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JARAGUÁ 1>0 SUL - CIDADE SJMBOLO DA, FAMíLIA JOURDAN
\ '

Proieto' delimila ,e denomina_ vinle ,e' cinco', iJairros na- cidade'
o Executivo' MúÍiici

pal de Jaraguá' do Sul
remete nos próximos
días para á Câmara de
Ver.eador'es, o

-

projeto
de-lei 'que delimita e de

nomína Os bairros da cí

dade. A medida "permiti
rá um conheeímento am

pIO, do território munící
paI' para a figuração em

mapas, e cartas cÇlrtográ-'
ücas, além do que facilí

tará o planejamento e a

localização de ruas e

logradouros. No' total
são vinte e cinco bairros
e a 'área central delímí
tados e nomíriados.
Serão os seguintes os

baírros, após' a aprova
ção da Câmara: Ilha da

Ft�ei""a, ,V:la NO'Và,
Barrado RioMolha. Bar

ra do Rio Cerro, Jara

guá 99, João Pessoa, Vi-
eiras, Centenário, Vila

Lalau, Vila Baependi,

ICzernieWlilcz, Ami:zacIte, ,

llrês Rios do Sul, Estre-:
da Nova, Raut Água Ver-'
'de, Chico de Paula. Vila
Lenzí, Nova 'Brasíüe.. Ja
raguá Esquerdo, São Luís,
'Iüía Martins. Tifa Monos

Parque Malwee e Nereu.
Ramas, 1'"

Pelo projeto, -por exem

plo, antende-se 'como
centro, a área compre
endida entre os ,rios Ja

raguá e Itapocu, desde a

c�anfluência dos
'

doís
ríos (junto a� Indústrias

Reunidas) até a Ponte do

Vaílattí, sobre o Rio Ja-,

raguá, a!lia 350-Eleo
nora Satler : Prad! e seu

prolongamento até encon
trar a rua 156. _ Leopól
do Jenssen. a rua 17 -

venâncio da Silva Porto

até o cruzamento, no

viaduto, com a rua 4 -

Pres. Epitácio Pessoa ,e

por está em direção ao

·SBI: imagens até 10 de outubro
Agora é definitivo e o De outra parte, tníor-

Silvia Santos, de fato, mações do prefeito Dur

vem aí, A gar�ntià foi val Vasel dão conta' de

dada pela TV' ,Planalto, que a Secretaria de Pla

de Lages, que retransmí- nejamento está ultíman

te a programação do do os projetos a serem

Sistema Brasileiro de ,endaminhados ao SEAC,

Televisão (SBT), de que" pleiteando recursos fi

no mäxímo até o dia 10 nanceiros para melhorias

de outubro á região es- em . escolas "das. redes

tará -recebendo som e municipal e estadual. Na

imagem, graças' ao apoio área da educação, o Es

de prefeituras e da in- tado garantiu o 'repasse
dústría e comÉ>rcio, que. de Cz$ 262 mil para re"

garantiram a compra dos formas na Colégio Ho

equipamentos, qUe já es- lando Gonçalves e no

tão sendo montados jun- CIP, Outra boa informa-j
to as ,demaiS répetidoras. ção, refere-se a vinda do

Na segunda-feira, dia 14 PQrque de máquinas da

o 'diretor da TV Planalto, 'Engépasa para as obras

Roberto Amaral, estará: da acesso a segunda pon
f.m Jéfraguá do Sul," para

I
te. p:r;,ii�eiramente

serão

contactos 'com a classe implantadas as três ga-

empresarial. lerias., - -

NESTA EIJIÇÃO
Jaraguá do Sul, será

sede no próxim0 dia 25, ,

do I Seminário de Irriga
çã0 e DL!enagem do li-
tOraI Norte de Santa Ca

tarina, com vArias pa
lestras e, debates em

plenário; Na ocasião se

rá 'formado o núcleo da

Associação Brasileira de

Irrigação e Drenagem/ ,

Jaraguá do Sul com Çl
eleição da

'

diretoria, ,

Leia na página cinco.

rio Itapocu. /
,
Para a delimitação . e

denominação doS baír-
,

ros foram obedecídos
crítéríos regtonaís e tra
dícíonaís pera dar ao

município um novo di-
mensíonamento territo-
rial. e,

Desfile � cívico.,
,

será na domingo
. à ,tarde

o deefile cívico co

memorativo aos ' 165
anos de independên
cia do Brasil, marca

do pará o dia 1, foi
cancelado 45 minutos

antes do ínícío.: írus-

tranda, pais e .alunos

pnnctpslmente, já pre
parados para o even

to. Para a maioria
.I houve ' precípttação.
_ pois àquela nora não
mais chovia e minutos
depois o sol se 'abria.
O desfile, por decisão
dos diretores dos esta
belecimentos envolvhr
das, reunidos terça
feira à tarde na UCRB
será realizada -' agora
neste- domingo, inici
ando às 14h30, na

Marechal
'

Deodoro,
com a meSma progra
mação, exeçutanào-se
á ,participação da '

Banda (l,o 620 Batalhão
de Infantaria e de um

pelotão de JOO sOlda-
'dos, jaraguaenses que
'prestam o serviço mi
:litar naquela un'idade
do' Exército Nacional.,
Além do Exército,

uma_nas grandes atra

çõeS 'será o' Centro
Educacional Evangéli
co (Escola Jaraguá),
que apresentará te
mas ligadas' a seus 80
anos de' fundaçãO.

MUI'icípios c81veniam com a SEle
-

o deputado federal � eder foi contemplado
Luiz Henrique da -Sílveí- com recursos da SEAC
ra foi portador dos con- para 'a construçêo de
vênias àssínedos na noi- quadras de eSpOrte' nas
f.e de ontem, sexta-feira, Escolas Duas Mamas,
com as Prefeituras Mu- Castro Alves, Senreeder
nícípaís de Schroeder e III e Miguel Couto, no

Guaramírím, da Secrete- valor unitário de Cz$
ria .Bspecial de Ação 150 mil; além disso, Cz$
Comunítána da' Presí- 100 mil para a constru-
dência 'da República., ção do campo do Altan-
Luiz Henrique esteve às ça EC e igual valor para
18h30 em Schroeder, às equipar a bíblíoteca da
19h30 em Guaram'rím e' Escola Luiz Delfina. Gua-
às 21 horas, participou ramiri!m a�mou .cenvê-
de reunião poíít.ca em nío para a construção de
Corupá, acompanhado cínco quadras nas co
da prefeito !)urva] Vase1 munidades de Brüderthal
,ê do deputado Adernar Caixa D'Água, Corticéi-
-Duwe ,

_

I ra, Poço'Grande' e Barro
/.

/ Branco. O valer. total foi
O município de Schro- css 650 mil.'

.

Festival de Fanfarras em�1 novembro

. ,

ICM: Cz$ 125 MILHOES EM AGOSTO

, Está definida a data de
15 de novembro, para a

realização do 30 Cam
peonato de Fanfarras _

Jaragué do Sul 1:U Anos
que novamente deverá
trazer o brilho, a cadên
cia e a beleza das fan
farras de vérías cida
des catarínenses. Nos
dois anos de sua realiza
ção, o

-

palco foi a Ma
rechal Deodoro, todavia,
de acordo com o secretá
rio Baldüíno Raulíno,
desta feita o Campeona
to poderá ser rea'lizado

no Estádio Max Wilhelm
(I que permítíría melhor
acomodação do- público
na arquibancada.

Um total, de Cz$ 50
miJ. --sel1'ão . di;s!tliibuiklos,
sendo Cz$ 5 I!lil para a

categorla aspírantes,
Cz$ '10 mil para a fan
farra simples, Ci$ 15 mil,
para a fanfarra com um

pista e Cz$ 20 mil para
,a fanfarra especial. Além
dos prêmios em dínheíro
as melhores, classificadas
receberão troféus.

Foi' exce,pcional o ICM recolhido pelo muni-,
cípÍO de Jaraguá do Sul no mês de agosto.- A
Exatoria Estadual informou que (\ montante a

.ti;n�iL Cz$ 124.532.858,96, ou �eja, 316Jl5f'Á>}
,

,
superior ao v�lor reeolhido em agosto do ano

passad(), que foi de Cz$ :>9.390.012,65. Nos
'- oito primeiros meses do ano, ou seja, 'de ja
neiro a agosto, Jaraguá do Sul depoSitou ao

11esouro Estadual, em ICM, Cz$ 586:420.942,15,
contra Cz$ 198.576. 590,1� em igua'l período da
ano passado. O superávit foi. de '295,31%.
Em julho último, foram reColhidos, Cz$ . ',.•

95.858.951,04. Os números de agosto rEgistram
a reação da economia, que, atingiu-também ou

tros setores, como o da construção civil (vide
rE!portagem ,na página três). ,

,

'CIDADE LIMPA__ CIDADE CALMA ,_' CIDÂDE·PRÓSPERA
_ REFlEXO DA CULTU�A DE SEUSCIDADÃOS

Expositores Cromados_
Movimentação industrialJ '

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

r •

-

IJaraguá do Sul,.""" semane .de 12 a 18 'de setembro .de 1981, ..CORREIO . DO ' POVO PAGINA 02
'-

,

,D�'butantes' :_- 87" � C. ,[ Baependl
-. '" .-

--:. ...

A: cbluiÍ�- inicia a di- ,SUl,' Joínvílle, Corupá,
vulgação "das -meniná,s� �birama, Blumenau, Bal- -. _ O

. grande aconteci- resultados" está'-mar<$lda de, Francisco Raulíno I
moças que -, farão o seu neärío Camboríú, 'São mente da próxima sex- para o dia 21 de outubro, Roseli Fódi.'

.

debut no baile de gala Paulo, Brusque e Flori-
. ta-feira, 18, será a "Noí-' em dependências do c. _ Dfas 18 e 19 prõxí-marcado palia' o día 24., anópolis, que' serão o te Alemã em Jaraguá do' A. Baependi.' " mos, o 3C? Ano de Comer

de outubro, no C.A. Ba�' esplendor do' .malor a- Sul", do Líons Clube _ Bastante concorrido, cJalização e
,

Mercadoío-
ependi. São 30 lindas conteeímento social do Centro,' com sorteio "de -dia 4, à noite, o coque- gla é -Processamento de '

.

jovens'
-

de Jaraguâ 'do ano ein' Jaragué do S�l. brindes �e 'passagem aérea tel' .ofefecído pelo Bae-, . Da40s do, C.olégIo Hó-
ao Rio ds . Janeiro, apre- pendr, para . apresenta- lando Gonçalves pnomo
sentação . do Grupo Fol- ção à imprensa, das' de- ve a 3� Gincana Cultural
clórico Alpino Germãnl- butantes e patronesses . ·'.Pr�f.,. '1).imas TaÍ'd...1io
co e baile com a Banda Toda

'

a .programeção do VaDiln" • Premllação: tro
ly�a da Aurora. O· local. evento está pronta, tendo féus, do 10 ao 3C? lugar e '

serä o C.A: Baependi. a frente da comissão or- Cz!$ 1 mil1 em
-

dlnhetro,
,.

'

_ Os" cartões estão ganízadora, o diretor so- rateados entre as três
pr�tÍ1Camente' lodos ven- \

cial Arno Henschel. Unia melhores equipes,
didos. O jantar, terá co- organização perfej/ta'., _ O Núcleo' dos Médí-:
mídas típícas a cargo do Nossos parabéns! cos Veterinários do Vale
Restauraute Azurra.. Na '- -O .Smdícato dos, do �Itapocu, para marcar
entrada, cada partícãpan- Contnbt;f!iEjtas de J�. o' Dia do Veterinário,
te receberá um. caneco gu� do Sul marcou pará" promoveu no dia 9, [an
dé -lembrança, para ape-

,

o dia 191 ne Restaurante tar. comemorativo em de-
rttívar um chopinho

' Monjolo, .jantar. de con- pendências do 'Beira- Rio-
preto. A' renda, será lem fraternk�ão em come-I Clube dê Campo.. Agra
benefido da Apae, Ação m?ra:çãô _

ao Dia do Con- dee.emos o gentil' convi
Social, .Lar das Flores _ e tador. Confirmações .até te.
Rede Feminina.

-'
o dia 16 com Ilärío

_ A bonita Célia' Re-
_ O Líons Cidade In- (12·0433) ou Aldo (12- ,gma,' Ropelatte.: represen

,\ dustrial, que recebe' dia 2044).- Día 16._
-

também, tando o ç:.A. ,Baependi,'
14 a visita oficial do GO- acontece a reuníão men-

-

'e Járaguã do Sul, ob-
vernador -

dO' Distrito sal �o Sindicato. 'teve o segundo lugar no

L-lO, Lourival Hari _ Sa- Casamentos. Na Concurso Gar.ota: GIa-
ade, abrirá no' dia 15 as MaitriJz, hoje, Marcos moúr-81, _' promovido pe.
inscrições para- o Con- ' Pontansllí / Maria Sa- la Socieldade -

Harmonia
cur�o Bonecas Vivas "87, lete Junckes, Erico Mel- Lyr.a", de Joinville, há
única campanha anual chíoretto /

.

Cleríce . de duas semanas.•
de' arrecadação de 'fun- Míranda tj, Pedrinho dos -

- dOS' do clube destinado Anjos' / Cláudia', Bono- _ A propósito, o Ba-
às obras' assistenciais da .míní ,

_

Na Barr9-' Sérgio ependi 'está', acelerando
cidade. Dallabona / Mércía Fa- Os preparativos para o

_ Meninas. até'" sete chíni, Marcos Machado! concurso e baile de eS-
: anos de idade poderão ,Sílvia Maurício, e -,Cláu- colha da _ "Garota Bae- -.
ser inscritas COm os CU d'lo Alves, / Albertina pendi" marcado para 'ó
DM .Acyberlo (Dalvà), da Silva. Na SS. TJrinda- dia -26 -de setembro.
Bartuscheck, com infQr-··
mações podendo ser lob
tidas pelo fone 12-0911;
'A apresentac;:ão, com
desfile e divulgaçã� dosl

i

>

car.oUne Pellagius1lina _

, , , ,Barbosa '

Péiis:
'

"José Alberto (Ma"
ria, Buníce] Barbosa

'

Daníelle
.

Maria Bspezlm
Palis: Alcívandro (Mal\ia
Sa:lete) Espêzim

Fablana FanseI
, 6:át'la �Crli:�Una GueDlther

Pais: Paulo '(Téàdozia) pa.ts: ,Sigmar (Anila)
Fausel , Guenther

Edna Gilenther'
Pais:

'

Romeo (EliJ;ab�th)
Güenther, ,de' �C1)rupá

• -'� J

Baião do Rio Branco.sÇlla 4,
..

�
-

FONE:72:�607
;-

,

Gente

Jóias, relógios, pulseirás, anéiS, alianças,
prataria,.' artigos em ouro e tudo o mais para
presentes na

-Relojoaria
Marechal DeQdoro 443 e Get,úlio Vargas ·nO 9

'avenida -

Mamãe , .• Cor,uja··
, Seus filhos merecem uma -loja ,só para. eies. "

Loja Mamãe Corúja o' c�telo de seu, reizinho e

sua prlncesinha. Enxovais para bebê, _ roupas_ In-
,

fanto-Juv� perfumes, bljouterlas. artigos parQ
presentes. "

",

- "

.

Rua Ba,rAo do Rio'-Branco 168 .... Fone 72-0695

Dr.', V'all'er� ,Gêrma�n'o:'� Bebreus,
"

-

\ '

(" CIRURGI-Ã.0 DENTnSTA _ CRO-2446

'Rua Gel."' 'Pr�c6pio Gom�s de '-0Í1ve1ra, 184

,Fone 12-Q20� � Jaraguá dQ'Suj

,*.. Informações

-

o ponto elegante de vestir� Os seus �im
polhos. iAgora na Marechal Deodoro 8H�, a sua

espera. seinpre com as últimas nOvidades.

\

.,-

Joãô, é ' M-aria,

, ,

COMPRE' CONFIA,NTE A SEIFERT GARA�

._.

. Marechaf Floriano 29 _,.. Fone 72-1911

COl'ihßpSQ
- �_

- ,oo ...'._ ••
_

•

,
- .o....,..,_

..

, ,
- -

A Roupa Infantll

Av. Getúlio V�rgas nO -97 e Av. Mal J5eodorQ

, da 'Poilséca nO 882'� ao l�do �e Papp: Modas�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Um total' de 996 alunos
<;arenteS de 41 escolas
ilsQladas estadua�S' dos

municípios c de( , Sehroe
der" Massarallduba, Gua
'úlmi:rim, 'Corupà' e Jara·

guá do Sul fOI am bene
ficiados cOm

' materi�l
escorar- distrib�ído' pela

_

' O proíessor Evaristo fanfarras aqui têm vida

reage -ei -agoslo' l(iatk\)w�'ki, tqmbé� in� efêmera, no máximo "três
, trutor de fanfarras" esta

. meses, pois terminada
As solícíteções .de lí- tura Munícípàl: julho ..

iniciando uma campanha o desííle de 7- de setem-

cenças pare construção 1.506,00m2, junho .para despertar' na 'comu- bro os instrumentos re

em Jaraguá do, Sul" atín- 12.,280j93'm2, maio . . .
nidade a necessidade de cebem uma aposentado·

giram a 428 no período 6. 843;21m2, abril' " ... . Jaraguá do Sul possuir ria de um ano, Ele la

de janeiro a setembro, 12.691,39m2, março .' ..

' uma fenfarra, para abri· menta que tentativa hou-

'totalizando em área edí- 1.585.80m2 fevéreíro ..
lhantar os grandes even- ve de 'se 'lllanter uma

ficada 70.410,56m2, das 4.285,69m2' e janeiro ...
tos e 'participar condigo Ianíarra, no e_ntanto,' a

quaís 48.189,18m2 resí- 2.503,59m2 Do total de namente dos festivais falta de. \l:ma retaguarda
dencíal, 4,342,86m2 "re- 16.101,95m2 ,dê, agosto, que a PrefeitiII1�, este para a manutenção. da

s'jdlelndali / comercäalr, 12.895,16m2 são de cons ano /' pela terceira vez corporação f�·�1Q .abandc ,

5.311,68m2 comercial, trucões residenciais.', realiza', - em - condi ções de nar a idéia. "Só ensaio

9;329,62m2 industrial ,':
e Em igual período, a cömpe.tir com as?e Ou- por ensaiar, Sem excur-

3.-236,62m2 de outras munícipalidada óoncedeu tras eidedes �e, nível .ex-. sões e exibições em
-

ou

construções. o mês' de- 330' alvarás de habite-se celente", aprimorado Cl- tros locais, 'essas corpo

agosto,' apesar die' não somando 52. 191 91m2 d� cada ano. para Kítkows- rações, não vingam e

ter sido o maior em nú- , área construída.' Os nú� ikli, já ,está "pegando não amadurecem", ddz,

mero de licenças (57), o meros demonstrem -que mal", o fato. de, Jaraguá acrescentando o proble-
foi no entanto em área a construção civil' rea- ser um terceiro parquE! ma não é arranjar ins -

,

totai, somando' ... <. • • gíu de forma espetacu- fa_bril do Estado, 50m um trutor e criar a corpora- Cresceu o número ,de

16.101,95m2, serido.. o� lar em agosto, superando numero expressrvo �e cão, mas sim, de man- turistas a Jaraguä do Sul

demals meses do ano, o em mais do cem por cên- estudantes, sem _um� fan- tê-Ia de formá persísten- no mês, de agosto, em re

seguinte, segundo esta- to ao mês de julho" se farra. que. se' imponha, te e constante. lação aos' anteriores.

tístíca -da, Secretaria de comparada a área lícen- em Igua�dade, como as Kiatkowskí afirma que, Um total de 9'.366, soli

Planejamento ,da Prefei- cíada entre os dois Wese�. que aqui s� apresentam. existem alunes para citaram Informações . da
---------....._----�--..,....-----:-�--'--- Segundo o instrutor, montar duas fanfarras- e -ctdadê, c-onforme os : da-

Justi�a convoca· para. jíri popula�. iU;I;ii;�;� ;;criçÖe� s�;�oeÇa�;er2�: !;çE�:�:a�Í?E�
O doutor RUI' Francis- Evilésio

_ Vargas, 11arcl\i, ,- a' Praça do .Imígrente, na

co Barreiros Fortes� - Juiz sio Küster. Luiz Luchíní A Secretaria da Educa- ção para Os provas' su- ,BR-280 ..Foram .566 turís .

de Direito da 2� Vara e Filho, Gelásío <, Carnpes- ção abre no próximo dia gerido é o do Novo 1�· ias vindos em '156 veí...

Presidente do Tríbunal trinl, Marisa Strebe.' de 14 'as. inscrições para os
'

lecurso de 1° e 2° Graus culos ,particulares· e 216

do Júri da Comarca
_
de Matos, Tarso ,ÁLvaro exames supletivos de 19 da. PundaçãoRoberto Ma- õníbus, que conâuãírarn.

Jaraguá do Sul, dé acor- Píazera.Carlos Élias 'Vai: e 2° greus, em todo OI rinho, que 'em .Jeragué 8.800. passageiros.
-

da com a législação pro latti, Valmor José Garcia Estado. Daquela data até pode set lidquir'ido na O Estado do Paraná:

cessual em vigor, sorte- Ana Barbara ,Buchmann, o dia 30 aß - ínstrições Grafipel. liderou, o númerO de tu-

ou. oS jurados que com- 'G�lberto Piccoli" An�e- pOderão ser - feitas nas' CURSOS
.

ristas .:..: 3.81'9, - seguido
\ patão o C�nselho de nor Galvan, AfonsO Pi-, sedes das' UCRE_s, desde De 9 a 11 de setembro, de Santa Catarina 2.442

Sentença do 1Tibunal do' ázeta Neto, ErraI, Kret· que preencham os requi- na 19� UCRE técmca da Ri-o de Janeiro, -1.382,

Júri da: Coma17ca na ano zer., Waldir Watzko, Ha sitos .exigidos: para o 1° Subunidade de Educação Sao Päulô- 1.204,' Bahia'

de 1981" 'tendo design.q·} milton Garcia, Renato grau" ser maior de 18 Pré-Escolar da Secretaria ,360, Rio Grande do Sul
do a data de 13, de outu- José Bortolini., Carmem anOs e para o 2° _grau, da. ',Ed1,lcação conduziu 45, Minas Gerais' 22" Ce

bro, às 13 -horas,' -para <) Maria Vailatti, Dorotéa mai0r de 21 anos, 'car" curso ,para oríêntação ará 21 r Aro,azonas 18, Pa"

julgamento, do acusado Passofd de Souza, Car� teira de idenjidade, foto- técniICla.-fjedagóg-ica às rá 11,�' Mat'anhãO 14, Rio

Juliano Mtmgarda. São los Alberto 1ómazelU e grafia 3�4 e pagamento, tecnicas da bivisão, 'de, 'Grande do Norte 11, Ma-

'jurados os seguintes:, ,

José Eraldo,Vilas B9as. de uma taxa, no ·valor Administração de Ensino tá GrOsSo do Sul 5, Dis·

Reinaldo Murara Júnior, de Cz$ 40-;-00 por disci-' ,sabre os Céntros de Re· trito Federal e· Fernando

plina.
'

cursos EducatiVOS, que de Noronha 3 c�da qual.
Em Jaraguá do Sul, à ser�o implantados. E de Os �lltrdngeiros soma-

VCRE atendeI;á,; em pe- 26 'a 30 de outubro" reali- ram 111, dos' quais ,36
riado integral em sua za-se o Curso de Articu· dos Estadas {)1'lid0S, 26

sede, na, A,v. Getúlio lação Pré-Escolar' e 10 de' portugal, 22 ,da Ar

Varga� 100, edifício, ,da Grau, com 60 vagas, 'sen· ,gentina, 13 da Sujça" 10

-Comunidade Evangéoca., do 'docéntes técn.icas do da' França, 5 do Uruguai
.o material de prepara-" pré�escolar da SE. e igual número da Ale-,
" manha'., I

Prolessor �eseßCadeia .moviUlenlo . para lorßlar: ·Ianlarras � na cidade·
Construção', 'civil

um "alô". Em carta aber
ta" que dirige a vários
segmentos da cemunäde-
"de, aponta 'soluções' ,e

sugestões para a concre
tlzação do projeto e a

guarda um parecer por
escrito 'que tanto pode
ser remetido, pera o Co
légio São Luís ou para o

Colégío .Abdon ,Batista.
Este ano, o Cämpeona

to. de Fanfarras já
.

tem
uma data' -deíínída

, para
realização. Será no día
,15 de novembro, possi-
velmente no Estádio Max
Wi:lhelní. ,

,

I

CRESCE A, VINDA 'DE
TURISTAS ,A JARAGUA

ALUNOS ,CARENTES, R�CEBEM
�cretaria da Educaçã!ó,
como, forma de apoio as

suas . tarefas didá1:iCa�.
Foram entregu.es 8.408
-radeJnos, 4.116 lápis
preto, 4. 180 . canetas es·

ferográficas, 4. 204 ré�

guaS, 4.204 borra,çhas' e

4.204 -blocOs de desenho.
'

Alergia

.

Dlinica
Qr.,Antonio'Schmidt

for:mado pei� 'Es�ola de Pós-gräôuação da pue Ri'o deJaneiro
,
-,'

CRI'ÄNÇASE ADULTOS'
'

M'
·

-

oveIs
,

e, na

"

,.

MI'LlDM'
MÓ';y,EI'S

\,

. ,"
.. ",' "

TI'atamento de,Asma, Brohqüite - Rinite - Espirros - Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
,

'e garganta - Tosse - Resfriados constantes ,Sinusite alérgica,
Alergia dapele: ,Eczemas, urticárias, inchacões ' coceiras, picadas de insetos,

feridas na boca.
'

Alergia,a alimentos - medicamentos, a,o sol e ao frio,

Erupções diversas,
Preparo de vacinas. Testes. Alérgicos,

T'�do' 'a preç� de ,fábrica·
I ;_

Rua Dario do Rio' Branco, 72 FÓne 72-2487

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

i
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Edital 15.644de 02.09.87' liado e residente, em Rio
Luiz Olska e Cecilia Dul- Proela'lD':a,5 de Ca'5a"OIeo,105": Cêrro Ii, neste distrito,
ce Elido Maria

'

filho de G$'hardt Volk.

Dia 12 de �etembro' Ele, brasileiro, solteiro, MAROOT ADEUA ORUBBA LEHMANN. OficiaI dO R� mann e de Vera Bor-

sr. Waldir Krüger- operário, natural de Ja-;' gistro Civil do -19 'Diatrito da �marcà de Jaraguá do Sul. Bs. chardt Volkmann. -Ela,
á d S I d "li tado de Santa CatáriDa. Brasil.' faz saber que compareceram em ,

Sr. Inácio Lemke. Sr. ragu, Ou, ,

ormci a- cartório exibindo os docúmentos exigidos pela lei, a fím de se brasíleira, solteira, do

Elói Wasch, Sra. Wally do e residente em Estra- babílitarem para casar. os seauintea: 'lar, natural de �Guarami·

esposa _de, Werner Voígt ' da Garíbaldí, neste dís- ,tratorista, natural de Ja· nesta cidade, filha de rim,- neste Estado, domí-
Denise Seick (Serra pela· trito, filho de ,André raguä dó 'Sul, domícílía- Oscar,Derval de Souza, e ciliada e residente em '

la-ES). Sita.' Heike Olska e Walt Berlanda do e residente na Rua Maria Aparecida ,l11'-istão Rio Cêrro II; neste dístrí

Schommartz, Sra. 'llus· Olsk? EÍa.
,,' ,brq�ileira, ,

líhomaz Francisco de de 'Souza.
' ' to, filha, de Gerherd Ru

nelda Buerger- solteira, opera�Ia, ,
natu- ,

Goes, 513, "nesta cidade, Edi(�l 15.650 de 04.09.87 ediger e Gertrudes jung
-ral de Jaraguá do Sul, - filho de Walter Höbbel Çóp1a recebida do car- Ruedíger ,

-

_

,

Di;r:.3 '��ns:t�b�ait�o,' domEiStiliadda eGreybdelnd�e( e i,herezinha Junlkfes tório!(lel Massaranduba., Edital 15.654de 04.09.87'
, {na � ra, a,' ,al,l a 1, Höbbel , Ela, _ brasíleíra' neste Esta'do. 'Ambrosio Urbainsld, e

Sra. Ilse Mey Duarte. t d t t f Ih d �t\o.j,."
"

nes e IS �I"O, 1 a ,.e solteira, operáría, natural Nelson Pereira e R�sel1 ,.-J�e't� Correia r'C'I�!,"-

(JIle), Sr. Alexandre Paulo Mana
.

e" Cecília de Luís Alves, neste Es- FeUer' Ele, brasileiro,' solteiro,
Costa sra. Noemía. da Cardo M

-
'

Cunh� Jacobi, Sr. AI· ,zo ana. tado, domiciliada e .resí- Ele, brasilei_ro' solteiro marceneiro, natural de

'f"'edinho S-ll'\:ba (Curi:t!pl
Ed::atal �5.645de 02.09.87 .dente em Estrada Gari- comerciante, �atural d� Santa Maria, em Benedi-

�,� Eurico 'Ilhéo e iKatía A· baldí. neste distrito fí- Jaraguá do .Sul, domícílí- to �ovo, neste Bstado..
ba), Sra. Iris Pawlows- parecída Vlga�aB1 lha de Líndolío

'

José ado e residente nesta cí- domiciliado e residente
ki (Blumenau) . Ele, ,b�asileiro, solteiro, 'dreH e Alsira dQS Santos dade, filho de Apgelo na, RUa. Be;nJamin Vogel.
Dia 14 de setembro metalúrgico, natural de . Greít , Pereira e .. de Maria Fa. em Jaragua » Esquerdo,
sra. lleresinha Chíodi· ,�uadmi:i�,r: &sta.�" :edital '15.647 �e03.09.81 --gundes Pereira. Ela, bra neste distrito, filho de

ni Silva, sr. Lío Tironí 0, omici ia o e. resi Sebastião. Santos Coêlho sileíra, solteira" do . lar, José
-

Urbaínskí e de Ve-'
,

sr. Rudolf Ehlert, Sr. dente naRua Rio Branco de Souza e Neiva Prim
.

natural de Masseranduba roníöa Urtiain$\i:. Ela,

Hugo
.

Horst, Sivonei em Guaramírím, neste Ele
"

brasileiro solteiro
-

neste Estado, domícíha- bta�iaeÚ-:a, Solteira, , co-
Estado, filho de Herrí ,�

, .

'

'1' 'd' p' l' 'd .' t
-'I'-

'A
'

t 1 d
rr�rcísio Gretter, . Eno

Ilhé G" d Hilda operário, natura
.

e"
.

a ia e restden e em Mas· mercí ria. na ura
.

e

Maas. � ef e �rtru es I
� meíras, neste Estado, 'do- seranduba. neste ,Esta�. Jaraguá do Sul, domici- -

Dia 15 de setembro
Bub ítz IIheo Ela" brasí- mícílíado e residente na filha de Will

-,

'F '1 r líada e residente na Rua
leira, ',solteirai do lar, Rua 13 no' 164 em Bar'ra

'

Ide. �!e'r'e' lPeYtTl\T eReI�l e. Marcos Valdir Girona, ./

" sr.' Waldemar _:_Gumz, ,at I d J' 'Ue
,. ,,�I sa '!J ler.

t'
, .

_ si. Wilson Luz ,(Curiti- r ura e 01:n'�'1. ' nes do Rio Cêrrö, neste di�- Edital, 15.6511de 04.09.87 nes a cidade, filha de'

ba),' Rogério' Jose Vai·
e ,E�tadP. �omlcIhada e tritQ, .filho de Antôriiol Pa:ulo Lampert e Maria A:ntôIÍio Pereira e de

latti '(Belo Horizonte) resld_ nte. na Rua Wa�· José de Souza e Ana Ma· de Lurdes Moraes'
- Alma Fiamoncini �ereira /

, 'Sra. YQlanda Pradi Len· _td�rd Maf!lqh�arddt, nwesta:1!..tCI- 'ria Cõêlho' de SOuza. ,Ele, brasileirO, solteiro,
,

d
a e 1 a e am1JUO EI b 'l'r nlt

' .

d t"" t Édital 15.655 de08.09.87
zi, Sra; Ana- esposa e V' '. L' V'

a, rasl €1 a, s'" eua, m, ns nanO, na_ural de

João � Weiler,' Sr. Bertol� ra��ra_lll, e - uZla, Iga· operàtia, natural de
i
La· B��racão, Par�ná, dOmi. !��:�C�a:er e Te.

do Panstein, Srta. ,FIá· Edital 15.646 de 02.09.87 g,e�" neste Es!adlo, dom�-: ci).lado, e reslidente na
Ele, brasileiro,

via de AraújO, Ricárdo, Ser 1 H"bbél M rili
c.!hada e tesldent-e na Ru9. VICtOr' Ros�ber.g, sol,teiro•.

fIlhO de Hans {Ma., da Mág:: G Oft e a_ 'Rua Pastor Alberto Sch· 1.087, nesta cidade, filho operáiio, natural de Más'

Glória) Burow" í:n/ \ra�leiro, solteI'ro, nheider, nesta
-

cidade, .fi· d; AI�ons? Lampert e de ,EdaOranddoUmbl�c'I'lI!laedsote e Erestsa1.-,
Dia 16 de setembro .' 1 a de Valdemar Pnm T\oemla LIma Lampert. ' .

-

, ,

.

; sra. DóÍis Marcellino ' "e Alvina Marcos Prim. Ela,,' braSileira solteira dente na, Rua Emlho

Eisc�er (Guaramirim).';'
�NASCIMENTOS Edital i5;648,de 03.09.87

-

da lar, natur1l1'de ReaI�" L�ndemann, 448, em
-

�o[n
-tl\'lessandra ��nçalve�j, Dia 20/agosto Alceu Strelow e

.

Rosima za, Paraná domiciliada- e
vIlle, neste_ Estado, f!lho

Sr. Hilário Kruger,. Ines Aline, filha' Mauey Grossklass reSidente na Rua Victor
de Carlos Mader ,e d�

Jurilite pisetta (MaSsa·' (CI�si)' Hornburg Ele; . brasileiro, solteiro,. �ose�berg, 1.087, nesta A�a Mad�r., Ela, brasl:
randuba), Sr. Luis Pise- :t;»a 21/agosto servente, natural de Ja- � CIdade, filhà de Jesus le�ra! so. tel r a, . ope -

. Suzanne, filha Sérgio' r�guá do Sul, domicilia·' GarCia de Moraes el de r a r I�, :nat;ural, �e
�� 17' de setembro tDenise) Varnier; Kleiton do e residente em Rio � Maria Eronita da Silva Pal�e�r?s, !neste �sltado.
Sra. 'Ivone Reiner An: Gabriel, filho Gabriel, Cêrro II, neste distríto, .Moraes.'

. i
doml<ii�da e�resrcdejn)_e

,dregotti, Sr. Vitórió' (Nilvair) Salvador
-' filho de, Rolando Strelow Edital 15.652de 04�09.87 .

na Ru? .

pastor �IbeI10
dlowat2�,d sr. Heraclir Dia 22/agosto e Ema Köpp Strelow. José Geraldo· Amêcke 'f�clh�d.deI"V" nled.sta 'rCI'dacde,
des de Almeida (Lapa· 'Michele, filha Marco� Ela, brasileira, solteira, e Rosa OU:lía Lunelli·

1 a ,e .? <?IDI ° OI�·
pR), sr. Ivan,', Ja)ck\So.n (Helena,) Vi,eira da Rosa' serv:ente, natural de Ja· 'Ele: brasileiro solteiro lh� e Cd� lOhndma d� Oh·
, /

' .

d S 1 d· "1' _
' •.

' "
.

' , velfa oe' o.
Baumer' (Jlle)" sr. SIe· Dia 26 agpsto ragua .? u, �mlcII� escrlturano, natural de '-.' '\

golf v�cot, Sra. Ema li. Ma�c�el Wi�hian. fi-· da e resld�nte na- RIO Dois, Irmãos São
.

Leo· Edital 15.656de 08.09.87

Cielusinski, 'VroL, Moa· lho DarIO (Jamra) Drews Cêrro IL nieste dis1i:rliito, poldo, Rio
_ Grande dO Pedro Saulo de Medeiros·

cyr de Pinho, Spinola Dia 31/agosto filha de Gerhardt Gr�s· Sul, dOmiciliado e resi· llaro e Rosane, Staehelln

'(S., Páulo), Nájel�' Cris�. .

Micheie Aless?ndu'a, \ �klass ,e Edla : Laube' dente na Rua 489,
'

em Ele, brasileiro, solteiro,
tina filha _ EliSeo

. (RoselI) filha Jorge (Sllvélllllél) Grossklàss. '

Vila: Nova; 'neste distrito indiIstriário,
-

natural de

nlj�s Patricía Hi�ter· Hàstreiter; D�se Carla, Edital 15.649 de 03.09.87 filho de Urbano Arnecke Barra Velha, neste Esta-
holz,' Maira HeJena' pe-, filha Álido (Raulina) :!\fárdo .Wischral e, San- .

,
e de 'I$meida Amecke., do, domiciliado é l'�Si-

rerra 'DarIene Laffin Schmueéker. dra Bemal'dete de Souza Ela, - brasileira�' , solteira dente na RUfa' Irineu Vi·

(BIU�enau), Jeferson e Dia 01/setembro, Ele, braSileiro solteiro, ,profes�ora, n�tllr.àl d�' leIa Velga, 32Q, em Gua-

João ,Carlos filhé;ls de JO,simere. Cristina, filha industriArio, '. nat!lral de Corupá, neste Estado do� J'anl.irim, neste Esitado,
'Joãó (Rosemeire) Vasel. Eno (RoSIeli)

\ Krisan�; JaraguA do' Sul, domiti- miciliada e resident� na filho ,de Pedro de Medei

Diá 18 de· setembro . Felipe Eduardo, filho A- 'liado e residente :pa Rua Rua RiO Branco, 553,' ros Haro e de Selma

Sr:
'

Hel�uth . Beyer, fonso (Leila) da Costa-; Cabo, Harry HadJi4I" nesta cidade, filha, de' Silvia Medeiros HarO.

(União da Vitória),. sr.
.

Su�an D�i:ane, filha
'-
Ed- 132, nesta . cidade, filho Angelo Lunelli'e de Eri- Ela, brasileifii> solteira,

Udo Staats, Sfa. Caci1!ia sOn (Rosli;lD.e) Drews,;'An- de. Marío Wischral. e n· ca· Pinheiro LUlielli. \ comerciária natural . de

de Medeiros "fIeixeira -dressa; fi�ha Jol1ii (So- se Bachmann Wischr:al.. Edital_15.653de ,04�09'.87 JaraguA' d� .
Sul, domici·

. (Jlle� ,pr. David Morei-
.
raia)" Co�zaI<in; Amanda Ela, brasileira, solteira, c Mário Volkniaim e I'Vo- liaôa'e residente na Rua

ra, sr,. Waldemar Bartel 'filha Joel (Mér�) Siguel.· industriária, -�atural d.e ne Ruedlger 351, n: 127, nestà cidade, ,.

Sr. Afonso" Grósskopf D1a 02/setembro ,São Paulo-Capiltal, dX>mit' Ele, brasileiro, solteiro, filha de c Seno Staehelin

{Jlle) e Dithet: Bachmann 'Daniela,
-

. filha ., Brais ciliadà e residente na mecamco, 'natural -de' e de Wilma Pedrelli
,

(Ivonete) MachadO' Rua Getúlio Vargas, 847 Jaraguá do Sul, domicir, Staehelin.

ANIVERSARIANTES

D é 5 P a- C h a �o', I· e, L ú c i o '

ENl'R,BGUE os DOCUMENTOS DO -SEU VEtCULO, NAS MÃos DE QUEM LHE OFERECE O Mm..HOR.
EM ATENDIMENTO... ,c

' .

,

FUNCIONA JUNTO fA ·AUTO FSCOLA' JARAGU:.A. - AV, GETúLIO VARCAS,26:'_ FOms: 72-1261
'n-20?8

.

.

_-

FALB COM O LoaO E RETORNB S:EMPRE.
.

'.
.

.
"

.
. , .,

-

\
,.

\,_
,
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Jara.guá do Sul' sedia·' dia 25 Seminário de, Irrigaçãt', Drenag811
•

" I

'leM M
.,.

b
,o I Semínáríe de Irri- Drenagem na Re'gião cada palestra haverá de-,

;:'" UOICIPIOS: rece em o reto.roo -gação e Drenagem do Sul"; bates em plenário. A
, -t ' Litoral Norte de Santa A tarde, às 13h:>O, coordenação geral do

Os secretéríos -executi- .lização dos Seminários' Cátarína, terá lugar no Wílson Luiz Coelho e Seminário está a cargo
vos das' assocíeções 'de em 14 sedes regionais," o día 25 de setembro, no Cirilo' Luiz Vieira; da' dós -agrênemos Sérgio
municípios de todO o que. é contestado com Clubs Atlétiço Baependí Celesc, exporão o tema Victor Santíní e Alcides
Estado, reuniram-Se na veemência por todas as em Jaragol'Í do Sul. Pro- liA 1;!nergia Elétrica na da Nova, Peixoto" da

quarté-Ieíra .na Secreta- 18 -assocíações de muní- movido psla AS.Eocial,fi:ãO Agricultura Irrigada",' ABIb/se} lotados" :no' Es
ria da Fezenda, para

.

o clpíos e principalmente Brasileira de Irl;�ação e (use, tarifas e subsídlosp -crttórío Regional da . A
recebimento do 'primeiro 'pela Amvali pois com DrenagemiDiretorlia Es- 15h...;; José Märcío Mello caresc de Jaraguá, do
relatório do movimento ísso deve' se deslocar tadual, com apoio da do' PRONI, tratará" sobre Sul.. -' _

! aconömíco que ainda não para Jofnvllle para a dís- Prefeitura Munícípal, A- o uso da água na agricul Durante o 1 Seminário
registra os índices :'prO: cussão das . prioridade� ICja�ef)c e DNOS/Direto- tura irrigada (direitos é ,�de Irrigação e Drenagem
'vísóríos, '

mas que 'serví- regionais. ,

ria Estadual, o Seminário deveres dos proprtetäríös será formado o núcleo
rão para análise e apura- De outra parte, Dávio tem toda a sua progra- e agricultores e 'da ad-: . da ABID/Jaraguá ' do
cão do crescimento ha- Leu Informou que o Fun mação défimda, sendo a- ministração públãea rou:; Sul e eleiçãO, de sua pri·

"

vído em Santa Catarína, do de partiCipação des berta às 9 horas com níeípal, estadual ou
: fe- meíra. diretoria.

'

Dávio Leu, secretário-e- Municípios (FPM) em uma exposição do. repre- deral , Encaminhamentos
xecutívo da Amvalí par- setembro- será '1% supe- sentante do PRONI ..:.. de questões- conflitiva:$).'
ticipou dq encontro' na-: ríor à cota do mês de a� Provärzeas Nacional $e-

.

E às I1h'15" encaminha
quela data e também na gosto. O "bolão't-do ICM bastião Jender. de . Sí- mente, discussão e apro-'
(quixl:tarfeira, quando du- rateado entre Os muní- queira sobre o Plano vação de propostas. Representantes " dás' 28
rante todo o dia os se-: cípíos e Iiberado no . dia Nacional de Irrigação; às Os

-.

moderadores, das' subseções da OAB estão
cretáríos executivos e e- 10. fOI de Cz$ ... .-'.. ;. 11 horas representante palestras serão da Ace- ire!Unfdos ' desde 'o.n!tem,

.

<tuiPe técnica do Gaplan 390.578. 696,ÓO. OS mu- da Sudesul palestrará t'E!SC, "Cídasc, ProváI1ieaß' dia 11; 'em Joinville, no
discutiram a partírãpe- nícípíos do Vale do !ta-' .sobre "A Irrigação e' a e Sudesul. A.o final de IJ Colégio de Presidentes
.ção 'das .assocíeções de pocu receberam os se-

" b Ih
"

'd··' d" '·'d' 'I ,_d��' Subseções dc) Estado
,.municípIoS na realização guíntes valores: Barra, ra a- 'O: alio 10 Ice e-' aCI eo es ' de-�n�.a Catarína,'. 'e

no

des Seminários Municí- Velha �$ 399.0'15,00, ,
,

. , audítórío do -Banco do

pais Permanentes,
'

'cuja .Corupá Cz$ 845.173,00; Do total de 1.154.4ßO Sudeste 804:020, 'Sul... Brasil.' o jurista Michel
segunda etapa será, em Guaramírím Cz$ ..• acídentes de trabalho re- 210,403' e Centro-Oeste

' ,Temer abriu ' a progra-:-
novembro, bem como dos t .455.Q22.00. .Jaraguá . do

� gístrsdos em '1986, no 35.652. A regrao Sul mação com a coníerên
Sem4náriost Regíenaís, Sul Cz$ 14.235.226,00" Brasil, só' o _Estado' dê (Paraná, Santa Catarina e cia sObre "Advocacia e

'em cuja questão existe Massaranduba Cz$ . I • • São Paulo centríbuíu com .Río Grande do, Sul) 're- o Poder Judiciário na..:

polêmica. uma vez que 1.13�.085,00 e Schroeder 50% do total. Com, o re- gistrou 198.431 ac'i,de!t nova Constttuíção" e

o Gaplan defende a rea- Cz$, 375.735.00. gístro de 555.:;'41 ací- te típico, doença profis- neste sábado, no encer-

, MICROEMPRESÃ::" MUDANÇA NO ,ES.TATIJTO dentes odo trabal�o, SãJo' sional 382" acidente' no 'ramento, o depútadb fe-

'O ,deputado estadual' observando �emi>r� o P�ulo hct.erou o

dIsparado trajeto 11.590, sjomando deral constituinte, Luiz

Paulo Roberto Bauer te- valor atualizado da mes- as dem�l.ls um4Qdeos da, 210.403. Os números re- Henrique da Silveira ,&,
F d r ã O d tê ferentes a Santa Catari- borda: liA' ConstitUinte- e

ve aprovada' 'Lndioação ma; b) � exclu"são de va-
.

e : aç o. saCI en oS ii COnsolidâção da oe�
na' A,ssemblé.ia ,

.

LegisJa-- lores inerentes a, opera- r:gl's,trados ,pela P�VI- . na, segundo o informa�
mocracia" •

, tiva,' ,

.. soliCitando proVi- ções restritas fi prestação den�la\ ,SOCial o�rba�é!:' tívo "Segurança Labla-
"Opresidente da' Sub-

"dências iner.entes· a le- de serviços de mão de, segundo" a
o class'lfIC�Ç�O, 'rai" do InstitutO Brasilei

secção' d,a, OAB/SC
gislação que dispõe sO-, obra, do montànte totaL foram:, aCIdente' tlplCO ro de Segurança. são es-

Jaragua' do ..cut, ,odre.'

t M d °t b t) l 079 015 doen"'a pro- tes:! acidente ,de trajeto '�

bre o Estatu o da ' ,icro- , a recel a ru a; c
, .','" y

o. ' Humberto'Pradi está par-empre$ Ca1ai"ine�.
'

viabilização de lançameJ?- fliSSlOn:�l 5.920. aClden� 3.622. acidente .tipiJC(o .

ticIo,pando dos tra'balhos'. _

. t d' bOt d ICM de trajeto 69 545 ,totah- 56.9;42, doença profissio-
.. Bauer pedIU ao govei'na- o de e I, o e a ,'., " Um p:'os' ass�'"to,s pole"mIO-"

,
,

'

I d �ftl 1 zando 1 154 t80 , , nal, ',251, (o maior da re-dOr Pedro Ivo e ao se- Mic'l'loempnesa n Ul:l'L.L:la '
"

• .' •
. •

co's 'em d'e'staq'u'e é: a' SI°-,
,

cl d I'
- d gião) •. totaliza.ndo 60.81,5cretário da Fazenda Fer- quan o a rea lzaçao ,

e �
-

o_·
,

t'u''ação' do
'

..Se"r.lço'·',' de,

I' °t' do Por reglQes' Norte casos. Dados referentes, u.

na�400 �rr�ira �e Mello ve!l�as, até o ,'1mI e, S
; 23.134, Nord�ste' 81.211, ao: a,no, pass.ad,'.o,. 'ASSistênCia· Judiciária".

a· reVIsao da LeI 6.569 credltos apurados' para' , '" , ", que" está' tot�llÍlente defa-
nos -se,guintes, espectos: o produto, pela' aqu�si- . sada, pois "a.� Unidades

"a) ..... ' estabelecimento <lo ção 'de. insumos indus- ,

,

.

,"

'do 'Sêrvi1ço de AsSi.$tên-
,1inlite.' de 10,000, DrlNs trializados ou nativos. �EPRESEnTANTE COM,:ERCIAJ. I

-

cia Judiciária não ',alten-
dem OS' anseios (lã tate

goria.', Caso' não haj�
ulna "elevação das. USAJs
poderá ocorrer ,uma:' pá
ralização do serviço

"

de
assistêIrcia judip'iária •

t �uradetimeol8 ' I
" CDIVit_,' ,

"CQUOpara·
A ifamllta enlutadá, de

REINOLDO BÄRTEL
Ainda profundamente consternada com o seu

falecimento ocorrido dia 04.09.87, às 4:30 ho

ras, V@l, d� público agraciecer a' todos, Os
,

pa-.

reBtes, vizin:p.os, amigos aQs qUe enviarám ·coro

as, flores condolências e a todo.� que O acompa-
nharam �té .� sua ú.ltima morada.

'

'.
'

Agradece em: especial a'() Dr. oJoão Biron,.
o

e

quipe de atendimento dO HospItal, e MateI'llída
de' Jaraguá. pela assistência. pr-estada.'.aos P�s�_
tores Ingo piske e ,Guenther R:ueckert, pelas ora

ções e' palavras d� conforto p_rofeddas durante �
enfennidade nO Hospital, na résidência e a beI-

ra .do túmulo. 'o

Outrossim, convida para o culto' de: - ' agrade,cl-,
mento a ser celebrado nQ_ próximo domingo,
dia 13.09.:887. às 8:3Q horas, pa Igreja Evqpg€li�
ca Lutherana de jaráguá do Sul - Centro.

,

OABS' REÚNEM·SE'
EM J01NVJ.l.LE

Pequeno ÉscritÓrio na 2!ona SUl de SAo ,;Paulo,
contando com, Assessoria Jurldica e Econômica"
,oferece seus serviçoS para ,'pequenas Industrias'
Conlato: Rua Andréa Paul1netti, 36'1 _ sala 4 __

CEP: 04707JrookliIL.Sp 'Fone (OH) :S�0·1l83.

. Para lés, Sel'urO" Aã', é si uarlltil- de� riscos I.

�

Seguro
.'Preslaçãl :"de

�

Coosulte -

�

ê
'Serviços
oas

.

_ ..
" ,

_,

. .' S e I u r o s A.' G a r c i a
"

,Rua ExpedlcloDárlo GumerciDdo da Sllva ',nfJ 10, ,. ,�r, Sal� 2
Folie 72-1'188 _ JarapA do SaL'

. �. .....".
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' .. ÁUREA MULLER GRUBBA,' Tabeírê
, do NQtaa o Oficial 'do Ptotestos de Títulos da Comarca

-, ,',
&, .larasuA do SUl,.&tadg do S. catarina, �. forma' da
lei, etc.',

, ".

Faz, saber a todo. .quantos ea�' edital virem qu�'
.
ee ach�· nesto Cartório para protestos 05 títulos eontra:..

À F, R, Serviços Contábeis Ltda _ rua Floriano
Freíbergar, s/:q .,:;. Nesta _;_; Aldo José Meura . _

Rr-a' Sante Luzíe;: s/n t
:

__ Nesta.,..Altair Augusto
Juru,e:r.- Rua jmesto Larsen, 73 _ Nesta ;.._, Ber
toldo' Hinsching _, Rua Ano Bom ',;,.. Corupá
Com 'Representações Center' Jeans Ltda _ Rua

.c: 11 de Novembro, s/n _ Nesta: _ .Cönfc, Kanzler
> ',: Ltda -

-; .Rua Lourenço
.

Kanzler, sin _ Nesta _

.'
r Confeeções 'Syru/ Ltda _ Rua Jorge Lacerda, 169
Nesta _ 1i)es�ca Agrícola Santg Antonio _ Av.
Mal. Deodoro .... 'Nesta _;. Ind. Com. Implem,

.

Agrícola Prankcwíak Ltda,. _ Nesta _ JOão ,Ju
�iô .Ferreíra _ ..Rua Manoel Martins, 47, Bairro
Panaguamirim.· .".:

,

Joinville '-- Lací Gesíng , _

Rua Guilherme Weege, 22 _ Nesta. _ Luiz César
Machado _ Rua Matias Ruychy, s/n, _ Nesta.
-Marco Antonio Araujo Ramos, _ Nesta ..... Maria

, . .de, Fatima Kanzler _ ,Rua .Lourenço Kanzler,
. /?(n, ',_ Nesta, -: .Marquardt Marquardt Repres ..
Üda,_ Nesta _' Radiadores Res � Bateríás Sete

·

, .Bstreles Ltda, ..... Rua;.65, s/n' _ Nesta _ R B Re
,- preso Ltda _ Av,�, Mal. Deodoro, 240 _ Nesta.,

,

Sebastião da Cosia .-. Rua"Max Wilhelm, 70 _

,

, 'Nesta! _ Valdir Amo Stricker _ Av. Mal. De-
..

or'orö,n° 8 ...;..N-esta. _'
-

_'.

'�,
,

"

E. oo�o os. ditos �edores não foram encontradOs,.
o' ou so recuBâram, It aCeitar a devida intimação, faz pur
u�terin�() do

_

p�q,,' edital p� que os mesmos com':
plI.feçam Jlcste Cart6li9, na Rua Artur. Müller, 78, �oprazo da lei a "fun ; de )iquidar o leu débito 0U então.
aar r�ão por que o nic..f� sob Pena de,serem os' referi
�os tí�os protes�Qs na formá da lei, etc.

' .

, _"HilJ�räguá. do Sl,l�, 10 de setemb�o d� 1987 '

.,.

'. Äurea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas �

'3fi� de"PrQ_ 4é Títulos 4& Oomatc:a. cio l.do Sul.
-'.' r ' .

"

" '.

"
I ... •

••

,

,jar�gu•.Video ·Clube
..

_',
's-

,
,'.. ..' ',-.� .:' hlCAS . D4'·SEMÀNA .

, ,
..

,
,.0.' FettÍçÇ} :dé :

-

.AqJJ.\l�.
" ,War. ·Gjimes �

.
' Os 'A'niqúi1adares.:i,Cavaleiros da No�t�._ Apo
,: ealípse ,2. Psico� 3., ßexta-Feira 13 � Péirt,: ry.·

. O CaçadQr· ,de' ;Anqróides. A marca da Forca.

'.l'orça Sinistfa, (LifefOrce). Sonhos qU€ se tor-
,,-riam ,realidqáes: Festival 1:1am e Jerry. A

·

espada era a, Léi. 13Hhos do Si1ên�i(). Expresso
, ',da Meia Noite.. .

"
.

_

, ,'. CONHE.Ç,A. O, IlRATIC() ,E SEGURO
" '.

..: � "'VlDEO " CHHQUE" ,

'/
,VENJlA 'éONJIECEJt .. AS PR9M�OES . �A.

" ;=��DEO CLUB� _ Av. �etúUo Varg.�sDo 49 _ 10 andar _ sala 109 _ Fone 72-2059.
.

."_
-.

�.-
--.

.

,�

·�E'scritório de- Topografia
e' Engenharia,

'DESMEMBRAMENTOS; MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS'EM GERAL.' _

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR

ÇAMENTpS •.

Encaminhainos toda a documentação.
Rua Reinoldo Raú nO 86, 1° andar, Sala. 3

EdificiO Mário Tavares. próximo do Posto de
Saúde.' .

\.

ê��k,8: F'On;.��-;416.

- Jaraguaenses integral a diretoria exec'utiva da Falpesc
Na quínta-feíra, día gel de Figueiredo (Gas- StaP,k!e, Antonio Bastos,

3, Ioí realizada a eleição ,par), Paulo Ademir ,FIo- Marinho' Líbórío eHeins
da nova diretoria' da Fe- rianí (Jaraguá do �Sul) e Manske _ diretores ,téc
deração .das Assocíações Nildomar de Borba. [Fpo- .meosi Adair Olíveíra,
das Micros 'e I Pequenas Iis] .�.' yjce'preßident��;�' .João Pedro .Steínbech,
Empresas de Santa 'Ca- Nílto Antonio, Barní Valdir da'·'Silva, J-bsé
tarina -pani. o bíênío 881 tIbirama), Roberto' Anto- .Sçhmídt, VaJt��ór, .. FÊr89. As 44 entidades que -nío de Souza (Blumenau) "lis�J't.o, Maríno. .Iaeques

. formam a Fernpese de- e wílly Wohel (Api�a) MaI!o�1 de· �ouza .1! qi:!,cídíram por
' unanímída- _ .secretáríosi Valdemar �ber,t-º Bogo -. conselheí-

-de a' reeleição' de Pedro Fartas' (Blumenau) , .t\rl-' ros.
.'

Cascaes . Filho para a lindo ,Zucco (Brusque) Um, dos prímeíros atos
presidência da. íedera-. 'e José Demrner (Gaspar). da diettQria da .tam�sç
cao. '

_ tesouréíros: Volír Cor- eleità para o biê:p:Jo, ''281
f A .díretorta eleita ' fi- rea, Ademir Nunes, Mar- 89, será a solícífação de
cou assim

_ constituída: condes dos Santos, e Rolf audiência .com o goy�r
Pedro Cascaes ,Filho Schmídt .:_ diretores ,ad- nador Pedro Ivo Campos
presidente: Sílvio Ren- .znínístratívos: C Q 1'-10 So ne tentativa de reavaliar

,

'o-valor, d� OTN para oGN e' M,S terão' recursos do Proni I�:;���nt� !���t dê fa-

gos 'diretos' na agricultu
ra. Coordenado pelo
DNOS, a execução do
PrOTIi contará com a par
tícipaçãc da Secretaria
da Ag�icultur�.
Os munícíp'os de Gua

ramírím 'e Massaranduba,
do Vale do Itapocu, es

,·tão enfre os contempla
dos com recursoS do PrO
Ri.

O Governo .Federal jâ.
repassou pa,ta Santa Ca
tarina C;z$ 8 milhões dos
'Cz$ '. 40 milhões. ,ci serem

, transferidos ao longo do
ano de 87-. Estes recur
sos que vão benefícíar
49 municípios, estão in
seridoS dentro do Pragra
ma Nacional de Irrig�ção
que, ao ampliar a fron
teira agrícola do Estado
vai gerar 735 mil empre-

CORupA PRESENTE .',

NA ,FENAM EM
.

"88

Programada' para o pe-
ríodo -de 6 ·a 12 de abríl
a PENAM _ Feira

"
de Má

quinas para Madeira,
patrQc'ilnada pe;la, ABI"
'MAQ I SINDIMAQ, reu

nirá" em 88, no Cel!tr9
de ExposiçõeS dEt CUIj.ti
ba, no.

.

Parque Ba-ri,gui,
mais de cem, expo:sitores
oriundos de várioS' Esta
dos. Compradore$ 'qe
países sulameriC:anos,. eu
ropeus, e Estados' Un�dos
também estarão viSitan
do 'a'Felra. '

Importante, p'ólo c;la ,in
élustria mecâni.ca' dó Pa�s
Santa CataIÍna não, ,c' p0-
deria jicar 'alheia ao,' é

�to e, dess'a manei:r!a,
várias-

.

são as indústrias
cataIÍnenses q:ué i estarão

.

r�présehtaÍ!dó 'Q .

Esta
do nQ maior enco�t��. de
prodütor'tes .de' .máquinas
para madeira'

.

re�liZéi.do
na América Latina;

.

Den
�tre �s empres�s, qüe

-

"lá
'coniitm�ram 'preßença e�-
I' '._ -)I

.tá a'Metrisa,. de CO'Dlpa.

p'osto
'

,de�' Vendas MarcaDo
Chapé_ bODé8, :Wselr.' ca�..., ü.orls,

"rmudas e cordas•.

,Em freate à fábrica•. _ Amplo estacionamento.

·Dr•. Allevir ,a�,'(Fog:aça
.

Júnior
Dra� Osy�li�a Varoas Rldrioes.

ADVOGADOS
. ,

Rua Domingol da Nova t02 _ Fon� 12-0498
..

....

JUtlguA do. Sul-Se

Confecções Sueli· tida
'. VesUndo béJil Senhoras' e Crianças

.

Vti conferir a mals variada coleçlo .'aproveitando.
"

as vantagens do preço e' credlArio SueU
FAbrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro d� Fons�ca, nr· 1085 '"

, F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC. r
'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 5:3{) _ F. 12-�11 _
Jaraguá dó Sul _ SC.-

ClilDax \..
. 1

r, .

TtJoo PARA _NOIVAS'

MODA MASCUÍINA _ FEMININ� E INFANTIL
',' ,

-

Jaraguti do, Sul _: Av. Mai'eehal Deodoro 260 �. Fone 72-0968 'j
. . �

;-. - _:"
-

•
... -

.� ,.
,_o /_ _, .::- _,'.

Guaramtrlm .,._ Rua' 28 de Agösto, t. 334' ;:_ Fone 73-t:l259
. ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO 00 rovo
Fundado/lO maio 1919. CGC 84.436.591/0001--34.
-Diretor: EugêDlo V. Scbmöckel Jorn. Prof. ORT-SC
n, 129 e Dír, de Empresa Jornalística n. 20. :t,,1Z;::i
bro -efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de, S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 214/
84. Repórter: Yyonne _AoS. GoDçalvea - DRT-SC 89
219/84. RedaçãoA�o e PabIleidade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, 89 290

-

- CR.Po&
tal, 19 - Fone 72-0091 - -89.2S0-Iarap do SlIl-SC

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

AJsinatura para Ian_goá 'do Sul ••• '. • • •• C_z$ 400,00
OutJ'laS cidades • .. .. .. • • • • • • • • • • • • • Cz$- 500,00
Número ÁvW&o ., • � .. • • • .. :�$ 8,00
Número Átrasado •....

-

..•• � ••...•.•• ' Cz$ 12,00

Representaot. credendados: Pereira de Souza &Cia.
LUla, Tábula Veículos de ComunicaÇão SIC Ltda. e Pro

pal Propàganda Representaç&:. Ltda. .

Este Jornal' anoclado a ADJORl/SC e AB8AJORL

Relojoaria
As mais finas IUgestõea pará presentes,

"' j6ias, re16gú:)s, violões, troféJs, -

'

medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na MaredUII e .. Get6Uo Vara_

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas pa�a todas .. f1nalidad�

Agóra
.

tam.... aquecedor.. •

en.... lOIar.

Rua Felipe Schmidt, 21' - Fone 72-0448

'�FI/F " /

HO, -

'\.
_ VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

,

Programe bem as suas viagens de férias é, '

recreação. A "Canarinho" coloca à sua, dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

- '

,

....
-. ,

TUBO DE POLIETILENO
I, (MANGUEIRA PRETA)

I, TUBOS SANTA HB.ENA J,.tDA•. I'

FÁBRICA: RUA JoINVIl-LE. 1016- FONE (11473) 72·1101

ESCRITÓRIO: RUA, CEL PROCÓPIO GOIIJ:S. 98 -!'ONE (0473) 72·0080

JAÁAGUÁ 00 StlL- SC

,
'_..

"

F
,

LO t'o O SS
Fotografias _.equipamentos. de ciDe

- fOto _ BOID e video. �

-

Marechal Deodoro 302 -
Fone 12-0181

_'

-)

L:anznaster·
, :fj HORA DE BRnHAR

-

,J6ias, relógiOS; alianças E'

presentes finbs é com a J!OVê:
. LANZNASTER

MarechalDeodõro, 391·- Jaraguá do Sul,

CORREIO 00 -POVO .PAGlNA' 07

,/
-

-

IIA História de nossa ReBle alo pode ficar BÓ na sa1i�de".

O Passado só é import.alll� se o seu tempo foi bem �pregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

larlo de Itapocu

-�

... lIA 57
.

ANOS pela - Prefeitura, reuníndo panha
'

íà -

pelo ano de

_ Em ,1930, J.' -Justo os rívaís º ,C.A ..Baepen 1800,-há maís de 150

que 'I�ria o próprio Ar' dí e' aS. D. Acaraí, A anos,

tur Müller já se pergun imprensa' procurou, en-
•••HA 22 'ANOS

tava em aftigo assinado: tão, alguns atlétas, para.· _ Em 1965�. no dia 16
"Quantos anríos tem Ja- sabarr o qu� achavam do de agosto reunia-se a

raguá1". llnha-,se dúvida ?ncon��o: " Mahn"ke:, o Câmara. 'Municipal de
sobre quem se:ri� o ver' I1aqUltlC.O back alví-ce- Jeraguá do Sul, sendo os
dadeiro rundador, mas �;ste assim se expressou: trabalhos presídídos pelo
tinham certeza que o Venceremos nem que a vereador José Narloch e

Cél. Emílio Carlos, Jo- �ula Iílanqu�". Clé�io: secretaríada pelos verea
urdan era um dos . pri- 9 humorístíco e dehç.a� dores, Pedro Fagundes .: e
meírors a pisar' esta, ter- do (que Deus nos perdoe Faustino Girolla. Na 0-
ra , José BasíiiQ_ Correa. a calúräa) ôbaixinho, dis- portunidade toram trata
residente em Sao Fran- se-rios: - Si a S. D� A- dos de díversos assuntos
ciso, escrevia longa du- caraí não vencer, e, de mteresse da qo)feti"Ö-
-ta,afirmand9 ser o íun-] meus ,companheiros d� .dede, deixando de ser
dador o Cél. Jourd�n, luta co;mpreendernm mi- discutidos outros, pOr
que conheceu em Joín- nhas Jogadas, o nos!o \falta de grande número
ville.'

,

'

"team"� "tainbém.::. nao de vereaçlores da situa-
_ FaZia-se carnpanhe vencera . Octacilio: O ção; em especial a Mesa

cont�a o dr. Fritz Weiss "rob�rado"l1 l�gurÇlU- \
da Cêmara, que deixou

:(ed .. 584. do _CP; de 16. nos que:
. õ

Em VIsta da de· COmparecer à referida
08.30) por ord:e�. do De- �,espon��b�hdad; .

d o sessão. Em. consequência
legado de Higiene. do match ;Jogara de ocu- da falta de número e as
Munkipto (Joinville), los e Ibirapit:an�a:,·O �e- .sínatura em pareceres
dando o prazo de 2. hO- presentente mdlO,· .quei- nos projet_os que tramí
ras para deSocupar ,a xou-se �e sempre -Jogar. tavam no Legislativo, fo-·
Casa de Saúde (o 11:0Je sem meias. Nos de ca ram transíerídos tais..

Novo Hotel, na rua Ar· faze�os .apêlo à diretoria assuntos para i.. próxima
tur ;Muller).

,

Quadro �? símpätíco
II' _du",?: a ,gegunda-feira, dia 23 de

dantesco se Via, -, sendo- car a seu" crack �l� agosto de 1965" .

carregados doentes em menos um par.de meia

'estado grave para as ca- pais ele bem merece. • •.HA 10 ANOS
sas vi:Íirihas Ou de paren Costínha: O suhstituto

_ Em 1977. o Senador
teso A populaçãO passou eventual do titular Ay- Otair 'Becker. da Arena

-

a sabeI' do plano sinistro rosa, assi!ll falou: "_Si registrava realização em

e montou a_ revanche. e jogar, a bola não. pasjSa- Florianópolis, em outubrQ
o Diretor voltou atras .. _rá, só alguns galmaceos próximo, -de' Simpósio.

Mas outros, locaiS, nãO como frangoS, pintos, Internacional sobre a

se deI1am por -vencidOS. etc." Abelha Africana, que se-

As 23 horas fóram à ca- ...HÁ 3Q ANOS- fia o primeiro co;nclave
sa do médiço, intimando- _ Em 1957, Ö 'Clube A� mundial desse gênero'
o para de�tro. de 8 di�s Atlético - Baepend� re:unia que Se faria-nO 'Brasil. '

dei�r Jaragua ou sena o seu quádro social pa!_a _ Abdon Foes deixava
espancado. Um abaixo apresentar a fa�osa or- ai direção do JORNAL

-

assinadO com 300 assi- questTa in�rnaClO'I�al de DO POVO, -que se edita
naturas fob dirigiqo aO espetáculos CASINO DE em Itajai e o CORREIO
dr. Chefe' de polícia, e o SEyILHA:, em. sua t';u- 00 POVO, por seu dire
Umente Cruz garantia a ,née,pelo s!ul do paIS. 'tor fazia longo artigo,
integridade do rllédic�, AnteS, porém, a orques- que concluia aSsim: "De.
ahrindo rigoroso ' inque- tra apresentava,se para vera-· continuar.. apare
rito para deitar mãos um show no eine Buhr: cando COIQ. os ,seus sábiOs
nos moleques e nOS bO- depois baile no. Baepend1 e_respeitados escritos,
ietins anôníinos.,-· . cOm, duração -9-e. 5 horas, para a�gria de' Sua gran

_ No, dia H de agastaI 'incluindo ainda maravi" de Legião' de f-äs.' entre
:;'0 apresentava-se a 01'0;' Ihoso show tudO 'po� Cr$ os quail) nos inc1uímos
:sUção em J'araguá( aosj 27. ooQ,OO. Parecia pouco modestamen'te. Haverá
cargoS de Prefeito, Con- mas na verdade era uma, de ser colaborador aO
selhei!l'os e JUizes pis' empreltad, que �ustava lado de AntôniO Carlos
tritais: Para prefeitO Ma,x muito empenho. Seme e Silva, Silveira Júnior
Colin. Conselheiros: ,Dr. Mattar fazia aS reservas (Memórias de um Meni
Plácido ,Olympio, dr. e Mário Müller, gerente no _ Pobre), dr. Arnaldo
plácido ,Gomes, AristideS do eine Buhr, antes da Brandão,

.

Américo Mei-

I-Rego, Roberto Schpt-idl!n exibição. dos filmes, to- nicke, Monsenhor L.-�.
, Guilherme Urban, Joao cava diSCOs comuns e Lyra, dr. � Zedar Perfeito

Eberhardt, João Sotter longl(playing da Orques- da Silva, He}muth Wis-'
Correa . Jr ., Riciere Ma�- tra de Sevilha. E garan- bec�, Àloysio �rqueli)-,
catto-- Robel,'to Marquardt tiu o sucesSo do contra- ra de Moraes, Celso Rai
,e Rodalpha Eggers. Juiz to. Dizia-se que na IDU� mundo, o poeta Eno
Distrital para Jaraguá:-, nicipalidade - de Saba- 1)leodoro Wanke e ()

Waldemar Grubba, Fran- .deIl, pequena Cidade historiador Gustavo Kon·
cisco. Outra Jr,. e Ernes- próxima a Bar-celona, na der. Santa Catarina mui·

.

to Czemiewicz. Espanha, que a ORQUES- to tem a agradecer aO
•• �HA 40 ANOS .' 1lRA CASINO PE SEVI· jornalista Abdon Fqes.
_ Ein - 1941. jogava·se LHA "acompanhou as tro- Um merecido· descanço.

pela taça denominada "'1 pas de Napoleão. quando velhO guerreiro. Eugênio
" c;le SeteIJlbro" institu,ída estas invadiram a Es- Victor Scböckel _ 8(17".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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aos bebês e crianças' pe
quenas

.

que entram em

contato com o vírus nos

primeiros meses-de vida .

. O principal esforço pa-
.

ra � ímonízaeão .se . díre I
�·UnJ,.�QSt par� sérvír, de-dícados à paz" ciona à população íníen- i

CAM'PA�tHA' POTIYO' 'el't ...�í':'· , til. �No combate a polío- I� �'�.; ;1.. mr 1 e parannca consrs- 'l't h' d 'S t' de I. PLUS
,

te nà doença príncípal, .ml� 1 e, 1:\, o� �pos _

ISENÇÃO -DO IMPOS1P frequentemente cOm um v�cl'na� pohovl:rps. a ,v,a I
DE RENDA'� PORT.ARIA __padrão bifásico assoeía- c.ma oral contra a. P?llU I':No 861'M.F.n;o.-- 'DIA. da .,a uma fraq�eza .na- (VOP) e a vacina �n�-

·

.. '"

,

.

,.( .... 'O"
..

on
.'. .

;. trvada centra- a PolIo
·

. 1 b06. 81 DI�l ;_,
> '.['1-

�
cida de um ou mais gru- (VIP) A ha ontém'ClAL' ·12/06, . ''''.', PQs musculares, o, resul- . m_ s', c

.. ',.' 'i,L t •
·I ,., tado do ataque pelo vírus tod?,s , ?S tres tlPO� , ?,e

POLlOMIELlTÉ .E :!
., à�i. 'neurônios . motoresl PO�lPY1I'US., A e�lcacla,

,IMUNIZAÇÃO" / sQJ;Íl,âticos. e autônomos dessas vacmas, �sta ate�
'A" poliomielfte' aguda da medula e da região t�da pelQ �ecl�m? dramä

"é uma ' doença '_�liótica
.

i:p'fer.ior .do tronco
.

cere- r.co da pol.lOmlelJte_ des

altám'entê eontagtoâa que bral.; Com o
'

advento de �e" � sua mtro�uçao: A

varie muito '..em gravida- vacinas
.:
efetivas na dé- UD!iC\ô. arm� dlspollwel

de
.

die'; uru:â . i>essoa�. �'para .cada de . '5Ó, es
.

grande:;. �ara ,erradIca:.;. a
_

doença
öutrà'; Uma siriJecçãÓ -ína- .epidemias, desapareceram e a Implem��taçao de

lpar;$te �js'(e nume -na Europa Ocrdental
.

e Programas senos de �a-
'-i'livasãö -pelo políovirus rios, Estedes Unidos, mas �maç�o

, �as po�ulaçoe�
'pr�\iz�nd0 uma -�resposta ,erupções

\

menores' têm l,nfantls ". (�,ranscrlto
o

Car

::dê�aruticOílPbS, .mes sem � 'reeparecído em, grupos. ta Men��I-D-461, n,' 2)
::s1���m��i' st�t!���os. .. .

de crlianç,as, �ão-!imuni��
. LEMA"

.

CADA R��b
'\ Uina íníecçãö 'abortada das .e eJll·., areas de pai- �NO, .

UM EXE
'."

-

prO.duz síntömas inespetí-,.s�s subdesenvolvidos. PARA ":-. !UVEN1fUDE _
·

ricoS' trà.iisitóri�s '4e uma, O vírus da políomíelí- IncentI:va se �s. Rota.
· doença menor. gero en- �e é encontrado no mun- ry Club s a ut,Ihzar este

,Vólvlmento ';. 'do . .sísseme dp todo' e a infecção é' l:ma nos boletins, oesp�-
nervoso ·céntr.al; com' um ,q;iifúndida', príncãpalmente �lalmente durante o m�s
áUIÍlen1:o dös' anticorpos ... ·� não totelmente,

.

por' oe set:�bro - ,o Mes
.

"Na pöhofiiiélilé não-pé- contato . humano. Em de Atividades Pro-Juv:en-
. raUtkä, ;á cdoençä 'princi- áreas, não. epidêmicas, ,tude, e q�a:lldo se flze

'paI ocoir�,.�o� sinais e cqm, más condições sani- rem reiatorlos das ativi

sintomas 'de invasão dO,târias e populações' em dades nO clube.

siS�IIl.a. ;ne:r.v.osO,',. cen -I grande parte não vacina (Da -Comissão de Rela
,tral'je,

. nünfngite, porém das, a.. doença fica, prin .ções Públicas' do Distri-
..�m': !paralisia. A ',polio- cipalmen1e, confmada to 465"81/88).

- . -, ',- .
.

" ,--......,..-----.....:...------'..........------------------------'---as-s�in-a"':lr-a-F-o-::-fa-:t�-:o-,-a-c-o-m--p�a-..

:.< ':Bodo's :,: de Rubí' ���d�a:t�Ss ����s d�e :e��z
._.

", '
..'

: consórcio ,são os augu-I
.. DefI�e .amài1h&', dOmino o sr.. Artur Müller e rios da direção e de todos

· go: a,bödâ,:�e !llbi;� dq. Senhora, e por parte da quantos trabalham, atual-
estima,do c.ª�al Paulin<;> noiva o Sr. Leopoldo mente no ClCorreio do '

· PedrLe .Jtil!€ta AI!1brojsi SafäP'elli' e' Senhora. Já POvo"·e daqueles que,
re�identeSi nes�a cidade.

. no, relig,ioso eram teste..,1 do ano 28 conseguiram
Há 40' anos q::impa,reciam munllas, por parte do t':razer aos 68 ànOs de
per�ht� (> altar, lla Jgre- noivO, o sr. Alfonso· sua existêI1iCia este se�

, já da,-cöHilà' e' 14,,"Jpram. Franzner e Senhora e, ,manário, a defender .. as

äbençQ,àdo§ ,l?e�Q: PÉ! �..
'

Ai-. por parte da, :noiva o - boas causaS que fazem o

berto Jacqbs, de' sa.udosa, sr .. João· Marc�tto e m'\lnieípio de Jaraguá
·

memória. Ä� n,ogçla _era Senhora. Do felIz con- ·.do Sul a ser um dos- mais
'e�tampada COIP. d�staque s6rcio' na�ceram o.' Paulo. '. progressi�tas die Santa
no ,jor,nal Correio, _ do R-oberto (Cuca) e Anto- Catarina c!oncornendo
Povo, edição, ��9 1-

. .445, hio Carlos (Gordo), ten:- 'COm o- s�u tr�balho' :na
de 14 de seteJ,Ilbro·. de do 0 distinto casal 2 no· pujança de Santa Catari·
.1941, Por: 'duas razões .r�.. l n�t� e 2, netos. ' na. F�licidades à Julie
es�ç�i.s: a pr,imeira,.· ô Em razão da passagem h, eao· Paulino pela pas
fato de ser a nOIva;. fF dos oito lustros de um sageJ;Il de tão importante

• )Jia de.,; J(OãO_:A-I,D.brçs.l. 'el .bem sucedidO casamento datal'
de. sua 'esp�� ,Mariä' Am� abi'imo� espaço para

.

,

l)ro�i.�, segundo,' (). de
ser ,o' noi,vo o diretor \do
:poje �is ,antigo. ,sema

irário de,
" Santa Catarina

No . civi� _ er,am" �. paranin-
�fá�S�'J'PCO�I�:�p�:à�.n�e�d�o��n�'�oI�'V�O��__�__����_._�-__�__��-----------------------�--�------�----------------�------------

NÃO' FAÇÁMOS'DE NOS.SÓS RIOS
.

-.'
.' LIXEIRAS IMUNDAS.

.

'.

SALVEMOS OS RIOS :rtAPOCU E J�GUA
, ..

acelere
-, ,

" '";:

: i
.

.
...

�
-

r ....
,.

Moretti. Jordan & Cia. Ltda..�.. �
,,' '. ..'

D.eodorQ,.. ne, ,.1.58 .:.... Jqra.,IDlá d,Q S:ú��C;;fohes '12-1777, 72-1995 e }2-261.4; ,_

• r
'" ': .

,AV. Mal.· � . ...-' ""\. ',0 �".
�

ADVOGADA_
Dra. Aurilene M..Buzzi

Ouestões de terras - acidentes 'de. trAnsito � in
ventários ). - 'cobrançaS c"e advocacia . em

.

fJeral.
,Rua Reínoldo Rau, 86, - sala 4 - Fone 12-2711

\

Confira a eficiência' d� nossos serviços:
Rua Barão do Rio Branco, 168· - Fone: 12-0695

Escri'tório· CO'otábU Garcia'
eRC-SC sob n9 0015

Escritas f1scàis e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Mtcro-Bmpresa

e
/"pbSIANAS. BOX • ESQ. DE ALU'MiiiliJ'

� R!o!L�a!!:U�!sc• '". FONE: 10073172.ol1116 �

Persianas .

hcnzontaís e verticais,
box pará banheiros;

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrías
e cercas em alum1n1o.

, Consulte-nosl Fone '12-0995

ESCRITÓRIO JURlDIÇO

José Alberto, Barbosa
Alexa·odre �Denauiustioa. Barbosa

··ADVOGJ\ l)OS

Rua João .Marcatt') !lo .1:3 _ 20 andar, Sala 204

Jaraguá' do Sul.

SV B A NA HONDA

.�. C H J;! à OU.' A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA' kÉGIÃO. 'CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TaCNICA

E BOUTIQUE' HONDA-WAY.
.

I

ÉNTRE NESTÀ H O N D A DA MENEG�TI1
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 23� (Rodovia BR-.280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul' _ SC.

'a'� SlIa' -emoção
,. \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Para" comemorar O' a:-,

contecímento, seus' fami-·'
Iiares � organizaram' no

domíngó
'

passado uma

surpresa para o 'aniver-
sariante, com o ccmpa-
r�'çi:qlen:t0 da grande fa
milia . Rístow .

e seus, .
ad

míradoresv
'

iiarold� . ,'lÜstow, de

longa 'çlata, ', ..
serve ,ii

__

co-
.

munídade, jaragua:E;!nse,
quer como bem sucedi
do . empresário, quer cer

·mo homem'público,' ',<Je- 1

dicando suas atívídadés
c,Ómo competente ;ve�� ,

dor à,Cámaré de'. Verea
dores',,' '1ia�bém "nunca
deixou de praticar, •.�- .

portes, no que despontou.
com exímío : jogador, de "

bolão e bocha" mas teve '.' ,

o SeR maiór� destaque n'a:'
'. L,a.ßch,onél.·,e, O Gordo _ e O,Magr.o.admlnistração

.

dó 'Clube
'

,

Atlétíco Baependi- con- , Direção de� .Portes e Ito

duzíndo com pulso firme A cada dia, sempre. uma novidade 'deltciosa'
as c' edificações e a edmí- ,

, para você, yislte-nos. ,

nístração do glorioso,'" A 1.5 kIn:,apgs a/entrada da Faculdade - Jara-
.

'

. auA., do
. SUl-Se, na BR-280.

clube azurra, .' , 6

'�ua SãQ J'oSé, nO 143'...1. Bairro Jaraguá Esquerdo
"

.A'·Prefeitura' vem: exe- Fone 12-29S3, ;:' ,.

i
cutando vária� obr�s. ci-,' ,'"

vis, enu��tadé;l$ , pell?:
.;...:..................--

..
,"':,-,...----..---------------

........---

p:refeitó-
,,'

Du{và1 Vas,él,'
,

que desta�a as
.

nas es-
o

colas da. Vila :Lalau, Rio
; da Luz,;

" 'Garibäldi e Ja-
; r�IDI& �99" te .' élin�a... !la'

'. ; Cristina.' "Marcl'ttto,' Alber-, ,: :

\ to Bauer, 'São ' Judas,
. FERJ. VeRE (onde' a:póia,·
; també�);. Afora'.' estas" .'
j Durval>,:elenQa 98 �./obras '"
:
no,' ,noyo ; r�seryatórip., 'QO
,SAMAE e do conjunto de
!

pré-e�colar creche e pos-
; to "de' saúde na: Ba�ra do '

Rio Cerro, Os recursos

; São próprios, do 'MEC ê
J>ReURB.�", .

HAROL·DO RISrOW

Para. o grande circulo '

de .amízades de Haroldo
Rístow, a Passagem do,
,dia 8 do cerreute for das
l!i�l� ,gratas, pois, assi-

nalou' o 70° 'ano de útil
'

" vida.
' ,

Pela' passagem dê. seus,
'Yi)"iln08, ö "Correío do"

- Povo" . $ente-Se honrado,
em poder cumprimentar
o veterano Rístow, com

votos de outros tantos
anos de vida:�,�

'_;;, OBRAS ;�O;,
MUNIctPIO

..

_'.'"
"':

.

' .

�

,LE\lE A JARAGUÂ PARA SUA CASÀ.'
Nossos produtos:. Toalhas de Me.., Panos de

/ Copa, Tecidos para Cortinás e Vest..*Io; estio

dlsponfvels no Posto de Vendas sito' a BR. 280�
Km 54 - Guatamirlln.

'

Ilaiara
I'

AGORA SOB A DIREÇÃO DE

...
, CARLINHOS E VALDO

II

..

\,,' .;,,'

Continuemos a dtsposíção de todos, com o
.' mesmo atendimento e. novas OpÇÕE's. Atende-se
de ,segunda"à sábado à noite. ,�

-Rua ExpediCionário Gumercíndo da Silva, 237

'.," ..

" t-
\

':,.' .Nola' ; de luradecilento
,

�. fam1.lia enlutada do saudoso

HA S S E
\

.

agradece '. .a. todos os amigos, parentes e pes

§�as,: de suas relações pelo conforto, apoío oe

ä�ni(}nstrações ,de, carinho e amizade por oca-
, sliãO.

.

do seu .falecimento , '1la:mbém agradece ,

pelo' énvío de.' flores, coroas, cartões, telegra.
,IDas e pelo acompanhamento do. corpo ao Ce-

miterlo. Mu,hicip�l.' _

.

'."
.. ,

I '" ,-'

Jaraguí LIda.
(BEH�G)

.

Vendas' de .medeíra em
. gera.! e serviços de

·""s�",ag_�.· {!;�.. ' I ·i

. '. ·r:�,·

.; ... )

.,;,t.

.• T, ,
.• ">,.0:

: .

, <lifi,ll/;�·�- ..

i_'

.,
,

--'

, .,.
;.•"""""
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. Escritório Contábil Barni.
Oferecemos' serviço de contabílídade

. em,
geral e essessoríe especial às micro, e ,pequ'e-.

nas empresas. .Desconto sie 20% ..

à assocíados
da AMEVI'
Rua VeDando da Sllva Porto, 331 __ 'Ao lado ·da',
Comeidal Flol!IaDI "'

' , ,

,

"

,--��---------�---_,--------------�---------'--'--�
I�

sAVlO MtJRlLO· PlAZEitA DE AzEVEDo·' ,.'

MURJLLO BARRETO OE AzEVEDO- •
•

>
-

• .,-..,

ADVOGADos
.

e:'

Díreíte ei�l ;... Criminal .:. Comerci:al
"

Trabalhísta ..: Bsportívö
.

c.,

:� ,.�\ ':_:-·C7

Novo endereço _ Mar. Deodoro 'da �Dleçél.}
Do 97, _ Sala 1

/ '�.

c. h, a I é
'IMOBWÃRlA B '

RllPRJl5BNTAÇOES LTDA.

Rua Reinoldo Rau 61 ... Fones 12�1390 e 72-2321

_ CRECI 643�J,

, VIiNDE

Uma casa em alvenaria COlO área d'" 250,00m2,
edificada em terreno da- 1. :l'73mZ na Rua Le- !

opoldo Manke ,próx. ao Clube' Beira-Rio.
.

.

Um terreno com ár(:!a de 567,50m:2 na Rua Con- I

rado RlegeÍ próx. làteral Mal. Deodoro, ;
Um terrenQ com érea de 2.060m�, na Rua Joín- 1

ville 'BR próx. Portal , ",
. J.

Um terreno. com área de 208,o0m2 na Rua Joín- ;
viIle BR próx. trevo de Schroeder , ,

Um terreno com área de 840m2. na Rua 25 de
;

, julho pröx. Trevo da IlÍla da Figueira V, .Nova ,

Um terreno com área de ,2. 2:l'O,OO.n2 na Rua CeI. "

Procópio. Gomes de Oliveira, 'próx'� Máquinas:
Pamac, " e ,

;

Uma casa de alvenaria em: -construção na 'Rtlél :

Ma;r Wilhelm éO� Mé$, de -'350,OOsn2, prõx, �:
.

Pebidas Max Wilbelni.)
. .

.

·.1,....

JA� FABRL SA.
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FOTO .!.. SOM e VIDEO-
Av-. Mal. �oro 252 _ Fone 72-0281. /

LANÇAM�NTOS DA SEMANA
Xou de Xuxa '(Infantil) _ Sem PeroãO (Aventura) Pequeno Loja dos Horror� (CcDlédia);. <7rimei
do Coração '(Drama) _ Crocodílo Dundsa (Aven/Com) _ A Longa Sexta-tetra c,;anta .(Pohclal) -

Clube t.�Os Homens (drama) _ Três Amigos (Comédia) ...., Sangue de Caçador (Aventura) -

Oraç!o para um selvagem (AventUIa) � Jomade nas Eb1r.elas IV (Ficção)...,.. Garotfls. Modernas·
(Comédia) Dois '!1iras em Apuros (Policial) -

- Ths Kindred (Terror) _ Corpo MagIco (Pornô)
E' Em Busca, do Prazer, <J.>omô).

I f' p'. 'I lavra de Deus. Precisa-
Blrme aroqul'a, mos redescobrir a Bíblia.
MISSAS: Sábado, dia Precisemos redescobrir

12: '16h _ SS. 1lI"indade, que a Bíblia é o livro de

17h30 _ N.� Sra. de FÀti- Deus e o Nosso livro.
'

rua, 19lLMatriz, S.' Luiz· Não é.maís o íívro de

qonzaga, , S,. Judas 1)a- um punhado .de prlviLer
deu eS. Francisco: 19h' . giados, mas o livro de

30 _ Santa Luzia, 20h30 todos; 'o livro da família
,

São Crístõvão, Domingo, de Deus., Neste mês de

às 1, 9 e 19h _ Matriz; setembro, vamos consa-

8h _ São JOão e Santa grar um pouco maiS do

C 9h30 N S do nosso tempo à palavraruz; '_. ra. .

Perpétuo Socorro (festa) de Deus que a liturgia,
e São José e lOh :_ São dommgo após domtngb,
Pedro. nos coloca diante 'dos
MENSAGEM: .A Igreja " olhos e nos propõe como

do Brasil dedica todo o código de vida· e de fe

mês de setembro a Bíblia lícídade..
S .todo um mês em. que, Reflita: De que modo
de um modo muito es- você mostra seu amor à

pecíal, os crístãos' cIte...... palavra de Deus. VOcê

cem .no conhecimento dá tem. Seu grupo para re-
.

. Bíblia e aprofundam seu fletir sua vida à luz da

compromisso COol a pa- palavra de Deus.

. Coluna
Evangélica

qJLTOS: .Domíngo às
8h30 e 19h, 'em portu-
19ues. CONGRESSO
OASE, Bsté-se realizan-
do (de 11 a 13) o 9° COn

gresso Regional dá OASE_
A abertura deu-se sexta

feira, às 14h30min. CO
RAL: O Coral Evangéli
co Jaragué participa
neste domingo no culto
das 8h30 (centro), com a

celebração da Santa Ceia.
LEMA

'

,DA SEMANA:
Cristo diz: O que fizes
tes a um destes meus pe-, ,.

queninos irmãos a mim,

fLzes�es. Mateus 25.40 •

Clínica Velerinária"r'
'SCHWEITZER

.

,

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais,' cirurgias, vacinações,
raio x,. internamentos, boutique.

Rua JolDvUle, n' 1.178 (em frente aó Supermercado Breithaupt)
.
Pone 12·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

-----

....

'", ..
� FuRGO,E5, .FURGOÉ.." ISOTERM:ICOs E FRIGORIFICOS

Jaraguá Esquerda Ruá Dr. Enrlco Fermi, 113' - Fone 72-1071
.

-.

..
'

.'

OPPU'S
Vídeo ClUbe e Locadora

ESTADO DE SANTA' CATARINA
CAMARA DE VEREADORES

DE JARAGUA DO SUL

l .

RESOLUÇÃO ,N" 02/07 .' . '

"Autoriza o PODER LEGISLArrvo a ce- -I'lebrar Convênio, para Inscríçãô dos seus
.

Servidores, no IPESC".,
.

ORIVAL VEGINI, Presidente' da Câmara de
Vereadores de Jaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina, \ ,

. FAZ SABER que a Câmara de Vereadores a

provou a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 19..,.. Fica o Presidente dá Câmara. de ve

readorea de Jaraguá dó Sul, autorízado, nos

termas desta Resolução, a realizar Convênio com

o Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina _ IPESC, para a inscrição de seus fun
cionários naquela Autarquia, ne conformidade
da Lei N9 3.138, 'dé- 11 de dezembro de 1962, e

legislação ' posteríor. '

Parágrafo Único ...., A execução de Lei Esta
dual N9- 3.1:>'8, de 11 de dezembro de ,1962 em

relação aos servidore� desta Cêmara, será fei
ta pelo Instituto de Previdência do Estado de
Santa,Catarina, nos termos da Consolidação das
Leis da Previdência Estadual,... eLPE, aprovada'
pelo -Decreto N° 2.512 de 2 de maio de 1911 e

do, Regulamento, aprovado pelo Decreto N'?
,4.599, 4� 13 de março de-1918.
Art. 'lJ _ Esta Resolução entrará-em vigor na

data de sua publicação,· revogadas as dísposí
ções em contrário, retroagindo seus efeitos, a

partir de 01 de maio de 1978..
'

Câmara de -Vereadores de Jaraguá do Sul, em.
O�! de agosto de 1981.

-

"
"

OJHVAL VEÇINI . ,

PresideDte

VARIG
Passagens e Cargas

Rua Cer. .Procôpío Gomes de, Qliveirai 290

Fone: 12-0091 _ Jaraauá "do Sul-Se.
,

,

ELETROLAR·
Camercial de -Peças Ltdl.
A!sist�cia técaíce em máqúlnas de Costura'

lndustrlã1s e domésUcas,' peças, ac�rl08 e ap-
Utas em leral. .

' .'.. '

'Ofer�ce também assistência técnica autorizada,
em aparelhos Amo, Wallta, BrltAnla, Black -'

Deêker, faet, GE, Eletrolux, F.-me, Pandora: For
nos Lyer) além do mais completo esioque de pe
ças e acessórios.

_

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-220'

•
.

Jaraguá do S1Il·SC

Folo Piazera

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, ...... Semana de 12 a 18 de setembro. de 1987 PÁGINA 11'CORREIO DO POVO

. Rêcade acerIas iavels e a seus respaRsáveis
. o que se vê nas noites maioria pertencem as coisa lamentável é nag.
de finais de semana po- famílias maís abastadas, se perceber a presença
de ser tranquilamente materialmente apenas. de policiais zelando pela'
comparado a provas- de enriquecidas nem sempre segurança pública.
velocidade

.

e "loucura, pelo esforço próprio, ß\e
-

verdadeiros kamikases, assim: não fosse, não es- A maioria da popula-
pondo em risco a vida teriam a depredar tudo e ção jaraguaense traba-

de pessoas normais. a todos. Suas atitudes lha arduamente durante

Principalmente a Reino': podem ser comparadas a a semana, nada mais jus
do Rau que chega a se animais selvagens. É Ia- to do que es noites pa
rransl..rmar numa arenä. mentävel ver uma Ja- ra o descanso. Rogo pe-

�.

,rtB.guá tão bela, tendo Ia conscientização dos
Costumo nie perguntar que conviver com este responsáveía destes "[o-

- �

a que Iamíhas perten- tipo de gente, se é que vens", assim como dos
cem estes jovens sem o podem assim ser desig- órgãos competentes pela
mínimo de educação pa- nados, gentinha esta que segurança pública.
ra.dOm o,' próximo. A nada' acrescenta. Outra (Zlgmm.: Raeder).

,

IITERIMOYEIS
Iptermediária de
Imóveis ttda�
-VENDE-

1 cada em alvenaria com 60m2, px. Cerea

lista' . Urbano.
� 1 cada com 200m2, em alvenaria, rrua Tho�.
maz F. ,de Góis

.

_ 1 terreno comercial, px. POsto Mareolle
_ 1 terreno com 427m2, rua José Emrnendoerfer
_ 1 terreno com 450m2, Loteamento Menegottí
_ Vários terrenos residenciais em diversos pön
tos. . . ..

R. João Piccoli, 10-4 - fone 72-2111 - Jarllgu' do 9ul

HAROLDO GIESE

Faleceu no dia 3. do

corrente o estimado 'ci

'dadão Haroldo Giese, a0S

55 anos /e -meses de ida
de. De tradicional famí-

. lia do RiO Cerro, exer

.ceu durante longos anos

atividades na Iírma Max '

WHhelní, tendo ainda,

dirigido ,o então, Pulli

Bar, além de graduado
funcionário' da Prefeitura
Munic�pal ..
CARLOS STERN
"No -vízmho município
de Corúpá, diesapareceu'l
aos '72 �nos, o sr. C�rl�S
Stern, do alto comércio

.

corupaense. A família
-

.

Stern' tem suas raíb:es
ancoradas com os pri
mórdios da então Hansa

Humboldt , desenvolven-
,

do atividades junto da

comun't�del, Dl<> sentido
de sua emandpação. O

seu sepultamento
.

deu-se
'

no dia 3, do oorrente na

N.ecrópole da cidade.
REINOLDO ,BARTEL
Muito sentida a morte

do sr. Reínoldo Bartel�
no día '4 de 'setembro, \
aos 68' anOs. OleirO por
tradição de família, quan
do da ,segunda guerra foi

convocado para a Força
Expedicionária, tendo' si
do destacado com outros
valOrosos militares na

vigilânéia da costa bra
sileira. "Correio -dO Po
vo"

.

qUie tinha 'no� ilus
tres falecidos seus cons-I
tantes leitoreS, lamenta

-

a perda de tão preciosas
vidas 'e apresenta, ao-s

familiares os seus senti
-dos pêsames.'

P""'" '.

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO ,

O Doutor Artur Jenlehen Filho _ Juiz de Dl·
reíto em Exercido 'na IS, Vara da Comarca de

. Jaraguá ru) Sul, Estado de Santa Catmna,· na
forma (\a lei, etc '-.: � ".

,

FAZ SABER ,todos quantos o presente edital
de citação com o prazo de v:inte (20) días, vi
rem ou dele conhecimento tiverem é ínteressar

possa, que por parte de ARY CAROLINO FRUET\
brasileiro, casado, e 91 esposa T�KLA GUMZ
FRUET, brasileira, casada, residentes e domící-
'ados à Rua' Julio Tavares da Cunha Mello, nO
'145, nesta cidade e Comarca; ILÁRIO PA

CKER, e ELVIRA PACKER, brasileiras, casados,
residentes e domícílíados à Rua Julio Tiavares
da CunhaMello n° 122, nesta cidade e Comarca
e LEONARDO OLINGER E PAULA MARIA 0-
LINGER, brasileiros, casados, - residentes e do
miciliados' à Rua 'Ilavares da Cunha Mello, n?
150, nesta cidade € Comarca, através de seu

bastante procurador, advogado Dr. Humberto
Pradí, Ioí requerida AÇ'ÃO DE USUCAPIÃO
NQ 9.435, para aqulsíção do seguinte ímóvel..,
ARY CAROLINO FRUET'. E .TEKLA GUMZ
FRUE1\ uma área de terrasde 305,2Om2 (trezen
tos e cinco vírgula vinte metros quadrados), Io
calízada nesta Comarca, na Rua 187 ... Júlio
Tavares da Cunha Mello, fazendo frente em

lO,OOm commesma Rua, fundos em tO,OOm com

terras de Carlos A. Salat e Orlando Eggert ex
tremando pelo lado direito em 30,23m � pelo
lado esquerdo 'em 30,81m, com terras dos pró-

-

pfios requeréntes. ILÄRIO PACKER E ELVIRA

PACKER, uma área'de terra de 151,90m2 (cen
to e cinquenta e um vírgula noventa metros
quadrados), lOcalizada nesta Comarca, na' Rua
181 _ Julio 1',avares da Cunha Mello, fazendo
frente em 5,00m com mesma Rua, fundos, em

5,OOm com terras' de Bernardo Hanck e ,Edgart
Dierschnabel, extremando pelo lado direito ,em

30.52m com terras ,de Rua Projetada e Leonar

do Olinger e pelo lado esquerdo :em· :lO,23m
com terras dOs próprios requerenteS. LEONAR-

DO OLINGER e' PAULA MARlA OLlNGER,-'
uma área de terras de 153,30 (cento e cin

quenta e três vírgula trinta metros quadrados),
localizada nesta' Comarca, na Rua 187 _ Julio
Tavares da

.

Cunha Mello, fazendo frente
.

em

5,OOm com mesma Rua, íundos em 5,00m com

terras de Bdgart ' Díersclmabel 'e ' Bernardo
Hanck, extremando

:

pelo Iado dlreíto tem '

30,81pl com terras dos próprios requerentes e

pelo lado esquerdo em ',30,52m com terras, de
Pua Projetada' e Ilárío Packer. DESPACHO DE

FLS.' 60 verso: _ I ..:. llrata,se de uma a�o de

uaucapíão, 'reqUerida por Ary Carolino Fruet e'
Outros. Compulsando-se os autos, constata-se
que a audiência de justificação prévia, já rea

lizada, estava inquinada de nulidade, razão pe-
la qual deve a mesma ser anulada, como, aliás,
requerido- pelo Dr. Promotor de Justiça, e ra-'

tíncado 'pelos requerentes. Destarde, anulo a

audiência de fls 34/34v, eiS que' não foram cí-
:

tados todos os confrontantes, .desígnendo a da
ta de 09 de outubro de 1987, às 10:00 hs, para
a .renovação daquele ato processual. II _ Ci";
tem-se pessoalmente, com a advertência conti
da na 2� parte do art. 285, do-CPC, aqueles em

-cujo nome estiver .transcríto Ö, imóvel' usucapi
endo bem como os

'

conünantes, para 'compare
cerem, ��nd'O 'à audiência, ficando qen\tes,
que ,o prazo para oferecímento de contestação
começará anuir da intimação da sentença que
considerar justificada a posse; III _ Determino
a cíteção editalícia, com � prazo 'de 20 (vinte)
días, de todos' os réus 'ausentes,' íncertos

.

te

desconhecidos, sendo que a mesma é válida
para todos os atos do processo: IV ... Cientifi

quem-se pOr carta, os representantes das Fa

zendas Públícas da Uniã, Estado' e Município;
V r_ Defiro, o pedido, de fIs 59. VI _ I _ se

inclusive o representante do,Ministério Públi
co. J .S."" em 16.03.87 (as) SORAYA NUNES
UNS ... Juiza Substituta em exercício. E, para
que chegue ao conhecimento de todos os trite
ressados ausentes, incertQs ou

, desconhecidos,
, foi expedido o presente edital, que set4 pu-
blicado na forma da lei e afixado no local de
costume, nó átrio do Fórum, cQrrendo o - prazo
de

. 15 dias, para contestàrem, querendo, á con-

t/H da sentença que justificar a posse, sob,
p0na de serem tidos como verdadeiros Os fafos
alegados pelos autores. Dado e passado nesta
cidade- de Jaraguá do Sul, aos, vinte e três dias
do mês de março de, 1987. Eu, (Adolpho Mah
fUd), Escrivão Judicial, o subscrevL--

AR1'IUR JENICHEN FILHO
Juiz, de Direito em exercido

....

,:::.,../.�<..;'.�, .

"� ..

UmnoVodeSafioda In!',
'

..�. -,;" , � ,',
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Um. povo não vive' ex-
clusivamente o presente, Museu" '(' Em',1'11·0 da .Sílvc »

sacerdote ativo e efící-

nem encara o futurocom' I' ' .. ente do Vale do Itapocu.

coragem se não sentir' a --:----:-----::-...;...--:::-'--------'-------=-.:..__...::=-==-=-==---- Merecem parabéns o

força e a inspiração que
onde sê recolhem as co- AbelardoF Montenegro Prefeito Durval Vasel e

.Ihe transmite o -séu pas-
Iheítas das boas. ações e 'entar o valpr do consci- dão sublime". o Secretário de Cultura,

sado ,

.

,

dos exemplos dígnífican- cioso historiógrafo E- Esporte e 11Urismo' Bal-

.

Uma cidade que cresce
It,es, que constituem, o mílío da Silva, autor Se a história é a re- duãno Raulmo �pela a-

_ê se desenvolve não se
patrimõnío rural a ser que ,é de "O' Segundo presentação escrita ,dos certada escolha do nome

preodupa, apenas, -com preservado, Livro de Jaraguä do Sul acontecínientos idos (Ai- de Emílío
'

da Silva para

Os que, 'diuturna e ano-
A vida de . uma cida-' um Capitulo na Povoa-' natole France): se a hís- 'patrono do Museu Muni

nlmementa, concorrem"
de se perpetua-em, uma ÇãD do : Vale do Itapocu" tóría não se faz com' cipal , E parabéns' me

com a -parcela de S€u
hístóría. Vida que está ,Homenagem, portanto. frases sonoras, nem com rece , também, a gente

esforço, para . o desenvol-
vinculada aos' ínteresses das maís

.

justas presta- reticências ' calculadas, jaraguaense que tem, no '

vímento . Nem enfrenta' do presente, às aspira- das pelo Prefeito Durval nem com argumentos e. Museu, não> somente sim

o futuro sem que conhe- ções do futuro e às tra- Vasel ao honesto pesquí hipóteses no ar, mas com ples .coleção
'

de relíquí
ça a

. 'contribuição dos díções do passado. sador, escolhendo o seu 'documentos, estes se en- �
as, mera Iúnção de pre

que, no passado" traba-
Oranier à cidade na- nome para patrono do centrarão no-Museu 'ao servação e armazenagem

lharam e� prol do pro-
tal é .uma virtude cí- Museu Municipal já Inau lado de peças probantes mas também um veículo

gresso urbano e a melho-
víca. f: o patríotísmo do gurado .

.

da história de Jaraguá poderoso de conhecímen-

ria da qualidade de ví-
- passado. Amor que Ie- O, jaraguaense ,' não .do Sul. ' to da cultura local e.'

da de sua gente.
va a prodígios de dedí- deve vivere Só do pro- consequentemente, -fon-

É a' história que rs- cação, que ímplíça em duto do solo, 'mas deve Já se disse ,quß o ho-; te perene de inspiração

gístra e interpreta os é- compenetração com ·0 tirar de suas tradições o
mem 'que' trata dos .ne- d� graudes feito�. É

písódíos e fatos, 'as Seu meio, alongando-se ideal de sua força e < de gócíos públicos é serve, isso que toma vivo O

ações e' reações \ do povo
em. exaltação Iocalista, sua conitj/Il�;ldàdfe. _

Ele enquanto, o que manejai ,passado morto. As no-

no seu caminhar, no Seu ,e� consagração dos que nada vale à não ser
o ,compasso- da razão e Vias gerações [araguaen-

labutar, na construção
ar nasceram e se desta- em função dos que" de o buril da história é reí . ses têm oportunidade de r

de seu futuro." caram pelo devotamen- origem étcníca diversa, Emílio da Silva, justiça assumir o controle f�le-
\ to ao trabalho, -ao sonho sOfreram,' choraram e re- se lhe faça, tem sido um, tivo' do passado.

Conhecer a história, de grandeza de "seu ber-'
, za�am pela construção de

c�>I�e�orar as
•.
datas

-

síg- .ço ,
,

_ uma. cidade progressísta ,

nífícetívag da nação é
.

Tudo isso vem' a nro- O M (M 1
It

.
. � useu

-

_' unieípa '

cu uar a memória dos pósito,na inauguração do não ficará como tim
heróis, .

das fIguras repre Museú Munâcípal "Emir "olimpo de fetiches em-
sentaUvas .da pátria...

•

lia da Silva" em Jara- b 1 d"
I

a sarna os exibidos à
"ntegram a

_ eçlucação' ouá do. Sul.� "

. .:
-,

,.

d t
- li admiração dos ignoran-

CIVIca e ado .cidadão ,

,', Já· tive oportunidade
.-

A h'
.

tas. Nem se respirará
ístóría '

e celeiro de,' neste semanárI',o,. salí - '1 '
TI,e e, apenas, 'a 'podrí-

Nos temos 'tudo·
·

para a radar a todos.
.

.

- Ven a'conhecer
r �a linha"Chevrolet 87.

Conheça em ;'lOSS3 loja a Unha ,Chevrolet 87, a mais co�pleta do m�rcad:U.
Nós temos c carro que você nec:eljlsita para preencher as suas exigências.
Sata rodando C(JID Q qúe, existe de, melhor: Monza, Carav,m,' Ópala,

.
- Diplomata, Chevette ou MaraJ6.

"

,

Veja, <!ê perto as -novidades e as van,tagens, �lém dos planos de
� � financiamento fadl!tados.

'

4'

Emmen'dö-rfer Comércio de. Velculos ltda.
Av. Mal, D.odio,o,557 - Fones,72·06SS e 72,0060 - Ja,aguá d_� sul·se[Il

f'ÀGINA

,defronte o Colégio

Lanchonete' � ·Disne,
'

Lanches, refeições, bebidas', <lÚ1v�tes, e ponto
de encontro para um bate papo amigo. Queremos
servir bem. Aguardamos a SU-i visita.

. ,(.
.

Ma�echáI ,Deodoro 507
São Luis. '

. COIIlercial, Floriani
MAQUINAS E· EQUIPAMENTOS" -

PARA ESCRITóRIO;
, Assislência -técnica de Má:quinas de escrever,

calcular, Autenticadores, Caixas- Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de obra. CONSUL-
TE-NOS.'

'

'

Rua: Venâncio da SUva, Porlá, 3'53
" FOD�: 72-1492 _ ,Jaraguá do sUl.,' -

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

"

com profis:siónais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 7""1 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jar�gt1á do Sul _ SC.

eia. ·;Llda.
'

. Spezia
'

&
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Esladlal Imadlr CI. Crúz deMallae8.Ia.Igo clmeça em, oulubro
A Liga Jaraguaense de ;n€trl.hUiIlla surpresa. Pelo com as, campeão e vice "

.

FutEfuol realizou domiiIlf Grupo "A". _;' Aliança da chave que 'reúne os Paysan'du' venc'" lorae-Io em 'J'aragua'go a' terceil,'a rodada 'do 2xO Ponte Preta e Guara- representantes' de Blu:. I
II .

'

_. '.'
,

primeiro turno do Cam- .ní lx3 Rio da Luz e pe- ,menau, Brusque e Rio do ' ,

2a' D'
,-

d ' O, Clube Atlético Bae- x 1.422 Baependí, lKra-
peonato da '_ rvisao e lo, ,Grupo "B" _ Garíbaldí. Sul. JL

Amadores _ ,1987, sem Ox2 Olipê é América 4xO pendi realízou 'nos dias dentes 1.333-x 1.420
-, Vítóría:: A, classificação JULGAMENTO ,4, 5 e 6 de ' setembro, o Víeírense. Guaíraeás •

.

,
'

SAIU NA QUINT'A X 110.meio 'lndependência, 1.,406 ,� 1 .468 .... ipy,
. 00·15' toq.ues

esta assímt Grupo "A"_
.... a,u.

Aliança p, Rio' da Luz 4,
de Bolão, em disputa do' Paysandu 1.428 xl. 385

G '2' P t P t Finalmente, após mUI'- 20 'lIorneio Transitório 11iradentes e, Víeírense
_ De 14. a :)'()lagosto, a,

uaram e on e re a 1
- "E' José S' ,.

1 ponto;' Grupo "B" tas demarches, 'o tribu-' ugênío ose da, ílva", 1.446 x 1,414 Pinguins.
'AABB d€ Jaraguá do Sul

OI'
•

A 'n' Chi naI, de justíça . desportíva cujo campeão 1'9i ó Pay- , A classificação
- final:

I'
,

a' 2� Olimpíada ipe, me ca e' lCO
,

.:<0 O

rdea lIZOtU
-

ação com qua-
de Paula 3, Garibaldí 2 e da CBF julgou na quín- sandu, de Brusque. s 19) Paysandu 8.607' palí-

a n egr "'. _ V't" 1 t ta-feira o processo,
-

en--
resultádos -das 21 parti" tos (9 pontos), 20) - Pino'

tro equipes e 75. parti" lona pon Q. ,/

'vàl1v�do
'

Botafogo
.

e
das foram estes: .Baepen- guins

-

8,.770' palitos (8
cipantes cada, €ntre as- Neste domingo, ríta 13,' Cruz -de Malta, reíeren-' di

-

1. 385 .x '1. 422 Guaíra- gUiifis 8:'{10 palitos (8 POIlt'
socíados e dependentes., -

da C t la cäs, Vieirense 1.454 - x -tos),�f()T�'py 8'.732 paütos, jogaräo Rio a Luz x te ao ampeona o da ,

' ,lU IIU

Dézolto modalidades' es- Ponte Preta, Aliança x Divisão de Amadores, 1.445 - T1upy, Paysandu : (8" pontos), 40) Víeírense
'

portivas e culturais ío-
Guarani,Olipê x Améri-' desta temporada. Face _1.421 x 1.421 Baependi, 8.655 palitos (8 PQil1'1)S),

ram disputadas e a elas-
ca e Chico de Paula x ao .Iechamento antecipa- ,Gua,iracás 1.387 x 1.479 59) Baependí 8.561 palí- ,

.
-

sificação final, ficou sen-
Caríbaldl . As equipes do., -do desta página, não te- Vieirense,' Pinguins .; .

- tos (5 pontos), 6Õ) Guaí-
dO: iO-'Fiel (132 pontosl; Grupo "A" [ä-Inícieram mos o' resultado dO [ul- 1.437 x '1.403 Guaíracás," racäs 8.460 palitos' (4
20 Aguia (129); 3D S.chock

o returno nesta -rOdada. gamento. ' l1iradentes 1.410 x 1.454, pontos) e 79) 'P,iradentes' '_
(129) e 40 lugar equipe Baependí. Vieirense 1.41t: 8.312 palitos e nenhum,

I Brasinha, com 109 pon- AMADOR COMEÇA :
x 10'417 Paysandu, Guai- ponto, As melhores mé- <

tos. A "equipe campeã EM OUTUBRO
/

Paran,a' _ 1-.-nBq-UF'a" recás 1.4;14 x 1.371 1�- días foram de .Guido (l'u-
teve como chefe Antônio' -' radentes, Tupy L475 x

\ py) com 254,33; Valdir,
Carlos Fagundes.' A Federação Catarã- 1.499 Pinguins, Paysandu (Ttupy) com 250,50; e

_ Napolis e Seleto es- nense de Futebol marcou

I
-

I
L 462 xl. 428 Guairacás,' Stark ,(PinguinS). com

tão: disputando em Tim· pata o dia 4 de Outubro 'com esllva' Baependi \ . .428' x 1.471 250,33. Melhores pOntos:
bó e J�nvi11e, respecfa·

-

o início do Campeonato Pinguins,· T1iradept€� ... 1) Guido (Tlupy) com 214
'vãmente, a primeira fase ' Estádual Amador ve defí- 1.�09 x � .477 Tupy, Pín- pinos; 2) Osní (Pinguins)
do C�peonato Estadual 'niu as equipeS com, as" A Sociedade .Sport Club gums 1. 449 X ,-..1.464 Pay com 272 pinos e 3_1 Güths
de Putebol de Salão. A suas respectivas chaves. Paraná, da Barra 40 Ri- sandu, Víeírense 1.445 x (Vieirense) com 261 pí
Nápolis que estre\i.ou Na Chave Norte estão o" beirão _ Grande, marcou

1 . 451 Baependi, Paysan- nos . A realização do
, diante 'da Müller, jog� Cruz de Malta e Botaío-:

para, este final de sema- d�, 1..415 x 1419 Tupy, torneio foi do Departa
neste '&ábado e domiingo 'go, de Jaraguá do, 'Sul; na, dias 12 € 13 de Se- Pingums 1.464 x 1.398, mento de Bolão do C.A.
contra Karslen e Embra- .Estiva e 25 de DezembrO '\�embTo,i um � grandioso _

T�radentes, Tüpy 1.448 Ba€pendi.'
.

-
co e nor dia 18, em Ca· de S. Fran�isco do Sul e festival ésportívo em sua C

(,
,

I
.'

-de' b-
-

'd-'nOinha8,_ diante -dó Ope- T(upy,
f de Joinvillé. ES- sede, na Estrada ltapocu ampeOná O

'

IClcros II" ia 19,'rário; o Seleto tem coo- tas equipe� jogarão en" Hansa,' próxima da fa-
I
mo

.

adversários, Tigre, tre, sí, em turno e retur- zenda ,da Marisol, _ ,em O Corinthians' EC de
Pedrlnt" Rlgesa.e Sulfa.; no, elassiftcando-se duas Nereu RamoS., De acOr- Bicicross, participou do'
'briI. '

para: os jogos cruzados do com q presi-d.ente r Grartde Prêmio de Bi-'

J
'

,

-

d I-d d /JaSC Paulo ArlJemiT Floriani� cicross Lojas May,
'

'em

aragua Inscreve - mo a I
. a es . .,' pärticiparão equipes d� comemoração aoS' s(!ús'

Curitiba, Barra Velha, 40 anos� Com o apOio
"Rio Negl1ilnho" Jo�viIJe, da' Dalcelis, Os bicicros"

Corupá 'e Jaraguá ,do Sul sistas jaraguaenses obti"', Paràlelamente aö 'cer

havendO no -local com" veram Seis, medalhas de
'

�ame. acontece o Campe·
pleto serviço de' bar ,é: 10' lugar, seis medalhas' onato Interescolar, de

restaurante, além do- tra-· de 29,lugar e quatro me- :Bicicross "Hennes Ma-

dicional churrsaço.
-, d�lhas de terçeiro' lugar, ldêdo"� que terá a' sua, '

· atrav�s dos 1'5 pilotos" segunda etapa também no
,partiCipantes. O bid- dia 19 e a últimä nQ dia
çross é mOdalidade mui- ,10.' de 'Outubro. O' cam-
to difundid& na . cidade", peonato municipal,- pa"
tendo inclusive a realiza- trocinado - pela Dalcelis,
ção anual de um campe- terminará no Ola 8 de

· onato, auija terceirA iêta- novembro.
'

VARZEANo'c �IMPASSE NA CLASSlFICAÇÄO
O -Campeonato Muni- de de� condições em todos

cipa!. 4e, Futebol' acusou os criltél'ios regulamen-
na rOdada de domingo, tareS. e a tmica 'alternati-

·

dia 6, �o Estádio Max va ,será a disputa de
:Will}elm, ,

os resultadof; partida extra, segundo O
Nova Aliança 0:x0 Con" chefe da Divisão de Es
tinentall Vila 'Lenzi OxO portes

.

Raul Rodrigues.
Canarinho, Bangu lxl
Santa Luzia:e Olaria Ox3 Esta' partida _

d€verá
SantO Antônio. A fase acontecer no dia 20-, à

· S,emifinal para as equipes tarde, 'no_ Estádio Max
da Chave Rosa foi con- Wi1h�lni,' al>�s Santo'
cluída, mas um impasse "Antônio 'x Bangu � San
surgiu na decisão da, s�"'

.

ta Luzia x Estrada Nova
gúnda 'Vaga. O Canaii- que jogarãO pela manhã.
nho, dl:as�ficado, tem

\

4 Neste domingo não ha.
pontoS, no -entanto, fruto

_

verá rodada em função
"

de :três empates com da. inauguração do nOvo,
idênticos �sultados; Vi': ,estádio da 'S.S.C. Pa�'
1,a Lenz! ,e _

Nova Aliança raná, 'na Barra 'elo Ribei-
terminaram 'em igualda- . rão Grande, dO Norte.

I,

O Chefe '. da - Divisão tica, _punhobol, VlOlibiol
Municipal de Esportes masculino e b o lã' o
Raul Rodrigues" registrou mas cu 1 in o. A de"

. na sexta-feira o munici- legaçãO de Jaraguá do
pio ,de Jaraguá dor:Sul e Sul será composta de
as ret€' mOdalidades ;para ' 80 pessoas, entre atletas,
os Jogos Abertos" de dirigentes e pessoal de
Santa Catarina, na Coor- apoio.
denador.ia . de Despürltos ExtraOfic'lalmente aifil"
da Secretaria de Cultura, da, a delegação' d€verá
Bs)porte 'e T'urismo do, ficar, alojada na E.B.
Estado._ As '.modalidades Marechal Rondori. 'O
registradas'

.
são:, atletls: Congresso llécnico dos

mo, masculino /, f€mini:" JASC está marcado para
no judo, ginásticá, artis- o dia 26 'de. setembro.

o Paraná, outrora des·
. tacada agremiaçãO', es

teve de'sativado pOr vA
rios anOS e €stá agora

'�e�'Surgindo com força
total, com a inauguração
do seu novo Estádio.

,

BANHEIRa, OE HID,ROMASSAG'EM
/

Doual-e'·Modulago
Resistência a' imp,ácto
Encosto reclfnado i .

" Fabricado' E:I1Jl fiber·'

glass reforçado',

ARTE LAJE JARAGÍJÁ LIDA.
LuES PRÉ MOLADAg - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUAAN'l'ONtÖ O�RLOS FERREIRA, 850·
FONE' (0473) 72-1Ç11 - JARAGUÁ 00 SUL .... _$C,

pa_- es�á ,

marcada, para o

qi!a 19, de, , setembrQ, a

partir das 13 llora,s,' na

pista defronte o Centro
de Atividades do �si, né!-.
rua "�alter Marquarot.
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Is Inolações
-

de Flávio José Jaraguá estt sediaadà 8 Coógresso Regional da OASE
-

-

_ Durante todo o
-

ano . listeI, editora oficial/da
passado, �.638.279' ehe- ;1lelesc:, está dístríbuíndo
ques sem _ fundo ro- a primeira edição da Is-
lam emitidos em to-T ta telefônica para - as

do o País Até o dia 15 regiões Norte e Planalto
de agosto deste ano, esse NOrte do Estado. A lista

'

númerO· já havia -subído abrange Jaraguá do Sul,
para 5.014. '360, preocu- Joinville, Mafra, São

pando todos os setores Bento e mais 71 muní
eomérciaís , Bem a pro.. cipíos e localidades ca-

-pósíto.;o CDL de Jaraguá tarinenses. "Após anos a

do- Sul" levantou a ques-I lista· volta, para a "íelí

tão na semana pas�ada, cídaäe gerál" dos assí-
mostrando a sua preOcu- nàntes-

/

pação .e- emeacendo 'com
. _ O presidente Sarney

medídas enérgicas para lançará no próximo c,lla
que Õs bancos re.vejam 29, a, .nota de 'mll cru'

os 'critériGs, na abertura .sados
'

durante solenildade
de contas' e selecionem ,oomem9ra.tiva aos :90
úS futuros emiten_tes. anos da Academia Bra·

Houve quem defendesse sile1r� de Letras,' no Rio

o encerramento de con- de J�o. Será uma

tas e publicação dos ban- homenagem ao escritor
cos . onde os casos OCOI1" Machado de A�sis, patro
rern com maior frequên- nQ Ida

.

Academia, cuja
cía. ;��t,e �tá \ es!ta'ID�a.(Íp!

.

A ,AMVALI deverá na tace principal di! ne

're;Uil"se
'

e:x!traor:dináda" va cédula. Junto com a

mente nos
-

próximos días nota, entra em circula
em Jaraguá. do Sul pare ção a----:moeda de 10 cru',

- tratar do problema da aados. .' i
retirada da draga.. da Ia-

_ O Decreto 1.540h87,
goa de Barra Velha, que baixado pelo prefeito
�tá polêmica para tanto Durval Vasel no dia 04

será convidado o seere- de setembro, autoriza
tádo ,da. Agricultura os taxistas a praticarem
Neuto de - Conto, Onévío a Bandeira II em tempO
Zabott da Ctdasc, Afonso 'integral, a partir do dia

Veiga Filho do DNÖsi· 05, até o próximo au

SC e o ,secretário do �ento das tarifas. Os
Meio Alnbiente de Santa taxistas pleitearam -a

Catarina, Werner Zulauf. m�joração diante do. 'au-
,

..... O ex-prefeito Eugê- menta" dos combustiv!eis
iliÓ Strebe já se\preparà :e' outros insumos utili

para as- eleições do' pró- zadós para a manutel1-\
xiino ano, quando, se ção dO veículo. E o E

lançará candÚlatö a ve- xecuti-vo, concordo�õ
reador. Um grande eS-

_ Numa promoção da

quema: já está selldo mon Escola' de Música da So'.
tado, quê prevê inclusive ctedade Cultura A�is1!J.l.
a abertura de um es- ca, eslá acontecendo des:
êritório' comunitário. de sexta·feira, -dia 11, �
Com a sua experiência e 10 Seminário 'de Violão.

liderança,
.

ó prefeitq do Paralelamente, sempre às
'centenál'i-o

.

de Jaraguá 20 hÓra." acontecem
do Sul deverÁ ser um dos concertos de vIolão, a·

mais vatados' na história berlo com a apresenta�
polítiCa dQ Município.

'

ção de Adriane Fischer.
-

_ Os' .:vereadores da Neste sábado () violoo1s- Es_tão garantidos Cz$

'próxima ')egtSlatp,ra se- ta Jaime ZenamQn e o
- 1 bilhão e 5,00 m_!lhões

.

rão também os' Constituo 'flautista Luiz Pedro Krul' pará restaurar 688 qui�
i,m.• eS Munldipali� po�, é no·· encerramento, ,do- lômetros de cinco rodO-

vias- federais no Estado:
caberá a eles escrever 'a· ming.o, Norton Dudeque. .

cartâ Magna do-,Munici· _'De cocheira: O PDS BRs 101, 116, 470, 282 e

pl(). Nesle :fato 'reside a reúne no dia 5 de outu- 280, esta última que vai'

r�pon$b1lidade ,do elei' bro o 'DiTetótiio Múni- de Corupá. a S. FranciS-

I t cO do Sul. A informaçãotorado em; eleger repre- tipa), para; den re outros
senlantes que, lenham assuntos, tratar <las elei- foi, prestada pelo sub-'

condições de opinar, ,dls ções de 88 e entrega d,o chefe do DN"ER Roberto

cutir e apresentaT pro. cargo" de presidente de' Ribas, qUdndo do retor-
,

. no
-' do' Rio de' Janeiro,

.jetos, ,com conhecimen.to Udö .-:Wa-gner par? o YI�,

de- causa. Vereadores' ce Reiher Mqdfo .. Udo depois ,das medidas de
.

,cujo objetivo único seja assume n_os próximos contenção do déficit pú-
q bem.estar .comunitário. - <lias a presidência da blico anuneiadas pelo
.

_ A ABC _'Abril Lis- Federação Lojista _ de
- presidente Sarney. Por

tas 'T�lefônicas < S.A. Santa Catarina. .

- ora ainda ,não se sabe

se o corte de Cz$ 14 bi-
o

Ihões nO 'orçamento do

DNER pr�judicará a dU-,
plicação da' ER-l0r, cujo
único prOj,eto pronto da

d:uplicação � entre Pa

lhoça: e �tajaí' (106 quilô
metros), avaliado em

ez$ 4 bilhões.

,ANTES DE TOMAR (JMA

1)ECISÃO, TOME UMA

J)ECISÃO INTELIGENTE.

� Café

A Comunidade Evan

gélica Luterana. da Jara

'guá do Sul está sediando
a realização do 9° Con

gresso Regional da Or
dem Auxílíadora de se

n\h o r a s _. Evangélicas
(OASE).r- Desde ontem,
sexta-feira, até domingo
:nepres-entalltes delega-]

_ das de :;'50 grupos exis
tentes na Região Eclesi
ástica .Il, que abrange o

leste de Santa Catarina
e o Param:', �stão _ parti
cipando ativamente das
atividades programadas,
aberta às 14p.10 da di'a
11.

.

-O tema principal do

Congresso
" .- ..Sereis

Mímhas : Tlestemunhas",,',
será apresentado - pelo
Pastor 'Presidente da

Igreja Evangélica . de
Confissão Luterana no

Brasil, Dr.
'

Gotíríed
Brakemeier, de porto A

legre-RS. O tema val ser

apresentado neste sába
do, às 9 horas e na se-

Na, Câmara de Verea

dores, esta semana, fo-

ram aprovadas indica-
ções para a Celesc Im- ,

plantar Iumínárías nas

ruas Carlos :Blank, 365,
3A2, e :143, d� autoria de
Màrino Verdi lenzi e

Almrio Farias Filho.
'O E:recutivo encaminhou
prOjeto-ele-lEi para con�

cessão de contribuição
de Cz$ 15 mil -à _' Ligp.
Jaraguaense ,de Fultebol
de Salão.

Garantida restau

ração 4a, 8R-280

,Vestú,aristas. - terão eleiç'ão: outubro

MEC
.

'destina recursos a' G·uara.mirim

quêncía
.

haverá díscus
são em grupos, Neste
.conclave _

�'erá eleita a

diretoria régional para o

período: de . quatro anos
de mandato, .além da a

presentação de relatório
de atividades e planeja-.
mente pare os próxímos
dois anos.
As senhoras da OASE

reúnem-se em congresso
regíonal a cada, ' dois
anos. sempre. em cidades
diferentes. O -

,encerra-
mente está previsto para

O Sindicato dos 111"aba
lhadores ,nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá
do 'Sul marcou' para os

dias 8 -

e 9 de outubro, as

eleíções que elegerão os

novos dírtgentes . para o

próximo triênio, compos
to' da- diretoria, conselho
fiscal e delegados repre
sentantes Junto a Fede
ração. As chapas . têm
prazo até o dia J1 de se

tembro para serem re

gistradas. Por ora, a

penas a' .chapa Situacio
nista, liderada pela pre
sidente Remlda Fartas
acha-se registrada.
Renílda está· a' seis

mandatos na
_ presidência

(18 anos) e pelá primeira
vez deverá ter oposição.
Acredita-sé que ·uma. óu
duas chapas sejam for-

A municipalidade gua
ramirense está conclu
mdo à primeira ,etapa da

pavimentacão éi pa'ralele
pípedosda rua 28 de'A-,
gosto, no trecho que li

ga o
.

_çentro ao bairro
AvaL, Esta etapa tem

3.975m2, de um total de
7.435m2 e o Seu custo
está estimado em Cz$ .

1.934.875,00, parte dos
quilis custeado

. pelo'
Prourb. �. Conclúida, a

obra interligará defini
tivamente o centro ao

Avai. A ' administração
José de Aguiar InICIa.

na próxIma.. segu;nda
feira � retificação da Es
trada FernandeS, qUe faz
a ligaçãO do Jacu-Açu a

Se-413, na lOcalidade de
-

I
Barro BrancO, numa ex- .

o domingo, dia 13,_ com -

culto de celebração de
Santa Ceia oficiada pelo
Pastor Regional Meinrad
Piske, de Joínvílle. Os
grupos de OASE de Ja
raguá do Sul no decorrer
da semana se movtmen-]
taram para ultimar a

questão de hospedagem,
que em grande parte es

tá sendo feita' em casas
de famílias, bem como.

obtiveram -------junto a' in
dústria e comércio brin-
des .promocíonaís.

-

madas, forçando um plei
to muito concorrido.
As urnas para a votação '

dos associados e�arão
na sede do Sindicato, na

Marisol. .Malwee, Mar-
. catto, Jeraguá Fabril e

Dalmar Confecções. O
Sindicato do Vestuário é
'o maior em termos" de

associados de Jaraguá
do SU:l.
PALESTRA NO SÁBADO
"Neste sábado, dia 12,
às 16 horas, no Sindica
to do Vestuário, o médí-

I cüt)saniltarislta Oiógen!es
Sandim, de São' Paulo,
vai proferir palestra so-»,

bre segurança.. e medicina'

I do
tra:balho. A palestra

será aberta a comuni-
! dade, sendo oe, grande'
I interesse dos trabalhar.
doreS,. pl'iÍlcipal�enté.

.

tensão de cinco _quilôme
tros, com rEiCurSOS pró
prios.
Guaramirim, teve a'

prova,do o projeto enca-.
minhado em julhO ao

minisitrO Jorge Bomhlau
sen, da Edu,cação, plLer-1
àndo <5 repasse de Cz$
500 mil para auxiliar a

APAE�e Cz$ 1-.480. QOO,OO
para custear as obras
de construção do prédio
de um pré-escolar _ muni
cipal" -no centro da cida
de. E na -semana que
vetn O município, pelas
suas

-

lideranças, discute
com O' presidente da
COhablSC, Paulo Cq_rpeS
_a construção de 150 ca

saS, que vão 'beneficiar
famílias· cqm renda até
sete salár:os � mínimos.

Comunicado
o Cartório· do -"Registro deI Imóveis .da Comar·

ca de Jaraguá do Sul, comunica que a partir do
dia 14 ,de setembro de 1987 (21}- feira), estàrá
at-endendo em novo endereço, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca 1.699, próximo a Carroc.e
rias Riegel.
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