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A Góm�ss?'o �Grg&rllz�l"'� :;'ção o' s-ecrßt�tt0:· 'tie,:·,;ID.:,. progÍaÍnação� of1ci�1 da
qota eílc�r.�eg�qá.de :Of.�<�;:,ducação,. Cultura, 1Fsp:9r_,.':S�mana '��:)ãrélguá da,
iatlÍz�r ,·e� .,festeJos';, {!os, : ...te ,e, TunsUl<? Prof:' Bai- Su1. Serão muitas as' a"
)12' anos de .Jaraguá- do duino Raulíno, ,ac,a,oöli�-'" tFa::;:õ.es".dentre as Zquais
Sill, ,tendo' Ba coordena- Aefinind.9 _-e.s.iâ ·�e,mani:l. a. ':' -destacem-ss a. 2a.. Feira.

.

�
.

. . _, .

Para marcar os 30_' a
n,�s de emancipação po
Utica e 'os '91 anos

.

de
'f��dá.ção, respectivamen
teem datas de 21 de,ju
J>:ho e 07 de julho, '. êo�
í'I:1Pá' elaborou ' programa
ç�o festiva,' onde o ponto
i\Jto será' a; l a .' : Amos
ti� Industria:! e Comer
cíal.e da Banana, noBa
-lãõ Paroquial São José.
A abertura está prevista
pera as. 20h do día 5,�,
permanecendo aberta 'à:'
visitação pública de, 6 ?-' ,

, , ,

10 de julho, das 9 às 2.L
"

esportivas .e' culturais no
horas., ,,""",' ;.' , {:.' ginásio de esportes e, ,à

noite, , ,19h. 'a:p(�sentação'
Durante toda a-semana, do GtUP0, Folclóríco AI-,

, às 20h. have�fr�t��tàs no' pínoiGermâníco de Po.-.
coreto da praça, Artur' ,merode; ",
Müller. No dia -7, Ieríadc
municipal,. pela, manhã,

-

Na noite do dia 8·:, e

alvorada íestíva, bast��
. "dúrante' todo e :(Íiá, io.

mento das bandeiras
.

apresentações . esportivas.
desfíle das sociedades "de e culturais, no gin:ásio de

,�iro ao "àlvQ e -bolêo, ês- esportes; dia 9, às. 19h,
colas, banda típica e fan- danças folclóricas no Co
farra de Rio Negr�, ,·na, .. légig:_Teresa','Ramos. A
Av . Getúlio Vargas. ,A Amostra será encerrada

tarde, 14h, apresentações
.

às 21h30 do dia 10.

URP
o

. Conselho Municipal
de Engenharia Sanrtána
órgão· ' superíor do Sa,
wae, deliberou o aumen".
to das tarifas de água'�
serviçÇ)s

,

da
'

atal�a.
Assim, a partir do tatu
T9nien�o de �u:nho (pag�
r�mento em 20/7), a tarifa

, r�s:d�ncial de consumo
�té 10, mil litros mensais
P�ss4 para" Cz\�; 240,00
e.,. a tarifa comercial/in-

.

qtls�rial vai para Cz$ ...
915,00. O consumo . ex

cedEmte sofreu nova ta-'
xação, segundo- a 'ta·beta"
prugressiva aprovada 'pe-IQ Conselho. .

.

,

A, taxa de. ligaçãO' pas_'
<Ba a custar Cz$ ';"

..

4.950,00,. aument., de
�5% sobre a tabela ante
r�or, equanto que as ta
nfas de água sofremm
um, Çiurllento geral de'
-lO% sabre'"0 valOr ,'co�,

brlde . até' e!ltã0.·· ,O�

consumidoi��;-�: a, ':r)artir::' mensais, ).J,a�':inésma; va

do Faturamento, de j(1):lO' , úl!:;ãö dá �URP, ,que re

--:- pagamento �,@m �âgos- gEla 'qS 'majorações sala
'to ....:.. sófrer{\,ö aumentes riais.

'

,

'Nossa _'edição� especial
Na térça-íetra, circulamos com' uma e.dt�

, ção ' especial, comemoratíva ao cinquentenário
de 1qndaçã:9 da . .f\�sodação Comerçtal e Indu,s

.

tríal de Jaragué- do ��d. Em oít-set, . constituiu
se em experiência pioneira e marcou um ten

to na história, deste septuagenário jornal.
.' Apesar de -tudo,

- saiu ,c,om várias .tncor
reções, 'é!.l�ma-s imperdoáveis. Bícamos ao sa

bor. ,da CO�p-()s.çãQ. ,e' iplpress�" em'· gr�ica,
contratada, 'qu� nem: sempre. esme_ra:-se ha -re
visão como era _ €le se esperar. Intelízmentê . as

,"barrigadas" aconteceram,' �!1S': q�', h�o tira- �
; ram o mértto- do �!lje�iv() do CP, que conse-;

guiu "sair na frente", colocando na rua'
"
Unia

edíçãe espeeíal, com
.

textos e íotos i'Íléd!ta'$.
"

'

Out.ras- uespecl�is" � estamos � progràmando,
onde pr�curáremos 'eljminar QS problemãS', sur�
gidos.

'

, .

�'

.

"

.. . .;.. �

,A Secietaria
.

tio Trabalho' e Desenvolvímeto Co. ,

.

munitário repassou a presidente da Ação Social
de 'Jataguá do Sul;,. Vera' Lúcia : Marcatto. no
dia 21, um cheque de. '

..

Cz$ 670 mil, destinado
ap .. Progama Atendimento' ii: Criança, do

. -,
, Projeto. Creches ,>, InsUtuciOllai&Formal. O l'e�"'.- ...�......��_...-iIiiiI......--ÍlilllII1

,

passe, deu-se
..vil'- :pref��'K ,- QUrval' Vasel.
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'.
'�Moâa lnfanto-javeDll pará �r a

.
,

eleg4lida.(lê" se.qs 'fllhos; Um 'carinho'
'- 'especial para o seu' bom' gbsto.

Na"Marechal Deoc;loro. 819 _ Jàraguá do Sul_ Sc.

.
.

'P-.O V O ,P A G' I N Ä 02l:
.

'.
'

" ',. a.

rã. A" feste terá inicio
às 11 horas.

SER AMIZADE - A
Sociedade Amizade, se

gundo Seu calendário so'

cíal, promove neste sá-
. bado, 22 horas, baile pú
blico com o Gl)lp<> Musi
cal "Os'Vilanenses" .

LUZIA HOMEM �. Es-
/

te 'é o filme em cartaz
no Cine Jaraguá, de 25
ii, 30 de junho, às 20h15.
Luzia Homêm, censura.
14 'a-nos; é o filme mais
cotado' para o prêmio
máximo . do cinema na
cional, ii em Greanado ,

Vale a pena assístí-ío.:
JORGE ROOS ---: Rece.

��=!�:���.-.' ·eelfte- -&-
,

Informacõesres '�<,aas 'instituições '. da:
.,

. '(
cidade; doaram um pia- .!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no de caudä -para a' So- tatiran.�e I�ajara. 'Agra· . 350,00.
cíedade CttlÜua .Artísti- decemos o convite. PAUl.O ALEXANDRE
ca (SeAR), g'est'a -. que' EM GU'ARAMlRIM � ...:_ Enéontra-se, em festa
mereee regístro; A�SCAR Nesta cídäde, onde se o lar do jovem cesal
já mareou a Xl Noite do .

artícula �� tuÍldação de Marcos AlexaIidF�. [Ilse]
Prato';Típieo I�alia'll(). será, um 'RötaracL Clube, o Beltramíní, 'COm o nescí-
a 19'd� agesto; ·20h; no Rotary

c, eIIi�ossará na mento ne Paulo Alexan-
C. A. 'Baependi;' jantar presidência �o Camp. 'Di- dre, dia 21, no Hospital
em

.

homenagem ao pia omat Antönío Soares, ge- São José. :E o 'primeiro
dos Pái-s"; Anote .na .... 9' 'rente; ââ.' Caixa 'E'Conô' . neto de Marcos (Brasília)
gen<fã'.·' -Ó, o.: mica. FederaL' 0 '. acon-: Beltramini. Nosses para-
U�: �U�SS<!�;..,.. �i_re7 teciméflto' j'á vem' 'sendo. bénsl , ,

t(jria�"da·.Rede'�Fe�mJna·
.

preperadö 'pe1bs rataria-> il MO�KA :KA_F1l,E - O
de

"

��0m.:�:ate-·ao' Qa�ce�, " nos :gúaranüreI!.ses.
.'

� maís" 'àhugo . 'grupo. de
'

que ·comp!e��
. seu _pnme:l- FEJJO�DA/AADAV.;," lanche. de Jaragllá do 'Sul,

roo an:� de;�fundaç�o. dia Dia 16'dê',julho, ao meia .

o MOKka, Kaffe kränz-
1.9 '''·äe )��ho, �abZ'oui dia, no CIP, feijoada da ' chen.. que re�e as suas

�om.·-suc��so" a ta�de' de Associação Assistencial integrantes nas, quartas'
Jogos, no- Baepen<;h.. �ar' dos . Deficientes"

" Físicos feiras; Comemorou no <lia
CQu.' ::Presença a : artista

.

e Visuais, de caráter be-. 22 de junho os seus 66

pllisti,S�:}�,ose,pa4�s, que neíicente, cuja' re,'ceita anos de exi�tência. Me: bendo os cumprimentos
.doou=um: quad'ro a ����,. será' êmpregad'à. no auxi" reCe o registro. Pêlo seu enlace matrí,
rifa'<!q_. n,a oportunidade

. lia aos "alunôs.' das salas CV,RSO$J.SESI .

O moníal, , em data, de on-
,e �.�P.ho/p�la Sra.

..

Eva-
de multimeiös. O valer ..Sesi. � ·,C.

_

A.' de Jara- tem, dia 24, Jõrg.e Cär.
'

nir��'Pr,��L' '

..

'<
.

'"",,',::_'
..

do cartão é de Cz$'" ".; .

guá do Sul, encerra hoje, los Roös e Ivone Cor-
OS .llI;HLlNG' '.,,- Na.• '

'.,

.�.1,/' na SER M' rísol. curso deí
.

Pereí J
'

pró?tíIn�,ôt'er�,êHeira) >: dia:' .... : .

de Iilodesli:mo ,� corte: r�:!�ia�o����àlist:r:�s: c
28, ",��§}ÜI�� a� ,presidêIl:ia costura,

,

�com. exposi:ção sessot:·· de imprensa- da
do ;�,��F}�. c;fub d.e ·fara' e desfile. Começa às Prefeitura Munidpa'I. _

gUl��,��ir:��u.I, ',Wal?e�ar 19h3Q, sendo oS convÍ(�a- FES1'A DA TAINHA.-
(�oJ.t�!N'é}tt;:����s�r' Beh- dos; recepcionados com. A "APAE de 'Porto Belo
hn.g;\:,tt.?'f!, S�Õ��ttU1 :a :R?l� um coquetel. Agradece' fará aconteGer neste 25 e

(Glm,��'-���,��nnr;:' $<: mós'! . 26 dejunho, a 3a. festa
rá�,��;t@;�tt::.P?��e. ���_. ,ESCOTEIROS _;_ O Gru- da 'ifaii:tha, no ·salão diil
novtJ':�C"Öns�Iili'-Dl'1:'�t61', po Escoteiro Jacoritaba, I . f, d Se h Bnasi'13€pßJidl\nti'as.':dÓ;.,Res- greJa .• (i) n or Qm

5'
, _f .. _ f:, _ ....

programou para 09, de ,Jesus ,dos Aflitos.

::::;:tt.�;, '''';_;'.r.�:::; ".�, .J7.J..:',.,� 'j;:�'::'". ''''"', _', é'4.;: "'a'I'i'an',..u·.··, Jn'Ual.hsOe'dea,·: sa!lo'alafedsotadJe·UlpÍ,noas.' RAINHA / ESTUDAN'
c' J6",,) �t�I.,· ::pulSeiras. an.lO"" ,

...
.,

. TE' - Com .louito cari-

·prat�",.,uIlC)JJ .,... ouro e tudo o' matt pa�'� to Marcolla. Muito chur- nho, a diretoria. social do
·pr.éQt. :.a.

'

. , J. ><j.,
,., rasco;' pinhão, pipoca, Baependi programa. o

�.lef· -aBria .

',' ·Avenida'. "�:: rq_ue_n_tã_o_._e_o_u_tr_os....h_a_v...e·_..Ba..il_e..d_e..F_é_ri_as_'..e _e_sc_ol-.ha
,���oÍ'<! 4'13 e GetQlio v.rg� n' 9 • �

Jo�Ó eJiAa/liaM_ .

Mamãe CotúJa
'�";:"f,:Seus iUh08 me.icêln uma 10�' 'só 'P;;(\ ��Jes: :
'ic)ii�':Me.lriíê:tOI1lJa o' c,a,telo de 'seu reiztnho, e ,�

:;�:pa;;;Jijom�ä. EnXoyals para, ,bebê,: roupas In-

.,.,���J1I:!eI!1s; �riu11l,es, bljOuter.l,as•.artigQs; P�J;:�
..

p.i:t�S�J.�· .',' .' .. : '.

"c. ',;,-;:q, [(
•. "Ruà' Bário dó:,Rtó: ;Brailco 168-.::... F9pe 12:-.06,9.5.: : __

'

;'f·.F :; , -;t; -. �.
.

�

- '-;'�;'4

.. ' ,çQrj�oso
A "ROUPA INFANTIL

'ESCRITORI0 DE . ÁDVOCACIA
PEREIRA OUVlEIRA

.

Consultas, -Pareceres e Ações sebre:
Inventários separa;�ões- Divórcio
Ali;!nentos Cohrançasv - lnquilinató
Contratos Acidentes de Trânsito
Conflítós.·de Terras' -:- t-égislação"'Agnhia
Questões Trabâlhistas "

-
'

Aposentadoria 'e

Pensão Defesa,s. Criminais e Júrl ...
.

R;
.. ' ���!elta' Ol1!elra

Laul'Qi�J��a OUvelta
, AI)�9GAOOS-, ,

R�.' Walter Marquardt, 356 . fone (Res.) ,72 21.,94·
JarägiJá do Sill ,.

,lo ,.';- .....� �.". :.:: .:

J1f�,��;tlüér, Germ81Q' ,!efn1Bs ; ;:
:" �-�,_.��..... --'� �. )..

�
'.- ',.',! .- �:�'�::.' _:�_-_�j w_ ,�':,� ...

·�;;2,�""';''::::''J·::. :- :_, . f'J'_'.,:'

< :�::,'�ciliURGJÃâ PENT\lSTA· _ CRO·244ô'
f:, _.

...'"J'_L��: _ "': ...... ,... ..:
-

,.
. ,.:_ '.�'� •.

Av�nida Getúlio \largas. 9?
> •

Jaragu:l ,dp Sul

da Ramna dOs Bllu4antü;'
Será dia 23 dê jiilhó: E'
pära 14 de outubro, o
baile das debutat'es.

'

SA,UNA ..:... Segundo o

presidente João Prim,
a saune terá sua parte
principal concluída' aín
da. nesta gestão. Os tra

balhos. eneoi1�'ram-se. em

andamento normal e a
.

'conclusão para inaugu
ração '. terá 'seu crono-
grama, '. cumprido de
qualquer forma.

'

EXCURSÃO PARA:
JÄ�AGUA

Gostamos de ler no

Jornal da/ Cidade" de
Cancínhas, ed. nO 19 uma

interessante nota manda
da publicar pelo sr. ·Ro·
berto Aanerim. c;' Premo
ções

.

e Publicidades, que
anuncia as' coisas

_ pata'
"quem aprecia descobér
tas. não pode deixar de
visitar a, Capital; da Ma�
I h a. v e' n-h a- C"o�
-n o s c o v

í

s i't a s à
v á r i a s F á
bricas de Malhas para
compras. ::Ónibus espe
cial com· todo o conforto.
Saída às 6' horas e retore
no às 19. Preç61 2,500;00:
É isso aí amizade! Mais
UI!_l q�e" ader� ao hábitö'
de viajar, aproveitando
compras' que são verda-'
deitas, pechinchas.

.

LA�:A: 219 ANOS
Dia 13 do correnté, a

Legendária cidade de

,Lapa, no Pa�anâ, compl€�
tou ,o Seu 2190 ano 'de
funda.ção. Para-béns ao

P�vo da Lapa, ao pnif.
Wilson Moreira Monte.
negro.. ao preso de --Cân:.c. ..
ra AntOl1.io Rui:z; Paloma,
ao

. Vigário 'da ParÓquia
Pe.- ,Angelo, Carlesso Pr!�,
..110 e ao nosso confrade
de todos os dias, A Tri
buna Regional, do nossO .

companheiro Arami!)
Gêm"isnki. A Lapa faz

parte do . turismo rodo'
ferroviá.rio inaugurado
pôr Jaraguá do Sul.

CASAMEN'rOS
Na' Matriz Säo Sebas�

tÜio, ãs 10h30-Jorge Fran. '

dize/Màrinês dos SantoS.
<

16h15-Vahnor Schmidtl
Denise Stüber ,e Ro,dolfo,
Stenger/lngtid Riebe,
I1h15-José Roberto· Paulil
Jaqueline de Souza e

18h�Wilson Sanson/Ma
gali Koilel!. Na Barra,
às I1h30-Márcio

.

,LuiZ
WagenknechtjSalete May.

Barão dORi�-Sranco;$ala'4'
FÇJN'E:72;2607,
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, '

EdUcação illpla"ií '.. Jaraguá do ,Sul ofral_lIlsleojedàl""J;
'A é,ducação no Vale: tícular, 'a.s:éiuái.� �' AP-AE mentQ as crianças d� 1.Q para 'seg�irem ,:() cami" '19a. UCRE que 'serA éft�.., '

40' Itapocu está atingin- não dispõe!'de, 'estrutura 'gr�u, e�ecutado �os' pr6- ,�h�: certo" .e �a �ão·yio· ado na ,E •.B. _Alvino'�f
der novo patamar, 'cohl para? acompanhamentö, príos ,estab�l�crment��, lêncía, da, margmahda. bess, locahzada-, lllo a�es·

, , a formação de uma, e", evolutivo dQ processo de dentro da política de en- de e das drogas. -Neste so a Schroeder, um Jâr·
qufpe jnl�grada por dois . ensino-aprendizagem. E,s- "

sino da Secretaria. da Ed sentid,h -será feitQ,.,o ,c::a- dÍ1Il de ,infância para o

'pedágogóe; 'e um psic�- �� �rãtamento psieopeda- duçaçãö,. '
Esta semana dastremeato- -das crían- atendimen�o ,I, 60 crlan.f,

,

logó,
'

que se dadícarãó
, gOgICO, de aqHdo, com a foram ativadas dtlas .elas- ces nas escolas e super-" ças de 4 a 6, anOI, ",em .>'

ao atendimento dé 'cri- diretora da 19a, UeRE, ses. ,,'
mercados da cidade, para' quatro tU$as,. O,jardim

ances portadoras de de-' Rosemeire Vasel, é con- CRIANÇAS CAREN'IlES: �e 'saber o núnlero- de será, 'municipal e pana
ii�r.ências das redes ,es- siderado inédito em ter- PROJETO ,crianças, pare que, ,\lÍIla

-

,tanto foi fir�ado ,um

taq,ual( múnicipal � par- ,', mos de e�sino, �o Esta- / Em breve a UCRE vai v�-por s:mànai possám; termo de cem$)Õ.ato ,par�
,

":. do e funcionará no . CIP desenvolver um projeto ser encamínhades ao CIP,' a cessão' da, dependêIl;·:
la'z 'd'ez,' "Mário Krützsch".

-

,para o atendímento as, para receberem orienta- das,' pelo Esta<1o. O�·
"

.' Da, mesma forma serão
"

crianças carentes do mu- eões, 'sempre no períodO neííeío atingi{â'uma' \tU'
-'

'Ih forma,das, na r,egiãO' set,e nícípio, que estejam' ou �atinal. ,

.

ore

ta região; .carente neste:

IIOS",," - el '),0' O classés de .apoío pedago- não nas escolas, com o Inf(;>rma' a Dlrg:t�ro, �a as�tQ,' '-_' I" �

,

'
"

glCO, par� o acompanha- objeÜvo de orientá-las" '

"y
.

� .. ,', ," ,

,A Ássocia9ão fConier- , Clillidad(, Católica II' i_a,;ltvl:eíal Industríal- e Agríco- ,
"

i�' de Guaramirím (ACI�' S�U,pO' Sermâaico ,e,stréia e(I,I-'O,lho'AG), comemora no día 5
,

de julho o seu 'décimo
'

O'Grupo' N�8cente de Tradíções-Cermäní-â.nivers�rio ,de fundação', -cas de 'Jaraguá do Sul, com vinte e doís lnte-
A, diretoria, presidida grantes, contmua realizando nas- tardes de do-
pe'lo empresárío .

Aclino mingo; no salão da Comunidade Evangélica Lu�
Feder, vem elaborando' terana 0$ seus ensaios. O GruPo já .tem. seis
uma 'programação, onde,' números prontos, 'e deve estrear na abertura
se destaca a palestra: do da Conferência' Distrital de Rotaract Club,

.

no
Diretor de Recursos Hir mês de julho, em JEuaguá do Sul e; días ,.��in4nos da ,Cerâtilica 'Por- ,a,prese:i)fa,-se oficlalmenté ,à' comunidade no Par-
�<) Belo; José Roberto

que Agropecuário, no\ palco da: 3a. Ainostra
�retz, a ser profetiçlà, na Agropecuária,·' ,

,gata, ,às 19h5'Omin, no Dirigido por Albertina( Junkes -e Carlos
çentró Empresarial, Cezar Hoffmann, Ci) Grupo participar.á no dia 8
. Na sequência . aconte-

,

de j11lho, éomo observâdor, d� um encontro de
c�rá o jantàr de' con,fra- grupos folclóricos, na ddade gaúcha de q.mpoterniza�ão dos associa-' Bom.,(Js traje5, ,ém estilo alemão legUtmo" se-
c.\os e convldadoê espe-' ,

M
'

/" rão doad,o,s p:�la illw��,',I;:,�aj.s. '
'

Uma nova comunidade da Paróquia Sãó Sébas"
Hão vai ser, ínaugureda neste domingo,'-26 de 'lunho..

,

. Será.' a Comunidade Nossa, Senhora Raibha da paz;
do bairrQ Vila'l'{ova; com o desenvolvimento 'de um"
programa que lxtJciarâ às '9 !\ôras;' com uma' pro()is.;

, são a
.

partir do posto 'Mime na qual será carregade
a Cruz até o Iocal onde será erguida a fu�urà Ca"

, pela e celebrad� a prímeíra missa.·'
,

'"

,A nove Cömunídade abrange um uníverso Cé;\l·
ctllado em 8ElO fàmilias. .A capela IOG.aliza�sé4, "na
ma José MarimjQni, la;teral da' ma 25 d� Juiho, em
terreno ,de '2,5OQ,m2 'doado. pelo Sr. Pániel,.Maran- /

gani. onde a Pr�,feitura Jã executou ci terra,plenagem',
A 'primeira � dire!bria tem na presidêIlcJa Norbe�o "

'Antoni_o �r�ngpni, \TÍ€e_-presideIlte ��rátio TecU";
, la, '�:9 e ,2,o� tes�>ureiros Adelinó ,HölleI' -e OsWaldo'

. Scbmidt;' 1a. e '2a,' secretãrias' Marilda Ballodt

. Gr�klélili e Alv�m doa Santó!{.,; :"
."
",: ,

,

,

'

Illícias,
�

�e ';'C"upi'
.::<.

.�.

( •

o' Grupo �9rotetro Lemi Déhon/' de Corup.{; "

,elegeu no dia 4' a _ neva dil:etoria. que, Joma pàsse
-

Os sincÍiCatos 'pa:ronal GÖS no' pe�fodö, O indi- (cederam aumeRfos, rea� neste sábadà;, dia 25, às 15 horas, na sede da en.
e protssionalligé;ldos aos 'c� de 120%" segtindo jú.�tés ou', "antecipaçÕef? Íidade, Com. mànd{ltd para' o .,biênio 88/90; {l 'dite"
f!iraOS 'metalúrgicos, me- Wilson Kohlpach,' pre- 'salar'ais iguais oU �upe� toria é éompqstá dos seguintes': Presidente do Coi)·
��nicos e de material,' sidente, ,da Sindicato das riores a este indice, - fi-, selho ,de GruPO,_'Br�no Scheibel, Vice;,46 Conselho
eiétFico� de Jaraguá do Ipdústrias, ,corresponde cam exduidas da �bri-

-.

,(je Grupo� �ome9 'GunUler, Diretor Pfesidertte Her '_

,

Sul, assinaram· aditamen. a variação das URPs de gat9rieçl�d�' do acordQ e 0/

mes-Dóryal' Raduenz, Diretor Vice Presidente ,Hen"
'

-to, à convenção coletiva j,aneiro a junho ,:...... aquelas que concederam rique SchalinsJ,ti" Chefe 'de qrupo Sérgio Mi'p,el, Sub",
de- trabalho, o:m.de ficou (101,55%), acrescido ße' reajustes ,in,É@riores a Cnefe de _Grupo Waldemar <Web�r.J Diretór Finan.
estabelecida \lma' anted- uma/ antecipac;ão_ na cor-. 120% deverão coinple: ceifo, Manfredo Millnitz, Financeiro AdJunto Júlio
pação de correção sala- reção' salan�il espontâ·i mentar a' diferença.- O' Kazubowski, Diretor' Administrativo Maria AI;t.di�,
rial d,e 120% a partir de, neà de 9,1.5% a ser com- acordo ,. deverá� béneficiar diratdi, Administrativo Adjunto Eme(ito Felipe
V de junho sobre ',os pén'sada na ,próxima c9n- a, maior parte dos, mais BrunI( e Conselho Fiscal:, ,Lauro Krobot; : R,öland
salários'" de janeiro! 88, . velllção.' de 7,400 emvregados nas Hauck e João aortolohL

.

. pompehsados todos OS re-
'

45 ,ll}dústrias destes se·
'

PROGRA� DO ANIVER$ARIO
a,justes cOlllpuls'ériQS e

_ - Kohlbach destaca qUé, 'tores abrangidos pelo ,No .diÇl 5 (Je julho, às 19, horas, será aberta no
e;pontân<tos 'já concedi- ,as empresas qUe já . con- Sindicato,' ,Salão Paroquial.,' a' Exposição Comercial, Industrial

e de Bçmariiculh.l,ra, com' vistas as· comemoralçõe$ do
aniver.sário" d,a c�ldade . que será ßO" dJa 07;' feriado

, ,municipal. A programação se esttenderá até o' dia
10. Hav!"rá ret�tas,' apresentações culturé\is 'e 'es

,port!j'as no gin4sio de esportes,,' além de desfile
ciVlcO" : '

I ,',' "�, ,
'

.
,

'

ASSEMBL!IA DA AVEyl
Corupá Sé�iou na noite d-e selC��feira, ciía' 24,

no auditório' do' Seminário Sagrado Coração, de' .Je"',
SUS, a� assembléí� 'da, Asso'ciação dos Vereadores do
yale ,do Itapoclt: quando,eleg,eu-se a, nQ:ya difE!toda
e o vefea(jor Errol Kretzer' passou a' presidência,
a, seu sucessor, que �erá-qiandatQ até 31- de dezem'"

,

bro de 1968 •

ICIAS

----........,...;....-_,..,-------------------.:.� -,

Si,ndic.atos .dos' Meta,lúrgicos, chegam -a lco;rd'o, salaria,I,

. !
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�A:�4õ�.�sem� de "a$\,k:Jwalio .a::Ol,.:·'J�lho de' 1988.. C O R R,cE.1 Oe
.

D Q P 'D. V. ':0 , . >� A G .'�N; �;, .()f
,.'

,�.

.' . - '

.Betltai"16)2ß de i4.Q6.àa,
P

'. I'"
'

d' C t
.

l'�éuá do Sul, domicilia.

W!�lIIIméi�(JjU;;:���a�-�#'�:.V�$!�:,'$·v'�.:" . rBC alias .e asalOeOIS dô' ,e residente na . Rua
riiitic::::r:&izA. :,�.�. "-:,�� :lE'� ���!!( ,�-"-l

y

� .. :.'.
'

25 de J\11hQ, 1520, 'nesta
�'l�t:���,��.;': :;:-"'.••.. -. le,�. �rpsil�r,e, " ,S,?}�lli:ÇJ .

' ,�®T��� 9�B}lA��Ofkli&J.·dÖ ll�, iiaa�, filho de MariO'
, :',�Cã.S;: � ''JUbó' ''Maurj�io . meCéUll��, :nat':1fal 'd:� gutrg,�Vj,l dór IV: :qiãtli!r �. C9Ql1f�r�JJI{aJp.A do 'S'gJ� ES. Elert" é Regina Reblnt E-

'(MeIise�;tehinaIÍn �,... qlla.ra�mm,. �.,eSte' E,s�a
..

- tado d��� Càt:àriDa. Drasit. faz '!l�, q� QO�pareceram em letf. __.:. Ela, braªil�ira,
na.::. "h.O· .

1I.A...··.·I·,· do, .. domicLllàdo. e .resi- Ch$1'bil�n extbindo es documén�L�81dós pela l�. a·fim de se
solteira, operáría, natu-U,Ip", "l"..-.,Q .

. ... ." .z, '"

'�I" '" a !tar..em J)3.I'a casar, OI leJN1Q_. '
. "

..

'.�rgànª, ' -''FÚha MaJ;� déIl;t,�, e� ",tstr�Q�. ��po\
- . . '._ ..' .

.

. . , . .

.

. rat de Rio)do Oeste, nes-
c
...o. c. :(lvI.an,·.. a)··

.. Mesch; Má!'" c.usl�ho... n
..
esté .•. c!,��.�!��9; Víeíra - Ela, brasileira, burgo, Rl(�,�.rÇlnde ,

. d,o_ te ,Estado, domícílíade
f Ih d M It V solteira,' operária, natu- Sul domícílíedo e resi

""

"]" ,R fael filho' Jöa� . 1 o e 1 .on I�Ira e ,
,

� residente na Rua' Cà-
qC:�i':a,. �(Ma;ia) Nunes

.'

de.Teresínhade Ã,zevêdo ral de Cuaramirim, neste den�e. na Rua "Angelo rolína Fruet, Ilha da' Fi-Estado, domiciliada e re- Schíochet 283 nesta CI-
,

Ulã ,26, de MàIO.
.

,
.'" eÓ, gueíra, neste' distorito, fi-

".

'''�':'I'' Ismael fílh
. sídente em Estrada Ita- dade, filho de Eonárío .

.v �u 10 "'lWLCle, , .. 1 o ANIvERsARIANTES '

h t di t 'to d Sil d F
.'

,
lha de Raímundo Ga.ndol-

ÕÕ 1 . (R
.,.

l Schiit pocusm o, nes e IS n, �' I va e .
e am da,

(i e: Adela Schulle Gan-.

.J .�� � .. ,

-. O��l . .

� filha de Olivio Manoel SIlva. - Ela, brasileiro, doIfI' .

".. .

"

Dill 29, de lV.uuO' . Fazem anos hoje' 2'.I:. P' M' d Sil lt
' ,_4-.

," ' ..

'1"
-'." '" '

,

h
.

"

.
'.

,V' ereíra e arIa' a I va so eua costureíra na-
�:' ��l)e .��,erto, fl1? Sr.

.. Carlos Gíelow, Sr. Pereira.' 'tural de '�echin:' Rio
Edital 16.133 de 20.0&.88

P-a1:Ilo.. (.l.YJGrizete) dos Sérgi.�· LÜI'Z Krause Mar-' G d d S 1 d ." WUJQar Ewaldo Ersch1n-
S'�t''''s''''' J, •• .. ,. "V,'" Edital 16.121 de is.06.88 sran e 0 ui, omícília-

ger e", Vereníta : Han'-e-
�!>v·· cos 'Paulo' Mor.bis,' M.er- '.. d' '..I t

.

R• . . • .. : .

J'" oh .' Ronaldô Curt Marquardt a e reSluen e na
'.

J,laDia 01 de u o . .' líse-' Sratt, Marcos' Ale� An e1 S h' h '2 mann .

.Antonio . filho .AntonÍo xandre Poffo,
,

Silvério e Julle ChrisUe Cagllo·· . g o
.

C lOC e�,. 83, Elé, br.á§.ileiro, solteir<>;
l"r�ni5�\ �.c...,.'r· ....

�
.

a',"',M·ar.·,'
,.''ni nest� '. CIdade, fI.lha de

"'.VWOf"-"'V1 �� Ho.rnb\l,rg',,'
.

H�.b.'eri'o: "-' Eid d A lav.:r�dQ.rr .na.JU.Tªl g.e.. Ja�
SlÕn;,;. .

fílho Luis (:Roselí)' fnho Waldir (YedafConti. M�, brasileiro, solteiro, A��l�n�s de �gu�Ular e raguá do Sul, dOloicili;a .

. SarÀ.(lJlPJl. �nJ..il �ß,' de JllnJlo re..pres;ntante, EnaturaI de
E

'

,

lar.
do e residente ém Ga-

Dia: 02 dé �UDh()
.

Sr. B.ruI:_lÓ George Mars. Comp<:!" :neste stgp,O, d()- ditaI 1,,6.13Q de 16.06.88 rib.lgi, nes,te distrito, fi.

ßiOya,m, , fillto Leo�!- chall,_ Sr .. Ludgero Tepas. miiCiliado e residente na Valdecir Aparecido 010- lh�' dê, Ewaldci Erschin·
-dÖ. (MariC!te:lél,) Ma.I:.t.I.·n.. s;. 'S M Avenidá Marechal . Deo-, go, \ � Rosemar Schulz. ger e Ellza.betha Catha-T''''' -.. ,'- se,. ,�a. Wan-da . ei,er, d 11'1

A1ex:, (ilhp. y���o 'Walden:lh'p _ Martins., 'E- oro, 499, apto. 03, nes" Äle" �rasileiro, ,solteiro, rina Schmidt
-

Erschin-

(l\Járci�rA!v�; ,EdJI§lfdq, 'Y.aldo B�r:nqr<ío
'

Schnl�- ta cidade, filho de Curt·. ope�apo, Ilatural de Co·
. ger. .--: :Ela� brasHeira,

filhô: , PeQ,ro,· " (J��te) ckel J\,lI;t�or,' em C'uiiti':' Marquardt e de Hi�de- rupa, neste Estado, do-' sO],teira, cQstureira, na-
Scheuer

C_'

'. l;)�; Sr, /,�.l"Yino ljadlich;. gard Marquardt. - Ela, miciHado e residente em tural de JaraguA do Sul,
DIa 03 de J.unh9

. Sr: �lb.ano p,ícCQli., Idia brasileira; solteira, pro' Rio Alma, nesie distrito
.

domiciliada e 'residente
A�diieli, ""fjllía Vil- Kressío. . fessora, natural de Jara- filho de. João Justino Di-, . em G�ribalqi, neste, dis-

,inar (J).ilarleue) . Sihi.eira; l;)I�j1. d�'JuAAo . ,

guá do Sul, don'iiciliada e' ogo e Ernestina Maria de trito, filba de Alvino Ha.

l�liaJ!! ", ijeg:i��,
--

" fi��� Sra; Irene Lúcia Borto- residente na Rua Marina Jesu�. - Ela: _brasileira, nemann e Olivia Berlan-
Jösé ,�RpseJ.í) .. 9<;lmes,; lin1, na Lap�-PR; Sg. Fructuozo, 653, nesta ci- . solteIra, operRl'la, natu.- da Hanemann.
Ttlairo, . � :fHho�'JOs�'-(lta- 'Netism,ari ßenetta, Sra. dade, filha

-

de José Au- ral de Jaraguádo Sul, Edital '16.i34 de 20.06.88
day : Bott; �AHne' Van:' ursuIà. Ranh' Brauns- gusto éaglioni e de Mn- domiciliada' e residente Abrã9 dé Oliveira e lu-
tiia; :nlhà HeÚõ {Í1pm,ál .. b�rger (Çurjtiba)., Tatia- 'li Marlen? Cagli.oni. em Rio Alma,' nesUe d,is- rema, do Santos Costa.

MäÍi.nSk:y;· '{ardél. 'filho: na Stavis; TaUta Miche- Edital' 16.128 de 1Õ.06.88 trito,' filha de Mario', Ele, br�Heiro, solteif.O,

JDolàseO:'��;'JdtNÓJelí) h" '?Ma���_ !eli rvr,ct1?A,
..

I�.XS!9Pt!�, ��:cSh'ePnagaD4�lll e Enadj.r. SkCehUs_lCzhUelZ Renilda Gaedt- operador' Tude máquina,
.

... e un o St euer.
-

'. �. nat.lfraI de
.' p�s�i. Pa-

Luana, fHb� :.ty;� (Nei� : Dlà 28 de lunho Ele, brasileiro, solteiro, ,

' ,Edittal',16.1S1 de 17.06.88 ràriá, domiciliado e resi-
de).. . Paren::' ,- . 1onathan,:;'

.

Srâ; , Adel�', Henscliel; policial militar, natural
.

Alvir Peschark-i e Mazil' dent� na Ruà João' Je.

f1�h9 �,e�!r ..(�<?.s�.-�a!y! Sr
.. q���o" B.�!ttens Jú- de Blumenau, neste Es-' da Tßresl�h� Fontana,.... nuário Ayroso, nesta ci

Al�es. da SilVa, Adn��� n:ror;. J5astot lrigo <J>iske, ,tada, domici:iado e resi- Ele, .b�a,stleHo, solteIro,
-

da<;té, .fil.ho d,� Artolino

fil�a Arli��(J' (M�rce- Sr. Gustavo .L,ªhge, Sr. dentE;' na Rua 513 II. I,> operano, natura.l d,e P?,- Francisco de Oliveira e

��s.). J�nkes; ,S�el:�n.' Pedro João Pedrotti� St.
t,-j na Barra do Rió C:�r- ço Pr�to, em Inne�P?�lS, Irêne Maria Gomes de

f-ilha CI�� .' ,(Isabel) Julmir-. Jose Rozza Adíl- ro( neste distrito, fUho neste Estado! domlclha- ,Oliveira. - Era, brasi�

}4arqu�rdt}"Lucianà� filha son° Mais."::. . .,' de Harrold Pagarielli e de dQ e residente na Rua leira, solteira, do lar, na-

Artsehiíó ,.._,tlfiarl\i;ít�ner;· Di.a 29 de' JUnho'
.

Hann,�lore Hochheim' Pa- Francisco. 'Stinghen, nes- tural de' Santa Helena,
J;à.qu�line,'

.

;lfIh�' Jo�o Sr; EzeraIh' Neckei, ganelli. -' Elà, brasilei- t� cidade, filho de Anto- Paraná, domiciliada e

(A..Pöloni�t dii,Silva. " Sra. Paula:' Wielle, Sr. 'ra, solteira, auxiliar de n,lO Pescharki e. Horten_ residente na Rua Maria

�. 05;,'de,"J��� '_'-: P�dro Jai'me Mã.rt�ns. Sra�' escritório, natural de Ja- c�a .Peschark� - Ela, ?�a- Ubelina da Silva 43, nes-
_, D�y�na.! . f�19g ..

,osmar Edna Hermanzl (Rio do raguá do Sul, domicilia- sll�Jra, solteIra, o�e;rana, ta cidade, filha de Fran-,
tEle�lf')' '�reth Sul), Sr. 'Luiz Prestíni

- da e residente na' Rua na,ural de Jaragua do celino dos Santos Costa.
DIá�06'de lunho Sra. Tereza Weiller 'Mü1: Canoirihas, 95, nesta d- ,Sul,· dorrliciliada je resi- e Diem!l FrQza.
·'·J1�mé4lda" mh_a Osni ler,' .Sra. ,Elfriqa Hoeft, dadei filha de' Alfredo d�nte' na Rua Fra�cisco
(FilolIlena) . Velz Sra. Terézinhá da- Costa Kamchen e de Annita �tmghen, nesta cldçu:le, . E para que chegue ao

Dia' 07
.

de Jun!,C? .• '.!'rap.J):' Sr.a.. · Olg� Mey- Kamchen. hlpa �� Ottavio Fontana conhecimento ,dê todos,
Ivan, flllW Iv� .(:tU�m) el'; Sérgi;ó- Pin�Jo Stépha- Edital 16.129 'de 16,06.88 e �eclha Fontana. ,mandel passar,o prese_nta
�ºrgJA��:q.; . .p�I}lel.· filho. ni,. Nilva' - (ilha João Omar João

"

da Silva' e EcUtal 16.132 de 20.06.88 EdHal, que será publlcado
lrln�W .. :(Marly).. l3oâder; � (Maria llene) B.eckhauser, Zeneide de Ag�iar. Adenor EIert e Roselin -

pela Im.prensa em Carto.
. .!��"'''fHhO .!�ic�rdo (Nor.- Dia .30 de Junho Ele, brasileiro, divorcia- d.� Gand�lfi: ..'

rio, onde �erá a.flxado du-

Ql�l{,:;RaID:lCí?w; R;�f�e!a. Sr.. NorbertQ :Fiedler,� do, supervisor técnico,' Ele,
A �rastlelfo, solteIro, rànt� 1:; di...

M�ftp,;:·.filha,i;..Gregouo Sr.. Donaldo 'Schroeçier, natural de, Novo 'Ham- mecanzco, natural de J,a- �
.

-

(�J�'l:lal. :�artlII� ,

-

.... Eunice c\QS Santos, AdUo
.

'\
. , ,

Ql��J�8 d�; Junho ,
'

. Kamchen, :; :M;árcio ;Luís CO'" D�,f·e.cço-es" �Su'e''li';, 'L''I,d'·.a··,;','�lberto, filho' Osvin ., Krueger,. "

.'

(Lou�es) Eichenberg; .. Ola 01. de Julho - VestlDdo bem senhoras e CrlançQ
.

. �illiJ�.p, Ji_!bo; ,Alr;i0JEÜ- .. Sra, Ecielmira' Grubba, Vá conf,erir a m.aÍ$ variada coleçlo .p�9veltando
sabe��) . ;" <i�; �uza.'.,.;" Sn;!, .. ' Astrit Liane Sthulz, .

as Vantageas do preço e crediário Su�ll
':ma . O�; -,f;\�,Jun�() ;,: '

. !pir Muri'l,ra" Valdemirb Fábrica e Ipja 1 Av.. Mal. Deodoro da Foàseca, nr. 1085 .

<�le���.nd.l'b, filb.p,ê.,n> PelleIjs, l)_rsu,l� i-I: Ren:;. ' F· 72-0603 Jaraguá dó Sul _ SC. ,

tqpi�):;,.'JQ<:lete).. ' Aly�s . /g�,l;, -'Janisléi�é-, PéI;,eir�, Loja 2 Rua'Reinoldo Rau, n° 530 _ P.,12-29B .;.

P.���éi; ,: Thiagek filho,.. La�rdo : Rantlium,' Mai- Jaraguá do Sul ... SÇ,
Rui (Silvia) de Car.valho celyKamch�n_; � <;

"\: ��.:,.�-.:. >j_;,....1".,-:.�_..:);.. , .. ...:: _.,-.;.- .. ".:. �,� L.. '.:...:;'':' ,:�'.\:.�.':. ,; ,,_� .-'.,;",._._ ,:::' ,"'

Res�lto, "'à'_ •• 1-" ,'.- • __

• slnalizaçao '

do lrAnslto. Somos todos responsáveis pela segurança.

o "e�','s p, ..a·e h, a"o 'I. e
-.--.....,._.,..._- -.-..

'.' .'

Em;";'fteht'e; aö
.

Forum F�ne:; 1á�:�,��8.;. e

. "r�:V'.. GéJúlio" y'�rgas;- _�6'� Fone: 12�,-' !�!>1

Lúc-io'
juntQ a Auto Escola· Jaragua'
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l"ragU4i. do suí • 'SemaDß de 2' � J:�Q a lU. JulhQ de tQ8.Q c o. R R B I 0-
, poP o. v o: PA 2. NA OI

Cillara . di.cute t, ,pta IrQlef"cl:Diilliärils:�õExecutivaMÍliClpáfi
. I

'para â- construção . ',dß' ..Juventus, a municipàU- � mInando de Emma Zie- Bscoteíros ,e 'AgUihlildd
duas creches com 332,12< dade deve participar na mann, o trecho recém" José de Souza. Gustavo
m2, na Vila Lenzt e VUa conclusão dos 've�tiários aberto entr� es ruas Rio Mathedí, ao DNER, pe. .

Lalau destínadas ao 'a- -

e alojamentos, doando a .' de Janeiro 'e Max E. R. diu a instalaç,ão de
�
ta-

tendimento de 300 erían -

. mão-de.obra e os
. mete- .' Ziemann.

.

chões·,'. junto a BR.2801
ças destes bairros. Com '

riais e, em contrapartída, dentro do petímetro ur, _
.

aCidasc, contrato de durante cinco anos,
-

o' .'. INDICAÇÖFS bano de Jaraguá do Sul.
prestação de serviços, a- clube fica com o' com-;: O, ver. Almire Farías Orival ZegiIii .. -solícítou'
través de locação da es-

.

promísso de ceder suas FÚho, reívíndícoua . Ce�
.

uma. creche junt-o à EsCç� .

cavadeira hidráulica que
..

dependências SOCIaIS e lesc, a implantação de la Estadual da Vila LalaU.'
vem sendo 'utilizada na

. esportivas para as pro". lumínárías ": na Estrada e '-Errar Kretzer requereu
ex-ecução de serviços rur ,nioções da'· munícípelí-

. Chico de Paula. � partir a. presídêncíg os relato,
.

rais comunitários .e de .. dade. da 'Escola a.té seu final. ., rios das auditorias feit�

AI''·D.IY,·., feil·la.da·· in�rà-estrutura agrícola.. .: 'Ao Rotsry' :Citi.b,: .". '. a . �E. a1j ;Eixeçutivo, a ínclu, pelo Tribunal de Contas
. .' ·0 custo/hora é de..ces: Prefeitura deverá repas" são no plano: de pavi�' . do Bstado ·Iio.·mllllic!�··

b f·
·

t
2:240,00, devendo o e- sar recursos financeiros mentação as ruás doS' pio: '. .

..
".. . ,.

ene Icen e quípemento permanecer éi.ä ordem. de css 'SOO BIBLIOTECA VAI ADQUIRIR NOVOS.. 'DTULOs60· dias em Jaraguá, a mil como'
.

partícrpacãev.
contar de 1 de junho . na

.

divulgação' dá,< Feira'
.

,

A frequêneía e os empréstimos de livros .. de
Ainda com a Cídasc, da Malha, e, também, vai. todos os gêneros junto a Bíblíoteca -Munícípal "Ruí

convênio com à: finaltda- alienar o lote de '18 ter- 'Barbosa", tem aümentedo consideravelmente. A ob
de .' Implantas e manter, neíras. de padrão .zoótéc- servação é da bíblíotecáría Dirce Nunes, que partí
um 'de viveiro para produ� nico elevado, . estimado -. cíparä no dia 4 próximo, -em Florianópolis, de. um
cão de essências flores- em Cz$ 297 mil, aos �- :, encontro entre ás 19 bibliotecãs . pólos do Estaao,
tã's próprias da região quenos produtorés: ru- pare recebímento de materiais especíaís -destinados
com o intuito de promo''

.

raís- O veneedor-presi'" especificamente para portadores de defidência_s. da
ver' o reflorestamento no

.

dente Orival Vegini, a- microrregião.
.

município. Com o G. E.. presentou projeto deno- Na Capital, Dirce irá adquirir livros de litera-
.

tura e outros gêneros, com recursos da .' Prefeitura
Municipa1, da cota obrigatória anual destinada à
'biblioteca. Será via 'Sistema de Bíblíoteces Públicas
de 'Santa Catarina, onde· se consegue descontos" .��

.

·

tre 25 a 30% sobre o preço de cepa.
'. .

Na "Rui Barbosa", com muito sucesso atua � o

·
Clube Infanto.Júvenil. que se reüne às quinta.s-fei
ras. Na te.rça-feira próxima, �4h, na Bibliotecàl. a

contecerá 'o prim�iro encontro de senhoras. para tro·
'ca de idéias e. definir caminho� que poderá .resul."
tar .na forma::;ão' de um Clube.'

. .' .

. .....�
BANANA TERÁ DIA DE CAMPO I!M CORUP,Ao�..

. A Acaresc: -,. Regional de .. Jaraguá do Sul e -a

E&tacão ,E:x:periInental da Empasc de ltajaí, realiza
rão .�m dia de campo sobre a' cultura da bananá;' no
muniCÍpio de COfupá, em data' de �O de' junho, com
inicio' às 13h30 m.in, tendo ponto. de enc<mtro a pro-
priedade "de ,Ivo Tmeck, no Km.'. 82 da ',BR-280

c.

Jarag.uâlCorupá. O objetivo é '0 'de mostrar aos'J>ro�
dutores de toda a região duas unidades d� o'b$erva
::;ão que estão sendo conduzidas pela E..'npase.

A unidade:de cultivares de banana. na ,pro1>ri'�"
dade de Oto Ernesto Weber e a unidad-e de' escaló·
namento de ptoduç'ão:;: na propriedade de ,Adelhar�jt

·

Get'sner. Da mesma forma os bananic\lltores recebEl
rão or1ents.ção so"br_e. a nov.a técnica de .'. proteç�o'
contra o ven�o � o escoramento com .cordas;· na prct
priedade de Ivo Tu{eck.

LaureaDa venceu O" Festiva�I,.da. Cançãl ,infantil

o Ex:�,Ctitiv9 Munícipal
encaminhou à Câmara de

Vereadores, váríos pro
�eto�-d��lei; pedi�dQ; a

anUenCla do Legíslatívo
para firmar termo de

compromisso, com � Se
cretaria do Trabalho e

Desenvólvimento Corrru:
'nttário, no valor de Cz$
4.990.800,00, com a Irr'
�rveniência do.. DAE,

A Assocíação Assisten·
cial dos Deftcíentes Au
ditivos' e Visuais de -Ja-.
raguä do Sul, programou

.

nova ' promoção benefi
cente, para o dia 16 de
julho . Será uma feijoa
da, ao meio dia, nas de
pendências do Centro In
terezcolar de l.ç Grau
"Mário Krutzsch", na

Avenída Ge�úlio Vargás
820, no valor de Cz$;

'

..

350,00 o cartão, que po
derão ser encontrados
com .os ,pais. dos deficr

. entes áuditivos e visuais,
Como o�. professores, no
local. bem como na· se

çao de pessoaL das indús
tr'as...

.

A promoção da AADÂV
tem '

como finalidade,
arreCadar fundos .para
auxílio de recursos di-

- d�ticos, bem como aux�
lio nas' -consultas � exá
nQS 6törrinológicos e

oftalmológicos dos alu
nQs das Salas de Multi-

- m.eios .. ,

o 5.9, Festival da Can
ção' Infantil .Jaraguaen-.
se - F2ClJA, acontecido
�a tarde de sábado, dia
�ß, no Ginasio d� Espor
t�s Artur Müller,. teve a

� r
.

�arficipação de vinte e

cinco candidatos,..... caiU
ÇlcOJ;npanhamento do Mu-·
$jcal Arco Iris. A pro
�oção da Acaderilia" de
Mús!ca Carnehinho, Pre
feitura ',Muni'cipalÍSecet
e Rádio Jaraguá, premi-··
ou Com.50 mil oS cinco.
primeiros coI0cados.·
Com 281 pontos,

.

Lau-

Se vOCê seinpre sonhou ter
.

lIm·carro com o seu ritmo.
.

�O!leU sonho Já che�u. .

�'stt"- Emmendörfer Veículos.

Senai inscreve para· nlv'os' cursls
o Senéli-Ömtto :'de. Treina�nto de Jaraguá do

Sul, receberá no período de 21 de junho éi. 08 de ju
lho, as' inscrições para o novo Programa Jie �F6r-nl�
cãQ de SUperv:isores de' la. linha pára à aI'ea de·
Mecânica. O . curso é de longa dUJéliÇão -e as vagas
serão. preenchidaS através' ,de teste seletivo", marca
clQ7para o dia 11 de julho, .divulgação dos 'resultados
dias 14 e 15, matriculas de 18 a 22 de julho e

início do curso a l.ç de agosto.
Também estão abertas. inscrições pata os cu,r'

!lOs operacionais dö segundo �emestre. de desenho
· técnico-mecânico, . leitura e. interpretação de dese
nho .mecânico, ajustador mecânico, torneho tnecâni-

· co eletricista instalador industrial, costureira. indus
tri�l e tecnologia, mecânica. Todos serão 'nôtúrnos
(19 às 22h1S). Inscrições .até 13 de Julho, na secre-

·
taria do Senai e' o teste de seleção dia. 18 do próximo
mts, às 18h45 min. .

..

volta pro futuro" (Cz$ 2
mil}:

reana da Silva com a in- .

ierpretação da 'música
"Pra Sempre vou te A-'

mar" foi a campeã do' Nas demais, coI9caçõ�,
. FEClJA. recebendo Cz$ . até ,o décimo:

.

fic'ara�:'
10 m;l em prêmior 2.Ç·lu- Valéria

.

Germann com

gar' para Viviane Zapel- 'Meu Bem". Lisandro

li, com "Ursinho Pim-.· Ruechert ·.coxn "Um dia

p�o" (Cz$ 8 mil); '3,9- lu- um Âdeus';, Sidney R.

gar: Máitê .Chiodini com Manus .co.rn "Volta prá
"Coração' de ... Papelão'"

.. Mim", Fabiane lVIara pa-'

(Çz$ 6 mil); 4.-9 lUgar sold com . ":prec.or_J.ceito",
Grupo Xuêa-Xuca" com' Giovana Patrícia Kasmirt ..
"A Orquestra dos Bi- ki com "O errco" e, An

chos" (Cz$- 4 riliI); 5_; Q
. dré Hiendlmayer com

V'I
.

R - "C]l.uvas de. Ver;!;'o".lugar pa'ra, .

1 mar am ,�,
/thum com a música "De

"!".-"l,
"

..Défenda o seu' �trlmônlo 'contra sinistroS; pr��; ••,

ventildo"se. ��ta�Os: às suàs ordenst

. Comércto e recarga de extl�tores em geral. ,

Rua Joinville' n.9 2.176 .-. Foiile 72-1826,
.

Jaraguá' do. Sul/,SC ..
·

'

E oGhcvette 88. q'Jer Oizer, ó:seu Chevette. �
o carro de maior desempenho e. Ä nli Emm.endörferV�iclil,os .. '1,.,..economià� agora com molo,r 1.6' ;� o revendedér pref.endo �.
Venha busçar o seu sonho,

.

Chevrolet
-'

. .

�;,
-
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·PREF�RA'MlJNICJPAi:. DE J'ARA'GUA ·OO,�
A Cidade acaba de <per· município de P.�trQlân-
der maís uma ilustre dia-S0.
personaädade do -pesse-

.

Corno todo' cidadão preso .

,do, com assinalados ser". tante, dei;x'Öu-se envol-
viços a. comunidade, e ver na política local,
um dos precursores

.

do Concorrendo a vereader
desenvolvimento .

e do' nas' eleições de � de ou- .

progresso do Vale do Ita- tubTO de 1'950, onde ob
pocu. teve385 _ votos, o mais

votado no pleito. A par
tir dê fevereiro de 1951.

.

.

passou- a pertencer à Qâ.
mara Municipal de VE"
readeres de Jai'af'Qá do
Sul, comö segue: Ney
Franco, Presidente da
,Câmara unN; W&'�ter
Jark, Vice-Presidente
PSD';' " WiUy' .

German0
Gessner, 1"9. - Secretário
UDN/PRP; Mario Nicoli
ní, . 'fl . Secretárío

.

UDN;
Curt: Vasei' UDN; Her

.
bert Schneider UDN;
Curt Hillbrecht PSD;
Alvim Seidel PSD; Ar
tur Óscar Meister :vrB;
Octaviano Tíssi, líder

. da GON e Adolfo A. Em
mendoerfer, ' Vice-Líder
da UUN. -ós últimos dois
faledídes, respectiva
mente día . 11 e 13 do
corrente mês e ano .

: Para assistir às soleni-
dades de posse- e trans-
'missão de cargo, compa
reciam. os vereadores

por Joínville srs. Gus
tavo' Schossl�nd, pedro.
Paulo Colín e Edison da
Silva Jardim, I este repre
sentando

'

o deputado dr.
João Colin secretário dê
Viação, o Prof. Luéiano
Demarchi era o prefeito
em exercície.. Artur Mül
ler o préfeito a ser em

possado e eram autorida
des na época, o preiéitö
Ida Capital, dr:. Paulo Fon
tes" dr. João Marcondes
de Mattos Juiz da Co"
marca de' J�raguá' do
Sul. Dr. Joãö Beyer Filho.
Secretário ,da Fazenda,

-

_

Dep.,utadö Estadual, dr"
LlJiz de Souza, ex-Presi-
,dente .J da Câmara, Tri

, neu � Bornhaus�n, Gover
nador do Estado e Ge
tulio . Vargàs, Presidep.
te da República.
Este semanário apresen�
ta seus pêsames aos en
lutados ..

DECRETO

Suplementa dotaçõês' dó" .or-.
çahlentö "vigente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE' JARAGUA Do SUL, no uso

'das atríbuíções que lhe são' conferidas' e com base na lei municipal'
:� 1.-151-181' de 19 de dezembro de 1981,;

',i) �E C R E -'1" A:
'.' .-":'

. -.

-: Art. 'i<? +-. Fica: aberto um. crédi,io Suplementar ne valor
:.pe. C�. 41.19..0;OüQ;OO (Quarenta ummHllôe$, �cento.� e oitenta mil ·eru
,tadp"s') . para réforço dos programas. é verbas. !abaixo discriminados,
cQp.stanles do, Orçamento vigente" a saber: ..

0'101 --"CÂMARA DE V:�READORES
.

.

OH}1.010100'12:001 •Manutenção das àtivídàdés da tJA!llara de Vereadores.
.1'01.0t �. 3.l.'!I.il • Pes'sôäl: Cívil .: .•.. : •. ; .:': .. � .. ; CZ$ 2.000;000jOO
,,101.02 ,-' 301.1.� ." ObiigaçõeS Patronais ::,'. :': . . . . .

. cz$ 50;000,00
0201- - 'GABINETE 00' PRÊFElTO � ,

.

'Ó20U)3Q70202.0Ó2 - Manuten�âo do Gabinete do Prefeito,
·

�OJ .01. .• 3.1-. tot •. Pessçal Civil " .,: ! o,: • o
, c� 1.5<!O.ÖOO,oo

.. 9301 • DIVIS.\!3 DE PESSOAL.
.

..
'

'�'.
'

. Q3()L030'V02l-2:0Ö4 .� :Ntanuterição' da Divisão de Pessoal
.' 301,:Ql,.• 3.1.1.1 " Pessoal Civil .. ""! " '.'" ... .. • Cz$ 2.000:000,00

, 301.��," 3oL1.� .: ObrigajçÔés Patronà!s' ... .c. o -.!., .Cz$ 15.000,00
0301.1'5824952,d06 • Encargos com Inativos e ...

"

.

, Pensíonístas
301.10 • 3.2.5;1·. lnatívos ......., :.- ,. Cz$'- 2.'000;600,00'
301.i2.• 3.2.5.3 �·Sal'ário. Familia, .: ,._�:' Cz$ .15.000,0.0
0.303 .• o-IVISXO:, I!E SERVIÇOS GERAIS

. :....... "

· 0303.0301Q212.00� ,- Manutenção da Divisão de
'- -.. Serviçpes Gerais.

. ,>

.

, 30.3.Q1 �. 3.1.J,1 .

- .Pessoat Civil ',' ' " C� 4.ÔOO.OOh;OO
303.Q4... � .3.1.3�r, ..:Jtêmúrieração dê Ser-0ços Pessoais cil!; 2.0.00:000.00
:0:>'03;o.307o.242.0n .. Manutenção do. Centro de, Pro-

.

-

.. ,
- :' .' cessamento de 'riaêiös.

"

.

3Q3:l'Lf'.3.1.LJ. Pessoa! Civ.il·.... , ... , .•........ ,.
. • .0402 • nlVl�o bE ,.TiuBtIT.AçÃo. ','

'·0,40-2; 03e80-3o.2,02i-1 .<ManutençãO da DiVisão"-de"Tribu-
..

...,.
.'"

"

'taçãö.
"

", ,

.Ó,
.

402.6'1 � 3.1.1'.1'-. Pessoal CiVil .... ·.<'.·4.'••'o�.""

';'0403 - DIVISA0 DE 'TESOURARIA" .

'

· 04Ó3.020803:22:023· - Manutenção' da Divisão de
'" '.

TeSouraria; ( .

403.01 • 3.LL1:. Pessoal Civil ., ....
'

... 0.1•••••••• Cz$ . 500;000,00
"0$1 • DIvISÃO DE SAÚDE.!EI ASSIS'mN€IA' SOCIAL

. J)�'1.1�154182J)2'5'. Mamit�hção dos Serviços de
,

·"··ff.', '<,. Saúde··
.

,

'.

50UlS �
..

3.1.1.1 ..

'

Pessoal Civil ........ , .. ;' ..... �, CZ$ 2.0.00.00o.rOO
,

0.501.15814812:0.27 .'Manutençã� àO$ Sewiços de
' ..

'
..

'.'
,

'Assistência.' .' ".

,5Q1.22 -, 3.1.1:3 �. Obtigaçõ-es Patronais � ... ,., .... �. '.
'0101 - firvJs;te' ]"JE OBRAS .

0701.1316...�82.043 • Mànutenç,ão. 'da -DiY�são de'
. .

Obras
101.03<1t,. 3.1.1.1' .,. Pessoal Civil '

'

;.. :". '

..\

07,Q.2 •. QÍvJsXO DE ESTRADAS DE 'RODAGEM .'

0102.16885342..'644; _ . Miilúltehçã'Ô' ãä �ivfsãê' ,.<te' i.is-
,traàas' de"R:Ödagenf.

702.02 • 3.1.1,1... Pessoal'CivU -

,
','.,' . o . o

..
-

..

0103 • DI:V1SÃO DE SERVlÇQS URBAlIJOS "

0103016_,9r15752�046 • Manutenção' dös serviços relati-
vos a Vias Urbanas.

7Al3,84" .�'3.1.;1;1 'ii- PesSoal -GiVil, ..... �. '. o,.: � �.' .. ". 'Cz$' 10..000.000,00
0801 • DIVISA0 DE PLANE'JA1\IENi'O

" -

,

080.1.16583232 •.041. MaÍlUtençâ;o· dos Serviços de
'. -Blanejamen.to,.

801.01. - .:>'.1.1.1 •. Pessoal êíVil .', ;. Cz$' 2:000.0Q0,OO
,

' ..

TOT À ':L :.: .'; .. 'C' � ,�:.. ;, cz$ 41.180.000.00
" �>.��, •... : ' �Aá. ;2�.. O í-e�urso:. p&rà. ,!ab�r�i1ra' do ' pi�seittê, tr�o ,s\í
ple!héD.tar,: cor�êi'ápor , conta, 4�! �,'Eié�sQ; (h�"Art<ecadaçãb"", v,etificaCIo'

" ..

'ä!é :().,mê,S antetior do corrente" exerCido. . c. .,

.

", :,.�' ..

Ar.t.; 3� • Estel Decretq.>.. '�tJ.'ari em VigQr na d�t����e>jjua"-
�l>licáçãol í:�!�gftdas as' diSPd;sj�}� <;ontrârl'o>

"

, -

/:�" >:,"
) ..

(:;',J�'l'agUá �o sur,:'��·Cr�:::lun�lO'.dê:l::�:;:..
'''','

, DURVAL VASEL·· ., '"".,,", -,.'
i,·

.

'

Pre{(�lt.9:' 'MUntcipâl :)'j .� ;.:::,;:.. ,:,.'

.,

", .... :' IV<) KONELL
. .,'

Secret4·f:l,o de: AdnüiiiSt-taç-IQ'- -e:', Finanças, .. �

'::.

• J'.

, Adolfo Antônio Emmen
doerfer nasceu em 10.02-
.1899, em .Guabi-ruba··SC,
a 8 -Koa de Brusque e. fale
'ceu às llh30m de 13.06�

. 88. convalescendo há
2 anos,. aos 89 anos, 3
meses e 3 días. Veio à
Jarguá em 1911 onde, no .

período de 1914 a 1917
foi aprendiz na funilaria
de Hugo Benz, quando
recebeu carta de reco

mendeção para exercer
a profissão de funileiro.
Em

.

1926 casou em pri
meiras núpcias com HU
degard. Prrooh:now, que
veio' a. falecer em 18.01

.

1950. !iMo a casar-se .de
novo . com Leonilia
�Cpinz� � em .. 21�3..l951,
defxanoó ,a V:wva,' .5
filhos, :2 enteados, 16

. netos e, 9 bisnetos. ,

.

Er.� veJho atirador,
.

fun
dador dö Schiilzenverein
Jajaguá,

.

de que se orí-'
ginou o Cluõs - AtIetico
ea�pen�:U, por sucessão
social

.

e., patrimonial, com

participação destacada '

na� famosas e tradicio-'
nafs festas do Tiro de
Rei ,<lO Espírito Santo.

'. Eq:l- 19�5 '�jnJctou a prh
meira linh� de transpor
te intermunicipal de
SaJlta Cátarina, lançando
um ônib'Us. tto'Vo da mar
ca C�eVrolet de Jaraguá
do S1I11 à Blumenau. la':
zendo o :trajeto 2' vezes
pör- 'sem--ana,' urelusive' .

tranSportando o correio
entre ás· duas ci'Cdades
Em 1932 fundou a pri�
meira 'fábfica de vinagre,
no lug'ar oride .höje se
encöntta o estabeieCí-
,mente 'Cometcíal Iara
guá . Ltda. na Pröc. Go
mes de Oliveira, 99.'
Em 1'942' fun<:!:<m junta"
co� Walter ßrefthaupt
Ney Franco e Artur
M\iller '-:q Fecularia Rio .

Molha' Ltda.. .que atual
ménte 'p@s�ue f!dlial no

Cz$ 1.000.000;00

c� i.OOO�OOO,OO'

100�OOO,00cz$

C:z$ 6.000.000;00'

Cz$ .5;000-.000,00

Eugênio Victor Schmö-
ekel - 06:88,

. í:SCRlTORIO JURlDiCO
'

�

,

José, 'Alberto
, Ba".bosa ,

,

�1'exa8dre DeUagiustioa B,arbosa·
APVOGÄ"!)ÓS"

Rua. João Marcatto, nr.. 13._ 2° andar, SãIa 294,

"

'.
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Jaraguá dQ Sul ··�semalla de 25 ile.;luntio a Oi, JpÚlo CIt·, 1_, C 0'..1 :I.J,Q. )) O.
..

'.0 V" , '- 4 P?I.� #;.... It
pt.k;',;.<o" "�o , �; -"s> ,y,�, '''''' .". "0

rÓ, ";' '., ".'� 0:- -�' _� •• ,'.
c

.. :';'�:�.�}:�"'��.�,.�ÀIQ\\hA.;j__íl!(,�' � .. ...::_ 0,',
.

'

..��,�(3j�t1�?t,J1:�j�d.lft� (�ViO: ,Serral.'5·;"Erlú Beld*,;<��·;�; :::���:�r�d=:,I9;���gX:'--'''�� -�,;-�,--�
;\11, .'" '?Ç�?"t'>: _,.- ..,.,.:F' ,_o ,-:.',••. ,,;: >,J.. _.�

� :.,: .".::-'. --�,",'r �";-,�, ·�capacl(�da'teins; jé�pO:Sàt.iO·o.•u
..

iu�
'

..

S•.b.adttt.�_J.)..'r�h"'�.e.p.��'.P0 #qno .� � �.�'C�Jmo ..
', u'11er, lip.l!, a. -1J�,;: .. '. " .

gar no Campo Santo, quando chegar o.
s�llto":ab, Ja�,o d� �eIlâ_b.ack, vel!tG a- n� Proc. -Gome�. Para'�l{)ar)nalS pró". '.

meu díä.
.' , .

Jiiigmr;rom:q�lel}l�CQ.m.énto,o tempe, ',llº- ,xlm0!:ia lavoura papal comprpu um �--:-
','

" " .,

graus. centígredos,
..

"pelas ,18?30m ..
en- terreno dO'G.e.rníewícz, �nde ainda ho�e

�aralRl·rl·1R
'

"e.lR· .. ,....'. lI....squanto Ja neva em Bom Jardim da Ser. !1l0�o,. na .easa construída .pelos paIs. . It.. "la
ra, por 6 horas, com 28 cmvde neve e _�m 1937, Tinha, então 14 anos .. Ma;' 0-

. '."
" -

_ .� -'. .'

r \dn' enorme atrevancamento em São mãe ajudava o pap,i . com costuras, t e"21 a 29 de junho. no SalãQ Pa;roqui�lj B�r' re...
JOaquim. .

Tomamos uma canínhe . e
.

<Iu,e:.J�:ri.Üm, �uité!S, vestindo ã fa�ília. U,adg, o ,Curs?":de ,Aperfei�oamentg ',ea.r}i· pro!�9res
· u� "Underberg" para esquentar e es-

. Hardt. especialmenta a Herta e a E(:Ua, d� Rede -Munícipal de Ensmo, do nivel <ie pre�elicola
queleto e pergunto:. '.

',.

,qJle �rarn\';entr�gues na casa. da �rau ,à::4A'_Ä.ç�� À'Ó �.(��� ,f!,. P��.JJ� "EJ:9'� �J
·

.;_ - Qual ,o teu nome completo e de
. Mahnke, que tinha uma chapelana. ,clpar.ao 'em torno de querenta docentes, / Visa. Q a-

'oode velo� �
-e-e- ...:... �CQIIl tamas v.íageDs�.c-omo Jre- perteíçoaraento das técnicas de ensino di.áticQ��-

�
-:-, €hin�JJ):I.n,� Ernst-;,A.ug:l!st Alfr.� que��ou É:scola�. r.. �tgiCo e é.' u�

. iniciat-i�� da ,Pr�félturê1 ,�lct�,
BendJ!tac,k, 'Aasel 'atl>a.'29.07,1923, ·num ."..... ---Em 1-9.-'30 .fu-l".môtnculado no Co- alravés da"CO()Fdenadona--de- EnSlnQ., , . _. .'

- �\\bÚ�i� !l� :Hàfi!'púrgo, na Alemanha, lé�io Divina Providência em Cur.itba, ';Serão pales:traJ).t�s '�'pro!a. 'Maria 'tereza. Caudul'Q'
·

Iilho �de ,Jwnn:es Anten August Ben" .nezrusdo Rosârío, Em 32>�ntrei ,ara. (�aitê) da Universidade Federal do 'Rio Grande do
i:l�ack e Anna Ther_eza Schweltzer. o .C:.olégi0 .Bo.I,Il Jesus, na F·raça jRui Sul, .. que ; apreSensará . Erograma de �ucaç� F1sicê&;
� _' _9ual Ja razão, de �scolher o Bra"_ Bai'� e,' em 33 frequentera :s!=?la P�ofa: Ci1ésia Nic��atti, da l,9a. OCRE,. sobre J9A:
sll como uma, nova "tJfil? .', Jaraguá com os pr_?f�ss()res }lel11!rl�h temátIca pa�a o �ll.lO de la. a. 4a. ,s�ne� e íl�
-:- - MeUJ pai era ferreiro e sempre 'Geffert,· Pastor Waídner, .Aneslé� Cres- o Prof. Jau da S.llva Correa" que apr�entará pro'
almejOU . tjrabalhar na -terra. Nada co. PQ e Fräulein Martha. �Fiz o comple- grama 'de 9rtes çêmcas.' '\.

nheda do JBrasil, apenas· ouvfu faHn mentar a partir de 1,937. no Abdop Ba- BIBUOTECA MUNICIPAL
. .

'.

'(ie Santa' Çatarina e de HaIl!sa·Hamô. tista. .' A,·liU�}ipteca Municipal '�Pr,ofa Maria' .lva. Cabr&1
hla, e.', 'éomp se diz w, no escuro .. �e.ndeu -..- -, Quando çm:neçou a trabal�ar e o .

da �uz'\'" locallzada . DO ' j>i:WiInenVo·. su�r�ot ·'··dl
a prQprieclade ]J:aAfemànha EI embarca. ,que fez?

. ..'. Prefeltura, receb�u um lote de 409 �ovos hvros ·de .

vam teles! com':'6' fi.lhos: Felíx, Anita; .._ -'- Desde 15 anOS trabalhei co� o literatura,' ·i>sicoJ.ög�, geografia, história, quimiCa,
Lbuise,' Eva; Gretch,en e eu, com 9 a_

.

o pai. Em 1940 entrei na, Fabr. ,de Gai- risic.a e gUlros, que já estão-.a 4ispo�içã() da comu-

nbs men.os que &,(ÄliE)tch�n. Era'o caçu- tas ,Hering, em. BlumeÍlau e. um"ano. nidade. O;iI1vest\meIito foi dê. ç;.$ 1�3;100.00,-(:��r..
là. O navio alemão _('Vila Garcia" nos

. depo_is voltei para tr",balhar tCOm _

/ to pela Pr.efeitu�a Municipal. _ I

(iesernbaJ/cava em São"Francisco'do Sul,· Lothar Sonpenhohl, na ó;icina dele. FEIRA AGROINDV,SrRIAL _

t

'ém marQo 'de" l-921!.que, _sem saper, a- E:stabeled-m.e em 47. com. consertos de As Comunidades Cat�llca e, E_van_géliça de Oyar��
cabau' n� EstaJção...- Férrea de Ja,raguá bicicletas, e -,encanamentos.

.

J!!m 50 lJlirim terã,.o partjcipaq,ão na ·2a. feira. Agr9indq.strial�
onde. hoje é o Mu,seú Municipal, des- mude,i para seli�alherí.� qUe h?te. é a. qe'26 de çigosto a' 04. de seteJllbto., �� e�plorarão .05
fa.ze�do-se, assim,' o sonho inidal d� ir Artama e em 67 entreI par.a \1. J araguá �erv��0s de churra�co e bebj.d�. com '. o.s lUCfQS ,'aU"
â Argentina,� �QráYam?s iniCialrrieht� F,abril, ond:_ ai.nd� • e�tou, e

.• xercJ'mdo Jpridos ,a' seUS p.r.?gramas a.S3lB.'t@eiais.}famQéin.a.A.na qasal do. fotografo'Zuke,' a casa ha a 'manute:nçao mecamca, alIIlQ,xaqfado PAE, Ação SocIal. ,Rotary Club"rC.asa da' A.I1}lZade� .

t)QuQo clemplI.da ria rua\�ax Wilhelm; . e compras, subind(J o�ldegraus da f�rma.
-

Ç>ASE e ,o Grul?P-- Feminino.!"do. Aval EC, éXP19ra'�:
perto-da pohte'.Abt{on, Batista, onde se -. �Q!1ando casou e qU!igtos fUhos ião. outros serV�ços durante :a feira.; A inici:ativa'

.

'llocaJizdvà. a Pizzaria'Casarão:'O dinhi:ü. tem?-
.

- �a ·Comi.sSão Céiitral OrganizadoJia> tem como ,obje(tvo
'. r<) apurado na venda"da casa, custeou

_

-

--: Ca�ei com Elfi Sohn, em 0:>'.Q9.45, �ntegrat toda a comun1d.ade.na organização do even�
. I viagem da família e <;lava ainda para u� �a !�reJa Ev. .Luterana, iabenç�a�o to, ptOOO!fioIlando' a ��as ._-e.!l!�ades . 9P?�uni9..ades

cO.m�ç:-o de vida, aqui. Embor.a Jaragua ·ReI9,_Pastor Waldner e p�ran�e O·JUIZ de 'obterem lucro e darem continuidade" as suu
, não Ifo!,se ainda uma çida<;le, meus' pais �� paz "':'aldemar, �au. N�cerélliIl as funções sociais, diz 'O prefeito ,José' de Aguiar;
alugaVlam uma J>fopriedaqe :perto C!ia '. fI1.l1as Rehndes: Elh e Beh MaJ!lene, presidente da CCO. :

_

.' ';

casa jcomercia'1:'�rI�' 'Wilhélm Radlie�zl . todas, ça��çias, T�nh? '.u�a neta, ?,e ÇESTA DO PPVO �
_ ,

ém Rio Cerro e;_por ser' �ma áJJea ,pe- i.�Onle Eh�a�eth" Glslé!.m� Rat�nde, � Será implantado--no inició de 1ulho;f o' progra"
,

'quep.a, dividia o seu tempo entre o�' f-llh'a de açucar, como se dlz. '. ma Cesta 'do Povo, em GuaramiFi,m. A Cesta do Po"
cult�vo da· terra...e.a sua l1abilidade de

.

� - Pe.r.poUtiça nuncaße ,interessoul VQ comercializa produtos básicos como arroz, fa·
fertellfo, porque "Quase t0dos pr.eds.a-· - - N�o."nuJ;lca. Sou ap?1i�ico, _fom_?' Tinha, nÍassa. farinha de. trigo, feijão, fubá, óleo .d�t >

vam dos serviços -<.te consertos em' üar- 'meu palo Como .estr�n�elfos nqo tl- '�oja, açúcar e horÜgranjeIrbs, a preços aOaixo, dos
roças, aranhas �e Ltr.óleis 'e a' mamãe nhqmo� .eßsa _obnga9�0. Diurantfi! a 2a. �upermercados e mercearias. Voltado a� famíli� �e�uiàava, dá casá. e. €bstu_rava para jóra. . Ouer.ra Ml:tn�ial-�ui�a, gente fOi, peí� paixa . renda, "es\�s <)d�ve.m �e i ,c�gastr�r 'no J!sçr�tqr-o .

Muitas vezes "ela ,v:ia�ava, coin: a camió- "seguida �qUI,
. I;lnncIPiilInente pel�s da Cid�c, munidas da folha de pagameãto,. talao de

'netêlJ de Bruno Mahn:.ke :pá.ra JoinviIle, <manifestaç@es pr,o-AJem�n,ha .. De'{o dl- �u?> _e da certid:&o dos filhos.
par!l_co.mpj'ar aviameTI'�Os,. quando, no ,�eT ,que nunca fomos J�Ç.,?nloda10s e APAEIGUARAMIRIM
'meio do cami,nho 's,e fazia uma par,ada Jamais· sofremos pe���gullÇG�S �as A APAE de Guaramirim apela ·a, ·comunidade.·
na pasa de p'asto 'do lahn, sita atFás de �.ut()ridades brastletras. .

.

para' .que adquüani ti "ßi·lhete da Alegria" juntá as
uma Ji,l:goa·ide;>D_.;;,�.. :es _q\!_e .da.va. a,té um

....... - Como 'Val de Ylda��c!�l � te!D:
" inStituições banc�tras da c1dade. 'S que �ite do '-a-

, /.::. f t alnum "hobby",? Igrande.t.v-äi'illadaQ.' Na.o satIs el o com,_ � lor recolhido será desti.nado ii entidade. A présiöéri"
.

o ren'1ii��m.to;,�jQU 'o "Pai Wara o �s- .,__ �'Ii.@je estou Um .pouco_' ,f�st�do te, LeOFlOra Klein está rregistrando agradêcimento aO$
tado delSãp �a.Piö, compfando 'Uma.,.;g�e. ' d.a vida, s9cial. fui �m t�ó3 ti�crito jovens"qúe reali�aram em ,maio o Ped!Ígl0 do A�ori
ba .e.e-teFFa na· localidade de Praif\lra, ._.pélo"':.paL.no: . .Gérmania .�.T.uuw..erein.

no qual f6j arrecadado Cz$ 115?i34,00.·
.

hoje :Miracat{l, em Ju�iár redond-�za assOciei-me na Assoe: A.tl. Brasil, no.; SERVIDORES: I REAJUSTE
..de R�gistro, comprando em Santos toda Clube Atlético'Baependi, no -Px;ogres., A' Câmara de' V.ereadores

.

aprovou projeto-de·
,a made:ra para ,uma,.casa que ele mes-.·. so 'fui co-fundador 'do Liqns Clube -pe;: Ie'i que conc�de reajuste salarial a0S S�rvidofes Pú-
m(j�levantou com 'vizinhos. Mamãe. con- J���guá �o Sul,. qUe serv� com� s�.rei oblicos Municipai.l>. ativos é inativos, de 40% a par�
traiu, então, prolongada febre palustre, tario e tesoureuo, gOsto <;le.: gmáshca,� tir de 1.9 de jun,ho .. A municipalidade. també..'l1 da- �

abandonando aquela. região' com a de atleti�mo e joguei basqueste pelq rá contribuição finánceira de Cz$ S5 mi,l, para a SQ"
''''''''''rega' da m·o.·ra·dl'a a· um'.. austrl"aco de Baependi, apr�do música folcl6ric�.. -

d d' Di t 'b 'd"
. A' d Ir' ,. ....... a"ue

_

" cie a· e 's n UI, ora de glla e ""uaramUhu, .

Jil'o'me Wagner que �;':Q.da hOl"e está .pra brasileia e intenacional. ,como Pori' .
'..

f' �
.

. . . '.

� . � ., SOI{�G: que' ornece agua: Pa.�a as �rrozelra!i;
j!)r€star contas do encargo do bananal. tuguês', italiano e alemão., Dete�to d .

Sem recursos rumou para Curitiba, > "Rock". Como hobby me dedico �
com a finalidade dé· me fazer' estudar,

. filq.telià, �'tÍo' Basil e outos, gosto di
trabalhando em instalações hidráulicas leitura de todo o gêne:o .. Tenho �,!

,

e a mãe reforçava o. orçamento do- casa em Ubatuba, pratIco a fotogra,fléJ;
> niéstico com cosfuras tendo muitas . e, an'tes do Ca,nadá e os EE.UU., pr�

veies sete ajudantes. Três anos .ap.ó� 'firo cOJ;lhecer todo o BrasH, 'especial,1
ret<;>rnamos à Jaraguá, comprando uma mente o pantanal e ö Amazonas. Te;'

p:r:oprtéda-de rural -na Tifa dos Pereira. nho.._ passag·�tis(j';'Í���la Argentina e Par
vizinho ·de Lewerenz, CQm 28 mörgos, raguai.' :

terreno ácidentado. mas' mor'ávamos ---:,.---: Aposentou-sé? E ,o que acha.' da
defronte do;�.Qsqqe �aã/Saude de' José InfÍáção?:

"i.
f • f I �t

�. ,

« ..Oporl�bic:lg4�·
, � -
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�;�.�:.':. �� .• � i :':��<:"''- �: ': .i:.·\.;.':�'.:';;· Idlcadores ··

..

-vão
'

djscutir ,:·0 E,stalulo cdo.· Magi:sttiià.l .

EScfltona. C011ab11 OarclI· -.

r'" -tr�
.....

""1""'"''
'_,. ...

Kr'" 7FSUTR
..

,. '". I. r" P.�.�.. .

.

" .... , ..... -z. . .

'.' :
.. ',;' ,

,-O Professor .Balduíno UndimefSC,. técnícos .da .julho, em Brasilia, Baldut
. :". CR:C�SC lob DI? 0075· r ,

Reulíno, secretérío Mu- Secretaria da Educação ... no toma perte de um- en-
.

"'�.:'
. liIertt..

'

file'" • cODtibel1 nicipal ·de Educação '. e e Assocíações de proíes" -coatro com represent�lntes'
. }.' "i'

..pOIt de Renda presidente da União dos sores,' de um seminário . da Undime Nacional, on'de

}1?�21��t'�t� dé Mléro-Empr.,. Dirigentes Municipais de promovido pelo MECr dentre: os assuntos, fi�
Educação de -Santa. Cata� SC, onde se discutirá' o guram umá· análise das
rína, partícipe nos dias 30 estatuto do' magistério propostas da lei de dire,
de junho e 1.9 de julho, aQs munícípíos catari- . trizes.e bases, seminário
em Florianópolis, com· nenses e brasileiros. n��i9nal, comissão pan,
colegas de diretoria da Já nos (lias 12 e13 de tana ·e lançamento

.

da
-

.

revistà da Undune. ,

"'ê�fir... efieiênci.- de nosSo. seTvi�o�.. �.

:':1.\1.: !Àrlö -a'o Rio' Branc-o, -168 .: Fone: 12-0695

", . .... ..
.

.
-

, :;.·o:_�:�-.. Ono.pedia: e. Traumatolouia::�.
li. :,.., ,..' DR., MARCOS' F•. SUBTlIo

: ��j..... "",- '(_ '.
. . _. � .. -

! :.:
.. '

""0';;:"
..
'. Urg.êlidas� _ 'consultas ;:_ ortopedia tntan..

,·til .e : adulto.' Membro títular -da Socr> ß:rasHei-·
.: .re -de

.
Ortopedia e Traumatología, "0 o.' � .:;

/"

-

Av. Marechal Deodoro 1:,572·_ Fone 72.2�18

.:. 'FABIuCÀ DE' ARTEFATOS DÉ CIMENTO'

Tubos, fossas séptlcas�·. caixas de. gQrduras, caí

::xas de eterramento, calhas, palanques de . varal

,: J:'�t�. ,'patélDques de varal Upo "Tu, paíanques de .

�ca, 'paJa�ques curvos para alambrados; tubos.
�:fa poço d� dtametr� 80 e .1.00, 'm�as para tan- .

· ch0lletés, tanqueS ele. Jav�r . roupas,
\

tuboS- dreDosJ
. : :��is pfir.a Jaidllll, blocos para murg8 e "OU�J:O.8•• -

· ::YérJflque a. qual1d�de de Dosses psodutcs,
.

..
.

; ::�R�� Wâlte� Marqnardt nO 706' '. Fone .7;-1315
:.. ' {residencial) �. J:araguâ do;Sul.

-: ;' .. ::' ','

r. �

'E D I'T A L
.�

"

AUREA MüLLER GRUBBA. Tatjeliã e Ofidal de
·

Ti��llos daiComélrca de Járag�á do Sul. Estado de,
Santa Cateríné. na forma da Lei. etc.

'"

.:',:

.\'. _:' .:" -;-:' r",-','.
. .' .

,.. ,-

�,
:f":',!-.. I .L:·� .

«'.:: ,-,'f.az saber. a todos quant-, este ectita,l virem
_qlU!,'se i\chanj, neste .Cartórto .pars protesto os

títulos centra:

:;' ''.��AMBIOt'l'Â .. AUTO PEÇAS LTDA.;_ Rua
. ,.Rei�oldo Rau .. 632.· -_ NESTA, .

.,....::. ; JOS'É . DE O .

.

'

�; $�s', Ale Reunidas ..... :NE$TA .; MADE!--.,
RE�A HAN$EN LTDA - ·Estféida. Garibaldi,.

v

'" s/li.':':;_ NJi;STA -. MA.RCIO ROBERjO i�ROS.Á,
.

·

·RIO.J\1E·� N�STA � MARtA DE' L. .PuGLrsE.
- Rua Reínoldo 'Rau, sin ::_ NEiST�'� VERIS

"
. $.�MO JOSE GARCIA - Rua 'José J. Ayroso,

. ::. §2P.� NES'fIA. ...;_',
..

- ,.
. ',' .

. '�. como os ditos devedores não .foram en'

'co�t.ia,<;lßs ou se r�CJlSélram :a .

aceitar a' devidà
,

intiiIi!i!�ãÔ, Jaz P9r. Intennédlo go' pIE:is'enté' ed.ita)
paril' qUe bs mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Muller�' 78, no ·prazo da l:.ei. . a firo'
de li'q�idéir ,o. seu débito,

.

ou então dar razão por� :

�ue pilO o �az,' . 11 p�a de se��m 'os referidos;
· prote.stadóS�.', ã.. da Lei, etc:

.
.

c"
'

'�"'1;?:;.�n�, t�:.'· 1

... ,,;:\_-,,�, :''I,81la(ágiJá: 40. Sul, 23 de j._unlto",de�,.19�.·

. )�ÜiEJ). o�iàL�EIi�dtbB�A _t�beli���·��riç.�i�i .de
-"'Pr01estô"qe Títúfos:

.'

' ..,:,""",{ .�.' .

f.'_

, '

; DE 15 A 25/JULHO/�8
, PORTAL DE JARAGUA '

É festa em Santa Catarina! Jaráguá do;!� 12 anos.

/ I ���

\�,��(�,! .

,�:'.'" r :.-.{(' --- ..:t�!�
,.:.:,; "'''/. >ê '

. .,,....,.

(:..'
,

i:' o

o::t:l,,� �.��,", ,

.

..

<. -

'.-

,Faça certo desde a

primeira vez ..

. \ '

'.

JARAGUA FABRIJ� s. A. i..
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1.raguá' do "SU,( • SemaM de 2', a, J'unlio a 01 JulÍio de Ulf!8 _, CORREI,O_ P 4.;.c;ç I N... � OI

-,'
'.'

H"' _.

,:..,
. H'···· "'Persinas" . José -

:EI:lendoerler.- •
. -",

. 1
• _

,', r.

,ÀOORA 'fAMdM FABRICANDO '-

PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DE l' QUAUDADE

FAÇÀ O SEU PEDÍDO,
NA RUA JACOB BUCK,. 46 ,AO LADO DO

BR.ADFSCO OU PELO FONE '12. 0247
JARAGUA DO Stil - SANTA CATARINA.

I,

ÇÜLTOS: Domingo às
e)J30 em língua alemã e

às 19h, informal, em

português. CURSOS: De

batismo dia 2 de julho
�s· 15h, com' informações
e' ínscrí.ções na secretaria
da Comunidade, Fone
12 - 0892. BENÇÃO MA

TRIMONIA�:· Recebem, '

a bênção ,pelo casamento �';" IIIIÍII! ':-

0() jovens Valdecir Cor-
reia Fernandes e Reni
sonía Spredemann.

'

Coluna
fYanué.licà� /

Sabemos q,ue errai" é hú-
'

Wªno, mas a intensão é
é/rar menos, uma preo
�lilpdÇã� constante.
,,�à

'

edição 3.492 ocor

rti'am os seguintes erros,

q,,� quais nos penítencía-.
mos e pedimos' deseuí
Pis.
N� pág. 7 - CONFIRA
/1:; Ii_ISTÖRIA - HÁ 15
�NOS, no trecho' .onde
� lê "do mundo atual
t»ip,ado pela revolta" -

leia-se, "do' mundo atual'
cJominado pela revolta"
e, onde se lê "Em ' 1973
ela estaria rodando os
,90 anos", - leia-se "Em

,

1\�73 ela estaria rondan
do os 90 anos". ,

N� pág. 8 - -HAROLDO'
ij.ISTOW: UMA' V1DA
Q.'l!! SURPRESAS, onde se
tê "Eoncontro um vete
rß.�o desportista ne .fase
do Espírito Santo do Bae- .

pendi", leia-se "Encon
tro Um veterano despor-:
l1st� na festa do Espírito I

�nto do Baependi".
Na pág. 9 - DEUTSCHE
E ,e K E, onde se lê
"Flasch, Erich", leia-se
':Falsch, Erich" e onde se
U!, "&ichwäscht" leia -se
i{�:ch wascht".

r
,

»

Na pág. 11'� OCTA
VIANO TISSI, onde se
lê "desénbarcando em.

P�r;anaguá", Ieía-se "de
sembarcando -

em Perans
guá, onde se lê "Sr. Ar-_
QUimeqes Dantas", leia
$� "Dr. Arquimedes Dan
tas" e, onde se lê "vol '

�ndo e renovar" l�ia-se
"Voltando a reno�al".

- Obrigado!
'

,

i \

:;=esm:::TARAGUÃ.TURISMO
�. Reserva de hotéis·

Agênçia de Viagen$
.:'

• Locações de veículos
� Rua Epitácio PessoO.4õ4-Fone 72-0971-T�(0474)341 '

��

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

TELEFONE PREFIXO

� .....
..e'dn· Tele/n"

-

"12". TRATAR FONE

72 • 2029.

,

Contábil Bttrni
.. "'--�. ,_ ..... ,. :'. "-, ..

p >�. o ...
>-4.,. ,- •• .::' ••• _ .... :_

Escritório
Oferecemos

.

serviço doti contebílídede ex:q
geral e' assessoría especial às' micro e pequ��

nas empresas. .

. Rua Venâncio da Silva Porto, 331 _ Ao lado da
Cemercíal FIol1aDl

li

,

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone "72-0448

Walter Luiz -Ribeiro é

spezi.a
.'

& .' eia.
.

lida.
SERRARlA. E SERViÇOS DE TRATOR

Madeíras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente' especializados, .

Rua João Januário Ayroso, 7'? _ Jaragua Es

querdo _ Fone 72�0300 _ .faraguá do Sul _ SC.

ADVQGADO

, Rua João Marearte n° 13, sala -305,
.sone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní _

Jaréguä dO Sul-SC. ,

II'
i'

SUB A NA HO. N, D A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÀO. Cu
M2RéIo DE MOTOS, ASSIsrENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTfJ

MOTOS E SAIA PILOtANDO A SOA tvlÁQUINA
.

Rua AdéUa Fischer, 239 (Rodovia BR-260)
Fone 72-2999.

:-- Janlguá do Sul. _ SC.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

,

-LANÇAMENTOS PA SEMANA
Quem não corre.·..

-

Voa (comédia) • ( ..

O lorde dragão (aventura) .

S. H. E,. (aventura/poltcíal]
Levada da breca (comédia) _.

Eram os deuses astronautas (documentário)
O cavaleiro estelar (ficção)
O senher das feias (aventura)

.

O enigma das areias (susp.lespiona1lem)
Pr-ojeto chína (aventura)

.

'O patriota (aventura)
Mausoleum (terror)
Highpoint (aventurafsusp.)·'

.

"o grande musical de Bob Fosse com a �en
sacíonal Liza Minnell1 c a b a r e t

O íílme piloto da trilogia' ínterpretado ' por,

Romy Schneider "S ISS}"
.

,

.

a. locação mais barata, da �ida4e com,
��-

OPPU'S VIDEO - 'Cm:Q�E
OPPU'S VIDEO, .. vídeemaaía sem pirataria

• serViços de -passeportes

, i

• PassageQs' aéreas
(nacionais ,e internacionais)

. • Passagens rodoviária�

. ·i.

",
Je

�,

1iíiÍiliiii.......� � ��� ,,;��..,;,...,,·.:../......
"

� _
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,

JaJ',a�),1õ...$))t:..::Sel)).Jmil' ", ,.j!�=.Ck-. �.!l!t.l!� :�" 01, J�lhO" "ê 1988
. '.

C, O: R�R 13 I Q'
-

A Pl-oL Neusa Mendes pelos dos aposentados, tempo anteriormente ..

GUedes.vem desenvol" preteildem' ma�íter ;
na .T6c:iavia, o' indivíduo sem

" vendo' no NEffI - Núcleo Carta :Magna" 'côfuO um 'uma . devida preparação.
dl:!" Estudos da T'er-ceira direito permanente para e sem novas-perspectivas
Idade, da UFSC, um in- ,a \' sobrevívêncla digna de realizações \

nesta e-

téressante ,trabalho, ,de, e humana daqueles que tapa da vida tende para

recoill1êcimentP' _ da's deixaram de fazer parte o' ísolamento social e um

péssoas idosas. A coor- do sistema produtivo da aselerade declínio bioló:'

d�nação do NETl 'v�m Nação." gíco, psicológico�' so- -

alcançando
.

Po sua note- Do seu bem elaborado ar, cíológico. - Assim sendo,

bUidäde ,dentro do en- tigo, extraímos o seguin- podemos afirmar que o

sino .superior, . onde se te trecho: ','Embora a tempo de apõséatadorte
lôcalíza e o país tomou política de aposentadoria tem uma grande ínfluêrr'
conhecimento <desse tra- tente assegurar aos in- da no 'processo 'de en-

. billho, €Iuei' é motivo de ,divíd(uOJ uma . renda velhecimento. O .períôdo
míormeeões maís deta" permanente .para a ma- que a antecede requer um

lhadas para
'

a sua ex- nutenção do nível • de tratamento adequado,
. tensão em outras áreas. vida, sabe-se, qUe est� é 'programas: de preparacão,
Este $-emânârio divulgou um pertédo de' empobre" que- considerem Os pio
recentemente ".Q proble'' cimento e até miséria, blemas' as .modíficações

. ma do "_' recádâStiàmento devido, à depreciação" estruturais nos indiví"

dos apöSêJitàd{)s é, }:>éusio. constante de seu. valer duös e nas suas relações
nístas, suàs' inqÚ:le..taçó�s· e à:' difícil P9,ssibilidJâd� _

com o meio sodal decor
com 'as'medidas tomadas de complementação

-"

de , rentes deste período de

e o ri(nRetó' de pessoas tenda com outro t:rab�� inatividades".

que "-ai.n:dä, Rio atende- iho r,êntávêl. fatos reais ..
' Esta modesta manHesta�

ram .€) :'ehâmâmento 'da, . mostram, entretanto, "que ção em favor da tercei

previdência social. geralmente, 'a aposenta" 'ra idade, quem sähe, seja
Eis que", agora, no. Jor+ daria é um tempo de de alguma .valia para á

nal.. Evangé:Uéo, -que se desvalor.izaçã�. social. Prof: Neusa, específica"
edita êm São 'Le.Ppo'ldõ� de perda cultural e de mente 'ligada ao assunto,

RS, e que .

neste ano identidade, de vazio e e aos' nossos rapresen"

'completa os 100 anos 'de de. inatividade '(grifamos). tantes no .Congresso
existência, na edição n?

.

A maioria das, relações Naciona!,·
'

para que �e�,
.1'0, do períódo de 5 a 18 de amizade desenvolvi' ditem, um 'pouco sobre
de junho de 1988, estam" das a \partir do trabalho o assunto, j�. motivó de

, pa na pág. ,4. um interes. . são rompltk,s. A :pesSoa 'apreciação, mas que será
santé trabalhó' do pastor per4e prestigio soCial, e apreciado pe,lo 'Plenário,
Eno Heidemann, de a renda é' reduzida senst- daqui mais alguns dias,
Parobé-RS, . comentando 'velmente'JA aposentado- qUe é quando se elabora"
o sistema, de ap9sentado. ria é, para muitas peS" rá a redação' final da

ria como parte integrar.. 'soas um perí�do de li· constituição' qUê deverá
te da política 'social bra" herdade, Época l�eal 'r'éger os nosso,S destinos.

si-leira, e que os consti- para, realizar tudo aqui-. , . .

.tuintes, atendendo aos a. lo para que não se tev� Ftit� von Jaraguá ':.. '06.88.
"

.

'- �
., ..,

'�,�,., "

FURqOES CARGA SECA, lSOT:eR�flCOS. FRIGOiUFICOS
""" <

"

"

••,' E CA,RRETAS DE 1. 2 e'3 EIXOS
.

,:�,;����,,':��,j :Jaiag�.á �qu'erdo Uúà OS. Etírlco Fermi;' 113 " Fone' 12... 1077

. .;,_'

'ãi�"lirs�;���:'
,'o ,�_... _

�
...

,

.'. _ .• � � ',.' ",·,��.t'·-\.
� "

.f""'-'. - ,.- _" \ �."-�
A alune Daniela Scllmitt. 'd�-'-2a,. 'setf-e "A". do 29',�

grau, sugeriu que se Iízesse urn Varal .Literárió, idéia i
imediatameRte: .acâfada pêlo-:'Prof� P. 13erhardi, _que di
'fundlu�à· e, com grande 'sttcê'Sso;'''de' 13 a 18 passado, '!
na biblloteca do Colégio São Luís os alunos puderam
ver, analíser, admita"!' tielós' 'e 'éxt'éH,m1!es trabàlhos
dê crÔnicas; de 'poémas, de' trabalhos redacíonaís ena

tívõs. -r- (los .stunoe do '29" _ grau do ,est'abelechnento.
Pará ö prof: Bernardi, a _experiência· foi positiva e va

tícína que os talentos das 'öelas .íetras <!esp'e!.�a,I:ãQ_,
num horízonte próximo em Jaraguá do, Sul.

'
"

,.

,

GREMIO UTERARIO
'

'

«

,

São �aulas participativas nas quais· os próprios a

lunos "AO'rmados em grupos de aproximedsmente
dez elementos e elaboram o ssquema sobre o essun, .

to que querem, expol!do"os aos colegas de classe.":

Nsssas' aulas prátícas, os alunos' declamam poemas, fa•

zem dsmonstrações teóricas e práticas' sobre os maís

.

variades assuntos, levam ao 'palco comédias, teatro�
canções, 'd�lIliças, números humorísticos e variedades .

"Com isso, a oratória melhora, os- talentos emergem,
a deseàvoltura se aprimora e () ,entlosamento entre os

próprios colegas, formam raízes íortes'', "diz o Prof.

Bernardi. '

IRMÄOS. JAIR E LOCIM�R

Retortíaram sábado, 18, ao Noviciado de Passo

Fundo, os Irmãos noviços Jair e Loeímar. que duranc

te três semanas sstagíaram no Colégio São Luís"
"

tendo um eentaöto 'com a realidade .do sducendãno.;
-onde, num, futuro próximo, atuarão - como agentes
ativos ,nO,]ll'eÍQ .��tu�aIllj.l..

'

_

"CORREIO DO·POVO' '112�009t�:�
• I _

.
,. PERSIAlAS • BOI., ESO• .:_DE ALU.iMID-:"

.PERFLEX·
RUÁ JOINYI�i1... .iARAGUA DO'SUL,· SC ,

... ,runE:10473l noIIII5 ' �

Penlanaa horlzoDtils é vertlcals,
"

IIox para banhelroí,
-

: diviSões, >tQld�s, portas saDfonadas, uquadrl-.s
,

e ,cércu éD1 alUÚl1Dlo.
'

.

Consu:lte�nosl Fone 72-0995'

,

(.

Dr.- Altevir A. Fogaça Júnior

'Ora: 'Osvalina Vargas' 'Rtldriuues\
. "

ADVOGADO,S

�ua OômiJiíoi Q.a Nova. 102 _' Fone 12"0498
,

J'araguá do, Sul,.SC _

),

-

!

�méstiéos:utili4�es · mÓveis ����tes : bazar · coF,lfecções .
som ·

pneus'_· aceSSÓnos · blclcletas�· camping ·�nautica'· esport�te muito m�ais,."
• _ .. � ._ .'

I

J �,
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o Partido Democrático Social, a� , vos' prioritários da educação brasí
través dó Direióiio Municipal dé Ja- leira: 0-' assistir o ensmo pré-escolar,
raguâ do Sul, volta 'ae eleitor jaragua- sobretudn ministrado' pelas admínis
ensª com a sua mensagem dernocratr' trações : municipais, que 'devêm re-ce

ca e, de acordo' com á referência ne ber da União e -dös 'Estados meios
I ediÇão anterror. apresenta à 'anál,ise e' recursos' para o seu desenvolvimen-"
d� ªlei�orado os princípios do Par- 'to; p- apoiar, o ensino profissíonalí
tido no "Càmpo Social", sendo que, zante: q- assegurar dentro dos limites
desta' feita, aqueles que se referem' à da lei, 'liberdade de associação a

IlEducaç,ão, Cultura, Cíêncía e Tecno- proíessores e estudãntes: r ter a.

logía'', cujas prioridades estão con- �dut:àiÇãó' permanenta como id'éia
desadas ne sequíãté: a- respeitar a fundamental da política educactonal,
pluralidade de culturas nacionais que dado que todo índivídüo deve' ter a

o Es�dQ tem o dever' de preservar; ,possibilidade de aprender ao longo
b· estimular as cutturas popular 'e re- dé totía a sua vida; S· conceder prío- ,

�ional, essencíaís 'à conservelção da rídätíe adequada ao ensino supletí"
Identidade nacional; c,- subördínar vo, como fator de democratízação,
fada manííestaçãb cultural, sobre- alargando-se as fronteiras da escola
$udo' quando estimulada pelö Estado, forinal; t- dar oportunidade efetiva,
eos prlncipíos ditàdos pela 'Ecologia aos ocupantes dos diferentes níveis
E! pela Ética: cl- compreender ös

"

dá ädmínístração escolar, de fazerem
meios de comunicação 'de massa, cursos de atualização de conheci
Como elementos' dê difusão "cultural, amentos, 'qu� melhor os habíliítem 'ao

identidade nacional; c- subordínar bom cumprimento de suas atribui
�f;lserva a brasíleíros a 'propriedade' 'ções;, u- 'dispensar o devido respeito
�e empresas jornetísüca de quaT- ao m�gistério, propiciando aos pro
quer espécie,' inclusive «íe televisão íessores remuneração condigna, com
e de radíofusão: f- preservar a memé- pátlvel com suas responsabilídades,
ria nacronal no seu patrimônio, cul- carreiras com acesso e demaís vanta
tv.ral, artístico Ie histórico; g- apoiar' gens que devam constar do Estatutó
a pesquisa, tanto -pura com aplicada; do Magistério, a .ser tornado efetivo
h- conhecer os esportes como expres- em todos os Estedös da federação;

- Apartamerltos� . 'É,d. Jar��', � ItÓ' Jii2' er
s�o cultural, por íntermédío dos quaís y- desenvolver epfor.ço continuado pa- garagem-preço de ocasião. Ed. J4l.�apA cl ,140' ,

o homem Se rnanífesta e se desenvol- ra alfabetização de adultos e sua e- m2 .cl- .garaaem Cz$ 1.10.0..0.0.0.• flDalíClámeD-
'

ve; i- estimular, Ö esporte, sobretudo ducação, como um meio de mtegrá"
',I

to . .Edil PicoU iC/ 118, ,�2 e �agem. _t. Rio'
o de massas, sem. dirigísmo que im- los ao processo cultural, melhor a- 'Branco' cl 143 m2 ,cl g�ral"�Ilc)vO).

,

-

peça o livre exercício da ímagínação firmando' a sua 'Glignidade, ter acesso
- Ca��' -Em, ,alvenaria":" p;'!Ç. Förunl c7 138

- ,

e da espoataneídade: .r , dar, atenção
'

às fontes do saber que lhes serão ú- ',I m2, terrena de 1.o.Po., m2. Jgu�� Esquer� cl" 99

pnorítéría ao esporte amador e teís e adquirir conhecimentos e téc- m!, ter.reno 456 m_2" nova.
'

Ítila. Exp. ABtcm,o
comlllütâno, .estimulando�se, q..travé-s" niCas, que Ilhes permitam valer mais; C.- Fer>léira cl 1l0..:m2" terreDÖ 380. m2. De ina-
dos sistemas escolares, a cultura fi- e i- assegurar a:.-livre literatuHt di- I delra: .Rua Heteodoro B�rges,' 49 cl 116 iD2, 'ter·
�ica e Os esportes; k- assinalar que d'á:tica, por prQfessor-es em regência k

,
reno 600 m2, 'ótimo estado, mimld.. e �aragein.

Çlo Estado cabe ,asseguara, a educàção de. turmaS, , sem prejuízo' dos pro- 'Rua Leopoldo J�sen 462. cl 1'0.0 m2; 'tetreno
'

9brigatória e gr.a,tuita, de uível fun- gramas de co-edição do Ministério 843 m2, preço de' ocasião. ,'S,
damental. na faixa etária dos 7 aoS 14 da Educação. - ',�tes: Rua ,Inácio, Sa�, na Barrély c/390 m2." :
�pos, esforçando-se por tomar univEw l, E fundamentado nestes princlplOs. Rua, Ardulno Pradl cl fundilmento'" parä"'êQa,-

'

sal ,o acesso de- t0.dos ao, saber, por qüe' o PARTIDO DEMOCRATICo, área 400' m2� Em SchrQeder,' preço de 'ocasião.

i�termé�o ,
da,

_ esco�la, ,em i;},.ual(L1'H�r' 'S�,'_:tAL, pr?:ura� dar ?,�' pGvo as con-

'f
'

Terrenos' rua Jolnvllle. ,de ZIJ.5ÔÔ m2,' 2:500 m2,�
nlvel; 1- esforçar-se-._ ,'pol' ' géH,anhr 'dlÇOeS' !'lOClaIS necessanast,ao -seu ,àe� 13.0.00. m2-, 5.1H m2, 2.100: �2 e 1.4'78 -m:2;
aos estudantes'" earen.tes ,rensino gra- senvolviment<i>' e,.. beIl1lrestar, onde .d�s�., ,

............ ..........._IIIi'Ii....iiiii..._Iilili...

tuito também nas escolas de 2Q' grau, ponta a preocupaçãO' em; assisti,r
,
as '

seja por, meio da escola pública 'ou c 1 ass �, s' m a i s essenciais
particula,r subsidiada; m- compreen- protegidas. dos recursos essenclalS
fier a educação Como instrumento de" para se poSicionarem numa condição
libertação e aperf'eiço'amento do ho" de igualdade para a obten"ção

".

dos

l;nem, além de. promover a SUé). demo- J;>enefíCíos 'disponiveis que, -'incostes-
,�.ratização; n- subsid�ar a' escola par- 'tavelmen�e;, é um direito sagrado e tna
.�cular, notadamente aquela mantida' lienavel' de todo cidadão brasileiro.
por SOCiedade ou instituiçãO sem. fins' ,A COMISSÃO EXE'CUTIVA MUNI-
'lucrativos e voltad� para os' objeti� GIPAL,

,
'

,MensaaUl�_lIIHríticl a_ Ileitor JaralHllst (41

Plsto' de 'eldas,' Marcalto'
_, .' -

Faça ou renove a sua

assinatura do

"Conr��@� __ do Povo"

Vbce é éspecial para nós.
Fone 72-0.091.

iJZ!fM.�_ ' W#s_ s.....

Chapéus, bonés, vlse"'o; camlsaift. sllor:t-s-;,
behiiudaB e cQidis.·

Em f!ente' à fábrica, - Amplo estaCionamento.

R. JGão r,ccoli, 1'&4 - fone 12--2Ul.;. Jara�-dO'Sül
- IMOVEIS A VENDA' ..:..

- r casa de alvenaria com 350 m�, 00.1,l1 pi�·
cína, poFtão eletrênlco, ,salão de festas, etc, ,sHo

, à Rua 'EuzébiQ .Dejoy, '

,

','
,

- 1 casa de alvenaria com 160 lu2, .síto à' 'Ruá
'Equador.

' "

,

- 1 casa de alvenaria 'com i20 m2. sito' à Rúâ
Marina .Fructuoso! '

- 1 terreno com 440 m2, .síte à R,u� ,ij de
maio.

ELETROLAR
COlercial de' Peç,_s- 'Elda.
Assistência 'técnica em máquinas de costura

Industrlais e dömésUc8B, petas,' acess6r1os e a.ru..
lhas em. geral.
Oferece também assistência t6cnica autorizada

em âpace-lhos Arno, Wâllta, BritAnla, BláCk "
Decker, Faet. GE, E.letrolux; Fame, Pandora; For
DQ& J.yer,�além do mais comp1etQ estoque de pe&<,
ças e'ace'Ss6rios.

Av.- Mal. Deodoro.., 1.309, .... Fone 72-'220P
, ,

Jaraguá do SuloSe,
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Os :��eäêtâHös;'execu- .rmeneev : elaboraram' na

tivos �das Associações de ..

'

semana.. passada 'Uma mi..

Munícípíos de sente Ca-.. nuta padrão de Lei Or

tarina�j reu�idos em Blu-; 'gânica 'Municpal, .uma

Esta�o de Santa catarina .'

PÍ'efeiiura�:MunlélpaJ de�-Jaraguá do -Sul
. ,jEclital de. Lançamento � 22/88' .

,

A ·Prefeltura (Municipal de laraguá do SUl, di

vulga' etravés.do presente Edital os lançamentos
r.e.f�énte ,i;l .pavímentação à paralelepípedo .da
Rua 245 - MÁX EUGENIO ZIEMANN,' de a

. cordo < com , o Edital de Custos NÇ 62/88, de
25 de 'março de 1988 e' Decreto N'?: 1.653/88, de .

25 pe março de- 1988, sendo que -os conérontaates ;

fitam lançados de acordo com a relação anexa.. ._1

A .cobrénça será efetuada, para cada proprie-·
dade, 07 {sete) dias após a ex-ecução dos serviços.

.

, 3' M2 Cz$ .

01 ', Mar10 T. da C. Mello . 140,00
.

114.858,80
02 ;- Valmire M.· Mello ..•.. 50,00 41.021,00.
03 . Celso L. Garcia 50,00 41.021,00
04

.

Renato Fitz SO,OO 41.021,00
os} :Aifredo Cardoso 50,00 41.021,00

.

06 . EgOI). �Weidner: 50,00 41.021,.00
07 i.. Nelson-Zíemann ' .. 50,00 4L02f,00
(J8 .. Vaudelíno Priebe .: 50,00 41.021,00

/

09 - Rícerdo Ranlow 50,OÓ :41.021,00'
10,:· Amanda. G. Khun : 50,00 41.021,00
1.1- - Irio João Jener ..•..... 50,00 41.0.21,00
12, - Rudíberto Gütz .' 50,00 41':021,00
13,"; ,Ewaldo� Ziemann ; ..

- '. 50,00. 4L02:t,OO,
14"- EwaÍdö ifeIÍlaÍlIl ., ;·50;00, .41.021,00
15:- EWald�' Zie:mallIÍ .;. .'.. '" 50,00 41.021,00.
16' - E'Waldo Ziemann �>;. � ••• '. 50,00 _- 41.021,00.
IT - Ewaldo'Ziemann .! 50,00 f_' .41.021,00
18 - Ewaldo -:zieIÍlann '�" 50,00 " 41.02,1,00
19' - Ewaldo Zíemann . " " 50,00 41.021,00
2'0' - Ewaldo Ziemann ...•.... 50,00 41.021,00
2Ú'- Éwaldó Ziémann t •••

-. 50-,00 41:021,00
2i·- Hilári� Hörnburg ;" 141,66 116.220,69.
2::; - Ange�irl Schiochet ._ .'.. 113,33 92.978,19
24' - Angelín Schíochet ..... 48,33 39.650',89
54 - .Angelín Schiochet '. .

. . .. 48,33 39.650,B9
26- . Lauro Pscheidt .

'

.. :. . .
.. 48,33 39.650-,89

21 -. Moahr 'Pocrywíesckí .. '46,66 38.280',19
2ß -

.

Edidn -R. Parísí .:... . . .. 46,66 . 38.280,79
29' - José Pereira .... ;...... 46,66 38,280,,79
30 ",�."Jonàs--}Ó. Kauling' 49,33 40.411,31

.

31'-:�'·JQão·',CavichiöÜ '48,33. 39.650,89
:>'2 - João' Fulik' . . . . . .

. .
.. 48,33 39.650,89

33 - Odair Garcia .. , : .. '
.. -46,66 38.280,79

34 . Marció Cééattb·:." ' : 46,66 38,280,79
35 - Louro Schwartz .. , 48,3:>' 39.650,89

, 36· Erich, LOeffler "

... ; ; 48,33 39.650,89
" 37 - Airton L. Oeinathe 48,:>'3 ,39.650í89

38 - ,CloriA.. Sec.éö ., 46,66 38,280,79
39 - 'Paulo R. SGh�itz 46,66 38.280�79
40 -

. Lauri Peggau 46,66 .38.280,79-
41 � .,Davi,.da.Costa' .. _

48,33 :>9.650,89
'42 ,'ZenUdo, 'PurlaI}e1:tô 48,33 39.650.89
43 -- Waldir. a:. 'Wolf ,: 48,33. :>9.650,89
44 .c. Waldir "'G, Wolf -"" ., . .' 103,33 84.773,99

4$ � Hilário Stephani ,83,33 68.365,60
.

Jaraguá do Sul, i3 de junho de H,(;u.
.

Durval < Vasel
. Prefeito Municipal

,

! '

vêi cirpélá n�va Constítuíe
cão de,'Santa' Catarina,
os Municipios terão suas
Leis Orgânícas, ou Cons�.
títuição Municipal. E�es,'
defendem um canal pér
manente de 'coinunicélJção
entre os munícípíos. via
associações, com a As
sembléia Estadual Cons
.títuínte; para evitar que'
um documento exdrúxulo
e irreal 'seja escrito .

Segundo e secretário
executivo - Dávio Leu, da
Amvali, em relação ao

movimento econômico,
já foram processadas 83%
das DIEF's apresentadas
pelas empresas catarí

nenses, sendo
.

intenção
da Secretaria da Pazerr-'

· da publicar .

os índices
de retorno provisórios
até 30' de junho. A partir
'daquela data OS muni-

· cípíos terão 30 dias pará
as contestações e recla
mações, além da aprer
sentação -de recursos.

Empresas omissas pode
rão ainda entregar

_

as

DIEF� nas Exetorias, até
30 de junho."
MARGINAUZAÇ.A:O
A Feeern Ha marcar

· audiência com o gover··
nadar Pedro Ivo, com os.

presidentes e secretãriosr
executivos das Associa.

rções, para uma deinícso
om relação as associa
ções de municipios, uma

vez que o atual governo
margínalízou-as, apesar
dó importante trabalho
de asseSi;oramento té�-
nico�adminístrativ0 e

�e planejamento munici.
_

paI e microrregionãl que
desenvolvem em' SC..

_

Estado de Santa Catarina
_

Prefeitura Municipal de Jaraguá dº _ SUl
Edital de Lançamento N1 20/88

A 'Prefeitura Municipal de Jaraguá
_

do Sul, di
vulga através do presente.Edital os 'léinçam�n�os
reíerente a pavimentação' à paralelepípedo da
Rua 152 - GUILHERME GUIELOW, 'de acordo
com o Edital de Custos. N? 57/88, de 29 de fe�
vereíro de 1.988, e Decreto N-<? 1.640/88,· de 29
de feveréiro de 1988, sendo que oâ,' confrontan-"
tes ficam lançados de acordo com. a relação
anexa. A CObrança será efetuada; para cada:
propriedade, '07 (sete), - diàs após, a, execução
dos serviços,

'

M2
01 - Líndolfo Barg ._ ... , ..• 31,50
02 - Rogério A. Pamplona .. 62,20·
,03 - Ewaldo Engel 26,83
04 - Vilson 'da Cunha ..

: 31,5,0
05 . Nilson J.' da 'Cunha 54,83
,06 - Jurita dos ,S._ Carvalho " 30,33
07 - Wilson B. Dornbusch '" 49,00·
08 - Clube A. Baependí .... 318,7:>'

Jaraguá -do Sul, 13 de junho
Durval Vasel

Prefeitq MunÍclpal

css
21.908,2·5 .

43.260,10
18.660,26'
21.908,25
38.134,26
21,094,51
34.079,50

221.676,71
de 1988.

,

!Estado de Santa·Catarina.
'. 'Prefeitura- MUnicipal de Jaraguá do Sul

Edital de Lançamento N� 21-/88
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, di

vulga através do presente Edital os lançamentos
reíerenta .a pavimentação' à paralelepípedo 'da
Rua 87 : VICTOR GAULKE, de acordo com o

Edital de Custos N<? 60/88, de 25 de março de
1988 e Decreto N<? 1.651/88, de 25 de 'março
de 1988, .sendr, que os confrontantes íícam
lançados .

de acordo com a relação . anexa. A
cobrança será efetuada, para cada propriedade"
07 (sete) dias após a execução dos serviços.

,

M2' Cz$
01. - 'Enol' Sasse ... ;........ 77;00· 63.172,34
,02 - Errol Sasse···· r •

• • • •
•• 53,66 . 44.023,73

03 - Manfred W.·Albus ..... 70,00 57.429,40
04 . Ildegardt M. Kopedi . '. 16,33> '13.397,45
,05 - Adentar Wagenknecht . 42,70 35.031,93
06- '. Amaro Eger _ :... 35,00 28.714,70:--

.

:07. -- José J. Gonçalves 41,06f 33.686,44'
.

08 - :Mario da Silva '.;., 41,76 34.260.7:>'.
09 - Francisco Vieira 3.9,66 32.537,85
'10 � Ant<;mio Inhof .,........ 16,33 13.397,45-

.

Jaràguá do Sul, 13 de junho, de 1988.
Durval' Vasel

. , .

Prefeito Municipal

. Máquinàs; móve�s de a:ço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto e ace�s6rios em geral.

.

>Rua VenAncio d� SUva Pôrto n' 353· _ Fone 72.H92

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. � .�a_�" �� �i�lll�l!a.n!e �e� 9 seu te� pO foi, l>em e�preg�do. , .'
!'

):,,';>� ;�j,::�,
Barão de Ita�'.�}l:.:�

'�@lS iil('Jt!.) ;ln!',)
Fundação: 10 deMaio "de 1�1.9 .

CGC 84.436.591:/0001-34.
.

Diretor: EugêniO Victor' Scbmöckel ,�.

10m. Prof. DRT-SC Ii.'? 729 e Oh; Empresa
· Jomalístíca n.? 20. Membr(:) Efetivo do Inst.

HistóricO, e Geográfico de SC. Redator:
'

Flávló
J'08é Brugnagu - DRTISC n.? 214. Repórter:
'Yvonne A; S. Gonç�lves

.

_;.. DRT/SC n.'" 219:
Redaçãq, Admínístraçãn e Publicidade:

.

Rua
CeI. Procöpto Gomes de Oliveira n.? 290 .:..:;_,

Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 120091 ...;_

; ''S9.:25Ó
.

- Jaraguá .

do
.

Sul
"

.. Santa Cata�.
:' :ifilpresso 'na$ o!lclnas da Organização Contábil ..

'.
:

..

�: ...
'

.,

"A' ÇOQ1erdal" SIC Ltda.
. ,

·

.

Assinatura, para jaràguá dc Sul. Cz$ 1.100,'00
'·:':A�sin�ttfrá. Semestral ! •••

, ' ••• ': •• -. ,Çz$ 700i9<i'
"Assinatura Outras Cidades' ',' � � .. Cz$ 1.500,00
Número Avulso : � d... Cz$ '. 30,00
NUnlêro Atrasede :: .• .; <. Cz$ 40,00'

· Representantes creâencíedos: Pereira de: Souza
& Cia Ltda, Tábula Veículos de Comunicaçãe
SIC Ltda

.
e Propal Propaganda Repiesentáções

Ltda.
." _.

Este. Jornal é associado á ÀDJORII$C ·e

ABRAJORI

"'s:
' ·.1.

�

-:.....
.

_

•."'�, � ;
.....,{,..,.

• •. HA. 40 ANOS
-

.

ó •• HA 20 ANOS ;
"

.

lo,- ...;... Em 1968, o -pt.efeito. .

'\ll"Ctor' �-
...... ....:.. 'Ern 1948, pela 'l.ei n'9 14,- auto Bauer sencíoneza as,leis..n.9 189le 19.0,. ;.

,rizáya-sg o. .(Jl'efelto' a amplíar a ilu- a primeira r�co.nhe.c�d� d� Utilj$� "

mina.ç&o pl:Íblica, na Ioceíídade-de. �e� de, pública e Ja�dimj d�i �n{ânçi� 1t)Ja,. :

torcida; nEstrada Nova" até em, fI-en� rj�taj SätJe-r R...
ubip.J"; e, a, ��d�.�_e, �.

te a residêlícia' de, Júlio Gadottí e na ena Q. Set-,VlçoJ AutÔJlOUl0.· �um,�Jp_al .

.

B$trada Itepocu. desde aquela. �té a �J A�a, e Es�o,to . SAWAE .' e dá. ou. ,

. marae_m esqu(!rda dá. popte sqbre Q, �rC!S_ ProVidência,i. r -. ,

riQ. -Itapocu" e a �i nff 15, Griav.a o - - Fa;l�çi8 09 dja 39 de 1p�i.Q de
. qu�çiro dos' fwt._o)C>1l!J'i08 pllb1iço� 19ôa'i) sr. JpiQ. R�d6jfQ F,lºJ:��i'O '

muniç:lpais, .. q�e ficav'a em J'3. Loss, dp� Foto Loss_. d��aps1Q yiúv�' á_ ;

�' ..... '.<) Cl1,rÍJe ÀUétieo Baependi a- sra. Olia Fr�ygqfti Lo�.1 a' fÜh,a a�
iiuncíeva 9 Seu báile de São João, Cl. s�mary, seu ienJ:o 'Wald�lo(lé\t BJehling
t�r lugar no dia 19 de [unho, ab:r:ilha:n..

'

e a neta Beatríce, PaI}j�lle, �,,,lln grap.. i

tado ..pelo lazz "Cruzeiro' 'de Rio de circulo;de a,m!g,os;,e admfradoses,
,NegrlDbo. '�etaJn reservadas C01ll - - O Rotery, Club-<leß�raiui\: hQ�e-
o Tesoureiro N�tzel, ne, ,Tipografia nageava os eri�énheifC:)� do D. N. Q. S.
Aveaida.' Os\ associados 'deviJlm com a. participaçªCD da Prefeíturà-Mu,.
comparecer em trajes d8' chita.

. nicipaI. teg,d9; como Q<:>.nvid�lC;l� e5P.&'
� - A ','Taça -Deputado Artur Mül- cial o d�. .f�é Bej;§ajl coWid�40s. ve';:
ler"

.
e medalhas do C. A. 'Baependi readore� eIPpre�ár�os, � I:.epr�seJlt����&! I

apreseiltava· o seguinte resultado nOJ do Lionsr f�la.ndo, 1)a·· ocãsião
.

óS ro.�-. )

final, do torneio; 19 � BÓli-Bolá cl .oi, fianQs Hffllriq�e(Reis·�regap é-Murillo
pontos (invicto); '1! Sextafeirino cl Barreto d,e Azß;v�do, o: rep;r�taI).t� .:.
2 pontOB; 39 _,.. Guaqual'i cl 2 ,pontos do Prefeito, v'ere�QpI') ÜQtaci� p�•.

..

1\ ,:f! 49- Belf,int·c' O ponto.• A dassifi·- '-dro E.amos) o di. Wem,er Eug�,)
:éaC;ão,:.ípdivid�1 eJ:'a a seguinte: Ge-' Zulauf e Q dr. Jos�,B�a, A, reUD:ião .'

...

raldo Doubra)'la. cl 212 pontos: EricO', �ra
,
dassjficada de, ' ím.poJ:taJlte ' e

"BIosfeld, 265; Jorge Mielke, 263.; Ber-·- airadou em. cheio. f�ndor. 'anteve�-:
nardQ (4ubba Jr., 262; Waltet pgu- p':Q�issoras.rpetsp�tiy&s de,brev.e ins-

..:�at'_ 2fil-e�Alex Barg.259 PQntos.:- talaçãp de U\ll e�içiEmte sistema. d;e
"'l. .� ...

� O_ iU:.. Ary Pereira Oliveira:, bai- ab�teciIAe�to d.e· 'iP-a -,

q1,le.. �ta.va, a "

xava edital pàra ..as eleiçõ� CS?��- exigi;. a, c,id�pe. t�,9, !3�tig���.�J4-a.
mentares, para renovação das 2hV :e· tUa).

.

pro�Q�� ,esu,�i�r.. ' '.'
.,.. ,

23a. seções: 21a, seção P{e�, JuiZ • • . J:l.\. .s.., �9S-,:
.

;,'_
'.

Eleitoral da 118. Zona Jaraguá do- ....... - Em 1973, o 4r.. �x· �ber,to .� _

Sul -- 19 mesário, Altino Perei-ra, 21:1' '.BomtJ.oldt� 'síndiiW da .JRélS$a,..·fpnd�r
Darcy Luz, 1� seer. Amadeu Mahfud ,-de' ConstrutGr.,,�ewplq� �L.t�·f �- ;.
e· ']f! . Julio Maffezzolli': 23a. Seçãe:. �.blicava edital de' çoncorreh� pa,ra,
JUiz Eleitoral da 19a. Zona' (Joinville) c

á venda de material e1êtrtco, hidfáuli.-
'

Je) mesáilo Celso Or1an<iinq Lopes; 2C, "<:0" de c()n�tru��o, Pint�f�; .: e ti.nta�,
Peàro Bina Martil},s: 19 sec".. Julío·· veIculos, JIlovels é utensIbos é maqul
lacadas Ramös 'e, 29 Bernardo Krae-' nas, cujas propostas seriaIIl aberta� no

:-mer,' RMU'zavain-se na IntendênciEl;" dia U de júlhö'de 1913, no Edifloiti> do

distrital de CÓrupá e Grupq Escolar ,Forum. , '_. "

..
', . ,«

Tereza R.amos �'sala 7, fespectiva�' ,;"""_ - A Festa do Espirita Santo eta rea.

menté, lizada no Parque Agro-Pec�ário,. o)1t!e
.

. '-oas majestades recebiam os
.

a$EioCiádO's,
'hÁ' 30 ANOs'· : .. saber: R.ei ·ciG'. Tiro'· J,êlu;',MIÍmo_.. ,, ._� -. ��

.;;_ -< Em 1� o ver .. : Fidelis WoIf�' JCav'alheiros- Lothai' SonnenhobfelJQijo
Vice-,Pres. da Câmara,; indicava ao> �Soares (Sabará) ; Rainha do, Bolão

:pl�ário a mUdanÇa do ponto de! r'Hildà Sasse e Princesas 'rraudlllllént.
;tr61eiß, inicialmente localix.ados.. nos... 'ehel e Olga Storrer e Re} de Bol�o •

al'mazens da RVPSC, esquina com a: Nelson Tarnawski e; -Princfpe$ Lincoln

Cél. Emilio Jourdan para fixar novo' ''Ristow e' Luiz Carlos RistOW.; A noite;

ponto na Esta!:;:ão Ferrov�ária� Proble- dUIante o baile foram proclapladél$ as

mas de ·trãnsíto, contudó, fizeram mo-' nOVas majestades, a sab�r: Rei-do,Tiro
dificar o ponto, que passou. para a, -- Hamilton Garcia; Cavalheiros _ Cot.
(rua� Ärtur� Mü}!lét. ao lado dá Praça: 1tado Riegel, e Dieter: Scllo�Jllartz. No
T{e" Leonidas Cabral HeJ_bster, atual' !bolão feminino�sagrou.se Rainha' a sr:a.
Praça <lo �xpedícionário, unanimemen-'

i. Carolina l.essmann e, Priric�as HUdá
·te' aprovadct':'-, "

. Sasse e Ingerut Baratto. Como;ndVo'Rei
...,_ - O "COn:éiO do 'Povo" qUe apare"'" � Bolãci foi proclamado_ o d�portist9,

.

'. i:!úC:até então "C9B'lO . sendo gerente,,' -Öi; -I�ó Fallgatter e Príncipes I�'·*At1F·;
....

sr. Darei- Ferkruessen de Melo'. na ·e., MANN é Walter Mahnke lleste a�'P
-<fiçâo n� 199,f, 8. d� }unbô'(ie ,·195806 �r de '1'913. era 11,ltrodutída- u�_., .n��
tavä renovado: "Fundação -� Artur': vidaae: Ràinha' do TiTO � R�lilnda O.'

,
Müller .. Diretor-Gerente: Eugênio,' .-e'cb:sler e Princesas Oltvia Jacobi e

,

F O t6 L d s S
. �

E���l�ihl!���::1P!;::�=�J����!i1
_::��,. �

-' ..
'

.. '
"

"'_," ; ,>c) t� In�u��a \l���aI:' :fifle "do· ma; ." G; ã Hd.:��� WQ};f'i .Ca1'o!tna. Less
Fotograf1as;'t::�W�,Q.:(i�,Ç.j�·t < ',�. ��iS ,anttl.9 $einan�l� Saa� <;íi�: ��iI"

" ���e,. LUlZ Ri��j' J:li-
, foto1h,....·,e ylct�;_,. '. '.: < '> ',":' .' �;rina, ti�ulo·que. aUast pertenc:a a'n::l'a•. :·l�nto..iB�att6·'�_<I�lIgél:t�"6!�mla.

�Mar�h�l Deodoro 302

'.'

72�UH �::ft�BOR, de Lag\Jll�...
.

[.,dos..
.

,,', .:,;{ ,

'. '"

\t;, }?,:_r, .". . �:<" .-
..

' F9�e ... �-.

.·-,'�3:.,�._1.:.:T� '","".':::çk,:'?','.!;'·
, t'''�

.•.�... :. """-;._;;:,:,.<.

.������������-"' ......
"�'

'---�..--��--�..�."
�� C- _

•

:.,.�- .-��,
'-ç-'

C()NI-1�IRA 1\ I�[SI(lRJA .. ,

· .'. ,

. '.

As mail finás .ugestõe. para presontea,." :.,.' ..
.

j6iu, rel6gios,' violÕCI, trof6us,
- - -' ínedalbü 'e artigos de prataria estio n.

,

REWJ9ARIA AVENID.
,

.��••�_, ,_
- ;lO • .,..,... __::... ...", _

'

': •

.
..

Na Marecb8J: é Da. Get6Ílo Var�

Programe bem as suas viagens de férias e'

recreação . ..,.A "Canarinho" coloca à sua d.is�
.

·

posição Os modernos e confortáveis ônib':ls da suá
, . flOta. Venha conversar conosco. '

.'-,
.

.
.' Av� Mal. Deodoro., 987 . _ Fone,. 7�-142�.,

,,;,;::" "'.

VIAÇÃO CANARINHO I"TOA,

: Tubos de PC,V (eIetrodutos), Tubos de Concieto,
. tubos d� PolietlleD9 ,(glang)le1ra 'preta)�" ..

'
I ..

FábriCa:: Rua Joluvllle, 1016 .;.. Fone 72-1101 :',�; '�
"

li !Escritórlo: RUa CeI. Procópio Gomes, 99

Tubos Santa Helena ·Ltda.

Ffi'lle 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Lanznaster"
':8 HORA DE BRltHAR

, Jó�as, r�l.Ogios" ali�nças �l
;'"

'presentes'finÔ's'é com a r:'ova
LANZNASTFR

..Mt;i�El�ké}.� ,DeÕdotp, 391 ;_;�Jat::l�á do Sul .. '

_t -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INFORMATIVO ROTÁRIO. < '

"

e ,O Quatro...Meia-
-

'

Cinco·'
.

..
.

'RotaruOl: ilUDIdo, Wa'�vlr, dedlçad�s ,i paz"

A SAÚDE DO, Go.YERNAi>QR_ MARLo.
,

Depoís de mutta apreensão e -de Indagações so

bre, o" estado de -saúde do Governador- MarIo
Sousa .: Distrito 465� realizou-se na cidade de'
dé Curitiba, na Santa C;tsa de,Mjsericórdia, uma
intervenção círurgía . pela equípe dó Dr. Fa
raco. na sexta-feira,' dia 11 de junho .de: .1988,
qUE! .durou das 6h30m até' às 15h30m, plenemerr
te, bem sucedida, saindo a UTI no día 20 e

tdeverá enjrar em fase� de convalescênça PQr 1

ou, ,2 meses, que é q':1.ando reínícíeré' as suas a

t Lv. i d a d es O Iu t u r o Governador;
Luiz Roberto Franco, em -vísíta- ao R.C. de Ja

Faguá-do Sul, -día )41' em ,companhia'de seu Corr'
\
selheíro Distrital, Strohméyer e o ex.Gç>vemador
Ruy Eduardo Willeske, 'já deixaram assentado
Ó, compromisso .de que os Rotary Club's com

data marcada para a entrega da Carta Constí
tutíva., o serão oportunamente, quando permí,
tlr

'

a, saudE! do grande Governador Mafl�, mesmo
que este, prazo -supere o mês de junho de 1988.

Daquí da
.

coluna partem os votos de um breve
restabelecimento e. retorno' ao nosso meio com

uma" saúde de "íerro I '.
'

�

.CASA DA AMIZADÉ EM �Co.RupA .

Ter,r;:a feita um, gi'up� de Senhoras de: Rotaria,
nos, tendo à frente a Elke Willecke, Coordena,
dora Nacíonaldas Casas de Amizade e Assocía-

.

çes de Senhóras de Rotarianos do Brasí], compa
receram a

.

uma reunião na vizinha 'cidade de
CorÚpá:J, quando 'foram �ratados dds primeiros
passOs para a instalação da futura Casa da Ao'

�izade' naquela recente da antiga� Hansa Hum"
boldt. Parabéns' às' senhoras pelo belo

.

movi- ,

mento 'f$.inÍno! I '

(Da �mJssào, de Relações Públicas. ,do
Distrito 465, Ano .•987/88)

, .

,.0 AD,VOGADA
Dra, Aurilene M. Buzsi

. Ouest&ts de ten;.as .. .cldentes de trlPsllo - lD
veotárlos -' cobl'8Dças e advocac1� em gerat.
Rua' ç�iIlo�iio

.

Rau. se - sala 4 - Fon� 12-2711

-,
sAWO MURILQ, PIAZERA DE AZEVEDO'

-MlJRILLO BARRETO. ,DE AZEVEDO
'. < i ?

.

Advoq,aclos·�,
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Mal. Deodoro' da . FonsecaNovo endereço
Do97_Salal"

- .Ja·raguá .do' Sul/se
.

..._�

'Inlarlé Paro11ial
Sábado (25), às, 1ßh em

Santa 'Cruz; 18h"em São
João é às '19h na Matfiz,
S. Luiz Gonzaga, S... Judas
Tàdeu, 'S: Francisco e

São Pedro:" 19h:>'O,
.

na 'Ca
pelo S. José. Domingo, 'às,
7,9 e 19h na Ma,triz; 8h
'em S. Judas' Tadeu e' N.
Sra. de Fátima; 9hN.·
Sra. Rainha 'da Pai (Vi
la Nova]: �h3q·N. Sr'a.
Aparecída e Santa Luzia:
16h-N. . esra;

< Perpétuo
Socorro e l1h; na Cohab.
OBRAS:

.

A' Igreja dá
Comunidade S.' Luiz' GOn
zaga (Jaraguã Esquerdo)

s,

est'á em {aSê .de cons

trUição -adíantade, com

a colocação da cobertura,
Neste' domíngo., dia 25,

" será inaugurada nova Co.
munidade da' Paróquia
S. Sebastião. -S a Com.
Nossa Senhora. Rainha
da' Paz, no bairro Víla

,

Nova. As 9h: saira pro
cissão do, Posto Mime até
o local onde ser� erguida
uma cruz .e rezada. a pri
meira míssa,
SEMANA :VOCACIO·
NAb A terceira semana
vocacional nas escolas

.
encerra-se rieste domingo.

,

Hoje, dia 25, na missa das
19h (Matriz). participa,

.

rio ·duas m1aslon'rfu
leigas, sendo uma jat'a"
güa-ense· que s� prepara
para ír

. a lvIoçambique.
Amanhã, dia 26, o encer

.

ramento da
, terceíra se

.mene vocacíonal, com
o encontro dos alunos de
6a-. séries no - Cõlégio
São Luis; de 7a. séries,
no Cal. Divina Provídãn,
CÜl e de 8a.· séries ' no

Salão 'Cristo Rei.
ANO MARIANO.: Neste
día 26,' a missa em come

-moração ao Ano Mariá
no será na C�pela N. Sra.
Aparecida, da Ilha da
Figueira. Horário será
às 9horas, com poss!bill-, .

dade
'

das pessoas que
a assistir conseguirem
uma indulgência.

. Jllraguá, do Sul _ Av: Marechal Deodoro 260 Fone 12-0968

Clínica Veterinária.·
i; SCHWElTZER

D R. W A L D:E M A 1t S C· H W E I T Z E R

Clíníca de pequenos �,arandes animais, cirurgias. vacinações,
" raio .; internamentos, boutique.

.

Rua Jolnville, D' 1.17' (em frente ao Supermercado Bre1th�upt)
fone 1�·2548 _ .iarag!!' do Sul _ Santa, CatarlDa

\.

"

,.

ClilDClX'" MaQazine
TUOO PARA, NOIVAS·

MODA ·MASéULINA _ FEMININÄ E INFA�'tlL

Guaramlrtm ..;., Rua 28 de Aszosto, 1.334 _ Fone 73-0259
'\

Loja
.; ,

'MOI -.

"�I amae�

. 'Estàmos fechando novos grup<)S 'de coDS6rdo DOI'.
piaDOS \ de 36,i meses a 60 meses: ... ' UDhM
�,', ' �l �eYr;" .� Pampa.

,
.

.�

sc

Coruja

Jaraguá dor Sul

-

A MEl.Ho.R o.PÇAO EM ARTIGOS _INFANTO-JUVE�IS F;.BEBB ,PA-
,

.

RA A fß1'AÇÃO OUTONO" INVERNO.

R�a Barã.o de Rio Branco.• J68

".

7
01i0, nf? 158 Fones 12,,1117� n..19�5 e :72..2614

No conséreío do seu.dístnbuídcr FC'RD, seu dinheiro,
• •

•
•

•

';
•

_ r '.... . _

,

vaioriza como poupança •. E"rende uni FOR-D .'
.

. ,
.'

�
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L..

írbilfiÍs 'al- greve,e ,araRzall Ja._'"AL "'Jllre .

A 5a. rodada €lOs -Oam"

peonatos da, _lã.' Divisão
e Juniores· nao aeonte
cera domingo à tarde."
Numa, atitud-e ínédrta,
árbitros' e bandeiras de-·

flagaram gr-eve, exigín-.
do da Liga e· dos Presi-

.

dentes de Clubes' _ uma

reumao que se· 'diseu- .,

tísse e .acabasse com

a víolência nos campos
de futebol; o que acabou-

acontecendo ' na noite. Beira Rio 2x0 . Paranâ:t
de quínta-íeíra, no Se"· Cruz de Malta 2x2 'Ami
sí, A atitude 'desgostou zade, Rio Molha 4xO Al
o

. presídenta-. da 'LJF,' varada e Botafog() 2xL
Waldemar . Vieira, que Floresta.' Jogam , neste
mesmo contrário ,a vr-. día 25 Beira Rio x Ami- ,.

olêncía, acabou.' demít . zadei'Alvorada Je C. de
tíndo o. diretor dé ar- Malta,' Rio,Molha x Ba"
bHws,. Wilson' CardGSG tafogo e Paraná x.Flores-
(Paranã); nomeando Egon

: '

ta.

. Erdmann ',para' o cargo. COPA TUPY EM
A rodada de- Campeo-. SETEMBRO

nato �êniQr. ._f9i normal..

ta
,
o diã" -a ·de J1.Jilhó, "no

�,' ,'� 'Ätlé.ticô·'é, r -dê rã,�·
'.

mesmo 'Iocét e � eneon- Operário e B�ndetrantt!;
tro "fifiâ1 'em .Jcínvfíle, ,A Copa Tupy dev.erÁ

se
.

corlStnuir 'iimna, �s
maiores PTO�QÇÕ� fll"

'

tebolístícas de Santa
Catarina..

Onze' e;qUipe� já estão
confirmadas: de Jaragúá'
- 'Cruz de Mélte (Botefo-"
go e Malvice disputarão
o ��aãuat Amador}; de
Blumeneu - XV de Ou
bro, Caça e Tifo Floresta .

e Germer; de 'JoinviUe �

Tupy, Améríca e São
Jeão; 'd�

.

Sãö Prancísco

A terceira rodada do
Campeenato Municipal
Varzeano, ,da Divisão
:Municipa� de . Esportes;
não apreseatcu surpre'
sas nos resultadas: Ola·
ria Ixt Pígueírensé, Bra
sil

-

Ox3 Bangu, Estrada
NOva lxO Continental,
Cohab A _2x.0 Rio Molha ,

e ,Coh�b B 2xl Indepen
dência. ' A querte rodada
'nunca Rela Qhave- Ver- "

de, a partir das 8h3Ó de
domíngo - Santa Luzia
x Nacional, Vüa Lenzi x
São Paulo e Arsepum )C
Santo Antonio e, pela'
Chave Azul - Bangu x :o-

,

,laria, çontinental, JÇ Fi�
gueire'nse e Estrada No
va x J�!"�sil"
Faça sua emp.-. ' chegar
'malS" longe. Anun.ç1e ,'DQ;",

"CQtrel() dq: ,poyo"; '. h

Dtrígentes das Ligas'
"

..," ..
'

.' , de Futebol de Jar�guá do

'Flu�lin'e:nse·, '-e
.' BorineUL-"ca,lUpeões .

���, M!�::vi!le'SãoB��X:�:
A Comíssão •

MunicipaÍ ' 2 a L -cenquístanâo, des- cisco, ,reunidos sábado

de Êsportes 'de Schroe" ta íorma, o títulor" fícen-: à tarde, na SER Marisol, A Associação Recreá-
der encerrou os Cam- do ,a. 'equipe, perdedora traçaram as bases dá la: .tíva Malwee deu início

peonatos 'de Putebol e. de' em segundo hrgár., r�" Copa Tupy 50 Anos, que 'sábado, día 18, a 'la. Co-
Bocha, desta temporada. Ná bocha, "pélo quar tem. data "prevista para pa Malwee de Volibol,
No futebol, categoria as- , drangular, decisivo, IÍl{);" início, em prin�ipió,. a da qual pätticipam' oito
pírarites, o Olímpico Iez

:

vimentou os bochóf'íles e 04 de setembro. Ela se- equípes ne íemíaíno e

2 a () sobre o Fluminense,'." no final,' o campeériato '. rá coordenada pelas Ú- seis no mascu)inq. Os re-

dendo ° bícampeonato ao , foi coriquístàdo: pela e: gas)araguaenses' e Joín- sultados na primeira' ro·
cabendo ao Olímpico O" quipe do Borínellí," vice vilense, ficando, 'novo dada .foram: Armalwee
vice -

ca m p e o n at o Rio Camaradao '-B, 39 encontro .. marcado pa- lx2 Arweg, Najas lx2
Na categoria ptíncípal, a' .Transbrko e' 49 ";lugar pa- Clube, das Doze,

,

Arweg
li i Comercial não acon-' ra o Grêmio ;Tomaselli.' Bic.icross 2xO Beíra-Río, Seara lx2
tece� (ComerCial' eptre- As próxima.s '. competi-" AGV/Wagner Transpor-
gou ,os pontos) e no jo- ções' da CME serão ·fü�.. A Equipe Dalcelis/Co- tes-r Armalwee lx2' Seri- .

go' äguar(iado cóm ex" tebot 'de sâlã-o e tiro ao -,:
rjnthias de BiCicross, par"

.

quadros, AGVINutrimen-
peetatlva, o' fhiminense alvo;

,

',' ticipou dia 18 da quar-
tal 2xO Seira Rio, AABE

fatur�u' 'O Olímpico. por 'c' c ta e penúltiJIla etap� do 2xl Teresa Ramos e
. '

C'
.

'C ',Beita. Rlo 2io' Seriquadros.,

Clarice� Kuhn 't' call1peã 'ltrasileira �r�1; i.�E .,
'Nest. sábadO, dia 25,

, A" ,Çltl,eta; Cr�'rjce K:til.lni: '.,alizad.o em.�ç!:lb.a.!��/ ._Sã0_ ,._ ,oípios" disputáiam o cer-. a partir' das 14 horas 'jo·
bateu. seu pr-éprio reco;rd 'Paulo, com" tempo 'cie. tarne, cuja etapa final gam: AfWeg. x, AABB (F).
na ,,·segl.md� etapa do 14segtiO .. - A seleção. ,de acontece dià 09.-d'e JUlhô; cArmillweé ,x:. Teresa Ra-

Campeonato Catarinense:: SC foi vic�-campeã bra� em Jaraguá do Sul, A e-
mos (F�: ,Najas x AGVI

de Atletismo. Vestindo a sileira.· _, quipe jaraguaense con-
. Nutrimental (F), Arweg x

camiseta' da Kohlbach, ' quistou seis (rÓfelllS. de AGVfWagner' Txanspor"
obteve medalhá de 'ouro' Nos dias 29:�Ö de jU- , 19 ,lugar (.1oycé Morem, tes (M):'e Seara x Armal" '

faz�Fldo em l�segund,os' nho e 1� d� julhp� a. a,U,ª� . Alessandra Br'uns, Tatia� wee, (M);
.

dia 26, 8h30-
.

09 o teinpo da prova dos ta .toma, parte a� proyas' na Altini, Taciana Te:: Beira R�o i Clubé das
100 metros com barreiras.', do Campeonató.: ,S�JaUl�-, dIla, .Salete Moretti. e' Doze (F), ·Beirá Rio x

_Sel:h,temi3o an�erior. o eLa ricano Juvenil, . em ç'u� Diego Brandenb1,lrg),' Armàlwee .(M) e Seara x

de ,14seg03 décimos. No 'ritib'a, " cQmo ' 'parte od9s cinco. �edalhas de 29 Aiweg (M);
fihal-de-semana '

passi;ldö" treinomentos' pa'r�,. l?�" . lugar (Deyse :Starosky,
Clarice conseguiu nieda- Ihorar a marca; e. obter ª ,. Fabiana Ha�tJ.barlh,
'lh�deo ouro � pela sele ção. conv.Q{lação para� 'o

. as, Scharla Menel, Paolä
catarinense nos HOrn, Ol'mpíada . de S,éiL Çla". Hachbarth, André Vicen
COm barreiras. durante o· rit:::e .já, está' , çon:V�f.àda,' ::. te R�t,â.rdo: Souza; Cl�u
Campeonato Brasilei�O: parq o c Campeõna�o: �?!:l_".: di� BgFtoldi.,.'· Màrtel

"
JUvenil ,de, At!leti§IDo, Te"

'

dial, no Cani!��' .r:·.' , Ma'tâ:"�"·J.1i.sõt:t�o�as:elli),e
R·· 'b'·;1· d'

" "., ' ," 'e quatro ííi�,da�has, de 39 '

. �11�nals: COp, '·"el,.os�O$ a' �_{:�.�n�$: :,'.: ��:li6i�iirFé��;esiç1art��..Pe 10 a 14 <ie agosto,. la40 ': de,)nd_a.�aJ:
.'

J�arra': Gúnthér, Cláüdid' Sc�e-
serão ; .. ,disputad()ê,., em Velha"�,ltajaL q i�te�ol,,,,. uer' e I0arêos .GoÍli;:àlvés).JOinville, os ,Jogos,.Re� de sa,lâ.o ,. .t�rá _ tP_'Alpe:rn'
"gionais,'

. Leste -: l,tort�, dez
,',

equipes e �, çlíáve q:e
claSsificatórios àos;'jogos' Jar�gu� t�w �inda, po
Abertos de Santa Ca� merode, Sãö' B.entQ, Oßs-,
tarina.

,,' iaraguá do Sul, par e Indäial,"é;( vol!ból
confirlJlou partiçipaç�o_ má:culirio,' ·ç<nn. Iló:ve:,
n��" modalidades

-

de ho- ",. 111l1Uiéíi;i'os,. ·t�Jlçlq ,�a.
CRÇi, bQlãó, rnasêt.Ilihq,' Chave A jaraguá do SuL.
f4tE;lbol • de satão, votbd Brusque, SãQ., �€lp.tq ,e'
mascuIino/fernimno e' ·x·a-. Gúabinil;>ã, �Í).çfl1(into que
dr�z masculino, cujas ad- no' (emi.pjIiQ

,

cOl:;lfirIl!a.ra-m
versários

...·já· são conheci-, p��senç�s. equipes, dê,
.d.ú!l., A bocha, com. 'd�z São. Bentö,. . �ortô' BHo"
mÍlIlictpio�,

c

Ja·�ãgu.i �;'dq JolÍlvilfé.: $ão J9ãó··;Ba-,
Sul, e�'t'a na Chave B ·na t:sfa. Nova. �'rrei:i�ó,' �', �a:
�9S�.· 'de dassiÍkâção;', liéiguâ dçtsur',Np' X<;t�rf:!�:'
JUI_l,to com Nová Trentc buscß,rã\) a clàssifi.<:;ªçã.o"
Navegantes, BottlverA.' e BerÍça.i�o, NQ\,'ô::;BttI�ÍJuer
Brt1sque" 'Bolão masHtihi'Ü,' ,·,.L'á·Íil�r;.>}à:rllgü�.�,.;;:��roQ@;:�

, %����������iF1!lf§ "'_rã��1rt���o'.t���1;����:.��y f'

Ctlpro'TerrenD ",

Compro
.

terreno" . nO' ;-.

'_peIimetró" urbane)- de
J'Blaguá, jlté _�Q yalC)r
de. Cz$' 200 ·mtl.a v:1$ta.
FoÍle 72 a 2100� no b&.

fé\rl� ,comerctal, com

I
'

Jaco. '

,

,

.

Org.Uo'at"AGomerci-ar'S/C lIda.
'

.CORREIO DO ro·,o
Y I RIG" .

Rua. Cei. Procópio Go�es :290· 'Fone 12 - 0091
"

Jaraguá �o Sul - SC

;,
[,

Cauoistas vä,� �i fundar Associaçã8. el Jarluuá
o presidente ga· �s�.

socia:;:eo Brasileira dê

Canoagem, João TQIIÍéi
z-ini

" Schwermer", ,:de' E�t, �

trela:"RS, ' est.eve em JaEá
guá ci-ó. Stil na' sexta"fei� ,

ra, d,ia i7, para um con

tacto., c0nl.. cano�stas �
regiãO' e inc.entivar� a .

tyndaç�G- > �d(:CU1n clube�
ou asssoçiação, além de,
formar �'I:lH)i calendário
de 'c�il1péiçõ.es, A, ABC
fdr "" t�äaQa. :eIl)_ , 1�a5,., �
no' dia,' 6 de agosto" e�
Brasília, ,s.eFá fiunciaô:a,. _à
Cbn�ed-�ração :_ ,"�ni:s�lelr.à·

-.�
; .

águas brancas (em, eör... ·

-redeiras) eB�re oS eárto
istas catarinen�es.' em

,
,

três ,oU, qua,tro etapas,
,Já existem, no País; Can®i�tas d-e Rio . de

oito Fea�féições. 'I'omaii- Sul, à:· DME .

e ,Hermes
ní disse qÚé o ob��tivó da Ma.cedo tOIT@rám par�ö
vinçla a Jaraguá era o do encontro,' coordena-
de incentivai: os pra�i- -do por Ruy'Doryai
cantes (:leste esporte a',. Lesmann. Ö' Inteléß'ê
formarem' uma associa- de.monst'ràdo"', pQderÍí le- !
�yãor participar de cam· vir a cidade '; a ··po�'!-lir, {
tições à nível estadual'lê �' êfh rouco tempo,' uma t_

n,a.:ional, q_ss'm .co�
..(l9, 'C(; '" hgva a-Sioc:�çã(). 1i!f�a y

labOrar um e,alendário', cM\'srorte Ôa ç,�nca��n" i
�ra provas de velod�' eitte a cada �lP. �n'ha �
ddde, lon�a distâl;1ci. e máis ade.ptps:.," . ':'

'

,

" �

l
;.�

-

_ ';""�r �;:' ..�.i· 1,';.:"., *:._ .....

de Canoagem, junto com'
a ,r:eaEzação da,Má-rato"
na.
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_ f����$;��;�� :(':���,"::(�"'�'.• �.. .:. A:..cl�Ss� e�,pr:ea�riai �,:<1(:,
"

�kle; e; sugeriu'a presentöndo DÚrva1'Vié;
,.��;.,,�, ':.;, ;'_ ��;�e::��!���;':'.�� �1�t�R. ãfí"'_'�� ,��'m\mi�ípi�, �-�a��. de·,UJn.-· arqui:vo ,se�)1.. .presídente da" .Eiese�··
,'.,

.�ov��.'iL.," .. :,;',ªl!:e�.ta;�';�cºfit.eceu. p.(j' .início'· d�' jUnh'b; :::. préSt�rarélJIl' .,.� .- come ",.:, hlst�nc�, "para' :,I:��g��aF,' '; Mll�Qlr:f�tt!. z: .�,!nl�p'io ,

"",,.9b��,���do",l!9·, �cotdcf éSÍ'abel�cip:o";:��OJll "lIiÄtl(jt<if��; ��,r�çoeILiio �mptente:, a. hlstóna da A�IJS,}e-. '. QU outro: orgã?, d�ri��
at�:lff :��, ��zemb��;� quando eXpiram-se os tnanclà�' nano: da AssOCIaça?,Co.'

.

:glstra!ldo..a em livro. pa- ,par,a> fazer o triplo, . �o
"

tos,'Cjl,0s·".êi�als 'prefel�0� e ��readorês. O novo. viç.e\ w�r91�1..e,", Industnal de
"

�a neo .perdennos fa;tos ') ental].to, os.r�cursos vao ,

pre�id��tê é GregÓrio' Alóís Tietz;!.(), e, ,2/�"séctetá/ Jaragua do' S\11, aberta"i' Impo�tan,tes da noss�· todos para o. tríêngulc"
rioS':'JV�rid�IIn SaiOID,.OD; ':é' Ademir :Pi$fh�t. =:

,

r: ,_., según�a-feira _ co_rn: a história". .das' .bermudas para fi-

·
. :0'*-- .�., me�'Os� de ulIla, se,�*a,' d".as flg\lrás '. '.' expOSl:ç�O. fotográflça" D�TA JUBILAR nancíar.. !nt�r�sses da

de r�Bome.:� �arlo poIUJ,co> e ec<;)D:�ml,to n,aélc).pal· .descerramentr, da. p�aca_ . 9 ponto àlt�
. das co- buroçacia

"

. oJlc�al.. . <;>
"palestl'ªr�, �1P,::�;araguá do·Sul,"amJ)ös mostrando' U· comemoril.bva �o jubileu, »memoreçoes JOI, ,a' pal�s- governo não o� dev�lve"
ma vlsló .',reilUsta em cada aspecto., GülUiemj,e' An}: pelo , m�ls" antlg� .:.pre�I- tr�"c;io ·e€onqJni�ta ,Cel�()':'>. em. ;forp:rª de bene(í�í�',

·

Dolliil),g()B:�e'.Celso .l\f1ng� foranl' a$ eStrelas: diis 'llo1� ,dent� vivo, Elggon �o�o Ming, da Rede Ba��I-, 'soc:Ié!I� p��a� os quaís fo- ,

tadas::.e.;�em' ,liiö�Q.s:',:e:tes�ióu, perd,eu" óii...á$.ópot� .... da Sll�a e peíosecretànç-, rante .,e, Jornal dá :a�de. rai;? �r!�dos",.. .
. . _'.

'

tllnülades. Ganho,up'CQm: isso, a cidadet q4e est� IilU:�' e�ec:�tlYo , .. � Fe�dl1lando na noite de .querta: feira, ,. t?ql?re:a Const�tuH;éI,O;
',da�oc:�,;:modei111zaildi)"conceltös." ""';;"

: ,

- ::> _.. -c, c. , Píske.. e!,,;a�nda:!. palestra· para maís �e. três cente-
.

liA neva Carta não' ser� "

.,��,:�> Adalta-,�,de discussão' da> prefeitura ,ç,Qm '';'. de �g�()� que re1eplbrou . nas" �e' partlc1J?antes, no., .tíberal 'n�m socíalísta.
as. ·Gtasses.:>,repr��tativ-asLc:la ç�IÍlunIdade so:bre 1t' 'a\ a �l�torl�" tatos pl�o:re�- C,. A, Bae��dI. A econo, Será oorporai'�lV�ta, �n- �,i"
10ca:1izàçãö;,da,:! t�Féeira _ Ponte, na altura do Grubbà, -:

cos :.� .a: luta d� A�lJS nua bra�I1elra. ,e. s�as, cerrando »Ó;o desejo das

tém,:;C:t::endido--,.polêinicas e -cr�ticas. ArguID'Emtil-s.e gue' ao, long? ?e .mew seçu-. perspecti�as fo! co�ocada ,corporaçõ$�' .gu� tiver:ám:
dev��.�ä.ir,. como já', havia pr?jeto,,' pl'ÓJEiIlÍ{)-" dei.,

lo Qe eJ!:��te�9a._ .,' .'
com m1l1:��. p'ropned�de .

l?0sler de I>resslOna� .

a

viaüiJ.tO:�: pois" assim, < ser-ia desnecessária :'\uila" .nova"'; / A elhldade,. funda�� por Celso MIng, que tam- ,estl'Utura_ßa ConstItum-
obia::idê�.arte Pél'Fa .é,�'·oontôrno da cidade, pàra 'd.-es,-"'� em 1938,

.

fellÍliu 31, r-� béin. d�bãt�u com os te,;.� preparem1se. todos
via't.:;.1:); trânsito da ,BR.2ßO ;.. i.·,.. . ... _ ,; �, , • i ,presentantes ,das 68 em presentes.

.'
pa,ra uma conta malS aUa

'�*...,.,.r O'secretárlo 'dê' PlaneJamento';da PFefet·, ,.pres?s �xistentes então, Os ex-presidentes. da' de impos(os em. seus

turài �r4Stides pansteJn; defende a 'loCirlitáçiö, "pols" �, que. {o!maram .
uma ,as- ?� AC.IJS, fb�am �gfa. bOl�a�". �m. relação �s

d�tlÍl�-:se 'ao ,fluxo,' dO' tráfégo urbano e � .recursôs soclaç�o ,corp,oratlVa. c;I�dos com. �ltulos. '

de , elelç?eS, �uIl��r�e Aflf.
ja '�engatados" �m Brasilta"�ã()'-eSpetif1cos pa:raobrá

.

A. AClJS �o penodo da SoclOs_�enemeI'��oS dur�-. �ml�goS �fIr.mou qu:
urbana.;, ,Par'iH) contomo, este est� previsto 'para'pai-" : 'g�er�a e� pos-guerra .m�n. te o Jantar come�orat:- sao �:reve�sIvEHS e acon

da <�a8 pro:rdmldades da 'Cohab,' 'ón:de a :ponte 'deve'" ,; dlal pass�u 'p0� um p,�n?- Vo a
.

qual' estIveram tecera,_o '. �m no.vem�ro,
rá sel'..c..C()ilst�idá,

> segundO estudos já c1eft.nidos ;peIO;:: do �e.. merCIa. A nova p,r�S'entes,' d:�tre' ou· conforme, o pre�Isto; E

DNER; dlz.cpansteln. '. _', '-< : ' ."
fase InICIOU e� ·1962 e tf(�S, o Secretano, da)n- . o PL, seú partIdo, nao

.'

• ,<_.,;.-:...... c GEHsd' Mfng, 'que töàa� as' noites esta' na ,: hqje .d!,:staca..se, entr� a�
> �'Ú:str;�.e �ComêrciO Eiva. considera pecqueno, mas

. teli�hl ß� }��d�. B�déiÍ'antes, gqstou' d� Jaraguá . .ao ..
' congenef.es .do. Esta�.h· láslOVIeua; qepadosut Pau em formaçao,' c,om exce�,

Sul,;A.:�ua!,,>'pi$�er s�Léophécia,pel� �fam� e 'quälid.ade:
. Egg,on ..

SIlva presto�, lo Bauer e Aqemar�Duwe lentes pe:sp�chvas futu
..

d()�,'l)r,º,d.utos�:, ,como 'motores elé,tricos', malhaif e' ou-�' l�omenagem aos ex�pre�� este, represent�d? Pe. ras, .contnbumdo para. a

tros artfg'ós"qué fàzehi';suêessÖ'no' centro '''dó ".:Pais.< dentese (lo. atual se�reta. d.ro, Ivo), Secre�ano A- plen�-t�de gemocratlca

Ma�if��tou"'s�.: surpie�ô', com o qUé lhe foi dado. -'a rio �xecutl�o, Ferdman. nsttdes PansteIn (re. braSileIra.. .

, �:'?![��i�:ud::��::::: '::17�OV: .

C••rridas 'as cllUmlra,ões dI j .bitell da'lCtJS
julJw.. ';0; �5-�� Eo,(:ontro: Nacional de Vereadores. 'Nà" O,'deputado constituin- ·se instalou em BraCií1ia, dó 'em 80% dà mão-de
.região; Corupá bateu" recorde, ,inandaDdö 1 ver.eá- te Guilhen:n�. Afif . Do- responsável pela :rorre obra das empresas que
dri,tes" Ma$IJatatidubéÍ: ;4-,;'(iuaramlrbii 'e Jaraguá .' dp' mingas" dQ P1.!SP, '.

em' d� Babel cri�da por a-. vivem no regime de mer
Sul :.1; vereâdór. Foram 'milhàres de cruzados' gastös rápida pas'sa,ge� pot Ja" \ qu'eles que se servem cade>". Acrescenta'() de
no que; 'se 'pOderia' cpnvencionar de "viágem de re� ra.guá _ do Sul, na sexta- d� benesses da Corle e putado: "Em Brasília es·

creicr!•. Resta :silber" qUal o proveito· dessas com:uni-: feira, traçou uma rad10- '. que perderam a' sensibi'- tá. a estatoscracia, isto

dades,:que pag'âl1lÚl:� a,.) conta, com o Encontro. '
'

grafia politica, econômi-' lidade e desconhecem a é, a blJrocracia estatiza-
, ,.2<�- �: q'U:estãb' de dias a cóligação entre �PFL' ca: e sOcial,.do Brasil.' realidade tiactonal". da,� que ,se esconde

'.' 'por
e pDS, pil,ra as eleiÇões ;äe hovembro.�· Udo Wagner Foi: na ArVieg.; onde o Dentre as borilhantes c trÇlz da ,.bandeira dê "so:
e \'\Temer, Schuster fatão' a dupla, isto ·é 'cérto...A',;, pal'hlmentar condamou' à' colocações do deputado, "daí", ba:i:�:a normas, de- ,

gqfa; c.gI.andeJ��rte. dós:p�felist��,;.rePltdialll. as vip.di-� partidpà1ção 'política, "ú-" destacam-se: "Brasília se netos e pugam o'. dinhei

ta!!_ PE!�sp�is e,':vinga;nças,;.pol!tiéas que estão ,seild'p'· nica for.ma de fura·r. o di!itancia c&da vez' mais 10, centraliza o caixa,

pr�ta�9plt�p.�s Elritte.: algúI1I�' Nd:érança�i 4<i; PDS. e' a·
.

triângulo. ge ferro' _qu� da:. realidade. A.' crise formando um" notável ,

· A\lministraçãö Municip�l.: O' 'grupd prétehde pássaf
G

nãb "'está na
.

Nação, mas .

be-ija-Qlão, do <fual. n�o'
aO- la,rgo' dó caso> .

. : \ ,�." ,

'

u.a,ram.'·,irim.. na estrutura do Estado escapam prefeitos e gö-,
r�*-

.

A cânÍpanh�' que se'. ()J>Jetlve tâzer é Ha e -naquilo que o cerca; veníadores" .
,

la;:�ynS()n Klelntibing"/ isto, é, tat\ma de questlÜllcW�. A LBA; em "onvênio o Estado tem o. poder e Esta �stç.toscracia é ,a;
las poUticas do

_ pessadô e acbDa de sigléUJ. Soubé-se '

com o Conselho Comc� �. repassa a crise para a so� ,poiada pelo estranho. ca·
q'®,: n� �es9'u.isa eôc��Íldada 'pelo PFL; a soma dos 'nitáäo de Guara..l"IJ.irim eE.

ci:ectade" "
. j)efensor .da pitalismo brÇl:s.HeiFO,

.

qu�

'V�to�"das� oPQSlç�s','';Jltre 400; entrevistados, supera .tã, repassan(;t'o .' à vÁri6s,' livre inkiativa" Afif D(. priv6ltiza,.'ludros e satia·

a.j.�?,;,c::���idélto ...�� ��DB_;, apár-êceIWo·"Wemer Schus· •

pré.escqlares do J!lluhiç�.>
/

míngos, disse· ClJ:ue Marx liza·'.:lprejuízos��.· E· ã. eha:

ter 'em .ségundô ·lugar.
.

fA 'pesqulsa-,-r-eveloo dados.,. , pio' materials didáHco�.' �s:tá sendo' ,desment:do� mada reseTv:a de "merGa� .

gua�?�� �,;sête c�,Y�s..\ � ..� _.... ,
'. .' ...•_.. P��flógico '

.

n9 .' valor
nQs próprios ,países' mar.

'

do, empresas pÚblic�s e

4 y,.,'·çerca de_ 2 ml�liQ� e 500 1011 �lelt?reS' aproximado de Cz$ . . .... . xi�tas, que já recónhe-' privadas criaças para não.

d�'Ye�ã�,. votar a prefeito,' e yereador nas pFoximas ,180 mil. Os rna�eriais', cem as pequenas e 'mi- competir" ..Afif observou

elci��es�:�JJ1SG.: "Em; t.;'/ä�jäneiro/ß8, $egttll(lo_ r <?' CQmpõen:�5e dji! bJ;.�nq\!�.4 çroempresas, que são o ql.le" o valor ,pago de .

��;- hfrVlam 2.329.3.)'O;ele�t.ores no'E�tado..0 p.razo dps- lógicos,., Uvros peda-. caldo. baSe da economia FGTS, PIS, F:insocia:l e

fmal de -cadastramento _ eleItoral � termInam no dla 6 gógicos, discos' infantis, .

dê sobTev'ivência, da qual., Previdência, $e fösse ge"

d€! agãstqJ cem d.i�s ,/án:tes das eleições. três . aparelhos ,de som

.

o� Bra�;il não foge à .' re-
. rido pelo pr�sidente 'da,

, :-* ........�.. c�he,ira:: FOip>astante 'Se.t!�a e ,no- 2xl e um aparehllO _:,xl, g'a. ,Facisc Udo 'Döhler, pre·
lâdâ"a illlsênc1a _do{prefeito'�Durval Vasel,>.ni!s; co- est,e ú.Wmo ,colocado à

'EI disse Ihais: "No Bra- s'den�e da Federação doS

)rie�óraçõe� de'�ai1ivetsáno_!da ACIJS;, com�. ajJ_lor1� °dispqs�:;:ão � ,da CoótdeÍta.. si\, 'os' empresários sãO Diretores' Lqjistas Udo

d��,�:,'�i;liot do Municipl()� O' secr� Panstein foi·o s�u. �Ol:ia Municipal de K formados na advers:'dade" 'Wagner" S).1perintenden-
rel>1ese!,)�ntet d:ucação. para o. treina..

e nao na universidade. t.e do Sesi Walmir EspiI'l"
. mento dos pProfessor�s qnquen�a e três, pot cen- dola ê. presidentes .'

de
.

C I'
.

.

'.""
',' munic;:ipais. - ': tó dá mão-de�obFa 'Ora. Associações Comerciais

..
' a:, ,·,,·.�.e..

'.

" ;_ Foram benef' ,o,s SroilrmE?iraa} (�8t me�lhõées) é i�- e' Industri�is dá rAegciIâJOS'. ; c, pré�escolares ' ca �
, '. ' IS o ,s m regls- O presidente da' ' ..

>

,

S A S S E· lid ddR:
' tro que Se somá- a' m�c· Sigolf Schünke,

.

coman-

': '. ;;, .

'.

-. i ,.'� .. ' �. ,; 'ßã:a:'l �
do

lo 'S�l; :a;��� de-obra íormal, reSliHan- qou I? ceTimonial.
.

..', '.. ,Gtan4�, Çortic�ira é" Cai- 'C'ORoREIO' 'DO' p'OVO' 2'
,"

O'9''t"ENIRGIA; coM (�Gosiö IDFo' CATt::' .
. :!Ca. O·Agua. (Mais' infot-. ..,. ,

.

.

'

...
: •..

"

, 7: -.;0 "

'

1! ..._-�-__.....__.-_IIIIIIiII_-....,- maçÕes:'" na p�gina 1J. '.' , '.,_ .

'
. -
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