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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMluA JOURDAN

Capital Sui.,Amerlcana do
Chapéu

SarlÍey decreta � criação de �o,ó curso superior a Jaráguá .

RELAÇOES H1:JMÀNAS" proíessores da· UFSC e •. ". ,..... ,

-

��:S��u'!:��� o: q��: ·Cldade,
.'

vai ter
-

:Clube. Filatélico
bagagem

.

internacional.
Os módulos constarão de
dinâmica em grupo, rela

ções humanas, comuni-
cação e liderança e par
ticipação. O custo fica
rá entre' 3 e 4 OINs, pa
gas na inscri�ão;

,A
.

Associação Assis-
tendal ao Deficiente
Auditivo e Visual de'

. Jaraguá do Sul, (AADAV)
marcou um,' café-bingo.

�:n�!ic:��t!;:ó� '�s-' 11� Viveiro var 'pro·.dBzir 100' mil ,árvo·res, anuais -

Na s6licitação o mu�

30, naS. dependências da __...--�..,.......:=---;__--------------"";;;'-'--"""------ nicípio irá incluir recur-

-recre�tiva da
. Marisjol.

-

Um projeto- �laborado jeto que já começa a de 12. H10m2r já terraple- sos para a construção .

Paralelo ao bingo ac00- ·pelo engenheiro flores- ser implementado e que nada. 'de postos de saúde, em ..

tecerá
.

urna, pequena tal JngO Paulo RObl, atra- não será mera ,figura de A./ implantação 'do vi� regiões de maior. densi-
mostra dos tra'ba1hos fei- vés da Comissão MUilÍci-' r,etórica. veir9 exigirá investimen- dade "populacionaJ, .que
tos pelas crianças 'deÚci- paI de Defesa do, Meio- Serão· plantadas em 'tos de 'Cz$ 670 ndl, dos carecem . de um atendi

(>ntes, bem como unia a- Ambiente, vai penIiitir a torno de' 40 espécies de quaiS o IBOF entrartt mento eficaz na área mé

presentação da� jmeSmas implantação' de um _vi-' árvores, entre Iiàti'vas e com Cz$ 500 mil e Os 4icoiambulato�iaJ. A in-

em saudação· ad� parti- veiro para 'a produção de regionais, além' da pro- restantes, mais a 'mão-de- formação é de Durval

.ci,pantes. -
" 100 mil' árvores anuais, dução' d_e eSttemOsas pa- obra pela Prefeitura, O Vasel, que viaja a Brasí-

Os ca:r:tões poderão ser em área do município em ra 'éi arborização das vias viveiro terá 24 citnteiros . lia nos próximos dias'
,

adquíridos com Prof.' Ze� 1rês Rios do Norte,. aos públicas� ein tornO de' de ,21 metros- de extensão para encamil'lllar proje
,lir (Fone 12-0350) com fundos do futuro Coo- 2.500 mudas por ano: O e 48 sementeiras. As tos a SE�C, pleiteandó
Qniltdo na

, recreptiva junto Habitacional. Este local do viveiro, segun- mudaS, quando na épOca verbas, para diversas

Marisol (Fone' 72-2800), 'viveiro ,- na concepção do Ingo Robl, é excelen- de replantio, serão distri- obras e prog�amas comu-

,ou com oS pais de crian- do prefeito Durval Va- te, pois tem boa insola- 'buídas na . cOlD;unidade," nitários, além de acom-

<,as deficientes auditivas. seI, marca- a Semô.Da da ção, pouco' vento e água possivelmente mediante pànhar nos Ministérios
_ �reside a AADAV-a Sra. l Arvore

em Jaraguá ,do eI!) abundância para ]2él,gamento de úma taxa os projetos anteriormen",
l;�oníl Chnardi.. . ,,'Sul, através de um pro- irrigação. A árêa total é mínima. te 'encaminhados.

------���----�--�--�������--
NOSSO 'FUTURO DEPENDE DAS,' FLORESTAS,' � () I R ',r-I M" I Expositores Cromados
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O Presidente da Repú-
, blica,. José Sarney, assi-

![lOU -na terça-feira, ' di:a
22' de setembro, Q De

creto 94.920, autorizando
o funcionamento da ter-'
'.ceira faculdade .de Jara
guá do Sul, .junto' a F4n
dação Educadional Regi
onab J?al'laguaense. :ríra�
ta-se do .curso superíor
de Pedagogia e Pré-Esco-

. laLl ª's séníes de 1 Q Grau
com 45 vagas. que vai

iniciar emmarço' do pró
ximo ano' e' qúe" para
tanto, terá inscrições a

iJertas no período de 13
à 20- de outubro, para- os
exames vestíbulares.
Existem muitc poucos

cursos ídêntícos no Es�
tado. A nova íaculdade
vem somar-se as de Ad�

. míntstração de Empre-
sas e Estudos Sociais, es-

ta última desatívada
, temporarlamente.

.

-

Com unia cárg? horá-
na de 24 . horas, 'será
realizado nos dias 15, 16,

17,�3, ,24 e so de
.»

outu
bro na FERJ, o Curso de

.

Relações Humanas, para
uma clientela máxima' de
40 pessoas e mínima .de
de 30, ministrado por

'Um encontro marcado
para a partir das 15 ho
ras deste dia 26 de se:
tembro, na Av. Getúlio
Vargas, antigo Centro'de
'Informações ·.1,urí:St4cas,
poderá resultar na .: fun- .

dação dO Clube Filaté
Iico e Numísmátíco de

, Jaraguá do" Sul, quando
num encontro prelímínar
deverá, .ser designada
uma diretoria provisória, '

além de possíbílítar '- à
troca de idéias e de ma

teriais fijlaté1ico e" I n)I- ,

mísmâtico, O encontro
está sendo coordenado
pelo' . colecionador Rober
to João Eissler e objeti
va organizar um clube'
em que possam se reunir
regularmente filatelilt\tas
e numismatas, oS chama
dos colecionístas postaís
e aqueles que tem . por
"hobby" .colecíonar moe-

das é. cédulas.
-

De acordo com Rober
to Bíssler. existem deze
nas . de colecionadores a

nônimos em 'Jaraguá do
Súl 'e região, -que terão,
dlor�va:q.te, oportunídede
de congregar-se. através

.

de um clube', para trO
,ca de informações, de co:
nhecimentos e de selos,
moedas e cédúlas, práti-

Decretada' -a preservação, _OS.' picos
O Executivo Municipal

assinou no dia 22' de se-'

tembro, decreto' tornando
de Interesse social as

terras situadas' a partir
da cota 800 no Morro do

Jaraguá, composto
.

de
três picos com altitudes
je 926m, 897ril e 894m, que
vêm sendo .vítímas de

agressões predatórias,
colocando em risco os
seus atributos hídricos,
flora, fauna 'e solo, com

prometendo manacli:a)is,
'devastando a sua cober-
tura vegetal, ,a,fugentan
do seus animais e cau-

.

sando arosãó .'
.

dos de preservação per
manente, recomendando
o Execubivo a c1esapro-'

. príação de terras de for
ma gradativa,' de cima
pera baíxo..:com vistas
� sua proteção. preservá
ção e utilização .racíonal.i

Este �,o primeiro 'pas-'
so, abrangendo uma su

perfície de aproximada
mente 30 hectares.: ih
formou Durval Vasel ,

As terras declaradas de
Interesse- social, além da
sua proteção e preserva
ção; segundo o decreto,
destínar-se-ão para a im

plantação racional de
projetos- turísticos, pai
sagístícos e de lazer, cem
ou E>�m exploração ecO
nômíca. aSSIm como à
instalação e manutenção
de antenas receptOl::�s de
sinais de televisão.

AADAY IIlrca

pramoçãl �
-

-' .

beleficenle .

No ano passado, a

COMDEMA, órgão de
assessoremento dc Exe-

,

cutívo, realízou traba-
lho Para determinar a
cota a parti.: da qllal os/
,imóveis seriam declara-

JAAAGuÁ DO SUL

Capital Latino Americana do
.

Môtor 'Elétrico
25/07

1
8
7
6

26/03

1
9
3
4

ca salutar nascida há
maís de 130 anos nos Es
tados Unidos ..

Os . colecionadores in
teressados _ mesmo a

queles qUe nãO' recebe
ram

'

convíts ..,. poderão. -

participar da reunião'
desta

. tarde, ,par� víabílí-
'

zar a fundação do Clube"
Filatélico e -Numísmátí-
co de Jaráguä do Sul.,

(JS Jleiteia' Ie·:
Ib.ria

.. híspitalar
Um melhor tretemento

por parte do Estado para
setor hospitalar do mu

nicípio foi reclamado pe-
lo deputado Ademar Du
we ao secretário da Saú- -,

de Martinho Ghízzo, esta'
semana, dada .a Ilagrante
precariedade .no atendi- t.
mento e falta de equipa
mentos, ._,além de outros.

. POr determinação de
Ghizzo, a Comissão' Mu
n)i(cilpal Interinstitucionál
de Saúde' fará o levanta
mente das prioridades
do município e os enca
miIihará ao Estado, bus
cando recurSos para -�
,implantação das melho-'
tias nêcessárias-.

.
"
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JoãQ,' Maria
.. Q "ito �,l}glQlé de VUUr 'bem os .Ui·pím

,pq:QI... AIfQr" II•. Mtrechal Deodoro 8U., a sua.

.pe1'9, ��Pf' çom'... últtlDu povldldes.
" " ,

.....!

'. J,6lP, �re16g1os, puJselras, anéis, alianças,
-,

.' , aridana, artigos em Quro e tudo o maís para
PfeleJltu �

:_

:'Relo'jaaria ftvenida.' .

Marechal,'Deodoro 4�3 e OQtÚli.9 Vargas nO 9

Mamãe , .. Coruja r
:. .� filhos mereceJq uma loja s() Pélra eles.

Lej. Mamle Coruja o Ql8telo de seu reizinhq. e
.... prIDC8$lDhâ., Enxovélfs par" bebê, roup� in

_.to,..JàVem., peJ\f1J1De&; :bU9UtQrl�, ,rUgo, p'�ua
'

preeeoteL ..,," .

Rua Bado dO'Rio BJiaQ.cQ lQQ. _ "pone 72-'0695

.' ctRURGI�O D�N1lsTA _ CRO-2,.46

Rua CeI. Procópio G�.'s de' QlIveira, 1!34

f,'one-' 12:0209 _ Jaraiuá' do Sql

COMPRE ÇONFlAN1Ç A SEIFERT GARANTE

\

. f"

. M.�r�cJlal Floriano 29 _ Fon, 7i·t911

-'

CarilißÇ)S_9' ,

"
' '"'i::';-.',.:."';':. '�'

...

�"'. :::'..!>-.:.t_....:·�·.t _' ... , ..

A Rou�a InfantIl

._ I,.'

,Av. Oetúl�o Vargas nO 91. Av. Mal Deodort
,

._ _" .: _- '/,' --

..

a, fÓl,s.ta nO 88� _ ao lado de Fapp 'Modas.

-----

CORREIO ,DO POVO
-

.,\

PÄGINA 02

Barão do.Rio Branco, sala 4
FONE: 7·2.2607

J,

Deise Cláudia'
.

Soai'
- -

Cl"istiane' Fortunato
Pais: Francisco

_

(Dorali- �ais: Ermilo José (Mar- P.ais: Odorico (Claudete)
c�) Alve!!, de Sao faulo lI) Soar, de Rio. do Sul. Fortunate., de Joinville

PATRONESSES DAS DEBUTANTES

o Grupo' de Mães da
APAE de r.Iaragué dO Sul _", G··.ente .&.... I f"

"(
. o essessorüa Fundação

está c. vendendo bilhetes . n O' r.'m'a'.ç.... 0-e''8
Cultural de Jaraguá do

de um tapete
.

bordado à .'
Sul, Carlos Cezar Hot-

mão, que
"

ache-se, expos-
fmann, está partlcipan.'

.to na Loja sal)rina, ao
Centro p�Ia. promoção .motocíclístes habiflita- outubro, sempre às 20h15

-do em: Laguna" do Curso

lado- do, J3anco' do Brasil maiÚ'scul;l., que arrancõu. dos , Agradecemos o o filme "Besame -Mueho"
Básico de Museologia.

onde também:há venda elogiOs ipélà decoração, conyite enviado' à colu- com Glória 'Pires, Crístí- Arno Glatz, ínforman

file bilhetes. ,A promoção
bom gosto e bom atendí- na ,

_
ane 110rioni, Joséé WH-

do que 'lançará no' dia

é beneficente e aguarda
mento, Valeu pe$Soal.

\

Célio e Dalva Crtstö- ker e Antoniö" Pagundes
2 de . outubro, em Coru-

�, partícípação- da corou-
Será inaugurado neste vão, da Dalcelís, 'parl-ici·· Censura 14 anos.

pá, o -quínzenärão I'JiOr-

nídade •.
_ .\

. sábado, na rua \ Domingos param no (lia 19, em Be- -A Sibisa, empresa, vol-
nal: de Hansa" r Formato'

Realmente uma beleza da Nova 18; ö Centro lo Horizonte,
.

do .Mínas ,tada ao, crédito pe8SQaL 'tablóide,', com 4"páglIlélS
� 2" Noite Aleinà,' sexta-: Honda HM,. A partír : do' Mostra Mulher. A pro· recebeu convidados para

inicialmente.
.

/

feira última, no� Baepen-
meio dia haverá chope e põsíto, a empresa está sc um coquetel, día 24, às A Weg, que completou

dl� De ,par,ªb�Jls Q LtonS sorteio de brindes aos preparando para abril 18h3'o, v
: para comemorar 26 anos no dia 16, heme-

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

�,...........
.

.....,,.........,,-.-_....,..�_..,..,....................... .;,. 'uma nova loja em ,J�!.' a sua Instalação na Av.
-

nagoou a Reiner Modro
gllá, na Marechal De«. Marechal Deodoro, 141, e, Osmar .Oscar Nagel,

.

roo 10 andar, sala 4. A .colu- pelos 25 anos de dedica-
Neste dia 26, o' Baile na él$:fadece o convite. ção à empresa. Pã.ra�"

da Primavera do Baepen- .Em Corupá, comemo- , béns a' todos.
.

di, com: escolha da "Ga- TOU' seu 10 aninho no -,

rota Baependí'L.: com o' día 20, a Joana Paula, Muito cumprimentado:
Grupo Musical Reli.cário.· filha' de Ademir' -(i<:ida' na . quarta-feira pjelos
Mesas na secretaria· aBlunk), Solamon,- ieta do seus 4::" anos' de Idade, o

Cz$ 400,00 para sócios e vereador Emesto F. preféíto Durval Vasel,
Cz$ 600,00 para não aS- 'l3lunlk\: 'I'ambém aníver- ,uma liderança ínconteste
socíados. saríou, o presidente 'do em toda a regiãº.
Comércío js Represen- Legíslativo .

. '. i

tacões União, dos manos Numa .Infclatíva . do
�-""",,-

Pedro e. Alíeu Garcia; filatelista' Roberto João
mudando-se 'para tnstala- Eissler, será fundado nes

r,ões próprias' no finhl da te sábado, às 15h, o Clu
Reínoldo (Rau, em prédio be Fílatéheo e Numísmä-:
de' boníto visual, moder- tíco de Jaraguä do Sul.
no e que, vem embelezar Colecionadores de selos,
�' cidade. moedas e cédulas estão
No Cine Jaragué, no oonvädedosr Av. Getúllo

. período de 26/09 a 01/, Vargas 145.
. .

'---.-
-

Lourdes . OQ.nther Modro,
�sposa dO Sr. Reiner
Modro,

-

Parucker Lueders;
esposa Dr.( Alido{ L'li<e
ders.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cumprimenlo da lei provo.ca retrocesso na conslrução· civil
- __-

Ex -. seminaristas
Há tempos, por deter-

tera-o
.

encon'Iro minação do Conselho'.,

Regi;oin� de Engenharía
e Arquitetura de Santa
Catarina, fazendo-se .cum-

-

prir á lei 5. 194/66, deter
minou que seria .de com-

.

petêncía de engenheâros'
samterístas a' aprovação
de projetos em obras ci

vis junto a órgãos de
saúde pública, o que era

então efetuada por pro
fissional em medicína .

No entanto, com o passar
do tempo os problemas
vêm se avolumando, sem

nenhuma soluçãO, en

quanto projetos arquíte
tónicos são engavetados
por empresas de cons

trução' civil e profissio
nais liberais, uma vez

que o Departamento de
Saúde Pública (DSP) não

possuí na região o fere
rido profissional para a

necessária aprovação.
Isto tem trazido,

segundo denúncias che

gadas ao "mais antigo",
uma série de problemas,
constítuíndo-se num ver

dadeiro drama, no qual
a própria Prefeitura, a-

o través da Secretaria de
planejamento, é ínsensí-

A Escola Apostólica
Sagrado Coração de Je

sus (Seminário), de Co

rupá, sedia. no dia 11 de

outubro, o 7° Encontro
Anual dos Ex-Slêminal1is-.
tas SCJ, que deverá reu

nir em torno de qui
nhentos associados

. da
entidade que congrega
os ex-alunos da emigre
gação. São esperados
ex-semínartstaa do Rio

Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais e

Brasília.

los atuais semínertstas:
12 horas almoço de con

rraternízeção: Bh30 par
tida preliminar ,de fute

bol e às 15h, ex-Semina
ristas x semínenstas. A
tarde estará reservada
também para vis�lf:ação
ao' museu, viveiro de

pássaros e aos belissimos
recantos qUe o SemináriO
de Corupá oferl�e .

OE] ex-Semínarístes
têm uma Associação, 'pre
s�dida atuelmente pelo
radialista Celso Nagtei.
A confirmação de par-
'ticipação deve ser feita

Do progl'ama consta pelos Fones 72-1777 (Gil
míssa colene às 9 horas, . mar Moretti) ou 72-0699
às 10 horas assembléia (Celso Nagel), para que
geifal e" patalelamenâe .

os organizadores possam
mulheres e crianças as- preparar tO.dos os .dete
sitirãÓ show musical pe- .

lhes· do acOntecimento.

PASSEIO' CICUSnCO FOI SUCESSO

Móveis

vel, limitando-se a ex

pressar que
' 'não é pro

blema nosso". A própria
'Associação de Engenhei-
ros não tem se mostrado

representativa a . ponto
de buscar uma solução------------
rápida e' efetiva, apesar Novas ruasde ser parte ínteressada,
conforme declarou-se. receberão
Enquanto ísso, o setor

da construção civil sofre nomenclaturae pergunta-se: em que
posiçao fica a empresa A Câmara de Vereá

que pretende um finan- dores de Jaraguá do Sul,
cíamento junto ao BRDE, apresentou esta semana,
BNDE e outros? em que projeto que dispõe sobre

posição fica o propenso denominação. ce vias pú
mutuário para a. consoo blícas do quadro urbano

trucão da sua sonhada do município. Pela pro-'
casa própria com finan- posta" a rua 18, em Ne
cíamento praticamente reu Ramos .passa a cha

aprovado . junto a agen- mer-se Guilherme 'SchiO
tes financeiros, uma vez chet, a rua 263 de Mas

quei todos os casos 'éxir. saranduba. 248 _ Gottlob
gem dentre Os documen- Enke, 252 _ Padre Mi
tos o projeto arquítetôní- radinha 265 - José Ribeiro
co aprovado no DSP e 312 _ Angelo Menel, _324
Prefeitura Munic1pal? Amábíle 'Ilecila Pradí ,

Evidentemente a con- 341 _ Anna Müller Enke

tratação de profíssíonaís 342 _ Eugênio Bertoldí.
em engenharia sanitária; 343 Maria Bertoldi

por- parte do Estado, irá Bertoli, 376 _.:. Luiz Ma

depender de editais e rangoni, :;'69 _ Georg .

concursos, com prazos Niemann, .

.

378 _ Maria i

legaiS, contudo é de se Stínghen, 382
. .,.... Willy

indagar até que esse dia Mahnke, 326' _ J,oSé
Narloch. 399 _ Henrique

. Sohn, 440 ._ Luiz Pícolli,
453 -" P�ulo' Schiochet,
4.65 _ Francisco Va

Rini, 473 _ José Pícolli,
485 _ Reinoldo Bartel.
530 _ Henrique Boeder,
580 _ Affonso Nícoluzzí,
597 _ Primeiro Braço do
Norte, 624 .

_ Custava
Lessmann e 331 _ AI-.
fredo Behnke ,

O projeto do Legisla
tivo altera também a de-
nominação de duas ruas;
A rua Ttubarão, após a

aprovação da Câmara e

Sanção da lei pelo
-

Exe
cutivo, será denominada
de rua 175 _ Paulo Papp
e a rua' Bolívla para rua
91 _ Carlos Schulz .

chegue, qual será o pro
cedimento para aprova
ção de projetos junto ao

DSP e Prefeitura? Com a

palavra as nossas auto
ridades.

,

e·na

,MILtON
o Grande Passeio Ci- O troféu e a medalha pe

clístíco da primavera, . lo grupo' maís numero

promovido pelas Lojas so, ao passo que a EscO

HM�Calói, com apoio dO la Pink and Blue foi pre
"COrreio do Povo", Sola- . miada pela uniformização
no Som, Rádio Jare- dos seus integrantes.
guá, Luiz .Kíenen Bebi- As premiações consta
das e Secet, teve a par- ram de troféus, medalhas
tícípação excelente ide camisas, bonés e uma bi
mais de duas mil pessoas cicleta Calai, ganha por
que percorreram na ma- Claudíonor dos Santos.

.

nhã de dOmingo as prin- Os ciclistas maís idosos

cípaís ruas da cidade.· foram igualmente premi
Nenhum incidente acon- adas, sendo eles: Domin
teceu entre, oS pa�tic��i. gos de Oliveira (e5 anos),
pentes, a maíoria de es- Aheín Manske (75 anos)
coles locais, com grupos e Da. Elfrida (65. anos).
uniformizados . e bícícle- Ao final houve distribui
tas enfeitadas. O Colégio . çãO de refrígerantes aos

Heleodoro Borges ganhou participantes. '

HISTÓRIA DE JARAGUA EM ViDÉO
A Fundação Cultural

de Jaraguá do Sul gra
{vou em vídeo-cassete,
três filmes que contam
a história do

.

município
nos idos das décadas de
30 e 40, quando iniciava
sua .vída própria, políti
ca e admínístratívamen
te. 'Ilrês rolos de filme
fOram encontrados nO sô
tão da Prefeitura e gra
\Tados em vídeo,' num. to-

tal de 45 minutos, mos

trendo Imagens ínédttas
da 'hístória de Jaraguá
do Sul, talvez o mais va

lioso . documentário de

que o município dispõe
na atualidade.

Segundo O secretário
Balduino Raulino, várias

cópias serão tiradas, pa
ra, asSim, serem mostra
das li comunidade.

MÓVEIS
-

Tudo a preço de fábrica
Rua Barão do Rio Branco, 72 _ fone n·2487

-

Rua 7 de Se tembro, 525- Fone (0473) '225475
.

'Blurrienélu SC
-

'_
.,.-

,

- >

-, -<
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MENSAGEM: Comemo
ramos. amanhã o Domin
go da Bíblia. "Se per
manecerdes na minha
-Palavra, serei em verda
de, meus discípulos e co

nhecereis a verdade e

a verdade vos überterá"
(Jo 8.32). Reflitamos so

bre este texto: A pala
vra de Deus é a força
libertadora. Os' prímeí
ros cristãos, fortes na

força desta palavra, fo
ram capazes de transfor
mar a sociedade de seu

tempo, Hoje temos nós,
cristãos, uma tarefa se

melhante. pela frente
tomar cristã. uma Socie
dade paganizada, egoísta
e injusta. �, ffi ,��

.Jaraguá do Sul __ Semana de 261Setembro a 02/0utubro/�19_8...;;7 C_�O;_R_R,.....E_I_O__D_O_·_P_O_V_O �......,.._P_Á_Gl_N_A_,_04

Dia tü/setembro
'

Sr. Adolfo Rengel (Ca-
flh Bruno (O- :pilé�; Sr. Almíro Bruch

Luana, 1 a. .

_ (Cuaramírím): Sra. Es-
landa� Lewerenz, Fe��:. "térsia Wolf Köllíng (Cudo, fílho E�al�o (Lu..) rrtíba): sra. Elfriede, es-
Bähr; Crístían, filhö

de O
..

S h-Heíns (Rosanni) Mar- p�stta 'sr ;o��Sl�umk�rdt mI,.. ,

quar .

Sra. Neide· Dumker Fodí,
:Giovani José Podl.: Ma
ristela Ramthum, Luiz
Ricardo Rosa, Amélia'
-Aben Corrêa, Mar�a 0-
nélia Rosa, João Batista

Malgarín Righi.

NASCIMENTOS

Día 07/setembro
Jeverson, filho Amilton

lIdalina) Kreper: Kárina
Edina,. 'filha Edvin [Irací]

. Engel; Luiz Carlos, 'Jr.
filho Luiz Carlos (Ma.
Marlene) Andrade; Sué

len, filha Olímpio . (Vâ
nia) Agostíní ,

Dia 09/setembro
.

Bianca Vanessa, filha
.

Mário (Antonía; Padoan;
Adriana, filha osnir (Ma.
Lurdes) Würger; Ede
mUson Manoel, filho José

(Nelíte] Lucca: Marina,
fdoo Roberto (Rosâni)
Bleithaupt.

Dia 11/setembro ..
João Carlos .Jr: , filho

João Carlos (Luzínete)
Dias; Diego, filho Romeo

(Marli)
.

Nitzke; D�ego
Roberto, filho '. Pedrinho

(Ivone) Sb,ares; Bian,ca'
Lais, filha Valdemlro

(Laíres) . camyregher;
Juliana filha Joao (Ju
venía} 'da Maia;' Savió,
filho Carlos (Ma. Silvia)'
Issago.

i>1a
.

12/setembro
Renê' Felipe, filho Ro�

berto' (Ma'. Jovita) Da-

'niei; Lais cristina, filha

Irio (Lucianaj Imrot�;
Douglàs, 'filh�, EV?I1;l1
(Mar�i) ,

de Brito; Fa�lO
Eugênio, filho Arseh�o
(Mara) Z�ella; Jo�o
Màrcos Jr., filho Joao

M_arcos
'

(Maricild�)
,

p,e-

tryó

ANIVERSARIANT�_ Proclamas de'Casamentos Ilforme Paroquial
MARGOTADELlA (JRUßBA LEHMAl.....N. Oficial ao Ro:- PAROQUIA SÄO

gistro Civil,do 19 Dístrno da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs- SEBASTIÄO
. tadó de Santa Catarina, Brasil. faz saber que compareceram em
Cartório exibindo es. documentos exilridos pela Ieí, a fim de se MISSAS: Sábado, diahabilitarem para casar. OI seauintea:

" 26, às 19h na Matriz,Edital 15.612 de 16.09.87 ral de Schroeder, neste S. Luiz Gonzaga, S.' JuVicente José Gonçalves Estado, domiciliada e re- das 'líadeu, S . Francisco
� Léa Duarte sídente em Jaraguá-Es- ,e S. Pedro; 17h- em SanEIe,

. brasileiro, solteiro, querdo, neste distrito, fi- ta Cruz, 18h em São Joãotorneiro, 'natural de Ja- lha de Brvíno . Zelfeld e 19h30 São José e 20h30raguá do Sul, domiciliado Adeüna . Helena Brueh- São Cristóvão.
.
DOMlN

e residente na Rua Fritz müller Zelíeld , GO às 7, 9 e 19 horas naBartei, 738, nesta cidade, Edital,15.675 de 21.09.87 Matriz; 8h N. Sra. defilho de Anthéro Gonçal- Amanldo Fiellz 'e FJV1ira Fátima, 9h30 Santa Luzia
"es e Inez Gonçalves. Gustzazkí

e às. 16h na Cohab eEla, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro, Gruta N. Sra , perpétuocostureira, natural de São' auxiliar de expedição, Socorro.
Francisco do Sul, domici- natural de Jaraguá do
liada e residente na . Rua Sul; domiciliado e resí
João Klein, 270, 'nesta cí- dente nesta cidade, filho
dade, filha de Waldemiro de Wigando" Fietz e o
Duarte e Alice Mello'Ou- dete Müller Fietz.

.
Ela,

arte. brasileira, solteira, I'Ievir
Edital 15.673 de 11.09; 87 sora, natural de Massa
Juarez 'Müller e Denise randuba, neste Estado,
Helena Bankhardt uomícilíada e .residente
Ele, brasileiro, solteiro, em Massaranduba, neste
mecânico, natural de Ja- Estado, filha de Francis
raguá ao Sul, domicilia- co Custzazkí e Julía
do e residente na Rua Custzazkí ,

Emilio Stein, 357; nesta Edital 15.676 de 22.09.87
cidade, filho de Osni Jallme Lúc'io Morettt e'
Müller e de Gisela Ers�' Zenaide ' MineIli
ching l'v!:iiler. Ela, brasi- Ele, .brasíleíro, solteiro,
leire. solteira, vendedora lavrador, natural de Gua
natural de Massarandu-' ramirím." neste Estado
ba, neste Estado, domici- domiciliado' e . -

residente
Iiada e residente na Rua em Caixa d' Água, em

Procópio Gomes de ou- Gueramirim, nes\te' Esta:-I'
veíra, 1.644, nesta cída- do, filho de Faustíno Mo
de, filha de Alberto retti e �lsa Demarchi
Bankhardt e Iszeloure Morettí . . Ela, br:as'ileta,
Cardoso Bonkhard�. Solteira, Operária, natu
Edital 15.674 de 21. 09. 87 ral de Jaraguá do SuÍ,.
Natalicto Schimans'klt 'e domiciliada, e residenteDia 30 de setembro 'Cecilia Zelfeld

. n.a Rua Francisco Tpdt,Sra., Hilda eSpOsa ..de'
Ele, brasileiro; "solteiro, '70, nesta cidade, filha de�:�Lvésltliel Stoinski, SIi.

. marceneiro, natural de Francisco Minelli e TI€-Arnaldo Laurentino da
Santa Maria-Benedito No- ,resa Minelli.Costa; Sr. Onório Olavo
vo, neSte Estado, domici- E para que', chegue aoBortolini, sra.' Otilia l:iado e residente em Ja- conheclment-o de todos,Gosch (Curitiba)" Simone
raguá-Esquerdo, neste dis ' mandel passar o presenteMüller. trito, filho' de Pedro EditaI, que será pubUcadfl
Schimanski e Maria Schi- pela Imprensa em CarMo
manski . Ela, brasileira, rio, onde será afixado du
solteira, operáría, natu-. T;Jntp 15 dias.

Pazem anos hoje: 26

Sta. - Otíliia 'SchmJitt
Ferreira, em Guaramírím,
Sr. Ingomar Hornburg.
Sr. Walter Lawín. Aldí
río Luiz Oliveira, Her
berto Georg ,

Dia 27 de setembro

Sra. Rosane J. Vailatti
Sra .. Carla Mey Meinert
(Jlle); Sr. llson Lemke,
Sra. Maria Dias Angelo
Sr. Leopoldo Boahammer
Lílíana Horst, =, Sandra
Pscheídt ,

OJa 28 de setembro

,Dia 29 de setembro

,

. Sra. Jeanette Thomsen
Rassele; Sra. Letícia
-Schiochet, Arlete' Ruedi
ger, Sr." Valdemar Viei
ra Charles filho Cláu
dio (Maria Lisete) Herbst.

Dia 01 de outubro,
Sr. Amauri ' da Cunha

Jacobi Sr. Adolar Dani-

Dia ta/setembro
' el Ve;binen, Sr. Rubens

Felipe' José, Wh? Ade-' Roeder, 'RoseIt 'Klein,

nór (Luci)' Bertoh; V�-' ,Irene peI1ei,!a, Sandfla

nessa T!arrÍirés, filha He- Rengel,. Giovana Andrea

lid (Ma. Marlete) Ma- Pradi, em Itajai.
chado.

Dia 02 de outubro

Dia t4/setembro Sr. Irmeu Buerger
Elaine, filha, JQão (Sa- (Curitiba); Bra. Rosali.n-·

lete) Màier;, Eliakim; fi- da esposa de Adolfo

lho Adhmat (Carmem) Bartei, Sra. Apolônia
Garcia da Silva. esposa de Martinho

Dia 15/setembro . Rengel; Nereu T:omasellii.;
Maycon ,Rogetj,' filho 'Arnaldo Ruedigér, Sr.

Jane (Mà. Goretti) N�·' Guilmar Steffens
.

(Mas
nes; Carlos Eduardo, fI- saranduba); Roberto Gru

lho Luiz Carlos (sandra) etzmacher (Blumenau) e

Scaravonatto. Dalton Luis Rublni.

.

Passagens e Cargas·

Só a palavrà de Deus,
�colhida e' vivenciada,
nos dará, a força da
transformação. será que

. ,a nossa vida transmite
aos que convivem co

noSco e que nunca vão a

Igreja, ésta força que
Deus nos comunica na

Palavra? Será que nós
sa 'comunidade está sen

do construída ,sobre a

Palavra de',' Deus e. Se
deixa questionar e ,jul
gar por ela?

,F.ua CeI. ,Prócópio G()mes de Oliveira, 290

Fonrr: 12..()091 _ Jaraguá do SuI"-SC.

.' Oporlu�nidad�

Spezia &,' eia. ,Lida.

Vende-4e loja por
motivo 'de mudança
em Joinville. 1Iratar
pelo, fone 0474- 22-9169

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR,
Madeiras para construção e serviços de trator'
com profis�ionais altamente especializados. ,

'

Rua Joao Januário Ayroso, 7"1 .;... Jaraguá' Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul.:... sc.

Jornai do Interior, �

força da Comunicação
impress,.

.

l.nR,\"/ 'lY
'_ O e spa c h, a I I e l í c i ,0

'

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM lliE OFERECE o MElHOR'
EM ATENDIMENTO.

.

.

'
'

,

7' 1261FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETúLIO VARGAS, 26 - FONES: 2-
·12-2078 '

FALE COM O LúCIO E RETORNE- SEMPRE.
,

"

'

"
,

----.....--....
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Corpo- de Bombeiros- é uma 'reâlidade em Corupá

-

o Legislativo Munici-

pal está analisando vá
rilOs projetos-de-lei, mui'
-tos dos

_ quais há- m��es
aguardam votação. Apre
sentado origina,riamennte
em fevereiro, está o pro
jeto que cO!lçerle subven
ções e contrib�içõeS a

diversas entidaçtes
-

,edu
cacionais, cultutais, as

sistén.ciais, espertivas 'e

recreativas. ' nos
-- valorea

de Cz$ 4.445.000,00 e

Cz$ r .029 . .624, respe,ctli
vamente . Outro, dance
de subvenção a Amvali
de Cz$ 40 mil e, ainda.

Cz$ 50 ro:il à,Açãº Social

Leen Dehon
_ realizou nos

:

dias 6 e 7 de. setembro,
I)iÔ' Salão Par<1quial, íes
tividades na qual

-

arre"

cadou Cz$ 49 mil, que
serão aplicados na con
dusão da sede próprta.
de 250m2, em terreno 'de
1 .200m2. ao làdo do an-

'tigo Salão Cruzeiro.' -

A Preíeitu�a de Coru
PiÍ, 'de outra parte" está
eljaborando a, proposta
orçamentária para o pró
ximo exercício, devendo
ficar entre Cz-$ 45 � Cz$
50 milhões.

Câmara aprova diverso$ projetos
lógios digitais �letrôni
cOs completos, com indi
Cadores dê temperatura,
--já instaladas defronte aQ
Bradesco. proxlmo' a

Marcatto e defronte a

MaJwee, na 'Barra do Rio
Cerro. Autorização está

,sendo ,SOlicitada para
concessão de, contribui- i

ção de Cz$ 7 mil à SU
CESU _ 'Sociedade de
lfsuários de Cómputado
res e ];:quipamentos Sub
sidi!irios de ,SC, para a_
i'nclusão ,da Prefeiltura
no quadro de aSsociadOs
para, C9m isso, obter o

aprimoramento dos ser

viços de processamento
O Executivo está bus-' de dados. através de li

cando 'autórização. para' teratma específica e aS

I eceber em doação de sesf40ramen'to adequado
'Malhas Malwee, três re- iunto -ã() CPD - "

-----

CURSO DE "IPI _ ATUALIZAÇÄO"
O Centro de Apoio Ge- pelo professor Nicolau

rencial I Santa Catarina Nejitaienco. Será reali-,
fCEAQ/SC),

.

programou zado no períodg diurna.

para os dias,28 e 29 do �om çarga h,orária de 16

correnté, o-curso "IPI _ hor�sIaula e a taxa, de

Atualização" que se rea- inscrição é de Cz$, .••..
lizará. no audit6iio do 2.500,00, por partici-pan
Centr.o Empresarial de te. Informações_ na

'Jara'guá do' Sul, dirigído ACIJS.

& Lagartos
FERDIN;A.NDO PISKE

'O Ex-Presidente Fígueí- dois baderneiros; traves=
redo, em Porto Alegre: tidos de líderes sindicais
-se os radicalismos ex- é

-

mais um Sintoma' da
tremados chegarem' às baderna que se arma.

"

cúpulas do poder, na Sua porque está acontecendo
írracíonalídade podem em' todo -

Pais. Usando'
conduzir a Nação ao im- reivindicações salari�
passe, a um. confronto é. cama disfarce, na verde
desse confronto, se

-

fo: de,: o que esses verme
rem abafadas aS' vozes de lhos querem é dar um
ponderados como nós, à xeque .nos empresanos,
desgraça de uma guerra parar o País.. dando asa

'cívíl" . -aos quebra-quebras ge-
Em' outra parte de seu neralizados e dali para o

- papo com centenas de confronto sangrento te-
empresários gaúchos, ó roido por Fi'gudredo se-
Presidente. falando das rá apenas um único' pas-
Forças Armadas, afirmou so. A não ser que nos
que "se elas tiverem de sos

_

governantes 'e- legís
':fnteI'vir, vão íntervtr . a ladores

.

acordem e pas
d�Sjpeito\ do que e�eja sem ii. trabalhar 'PARA,-9
ou não escrito na Cons- povo e para o Brasil in
ntuíção".

.,
, ,

felizmente, -,�, !i�' :J;?reYer.-
Para o jornalista' Car- se que o ceníronto se

los Chagas, a fala, de consu,marà.- :-
Figueiredo rfoi uma ame- --X...X.i..x_
ça e deu-lhe o troca: "Seo" Schmõckel ínvo-
'Nã'o vão maís. general. cou com a .nova nomen-
Nunca maís ... " clatura que o Prefeito

_L_X_X_X_ quer dar aas bairros ja-
ora, o, festejado [orna- raguaenses. Imaginamos

lista deveria, de vez- em o que ele diria se desse
quando, deixar a compa- uma olhada no que qUe
nhia dos grandes figurões rem' fazer' desta cídade
políticos que, sabe-se de via Plano Diretor. do
sobejo. falam de tudo ·.e qual 'g' nomenelatura. -é'
sobre tudo com desenvol- peça das mais insjgIiifi-
tura, mas Sem sentido,' a- cÇl.ntes.

'

penas por falar e apare- .....x_x_x_x_
cer diante do, público, e Senhores Pais e ma- ,

descer cá pra planície, mães: dêem c-arras e mO
ouvir o que diz (; sentir tos de presente a s�s fi
Q "Zé POvinho" e sairia Ibos. Eles gastam de se
daqui conve.ncido d� que divertir. Mas também
a fala de Figueiredo fOi ensine-o§ a dirigir.
apenas a constatação de Dirigir nao é só saber
um fato ql!le todos vêem.' manejar. eSsas' pôtáltes
e sentem. Nada de. ame- máqumas. a,� antés' e -a
ças. Quem não v�- ;que cima de _tudo, respeitar
oS ,horizontes deste País" as leis. e regulamentOs
est&o cada vez màis sOm- do trânsito, á, siiúllização
brios. negros, ameaçado-, os dirieitöa 'de ter�eiipS,
res, à medida que o go- a integridade fisiêä e - cl
verno, se ..-perde cada vez vida dos outros

"

e () seu

mais, a classe política, diréito ao lazer e ,ao des- -

notadamente nossos "'re- canso tranquilos. ��,

presentantes'!, não con- _COlaboração da ' Co
seguem alinhavar a

_

nova luna � SEMANA D9
ConstituiçãO' (o que foi TJIRÂNSI1'O _

feito até aqui nãQ agrada �
a ninguém) e principal- ANA MOSER. a melhor
m$(te porque mentiram jogadora de vôlei do
aO' povo na campanha é- mundo e,stá em casa.
leitoral, durante a qual l;rentou falar na TV, gaa
n}nguém e nenhum deles gue)jou, -emociQllou-se" a

falou em mudar o regi- voz tremel,! e ficou por
me de governo. isso. Nos, nOssos 65 anOs
O feijãö sobe todos os de id�de vimos po.ucas

dias, o salário dos tra- ,pes9O'asI. ass\m ,simtPles�;
balhàdore,s minguà qaqa Maria Ester-Bueno, a
dia mais. as empresas-es- campeã de Wimbleqon;
tão numa encruzilhada Roberto Carlos; Ademar
sem saber- o que fazer Ferreira da -Silva; o cam
� investir? ,Não investir? peã'O do, salto triplo; e

_ ante as indecisões do Pelé! de quem não pre
governo ,e aS mediida� cisamos dizer mais na-

contraditórias que toma. da.
"

-X-X-X-X_
,

O segredo dO sucesso
O que Ocorreu ,aqui em desses braBileiJ."Qs? HU-

Jaraguá do Sul em agos- MILDADE.
to, por_ obra e grélça de ,�,

Cobras
- COfU@á conta

-

efetiva- Espíndola e Waldemíro
mente desde o dia 15, da Silva, tesouraría Pau-.

,

com o Corpo de Bombeí- lo Malheíro e Narciso
ras Voluntâríes, -com 'a ,Nogacz, diretor, Odínir
tunção da corporação, e, Wícziok, Conselho Fiscal
eleição -da primeira <;lire- Nilso Macanhan, Adolfo

e, toria, que tem pela -fren- Baeumle e Rubens Haffer
te .a tarefa de dar forma mann: Suplentes _ Her

-

à ídéía nascida dentro mes Raduenz, ROmeu
da Associação Comercial ' Günther e Manfredo Mil
e Industríal de � criar nitz. Foram eleitos ainda
uma entidade para a sal- 20 membros .do COnselho
vação de vidas E' divisas, Delíberatívo, 10 dos
em casos de sínístros. bombeiros e outros 10

Compõem a diretoria e represententes dos' sód�
conselhos os seguiln'tes:i os eontríbuíntes.
presidente José Norberto FESTA DOS ESCOTEIROS
Müller. vice Curt Línz- O Grupo Escoteiro

mayer, secretari� Isidoro

rn marca cOBvenção em CO e MS
r, 'realiza coo- o Partido da' Frente tóriO �o ReFtaurante

Liberal de Corupá, que Gruta Verde.
tem à testa 'O vereador EM MÂSSÁRANDUBA
Ernesto Felipe Blunk, O ' índustríal- moveleiro
marcóu pare ,6 dia 11' de Pedro Alberto Skiba é o

,O Pa'ttido dos Trabe-
� outubro, uma convenção novo presidente do, dl-

.Ihadores (PT) de Jara- .munlÍcipal extraordíaárte retório municipal do

'guá do Sul, marcou. para para a' criação da Ação PFL de Massafantuba.
cste domingo, dia 27, a Liberal Feminina' (AI"FA) Assumíu ,inter-inamejnte
Convqn.ção Munícípal E' do Movimente da' Ju- em substítuição a Ralf
para a eleição do níreto- -ventude Liberal e, ainda Reínke, que pediu demís
río. Executiva e dos de- aumento do número de são alegando desentendi-

legados, à Convenção membros do 'dire�I'io. mentos internos,'. mas no
.

Regional' na. Câmara de que passará de 21· para entanto permanecerá fi
Vereadores. De acordo JS. A informação é do liado ao , partido. Skíba,
'riam" O presidente Luiz' .presfdente

-

Ernesto ,F. que é presidente da As
Hirschen, o PT possui Blunk, que esteve sexta- sociaçãO Comercial e

211, filiados eJD. condi� 'feirÇl.,· dia 25, e� floria- 'Ilidustrial de -Massaran

ções de votar e
-

de 'se- nópolis, na encontro com duba; dirigirá o PFL até

rein votados, para a for- o presidente nacional do que a situação se norma-

mação do, Diretório Mu- PFL. Marco Maciel. A li_?e, o qu� deverá acon-,

.Ilicipal, composto de.14 Frente Liberal realiza - tecer dentro dos próxi-
memb.rOs�. efetivos e ,.5 dia 28, reunião do dire- mos dias.

membros suplentes"" alem
<,le 4 delegados- â

,
Con-

venção RegionaL
-

, O presidente dQ 1'1'1 em·
ßúnta Catarina•. Eurides
M�olotto, pr!est�giará
a Convenção em, Jaraguá
do Sul. Já está decidido
que Os delegados eleitos,
participarão nas dias 3 �
4 de outubro, da Conven'"
ção Regional, em Cha

pec6.
PT EM GUAR�Dd
1'ambém em Guarami

rim, onde o, PT existe há
cinco anos, será realiza�
d� convenção, daS 8

.

às
, 17 horas, na Câmara de
Vereadori8's. O preSiden
te

,

Luís dOs, Santos infor
mou ,ao "Correio do, Po
vo" que além da conven

ção, o Partido dos _Th'aba
lhadores fará Um en.con

tro entre todos QS 95 fi

�jados e simpatizanJtes
da agremiação. O PlI' de
Ouaramij'rim. que atua
mais na classe rural, es

tá-se voltando à popula�
. ção urbana a partir des-,
te :ano artiCulando o '

l,!-nçam�nto .' de nó�,es
para _ concorrerem,

'.

a pT€"
�eito e vereadOr, n�. pr?-:
ximo ano.-'"

,veoção doininu�-,
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Jaraguä do Sul _ Semana de 26/setembro a 02/0utubro/1987 CORREIO DO POVO

. Äuréa M6.!Jer Grubba _ Tabeliã de Notas e'

.)ficl.al de .ProtesUll de Titulo. da Comarca de I.do Sul

Lan'chonete O Gordo e O Magro
.

Direção der Porte� e Ito
A cada dia, sempre uma novidade deltéiosa'

para você, Visite-noS.
.

A 1.5 km após a entrada da Faculdade":' Jara
gu'á do Sul·SC, na J3R-2�0.

·E D I T A L

ÁUREA MULLER .GRUBBA, Tabeltã
de Notas e Oficial de Protestos de Titulos da COmarca
'de Iaraguá do Sul. Batado._ de S. Catarina; na forma da

lei, etcw--

Faz saber a todos quantos eate edital virem. que
Ie àcham. neste Cartório para protestos os titulos eentra:

ADOLFO GRUNFELD _ Nesta _ CONFEC.
\

.

JOHN Ltda _ Rua 314, S/N �
Nesta c, 'OLIVIO

LANGER _ "Iirês Rios do Norte _ .Nesta _ RE

�IGERAÇÃO JARAGUA Ltda � Nesta _.

.

E' como � ditos· devedores não. foram. encontrados
I ou � recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edi� para que os mesmos com-

pareçam. nesto Cartório, na· Rua Artur Müller, 78" no

prl!ZQ ,da lei a fim de liquidar .0 seu débito ou entã�
.

Gar razão por que o não faz. sob pena de serem os refen
� titulos protestados na forma da lei. etc.

IH/Ja�aguá dO 'Sul, 24 .. de setembro de .1981'.
.

.

Jaraguá "ídeo Clube
DICAS DA SEMANA r

. O Feitiço de .Aqutla. Wargamés. Cavaleiros
da Noite. Apocalipse 2. Stripped to Kill •. Psí-.
cose 3. Sexta Feira Parte IV. Lifeforce. Sonhos

que se tomam realidade. O Cão. é a Rap�séÍ.
A História sem Fim. A última festa de solteiro.
Minha doce MOtOrista.Velório Erótico. Filhos
do Sllêncío ,

'

PARTICIPE DAS PROMOÖÇES DE PRIMAVERA

.

-

CONHEÇA O PRÁTICO E SEGURO I

'!

I.
; c, VIDEO-CHEQUE.

.

.

.

.

JARAriuA·vtnso CLUBE _ Av".GetúJlo V...gas
Do 49 _ 10 andar __ sala 109 _ Fone 72-2059.

E'scritório· .de 'apografia
e Eng'enharia "

DESMEMBRAMENTOS, MÉDIÇOÉS E PLANTAS
-D�. TERRENOS ,EM GERAL.

;
'

..

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E ORo
·çAMENTos.

.

. Enc�amos toda a docuní�htaç�o.
.

Rua Reinoldo Raú n° 86, 10 andar, Sala 3
'Edifício Mário 'ràvares, próximo do

. Po�to de

Saúde!, '. .,'." .. '

" E!Óíltactoí:, JfO.D� 72�141Er'

Dia 27 do corrente, "Prof. Vence9.lau Mu- Afrânio .Peíxoto: "Só o

aqui estarão os famílía-. níz". O Professer e pre-.Ó que escreveu nas almas
res do Prof , Venceslau Mu- feito AJcE;!u Swarowilkli não morrerá". Vences
nis (10 filhos vivos, /20 fez o prefácio, dizendo lau Muniz é 'um dos ho
netos e 22 bisnetos), pois dentre, outras coisas. que menageados, pela Prefeí
marcará o Centenario de tínhamos até agora "a· tura, nestes festejos dos
Nascimento, do grande e- penas um pequeno perfil 117 anos de Bmancípação
-ducador e jornalista de do Mestre. Faltava um de Rio Negro,
escol. Às 10 horas será retrato de corpo ínteíro,
rezada Missa no Santú- de Venceslau Muniz. NO"UA _ Transcrito do
érío Bom Jesus

-

da Colu- jornal "Tribuna da Fron-
na, de Rio Negro e, à Com o enfoque psícoló- tetra" de 12.09 81, de
tarde, no Clube Ríone- gico, do lado íntimo do .. Rio Negro-Pk , E aqui a

grense, Venceslau Muniz biografado. oe sua al- crescentamos que o
.

nos
Filho (Lalau] estará auto- ma' enamorada. E seu so colaborador José Cas
grafendo seu l�vro "En· vulto cresce 'com o acen- tílho .Pínto que foi aluno
tre Cartas e Bilhetes", der-sé 'o lampadário ín- do Sr. Venceslau Muniz
correspondência trocada terior, 'pela pena de seu no curso ginasial do
entre o homenageado e filho cresce com a aproo . Instituto Rionegrense de
sua esposa D. Dalila xímacão . Comprova a Educação e Cultura. e
desde a época de namo- transparência de' uma cujo livro "Da Tferra E
ro,

.
Toda a edição será vida perttcular, í;n'tima,

, Do, Cosmos" Ioí prefacia
custeada pela família pura e santa e, agora, a- do pelo refe�O profes
Muniz e o produto da berta a todos oS seus ad-. sor, estará 'presente a
venda de cada exemplar míradores" . .. E concluiu esses . festejos amanhã,

, da obra será destinada com uma frasel de ':RuJ; dia 21, 'em Rio Negro _

-à Biblioteca Munic�l, BarbOsa endereçada' q. Jaraguá do Sul, 21/09/87 .

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Com relação a'O epontemento do título DS-'

16�,. vencimento 19.06.81, Cz$ 519,91, ceden
te Editorial Catarínense Ltda, de Florianópolis·
SC, íontra Árt�l'1to Estúdio Gráfico Ltda, men

cionado no Edital do Tabelionato Áurea Mül
ler· Grubba, na edição n° 3.455, de .19 a 25 de
setembro, o Banco do Brasil S.A., esclarece
que o. mesmo é indevido em face de sua Iiquida
cão no vencimento, pelo serviço de compensa
cão, em outro estabelecimento bancário .desta
Praça.

Centenário do 'Professor

Serraria' . Jaraguá' Lida•.
. (BEHUNG)

Vendas de madeira em geral e serviços
.

de
serragem I ; j ,

. I

Rua Sã� Jose no i43 .... Baírro-Jaragua Esquerdo
Fone 12-2963

.

I
PÁGINA 06

M,uniz

"

ABANDONO DE

EMPREGO

De conformidadeI.
com o artigo 482, Le-
tra I, da CLT, convida
mos o SR. Sérgio AI·
ves, portador da car-.
tetra profíssíorial nO
083005, .séríe 0001G-SC.
a comparecer em nos

so departamento peS
soal até 28�09.1981�
para 'reassumir suas

funções, sob pena de
ficar ceractetízedo o
"abandono de

. empre•
go",

METALúRGICA ',.
LOMBARDI LTDA.

I

Confecções Sueli Lida
. Vestindo bem SeDhoras e Crianças .

Vá conferir a mais variada coleçlo aproveitando
.

as vantagens do preço e crediário Sueli ' .'

.

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

, F. 7,2-0603 Jarag:uá do Sul _ SC..
Loja 2 Rua Reínoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _
Jaraguá fio Sul _ SC.'

.

,
, CliDlax'

__.. Magaz�ne,.,

.

,

/ TUDO PARA NOIVAS·

MODA MASCULINA � FEMININA E iNF!NTlL

Jaraguá do Sul ,:_ .Av. Marechal Deodoro '260 _ -POM 1-2-0968
:..... .>

..
'

.....
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Hansa Humboldt
ontem' .'

- Corupá
hoje r

Corupá esta prestes a

ter seu primeiro livro e

ditado' sob o titulo .ací
ma grifado, O incansável
e

'

dedicado pesquisador
lGerh'ard Herrmann, que
desde -os Idos e .1930 vem

se dedicando ia pesquisa
e coleta de informações
'sobre a imigração em

nossa Estado e mais pre-
cisamente sobre Hansa,
Humboldt hoje Corupá.

Filho de Georg e Kla
ra Herrmann, imigrantes
alemães que aqui aporta
ram no ano de 1900 ,

Nascido em 1906, Ger
hard Herrmann, aos ,81
anos de idade, viúvo
recenbemente. . pensa, se'r
hora do público conhecer
o árduo, valioso e grati
fícante trabalho que du
rou praticamente toda a

vida do pesquisador,

No entanto, depara-se .

com a,morosidade e des
caso com que as' lideran
ças municipais tratam do
assunto; não sendo pos
suidor de recursos finan
ceiros para editar 9 li
vro, fica no aguardo da
ssnsíbílidade e' boa von

tade daqueles que deve
ríam, mcentivar e dar
conclusão à obra. Ou se

rá que cultura não da
voto Não acredito que
haja desíníormação jun-

'

to aos governantes da

quele município quanto
a Lei Sarney. que bene
ficia a cultura, basta
usá-la!

Embora muito tempo
já se passou desde que
solicitou-se o apoia,' te
mos esperanças no bom
['2nSO daqueles homens
que governam ,a nossa

amada Corupá .. Façamos
algo pata que não tenha-

I

mos que lamentar num

futuno pI10XlmO o vazio
que se instituirá naquela
cidade quanto ao seu

passado. (Zigmar Raeder)

r

�
,

�

-teVE A JARAGuA PARA SUA CASA'
Nossos produtos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa, Tecidos para C0a:tirias e Vestuário; est�
disponíveis no Posto'de Vendas sito a DR. 280,

Km 54 - Guaramirim.

JARAGUA FABRL SA.

I i
:

BarniJmZO DE DIREITO DÀ COMARCA
JARAGUA DO SUL

..0' Doutor Júlio César Knol� Juiz Substítuto
em 'Exercicio na 1', Vara da Comarca de Jafa·

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
ua Lei, Etc.... ,

FAZ SABER a todos quantos o presente
,edital, de citação, com o prazo de (::''0) dias, ví- '

reli ou dele conhecimento tiverem e ínteressar
possa, que por parte de MANFREDO SCHAL
DACH e ILCA SCHAL])ACH, brasileiros, casa

dos, residentes e domiciliados à Rua Roberto
Seidel s/n, nesta Comarca," Corupá, através de
seu bastante procurador, advogado, Dr. Alci
des Cardoso, foi requerida a ação de USUCA
P�ÃO N° 11.024, para aquisição do seguinte
imóvel: _ uma área de terre sem denominação
com .a metragem quadrada de 16;SOO,OQm2r
com as seguintes dívísas e confrontações:
Pundos: em uma linha sinuosa com 4.94,75m,
com e> Rio denominado Rio Novo, fazendo Iren
te com terras dos suplicantes ou melhor de E
valdo Schaldach com 405,00m. DESPÀCHO DE
FLS.' 08:' � Designo o dia 29/outubfO/1987, às
14.:00hs para ter lugar a audiência anterior
mente (designada, cumpridas as demaís de), di

go, preliminar. Por' mandado, íntímem-se as

testemunhas arroladas, citanda-se aquele em

cujo nome estiver transcrito o imóvel Os 'seus

couírontarrtes e o M ..P., pol' edital, os- réus au

sentes, incertos e desconhecidos, com o prazo"
de 20 dias, Cientifique-se, pai" carta p_R, para
,os fins do §2°, inciso II, do art. 942' do CPC"
os representantes da Fazenda Pública, da União
d�.! Estado e do Município. JS. 18/agosto/1987
(as) JÚLIO CESAR KNOLL - Juiz Substituto
(�I!1 exercício. E, pare, 'que chegue ao conheci
rr.ento de todos Os ínteressados ausentes, in

certos e desconhecidos, foi expedido c presente
edital, ,que será publicado na forma da lei e

afixado no local de costume, às portas do Fó
rum, correndo o prazo de 15 días. para contesta
rem, querendo, à contar da' sentença que just
ficar a posse, sob pena de serem tidos coma

verdadeiros os fatos alegados pelos autores,
Dado e passado nesta cidade de Jeraguá do

�ül, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do
aDO de 1987. Eu, (Adolpho Máhfud) Escrivão
Judicial. o subscrevi.

JÚLIO CESAR KNOLL
.Jufz :Substituto em exercido

Escritório, 'Contábil
Oferecemos serviço. de contabilidade em

geral e essessoría especial às micro e peque
nas empresas, Desconto de 20% à associados
da AMEVI.
Rua Venâncio da Silva Porto, 331 _ Ao Iado da
Comercial Flor:lanl

-

,

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS

Direito Civil _ Criminal_ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mar. Deodoro da �nseca
Do 91 _ Sala 1

Rua Reinaldo Rau 61 ....: Fones 72-1390 e 72-2321
_ CRECI 6;43-J.

'

V E N,D E

Um Terr-no na Rue Joínvílle com área de
208m2, px.. Trevo de Schroeder .

Um Terreno na Rua Joínvílls com área de
.

2. 060Ih2, px , Portal.

, Um 1�erreno na Rua 274 _ Jaraguá Esquerdo,
com' área de 433m2, px. Colégio. ",

.

'

Um 1!erreno com área de 439m2 na Av. Getú
lio Vargas px , Correio

Um 'lterreno com área de 840m2 na Rua 25 de
Julho px . Trevo Vila Nova/Ilha da Figueira.
Além de outras Casas, Apartamentos, Chácaras,
Terrenos, Áreas Industriais e Comerciais. Con
sulte-nos. '
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"CORREIO DO POVO-:Jàrl)g��rdo 'Sul _,Se,nana de 26/Selembro a 02/OUtub:tn/1987

-

.

CORREIO DO POVO
FUIldaàQ/IO maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio V� Schm:öokel.Jorn. Prof. DRT-SC
n. 129 e Dir. de Empresa Jomalístíca n. 20. t-'V!�m
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.

Cat;Reàator: Flávio J. Brugnago - DRT-SC D. 214/
84. Repórter: Yvoone A.S. Gonçalves - DRT-SC n9

219/84. Redaçio AcbDinistraçio e PubUddade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de . Oliveira, li9 290 - ex.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2SO-J(Ll'agu'
-

do Slill-SC

:bnpresso nas oficinas da Organização
'Contábll "A' Comercial" S/C Ltda.

Assinatura para Jaragu' do Sul .; , • ! • • •• Cz$ 400,00
Outras cidade. _ .- .. .. .. .. • •. Cz$ 500,00
Número AVUlso . , , .•..••• , •• , , . • • • .. :z$ 8,00

. Número Atrasado .... , .. � , ; , ... , . :'. .ces 12,00

Représentantes credenciados: Pereira, de Souza, &Cia.

Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

paI
.

Propaganda Representações Ltda.

-Este ...Jomal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Relojoaria . AVENIDA
.

As mais· finas sugestões para .presentes.
jóias" relógios, violões, troféus,

medalhas e artigos de ptataria estão Da

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na �etúDo Va�J8J

Funilaria Jaraguá Ltda e.,
,

Calhas para todas as fínalidades

Agora também aqaecederes B

eoerala solar.

Rua Felipe Schniidt, 279 - Fone 72-0448

VIAÇÃO CANARINHO LIDA.

Programe bem as suas víagensde férias e

recreação. A "Canar1nho" coJoca à sua dis

poSição Os modernos -e confortáveis ônibus da sua

frota_, Venha conversar conosco.'
Av. Mal. Deodoro, 987 �

Fone 12-1422

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGUEIRA PRI;TÁ)

TUBOS SANTA HelENA J,..TDA,

FÁBRICA: RUA JOINVILLE: 1016- FONE (0473) 1'2'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOI't'II'$, 99- FONE (0473) 72·0066
.

JARAGUÁ DO SUL- SC

F�o to L'o S 8,
Fotografias _ equipamentos de c1�e.

foto _ som e video.

. Marechal Deodoro 302 Rone 12-0181

-

Lanznaster
:e HQRA DE BR;ILHAR

Jóias, relógios, alianças' i:'
.

< presentes finos é com a nOYé'.

L A N Z NAS T F. Ro
Marechal Deod<?ro� 391 _ Jàraguá do Sul.

AIA H1st6da, di: Bolle· .... DIG pode flcar �s() Da saudade"
O PBSia<JO Só é importailte se o seu. tempo foi bémI empregado.

Barao de Itapoou
CONFIRA ,i\ HISTÓRIA ...

, . HA 5TANOS Bmmendoerfer reunía-se que foí vencida por Jê-

,...Em 1930, a politica em uma feSta íntima, ,no nío da Silva Quadros.
fazia Suas vítimas , em dia 7- de setembro, para ...HA 22 ANQS

Jaraguá como distrito cio comemorar o aníversá- ,._Em 1965, nos dias 11

município de Joínvílle, e rio de dona Maria Luíza e 12 de setembro -a Co

por ísso a Oposição à si- Bramendoeríer, vmva, munidade Evangélica Lu

tuação [oínvillense me- que.completava 90 anos terana de Jaraguá do

recta censura aos modos de idade. 11l'adicional Sul realízava grande fes

da propaganda. Na praça família não somente no ta popular, cujo resulta

em frente da estação (ho- nosso município, mas no do reverteria em
-

bene

je a praça Expedicioná- próprio Estado, os seus fícío da reforma da igre·
rio) usavam da palavra- Hlhos José,' Jacó, João, ja do centro, "meds um

.

'drs, Plácido Gomes .e Floriano e 'Adolfo e do- monumento a embelezar
.

Carlos GOmes, talando na Christina Prochnow _a Metrópole do Dínamís-

em alemão o candidato a, Emmendoerfer compare- rno, e o próximo Cerfte
prefeito Max Colín a cu- ciam para comemorar tão 'nárío de Jaragua do Sul

ríosos e correlegionários grata efeméride. ,
terá"maís brilho e es-

em número aproximado ....A r:�da.çã'O do "Cor- plendor". - .

de 120 pessoas. Em Re-. reio do Povo" recebia
.

_Era ano de eleições e

torcida,· dizia-se, a fre- "A Escola" jornal das a- o PSD saía com a' candí
quêncía era regular, mas lunos dà Escola Estadual datura de Loreno Anto

um cidadão jogou a um de Barra do Ribeirão nio Marcatto e a
.
UDN

àos candidatos a Conse- Grande, então copetente apresentava-se com o

lheíro Municipal pela o; mente dirigida -pelos 'prQ- candidato Victor Bauer,

posição a acusação de fessores Giardini Luiz numa. campanha de aba-

não ser- catarínense. ou Lenzi e JOsé Ploriani . la\r os mais sóli-

melhor, não ser jaragua- No dia 6 de- setembro dos a li c e r cle s pe-
ense para exercer aquele. casava o jovem Roberto la Ierocídade e empenho
cargo. A Imprensa local Wehrmeister com a. se- de divulgar os candida

abria espaço de primeira l�horita Leocádte Gaulke, tos a Prefeito Municipal
página para censurar essa resídentes em Itapocuzí- de Jaraguá.
conduta: HE rídícvle essa nho, neste município, ... ,0 Inspetor Escolar

accusação , .Jaragué tem _A. Assembléla Legís- Horávio Hipólito da sn.

600;6 de seus e1ieito:rkS, lativa do Estado elegia va tentava coagír as pro

que não são filhos' d'aquí o deputado Artur' Mül-' íesserss, . "sjurripllancroi'''
Vieram de Blumeneu. de ler para a Comissão de entre uma j, outra' folha

São Pedro Alcantara, de Negócios e Contas Mu- de pagamento, na Cole- ,

Itajahy,
. de Rio Grande nícípaís.

-- toria, algumas dessas fo-

do Sul, e de toda parta, lhas na suposta intenção
mas todos elles aqui es- •••HA 30 ANOS de tentar a coação. O

.

tão trabalhand� .. pelo
.

.....Em 1951, o Brigadeiro �?�etör Mauro Sc�naider
progreSfk> elo dístrícto e, Eduardo Gomes víajava J.ruhmava o Inspetor SI

�evem merecer nOßsa. es- pera Belo Horizonte, pa- d�volver, as folhas -
des

tíma, e �ozar oS'''lnesmos ra assentar com seu ad� vladas, dISSO tendo toma.

'di�e�tos. O,' �esto'-sena vogado, 'pedro Aleixo, a ,do< coalieciment:i> '� MMo

baulsmo estupldo., Va.- apres.entação de qUeixa-
JUIZ, pOr pouco _nao sen

. mo� expulsar daqUI. ,os: crime contra o General do lavrado o flagrante e

Breithaupt, Os SchmnH, 1;eixeira . Lott havendO enquadrado o mau fun

os' 'MarcaW:>,? velho c�nferenciado �om aque:_;- donári'o
.

�OS\ ar'tigos. e

Grubba e os M�ller, to- Ie famoso causídico, p.elo nos corretivos da 'LeI.

elos os 60% de fllhos de espaço de 3
.

hor,as.
.

A .•• íIA 10 ANOS

o?tras terraS e veremos queixa-cdme, seria àpre- ...Em 1971, o prefeito
SO com. as Jara��enses, ,sentada, também, em no� Victor Bauer, nO seu se

onde bcamos: �has cen. me do Brigadeiro Guedes gundo períodó de gover
s�r.a que, aqUI flzemOs aO Muniz, do Almirante A- no, söb o título AOS

�leltor do P:R:C. tpar morim do Vale.e do" Ge- E1/ERNOS DESCo:N'TEN
t�do Repubh�ano Catha- neral Juarez. T'ávorá. TES, liberava nota: re

nnense) ta�bem merece Como se sabe os ofici- clamando tontra a tm
a Max Cohn, ,que pec- ais reclamavam do 'poder prensa' fahida, 'escrita e

cou, em Seu dIscurso. pe- judicial umq: reparação televisionada, que .
con-

10. _mesmo ,fa�t? D�l�e' pa,ra/ a acusaç�o a . eles 0_:nträ'va ,sn:a pre�dupa"

,.
mo nos de balnsmo� " o: feIta, ,em BoletIm Secre ç9-0 na -poda das arvores

dOSd n�s SO:;lOS b���el�� to cl?, Exército" de que, em. Jaraguá do Sul;_ fa-

. I � .. en ro � .. n 'e' _ estarra� preparando ,a zendo com que a' cidade
, irI�i temos 19uaes dI!'_ 1

.
,subversao da 'ordem ,conS- fosSe manchete nos prin-

I
os

""6 rth' S hl"
titucional, inclusive o ás- cipais órgãos de divulga-

....lV.la a c unzen a ..

dr" M'
-

d E t rl
.
.'.

"t
sassmlO o p opaO' 1- çao' o s a.,.p·.

r nUnCIava a apresen a... 't d G
.

A
.

.

,

I
-

d M" h b ::.:. niS rO a uerra. s e:x- .....:0 Besc Clube assma-
çao e are ena enu l'

-

d
"

't A ,
,

(N <t d F d )
.

8 h p Icaçoes o MimS ro va c.onvemo com '() HOs
01 e e a as ,as s 'TI�' ,

L tt S
' ISt· An

"

d'
cl d' 24 08 30

. ljt:lxeua o, ao upre- pIta an o. tOmo e

'sel- omBlllhgO'e
. b'f�o mo Tribunal Federa},· fo- C�uaramirim, quand.o o

a ao u rr,
.

m ene 1- "
.

<d r d
'

P
-

'd O h-I f<
.

.

d t -' d
'

__

Iam eonSl.e a as msa- reSI e.nt� ec s ,er ·'ír-

CIO,. a cons ,r��.çao a 1 tisfatófias, Dàí a jngis- mava o dbcumentÍJ na I

g�eJ� evangehca de Ja- tência daquelas altas pa- presença do gerente do
ragua. tentes mIlitares. O mi- BESC, sr. José VenânciO

.

....HA 40 ANOS ni,stro Lott ainda hoje. Perei;a e os diretores

.

' vyve e foi candidato a Luiz Mário Machado ,e
-Em 1941, a família Presidente da República Eugênio V .. Schmäcldel. I

-------------------------------------------� --
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.tENNY COSTA DE
OLIVEIRA E SILVÂ

Missa,·- 1 Ano
d'e 'Fal,ecimento'
Os faItl1l1ares da que
rida e sempre lembra-
da.

'

,convidam os parentes,
amigos e pessoas de
'suas relações, para .

a!

míssa de primeiro ano

de falecimento, ta ser
celebrada no dia! "1o
de oujtubro, às 19h30
mín, na Igreja 'Matriz
São Sebastião, de Ja
raguã do Sul.

Cilull'
Evangélica

CULTPS: Domingo,
(15° após 'Ilrindade) , às
8h30 em alemão e 19h
em português, SENHAS:

'Em plena luz nos faze
, andar. Ninguém 'nos
possa separar de tua gra
ce, ó DelJ.S do

'

amor.

Bendito sejas, Salvador
LEMA, DA ,SEMANA:
Lançai' sobre Deus todas
a� vossas

'

ansiedades.
porque ele tem cuidado
de vós'. 1 Pedro 5.7'.

IMELDA BES;í;N
,DERETfl .

"

PÁGINA 09

Você é uma mãe mui
to feliz por ter sido eS-' .'..::.===::::=================-1
colhida para ser mãe de-,
les, Os trigêmeos que
dia 23 de setembro com-

.

pletaram 7 anínhos _ o

Juracír, o Jurandír oe

,

Jucemar , Aqui Vão os

nossos parabéns. à .vocês
.com muito carinho, cl�
.seus primos e tios, prín-.
cípalmente de Blásio �
Maura.

.

CORREIO DO POVO

/

, ,COOPERJ\TIYA AGRlCOLA MIS1I'A
ITAJARA LTDA

.

ASSEMBI1áA,' GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE �ONVOCAÇÃO
De acordo com o Art; 26 do Estatuto Social

da Cooperativa, convoco os srs, associados, em

pleno gozo de, seus direitos para Assembléia
Geral Extraordinária� a ser realizada no dia 03

?e outu�fQ de 1987, no Salão São João,' sito
a Est,rada Itepocuzínho, S/N°, Município de Ja

rag�a. do SuLSC, em primeira convocação com

? mmimo de'2/3 (dois terços) de seus associados
.es 08h, em segunda convocação 'cam o mínimo
da metade maís um de, seus' associados às 09h.
em terceira e última convocação com a presen
ça de no mínimo 10 (dez) de seus associados às
lOh., na qual havendo 'número legal, 'será dis
cutida a. seguinte:' '�.

ORDEM DO DlA
1 _ Autorizar a aquisição e Instalação de um
silo metálico com capacidade para 28.000
sacas de arroz em casca, com acessórios,
um secador ihtermitente Com· capacidade
de 300 secas, alteração na instalação elétri

ca, um caminhão de porte médio trucado .

2 '- Autorizar a contratação de financiamento
. para aquisição dos bens acima, bem como a

garantia os bens da Cooperativa ao órgão
ünancíador.

.

-:; _ Assuntos Gerais.
Para efeito de cálculo de "quorum" a Coopera
tiva é composta por 212 associados.

Jataguá do Sul, 21 de setembro de 1987

rara 'R,ás,
.

seguro . nãl é só ,garantia de riscos

.. Seguro. é
. Preslação de Se"iços

ERMINIO MOllETTl
PRESIDENTE

Um ·toque de amor. Dê flor� il_ que� você

ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentaiS, corou, com eatrega a domitHi.o.

. Casa: dás: Flores
Reinoldo Rau 806, eSq1J.ma com a Joio Píeeolí.

,

Dr. Altevir A. Fogaça 'Júnior

Ora. Osvalina Vargas Rodrigues
ADVOGADOS

Rua Dominios da Nova 102 _ Fone 72-0498-
. JaÍ'aguá do SUl-Se '. .

COD,su,IIe - nes

Lan.ehonete Disney
,

Lanches,
.

refeições. bebidas,' 'sorvetes e ponto
de encontro para um _bate papo amigo, Queremos

1

Servir bem. Aguardamos a SU'i visita ..

Marechal Deoidoro 507 _ defronte o Colégio
São ,Luis.

II Restaurante Itajara
AGORA SOB A DIREÇÃODE

CARLINHOS EVALDO
/

Continuamos a dísposíção 'd.e todos.: com o

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

"

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237

Assistência técníca de Máquinas de' escrever,
calcul,ar, . Autentícadores, Caixas Registr-adoras.
RelógIOS de ponto e Mão de obra. . CONSUL-
TE-NOS. '.

-

. I
Rua: Ven4ndo da Sllva Porto, 353 ' .

- �,

Fone: 72-14g2 _ Juaguá do $uJ.
'

-

I'

ComereíclFloriàni
MAQUINAS E EQUIPAlVtENTOS

PARA ESCRITQRIO'.

I

��===============---=======d'
ELETROLAIt

.

Comercial de Peças Ltdá•
ASsistência técnica em mäquínas de costura

Industríaís e domésUcas, peças, acesS6rlO:$ e 'agu-
lhas em geral.

'-

Oferece - também assistência técníca autorízada
em

�
aparelhos Amo, WaIita, Bntan.la" Black ". & ':

Decker, Faet, GE, metrolux, Fame, Pandora; - For
nos' Lyer, além do mals completo estoque de pe_:
ces e. aceSsórios.

,

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

Jaraguá do sul-se

IIiTERIMOYEIS
Intermediária de,.,
Imóveis Ltda�
-VENDI!-

_1 caSa em alvenaria com 200m2, na Rua CeI.

Procópio Gomes, terreno de 600m2.
_1 esse mista com 130m2, na rua Fritdrich . W.

Sonnenhohl. próx. Weg II'-
,_.f terreno no Loteamento Centenário. com 392m2
_1 chácara com 8 margas, 5 lagoas, casa e ben
Ieí tortas em Schroeder, próx, centro.

R. João Piccoli, 104 - fone 12-2117 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

Ci/elo de Estudos Iraz Pedro Ivo, a
.

Jaraguá

Na terça-feira, -.

'

na .-a

bertura da fase. conjun
tural, proferirá a pales
ta o governador do Esta
do Pedro Ivo Figueiredo

-

Campos.
.

Guerra, todas de exce

lente nível, segundo os
- 85 estagiários do Ciclo.

No dia 29 próximo co

meça a fase conjuntural,
agora no auditório .da
Assodiação Comercial,
conforme informaram os

coordenadores Reiner
Medro e Jorge Henrique
Brognoli, adiantando que
está acertado o período
de 26 a 28 de novembro

para a viagem de estudos
dos estagiários à Embra-

.

.
.

Poslo
-

de . Vendas MarcaHo-
Chapéus, bonés, vPelr�. caimIlsas, shorts,

bermudás e cordas.

Em frente à - fábrica. Amplo estacionamento.

Encerrou-se no dia 21,
segunda-fieira, com a

palestra "Ação Governa
mental". proferida pelo
proíessor Victor Pernan
do Sasse, o período dou
trinário do 10 Ciclo de
Estudos de Política e' Es

tratégía, evento
_

promo-
. vido pela ASsociação Co
mercíal ê Indústrial de

Jaraguá do Sul, através

da Associação dos Di--

plomados da Escólá Su

perior de Guerra (ADESG)
€_ que vinha até

-

.
então

sendo realizado no audi
tório da. direção geral
'do grupo Weg. Este pe-
ríodo teve início no dia
10 deste' mês e constitu
iu-se de / conferências
proferidas por membros
da- Escola Superior de

. FURGoES, FURGOES ISOTSRMIcOS E FRIGOiUFICOS
J.ragu' Esquerdo. Rua Dr. Enrloo Fermi, 113 � -Fone 72-1071"

pAGINA 10

�! Nós temostudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer

_-ã linha Chevrolet 87 ..
Conheça em nossa lcja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.

_

Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
, 5&18. roàan�o oo:m o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,'

,

.

- Diplomata, Chevette ou Marajó, .

Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
,

.

financiamento tacílítados, '.."

GREVES E LUTA. SINDICAL

da .IgrejaA

Emmendörfer Comércio de. Vefculos Ltda.
Av, Ma,l. D�e)de),?55I - Fones, 72.Q6SS e 72-0060 - .la,aguá de Sul:_SC

, '
_

OPPU·S.,
Vídeo' ClUbe" e Locedere

LANÇAMENTPS DA SEMANÄ

Xou Çiel Xuxa (Infantil) � Sem- PtTcão (Aventura) Pequeno Loja dos HorroreS (Ccmédía): .Crímes

do Coração (Drama) _ Croc.OdUo Dundee (Aven/Com) _ A Longa Sexta-feira Santa (Polícíal] -
Clube l�OS Homens '(araina) .:_ Três Amigos ,(Comédia) - Sangue de-Caçador (Aventura) -

Orsçãe para um Selvagem (Aventure) _ Jornada ms Estrelas IV [Pícção] - Garotas' Modemàs

(Comédia) Dois 11iras em Aparos (Policial) - The Kmdred (Terror) - Corpo Mágico (pornô)

e Ern Busca .do Prazer {Pornô}.

_/_

PiazeEa
_
FOtO _ SOM e' vtD,EO s

Av. Mal. Deod�ro 252 Fone 72-0281.

'fÇ
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O Centro Educacional OS 80 ANOS DA ESCOLA JARAGUA
EvàIigéli,c:o realizou 1).0
'último sábado, no Salão
da Comunidade Evangé-'
lica Luterana-Centro, uma

.suculenta feijoada, 18m

homenagem ao Ex-Aluno,
como parte das comemo

rações dos 80 anos, da
Escola Jaraguá, que
:transcorre no ano em

curSo.
,

Dentro do 'programa
em ambiente que lotou
'integralmente o "Salão :

da Comunidade, foram
.

'hömenageados todos Os�
,

'ex-alunos, através das

o'
primeiras alunas da es

cola, nas pessoas queri
das Senhoras Carolina
Büchler e Käthe Rudolí,
antecedido de diversos
números de cante e dan
ça por alunos do �stabe
Iecímento, muito ap1au1
didos.

Destaque se deu tam-
,

' .

bém, à figura do finado]
Prasses Ferdinand Sch
lünzen, 'através

_

da neta

,ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE

o NETI a Terceirae
O Departamento de

.

Apoio, à
.

Extensão, .da
'Pró-Reitoria de Pesquisa
e Extensão, de Univer

sidade Federal de Santa

Catarina, está ímcãando
para as pessoas acima de

cíquenta anos um' novo

curso, denominado de
Santa Catarina niL' déca
da de. 80, que tem a co- "Ontem o menino que

ordenação da prof. Neu- brincava ms falou que
sa Mendes Guedes e da hoje é semerite do ama

Prof. Aurora Gaulart .18' nhã, para não ter
,

medo

vem sendo apresentado que esse tempo vai pas
no auditório do Dep. de sar" (Gonzaguínha}. - Te

Ciências Médicas. mos a convicção da. que

Já que se questiona o t�do �er hu�anp é
.

um

homem na sua terceira _

vocacionado ao sucesso,

idade, 'vale a' pena a a? ser meís. Por, causa
transcrição de um artigo disto, temos também a

estampado da rEM,sta con:ri:_Çlã'o d� ,q�e .

esta

BraSil Rotário ,escrito pe- vo�a�ao hl�to:1ca,_ on

lo rotariano Silvio Neves tológíca e crIsta do ho

do Rotary Club de Ituiu- mem, faz de�e um ser de

tabact o', de Maio, MG (Dis- ,luta, �a ansiedade de .su
trito 453), como -homena peraçao d?� desafíos,

, .gem singela às duas pro- das. contradições que o.

fessoras acima mencio- mundo lhe .apresenta.
nadas' e que estão rece- Esta luta do homem e-,
bendo todo o apoio da xige fortemente, dele

IPrÓ'-<Reitoria dé PeFqmsa. uma busca, também exi

e Extensão, pela serie- gente' de respostas,. ta

dade com que o núcleo .pazeS de dar sentIdo e

encaminha' a sua atuaÇJã'o explicaçõel:! à realidade
dando soluções às muitas existencial e desafiadora

perguntàs que se fazem em que se implica.
,

A
. sobre o destino do ho- medida que o homem as-.

mem maduro. As duas sume e se compromete
pl'imei;t.as 'intel'venlções na luta, ele' sé historiciza

dos Prof. Neide Oliveira e dá identidade e esta

,de Almeida e Paulo per- meSma realidade; tor?an
nandO, Lago tem sidO do;a ,hi.s,tórica, " po:r:que
muito bem recebido pelo deIxa nela as marcas ?e
grupo, mestres que se, sua otimização. .E a.ssl�
doam pe�oalmente . na que. o hom,em faz hiSto-

'solução parcial das pes-:- ria, �uJ!l.am�ando, Ú ,mun�
soas' que alcançam a da, mterfen�d? nele, e

terceira idade, para quê transfOl�ando-.o" PaI, �
possam envelhecer com hOmem pensa,. fa,la, q�e

.

dignidade. De se home- e é1ige conSCIentemente

na:gear . também os mes

tres citadas,' o Prof. Jú
lio Wiggers, de "Dep,
de Apoio à Extensão e o

Pró-Reitor de Pesquisa,'
e Extensão, Prof. Anto
nio Diomário .de Queiroz.
Eis o artigo em ques

. tão:
'

dia do ex �

AGRADECIMENTO,
A familia enlu�ada de

Roll
.

Alberto Ballock
Ai,nda profundamente, consternada com O seu

Jaledmentó, ocorrido dia 16-09-1987; agradece a

todos os parentes, amigQs e vizinhos, aos que
�nviaram coroas, flores, cartões e telegramas e

aos que o acompanharam até a sua últhna mO
rada. Agradece em especial ao Padre Norberto,'
IrmãS e Enfermeiras do Hospital Sãp' José, às
Irmãs do Colégio Divina Providência, aó Dr.

W:anderley Quarte Pereira, à. POlícia Militar, a

todos, enfim, que direta ou indiretamente cola
boraram neste doloroso transe e aos que com

pareceram as missas em intenção 'de SUé: alma.
Jaragú.á do Sul, 26 de setembro de 1987

alUDO
,

r'

Senhoras" YoÍanda W.

Dríessen é Carla Haak

Mayer, também foram
homenageadas, assim co

mo os diretores da esco

la. nas pessoas de Car
men Jensen. HOlanda
Marcelino Gonçalves, Ri"
cardo Feldens, Gerhard
Rudolf Keine, Ruth
Horst Kleille, Elfrida
Gehring Rasá,' Sílvia
Ivone Keíser, Evelína
Schroeder Rueckert e

Antônio Paula Schwíns
gel.

Mereceram também
especial destaque pelo
cerimonial o sr. Vicente
Doníní," Presidente da

.

'Comíssão Pró Co.n stru-
ção; o sr. Ronaldo Koen
topp, presidente da Co-

Ministro Jaãl
João Cleophas morreu

em Pernambuco no dia
17 do corrente. Corno
Ministro da Agricultura,
no seu tempo, muito be
neíícíou 'a agro-pecuérta
jeraguaense, por íntermé-
.dío da Casa do Lavrado!
e da Associação Rural de
Jareguá do Sul, que pos
teríormente, em face da
·legi.,s1lação" se transíor
mau na SALVIT:A _ So-
cíedade ASsistencial ao

Lavrador do Vale do
Itapocu. Os lavradores

. 'ja[raguaenses hornenage-
aram o ilustre político

pAGINA, 11

_ munidade, os Pastores da
Comunidade nas pessoas
de Ingo Píske e Guen
ther Ruecker: o sr , Thr
císío. Küster, Presidente
da AFp e a sra. Nádía
Urbíeta, Presidente .

do
Clube de Mães.
Como parte final da

festiva programação; f()'l
ram .

chamadas à mesa

principal, todas do sexo
feminino as quatro gera
ções das quais uma ain
da frequenta o notável
estabelecimento, o que
se constitui' numa ocor

rência inédita nQ " meio
da

.

Comunidade, e que
são: as senhoras Olga
Henschel Mahnke, a 'bi

savó, prestes a comple
tar 78 anos; Brunhilde
Mahn k'e Sr hmõckel, a:

avó; 'Yvonne Alice Sch
möckel Gonçalves,. a mãe
e afilha, à aluna Aéssan
dra Gonçalves, com' dez
anos de idade.

Karin Schlünzen .

Igualmente não foram

€:squecidos os presiden
tes da escola, nas peso.
soas de Alexandre Ha
ake, Walter Weller, ot
tomar Kaesemodel, Híl
degard Kaesemodel, Dem
se Parucker Lueders e

Iríneu pasold.
As presidentes do Jar

dim de Infância "Pesta
'Iozzí" , nas pessoas das

Idade
no seu uníverso e

-

faz
dele "coisa sua".
Para nós, falar do ido

so é encarar o ser huma
no' a partir, desta ótica.'
E ver nele' um ser con
creto. 1lão existencial
que traz como bagagem
esta concretização de
uma vocação assumida e

exístencíalizada na luta.
,

O 'idoso é este ser real,
inserido num determinado
contexto e momento hís
tóríco que Incorpora e

encarna suas exígêncías,
ansiedades e esperanças.'
O idosa não é alguém
que perdeu seu espaço é

seu momento no vazío ;
O idoso não é alguém
que podemos descartar
de forma simplista e in

gênua da saciedade. Al

guém que já não "pio
duz". O idoso,. porque é
um ser real, existencial,
será sempre um voeacío-
nado; será sempre um

possível. E com ele que
iremos aprender a. orga-
nizar. a. nossa experiên
cia que nos ,coloca dian
te de um momento, de

'exigências novas. E com

o idoso que hemos rea

. prender a 'coragem é o

valor da luta para que
possamos dar turnos no

vos e reinV'éntat a his
tória, a 'hossa história,
porque as exigências do
nosso tempo requerem a

gora o nosSo esfNço, a

nOs�:a implicação. E - é
'com ele que iroel!los es

tudar, na ansiedadp tam
bém de defrontarmos ho

je o nosso mundo na

buSca de um.novo me-

Ihor" •

-

ellapbls
com a transformação do
Posto de Monta em Par
que Agro-Pecuárto 'Nt'
nístro João Cleophas" sí
tuado na confluência dos
rios Jaraguá e Molha.
A Câmara 'Munícipal de
Jaraguá do Sul, tendo em
vi.síta o' seu desapareci
mento , deveria se' maní
festar junto dos fami1ia7
r�s e, da governo de

.. Per�
.

nambuco, o que Certa ..

'

mente confortaria aos
descendentes do honrado
político e, _a classe. polí
tica do norte do Pais.

"

.'

�-!

AGRADECIMENTO

AGRADEÇO :A SANTA CLARA PELÃ"GRAÇA
ALCANÇADA. (E.P.)

,
.-

. ". '"
:

..

'

,

UmnoVodesafioda
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ADVOGAD,A
Dra. Aurilene M. Bnzzi

Questões de terras - acidentes. de transito - In
. ventárlos - cobranças e advocacia em geral.
Ruà Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711·

. Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nl? 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa.

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

Persianas horizontais e vertícaís,
. box para banheiros,

'divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em alwninto.

Consulte-nosl Fone 72-099S-

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
·llexa:Ddre DeUagiustina Barbosa

ADVOG/#.DOS
<'

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUB A/
.

NA· 'H O N D A

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA .kBGIÃO. CO
'MD.CIO DE MOTQS, ASSIsrENcIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N Í> A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Raa Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR.280)

,

FODe 72-:2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.
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INFORMAnvo ROTARIO

• G Quat!o-Meia
CIß,CO

ção da poliomielite
quer nacional, regionais,
estaduais, quer locais; e

ídentíffcar e canalízar
. recursos do setor priva
do para as ações de imu
nizações, e outras, liga
das diretamente à erra-

POU@ ·PLUS:' • panha denominada Pólio dícação da poliom:ieli1l:€/.
MANIFESTAÇÃO Plus _ aprovada: pela, 4. Portanto, -para que
MINISTERIAL OMS· _, e será desenvol- os

.

rotarianos possam co-
fl1�nho a satisfação de vida em cinco anos. Pa- operar de forma intensa

dirigír-me a Vossa Bxce- ra o Brasil, o Programa e decisiva cOm o Progra
lência para informar que Pólio Plus prevê um sub- ma Nacional de Imuni-·
o Ministério da Saúde á- sidio no valer de zações, e em especial,
caba de formalizar, com 6.000.000 dólares, que com a erradícação :'

da
a Fundaçãc Rotárta, um será transferido - através poliomielite· no nosso
acordo de . cooperação, da Organização Paname- País, é que venho solici;
onde o Rotary Interna- rícana da Saúde. tar a dtssemínação des
�gondl. compromete-se a 3. Além da colabora- tas informações junto às
colaborar e participar do ção financeira, o Pro- unidades de saúde e aos
Programa Nacional de grama prevê, também, o técnicos dessa Secreta
Imunizações �, sobretudo €nvd.lvimento de todos ria de

-

Saúde, bem· COrno
numa primeira etapa, Os Rotary Clubs em ações o engajamento -dos cola
com as ações de erradi- que conduzam à mobili- boradores rcitar'ianos nas

cação da poliomielite. zação social das comuni- ações, atividades. e/ou
2. Desejo esclarecer nades de todo o País, -pa- comissões que Vossa Ex-

que a colaboração está ra opoío efe�ivo às ações celêncía julgar oportu-
51€ dando a ·n1.vel inter- gov�rnamentais: O en- nas e importantes .

nacional e orígínou-se de volvimento sera no sen- Aproveito a oporturä-
um convite formulado tido de colaborar com dade para

"

fenOvar pro- ,

pela Organização Mun- as autoridades
-

locais no testos de estima e consí
dial da Saúde ao Rotary desenvolvimento das a- deração, ass Roberto Fi.
Internacíonal. que partJl"� tívídades do Pr�gra:na guelra Santos _ Minis-
cipará, inclusive, com Nacional de Imunizações tro da Saúde".
recursos ímancetros pa-u representar o Rotary
ra a aquisição de ,vaci- nas

_

comíssões de coorde

nas. A participação dar- naç�o �as campanhas. de
se-á através de uma cam vacmaçao e de erradica-

.

"Unidos para servir, de.dicados à paz"

(Da Comissão de Rela
ções Públicas do Distrito
465, Ano 1987/88).

Clínica Velerinári�
SCHWElTZER

SCHWElTZERDR. WALDEMAR

Clínica de pequenos e grandes animais, círurgías, vacinações,
raio x,

. internamentos, boutíque.
Rua Joínvílle, Df} 1.178 (em frente i10 Supermercado Brelthaupt)

Pone J.,z·2548 _ Jàraguá do Sul _ Santa Catarina

Icelere a sua conquista. Escort -:8 8-.
.

1.léi·111iIlD'·,,'.'M€'-
À.v� Mal. Deodoro, ,:n.O 158 _ Jaraguá do Sul/SC. Fones 72-1771, 72-1995 e 72-2614

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jal'aguá elo Sul..,... Semàna de 261Setembl"O a 02/0utubró/1987

Peladio.' regi,stra /uar novo recorde,
o so Campeonato Mu-, Chave' D _ Fluminense.

nicipal
;Á�rto 'de Fute-' Ipir:anga, Solony, Braver

bol de Salão,' promovido de s • Pinguim e Sup. .Len
pela Divisão Municipal' zi; Chave E _ Conf, Lo

de Espo�tes e Ligá Jara- nímar, Estrela, Zepelín.
guaense de 'Futebol- de Frtgumz, Calçados Men
Selão, começou ontem, donça, Estoril; Chave F _

dia 25, com um número Duas Rodas Dragões. U
recorde de 47 equipes, nídosr Rio Molha, Conf .

divididas em oito chaves. Neusa "e ÄBEECT:; Chave
.'Na, Chg,ve A, estão Star, G _ Zonta, Predileto, Ro-
Manchester, Rei dos Bo- linhos.' Indumak, � { Mal
tões A, CAF, Rei ,dos Bo- víoe e 1:ransp. Reluz;
tões B e Perflex: Chave Chave H_ Central Motos
B_ _ Itrevo Transp-ortes, Jaraguä EC, Mec , Raboch
Bameríndus, Atläntída, _ Calei HM e Posto Mime.
Sk,ulacho, Ind . Reunidas 'As partidas acontecerão
e Bengur Chave C sempre às sextas à noite
Narloch, Perdígão, Mül- no "Artur Muller" e -sá
ler 1!Íansp:; Atlético.. bados à tarde; no Agro
Pínguela e, Met , Sipaca' pecuário.

Novo i,lpasse nl certlle, varzlaao
Santo 'A�toni'o Ox(i) Ban- (/

gú �e Santa Luzia 1x1 Es
trada Nova.

Neste dia 27 de setem
bro ' ,jogarão no Estádio
Max �ilhelm, às 9h
Olaria x Estrada Nova e

às ,lOh ,_ Santo Antônio
x Santa, Luzia, O Bangu
'que já enéerrou slJ;a par
ticipação tem 5- pontos,
'Santa Lu�a e Santo An
'tonio4, Estrada NOva 3 e

Olaria nenhum ponto.
Em caso de empate ,entre
S: Luzia e 'S. Antonio, e

vitória do Estrada Nova,
estas, junto com o Ban·

gu, somarão cinco pOn
tos, abrindo' Ó imp�sse.

! ,

,
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BASQUETE MOVIMENTA
18 EQUIPES

'A 'Liga Regional" de

VOIhbol e Baedquetebol
abriu o 2° Tlorneio �'e
gional de Basq'll:ete,' nas

várias categoflas, que
reúne 18 clubes.- Os r�
sultades dos jogos dO fI- .

Aliança pêlo Grupo meira 'Í"odada dó 'r:eturnö
nal de seman� passado "A" e América pelo Gfu. do Grupo "B" _ Francis
foram AABB 23x44 Mal-- po "B", ambos 'com 7 co de Paula x América e

wee ,Coremaco 29x35 pOntos ganhos, são os a- Olipê x Vitória.,
' ,)

Pomerode, Coremaco 33 tuais líd�r.es do Camp�o- ESTADUAL AMADO�
x 18 São Luís / Mal- IlatQ da 2� DiVisão de A· astá confirmado para
wee São Luís/Canarinho madores da Liga Jaragua o dia 4 de outubro, o35x4 C.E.G., S. Luís! ense de Futebol, após a lAíicilO do Campeonato
Malwee 8x6 R. DorJ}busch última rodada acontecida Estadual Amaâor da Fe:-'

S. LuiJslMalwe7 10x6
no di 20, cu,jos resulta- deraçãd Catarinense, de

HomagO, Da}cehs 12xl0 �

dos foram: Guarani 1x2 Futebol. Na ChaVe It
Gráfica Avenida e Mene Ponte Preta, Aliança 5i1 do Grupo ,5 estão os du
gotti 26x21 AAB�.. Rio da Luz" Votória lxi bes do Norte do' Estado:
A segunda rOd�d�, �. Oa.ribaldi e Olipe qX1 Botafogo e Cruz de Mal.:

contece neste fma d" FranciscO de Paula. I A ta de Jaraguá do SUl;
&emana. Cla�sificação' do Grupo' T'u.py de JoiJl,ville

.

e Atlé
"A", onde, tem partida' tico de São Francisco.
'atrasada a realizar Ali�" Na primeira rodada jo-,
�nça e Gaurani. o próprio gar&,o Cruz de 'Malta x

Guarani lidera com 7 1 tupy em' lHo da'L\lz e

�ontos, Rio da Luz tem· AtléticO x Botafogo, em
6, Ponte Preta ::,; e Gua- S. FranciSco do Sul. No
rani 2, pontos., - Grupo dia 11, T'u.py x Atlético
"B": � América 7,. Frahcis� e Botafogo x Cru� de
co de Paula j), Garibaldi Malta e, ,. dia 18, fechan- ,

4, Olipê 3 e Vítória 1 dö o primeiro turno, A-',
pOnto. ',_ tlético' x Cruz de Malta
Neste dia, 27 j'ogarão e Botafogo x Tlupy. As

pela última rodada do, parttdas cOmeçarã.o às
Grupo �'Àrr _' Ponte Pre-' 15 horas e

.

dois clubes
ta x Aliaríçg,' e Rio da se cla::;sificarão à fase se

Luz x Guarani e_pela pri· guinte.

IfECHADURAS' PA,DO
'

�áriOS mOdelOS,,-

,Fácil montagem (linstalaçãó)" élu;to-reversivel, varios modelos,
excelente funcionamento, ,resistente ao tt;Jllpo, inclusive a maresia,

material de -1,� qualidade.
.

laraguá. do Sul sedia segunda lase do estadual de futebol de salão
;-

,
-

Atletismo busca' íadices 8,OS ,JASe. Coauressa Técnico
,

"

Acontece nesta sábado critas na COO. O Chefe pela CCO para a delega
a partir das 14, horas, o da DME "de Jaraguá do cão jaraguaense, que vai
Congresso 1�cn:ico 'des Sul, Raul Rodrigues con- ser a Escola Básica Ge-
2.7°s Jogos Abertos. ,de IfitI'mará a 'participaçãP neral Rondon. Os JASC
Santa Catarína, em de- do atletismo masculino e vão de 16 a 24 de outu

pendêndías da Socieda-
I

feminino, 'judô, ginástica bro.
de Esportiva União Mi-, artística, , punhobol, vo- 'Em Cricíúma está a-

, neira, em Criciúma,' onde Iibol masculino e bolão contecendo também as

os municípios irão ratífi- além dó que visitará o disputas do. l'l"oféu Go
car as modalídades ins- .alojamento designado vernador do Estado de

Atletismo, para a 'toma-
da 'de índices aos Jogos
Abertos, A equípe cO-,

mandada , pelo técnico

.José Augusto Caglioni é'
a seguinte: Ademir Roes

ler, Sérgio Alberto Mar

tins, Carros H.A •. de Mi

randa, Valmir. Oestereích
Arcenio Tladeu Boos, An
tonio S.M. Fortes, Luiz

Roberto Pereira,,- Carlos

Al:ber:to Martins, Walter,

Sonnenhohl, Vanílde
Oestereich e T1ânia To

mio.
Também o selecíonedo

de bolão vai às 9 horas

deste sábado à Caipital
do Càrvão, onde no do

mingo faz o, reconheci
mento .des canchas o�de
serão disputado� os JO

geS da modalidade.

SEGURANÇA

ARTE LA.ffl JA�AGUÁ LTDA.'
.

LAJES PRÉ MOLADAS - MATERiAlS DE CONSTAUçlo '

RUA ANTONIO CARLOS,FERREIRA. 850
FOME (0473) 72·1:i.'I11. - JARA9uA Q() �UL,... se.

COm a realização das foi derrotado pela Tligre
terceira e quarta rodada (7xO) e pela Sulfabril
em cinto grupos,' encero .'

' (3x2k aBISIßgl,lrando,' mes
rou no final de' semana mo. assim,

-

a sua vaga na

a primeira fase do Cam- chave dos perdedores.
peonato Estadual AduI-p Em Joínvílle estão a-

to de Fut-ebol de Salão. tuando as equipes da
A segunda fase: começou 1ligre e Embracó, Müller
sexta-feira à. noite (on- de Timbó e SulfabrH de

tem), com jogos na -re- Blumenau. Em Jaraguá
. giã<!_ Norte em Joínvílle do Sul atuam Nápolís e

(Chave .dos Ganhadores) Seleto, Karsten 'de Blume
e Jaragué do Sul (Chave nau e Rígesa, de Três
dos Perdedores) .No :

fí- Barras. Nesta: SE!gunda,
nal de, semana passado, 'fase, os clubes da chave
em Canoínhas, o Nápolís dos perdedores disputam <

de Jaraguá do Sul derro- duas vagas, havendo dois
tou o Operário por 4x2 elímínados. Esta chave
garantindo a sua contí- abrigará, na fase seguín=
nuídade no certame', en- te,' os ,

terceiros e quar
quanto que O, Seleto ; de It.o; colocados da ohave
GuaJfamilrlim, vtte·<�m:1 dos ganhadores ,em diS
peão da' Liga Jaraguaen- puta na cídade i!e Joín-"
se de Futebol de Salão vílle.,

'

,fulsal II Scbraeder e'Guaraliril
O, Torneio Municipal

de Futebol de Salão da
CME

.

ae Schroeder, tem
seis partidas programa
das para este, sábado,
dia 26, válidas pela ter
ceita rodada, nas canchas
do Colégio Miguel Cou
to e da Escola Braço do
-Sul. Que são: Juventus
x Coremaco, Falcon x

Intercontinental, Veterao
'hOS x Olímpico B, Olim
pko A x CruzeirO, Ban�

deírantes x Grêmio tp
-masellí e Desportiva je,

,

. Internacional.
Pelo 8° Campeonato

Municipal de Futebol dé
Salão de Guaramírím, jo
garão dia 28 _ Energe x

Malhas Fruet, Weg Quí
mica x PQÇO Grande e

Ki-Kaska, x Padaria Feli
Pe e, no

/ dia
-

-

1°, de Outu-- .

õro, Avail x Prefeitura,
São Pedrol x ,Loja do A
tleta e ARG x' Polisolda.

2a. Jliv_isão já d.efine finalisllS
'

'CORREI,D DO PQYO� 72-0091
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Is,Alolações de ,Fláviõ José Muni,cípios, programam inveslim'entos du:Pro'urb 'para 88', '

'Em data de sexta-feira, os contadores daS Prefeí
dia 25/ os prefeitos do turas hão

/

se reunir na .

Valê do' Itapocu reuni- Amvaln para díscussão
ram-se na sede ja ' Am-' sobre a elaboração das
vali com o coordenador propostas, orçamentáríes
do Prourb, 'Gilson -Meíre- para o exercício de 1988
les, parä definir a pro- propostas 'estas que deve
gramação dos investi/- rão ser enoamínhadas à
mentes à conta dos re" Câmara de vereadores
cursos' do 'Programa, pa- até o die 15 de .outubro ;
ra 1988. A recomendação E até o final deste mês.
foi no sentido de que a os municípios conhece
aplicação dos recursos .rão .os índfces provísó
seja unícamente em obras rios de reotrno do ICM
públicas, 'em diversas sobre os quaís poderão
áreas.' Cada mun!IC!�pl.O, projetar as suas receí-
teve encontro em sepa- tas. J,

rado 'com' coordenador De outra parte, o bo-
do Prourb, Ião 'do ICM, da segunda A Assoctação- Comer-

As Igrejas Católica e Já no día 29 próximo, quinzena, depositadc no cial é Industríal de Ja-
Evangélica de ,J,araguá /

,'"
raguá do Sul considerou,

ndOestSaUl,el,içu��i,campo���:: Fampesc re"úne-se eilt Jaraguá dia 2 estal�semana, 'inoportuna
, quaiquer alteração- nos

nando-se ante as grevés Micros e pequenos em- possível a implantação de horários de atendimento
acontecidas e a luta sin- ,presários de tOdo o País, uma democracia perma- bancãríos, que vai das'
dícal," preocupadas com estiMeram reunidos no nente se for adotado um I1h30 às �6h30. Enten
o desenrolar dOEI' fatos. día 18 em Currtiba, no sistema político, e eço-: dem "os empresários que
A posição reflete 'o pen-,

120
Encontro' Nacional de

'

nômico de co-responsa-i o serviço vem: sendo re
sarnento dessas eomuní- Micro e Pequena Empre- bilidade entre Governo alízado à contento, ape
dades e critica _a ínten- sa. A Associação da Mi- e Povo, 'einpr,egados e sar de algumas díscor
'ção de violência e 'as cro e Pequena Empresa empresários, credores e dâncias. A entidade en-
possíveis." manípulações do Vale ,do It-apOGU (A- devedores. tende também que as
da classe trabulhadora v I MEVI) esteve represen- empresas- não podem ar-
A melhor 'saída, dizem; tada pelos diretores pau- fAMPESC REÚNE·SE car co,m a compre de
está no diálogo. - -, lo Ademir Florianí, Ma- EM JARAGUA terrenos para a COllstru-'_

noel Osório Souza João A Federação das, As- ção _
de casa� populares,

Pedro Steinba-ch e Heinz sociaçqes de Micro e ,pois coirem 'o risco ,de
'Mansk.e. Senadores, \d'e'- Pequenas Empresas de auxiliar funcionários que
putados federais e esta�

,

Santa' Catarina '(FAM- •

dentro, de pouco tempo,
'

duais, além- do ex"minis- PESq, marcou para 'o' face a alta rotatividade
tro Murilo Badaró pres- dia 02 de outubro; pró- da �ão ,de obra existen ..

tigiaram o 'encontro que, xima sexta-feira, em Ja- te na comunidad�, nã'o,
aO final, encerrou-se comr raguá, do Sul,' eIL depen- mais tenham vínculo em
a divulgação da "Carta dências da - Escola Mu- pregatíció -às mesmas.
do Parariá". encaminhada ni'c:pal Albano' Kanzler; Olante disso' acham que
às autorid-ª..des nacionais. uma reunião de trabalho, 'cabe' a Prefeitura a coro-
Conc1uÍu-se 'riQ Encon:' a ,primeira ápós li asslm- I

pra, e: como exemplo ci-
tro que a falência, o de- ç�o da nova diretor:a. tarn Blumenàu, onde o

semprego e 'a estàtizàç[o ,p,Qstériormente, a direto- ExedutilVo Muniçipal
generalizados -

podem pur ria da FAMPESC reúne- procura,' imóveis' para-
e'm 'risco a estabilidade sé co� os associados da ,construção de ce-ntenas
das instituições demo- AMEVI. o encontro ,cO- "de casàs às famílias de,
cráticas e qúe Só será meça às, 19 ho_ras;, baixa renda.

<, O PMDB� de Jaragué '-léria em questão,
'do Sul reúne-se no pTÓ-

'
-

-

xuao dia ,28, às 20 horas,· A eleição, no ' Sindicato
, em sua sede, para,

,

?en- 'd,o Vestuãrío está na oro

, tre out.rOS, integrar, os ,dem do dia. D�as cha_pas
'novos membros' da Exe- de situação

_ (RenSiltdab Fta)-cutiva da jPMDB e rela- rías e Lauro e er

'donar possíveis candida- c�ncorrem e uma .de o

'tos às eleições de 88.' posição b�am os votos

Se, ndo o pIE�sldente dos 4 ...80'0 v�uarlsta�
, lv;UKonell, pelo menos ,em condições de votar.'

, tri t [á 'manl'festaram Uma eampanha. aciITadaUqrma ri
interesse oficialmente e envolve � catego a e

'outra "penca" _ aguard� até a Iamentévef colagem
t íd de d' íormalí- de cartazes nos postes e

opor um a e L ' ,_u. -��"'dlo; mtencão .

uuil'lOs 16CcnS� ag.1"'UIlU' ,

zar aI, -

o v!sual e o patrimônio.
Não apenas o PMDB,

mas também os
--

�emais
'p�id05, principalrtltnte
'PDS e PFL ld reblcionam
'nomes ao pleito' do pJ'ó·
xímo ano. BO� nomes

esti'o Sei ensaiandO, al

guns ilnclusive já .com
:

metas traçadas. Tudo Ie·'

va 'a crer que para a pró'�
xíma legislatura o elet�,
torado vá escolher bem

seius 'representantes, qu�
não discutam na Câmara

assuntos 'de someeos
importânCia à, comuni�� ,

'de. " .iH'!
"

Os- jornais ' da cidade-' Sessenta e dois prefeil·
tiverãIIl suas edições es- tos do �1>DS participaram'
gotadal) nas, bancas em; em ltuporanga de um

tempo recorde n,o final 'en<:__ontti."o estadual, I dos

da semana passada, acre- quais. 10 se posicionaram
,ditandü::se que o fato es- a iravor' do aparedmen·

"

teja rela.cionado a' nota' to de <'uma nova Sigla
publicada na última pá- com a 'fusão parti(láI11a'
gína, onde criticaS ,vio- PDSIPFL, a, uiveI nacio

lentas a açãO da CUT', na nal. Esta' mesma opinião
Mártsol, foram estampa- tem os prefeitos ,de Gua·
-das. A Chapa 2 e a CUTI famit'im, )Schroeder e

pelõ' visto, ,poderãO in-' Corupá -, que ' marcaram

terpelar judicialmente a presença RO" conçorrtdo
, responsabili'jad�" da ma- encontro.

ANTES DE TOMAR tJMA'

DECISÃO, TOME UMA '.

,', DECISÃO INTELIGENTE. ,

,
,

Área' ,rducaciônal recebe reçursos,
A, 19:,1 Unidad� de Co- Básica Ilha da Figueira;

_ ordenação Regional de C,z$ 65 mil destinado e

Educação,
. com' sede em distribuído entre 23 eS

Jaré,l.guä� dO Sul, éS�á in� colas estaduais, referen

formando o recebimento te' ao Programa 'de Su-'

de recursos financéiros 'plemeniar' Alimentar/87,
por meio de repas�e de e, i:linda, Cz$ 861) mil
verbas eflpecíficas, parla rlproveniente 'da !-eg�ão
,as seguinteS destinaçõe�:. BrasHeira de Asisst�ciá
"Cz$ 100 mil para a re-'

_ Ll3A, para distribuição
forÍna da cobertura da entre as Classes de Edu-

,

área de recreação do Co- - cação Pré-Esc01�r da re

�égio' Holando Marce1i�, de estadual de' ensino.

rio ,Gonçalves; Cz$ 164 Deste totál, 80% deve 'ser
JIlil para a refoqna ge-, ,aplic&do em aÍimentação,
ral 'do pré�io do Centro oferecida' aos alunos - e,

Interescolar
-

'de ,10Grau '20%, ém material de con

"Mário' Krutzsch"';
,

Cz$ sumo utilizadO nestas
2.8'80,00 para' conserva- dàsses�
ção, do pátio da Escola

día 24, pela Secretaria' da'
Fazenda, somou' css :..
50.742.744,00, rateados
'entre os. 199 municípios
do Estad0 � Estes muni
cípios recolheram ao Es
'tado, este ano, os seguin
tes valores de !CM: ja
Miro Cz$ 2.773.502, fe-
'�eiro Cz$ -2.568.660,
março' Cz$ 2.519.365,
abril ,Cz$ ,�' 2.453.131, ,

.maíe Cz� 2.118.986, [u
nho Cz$ 1.997.359, ju
lho Cz$ 1.976.956 e a

gosto Cz$ 2, .183.243.

A.C.I.J .S.

, ,

Energe Se- A. alilulls es,eelais
,

,ENERGE S.A. ALIMENTOS,ESPECIAIS,
Ne(;essita para admissã'o -imediata de:

_PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO _ PCP
(Com experiência)./

'

_,_AUXILIAR DE CUSTOS
(Com experiência) , '

_SUPERVISOR DE _TREINAMENTO,
'(B03 for'llC:lção acadêmica e domíniO da Lei 6297)

'_AUXnlAR DE ESCRITÓRIO
(Com experiência e boa datilografia)

_AUXILIAR -DE CONTABILIDADE
(Com conhecimentos em lançamentos. éontábeis)

_nCNICC;> EM SEGURANÇA b<> TkABALHQ
(Com ,re,g:stfo 'nO Ministério do TJrabalho)

_SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
'

(Com experiência em Super�isão da Fábrica)
_MECÂNICO DE MANUTENÇÄO
(Com

/

experiência de pelo menos 2, anos na função)
_CARREGADORES (horário norinal) , ,

_AUf{.IUAR DE PRODUÇÃO _ Homens maiores
Wara,atuarem-no 10, ,20 e 30 Turno) ,

A / EMP�ESA OFllRECE
_Salário compatível com 'a fUijção; _Bom àmbiente, de trabaJho;

'_servíço médicO e ambulatorial e' outras vantagens. '

Os interessados deverãO cçinparecer rio Setor de Recrutamentó e

Seleção" BR. ,280 _ Km 58 _ Guaramirim - SC.
, \

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




