
,

Pará; fuäi-éàr, o d,nquen: '. té Eggon JOão dá, Si'lva,
t,n,ário' de

'

fundàçãe" à', no audítórro;
�$�()ciação ,Comercia,l, e Na terça-feira ao meio
Industrial .de Jaragua ;_do dia, o presídefite _Sigolf
Sul vai 'desenvolver "na Schünke färá' pronuncia:
p�"im� semana,uma pr:>- mento na Rádio, Jaraguá
Kràmaça,o es�eclal, , ,cuJo sobre as, atividades da

mQ,.'11ento maior sera, a ACHS e quarta"'fei ra,
paiestra do economista_dia 22, data dó cinquenr
Celso Ming. As eomemo: tenárío, o' _ economista
l'iij;çóe� do jubileu de ou- Celso- Ming, em palestra
fQ começam. às 8. horas abordará a Econom�a Na"
'�(! segundél,�feira, dia 20, "cional e suas perspectír
CQnl 'abertura da mostra vas, no salão de festas do
i4t<>g�áfíçà SO'Qre o de- . Clube -Atlétíco Baependi,
s(mvoivJp;:l.erito ,çlas em- onde poéteríormente ha':
$Qs [araguaenses, e às verá coquetel e às ' 21h,
�éh,: ,:,ö�sc,er:r:atI;lent() da o jantar de confráterní-
placil };:t)mftmoréltiya dos za'ção,' com' éritrê'ga de
50 enos no h;�ll de

'

�n- títulos de sõcíos-benemé..
tr,il,dà 40 .Centro Empr,e" , ritos aos ex-preSidentes
�tjál ê palestra do em- Eggon João,da Silva. Ro·
�' ,sário � erpresiden- dolro Hufenuéssler, FIá-

vío O. Rubíaí, 'Rubens
Nícoluzzí, Pedro Doníní.>Henrique Reis' Bergan,
Waldir O. Rubíní, Bruno

, Breíthaupr, Qswaldo P�� ,

reira �, Atidor Lueders:
'

Dinheird', publícada por
31' jornais, brasileiros,
leitura obrigatória de
mais de 2,4 milhões de
Isttores em tp_d(> o País.

M!ng' abQf,(aif;,;;a ..,e_c�no�
,
mía nacional e suas pers"
pectíves, "devendo'. 'levar
grande liúllil�r<i·.de em

-

presários ao BaependL

JaràUlá di Sul' inlegrl-se a.1 SQDS.CE1.S0 MING .

O -festejado . jornalista'
é comentarista econômi
Co Celso Ming, será O' pott··
to alto des festejos ju
bilares. Tend9 já, tra-

'bq,lhadö nos -priacípaís
.veículos de, comunicação
do Pais; desde 1975 é
cOmentarista' econômico
e editorialista do Jornal
€la Tarde, . comentarista
econômico dei' TV Bendsí,
rentes 'e Radio 'Eldorado
'e responsâval pela c�lu-
na semanal "Confilfa seu

Jaraguá do Sul assinou
esta semana, através do
prefeito, Durval Vasel e,
do secretário' municipal
Ivo Konell, convênio' com
à Secretaria da Saúde.
,para a implantação do
Sistema Unificado

'

Des"
centralizado de Saúde
(SUDS', que numa ,pri
meira 'etapa passa . ao

município gerir ii JJnida
'de Sánítáría e etívar jun-
to .a Agência do Inamps
dois gabinetes odontoló
gicos. O convênio é re

troativo a abril, deverr'
do a, Previdência Social,
através- da Secretaria
da Saúde, 'repassar recur
sos mensais de css 1,2

, milhão,' para a cobertura
da manutenção desses
serviços.

Busca-se, com isso, me-
'

lhorar o atendimento,
posto que, 'mesmo sendo
granda arrecadador. Ja-.

raguã do Sul recebe u

ma contrapartida m{ni�
ma da Previdência. A

gora vai.sa ta�bém ree

Iízar movimento, junto
a Secretaria da Saúde,
para a criaçãq de _

�ma
un junto ao Hospital
São José, o que elevaria
o padrão do nosocômío
e consequentemente os

recursos .seríem maio
res.

>�"·{�r--·
"li

Â Associaçã9 Co- expressívídade e,' in�
mercíal e Induatría] da 'teresse demonstrac:io
Micro e Pequena Em- por empresários, - que
presa do Vale' do Ita- estão, sé empenhq"pdo
pocu (Amevi), vai li- e planejando visitas' éi
derar uma 'cimpanha

,_

c>lltra_s�" Cél'lfrais'" de'
para viabílízar, a cria- Compras existentes
ção em Jaragué do Sul no Estado.' .e

de uma Central de Se' for chegado a um:
.

.

Campras. Iníeíalmerr' entendimento e viabi
te -.de acordo com lízada a, sua' criação,
o presidente Paulo dentro 'em pouco 'à:
Floriani - é pensa" Central de Compras

"
mente abrir esta Cen- de Jaraguá do Sul po- 'I'

,

trâÍ _

pata o setor de det,á se tornar', realí_c. ,:
confecções, dada a sua -dade-

....---...----....--............�!ÍIIIIIJ,!I.........-"

�traRU� do SuÚSC,' 'dé 18 a 'ú de junho dê 1988 ..-'_�DO '10 .'�·3;49:Z • Cz$ 30,00

Nad� '(fe .posítívo foi recursos ,já aloGados' pe
consegUido, pelo prefeito ra as. obras, .rp.ésmo que
Purval Va,sel em suas haja nova licifação,

/

o

�udi®cias com- o govei'" que é pr,QyáveL pé Q_U- _

ll,tdo[ Pedro Ivo e �e- tra parte, o MEC con
ç:ritärios 'de Est�.do no cedeu auxílio de Cz$ ..
i�icid da semana. Pedi- I

'

800 mil a Jaraguá, para
4� de recursos para a ajuda na re�iíza!:;ão, de) .

t�c:_eira ponte, Irodoviá- 5. o Congresso Estadual
r�1 quartel da Polí:c'a de !Educação :Municipal,
Vllil�r, por'exemplo, ,

fO- acO'ntecido eIIll abril, A

:,,;al������ eo a;����� "I Jornada de Farmácia e Bioquíl,i'cali., �aS. r�spostas que Ja, ' ,
, ,

'

l';, s�b�::
,

o' .EstadO' não
i A Associação Jaraguaense de Farmacêuticos e� recursos· Em rela- BioGruimkos-AJFB, eHtidade fllI?-dada a nove, meses,,��' à 'rô'dovia Jaraguá-' "

1 DPÓIllerode., o secf<=>tár:o composta de trinta profis!,ionais e presidida pe <O t.

1L... ..... lrineu Pasolei. está sediando a I JQrnada Jaraguàense"penoél CamJ}os, dos
de Far�ácia, e BioqtÚmtca, envolvendo os,.Jigados aosrr�napor!es, ' in�-orr11011 ramos de farmáda, análises, clínleas' 'e tecnologia de'.e 'fbi instaurada ,s; n"
altIÍlentos. A Jornada, iniciada às lSh 'de "ontem,. sex-i<:ariCia acerca cÍä dE';"
ta.feira encerra-se 'neste domingo no Centro Educa-

, nú,ncià' de "càltas marcà-
ciamal l!;vangélico, com o cumprimento de uma vasta'f,l"s" havida na 'concor- ,

�nCia eiue 'envolveu ,programação e ,palestrantes de renome.'· .

'

t:a.-b'
'

Cetca de uma centena de fàr'macêuticos/bioqu��''WLt ein 'outros treohos e ' .
,

An\ 'f.,_
'

',micos e químicos industriais de Sant� Catarína, e dd-r.prel!Ít!iras cuj(')s resd-
t�9s saem �iià 26, $e> 1:; ,�Para'ná devem ,participar dos, trabálhos. Du�ante todo

l1�lt�ção será oll), Mo _' ,estE� sa-bado .acontecerão palestras e debates sobre- ctt-
�nGelada·. '

,versos temas do prograxpa{'e. às 21h o, jà-ttar festi�o. ,

o' alo, aS$egurou, o�, ':Comingo, a partir das, l.;o.h, -os pal:"ticipan ,es v_isaárão
''Ir

- .'0 Parque r.;1álvieeJ seguiIidr�� _o .alm.q,çO �Q lbcàl.

Prefeitura e à Secretaria
do 'f<rabalho e Desenvol=
v:mento Comunitário ce",
lehraram convênio para
a: constru,:;ão de duas cre

ches formais, na Vila
.

Lenzt e. Vila Lalau, que
prestarão atendimento a

'150 érianças. Os prédiol',l
terão 332 m2 de área
c.onstruída.

'

A Caixa E'conômit!(a
Federal' realizou, d'as 15
e 16 dê junho, eill Jara

guá do Sul" a extração
da Loteria Federai e o

sorteio da Loteria <;ie Nú
meros, ,a ló�o. :A extra

lç:ão 2,44l� ela Loteria Fc� -

der�l �ai.u para os se

guintes' númerOs: 5.0' prê
,mio n.9 07948 (Cz$ 100

mil), 4.9 prêmi_o );l.o ••••

60676 (Cz$ 14.0 mil)". 3.°

pr:Il1�O 1'1:9 47372 (Cz$.'-
200 milh 2.° prêmio n.9
02993 (Cz$ :>'60 mil) e'

V prêmio bilb:ete ,n.t:> ••

61011 (Cz$ 6 ;miIhões.f.
O Concurso 526 da Loto
premiou O!;l númeFOs 03,
43, 65, 8� ,e 99.

Um grande público as

sistiu OS sorteios e, den
tre ÇlS pres,enças destaca
lan1-se o Cerente de Cap
�ação ela CEF/SC AFman-'
do César Nogueira, o

Chefe da DivIsão de Lo
terias do Estàdo NiColau
Jcão de Abreu e o Asses
SOr ,do Superintendente
de 'Loterias de -Brasília,
Rogê Bena<:,.

Correi()" ,do Povo
•

�"-"'_ � -

•.

�:�.: -;.>,
•

; ':

[Fone: �12 - 0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUA.:oo,:sut ··,j;!!\'f#1':A.�D�'i,ie. iA 24 .DE JUNHQ,DEct9�8 C. ()::R. R E l::,Q , < D-O:�. - .:\' 9:'.\�i:O .� c,<';''' ..;j p�(l. � N··4 to:

co�:;�e:���·-· Genté·····&_······ Ihforina.4'ões ••···"':·�H�·l=::�� ,-

leu de' 'ouro da Associa"
.

.

.
'( temacional de Jovens,"

ção Comercial, que cul- � -

'". .

. .Peís e Famílias Anfitri�s. �,�
minarão día 22, com' a continua com·a campa- Rotary;' Luíz.Franco, que' Igreja N. Sra. 'das Gra7. São convidados todos os.. :."
palestra do. economista nha de acuidade visual, assum.e· diac :24 da junnp, .: .. ças. Inícía-sa às.-16 horas.· rotarianos e interess.ado&_,
Celso �ing,. entréga, de, de elevado .aleance, en" substítuind-, 'ao Dr. Mar" em. partícípar do evento,'.
títulós,

.

de. �ó,c.iôs,"l)e.ne"�
'1

volvendo" "todo-i ös. alu•.. Ig Sousa. Juntê'. esteve :á . 'EMMENDOERPEiR:
devendo' comunicar com

méritos" e::'jantar' de; Con"· nos 'do 1.':' grau das esco° ex-govema.dp? 'Ruy. WH. três dias de antecedêir'
fraternízação. . .Semana .Ias municipais e esta" -Iecke.

.

Apresentamos nossas con- cía ao Camp.' Sérgío,',
que vem o CP circula·. duais. O clube. troca

<'
L--10 � O 'CL Arvelíno dolências à família do Sr.' Levy, fone 0482 44 892�� .

,.

:
com edção especial, mar. dia 11 a diretoríà, assu� Bini, do Lions Clube lta- Adolfo Antonio Emmen" . CASAMEN.TOS HQJE' ', '�
cando.o evento'. mindo a presÍ$iêncÜa,·Jai. . jaí Verde Vale, será . o' . doerfer, falecido às:·11h30. Na Matriz S:' Seba.siiJ.'º,� .•-,

NO, :SESL_, . .Leonídas.: me (Márcia) de Souza. governador 88/89
.

do' .do dia 13,. aos·89 anos de . hoje, c. 1?h15.0�eias.· de-
'_,

Nora" :€oordenador do, Distrito 1"10.,' De .
29 de- idade .. Seu sepultamento I,.imajElizete., Schn����·r..;:,,,,·':

Sesi, convidando: .para o TELEFONIS�.ÁS:";';'" A. junho a p2 de julhotoana foi no Cemitério Munici" 17hlS-Marçelo de Mirat.
..

encerramento dos, CU)iSOS gradecemos de antemão' posse como governador pal, com grends acompe- Elizet� �etry e ,1�h.���r��·· ;:.:.
de modelísmo. em teci- o convite para o jantar- em Denver. Colorado; Es.. nhamento. son Vlttl/Ehzabeth Silva. -.

do' plano' e'. malha e
. das/ télefonistás de Jara- tados Unidos; . LBA AGRADECEI

. No RIo Molhá, . .f1h:;O�Ro" .: :

corte e' costura, dia 25, guá do Sul, marcado pa- A Presidente dos Clubes .. gério·(GiovaneJra/Cl�ui:i�;.-- :�
na recreativa da. Mari" ra o dia 24 de junho, na. fESTAS J,UNINA.S de 'Mães, da Legião Bra" .. te Silyeir.a·e 20�Q-;.pâvlõ', '.-

sol às '19h30, . Haverá
--

recreativa' da' Mansol. 1. No Coiégio Holenr sileira" de ASsistência" . RobeÍto' ·Meri?esjK�j'iR.' :'.'-
também exposição: e des" Será .em comemoração do Gonçalves; na Ilha du LBA;, Clariee Koch,' a'" Schlünzen,. v �Às'" 1 ßl1;:.•

__ o

file, mostrando os: tra" ao seu- dia, cue é -29 de
Figueíra, a "partir das 14h, gradece via coluna a Com ... S. 'Frands�o, ,Rã'�:-:::',�,�

]'.unho...
<,

d"d M d IM'
,

balhos . confeccionados com muito churfascó.. to os que compàreceram rm es
:

. engar a areia
_

durante os cursos.
VISITANDO -. Visitou bebidas, bíngo. danças,' no bingo' beneficente Venera e na Barra,; 2_Oh"

, CHORINHO .,.... Acon- o Rotery Club ·qe Jara"
quadrilhas. e a atração d\a' 08 de junho, no salão Ouílíano" PÉ;téira/Rödi�â;

guá do. Sul,·.·· terea feira" d C E na K"h·t '

. .

""

tece ôa....�eira, dia '23., a . maior, o. IV 'Festival da a' omunidade.· vangé"
.

:' P. n opp .. ), .

" \

Noite .do Chorinho, às o Iuturo governa,dpr. de Música . Sertaneja, que liea.· '.
r

,

:8ATIZADO OE JOANN'�'
20h, na Escola de Música InICIa-Se as 17' horas. NO CINEMA O- ,"

.

. "', �

+da SÇ:AR: PartiCiparão' os l '·2. O São Luiz F, C., do Cine Jaraguá vai exibir. toi, no 5 de. junho', lii11
alunás' �e .o- Grupo Regio.; Jaragtrá Esquerdo, reali" de .sábado à térçá_feira, Igreja Evangélica .t.ut�",··i
nel d.il: {':Jii.qu_inha, '.' j4:n- za neste- sábado �

também às 20h, o longa metragem rena-Centro, o' batizadó
tamehte com O 'Quarteto __ o a; sua festa, ·com 'luehna "IPlpério do Sol", uma de Joana Hertel, para 'a

de �laufàs 'TraÍlsvérsas, .

da fogueilra e apresenta- da� maiores 'produções alegria da ·nia.Ö}ite. Sil"
ambÔs de' Joinville·. Será ção do Grupo Folclórico do cinema mundial, mui:" via, da tia Ruth. Cios a"

um espetá:éulocimperd.í.vel-. Bumba Meu Boi. do mes� to �logiado .' pela c:rítica vós )NaUer CaílQ� ,'.(Bl!�)
L. �NDUSTRIAL Co".... O tre Man�quinha" _espec�alizada. Hertel e 'Gertrudes (�itZir'

Lions ��dade Industri�l .

:_�' . M;�a��e��:g��rr�,U�t��. 'I�tercâ'ßlblo de Jóvelts �r{���: e�to �a����o�éU:' \
'� .i61". 're16aloe;. ,pWs�lrasi. anéIs, aUa_nçu. Cientifico promove festa Realize.,;3e· às, 8h de 02 casal Fet;nando (Má.r�a:r .i'

pratu.ta, arUgOl.·_ o�ro e ,tudo o .Dials par. jun'na, em cependências de julho. no Baía Norte Blosr�ld e Ana .. Pätifa"

preIstes, na
. . do salão de 'festas da Pa-lace Hotel, na Cap�- Ferreir:é!. cJ.a S�lya e

-

R.q,�>, ."'
.

. barlo. , --. ,Marquil-rd�:", .Ç>s". J
. .' .' .. "

a�
.
nossos pi:trabêns �'a' tO.dO�"-ßo,:'

.

....

.

'

.' .. j) ra'" .

' .

CHEGOU VlêKY .

.. ,

Joo,q e.AAOkia·"" • !�', ; ,te���j� :"af':[� s;�f�
,

Mocr� lnf!mtQ�jllvéJIU para' r�IÇar-:�
. -' -

..

' 'man;!),:'
-

"Firt1� �-."�e '-llaulõ.�·,.;�
. élegáncl� de. seus fnb.o.� uni 'cárlDJío ._. Fe.�ando: '·'ttolJ.l�e-Habty.)1';
'. especial para o seu 'bom gósio.

. '.

'I
. Spngmann e neta de R?�

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaragua do Sul _ SC. I"
rrer (Berthe) Hafty e -âe

.. '.:i.'.· ...
:,

.
. Fe.rnanda {Vara) Sprigr '.'"

I mann. Vicky
,

nasceu nol.-·;.,
! "

'

�

.. d<� 19 de maió, .�s 17h_::S:
�� .... ..

a
. mm" no Hospital "SaQ:'.;

. \.-Ql'ln . ·,'0..·...,.5··0 ... ",

José, com..S2cm. ·Ela t�nü(
. -, q admirá�la ainda ,.-0'''.,

, bisavô .. Franciscó,' Bischer ',,'
'::>. ,"; ··e pelo acontecimento;' re-:l,}';'"

.d�bam os cumprimentos. Ci,:
"

.. Promoções Culturais- p.t,

:' Muito, bem .. assé�sOrâ" .i;

da, .LeO.nida Górges (Rua -/:

dos Éséoteiros 21.7) pes-:L:';i'
-

quisa a. organizaç)o' ..de("r,
uma firma. de pubEGi� ,->";,
dade, produções e: ;pré�.::�3f

. moções culturais' qU'e�··
ESCRITÕIÜO' DE ÄDVOCACIA':' pretende instalar na ci"r:.uP
;', PEREIRA OUVEIRA

.

dade, Em' caráter expet5:� -i',

Consultas, Pareceres 'e Ações sobre: mental,. -já está em hego-:'>"
In�entários SepaJ:a;çõ�s. ,- -1)ivQrcio.. ciações para tra,zer; à JS:·:'
Ah:lnentos Cobrançé!s - }n.quilinato· 'o Gib-rac (Grúpo' folclß�· .

Contratos
. Acidentes de Trânsito rico de tradições' italia:';;l!.':

Conflitos. de' Ter,�as - Legislação' Ag�átia anas de Rodeio},' o R'aiOjfJ-:
Questões Traball:listas "'':'__ . Aposentadoria e. de Sol (folclórico" de' to��':"
P.ensão ._' ..

"

esa.$,t Criminais e Júri das as imigrações à sCF);
�., ,J�.;; ,*,·:f�.à Oliveira

.

e o Grupo Afro de·,Cul:-.::i<:)
Lauro' \; p.eréira . Ollveira tura . Negra ','de;,Cifdlú":

"

_- ADVOOAnOS ';'
, -- -

...
-

- ·�ma. Acreditê!.mo.s ser a"..,"
.. R. Yyq_lter Marquardt, 356-· fone (Res.) 7) 2t94 p ". i:déia, .. oport.una', e .bené7:'{

.e

•
Jaraguá ,do Sul

.

fica." ag,Jªz�r
".

culttl�ªJ .:�
�--'��"""1'"---.,..;,.------_,.,.....,..""""l'''''''''--- --'-'''''''_� .. <!o'��!i��pfá:·!.·:.' .�. __ .<;::�:',:;'

a_,loioaria',-'
,

Ivenida·'
Marechal Deodoro 443. e 'Getúlio Varg�s -n° 9

Mamãe Coruja . �
.SeUS filhos �erecem' u� loja só para' el.es. .

.1
Loja, Mamle ComJa .0, álStel�r d� ,&eU reizlnho. e
11Ia··;prbl�.!..EJJxovafs para. bebê. rOup� Jn-:.::
f••tQ-Juvems,. peifQJDeSi bljoutei1äs, arUgos para
pr�en�.... ,

..

Rua Bado ,do Rio Branco 168 _ .Fone 72"0695 �

.

!.:-,:'. J .....:
-� .i-

CIRURGIÃO 'DEN1USTA CRO-244G .

. '. .

.�Uq CeI. Procópio GOPles de O!lvetra, 184

ê"�, ,; ,

,fone 72·0209,_ Jarag,ua do Sul
I

.- "

j �.: : .,.: r ... 1

RELÓGIOS"

'" _ .. ' "'_ _._ .. �R�S�!.E.:"_, _

,c, ";. -SF,1M.PRE'�Õ;�MI!t.H�R' 'PRESENTE
-.

MàtethaFFÍóh!lfr8\rio; 2Ilf''::_ Fone 72 . 1911

I
I

"
- �. '.

.. "

-.
i .

I

-J

A, R9�PA INFANTIl.· '

. .r.

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



���a�1:np:���.rS�AN�IP���t�'����Jf�1�Jtl��_::.�",?,:�.��,�<�!��',J.',",�D"� .. P � v O'" �'.'���,'.�:. ' __Á.a � �_A ..,�,"
c,,,le:de'ltalllleira lI·a,p'ªCilgera'Pfote$l8S. um "e$$jml etemptiat't.7iii'Um r tríste' é:l(ém�ro .�,; da na .Praç-a Àngelo:Pi-aze-, f oídas pela comunidade. O . Coordenador· .-·da o pOn.t'ö; de .visti:·'SahUá�Um' die' apó!i o têrniíno

, ra, de!r9i)te �' Pr�!�itllrq;,·'::·. 'A, ,'Cómissão do' M-eio COMOEMA, &�.� Aris::· rio ,e ambt'ental çttnànça"c'dá SeiPaQª do Meio Am-, cort�/"Êf.xec.lltäd(l.i.:por :f4.!(, AmQ}ente_ Wi Iormular" tides Pansteín,' Informou: mento de ·dej,l:ltos. dÖé!w�bJgfi.{é,,,;Cüj� programação . cíonârios da própria mu-'" ,pedido ao IBDF, pare da abertura: de -lícítação cais na c� rMe, lli'4nic,ipát
.

foI bastante, partícípatíva níclpalídade lígados . a intensific_ar. a fiscaliza- pará a' compra dê 100 - de' águas plúviai'S',"', s-emi
em. ):araguá' do Sul, lI:'

.

S�ct:êtada- .
de SE:!rvi;çQS ção, "facé 'a caça índiscrí" lixeiras públicas -a-. se- '. tratamento prévio' áde�' .

ma' palmeira foi derruóà�' púólicóffi:. A:' Comissão. minada praticada' nesta .rem . instaladas nà cídar ·quado,......
.

.. .

:
'

_ .:",' ','
.'

. Municipal' de Defesa-'{ió,. época dó ano em todas de ,à. titulo de expertên-.' A'implantáçä,O' de pai-
Oe"'s'tri· terefones Mei.<;> AriibienÜC �protes�:' as regiões do, Municípiq da quanto .e sua eücíêrr.' �agismQ·,:·eIh "tomo do

..
te·

.

..•. .

.

.

.

. tau e vai exigii'esclaié- e, também, entrarä .
. em da.;e aceítacão. ....Oa mes- servatörio do' Semae" riá_<>. f,·, '<;. , .

cimentos, dada :aó' 'pessi-' contecto com o Coorde- ma forma aguarda .. o pro-
.

rua··Adelfä-:flsçher.; .: que'·
_ sae'mC;,i.� em .' ')·u. Ihl.' 'riiö

<

exempl� 'Çiado'pela_ np:dor.· Regional dá :Fat� je�o padrão de rfossas vemc�éndö'ép��telà:dà pe-.:Prefeitura à "'PQPuiäçã9" ma,: em Joinville,," para sépticas do, Departamen- la 'Sec�etaria 'competenté,"deneghució ii iiriägem da ativar a' implantação do to de Saúde Públíça, pa�. _. será: 'lévé!da "ab prêtéíto'
Admínístração � 'p.esmé)�,� Sistema -de Remoção de ra estudar emprego ; no Durval. yaiei, pará' qüe .

ralizaride, o t,i:abâlhõ'"rea- 'Olea.e Areíapara postos Município,'. par�_�in.imi- - det€'rmi'n� as"'providên'-
liza,do. p�la' ébMPÉMA, de combustível, oíícínas zar .eíeítos .negatívoa.sob cías'.. ·.,

.. '.

. .�' .

que.' em' '(1 .05., s. .. )1.1,108, mecânicas e garagens. de
; ·lo'al'l·vos te,'ra- li, revl�'s'a'_:O" '.·�s''ai:'I'a'rl·al

"

já' ·exec�i:.ou·· IIllJi� veiéulos em Jeraguá qo '.

U �t&I:1" ativida.dê"s.t .,: recrin�é ,SuL .
. ..

'

;. 6. P[�sidente 'da l,'ele-.- .

®rilunicações'
..

de.. :�anta
êa.ta.rina-r_elesc, , Genir.

. Pe�tJJl .e.m.: resposte a<-in�
dicaçãà *) ygFeado;r,<; ,j..\liz
Zonta _q'Je I'ecla.n.Wl!-, pro
videnc��s, ;.tl�.: em,p,re.sai no ..

:�;1�;;�.!�{�:;t�f:rô���6· .�·o·n.s·t";r··'u··,··:'o";.e·S·
c

a'··.u>
.. m··.··.eD:t·.. ·a.. ,.m·· IDa' c'I"'d

.. :ac::.,.ü· ·.·e·do "'0m\micípi:0 . int:_qn}la ti
.

m;.e.·.:.:.;·.•..... .l.. l." ·-A ... T.·.·.eJ.es..c ."'.; ,.está . .
.

'1."" • -

Têm:' sido. m·Wfr. i,ntons� .ultimando, os' trabalbos.; ';Y -

p�r.�c;)n.sta:läç�q:. ;:dä ... :aqi- ... ta:qtes .
oS ;·Íúlri;J.eto� : ..

íllé_"
plia;;:ào.j.çla .C�ntra112 �de

�

dÍôS' de' Jítehças:: .� pará
,- côn'stí:U:�Õe�� �m/--jàr�guãJi:p:a_gHa ,40. Sul" pa�:san�Q do.' Su.l, .\s-.e... g··ll,n.dó: a ·se-de".J para 4 mil ,termi- _

"�,"" �

1 'fo,
.

t crJetaria' <lê" 'Plai:}e.. jé.meri�'n4us te e omcosj,•.. en re . .

ju�h9 ,e' .ägqsto;' Ci�si�. a� to.' :o'e jä.fi:e.iro 'f'Ínaiô, o
.

no; .fLApós essa,·,a�ão :0 totäl fOl de ,�255 Ucençé;ts"
alto grau '. d� copgestio-. com Úm:' ''{CitaI' dé .... : :,

namÉàitp será "signifjçª- , 36.125,56 m2, do� quqis'
UvaIl}ente ;minoraçlck ali- 21 �136,l3-·m.2 ies�dencià,];
vial'ldQ o tráfeg()., Jnten� 4.897,40 rh2 -:r�siçlepdaIL

comercial, 1. 9.32�81 rp2,�9"<;; '.' ,. :_.. .
.

Jf cQucluiu o ytes�.Qew cQWercial...6. 114,�3:; in::-
d T· 1 fiA 1

- dustrial e 3.�45,89
'

:ql2te ..a : e �sc: ; . ·,S.O uçao .,' .

, d-efinitiva,' que .. �ualize' d�.· .. outrps. '.cq��truções,
a' ; ·tleJllélnd& áo nÚmero.

-

Abril {oi' o Wf,:S e.D,l ,qÍJ�E?:
nßG���rio ..... de ter_minais. m�i9r ri.(lm:ero dé.. saliei""

c cj)f.)tiQ�a.rá .seJ;lç!o, perse.-· tél)�ões .(,;::�houveram', .; }Q,_'
gl.I-ida por d :estti empresa, c()psequenteroente" a .my·
tM logo obtenha peJspec. trageII1, élcompan�.ou,- sa
tiva::;," econõnii.cél��ínan.� lUando.. 12 .1 9.8,98. m�,
C�.nls,:,glçJs} positiYas�', ccint�� 4.,516',55 'm.2 em

janeiro, 3-.20:;' 36 em Je"'
vereiro, 8:801,62 em mar

ço' e 7:495,05 'em. ·maid ..
Este ano já foram li-

. berados 203 alvarás de

habite�se, o eiuê; s\gnÍfka
o 'término das çonstru
ÇÕéS em imÓveIS 'licencia
d6� :"\ A soma atingiu" a

27: 909,82 Iri2, assim -

di
vidida: 17.824,74 resi-
'dencial, 2.466,46 m2 re-'

• ·1 .

sidencial/comerciäl,
.

.

2.598,97- comercial, •...
4.963,66 iilàustrial e

505,99;:·.!Ii2 .

de '. outras
construções. Nó 'mês de
janeiro .

o lotaI
.

foi. dê
2.730,82 m2, .

fevereiro'
5.837,00 m2, rrtarço .: ; .

7:779.49 'm2, ab'rÚ .....

5.571,14 mi e em màio
5.991,37 m2.

MÓnZ$li. venha buscar:O seu

na EmmendórferVeicLilos,
-q revenóéQor preferido
Chevr.QI�J.

A revista 4 Rodils perguntou: í;' o Monzà ctlilgou na frente:
"Qual o earro br,aslleiro que . Ficou comprovado, é o oarro

.

você- comprarl;iihojé':
.

. :,;:. �. prefericlö:â0s·brasilelros. ·;"'.C'.

IJli.�'3pencente do pr�ç0'C Se você também prefere o

ão; A 'escölha' é .éUluaL e

os·.� àgraciados _' em cad.a
re.giQnal cq_ncorrer.ão ao'

prêmio.iestaduàL e este�,'
ao .' titulo naCional,.

.

. I;:m·. Jaraguá . do Sul,;,:,a:
es(!;olha ": seTá:' feita .'Pe.:a ..

'

. Diretoria da' Assodação
de Administradôres., de
Pessoal, . que· tem

.

como

presidente. M.aurö Au-
. guslo <MinelU;> da Meta
lúrgica'Erwino' Menegot
{L. O 1/'1, C::ONCARH C -.

Congresso Catatinense, de
.

I f.� ..

RJ!cursos'� Humanos· se-:::á
realizado'· em Blumen.au
de 22 a 24 dé junho, j::'a-.
ra o qual :agual'da-se .• a

participação d(t; mais ,-de
t.Fe.�entós profissionais qa
área dos. Eistados do' Súl .

.De· ,Jafaguá, à previsão
é dEf que' de. 25 a BO pes, .

soas tse façam fepres(tn-
tat·· no cónclaVe. . I

.

O 'ExeC�tiVÓ M�hkipal ' t i"" t
.,,, . �

, mc",odJa··.:om·.·�"·lzPaªç.:Ta·Po"·.· a.3,P'·a"�s!l.'.. 1·.0.a'te�mr·'��.·�s- ..
encaminhou à Cãm:àtá' u.. (:1, ......

de �Vereadores;' p�öjetoi.: dá�",tHa A\.iröii;:-em.1Ü�";
dé-lei que concede' r'ev�- Cerrp. I�. .: A, câmãrá.�":á-

ri����:lar:�hk��:i:urr���= Pr.Q���' qnanif·���i�.I()·" . ProJ�9:,:que ..�-' era: éi:.;�,��'·
tivos, confron'tÇl:ndo-os nO,lJ!i!l�ç�Q:.,,!< .f,ie .. :)�:�c��ac0I.P os salários 'p�rcebí_; M,l!!liçWf.i.tú; '.de .+.,�·.,G,I;�.u
dos

.

com os qUe dé;eni-' 19,. dß -A�ril pp:ra Escola
penham 'ätlvidad.h· 's;é 'M�Qicipal ,.Ren�tQ. PféHli.
·melhantes na attva.

'

.. _O e�;piOiessor,�":: indus.tti�l
projeto virá . êÓTi1�ir. \r< e líder cOJ;1!tipii�f.�ö 'fä���:.7ma dlstorçãó 'e a ·re\TlsãÇj'.. cicl.Q., !J.�� J?Otl�O .i!, . .'

ser_!!! ado�ad'a: a .Pé1-rtir
.

df{ putro . J?liojetg., _ C;f;>nce-
1. Ó •

de julho, apôs a a'- dediUbvenção a-Ass.ocia
provaçM pelo' Legjisiªti-: ç&\f)--de Morad'orés ,.da \ll� -

va.' � .'
..

'

",
: .' :' ,la::.-Lenzi, .'de'. Cz$, io'mil,

O vereador Luiz' Zontfl vindôs do'Consellio," de.
reivínditoú a' iIJlplanta..-': Sérviço �o�j_äl �o. MEÇ"
ção. dê elettificaçao )lã' &tl'avés' do c .. _depu.tadoEstrada'Javall, as�i.m co- Vilsqot Sou�a..·

. ,

ABRH REUN'ItJ,.SE EM lARÂ.GUA DO SUL'
'

• ;. ._�.
.

. I..

A Diretôiiâ� da :'AssocÍ�
ação Brasileira de Reéur

. sos Humanos.sêcdonal
de Sãnta Catarina, .' pre
sidida J

por Paulo Màtfe
vi, da Embraéo'1:fe Join'"
ville, esteve" reunida no'

.

dia 11, em Jarag«á: _. do
'sul, onde,' dentre os

principais
.

tem:as diseU'�'
tidos, destacaram-se o

Prêmio RH e o '_ 1.P; Con"
gresso Catàrinense' de
Recursos Humano$ (COr'-.
CARH).

.

O Prêmio 'talento ·,de
Recursos Humanos' é� u

,ma. meIl':;:ão honró,sQ. a

ser concedida ào' profis�
sional de RH que se des�
tacou em sua atividade

). durante o ano e, também,-'
para a empresa que mais
tem contribuído' p'ara ó
desénvofv'Í'menfó dós

.

re

cur,sos h'uma'nos' '�a' rê'gi�

. 1. ,�-'" r�' '.,1-'--

� .�..., .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANI.����IN1fflCi.- .;' ::>���i��_1:��id�eidO!.o,���� .ProclälßlS .

de ,Casalilotlis �é�:!�ei:���:d: Lu� .

Faz�_��t8� .���.�tÍo·,-��e' E:uaíamifuB-:Sc�,,,,·,�,�·· ,o. - •• _ •• ' .• ".

•

• •

'

H •• • ,.

':Ele; ·oritsif,êifb,."'só1feTtõ,"SI�; ,dfJliç� ,Br�i!h���t" ')WllSon Se_Hã()rP.� �:' MAllOOT'A.QBU.&GllVJl8A�i Oli�,. "iii-
Sr.· ,P,Qli�io 8ra.g�, ,!p,.' .,UarU 'Kr-zs�hiner C', '.: PtrP' q:vü 'do, 19 ,Diat:rit.o�. ,Comaroa·:de J..� do, Sul. Ba-

.

F

servente, -ttéítutal 'de Rio
. '''''' .) �r'-

'

'�B:' ..
!iVA U, '='''.

tado 'd Se.ota' Catãri4a "Bt'isil �faz ...�·U�fvc:ibm.p8r��" 'do �bêSté, neste "Esfátlo,Alegre�! �r � 1, �l�O.E;a�
Ji::te. brasileiro, 'solteiro" Cart6ri� exibu,.do os dÕcumentoa exi&i.drM

q
pela lei•• fim de se domiciliado e � residenteretto, Fá�l() .V�IÇ�llS .' pl_ padeiro, natural' de Ja- habilitarem J)&l'a casar. OI aeauintu:. / E.strada N.'ova,' neste dís:mendoeríer, :MarçIo Ça� raguã do Sul domiciliado.

-

,

siang Eggert. l

e residente' no Lotee: tóno de Massarandu" raguá do Sul, domícílía- .tríto de Vílíbaldo Willi-
DIa i9 de junho KI

. .

G -
ba - SC

.

da e residente na Rua mann e Valmire wnu-
. ., .

mento eme em .'.
ua

Arnoldo Math1as e Ele� Adelia Fischer, 272, mann.Sr�: ' Soma Marq].lardt J;ammm neste Estado .
..

Albus, Sr. Améri'cp do filho de' Ijíneu Pedrí � nlta VO�PI. ,nesta cidade, filha de 'Ela, brasileira, solteíra..
Nascimento 1Cascavel- Darci" Aparecida Pedrí.

Ele, brasíleíro, . solteIro� Egon' Schmídt e de
.

Ma- 'operária, natural de Pe-.
PR), sra:' �enaide· M,ar- Ela, brasileira, solteira" lavrB:dor, natural ,d�, Ja ria Lange Schmídt. trolàndia, neste Estácio;"
ti,ns �opi" Urs1l1a Staats" doméstica, natural de. ragu� do Sul, domlClhad? Edital 16.119 de 09.06.88 domiciliada e residente

Roberto Ca�lo� Br�gajP .. Joínville, .. neste
..
Estado, e reslden�e em Jaragua Eugenio Lescowtcz e Ma- Estrada Nova, neste 'dis:"

Alegre], .MqrCIO' Roberto d
.

T d '.' "residente do S�l" flIhO, de Arno ria Rogérla de Jésús Mu-. trito, filha de Pedro de
R

'

'I' "'Ir.. '

A'li
. omlClla a, . e ".

;' Mathlas e EIlt Harnburg nlz Jesus=e Gand·fda .JA;i.t''''�l·a·a��el er" .lV.larlli· 'çle ,,' R a ,Em'lio .. Stein .' .• :t'I:.. :tI'"

Plailítischeêk,
-

Ev�Ud9
. nas u

'. ,l�� Üh d� .Mathias. Ele, brasileiro, solteiro, de fj''é$US,''
E

.

A' , ..

R'
.. ',' . i, ·C.' R" "_'.' .33 "ne_sta. C1.dad., ,f .. a

.. " Ela brasileira,' solteira, contador, natural de Ja-
r Edital '16.12:)' de 1'3.0&.88ugemo OSS10, Sra. o,. -, , Afonso. ..uoret"'chmer,. e. '

semary Loss Behlíng, Ju:.','Laur; K'r��sC;Kret�chm�r. do lar; natural de Mas- raguá do Sul, domiciliado Jair José Kltzberger e

lio César Borchers, De�� .:Edital 16;i14 de oxoe.sa sara��uba, neste �stado, e residente na .. Rua Do- Ros.lmer1 Streimer
se Mery Starosky.

"

'Wtily. .AÍbetfó·· Soue- domICll�déJ:. e r�sldente mingas Brugnago. 642. Ele, brasileiro, solteiro;.
Dia 20 de junho nhohl

'

e Sandra .Maria de em Prímeíro Breço, em nesta -eídade, -mh� 'de natusal=da Jaraguá do
Sra. Astríd Kuchenbecr

\

S'
....

."
." - Massaranduba, neste Es- Frqncisco Lescowicz e Sul, Yäomiciliado e resi-

ker"
.

Schmauch, 'Rafael· E�uzab' 'I
.

'.
lt :1'0 tado, filha de Vicente . Hilga. Nazatto Lesco- den't(! iem Garibaldi, ·nes-

TomaseHi Sra / Irene
e,

." r�Sltelro" . tSoa' l,el de' Volpi e Florentina Volpi. wi�. - te àist.f-ito, filho de Emi-, '
.

•

. comerClan e, na ur
E .

..

EI 1 1
'

Wasch, ?�. Ingo Wa�er JaIaguá do Sul, domi- dlt?l '16.11é de 08.06.8� a, brasi eira, solteira, io fK4t2berger e Catarin@.
(Guaram.lnm)·· Sr Ehmar ·l··d· ...

··

"d 't'.·
... ,. Aurel1o. Ferreira e Adr1 industriária" natural de Pinter Ki.tzber.g�r., " Cl la o e ..eSl en e na

"

'.'

Mahnké, em' Santos-SP; R" M···
.

F' t
'

;
. ana Maria Fernandes Pahneira. Otacilio Costa; Ela, brasileira, solteira,

.

. ua arma ruc uozo, EI b' '1'
'

1
. + E d d

., . .

Fernando, 3Hho AdeJlllélr 809
.'. 't •

'cl 'd rIllo �,raSl euo, so telro, nesDe sta Ö, omiciliada operana. natural de Jara-

(��àn�ina) Màhnke," Sril;. de, 'W�ll;'
a.Aíti��oe, ,�on- comerciário, natúral �e e residente na· Rua Do·, guá 'do Sul, donlidliada

�aDla s. :�a ,Rosa • (Fp'0- , nenh'ohl e' IRgrid tieb� Pont.a .. Grossa, Pa�ana� mingos Demarchi, 399,. e residente em Garibaldi,
hs)" Manstela per-elra hilde Sonnenhohl. domlqhado e

_

reslden, nesta cidade, filha de Pe� neste distrito. filha de

:Q_9my A. Poffo. Ela, brasileira,': solteira, te. na Rua Joao <;arlos dro: da Silva Muniz e An- Osuildo Strenner é Verô-
Ola 21 de junho· .'

bancária natural' de Rio �tem, 382, nesta CIdade, tónia Emao Atanásio' Mu- nica Kreyssig Strenner ..
,

-Sr. JÚli.<? MaI1ezzoll�, Negrinhb, neste'. Estado' filho .de Salva�or Iran niz. Edital 16.124 de 13.06.88
Sra Albam Sensus. S.r d'" "1'" d"

.'

"r "d" t Ferreua e Neuza Salles Edital 16.120 de 09.06.88 Carlolz Ferreira da Silva. ..

. _"..' omici la ' a e . eSl en e .
'.

O'Leonel :Stein; Si'. Ansel-· "R' F'"'t' H"" "5'4 Ferreua. s�ar Kasmlrski e Leo- e' Reglnà Schmitt
. ' ... na, ua n z' aSSe, , EI 'b '1' I

.
.

K E'l b 1mo' Hommerding '. (CtiJ;iti- nest� cidâde, fÜha de' já.' a, raSI elra, so teua, nOl'a amer " e, rasi eiro, solteiro,
ba), .. Sra. Maria Gadot-· sé Flores de Souza e Ma- operana, natural de. Ele; brasileiro, ,solteiro, técnico em contabílida�
ti 'Uecker, Déb�ra· Cii�� ria Ca'rvalh� de' S6qza. Join:v�l�e: neste �s�adö, escriturár.io. natural de' de, natural de Rio do Sul,;
tina ?imas,' Lui�a G�Qvél:': Editar

c

16.115 de '08.06.88 domlclhad� 'e reslde�te MaSEaran<'luba, neste Es� neste, Estado, doplicUia·
ne�.la: Kazmie�s1çi, El1zete Cópia recebida' 'dô ca:r-' �a R:ua Joao .Carlos St�m, tad�, domiciIíado' e reßi- dq e residente na Rua

Cn�t�a ,PélllS, Marlene " ", ,,82. nesta cldade, fllha den�e na Rua José Teo� 41, n.o 39, na Barra do
Miíller. '.

.. -' _, <

NÃSCÍMENTOS ,"
,

,�" ': <, de Adilio Fernjindes e doro \ Ribeiro, 3246, nesta Rio Cêrro, ne�te distrito,
Dia ,22 de Junho

...

."

.' ':..'�.. ,=�:,. Nair Fernandes.' -.. cidade, filho de Thomaz filho de MUton Ferreira
Dr. ViGtor Bauer Jú� DIa 18 de MaIo Edital 16.117 de 08.06.88 Kasmi.rski E' de Luiza da Silva e Herta Stock

nior (CuriÚba), Dr. Mau-, Jona� Vicente,. filho Rogério Lescowtcz. e 1- Giovanela Kasmirski. da S}lva.
fo Luiz Cubas Moura, João (MatÜde) de Lima' vone Straub

. Ela', brasileira. wlteira, Ela, brasileira, solteira,
Cintia Helena T0maselli, Dia 20 de Maio Ele, brasileiro, solteiro, do lar, natural �de . Jara- técn:.ca em contabilidade,
Sra'. Isolde Mohr Vargas. Emilio, fifh� Éhn.iro operário" na�ural de' J&� guá do Sul, '. domiciliada natural de J�raguá do S.ul,., ,

Rosita Seidel, Delibert (Bety) Benthin , ràgl,lá do Sul,"'domicili'ado e' residente' na Rua 25 dom,iciliada e residen't-e. ,;

Terezinha Schmitt, D�rce Dia 22 ,de Maio
.

'. e residente Estrada Ga de JÚlho. 2042. nesta ci- na Rua 'Joãö Januá.rio.
Tomelin. ' Paulo Roberto Tayslan ,Jackson, filho, ribaldi, nes�e distrito. fi:' dade, filha de José Se�' Ayroso,. 1989, nesta' Ci:<'
Pereira· Genir (Reniida) Jung lho de Heinz Lescowicz e ba!iÚão Karner e Leofri- dads,

.

'filha ·de" Joâ6,
.

Ola 23 de junho, Dia 26 de Maio Ignez
.

üc.�er Lescowicz. da Petri: Kamer. Schmitt e Maria Vieira,-
Sr. Valeriano Zanghe� , Patricia,: iil�a, Paulo Ela, br8sileirq., solteira, E'dital 16.121 de 10.0688 SchÍniU:

'" .

lini, Sra. Olgà Mey Fis� (Mar:a) Rosa domésticq, natural de? Bnino Winter e Claricé 1!.(Utal 16.125 de 13.06.88
cher, Sr. VaJério da Co�- Dia 28 de Mato . Jaraguá do Sul, domicr- l\'latia Bre:;sijn José Conzattl e Neuzete
ta, Sr. Fritz Lemke, Sra. Cintla, filha'" Id.ilson.

.

liada ê residente em Ele, b.:asileiro, solteiro. Stipp "

Brigitte Pü!ther, ,Rosane '(Janete) Erdmann Garibaldi; neste' distrito; serventuário da,justiç�, Eie, brasileiro, solt�lra,
Loewen,' Cristíane � f> Dia 29 de Maio filha de Apdteas Straub nat�ral ..,de Jaraguá do, üperário natural de Anr'
lha de RoH e Adali Po- Hellen' Luiz'e, fiiha Hi- e 'Matilde' Steind,I'Straub. Sul, domiciliado. e 'resi- pére; Paraná., domiciliado.
rath. lário (Margid) Gneipel Edital 16:118 de -08.06.88 dente.n,a. Rua Erwino 'M�- e res�dente na Rua, Hl::ri-

.

Dla 24 de junho Dia. 30 de Maio
' ,

Luis Carlos Schmldt e
. ne�ottí, 86, nesta, cidade, rique Marquardt, rieyta,

Sr. João Batista Prim, Thiago, filh.o Carlos lsölde
.

Schmldt filho de Edmundo 'Win- ddade, filho de António
< Sra.. Joanfra Hà"ermaLn (L. e. n, i c e) ,Bastos;. Ele. br-as.ileiro, solteiro, ter eWally Kaminn,Win- ConzaÓ e Porüria de
Bruch, Sr. Odemir Eg- L a e r ,t e, .

.filha La-· oper·ário, natural de Ja- ter,'. FarÍãs,
-.

/,
ger!, Sra. Ulian Eggert, ercio (Maria) ,Alflen

.

raguá' do Su1, dómicilia. .i Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, �olteiia."
Sra. Nair Wolf ,Quadros� Dia 31 de Maio

.

dó e residente na rua p�ofessora, na�ural de dó lar, natural de Barra
Sr. João Scheuer, Áurea Fabio Luiz, niho Fabio . JOsé Theodoro Ribeiro, Jaraguá .do Sul,. domici- Santa Salette, PàraIiá., ,do'" .

Maria AraldL Sr.· João (Doglaci)' Schioch�t 1.232, nesta cidade fi- liada e residente em Ne� miç:liada 'e' residen�e ,fiÇl
Felipe, Sr. Luizmar Ro- Dia 01 de Junho

-

�lho "de 'Urbanö Séhmidt·e. rett Ramos,· neste distri� Rua I:lenrique' Marqua:r,��; ,

gé.\':o stirig'hen,�;Stâ: ,��'.r;'< . M�r��a, .. f�lh�> .. :,André 'Delicia dos Santos' to) filha de Mario Bres� nesta cidade. filha de AI-
leonora Stern Steingr1j�.' i (Çeclba). Stelle:,I_?:;, é-:Kiilreni' Sc11midt. '

, sal'J. "e' Cie:r;ia 'Demathé do Stipp e 'ele 'CamiCn
ber 'em Joinville., . ,CrIstina" filh�t Edinir {Re� . Ela brasileira, solteira, Br�ssan., �

Albino �tipp., ..
"', '

,nit�}: C-pf'vâlp;ö
. op�rária, ·'natUral de la Ed�tal 1,6.122 d� 13.06.88 .. Lioifm,

t .

-

\

ii Auto EscoJa Jaràgu4

".
,,'

:-O"",e''';'''S p, -,a C h à n Ir- e•

',0 �. �.:i... _

'

•. .;. _:;
.

-.:'-"'." -: �:-. '. "

�t�t.. "�' �frente a"R.· F�rum Fone: 72 '��'.9',��fe Ijunto
----::-:;;;/"Ah';;""" . Av. '. ,.G�tqlJo . \(étrgu, 26.::- Fone: 12 i.;��126l�';"

, �--'=-..'�'..
'

� -- ..

R.1t�, .ii; vIda. Integre-se a qJmpan�a de, PlfEM!Dç1o . de Actdentés de' TiénsUo
.

;�,!
.

E, ,"

.L· I' c· I·' .Dt .'� 'i'
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Clube ·.de.....Cin�Q)a, (1). ,Sá três. lédicas atéBde·iI�""-lelo,-�lpesc"""�Qj.�lãraal�ä
Oube_c;le.1Claéma ·tNov'a�' BUSc;lS!'i !'Fundo .. -cle"Cul-- - Q Instituto -de""Previ- Na A.gênda Regional' reio doPovo"..

tura"," "eine Clube de Arte" ... '. Qualqu�r <que sé",
. dência do: Éstado de San� .do lpesc da.Jeraguá ,do, Çluaramj,X:im !loje pos·'

Ja a denom1�ação a ser e�colhi<la, o fato é que sal- .. ta Catarina (Ipest)' alte- Sul exístem cerca de suí maís médicos cre

tá o Clube, de Cinema .de Jjélraguá (\0 Sul�' rou desde Lo de [unho três mil associados � Em', dencíãdos pelei "Ip�sc do
O renascimento do cinema como lazer e euttura, os valores dos benefícios Jaliaguá" somente três que Jaraguá do Sul,

"

que
aeenteceu há pouco maís. de um ano, como um tato. de prestação única. O médicos - dos oito cre- equipara"'se com Corupä.
IJJesperado e paradoxal, qual seja, o avanço da tee- Auxílio Natalidade foi denciados ainda contínu" Em Joinville são cerca

n()logla no campe. da informática .".'. Depois eu para Cz$ 9.413,88, o am prestando assístêncía de -40 médicos, Blume-
ceato • .. Assim,. creio que deve .ser feito algo Auxílio Funeral, pago aos associados, sendo os nau 50

.

e Flortenópolís
pela manutenção deste ressurgimento e 'tentar-se, em caso de morte de de- irmãos .::J� � =:�sá�: .::�st�!!!. "mais_ .. g�. _lOQ _p�o_�_ "

pelo menos, fazê-lo voltar ao espaço que por �Is pendente. do assocíado Inchauste e Osmar An- fissionais. Pata o 'agen-
de cinquenta ocupou no. mundo com a mais barata passou para Cz$ "

dreatta. O reduzido nú- te. Aríovaldo Xavier dos

e popUlar forma. de arte ;'.
," ." . ." 13. :>'81,20

_

e o Pecúlio mero de prófissi()nais da Santos; a' falta de
.

con-

ó"rato pesítívo e livre de discussão é que- OS por Morte. do Assocíädo
"

medicina ·,,_credénc.iadÓs - corrêncía. - em ".Jãraguá
çitculos' de' estudo de cinema são da maior Impo�tan. subiu

_

para Cz$ "".. pelo Institutó é ��:vo de do .Sul faz com que
.

os

da �; ös países que se projetaram ná indús.ttria- ctne�. 63;159,20, OU seja" igua� criticas e reclamações médicos deixem de aten-
. matográflca, desde o maís forte produtor ao mals a �O" �ezes Q Valo! Re da parte, dos essociados der o Instituto, alegando'
lJ)Odestó exíbídor de uma longinqua c1dadé do in· ,,- ferenCla. que têm éhegado ao "Cor- o baixo. -vélor pago ".

tedor, sempre tiveram em conta os cineclubes 'cemo� Estado de Santa Catarlua atualmente .

Cz$ 943,OQ
u. .celetro onde poderiam, dispor de mélterlél,l hume» Pr.eteit.UrA MuntclpaLde Jar�guá do Sul .

.;;_
que fica pouco a-

no à .ser eontratado nas "suas necessídeões � dé rea-
.. "

L E I . N9. -1-.1-83/88 quém da. consulta tabela-

Uz.ção. 'Dessa forma, tanto no "clnema�p(oneiro'" Concede sub-venção à Fundação Cultu''
da pela AMB ..

Ç()D10 no "c1nema-novo""cda dramaturgia clnemato- ral ..de .Jaraguá do Sul'e- dá-outras pro-
. -Sil�;'Y'�vo,ae��-oa"fl"r�m�ma-_e_qnu!�e-"-p'-e��-'--'gl'á#ca . a equipes. técnicas; diretores,' atores, ..crítíeos vidências. .

foram e 'são em sua grande .meterta "c�b�àS críadas" ,.. .

(j, PREFEIT.O MUNICIPAL DE J�A-
la sua posição, a cidade

.

nesses 'centros de estudos. debate e p'fátlca da arte' GUA DO SUL, no uso das atribuições qu� lhe não' merece a situação
etneinatográfica. _ são conferidas, >"

da saúde em que se en-
'

Na verdade, nos estados do RJ; SP, PR, PE, e DR, FAZ SABER a todos os habitantes deste contra; prlncípalments .'OS
.

ed d ã íbi .::r:... de servidoi:es "públicos.
.

E ,lß8smo. com a-iqu a na pro uc o e ex çao '

Município. que a Câmara de Vereadores aprovou.

I
'

"

-

dei ti id d d
'.

i'n informa que desde 6 de - .'U"mes, por quase ez anos, as a v a es os c e-
e ele sanciona a segu.,.inte Lei:

.
_.

tá i' t r junho,.... 'vigora convênio
'

,

dubes . se mantíverem es ve s, em que pese e Art. 19 - Fica o Ohefe do Executivo Mu-.
,

.

d t d
."

"t'" i ã entrre o' Ipesc e o Inamps,"llavldo em alguns esses es a os uma se or zaç o, nicípal autonzado a abrir. um crédito. suP.lemerr".

d li d bl as surgídos
.

que � co
..

,

locou "seus' ", . pro.·..como. . forma e vrarem-se os pro em �
. tar, concedendo subvenção à .Fundá;ão Cult

..
ural .

,
.

.

I lit d 1'964 Em "'&'rias fissiörrªÍs contratàdos - 'àCi)1I orlúndos do go pe mi ar e .

'

.. .., de Jaraguá do Sul, no valor de Cz$�3:500;�0;00 _' ... .... ..

�dädes 'da Federação muitos desses grúpos "fecha-
. (Três.milhõese quinhentos mil cr.uzados) e a des"" serviço' do Ipe-sc, cOm 'o

ram-se' e, lamentavelmente�" temos constatado que
. pesa correra por conta do programa.. e verba .a,-

qué' tAihora um POUcö" ii:
.

I
-

j t I po c ou -

'_ sit'uaç'ãq 'cri.a.da: '. �.em ". Ja�,'"grand��; parle' da popu a,çao ovem a ua
. u'� baixo 'discriminados' contante do Orçamento·. _.

ftlda oonhece a respeito da análise cinematográf.1ca vigente. a saber:
' '.,' ra_guã".do Sul com'o dês-'

� 4as aU\'ldades culturais paralelas que "O envolvem. 0601 _ DIVISÃO DE EDUCAÇÃO credenCiamento de mé-

A�ini, coô��ller,ando" o :�á"io atual da reaf,.ma- 0601.1)8421882.030 - Subvenção a entidaq,es' ..
' çlicos��' ',' - ,

.

'Çlo do cinema como arte e indústria, o Conselho Na"
. educacionais. ",-

-

'--. ,- '" -,,-CURSOS-NO .sENAG c'
'

ewnal de Ci,lÍe-C.ubes recomenda a todos, amadores 601.13. 3.1.3.1 i. Subvenções SOciais.· .... ··.·· A '.Ä.gêíida de 'Forma-
...,

oa profissionais da sétim� arte: fortalecer O' Ctneclu-
' '" � : .

. . c..z$ 3.500.000.00 ção Profissionàl do Se-'
blsmo.

.

.... Art. 29 �. A despesa decorrente do",artigo 'nac de
.

Jªrag4'�' do Sul
i.A' p.olitca de fortalecimento do.' movimento' eine- anterior correrá por conta da anulação parcial o�erece" dois nov'os cm-

q"blsta. ,assa por diversas áreas distintas (Embram- do programa e verba abaixo disffiminados, cons-_ sos para' serem desénvol�
., Dinafilme, Democratização, Dßbates, Integração tantes do' Orçamento vi gente, á �aber: .,. vidos dura'nte d mês "de'
de Cln.eclubes . . .) mas- é dentro .dá socIedade em 0301 " DIVISÃO DE PESSOAL j1ilhb. De' 04 a 08, com

oe atua' que devemos buscar formas de
..

fortalect- 0301.15824922.005 - Encargos� sociais com O· exposição de' Paulo Sét-
u,wntõ. da atividade.

�

lAPAS, FGTS e I:pEsC. gio Bueno, C) curso
.

,de
'O' cineclube, enquanto ent1da,je cultural, sem 301.09 - 3 ..1.1.3 • Obrigações' patronais .,...... or:_�ameD.to de ca:i,xa, das

nn.s lucrativos, dentro de suas ·especlficlllades, reúne ; ,

l Cz$ 3 ..500.000,00 19 às 22h15n\Ín e, de 18'
})t$soas m�ls 'preparadas cutural e politiCilmenle. Art. J9 - Esta Lei entrará em vigor na a 29 de jUlho,- o curso'
J_ 'não é el1Usmo, é- uma constatação. realista: • do data de sua publicação, .revogadaB as -disposi - de vitrinfsta. Neste J.

aavlm.mio. Essa caracteristica do movimento pre- ções elil contrário.
'. exposiiofil. ,': será

.

Mâic��
c"a_sej; aprov�ttada de 'forma a oferecer a comunlda- Jaraguá do Sul, 01 de junhq de 1988;, Regina de Car.va:lho; com
,de .em que atua· um intervenção mais concreta e de- DuÍ'val Vasel d..\las tur!l1a�, a ·.primeirq
ct.lva.

. .
. .

Prefeito Municipal das' ß às . .12h (turma ele

Necess;lrÍamente lÍão é fundamental o cinedube 'r,'
"

Ivo KoneU' � J.�ragUá do Sul), e
-

cl �H:r
-dlsP9r; 'para seu funçionamento, de uma situação fi" ..

Secretário de Adminlstréfção e-Finanças gunda, das ,14 às' .l8h ,-

lNUiée�a .prlviJegiada e nem possuir salas pr�prlas (tur�a c).e GuçràIpirhrl).
,J*--ta Pt:ojeção ct>mo acon:tece no RJ e outras .-grandes

. �p1tais.. ,Conhecemos grupos mod'estos e com parcos
I'ecursos' pa�a suas promoções qUe. têm-se mantido

. ._ ql.yel 'saUsfi,ltórios, . atendendo perfeitamente a03

Hnl.l. a que &e destinam, superando, poi" vezes, ,em a
.

,mOstra, encontros concurs:os, ilqueles que dispõem de

Qlalores retursós�' , ',.' , ;".; ,,,,'�, ,; 'r' ,

.

De qualqer forma devé� ser criados novos eine-
dUbes com'. a.l>arli,cií>�,Ç�O ',� �;POl,Ó!' ,.", �,'�,!"l�U,",-'-'l!,d,',a,'d,ei',\Jletrlbuindo' o,� ap(Ho ;-recebido :"4.� �4'f::!l!uM.��_e.:,. \
CQ� presta'QãÓ. d.e serviÇ��i seja- na 'PJ' ..,.�ê' ,dei 111:'>'
.-.es de qualidàde, promõven�D{(ß1Con'tr�, ��tras,""
4ebat�, seminários e cursos,. b:4!m coDlö,;._a impres-. '"-"
tio de boletins-de culto ctne.matogt-'ll �,

'

','. !��rr�
t!Ular nessas comunlCÍàdes de��f6, ·0' ".

-} �: '.

'AI estão;·'portanto. em iésurfui:.-": '�', <. ','
" ,J,�.i;Qb·

"

,

.�I1�\ 'os p1'1ndp'ids' . d,o/'c,;,�e����i .. , : .....��.,��j',' 1,;; ::' ,;,,'er ..
,

"Ciliados e incentivados, ',�"; ff'I.U' :,'�� t�,·h?,r.?��iO_fl,ar;v."dor acesso e desenV'nlviliiento 'nd muritlo "fantJs""

-Q".���ç�ulÍlcaçãó atr�Yé�" dil,tflagelií;i�l1J_. _Motta·)•.
- . __ .. • 7'·- ....,,!_;_··-�·�':: ....· ...:·�;.$.o..���b . .:;'Io�u_,;J;���t..t:�,,".c:i.:...;,,:.1'"" - .•...

.
. �':

I ','

í .'

'i ::
f
'I' "

·I.�·
. '

... -- '.

�\/ i
J>\RAGUA fMlRIL S. A. "I'

t,��:::,:,}."j:�W"'i"�:*i"':""'1':?,',,"!,r;;,:;-;�"':'"'::"'''''''"'''B''':�_�."�.,<�;"sk",."" ....*;,,:»<'(�,,,,��'%�é#,'�ê"" '�'iÚ�<"{;I$,'-ét?""%��';�:'iii'l.'f..'�M''1",,,%J

"

.

"i
1

- -'�
.

'.:�"':.:; ,�
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A Federação' ·dos Díre-
·

tores Lojistas de Santa
Catarina marcou para o

dia 22. de .junho, fio . Ta
bajara �Tênjs Clube, . em,
Blurnenau, um :seminário
sobre a íníormatízeção
dos SPCs;,' que é uma das

-.- pnoridades. ···'dEi díretone
'=========::::::=="'i:':::'============::: presidida-,-·· .peJo empresá

riö [araguaeasa .

.

Udo
Wagner: '. No sernínárío.

--:, I''': �', _-".
. '_'!.,,�" .Ó

"

':��;ESC[itório CoBtábil ;Garcia:
.' '. '.

'." � .'...

.. - .-�
:. .

.. :,; -,"

.
' lilc:rltaa, íilc:ala • coDtibeli

." ..:... _POItQ f.de Renda .:
'.

,- R....'ro de Mlc�.b.ipreÀ
•. -Comir.' ,

â . efiçiência de ·n:öisris, se"íço�.
.' . ,

Ru. Bario do Rio Branco, 168
�

', 'fône:' ?2���95

Oí1ope�iâ ".1 ., ·Traumatologia·
�

.

, ,

Urgêncías _ consultas .,.;,. ortopedia �JIiÍan.:
.

til e adulto. Membro títular- da Soc � "Brasilei. .

."

ra de Ortopedia e Treumatología.

serão debatidos os aspee· são. de padronizBição d�
tos" da· informatização informações e' orienta:
dos speS,. como' pr I • .dém ções . gerars .. SOQre .: o aso .

eia que se impõe' a agi- sunto . Vai iniciar 'às \9",
lização e melhoria dos horas.e é destinado. aos
serviços' ,:1OS usuärtos. . diretores aistrita,is" .Ó:pI.:e- J

'Segundo Udo Wagner, sídentes de CDLs, díre-
.

consta do programa ,a tores de
, SPCs,

.

secretá: ,

demonstração . de siste-' rios executivos e dêmaiS
luas utilizados por .SPC$. lojístag ínteressados. .�':.'
que, jâ .tnstalaram :seus .

computadores, a discus'' .'

.

De Jaj:agüá do Sul 'de:',
_verão partlcípar o !;iire-"
tor 'do 'SPC, .José Ràmos'
de Carvalho,' o presíden-·
te do CDL Bruno" Bi'ei� .

.

thaupt e o "secretário-e
xecutivo .: do COLlSPC,'
Celestino Klínkoskí ,

.', ..

,Posto de, Vendas· Marca·Uo
Cbà�US, bODés, viseiras, cam,.as, shorts,

. ,bérmudas e cºrdas.
. ..... -,

.' . . , ,
. Em.frente à iábl'lea,'.- ADi�i�. estaCionamento.

'Av.' Marechal Deodoro 1.512' - Fone 12.2218 '., 'i====::;::::�===:;::::============:=!
.

. ',ABANDONO DE EMPREGO
'. -Dê conformidade com o àrt , '482, Letra

I, da CLT, convidamos o Sr. VILMAR DOS
SANI'OS�. portador da

..

Carteira', . i>rdÍiSsional
086131, séríe .OOl(}, a comparecer na empresa no

prazo de 48 horas. O não comparecimento ca

raeterízerê " o abandono, do _emprego.

Tu�; fóSSQ sépUcu;. c�as de górd�Bß' êäí... '

"

.; 'ME',rALÚR(;ICA LOMBARDI LTDA.

XQ. d� atétrQiDento'- :�i31has, paljÚlques,�e.", varar:
Rua Horäcío Rubíní 56 _ Jàraguá do Sul.

·ét··
....._ .....

I
...,:

','de'
-: .. ....:1 ti'

,

"T"· .paianq· ·es. de-"
.

- 7-�' --'--.- -- ,- .::. -_.� .�--.."

r - � pa anques . .
VCUCl& po �,.", ,

<" �". ..

" .

..
'.

Âcerca, paiéÜ)quéS eurVös para ªli,UIlbr,do��ct�bo.s"
".C· EDITAL DE CONVOCAé; O

para-pöço'de dl_êtröS 80 e 100t mesas paJ:a léUl�
.

ASSEMBÚIA GERAL

'chonétes,' tanques de 'lavai' roupas, tubos �rfmos� ,Pelo presente' Edital,
.

fi�am convocados

anéIS p�ra ]ardlm'-blocos pua muros e putros••
- todos os integràntes' do �IN:pICATO DOS TRA-

Verifique a qualidade de nOSS08 produtos.' BALHADORES NAS, INDÚSTRIAS DO VESTl]'"
. ". ÁRIO l?E JARAGu:A DO �UL para-�partfcipa-

rein das Assembléias que serão realizadas
'

na
Sede do Sindicato, sito à rua Francisco Fischer
D.o 60, '. NeSta Cidade e E'stàdo. n� dia 26 de ju,:" .

� ':

'n'hq .de 1988.
.

; ,

"ASSEMBLÉJA GERAL ORDINÁRIA"
. _

As 8,30 noras em primeira convocação .

com n�merô' legal de préseptes, ou ,às 9,:;0 ho-
· '.

ras em' segunda
.'.

cOnvocação. com qualquer nú�
,- , ,

meros "J>résenles; pilra delib.era�eín sob_r_e" a se;-

. guinte' ORDEM DO DIA: ..
'

a:· - Relatório 'da Diretoria referente o E.xer-
cicio de -198'7.'

'.

" -

; .

'h . .;_ Leitura, discussão e aprovação da pres
ta:ção de contas"'do 'Exercício de 1981, com ö

parecer . dö 'cönsélho' fiscal. '. .

. .

': '''ASSEMBL:eIA GERAr. EX1RAORDINÁRIÃ"
.

.:
" !\s 8,00' horas em. primeinl convocação:

não 'häve:ndo quóruin, às 10,30 horlis em seg-un
.

da, çonvoc�çãô co�n
. qualqu�r números de pre

".

s.entes, para delibera;rem sobre, a �eguinte OR�
'f?EM DO DIA:

...

.

_. peliberarem por escrutiriio secreto.
· 'Sobre a éxtenção de BASE TEruUT.ORIAL do

': ::,..,,,?indica�o é\9s seguintes -munícípios:
.'

,I, . 9q,ru,ii,ã" .Schroéder, Guaramirim� Massa-
I randuba. é��merBd-e.

.' �"c:1iát€lguá di,;> S�l, 16 de junho, de 1988.

LAU1l9 SIEBERT .i· I'.o "

• �
_. ,"P;residente

"

;j

-. "
"

'S.-I e i .n
'>.

FABRICA :DE.,·AItTEFATÖS DE CIMENTO·,
•

••••• -.
>- -"

•
�

•
•

RUa Waltér Marqúsrdt, nO 106 - Fone 12-1315
(residencial) - Jaragi1ã do Sul.

',E ,D I T A"L
AURliA MÚLi..ER GRUBBA, Tabeliã e ÖfiCi�l de
"':Titulôs da Comarca de Jaraguá'do Sul. 'Estéido de

·

Santa C�tárjna. n� fÖfIlla da Lei. ('tc·

Faz sabei' .a tódosquçmto este editál '.virem
que se "!chefin nêste Cart6rio par� plOtestp ;os

titulos contra:
.

.

ALDEMI� LUMARDI A/C Weg ...- N�TjA ..

-ANTONIO STIPP - Rua Lourenço Kanzler,
426, --NESTA - ELMO MAT.HlAS -- Eistrada
Blumenau, ,km 04' - NESTA _ GRANJA' iA- '.'

RAGUA ·LTDA ..... NES'r.À. - ENO
-

BOSHAM- .'

.

MER - A/C João' 'Wiest - NESTA ..... JÁIR"
H. KEIL _ AlC Corre19 --:_'NESTA,""'" JOÃO
A, DA SILVA FILHO---.'Rua F,ranclsco HrUscli�
kav,�90,·�;."NESTA,.�,'__,;JOSE".,AL:r,AlR""M()SER".,.•
7,.'A/C Erierge SIA ":;.f GpARAMIRIM "-·,MEC. '

�itVALE ZAN�.LA LTDA _ Rua Barão do Rio

Branco, 982 - -NESTA - PAULO ANILDO DE
MATOS - Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 314
..1.., NESTA,-, -

:�;

ii X E. como 0.5 ditos dev�clotes nã6 'föram eu-

· ('�iítrados ou se recusClram
.

a aCf:ülar d d�vida"'"
',in,:ttrnc.l':;:ão. faz por intermédio do presente edital'-

·

p��p que os mesmos compareçam J;leste C;:art,6rio"
'n� ':ij.ua Artur Müller, 78, no prazo' da Lei. a" fim
d�k�iquidar o seu débito, ou ent�o dar razão por- .

qüé não o jaz. sob a pena de .seten: os referidos
· pfQtestarlos na, forma da' Lei, etc,

.- _',. .

•. 1 � ,'
•• ;: ,L��·:.: ".,::<.: ':� '" !-,\

,IH/Jaraguá �o Sul,'· 16 de junho de }988:
.�UREA MCLL<jl� lã:-�BA ..Tabeli� e Ofiöal de
Prot�stó dê 1'1i' .

• •••••� •• '...
• •••.•. .!. ,. , ••• _""",�".,,,-;';-'.

. ... : .. : ....-

VEGINI FOI A ENCON- .

mo f!M BRASILiA .i'. '::
.

',o vereador-presídsntg ",
'da Câmara de VereadÖ�'
res' de Jaraguâ do Sul:'
Orival Veginí, está' I)är-'
ti cípando em Brasílfa.: do

',
25. o Encontro, Nacional
de Vereadores. 'O Legis�
lativo aprovou o Proiêto
de 'Resplução 02/88 _.�de�·
signando-o representante.
O Encontro, inioiado día
15 e encerrado sexti:l"f-ei-·
ra, fot promovido" c

pela
União dos Vereadores

-' do Brasil.
'

.

EXTRAVIODli
.I)()CU�

. Ivone LettZke dà SU�
"

va, residente em Ba
nan.al do Sul, G:w,arä
mirim,' comunica" que,
extraviou os dQcuÍIleri;,.·
tos do seu: veí�ulo Gol,i
Ano 81, Branco', ',Pla�
cas GN 0994. Pôr' t�r
requerido 2a_. via, tór
nam�se·. os oflilmais
&effi efeito ...

M É'NSA G EM
Ao coritrário &> que .

dizem alguns, a Révo
lução de 3t de Março
de 1964 está viVa ,"'e
não inorta. Seus 'prin:<
cípios são eternos.' A

.

marcha dá família tom':
Deus

..

pela
• liberdade . I

jamais se@ esquecidâ.·
Não à demagogia.

.

(Matéria paga)'

',r:

. ,

.......

. ';,: .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��.MaisailM'f'-
, Ás"söda:çâd'�He pais' e'·· , . ':L E.I·· . N� . 1.186{88 _

Prbféssor.es e', a': Direção F· AutÔriza o :tl;x:éclltiVQ.Municipal, a doar
d�' Chiégio Estadual

.. uma motocícleta .ao.t? Pelotão da 3�
j/Óenerál �R.QÍ).don";:' de '. .Companhía do 8� l\1taihão 'da Polícia,.
MássarándU:l$, prômGl" >-. Mili�al,

"

vertI neste sáQado, 18 de', _

j\1IlhO; hà pátio doCesta. O PREFElJ'O MUNICIPAL DE ,JARA-
belecimento' '·.a 'sua 'f�s:" GUÁ.:) DO SUL, ne use-de suas atribuições;
tã>'JliniIi�" iniciando às FAZ SABER a todosos habitantes deste
14'·b.oras. 'Para as 16h, ii< Munic1pio: que a Câmara de Vereadores aprovou
presefi.1:a:çãö de quadrilha, ec ele sanciona a seguinte Lei: ..

'

.

'

péÍi('de ,fita é"C)utrasdàn�:' Átt.,19 '" Fiça o. �hefe do Executivo �u·
ç�'" ft}!dóriCas;. entrOl-. . niCipaL autorizado : a doar ao 1 ° Pelotão da 3�'
veniio etünos: 'do pré-es·

.

Companhia do 8° Batalhão da Polícia Militar.
colid' � ctasse 'e_spedal·�. de�Jaraguá· do .Sul, uma motocicleta. nova, COl!
,,;.;;Ie";1.ã.'a8a;séries. b' 'H d tí CG 12501 ílíndlOU. . ranca, marca on a;.. IpO -

.

"
. Cl m· ro,

':, A�'20' hora$ da:nça 'da·.� HO HP." ano, de fabricação . 1988, motor n9
��drilha

.

:e tasÍi:niêI!tô h583;163, -chassís n° 9C2.7Cl13017R115001, com'
cMpifä, pelös aliiâos' río: .' capacidade � para <:luas· pessoas. movida à gaso·
'},o 'g,�ati ê,)S_,21h, :diséö ..,.. lina;., . ,

tei.ª< Completo· sérvíço :>'. Art. 2� � Está Lei.--'-�ntrará em vigor na

dE{b'är :téstaurailte e to-
_ data: dé sua;publicação, revogadas as disposi-

.

d�i:;�s:, 'ifigret:llen�és" pr�; .

�ões ein contrário.
pri.os·"'d�s. féstividä<1éS.' c/C

-i : :Jaraguá do Sul, 09 de Junho de 1988,.

ju�.�rif� ��?;JagarãQ.-· .. Durval Vasel
Prefeito . Municipal

Ivo, Konell
SecretáriO' de . Admlnlstraçio e Finanças

Estado' de' Santa Catarina '

_

Prefeitura M!(nl,ctpal)íe Jaraguá .do. Sul Delische,'«

l.�l�õrt: .l!Wli sçJlre1ben ein weDlg Iii:O;�, cii�".
mil die ererbte , l\'Juttér'spracbe _

nicbt in :vel'gesse:
àhert g!i!raeH" -:

�

'.,
..' _ .1

Die Reda�tLon -

--,-- .-'- __
c

_. - _-o

'.'.: .;

(,xpressas
'., º:";.;;,4êp�taê(9·'; .. Si�ney .

h(;!l�co (PFJ..)
é eutor do

JliôJ�,tp que; ., ·'se. aprovê,
40",'. ,.pf9ibifa, : em. .todo

.

�. :t'êiiiiõ'iio
.

êatafinense,
9 .uso e:' à comercíálíza-
9lP, de

.

�prays contendo

,I'ctórOllúoicaFbono -.CPC, .

J�if.i�à, � que, 'este .gás"
�$lndç:·em.· .. refrlgerantes, :============::::;::===::::;::=========:
tniba.lägens

' ..

isolantes ti
�ö�'solvente índustríal,
é,�º�'princiPal' agende çau;;'
&I�l)r ,(,lá destruícão da:
eltp.ada: de' . ozônio. é que
efiv'.QÍve, . a atmosfesa ter�
'rtst'(e':' ....

.

'.
.

'.
öS" ·Prefeitos. d,!i!i . .AgeÜ-·· I

.. 'e.�. Bonlfá(;to,'Visllil
t� ", J�rà.gúá d.Q sol pa�

,

... ·, .. ;lIÍtelrill'�se sobr�, - o

pt�!áPtà.· MUJlic1P�i de
Crta,çäe, ,de 'ternefras, de
ftay�lv�iido; eö'm: 'mu1l�)
IJ�"" pela ' .. Pr-ßferui�
t . .Aéäresc...

... ",... ': '.
Rpr 32 'votos" .• a, .Ass·eJIl�:

.

})léla. Le:gi$lat1vâ der'iw-
b u' "''','

...
.

-Q.-; ç .;V��o ßo>govern(l;.
t�� . dp'. Esia40 .ao pr()�eto ..

�'t�r(.q�,�ente, '.. � aprcva:- ,

�!:,;-,çri.allqo.. desta.' fórm&
..!�� �ihil: Íl1�n�pípiö' ." em .

.
santa Cafarina: serL",.o'
iü��cípio' '.de Mãrecla'
IOlTÍràtlo" :pel{)�.: distr-ltos .

tie Materna· e"En�re Rior.
�tencehtes!'; a' ,,·'Xaxim,
l\� e>�ste· do' Estado: é, o
't�!,'f:;J!l:üil'jcipi'Q "criado pe
llt

,.

Ksse-riibl�úi, .,' tOdos'
�reenchendo as_ e,xigên�
Cí�s ,da Lei.

'

. I:ANÇA.MENTQs'- D-A . SEMANA··
.

.

Quem não corre 'z
:

�_ :- r.. V'e'a (comédia.)· -,.:
Õ lorde dragão ::. (aventura)' "'.

-ÓsÓr

s.- a. E.. J '. '(aventurá/polidal) .: .... '. "

Levada da brecá', '(c0média) :,-...

." ,.

'Eram os deuses astronautas' , tdocuméntário)
- O cavaleiro' estelar '(Jlcçãaf .

.

O. senher das fetas"(a:venhlta)
O'"·énigma das' '_aret�s ;(susp.l�spionagelIl) 1'.,

Projeto chili4i, (aventura),
O patriota' (aventura) " ' '"

Mausoleum [terror]
,

':', --,

-Highpóint taventüra/susp.)L:·' _: .'

.

O gra�de musícal de Bo� Fosse com-a sen-- ',f
..

secional Liza MinneUi ., é 'a' b a 'r e -t :
.

O fitme pll�to" d� frilögia interpretado po}:' '.
,�

ROlIlY Schnelder "s I ,S S It'··
.

'

,

8 locação mals barata 'd'a. cidade com,
.

._.,.,_-�.� � � -.

OPPLJ'S ,VIDEO;' CHEQl,JE- ., .... .'.

OPPU'S VIDEO - vldeoUlan�_selll piI:ata.rla,

',_ 'Calhas e AquetedQr So�at
-

-

. �-. � '-.. .

.. '

.. .

Ru.:····Peli� 'Scrunidt. 279 Pone 72-0448
/

_HONDANAS UB'A

'."

coNêESSIÖNARIA DONDA- DA kBGIAo., Cu'
.

MSRClo"oB MOTOS, ASSJSTENCIA TeCNICA,

B BOutIQUE HONDA-WAY,

,'iNTiU: NEstA H OND A, DA MENEGOrn
• ..•. �� t_.', -,' _

' '.', o,'. •.•••• '.' '.

MOrOS E SAIA 'PILOT:ANDO A SUA MAQUINA
RaatAdéHa Fl8cher, 239 (Rodovia BR-288) .

,Polie 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

'
.. ·�-:i'.�· '.

�f•• ••

�, "-' '�.:·passagens- aéreas , '.,' -� .:
.

(nacionais e internacionaiS)

.... ; �""'Passagens rodoviárias'
�:;i:"" � ,.i .. ,'i �;. :':j. ,.' � :,

,
, i 'i";�Ex&ursÕés;,aé�eas �. terrestt�, '<i II,

'

_

. ',:, ���, IARACiUA TURISMO
• �eserva de hQtéis

...

'. '. ,.. .! .

. '.
� ,

_,.._
'.

.- AgenCia "�;:,Vlag�ns• l"oeaÇõe�;� �eíc,OIo$, '<
.

'"

.

�.

Rua Epit6ao P.soa,464�Fone7'2·0977 - TeIeX(0474)341"
O'L�:r.���"." JARAGUÁ Q.O SUL '- SANTACATARINA

'

. 8aráOdÓRioBranco,sala'4'
FONE: 72.2601

.='!P.� �,,�'. � ... ;.,.:..�;.�".,,,,,.::,�",,,",,..--'...,;;.. -.. -......,.,.----�......_.....,..�--.--....--.-;""""""��,.,... .,.;.,�_,�..,�"."'"!'!:�����-.."r'!"I��>
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J�Thi�1i�.�� :I?1l'�o.»i��·��,,}:�'1·jl(l'�;��·':}C13ly.;�ê.:�':�f�i' X.·CilfNJ.('Ä�,' ' "

,', '.
.'

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

�-
-

, -Ór-s revoltado c-om CI �e VU.l,�ai��::'�:;I':;�:t:·�:, rllítica. Políticos. fllclorf & Cil�:
.,

��n�ua��:.<:,�para.:--admlnJstrar . U�' �s "

partidário '. dÓ gover. dirígentes _�sta<lI,lQL�" _ Owtado;; demonstrando· -qu:e
.'

�n:es�o se-{hvettiram' e:öin -

: até onde chegaram como to
parou: "Estava ma.ís ,m�,não" "estava preparado o circo armado, não pe: galinha cega a procura no, deputados estaduais cemitério tio PDS

--

tiöpara assumir o poder. É
lo que concluiram do 'na- de milho "O líder Paulo já, comunicaram ao li-

que, para semínärn, doà qus se poude colher
da qt se disse de importan. Afonso' chegou empor der Paulo .: Afonso que governo' do PMDB".

,da Reunião de. Coorrle� te naquele local. mas pe, gado e saiu com 'dor de não vão -eomparecer". De tudo que se' leu ACA-_nação 'das Ações de Gp- io que os próprios peer cabeça. frustrado com o "Intitulou-se "Reunião de
BOU-SE A UNIDADE dovemo. realizado no elC, inedebistas e pedessistas pronunciamento do 'go- Coordenação das Ações PMDB, que segue o cacom a presença de 1.200 enru�tidos prócÜunaram vernador". JlA assembléia de Governo" o encon:
'minho do PDS, na laseíuncíonäríos, títuleres de

de ,alto, e bom som�',s�In., política que reuniu, pela tro governamental no
antes da ascençãe, du a.cargos' de confiança" que

se praocupar com suas primeira' vez na história CIC. POr isso mesmo, não tua) grupo político d(rnos governos anteríores declarações. Assim, co- de s. Catarina, in�eg�an- foram convidados para mínante, Mário Covasnão chegavam a 200, so"
laborando na divulgação, tes - dos três. primeiros arnesa o presidente do Virá, à Santa. Catartnà."mados todos os escalões.' desse desgasto governo . escalões, ,co�{jcado" sob a PMOB, Laum Vieira: Brt:-

Mas
,.

'não, virá .maís, pa:-A iIIlprensa,. a mais sa"
que, passados 16 m,eses ,ori�nta'çãó da autorid�d: to,. que deixou. orecíntó

ra pd,rÚ,clp,a,r de. um err;cnücada pelo atual go- de sua instalação." .aínda
.

.maior todos os que de
.'

antes do térmínov 'e .0..
contro' com peemedebísvemo, salvo honrosas IPr�cura uma' identid.a<!'e � ci�em na admini�tração líder. Paulo Afonso"; "A .

tas e, sim. para .a forÍIiá,;'� .exceções, e tirante OS que'
para se afirmar. dal1I�s ' do estado,

. pr�duzn� �r�.
--

bancada estadual .recla"
'çãö de novo partido." dê, '

tíveram cassado" as pu-. abaixo' .algumas ·defini � fundas desilusões partl�a- ma " medidas íortes". díssídentes' do PMDB"hllcidades oficiais. assím
.cões que bem mostram rias e rasgadas

.

elog.lOs . "Grillo e Ferreíta contas, e �lguns da Frente Ube-'....1IIIÍiIIII-..-----Iilllll!'���'y���=_:_:=�·-......., 'polítícos. E dividiu o taram as críticas do, je- ral. Será, o PSDB .- ó Par!, ,�'INFoRMATIvO ROTARlQ ..
- PMDB 'na direção estadu.: putado Lauro i Vieira de tido, Social Democráte ','

e'
. O' .,Qla"Iro-,·.-M"e' ·11,',-.• '" lalt� n,�·A��Nembhl..éia LegdiS-' BIFrto',lPpreedSrido�nltve 9aJdl-e Brasileiro, de ,ce.ntro-�-

"

- ,,' alva. en um os g a.
, -' O. l"" querda.

'

Está no fim
-

,a-
,

'C·"
.

.,

sete .oradores falou em '. competência a assesSQ- gabölice' do "nós, féizé�
"

.

,; .:, IICO ':"
_:,

oi

.

v, P�bB, em filiat:;ãdo Pdar- :,�s": P?!? S� ����:. mos", E' séiã maior quan-, '. '.
. .

tídäna. em verea or.. e-. ,'. esquisa- apon a
,do se ínâcíarem, a cace

Rotarianos:' "unidos pala Selvir� dedicados à paz" putado ou senador. Ao' Iêncía.: Antunes negou às bruxas" prOI!leti� pe�.,'

-' ,contrário, os'' discursos- que a conclusêo. da pes, lo presidente da ex�cuti�ROBERT W. SHOEM,AKER, JR. ESCRE'�E . resumíram.se aos campos
" quiSa. tenha, sido esta, mas, -va estadual do" l>MDB,De Andersen Indiana-USA, escreve Robert admíntstratívo e po- admitiu que ela não é deputado Lauro' YieiB

."

Shoemaker, Jr., representante do Pr�id:nte . lítico. Saulo Vieira lan•. 'muito favorável' ao go- de- Brito que, se não reeu'" .,-

Charles Keller na 28a. Conferência" Díâtrital. çou a ídéía da
.

"idenk: ; verno do estadó·'. "Pes-
ar nas súas rc),uipêUites,'em Blumenau. Agradece as fotos feitas" no tea� dade governamental", qu!�a: Pedro Ivo é auto-
de v'er á c u In prfftro Carlos Gomes' e infórma q/ iIlostroú a diversos condicionada a três pro-, ri_t4rio", Sie dúvidas ain·
a s U' a a' m e a ç'a1amig9s seus, incbl�ive um �u_e residi�, por 7. anos .

cedimentos comportamen. dá; existisséul sobre os
"Tá na 'hora dê dar os'lio.-em Curitiba, as duas edlçoes do CorreIO do tais: fidelidade. lealdade t>quIv-ocos polÍticos do,
mes"'. Disse iiinda' qúePovo" - O QUATRO • MElA_.,CIN�O ., d,e qtie e obediência". A vereá- goremo, a: faltl de um
há' abusos' lio interiQr _

fêz cÓp'ias que _foram ánexadas ao. !eI�t,ório � dol'a Clair' Castilhos, di- ctJl!1petepk ,- sistema (le' onde" 'a
-- adnlinistraçãà'destinado ao Presldente do Rotary International.

:

retOra do departamento de coIP.unicação e o imenso
municipal nã'o

. pert�ée.·.A SAÚDE DO GOVERNADOR; MAR�O ._
Saúde PÚblicà, ironizava ,vabo de :trti.culação ao pMDB, com os 'mUi;;Até o momento e� que redigiamos esta-c?lu�é:I.' ao correlegionário: liA poÍítica, elas se dissipam tantes --. sofrendo ,,: atéo Governador MarIo- Sousa encon�ra:va-se m. autêntica mesa dos his- cOp:lpletallvmtt\ com cl

mesmo diseríminaç�.ternado' na Santa Casa. de Misericórdia,
"

.

de tóricos do, PMDB'"" O leitura da pesquisa c,m-
"O' 'pessoal vive' acuado,Curitiba, para exames especializados. C9m.R�- 'deputado' José_.' i:;uiz' Cu- tratada ,pe!c, PéllélC;O
pOls -além dã' prefeito,',nheiros. do distrito.,se mobilizaram,

.

entre .eles nha senteriê�av:ª'::/'Aqui '�n}â', Catq[ma Ilm�o j funções como o de exä�;-'Ci erGov. Sergio Levy, do 0..464 e rotariano SÓ está falt-ªn.d€)'-�o�tfmi!,-,:r;' .':e{llpr�S:a ; · !Equipe" , -l'.', tÜ[.' dêlegadoS :de 'poIl"'do Florianópolis-Leste. entrou e� cont�to çom liA pesquisa q'ue jßeil� Pa�antí� , 'Os: eq\lívocos .

cia. 'agentes" regionais da,: "

rotarianos do vizi,nho distrito do 'Parana. entre tirica os ri.:íveis de pO,p�:":' : cörrieçalU com desdstrrl-
Celésc e Casan, geren,teseles o ex.Gov . .Ivo Arma, para acompanhar os laridade e,'prestigio do,.. ,dQ� .... de.s.enç,oRtros; - com
do BESC são ,; exercidas 1-

exames na _"Cidade SOFl'ißo" .. �- 'T governador"e do govern,o' 'os ';'Trtbü.Iläi:S::;'ß� '}ustiça
por' pes�ocis' Vi�culada,'A CONVENÇÄO DE PHILADFJI..PHIA_ PENl\:· foi realizado',' ,pela 'em- e' de: Cbnta�;·::1t 'Asserr,-
00

� governo' passado",'SVLVANIA
, ;' presa "Equip�':, do Pa- bléia, a Imprem;a, .

Df" dec:aft>u. 'Vai-ser mãis"�A, convenção d�, Rotary, InternatiO�al !ea1;iza-r, raná.
1 Segundo informa a'

.

se�vidorE!�. '\;!' Os pr9f:t�(;� uma' brigá muitö' inteiêS�'da--: eQl, PhUadelphia'�reuniu' rotarianoS d�, tödas:,�; SecOm, o' gov.ernaqol' a- teso '.'P/lliS,p,tn ,'o' 'po� n,�Cl�
ran�e,-que acabará" Poras partés do mundo, soma.ndd mais .. de '1'8, miL parece çom imagem' cfe sões' '( solitárias de um rachâr ainda mais o, go"part.iCi,pantes." '. ,.,",', - seriedage, austeridade e goVerno que ouve \]m dr.

. vern6' 'do
-

Pedrinho, por�'aOTARY CLUBjCURmB.A:,. �ARUMBr' <", ,_ justiça� 'Más o g<Nerno' cuIo restrito de àssess,,,
que 'substitUir todos se"Nó ·dfa. 29 do' ,corr.ente' b cQr�p.aense) Ottomar,: ' tem adjeti;vos,' pesados;:,'. re� e:Sê ::Iiega ac'n�g,o('J�r

. ria' pelo.menos';' impos�',Frectéi:íco Neuniann, devei:á� entfega;E, à" presi�:.. incohlpeté'l-:lte;. poliCialeSCQ com.;"a.s.:t-,: lidetaJlça�L'.- dí� sível; que ultra" pasSará;, ()dêndà)de seu;clubé ae)' rota.-riano'Robe:rvat Tsç9-e�'
-

truculento, élento" e qe.,.; - so�iedadé'.dvil;.' El, teLni- mandato' do' aluaI gover-eke. em solenidade a ser realizada no Círculo sarticu-l&do. ' Outras res:. na,m, -no. choro da. dire· 'no. E oilde ,fica a a'dmi"Militar do Paraná. Esta coluna agradece o convi. 'postàs' negahvas
.

dadas' :;:ãii>' 'dó PM1Jíf"c'ontra ri �nistração?; " :

te, envia votos de, muito sucesso' ao novo pre- ,pelos consultados não mânzinalização de ,�eIlS í EVl,�INSVAL � 0&.88::,'
.

siderite e cumprimenta o Ottomar, pelo exce-' '''foram réveladas"., E pre- .m��flrós -�m cargos c.e \. ,lente' ano rotáriO.
-

.

- cisa? "Desencant'ados ,cOnfiança. O vereador ' Faça .ou renove.• ,I.ua.·(Da Comi$�ão '1de'" Relações Públi":', """'cbm o silêncio do g9�er-. : "Iç\,uity Pereira da Silva, ,
' :éI:$Sinatura, do

tas do Disttifd .

'

, 4p5," Ano 1987/88y' (".: ii�dor em relaç[õ -:;.,' ä-o:"'; ltqerc, dÖ'; prefêitü na Câ· '(Correio do Povo",
. .

eSperado enquadramen. màra e do pMDB, :está . Você, é �peclal,para;J;ló,;
....; -. �--.-

Só q�eDl·pOssui. um Ford Deí Rey'pode
compreend�r o real slgnlf1cado de palavras_co·
mo luxo; requinte. prestigio,' sedução...

.

..' � "

:Ford DeI Rey ,

é tudQ aquUp ':que ;;\!:���;;".. ; ,

. �eÚJPi� desejou' nur autõmóvel: �.m;-, ���'�ntb ��_;.,�hânnönloSQ de economia, du,rab1l1dall� ie,fs,Wug�
:. ,- ,;, .

,

; )�'.:<��i ",.c'
".:'

,T

Jaraguá
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tívo como para o e�ecu•.

.

Faleceu à� Q\lâ$ hQr.às
.

admíredo pelos' 'leUs 'iftd- tívo, defendendo' com
da madrllgada de p .do versos, pelas' -qirälídades denodo,a sua regi�o eleí

córrente;" nO' baírro -de de' homem' de escol, de toral e lutando com o

N�t�u Ramos, o prestan- caráter' íntegro, "franco ��u povo pelo
__desenvol

te • cídadão Oetavíeno e leal. Chegamos conhe-' ilm��o do lugar que, na

Tíssí, aos ,85 anos de i- cê-lo em J948, quando adml�lstr,ação '�yer
dade. ,Era ele filho de já integrava a Câmara Schmöckel : foi atendida

Julio 'I'issi, natural de Ná. Muniçipal' de Vereado- na abertura e alargamen.
pol�s, Italia:' q�e, veio res, depois da, redemo-

to da 'rlfta
�

Terezínha

para o Brasil em 1888, cratização do país com
com construção de- pon

dOIll 18 anos, desenbar- a queda de Getúlio em
te de .concreto, alarga

caOdo em Paranaguá e 1945, ele .tíder da UDN .mento da Ti1� Ribeirão
,

de 'Albertina Nardí, tam- junto com (i)$ vereadores ��avalo e alar.g�mento da

� napolesa, que chegou Walter Breíthaupt, _
Sr. a�ual. rua Lu�z, Sartí e

com seus pais quando Arquimedes Dantas, Caro ,a�ardu�amento da esta

tinha apenas 5 anos los Rutzen, Luiz Maes, ç�o. feI:fE�a, e_ que nas ad,

,

de 'idade.' Casadös, es�a- Willy Gennano 'Gessn'er, mínístraçõss Strebe-Cos.
belecerarn-se em São Dr. Luiz de Souza Frede-

ta, Bauer-Sch-ünke e

João de Itaperíú, em Bar. rico Curt Ailbert� Vásel. VaserPiaeere,
,

recebeu
ra Velha-na época perten,

.

Albrecht Gumz e Auguss Qutros. tan;tos' _benefícios,
cente a S,. FranCISCO do Sul to, Sarti, representando com? Iluminação, a pon

C?� dlv.lsa�, .q.ue:.se�per" ?, POS, JJDN e PRP, Na( �e AI?erto Bauer: o a

dIam em LUIZ, Alves e ali época era pre.eíto Wal, bestectmsnn, de agua, o

nasceu Octaviano no día demar Grubba, -deputado esgoto e o calçamento,
26 de outubro de 1902.., estadual' Artur Müller que trensforma aquele
J' moço veio para a io- "vigário "o, pie. Älbert; qu.ad,ro urb�no .num a

cal�dade de' Retorcida, Jacobs e bispo diocesano prezívsí. bauro restden-

hoje Nereu Ramos, .quen- D. Pio de Frei�s. Nesta �Ial. .-

do1casou com Ema Schío, conjuntura atuou com
Perde Nereu Ramos um

çbet e com quem teve raro brilho, desde. a
de seus g�andes beníeí

�e'z {il�o�:'., JUl.io". Lídla constítutçã-, _ do_ Regi-
teres. AP.os _miss? de

(ti!.)} Lídià, Alcides. Re" mento Interno da Cânfa- corpo presente , oücíeda
natCJ, Anita, Maria., Alva, ra, trabalhos nas Comis- pelo. Pe, Aluisio'Boeíng,
re,: Adé-l.ia, e Ollbio. Sua sões,.

_
apresenteqão de, d.eu-..s� � sepultament., .no

cqllstante bcupação foi, projetos-de-Ieis; ',nioções',
. C�Pllteno daqu�l,� bi:tl,�-_

4� lavrador. mé;lS nota- pareceres e petições que ,r. �st.e semanaF1� apre
biliZou-se como "líder 'beneficiavam' as comuni- -sentfl, a D., Ema fIlhos e

eo�unitário sem Imml- dades jaraguaense e �:fmals _parentes, as ma-

g�, mas' c�IÍl adiers,ários cOJU:::eense". então' eHs- lll,estaçoes de seu mais

GOmo todos nós temos, trito' â"e Jaraguá. voltan- profundo pe�ar.

porêtn· respeitado e do ,e renovar a sua elei- , -Eugênjo V. Schmöckel

'iC�onfecçõ-es 'Sueli Ltda
',' "

Vestlndp' bem 'Senhora. e Crianças
.

--

,

Vá conferir a mals variada cole-çlo aproveitando,
as vantagens do preço e credl'flo Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro ida"·F&lIBeea, nr. 1-085
p; 72-0603 JaragÜá, do Sul _ SC.

.,

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 12-2911
Jaraguá do Sul _ SC.

/

Máquinas, móveis de. a:ço, escrivaninhas, ventiladores, ·móveis estofados,
fitas, relógios de ponto Ie acessórios em geral. ..

'. .

Rua Venâncio da Sllva Porto nl? 353 � Fone 72.1492

IITERIMOYEIS
,Intermedi'ária ,de
·Im,óveis· LIda.

R. JGão PicColi, 104 - fone 12-2117 - Jaraguá.,do S�l
- !MOVEIs A VENDA -

- 1 casa em alvenaria, 120m2, rua Victor Dra·
morsld, ·Guäramirlm.
- 1 casa em,lvenarla, 100m2, rua 242, próximo.
W�g II· " ,

.

,

� 1 casa mista com 80m2, rua Ríeardt Píske.
- 1 casa em alvenaria, 160m2, Jardim' S Luiz

.

·JaFaguá. Eiquerdo. '.
,

".

'.'

- 1 terreno com 10 mll m2, :SR =, 280, px. Weg_
,Qulm.ca (ponto. industl1al). "

,
-

Chcl.lé
"

IMOB{LlAJUA E
REPRE5ENTAÇOES LTDA.

Rua RemoIdo !\au 61 _. Fones 12·1390 e 72-2321

� .CRECI 643-J.
.

.'

- IMOVEIs' A VENDA -

Cesass em alvenaria, rua '.João Franzner -com
99m2. terreno (Ie 450m2, carpet 6mm, murada, .

'nova. Rua Exped. AntoQio C.�f(!'rtelra 515 com

110m2, -t-err.eno ..380m2,_e,1 Da. ')jR�280; 'Km.55,
.

próx. Rest. Represa com 35m2, terr�llo 651m2,
Guarapl1dm. De madeira: Rua Arduino Pradi com
120m2, �rreno 470m2, gâragem, murada. dede
tliàda,'ôumô estado. No'centro, �om 100m2, ter-
reno 600m2. (,.

'.

Terrenos: RUa Jolnvllle com áreas de
'28.500m2, 13.000m2. 5.1Um2 e 2.100m2. No Lot.
São Luiz. com área 2.612m2, mais lirea construi·
da 674,42m2. Löte na rua Arduino Pradl com
408m2, Jaraguá Esquerdo e' Apartamento EdU.
Jataguá; /fBOm'2, mais garagem', ,pr.eço ocasião.

. Além oútros -lmá-vels. temos também telefones
\

comerciais eindustrials.'

ELETROLAR'
.

COlercial de
-

Peç_s 'ltda�
Assistl1lcia t�cnica em m:'qu1nàs de costura .

lndustriaiS e domésUcas, peças, acessórios e agu
Ibas em geral.
Ofer&:e tambem -assistência técnica. autorizada

em apattlhos Amo, WaIlta, BtltÀnta,; Blà.ék & ,.._,

Decker, 'Faet, G&: Eletrolux, FlUDe, Pandora; For.
nos Lyer, àlém do mais compteto estoque de pe-
cai e acessórios.

.

Av. Mal. Deodoro. 1 .• 309 _ Fone-72-220fl

Jà�à�Úá, do Sul·SC
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MISSAS: '-Neste sébádó quizer' � ter' prpb!elll�s,.
às fall em Santo Estevão Uma das maneíias -mãís'
e '. Esêöta Giatdini Lenz1; rápídas' - de enco�trá-Ios
19h na Matriz São Luiz é fazer o beml, Imedíe

Gonzaga, São,"JUdas Ta� temente você ser.� cha

deu, S. Francisco e' S. mado de "beato", aque
João (festa)' e, às 20; na le que está querendo
SS. Trindade. Domingo mostrar que é' melhor
- às 7, 9 e 19h na Matriz; do que os outros, ..

Os

8J,l em São Judas Tadeu, problemas virão '., ainda
e N. Sra. do .Rosárío: maís depressa" quando

'. 9�3p N ... Sra. �Aparecida, você começa évangeU-
São Cristovão- e São zar.A tarefa do evan''

João (festa); 17h-N. Sra. geltzador", é iluminar o'
.

do <Zatavággio. ,.' caminho.' des � perdidos,
CURSOS ,'DE, NOIVOS: libertã.f"'·'ÜS '!pilsionei�osf
Dias 25' e 26' de junho. ofere-cer' perdão<e 'cura
Informações . na secre- aos fracos e. feridos.' Os
taria.. ' evangelizadores' 'dãö o

MENSAGEM':
.

Se alguém maior' de -todos es dons.,

Jesus' Cristo como' Salva"
dor e Senhor!.. E 'O dão,
de. gra<;:âo!.

.

Assim,' se

uma bondade comum o

114va 'a tríbuleções, pre
para-se' para a batalha
real quando você come

çar a proclamár Deus I.

.

. CQLUNA: 'EVANG:éUCA
CULTOS: Neste domín+.

go às 8h30 e 19h, cultó
informal, em língua por-

. tuguesa, CURSOS: Ne�.
te

.

final-de-semana, de

noivos, >- iniciando hoje
às 17h, terminando' ão
mingo. De batisme die
2 de .julho.. às 15 horas.

o

LEMA DA SEMANA: O
filho do. Homem veio

c

para buscar e salvar o

perdido. (Luca 19.10).
'

.p,p V O P A GI N- A:J��',.:

spezia &. Gia. lld8�, ','
.. '

SEIUlARIA E SERVIÇOS' PE TRATOR J '"."
,

Mad�irái para
'

conStrução e serviços de trator
com profissionais altamente especializados:

'

,Rua Joio Jàí1uário Ayroso, 712' _ Jaraguá Es;!;"
querdo

.

_ Föne 72-0300 __Jataguá do Sul .: SC .

.
'. .

, -

····Cliriica.- 'V�lérinária .

, SCHWElTZER
..---. :

-

D R. W A L DEM A. ,R." S C'H W E I T 2- E R
. :' ',':'>:;. ,',

'. :
-

.' .

-'
". : ,. -

.

,Clinica de pequenoe e gr�� - a'I$là-is, cirurgias, v�cinações,
,

:,.' l'aio x, intemamentos� 'boutique. .'. 'c,
•

-:

Rua JolDvllle, D' t.U8 (em frente. ao Supermercado Breithaupt)
,Fone. n·2548 _ Jaraguá d.o Sul �.:of';&anta Catarina '.'

. '.'

"'.:' r

. TUDO' PARA NOiVAS
) ,

MODA MASCULINA _ PBMININ,A E INFANTIL
'

.

......

Jaraguá do Sul _ Av. Mareehal..Deodoro 260,.,.. Fone 72-0968

Guaramlrlm � Rua. 2,8 de .Azosto,' 1.334 F:Jhc> 73-0259

'�".""::C .'.-

Coruja,
,

"

RA A lES1'AÇÄO ·OUTONO-INVllRNO. :

,
'.: 1. I·i ;;'0. ":_:'�'.

Rua Barão do Rio Branco, 168
/. .

.��"5'
'/ ,õ..' ..

f

'. A NIELQQ,R OpÇÃO·EM ARTIGOS'� INFi\N'ID -.JUVENIS· �. BEBE PÁ� .:

.
'

. ;.,':

�.' "

. e
r PERSIANAS I_,BOI I ESQ. DE ALUIINIO .� '.'

� .R!!!!�U!!8C' "J'� .... fONE:IIM7II�> _

•

..

Perslaaas hOdzoDtall e verticais, ' ., .r;

box para banheiros, "'. !,::: .

divisões, toldos, pórtas saDfonadas, ..crUadrlas.. '

e cel'cas em àlllDlÚllo. �. . ..•. .. f

Consulte-nosl. FODe 72-0995 ' -. ,

Dr�
.

Altevir A.� Fogaçá 'Júnior
- ".

• !: ..

Ora. ,Osvalina VQrg,as' _Rodrigue$,." :

�

.' � ...

'ADVOGADA
Dra. Aurilene. M. Buzzi':

/ Questões de terras _' addenles de transito -

-, ID..

ventárlos - cobraDças e advocacia em' ,gelai.
I ,

Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 ,-'. 'Föne 12-2? 11 .

, .

. \.;

-: \

ADVOGADOS

Rua Domingol .da Nova 102 .; Fone 72-0498';
, Járaguá do Sut:-SC

'

',' .

'.',

'======�==============�"==�',-
u-Ó:

.

SAVIO
.. l\WRILo PIAZERA DE ÂZEVÉQO'

,

Walter _Luiz Ribeiro><:·j·;-�:'····:
-:

::'.'."

'1.;

Rua João Marcatto n° 13,. salá' ,30f';
. Fone' 72-2875 _ Edifício Domingos Ch;·oc!irit>t"-t
.]ar�guá dO

'

Sul-SC.
�

..

'·."'.êlt

/,

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO, " ,

Advoqad6s, ,

.•

-
I �. Direito, Civil ., Crímínal .: Comêrdaf

Tra�lhista ',"':'" Esportivo
t

'

. Novo endereço
Do 97 � Sala·1

Mal. Deedorn: da. FOD8�ca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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l,rilí8t: Kohlhaeb/IME apresulá nova· e,lipe� .tIéis
I ,ii à

_s.C. ..

,

Cen:fa- de 100 pessoa-s ta-feira' ao Gin.á�io, de lídade,
.

.

tegori� aQ' ,j;:ampeonatö: da, s�lecionändo atletas
foram': na 'noite de- sex" Esportes Artur, Müller Já a' equip� fnfantow brasllelro,

. na primeira
.

�pAra ,integräretn' a. equl•
. .

assistir a estréia da equi, juveJil�l, >::qa,\): �çibij;),�cli".J�,Jliema�a;. de julho, . em,::' pe 'mirHn," para as, dís''

IM"II'"
.

- pe masculina da Kohl-. participando dias -9.. 10 ,BrasíU!al. obteve a quarta .putes ." do': campeonató
IIU ,.e.r eacampea bach/DME' de Jaraguá e 11 em Blumeneu. no .colocação. O: seletivo foi 'est�áual' 'Jlléú'cadc(parà-

do Sul,.. diante' da torc'« gínásío da -Hering, '. do vencido pela Eras'e;
-

20' Pfqriariópolls,. de 20 à
Ao, .' derreter a .Weg da contra a ADBLU/,Kars- seletivo' que, escolheu Hering, 30. Sadia e 5". ,�24.'_,de julho. Outre. .

boa

por' três. a .zero, a Müller ten, A equipe não ree- as 1�2 _,fiJ.elh.9U!!i,;,·' atletas . .Astel. Apesar dos dêsfal, novidade 'no volíbol e
Transportes, '. sagrou-se ditou a boa atuação ha- para iQt.egp�i'I;em,. .a se-· ,ques"a equipa [araguaense a provável

,
vinda � a Ja·

etunpeá da la. .Copa ],\1:al- vida em Blumeneu leção catarínénse ;da ca,� . foi considerada a' grande .raguá" dó' S\11,. énfre os
...

wee .de .Putebol de Salão. quando 'venceu, a Adblu, surpresa e tevejrês vo:
'.

dias 14" Ei, 2t de " julho, c

.:
Na' ,'de-C;:isã:ß.' <io terceiro e foi derrotada pqr 3 sets, Cal·'p·. V,'arz,eaol líbístas convoc-ä.(f�s,- pêfo "des', '�e,'l,�çq�s� dO. "Btâsil

.'

lugar .." os-Rei-doe Botões .a 0, parciais de 15/-1:>',.
.' técnico Marcelo (da He-

'

'.e "da 'COrélà 'do 'Sul (fe'"
veflceu a .Lulimar poli' ".IS/lI. e 15/12. Os. comen- ,ring) para .a,.sel.�ção éata,-. "mi_njJi!Ís) pá�a . éÍ,rea,liza- '�:
ein'cg a. três. Assim, fi- dados . do técnico César A segunda rodada do. rínense: Karíne, Débora' "ção "de uip,?-nüstosö, d:e ._

..

�n i.�íii:'9, f.ítulo' a Mül- . tíversm muítas., '.gificu_1-. 69 Campeonato Muni:- e Jenííer. �:lÍma 'série. df,qüà.lro··oÚ
. -,

ler �;�I\�?r�:�: �ai, que� dades. para c,?l��ar os. cípal, Varzeano de ,rUt.E- '. A Kohbach eslá, ain- �ihCO progr.amados·' pera
.'

€oube:. o Trof.eu· '.' :WO,lf, saques, o que f�CIh�ou.a 'bot, da DME, houve-se
.,

Santa Catarina.

rlt�r��!���.-.i��� ,j:e!�. ��:n:���;s���;d;a!".icl;: ��v�2. �ian:��';: Tr�� JIII5 de '.Invera·o;· ,JI'OO'S"/ ·1.·e··.0··...1'0081·'S'lugar para a Luhmar. ..', las com maior tranquí'' Rios. do Norte, ,COIIt par- 'C'.- -

fl-" ':�i:a' ·�'U·;:I;·"'·:'p·'a''s':s"o' d'o;' t"'I'lu;ll- S"h"'ro'ede'r' . �����P:l�.����ve�s�:-�: f�!Ol�:SOC�:�ãOE��c::;� 'ç���;raie:�:g� er: J:��:
,�� ,J'í ' \'

..... '.' .

.

..

'. "
__

sultados: Cohab ":S'! <>xo _
Písicé" do

.

Vale do Ha'" yille;-"'o CbngressQ Técní,
,
ir :;.; "')} ... :.;,' ;'::

,.

"

.'
'. '. '.' Portuguesa, lndelPendêll' pocu-_N'pEF, buscando 'tn- 'co'

.

dös Jogos> Regíenaís.
, Em,'" part�çla . j;U;lléipa d� .FOI reall.za<ia dIa�, 1t e

da. lx4 Rio. molha, Na- centiv.ar a prática do es-
- .região leste/norte, do

,t�rcel;f'" ,m<f;>da·· do r.e. 12, a. sexta, rodada do
1 t d l'd d 1 t·

. ,

.

, "...... '''. .Y>.
",

.

•

...." ,"
.

•
. .

..
-

_ ciona ,.5x4 São Paulo, San_ por e, nas mo ÇlI a es qua par lclparam re-
turno Jog&�am dQmmg;�, C�mpeon�t? da Integra

� to Antonio Ox2 Santa Lu., .. , coletivas,"
.

programo'll
.

presl;mtanfes- d� 21 muni-
�lo Campeonato Mum :;:ao MumcIpal de Gua ,

A. "1'
, . ci' 10 02· . '03é . -,,'. ." .' f

.

d f-
cLpat de,,sthroeder AU-·>,ramirim � Tar.a "Oreste

Zia e rsepum b:2-,VI.a -POa8raO'90s110ÇlSd" "'lh� ..

'
.. "_;�PdIOS; qua'nqo'_'_01 edl-, .... ,.

•

,,,'
.• _: ,'j". , ..�:. Lenzi,' A próxima rodada :J ... ; '.

e e Ju. Ch os' "'m'a � ·composlçaO" os�
an<'a,'x ComerClal, venCI '.Murara", no EstadlO. .

.

. .

.

E' l'
. .

d',. ,,,_.' ,

,
.

'j" • ", . "'-''';' ."'"
' ,

..•.
'

. ,assmala .para clommgo as ' lOs. Jogos ,scá ares e .

grupos' e_ a ,tab�la dos
da 'pelo "pnmeHQ, por 1 '. He.nrique . BernardI, do .

t 'd Ch
'."

'.

d h nd' b I b .: ., ,.
" ', ... ' ""

d'
. ,

, ""
.. "". .

.

.

' " ,.
.

.

segum tes partI as: ,. .a- Inverno, e a e. o, as-·' Jogos" que' serao . 'ISpU� --,

a �.:"A ��tUJla .... rodada, .,Amizade. C?s,res.��ta�os '>re Azul,-, Ob 'I.' "X,'C'- ue�e; völibol e lutebol ·ta'dds6·eln'··'JOihvillé no :_,'

lleste,rlommgo aponta os foram Kraisch/Pohsolda·. Y
•

--
.

'''" �� a. .

,

' ,xl.." JI '<:. ". .

..
' , '

.. ,. ," •
. .' c,

'

., ':_'�""""." "'. : .' '_
.

.

.,

_.

.'

guenense,. ]3rasll :J!; Ban- de salão. A APEF quer--- .peFl�do "Ele c ,tO· a .1'4 d� �.�.�

Jpgo�) .e;til'tr.�: Çreml� .
To" lxi. Amizafle, ,?ao,:;-: �edr� gu e.. EMT'ad& Nova:x:. uma grande participa'çào J. agostb.:" ös 'Jogos Regkr '

n'lasell.1 x Comer�lal .e
. �xl Vasco" �an��l/Lo ContinentaL Chave Vêr- ,;; das ,esçoías' da microrre- n�is vão .definir os mu

O�lmplcO x Fluml�eFlse,: J� do At.leta 1.;x:l Comer: meUl:a: - Coháif" "A" x
' giãot:<fetlCand,o"livre., o H- 'mc'fpies" -'que,participa

basta,�?Q,�;F.lº; ,f.1Jlm,m�1J.S�_ çIal e LOJa K.lem/B. Bra� Rio Molha, Cohab 'B" ,x mite "de ·idade. Införmà-.- .. r�ö'; dos" 28gs;: JASC, ,em
wna'L�lt�pª".:SlI?pl,�.. pa,�a co. 2xO

.. E�erg,e ... A .h: 'lndependêriciai: (olganâô çóes ';2Qm",'os'- prófess6:tes ·;·"jÓaçaba, no mês de' öutu.

C��tqmst9rdc tlt'l1.9, ]JaJ�. deranç�, .apos S�,IS tf°?a/ a Porttigue�a"
'

"'. ",.,

de ��ucação fisicà: ,�.. '·bró. JaFaguá do 'Sul cor.-
ViS a.jqpe, ,_for.a".(), .cam . das esta com LOJ� . lem ::.�

. .'
"

, .

,\ ,:." �
• ':firmou: . 'participação na'

pe... ·ão.,,,.,.:,gP:i p,riIn:eiro
... t.y,r-

B. Bra�co c�m.12. ponte.s ESPD'li-aha d;:-e' 'fule'bol� d'o· :8a'e·p·e·odl .. 'b�h:a;;.'.4jOI�0 masculjn�.:
no. :-'2�f)S "�as.Plfantes:, Q "Ian�os, 02. Aml�ade ,8 "

. .'. " fufebol': de salão, vOlibol
AUança goleou: o Comer. pontos; 3,. ComerClal 7;, "

a lll':" .'.

f
..

daI pol:' 1 a' 0, 'dando à 40• Marisol, São. 'Pedro Para desenvolver a"escolinha de futebol, o clu?e � sd'c mo e·· emmmo ��
.. , .... " '.' A. 'T' C" 5 AtI' t' B d' t 'at x-atleta e desporbs-· am a, o xadrez mascuL
eqUl.pft;"dp';! GJ;eD;110 '].'0-', '. e;' ortlcefl'a �•... pontos;

.

e lCO aepen 1 co.n r ou o ,e. '

", ','

rnasêlífi :)ä.V cofiqUistâ' ,an::: :�,,1° .. :mnerge 4; 85>. K:ràisçbI "ta Alberto' Taranto. A esco'linha dest!na-:-s� aos, filhos, no.,....; ---
. .,.,__.___,;....

tétipätta<pQ - "'carrt}'ieona"'; Po'lisokla 2 pontoS' e"r u " dos associados' ,
com idade entre 10 e F anos, estalc

.

�ó, Jã 'óbi,tia6 'rio;' ar.o laIltermr'oVàsco:,'que não do as inscrições abertas na secretaria. p"s a���s s,e rea-.,; "

pàssa:�o.' .... "'.. ,marcou ponto' ainda:' .lizarão às' terças e quintas-feiras, no. horano das 14
. Na: 'böéha feiram cO-

.' .

'às 19 horas.Taranto, independente do. seu trabalho
,itheddàk':"!::ás�' novas fi-, Nesté sábado, às: 1411, com a garota, está organizando, torQeios de futebol

..

nàlisllàs�' dô,:;'icampe'ima-. será· ábenta uma nova suíço e de CampO\cujas informa!ções_podem ser 00-

t"0 m�f!.i:ci)i>arque' 'dfsputa- � rodada, córil· a párt ,}': tidas;"J�ntp, 'é;l secretaria:: ". _

.

t�() :�bsjogos> 'decisivos·' Amizade x Sã(f Pedro e BOLÃO: '- 'ARMADOR AUTOMATlCO
;t. pärtir'�dà:; târele' deste

.

as l'SM5-Vasc0 x Kraisch ' Está ein' estudos finais a'aquisição do. ª,rmadOI; él:1.F .'

.

�.,::feM:fAVJ3l��bado; junto com· a' /Polisolda e, para domiI:· tomático de bolão. A diretoria, após "árias r�uniões,. :.
_

� .,...,.,

Tr.:.an�?i.ko, cl�ssif:ca,a,. go, às 9 hOfßs Comercial' conch'liu ,que co� o ap<?io' dos c�up�s: �é holão, afilia- ,

�.' . IA;'; . '\Ã If'IA '.

��: Rio' Camarada . "B'!' x'· Corticeira e 10h4-5-E- dos ao Baependl, em breve serao miclados os ·tra- " y,Jt.!tV'-ll:1
B«pfittêHF.'Ef' Grêmio- ; To- nerge" x

. Marlsol"
.
j.ogos balhos' que envolvem a instalaçãç d<? mesmo. _,'

.
, ,

maselli "!.,),ó.: ,.'.. d, todos'· mar!::ados para o .' ." '. .

.

.

";" .'." ':'
'

c ..

�

'���a':.�o:�Íe Murara ��tá��fet��ãÓ'Buttschatdt; Lioas _e fulebol \r_'ílell�,s,t 10je el�,Jar_aUtl.�. ', .. ,�:/,',

,hiöi 'lÍIâsculi.l. disp.uta _II· Till�ó m::,�rinent�,cu�r. re���;: . ����Vi��a��,A::orci,. pa�aq:f i:f!;���{f "
.'

. ção. da ... Supercopa -;,u;Jy Botafogo 2xO Caribaldi vice' x, BQ{afögo (ha 'Bqr-' .

AJ;kleção rtÍa�tulíná (te bolãO de Jluaguä do Sul, SO Arws,: preS-dentes e/..· (2xl nos júniores). Amé- ra do Rio c::err6), Ava.í'
",.

��tâ partÚ:ipando·,_desde. ontem, sexta-feira, do 39 To!'. ou
.

representantes das -, :rica 3xl. MalviCe (lxi l, x AlT�ériCa,
:

Aivorada )Ç

hei�. <je BaHia :'Ho'tst Spiess", em Timbó. Inte-gra a Ligas de ,Fu.tebol de Ja-·· ,Avaí 2x2 EstreUa '(Oxl) ,e,_ ça:ib'ãl,di:�' Esttel\a' X, C;.' _.:
,t�havé

.

"B" .aó láâo:.de Indaial, Gaspar, Lages e Fa- ,

.

raguá do 'Sul, Joinville'; ;..A�vorada Ox4, Crl;1Z, de, de 1�a_J:t,ª, E p�ro t:a'l11P:e'" .,;;,

kihal dôs Gti:e&�s {'esfr'éöu 'diante, de lndaial é pos- São Francisco, )31tlmen�\): lVIalta -(3xO). A nota. tris-', onató .S,êiüói déi, tJF; sâ- V'

t.é�iol/íIleriTe Gásp'ar.' Ne'ste\ sábado atua. dhante de Corupá e Macra reúnem- , te foi a agressão ao ·ban:'.. bado. Floresta lxi Beira

FaxinaI. dos, Guedes- (il, Lages .. Nesta cQmpetiçãp. par. se n��é v.$Abãcto, a parlir' deirg Tibério Siuy pelos . Ri.o, P�raná "Ox2' Cruz de

���'pam; ainda, os muqkípios d� Timbó, Blumenau, lta. das-'14 :hd"ráS,.Ylà rec:r:eati. jogM'Ütes -do.: lMalvke. ,.Maltq_�,-;Amizade",·Ox-1 Ri-o-." .. ,

,
Jal,; Brusque e Con-c;órdja. c',

.

va cúi lVIarisöL�O encontro ,pel� anulação de I.im R�L }�'ha e Alvo�ada. :.:.)x2 ":
,No Rio Cerro' Il; 'ii Soci'edade' Alvora iniciou à 0- b .. j' e. t i. '�f:_: a v:abi-" aos;38 mino do 2° tem�P.",;.5·,��ogo. H�iE;.,,,�aíà ,t8;. _ ii-
l10ite -passaqa .um:>to:óieio de".bolãój' 23cIn, conc1ui- lizar" a: -rellUzação da. prowocando a e:!Cpúlsà'l)'ito®l�� Be�ra;Rio x Para"",

SIe. '!d?�ci�:��' ��Inpf�säS, "sod�cféÍ��,:� ;�i�bes. �)� com$�;ão�:.�assjm .como; de bitQ a:Jetas d� equi- "u<.g��!,Cruz d!:!"; ,,.Malta x�."
des�)a,�ro tt :pa.rHéíp�r

._,-

(ieyérß::ô . .íiiscr�vecse' :' no: a pMinu�, 'de .d�f:r:utas .e· pe ag!'es�{)ra, a!é� fIii ti\rrfytade, RiQ: .Moi};la )C

l�c�'l, "â� prêç;q_-:a� �QO" çr1lzado!(':�. "��i'me�t�· i�$cti� pro�lÍv�is "P4Ih�ipantes.:'· perda' elo maJ,)d'o' dê jog@s, �'�Alv0rada 'e.' BQ1itfô'go,)k
�� .e 200

.

c'fuzad.'9s:;ä:..' 's�.,·g'tÍIida' ..i.rtS.cr..g.·:·�9." Nêr'd.'isputä �';::;.'. .:';�;'
\.

.' ,.�., Ö Botafogo ,é o lider da r:1Qtosta. �'''. '-:'--:-"�"; { .

lIlàlY�®ªl,.".a .. !:!.éfie custará 50' cruzados.'
. reio' CaiOpeol1él.tQ· da P:i�ejrona, chm (rpontó8;,,·�'·:'�";.< ., <;Ei"'�t,

•
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.
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.. .•
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•$�aRotps de fi""".' '_-ftpt<.llft e'lfitIItitlltnr"IVillUflrlt:fl1.�· "

,:'. :'.
.' -,

A artíste plãstíca blir' <sor, ballaríno e coreó- com a arte e dar uma vi,

__;_;�-Tréreit_o -AIâõ� -j>äsöl<;i;-de "'Schro-eder,--vtbran-' --:meIlaueme-- Rosí � - Maria--' "gra'fo
' bluménauense Ser.- sãa da sensíbílídade artis.

_ do, informou' qufIi�a-feirà que. ar Fam�l(i, 'empresa ,dO. � Daríus, �a�á sua exposr'
_
gio <M.oack de" Borba e' tíca 'para � 'estes jovensc:

Grupo Kohlbach, adquiriu área de 20 'mil 'm2 em
-

cão � 'hídiVidual 'em Ja-
/

o làrrçemento
"

do livro que serão' os responsã
seu munícípío, -PÇlra Investimento industriaL· E o r.aguá iiQ Sul; no p.!ªríQd� "Inspíração", de Cama- veis pelo desenvolvi-
Ministério da Ed.ucação acaba de lrberar Cz$ '2' mi� -

- de 29 de junho a 07 de cho. mento cultural da cida""
Ihões pera às obras do gittásio de esportes, -que' agosto, no Clube Atlétí, Rosi Daríus vai desén- .de",

se encontram' em fase de levantamento das estru- . co Baependí. Serão cer- volver um projeto du- '0 projeto tem o apoio'
turas metálicas. É SH crescendo. ca de 60 obras em Ó": rante O período da ex- cultural 'do' Grupo- Welf'

-

.leo sobre tela. aquarela e posição, palestrando a
.

e da· Fundelção Cultural,
- Deve sair dia 26 o 'resultado da sindicância 'd�enhos, retratando cenas

-

alunos de 7a: e 8a. séries por se tratar de um tra-
· que apura irregu,larldades em concorrência reaUza- senhos, retratando cenas 'sobre a arte plástica, re- balho com base e wÕà

'I

das pelo Estado e que, atingiram a Jaraguá-Pome- de Jaraguá do Sul do alizando um' trabalho iniciativa concreta,
rode. Até lá, declde.se se sal ou não nova lIclta- . passado, antes de 1%0. . durante, a palestra, "pois definida, apreSentado,
çäc. :e quase ceI10 que' ocorra e os ·moradores do,:· extraídas através de só essím Se consegue dar pela artista na sua pro:
Rio Certo e 'os que trafegam pela �"abellçoadá:''. ,; ro- ';:' pesquisas n9 Museu Mu- Um 'cön·tacto mais íntimo pQsta.
dovía podem esperar para as obras sere. iniCiadas'· nícípal "Emílio da -Sílva"

·M'elh'Ira I re'cuP'era" '.ç'a-a n.o· s.re' 1'8'cai f·<.:.·,.,'somente em' agosto/setemb�o. e' tamb,em 'paisagens de
,

.

.
.

Jaragua e Pomerode, que
a artista considera muito
ricas 'e, atrativas,

-

Em
_
solenidade con

c:orrida;: dia .1 () à neite,
IÍo

. �estaúrante Itajàra, _

foi lançada ,oficia�m�nte
a 2a 0/ Feira da :Malha de
_Jaraguá do Sul, promo
ção do Rotary Club, a-.

poiada pela Prefeitura
MunicipaliSecet e San
tur; Expos·tores. autori-"
dades e imprensa toma·
r.am parte no evento, du·
rante o qual d,estacaram
a feira da. Malha -o dire.
tor da. Santur Aldo Pia-'

. zera, o ,coOFdenador da
Feira Luiz. José Nicolo
delli e o prefeito Durval

. Vasel. A Feira, realizar-
.. ,se�_á de_ 15 a 25 de julho.
no Portal de Jaragüá, na

d'vi�a com Cuarami
rim.

Trintq. e seis empresas ,

participarão, da Feira,
que além do caráter co

mercial terá caráter be.
neficiente. São elas: Ar
taina. Arfemalhas Bal
'neá,

_Baumgarten: BiHhi,
Brisamar, Carinhoso Cho.'
colate Jaraguá, Coi,.tras
te..Crismar,

� Marcellus,
Dalila, D'Arpe, Fog, Fru
et" Garn's, Guni�s, Hél
ga, Dha, Ttopical, Josi,
Josite", J. Sul, Lauder,
Manske, MaTcatto,.Dal
celis. Maichiteo,c, Men
donça, ccMohr:;- Mônica.
Kla'fyt�, ; Pontes, ..... Ric's,

M GOSTO.DE CA;F:e
' ��an Remo Valete �Lfét}-

'-'III------IIiJi!!!!IlI!!iI!!... --IIIIIIiI---al ,So Livre.' :;". ,.'tl\lÍj'"

.�. Prefeito Durval Va$el retornou das audiên

cias, em Florianópolis, segunda-feira, com q algi-,
beira vazia. Nada de concreto conseguiu, sob a

alegação das cofres _estarem vazios; Jaraguá. do Sul.
centínua contribuindo com votos e COm rCM, sen-'
do' .zaaís fácil obter recursos em 'Brasília, de onde

·

sempre vem, algum,a coisa do que no próprio. go-
.

.. vemo do
.

Estado.. Até parece. brincadeira.

, :- Jos'é Sarney .

� Ulisses
_
Gu1méJrães. que

.,

es

tio' 'oom: a bolamarcha lá em Brasilla. fizeram mut

tó�·sticesso, em 'JaragUâ. Com multa desenvoltura, a

�pla passeou e divertiu. os participantes da festa

Cle "S. Lutz Gonzag�•. no J.ragui Esquerdo, domín:

,go; e o bom humor dos' mascarados levou ii descon

\ilação. Por baixo da "cara" do Sarney o ex-verea

dor Alfonso Frauner. Só podia sei.
.

":
.

-

_

O J.>M:DB de Jaragu� do S�l recebe às l� ho
ras deste domingo, fiª- sede do ,diretJório, na Mare·

chal Deodoro '141; a Executiva' Regional do partido.
O presidente. deputado Lauro Britto,

_ Y_!rá acompa
nbado da E:lÇecutiva, para uma integraçaO com os

·

partidários jaraguaenses, além de troca. de idéias e

informações acerca das eleições municipais que a

contecerão em novembro._

- Aprovada pela Ca�a a regulamentação das

elel�ões este ano, agora só falta a sanção presiden�
etat o . projeto garante a eleição de prefeitos e

vereadores em 4.300 muniçipios brasUeiros. onde o

número de célJldidatos pode chegar a dois mlÍhóes.
Mals ide 70 mUhões de eleitores, 'poderão votar e

a posSe ·dos vencedores acontecerá em 1.0 de ja
neiro de 1989.

,- Santa Catarina terá 130.871 novos, eleitores·

.

se no segundo turno" da C<;mstituinte for mantida a

aprovação do voto' a partir dos. 16 anos. Em t090
o País cerca de dois milhões de- jovens 1ieverão ser

çadastrado� .

Malwee éustruirá pis.ta de'. 'skate
As Malhas 1,!a1wee, .in- (jue- dem.anda ao bairro

tegrando-se à comuriida-' , Nova - Brasília'.
.

A pista
de e buscando novas for- estárá pronta den.tro de
mas de lazer a jUventu- trinta dias e a partir de

d�, vai implàntarf a se;" ent�o poderá' ser utiliza:'
gunda 'pista de skate de da pelos praticantes do

Jarilguá do Sul, em ter- skate; esporte' que vem

reno lateral a rua Exped. crescendo e tomando
Antonio Çarlos, Ferrei- consistência entre a ga

ra, na sub�da do morro rotada jaraguaense ..

C ti é
S- A S.S E

.

O Serviço de Proteção ao, Crédito de Jaragu.,
do SuL de janeiro a maio deste ano, prestou a- seus

,

O vernissage fugirá do associados 5:;' .427 informações, contra 41.095 no
tradicional e para o día mesmo período do ano anterior; proporcionando -'um
'29, a partir das 20 horas.. crescimento nas informações .de 13,5%. O ,SPC re-

está prevista uma "Noi- cebeu também, para registro, ;l�682 fiçhas,. sb!llcmde'
.

te de Arte", na qual as
r--:

-o valor de Çz$ 33 -.785 � 778,00, o que, comparendo
atrações serão o Grupo 'Com' as 4'.304-fichas e Cz$ 11.162.726.00 em-perío-:
deJ Flauta . Popuhpholía

'do idêntico de 1987, representa: uma queda na in&·�
IBlumeneu), o víolonís, dímplêncía de 60,5%, fato considerado positivo ..
ta Andréas Fonderhey
de (Pomerode), o Duo
Flauta e Violão da Esco-'
la de MÚsica da SCAR,
apresentaeêe 90 profes·

Lança,da a ·Feira
da Malha' ,

"L

Segundo o seCretário�executivo do CDLJSPC,
Celestino Klínkoskí, nos primeiros cinco meses . do
ano, o órgão recebeu para cancelamento 1.741 fi'·
chas. somando Cz$ 7.085.690.00 e no ano de
,19�7 (janeiro/maio),. 1 ,-444 fichas para cancelemerr

, to� no total de Cz$ 3.039.680.00, com um índice de .

recuperação de clientes 9-e._20,5%.
.

• i, .

Pelo ,que se observa, I? comércio, de modo ge
ne�Jco, ,esta apresentando tim crescimento mensal de
3% e os meses onde o nível de vendas a praZo. io
rati), ��is .

acentuados fora.m, mal';Yo,: e IIlaio .. No, finaJ
de ma:o e início. d_e juph?, o' c�mércio dé roupas_
e agasalhos reaqueceram suas vendas cotn' a chega.-'
da do frio, que' faz' sentir com intensidade.

J_raluá ·sediou:.Enconfro ·de ;C'CQs,�·_··
Foi ,realizado -quarta.feira, dia '15, no Cenho

de Treinamento dn Senai çle Jaraguá do Sul, o ,2)' ,

.Encontro Catarinense de Profissionais em Controle'
de Qualidade, que reuniu: eng�nheiro�, administrá:
dores. técnicos e profissionais de nível médio e'· su

per:or que atuam no setor. O Encoll<tro foi promo·-
vido' pela Fiesc, eiese e ACQ - Associação' Catã
fil!ense para a QUl\lida.d� �.. contou êom o ápOio do
Senai.·

-, No período matutino, Luiz' Carlos RaUSch; ·dQ
DQpartal'nento de ContrOle. de QUéllidQde da Buettnêt
�nÚlistrou palestra sobre "Custos da QuäUdade" .

-

e

à tarde, Mauro Mitio· Yuki, assessór da diretoria da

M�tal�lrgica João Wiest falou �()bre a apliçação d�
novas técnicas para.melhoria da produtividade e 4ª
qualidade.

. ..

-o ,presidente da ACQ, .,Ináçio Balsane)U -Bet-,
\o�j, diz' que "um dos pontos fortes do CCQ em
Santa Catarina é o intercâmb:o. qUe Se realiza en

tr�. �s. emp�es�s, que possuem
-

o .ptogramà, atrayós
de vlsl1as tecßlcas, dos encontros bimestrais dos co

cr:denadore� e mostras de trabalhos dê grupos.

Consórcios : Sharp
"

,
Video cassete Sharp' -- Cz$ 5.773,00. TV

. Sharp -� li partir d� Cz$ 2.604,00, peío COO"
sorCl() . Nacional Sharp, �lreto da fábrica. Sem. i

resíduos e diferenças .. Você faz o plano.
,

InfQr�àçÕes pelo Fone' 12�0905 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




