
MEC-libeta Cz,' 19 'Illilbies .•ara 1_laçio da C-lUIS lia··FEIl .

COrno resultado da 111_\ Com 0.5 Cz$ 19 mi' milhõe$" Dentfe os Ct�f"�
tima audiência do preíeí lhões obtidos pela Pre" 146 milhões d�$tinados 'i;l

.

to, Durval Vasel ao Mi- feitura e outros Cz$ 6 execução da 650 projetos
nistro da Educação, Hu- milhões que a' própria comunítäríes, Cz$ .

. go Napoleão, aquele Mi- F:ERJ
.

havia recebido an- 1 .800.000,00 serão
.

des-
nístérío . confirmou a li- teríormente, possibiiita- .tínados a Jaraguá .do Sul,
beração da Cz$ 19 .mí- rão a construção do. ter- para _ hortas comunítä-
Jhões para a ·Fundação. �eiro bloco, numa área rias e outros equípamen-.
Educacional Regional Ja� de cerca de mil metros tos sociais. .Os recursos'
reguaense, destinados a' quadrados: que abrigará serão liberados até o fí-
amplia1ção do campus , bíblioteca, salas de aula, nal do mês- segundo .

o

Além destes recursos, . Q auditório e outras' de- títular da 'SEAC, Nélson
MEC liberou Cz$ 800 . pendências. r A diretora Proença.
mil como apoio pela rea- da FERJ,

.

Carla Schreí-. TAXIS:
lizaç�o do 5.9,CongreSso .ner, acredita que as 0- AUMENTAM' AS TARI:-
Estadual de. Educação bras possam ter início no FAS

' -

Municipal! realízado ,_ rio mês de setembro, após ,
Com o novo aumento dos

.mês de abril, em. Iara- cumpridos' os trâmites combustíveis em níveís
guá do Sul.

.-

legais como licitação pa- considerados, despropost- .

ra a mãodeobra e toma- tados, o ExecutivoMunict:
.

da de preços para a a- pal determinou o aumento
.

quísição de materiais. das . tarifas taxímétrícas,
SEAC: 1,8 MIlHÃO, o que ocorre na pränee
PARÁ JARAGUA ' '. desde quarta-feire, dia
A Secretaria Especial - 24- A Bandeirada pas:

de Ação Comunitária sou pata Cz$ 180,00..
[Seac], Governo do Es- Bandeira I _: Cz$ .•. ,

tado e '145 municípios,
. 150,00; Bandeira II Cz$

assinaram convênios e .180,00 o quilômetro ro
termos aditivos no valor dado e a. hora normal de
de Cz$ 1 bilhão e J 11 1 espera - Cz$ 1.000,00.

'

'SCAR trazEudóxi'a deBarros dia 12'
. .

.. A consagrada pianista' brasileira. Eudóxia
de Barros; fará um concerto ao próximo' dia 12
de setembro, às 20h30, na Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul, que a contratou.
para a apresentação. Eudó�ia foi solista de fa
mosas

. orquestras' nacionais e internacionais e

se constitui num nome da primeira grandeza no

cenário musical brasileiro.
Ela dedica-se- também ao ensino do pia

no,
.

o que oportunízarä aos alunos. e praticantes
deste ínstrumento.: uma ocasiãc ímpar para. se

deleitar- com o concerto' de Eudóxia. O. Ingres:
SO custará 'Cz$ 200,00 e aguarda-se uma pre
sença maciça de público para prestigiar o even-

to cultural.
.

\

lju-aguã do Sul/SC, de 21-08 a 02-09-1988 Ano 70 N," 3.503 Cz$ 50,00

1t00lnageos 'cívicas,' 'marcarão a Semana da Pátria
líares se envolvam' nas

homenagens cívicas, se

guncto o secretário licen
ciado Balduíno Raulír
no;

Uma homenagem CIVI- OS organizadores, da'
Ci defronte a Prefeiiúra Semana da pát:J;ia _deóidi-
Municipal, marcará na ram que somente Os

q�,ihta-feira, dia i.9 de grandes colégios desfi-

slitembro, a abertura da ,larão no centro, com um

Semana da' Pátria. No···· mínimo de três pelotões
d�CoHer da semana as·'. por colégio, com alunos

,.

scHenidades terão . lugar. de 5a. séries em .díante.
. :nQS próprios estabeleci- A� escolas' da periferia
mentos de ensino. ' nas e do interior, díante das

qUél.i,s deverão se fazer
.

dificuldades de locomo
rßpresentar' autoridades � cão, desfilarão 'na pró
con!!tituidas do municí- .pría comunídede-. opor�_
pIo e convidados. O des- tunizando a que alunos,
f�le está programado pa- pais de .alunos €. famr
r� o dia 7, às 9h30, com �_"""""__�"" ����IIIIIIIÍ""_
a ,alocução do prefeito MALWEE É DESTAQUENACIONAL
Durval Vasel:

.

No desfile está, .pre
vlsta

.

.a participação dos
PraCinhas da FEB, Gru-

.. Po de Escoteiros, APAE,
C�ntro Educacional Evan�
gélic0, Heleodorô Bor
�es,. Valdete Piazera
Zimdars Holanda M:
Gonçalves, Roland Dorn
b�sch, Abdon Batista Di
v�nç. Providência,' Colé
gio. São LUís, uma repre
Sentação das Escolas Mu
�icipai$, ,Sociedades ,

.

de
-4:,iro ao Alvo e Corpo de
aolllbeiros VollmtáriÇ)s,

A incumbência da or- .

ganização. da sessão de
abertura da Semana da
'pátria coube ao Colégio

\ São Luís. O, ato está
marcado para quinta-Iei
ra, dia r ,9, às 8 horas,
defronte a Prefeitura Mu>

. nicípal .

Segundo dados ainda em fase de' preparação .

final pela Revista Exame, da sua 'edição "Melhores

e Maiores", destaca-se nacionalmente a MALHAS

MALwEE S.A,· de Jaraguá do Sul, no setor de con-

fecções. ..

'

. ,

Primeira, colocação em produhvlrlade, .

Quarta' colocação em liquidez financeiFa ..
Sexta coloca'ção em capitalização,

. Décima-terceira colocação em faturamento·

Os índices acima demonstram bem o símbolo

d� pujança iodustrial, da Ma:wee,.· o que aj�da· ��
presE)ntar muito bém Jaragl1a. do Sul no ·Pals. O. u
Dico primeil'o lugar das empresas de Santa Catarma,

nesta classificação da Exame, cabe a MALWEE, que

ccliquH;;ta neste ano,; pela tßrce�r� vez consecutiva,

a primeira colocação ein prOdutIVIdade. ·E realmen

te: �ma grande conqui:�ta nos"seus 20 anos. '

A:ttTDAR O BRASIl, [Lo N;\0�!b1!ZlMAR 'NOSSAS

,nO,RESTAS, NOSSAS MONTANHAs E RIOS. 1

Aberta' a 2a. feira Agroindustrial
Guaremírim -abriu na mação completa da, Feira

tarde de sexta-feira,
.

dia Agroindustrial, ß relação
26, a programação do�seu das empresas partícípan
trigésimo-nono aníversä- tes e.a sugestão da As"
rio. de emancipelção,

-

cujo sociação Comercial, ln
evento maíor é a 2a . dustrial e Agrfcola' de
Feira Agroindustrial, com' Guaramirim para que a
50 empresas partícíparr' Feira se' realize a cada

. tes, que permanecerá a- três anos, paralelamen-.
berta a visitação públi-' te a Oktoberfest.

.

ca até o dia 04 de se- Confira, também, na
tembro , Uma série' de' página três, sobre o con:
atrações paralelas mar-' víte da Comissão Muni
carão o acöntecimento,

•

cípal do Meío-Ambíente
que pretende reunir pelo '. aos candidatos. a' prefei -.
menos çinquenta mil pes- to, acerca das suas pro
soas. Nas 'páginas 6 e 7 postas na área ambíen
desta edição, a progra- tal.

Sesi . inaugurou· o Centro' Esportivi
o Conselho Diretor da

Federaçãa. das Indústrias
do

.

J;:stado de Santa Ca
tarína-Fíesc ' (Sesi/Seneí]
esteve reunido na ma

nhã de sexta-feira, no
Clube Atlético Baependí.
para um encontro de tra
balho, cumprindo exten
sa agenda, no qual parti
cipou o conselheiro Jo
sé Carlos Neves, repre
sentante de Jaraguá do
Sul. A noite foi ·inaugu
raQo o Centro Esportivo
do -Sesi, a.Os fundos do
Centro de Atividades,
junto com o cerimonial
de abertura da fase final
da Olimpíada Sesiãna.

Com 5. 500m2. o Centro
Esportivo exigiu inves
timentos superiores a Cz$

,

110 milhões, aplicados no
.

ginásio de esportes _ (o
maior da cidade), campo
de futebol suíço, .canchas
de bolão, canchas de bo
cha (que iniciam na se-

gunda-feira), entre ou-

tras dependências. O
gináSio dispÕe de placar
eletrônico. .

Dur�nte ó '. encontro
com di'rigentes da Fiese.
foi tratado sobre a cons

tnição da cozinha indus-
. trial e do novo super
mercado do Sesi, na rua
Rio Branco.

pELO FONE � 72 - 0091

ARllMA EXPOSITORES CROMADOS
MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.;
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BONECAS VIVAS�-, O "

",'

;:'�:S'�e��ed�::� Gente &� Informácões
as inscrições ao 1 O�9_ Con- ',' "''( ,

,

curso -Bonecas Vivas; cu- .!!!!!!!!!!!!!!.!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
jo 'encerrameBto 'aconte-, Show", de Brechím-Rê- ra, das 10 as 2,lh, as 0- convidad0s na Associa
cerá dia 19 de' outubro, 'FORMATURAS'_ Dia bras já poderão ser apre- ção Recreativa Weg,:na
no C. 'A. Baependí. Ins- 1� aconteceu a colação cíadas, A 'promQção é ,qual o CP marcou , pre:
criç5es nas Lojas MP e de grau, des Formandos beneficente da Galerias sença,

'

Malion MÓveis. O Con do Centro de Ciências Açu-Açu e Lascaux. jun- , OS; LUNELU - As' pas
curso é a principal pro- Exatas' e Naturais da U- tamente com a Ação - sagens aéreas sorteadas
moção de arrecadação" níversídade Regional de Social da Jaraguã do Sul. no jantar da 'SCAR, sex�
de fundas do "Indus- Blumenau. fEm, Habilita- CONSTITUTIVA --. Du- ta-feira, oferecidas pe-,

tríal". cão de 1<;1 grau for- rante jantar festivo do Ia Aerolínees Argent�-'
NOItE ALEMÃ � Já amaram-se, Rúbia Chio- Rotary . Club de Guara: na/Agência' Cosmos, no
'Líons '"Centro' ,prepara dini Devigilli e Miraci mirim, dia 25. marcou trajeto Porto Alegre'
com , carinho "Uma Ribeiro é ein Habilita- presença o governador Buenos Aires-Porto A
Noite ,: Atemã; em .Jara- ção Bioiogia - Clotilde do Distritö-465, Ll:li� legl'e, contemplou o ca

guá: ',àG Sul", a,' unser Gonçalves e Senizia Ma- Robert-o Fraace. e -o ex-. sal, Antidi<i '€t' ,ßeatrizi
september ,fes�', progra- fra 'Pinto. governador "Marld.Soosa, Lunellí. Eles viajam no
mada para 9 de setembro, CHORINHO NOVO - � quando foi. entregue' 'a final-do- atier-ã:pés-,o nacs..�
no Baependí. com músi- Está em festa o lar do Carta, Constitutiva. do cimento do baby;
ce da. Banda Lyra da Au- casal Dorval Marcatto Rotareet Club de Gua« EUOOXIA - A SCAR
rora, O. cartão tem 'um Júnior e Cleonice Fritz- ramirim. O�- aconteci- trará no dia 12 de setem
custo de Cz$ �,mil e ke Marcatto.' E que nas- mento foi bastante pres- bro, pára apreseatêçãõ
além do sorteio de prê-: ceu no dia 17 de agosto 'tígíado, .úníca em Ja,raguá do Sul,
míos, . como lembrança o Bduardo, trazendo ale- INAUGURAÇÃO, Con-

;
a cö1lsag.rada pianista,

um caneco. grias aos vovós Durval corrida, ontem a noíte de renome internacional
AGRQ1NDUSTRlAL (Jutta) Marcatto e Heinz a inauguração .. de 'Centro' EU;XlÓdia" de Barros- O
Nadia Lucianí, da Ener [Syra) Fritzke, amigos e ESPQrtiVG', do" Sesi;' de concerto 'irrlciará às-
ge,- é a Rainha da 2a.· .Jeítores desta coluna. Se- Jar�glJ.á do' Sul, com 20h30miri e os ingressos
Feira Agroindustrial de

guem daqui os nossos a PíeS�a:_àa.:,.altá.:.'dire- custarão Cz$�200. A"'pr-o-
Cuaraininm, aberta on- parabénsl. iÇa0 da FieSe:- de- Ses-k'e moção. é de vulfO e me'"
tem. As Ia. e 2a. prililce-' 39 LEILÄO - Círculerr. do Senaí. Posteríorraenta rece o' prestígíamento de
sas São' Lindàlva Eng-ei-' do os convites para 'o houve recepção aos" todas.

'

mann �, Gabby Jahn e 39 Leilão de Arte' de FECASE - Até o' dia' 10
a garotá si�patia E-Ieilir Ja.raguá do Sul, márcaclo de setembro estão aber·
Boni. ':ijoje, '

dia 27, no
para sexta-feira; dia 2, tas na ,Academia de Mú-

Dianá;, '6aiJe çle aniver-
no Itáijara. Quinta-fei-., sica Carneirinho (Edi-f.

sário :' com o' "Ipanema
.... Miper) as inscrtiçóes ao

,

1J-'Festival' da Cançãõ
Sertaneja c!e Jaraguá do
Sul (Fecase), programa
do para 16 de do próximo
mês, no GináSio Artur -,

: <fi 5i_.
� �

'._" �>,., i-
.

A r;t: da rr:�I�_a_ _:1J61.., rél6g108, pulseiras, ríméls, âllanças"

pr.tUla, artigOs em ouro e tudo o mala par.,

prelelltes Da

IvenidaRelaj'oa'ria'
Marechal De�doro 443 é .Getúli� Vargas n° 9

00- .H··�'o- ao ejvl(1ftlo.,' '"' J�_,.
Modà infanto·juvenil para real�r.
elegância de seus fUh08. Um c;atlnho

especial para o' seu bo.. goSto-
. Na Marechal Deodoro. 819- _ Jaraguá 'do Sw_ se.

Mamãe·'

COl'i-n,Boso

Coruja
, "Seus filhos merecem um. loja s6 para,eles.
LoI_"Mamle Coruja o castélo de: seu - relzlDho e

_�"a. En1�1dB parai,bebê; roupas- in-' j �

filDto-JUveDls, pelfomes, bijouterlas; artigos pua,

pleSéDt_ ,

"

.

' )

Rua DarIo do Rio, Branco 168 _ Fone 72-0695

,Dr.,
A ROUPA INFANTIL_,

": CIRURGIÃO DENTUSTA _ CRO-244f1

,Avenida'Getúlio Vargas, 97 jaragu:í do Sui... �.

�.u(... CeI. PrQcópio Gomés de O!Jvelra, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá dO Sul

\ ESCRITÓRIO DE �yOCACIA
PEREIRA OUVBRA,

Consultas, Pareceres e, Açoos sobre:
, Inventários· -' _Separaçõ,es - Divórcio
Alilnentos Cobranças· �. Inquili!Jato.
Contratos - Acidentes de,Trânsito
Con:flitos· dli! .Te.ups" - Legislação Agrária·
Questões ll�bl!fiHtf'têls - Apos�ntadöria -e
Pensão �"',.. s Criniin,.<ús e Júri.

J •• ;:;; ...,)/",
R,> J.', ra,Oliveira
LaÜiö'" €lira Ol1veir.a
,- , �E)'VOOAOOS

R, VVaH�r Marquar:dt, 356 - fone- (Res,,) n 2194 t·

Jaraguá do Sul

'JÕJAS - RELÓGIOS - PRESENTES

PRESENTF!"

SEMP'RE O MELHdR, PRESENTE·
Marechal Floriano nQ 29 - Feme 72 - HH 1

.Müller. '

CAS:AMENTos' _, -On-
tem. día . 26, na. Matriz"
Genésio Russí/ Isoldi Re>
drígues e hoje, tam:bénr-

, na Matriz, as, -llh-ElOir
Mayer/I�ene Dias Mayer
e às 18h-Samir Sandro
Fodí/Leoníta " Buzzí.
KING KONG, - ('King..;
Kong. 2", mui:{o. terror
é ação na tela do eine
Jareguã.. a nova super
produção de Dino de
Laurentís. Neste sábado
e domingo as 19h15 e
21h15' e de segunda à
quinta-feira, sempre às,
20, nO-las. Censura, 10., ,a\

I"nos.
-

"

DESTAQUES ....:..
, A Mal- "

wee, Mârisol e Weg MÓ·
tores, estão entre as 16
empresas de SC quê' -se-
rão destaque da Revi�
tá Exame" na 'saa ediçàu é"
'anual "Melhores e ·:Mai, ·

ores"; a' ser pu'bl\tcad:�.
em setemoro, Todas com;' ,

colö'Ca�Õ'es,'honbrésas-.,
ROT'Ä.'RY - O<'!WttlrY
Club de Jarag�á do Sul
tem' deSde o diã ....z;· um
nov-o,-companhéiro; ,

Foi
emplacado o Dr; Viê�r
(Júlía) Enilme.lilooerf'et\
Filho. Promotor de Jus'
tiça eJ? Guaramirim.

DEBUI'ANTES DO,
C._ A. ß.AEPENDI ..

Já são conhecidas- to·
das .

as meninas-mo.ças
que debutarão no dia 14
de outubro,' no· C: A.
Baep.en<Íi. São�..elas: Alesr.

-

sanara Garti, Alessan-
drà: I.;ombardrmdi '. N
lexandra éohen" Àles
sandra da Sílva, Andréa
Cláudia da Costa, An
,dréa. Frue.t, Cássia' Adri"
ana Gonçalves; Cláudia'
'Egger;t� Claudine Plazera .

, Cristiane, Vasel, Deborah
PanIck Lueäers, Deyse
'Adriana . Lombardi, Fer
nanda

'

Cagnetiit Geisà
Milene 'LorencettL Gia
na Thais Kaufmann, Ja
naina Paterno, Ju1íane
,Teles Schulz, Katerine
Schwinder, Kelly Bran
,(leilburg, Laisa Prim, Lu
ciane Ristow, Mara' Ro-

'

sana Vieira, Mara' Rú
bia Piazz-él; Raquel· Kin
der, Sara Simone Siebert;
'S�mone Vivian Dams,
Saraya Zancanella, Va
nessa 'Mühlmann, Juliana'
Karina. Bartsch e Luciarre
Valle.

� "

-Bar.ào'do-Río,aran-Co, sala 4" .

FONE:'n.2807
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Candidato,s a preleilo cDRvidados a ·expor proposlas na área aßlbienlal�
A Comissão Municipal

de ,Defesa do Meio Am7 .

biente, órgãO déliberaW
vo e de -assessona ao E

xecutivo na área ambi
ental, decidiu por con
vidar OS candidatos a

prefeito de Jaraguá do

sul para uma exposição

Concurso .. , de
Fa'nlarras

A Fundação' Cultural
dé Jaraguâ do Sul já vem

mantendo os contactos
para a realizáção no mês
de outubro, em data ,a

. '. . \
determínar- do IV Con-
curso de Fanfarras, pro
moção que anualmente
ganha novo 'aspecto pelo
brilhantismo e cedência
dqs participantes. Pard
a abertura, programa-se·
a vinda de uma' íaníerra
do Rio Grande do. Sui ,

Já está decidida
.

pela
elímínação da categoria
de fanfarra simples e e.n

ocntrapartíde 'a premia
ç'a_o será melhorada 'nas

demais, categorias, ,per
mítíndo desta forma ,U'
ina participação .maís e

Uva das fanfarras con-

correntes. '\

das suas propostas' na á

re,d. O objetivo é ouvir
os candidatos" uma. for
ma democrätíca de co-:r
tribuir ao próprio J>lO
grama, de governo, per
mitindo o debate e su

gestões. haja ,vista' que
Jaraguá deixou de ser a

cidade provinciana, de
antanho e necessita de
uma maior aproximação
entre a comunidade e es

órgãos executores.

Os cand�datos' serão
ouvidos índividualmente,
em d�tas �ré-definidas a

partir do dia 12 de se

tembro, neste ' ordem, a�
certada através de ';or
teio: Victor Bauer, Alte
vir Fogaça Júnior, Ivo

. Konell. Clemente Mannes
e 'Sávio Píazera de Aze
vedo. No final, a Com
dema pretende um de
bate público, com a par
ticipação de todos os can

didatos e a comunidade,
o que pode 'ser, conside
rado inédito a nível de
de Jaraguä do Sul.

PROMOTORIA ACATA
O Promotor de Justiça

SC'AR: Coral nas finais do Festival
A secretária de Cultu

ra, Esporte e Turismo de
Santa Catarina, ,Zuleika,
Mussi' Lenzí. marcou pra
serrca em Jaraguá do Sul,
sábado, durante a realí-;

zação da etapa regional
do I Festival

-

do Canto
Coral Catarinense.. que
reuniu cinco Corais de,
dois municípios, dos 16
convidados. Participa
ram do Festival o Coral
Universltârio de Joinvil
le, 'Coral Evangélico �a
raguá, Coral da SCA!t,
Coral Cristo Bom Pastor
e Coral Cristo Salvador.

As apresentações acon

teceram na recreativa da
'

Marisol, que apoiou a

"iniciativa.

O Coral da SCAR e o

Cöral Uníversítérío .clas

sífícaram-sa para a eta
pa final, marcada para os

dias 29 e 30 de outubro,
no CIC. em Florianópo
lis. O maestro Tel,lilo
Locatelli é O coordenador
do Festival. 0 CaIaI da
SCAR, marcou . presença
quinta-feira," día 24" na

Capital, no CiclO de. In.
tárpretes Catarinenses.

Creches institucionai's terão 'início 'em ou-lubro
As áreas de saúde e

assistência social do Mu
nícípío têm apresentado
nós últimos anos um a

vanço significativo, com

.a construção e implanta-
ção de creches e postos
de saúde. Para o mês de
outubro está prevista a

a�jvação das, primeiras
crecl:_les institucionais

,(formais) da ' Prefeitura
Muniç:ipal de Jaraguá do
Su.l, que conclui as de
pendências físicas.'

';Consoante a Coordena-

.dora das creches, Ser
vanda Beber, na Barra
do Rio Cerro s�rão a-

tendidas 150 crianças na'

creche (ber.çário e mater
nal) e outro tanto,' na

pté-escola, constante do

complexo, qUe é compl€"
tado, pß10 posto de saú

de, inaugurado há pouco.,
A prinCípio vão ser a

tendidas 80 crianças.
Nas creches dá Vila

Lenzi e Vila Lalau, 150

cfianças em, cada' uma

vão ser atend�das, mas

inicialmente a clientela
será de' 50 crianças, fi-,
lhas de· pais operários e

de famílias, carentes. Os
casos sociais serão igual
mente atendidos, mas

numa etapa posteríor,
'diz Servanda.

,

E além das ereches
formais, Jaraguä do Sul
conta com ,32 creches
domici�iates; que dão a

tendimento a: 200 crian
ças, em diversos bairros
da cidade.

Dr. Arísteu Lenzí, acatou
a denúncia formulada
pela Comdema, subscri-'
ta por todos 0S seus mem
bros, secretãríado muni
cipal e pelo próprio pre
feito, que' solicitava me

didas legai� e cabíveis
,

contra .Arthur Spíess,' que'
devastou uma' grande á

tea de sua propriedade
no Ribeirão .Grande do
Norte e na Serra do Boi. '

comprometendo os recur'
,
sÇ>s hídricos da região', e

.

o equilíbrio ecológíco ,

A área fi considerada de
preservação permanente'
e. a pedido 'da Promote-

, ria, a Comdema reúne
novos elementos, para a

competente .abertura de
uma ação centra Spíess,
As chences de êxito" são

;

reais.

Iniciad_' a, cam'plnha em Schroeder
SCHROEDER - Os can

didatos homologados nas
.; convenções dos seus par
tidos e agora já regis
trados na justiça eleito
ral, estão em plena cam

panha neste Município.
O PDS, governista em

Schroeder, lançon
"

Ade-
,

mar Píske e Ademir
'Fischer 'a prefeito e vice
e, à vereança, Os nomes'
de Arno Döge, Cândido
Walz, Carmelo Pasquallí,
Curt Hackbarth, Igon
Cristiano Volles, Iria
Erdmann, Mário Zanella,
Paulo Schewínskí, Valé-
no Fischer, Nivaldo,
Lombardi 'e Hari Zer-
bili.

O pMOB( lançou Guí
sela Luzia Steilein Ris
tau a prefeita e Adernar
Maass a vice. A verea

dor concorrem WaHy
.Iurck, Wendehn Salo-'

.

mon, Bruno Muchalski,
Osvaldo Gíampícollo ,é
Hélio Ronchi . E' o J>FL
que não .colígou-se e

tampouco lançou 'candi'
dato ao Executivo, vai
"apoiar ó POS, mas con

corre com nomes ave,

reança:, Hílenar Rubens
Hertel. Valdenlira Streit,
Orivaldo Correa, Márcia
Rosängela <Fischer Jahn,
Aleixo Trombelli, Alíber..
to Hefter e Marcos Sa
lomon ,

, Disputa ";bipolariza em Massaranduba
MASSARANDUBA - Adro Císz, Valmor Mel-

v
,

campenha política em chíoretto, Jacob, Kasmírs-
Messaranduba, dqfínidas ki e Realdíno Maser;
as candidaturas, já' se O PMOB,

,

às, eleições
iniciou. O PFL confír- de novembro, lançou'

.

a
mou . Dávío Leu como prefeito o atual více
candid;ato

.

a prefeito e Rolf Reinke e a vice'
.Raímund Zimdars a vi"

'

prefeito, Valdir Batista ('

ce-prefeito
.

e, para vere- Lezsrís. Para o cargo de
ador, concorrem 'Alois vereador .concorrem: A
Koslopp, Herbert Gehr-, demir Sprung, Aristides
ke, Cândido Brych, João Tassi, Carmelino' Polsan, .

'

Carlos Martins, Arthur' Hilário Rietter, Romeo
Keunecke, . José Roberto _Schmidt, Victor Plácid0
Maba•.OÍívio

, Buzzi, Or- Micheluzzi, Augusto Cot
lando D€retti,'· Alcido', chéUo, Gerhold" Jensen,
.Milbratz, Armando

.

Ron- Üno De Prá, Felipe Za-
chi, Paulo Ramos, Arröld bel, Mauro Ângelo Laz
Sasse, -Ehrfried Sasse;' zaris, Antonio de Souza,
Jose Santos Marcelino, Silvério Galczinskii João
Felippe Berndt, Alfredo Müller Filho, AbiUo Za..
Ranghettl, Ade.m.ar João notti, 'Donato Petry,' Má
,Leschinski, Vilson Eichs-' rio Sasse e Amin Stas
tadt Olávio' Dere:tti, Pe- sun.

DU. RITA DE CASSlA GRUBBA
FISIOTERAPeUTA, - 3404/F ,

,Curso de Especializà,ção pelo Método
Bdbath (neurologia)'

.

_; Atendim,entö fisioter�piCo em recupe
ração de fra.!uras, pt::oblemas. de coluna,
reumatismos, derrames e paralisias·
...... Atendimentos partiCulares ,·CGIl! !lora
marcada - Fone '12·085.0

.

,_c:...!{uu �esideDte EJlitácl0 Péssoa',651
(,

,,' .

4 .,.
.,

c' ,'C,)'
'1',

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Jar�S\lfd�.;�hl)�m��a .iJ�...2�dê �gós� ªJ)2,a�',$NemJjr,O' dê.·l�88 (!' O'>l�R!'lflrt;J'
-. ANIVERSARIANTES Editál 16.206 de 16.08.88 E�l��1 16.20�- d: 16.08.88 .

Falém anOS' hoje: 27

' .

"Luiz ,c8J.11OS' bbel e De· Val!Dor Wlltiert e Márià
. P' ·1-·!lS, lIe'··.·. D,_salieltlS'

Sra- ,Ruth Kienen' niSe Raulino
.

de FAtllDl'" Ccltafesta ..... ...

Henn
.

SI" A'lb t b'
.. Ele, brasileiro, . solteiro, Ele bra '1:-.; I

, .

.

er o S iar-
I.'

.. Slln:lfQ, so teíro MAR'
--

d�latti, Sra. 'Lerry Maria operador' de máquina, operário, natural de' Luí� giatro CivU��ti,G1��' Ofieial do ktl.
Silva dos Reis (C.orupé).

natural de Rio dos Ce- Alves. neste Estado, do. ta,k,. d� Saota Catarilta Brasü f
.

� Jaraguá dó Sul. ßa.'

dros nest E t d d
("__Ao '0 ·bi:.. ..:a

• • IZ aabér que comparecerem -.

Sr. Wllson Beggentcss,
' e· s a o" 0- miciliado e residente na btiß!f! eDdüIUC) OI dGcumeatos' aiaidos pel'ä lei a fim � ..... ,

Srta. Mirian Bauer, Sr.'
míeilíado e residente em Rua Joaquim Francisco

a I rem, para CUIE. ,81 ae.rulDteI:
• ,16

Agostinho da Silva Du-
Ilha ela Figueira, rieste de Paula, I nesta cidade Estado,

.

domiciliada e Marcon.·
'

!éH!tß, S(. 'ilv,o
..

Rístau
distrito, filho de Arthur filho de Leopoldo WÜ� residente na Rua Angelo Edital' 16.214 de 18.08.88

(Schroeder), .

Olga Luer
Zabel e Virginia Deret: bert e de Vitorina WH-

Schiochet, 101, nesta cí- Edemar de Oliveira Sou-

ders, Aline. Letícia Fro- ti Zabel. bert. dade, filha de Adilon za e Sílvana Winter

ehner (Schroeder), Pa _

Ela, brasileira, solteira, Ela, brasiléira, solteira
Fernandes da Silva e de �e, b,r,a,sileiro.. solteíro,'

trícía Dan'iella Iilha E'-' operária, natural de Ja- operária. natural de Bar- Cecília Siqueira !da Sil d t
.

'

,
' 1 - ln us nano, natural' de

�uardQ (Beatrice Beh�. raguá do Sul, dÓJuicilia-. ra Velha, neste Estado.
va. Braço do Norte, neste

líng] Gomes.
da .e residente em Iiha domiciliada e residente Edítal 16211 de i7088°. E t d d• • • U' S � .

o,. omíciliedo e

Dia, ,.28 d� 'agÓSt,Q: .;

da Figueira, neste dis- em Rua Joínvílle, nesta Cezárto Sevegnant e Már- residente na Rua Alber-

Stil. Emma,; Bleich, Sra.
tríto, filha de José Rau-, cidade. filha de Nísío Ecia Vieenzi

.

to Sant,os Dumont, 450,

Norma' La'nge
. '. Krogel

líno e
.

V,êrena'
.

Drews Catafesta e de 'Catarina
le. brasíleíro solt t d

.

'
, "

'

,
. euo, nes a Cl ade filho de A-

(Schroeder], Sr. Rudi Ratl,lino.. Junkes Catafesta. operano, natural de Ja- lexandre de Oliveira

Konell, Sra. Teonlla Ro- NASCIMENTOS
Edital 16.208 de 16.08�S;8 raguá do Sul, domicilia- Souza e de' Luzia Uliano

. maní,' Ildemar Steinbach .
.-

Laércio 10sé Leont e Ra-
do e residente em Estra-' de Souza.

Dhl" 29 de agosto Dia 27 de Juho quel de Fátima' Sardag-
da Santa Luzia, ,neste Ela, brasileira, solteira,

Sr. " Cléudío Germano Ana Carla, . filha de na distrito,'. filho de Arth,ur programadora de com-

Herbst. Sr. Arno Schmitz Milton (Sandra) Vogel Ele, brasileiro, solteiro, Sevegnani e de Angelina putação, natural de. Ja-

Sr.iAmaurí Krause.. Sr: Dia 07 de Ago.sto operário, natural de Ja-
Maffazzolh Sevegnaní .

. raguá do Sul, domicilia-

Leomer .' Adolfo Leier, Denise, filha de Antô- raguá do .Sul, domícílía-
Ela,' brasileira, solteira da

.

e residente na Rua

Carlos Günther Heínzle,' nío (Olívia]. Lescowítz: do e residente na Rua comerciária,' natural d�' Dona Matilde, 50, nesta

.. Sr. Heins Ziemer,," Sr. Juliano, filho de Ivolnei .01 - João Pessoa,' neste Jaraguä do Sul, domicí- . cidade, filha de Claudio

. Haroldo Wolskí, Ade- (Zenilda Lombardi. distrito, . filho de, Amaria
liada .

e residente em San- Vicente Winter e de' Irm-

mar Oswaldo Borges.
Dia 10 de Agosto- Leoni e de Valdíra Lan- t� Luzia, -nests distrito, gard Bartel Winter.

Srta. Márgaret ,Denise Regiani, �ilha de Alí� ge L�oiü.
fIlha de Germano Vicen-

.

Edital 16.215 de 18.08.88

Schlnidt, Walter Lueders rio (Odinéia) Dalri Ela, brasileira, .solteira zi e de Olivia Ossener Ademar Streber e Ivone

Soniia-filha'
.

Ariovald6 Dia 11 de Agosto comerciária; natural d� Vicenzi.. , SchulIe

(Ellên�Sílvia) Hansen; .Rlii • :tyiarilia,. filha de Os. Pouso RedQIido, neste E�ital 16.212 de' 17.08.88 Ele, . brasileiro, solteiro·

aarg.
.

'.' :. mar (Tusnelda) Schmidt Estado. domiciliada e
Copia recebida do car- operário,. natural de Ja�

Ola SO dê ,�góstö'
.

" ',; Dia 12 d� Agosto' residente na Rua Alber-
tório de Indaial. neste raguá do Sul, domicilia-

Sra. Ivone Stange.- 'WH: Diana, filha de. Jorge to Santos Dumont, 555, .

Estado. do e residente .em Rio'

sah' Ed;uätdo-filho Wil-' (�ari2'ie) i.\Terbinen; Tiago, nesta cidade, filha de
Leonircio 'Fércio da, Vei- da Luz I, neste distrito'

san (Rúbia) Rebelo, Jeàn;'
fllho de l'4oacir e Rosau' Hilário Sardagna e de gà e _Rosam� Qemetrio .' .filho de Al�ino Strebe;

ny Aparecida Kazmiers- gela) Schmitz. Til�a Sardagna. Ele, . brasileiro,. solteiro; e de Maria Cardozo stre-

ki;. Fabiola' -é
'

Gabriel-fi- Dia 13 de Agosto Edital 16.209 de 17.08.88 vendedor, natural de In- ber.

lhos Moadr" lAlbany) Janice, fÚha de Luiz Alcides Buzzi e: Dilce 'da daial,.' neste Estado,' do- Ela, brasileira, solteira

Sens, Sra. Maria Stein, (EIfiilia) Ferreira do Nas- Costa miciliado e residente na operária, natural de TaiÓ:

Sr; Angel() Scheuer,
cimento; Daniele, filha Ele, brasileiro, solteiro, Rua Guaramirim, 246, Ilieste Estada, ;domidlia-

Ivo
. Menestrini,. João de Daniel (Llsete) Feder; motorista, riatural de nesta cidade, filho de· da e residente na 'Rua

Oe€hsler, Dalmir' José L,eandro, filho de Rogé� Guaramirim, neste Esta- Manoel Hilário da Veiga Bertha Weege, nesta ci.

Rubi'nL. .

no (Salete) Petry do, domiciliado e resi-
e de Veneranda da Vei- daçle, filha de

.

Atoli

Dia 31 de agosto
Dia 15 de, Agosto . dente, em Caixa DiAgua ga. 'Schtlile e de Helga Schul-

Sra'.. Yvonne' Alice André, filho de Carlos em Guaratnirim, neste
Ela,' brasileira, solteira, Ie .

. S�hmöckel Gonçalves, Sr. (Marlete) Cesconetto" Estado, filho de Eugênio operária, ,natural de ln- Edital 16,216 de 18.08.88

DeCio Raul Piaz.era-Vice A�Í'el, filho de Adola; Buzzi e ,de ClemeI'lÍina: daial, neste Estado, do- Orlando. Rodrigues e

PrefeitO Ml:mieipal, Sr. (Lucia) Koch Buzzi. miciliada e residente na Claudete Mari,a Wander-

Tarcício Satier, Sr. Sieg-
Dia 16 de' Agost'{) EIa, brasileira, solteira Rua Prefeito Erich Klei- wege•

.
mar Ehlert, Sr. José Éae- Samara, 'filha de Agos� operáriá, natural de Ibi� ne, 154 em Indaial, nes- Ele;.' brasileiro, solteiro,

umte,' Sr. Lauro. Adenlir . t�nho (Marlen�) Albano; rama� neste Estado, do-
te Estado! filha de José pintor, natural de Bigua

_BortoHnh Sra. fIilda
'\ anderson, filho de Wil- miciliada e -residente na

Demétrio. e de· Solmira (çú, neste Estado, domi

Henschel Brunner (8: }lau- ,san (�oana), Souza; Mai- Rua Walter Marquardt, Demétri,o. cilIado e residente . em

lo), Sr .. Rudi .Nei' dos', con, fllho de.Marcos (Sil- 1.8�6, nesta cidade, fi.;
Edital 16.213 de 17.08.88 Estrada Nova, neste dis-

Santos, 'Sr, '�emardo Fo� ,,:ia) ,Machado; CIeide, lha de Pedro da Costa Venancio Strychalki' e .trito, filho de Julío Ro-·.

di; � EmilUmo
.

Eugênio f11�a de AiJ,tônio
.

(Apa- e 'de Maria .'pacheco. Adriane Marcon
.

drigues e de Luziá Ro-

RÓSsio� Mário L. Olskat r��l,da) Sténge,r.; Bruna: Edital 16.210 de 17.08.88' Ele, brasileiro, sol-teiro, drigues.

,,: Alison-f.ilho Edson (Inês hlhade Amarildo (Jure- Willy Häring e
.

Ideusui- operador de máqUina, Ela, brasileira, solteirá,

Dà�mannrMülleL' '. ma) Fagundes.
.' ta Fernandes da Silva natural de Benedi,to No- . do lãr," natural de Coro-

Dla';l� de',setembte
\ Ele. brasileiro; divorci- . va, neste 'Estado, domi- pá,' neste Estado, domich

Fäbiana Rafaela-filha Sra, Laura esposa de
ado, industriário, natu- ciliado e residente' na liada e residente em Es-

A:rl'el (Luc' ) P' Eg'gon J
-L.

d
ral d'e' Jara-'gua' do Sul' Rua Jose' B'auer, nes,ta' trad'a Nova, neste dI'slrl'-'

, Iene lzzolat-
, .... oao a Silva;

. ,

ti; em lHe; Sr, Fe�riando Juliana e Carlos Eduar-
dömíciliado e residente cidade, filho de Bernar- to, filha de Hercílio Wan-

Fischer,' Diana Sefd�l do, filhos ,José Carlos
. ná Rua. AngeÍo Schio- do Strychalki e de AlVi- derwegen e d� Avanir

(G()rupá), Hil (Luciana) de Andrade; C:het, 101, nesta cidade, nSl StryçhaikL .. da R?sa Wanderwegen..

ke, José Luís :' :�. Laerte 'Stein, Sr. Rudi
fHho de Guilherme Hä-' Ela, brasíleira, solteira, Edital 16.217 de 19.08.88

lànd Schillf, 'se
Brlans (Garuva), Dr. Wal- 'ring' e de Almidé):'':;E,eli,p;l' operária' natural de .Cam-· Rubens Kroeger é Tete-

Kreis, Evelásfo,�iugenl0 ter Geànano Hehrens' Pi Häring � ��;�,;t,�í,/
.

,t,,",.
PO Largo,. Paraná, domi- sinha Marizete Lago

Rossio,' .
\ . --:

' SPa: lEdeltr.aud Reillk�
. Ela, brasileira,· "solteira'

. ciliada e .residente na .. Ele, brasileiro, solfeiro,

Dl'a 02 de de s.etembro Ki�ste'r, .Alex B61duan
tétnica, em Raio X,' :ria�'· Rué,l José Bauer,

.

nesta marceneiro, natural de

, Edemir Siqueira.
tural de Tijucas; nest�· cidack filha de Angelo' (Continua' na págind 5)

Marcon' e. de .

Adelina

Lá c'io
,.,'

Respeite. ,- a'
.

slnalizàçio . cio .

�r�slto.
. Somos todos 'responsáveis

.

peliJ, seguran,ça.

:"1. '

ii ··Aut. 'Esc.la
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'

. . .........
l'lefltleale Ge#Ilo,�·::à+ . ... , .;� Ira '� '. III KUi i .',WIR'.Jlsta.do, domlcill-aqo � Ie'

• .

.' � Li.::;Jll!i!#z:v.� :., _ "."
, '. 4, .. �

�," ... '

.. 'J_' ''',..

sídertte ' -na� - lBert-ha � per4Q.ck),dtt ,.a�t8 5.•", ,.Cul�, ',ac funç\\o pr�l' ferIda ao melhor
,

tex�o progrªP.J,a,aa I�JlP.��Q' à�
weege'í nesta cídade, :fi- o�t��fo, n�. au.di�Ào ,dP· pua do

.

F�s,tiv;«l I� ,de.s- original, �eltrÇ>r diretor, 9h�O ne Sç� P,ru:a �"
lho de RadI Kr�e�er � -ãe Síndícete .dÇ) V��uá:riQ) 'pel't.a..r Qrs� :crí1içq do

:

melhor ,�tor, melhor a- entrege :99 r�g\l"apíe��p
ElVira Hanßmann Kfoe� ��rá realizacW.,o 2.9. Fa- ���ª��.� a ,�Jl� ,cri�k tríz, ,nlelllof c�!látio. m.e� � ���1�r�c�ep19� ac.e��ê'(
ger. ..•

.

tlVal.:� :Mostra, �QJlil�- .vidaq�_· ,d�� �: �QBta- IhOJ Qrigina}j�ade' 1figu· das' ativirWiQ�� _dO r.�,sli-,
Ela. brasileira, -sol�ii.'a, -ense e Regional ,de T�ea", )geó;l dat; ,p,e,çflS até ;OS -ríno) � melhor .montege,n val e' MÖ!!l�r�: de �ea·
cóS�ira. .neturel- 'de·' 'tro .:Es.tuQßnJrh .que .no \c���. -CoIl§�� «o a nível ger.al. I>ªtÇl o dia tro ,

:

Massaranduba, -neste Es· ano :Ba&tildoc,�Yolv;eu Jl6 F�\ivß;1 ,pál����. � -4lti- 13 .de &e��mQrol. ftcou

tado, domiciliada e -resi· gru.PO$1 A p'r�ta �go- vidades pâr�l�l�� ;Pêl.fa,.
O·

.'

B' i 'ti ."A p.a.
'

dente na 'Rua !l'dão -ce- ra ,é de uma malQl' élIJl� alunes de 1.9 e 2.9 graus.
i, fie._-ila ; IS ca, .. 411 AtiR:S 110.';as,'lôS 'St,ein, nesta cidade; plitude a .arte (j�i�a lla Os'lªl�Q$)de' .,�a. .a ·4al' -

fi�a de :JC?ãQ 'l:ago e de própri.a escole, q_l:ém rd�' sél'i� �e, d�· 2.9 �r.aJi \tq- Jtá 'c9JIl vi,tas a� (l.9
Maria 'Raffaeli' L-ago. preparar atores e públí-. maIi.Q ipar� ��D;lpnt� 4Sl,

. Fes!i:vsll e ){�tl'a Iara·
B41tal 16.218 de ·1�08.-88. cc iP8tadO �Ctrl�! C

. �QS;RA �e .�����O'i'djadUAtP' ·gu�Wi.e:� ��giÇ>nÇll 9.�'.
c.UQS JU,*l1D �q:b.1 e egun o aros ,ezar. c, (� �@pqs :��)nv "Qj.

. Teat{o ;.Est\u�'a�\il, y�
_ ._v.. ' ;I4p�llll. ' ,4.� A. wem,i.a,ç�o·será .eon-, .

ser 'I:éélU�QO I\QS eJias ·21

JQle, brasileiro. solteiro,
.

e 28 'de agosto, nas de-
inQustriilil, natural' de cJ:a:- dau�IOWicz neste Estado. domicilia· pendências da - Sociedade

. rAguá .do ·Sul. drunicilia7' - Ele, cbra.sUei·ro. .'lol�eifG. do e residente na
.

Rua Cultura Artística; a
-

I

do e -resident�- na �\la mot.orista. natural ,�e �4· A)jagoas, 85. nesta, cida-' Oficina Básica de Artes
Epitáçio PessQa, '206, nes- raguá �do Sul. domici'liai dei filho de �fredo João Cênicas, que objetiva
ta cidade, .fi�ho d� José do 'e 'residente ,n. :aua.�. . de Borba e de R� de propiciar, um m,aior em·

Helm.e:llo'iMarCÍli :e . '. oe sé Theodo.ro 'IUlJeh'p.. Oliveir,a Borba, ;basamentg aos profes"
HildegaTd �otz Mar· nesta ,cidade., lülho de EIl.. brasileira, solteira, sores -de educação' ,i!l�tÍB-

cbi,. Geraldo .Ranh e de :meHi�·- operária. nilturªl dei Ja- tica,· prinCipalmente _ (lS
Ela. >brasileira, solt�ira, sinRa Pelens ,RaM. raguá ,do .Su4, d()lIl�ilia- te.I1v�vi-d® ,no ,ProiNo
comerciante, natural ..de Ela; :bràsil�ira. sôlteira, ßa .-e relilltent� e!'li l�pa- Teàtro na ·fBscQla.·
14raguã.. do -Sul. domici- costureira. :.nat!.lr4;� :de,. cuzinho, n�ste distrito, -O l-retnail'rento -serÁ tU

li4da ·e 'residente na Rua Massaranâ.llba. n�'5te;Es.- filha dee Alindo Tribess rigido p�lo 'pr()fess9.r Be·,

JQio . Januario Â�oso. tado. -domiciliada e regi- e de Lilli Sacht T:ribess.
3.'3.19. :nesta ,cidade, .fi- dente ...em tLinha Teif'.gfá� Edital 16.225 de 22.08.88
lha ,de:lvo Glttojtar Au· fica em :Massal'iU'.du�a. Joio Carlos Salv.ador e

wellter· ·e de Iris 'Tri,bes neste Es�do. . fJi;',ta. ,di'! Rovena Klt!lllz
.

Os empresários reuni- go do trajeto; , gr�mde
Auwercter. . Vioente DOJIllMo,w,jr:z. -E! Ele. brasileiro, solteiro, dos lia' Associação "Co' l>ar,te de.struída 'por vân�
Edital 16.21:9 (de '19.08:88 de Ana. 'BIuhmüller 'pip.tor, natural' de Gua· lllerCial e Industrial de dalos. Como for�!Ia sa
Ak;;emlr ,Duarte e _61slane. Edital 16.222 ,de ,22.08;88. r�irim. neste --Estado, faTagu'4 ·.00 5úl.· ·fofam. '·:negQ..Q:r.�, :ß.� '��Jl!.�ti:fl�
Ma�lns -GODZaga AsteÄo 'Scl1appp e LOIle- dqmiciliado e residente unânimes eu. elogiul as sugerem umil rede de
C6,ta :recebida do CM- na Manske, né\ 'Rua João Carlos placas de sina.Hzaçijo proteção, de baixo cus-

tól'lo de NUa. �Nova Ele, brasileiro. solt:eil'(), �in, nesta Cidade, fi' implantadas p�la·· IQuni· to.

I.bltuba, . i1leste .&ta- operário•. natural de São' Ihp de Fridolino JOdquim cipaUdade, indicanqO Q�
llo�, José, 'neste Estado; -domi" H�rique -Salvador. e baiuQs, logradouros e

Eie, tbrasileiro. ,sol:1eíro. ciliado· .... ,e Fesidentn 'na dE;l Isaura. Salvador. jB!!�d:4s ,�o ,llll\llic;\ilü,? .me
torneiro .mecânico. natu· Rua Alagoas, 38, ,nesta Elll. btasiieit{l, solt�ira, tdi<!ª ,g� sU,gedú"se IOS"
ral"de 1oinvtlle, neste cidade, 'filho ,de PE!dro aqxiliar' de escritório, se '_stendidá na deplar
E�tado, d01!Ilictl-iado.e r-e- Schappo. e de 'Maria.E' '. ,n�tural _ de Massarandu" .. caÇa0 dos limites nlmü-

. siQe1lte nesta cidade, fi- lija 'G�ls'leictlter SchappO, ba1, neste Estado, d0.10ici· . cipais, em todo:; os aces·

lho de Avelino José 'Du- Ela, �brasileira; s.olteiJa,.· li�da e· reside:qt� em' S()S l'Rtm.c\PA.·
ar� é .de Valdevina Ro- aulfiliar dê ese(',�t6río" Rtf? 214, n'Q 61 em ��-a" €) �iDlul(i) ao uso t�
sa .'®uàrt�L natural de Jaragu;í do "gtta-Esquerdo, neste ÖlS· C1qovia . pelos pedee�e6
El�•.. '

'brasilei'Fa, solteira, Sul, ,domiciliad'êl> e, resi- 'tr'o, filha de Alwirp. e ciclistas foi defendIda,

,
do la);, natural de ,Imbi- dente, na iRua Adã0 N@' KJ.emz e:de' Asta. Gaedke mas que haja. ·a-subst�tui-
tuba, neste Estado, do· roschny, 256, nesta ö�a K�m�.

.

ção d� dêzenas de lâm-

mtçílíãda e· residentê em
.

de, -tUha de 'Eno ;M·anske '

padas queimadas ao Ion·
Vila 'Nova - Imbi'tuba, . e de Adelina N!)linbu1(:g

.

E$tal 16.226 de 23.08.88

��:la!s�:oFr!�:: G��· :'�:��i6.223 de 21.08.88 :!e�:::Un:edt e I· Mu_o,icj)iJl_S�aJJ_ardam índices do I,CM·
zaga' e de Erohctes Mar· Adtndq .Kanzler' Po Marta.· .El�,· brasilelfo, solteiro, A Secretaria da Fazen"
titla Gonzaga.

.

, de Lotitdes. Alves - aU;JCiliar de vendas, na- da do Estado': repassou
Etlltal 16.220 de 19.08.88 Elé, . brasileiro, solteiro, 1tullal dp. Jaragli'á, .do S]J.l, 'aos munici,p.ios catari
Pedro

. Martins e Sirlei te.celão, natural .ete �!la· -,dOflliciliado e residente nenses, nó dia 25, Cz$
�harkt. ramirim, neste lEstada, na· Rua Bertha Weegc, 226.214.446,00, que cor�

Ele,. brasileiro, 'Solteiro, domiciliado e residente I .�O, nesta ,cidade, fili}o -respondem ao '�bolã-o".
tecelãQ., natural' de Por,:" na rua Victor �Qs�nberg: de Egon. Marguardt:e��e rateado ppoporcionalri'len-..

to União. 'neste Estado, 2?5, nesta cldade, fi ,Ilse Butzl.ce, :Ma-Jgu�" : te segundo os ,mdictls
domiciliado .

e residente. nio de :-aulo �an.:?ler e Ela" brasiletra, solteua, . de ,partieipaçãP mo iCM
n� Rua Franciscu Stin- de Catarma fodl Kanzler. aUiXihar de costura. natu· t,:e, cada unidade muni"
gb.ên, n�s.ta cidadE';; filho Ela, brasileira. divorcia- ral de Rjo dos .C7�,);1ti)'S� <!ipat. :E, paja a:pu�'ar (lS
d� JOão Mártins e de da, do lar, natural de Tu- . neste Es,tad-O. domn::HÚ!l Indices �ficiais �pa::'a o
Maria Teresa. RiRe.ifo bªrã�, neste Estad�, do· da e resl{iente,!t)�<Ru!lf.91 P0KimO exerCÍcio, os

M�rtins,. ",
-

micillada e reSIdente 'na Barra do Rio CE!l;ro., socr-efärlos· 'e'XecutiNQS
mil, brasileira, solteira, na Rua Vi_ç:tor Re$eIloorg, neste distrito, filha de das Associações ce Mu.
operária, nat1:Iral de Poço 2%. nesfa. Cidade. {ilha Ivanildo Dalcanale e' de nicípios reúnem-se às 9h
Pr�fo - Iz:in�J).llimg\ J���t(> , ge _E.yarilito �êi Silva Al- Ana Fuzzi ..p�le", de' s�unda-ieÍtt'á, ßia �,
�lado, domicili'lda' e ves e de Atau de Castro '

, pa-ra,'a.análise fi'lJäl do
re�idente na Rua :Fran· Alv!'!s." . .

. :iE &Jara -que '-chegUé Be movimento econôll1i'co.
Çi�to Stin�hen, nesta. ci" Edital 16.224 de 22.08.8tL êOllbec1meatà 'de' tOdos,
daue. filha. ide ;Ant<lmto Alilartldp .Mfr.edo Borbq milDClet paSsar '0 }lresente
P$charki e de Hmtt.'Ií.l e . ligia Trlbess . �dJt�. q-ge será plibllcado
Ci.�, P�charki. Ele, brasileiro" solteiro, p�J.. ' lmpr:eDSa em Cartö

>- .�tal 16.221 de 22.08.88 . auxiliar administran��:�'II�·.; 'af1�ado du.

.�.� -Rahn e- �Ernte-Uw
. ,:natural . de .gua.ramiti'ílf�\'

. '

.

.l:5 �·�:�t- .

i
, .'

. .. 't.,.....
-

'.r.;'�
•

,::-*{�J

Défnl.ita li.' USO, da ciclovia

.�. :D-A' :��.::t;Rb:\
..,.,JLJ�t",,"'f.. r\_ .--,....,1 �'-f"".,,,,)-,. _J .!

.' A Prefeitura �'M.:�Hid'pal,
·lga. 'VeRE �. I) Cölégio
São' Luís, ao qual foi a-

tribyida a ,incumbência
,da

.

,Ol'�Z<l�O ,da sessão
,g_e ,_é�Q�ttJIt� _

da Semana
dca pátria, convid�m a

Na ,últiMJ,a' .. S�'f.t>ii�f�!Hl, ,JçqmH�4(l� ;para abriM
em Säo' Bento' dó . Su.l, a ,'lhahtar

.

jt\;·.:�()litlenagem.
S�c�taria de Desen �- � no dia:·�:,H��fd.t .,tembro.
vimento Urbano" �' ...J>�! às 8 hóras, ''defronte a

AlIltiiente (Sedurrtâ�: m�.:
. Prefeitura.

;;
\�

,..

',. ,

. '.

n�d.i�o ,�!llldido 9,� Sil;V�,:'
prof..es�,9r lo1Il:t'f�rs�tá�;�:
em' ;ApQ.�I'ana é dir�tqr.;-
do·9AtPc;;dfa,;T�tro ���ª"
te. I�Q ,çÍia 71 das' �1� às'
-l'8 -heres -e dia. -28; "das'

; 8h30 às I1h30 e das
1�h3.o às I1h30min. O
Projeto Teatrb na EscQla,
.este ano .em sua s'egun
da edilção,- está sendo am�
)pli�d:(). abT,ang�ndo, tarn
tb.'ém, M�ssª:r:tlnd�bJl, GUn
ramirim, Schroeder e Co

:ny>á, lll1.Wi�� tinte-, �

;g@n\g$- .sta ,*�lll1''\'I,ona
legião eseoli'.r.

E as polêmicàs' lomba·;
d�� vºlt�r�atP él' discus

·��9· ,A D,.la1,Qria. conside'
ra .um mal nec���rto. to
davia,

'

dentro' <dos pa
diõe$ oficiais e não co

Jno a '1llaiQria. A lumba-
1411 i�tr'QP� a Weg, .

na

-t=Ya- ,J�D:vil1e, tein 21c.ul
de altura, quando o' nor·
mal seria ,1()crn. Este é
apenas
pIos

um dos exem-

.

moveu a en�rega 'de es

palhadores de adubo or'

gânico, :a..dqu�tiá(Js 'com

recursos do Prourb, sen·
do beneficiados, nesta.

etapa, ,�s municípios de,
Schroedel' e 1'4assarandu-'
ba. ,:Jataguá do •..fiul vai
..receber o $QU pmvavel
mente. em setembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A' Associação' Comer: índustríal seja realízada então" -que se- construis� cando, pera tanto, " Z'J(,. ainda a situação das fa'"'
cíal, Industrial e Agríco- a cada três anos, coíncí: se no munícípío, o CT. ,dó imposto de renda. de- mílias que vivem nos ca-

. la de Guaramírím, du- díndo com o período de
.
No dia 20, dentro do pro- vido pelas. empresas.. a- 'sebre� construídos na

.

rante
.

a
.

reunião mensal
.

realização da Oktober' grama de aperf�içoameri·. ,través- da'
.

Lei' Sarney. ,
barranca do fio Itapocu,.

da egosto, discutiu a ne- fest, ,de Blumeneu. pois. to e treínamento empre- As empresas vêm sendo próximos da Policia Ro
cessidade de

I

se. criar U· acredita-se qUe atrairia saríal, foi realízado o- contactadas e os recur- doviátia Federal, em 'si
ma lei municipal, para um maior número 'de pú- curso sobre - "Importán . sos possibilitarão a com-. tuaç.ão· de perigo €ons.
possíbílitar , a concessão blico e de compradores' cía da - Admínístração pra de livros e outros' tente, Concluíu-ss que ca-
de mcentivos à Instale- para a Feira, Pertícípatíva", materíaís e um espaço beria a Prefeitura ·encon..

ção
.

de -noves índéstríes, A extensão para .Gua-' . ma�s amplo e, conforté- trar um novo .local, cosn
:

posto que nos últimos ramirim do Centro de ' O' presidente da ACI· vel.para os alunos realí- a devida infra-estrutura,
quatro' ,á:nos -

nada ,föi ,Treinamento do Senai AG, Aclíno. Feder, ínfor- zerem as suas pesquí 'pa·ra a transíerêncía des-
feito pl' atreír novos in- ,foi 'outra vez solicitada, mou que {oda a doeu- sas. sas famílías, com 'riláior
vestímentos . empresa- . dada a carência exísten- mentação : �stá registrada -,

'A AS$ptiação. discutiu segurança,
ríeís, Su.geriu-se, na. oca- '. te nó muníeípío de mão-; palia a- ímplantelção da :

C.,
I "

síão, que � Fei�� Agro-, de-obra especiali-zada, ou, bi.blioteca técnica, apli-
'

..
'I,qulnta empresas expõelll feira< "

� FEUZ ANIVERSARIO!

',. .. Nosso progresso. se deve ao espíríto ' de luta e criatividade'
, do: povo que junto constrói o seu id$l.

Associação�Colße:rcial, Industrial e 'lgrícDla
de ,Suaramirim'

.

.

. �

.

;

ACLINO FEDE�'
PRESIDENTE

A F�ira ,Agroindus-" tqchas BM,' Gráfica A-
.tna] é o principal evento , venida, Roja. Estiados
do programa de aníver .. Campígotto, Arte Calhas,
sári� de Guaramirim. O Computherhaus,

.

Lojas
município pretendemos- Klein e Rekinte Rustíko.:
trar a sua força índus-

.

Externamente
. expõem

.

'trial, coanercíel . e agrí-: os
:

seus produtos a W.
",

'cola, reunindo, exposito- Breitkopf Com. ,e Ind."
res no· Parque Munid- Carroçarias HC, Mo.
pal, constrP-ídQ especial- rettl-Jordan, Cia Jor-

,

. mente para estes acon-. dan da Veículos, Díma"
tecímeátos. O pavílhão gríl. Agrale Tratores,
de exposições, com 1.480 Pord Tratores, Com. Ind.
m2 de área construída Breíthaupt; Carroçeríes
abriga 66 'estendes, per- .Argi, Menegottl Veículos,,

tícípando as., seguintes
.

Veículos Stein, Comercial'
empresas: Estofados 14an- Zanata é Maestri Imple-
,nes, Loja Fímar, Malhas mentes Rodoviários.
Berlim, Gräfícä Guara- Câmara :a.omenqeia "

mírím,'. Schork Comércio . A Câmara de Verea�
de Tecidos, Luiz Schmitz, dores de Guaramírírn
Clímax Magaooe. Dark realiza domingo. dia 28,
Ind- Com. de Confecções, às 9h3Qmin,

,

no audító
Com. Ind. Breitháupt, , río da ÁCIAG,' sessão so
Prefeitura '.Municipal,' Iene para a concessão de
Weg Ouímíca, Móveis títulos honoríficos. Na
Berlim, Energe, Móveis ocasião vão receber o
Planolar. Fruet Malha!;!, titulo de "Cidadão Mono- ,

Wagner' TIiÇlnsp0r:t'es, �ário" o Dr. Irineu. Bia,W'
Granja Murqra, Malhas chi, Genuino Maiochi,
Cry;;, Josi Confecções,' '. Wolf Hein's Antonius,

, Industria de, M6veis, JB, 'Benjamin Decker, Luis
. Indústria de Móveis We- Séraio Va-le Walter Jens- ,

,

: ber, Iman. Polisolda. Ar- sen'" Neto,
'

Frida Meyer
tesana,to HB; Tomaselli' Jahn, Marta Ana Maluta
S. A., Telas Eggert, ARG .

e, eomo "Cidadã Bene··
Matenais de Consfrução, mértta", a Sra. 'Maurita
Silvestre Mannes, 'Bor: . Maria Rosa.

I
I'

ParaJJéns, Guaramírtm.

Hoje'no Dia do Munícípíö, a nossa homenagem a todos que
fazem do seu trabalho, o motivo da grandeza -de nosstt ter�a que

·�r1da.!

·Climax 'Maqazine
'

\ '

.....

Rua 28 de' AgostO, 1�343 - Fone: 73-0259
Guaramiiil'J,l-SC"

,- ',.,\

.".,' -GUARAMIRIM -'39 ANOS DE UNIÃO � TRABALHO

Neste momento' em q�e Guaramirim :fevive a comemoração de
mais um

- anAversário -como munlcipio autônomo, é-nos �rato sà\ldar a

toda ii! comllnidade, as classes produtoras•. autoridades l e &lOS que ,

,CQm o' seu trabalho contribuem para 'O engrandec1m�to. .

. ,
. A comemoração maio� destes 39 anos, é a reallzação" da Feira

AglolnálJStrial, um eSfo..ço que mostfa· 't9dá a· pujança e, a força' de
Guaranltrim n'il conteXto econômico' catarlnense.· Que todos sejam

. '. benVindos. Os aguardamos de braços e coração·. abertos. '

Prefeitura, Municipal de ,Guaramiri'ln
,

'

-tuÜltração ·José' Prefeito de Aguiar e Victor ,Kleine
� '.'

"

,"
"

I.

I

I,
I
./.Parabéns pelos teus 39 anos, de emancipação

política e administrativa.

Estamos or�lhosos' por
.

poder
.

participar

deste constante desenvolvimento.
.

Relojoaria Sasse
Rua 28 de Agosto, 1.728'

Fone: 73-0324

I ..

"

.

' (
�

�, � .

,:
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Guara.iri. ..Ira ,a ...rea e • sei polelcial ,ee " ,

"':F9i' aberta na tartíe ç:e -oTgantzattora'� '-uma
ontem, sexta-feira, coan Visitação de 50 mil pes'

, o desfile da área agríco- soas, nos dez dias da
Ia, a 2a. .Feíra Agroín- Feira; -superandoa marca

dustrial de Cueramírím, ,de 35,mil registrada em

estendendo·se até o dia
'

1984.
,

4 de setembro. A sole- Fazem parte da progra-
nídade de abertura hou- mação uma série de a-

ve-se a partir das' 16 ho: trações paralelas, coino
ras, no Parque de Bxpo- exibição de corais e

síções Perfeito Manuel grupos Iolelôrícos.
de Aguiar, localizado no shows, bailes' e solem-
ktD 54. da BR-280, quan- dades dos ·39 anos de

do; o prefeito José de emancipação politica é

Aiuia.r, acompanhado de adaaíntstretlva de Gua{a- Nf) .ené::err�mento, aia
a.toridadesl inaugurou mirim. Neste 'sábado, dia 4, domingo. ·às 8h3Omi'n,
o pavilhão e procedeu 21, a Feira oontínua 'com aconteoe,á mats uma a
a abertura da Feira- As um programa extenso, (presentação cultural,
1.9h aconteceu' show mu- às 15 horas' começa o COm o' Coral da Escola
sícal com o Conjunto Festival de Música.' prí-
"Os Aventureiros". meira eltrriínatóría. As
S�gundo ci coordena: 19h. o conjunto "Os Sen;'

dor geral, Jair Tomelin, sacíoneís" fará a apre
a Feira tem como ob- sentaçã-, de seu show

jeti'vo �nlQstra,r o poterr musical" e às 23 horas

cial econômico de' Gua- acontece o batlé de a

ramimn, reunindo em níversärío da cidade. na

1ß1 estendes (66 internos Sociedade 'Diana,. com

e 95 -externos) a maioria o conjunto gaúcho "Ipa
dos produtos agroíndus- nema", de Erechim.,'

'

tríaís. do município, no-. No domingo. dia 28. às'
tsdamente na área agrí: 9h, o Coral e Grupo FoI.
cela (arroz, banana, mí-. clórico do Colégi(:) São
lho), olericultura (pepí- Pedro abrem os festejos
ne, pimentão, palmito do día, no Parque de Ex�
qUe são· transformados pos1ções da Feira, em �e

eIll.' conservas) e indus- guida continua o Festí-
'tríel (móveis. química, val de Música, quando
têxtil e alimentícia), além serão classificados os 15

,,'dos pratos típi.cos e concorrentes. A tarde,
....._....� -----

atrações culturais. o conjunto' "Os Piezot: ------------�---,----..,.......-:-�,
,A . Feira funcionará tes' faz .uan show e. na

diariamente. aberta a seqüência s�rá apresen-
vísítação pública nos tada a dança tolclörícs
sábados e doiníngos das 'do boí-de-mamão-
9 às' 22 horas e nos de- Durante toda a pró-
maís dias das 17, às 22 .xíma semana a Feira . es·

horas. Durante o decor- ,t'ará aberta a vísítaçêo
rer. do, evento'haverá pública das 11 às ' 22
completo serviço de bar horas, sendo que na
e restaurante, onde a quinta-fei;ra haverá o

,principal atração serão show' musical da "Acl"'l
os pratos típicos, como o ve" e na sexta, do eori

Ca�cudo
.

recheado e as
-

junfo "Os Seresteirosll,
conservas. A comissão ambos de Guaramirim·

"A CADA NOVO ANIVERSÁRIO,' GUA�
RAMIRIl\'I SE ENGALANA E SE ENGRANDE
CE, PARA REAFIRMAR SUA DISpOSIÇÃO DE

CRESCER E DFSENVOtVER-SE EM SINTO
NIA 'COM OS ANSEIOS DE SEJJ FILHOS�

A CADA NOVO ANIVERSÁRIO DE GUA
RAMIRIM, A 'ENERGE S. A. SE ALEGRA E SE

ORGULHA DE SER PARTICIPE DESTE EN
GRANDECIMENTO FEITO pE �RABALHO E
'DE CONQUISTAS."

'

PARABENS, 'GUARAMIRlM'

ene,rge s. a.

aUlDeDtol, eipeewi
- _". .;: r,f'

Jqsé Dequech e c Grupo i(:': 'O. �R. ,ec>m\lflita?ção.
Pélclôríco da Escola AI- Guaramitim conta com
fredo Zimmermann'. A uma população de 18 mil
tarde, . palhaços e per- habitantes, m tndústnes,
sonagens Dísney aníma- príncípalmente tie mó
rão as cnanças e o con- veis. qufmica (tintas e

junto "Motíve, 5001" Ia- vernizes), têxtil (m�lhas),
rá a sua apresentação. alimentícia [conservas, '

.

benefícíeanento de arroz,
A Feira Agroíndustríal . ·carnes .e 'merenGla -'88(l0.

é uma promoção da lar);· ainda 1-0.5�
Prefeitura de Guarél.últ-' lecimentos coraereíaís e

rim, com o apoio da Câ- 45 .prestadores ca� s.ervi-
mara de 'V'erea.-clol"es, ços.> e. 'sua, 'tltiVidadé e·

ACIAG, ACA.R��C, conômica também esffl vol-
CJDASC, ' s.ANTt1R e falia' 'pi agf.í.cultura, sen
Si:nd�çato dQs Trabalha- do um ímportanta pro
dores R.ur,ais. A. -publící - 'dutor -de arroz,

'

milho,
dade esteve a cargo 'da 'bag,&\na"'e' veTdur-a. -

' ,

Foi tnaugurad'o junto a -RAINHA DO LAR o .show-Roon '4�s Cozinb.as
BerUm onde sendo exibidos os modelos de cozinhas Europa, C()IU

tecnologia tinternacional. � inauguração ocorreu 'no ,�ltIp)0:.4ta te,
do ®1l'ente mês, cOm a presença das sen.horas da C,_ �a,��
de Guarilmlrlm, Jaraguá do Sul, Corppá, e M:assarandubat� leGeudo

,
", muitos el�ios e apoio aos djretores pela nova têçntca desen'YOlvida.
,

'l'ambém no mesmo lOCal foi feito uma ..lestra .sobre �ll!1e�taçã.)
natllral ministratJa por Da. Katia, diretora do Cen1;ro de Reo�pel'êl·

"

çãó de Saúde .d� ltapecerica da Serra - �P. Estas, pesso�� f9ta� br.i�
dadas com um saboroso coquetel de prödutos preparados pelas, nu
tricionistas do grttpo Nutrimental na qual a Energe pretende as partes.
Cozinhas . Berlim Parabeniza Guaramirim por s�us �9 AllQS .,de, td6l�(tl1- ,

�-olvimento e Progresso; deste povo incansável e 'Trabalh�dor, para
buscar di_as mel,h.9res para nossa gehte.

,

'

P�ABENS GUARAMIRIM. P���U_�::-�__�_�

No -sáHde -.e domíngo.
días �' e 4 de setembro.
continua o Festival de
Música.' com a semifinal
� final, respectivamente.
Sendo que 'nc 'sábado
"Os ' Filhos da Querên·

.cia" rarão um -show e à
noite acontece o baile
de -coníratemízaçãe, na

Sociedade Diana, co.n o

'conjunto "Expresso J0'
vem", de Massara.nduba.

II

"

A GUARAMIRIM pelos seus 39 anos.. nossa saudação
. carmhose.

LojQ: A Barraquinh(l.
'.

de Francisco e Marli Scho�
/

,nua 28 de Agosto
Gual'amlrlm-SC-

R�a 28 de Agosto, n� 8

Gu",ramlrlm�SC-

Parabéns Guaral1lirlm,
.

39 Anoß de Em�c�pação POlitica
T,errlil pujante que retrata no seu povo, o progresso,
a liberdade e. o futuro de uma J1rande cidade.

Um..a homenagem da

'�)lrlefatos ,de Cimento lepasse ltda.
I _.'" .' ,

_ '
_

'_"

. ;.-

',� i1f�!�,\._.
',',,,. ,.
'::'�,,"i.i.,ÍÁ";!

Shaw - ROD,n ,de Cezinhas Berti·m

.,
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Confira a· eficiência da . nossos servtços.
Rua Bario do Rio Branco, 16S Fone: 72-06�5

, CRC-!C sob nl? 0015

_.. I!8crltas', filem e cODtibels
_posto de lteDda
R....tro de Micro-Empresa,

..
'

. - "�"

, II ,OtloPôdia 'ee 'lräumatolog;i_
DR. MARCOS R SUBTIL

" Urgências _ consultas _ ortopedía infa�
til e adulto. Membro' titular da Soe. BrasileI
re de .Ortopedia e 'Traumatölogia.

Av. Marechal Deodoro L512 _ Föne 72.2218

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CI�O
Tubos, fossas sépticas, catxes de gorduras, eaí-.
-xas de aterramento- calhas, palanques de varal
relo, palanques, de varal tipo "T"" palanques .de
cerca, palanques curvos para alambrados, t�bOS
para poço de diâmetros 80 e 100, mesas para lan-
'dionetes, tanques de lavar rcupasctubos drenos,
: anéis para jardim, bloeos para muros e outros.. ,

Verifique a qualidade de nossos produtos.

Rua Walter Marquardt n" 1.06. - Fone 72·1315
(residencial) . Jaraguá do Sul.

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de .Jaraguã do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da, Lei. etc·

-
'

Faz saber .

a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório pars protesto . os

titulos centra: < ..

'60 - Nesta - ARCIONI CORDEI�O DE qus
ANGELO DA CUNHA - Rua Atanazio'Rosa.
TO - Tifa Vogel' i-:- Nesta AUGUSTO'
WISCHRAL ,NETO - Rua Ttes .Rios do Norte -

Nesta ;- BORRACHARIA DO PADlLHA '""

Br 280 knl 84, Põstõ 'Ipiranga ,_ CORUPA' -
DORIVAL ANTONIO ULLER - Rua Jorge Czer
niewiéz. 1277 -::- NESTA -- R C OFICINA LTDA
- Rua Vera Fischer, 100 - Nesta - VALDIR
.RISTOW - Riõ CerrQ km 9 -,- NesJa -

,. ," \
_ 1.

E. c"'$� Ó" ditos devedores não foram en·

contra{�ií,i;�j./· r�cusaram. à aceitar a dev�da'
intimaç3dV {� :i\lô:r mtermédlO do presente edItal
para que os me$mOS compareçam neste Cartório
na Rua AIt1:lr"Müller� 7�. ,no prazo da Lei, �'fim
de liquidar, o seu débito� Q� então dar razão ppr'

'" q:ae não o fa-z, so:t> a pena de serem os referidos
.

prote.st,ooc;>s na, forma da L�i, etc> '"

..... .�, .::.

IH/Jaraguá': do:'Sul; 25 de agosto de 1988.

AUREA Müi:t:ER:GRUBBA _,!abeli� e' Of,ir.:ig1 de
Prôtesto de Tl!:ülos. '

(ftI'cUnaadQ Plske)
,

Os edis. do nosso .legíslativo tra- Histórico .ítelteno se preocupa- em re
balharam muito semana .passada 'ap unir' dados sobre a presença do Bra:
provando, ínclusíve, mdíceção do sil naí II Guerra, em solo italiano,
senhor Lauro Síebert .que

:

pede ao em Recife um "proíessor (Sady Torres)
Ministro do Trabalho a criação de u- do curso de direito da, UNICAP. dís-
ma Junta 'de Coneílíação e Julgamen- se o seguinte a seus alunos:

.

to em Jaragu.á .do S1,ll..,
"

"
.. " � por falar, em Segunda

, Vai. dai que não cabe ao Ministro Guerra'Mundial, não posso deixar de
criar JCJ, porque é de competência es' .verberar a atitude de uns caras que
taduaí, via TRT. NQ caso, a de JS j� foi se apresentam em desfíles de toda
criada há muítos ano esó.não foi insta', .ordem portando uma, boina ridícula,'
lada por falta, de local e de dínheíro -com o peito cheio de medalhas de
para pag-ar o .presídente, OS vogais, os mentira querendo dar uma de heróis
burocratas 'e as

- mordomias conse- sem nunca' terem sequer ouvido um

quentes. Além disso há as tai� forças
.

tiro � enganando os incautos. Na rea
ocultas que desejam ve.r a Junta de lidade executando .o papel que me·,

,

Conciliação de Jaraguã, instalada lá lhor lhes assenta: O DE PALHAçoS.
pelas alturas de Díonísío Cerqueíra- "Não deixa realmente de ser

Se é fato c que os "causes" trabalhis: muito 'engraçado esse comportamen
ras jaraguaenses . superlotem prate- to dos chamados . ex-combatentes
leíras da Je de .Joínvüle, imagina quando se sabe que. ao entrar na

quando hoúver' uma na cíty, Por Guerra o Brasil já a encontrou aca'

qualquer 50 cruados há presidente de bada de há anuíto ..• "

Síndícato que vai bater às portas do
, Ora, medalhas de todo. :tipo po(1g-

Órgão. se 'comprar, às dúzias nas casas espe-
- - - - - - cíalízadas -das -grandes cidades. Por

:

,'." Não dissemos que Konell e Victor sí só, não valem nada, como diz o tal J' Bauer em rota de colisão seria como "professor de Direito". Mas as que
. uma bomba A explodíndot, Pois, carregam os ex-combatentes' da Se
-taL ..Vieram denúncias centra a 'gunda Guerra Mundial não 'foram
adminiistração atual. que Konen atrí- 'compradas. Foram concedidas por
bui Iii correlegionários de Bauer, Lo- . Decreto assinado pelo Presidente da
go, Vasel começou a disparar contra :

República. O que as torna autênticas,
Bauet, querendo

N sabepj vte Justiça, e transforma seus portadores em he
onde foram parar quatro mil col- róis da Segunda, Guerra, é o Díplo
chões dos JASC. E como tudo isso faz ma que as acompanha. Mas isso é
maís de seis anos e, �e Crime houve uma questão de cultura que, pare'
está pescríto, no frigir dos ovos, tu- ce, naquela Faculdade' de Direito do
do não passará de fofoca própagan· Recife é mercadoria de baixo' preço.
dístíca de tempos de eleição.' Quanto ao resta, o que todos sabem é

,

Como é, minha- senhorai Dúvr' que a 'guerra terminou a 8 de maío
da: Pois leia os jornais e veja qu�n' de 1945 e a FEB, FAB, e antes dessas
tas dessas fofocas andam soltas pe- Forças a Marinha de Guerra, Já luta'

. lai!... vam ao lado dos aliados centra a
- - ..;_. '_ ._ - ídeolología nazí-Iacísta, Questãq d�

Com muita satisfação recebemos cultura ...
pedido de exemplares do nosso livro
"Anotações do 'front' Italiano", do
"ISTITUTO STORICO de Pietrasan
ta, Itália",' ínteressado em' informa
ções sobre.os combates de Quiesa,
Monte Prano, 'Camaiore. Massarosa,
no Vale do Rio Sérchio. onde ci ,FEB
-ínícíou sua gloriosa participação na

Segunda Gu.erra Mundial.
Agora .veja-se a diferença de

cultura entre certos brasileiros e

os italianos. �nquanto um Institl,fto

Com as 'multas lá nas alturas, a

Comissão Munídl'pal de, Trânsito
precisa mudar os semáforos. Esse ne-

'gócio de os dilos cujos pularem do
verde direto para o vermelho, basta
estar lá �um "seo" guarda ruim do
fígado � muita gente vai 'entrar bem.
A gente tá entrando na rua e lá fica o

danado vermelhinho' ,da Silva.' Seo
Guarda saca o talão e a gente sente o

aperto lio bolso. ,

-,
'

'Legislativo apl�eêia projetl �de aumento salarial
ves,

.

C14'udia. Eggert,
cipais ativos e inativos.
a contar de 19 de agosto,
,na' ordem de 25%. A
Prefeitura vem pagando
normalmente as URPs ao

funcionali�mo. estando

',As atIvidades da Câ
mara' de Vereadores,

.

de
finidas 'as candidaturas
e

-

deflagrada �>lt�,: ;i,�fll1;J:Pa:-:,
nhac eleitoral, ,;�\'-'�ó'ftéiàm
um. esvasia, �/,:tltàci

.

.

'i, " ')

, v�z ',q'Q� a gr�;;,_�.�t( �iö�,
:tia dos seus rueffibros."

, '

',., /

são ,candidatos a' r.êêlei·
çã�. e 'têm

'

p'arUciPãdo'
de' teun:iõe:s�' partid-ál'ic8.
e de conüictos com as

suas bases. Na ' 'segunda-'
,feira·, 'dia. 22, d�B: ent:a'
dá o projeto'de-Iei do,
Executivo, > 'concedendo.
majoração salarial a to
dos os servidores muni-

acima dos índices, segun�
do o pref. Durval Vase!.
O v.ereador Alroiro

Farias FHho, teve aproo.

vada indica!ção, para a,

illLl1inação púbÜca na

rua l06-Ceará.

'Org. Co,nt."I Cometcial"S/C Ltda.
CORREIO DO· POVO'

VA R I G
Rua CeI. Procópio �mes '

290 • Fone 72 - 0091
,

I .raraguá do Sul - SC
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DO p.p V O p1i.dlNX n

'.JUIZO DE DIREITO DAl: COMARCA
DE JARAGUA DO SUL -

,. .

às 9,30 horas para a . audiência pre
liminar. ·Cite.-� pes's()almen� aquele

.

epl cujo nome estiver o imóvel usu

-capiendo bem como aos confinantes e
'

suas' respectivas esposas e, por edital,'
COm o prazo de v<1n� (�O) '�as os

réus ausentes, incertos e desconheci
dos, para contarem o feito, querendo
no prazo legal,' advertidos da revelta.
Cientifiquem-se, por carta para que
manifestem interesse na cansa, os

representantes da Fazenda Públ1ca
,

da União, do Bstadö e do Munícípío,
De-se conhecimento ao dr. Promotor
de', Justiça. In,'se: Em:: "4.08.88. Ass.'
Irineu .Bianchl - Juiz de Direito da
2'- vara. E, para que chegue ae conhe
'cimento de todos os mteressados au

sentes, incertos e desconhecidos foi ex
pedidos o presente .edítal, que será .

publJ.cado ,na fo� da: �l � afixado no

local de costume às portas do Forum,
correndo o prazo de (15) dias, para
contestarem, querendo, à contar
da. sentença 'que, justificar a posse,
sob pena de serem tidos como ver

dadeiros: os fatos àlegados p�los au
tores. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos quatro dias

"

do mês de Agosto de mil noyecentos
e oitenta e oíto. Eu (Amadeus Mah
fud], Escrivão Judicial, o subscreví.,

mINEU BIANCHI
JUIZ DE DIREITO .

,

Advocacia" Silveira·:,
. . -

. ",

'AeSistêneta Juridlca à M1croempr�rJ08'
LINCOLN SILVEIRA.'

,

.

-Advºga�o
Rua, Felipe Schmidt, 86.

-,

,

Próximo ao Superm. Riach�elo
Fones: 72-21,47 e 12-0523 .'

Desconto especial para associados da AMEVI

, "

..

"

O doutor Irlneu Bianchi, ,Juiz de Di";

reito 'da 2' vara da Comarca 'de Jara

guá do Sul,' Estado. de Santa Catarina,
pa forma d.a Lei, Etc... .: ,

FAZ SABER a, todos quantos. o pre.:,
!lêDte 'edital de citação, com o prazo

· de vinte (20) días, vierem
.

ou dele
Conhecimento tiverem e interessar

possa, que PQr parte de EGON HOFF
�NN e si mulher ELFR;I�A BAA
DE HOFFMANN, brasileiros, casados,
ele ,aposentado, ela do lar, residentes
é domlcll1ados, à 'Rua Jolnville, 2.973,
�esta cidade e Comarca, por' sua

procuradora, a,d'Vogad.a Dr' Maria

!jla Graça Moraes �e Assis, foi r�ue
r1�a a ação de USUCAPIÃO N1? 3.248,

.

Jl'lra aquisição' do seguinte imóvel:
-Uma área de terra com 3.889,.60 Ms2

(Três mil, oítoeentos 'e oitenta e nove
metros e sessenta centlmetros qua
drados), -com as seguintes confronta
ções atuais': em terras de Norberto

. Ernesto e de Emllio Baade em 70,40Ms
e COm a mesma' metragem em terras
de W(>rner R. Voigt. Confronta-se
Jinda com 55;00 Ms: em terras de
W�rner Ricardo Voigt e com 55,50

·

Ms· em terras de Ruth Hoffmann, Max
KOehler e MarcOs Drews. DESPACHO
DE FLS; 13:- Designo � día 12.12.a8,

c .

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA,
. ,

RUBEM .FONSECA FLEH
Questões de terras, inventários, separaçêes, BC"

dentes .de transito, previdenciárias, trabalhlltas
e advocacia em geral.

Rua Reínoldo Rau. 86, Sala 6 -' Fone 72-1920
Jaraguã do Sul

p'ara desP1lluir
A Comíssãe, Municipal.

do Meio�Ambien�e' tem.
recebido inúmeras re-

clamações pelo mau chei
ro que exalam as águas

Proposto . lDutirãa
Um mutirão para des-

.

ppluir o Ribeirão Molha,
n6 .seu trecho inicial, des'
dê o Rio Jaraguá até a

Serraria Aldrovandí es

tá sendo proposto. O mu-

tir&o da limpeza objeti
va uma conscíentízação

· dos moradorsj, ribeirinhos
e das empresas existen
t�.s ao longo do Curso,

pa·ra diminuir o grau de

poluíção, e, ao
.

mesmo

tempo,: possíbflitar uma

Iíscalização, a cujo tia�
halho será solicitatla a

-

pa.rticipação da própria
C9IDunidade e de esco
!lues.

. Pedras

I Rio ,Molha
do Ribeirão Molha e pe
la grande quantidade . de

dejetos .Iençados indis
criminadamente ao seu

leito!

. Persiai1as honzontals e ' verticaiS,
.

. box para banheiros,
'

.

divisões, toldos, portas sanfORadas, esquadrias
a' cercas em alumínío,

.

Consulte-nos! Fone 72-0995

Treyo
PEDRAS 'PARA PISO, PISCIN_Ã..
E REVES'nMENTO EM GERAL-.

As melhores pedras naturais para sua. casá,
.
Pedras p/písos, pisçinas, paredes e .

revestimento em geral.

Rua OUokar Doerffel, 1.957 - Trevo BR-101
Fone 22-8956 - Joínvílle ,

DOCUMENTOS
.EXTRAVIADOS
Minor 'alme Bertol-

di, comunica que. ax:

travíou seus documen
tos: titulo de . eleitor,
carteira de habilitação,
carteira de ídentidade
e CPF. Tendo reque
rido 2a. via, tornam

se os originais . sem
efeito:

-,

Jgúá do sei, 24.08.19�8 , '"Mal;

sAVlO MURn.O PIAZERA DE ÀZ�DO
MURlLLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

TrabalÍlista _ Esportiv� ,

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
n, ·97 _

Sala 1

Tarifas dos Cor
raios têl IOVOS

valores'
A tarifa pos�al para

·

Uma carta, simples (até
'�g) passou, a partir do
i:!i.a 19i para Cz$ 28,00.
411 outras tarifas são as

$guintes: meís de 20g a

H)Og Cz$ 37,00. Mais de
1:00 a 250g Cz$ ;;0,00,
.ais de 250g 'a 500g, Cz$'
H2,00. A encomenda

· POstal normal pessou pa
r:íi Cz$ 112,00 o quiJ_o,' o
iilnpresso nor.illéll até 100g,
pI Cz$12.700. e aerograma
:Qacional para Cz$ 28,00

"

r o cart.ão posta� de ,a- ."

. �ordo Com a' tarifa
-

'de
. :�rtas.

FURGOES 'CARGA SECA, ISOT:BRMICOS, FRIGORIFICOS
.

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS
.

Jaraguä Esquerdo- Rua Dr. Bnrícç -Ferml, 113,- Fone 12-l011

Anote. O na�ro do O telefone daJa_Turismo .

r;�i��!� --���-
·

nilo émais·�:"· ';ç' ,

mesmo, masnão :,,· .. ·""!±1!.)�' ..

'é mais aquele. .

Agora, você conta com malS
.

um serviço: Disque
PaS_$�gem, com entrega de

.

.

passagens na sua cas� �u na ,

empresa, sem custo adlclon�l.
.

Turismo ou viagem de neg6,clo
é éom a Jaragl!á Turismo•

• Passagens
• ÊxCUrsÕ9S'

.

• Re&elYa d.ebotü
• Ãeservade passagem

aérea automatizada

,'" Ru. P.... EplUcloP_.....
Tel. 72-3177 - Telex 474-141

J....... SUI

Embratur 0'3009004219

, ,

- ,--.---_'-- --�---
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Há dies combín_amos es-. Flash '

" -'
'

!ta entrevista. Bastava a-
es da CIdade � 'José ",Cas'�,UIII'1

plenas telefonar . Tele� "
, "

. -
.

IV :

f�nQ � t�m começo maís
um flashes da ciâaCle.
- QU,em é o. JOt1\.PI

e o IPACOJ da impren
sa catarínenset

,pós-graduaçã(i) ; Com' .eía ,

tive o Suenon. Araken,
Rita de Cá�sia, Ubíratã,
Rossane � Kênia, todos

, casados. .

'

--- Com� foi �,Servlço
'

l\'Iilltarl' ,

- Aos 18 anos decidi
voluntariainente servir

,

as forças armadas, no

5.9 Regimento de Avia"
-ção

'

Militar;,' no Baca-
chery 3 anos e meio, de
5/36 a 11/39, saindo éO-,
mo ,2.9 cabo, quando já
era à 5a. Base Aérea. '

,- Qual a 'Rellglão�
�, 'Catói},]ca� Apostólr-.

,

ca" Romana.
- Você teve preten

sões politlcas�
,

-- -Pretensões não ti
nha. Assim mesmo, em

Joaçaba, fundei com meu

amigo Raimundo Ves
concelos Messías, .o NB

(em homenagem ao Ge�
túlio}, de onde fui' secre-
.täno, por volta de 1944.
Já em Jaràguá, fui convi
dado pelo 'dr. Urano de
Carvalho para participar
do pTB local, pelo qual
fui candidato a vereador
e' acabei como suplente,
no tempo que Oscar
Meister foi o único eleí
to pelo partido.

..;_ Gosta de Esporte&?
- Joguei futebol no

, Rio Negro E. C. - Gos
to de box e fui amador.
Torço pelo Corinthians·
SP. De esporte fui ape
nas 1ocutor e comenta
rista das Rádios Joaça·
ba e Jaraguá.
-:- E a vida sodal?
- _Quando solteiro .fre-

quentei em Curitiba o

famoso Koko, uma soelé
dadé . polonesa, na coo,

mendador 'Araújo" que
depois 'chamou-se Junak
e; finalmente, Juventus.
Frequentei, também, o

Salão Hauer. Em
.

Jara

guá 'sou sócio do C. A· ,

Baependi e frequentava
o Acaraí e o BO,tafogo.

menino, 'que OS vendia,
prestandr, contas no fi
nal do dia e a comis
são era dividida em 1
tostão 'por exemplar que
custava 400 réis. Desper
tado ,pelo jornalismo, co

mecei � escrever sobre
esport-es e outros assun

tos até 1936. Mesmo co-
, mo funcionário, nas ho
ras de folga, trabalhei
como locutor por 2 anos
'na Rádio Joaçaba-ZYC'7'
e 7 anos na Rádio Jara-'
guá'ZYP-9 '� 'escrevia pa
ra 27 diferentes jornais,
3 revístas e em outras 5
radioemissoras no sul do
País, parte dos quaís es

tão enfaixados no meu

livro "Da Terra e do
Cosmos", editado em

1,971. Em agosto/39. fiz
concurso para o Dep.
Píscalízeçãr, Federal, do
M. ' A., aprovado, nome

ado e Iícenciado do serv.

militar e, em 11/39 to
mei posse do cargo" tra

balhando na Insp., em

CJlr.ltl13a, -em Ponta Gros
sa, Floríanópolis, Tuba
rão, Araranguá, Joaçaba.
e Jaraguá, onde me aper
sentei com 38, anos' de
serviço federal ..
- E o casamento?
- Casei-me em la.

núpcia, em Fpolis .. , com

Madalena Coutinho, em

12.06.43, vindo ela a Ia
lecer em 194'5 e com a

qual não tive filhos. Vol
tei a casar-me, em .,.,

28-03-51, com Senizia
Mafra, 'el{:l: -Jaraguá, na

presença do Juiz de Paz
Carlos Hafermann, ela
que é professora, for
mada em Ciências para
o 1.9 grau, fez radi.otea
tro com,o grupo de que
V. fez parte, em 48/49
e que acaba, de formar

se eIn 13-08-88 pela
FURB, em Ciências mo

lógicas e pretende fazer

trabalha..�
- Comecei cedo. Aos

13 anos íngresseí 'como

contínuo na Preí- de

RN,
.

tomando conta da
Biblioteca' Municipal. Lá
conheci o cidadão Sal
vador Gibran, homem

.que marcou a minha vi
da e qUe hoje está aci
ma dos 90 anos. Ga
nhava 40 mil réis ' por
relês. O 'Camarista (hoje
vereador) Flávio Sabóia,
montava uma bomba de

gasolina, no cante da

Praça João Pessoa, de
íronte dó Paça; ',·Mtinitd
pal , Queria que eu cuí-.
dasse , Com o sr , Saboia
e o pref dr. Joaquim
Ferreira do Amaral e

Silva, pai do dr.' 'Príamo

que mais tarde foi Pro
motor. aqui, eram ami

gos, permitiu de dois

serviços simultâneos, tra
'halhando até aos domin-

gos, por 50 mil réis. O
terceiro emprego Gonse- ,

gui com o fiscal da pref.'
Pio Nathel da Custa" que
me propõs eu tornar con
ta, da leitura da régua
milimetrada da margem
do río Negro, duas ve
zes ao dia, ganhando por
,esse serviço 30 mil réis.
Peguei, também, a repre
sentação do jornal curi

tibano O DIA, por pro
posta do então repres .

dr. Joaquim Chicharro
Neto, vendendo 30 exem

plares que vinham de
Curitiba, pelo trem e q1:le
eram apanhados por um

retora. Aí f.ui beneficia"
.do com uma bolsa de
-estudos, oferectda pela
Prefeitura pera cursar o

Instítuto Rionegrense de
Educação e Cultura (par
ticular), que aquivalia ao

ginásio, sob a direção' do
, competente Prof. Ven-
ceslau Muniz.' Em abril/
36, aos 18 anos fui, ser

vir o ��ercitol -em Curí
tiba, e ali aproveitei pa
ra completar o ginásio
no Colégio Progresso, a

quele qus V. também
frequentou, -alí - perto do
final da Rua Ríachuelo
e a Praça 19 :de Dezem
bro, com aulas notáveis
com '0S Prof. Fernando
Augusto Moreira, Romu
aldo Trentíno, Miguel Pe
droso e' Pe . Tadeu, não
me dando bem com o

último. Fui até o 1.9' ano
do científico. Corriam

I
os anos 1947/48, quando
me submeti a um teste'

,

seletivo na repartição pú
blica, para fazer um cur

so de nível médio,
,

em

Juiz de Fora-MG. Você
lembra da XVII Semana
do Latlcinísta, no Insti
tuto Cân8ido Tostes, em

Julho/Bê, em Juiz de Fo
ra, quando esteve conos

co o hoje falecido Artur
Gumz? POis, foi em Juiz
de Fora que estive in
ternado por dois anos,

quando . saí preparado
para o serviço de fisca·
lízação do Ministério da

Agricultura. '

.

- Quando' começou a

- Pois é, Ô Schinö,C-'
kel, é uma' e a mesma

pessoa. Pseudônimos que
usava 'n'A Tríbuna e no

Correio d'Oeste, de Joa

çaba-SC. Para você sou

o crgado José 'Castilho
P�nto, nascido em Rio
Negro-PR, em 01-04-.18,
filho de Nestor Ribeiro
Pinto e Maria Castilho
Pínto. pai rionegrense e

mãe ,de P. Uriião';SC, fi
lho único. Não conheci
mamãe, pois, eia faleceu
de febre .tifoida quando
tinha 8 dias de vi'da.

Papai voltou a casar' com
Bertolína Rocha, passan
do a morar em P. União.

'

Dessa seg�itda união nas"

cerem a Rosa, Nair, Ca'
rolina [fel .), João, Age
nór (fal.) e Lorival (o
Lori). Fui criado pela a·

v6 paterna Brígida de O
liveira Ribeiro Pinto, em

RN. .Com ela moravam
os tios e tias Maria, Brí
gircla, Antonio e Mário.
A Brígida era conhecida
por Zica.

'

,

- E a escola como era

naquele tempot
r- Inicíeí no Grupo

Escolar Barão' de Antoni
na que conclui aos 11 à
nos. lembrando-me dos
mestres Rosa Procopíak,
América, C. Saboia, Ma
:r;ia da Rosa e Margarida I

Kírschner. que era a di· ,

, ,�rDduzildD
deSel:VD,lvimenlo =

Correio do�Povo
Fone: 72� Q(}91

No c�nsóYdo do· seu ·distribuidor lFord,·.sell.dinhei- "

ró valoriza· como pO'L\l)anc;:a e rende um Farei.
,

��'------------------------------�----

, r
, '

,�

f;·'
.,"

.

'.' ' .. ' ..�:
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fase, lilat di Olisell-abre'CD. 'I IUII_raçAa do
..
'

Cen'r. 'EsiHtrllva '

Bmbraco [Jolnville) e a: Cerealísta Urbano. Con
SER Sadia (Concórdia), pal, Loni-Mar, Torres,
duas expreSsÕes do salo" Corpo de

. Bombeiros,
nismo catarinense..

.

Dalmar. Estofados Man
.
A'Oliseja é o anàíer e- R!=lS, Bilhares Jaraguá,

vento poltesportívo -. de Frígumz, Borracha Wolf ..
Jeraguä do Sul; ,envol- Indumak, lrid. Reunidas,
vendo 4;400 atletas de Jaraguá Fabril, 'Kohl-
40 empresas, em disp�ta bach. Lael Malhas, Lulí:
de 23 modalidades mes- mar, Malwee, San Remo,
culínas e femininas, Par- Marcatto, Marisol. CSM,
tlcípam da Olíseja: . Ali- M�negotti, Henipe, João
mentidos Sasse, Antares, Wiest, 'Lombardi, Trapp,
.Arte Laje, Bretzke, Car-', ••

"

roçarias Argi, Celesc,' Decidida a Cepa
Cipa TuPf terá SOlelte 12 clubes Malwee

Após várias reuniões entra presidentes de CI�-
bes e Ligas da" reígão, foi lançada no último säbedo A I Cepa Malwee de

� sede da UF e da A· A. Tu;_ey! {a Super Copa de Vollbol foi, encerrada no

flltebolJ $0 AIlOS Tupy. Com a prgsença dEr todos final-de-semana, com . ás,

àS dírígentes de clubes' ínteressados, presidentes de partidas finais. 'que apon-

Ôe. Ligas' da região. bem como pessoas ligadas ao �apam 'como campeã no

dritJ20 Empre�arial 'fupy, �atr�cinadot'tiest�r;.. even- naipe Iemíníno a AGV

t'Ö. além do lançamento, fOI íeíta a composiçeo das. (Guaramírím], vice o

cháves, . elaboração da, tabela, aprovação do regula- Clube das Doze,. 3.9

Biehto e taxas de arbítragem. -Iníeíalmente a lar- AABB e 4!? lugar para Uma nova rodada do Campeonato Municipal
gàda' estava prevista para o dia 04 de setembro, a Arweg , No masculino de Futebol de Salão, o .Peladão; acontece' a partir
cQm a participação' de 16 clubes. entretan�o, com o o campeão foi o Beira das 14 horas deste tiiã 27. sábado. no GiIiásio Artur
Xíió comparecimento do Cruz de Malta e Alvorada. Rio, vice' a Arweg. �,.q Müller. Vão jogar Arte Calhas x MiJiutn:. Lulímar

d� Jar�gl.lá do Sul". do Band�ira�tes, de SãO: ._ B�nt� ,

'

AGV e 4.9 lugar o Sari- x Solorry, Pampa x CSM, Mai'ian x Estofados Vila

dó Sul e do Germer, de 'I'ímbõ, a competjçäo tera quadros. /
'

Nova, DPCO x Pinguim. Müller Transp. x Transp.
âf>enas 12.dúbesL divididos em duas·chaves de seis. O volíbol [eragueenss, Pranzner. Valmir Transp. x Cruzeiro. Flamengo. x

'e
.

com�ça�â oficialmente dia 11 de setembro . As repreentado pela equípe Policia Militar, Remo x União, Rei dos Botões x Es-
ehaves estão aS$im cOlllPostas: Chave "N'

.

...-. B'?t�- da Kohlbach/DME, está toríl, Apolo x Arte Laje e Méé. Raboch x Vai que
fago, América, e Ma1'Vice (Jguá do Sul); Operanb. ,'participando' desde qu,in- .dá. No dia 2. sexta-feita, no· mesmo local, a contar

, (lfafra). XV de qutubro (Indaial) e Caça e !�ro Ve- ta-feira no Campeonato das 19h: Solóny x Miliuin,' Lulimar� x' 'Afte Calhas,
llia Central' (Blumenau) . Chave "B�r - A�letlco

,

e ,Estadual, primeira etapa. Marl.ian x eSM, Est. Vila Nova :li; Pampa, Müller
nativa (S. Francisco). América e Tupy (JIle). Flores- A equipe masculina dis- Transp.:x; Pinguim e Transp. Franzner x ·DPCO.
t. (pomerode) � São, João "(Barra Velha). A r��a�a "

puta em Sideróp6lis, VARZEANO

� abertura' prevê estes jogos: Botafogo..Je Opera,no, : com a Sidera, ADBlu e Qué;itro partidas movimentarão a terceira roo

Mülvice x América (Jguá} e Caça e Tiro Veilla Cen- .AABB e a femininá está dada da fase semifinal do Campeonato Varzeano da'
tráI x XV de Ou�ubro, todos pela chave "A,r. Pela em FIorianó:r>ó'lis, onde DME, neste domingo, no Estádio Max Wilhelm. Ás
chave "B" teremos Atlético je Estiva, América (l11e) participam ainda a Elase 9h j()garão �Rio Mölha x Fig'ueirense, lOh ---:" Santa,

. J{ T1.lPY e, Floresta x São João. � aArtex. ",1 .. 1 t
.

,Luzia x 'Bangu, '14h30 - Santo An(onio x Portugue-
,

O
sa e' t5h30 -' Vila Lenzl x .Olaria. '

. Brigas e' confu:são no Certale da �a. i·visão.l A sel�'!!ZXadrez de Jaraguá do Sul lnICla
no dia 2 de setembro em Lages, a repesçagem para
a busca de duas vagas, junto cam outras três cida�
des, para os. Jogos Abertos de Joaçaba.

.

Â"vií Ölimpíada
'

Se�

síana Jaraguaense [Olí
seja).: fase final, foi aber
fã na noite de. ontem,
éom a Cerimônia de inau

tufaçãQ do Centro E��
'póitivo. o

..
moderno gl

näSio com quadra poli
valente. cancha de bo-

.tão.
. campo de . futebol'

su�ço, salão de jogos, sa

la de ginástica, muscu

lação e outros, A parti
ia ínaugural do Centro

Btportiva reuniu- a ADC

No j020 Cruz de Malta � Grê
mw' ,Esportivo 'Garibafdi rea.lizado no

último domin�o," no' Estádio Eurico

Du:we. em Rio da Luz.. houve muita

lriga e confusão envolvendo arbi

tJ!àIZem.: jogadores e: torcedores. O

joio transcoria num cUma um tantö

viol�ntO' e, o árbitro da partida. Ri

qà�do Nardt, quando eram decorridos
32' minutos do segundo tempo, e o

placar assinalava 2 a 1 para o Ga

Fibaldi, expulsou, UIll atleta do Cruz
d'e Maltá, por jogo violento, e este,
i�conförmado passou a agredir o

1Uediador 'do :'encontro;
,

, ocasionando
�t�o a invasão total do :gràIÍlado, es

tapelecende�se uma confusã0 genera
l!ia:c;ta. A partIda deu-se', por encerrír'
da e '0 plaéaT do 'mOlllento, que' ac�
SoIiva a' vitória do Grêmio' Garibaldi,
P;âr dois tentos a um, ficará mantido.,
Téremos agora o' julgaIIlento, . qiúl.Íl
dó será analisada a súmula do árbi
tro qUe deverá r�latar oS lament�
X:"tllS' incid€!ltés ·ocorridos... e provavel�

. �te o estádio
.

do Cruz' de Malta:.
�á interditado. '

,', As partidas entre Alv'orada e'

�lviée, que estas" duas equipes' de-·.
'r�am ,disputar; nas categorias ,pTin

, ��l� e de. juniores, não foram,.' rea:
':,�das, peló fato de o tri<? de qrbi-'

tragem não ter c9mparecido ao local
dos jogos. . ./'

Completando a rOdada Jogaram
ainda Avai Qxl Botafogo e Estrella
'.lx1 América, 'nos titulares, e pela ca

tegoria de juniores jogaram. Avaí
Ox1 Botafo,go e Estrella 4xO Amé-
rica. .

O campeonato de Seniores, teve
a, realização de apenas uma partida

'

, atrazada, no' sábado, envolvendo
. Cruz de' Malta, e Floresta, que apre-
sentou a vitória da' equipe cruzmal-·
tina por qu9-tro tentos a um, e' ,

os

demais jogos que estavam marca

dos neste sábado.
.

A sétima e últhna rodada do

Cam.peonato da· la. Divisão da LlF
nas 'categorias principa� e juniores a

ponta os seguintes jO'gClS; . para, ama:
nhã·: Botafögo x Americ,a, Ava,í'x AI-

"varada, Ma1vice x Cruz de Malta e
,� Garibaldi IX Estrella,.

.

Sendo esta rodada' dicisiva, fica
a expect�tiva de que atletas, dirigen-

"

t�s e t.orcedores qUe fazem o ' espe- .

)�culo, do'-esporte, não 'venham a re

petir , a.s ; 'cenÇl� laJ:I?entáveis no último.
, qoIOin�ö" P.ßi� .. �stas atit�des vem

,oada,. vez tPâ,'i,�, d�pe,grir }{L:"/'jm,,,a,.gem do

nosso futQlÁQt 1J.J� já atida, tão desa-
çrEiditado.'

, ' .. ' ,

.p.Ä.a I N ,X I'

Morettí-Jordan. Nanete,
Neves, Seara, Täschner;
Weg Acionamentos, Weg:
MáqUinas e- Weg Moto
res.

As 23 modalidades mas
culinas e femininas em

disputa são: atletismo,
bolão 23; bolão 16, volí
bot handebol, ciclismo,
tiro, tênis de mesa, tê
nis de campo; dama, tri
lha, dominó, canastra,
àeneral. sinuca•. basque
te•. bocha. xadrez, fute
bol suíço 'lívre, futebol
suíço veterano, futebol
de campo e concurso rai
nha da Olíseja ,

A frenta da., Olíseja
está o Coordenador . do
,Centro de Ativídades do
Sesi, Leônídas.Nora, e o

encarregado de esportes

proí. Hercílix mendonca
da ,Rosa.

ComerCí,,, é t.:.étmpeéao

0'6.9 Cempeonato da

Integração Municipal' de
Guaramirim . foi encerra
do na tarde de dOIllingo
a meio de uma grapde
testa no Estád·(o MUf)id
pal João Butsshardt, que
apanhou públíco de cer-

.

ca de 2.500 pessoas ..:Pe�
, ia decisão 'do terceiro lu
gat'� Lojas Klein 2iil
MarisollLoja do Atleta
e,' na finalíssima Comer
cíal lxO Amízede. Fitou

. campeão o Comercial,
vice Amizade. 3.9 lugar
para as Lojas Klein

.

o

4.9 lugar pera a Mari-
sol ,

'

,
.

,

Novas rodadas do :Varzeano/Peladio
:

Futsal e tiro lovileatam Schroeder,' '

T�ndo por local as
.

canchas da Esiola Braço:
do Stil, foi disputada no último sábado, dia 20, ai

3a. rodada do Campeonato MuIiiCipal de Futebol de
S�Eio, de .Schroeder., Os re�llltados dos jogo's fo
ram estes: Cruzeiro Ox3 }uv�ntus, Internacional 2xO

. Veteranos, Coremaco lxO Aliança e Falcon 3x2 Des
portiva. A 4a. rodada da' fase classificatória mar�

-ca.da para o' C. E. Miguel Coutq,' neste �ábado�
obedecerá a seguinte tabela- de jogos: Iilternacional
x Aliança, Crw.:eiro x Falcon, Grêmio TOmaselli x

Juventus e Desportiva x Veteranos, folgando desta
veZ o Coremaco E. C.

'
'

,

.

No Tiro ,ao Alvo, o d�sempEmho das Socie
dapes" participantes' é dos melhorês, com oS atirado-

,

res obtendo uma inédia de aproveitamento bastan-'
te elevada; A 2a: rodada. realizada no domingo,
dia 21, na Sociedade Bandeirantes p.rova isto, senão
,vejamos: S.E.Ró Bandeirantes - ,595 pontos, Soc'.
Rio Camarada �,593 pontos, -�·.E.R. Schroeder In
-- 592 pontos e CllJbe Caça e 'firo Bracinho - 590
ponto� . ,Para se' ter. uma_ idéia mais real do nível
elevqdo desta com'p&��evj!JIlos ein consideração
que a pontuação "ml"� .;possível é de 600. pontos.
A pr0xima' roda,da,/ �. '" tUlllO. &:>m:ente .,� ,será
realizada no dia 4 de setembro, na Soc. Rio eá�
marada.

,- "
..
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ÇULTOS: , Domingo às'
8h .ém alemão e .às- 9h30'
.e 19h

. em português.

CURSOS� ',De batísiae
dia '3 de setembro: às 1,5
,hoi.as.. De: noivos, diai
,17 .

e 18: de selem.--.
bro, cQll}.éçando às '1"7
,}l0ra.s do .dia 17. 'Maiores
jnfonnÇljçõ�s e ínscrlcoes
.na secretaría �a CQpiU"
nidade.. " COR.AJS -eo
DISTRITO:' Será neste
tUa 28"dDmin�o, em Gua�

" .ramirim.· -;.e : ·Encontr.o
': Dis,tIital '. de Cosais- .do

,

" '. 29:08 .;()3J09 88.1'
'

: ,Distrito " Bclesíästtco ,de

....
' �.'A.IiL.liiiD.Aii,D•.Eiii:.'-

'--.''iiÇ_-.'-ii'-_jiii_A.,ii'iiiiiii../iiiiii_......,Jara,guá ido S�l.:

"_'S.zia & eia.' tida.
SERltARIA E, SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para cOJlstrut'Jio e servícos de trator
r ,I

eom profissionais altamente 'especializados.
Rua . .l0ie ,Jmum.Q A:yI'oso, 1'2 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 __ Jaraguil do Sul .... 'SC.

ADVOGADA,',
,

.

.Dra.. AurHene M. Buzzi
··Questões ,:de . terras - acidentes de .transito - iil- • ,

'�entárIOS -' :ciJbruças ' e advocacia em ,g.eral. j,

'iua·,.t�iD.6ido; Rau, 86 - sala 4 - Fone, 72�2711
o' '.

.
•

.

•
,�,� '.' •

• " •

,·WaUd'r :.Luiz RibeirJl..
ltexiodre DeUal,iustin'a 'OarboS'8

_�
.. �.i•.•

. ADVOOADOS
Rua. João ,Marcatto nQ 13, 29 andai' -- sa1'& 206;

=. :Fone 12i2815 _ ,EdifíCio Domingos' ,Ch:Qdini ' i

3aragU'á da· Su1�SC.

�,

{
O Pelotão do Massacre _:_ Guerra
Curso de Férias' � Comédia .

.Zona de Combate - Guerra
Star Trek - ,A Nova Geração Ficção
A Última Batalha de um Jogador - Drama

Garotos em Guerra' - Infantil
'

. Díllinger - O Gangster dos Gangster -

Polícíal
v

• •

Gozos Atômicos - Pomo
Missão Sexualmente Impossível r: Pornô
Taras Fabulosas - Pornô
.o Escolhido .-.

.

Drama
O Segredo de meu Sucesso Comédia
OPPU'S a locadora CO,lU maís de 1. WO

, filmes selados a seu dispor,' ,e com () ·ME-

LHOR. PREÇO DA PRAÇA,
'

.

, \

f

.

Se vqcê,sef1;1pre S9,nt.lou ter. . " ,É o Qhevli)tte as,
um cárro com o seu ritmo, '. O cariO .de maior desempenho e

q!se\(�nh(iiá chegou, j_:' ,._econorriía� agora cem motor 1,6 '

:"á::nà:,EmmenQörfiJr V�icuto$: ': :>"'"Wenha busGar'(i) seU somho,.
.

..,

-OPERTAS DA�&

Balcão Bentee

22.650,00, a vísta .ou '1 'mais 3,:. �:.g90,OO,' igu&l
31.960;60

1
Com pia ínox

,
.

. Fogão Brastemp,
49.800,00 a vísta ou 1 mais .3x 11bSOO,OO igual
70,{)OO,9é

. .

Maisen 'de Ville
4 bocas, mesa 'ínox.• acemliment>g. auiomátiCQ lO
tal, luz no forno,

. ltampa de Vidro em erístal
temperado.
3. anos de garantia.

TV a Corem Mltsublsht 20"

95.950,00 a .:vista: ou 1 ma�s 3x 2Q�9;90;OOi igual
119.960,00
Mod. TC�2040
Tela de 51 ein.

Rádio Portátil Phlllps

3.490,00 a vista ou 1 mais 3x .t;25O,00 ;gUéil
5.000,00
Mod. DL 08T

quer dizer, o Seu Chevette
.

na &:mmendörfer Veíoulos,
o revendedor preferida
Chevrolet

'

.•

:: Paroquia São �bDt1io
)

MENSÁGEM:
-

N�Ste 'fi- "

nal-desemena .estasnes
celebrando o �'Dia' do'
Catequista"." E o lema
do ano :. é: Catequista:
Profeta na Comunidade.
Hoja '.a Igreja cQntinu�,
a nnssao profética de
Jesus Cristo. A Igreja é '

chamada a evangelízar,
'

Para Isto' ela mesme de+"
ve -ser evangelízada, �"
ser testemunhá' de co

lliunh..ãQ e iparticipa.&ã.o. :��
S& assim poderá e�-

' ,'"

gelízar o' mundo. Neste
processo, OS ,ca�:eql:listas'
ocupam um 'luzar espe
eial.· Em nossa Paréquía.:

.

acontecerá -na �ssa. das
'19h -de hoje, sábado, -en"

contr-, eomtedes es .Ga

'tequístas. recebendo ,;0

"Envio" em nome da
comunidade. '

.: �MISSÂS: Sábado às t16h
.

em Santa -Cruz: H3h em

S. João; 19h· 'Ba Matriz,
São 'Luiz' -Gonzaga, S.' ,

"Judas 'Tadeu, -S. Ftecis-
co e São Pedro; '19liao,'
em São José. JDemingo
às 7i9 et9h na �'Mahi,�;
Bh em S. ;fadas 'fade:u e

·N. Sra. de -Fátima; 9hSO
Santa Luzia e N. Sra, A

'parecida: 16h na Perpé
tuo Socorro, 17h 'na -Co
h�b e às 9h30 na Vim

;

'N-ova (N. Sra, Rainha da

�Paz).

;C81100a
EJan�gélkl'
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POVO

i ... ,HA áo ANOS
. ...:._ E:m 1958, o advogado Muri.Ilo

BaIre,to de Azevedo era :lanl;:ado can-

·
didato a vereador pela VDN e foi
11;0 seu perípdo um dos combativos
,elementos da bancada na Câmara Mir
nicipal d� Jaraguá do Sul, participan'- •••.HÁ 15 ANOS
do com inteligênoia e conhecimento

- Em 1913. 6' "COrrei9 do Povo",
de çausa nas várias comissões da aparecia CO.ln a ed. 2}74ff e na pri
Casa. Por um desses caprichos da 'meira página com extensó ar�igo .sob

-yida, passados 30 anos, seu filho. a epígrafe O que eu gostaria de ler'
Sávio Murillo' Piazera de Azevedo A SÃO BENTO - CORUpA SERA 1-

· também' advogado e esportista, conhe� NAUGURADA, contando os porme
cido nó mundo automobilístico, de- nores das provdên<i:ias' que eS�qriam
pois de brigar por uma vaga de ve- sendo adotadas pelo governo· para
reador e a sempre alegada falta. de terminar a e,sti"ada: dél , redenção do

espaço' partidário, está em campanha Vale do Itapocu, região que ainda

· pelo PL,_, Partido Liberal '--:- para hoje, 1988, implora o asfaltamento do

Jóias,. relógios, al�anças p concorrer. à Prefenura ':M';unicipaf. trecho Co,mpá'ifSão :Be.ntp .. ,.

.

.

Como nt:> Murillo, também no sávio -

:al� .'\1 re,alizava o 1<? Can-

prese�� �n�s� iO�;;it r .�yr
.. il1o. não. fa.1.tam êhtusiâsrrib;' idea.::,;·g.·l1essö,���

..
�., . .ras.'.·iMuriieif.lais. c.ónr a

Marechal Deodoro, 391 ,.- Jant�tit do Sul. :f.,' :l}$,;� e espí�tQ. d�lut-a em prol 'de c_ompat��1�'"de.. 400 vere,adore�'d�s' .

............. ...__...__...__...
';' .'lima caus� publIca. COIQ<;> seu ·pai. 197 I ,:qil.ll�ClJ��OS. c. A J.1e;presentaçao

ele Iiã�, visa ,.como .fim a alc�nça,t a j'��á,gtJaer��' :se ,CO�l�tituía 'i.�()_S seguin..

p�tte., fina.nceua !lo ca�g�., eIS
_ q.ue. :9-.

. tes t: '�rll�. p.'r�S!lden}etp..,. (;1. ri�aJIlara: d.e:!
·

ele mte�essa uma admm�straça.o d1� Ve�dores:,;�- Jp�e �iilr{p5', < Nevßs,
'nà.niica .

à 'altura d.o progresso de sua ' ,\,e:r;�ad0r,. Jpsé A.-lhte.rto" K}it7'-k�l lí<;lef'
estre!nedda terra natal. ; da A,relikl e Vereado!.0d'àir Vailattí"

EugênIO Victor Schmöc]rrl" líder ,aö.:/ MDB,.. N�t4uela,i oca:sião fp�"
lançado. candidato a deputado ,esta-' 'criada .a' Assod�l.çãd. 'Cat�rin�nse�.,de'; ,

"

dual e a, vereador pela UDM, ]icen- 'Câhlafa�)
.

Munic,i'pajisi,; ·qll��. ��g�)' ';
,ciava;"$� ,4a présidêficia da Liga J'â:í:,a-lpresiden� .o vßréadq't 'Nereu GuidL:'" :

':tl ',"
". ,t .'/'

.' , �"lJ'L :::
"

...",' .

'��"í;_::''''''- '<){" .....
• ...

_ ,,:tf . • ''F� .....�,../'
�':_..:..'....;';_,.- __--'-,;__ _.;._�_:__�_..;,J••IiiiII.�:.:.......__.,.:.....�__._..:�_:___ :',�···.::..�·

"." .�.���: ��. '-i:.. ···�, ..l 'r� k..-....± �;-;'�,

CORREIO, DO PO,o,
Fundação: 10 de Maio de 19,19
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Este Jomal é associado à ÀDJORI/SC e

ABRAJORI

Relojoaria AVENIDA
As mais finas, sugestões para presentes,

j6ias, relógios, violóea. . troféus,
,

medalhas e artigos de prataria eltão na

.

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e n8 GetOo Varl"

VIAÇAO CANARINHO L,TOA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarlilho" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ôriibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de pcv (eletroduios), Tubos' de Concreto!"
Tubos de PolietUenQ (manguelr:a. preta).

Fábricr.:: Rua Joinville, 101'6 _ Fone 72-1101

EscritórIo: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F{\'qe 72·0066 _ Jaraguá do' Sul _ SC

F HORA DE BRILHAR

Lanznaster

. Los s
I Fotografias _ equlpameJilo8J de el_

foto _ som e vldec,.
I

': Marechal DE:odoro 302
o., .,'

,
. \'

. '.

liA Hi-stória de nossa gente nã.o poãe ficar Só na sätrdade":
O Fassadg s6, iimpottante se o seu tem po. foi bem empregado .

.,.

�=ONFIR,�. A. H!ST(jRIA��u
"

Barão de Itapocu
--,_._-�----

• •. HÁ 40 ANOS<'
. "

gua�n�· de Desportos, e passava a

.'

-'- Em 1948. o Clube Atlético presidência. ao esportista João Budal
·

Bé!.Et,Bendi· convidava seus" sócios pa- da- Silva.
ra o baile; qtIe� Sé realizaria ne- noite ' - Â campanha política. em agos-
d� 4 de setembro, ocasião em que to, já acesa. De Corupá um "Anóní

_,

�ram' entregues as medalhas ao "Rei mo" enviava para o Comitê pf.ó�etm- -

db Bolãp" de 1948 e aos seus cava-: dídatura Eugênio Victor Schmöckel
lheíros, inclusive a entrega da taça 40 cruzeiros. Como uma assinatura
Conquistada pelo clube de bolão ven- anual-do "Correto do Povo" custasse
dedor do torneio. A díretorta apro- Ct$' lOtY.O€Y, Ö' Comitê entendeu tra
'v'eitava a oportunídada para soücrtar tar-se-'de um' d-eßoche e o valor foi
de alguns sócios os livros que pedi' encantinhäclu aos indigentes. do Hos
ram �prestadös� para reorganização pítel São José, ,loc-al.
�a .biblioteca, p-Ois, livros existiam
que haviam sido emprestados .há um .•.• HÃ. 2O,AMDs!';
.ano- � Em 1968, a Escola Normal Di-

.

- A Prefeitura Municipal pubíi- vina Prov:idimcta:�, de:- Jaraguá do Sul,
· cava o balancete. da Receita' Orça- fundava o seu Grêmio Estudantil;' es- .�

· mentäría, referente ao mês de julho colhendo o eminente professor cata
de 1948. 'assinado' pelo contador, Ed- rínense. Elpídeo Barbosa, como patro
gar Píazera e o visto 'do prefeito no. A primeira diretoria era cons

Waldemar Grubba, .' títuída de Presidente - Doleiden Me

,
- Na Assembléia Legislative do nel: Vice - Degmar Paul; Secreté:

Estado travavam-se' grandes debates ria - Maria Eliza Schmitz,' Tesourei
em torno da tabela; do Imp. de Lí- féJ.:- Eunice Klítzks e suplente Ma-

cença baixada pelo pref. João Colín, ria da Graça Zanon.
.

tendó como intérprete o dep. Gui- - Três jaraguaenses viajaram à

lher.rne Urban no recurso .da Associa- Europa, via' VARIG, para acompanhar
ção Comercial e Industrial de Joín- os últimos' raRçamen'tos" 'industriais'
y,ille, centra a tabela, de que parti- no velho rt.lundö. Eggon Jeão dai' Sil-- �

cípavam Os deputados' Artur Müller, va, presidenté da Associação Comer
qUe informou que o estado também cial e índustríal de Jaiaguá do Sul e

havia aumentádo o Imp. de Indústrí- presidente da El�romotQres Jaragué
as e· Protíssões em 300%, que consí- S/A. e seus colegas diretores, Geral
derava também ilegal, seguido do do Wemínghaus e Werner Ricardo
dep. Oswaldo Rodrigues Cabral, que Voigt, formavam o trio à frente de
informava à Casa que o prer. 'João uma empresa em' prodigiosa expan-

.
Colin não alferara a tabela, mas que são e procuravam os centros mais

pôs em vigor a já expedida pelo seu avançados para aparelhar ainda me

antecessor, sr. Geraldo Wetzel com lhor. e' seu bem equipado centro in
a aprovaçã.o do Presidente da Repú- dustrial [aragueense:

· blíee, interrompido por uma série de
- O "Correín do Povo" não cír-

.apartes, dós dep. Walter Müller e culava no dia 3í de agosto de 1968
Felix 'Ödebrecht • para reaparecer n dia 1 de setembro

.

com uma festiva edição comemorati-
"

va 'dos 92 anos de fundação de Jara

guá do Sul, a passagem do "Dia do
Colono·" e de homenagens às autort·
dades e forasteiros que visitavam a

,cidé!,de, na oportunidade.

.ri.

,
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Confecções Sueli Lida,
ARTIGOS DE FABRICAÇÄ.O, PRópRIA

A PRI?ÇOS D:E ·CUSTO.
,

.

Postos de Vendas nà MareChal Deodoro, 1.085 e na

_ Rua. Reínoldo Rau, 530' - Jaraguá do Sul - SC
.

-v, e n d:e · s e
-

, Portas e Janelas (ié Madeira "'i
"

de Primeirissima Qualidade
- - Faça.nos uma· vIsita

Persianq:s José Emmendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 -(ao. lado do Bradesco)

�u
, censuíteeos _ pelo Pone: ;12-0241

Clínica Velerinária
SCHWElTZER ,

\VALDEMAR SCRWEITZER
,DR.

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacínações .

raio :1:, internamentos, boutique.
Rua Job,lville, ,nf} 1.1'18 (em' frente a9 Supe�erCado BreIthaupt)

Fone .'1a •. 3268 - .Jaraguá do Sulc, Santa, Catarina
-

Clímcx ., Magazine-
--------------------------��--------------�

TUfJO PARA NOIVAS
\

MODA MASCJULINA _ FEMININA E INFANTIL

Jaraguá dO Sul _ Av , Marechal Deodoro 260 -

_ Fone 72-0968

Guaramirlm _ Rua 26 de. A2oSto',' 1.334...... f:me 13-0259
,

. ,.

Loja" ,
.

,

Mamãe'
s·

Coruja.
À MJ!!UofOR opçÃO EM ARTIGOS INFANTO-JUVENIS ,E BEBE PA�-'

RA A ESTAÇÃO ÓUTONO - INVE'RNO.

Rua !3a:ri� do Riö ")3ranco, 1-68 Jaraguá do Sul - SC

.

Funilaria �araguá, Ltda.
Calhas 8' Aquecedor Solar

"

RUa Pelipe Scbmidt•. 279 - Pone 72-0448 '

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoría especial às micro e pequenas em-

prE!jas. ,

Rua VenAndo da Silva Porto, 365 - 1� .&dar
.Fone: ''12 � 1482

Dr. Allevir A. Fogaça Júnior
Ora. Osvalina Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

Rua Domíngos da Nova 102. ., Fone 121:.0498

JaraJlUA do Sul-se
.

..

·ELETROLAR

Comercial
.

de Peças LIda.
Assistência. técnica em máqutnas, de costura '

Industriais e domésUcas, peças, acessórios e agu-
lbas em geral. .

. Oferece também assistência técnica autorizada
em

.

aparelhos Arno, Wjlllta, Btltânla, Black &

Decker, Faet GE, Eletrolux, Fàme; Pandora; For-
.

..OS Lyer, além do mais completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 ,...
Fone 12-2201)

Jaraguá do Sul-SC

NA H O N:D A
./

SUBA

. \

f .. _ .. w._,,-_
1'1' ._
•• .._-...,. __

.-

...... -.ßI

CONCESSIONÁRIÁ RoNDA DA kEGIÄO. CO-'
\iERCIO DE MOTOS, ASSIST�NCIA TÉCNICA

E .BOUTIQUE RONDA-WAY.

ENTRE NEstA I:J O N DA· DA MENEGOTfl
\fOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

I{!l� AdéUiJ Fischer, 239 (Rodovia BR-�280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

���0E!S:&Wi'**'�t?'U'�0'
i
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fuß.el. 'I': CfDcarSI· ·IIIVi1n11nI· a
.

ÂtWeJ··' �

J' ,

PÁ Associação R-etreati
'Vil'Weg, realízou sâba

d�,
.

rro seu ginásio de es

JlQrtes, o I;estfval da

·Can.ção Weg, no . qual
concori:eram 28 canções,
nUID show .de anais de

eínco horas de duração
entrem�ado pela beleza

,de concurso ','Garota
W�g" .: O Festíweg atréc

.

íu um grande público I:!

o' grande vencedor foi

lQsé Roberto Steindel
(ti�te}; que obteve dois

troféw; e o prêmio 'da

mélhor torcida.

Steindel, do departa
menta

'

de Vendas'
-

da

wé.g Motores, com a .mú

$ÍCfl "Deslizes", sucesso
�e Fagner, venceu 'a ca"

�f.g.oria "Intérprete de
�PB" "e também de MÚ-'
Sieil Sertaneja, com "Fa

,l�o às, Paredes", caben
-40 ao pessoal do seu se

{pr a premiação de' me

lhor .torcída. Elisa beth
MUller ganhou o troféu
J�f', melhor coanpos.tora.
com a canção "No : meu

pedaço dé céu".
'

Q ,Grupo , Esquadrão

i

conseguiu o 'seg1InÕo In
gar em ínterpretação de
Música, Popular e a mes
Lia coloceíção ,c.,ntando
a oomposíção '''Mulher'.',
de autoria de Henrique
,Purnhagen e, Arnaldo
'Ersching. O trio dos ga
rotos Ricardo,' Odaír

-

e

Ademir recebeu o trç
féu de 2.9 lugar nó gê
nero .sertanejo, com "Nós
somes d(j)is passaanhes''.
Márcia é' a "Garota- Weg"

"
,

Márcia de Oliveira, da
Weg Acionamentos, de 18
anos, natural de Jata:
'guá do Sul, foi eleita a

"Garota Weg", entre 12
candidatas, na naHe do
dia 20, .ganhando como

prêmio uma viagem a

�,ão Paulo, oferecida pe
ló Jaraguá Turismo, df:
vendo ainda representa'-'
a Weg na 'Ja .. Olímpia
da Seslana, aberta on-

tem.
Sinara Regina \\'eber

(Weg Motores) foi a pri
meira Princesa e Míríam
Sasse, da área (l!� vendas
da Weg Mâquenas. a, se

gunda Princesa. K:í-tia

AGRADECIMENTO

A Família Enlutàda da saudosa

Ero,a" Taosch Ci,elusroski
agràdece, sensibilizada, as manifestações de pe�'
'sai" e apbio recebidos por ocasião, de' seu fale-

cimento.
'

Agradeçe a todos OS ,parentes, amigos,
conhecidos, funcionários das empresas Nanete,
aos, que �mviaram çoroas, flores" cart-ões e te

legramas e a todos que a acompanharam até a

sUa' última morada.
'

Jaraguá do Sul; 23 de 'agosto de 1988'

Tecilla, do serviço mé':
dico. cativou os jursdos
e recebeu o título de Ga
rota Simpatia. O con

curso foi' páralelo ao Fes-
,

/

weg.

DR. PEDRO P. SCdOTZ

A verdade triunfou

PARA VEREADOR

Adejair E. Balsanell!
,

(BEJA)
PMPB ---,-. 15628
Couta com você

-.--:-_--'---\�.__..�

Oração dos Aflitos
Aflita se. VIU a vir

geni' aos pés da cruz,
I, aflito me vejo, valei
I
me mãe de Jesus. Gon"
fio- -em Deus CO.ln to--
das as minhas forças,
por iss(j) ,p>eço' qUe ilu
mine os, meus carni,
nhos çoncedendo-me
a graça qt1e' tanto de
sejo. (Faça o :pedido).
�ande publicar no �J" 9 '

dia' 'e observe o que "

'

i acontece no 4.9 ,dia.'
I Agradece., I.R.P.

� '.'

Máquinas, móveis de a;ço, escrivaninhas, ventiladores, m9veis estofados,
fitas relógios de ponto e aceSSÓt10S, I�m geral:.

Rua Venâncio da Silva Porto n� 353 '_ Fone 12.1492
,.

.

II " .·�e. r=: ', ...
"

R. If,
,

If- 'f '! q ,
�

iiiIii I'
-, ,- '-. �

li �
, -; L, - -.- *!!t J ;ttRLQ! 9-"

DitTo,lorS;
VALOREs' - I

�tão em baixar Haja vista a,morel e '

es
'

costumes do povão, O 'que é um 'valor? ,E <algo
impQrtant� em nossa yida. pelo

-

qual lutamos,
� tomo do que, gira;iD. ,as nossas atitudes �

Coisas, taís como o trabalho, a- esposa. 'os fi

lhos, um esporte, o hobby, Q carro.' -e casa,
' o

partido, o clube de futebol, a, religiã,o, Deus,
o dinheiro, um .ídolo O,U pro.g,ramâ de rv. u�
santo, etc,

'

.' Efitie tantos valores, -aquele quê 'tqma o

.prímeíro lugar ein nossa vida; esse � o valer
,

maior, podemos dizer. o, nosso "'d�US", El�, -der
termína o caminho a trilhar; dá �speraBça fu·

gaz OU verdadeíra. determíria o comli)Ortatnen-
tq.

'

"

Um exemplínhe apenas do nosso -Brasil da
vida, é a "veneração" devotada-à carísmátíca Xu
xa pelos seus baixinhos', eS,Ralhad�s por' aí on
de se encontra um televisor ligado-, um cinema
aberto ou 'um supermercado', E certo que crí
ença gos�a de Iantasía � diversão. mas- não po-

,

demos impor sobre eía algo que vá"tirar sua

ímagínação e criatividade pueril. Será que é
deste "valor", deste "deus", qUe nossos filhos
estão precísandot .Onde fica Aquele q'Qe é Üní
co, o. Senhor Jesus. o grande Heróíj Ele "tem
tido lugar no coração desses críançast.

'

Xuxa arrebata platéias, mas também ar-
,

,rebata o "perfeito louvor da boca dos peque
,nilws e crianças, de peito", (Ev. Mateus 21:16)
que pertence somente a Jesus. Só Ele fät, ma
ravilhas e' traz alegria verdadeira ao coração,
dós pequenos (e grandes}, "

,

• Quando se criou um valor nocivo (ídolo').
a solução é derrubá-lö , Destronemos a Xtixa e'
entronizemos JESUS no coração, nos lábios e
-nas atitude,s dos'nossos filhos.

'

Elso' cátIQsf Madke'

--ES-'-C-Re-IT-Ú-R-t'-O-D'-ES-,-P-A'""'C-lIANTE------"-,-ÄuNni-'
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 251

Jaíaguá do Sul -' Fone: i72-1575
..

,

�----------------------_.--------�(
, ,

l'IIERI.VE'I,Sc
Intermediária' de"
I1n'óvlfs LIda.

,
- í'

R. Jeão Piecoli, 10-4 - fone 72-2117; - Ja18�uá do''5ul
- !MOVEIS A VENDA -' /

1 casa c/120m2" na Rua Victor Bramorski,
GUâfamirim.

'

-, 1 casa, -alvenaria, ,160m2. terrel'lO 14;30 x

25,30m, 'ma Equaaor. ", '

- t casa, alvena,ria, '80m2� rua Richa/xt Piske. '

- 1, terreno na BR'280, llO:x93ni, 'lUX.· Weg'
Química. "

.

1 ter,reno, 525m2 :- 15x35m; �ot. ��&o Luiz. (
,- 1 a:pto. c/120:i:n2, 3.9 alÍ(faF, Edi:� .•

, q)lrd�nia. "!
l

•

-

/ r' ,�. :'Qf',,� ',�' trl>,' _,"

.

_

--
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o leilão e a exposição
é' um espaço aberto à,

, sensibílidada.a o [aragua-
r

ense tem respondido às
propostas criativas. U
ma nova oportunidade se

apresenta, através de ir
.

ma gama de qualidade e _

variedade de obras de
arte, 'que certamente res

ponderão as afinidades, a
dequadas de cada parti
cipante.

.,

-; ....

C41'* lASSB'
EOergiáCÔIII'. de café.

'

Obras exdusivas,' de
técnicas variadas como

, pinturas,
-

desenhos, es-,

culturas, gravuras, cerã
mica, aquárelas, bicos-de
pena e outras, estarão a

disposição de' coleciona-
, dores" e admíradores. No
mes consagrados farão
parte dos lótes apregoa
dos, uni verdadeiro le
que da produção' artísti
ca contemporânea.
As obras ficarão ex- '

postas no Restautante

,C'urso p_ra secre
tárias-executivas

-

Itajara no: dia l " das le
às 21 horas e no día 02,
das 10 às l8h. O leilão
iniciará às 20h:)()min. a

través dos leiloeiros ofi-
crais Arthur Henrique
Cartens e Sérgio Cheren
Schneider. A promoção
.tem caráter beneficente,
posto que parte da renda
será destinada as obras
da Alção Social de Jara:
guá

•

do Sul.

loje a feijoada da'ArAE
--__,.....::.-..----�--------:..-.;;._----' "�o ,,'

O desempenho de de
zesseís empresas de San
ta Catarina estä ; sendo
analisado pela Revista
Exame, na fase final de
preparação de sua edição
anual "Melhores e Maio
res", que circulará no fi
nal de setembro. Ceval.

Perdigão Agroindustrial,
Sadia Concórdia. Cre
mer, Hering,. Malwee,
,Marisol, Sul Fabril, Con
sul, Bmbraco. Weg �o·
tores, ,Manville, Cipla,
Tigre, .Celesc e Artex
são as empresas que con:

segui:J;am maior destaque,
'pelos resultados obtidos'
em 'seus respectivos se�

teres.
.". , PERFIL ECONOMlCO

Os critérios utilizados -Em recente pubííoação
pela Exame são 'muito da Gazeta _ Mercantil, na

. rigorosos e incluem re- análise d�. desempenhv
'ceitas e participação de de vários setores, em
mercado, crescíanentn das presas jaraguaenses fí

receitas,' rentabllidade do. guram em posições de

Patrimônio. liquidez ,fi- "destaque como a Weg,
nanceíra, ,capitalização, Kohlbach. ,João 'Wíest.

produtividade. Entre as' Mansol. Malwes e Jara-

1{> destacadas' de
-

,Santa' guá Fabiit As fontes de '

Cqtarina,' Joinville' e informação' foram a

Blurnenau colocaram qua: Cacex, Fiese e Cecesc

, Defencla' o seu patrimônio centra sinistros, pre-
venlndo·se. Estamos as' suas ordens!

,

I E X I i n b r á's

A Assocíação de Pais e

amigos dos Excepcionais
de Jaraguä do Sul, pa
ra marcar o encerramen
to' da Semana do Excep
cional, iniciada com a

palestra de' Antonio de
Jesus Cabrera, o Zás
Traz, promova rieste sá
bado, día 27-, à;s 12 horas,

. nó Grêmio, Esportivo Ju
ventos a sua' tradlcío
nal . feijoada. Os cartões
'se encontram .

ii venda

Empresas

ao custo de Cz$ 500,00,
podendo serem' adquiri
dos no próprio local. de .

realização.

A APAE estará repre
'sentada' por Antonio
Hilbert, Vílberto 'Borg·
mann e. João Roberto Nu
ne's da Silva, nesta do

mingo, na I Maratona:
Catarinense _

de Pessoas
Portadoras'

.

de Deficiên
cia, em Florianópolis.

:ElDpresários
tro empresas cada um e
Jaraguä do Sul três em-.

presas: Malwee, Marísol
e Weg Moiores.

JARAGUÁ NA,
F�IRA T�XTIL
De 1.<? a. 13 de. setem

bro acontece na Expovil
Ie, a l2a,. Feira Têxtil
de Joínvílle, na qual irão

'.
partícípar 28. empresas
de Joínville, Jaraguá do
Sul, Blumenau, São Bén
to, Gaspar.eS. Prancís'
co do Sul. De Jaragua
ào Sul a Dalcelis, D'Arpe
Malhas, Jaraguá Fabril e

Malhas San Remo.

,i

Comércio' e recarga de extintores em geral
, .,

. .

'r

'Rua Joi�viUe n.C? 2.17-f;! - ,FQÍ1e 72-,1826

,Jaraguá do Sul/SC.
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