito' 'Vlçe.-:presiaente. .

'." .. -, da Associaçâo - Recreatí-
Neste curto sspaco de 'Va dos S�rví(I'Qrés' Pú

tempo, ', tive' a grande a- blicos Millllcipais � (A,RSE·
legría de fazer muitos, 'a- PUM)". e, alé�: ,'*' ter in'
migas, inicialmente 'atuan" gressado P9' �9#I.ty 'Club
do' como Orientador E" de JaTagüá' çlö,: '�ul '

ducacíonal junto 'ä" 191.1 (06'.11. 8")',' � ��st�' .�b de
lUCRE,' , desempenhando -1987, 'fui t>scolfi'it;lp'para
atíívídades' <�ducadionais' vice-Presidente "I

dQ�:Rotary
na E.B: Esta'dual Hölan- Club de 'JãragU�" dO Sul,
do M. Gonçalves, E.B. bem comO,'a cö,4-Vit.e do
Prof. Giardi1l1 L 'Lenzi· GovernarioT' do Distrito
e sobretudo;'na' E�B.·465, Dr: Màrfo"sauga" e·

Roland H.' Dornbusch. 'xerço a funç�o de Secre· .

assim denorr:'rtadas' nos tário Ger.,), d.a- Governa-
anos de' 1981 a :1983.

,

daria. "", '

Além disso tiVe .a opor� _, ..
'

...

-

.�, .

tiIiuldade C);e' lecionar no�
.

COmo ': pessoa' humana
Col€gio mvin� Providên-' e ,Simple� ',' dd,adão� posso

-

cia (2°, grau .:... Magisté- aJfil'mar.··�'� cb�p;roV'ar
rio) � 'ministrar aulas de cem

" tes�e:n1ll'l:has"" que
Português e 'j,M,eratUIla' se!Dpre �agi, ('om;Jem in-
'nO Curs.1inho·Pré'ves'tibu· tenção

-

e',höfiestidade.
lar e supletivo de l°'e 20 .1lenho� ::.::cetlsciêiicl.a· de
grau. da' Associ�ção Ca-, �eu� atos e!·"':�.,liWa1�r

'

tarinense de EnSino' qu.:e hor�l' -estou.:�: pron�9." pa�_
funcionava naS depêndê:Q' as in.fOrmaçõet necess&
das do' G . E . M. Albano' rias' ?S, p�ssp�s §_�J>,�e a'

Kanzler (1981)� ", . � ":minha,· função, f)'lÍblica'-
\

,

eomo assessor'" 'de' im-
E foi após um bom tta�' prênsa'. '. ,,"

., ..

balho na
,

B.B. Roland ",:.' ") ..

DornbusCh.
'

que,' ate�den� ,'Q�anfu 'aos níe��'T �tos
do um convite dO PrO' 'parti'rulanes,-· pPeSt(hcon·
fessar- Balduino Rau]i!no, tas a Deu<;, 8 meus fami'
Secretário de' ,Educaçãe, Hares e às',pessoas·;' de
Cult�ra,' �sporte e Tjuris-. minha 'cron!j�nçà;'�.Gen-

'

mo á:sSurrf: a' Orienta�ão te .d�' reputilçlo> na �;
Edt�cacidnal da r�de 1llU" munidade..e :.dos :mais, va- i

nfcipai de �nsino' 'em rfad'OS"s�eBt�:sOc!laIs',
1984-85. ',,,

'

pr,ofl.sSJ.onajs.)e,I�,hld.u:slve
,

. ',' \de 1idéd�. ?COÍ11.� po-
A partir de 11.06.87, ,lit1çamente./,E :mills. Se

passei a aSbumir a A.s' ,tiver: que ��ê�ta.( c?ntas i
sesSoria dg IIQ.prensa, a- por' qll'estCieS 'partlcula·;
t$ldtendo 'Solicitação do res I pró.bu�mas:' pes-soais, :

secretário o�, Adm:i:qis·. existe U1lla justiça cOnS'

tfação, Finanças e Bem-' tit.uiäa .. A�, �is, e";?s ,trâ
'Estar Social Ivo Konell. mltes legal'S'. burQcrát'lcoS

estão aí i)ala serem, 'a'
NQ' desempenho da pricados. -

função "posso desEmvolVer
'

.

,
,- ,

,

um bom trabalho 'J)Ür es- . A todos os munícipes,
ta adminis1ração Muni' estou li rJ,i.spüsição_ , junto
cipill e que. sem dúVida ii AsSe�or}.a� deJ lmpren' �
nenhumá. realiza. , um" sà da 'Ptef.ejtur� äe . Ja-,
trabalho voltado -à � raguá dO Sur,- ·pàrã . tOdo'
munídadê de Jaraguá do" esclá,teeirireiltö ;qú-e.. se

SuL"� , 'fizêr necessáriQ.' :.. .

."'_ .... r'· .,,1.

Com o tempo a ,histó', PMJS' :, ,L r-:A:SSESSOlUA'
ria' provárá que fOi uma ..

"DE ;;INfP��
dél$ ma,io�e.s 'admiIidstra'

_ .. ,.

JoSé: emdS r.:RbbS.;:>
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�i-: COInércio· e Indústria
�

Breithaupt S.A.
#- . Séde: Av. ::;etúto Vargas, 268 _ Jaragué do SuL�C. CGC-MF n" 84429810/00��-58 _ Inscr , Estadual nQ 250� 5f164

'. -
. .

FR lAIS: JARAGUA DO SUL _ GUARAMIRIM_ SÃO BENTO Do SUL _ MAFRA .._ JOINVI!,IE
RElATORIÖ DA DIRETORIA

�

Senhores Acionistas:
Em cumprímento às dísposíções legaís" e estatutárias, temos a satisfação de apresentar â.�V. Sas., o Balanço Patrímonial

e as Demonstrações Financeiras, juntamente com as Notas 3xplicativds E' o. Parecer dos Auditores Independentes, rela
tivas ao exercícío encerrado em :>Q de junho de 19.81.· Col�am0"nos ao inteiro -díspor de V. Sas., pere prestar as in-

formações que julgarem necessárias. A Díretor.a.
- .

DEMONSTRAÇ \0 DAS. ORIGENS E APl.lCAÇOES . <,

DE RECURSOS EM 30 DE JUNHü
-

I 9 8 7 1 9-8 6

(em, unidacle de cruzados)
92.245.64� 29.298.802

.

BALANço PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE· JUNHO
A T I"V ,O .rI

,.;.,-
.J .'

1 9417
• 2i5.094.624

198 6
76.171. 454í

.Caíxa e Bancos .. .-; 3,002.691 1.358.331 Dás Operecões:
• Aplicações Finan('E'iras' 500.00 9.224.180 . Resultaco Lia. do Exerc.ício .. 5.101.51Q
.Contas a Receber JE' Clientes 40.269.109 35.654.744 Despesas qUE' não afetam o Capital -,

• Estoques..... • � ,;,. 160.494.5'55 '25.339.8:j4 Circulante-
.

• Adiantamentos ..•••• .. 2.561.6C:> 169.148'. Depreciações e Amortizações 2.649.,652
'. Impostor a Recupei ar .. .. : 2.104.745 816.214 .. Correção Mönetãn= do Balanço .. 84.Q94. 388
• Outros Créditos .. ; 4.315.118 2.586.235 Baixa de Bens do' Ativo Permanente 226.89C}
• Despesas do. Bxercicío Seguinte •. 1.246.2b�� 362.108' Reserva d") Investimentos 2.041.634
REALIZAVEL A LONGO PRAZO ...2.961.290 - 486.841 Acréscímc no Realizável a
• Aplícações em In:::,entivos Fiscais .2.349.43t 354.149 Longo Prazo : .....•......... (2.414.44<l)
• Outros viilorés 611.854

. 132.092 APlICAÇt)FS DB RECURSOS. 92.245.642
PERMANENTE 62.619.969 17.8�2.111 .Aquísíções do Ativo Imobilizado ,. 1..626.161
• Investimentos 1.214.314 302.125 .Aumento .íos Investimentos 164.294
• Imobíhzado , 61.405.655 17.529.386 .Ajuste da Provisão deImposto de Renda (219�

- TOTAL DO ATIVO .•.•......•• 280�675.883
.

94.490.406 .Dív.dendos Distribuídos 294.9��
PAS S I V O .Di dendes Propostos '401.15Q :;'49.486
CIRCULANTE.. ..- ..... 90.779.82ô 35.615.321

..Aumento do Capital Circo Lfq 83.158.665 25.961.141
Fornecedores .........• 49.680.5;;3 '20.·105.415

-

DEM()NSTRÁÇÃO DO CAPITAl

Instítuíções Financeiras .. .. • 5,.125.211 CIRCULANTE IlQUIDO EM 30 DS JUNHO

Oorígações S_gclaiß .. .. . 11.866 .. 84U 5.408.111
.

ATIVO CIRCULANTE 1 9 8 7 1 9 8 6
• Obrígaçõés 1ifibll�árias .. . 1.05:)1.901 ·3.903.55.4' No inicio do Exercício.. . ... :. 16.111.454 24.112.452
· Provisão para o Imposto de Renda 304.829 4.955.191 -No final do r",erdc1o .. .. .. 215.094.6?4 76.171.454
" Dividendos Propostos .•. '

.. .. .. .. 40t.75\;. 340 ..486 Variação ...... .... .. .. 138.,923.170 51.999 002
• (�ratificaç®s a Empregados � 1.188.150. 900.000 PASSIVO CIRCULANTE

"
,

• Outras Obrigações 1.958 ..003 1'.898 .No íníclo do- Bxercicío 35.615.:121
PACRlMONIO LIQUIDO •. 189.896.051 58.875.085. .No fÍnal lÍo Exercicío .. .. . 90.779.826
• Capíta! ..:ocial '.. .. •. .. .... 55.500.('{'O 19.000.000 Variação .... .. .. .. .. 55.164.505
� Reservas <lß. Cap tal .; .� •. 110.51.3.692 29.368.862. -

CAPITAL CJRCUL:\NTE UQ. .83.758.61)5
• Reservas de I UCf:lS •• •• •••• •• 8.833 _ 701 2.115.484 NOTAS EXPLICATIVAS As <

• Lucros Acumulados "," .. .. 14.988.663, 1.730.739 OEMONSTRAÇOES FINANCEIRA�

TOTAL DO PASSIVO •.... •• 280.675.883 : 94.490.406 NOTA 01 I- CONTEXTO OPERACIONAL
. DEMONSTRAÇÃU DE RESULTADOS EM 30 Dl! JUNHO A empresa tem como atividade preponderante o comércio

-

.
'.

.' 1 9 8 7' 1 9 8 6 em. gE'ral, a varejo e atacado, abrangendo J.oJ� de -Depar-
,RECEITA OPERACiONAL BRUTA 551.125.3Q!) . 1246.491 �212 tementes � Supermercados.

.

· Deduções da Receita Bruta .. '(102.913:282) (46.209.590) NOTA 02 _ PRiNCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ÁDOTADAS
.

RECEITlA OPFRAC·")NAL
.

LlQ. 454.212.09& 200.281.682 ,- 'a) Apuração do Re�ultado
-

de Ativos e PassivOs Clrculmtes
· Custó das VfE"rcadurtas .Vendldas e o. resultado. apure-lo pelo regíme de competö-icía de exer-'
Serviço Prestados •. . ..•• (285.221.183) . (135.488.095) cicios. Incluí o -sfeítc da correção monetária sobre as contas

RESüL1jADO OPERt\('IQNAL 'BRUTO do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido, a. Indices ofí-
. 168.990.315 64'.193.581 cíais os tendímentos e éncargos Incidentes sobre os Ativos"

DESPESAS OPERACIONAIS " ;(76·.�06.603) (28.625.707) e Passivos, bem como os efeitos de ajustes de valores do At,í-
•

.

A<kninistlaUVé:ls' .• .. . .. (29.051.-866), . (11.94:2.424) vo para o t.!?.1Nde rzalízação ou de mercado, quando aplicável.
.' Com Vendas .. .. .. . ... (55.665.486) (21,.830.123) b) 'Estoques .,.. 'Os estoques estão demonstrados ao 'último
• 'Receitas(:...)X'les,peSdl:i Pínanceíras l3'.182.209 6.014;321. custo de aqutsíção ,

'_

• [eprec:i.ar;ões e Amortizações' .. (2.649.6.52), (861',481j c) Permanente _ Os i:nvestimentos e o ímobiltxado estão deo.
� Ajustes do' ;programa de Estabilização

.
nionstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção mo-

J:i.cooornica...DL·2:;'35/87 (2.615.808) .

netäria. As d",pr'eci�ções Sobre os itens do ímobílízado são
RBSUL1v.:PO OPER.\CIONAL UQ. 92.183.112 36.161.880 calculadas pslo método linear, às taxas que levam emconsí-
• Resultado nãc Operacional . ó 2.065.961 - (2.413.119) deração a vida útil do bem •

· Correção Monetária do Balanço (84-.094.388) (21.312.311)' NOTA 03 ._ IMOB1HZADO
RESULT{AOO .AJ'ITE� DO IMPOSTO ,DE RENDA Custo Depreciação Valor Liquido

-

... . . ... ., .. 10.155.2�H 12.382.390 Discriminação. Corrigido
. Acumulada 1987 1986

,
'. Provisão pl oImposto d� Renda. {4.44.1.111', (5.214.254) Veiculas.,. 11.226.859 1:426.358 9.800.501' 1.83:;'.161

. RESULT�DÖ UQU1DO DO EXERC1CIO '.

-

. Móv. e Utens ... 22.366.919 9.969.615 12.391.304 3.080.035
5.70.1.518 1.168.t'39 Máq. e Ec,'llip� l,.Q86.998· 1.984.385 2.(.13 82.841
,0,01 0,09 Imóveis ICQm�. 43.614�939 5.623.925 38.051 014 11.940.921

.

'

DEMONSTRAÇOES � LUC:aOS ,ACUMULADOS Outros. 1.244.716 9.Q.49�" 1.154.223 592.422
.-

FM 30, DE JUNHO
.

TOTAL 86.500.431 25.094.7'l6 61.40�16'55 1'7.529.386
,

- : -
. 1 9 8- 7 1 9 8 6

-

NOTA 04 � CAPITAl.
-

SOCIAL
SALDO Ne INIC'IO DO EXERcfCIO 7.730.1:;9. 2.0'74.187 O capital social, tr talmente subscrito e íntegreltzado, é de
· AHmento-dP Capital .. .. ... (1.131.138) (1.524.819) Cz:$ 55.500.000,00 representado por 81.550 000 ações ordi-'
• Transf , p/ Provisão Imposto de Renda .. 2Hi (51. 515) nárías, sem valOr n0minal.
• Correção; 'Mmletil1'Ía -:. ;; .. 10'. H1.471 J 16l.163 Jàra�llá do Sul (SC), 30 de junho de'� .2'81.
• Lucr-o L;q,\tido da Exercicio .. 5.101.51R 1.168.136 DIRBTIORES:HANS BREITHAUPT CPlC 009961519-12
· Destinação Proposta: '

'

BJHJNO BRE:rnHAUPT CPF Og309S869-15
"_Rese'rva .. Legar '

..

'

(733 ..4l.1) (35!;L40?) �OBERT'J 13REITHAUPT . CPt;' 2165à1519-04
...:DiVidendos

.

; '. � :(696.14�)' (340.486) CARMEN' P. BREI1tHAUPT CP� 100014.909-06
- $. .<\L{)O NOoFINAL DO EXERCICIO 14. 98S. 66? 1.130.139 ADOLAR LUEDERS_ Gerente Contábil/Financeiro

.

T.e _ CRC-SC. nO 4.351 _ CPF 00628620�·00

, CIRCulJAN"I1E ORIGENS DE RECIJRSOS

1.168.136

861.481
21.312.311

22.'006
211.610 r r,

(402-.802)
29.298�802
2.924.805

14.189
51.515

9.584.061;>
35.615.321
26.031.255
25.967.747

.'

,
.
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COMeRCIO r INDÚSTRIA BREITHAUP'I' SIA
Séde: Av. Getúl:o Vargas, 268 � Jaraguá,do SuL.SC. COC-MPno 84429810/0001-58 _ Inscr. Estadual n" 250156164

FJLIAlS: JARAGUA 00 SUL _ GUARAMIRIM..:. SÃO BENTO 00 SUL _ MAFRA _ JOINVILlr
, PARECER OO� AUDITORES iNriEP�Dt!Nl'SS "

.

Ilmos. Srs.
Diretores -e Acionistas de
COMERCIO F. INDüSnUA BRElrnAUPT 'SIA
Examinamos o Ba'enço Patrtmoníal de COMERCIO E IND(JSTRIA HRErTHAUPT SIA. em 30 de junho de 1987,

..

a

.corresjondente Demonstração de Resultados, os lucros Acumulados E' as Origens e Aplicações de Recursos do .exercicio.

findo nessa -data. Ef«.>tuamos nossos exames consoante normas de auditoria geralL";lente aceitas, incluindo por conseguinte,
as provas nos registros e documentos contábeis e a aplicação de outros procedimentos técnicos de auditoria - que julgamos,",
necessários nas circunstâncias, inclusive' qoanto a revísão dos critérios adotados

.

em relação _ao deflacionamento esta-
belecido nelo Decreto-Lei 2335 de 12 de junho de 1981. "

,\S Demonstrações Fínenceíras do exercício fmdo em 30 de junho de 19P6, , cujos valores estão apresentados'pera fins
de comparecäo, também foram por nós examtnadasr"

,'

Em nossa opinião, as Demonstraçõss Fínanceiras acima referidas, Ldas em conjunto com as Notas Ex):l'cativas, refle
tem adequadamente 8 posição patrímeníal e a situação financeira de COMERCIO' E INDÚ,S1IRIA ßRElmAtJ� SIA;, em
30 .de [unho de 1981, o Resultado de suas Operações e as] Origens e Aplicações de Recursos desse exercício, de con

Iormidade com os princípios contábeis geraimente aceítos.apl'cados de maneire Uniforme •.
,Em, 15 ae agosto de 1987.

AUDI. _ -SERVIÇOS DE AUDITIQRIA SI \ \VTLUAN KOHLER
..... .,. ... CRC (SC) 0524 Contador CRC 5.235

. Repercutiu' _int��amen- .

te em toda a regIaO,
- a

homenagem _. prestada pe
la Câmara de Vereado- transteríndo sua resídên
reS de Guaramirim, reco- cia para Arérenguä, tive
nhecendo em três, cida-, cportuníderíc de comple
C1ãos prestantes acidada tar o curso Normal no
nia honorária dor, vizinho �Olégio Davi do Amaral
município. c Silva. Em 1938, íngres

sei no serviço públicoEm presenca de cerca
munícíptl 'em Ararenguá

de 300 pessoas, recebi-
,tendo ,logo após, em

(ta� poSl'tenotme,nte no
19:>9, servido as ffleíras

Salão paroquial, no ple- do Exército Nacional no
nárío da 'ACIAÇl o sr .

140 Batalhão de Caçado-Paulíno João 'de Bem
res, em Floríanópolís.

pronunciou o,· seguinte 'Mas, 'tia jornada da
discurso: .

'v;da, sempre esperançoso"As páginas da memó-
de dias melhores e no

ria íormam . o grande li-
cumprimento dos deve- '

vro da VIda, que revivi-
res para com a profíssão

dos no dia de. hoje, tra-
escolhida, já como pr.o

zem as maís gratas lern
tessor, em 1941, fui en

brancas de uma infância
tão, lecionar no Grupo

e mocidade baseda em Fscolár Rui Barbosa. em
princípios cnstãos, de- Joinville. Em 1942, a
terminando . um conjunto convite do preL Arnal-
de atos soriológkos que do M. Douat, assumia,
só a vida: entende e de- €u, a Inspetoria Ec/colar
termina. ,do Município de Join-

E fOi nessa predestina- ville, cargo este que o
ção de VIda, toda ilumi- ex-ercí até 1948. LogQ
nada do mais profundo após, nesse mesmo ano
amor -oe transmi.tidá peloS .le· 1948, Sou distinguido
meus pais, q'Q,e no dia ·19.,; p(>lo ilustr(' governador
de outubro de 1919, nas- do Estado. dr. AderbaI
ci no m1.ln:icipio de T�- Ramos da Silva, de sáu-
barão, ne�te Estado. dosa memória, para exer
Aprovp.ito também ·a.

cer o nobre cargo de
oportunIdad.e, de ,:rendIer Prefeito Munlcipal de
neste m__omento minhas Joinville, em substituição
homenagens aos meus,

aO então 'ÇIefeito' Geral
pais: JoaqUIm João de.

do WetzeI, tendo após o
Bem e Maria Catarina de pleito eleitoral que se
Bem, ambos de saudosa verificou, pa�sado o car
memória, a quem tudo

go ao prefeito eleito, dr.
fico a de"tfer cOrnO p��ti- João Colin.

.

.

cipante d� umá f�mlha Levado pela exuberân
que;\ unida, r�speIto,sa �'cia' deste va]e, onde se

cristã; deu'me' uma mflu-
eTlCrava o município de

.
e.ncia con�i.derável em -GuaramiriID. para aqui
:.::ua época � que se esten· me transfiro em 1949 e
(�� pelo futuro. Jlle' dfAdico ao ramo ma-

E, tudo foi aSElim� Em deireiro como empresá-
1921, então com oito rio.

' -
.

anos de idade ,iniciava
meus estudos primários
110 Colégio NósSa Senho
Ja Aparecida, ,na cidade
�1e "Pubarão.
Em 1931, meus

As home'nagels da Câmara de·Guaramiril

Assim, chegaqo à Gua

ramirim, numa paisagem
llova' e acolhedora, com

novos hgtizontes e dís

pais, •. tintas. amjzades, todas

AGORA SOB A DIREÇÂO DE

CARlINHOS E VALDO

Continuamos " disposição de tOdos, com o

mesmo atendimento e novas OpÇÕE's.' Atende-sê
de segunda à sabado à noite.

.

Ruà Expedicionário Gumercindo, da. Silva, 237
\ '

c1ó.s confiantes, como eu dotes, �nhores Verea-
realizo '0- sonho desejado dores, Autoridades, Se-
da minha vida. Caso-me nhoras e Spnhores,

.

rece

aquí , Encontro em La- bo o titulo de "Cidadão
cyr, mãe de meus filhos lGu:a.�amiliense'�'_, agrade-I,
aquela que, hoje e como eido, o levo I

sem vaidade
sempre, 'forjou uma es- para o nosso lar 'e dele
trutura m.;ral; que pon- ctom:Wi-:rtHho com minha
tifica o perene' amor mulher Lacyr e meus

de mãe e dI" esposa. filhos, noras e netos, na
.'

Dessa uniäo que Deus certeza de que. como on

onipotente, .:) abençoou e tem, hoje �. amanhã; es

aue nos deu os filhos tarei sempl� presente ao

Sérgio Luiz, João Luiz,' chamamento qUe for pre
Paulo José' e Nélson ciso para caminhar ao

Luiz, o qúal a' implacável lado de todos em favor
Iatalídade ceifou sua ví- do trabalho, prospende
da tão prematuramente. é de e paz.
a' família que. com ó Reconhecído ainda,
maís afinado amor, cons- por justa gratidão, trans
títuí o at11buto, de uma mito meus agradecímen
união solidificada "fia ver tos aos nobres . vereado,
dade de DeUE. reS desta Câmanl Muni-
No anO' de' 1954, . con-

'

cIpal, em especial ao ve
cOrro a urna cadeira de reador sr, orlando Sa
;Deputado a Asslembléia;, tIer, autor do Projeto de
Legislativa do" estado, lei" que me e.nsejou o

sendo diplomado s-uplen- titulo. de ddadão guara-
te de Deputado. rriirense.

,
.

Eis, que pelo consenti- Igualmente, paI1aben,f-!
Illento do povo guarami- zOome com os senhores
rense, em pleito eleitoral Elói Soter Correa e Al
E'ill 1951, sagrO-me eleito frE-do João Kri:eck, a'm
vereador, tendo nessa bos, também, hoje dis
mesma legislatura sido tillguidos da máxima
eleito pres�dente da Câ- ponrarià de se tornarem
mara de Vpreadores. ddladãos guar'amir(enses.
Em 1959 em pleito e- Seja opOrtuno ainda,

leitoral djÇicil e pelo su- tributar ao Exmo. Sr.
frágio popúlar, sou elei- JoSé PerfE'ito de-Aguiar,
to prefeito munidpal }:onrado e dinâmico Pre-·
cesta terra, cargo este feito Municipal de Gua
'lue exerci até o ano de
·1964.

Reslauranle

ramirim, o qual, à frente,
da admínístração

'

muní-,
cipal com SE'U escalão de
euxílíarea competentes, ,

tem ,ob-tL(l'o prosperidade.
no trato dos interesSes
da comunidade,- projeten'
do este município IJ.Q ce

nário da grandezá cata
rínense,

,

Não pc-Iene ainda, por
igual modo deixar no

,e;f(queci(mpdto, 0$ meuä
agradecimentos aOS bra
vos agricultores guara:
mírense que, enfrentando
as dificuldades do tempo
paeí en.te��nte preparem
,a terra, de sol a sol, co

mo também, aos valoro
ÉOs operários, índustríaís
oomercãantes, estudanlt�' .

e a todos quantos que,
'no unívs-rso da presen-:
ca 'e participação cons
tante do perene. trabalho
tem 'conseguido edifican-'
te parcela de prosperl-
dade·

.
em favOr desta:

�eridã terra.

Finalizando estas pa..l ;

lavras. seja-me 'oportuno'
e gratificante. ext�rnar' à:
60ci.edade guar,a(mire)1Se, '

ó' mensagem de estímulo
�T�as dias t,eatitzlaC::ões!,.
dp. onteJIl, exeJIlpio, para
c am.anhã, prodigaliza..',
da na presença de tO,dos,
que 'sabem e querem al
çar est.e recanto da, ter
ra catarinr!Df-e cQm gran
deza, paz e prosperidade
ObrigadO."

IlajaraNovamente, em pleito
'eleitoral ocorrildo atra- \

vés da- participação da
'generosa confiança da
gente guara;mirense, eis'
que, em 1910. sou diplo
mado pela Justiça Elei
toral Prefeito de Guara
mirim, cal go no qual,
permanee: até o fim do
meu mandato em 1914.

Hoje� Sén_hor PreSi[d�m
te da C�maia de Verea,;,

,

li
I
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EDITAL,__:
i

'

I �, ,

,
ÁuREA,MolLER GRUBBÁ,' "Tabenã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da CÓmarca
,

.de Juagoá '00 Sul, EstadÓ de S. Catarina na forma da
I";,

' I ' ,
"

_,·etc.
1

' '-,

�Faz sa�' a todos quantos- este ec:Íital virem' que
se acham neste Cartório para protestos os títulos eontra:

, COM. JE ESl1AMPARIA JN_ LIDA _ Rua Ber---,'
nardo Dornbusch. 343 _ Nesta _ HARRY LEHN
Estrada Aurora n _ Nesta _; lM:Ã:OS CARVA
I}iO E,CIA LI!DA _ Estrada Geiai Tres RiaS do
Norte _ Nesta _ JOÃO JAIR NAZARIO _ Rua
Bolívía s/n., fundos _ Nesta � MARIA 'DE FA-

1

I�IMA ',ROSA PAITER _ Rua PlocÓpio Gomes,
AIC lnterpel _ N-esta _, ,NELCIO AVELINO. ,.:...

Três Rios do Norte � Nesta _ ROSELI RUEDI
GUER J\1UtLER _ Rua Major Pereira ÁIC Ado
lai Sasse _ Nesta _ SILVIO GOMES _ Pça.
Expedícíonárío sin _ Nesta _:_ VANDERLEI DOS
SANT\OS _ Rua Guanaraba, 765 __ JGNVILLE.

,

I
E. como 0$ dit� devedores não foram'-encontrados

-

e ou se recusaram a aceitar a devida intimaçã�..- faz pur
.Intermêdio do presente edi�al 'para que os mesmos com-

.

f'IlNÇam neste Cartório, na Rua Artur, Müller, 18, no

prBZÖ dI{ -lei a fi:Ín,de liquidar o' seu dé�ito ou então T ./ •

, car razão pôr que o não faz, sob peila de serem os referi-
J08 títulos, protestados ná forma da lei, 'etc. '

IH/Jaragúá do Bul, 3 de setembro' d� 1987
, Äurea MÜlIél" 'GrUbba '�, Tabeliã' de Notes (:

, '

3ficial de' Prot� de Títuloa da Conluca' de J.dó Sul

, ,

R)1nQldo Rau 60�; eS�iDe, com a� J�ao, Piccoli.

u. toqué de amor. Dê flores a que� você
,ama. Decorllç®,s, ,bQQllês, ârranJos, plantas orna

'lil�léllS, coroas, ,com 'entrega a domldlfo.
.

, ' ,

I

'Sas'a' das Flores
�

. �
.

1"'-
"

,'iaraguá' Vídeo·. Clube
f ,', DICAS DA SEMANA

, Espada Era' a lei;. Robotech 1, 2 e :?; Viagem, ao .

,Mundo do� Salinos,; Qs Aniquilad6-resi A_ Cor
,

Já ,Din4t�lro; '�e�:ta-feira 13 (PaTTjOJVI);'�sicQse
lr>arte ,?); "'Platoon; - Visão Fatal; Velóiió Er.ólicQ;

_ AnjQ,� do ,Arrabal-de; Harem,; De Volta, para o'

fnfer:no; ,Peggy, Su� (Volta .ao passado):. A lles-
, t�munha., _

- éÓNHEÇA O PRÁTIC.O E SEGURO
-

.,' - VlDEQ-CHEQUF
,

"

\
. '" ..

\.-

"JARAGUA VIDEO CLUBE.;... Av. Getú11ó Vargas
"

,

Do .�·.,.'-lo andar)_ saia 109 _ Fone 72-2059.,
�

\
'

�

" E�crilódo" d,e Jopog,ralia
.

'.
. ".

� -

.
'

.

.....
.'

,-e: Eogeah,aria .>,
" .

I "

,

'

I DESMEMBRAMENTOS: MEDIÇOES E PLANTAS"
DE TERRENOS EM GERAL.

"

P�OJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
,

'Ç'AMENTOS.

"
.

�iaínUlhamos toda a', docu,mentãção.
, .Rúá.. RemoIdo Raú n° 86," 1° andar, saía 3" _

,

; EdifíciO Mario Tavalres. pr6.:tiPlö do
-

pesto de
'Saúde.' '.'

"
' '(

\. "

.

'� Contactos: F�ne' 11-2416
, -

,

-. 1

, ,

'8� de I SetelÍlbro
DIA INTERNACIONAL'DA 'ALl ÃBETIZAÇÄO.
"Todo "O processo de alfabetização tem de .

conter es elementos da ídentída.la cultural. '

'Toda a ação educativa' é, em essência cultural.
f preciso -íntegrar ao máximo ('IS valores da,

cultura. da civilização, da sociedade onde se
, vive e irabalha.

Q Iator essencial de toda' atividad� d� alfabe
tização é o meio, onde ela -OcOrre.
.A.1fanetizar não, consiste apenas em lei oe, es

'ctever palavras, 'mas íncorpörá-Ias, vivencíã-las
e reconstruir

,

outras palavras a partir, das "que'
,foram aprendidas, até conseguir estruturar °

,pensaru.Fnto em Ireses e pequenas histórias.
"Ahl �Qmö é importante na formacão.da qual

quer cnança ouvir muitas histór.as ... Para ser
um reitor 'é necessário todo um' cemínho de des-:

c()�ertá P. compreensão- do inundo, absolutamente
mfImtu...' '

,

G';ivlr- � �er histór�as é desenvolver fado o ,po
tencäal crítíco da eríança. É poder pensar, duví
dar. sé perguntar, questionar... :E se sentir in
qutéto, criticando, querendo saber maís e me

ihorou percebendo que se pode mudar de idéia.
'É sabe, ,criticar o .que íoí lido ou éscutado é o

que significa .. '.", (Btbliogrefía: Jornal Nossa
, ,Voz, Cõpinza1-SC).' "

-
'

'pAGINA' 08
- EXAMES SU}>1.E1lVOS
A Divisão de Admínís-

,

tração do Ensíno da '- 19�
VCRE, informa 'que as

�,n&:rl'Ções, ap� examcll
supletilvo!; , proãssíonalí
zantes, em 'nível de 2Q
grau, na modalidade de
técniéo em trensações
lmobJJliáI1as 'estarão a

bertas, até cl' dia 11 de
setembro, nas sedes das'
DeREs de Plor:i;anópolilS,

,

' Crícíúma, ,Blumenau,
Joínville, Chapecó e Ita
jaí. �mbém pára 'a, ino
daljdada de técnico " em

õtíea, estarão -abertas
as inscrições' até o dia

� 11, na Secreteria da. E
ducação, era Floríanópo
lis.' Maiores informações \

na l'�\10 UCRE/DIADE.

AUM1;NTO DE CAPITAL,

mr.adi:cibnal fabricante,
de motores elétricos e
�i'ado,Iies, (l. KOnlba$
'S.A. acaba de "elevar
seu capital social de Cz$
'43 raílhões para Cz$ '73
míllhões , O"' aumento,
resultante da íncorpora-.
cão' de Cz$ c 29,6 milhões
.ia reserva de' correção
de capitel, maís Cz$, ..
374,5 mil do fundovpara'
aumento" de: capital, -. foi

_
de.cIdido ém assemblél:a

'

realizada pela empresa,
, em razão dos bons re-

sultados obtidos no e-

xercício encerrado, em

�1 de de·'�mbro'-pasSado.-
__.,...,._---

,',z, CIC�O DF ES:ruOOS'
Com a -participação a-

I

fetiva _de SO inscritos,
teve' inicie -nö auditório
do Centro,Administl'ati
vo 'da We>g; o período
doutriná!'!o do' Ciclo, de
,EstudoS de Politica-e" Es

,

tnatégia, - peja Assoeia-;
ção dos Di,plomados ' da
Escola Superior de Guer�,
Tl'il (ADESG). Vai' dys
19h30 ,às 21hZ>'Omin.

}, ConfecçõescSueli Lld(l
"

' VesUildo belD Senhoras e CrtéUlçu'
, :0-

Vá conferir-a mais variada coleçlo aproveitando:
ás - yantàgeas do préço e crediário Sueli

'

,

Fábrica e .LoJa'l Av. Mal; Deodoro da Fonseca. Dr· 1085 -

" F�"12-0603 Jaraguá 'do SUl _ sC.
'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530, _ F. 12-29U _

'Jaragu:á do Sul _ 8Ç.."
'

,Dr�, ,Iltev1f _,I." Fogaça Júnior
D'ra. ,OsvaUna 'Vargas Rodrigues

ADVOGA D,OS

Rua,Domingol da Nova 102 _ Fone 72-0498
Jar.guá do SuI-SÇ

'Vendas de lDadelra em geraI e-' serviços de
s�rragem

lara-guá" Ilda.
(BEHUNG)'

....
'

"
:/

, Rua São ,Jos_é n° 1�3 _ Bairro Jaraguá Esquerdo
"Fone 72-2963

.

'

_._ ,

"Climax '..,

moo PÀR:A NOIVAS'
1 MODA -MASC'UlINA _ FEMININA E INFÁNTlL

I'

Jarag�â d� Sul _ �v. -Marechal, Deoq.orq 260 _. FÖne 72-0958
�I /

"
,

:
'

,GuatilDÜrim ,.::. Rua, 28, de Agosto" 1.334 .:... F::me 73�025�
-, '

,/ ,,�,-.".
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lIalteias
-

que ,alePi---,,_-

« CP »
,

A Comíssão Muni- para o Concurso Vesti- Edital
_
e demals Informa

cípal de Defesa -do Meio bulas da: Universidade ções poderão ser obtidas
Ambljen;te {OOMDEMA), '- Federal .1., Santa Catari- �a própria munícípalída
tem registrado crescente na (UFSC)-. A expectatí- . dé ,

aumento nas
-

denúncias va é de que cerca de 25 _ O envio' das ' doeu
de dasmatementos, queí- 'mil candídatos" se)

,
ins-

-

mento� que compõem. o

m,adas, poluição aquática crevam pare a,s disputas' Plano" Diretor Fisico
e atmosferrca, que vem das 2.150 vagas exísten-: TlelTt\tol'ial de ,Jaraguá'
acontecendo" em Jaragu,ã" tes nos vários cursos que -do Stil, ,,' &erá em etapas,'

"

do ,Sul. Os agressores a uníversínade oferece. -anunctou Durval yasel.
�o meio ambiente, prova-

'

O Grupo Folclórico, Já foram' .remetídos o
, da e documentada a ir-' Bumba Meu BOi, que em. C,ódigo' de Obras e o CÓ·
regularidade

.

poderão novembso' COmemora digo de Posturas, além
ser penehzados com a seus 46 anos de funda- da amplíaçêo 'do períme
:abertuna die ilnjqu'ér'.1to; �ão, 'fIo,t homenag�do( .tro 'Urbano. O Legislatli·
aJiOparado pela' Lei .i :., pela Escola Munícípal de vo, no entanto, ainda

1.34'1, de .25.01... 85. 19 �rau, Albano Kanzl�r não levou os documentos'
Rallikar a 'criaüvi·" por �aslão da semana � plenário para díscus

dade ido' artesão brasilei· ,
do -Fólclóre,. 0, presíden- sãQ.'

ro e "colocar a diSpoSição ' t� Manoel ROSa foi dís

do p'Í!bliço paranaense ,
e tlngui!(l'o 'com 1lIIUt placa

catartnense objetos- do de prata e agradece as
.

artesaDallo de :várIas re' reíerêncías elogtosas ao

g1.õe's -braslleliras, São ias Grupo e ao apoio recebí-
oijetivos., dá I FlART _

tio. �
_

Feira Interestadual_ do - A Preieítura . Muni
Artesanato, .de 11' a

'

20 cipaI de 'Massaranduba
de

'

setembro, -no Centro' -abríu o Edital de Con-
, die Exposi,çâo do parquel corrêncía PUblica n° ;' ..

Bari(gui� em Curitiba,. 01/87, pare o, recebímen
patrocinado pela�· to· de propostas para a

dação Comeretal do ,Pa� concessão do ,s�rviço de

ranä,
' transporte ' colétivo ur,..

bano, até às 11 horas do
dla 1 ° do outubro. O-

_ O" vereador José
Gilberto Mene:t, em ,pro
posição ao EXeçutivo
'Munidpal" solícnou Pa
ra que sejem asíaltados
os dois acessos príncí
pais a -Nereu Ramos;
,Para Me:n�l, não é con

cebível que a rua pr_inci-'
pal de)Nel'eu Ramos se

já -pavímentade, enqsan
to os acessos. desde a

, BR-280, I earclo ainda c'o
bertos com revestimen
to primáriO.

"Prevenção ...$8
Dei.tclênctilS

'

In'fantis"
foi ó tema central da '3"

_ JorIÍada Cientifica sobre
.

•

'B, ,InfAncJa, réaJizada
/ ,

de
'

24 a 26 de' agosto,' pro·
movida peJa UFSC é

, ço'
ordenada .pelo Dr. Alva�
ro José de 011veira, mé"
dico pediatra de reno

me nadonaJ� que prôferiu
1�portan1'e ,pàlestra em

J i\'raguá do Sul, dia 28,
'sobre "Prevenção. da Deo

fit4i.ênQla .Mental", Ino
auditório do Sindicato
do Vestuário�

.. ,

.L. Foram abertas no

dia 2. pro&seguindo 'até
o dia., 11 , as inscriçõeS

O Minlstárío do
J.)eseIiVOIV'imento Urbano
e Meio Ambiente prati-I
camente garanttu Cz$ 6'
milhões, para as

'-

obras
'

do Samae, solicitados
pelo Município. De ou-'

tra parte, o governo mu
irlkipal '.mpliou de QÚa
tro para sete -as curvas

pavimentadas no acesso
as repetídores de 1IV,
íacílítandó ' desta forma
a' subida nas- curvas
maís 'iIígremes'.,

ENCADERNADORA

Contábil Barni

-UVROS • REVISTAS -�NOTAS'fISCAIS- ,

-TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS - E OUTROS

Escritório
, ,Of�recemos -servíço de contabilidade em,'

geral e, essessería especial às micro e peque
nas empresas. Desconto de 20%, à '9ssociados
da AMEVI.
Rua VeDando (la SUva Porto, 331 _ Ao 'lado da '

Comercial FlodaDI ,l

/

RUA SÃO PAULO, 114{P{Óx. a antiga Cyrus)
,JARAGUÁ DO SUL - SC

'
'

SAVIO 'MURILC> PIAZERÁ DE AZEVEDO

�O B�TO DE AZEVEDO

r, ADvOGADos
. ;..

Direito Civil -. Criminal ",.. Comercíal

Tf,a�Jhista ':"" Esportivo

Novo, endereço _ Mar.
Do 97 .,... SaIa I,

',1

Dé�oro "da �nseca

Cha,lê'

Rua ReiRoido Rau sr; Fone� 12�1390 e 72-2321
_ CRBCI M3�J.' ,

'

ViNDE

Uma casa em alvenaria COm área d'ó 250,OOm2,
edificada em terreno de r. �?3m2 na Rua Le-

.

opoldo Manke .pröx, ao, Clube Beíra-Río,
'Um terreno' com' área de 561',,50m2 na Rua Con-:
rado Rzegel próx. lateral' Mal. Deodoro.
Um terreno com área de 2'.06{)m� .. 'na Rua Joín-
vílle ,SR pröx. Portal

"

Um terreno com ärea de
.

208,00mL. na Rua Joín-
ville SR 'próx. trevo _de Schroeder "

,

Um terreno com área de ,840m2 na RUa 25 de '

julho próx. Trevo da Ilha da Figueira V. Nova
Um terreno com área de 2.2�'(),00.n2 na Rua CeI.

-Procópío Gomes de Oliveira; próx. Máqwnas
Fâm.ac. ('

U�a casa de alvenariá em 'eonstrução na 'Rua
Max Wilhelm, com área de 350,00m2, próx.·
pebidas 'Max Wilhelm�

,
.

,-

t',. ,

'

.,"

LEVE A JARAGUA PARA SUA CASA�·

Nossos produtos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa, TecidOs ,para ,Cortinas 'e Yestuárió; estio,
.

, ..
'-

disponíveis no Posto' de Vendás sito·á BR. 280;
Km g - Guaramiriin.

, j8raguä'

,
t

_

,
.

JA� FA8RL S.A.
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, �OIDMAnvOROTAruo

• O· Qual�o-Meia-
� " C'IOCO'

.. ,,�- ,',

.

�"\

"

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras, ... acidentes de tra�ito - in
ventários -, cobranças e advocacia ,. em geral.
Rua Reinoldo,Rau, 86 - sala 4 .: Fone 72-2711
"_'

�. -, .'
.,." ,

Escritório eoo'ta,bil Garefa
CRÇ-SC sob -ne} 0075

Escritas 'fiscais, � contábeis

Imposto de Renda

Registro de Mícro-Bmpresa
\. -

.

� -

.

.

" Confira a eficiência de n08SOS serviços-
'

Rua Barão 90 Rio, Branco, 168 - Fone: 72-0695

,---".. ,,,-'___'�----

PERSiANAS. BOX. ESQ. DÊ �LUMíNIO

RUA JOINVILLE, 1838 • .iARAoUA DO SUL· sé: '

FQ.NE: (0473172__
.

Persianas horizontais e vertlcaÜJ.· :

box parã" banheiros,
divisões, toldos, portas santenadas, esquadrias

e cercas em alumínío,
.Consulte-nosl Fone '12.:0995

,ESCRITORIO JURlDICO
,

'

José " Alberto Barbosa
, Ilexa'odre Dellauiustina, Barbosa

ADVOG�l)OS
I

�

Rua João Marcatro '1', 13 ':
_ 2° andar, Sala ,204.,'

Jaraguá do Sul.

NA H O ND,!.SUBA

CHE GOU A

\ CONCESSIONARiA HONDA DA kEGIÃO. CO

MßRCIO\,DE MOTOS, ASS.ISTBNCIA TÉCNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE·NESTA H O NDA' DA MENEGOTTI

MOTOS"E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodo'Vla BR-280)

Fone 12-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC�
,

-,
.

e,72-2614

',li

..'�

.

-INVISTA NUM FORD 88
.,

'

, O úNICO 88 QUE JÁ COMEÇA VALORIZAR DESDE AGOSTO DE 87

Nest� anol. a ,nova. linha Förd p.e saiu na Iren- te e já está no seu Dístríbuídor Ford.'
Por .ISSO, se. v�Ce quer ?m C.:lrrO zero, ��o pense duas vezes: compre logo um Ford 88.

Voce pode comprar atraves de planos especiais de pagamento, consórcio, ou à,ba,se de troca

por, um usado. ,S�ia na. frente você -também. Compre um Ford 88, o investimento maís ren-

,tvel a curto, médro e longo prazo. ,
�r '

e: A M
J""I... 1

v. a1. Deodoro, n°,.- 158 -r Jaraguâ do �lfSC.FOD8J 72-1777; ,'2-1-995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Repres�ntantel 'aedeadador. Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veiculas de cOmunicação SIC Ltda, e Pro

paI Propaganda Representaçõe. LUla.
Este· Jornal é II8IOclado a ADJORI/SC e ABRAJORL

'CORREIO .' DO POVO
Fundado/lO maio 1919. CGC í 84.436.591/0001-34 .

.
Dlretor: E-qénlo V. Scbmöckel·Jorn. Prof. ORT-SC
n. 129 e Dir. de Empresa Jórnal1stica n. 20. MeID-

. bro efetivo do Inst. Histórico .

e Geográfico de S. _

Cato Redator: FUlvio J, Brugnago - ORT-SC n. 214/
84. Repórter: YTonne AoS. Gonçalvea· - DRT-SC 09
219/84. Redação AdmInIstr8ção e PaIIIlddade: Rua Co-

•.tonel Procópio Gomes de . Oliveira, 09 290 - CP:.Pos
tal, 19 - Fone 12-0091 - 89.2SO-laraguá dÔ s.:t-8C

Impresso nas oficinas da Organização .

Contábil "A Comercial" S/C Ltda.
\ Aasinatura para laraguá do Sul ".". �' . Cz$ 250,00
0l1� .

cldadêI· ,., ,'." .. """,.,.. Cz$ 350,00
Número Avulso , , .. Cz$ 5,00
N'úmero AtraSado" ".,., ", .•••�.... Cz$ 8,00

. Relojoaria AVENIDA
As mais finas IUgestõea para presentes.

jóias, r-e16giOll, violóel, troféus.
.

medalhas e artigo. de prataria etItão na

RELOJOARIA 'AVENIDA -

Na Maredlail. Da Getállo Varpa

- Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas paca todas as finalidades

.Aaon também aqaeeedorea •

_eqta iIOIa'.

Rua Felipe S�dt;, 27') - Fone 72-0448-

.(�r:/= ... '

CANARINHO

_ VIAÇÃO' éANARINHO LIDA.

Programé bem as suas viagem; de férias e '

.

recreação. r A "Citnarlnho" coloca à sua dis-
. posfção QS modernos e confortáveis ônibus da sua

. frota. Venha conversar conosco. .�

Av; MaJ. DeOt-loro, 98.7 __ fone 72-1422

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA l-TDA.

'.
FÁBRICA: RUA JOINVILLJE, 10115- FONE (0473) 72'1101

'

ESeRI'I'ÓRIO: RUA CEL. PRöeÓPIO GOII!'$, "" -fONE' (0473� 72'Ooee

JAR.\GUÁ DO SUL- se

..

F O t,o
_ .... Jlo!o.vraflas _ equipamentos de dne

.
.

foto:_ iom e video.
.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

,

Lanznaster. ,

:t HORA DE BRILHAR
Jóias. relógio$, alianças e

\ presentes finos é com a Dava

_ LANZNASTER -,
.

Marechal Deodóro, 391 _ Jaraguá do SuJ.

IIA HJst6da de BOlSa. geDte alo pode ftcar s6 Da saudade"
. O Passado SÓ'é ImportaBtft Ie o seu

.

t.po fot bem empregado.

_ Barlo de Itapooa
CONFIRA A HISTÓRIA ...

• _ •HA S7 ANOS Cláudio .Stalzer falava o dítal de convocação do
� 1930. José Píccol- sr , Artur Müller. Itajara Tiêni� Clube, para

Ií, de 1)rês Rios agrade. ...... Era lançada a pedra"uma Assemblé1a Geral'
cía ao dr, Fritz weíss, fundamental' da Igreja �rdinária, para presta-
o restabelecimento de N.S. do Rosärío, em Ne- çao de contas da direto
seu filho Oscar. vítima reu Ramos, díes 15 a 11 ria, eleição da nova di
de grandes queimaduras <Je agosto. com a recep- retoria, do Conselho Fis

provtndas de explosão ção de D. Pio de Freitas, cal e assuntos de ínteres-

pólvora, na festa de Bispo Diocesano, cOm se socíal ; ,

"Corpus Christi",
.'

trens vindos de São Fran - Era época de elei-
-

.. .:_ O Kaffeer� Kra�m;- CISCO do Sul e Corupä e ,:,ões e as farpas veneno

chen j'Mokka", Jaraguá ónibus saindo de 2 em 2 ses eram dírtgídas, ten
convídava para a grande, horas do Bar Schneider, tando jogar os católicos
festa popular e' baile no de Corupã e Bar Rodoví- centra 9 Ver. Eugênio
Salão Lorenzen, em be- ária de Jaragua do Sul. Victor �ö�l,

_

.

por
nefícío da construção do O novo templo teria 46 comportemento dles�s
Hospttal Jeraguä, .

.

rnetms de coenprtmemo, peitoso na Câmara em

---Em desinteligência 20 de largura e 38 metros relação, à Iíreja, Como o

co� fOrtes correntes po- de altura na torre príncí- melhor a. Se fazer é ma

hticas comandadas por paI e 22 nás laterais. tar a cobra e mostrar o

José Pereira e outros, a. ;:_ A Dirptoria da So- pau. o eoH, obteve do
cabou assassínado o dr. cíedads ESJ>Ortiva e de Db:etor do Exped!iente,
iJoão Pessoa, P�iden'te Diversões

.

Tupmambá Ten , Cél , oe ex-prefeito
da Paraíba e eminente tendo reiniciado

.

nova- Leônidas Cabral' Her
ministro do Tribunal Mi- mente suas" ativfildadles, bster, por

.

certidão, a

Ltar, cand.dato da Alian convidava seus.' sócios, transcrição do ofício di
('8 Liberal e governava pera uma reunião no sa- rigido ao Pe. Francisco
o seu Estado natal. Ião SãO Matheus." Luch'tenbérRer,' DO. VIi'·
-O Pastor Schluenzen ' , •HA 30 ANOS gário da aJ'róquia de

publicava longa lista de _ Em 1951, o Governa- São Sebastião. onde
-

a

doadores de dinheiro pa- ·(::or Jorge Lacerda. ví- Câmara acolhia conside
ra a construção da igreja sitava oficialmente os rações do Vereador in-

evangélica luterana, que munícípíos de Joaçaba e criminado. lembrando os
,é a Igreja Central na Herval do oeste, ínau- últimos momentos do en-

Av. Getúlio Vargas. gurando diversas obras e tão vigário· Fe. Alberto
-O Jaraguá Foot Ball lançando a pedra funda- Jakobs por 26 anos, que

CI�b; chefiado pelo Pres. mental da ponte de con- fazia jús a imorredourà
Jôão Adams e acompe- ereto "Emílio Baum - gratidão . e saudade de
nbado de . João Crespo, garten", ligando os dois toda a r�ilJa cristã ja
Alvaro de Oliveira e municípios. A ponte em 'raguae:nse" compromes
Conrado Mira, viajavam apreço, de um vão só, tendo-se o 'edil a· apre
de trem com Fernando, -fruto da c.ngemharia ca- sentar projeto de

.

lei,
'

Lrno, Júlio-. Hilário, San- tarínense � aquela que, dando à denomínação (Je,
son, Ada, Schíochet, Du-:p0 ano passado, quando seu nome a uma das vias
tra, Saqu:nho,. Moser e �as cheias fo; levada pe-' públicas (ia cidade, se-,

Bela, para São Bento, .pa Jas águas, em virtude do cundado pelo Vereador:
ra enfrentar q Bandeiran cömpromet'mento dos João. Lúcio da Costa que
tes, que venc:eram

.

por pilares. !IOli�"tou fosse guardado;
5x3. A volta. que se deu _. Falec!� dia 5 de a- 1 mmuto de silêncio,

!

também de tlem, no dia gosto: em S. Paulo, o como partE> da homena- ,

Seguinte, r>ro,;ocou ca· /dr. Wash�g'ton Luiz" gemo em oficio assinado
rinhosa rpcepção. com ...�x-presidente da Repúbli pelo Presidente da

.

Câ-·

[oguetório ,t: banda de ca. Deposto .em 1930 pe- mara, VereadQr João
música. los '''outubl'linos salvadoP Cardoso'. ' �

.

, ••HÁ 40 ANOS res" o �rande brasileiro
-Em 1947, o dr. Arno demonstrou rara" eoIla- •••HÁ 10 ANOS

Hoeschel,. Juiz da l' �em per.�al. pal'ti,ndo I
•

-Em 1911, no munici-
Vara da capital. de pas- para o exílio, de onde piO de Tau!, distante

sagem por JaragÜá, os �ó. regre3'.Ou quando o �5� �. de_ Forta.I��J. o

&eus amigOS ofereceram- pais entrOu na sua lIlor- Dláno dos MunlClpiOS
lhe num dos salões do :rn�{lade ccnstitucionalJ, Ceaf-en$.s," publicava
C·.A. Baependi um lauto E foi nO E'strangeiro que

uma peça "sui_ genem":
jantar. O homenageado ainda uma vez deu um "O cidadão Alaor Ca-

era sauda\lo pelO dr. Dobre exemplo de
.

dis- vaIcante Mota Filho, Se-

Ari .Pereira Oliveira e crição, nunca ,se refe- cretário da Admin.is-
€ste agradecia a mani- l'.indo, à :!t: sp(::ito dos pe tIaç�o de MunicípiQ de

festação Je simpatia.' di.dos insistentes, aOS T!élUa - CE. no uso. de

=05_ SÓClOS do Bikini 8oon'kcilnenitOs políticos suaS atrlbuições legais.
Bolão Clube ofereciam de sua pátria. Como se ptc•. "Art, 19 - consi.

'sos seus asSociados João recorda, Jl� Seu regresso derando que a data de

de SOuza e Cláudio Stul·. foi-lhe pfe@-'tada' m:anifesw 15 de junhO é. dia consa

zer, pOr ocasião de' seus tc..ção de rlr.-sagravo pelos 'grado ao ,-nascimento do

natalícios. uma lauta cariOCas.
.

Sr. Joaq'tum de Sousa

iChurra.scada no Baepen� , , •HA 22 ANOS Bastos, prefeito ,muni-
\. di. Eram &811dados em Em 1965, Nélson cipal de Tauá; RESoLVE:

n_oIJle do c1úbe pelo . dr. Driessén, PreSidente - em �retar fet!ado munici·
.

Arquimedes Dantas, ten- e:x:erciciO e Eugênio Vic- paI na
.

daJa consagrada
do agradecido o sr.- João tOr: SchmÖC'klel, Secretá- ao tranScurrsO . do aniver�
de SOuza.,. em nome de rio Geral. assinavam e- sário",

"
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Peste s_ilJa clássica
-

,tolo,ca a r.egião sob ale,rta. Há muitas' casas
medídas cabíveís, vísan-

- tectar novos casos, sem-Em vísta QÇ> surgímen- suína clássica: evitar a

to de novos casos de entrada <l.c pessoas e do o díagnosuco e ö con pre que possível
,su.�iita die peste suína veículos na propríedade: trole da doença. Iníor- 'coleta de' material, visan

clássica no município de combate as moscas e ou- ma o Coordenador Re- do a comprovação labo-:
Jaraguä-dó �uli a:C1!)ASe· tros insetos; não

- alémen- gional de Pecuária da ratoríal da doença.
alerta novamente" aos" ter com restos dé comi- ..CIDASC, João, Manoel No final de agosto foi

criiÄdores ·quantó, aos Ud, usar ração e:- água Pazetti Marques, que . -detectada -susperta em

sintomas' e '" medidas . a L)mp�; desmtetar perl&- desde o ínício do· ano, três proptiedédes, tendo

'serem' -toreadás para � l!icamente as ij'nstalações quando foram
.

notífíca- a' CIDASC tomado as

ví:t�r ii. doença . '0 "

.

ani-. com creolinâ Ou .. bíocíd: cios alguns casos de sus- medidas éabíveis. Dían

mal" doente' âpreSenta; na compra es novos aní- peita de peste .suína, a

principa'lmehte; :'feb�"€
.

al- roais exi�:l.r· o atestado de CID4SÇ' tem . realízado I
ta falta. de apetite; man- " vacina; isolar, animais 11m trabalho,' de censcí

chas ,vE!nrielhas
.

pelo '!'t'cém-aélquilidOs por -um entização dos produtores
corpo, sobretudo na bar- 'penado de no mínimo no sentido de vacinar
riga, . pémas e orelhas: 21 días, �'seus anímaís; sendo que
betedeíres (respiração, Quando de suspeita dá dé o momento recebe

difícil].
'

andai . cambalean- doença comunícar. im€- ram a vacina cerca de

te, . queda e morte.' As diatamente c médico- 20 mil suíno� ó' Afora ís

pníi'cipa�s medidas Pára:' veterinárío da Cídasc, to, -díz João Marques, a

evitar a doença-tsão: va- rua Enrílio Carlos Jour- vígílâncía sanítéría foi

cínação contra ta peste dan 62, que tomará as redobrada _.visando de·
.��--�����---------------------------------

,,' ."Clínica >·Veterinária
,
_':,' '�:' SCHWElTZER

.Dk•. 'WALDÉMAR S C'H W E I T Z E R '.

Clinicá: de 'pequenos e grandes anímaís, eírúrgías, vacinações,
"

" '. . raio "x, internamentos,
-

boutíque; .'

/,
.

Rua Jólnv1Ile, n9' 1.178 (em frêJite ao Supermercado Breithaupt) .

,

.Pone 11-254,8 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catar1lia'
.-

':;

• � : '::" .'� ,,'P,ril(GÖÊs, FURGOES. íSOTERMIC� E FRlGORlFlCOS
""'. (n.' .:Jél:ragú� 'I:�squ�r�o Rua. 'Dr, llDrlco Ferni1; 113 - Pone 72-1077·
�. "'..;,

-

'/O�.
. , "

"

• .. " .
. "

.. ," ...... -. � ....

,
, ,

,','

com

te . do aparecimento de
novos casos. as providên
cias tomarias são as se

guintes: novo alerta aos

produtores do município
coleta de materíar para
EXame Iat.oratoríel, fo
mento á· vacinação no

munícípío e . vacinação
perífocal ,

TEMOS
. ORGANIZAÇÄO\
CONTADIL A· CO·
MERC1AL s/c Ll(DA'
necessita de um rapaz
para cobranças )e seJr
viços ge19iis, que te
nha condução própria.
(moto), desenrvolto

.

e·

Lanches, refeições, bebidas; sorvetes e ponto
de encontro pera um bate papo amigo. Queremoli

-

servir bem. Aguardamos a SU-i visita.

Marechal Deodoro 507 _
,defronte o ColégiO

São Luis.
-'l

Comercial 'Floriani'
MAQUINAS E· EQUIPAMENTOS

PARA . ESCRITOlUO-.

Assistência técnica de Máql,lÍIlas de escrever. ;

calcular, 'Autentícedcree, Caiias Registracforas,
RelógiOS de Ponto e Mão' de obra. CONSUL
·TE-NOS.

'RUM Ven'Ddo � SUva Porto, 353
Foue:\,;7,2..1482 _ Jaragu4 do ·Sul. .

ELETRC>LAR' c

,

Comere,ial ,de peç_s· Ltdl.
Assistência técníca. em P1âqulnBS de costura

lndustrlats e domésUcas, peças, açess6r1os e ap,..
U}as em geral.. '..,.-

Oferece também assistência !-écnica autorizada
.

em apa{�lhos Arno; Wal1ta, 'Brltanta, Black &

Decker, Filet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; por
nos Lyer, a1ém do mais completo estoque de pe�
çaj 'e acessórios. •

AV: Mal. Deodoro. 1.399 .... Fone 12·2200

.

Lanchonete

VAG.A
com amples conheci·
mentes dä c1dad�' e
�o. Inlteresàad�'
deverão apresentar-se
no horádo Comerdal�;
na rua Cei. Procóplo
Gomes 290, anexa a re-:

dação deste jornal •

lisoey

:'faraguâ do Sul-SC

Fofo �Piazera

.... j'

-
�,

XOtl 'dccl Xuxa '(Infantil) _ S�m PeTCião (Av�ntura) � !'equem' . Loja dos Horrores' (C<'média); Crimes

.

do Cor'açãg (Drama) ..." GrO€odilo Dundee- (Aven/·Ccrlll.), � A Longa Sexta-feira <5anta (Policial) -
'_ -. Clube (.1ôs Homens (drama).. _' Três Amigos (Comédia) _ Sangu� .de Caçador (Aventtiré!') -=

) Oraçãó para um 'se�vágem (.Aventura) _ Jornada nas Estrelas, IV (Ficção) _' Gar�tas M�demas ..

: tCbmédia)" Dois Tliltas' em "Apuros (Polidal) - lhe -Kn�.dre'd (Terror) _ corpo M,ágico ,:(Pornô)
.

,e>, 'Ein _Busca do p·raiél" ·(Pbrnô).
,_ �

.�" - "

1 r � , "

FOTO _ SOM e VIDEO
Av. Mal. Deodoro 2S2

<

PoDe 72..0261 ..
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Pauameltl �o . PIS
.

começa dia 22· Ia t E F
Os 36 milhões de trá

balhadores inscritos no

PiE _'Prógrama de. In

tegração Soc:�al poderão
sacar rendimentos ê -a

bonos a partir de 22 de
. .se'tembro próximo, .

de
acordo com o calendá
rio divulgado pela Caix�
Econômica Federal, <que
vai até março do ano

que vem, obedecendo as

datas de nascimento dos
partícípentes ," Segundo
d CEF, terão direito ao

abono, que' corresponde
.

'ao -valor mínimo de U!Il

salário mínimo na época
do saque,' 11,4 milhões

_ de participantes cadas-
trados at.� 1982, que no

. a n o pas s a d o rece

be r am mensalmen-
te o equivalente' a cínco
salários mínimo

\

(Cz$'
3 .. 850,00) •.
Os nascidos 'de 01 a

15/ julho, recebem a par
tir de 2-2 de - setembro . e

de 16 a :31/julho, a partír
do dia 25 do próximo
mês, até 21 de outubro;
os nascidos de 01 a 15/
agosto, a partír de 6' de .

outubro e d.e 16 a 311 a

gosto, a partir do dia
14/outubr::', até os de

.
novembro: de 01 a 15/ '

setembro, a partir -de
20/outubro e de 16 a 30

setembro; a partir de 23/
outubro, até 19 de no

vembro. nascidos de 01
a 15/outucro· a partir
de 05/novE'mbto 'e de

Coluna' ,�

.: " .. -'�EvaQuélíc,a
CULTOS; Domingo"' às

ßh30 e- 1Çh em lín�a
potrtugp.esa.

.

CURSOS
De Batismo dia 5 de se-,

- ,lembro. às -"'15 horãs. De
t-;oivos nos dias 19 e 20
de setembrO éomeçando
�o sábadn as I1h. MaiO·
'res infprmações na ,

se

c.retaria,' fóne 72-0892.
Os cursos deverão ser

feitos, anV's de cada e·

ventQ_. ENCONTjRO DE "-

IDOSOS: Fealiza-se no ,.

dia 9 de 'setf!mbro, com,
'início às 14h30min, nd

.salão cOIDPnal., maiS um

encontro de idosos. LE
MA DA. �EMANA: Ele
não esmagará·,a cana'que
:brada, nem apagará o

J:avio qu� fumega. Isaías
·4.2.3.

I!f!"

16 a :>Úoutubro, a con
tar de lO/novembro, até
04 de : dezembro: de 01

a. IS/novembro, a partir
de 13/n.ovembro e nascí
des de 16 a 30/novembro
a, partir de 11/novembro
até uridezembro; nasci
elos

.

de 01 a 15/dezembro
a contar de 19/novembro
e dê 16 a 31/dezembro,
d partir de 25/novembro
�té 18 de dezembro ..
Os participantes nas-

cidos de 01. a' Iô/janeíro
recebem a partir de 03/
dezembro e 16 a 31/ ja
neíro, a partir de 09/de
zembro, até 30 de de
zembro; os nascidos de
01 � 15/f€v.ereiro a par
tir de 16/ dezembro e de
t6 fi 29/ fevereiro, a par

tír de 23 de dezembro,
até 15/ [aneíro/Bê: nasci

dos de ..M a 1S/março"
recebem a partir de 07/.

janeiro e de 16 a 31/
março. a partir de 1:>/

.

Janeiro, até 05 de. féve-
.

feiro; de 01 a IS/abril,
a partir de 19/ janeiro e

oe J6 a 30/abrit a partir
de 26/jaD.ejro até 19 de
fevereiro; os nascidos de

O� .a 15 de maio, rece

bem a' partir de 041 íe
vereíro e �e 16 a 31 de

maío, a prntir de os/re- .

vereire .até 04/mar:ço;
oS nascidos de 01 a 1-5/

Junho recebem a contar

de 18/fe\'ereiro/88 e de
16 a 30/ junho. a partir
do dia 24 de fevereiro;
c.fé 18 de março.

'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DÉ
JARAGUA DO SUL

o Doutor Júlio César. Knoll.·Juiz Substituto
em Exercido na 1. Vara. da Comarca' de .fara
gua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
'da lei etc...

'

, FAZ 8ABER a �dos -:quantos o presente edí
tal de citação, com o prazo de trinta (30) dias,
virem ou dele conhecimento tíveiem e ínteres
sar possa, que por parte . de ARNO GUSTlAVO

.RAMTHUM e ANA FUSI RAMT'HUM, brasíleí-
�

'ras, casados residentes e domícíhdaos à Rua
.

Reínoldo Rau n9 256, nesta .ctdads e Comarca.
através de seu bastante procurador, advogado

. Dr, Reínoldo Murara; foi requerida a ação de
USUCAPIÃO N° 9.630, para aquíslção do se-

_ guinte ímóveh., Um terreno urbano' sem ben

Ieitortas, com a área de 181,50rn2, distante a

57 metros da esquina com a Rua João Marcatto
fazendo frente com -15,00 metros com a Rua 19,
Reínolco Rau, travessão dos fundös com 15,00'

metros em terra dos requerentes ARNO GUSTIAVO
RAMTIJUM e sua mulher, estremando 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 dia H), to/1987, às_ 9:00

pala ter lugar a audiência ahteriOImente desig
n::tda" cUmi)ridas

.

as demais determinações já,
e.>..aradas. Em, 04 de ag6sto de 181, (as) ·JÚLIO
CESAR KNOLL _ Juiz Stibstituto em exercício

na 1 � Vara. E, para que chegue ao conheci

mento �!e todos os interessados ausentes, incer

tos e dE.'sconhecidos, fol expediOo o presente
-edital que será publicado na fclma da lei e

afixado no local de costume,' às pOItas' do Fo

rum. cl/I:rendo o prazo -de 15 diás, pata con�

testarem, querendo, à contar �la setença que
,justificar a posse sob pena de selem tidos cOmo

verdadejros õs fatos alegados pelo� autoreS.
-

Da

do e p:3,ssadó nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos quatro dias do 'mês de ago&to do ano de

1981. .bu (Adolpho Mahfud), Escrivão Judicial

ti subscrevi.
.

JúLIO c:SSAR KNOLL

J!Üz Substituto em exercido

_.

,
'

ABANDONO DE EMPREGO '

,De acordo com 0 art. 482, Letra J da CLTI, con

-v�damos o Sr. Osmar Albrecht, Carteira prof.
n- 0595?6, Série 581. ausente desde 08.08.87.
a comparecer na empresa no prazo de 12 horas.
Não o fazendc ficará ceractenzadn o abando
:1.10 de emprego. iND. E COM. DE ARTEFA·
TOS DE MADEIRA SCHROFD:ER LTDA,
Rua MaL Castelo Branco, 4010 _ schroeder-sc.

'-

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltdá.

R. J"ãó Piccoli, 104 - fone 12-2111 - Jaragua do Sul

-VENDE":'"

-:-1 casa em alvenaria, 50m2, Jarsgué Esquerdo,
próximo Cer. Urbano
_1 casa de madeira, 66m2, rua Erllf._sto Lessmann
_1 terreno, 392m2, Lot. Centenano, px. Weg II
_1 terreno com 389m2, px. Posto Mareolle

Vende-se apartamentos em construção em ..

25 meses,

rutzo DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUl.

'

EDITAL DE CITAÇÃO.
O Doutor Júlio César Knoll, Juiz. da 2. Vara

,Substituto.•da Comarca de Jaràguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, na forma da lei etc •••

FA? SABER a todos quantos' o presente e

dítal de citação' virem' ou dele conhecimento
tivt!rem com o prazo de vinte (20) días, que
tramitam neste Júizo e Cartórío ia 2� Vara os

. '.autos dá Conversão de Separação Judicial em

Divórcio N° 2.5'45. em que é requerente OLI
VIO SCHUNKEL, braslleíro, separado judícíal
mente, operário, residente à r. Jaiagué nO 145,
nesta ,(,1dade e Comarca, e requerida MARLE

r-:E �.E OLIVIERA, br8:sileira. separada, proíís- .

.sao íncerta, 34 anos, moradora em-lugar íncer-
"

to e não sabido alegando em resumo que a re-
'

. q11eridu. ·casou. com o re<Ulerente. em 08/081_1914 ;

rfessa, união tiveram uma filha de nome Simo-
.

ne. Schi;nkel, da qual Q Autor seínpre cuidõu e

-

a ;lual� cOIÍlo cons�a da setença àe desquite de
n9 S.0c)O/84. ficou sob guarda dos avó� pater
no" que 9 casal não, tem bens a partilhar como
a requerida encontra�se em lugar incerto e não
sabido, mandou o MM. Juiz de Direito expedir
o. pre�ente edital, com o prazo de {20r'-':vJ,iite,",
,:has, flcando a mesma citada para contestar "a

'

a�ão. querendo, dentro do prazQ de quinze (i5.l� �
dll�S, soh pena de serem tidos como verdadeiros
os fatos alegados pelo requerente. E, para' que'

-

c�egue ao conhecimento de tOdOCi e em espe-
.

. ClaJ da requerida, fOi expedido o presente edi
tal, que' s�rá publicado na formii da lei e afi
xado no

- átrio do Forum. Dado e passado nesta
cidii.de ,ie Jaraguá do Sul, a()s tl E.'ze dias - do
mês de . julho do anO de mil n01'€CEmtos e oi-

.

,

tenf,a, e sete'. Eu (Adolpho Mahfud), �scrivão
JuJlcla·l, o subscrevi.
JlíUO CESAR KNOLL _ JUIz SubsUtuto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

de 05 ii 11 de, setembro de 1987,

No 'dia 2<1 de agosto a

cidade perdeu um de
seus' mrus . valorosos es-,

portistas.
.Ó:

'Era: chegado
I) momento de- Wilhelm
Lauter partír , Cidadão
dos 'mais respeítàdos na

regtão, há cerca de 2
anos completava as - bo
das'de ouro com" sua es

posa Helene, Mayerle,
tato�, que fOi- ,'noticiado
por este semanário. con

tendo os dados. biográfi
CoS, para serem lembra
dos quando se escrever
/

a história, dos homens
que aqui viveram e .Iuta-
ram. .r i

Wllhelm" 'Laufer. que
também atendia pelo a

pelido de Wilty�, sempre
se dedícou ao, esporte e

há cerca de 40 anos acha
va-se;ligadó ao ,Az de
Ouro' 'BOlírhe . Clube, fi
liado ao C.A. Baependí ,

Era 'metódico nas suas
CIcões e, um padrão de
esportista . .Aínda há

"

dUas. �manaF compare
cia aOs treinos do seu

grupo preferido.
-,

-; A convivência com.o

"Wi1ly�' , era _ a maís cor
eial e sab'a como poucos

o",
.

,I

• '-i·"''''

,

.

'�

CORREIO 00 POVO

W i .lh e I m

partícípar dos momentos
difícels e alegres do Az
ce Ouro. Não deixava
oa, comparecer a nenhum,
encontro di' clubes da
cidade, do Estado, de
clubes do Paraná e de
encontros mternecíenaís,
,entre eles. o Germânia
'de Asuncíón deI Para- "

.. .-.. "_

-..,,�
� A_.........

Iados pelo. tempo.,
.

de
uma excursão 'à Corupä,
em 14 de junho de 195�.
Há 29 anos. portanto. Um Um· poeta de araque
encontro bolcnístíco na registrou os momentos
Soe.' Atiradores 'Hanse JOcosos' da excursão em

Humboldt, tendo' como 19 quadras, de que' ex

presidente 'Wihy Germa- traímos algumas: "De há'
'110 Gessno;., que também, I:lU�tO o " A'z de . Ouro,
Já se foi, como . não exís- ,precisava ir. à Corupä,

��uay. tem maís 0.$; companheí- 'mostrar, a mz.deíra, o seu

E_ntre papéis que fazem ros c, Wolfgang Weege, "couro" p'ra exibir como

o acervo 'do Az de Ouro Gerhard Artur Marquardt é P rípapá Muita gente
nos seus quase 40 ,911oS ,José Narloch e Heínrich disse palavra, tOdo mun-,

de existência, a "memö- Qeffert J r •
do discursou. Afé o

ria" ,guardou momentos Um jogi:> .que ficou, na Schmöckel : na falta do

ínesquecíveís, já amare- hi'ßtória pelo companheí Raimundo, a usou,
'.

'

O

r-----....._----------------....:....-_--........--..;......
dr. Uriger em palavras

NÓS I''B,m':'05" t·udo·. ,' "�l:J:��,�l�f��r��
.

010 jogo. todo o mundo
estava no

, "fogo", e o
· ..

,,' ,:

ad
.

-l d'
-

,Laufer, o Amigo. .quase

n,a�,a a ,.�,.. ar a. LO,• es, !�;�o�:i:�!�:��t:r

lien'
,

'

a' co'nhe-ce'r' �;::;;1:��;cir,:�.
" � -;

r "
,

•

r'

. ,

,

\,
' !Z��n���S�o��;C�:m se�

Lá linha Chevrolet
'

87. �eõlREíou DÓ��POYO" ·72·.91
,

Conheça em uössa loja a linha Chevrole,t 87, a mais completa do mercado,
NÓI temos o �MfO qtl,.e TOC' nece.sita para preencher as suas exigências.

, S,II'I-a . & 'C'I-a''.c, ll'da'Sala r�do CIOJIl o que existe de melhor:, Monza, Caravan, Opala, &. l •
'

.'
-

Dip.omata, Chevette ou Marajó� _

VeJa,de perto ,as novidades e aS,vantagens, além dos planos de
finançiunento facilitados.

'

I'

[II Emmendöder Comércio de,VelciJlos' Ltda�
Av"M.,; D.ocfor�.557 - Fonee,72·0655 e 72·0060 -'Jaraguá do sul,se

,L"(I u. f e.l
PÁGINA 14

festejar o seu final; -Der
Hund soll kaput geheri.'
'tOram do Lauter ás pa
lavras finais, und dann
noch ein heben geheni
causaram aplausos' ge
rais; O coitado do

.

Ges
sner, o presidente, não
freou nada contente.
Plantou a áívore com

tanto carinho; agora, mo

lhada, pareceu
-

um cava

Jo-marínho: Depois da
festa toda, 'Q' a:qligo Lau
fir gozou. Embárcemos
no seu carro, à toda _ e

defronte a um baile pa-
, rou; Ia esquecendo. ainda '

Jia festa,_ na prova! apa
receu o amigo Chico,
cantador. ,Começou com
"deita no meu ombro e.

chora"," graTIdesj rímas.>
bonitos versos, um " es

pleador; Às 6 horas, da
manhã, a turma aOS pou
cos ficava sã. Perdera
se maís uma grande ba
talha, só o Bubi, o Laufer
e o ' Schmöckel levaram
medalha".
Lauter tmha naquela '

época. a:o
-

redor de 50
enos, lembrando; aquele
amigo de que fala uma
canção mllítar jitlemã:

'

"Ich hat, einen Kamera
den. Einen" bessern find'st
du nicht, Die llrommel
schlug zum Streite", ' Er
ging an meiner Seite "In
� leiehern ' Schrttt

'

und
Tritt" .

Até na hora da morte
ele foi .díscteto, Faltando
poucos días para os 80.
ele se deSpediu. e se foi.
'TIranquilo e mansamen
te. .. Ele fo'i um bom
cé;marada. Oremos �r
�]e'

.

. E.V.S.

r.ismo e
_ hospitalidade,

� terminando na Soe, D.
Pedrro II, onde 'o grupo
amanheceu.

,

,
Mas quando Saiam dos

Atiradores. 'nlinguém no-_

tau que no meio do páteo
havia' o Gessner planta-
10 uma árvore solitária;
Na manobra o Laúíer
encosta o Seu .Chevrolet
rI(3'___ estimação em' - que,
ambos ficaram um pouco
�anif�cadQ. Sairam do
carro ef solidários, rega
ram 'a 'infeliz árvoré, o

mesmo fazendo" os de
mais.

.

SERRARIA E SERVIÇOS 1)E TRATOR -

Madeiras para cOJlstrúção e, serviços de trator

com profissionais altamente especializado,s.
Rua João. JéUiuário AyrOIO, '1" _ Jaraguá Es-,

'

querdo '_; Fone :12-:0300 _, Jaraguá ,do Sul· _ SC.

.
I

,
\
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Fulsal:Nápolis eSelelo noEstadual. Inscrições/Peladão-------
.

Nápolís e Seleto foram
confirmarias e vão par
ticipar do" Campeonato
Estadual -de Futebol de

Salão, cuja prímeíra eta

pá acontece de 11 a 13
de setembro, . em l�mbó
e Joínvílle, ,reSpectiV'a�
mente. E aste ano, a pe
dido dos próprios clu
bes, Jaraguá do Sul não

terá representantes no

Estadual, A ASsPé�ação

Atlética Nápólís, na fase merode) e Sufabril (Blu
pri�eira d Estadual, [o- menau) .

gara em 'Irmbó, .junta-
mente com ,â Embraco PELADÄO ATll O
i(J1oinvijHe), Walter Müll-: IdA 12
ler [Pomerode], soe, Be- Estão abertas até' o dia
.neücente Ope-rária· (Ca- 12 de setembro, na Di
noínhas) e Associação A· visão Municipal rde Es
tlétiéa Müller (Blume- portes, as ínscrícões .ao
nau). O Seleto, em Joín- 5° Campeonato Municí-
'ville, terá como adversá" ,paI Aberto de Futebol
rios a, '1ägre" Rígésa de Salão, (Peladão), cujas
(Canoinhas), Pedrini (Po- competições têm íriícío

previsto para o final des
te mês. o Peladão é uma'

realização da DME e da
Líga . Jaraguaense 'de
Futebol de Salão, cons
tftuíndo-se ' numa oportu
nidade' àquelas equipes
e atletas não filiadas a

entida�s oficiais (Liga

Suaramirim- cDnstrói cinco quadras"

f! FederaçãO).
,Desde a sua ínstítuíção

o certame' reúne dezenas
oe equipes, de todas as

regroes ,do munícípío ,

Os organizadores acredí-
, tem .na reedição do

'

su
cesso alcançado nos anos
enterioras.

Cinco convêníos foram
assínados na noite de
ontem, dia 4, em Guara'
mirim, en.tre -a prefeitura

soas. - O gínãsío de esportes Munícipal rg a secretaria
llerá além da quadra do Sesi será o décimo de Especial de Ação Comu

polivalente, duas canchas Jaraguá do Sul. De ou-
.

nítäría, para a construção
de bocha e duas pistas tra parte,. após a exube- de cinco rruadras de es
de bolão oficiais. sala de rante aberrura :

na noite portes pohvalentes, A
zinástica e área para jo- de säbaco, a OLISEJA .conquísta é o

.

primeiro
gas de salão., A sonda- começa a apresentar os 'resultado concreto da
gem do terreno já .

foi
l primeiros resultados dos : viagem que o prefeito

realizada e a sua' cons- 1 jogos, nas diversas mo-. José de Aguiar fez a

trução �st1 prevista em dalídades .

-, ': Brasília, em julho, onde
180 dias . úteis, sígnífí- BEIRA RiO manteve· entendimentos
cando que dentro de um O _ I Beira Rio Clube de com o m;nistro' Jorge
eno estará concluído. O Campo marcou a data Bornhausen, da Equca-'
projeto prevê ainda a d� 10 dê outubro para a cão.
('om�rução de um novo' inauguração do seu giná Cada convêmo tem o

campo de futebol suíço e 'do de esportes. Uma
outras instalações espor-

.

vasta programação será. Varz,eano, temUvas. cumprida,

valer de
. Cz$ 130 IpU.

totalizando .650 mil ' cru;'
zados, .

que serão usados
'ria construção das. <;:a4-,
chas esportíves, com me
didas �. eq.lJipamentos 0-'
nciai�. As quadras se
localizarão em pontos
estratégícos do mumci

pios nas localidades de
Caixa D'Ägua, Co�iidffi
ra, Poço Grande" Bruder
thal, Barró Branco, bene
ficiando toda a comum-

. dade do interior de Gua
ramírím, principalmente
crianças ,e Jovens' em
.dade escoter.

.

"

Sesi,:
'

Jaraguá' aan'ha seu 10� ginásio,' esportivo-
o Departamento Re-

gional do Sesí de Santa
Catarina. lançou o Edi
tal de .

Licitação para a

construção
.

do ginásio
de esportes de Jaraguá
do Sul, em aree contígua
aO Centro de Atividades
do Sesi , A Lícítação foi
assinada pelo superín-]
tendente regional do Se
si, Valmir Espíndola
por ocasião da abertura
da VI Olimpíada Sesíana
Jaraguaease (OLISEJA).
no último sábado, com

j.razo de 30 dias.
COm 2. 400m2 de área·
coberta, o gínãsío será o

maior da CIdade, com ca

�acidade para 3 mil pes-

O·' I
.

O Clube Atlético Bae- Rôram Baependí x Guai

OIS. oques pendi abriu na nOite dO
.

racás VieirenSe r TlUpy
, dia 4, ontem, o X 110rfleio Paysandu 'x Ba�pendi e

.... Encólít:(a:� em �,ase Indepenjência de Bollã.o, Guairácas x Vieirense.
final o plantlO do grama-

(�m disputa do 20 noféu Jogam neste sábado, a
(,0 no Estádio João. Mar'

Transitório "Eugênio Jo' pa�it das R horas, Pin
,"atto, do G.E. JuveIÍtus,

sé da Silva", com sete guina x Cuairacás, 1[ra-
em forma de -leivas.,

clubes e término no dO- (lentes x Bäependi, Viei-
Posteriormente será cons t' d 'G

.

mingO .. Tpmam par e no rense x Paysan u, ual'
truida a murada pára a

Torneio, o. Baependi e racás x Tladentes, Tu'
s.ustentaçdo do alambra:"

Vieirense oe Jaraguá do, 'py x Pinguins, Paysandudo e tamMm para a fixa-
;Sul, Haysandu (�rusque) /

x_ Gu�iracá�, Baependi x
ção das placas de publi, Guairacág, (limbo), Tupy pmgmns, lInadentes' x
cidades. Deve estar cOn-

,(Jöinville), lUradentes'· Tupy, ,p�nguins x Paysan.cluído no próximo mês
(Itajaí) e� PInguins (In- ��, Vle1Tense x Baepen-

- Cerca de 25 equipes
daial). No� anos �e 198� 0:, p�ysandu x. Ttupy

.

e
d�verão tomar parlte DO

e 1986, o liOrneio iOI Pmguims x TIradentes.
Torneio R('gional de

I So'
Basquetebol. da 'llga' conquista.do pe a ..

Cle'

Regional de Volibol e dade Vif'i,ense, que �s�
Basquetebol�. O inicio ano busca a pOsse def��-

,

t·
#
tiva do troféu ' transIto'

esta prevjs o. para o

dia 11, de M�tembro. Os
jogos acontecerão é)s
seXitasr-felras e sábados.

r

decis'ivarodada
Dae,pendi realiza To�nei8 de - Bolão Dois final�stas do Cam

peonato Municipal Var
zeano já serão conheci
dos neste domingo, com
o término. das partidas
para as equipes integran
tes da Chdve Rosa. Os
:Iesu;tltados dá segunda
rodada da fas� semifinai
foram Estrada Nova lx1
�anto Atltônio,' Bangu
lJCO Oliarl:a, Cóntinenítal
Ox2 Oanarinho, e Vila
Lenzi OxO Nova Aliança
'Na Chave Rosa lidera a

c.lassificação
'

com 3 pon
tos, o Canarinho, Vila
Lenzi' e Nova Aliança
têm 2 e Continental um

: ponto; Ché!,ve Brq.-nca _

Bangu 3, Estrada Nova
e Santa Luzia 2, S.. An
tônio 1 e Olaria nenhum
ponto.

Neste domingo, dia 6,
jogarão '. às 9h _ NOva
Aliança x Continental,
lOh _ Vi1_.a L�nzi x Cana
;ianO; 14h _ Bangu 'X

Santa Luzia e 15h _ Ola'
na x. Santo Antônio;
As rodadas seguintes en

volverão sOmente as e-'

quipes da Chave Bran·
ca: dia 13 _ S. -Antônio
x Bangu eS. Luzia x Es
trada Nova e dia 20 _

Olaria x Estrada Nova e.

S. AntôniO x S. Luzia.

Segunda Di,visão sem surpresas·
Jogarão no dom1ngo

Tupy x. Ba�,pendi, ,'r\ira'
dentes x Vi'eirense, Guai

. racás x 1QlPy, paysandu
x Tiradente& e Vieirense
x . Pinguins.

paula.
AMISTOSOS
Botafogp E' ,Marcílio

Dias foi o amistoso 'rea-'
lizado, na ,mé\nhã de

. d(}o,
mtngo, na Barra do Rio
Cerro, ass!stiào por . um

pequeno público, que viu
a vitória marcilista por
:.:: a I, com ótima arbitra
gem de Simão Benício.
A. chance dó empate bO
tafoguense foi despeTdjr.,
cada :pgr Rógério, nO fi
nal do :20 texnpo� Outro"
amistoso dó fiDlal�ei
!;emana: Malvice 2xO D.
Pedro, de corupá ..

A $egunda rodada do
. primeiro turno do Cam

peonato da 2q. Divisão
'de Amado:-es da Liga Ja
, raguaeI1se de Futebol,
'não . apl'eséIltou ,surpre-
sas., Pelo ,Grupo A
"Ponte Preta OxO Guarani

. ,

e' Rio da' Luz lx2 Alian
ça; Grupo B _ Chico de
'Paula lx9 Vitória e Ga
ribaldi ?xO América.

! Neste dia. 6 de setembro
'vão jogar Aliança x Pon
te Pteta,- Guarani x Rio
'da Luz Garibaldi x Oli

pê e Àmél'ka x Vitória,
folgando o Chico de

rio.
Na sextri"Í€ira, na

bertl,lra· dI) ��rneiO,
a

jO-
,

'

,

•HlUCU SAIITARIAS
VENHA CONHECER OS PRODUTOS DE QUALIDADE

"
�

�
..
OeCA E CIDAMA�

�..."..

,VANTAGENS:
•FÁCIL INSTALAÇÃO
• GARANTIA DE
FABRICAÇÃO'

" • COR SEGURA" ,

.• RESISTENTE·A
PRODUTOSDE LDMPEZA

ARTE LAJE.JARAGUÁ LTDA.
, LAJES PRÉ IIO�DAS -: MATERIAIS DE CONSTRtJçlO'

,

RUA'ANTONIO CARLOS FERREIRA. 850 ..

FONE (0473) 72-1011- JARAGUÃ DO. SUL .... SC.

rEST'IVAL _ A SSC Paraná,' realizdrá nos disa 12
e 13, .f{!stÍ\�al esportivo em

.. dependências do Seu

EstHib, em &Ltieirão Çrandle, CiO!'.}' equ� Ide
váriM çldade.
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... Is lootações de Flávio José·· . Semi_ária e Cllcertos .'. de ..Violão; atraç.es Ia' SCIR '.

,Reinaldo Rau, pera .me- A Es.cola de Música da tistas índívíduaís , plendor das" notes que o

')llOr
'

segurença, foram Socíedade Cultura Ar- cons�gr�ü ' -como mestre
quebrados. Junto as re- 1JßtIC\a. 'de Jaraguá -do ,pa,ralelo aO .Semínérío, do víolão ,

petídoras de l:V, "excur- Sul, realiza pela prí- sempre às 20 horas, na

sionistas" tentaram a- meíra vez um Seminário SCAR, o público poderá,
tear fogo nos equípamen- de Violão .De 11 a 13 apreciai 'três eoncenos.
tos de retransmíssãc; a- õe setembro, o professor No dia 11, sexta-feira,
brindo buraco na . parede Norton Dudeque, mínís-' com a jovem [araguaen
'de, tijolos.', Lamentável. trará aulas índlviduais, se Adríane : Mara Fischer

coletivas, palestras e ex- talento que' em muito

posições através de ví- engrandece a arte musí
dao-cassete, para Os ins- cal da. cidade. No sába
trumentistas da Escola de do, dia 12" "DuO Tona
Música e ínscrítos de ou- 11s", com .o

-

violonista
tras cidades' do Estado. Jaime Mírtembaum ' Ze
O violão, instrumento namari.' e o flautista Luiz

popular, vem se fírman- Pedro Krul e, no dia 13,
do também na música e- fechando, o Seminário, °
Fudtta, _ij[1tegrando, , 01':-; seu condutor NOrton Du

questras ou, transíorman- duque, apr�sentará o es-
do em ídolos os _ concer-

,

l. fabril '.artici- Maid.5tlOlalí-

fel.tee ·lias cadastradas
,

- Por falta de número ne 8 a 11 de setembro,suíícjente de Interesse- no Pavilhão ,da Bienal _dos, o curso de' �Especia- lbírapuera _ São Paulo,l�zação em ',equnomlia !>€rá realizada a 10� FE
empresarial não será re-

,NA;l BC _ Feira Nado-,alízado, conforme o' nal de ,1!eceJagem, paprevisto. A FERJ está
trocínads pl:.lo Sindicato

- Os mantimentos vêm tentando junto a UFSC, da ' Indústria de Fiação'do Governo Federal,
'

via a transferência para mar-
e, l!ecel�gem, e Assocía-qobéil. Cf Programa "'d'e_ ço 'do próximo ano. 'Nó
ção Têxtil do Estado de

Suplementação- Alimentar jentjél.nto, outro cursa de
São Paulo, "A Jaraguáfoi criado ',pa:i'a atender

_

> pós-graduação tem ins-
Fabril S �A., de Jaraguánutrizes e' crianças ca- crições abertas até o,
do 'Sul e Guaramirim,

.

rentes. Menos aos por-' dia 18: pedagogia. In-
tem presença confiJÍnla·lcos que, segunda Nvol- formações na Secretaria

'

da. na FENAllEC, cÕmtada ,denunciante, est'à- da FE�.'
um estand€' onde apreriam· s�mdo engordados, _ O Partido dos' Tra· sentará os. últimos lan

«;!nquanto' 'm1Ihàres.· de balhadores (PT), marcoú çamentos, pr'indpaJ'menpessoas morrem à mingua. : para ó dia 27 de setem· te os relacionados aosFálta c.onsciência a quem bro�' em local indefinildo tecidos para o ou'tooJoV
pratiéa esse crime � O, aIJPda, mas. posdiv:eImeJll1' inverno sa e a nova li- A cesta colocar,á a
que lhe sobra, 'certamen- te na Câmara, de Verea· nha de cOrlinas.' disposição, nove produtoste falta para muitos. / dores, a Convenção Mu· A Feira é destinada a'limentkio� por p:r!eiços
.

_' O mecanógrafo Pau.
nicipal para eleição .,

�o 'exclusi{valmE::nte. a indus� 'I abaixo da�el�s pratica-Diretório e Executiva. triais e comerclantes do dos no comerclO.16::A,demir Flo:r1ani en� O PT f cl d
.

:�':,.cha�• .=�.� ::;;.�=.:: l:o 1· ::�oGr,: I R d···'" Avevi' aprova moçie,s em B. �elhação . Comercial' e Indus�' m·'ados ApiÓs a Con a 81 on I'J,II .' •
-

• A 'Associação dos Ve-' março. �
.

:al�:r��c�o ;:.:� venção tratará do comi·

I' I readores do Vale
'

do !ta- A secretaria' dOs
Itapocu, 'a ser elettta d!a

cio, :r;.eleic;ões rt��:!as, prD,m·'O've lesta I pecu ',(AVEVI), presidida !1tralIlSportes, e� OpraSÍ;, o

10. Na qulnta.feira' à
que s r suprapa o.

, pelO vereador ErraI Kret- edil barravelhense José
Doite, Florlani f� �lei;to

- D:a COCHEIRA - O
ZE:!.r,

.

de Jaraguá do Sul, Patrício teve aprovada
vk!e�pJ,"eSldente da FAM.. presidente, do P�DB" O Colégio/ Estadual realizou no dia 28 Clssem- proposição para a busca
�ESÇ, lntegrandQ acha.

Ivo Konell, desau:onzo� "General ROridon'f, o bléia no salão paroquial ge solução para o tre
pa presidJida por, ,Pedro

os. vereadores Jo�e GlI- maior educandário de de :aarra Velha. Dentre va principal de acesso ao
éascaes. !f!. o resultado �r�o Men�l e Orlval Ve- ,Massarianduba, vem �- as moções aprovadas" fi- balneário; qUal seja, a

do exceleJÍt«;! trabalho ,da- gml, a ,clÍara� � nome Íizando solenidades para 'guram � de, Ernesto Fe- construção de uma pas-,
'.I\MJ!yr,' fundada em do. part�do, .

flOlS ao, marcar a Semana da Pá- lipe Bhmk (corupá), .. de sare1a ou viaduto, que,
198� •.

' PMI?,B An80 p�oaplso'Sl,�eOr�� tria ..A abertura deu-se
I apoio a emendta, do d�- lsegundo o vereadbolr, so-

," cem
/

.

_
,

' dia 10, cOm,' o hasteamen- putado consti uinte EZlO
,

ucionaria o pro' ema e.. :... 'Atos de. vandalismo Convençao m�rca�a para to das bandeiras e desfi- Ferreira, que inSere no eVitaria Os aCidentestêm trescide -na cidade. o dia ;31 de, Janelro, ·0 Ie; neste dia 5, sábado, artigo 50 que ver,eadores ,que têm ocorrido.- CarNãO .-bastasse a constan- ,partido. escolherá os seu;s promove ° Baile da Inde- e
\

deputadas estaduais· melino DOlsan (Massaté' 'danificação dEr árvoreS candidatos para a" elel-
pendência, com.o Con- gozem das, me�mas prer- randuba) e Valdir' T�vÇlos d6is espelnos conve- ção de 88 .. Konen Ja' tem ,junto de Ritmos Society, 'rogativas de deputados, res (Barra -Velha), à STP»os: implantados na. pas- "santi�hos" para> a cam- na SQcLedade Atirador€s federais e' senadores, n<:> pedjram o .asfaltamentosagefu: de nível da

.

tua pànha. de Massaránduba e, rio '({u«;! &e relaciona aos trâ- da SC-474, ligando Mas-
dia 7., às \ 8h:)'O, desfile cí� mites de processos jU- saranduba a BR-I01, d�n'
Vicó cOm a participação diciais. O v�reador Val- tro do territóriO de Barra,
do estabelecimento e de ter Zinlmermann (Barra Velha.

. outras esêolas do ·muni- Velha), solicitou que o'
-

cípio e a partir das 8h30, governo dP Estado re-

S 'I: ,S S', E festa no pátio do Colé- torne aos trabalhos de

'gio, com animação do
I
desassdreamento' . da la

Conjuntp "Os Caveiras"'. goa, paralizados desde

,

.

.'_:_ Aos porcos:' Uma çle-
, minci,a gravíssima e que
precisa ser apurada '. Pes
soas: carentes (sícl), que
buscam mantimentos .no
posto .de dístríbuíção, do

programa de Suplemen-
'

tàção" .Aümentar. (PSA),
instalado na' rAvenida
Getúlio VargaS, estariam
jogando os- alimentos aos

porcos, sob a argumen-,
táção de Serem íntragé-
veis. ,Hlis "carentes", se-

,

gando a -denúneia.,> .i'�si",
dem no

'

Interior .

_ tem vereador que
não gosta e torce o na-.

riz quando seus :venci·
.

mentos são aqui publlcados
p,o.I:que .a .D1.uJber cobra.
Mas a íunçãc é pública
e só para dar "água na
'b o c a " aos

.

candída
tos . a candidatos, , lá
vaí: a partir de 10 de a

gosto" cada vereador pas
sou iii receber, em Jara
guá do Sul, Cz$
37 • 200�00, 'sendo Cz$
18.600,OÓ a parte fixa e

igual valor a parte va
riável. Gostaram?

_ , OS'. !l'esíion�ávets pe-.
lo 'PSA, 'aparentemeute,
nada tem a ver com o

caso. No' entanto, é neo

oessärío que se' faça 'uma
, neva" triagem, para .que
os carentes de. fato, se

jam' .. beneficiados.· R�
chonohudas senhoras é
bem 'à�oados selilb()ol
ie<j', usufruem do Progra
m� apanhando os maa

tlmentós gratuitos de el··
domotores e'· até 'mesmo
de :

carro; Carentes, pelo
que se sabe, não" ;têm
Ws �!aIias.

pará da
Ö governador Pedro-

.

Ivo lançou no . início da
semana em Joínvílíe Q

Programa de Allimenta-
,

, ção Comunitária, (Cesta
do Povo) para a região
nova versão do Olha o

Peixe, instituída pela ad

ministração • estadual -an
têríor , O programa a-

.

tenderá inicialmente na

região Norte 20 comu

nidades, sendo 15 em

JoinvHle 'três em Gua
ramirim 'e duãs em Jara
guá do' Sul (Vila Le��i. e
Vila Lalau). O programa
a nível . âe Jaraguá do
Sul" cadastrou mais de
500 famílias.

'Café

,ANrES- DE TOMAR p,MA
'DEÇ1SÃO, TOME UMA

DECISÄO JNTEU.GENTE.

Bauer pede $eg·u
.l1iça .1 O.I:E.R.
o deputado, - Paulo Ro

berto 'Bauer teve aprOva
do ,requerimento para
envio de'mensagem te-' .

legréfíca ao diretor ge
ral do DNER em Santa
Cateríne, Arnaldo Seve-' -

ríano de Oliveira, solicí-
.fando seja 'executada na

BR-'280" 110 município de
-Jereguá do Sul, um tre-
va, com iluminação pú-

I blica, no acesso à Fun-
..

dação Educacional Regpf
anal Jaraguaense. É
que, segundo o parlamen-
tar, o tränsíto noturno
de centenas de estudan
tE!S no acesso à Faculda
de, ou � rodovia já .resul-
tau em' .váríos acidentes,
com vítimas, inclusive.
Outra proposição dö

deputado é para que se-

ijam adotadas medidas'
urgentes para evitar os

constantes acidentes' na

BR-280, nos trechos 'entre,
o Posto da Polícia ROdo
viária/Viaduto da RFFSA'
em Guaramirim e Viadu
to da :RFFSA em' Jaragúá
do Sul/acesso à FElU.
Paulo �'solidtóu proVidên�
cias que viabilizem redu

.

ção da velocidade' dos
�;ículos, que re-a'ultem
éni maior fiscalização e

que m�lhor' orientem os

usuários, para diminuir
a insegurança e o nyme
ÍO significativo de viti"
mâ.S fatais naqueles tre-
chos.

.

A AVEVL programou
a sua próxima assem"
bléia para o dia 30 de
outubro, em ' -SchrQeder.·
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