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- INSPEÇÃO - O

ca. Ivo Célio da' Silva,
Chefe da 16a, Circuns
crição do' Serviço Mili-
'tar, com sede na Capi
tal, visitou esta semana

: os mufiidplos da 5a, De

legacia, dÜj Serviço Mili
tar,

'

Na quinta-feira, a

ipspeç.ão foi realizada no

municípío de Jaraguä do
Sul, sede da DsM" acom

panhado' do 2.9 Ten , A
dalberto _' Fernandes dos
Reis; E de ia a 25, de

julho; no Sesi, Os jovens
qUe se alistaram em 88
farão a inspeção de saú
de, seletiva ao serviço
militar em 1990.

- ASFALTO - O
Governo'Municipal tem

intenção de reformar o

leito .da rua'Walter Mar

quardt, da Ponte do Vaio'
lattí até a Mansol. num

trecho de 15. 000m2 . A

intenção é deixá-lo pron
to até o día 14 de julho,
quando da abertura' da
Feira da Malha., A Rei
noldo Rau está em fase

de conclusão.
..,:_ ,BANANA Um

grupo de produtores de
banana do Vale do lta

pocu, realtzaré paralela
mente ,à Feira da Malha,
uma 'exposição de bana
na, objetivando

'

mos

trar a qualídade do pro
duto aqui produzido. ,A
regiao possui uma área
plantada de 10.000 hec
�ares e produção anual dé
170 toneladas.

'

""7" INCRA -:: O IN
CRA (atual MIRAD) eX

pediu na primeira emi·s

sãQ, c�rca de 900 notifi'

cações do im'posto terr:
torial rural de um total
de 3 .. 000 - existentes em

Jaraguá. O aumento va

iía de J .ioo a '1. 300% .
'

O, prazo para :pagamento
vai até Q diá 7, no Besc.
A entrega é no Sindicato

, Rural�

Foram abertas quarta-. que ,grassa em diversas recente. em Corupé, 'cujo
feira à tarde as propos- ,regiões do 'País e do Es- paciente encontra-se. em'
tas pará, a compra dos e-

.

tado. a doença está sob recuperação. Em seis me

quipamentos para a Uni- .controle e V1� sendo ses foram dois casos no

dade de Terapia Jnten- esclarecida através de - tificados. "Bstamos bem
síva do Hospital São J0- me�sagens na rádio, fo- abaixo do tolerável que
sé, onde estão' sendo rea-. lhetos nas escolas, ém- são doze casos pOT ano
lizadas adaptações no . presas e orientações. A e o nosso serviço de vi
espaço físico para possi- Secretaria gravou na Te- gilância está atento. Com
,_bilitar a instalação. As lese Uma palestra em cir- as famílias dos vitimados
empresas Cardiodíx e culto Iechado sobre a

C
"

b 'E
· -

I' d
'e

t"
•

1Pollimed foram as vence- meningite e prepara di-'
, oru,pa a �e sua,,' xpos, lça'o ,n us ria,doras , O investimento se- versas cópias de fitas de

tá räteado proporcional- vídeo para empréstimo
mente entre a- prefeitura 'e ilustração das palestras '

e a íníciatrva privada. de sobre o assunto.
acordo com o Dr. Ama-

O Dr. Amaro esclaro Xímenee Júnior, que receu que na região fo
não' soube precisar a de-

ram registrados dois, ca
ta da inauguração da' \.l-

sos, um' em Jaraguá do'Tl.
Sul, no mês de março, on-

O Secretário Munícípal de a criança se recupe
da Saúde acrescentou que rou, não permanecendo.
em relação a meningite, sequelas e outro maís

JARAGUA . DO SUL (sq" DE 01 A 01 DE JULHO DE 1989

Fói aberta sexta-feira
à noite (día 30), a pro
gramação festiva dos 92
anos de fundação e 31
anos de emaneipação po
lítica de Corupä. que

prossegue até o dia 9 de
julho. Diversas ativida
des serão cumpridas e

às 17 horas deste ['lába<
do, no Salão Paroquial, a

HMSA ,tem' verbas para construir o centro Cirúrgico
A Fundação Banco do

Brasil . deferiu, a fundo
Perdido, uma verba pa
ra a ampliação, das ins

talações " físicas doi Hos

pital Municipal' Santo
Antônio, de Guaramírim, /

no valor de NCz$ 27 mil.
O projeto prevê e cons

trução de anexo ao atual
prédio do nosocômio, on-

,

de serão: abrígados, em

área de 246,72m2 (dois
pavimentos), sala de cí
rurgía e, recuperação, sa

la 'de esterelização, sala
de parto e pré�parto, 2

consultórios, sala de es

pera, � quartos para ma

ternidade e' respectivas
instalações sanitérias . O

empreendimento conta
com a participação da
Prefeitura Municipal e do

próprio Hospital e pre-:
vê sua ímplementação em

aproximadamente seis

-meses,

do. prefeito Antonio Car
los Zimmermann, do di
retor .executívo. da

'

Fun
dação Banco do Brasil
Edmar da Costa Barros,
do provedor do Hospital
Sydnei Sílvio Fínardi .en

tre outras autoridades li

gadas a .,:_área social do
Estado. Na mesma -oca

síão foram assinados ou:
tros sete' convênios de

cooperação ,

técníco-fínan-
, ceíra entre a Fundação e

diversas entidades cata
rinenses. totalizando - em

NCz$ 1 milhão.

O convento foi .assi-
.

nado no día 22, em Flo�
rianópolis, na presenç�'
do, governador 'em' exer

€ício Casildo Maldauer.

SAAl marca encontro para avaliar a agric,ultura
A Secretaria da Agri- pria Secretaria, dos, rn\]" {das 8h30

.
às 10h30min);

cultura, do Abastecímen- nicípios de Jaraguá, do 2 � Análise e discussão

to -e da Irrigação, mar- Sul, Barra_Yelha, Coru" sopre os principais p_ro
cou para o dia 12 de ju- pá, MassaraIiduba, Sehroe- bl$mas e as possibilida'
lho, na Assöetttção C;:o- der e Guaramirim, tendo de� do setoI agrícola a '

mercial e Industrial de como coordenador o se- nÍ'lrel regional destacan
Jaraguá do Sul; um en- cretário Ivo Vanderlin- do as funções ,e ,a ',atua-.
cOntro reg:onal para a· de.

.'

ç30 da SAAl e, suas em'

nalisar e avaliar aS ações, presas, vinculadas (das
governamentais voltadas .o temário será o se- 10h40 àS' 12h); -3 - Au-
ao desehvolvimento agrí- g.uinte: 1 - PerS'pectiva diênCias dóncedidag pelo
cola. Estarão presentes se no contexto nacional Secretário e Pre'sipentes
prefeitos, viae-]r,efeitos, da agricultura cataiinen- das empresas v,inculadas
vereadores, líde!,�urais, e, estadual, política e li- à Secretaria da Agri�'ft"
cooperativisti:1S: ::';�ndica- nhas de atuação da Se- tura, das 14�30 às 18- :no-
listas

.

e técnicos da pró-' cretaria da Agricultura ras.

pela ,doença "realizamos
um trabalho de esclare-

. cimento e de prevenção"
- diz o Secretárlo ,

que apela a comunidade
para que observe toda e
€lUalquer alteração que'
surgir, para os cuidados
necessãriós,

_

abertura da 2a·,' Exposi
cão .

Comercial e Jndus
trial/Za , E�posição de
Banana -e Derivados" a

lém de apresentações de

grupos íolclóricog �, " de
patinação, no Gihásio de

Esportes. Ná segunda
feira, dia �', a Câmará de
Vereadores' reàliza� ses

são solene e no dia
'

6,
jantar er;n homenagem aos

ex-prefeitos.

'Na sexta-feira, día 7,
será feriado em, -Ccrupé ,

'

Desfile, amostra de ani
mais, ,shows folclóricos e

lançamento da pedra
fundamental, do campíng
municipal estão na pro
gramaçãO e días 8 e, 9, a'

"Maria Fumaça"" .
fará

'viagenS' entre Corupá e

Jaraguá . O prefeito Er

riesto _F. Blunk, -que con-'
vida o povo a "particípar
das festividades, íníor
mou que encaminhou à
Cámara projeto .conce

dendõ 40% de reajuste
salarial aos, servidores" e

oue o município 'recebeu
do Ministério do Int?
rio- NCz$. 20.000,00 para

I
'

saneamento básico:

O �abor. que
Você mals Gosta

NA $ßMANA DE J l\RAGUA NÃO· DEIXEI DE PRESTIGIAR

O uSALAO BUHR". VOC� VAI GOSTAR!.
PALE'fEIRÀ

,

,
,

EMPILHADEIRA-

!
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.AUDIÇÃO - A Esco-=
la de Música da SCAR
rE!aliza nos

.

dias 4, 5 e

6, a audição dos alunes
da todos os cursos, mar-

. cando o 'encerramento
do primeiro semestre. I
nicia-se às 19h30. E'sta
semana, os alunes do
Método Suzuki. partici -

param do recítal de piano
'e viola no anfiteatro da
entidade. .

.FILATELISTAS - O
901} Bncontro de Filatelis
tas' e Numismatas. de San
ta Catarina, comemoratí-

. vo ao vigésimo ano de
realização, no Estado!,
será em Jaraguá do 'Sul,
nOi dia 13 de agosto. Na-.
quela data será lançado
um cai'lmbo ,comemorati- .

vo do evento. Parabéns
/'

ao presidente, Roberto -

Elssler.
..

. sJl:SI - Para marcar

os 43 anos de existência
do Sesí. criado no "dia
19 de julho de J,946, o

Centro de Atívídadees
de Jaraguã do Sul mante
ra as atividades normals

',1

Cente .&-
1)0 p q VOo

Informações ..

Os. membros' da d·iretol-'
ria, que tem. como pre
sídente Hugo [Camíla] Ra
poso. Parabéns!.
.C.. MARCATTO - A

Direção e APP da Escola
.

Municipal de 19 Grau
"Crístína Marcatto".
convidando para o baile,
a Ser realizado no dia
8 de julho, . no . Grêmio
Esportivo Juventus.· A
promoção terá lDICLO às
22h30min e será anímado
pela' Banda Lira da Auro
ra.

.FEIRA DA MALHA -

Começa neste dia If!, a

campanha promocional
em TV, rádio, jornal e

eut-doors, da 3a. Feira da'
Malha. Na "prõxíma se

gunda-feira." às 15h, Os
expositores terão encon-

- tro com a comissão orga
nizadora, para detalhar
o. acontecimento.'

.

· FECOMERCIO - Em
presário Bruno Breithaupt.
präsidente do Sindicato
do Comércio Varejista
de Jaraguä do Sul, parti'
cípa na chapa de Ruy
"Wíllecke como vice-pre
sidente da Federação do
Comércio de Santa Cata
rina. A eleição será dia
4 de julho.

· CHICO ANYSIO
Numa arrojada promo
ção, Luiz César Silva,
proprietário da Caesar's
Club, tràuxe a Jarag.uá
do Sul, . quarta-tetra à'
noite, o consagrado hu
morista e escritor brasi
leiro Chico Anysío, para
uma apresentação ..

· CASAMENTOS - Na
Igreja, Evangélica Cen
tro, às l8h deste sábado,
de Laércio Kanzler/Cio
nara Marlene Nichelat·

-
�--

nesta sábad9_à tarde, pa
ra mostrar

.

à comunída
de o que faz em benefí
cio dos índustríäríos.
.H. BORGES - A APP'

e Direção do Colégio He
leodorn BQrges,' convi·
dando á éoluDa para o

júri que escolherá a Rai
nha dQs Estudantest dia
8, na Secíedede Vieiren
se, O desfile Inidará às
23 horas.

�

Agradecemos
a diretoria Rita de Cássia
Vanín, pelo convite.
.LANÇAMENTO - Se

rá neste domingo, o lan
çamento da pedra funda
mental do salão comu
nal da Paróquia Após
tolo Paulo. na. rua Maria
Umbelína da' Silva, na
Vila UenzL 'As 9h30,
culto campal' e participa;
ção do coral- TOda a

comunidade é convidada
a prestigiar. Após, chur
rascada.

. LlONS :- Segunda-fel
ra tomou posse a direto··
ría do Líons Clube Cida
de

. IndJIstrial, com, Pedro
(Jurema) de Almeida na

presidência, e quínta-íeíra,
o Líons Centro empossou

·JoãoeMaJtia� ,

Moda lnfanto·juveDll para real� a

elegAncia de seus fUhos. Um carinho
.

especial para o seu bom gosto. ,

. Na Marechal Deodore, 819...; Jaraguá do Sul_ �C.. '

, I Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artlios em ouro e tudo o maís para

presentes na

'Relàioarià
-

Ivenida
Marechal Deodoro 443 e' Getúlio V:argas n9'9

:').<

L�jCI
.·Mamãe

f

li
Ir
I

,.

Coruja
A

. melhor
_ opção em àrUgos infanto·juvenis e

bel5ê pi:lra a estação outono·lnverno.
.

R. Rio Branco 168. - Fone 72-0695 - Jaraguá do S\ll.

Cal'inßoso
'�DE 15 A 25 DE JULHO ESTAREMOS

PRESENTES NA 3a. FEIRA DA MA.LtJA.·

. Aveni'da Getúlio Vargas; 97 _ Jaraguá do Sul

-'

ti e na Matriz São. Sebas
tião, em igual horário,
Bernardo Ernest Lenfers/
Verena Borchardt. Nossos
parabéns!.
.KUARUp - O díscu

tido filme nacional "Ku,"
arap", com um elenco de
prhneíra, es18. em ear
taz no eine Jaraguá, de
11,) a'06 de julho, 20 horas,
É o único . representante
sulamerícano .

no 421} .

Festival de Cannes (1989).
.IDADE NOVA - Ani

versariou no dia 29, a

odontóloga Rosa Maria
Calissi Tavares' e no día
30, a Sra. Angélica Lom-'
bardi, esposa do empre
sário Octaviano Lombar
di, da Barra do Rio Cerro.
Nossos cumprimentos.
.MUDANDO � (;) a

migo Zanon, na Jaraguá
Video . Clube, íntormando
que passa a atender a

partir de hoje [día 11,)'
em novas instalações,
na rua Exp. Guinercindo
da Silva, defronte. a Caí
xa EconÔmica Federal.

. CORUPÂ - A progra
mação dos 92 anos de

Corupä e 31 'de emancipa
cão, começa neste sába
do, estendendo-sé até o

día 9. Várias atrações a

contecerão, dentre elas,

exposição índustrial e

comercial.
. AIJANÇA - A So

ciedade Recreativa Ali
ança. de Rio Cerro D,
vai realizar de 21 a 23 de

julho', a Ja tradicional
Festa do Colono, que en-

, tra na sua quínta edição.
Uma boa. programação
serä cumprida.

.

.SAUNA - O C. A.

Baependi adquiriu no

vos equipamentos
. para

a saUna, que s.�rá uma

da� mais modernas do
Estado. O clube, tam
bém, prepara o Baile de
Féräas com (:eleição da
Rainha dos Estudantes,
para dia 29 de julho.
.MARANAtTHA

Neste domingo, em Schro
eder, a ta. Maranatha
Aberta do:Seéretaríado de
'Emaús. qUe ßeverá l�-,
var centenas de jovens à

partteípação.
'

CLUBE BRACINHO

Presidido pela despor
tista Bartira Kr�is· Hei
tel, o departamento femí
nino de tiro .ao alvo do
Clube de Caça e Tiro

-

Bracínho, de Schroeder,
.realízou no último domin-
go, dia 25, sua primeira
disputá de rainha, com

os seguintes resultados.
Rainha Eltrídes P. Guc
kert, 1 Çl. Princesa Tereza
M. Karsten e 2a. Prince
sa Anezia W. Klemz,

.
.

CHORINHO NOVO

Nasceu às 12h48min 'do I.

dia 24 de junho. o garo
to George Marschall, .

com 2k9ßO e 47cm de
, comprimento. São seus

pais Bruno George (E
milce) Marschall e avós
Maria DomingasVe Jose
(in memorían) do Carmo
e Herbert (Relínde Mahn
ke) Marschall, aos.' quaís
cumprimentamos, ex-
tensivos aos bisavós
Maria José Nunes, Olga
Henschel Mahnke e A
dolfo (Emma) Marschall. -

.FREI JUNIPERO,

, RESTAURANTE· IIIJIHI
s� a, direção de Carlinhos e Valdo.
Aceitamos festas äe casamentos, conven·

ções e eventos especiais- Atendemos diariamen
te de segunda à {>ábado, das .11h30 às 14h30. e
das 18h30 às 22 horas.

,Rua Éxp. Gumercindo da Silva, 231
Fone 72-3678 - Jaraguá do Sul

UMA .�ÚIA. NINGU�M ESQUECE

.

_ JÓIA.S, RELÚGÍOS, ÓCULOS DE SOL
-E PRESENTES .

Frei Junípero Beier é
um' dos constantes leito
res do "Correio do Povo"
na Capit�l ao Estado. Há
dias teve lima queda que
lhe causou fratura,s e o

internamento no Hospital
CelsQ Ramos. O ,querido
franciscano já teve aJta
€ e.ncontra-se no Conven
to Franciscano, na Rua
Pe; Roma. onde se enc0Íl
tra para, seu restabele- ._

cimento. Este semanário
apresenta. votos· de um

breve retorno às ativi
dades rotin�iras" de cui
dados ao seu rebanho e de
assistente religioso do

S�rra Clube Florianópolis.

'Barão,do Rio�(ancolsaJa�
FP�E�7�.;.269l _ .
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P,ole$sl,á e: alulo da SCIH vil aI Japio al8ttelçlär'''éladl'tStzlkl�
Cílene Slummsky há' .seis anos, íntrodutors concertos é a última a- prende a 'tocar' o ínstru-' A Malwee' MaUhä�

Gums, ,2l anos, proíes- 'do Método Suzuky em 't;;reSenfação do mestre, mente e 'depóis )ler 'as patröcína ii Viagem ,a� esf
sora de víolíno da SCAR, Já.ragu� do Stil, ne 'ano Shiníshí Suzuki, o ídeali- partlturas" resume" Cile-. tudos à ,Próf � ,Cileiig

) ,

de 1986, vai participar z a d o r do método, ne, que trabalha com Gums e a Nutrimen.tall

,de junto ctom, ustm grupt? t: ?dojde com 92, ano! "

de um'l grupo de 40 .alunos de S, José dos Pin�al§1
cmquen a in rumen IS as 1 a 'e, que os partícípan- (vío ino), a: partir dos:2 que possuí sub:sidi�riá
brasileiros, da 9a, Con- tes poderão apreciar. anos de 'idade. O curso em ,Guaramirim, ced��
ferência Internacional

-

O método baseia-se, é composto de dez volu- noda a alímenteção pré
do Método Suzukí em no . aprendizado da lín- mes e, o período de apren- cozida ii. delegação brasí-
Matsumoto, no : japão, gua materna e pode ser diz"aoem variá de acordo lei,ra.' "',:para o barateamen-

A- Fundação Teotônio' li

Vilella.
.

através da sua
'permanecendo de 5 .de empregado em qualquer com o aluno- , ,to .(10 «nisto-

. A Marisol
. julho a 5 de agosto. tipo de ínstrumento (em I Afora. a -Prof. Cile- dnarä toia.s ' as camisetas,

Regional de Santa Cata- •

t
Nesta viagem de, estu- .Jaraguä, ,Violino. e víola]. ne, segu.irá com o "ur,upo cuja. est�-m.n,a foi elabore-

nna,: está convidando .0 I
,'" ......v

, dos inc uem-se .também "A criança nrimeíro : a�' brasileiro ao Japão, "pare da pel-a
'

__",Tl' tteta R,"t.h,.
dos 'os aposentados e pen-

.I" ...."'_. 'I- � ��

sionistas de Jaraguá do B' A ..." ampliar se� conhecímen- Bolrgmann. No ):'etqIDQ,

Sul; e -região.: bem como auer quer� Teve- Educativa, a região tos, o' jovem Mag:Q.us Ci1$le pretende at]fa:vés ed

0$ que estão em vias de
Eduard, BehUng (filho filias de vídeo, fitas cassete,

solicitação da sua apo- O deputado estadual e da regiao. O nível cul- Waldemar/Rosemary ·Logs fmtqgrafias e'outros .meí-

sentedorte. para compa- Paulo' Roberto Bauer te- tural e informative trans- Behling]. de 16 anos, que os, mostrar', 'como:' (Oi a

tecerem a um encontro ve aprovado requeri- mitido no âmago da . pro-
lnICIOU o' aprendízado Conferêncla ·e transmítjr

"
marcado para este sá- mente na Assembléia gramação da TVE é de com Cílene e.' já se encon- l!D.I{))-VOs 'ensinament'os a -seus

bado, <lia 1.9 de julho" Legíslatíva, solicitando o grande importêncía à so-
tra no quarto volume. ;a]unos ia�guaenses.:

' :

às 9h30mi'n, no Salão' envio de mensagem tele- .cíedade em gerál",. M
- �

d b' d
.':., �nhõ'-;

-

Cristo Rei. O palestran- gráfica ao Ministro, .

da
.

assaran u a a qUlrc�OYOS 'Cl,lq�_ es
te será o deputado fede- Educação Carlos Sant'An- A solicitação de Bau- "

ral Vilson de Souza, ver- na e ao Delegado, Regio- er veio reforçar o pedí
sando unicamente sobre nal do' MEC 'em Santa do feito anteriormente
"Previdência

-

Sociá!", Catarina, Donízete da pela admínístração mu-

compreendendo" questões Silva Santos, apelando nicipal; 'nas. gestões de
em tramitação no Con- para que seja' viabilizada Durval Vasel 'e Iv-o Ko

'gresso Nacional, como· a inclusão d'e Jaraguá do neU e aguarda-se um po
aposentadoria rural, ur- Sul na área de alcance sicionamento das autorí

baria
.

e proporcional, dos sinais da Ty:E dades do setor. As ima
, pensões;' benefícioS,' sa- Tevê E.ducatilva _:__ "que gens seriam captadas às

lários contribuições, en- beneficiaria em milito' a repetidoras de Jaraguá' do
tre outros" ' comunidade jaraguaense Sul, via Joinville.

.

Encontro'

aposentados·

Vereador, -.deplora a situação' dos Correios em,- Jaraguá
------�--------�------------------------�--��----�--

o veread()r ßaldí.lino'
. Ral,llino protestou, na

Câmara, o deS'canso da

administração c�nt.ral dos
Correios e Telégrafos
em relaç'ão à agência
de Jaragú� do Sul, qúe'

- funciona em instalações
acanhadas" ultrapassádas
e impróprias ao voIu'me'
crescente de trabalho e

de postagem: Segundo,
o vereador, 'o projeto

f

de

ampliação e melhoria,
do qual· já existe- empre
sa vencedorà, está em-

,

perrado. A Câmara deve
formalizar, através de 0-
fído à Brasília, o pro-

posto de atendimento o

dontológico ,na Comuni
dade de S. E'stevãö\ de
Winter, ainda, à Secre
taria de Agropecuária, pa
ra incentivar a çriaçãQ
de uma Associação de A-'

vicult.ores; de José, Ra
mos de Carvalho, a im
plantação de uma cre

che no João Pessoa e a'
criação de im Núcleo de' ACIJS

;.'

J
;'

S·' F·
'

Transporte ColeÚvo, co-'
. .

apoia ose
, Uppl para" aClse

'mo órgão de pesquisas'
,e fomento 'do setor· em \ O presidente Sigolf
Jaraguá do Sul, para 0- Schünke, da Associação
perar junto a Secr'etaria' . Comercial e industrial de
de Planejamento. 'Jarl:lguá do Sul, �stá em

Tubarão participando da
na. Reunião Plenária
do Conselho',Diretor da
Fede;ração das'Associtt
ções Comercia:s e Indus
triais' de Santa Catarina
(Facisc), que e:eg.e neste
sábado o novo p(esidente
em supstituição, a' .Udo
[;öhler. A ACiJS apóia
o empresário José Suppi,
do Grupo Balistelé;l, de
I ages, ,que esteve em
Guaramirim, s�JIlanã pqS�
fa,da, buscando apoio à
�ua candidatura, junto ao

. empresariado . dg reg�- :

testo da comunidade e

solicitar providências i
mediatas, ao qual bus
cará' o apoio 40 prefeito
Ivo KoneH. Balduino,
também, apres·entou pro
jeto-de-Iei, que' institui
o cadastramento' de bens
culturais (móveis e imó
veis)' do município ·de Ja

raguá do Sul, de nature
za ambiental e cult1,l
ral.

Indicações: de Almiro

Farjas - o calçg.mento
à rua. José Pomianoski;
de Ademar Winter e

Heinz . Theilacker-,' um

Alergia
.

Clinica
.

Dr.Antonio·Schmidt
Formado pela Escola de pós·graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratarnento de Asma, Bronquite' Rinite - Espwos, Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta, Tosse, Resfriados constante;, Sinus:te alüCJici1.

Alergia da pele: Eczemas, urticárias· inchacões ' coceiras, picadas de nsetas'

feridas na boca,

Alergia a alimentos - medicamentos, ao sol e ao friO.

Erupções dive(sas.

Preparo de vacinéls' Testes Alérgicos.

Rua 7 deSetembro, 525·Fol1c ';'i73) 22 5475

l:3,ulller':IU ::'i._.

Uma confraternização
marcou sexta-feira, no

Pavilhão de Exposições
da Fecarroz, a entrega de
três caminhões basculan
tes. peja Compenhía Jor
dan Veículos à- Prefeitu
ra Munícípaj dj:! �Massa
randuba, adquiridos pela
Administração Dávjo Leuf
Rainiund Zimdars. Com
recursos próprios: pagos,
a vista; em função de
'não, haver linha de finan
ciamento para 'esse se

tor, os investimentos, Se'

gtultdo \Ç) prefel1to Dáv�o
Leu, . chegaram a NCz$,
140 mil � Este ano, ainda,

.

a' administração . massa

randubense já havia ado.
quirido um Del-Rey pa-'
ra o gabinete do prefei'-'
to.

A compra dos cami-

nhões faz parte ,do 'pio
,�grama de -!eeq'uipan;iento
do setor de obras e via
cão. pera pos:si!b11ii�'l' 'iI
ma melhor ' conservação
!6 manutenção dos quase
600 quílömetros de es
ibrad-as municipa�s," por
omde eSCQá a diversifica
da fProaução agrícola' do
mlUnicípio .. A pr'efeitura,
desd-e ..o inície;>!, do ano,'
investim também na res
tauração i! reforma: 'de
máquinas, '.entre outros
melhoramentos' ':na área
administrati'va' e nos

campos da ,edlllc.ação,' :es
porte oe .oult1llra.

O terminal rodoviário,
com 720 metrQs, quadra
dos, com" um cus�'o, he}e
esthnado em NCz$ l·Sß
mil, vai set licitado '1lGl

s�gundo semestre.

ão� ,

. -

.
j\.' enti�ade d�cidh� 'pe

lo
. encaminhámento de

,

ofício a Rede ,Ferroviá�'
ria Federal, parÇl. iinpÍari·'
tação de sinal lutnfnoso
na passagem' de' ", nível
da rua- J, Francisc_o de;
Paulo e sugerir à Coniis
são de Trânsito sinalizâ.�·
ção IJ.a ciclovia nÖ$ .en
troncamentos das ruas

Reinold_o Rau, Marechäi'
Deodoro e PrQC9pio. .Go;._
mes; pelo perigo que'- 'Te-

'

pr,ésenta. Foi leventada
igualmente. á' questão do
fechamento do Centro de
Informaçõe� ,'Tul'�ticas
aos äomingos.·

.

Passagen}'"e_ -�arg�.s é com VARIe.
�.....

-'
. -

� '\
.

Organiza�lo 'Contá /' COMERCIAL S/C 'Ltda.
Raa CeI. Próc,' Gomes" e- iveira nq 290 ô Fone 72·009�
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E para que chegue ao
cõnheclmento de todos,
man4ef passar o pr_.te
Edital, que será publtcado
pela: tmpreDla e em Car
tóTio, onde será

.

,afixado·
: durante 15. dl�,.

�1UÁ.GÜA .

DO :SUL,. OI A 07 DE
-

JULHO D13' Í989

gar9Qn, natural 'ie Ri@-P·rae'lalR·asdeCa,-,filhÕ·deMareitKuc.hem-Negnnho" neste Es.fado;
.

.

. SllDel as beker,..
"

,

·domlcillac1o e-, , . .,f-esiden'te. .. ,

-

.

'

... ,Ela., .... brasílelre, s9lteir�.,�
na Av. MarEichal Deodo-. MARG().T ADELIA .GRUBBA LEHMANN, Oficial - estudante, natur-al de Cu-

rot. nesta cidQde,' filho do .Reglstro Clytl elo 19 DlatrltQ da Comarca dé Jara- ritiiba, Paraná, domícílía-
de Arnoldo Jviartins e 0- guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, 'faz 'saber da ,e residente na

..

Rua

01 de JUl)ho
. tilia Graff Martins; que compareceram em Cartório'exibindo os documen- Merecatíara, 61, em Cu-

. Simone, fiolha de Pe- Ela,'
'

brasileira, solteira, lOs exigidos pela lei, a fim dé Se habllitarem para
ritiba, Paraná, filha de

dro (Lori)' Lennert; Ga- auxiliar de escritório, na- casar, os seguintes:
' Moacyr Pesta e Helia

briel, filho de Antônio tural de Timbó, -neste Es-
.

. Florisbella . Festa.

(Ester) -Cardoso tado, domiciliada e resi- ,Ele, brasileiro, solteiro, nesta cidade; Iiiha de Nar- Edital 16.696 de 23.06.89

06 de J'unho dßote na A'v. Marechal .operärío, natural de Ja- císo Maestri e Regina Luy Marcos Meyer e Luclana

Jordana, filha. de E� Deodoro. nesta cidade, . raguá do Stil, domícílíe- Maestrí .
.� .

Grimm

línor (Teresínha): Cipria.· filha de Nelson' Breh- do e residente. em Rio Edital 16.692 de 2L06.89 Ele,' brasileiro, solteiro;
.

ní: Mareel,i,� filhá de Nil- mer e Aurea Brehmer , Cêrro I, nesfe. distrito, fi -

.

Cópia recebida do cartõ- representante . comercial,

'Son -(Anitá) KJ:ein;·
.

Edita� 16.688 de 20.06.89 lho de Wigand Blödern río de' Guaramlrim, nes- domícilíade e.' residente

08 . de- Juiiho' .. , Gladihl'r Carlos Blödorn e Irene Gíelow Blödom: . te
.

Estado na Rúa Epítácío Pessoa,
..... -Luan, filho de Osmar e Iyonl Sto,ck.

'.

Ela,' brasileira; Solteira, _Ivo Kraßipitz e Maria Au- 85, nesta cidade, .natu-

'(VerôniCa)õ'1<oroU; ..

'

Ade- ANIVERSARIANTEs do lar, natural de Jara- gusUnha Miranda ral de Jaraguá do Sul,

'mÍlsô;" '-'filho de Amauri guá do Sul,' domiciliada Ele, brasileiro, solteiro, filho de Teo Siegbert

(Marlene) -de Oliveira' �Ia ).� de Julho é resídents em Rio Cêr- motorista, natural de San- Meyer e Áurea Harneck

09': - ile Junho Slra. Astrít Liane ro II, neste distrito, fi- ta Rosa, Riu Grande do Meyer.
. Diego, Iilho de Élcio Schulz, Sra. Edelmira lha de Helmuth Storck e Sul, domiciliado e resi- Ela,. brasileira, solteira •

.

(eieriST -PaéJilhà; Jenífer, Grubbe, Sra. Ursula. H. Hi.lda Bruch.
.

dente em Gueramírím, auxiliar de escritório, na

filha dé Valdir (Luzia) Rengel. Jair Murara, Val- Édital 16.689 de 20.06.89 nests Estado, filho de Ru- tural de Jaraguá .do Sul;

Dias; Daníele, filha de . demtro �elles, Janísleíde Cópla recebida 'do cartö- . bin Krampítz e Erica domiciliada e residente

Valério (C.armen) Maas; 'Pereira, Laércio Ram�' río de �assaranduba, nes-.· Krampíta.: .

na Rua Clemente Barat

Elaine. filha de Manoel thum, Marcely Kanchen te Estado
.

Ela, brasileira,. solteira, to, 48, nesta .cídade, fi-

(ÊlCina) Nicol'au
.

Dia 02 de -julho Celío -BéSen e Terezlnha proíessora, natural de lha de Weldemer Grimm

10 de JQ.nho
.

ßr. Marco Antonio Leonída Winter Salto do' Lontra, Pararia, e Iris Dumke ,

-,

Andressa, filha .de Meus dos Santos, Sr. Ver- Ele, brasileiro, solteiro, domiciliada e _. residente Edital 16.691 de 23.06.89

Antônío (Marisa) Selin- ner Walter-Krüger, Sr ,; servente, natural,' de na Barra. do Rio Cêrro, Cópia recebida do ca!!ó-
ger Osny Mário· Ayroso (Rio .Masseranduba; rieste Es- neste distrito, filha de rto de Ànlta Garibaldi,

ILde Junho do 'sul); . Sr... Renato tado, domiciliado e resi- José Miranda e Santa neste Estado
.

"'1'aciana,' filha de Neri Krause,· Sr. ,Adelino Bau- dente nesta cidade,
.

filho Nazario Miranda. Marpiel Manoel' Unha-

(Maria)
_.

Francisco; .

mann, Sra. Alvina Kars- de JOSé Abelino Besen e Edital_ 16.693 de 21.,06.89 res e Eva da ,Silva

12 de JunhQ ten Schwedler, Sr. Célio Maria· .Kammer Besen. Dlrceu Diemon e 'Neldes Ele, brasileiro, solteiro,

Suelen, filha de Luis Gascho, Dra" EIisabeth Ela; brasileira, solteira, Lucia .Féuppi
. metalúrgico, natural . de

Carlos (Eva) Salvador; Grubba Richert :(Joinvil-. operadora de máquina, Ele, brasileiro, soltei_ro, Plori�nópolis, neste Es-

Guilherme, filho de Nel- Ie), Jaime Bardin. natural 'de São João do' cronoana1ista, natural de 'tada, domiciliado e rest-'--..,

san (Marli) Ziem:ann; Ro- Dia 03 de julho
�

ltaperiú,' neste Estado, Jaraguá do Sul, domici- dente nesta cidade, filho

b· 't f Ih dE" S Z 'd de 'Ml':lton Manoel Li.-'
er o,,, i o e rmmlO ra. ora!. e Rozza, . ,domiciliada e residente liado ,e; residente na Rua

(Cecilia) Novak;. LuCia-' Sr. Fláyio Fischer, Sr, - em' Massaranduba, neste Domingos Deinarchi', 177, nhares e 'Maria Amaral

ne, filha de José (Salete} Leopoldo ,Bettoni, Sr. Car- Estado, filha de Francis- nesta cidade, filho de Ro- Unhares; _

Junks; Luçiana,. filha de los Chiodini, Sra. Marta co Winter e Leonida Mais mualdo Diemon e Tereza Ela, brasileíra,. solteira,

Moizés (Rainilda) Rabel- Romilda Joenck Hoertel,' Winter. . Ntlz Diemon. _

.

técnica. de enfermagem,
lo

.

Sra. Ana Izabel Mascare- Edital .6.69.0 de 21.06.Q9 Ela; brasileira, solteira, naturàl de Anita Garibal-

13 de Junho nhas Scharchark, EmU- Aldfomir Castro e Cerly industriária,' naturàl 'de di, neste Estado, domici-

Rafael, filho ßé - Vil- do Rowe, Elisângela Ste-' Gonçalves Brandão Joinville" neste Bstado, liada e residente em Ä-

san -(Marly) da Mota; Ro- la de Souza (Jlle), Elisa Ele, brasileiro, solteiro, domiciliada e residente nita Garibaldi, neste Es-

seU, filha de Irineu (Va- Lueders, tintureiro, natural de U- na Rua Pastor Alberto tado; filha de João Su-

rônica) Olska; Cleitön, Dia 04 de julho / .
nião da Vitória, Paraná, Schneider, em Barra do dái:io da Silva e Reacilva

filho de Valdemar (Môni- Sra. Waltraud Harbst domiciliado e residente Riu Cêrro, neste distrito, Antonia· da Silva.

ca) da Silveira Zenk�, Sr. Walter Wel- na Rua Senador Schroe- filha de Otlindo Arcange- Edital 16.698 de 26.06.89

14· de Junho ler, Silvio César Fagun- der II, em Guaramirim, lo Felippi e" Rita.Mosca Cópia recebida do cartó-

Daiane, filha de Ar-' des, Francisco Papp, Luiz neste Estado, filho d� An- Felippi. rio de 'Balneárlo Cãmbo-

noldo (Tanea) Möller . Pinter; Sueli. da Costa, tenor Castro e Maria Reis Edital 16.694 de 22.06.89 riú, neste·Estado

15 de Junho ' Margaret(Töwe. Castro,
.

Edllsón Buttendorff' e Ma- Flávio Naoki Vatanabe e

.
Fabiane, filha de Lou- . Dta.'05 de julho , Ela, brasileira,· solteira, ria AliCe Martim

'

Nara Terezinha U1iano

rival (Solange) Dias; Rob- Sr., Ildemar Bartel, operihia, natural de La- El'e; brasileiro,' sólteiro, Berfoldi ,

san, filho de Valdir (Te- Sra. Sílvia, Marquardt ranjal� palmital, Paraná, operário, natural de Ja- E�e, - brasileiro,'· -solteiro,

resinha) Ribeiro Fructuoso ,Sr. Waldemi- domiciliada e residente râguá do .Sul, doinicilia- engenheiro mecânico, na�

16 de JUDh� ro Baumann, Dinael Ju- na Rua Walter Mar- do €! residente eIl) Estra- tural de Pirapózinhö, São

Juliana, filha de Wil- li&no - filho LÚcio (Ivo- quardt, nesta - Cidade,' fi- da Garibaldi, neste' dis- . Paulo, domiciliado e re

mar '(Isabel) Ceolin; Fa-
. ne) _� Machado" Felipe lha de Pedro Pedrozo tr�to, filho de' Lino But- sidente

.

na Rua Erwino

bri'cio, filho de Juarez Schmitz, Sra, Olinda Me·y· Brandão e Alvacir GOIl- tendor!f e Hilda . Sc;hu- Menegotti, 588, l)esta ci

(Ereni) dos Anjos; Tatia- er Fischer, Leonor Ro- çalv�s Brandão.. '/ _-

mann Buttendodf, dade, filho-de Sizuo Va-

ne, filha ·de Edemar (Ip- we. EditaI 16.691 de 21.06.89 Ela," brasileira, solteirß, taIiabe e Quionii' Vata-
.

ri) Baúmgart; Juliana, fi- ,Dia 06 de julho Erlson Adria.ne Teiles dOS operária, natural de Já- nabe:'

lha de Pedro, (Osnira) Cor- Sr. Valdemar Simon, Santos e Van�etléla Ma- raguá do Sul, domicilia- Ela, brasileira, solteira,

reià" Srél\. Maria Gascho Henn, ria Maestri da e residente em Tifa .. dentista, 'natural de Tim-

17 de Junho
.

Edvino Buttgen� Ewanir Ele,. brasileiro, solteiro, dos' MartiniS, em J'ara- bÓ, neste Estado, dom:- .

WUlian, filho de Val- Cattoni,
.

Sr. lngoberto. industriário, natural' de guá-Esquerdo, nesté .dis- . ciliada e residente na Rua

mar .(Ingrid) Beckert; Ja- Braunsburger (Curitibà),' CuritibanoS, neste Esta- trito, fHha de Eneslo Henrique Marquardt, 505,

mes, filho de' Jaime (Ta� Júlia Fritzke, Vitor' Ma- . do, domiciliado e resi- Martim e Antonia Mar- nesta çidadé, -filha de Ur

nia) 'Welt�r; 'Valsinei,- n- chado,' Valmir CördEii- dente na, Rua Henriq.ue tim. bano' Bertoldi e Zélia U�

lho de Rplf (Astrit), Ma- ro.
_ Marquardt, 593, nesta ci- 'Editál 16.695 de '23.06.89 HanD�Bertoldi,

.

as Dia 01 de julho
.

dade, filho de Luiz Qua- Gerson Kuchembeker e

19 öe JunhO Sr. Joã'O ,Nélson Sta- dros dos Santos e Nelza T�nia Mara Festa

Francisco, filho de Jo�
. vis, Sr. Eliseo 'O; 'TäJeli, TeIles de Soúzà, '"Ele/ 'brasileiro, solteiro,

sé (Solange) _ Mader; Ra- 'Sra. E1.vlra'. P�:,·. d:e�,.söu�; Ela,
"

bràsileira, solteira, ''''estudante, natural
. de

fael, filho de Sebastião Sr. Antônio viêita,. Sra, índustriari'a, natural 'de )Joinville-, neste Estado,

(Teresinha) Parma; 'Clei--, Cladr .Ges.er".;;.lâ,H;,.",:.��. Jatagua do Sul; domici- ;domiciliado e residente

ton,.' fi1ho,� de Francisco (Iro Schmidt, ·,lsD'lcle, Lan- liada �e residente na Rua na Rua João Flanins

(Sanará) ·Silva. -ge.-
.

-�"<",,,,<>,,,>' .,."",; }3ertba Weeg�, 1.842, check, 140, nesta Cidade.

EdtW 16.68.7 de 20.06.89,
Aitalr .MVio Martlbs e

jUete Brehmer ,.

Ele, brasileiro, solteiro,

NASCIMENTOS
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Criação de grupas falcliricls resgata e populariza 'a cultura e. JS
_. -

.
'

As manifestações cul- de cultural, despertando �. grupo folclórico será foro. ensaiado pelo próprio to, destacando ígualmea
turaís do município to- valores a partir da base, mado, no ,estabelecimen-� Carlos Hoffmann, junto te o trabalho que se ini-'
mam novos contornos, c! Desde agosto do- ano pas- to. com Heleomar do Valle cia na Socíedads .Río da
o resgate do folclore e a sacio, o Centro Educacio- O grupo pioneiro do Schwambechv v O Grupo Luz I [Salão Barg), com

sua popularização. Hoje naj Evangélico, sob a- 0-' CEE já se spresentou e Nascente realizou, d021e a- 14 pares. na formação de
existem, pelo m�nj� se- rteritação d� Carlos Ce- estréia fora de iJaraguá presentações em 88 e um grupo folclórico ger-
te grupos folclóricos no zar Hoffmann. mantem no dia 15, na Festa Na- duas nesta ano. o qua1 máníco. �

município, formados e um grupo infanto-juvenil cíonal da Cachaça, día conta com o. auxílio da Neste seu trabalho, a

em formação, que Inicí- com ensaios ês segundas- 16 na Feira da Malha e
. Prefeitura no transpor- Malwee vem apoiando

am uma nova nientalida- feiras e outros dois - íní- dia 25 na Sociedade Ali- te.. (cedendo horário de tra-
• ciam atividades, reunín- anca, junto com o Grupo Hoffmann também, au- balho) e para o dia 20 de

Tarde de logIS da do cerca de �inquen!a. a- Folcl?J;'�co Nascente .

de xílía a formação de dois agosto, um grupo -fol.
lunos de 2a. a Sa. senes. Tradições Germamcas, grupos de folclore na E. clórico 'da Alemanha fa"

Re!eR!�L�!�!Sd� s;ma;;;�pi;n�Rp;�i�t;;;oL�gi;i�ii;; �?�:;i:i�1�oE· �!:�;�7n;:�:��f�e�;·
Combate ao Câncer de A situação atual do lação nas regiõ'es mais Carlos considera - muito o transports. E formado

Jaraguá ,

do Sul realizou Samee 'e Os planos e pro- críticas do município, a- importante este aspec- por 36 pessoas.
no dia 21, a tarde de jo- jetos foram mostrados lém da ampliação da es- Socl·e'dades·.)·al escolhem R·a·l·n'ha do I'I·ro " ,)gos e lanche, considera- aos vereadores, segunda- tacão de tratamento.
da "um s'\lces:so". pelas feira. durante a sessão,

promotoras, a contar pe- pelo _ engenheíro-saníta- O Samas tem uma es- As sociedades de tiro" período do' concurso vai
la grande presença de rísta Volney Beckhauser trutura de . 12 funCioná-, que participarão no mês de 1.9 de julho a ,14 de
senhoras e Qoações (brín- (da Fundação Sesp) e pe- rios' admtnístraêívos 'e 26" de "Outubro da la. Schu- outubro. A coroação se-

. des) recebidas .por parte Ia diretora da autarquia, na área técnica.' Dispõe etzeníest, 'aprovaram o rã durante baile, no Par--
das empresas. A Joalhe- Elisa Manske Lescowícz , de 9.276 ligações e 180 regulamento' e já estão que de Exposições do
ria Seifert 'doou um brin- Os projetos, dímensíona- mil mettos de rede as- escolhendo as suas re- Agropecuárío, local das ,.

co d� ouro, ganho pela
.

dos para
'

at:éilder a popu- sentados na cidade. Do presentantes ao concurso festividades.'
Sra. Laura Mannes, a lação, jaraguaens-e nos volume de água tratada de rainha, .. qUe será co-

Relojoäria Avenída um próximos vinte anos, pre- (em abril, por exemplo, nhecida pela vendagem As comissões estão
anel, que foi presenteado, vê a construção de novos foram 225 milhões de li-, do maior número de vo- 'cumprindo suas atríbuí-:
à Cibele cordeiro, a Cla- reservatórios e a mudan- tros), 97 por cento é tos, cuja arrecadação .se- ções. e o materrat de' dr-
mour 'Girl de Jaraguá ce e ampliação da- tubu- distribuída à população. rá rateada entre as �so- vulgação já começa . a

do Sul, que .representou '

'

d
cíedades participantes ser preparado, segundo'

�ic!��6 :�r:I��i�1��;I��� Guaramirim' constrói Isua la. aveni a· ����lo��t�e 3�� �:n�!�:� �efO��:��a�sBa��i��se:���
nalistas. �

A Prefeitura de Gua- Guaramirense informou nizeção: río=evento . A lino. As sociedädes' têm
Cibele desfilou 'naque- rammm, está realizando que através de um tra- rainha' representará á As- novo encontro no dia 1:)'

Ia oportunidade vestido Os 'serviços topográficos balho conjunto com a sociação das Sociedades de julho, nó galpão de -

do figurinista Luiz Au- e iniciando, a abertura ACIAG,' estabeleceu-se de Caça e Tiro no decor- festas, da Matriz· São se-

gusto , A RFCC agrade- da primeira avenida do um programa para o a- �r.e_rllidilla_s_f_e_st_i_v_id_a_d_es__el!!llll0.....b.aiiiiís..tiiiiiíã_O..'. ,.
cendo as doações, cita, -município. ligando a rua companhamento evoluti
ainda, as artistas Janíce João Ossowski à rua Rui vo da economia do mu

Bnüthaupt, ,Vera Dorn- 'Barbosa, no Bairro AvaL nicípio, com a coleta
busch Triches e Denise Dê acordo com o prefei- de dados . e informações-
Zimmermann da Silva, to· Antonio Carlos Zim- da indústria e comércio
pelas obras, que forg.m mermann, a avenida te- com 'relação ao fatura
rifadas;' sendo sorteadas rá 24 metros de largura, mento, .recolhimento de
as Sras. Nilcéia Salete 'compreendendo um pas- tributos, obrigações so

Jark, Iraci_"Altoff e' Lauri-' seio de 3 metros 'em ca-, ciais, número de -empre
ta Weege. A arrecada- da lado, dua,s pistas de 8 gados, entre outros. "Ob
ção da tarde chegou a melros cadi3. qual e

;
um ietivamoS', com isso, ob

NCz$ 6,800,00. canteiro central de dois 'ter parâmetros da nossa

No próximo dia 4, a metros. A previsão é dei- economia, para qUe pos

reunião mensal do audi' xá-la concluída até ó fi- samos nos planejar me-
,

tÓrio da Associação Co- nal do ano.
. Üior a partir de dados

mercial, às 9 ou às 14 reais", conClui o (pref,ei-
horas, da Rede. O Chefe �o E�ecutivo to.

Câlara aprecia propto' de pe,rmuta da área da ETA

I,

'Tubos Santa Helena Ltda'!I �

"

Tubos de ,PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de Polietlleno (mangueira preta)- J,

Fabricio:: Rua Joinvlllet 1016 _ Fóne 12-1101 .

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

Ff'�e 12-0066 _ Jaraguá do. Sul _ SC

SérgiO [. Pacheco,
CIRURG!ÁO DENTI�TA

Atendimento COm hora marcada das 17 às 21 hs.

RlHl Exp. GumerCindo da Silva, 72, Sala 4,
defronte a Caixa Econômica.

.

A Câmara de Verea

dores entra em recesso

na segunda-feira, após a·

,sessão extraordinária con'

vocada para ,Ilimpar a

'o pauta" doS projetos em

tI:�amitação, Dentre elE:s,
de permuta de terras en

tre a Prefeitura e a Me

lúrgica João Wiest, para
as obras de ampliação da

Estação de, Tratamento
lle Agua" do Samae.

.

A

municipalidade, s�gund,o
o projeto; p��e um :�o·
vel de' 1 .200 m2 no·Balr

rQ Amizade e outro '-de

2.087-,SOm2 ,nas esqu:nas
�as ,ruas Henrrch Less�

mann e Guilherme Gumz
'.

recebem acima--dest-e va"

(Bairro Centenário), am- lor. Além disso, a par
bos totaliZando NCz$ 44 tir de 1.9 de julho, fica

mil, por outros dois, da instituído um abono men- � " ..: _.....
-

__... ..._------_�,
Met. \Vi'est, de igual va- sal de auxílio alimenta-
lor, com metragens to' ção, de NCz$ 50,00, que
tais de 3 o 708,48m2, na será corrigido, nos.mes

rua Erwino Menegotti, no mos índices da eorreção
Ba:rro Agua Verde, salarial.

O Legislativo aprecia,· O convênio que pas-
também, projeto de rea' ,sa a administração e uti
iuste dos vencimentos do ' Hzação do Ginásio -,ae Es
funcionalismo municipal portes Artur Münér; en

ativo e inativo e servido- tre o MünicípÍo e· a $e"
res regidos pela CLT, na 'cretaria da Educação (De.
'p;:oporção de 30% sobre creto:3. 161. de 26.4 ..à�)
sa:ários de junl)oj89 'aas, deverá ser ratifi'cado pe",

que recebem até""�NCz$;; los vereadores. A vali-
800,00 e 20%' 'aos que dade vai:= até ;-c3l-.:1k1-992,..

Excursão Play - Center
(SÄO PAULO)

Saída' dia 08 de julho de 1989

Interessados contactos pelos telefones 72-1869
�C>'.�'

.

o:u '12-38"06. . -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Curso gratuitl de h'idráulica Ia ACIJS Cllselhl'prlDrama 8�llbateallullRldlligre
inaugura.

. Através de um Progra
rna de Desenvolvimento
Técnico-Hidráulico, será
realizado de 3 a 5 de ju-
140, no horário das 19
horas, nó auditório' da

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguã do
. Sul, Um curso gratuíto de.
Instalação � Manutenção
Hídráuläca Deca-Hydra
(Grupo Duratex), dirigi
do aos. profissionais da

construção civil como

encanadores, ínstaladores

hidráulícos, . engenheiros,
arquitetos e demaís, pro
üssíonaís. ínteressados ,

'

O. Conselho Regional
de Prevenção ào Uso In
devido de Drogas,' reu

niu sexta-feira (23), no

Salão Cristo Rei, conse

lheiros e convidados para
'a exibição da fita--vídeo
"Tabagismo - a doença
do século", do Globo Ci
ência, e discussão sobre
o poder da indústria fu

mageíra �.
na propaganda

e sugestões para marcar

o Dia Nacional de Com-
.

bate ao Fumo (29 de a

gosto) .
O coordenador'

do Conselho, Prof. Ar-
mando Cipriani, disse
que ex-fumantes deram

. depoimentos sobre os

malefícios cansados à
saúde.

alta e baixa pressões,
noções de pressão, vazão
e perda de carga, válvu
las de descarga Hydra
(a,ntigas e atuais), louças
sanitárias Deca (fabricá
cão. produção, etc), a

lém da apresentação de
um

.
caminhão laboratório.

para simulação de casos
.

reais' em alta e baixa
pressões.

Início da semana, na As",
.socíaçãn .

Comercíat 'e In
dustrtal, 'o trabalho rea-.

lizado pelo Conselho e

solicitou colaboração das
empresas pará que apói
em o combate ao fumo
e as drogas, alertando pl
os males que causam,
junto a seus funcionários.
A igreja e Os meios de
comunicação Irão tam
bém integrar-se ao Dia
Nacional de Combate ao

Fumo e a Marisol patro
cinará a confecção de 10
mil decalques "Seja mal�
um, não fume".

A Rcdotígre, empre
sa do Grupo Hansen, de
Joínvílle, inaugurou dia
23' à noite as

.

instalações
da sua, fílial de Jaraguä
do Sul, na rua Joinville
n5' 1.896, durante co

quetel ao qual compare
ceram 'empresários, con- ,

vídados, gerentes' oe dire
tores da' Hansen. A

transportedora já 'vinha
operando indíretàmente
na cidade há Cerca,

.

de
quatro anos .e ". conta ·.c/
uma estrútúrà d.€

.

'virite
funoionâríos '(entre escri
tório e motoristas), 'além.
de oito veículos e

.

ciez
carreteiros contratados.

A sétima filial da Ro
dotigre está instalada nu

ma área construída, de
100m2. A gerência . está

.

confiada' ao' . Sr. Gelton
M. A. de Oliveira.

Aos particípantes se-
-

"I. •

rao entregues manuais

técnicos e um certificado
de parücípação . As ins-

crições prévias devem ser
feitas segunda-feira, día
3, às 19 horas, no próprio'
local do curso.

.

De acordo com o Eng.1?
Cilmar 'Batista -de Carva
lho, o curso abordará os

seguintes assuntos:', ins

talações hiâráulicas em

Para anunciar ou fazer
.assmatura, basta ligar pa-.
ra o 72�0091. Estamos as

ordens-

Outras empresas se

manífestaram interessadas
.

e_m patrocinai: impressos
."

.

. de apoio à iniciativa.,

Babá Cípriani relatou, no

Senhora oferece-se
para cuidar de bebês ne
prõpría residência, rua

Joinville 3.013, em Ja

reguä, OU "entrar em

contacto Fone 72-0455,
com Zuleide. Das 11h30

às 19h.

Comunicado
AMIGO cLIENTE !

BRAZJAPAN ELETRONICA (Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira 28ü-A), comunica aos seus
clientes pendentes, qua retirem seus aparelhós,
dentro de �O dias á contar desta data. pois

. suspenderemos nossas atrvídades por tempo 11-

.mítado. Motivo de viagem. Obrigado!

,Mutusimi Itíce - Direção/Proprietária

'C.REIO :00 POVO' 72-0091

. laraguaenseSociedadeI
A ,sociedade -jaragua- tante de pronunciar as mas, constatou-se que
ense ,está-se modifi- palavras. 62,5% dos candida
cando: räpídemente. Em Jaraguá do Sul, pa- tos a casamento são
O seu constante desen- rece repetir-se. o fenô- originários de outros
senvolvímento atrai pa- meno. em sentido in- municípl;QS' e que. Ar
re o município pessoas verso. Agora são os pENAS 31,5% são. na

procedentes de - dífe- moradores de outros turais de Jaraguá do
rentes 'lugares do Es- municípios catarinenses Sul.
tado e de outros es- e de mumcipios dos Observe o prezado leí
tedos da federação, em Estados vizinhos que tor de onde procedem
busca dé novas 'opor- procuram em nosso os habilitandos ao ca

tunidades na vida; meio estabelecer-se co- sarnento: Jaraguä do
Fenômeno. ídêritíco a- mo moradores efetí- Sul 12 candidatos; Gua
conteceu há anos com vos, aqui .trabalhando ramirim-SC (1); Pouso

.

a capital do Estado do e desenvolvendo o Redondo-SC (1); São
.. Paranä - 'Curitiba. que' parque fabril que ho- Bento do Sul-SC (1);

se transíormou no je ostenta o título de Rio dos Cedros-SC (1);
centro polarízador . dos terceiro parque índus- T'imbó-SC (1); Agua'

.

.

catarínenses que não trial diversificado ' de Doce-SC' (2); Xanxerê
encontravam las opor- Sta. Catarína. SC ,(1); Joinvillé-SC
tunídades esperadas Folheando a última e- (1); Caçador-Se: (1);
em sua terra natal. dição do "Correio do Blumenau-SC (1); Im
Dizia-se que em certo. Povo", os editais di- bituba-Sfl (1);, Corupä
período da vida da' vulgados pela Oficial SC (1); Horizontina-RS
"Cídada Sorriso" que do Registro . Cívil . do (1); Rio Grande-RS
a sUa populaç-ão se lI? Distrito da Comar- (1); Ourizona-PR (1);
constituía em, 40% de ca de Jaraguá do Sul, Paulo Frontin-Pk (1);

.

"barriga-verdes" e que sra. Margot Adélía- Nova Aurora-PR c (1:;

I eram reconhecidos Grubba lehmann., em Marípã-Paloüna...PR (1) II...p.e.l.a..su.a._f_o_r_m_a....c.a.n_-...n_ú.m.�.r.o.·..d.e•.•16..p.r.b.c.la.-...e..R.e.·b.o.u.ç.a.s�.p.R..�.1)_....... '

'. KADE1T GS x GOL GTi
A Revista Quatro Rodas invade a in-

timidade tecnológica dos carros esportivos bra

.síletros maís avançados do momento: o Kadett ,

GS e o GOL GTi. Num grande duelo entre du
as "feras", você vai poder avaliar todos os re

sultados de consumo, motor, freios, direção, es-,
tabilidade, estilo, posição de dirigir, desempe-.·
nho e conforto. Detalhes' ímportantíssímos de

cada um, que traduzem o nível atual da nossa

tecnologia automobilístíca. QUATRO RODAS
você encontra na GRAFIPEL.

,.'

Emp'reendimentos I�íbiliári.us
Mareatto Lida. CRECI 093

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS A VENDA

. Terreno esquina com 682,40m2, rua Lourenço
Kanzler NCz$ 15.000.00. Terreno esquina. com

.537,75m2. rua 387 [pröx. Arte Laje) NCz$
.18.000.00. Terreno rua Venäncíe S. Porto com
1.521m2 NCz$ 35.000,00. ;, 'Terreno Lot. Ana
Paula II NCz$ 6.000,00. Terreno Jardim S. Luiz
Lot.es 158. 159 e.166 NCz$ 8.000,00. Terreno
Bairro S. Luiz lote

.

218 NCz$ 7.500,00. Lotes
Ana Paula II a partir de NCz$ 4.500.00. Lote
amento Júlio Rodrigues (Vila Rau} a partir He

NCz$ 6.000,00
.

. Casa alvenaria. 190m2 (Bairro. S. Luiz) NCz$
50.000,00. ;"Casa alvenaria com 242m2 (Vila No

va] NCz$ Z5.�0,00. Casa alvenaría COm 136m2
(Ilha da FliU:�ra) com NCz$ 27.000.00. Casa
mista com ',156m2 (Jaraguá Esquerdo)' NCz$
25.000,0_0. Casa"mista (J. Esquerdo) NCz$
27�000;00.

Creações
CONFECÇOES EM TECIDOS

Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

, _', Rua Joinville 2.089'. - Fone 12-Ú57
ES't�t'lfiESENTES NA 3a. FEIRA DA MALHA.

,

..
� -

��
'.: ..: -.". ".:� .,'. -

i·
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,1!'8grUla·�Oliciar da SeDlana 'de
_ Jara'gu'é

Toda a programação da Semana

de Jaraguá e da 3a. Feira da Malha
será centrada no Parque de Exposi
ções do Agropecuário e na Socieda- -

de Cultura Artística, de 14 a 25 de

julho, com atrações essencialmente
regionais, haja vista qua a organiza
ção objetiva _ valorizar as manifesta

ções culturais da região. Organizada
pela Prefeitura I\funÍcipal/Secr,etariá
de Cultura, Esporte e Turismo/Funda
ção Cultural/Rotary Club de Jaraguá
do 'sul, a, programação será aberta c/
a inauguração do Centro de Exposi
ções, palavra do Prefeito Ivo Konell
do' Governador do Estado e apresen

tação da Banda do 62.9 Batalhã'o de

Infantaria.
No dia 15 de julho (sábado), no

Agropecuário, shows com: lOh - Gru

po Musical Expresso (Schroeder), 14h
� desfile de modas, 15h - Grupo
Musical Cruzeiro (Jaraguã), 16h -

Escola de Samba' Unitívos na Liberda

.de (Joínvílíe). 17h - Show de Capo
eira das Caravelas Negras (Joinvil
Ie), 18h - Show corri. Osvaldo Júnior

(Joínville), 18h30 - ShoW com Jua

rez Cruz (JHe), 19h30 - desfile de

modas, 20h - Grupo' Folclórico Alpi
no Germânico (Pomerode). 20h30 -

Teatro Adulto - Comédia "Salão:
Buhr 50 anos após" e às 20h - En

contro de Corais, na S E R Mari-

sol.

'Dia 16 de julho: lOh - Show c/
"Os Garotos Dedos de Ouro (Jaragué],
11h - Show com os Frenéticos (Jara
guá), 14h - destile de' modas, 15h -

apresentação de Bandoneon (Schroe
der), 16h - apresentação do IGrupO
Folclórico Nascente de Tradições Ger

mânicas (Jaragué), 17h - Grupo, de
Teatro Infanto-Juvenil da SCAR, 19h
- apresentação da

/

Orquestra do Cen

tro Educacional Evangélico, 20h -

apresentação do Grupo de Dança Ger

mânica do Centro Educacional Evan

gélico, 20h30 - desüíe de modas e,

no mesmo horário, no anfiteatro da

SCAR, teatro-comédia "Salão Buhr 50

anos". ...
-

Dia 17 de julho: 18h - Show c/
Os Garotos do Sul (Jaraguá� e 19h30
- Arco Irís.. Dia 18 de julho: snow
com Grupo Musical Expresso (Schroe
der), 19h30 - destile de 'modas e

20h30, na SCAR Shaw Musicado SCAR
::"3 Anos. Dia 19 de julho: 19h - Gru

po Folclórico Edelweiss (Pomerode},
20h - Grupo Musical "Os Animado
res do Fandango" (Barra Velha) '2

20h30 - Concerto de Piano/Flauta c/
t., F. Melara/Bltsa Henning, no an

fiteatro da SCAR.
Dia 20 de julho: 18p - Show c!

Musical, Arco Iris" 19h30 :- desfile
de modas, 20h .._ amistoso de volibol
feminino entre Jara:_guá x Itanhandú
MG (Ginásio Artur :Müller) e 20h30
- Show Musicado, "SCAR 33 Anos";
Dia 21 de julho: 18h - Show com Ga

lopeiros do Pampa, 19h30 - Soco Víeí
rense abertura do 89 Torneio de Bolão
"Cidade de Jaraguä" e desfile de ..mo
das no Agropecuário, 20h - apresen
tação do Grupo Anchieta (Porto Ale:'
gre) e 20h30 - teatro-comédia "Salão
Buhr 50 Anos Após".

Para o dia 22 de julho, sábado.
9h - abertura da terceira etaI?_a do
8.9 Campeonato Catarinense de Vôo
Livre, 15h":_ Ia. Meia Maratona
"Jaraguá do Sul 113 Anos" de CO�U7
:pá a Jaraguá (chegada no Agropecu
ário] e desfile de modas, 16h - Tea
tro Jnfantíl SCAR "A Bruxinha que
era boa", 17h - Grupo Folclóríco Al
pino Germânico (Pomerodé], 18h -

Banda Musical Padre Sabàtíní, 19h -

Grupo Tl'entino (Nova Trento), 19h::''O
- desfíle de modas, 20h - Show com

Os Insuportáveis (Nova Trento), 20h30
- na SCAR" teatro comédia adul
to·

Dia 23 de julho: 9h - continua
ção Campeonato Vôo Livre, lOh -

Grupo Musical Cruzeiro, 13h - 2.9
Campeonato Interestadual de Cabele
reiros, 16h30 - desfile de modas, 17h
- Show com a Banda Worning (Po
merode), 19h - Show com Os Filhos
do Rincão e 20h30 -'- teatro comédia
adulto na SCAR, maís o destile de
modas. Di� 24 de julho: 18h - Show
com o Conjunto Expresso Jovem (Mas
saranduba) •

Dia, 25 de julho, terça-feira,' en
cerrando a programação, às 9h -

Banda Real (Pomerode}, 15h � Os

Galopeiros do Pampa, 16h - Os, Ga
rotos Dedos de Ouro, 17h _;;._ Banda
Aurora e 20h30 - Concerto da Or

questra de Câmara SCAR e encerra:
mento do Salão Buhr e da Exposição
de Pinturas.

De 13 a 25 de' julho,
-

no hall de
exposições da SCAR, Exposição de
Retratos [óleo e crayon), da artista
plástica Ema Günther Emmendoerfer,
cujo horário de visitação 'será das 15
às 22 horas. A Feira da Malha vai de
15 a 25 de julho. das 9 às 21 horas
e todos os dias, no Parque de Exposi
ções. funcionará o restaurante com

pratos típicos.
Também está incluído no progra-'

ma oficial dos 113 anos de Jaragué do
Sul, a realização da 5a-:�Festa do Co'
lona (de 21 a 2317), na Sociedade Es

portiva � Recreativa Aliança, de Rio

Cerro II.

Ucre chama, aposentados
Os professores aposen

tados a partir de 1.9 de

novembro de 1986. que
não obtiveram promoç�o
par tempo de serviço a

cu:mulado e progressão
por merecimento na pri
meira etapa do pmno de

Carreira realizado em

1986, estão sendo cha·

mados à sede da UCRE,
em Jaraguá do Sul, de 26
de junho a 10 de julho
e, da mesma fOT,fu�;i' nes·
te período, Os qt1;!:e" s'e .'1-

posentaTem a partir d�
1.9 de novembro de 1987
e que não conseguiram
a promoção na segunda
etapa até 30 de maio.

Deverão levar cópia da

portaria da aposentado"
ria, cÓp{a da última fo
lba de pagamento e o pro·
C€SE'O realizado em 86,
ond e const'em todos os

cursos realizados até a

época, para o prtmeiro
caso e, xerox dos cursos

realizados em 87 e 88,
para o segundo caso.

F I L A J E L I A Roberto JoãQ Elss1er - II

Santa Catarina está entre os centros fila
télir:os mais. evençados �o país. Aqui j4 foram
realizadas alto exposiçoes estaduais e uma. na
cíonal (BRAPEX), além de ser o pioneiro na re..
alízação dos

-

"Encontros Filatélicos", . .os mes
mos que agora no mês de agosto completam
20 anos. 'I

Jaraguä do Sul terá honra de sediar o 9� Encon
tro de Filatelistas e Numismatas de Santa Cata
rina, coincidentemente, na mesma data em que
foi r�alizado o primeiro (em 1969 em Itajaí):
1:)' de agosto.

Foi solicitado junto a ECT, por íntermédío
da AFSC e da FE'FINUSC, a emissão de um ca
rimbo comemorativo a esse evento, perpetuan-'
do-o,

Já começamos a divulgação deste aconte
cimento com uma boa antecedência, para

-

que
.todos possam se preparar para tal. Temos cer
teza que este será um dos Encontros maís con-

corridos dos últimos tempos,
-

'Você tem Um encontro marcado com a fila
telia jaraguaense e catarínense: é no día. 13
de agosto na S· E. R. Marisol.. Sua

_
presença é

índíspensâvell
CURIOSIDADE:

Portugal somente editou o selo, postat em

1853 (10 anos após o Brasil). Este selo trazia a:
efígie de sua soberana D. Maria II. FO interes
sante é qus ela era nossa compatriota, pois fi
lha de D. Pedro I e de D. 'Maria 'Leopoldina,

. prímogêmta da casa real brasileira." nasceu no·

Rio de Janeiro, recebendo o nome' de Maria da
Glória. ,

-

�4.

- JUIZO DE DIREITO DA 2� 'VARA DA CO
MARCA DE JARAGUA DO SUL -

.

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR IRINEU BIANCHI; JUIZ DE DIREI
TO DA 2� VARA DA COMARCA DE JARAGUA
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI, ETC

.

FAZ SABER a todos quantos' o preseR-'
"

te edital de citação, com o prazo de trinta

(30) días. virem ou dele conhecimento -. tiverem
e interessar possa, que por parte de ODORIO
CARDOSO e si mulher MARIA JOSE DOS
SANTOS CARDOSO, brasileiros,

-

casados, apo
sentado e do lar, residentes e domiciliados à

Rua Tomaz Francisco de Góes, 523, nesta cidade,
por sua' procuradora Dr''. Osvalina Vargas
Rodrigues, foi requerida a ação de USUCAPIÄO
N9 3.3�3, para aquisição do seguinte imóvel: UM
TERRENO situado neste município. nos fundos
da Estrada Nova, lugar Jaraguá nindos, con

tendo a área de 280,00 msz., medindo de frente
com a Rua Tomaz Francisco, de Góes em 10,00

ms, fundos com terra de Alfredo Farias em

10,00,ms., lado direito Com Walter .Ioeppel em
28,30 ms., e pelo lado esquerdo em 14,70 ms.,
com terras de Bernardo Grubba S. A. e '. em

13,00 ms. com Norma Burigo. DESPACHO DE
FLS. 31. L; Nova data para a audiêneiedade Jus

tificação prévia 15.08.89, às 14:30 horas; 2. Se�

jam renovadas as intimações e citações.
Jaraguá do Sul" 09·05.89. Ass. Iríneu Bíanchí -

Juiz' de Direito. E, para que chegue ao conheci
mento de todos os ínteressados ausentes, incer
tos e desconhecidos, foi expedido o presente edi�
tal. que será publicado na forma da lei e afixado
no átrio do Forum, correndo o prazo de quinze
(15) dias, para contestarem, querendo', . à con

tar da sentença que justificar a posse, sob pena
de serem tidos como verdadeiros os fatos alega
dos. 'pelQS autores'. Dado e pas�ado nesta
cidade de Jaraguá dó Sul, aos nove dias . do
mês de maio do ano de 1989-Eu, (Amadeus
Mahfud), EscriV'.ão Judicial, o subscrevi.

IRINEU BIANCHI
Juiz de Direito

:

I'

•
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. VIAÇAO CANARINHO LTOA.

Prograrne bem. as suas vi,agens de ,férias e
..

. recreação: A "CuariDho' coloca a sua dís- .

posição-os modernos e confortáveis ônibus da Sq6
: .Irota. Venha conversar conosco.

.. ··.Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone '12-1422

�,-spézia,
.

&, :Cia,•.. Lld.a.· -

'.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR·
Mádeíras, pera. construção e serviços de- trator
com profissioflais altamente especializados.
Rua. JOãö Jan.úârio Ayroso, 712 -'- Jaraguá Es-

_

(luerdó - Fórie 72"0300 - Jaraguá do Sul - SC...

Escritório'Contábil Garcia
CRC-SC lob DI} 0015

'.
- Escr1t8S fiscais e' contábeis"
- Impóslo de Renda
- Registro de Micro-Empresa

Conüra a efícíência de. nOISOI serviços.
Rua" Bäi:io do Rio Brancor 168 - Fone: 12-0695

Irlopedia· e Trau.ltoloRia
.. DR. MARCOS F. SUBTIL

. Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�_
.

til e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí,

ra de Ortopedia e Traumetologíe.
�

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 12.2218

E'D I T A L
-----

,

. AUREA MüLLER- GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

SaMa
.

Catarina, na forma �a. Lei, etc.

F�z saber a: todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pare pt atesto os

títulos contra:

AERCIO pEREIRA A/C Posto Marcola ..;_ NE5-
. TA � ALAVI VICENTE LUNELLI - Rua Cas

telo Branco, s/no -' SCHROEDER - ANTONIO
MOQUATT \- Braço Ribeirão cavalo, .Nereu

Ramos - NESTA - CLEIDE MARIA DE CAS

TRa" - Avenida Getúlio Vargas, 100 - NES

TA.

E como os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a de_vi�a
intimação, faz por íntermédio do presente edI!a!.
pera que os mesmos compareçam neste .C�rto�lO
na Rua Artur. Müller, 78, no pra:o de LeI,

_

a íím
de liquidar o seu .débíto, ou entäo dar rezao .por- .

que não o faz, s�b.a pena ,�e serem os refendas

protestados na fo�a da LeI, etc-

IH/Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1989.'

AUREA MüLLaRGRUBBA .Tabeliâ e Oficial de
.

Protesto dê Títulos.

. SINDICATQ DO COMSRCIO· 'VAREJISTA' DE
JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL \ DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da entidade sindical supra,

no uso de suas atribuições, .convoca os senha."
res associados para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se no día 06 de

julho de 1989, às 11 horas, na sede social, a fim
de deliberar sobre ia seguinte._

ORDEM DO DIA'
1 '- Apreciação e deliberação sobre a pr�p�s
ta do' Sindicato dos . Empregados no Comércío
de .. Jaraguá do Sul, para renovação da Conven-

.cão Coletíva de :I'rabalhq e aprovaçã� do Rol
de Reivindicações do Sindicato Bconômíco:
2 :.....:. Delegação d� poderes a Diret�ri� dest�
sindicato para negociar os terI:rlOS fmaI� d� CI

tada convenção, com a diretona_ do Sm?I�a�O
Profissional, . bem como instalação de �Iss:dlO

.

Coletivo em 'caso de malogro das negoclaçoe� ..

It . Não' havendo número 'legal para d;libe:ar a

I hora mencionada, a AGE realízar-see a· par
tir das 18 horas do mesmo dia,e no �esmo. l�cal,
com o quórum previsto nos .E_statutos SO,clals.

Jaraguá do Sul(SC), 28 de Junho de 1989.
.

BRUNO' BREITHAUPT
.

PRESIDENTE

I,

'I
I

II

CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA,
"MARECHAL RONOON"

EDITAL' DE . CONVOCAÇÃO
.

O Clube de
.

Tiro, Caça e· Pesca "Marechal Ron

don", .

com sede e. foro nesta. cidade, �ONVO
CA Os seus associados para a assembléia ?eral
sxtraordtnãríe. à reálizar-se no dia 06 de Julho
do ci ano, com' início às 19 (de:4.:n.ove) �ora��
nas dependênci�s da Câ�ar� MumcIp�l, sIta a

Rua Expedicionério Gumercmdo da SIlva, 161,
nesta cidade, para deliberarem sobre a seguin
te:

. ORDEM DO DIA

a) Alteração Estatutária; bl'_Participação na. Fes
ta do Tiro; c) Mensalídades. d) Assuntos Díver-
sos ,

Jaraguá do Sul,' 29 de junho de 1989.
. ROLAND JANSSEN
Presidente- '.

Verdureira da Ra'quel
COM:eRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES" PÄO CASEIRO

E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes de
- Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.160
SC

'.

II
t

"'--....P""'......"""'''''I1�·,

CalUDa do IdoSI

r

Para nós, seguro não é 'só garantia de riscos

·Seguro
de

é

ServiçosPrestação
Consulte ,- nos

�* �

S é �g� ,ti ir b s A • G a rc i I
o 10 d 'sala 2Rua Expedicionário Gumercindo da. SIlva n-: 90, ... an ar,

..

.'
. .

Fone. 72-1788 - Jaragua do Sul -- SC.

, , t
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C,obras , Lagartos- (Ferdlnande Plske)

Confecções' SuelL_Lida

,Nossa, bronca por causa do fe
chamento do 'Museu Municipal Emílio
da .Silva contínua rendendo dividen
dos. Na edição de ontem (27.06.89)
a prestigiosa "A Notícia' disse que o

Prof- Balduinö' Raulíno, Assessor de
�ultura, Esporte e Turismo, além de
Vereador, disse que o fechamento se

deveu à' saída de Uma funcionária que,
cuidava dQ Mus�u, e que já �stá sen
do providenciada a contratação de ou

tras duas funcionárias para viabili
zar a reabertura do Museu.

'

O estranho nisso tudo é que' aos

jornais locais, 9_ caro amigo não disse
uma vírgula a respeito. Em todo ca

so, o que importa é que o'Museu se- '

ja reaberto.
' ,

'

o x -,x - x - x - x - x - x o

Segundo as "Anotações" do Flá
vio, nenhuma autoridade 'municipal
compareceu à posse do sr. José Ra
mos de Carvalho na presidência do
Clube de Diretores Lojistas. Bom,
essa daí até nÓs explicamos. É que
o Ramos não é do ramo- Isto é: ele
é do PFL e as autoridades são do
PMDB. E neste ano de eleições a

ordem é não prestigiar coisa alguma
feita, pela oposição. 'Esses cavalheiros
não conseguem enxergar coisas um

palmo adiante' de seus narizes. - O
sr. Ramos não é, no caso. 'oposicio
nista. É o presidente de uma entida
de respeítével, representativa demaís de- ,

jletec:ent'o$ estabelecímentos comercí

ais, que emprega milhares de jara
guaenses e carreiam para as burras

municipais rr1ilh!ões de cruzados em

impostos,
, taxas etc ...

'

O que com

prova mais uma vez que o slogan
peemedebísta: Povo e' Governo uni
dos no trabalho é apenas isso: um

slogan. Vazio, ÔCO, sem significado
algum. Demagogia. Nada maís,«

.

ox-x-x- x-x-x-xo

Enquanto isto, surgiu no ceneno
politico maís um candidato ao cargo
de 'Presidente da República. . O sr.

Adão Coelho, candíüato do Partido
Humanista Nacional, propõe, para
consecução e seu "programa", a ins

tituição da LEI DA CORDA, o que,
trocado em miúdos' quer dizer: Forca

para Os corruptos e os demais crimi
nosos para por fim à vergonha nacio

nal, como se lê num "release" que
aternsou em nosso escritório. Como

se vê, o

'

candidato do Partido Hu-

manista não é nada humano, A-

.postamos que o homem tem Iido a

interessante revista "Seleções" que
em número já bem antigo falava a

respeito do sistema fegislativo na

"Grécia antiga. .Negöcío seguinte: nu-

ma grande praça da cidade reuni
am-se os anciãos, formando uni eir"'
culo, e dentro do círculo �os represen
tantes d() povo. O candidato a apre
sentar um projeto de lei tinha de
subir num banquinho, colocado em
baixo de uma force. E lhe enfiavam
a corda no pescoço. Lía, então, seu

projeto. que a seguir era, díscutído e

votado pelos anciões. Se fosse apro
vado, tiravam a corda do pescoço de
sua excelência: Se fosse rejeitado,
tiravam o banquinho debaixo de seus

pés, e deixavam-no pendurado na

ponta da corda até passar desta prá
melhor. Ou pior, dependendo da divi
da externa pessoal dele, para com

o Todo Poderoso.
ox-x-x- x-x-x-xo

O Ministério do Adão' seria de
lascar. 'Vejamos:' Minas e En�rgia �

Ermínio de Moraes; Justiça _- Romeu
Tuma; Educação LUÍS' Paulino;
Trabalho o tIoaquinzãó; .Comuníca
ção - Silvio Santos; Transportes
Mário Bersaglia; Desenvolvimento
Ind. Com- Científico Técnico � Osí
res Silva; Fazenda - Francísco Dor
neles e EMFA - Leônídas Pires Gon
çalves. Será qua as ilustres persona
lídades sabem disso?

ox-x-x- »-x>-x-xo
"Caetano Veloso disse no progra

ma do Faustão, domingo. que á elei

ção do novo presidente por' si SÓ
não vai resolver coisa alguma. Enten
de que com candidatos em, grande
número os eleitores terão oportunida
de' de analisar, e .tempo para pensar
em qual deles votar. "Num país onde I

eu não posso parar num sinal fecha
do, sob pena, de ser chamado de

burro, paspalhão, etc, já que não

,está passando nenhum cario na rua

'transversal, o que se quer: qUe Ö

presidente resolva esse problema?"
,
- enfatizou. Na opinião de Caetano,
o povo precisa ajudar a gO(Vernar
este pais, cobrando, principalmente'
.dos parlamentares as promesas feitas,
maior dedicação ao serviço da nação
Parabéns ...

o' x - x - x _;_ x ...... x ...... x _:_ x o'

A todos quantos me abraçaram
pessoalmente, aos que enviaram car

tas, telegramas e/0u telefonaram,

cumprimentando a mim e' minha mu

lher pelos 45 anos de casamento,
nossos sinceros e comovidos agrade-
cimentos. -

Um especial MUITQ._OBRIGADO
ao pessoal de casa -

o ,Correio do

Povo-pelo telegrama, que muito nos

comoveu, Querem matar os velhos? ...

ARTIGOS
.

DE .. FABRICAÇÃO

"Po!.tos de Vendas na �Ia_r.echal Deodoro, ! ,085 E! na

Rua 'Reinoldo Rau. 530 - JaragulÍ dó Sul SC

PROPRIA.
.; , •

_,o,.
�

.

-

A �REçq� Dr CUSTO.'
�� "H Äi.:#.�p�,

.

Assist. Téc, de Hilário Pauli
_
Consertos de í�gâo à gás: máquinás. d,e htvai I!.

roupas simples e automáticas, geladeiras, fefros_
elétricos,

-

aspiradores de ,pÓ,,' ventiladores ,e
_

'

fornos, entre outros.
- --,

Postos autorizados: Walter .Muéller, Dako e'
Geral.

RUa CeI. Procópio Gomes 145 - Fone 12-2571 0-,
defronte a Tottal.

: -i.- ;... ,,: "

Funilaria Jaraguá, Ltda.. r
'-

.# • ..,.-J ..

,- .:,

j

Calhas e Aquecedof=Solar
Rua Fellpe Schmídt, 279 • _fQne 12�'448

/
,

.

.

.-"""::.?-�.- .{-}";< .:" :�.�

I

,I

Relojoaria AV'ENIDl\'" >,-

As mais finas sugestões par�;--pi:'eseÍlle;, ', .: .

, .. • ,I,. •
,

jotas, relógios, violões, troféus,
, medalhas e artigos de prataria. esl�o' ria, "

REWJOARIA AVENIDA· -

, ,

Na Marechal e na Get�lio. Varlifàs

Ferro, � ,Velho' Marechal- �

DE I!:NGELMANN &. CIA. LTDA. '

Comércio de veículos usades
Peças para veículos

Compremos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaragué do Sul - SC -

. "

'(-

genIe DOJsa �

Fale Inglês
e.m 24 horas

esta é sua oportunidade agora no : Brasil.,
'1 he Wilzard ot Conversation

,
"

'" Método exclusivo desenvolvido nos U. S. A.
para quem tem urgência em falar inglês.

'

* Ensino individual ou em grupo para empresas
ou particulares. ,

' '

_,o Método prático, eficiente' e revolucionário.
Aprendizado garantido.

INFORMAÇÕES
Gladis Schmídt !>Oito,
Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 72-0527

ClJRS� Ji).E FÉRIAS
Se você tew- <'pféssa de aprender .ínglês, a

Wilzard oferecerá' intensivo durante o mês
de julho, de 03 a 28.01. Desconto especial de

�O%" vagas, limitadas.
,
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Segundo o quadro es

tatístico, da Secretaria
.Municlpal de Educação,
a rede possui 3.914 alu
nos,

.

distribuídos entre
171 no pré-escolar, 2.295
de 1 a. à 4a. séries e 848
de 5a.· à Ba. séries, totali
zando 164 turmas, das
quaís 18 multísseriadas.
As maiores escolas, em

número de alunes são:
EScoia Alberto Bauer 664,
Escola Albano Kanzler

658, Escola Cristina Mar
catto 516, EStola Anna
Töwe Nagel 444, Escola
Renàto Pradi 264, Escola
Rodolpho Dornbusch 261,

, Escola Jaraguä 99 165 a

lunos e Jardim de Iníän
.cía Marieta Satler Rubiní
128.
A Secretaria Municipal

de Educação realiza
neste sábado, dia 19, a

Rua do lazer na Vila La
lau, tendo por loca! a

)
Chal�

IMOBn.lARIA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500

.Galpão tndustrãal 2.100m2, pröx, Posto
MarcoUa. Terreno Comercial com 9.317m2, na

entrada de Schroeder. Terreno' COm 98.030m2
no Rio Branco. Terreno com 969.480m2 no

Rio Molha com mato. Sala térrea de 45m2,
rua .Jorge Lacerda sala 01-Ed. Marajó. OPORTU·
NIDADE:\ imóvel comercial/industrial rua Joín
ville 2.077 com 27.258m2 (mais casa madeíra].

, Vende-se maquinário completo para fábrica de
artefatos de cimento. Terreno em área nobre
na rua Leopoldo Malheiro com 390m2, próx.
Beira Rio. Terreno com 995m2 Lot. Villa Ro

mana, atrás do Pörum. Casa alV'enariâ (BNH)
com 145m2, terrena 360m2. Casa mista com

100m2, terreno 286m2 [Marísol]. Casa rua A

dolfo A. Ziemann 284, com 70m2, terreno

315m2, próx. EscOla Alberto Bauer. Casa no

Lot.' Flávio ß com 102m2, terreno 567m2, próx.
Escola.

�
ENGETEC
\J

Imobil iária Eogetec
CRECI-934-J - FONE 72-0373

R. Exp. Antonio C. Ferretra, n? 68

VENDE

- Casa de pratas; em Itajuba, alvenaria, 2 pí-
,sos, 220m2. Apartamentos: Cond. Athenas (Mal.
Deodoro) Casas: em' alvenaria, nova, lato Proc.

Gomes; mistas na Vila Lenzt e rua Piçarras; em

alvenaria, 'com 311m2, terreno 1.000m2, no Ja

raguá Esquerdo. Aceita-se imóveis, carros e ca

mínhêes no negócio. Terrenos: rua Bernardo

Dornbusch com 1.360m2, na Epít, Pessoa com

. 3.060m2, no Jaraguá I!squerdo com 700 m2 de

fronte Móveis Pradi e outros Iotes de 15x30,
naquele bairro. Apartamento cobertura (centro)
com 228m2. Lotes na Vila Lenzi. Terreno de

1.200m2 com 2 casas mistas na rua do Acaraí ,

Troca-se telefona de Joinville por um de' Gua-
,

ramírím, i .. :

rua -da -,,-·Esc-Gla· ·�ROOel}3he- -

Dornbusch nQ" 503. Da
programação constam
competições de .• volibol,
futebol e pingue-pongue,
apresentação de teatro,
concurso de dança infan
til, festival de pípa. cor

rida de saco, entre outros
atrativos: ,No dia 24,
a SEME promoveu na

Escola Albano Kanzler, a·

matro 'ginástiLca, envol
vendo pais e alunos, onde
mais dê 150 pessoas par-
ticiparam, considerada
um sucesso.

I

Coluna
Evan'Bélica

.� •• -:.__ _ __ ..-__ , '_0

D·i·á·loga ,

s ",

Escort I R 3
.

'com
"

novo motor .1.8 S

CULTOS: sábado, às
19h, no Rio Molha; .do
mingo às 8h na Ilha da
Figueira, Nereu Ramos e'
rua Guanabara; às 9h:30
- Centro', Três Rios do
Norte e Vila Lenzí: '16hS'O,

min,' em Ribeirão Gra.nd�
do Norte. CURSO DE
BATISMO: Neste sábado
às 16h, palestra prepara
tória ao batísmc.para pais
e padrinhos, no Salão Co
munal, no Centro. VILA
LENZI: 'A Comunidade
da Vila Lenzi lança nes-

.te' domingo a pedra fun
damental, na rua Maria
Umbelína da Sirva. Após
o culto festivo das 9h30
haverá churrascada no

local. LEMA' DA SEMA
NA: "Assim diz o Senhor
que te criou; não temas,
porque eu te remi; cha
mei-te pelo. teu nome;
tu és meu" Isaías 43,1.

. ENTREGUE' O ESPIRITO
,�Nás ·tuas mãos entrego o meu ,espíritp; .. "

(Salmo, 31 :5).
-

,

'O quevocê faz quando está em" apuros? quan-'
�� a sua alma experímenta momentos de adver
sldade? quando a tristeza se abate sobre você
e todo o seu ser se agita em conflito interior?
quando suas forças 'se esvaem e a esperança mor
re? _quando sente o peso da vergonha, da repro
:,aç,a� dós outros, e o medo o assalta? quando
e deixado no esquecimento, como se já hou
vess_e morrido? quando você se considera' um
'vaso quebrado?' quando a calúnia ferina o gol
peia de todos Os ladosj quando se sante Iança-'
do ..fora. da presença de Deus? quando o inimigo
arma €lladas e armadilhas no seu caminho e a

cada passo é' acossado por Satanás?
"

.

Davi disse que se sentia atribulado, e por isso
.entregeva. nas mãos de Deus o seu espíríto.. Ern
situações assim nada mais há que se fazer senão
aquilo que o próprio salmista recomenda: "sede
íortes, e' �le fortalecerá o vosso coração, vós to
dos que esperais no Senhor" (Sal. 31 :24).
Quando" não. puder dar nem maís um passo,

entregue o seu espírito nas mãos do .Senhor.. es
pere ,que ele lhe dê força lhe mande auxílio.
UTudo posso naquele (Jesus) que me fortalece"
(Fil. 4:13)�

,

DAVI WILKERSON

HORTO FLORESTAL

O horto florestat ,do
munícíp:o, desenvolve o

projeto do. convênio Pre
feitura/Cidasc, pana mu

das de pinus e eucaliptos,
'

destinadas a formação de
florestas energéticas. "A
idéia é distribuir cem mil
mudas de cada

.

espécie"
diz o 'secretário Aristides
Panstein. adiantando que
os interessados . deverão
cadastrar-se antecípada
mente na Prefeitura e em

agosto começará a distri-
buição. Atualmente o

horto conta " com maís
de 12 mil mudas embala
das para o replantio. Em

,

maio foram i entregues
. 1.213 mudas.

,

DESpACHANTE 'ALANIR
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 251,

Jaraguá do Sul - Tel 72-1'575
SE_!\IPRE BEM SERVINDO A TODOS

.INTERIMOVEIS
,llltermediária de.
Imóveis Lida.:

R. Jgâo Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul
_ CRBCI 643-J.

.

� .

APARTAMENTO EM CONStRUÇÃO Edi
(icio Argos: Rua Jorge Lacerda, ilino acabamento.
Aptos. Com 133m2, 2 aptos. por andar. Poupança
parcelada em até' 2 meses. saldo financiado

pelo BNH.
Edífícío Eldorado: Rua Florianópolis, fino aca
mento. apenas 1 aptos de 135m2, 2 aptos por
andar. Poupança parcelada em até 16 meses,

saldo íínancíado BNU.,
�

\--

OrB.Co'nt."A Comercial"S/C Lida.
CORREIO DO' POVO

,

V A R I G
Rua CeI. Procôpío Gomes 2,90· Fone 72 - 0091

Jaraguá do Sul - SC

ç�'egou o ESCORT XR3, agora equipado com o novo motor 1·8S. O carro ganhou em desempenho e

econõmía. Você ganhou em emoção ao dirigir. O novo metor exigiu uma nova transmissão. de 5
velocidades. POr dentro e por fora, o ESCORT XR3 e�tá cada vez mais boníto, seguro e avançado,

.

Venha conhecer esta emoção na MOR-E'ltrI, .JOR DAN e veja como você poderá concorrer a um tele
VIsor colorido 20"'.

'. DE 03 A 08 DE JULHO A MORE'ITr JORDAN ESTARÁ ABERTA
RAS E SÁBADO Al'É AS 13 HORAS.

ATE AS 20 HO-
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Rillizado o Seminário
_ RelilBl1 Selli·lndústria

_.
SINDICATO DOS - TRABALHADORES NAS·
INDÚSTlUAS DE ALIMENT!\ÇÁO

--

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAoRDINÁRIA

Pelo presente' Edital�· o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALl-

. MENTA:ÇÁO DE JARAGl,JA DO SUL. GUARA
MIRIM E MASSARANDOBA, convoca todos os

associados em dia COm a tesouraría a participa
rem de uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR
DINARIA a realizar-se no dia" 07.07.89 às 19:00
horas em primeira convocação com o quorum
legal, ou às 19:30 horas, em segunda convoca

ção com qualquer número 'eie associados presen
tes, na sede do Sindicato na Rua: José Emmen

.doerfer, 240 em Jaraguá do Sul (sq, para de
liberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

.

1 - BENEFICIOS;
2 - tvIENSALlDADE$:

Jaraguá do Sul (sq, 28 de junho de 1.989.
,

ANTONIO N. C." ROSSI
PRESIDENTE

Reali2:ou-se no dia 23

de junho, nas dependên
cias' do Centro d!;l Trei

namento do Senat de Ja- .

raguá do Sld, (i) 1,9 - Se

minário RegIonal Senai

Indústria, que'marcou o

décimo-quarto aniversá
rio daquele estabeleci
mento de formação 'pro
fissional. O encoptro te
ve como objetivo central
de oportunízar a troca

de idéias e- experiências,
sobre Desenvolvimento
de Recursos, Humanos,
contando com a partici
pação das indústrias da

região e
'

representantes
das redes múnicípal e 'es

tadual dö ensino regu
lar.

Na ocasião foram' a

bordados temas relativos
a entidade Senai e o re

lato' de experiências de
indústrias locais. Atua-

. ção e metas do Centro

de Treínamento de Jara

guá do Sul foi apresen
tado pelo diretor Alcino
de Araújo; Metodologia
de Ensino do Senai pelo
assessor da Divisão de

Ensino do DRfSC José,
Valeriano de Oliveira;
Binômio Relacional. Se

nat-Indústria em S. Ca-

tarína, pelo assessor da indústria, através do se

Divisão' de Treínamento tor de recursos humanos
Laércio Knihs; Desenvol- 'ou de pessoal. Com 200
vímento Proüssíonal, por horas, os cursos serão
Izabe] Ucha Anten Mele desenvolvidos de 31 de
(Marisol); QuaHf. Profis- julho a 23 de .riovembro,
síonal, por Renato Zanan- das 19 às 22 horas: a

dréa (Weg S.A.); O Me- justador mecânico, dese
'nor Aprendiz. na índús- nho técnico - mecânico,
tria, por 'Ronaldo Valente torneiro mecânico, cos-

(Kohlbach S.A.) e, _0 E-· tureira· índustríal, E;!le
gr:esso do Senai "na' " ln- ; trícísta Instaleder índus
dústría, por Pedríaho Pic-,,.. trial, -nívelamento oeu-

cíniní (Màlwee).
'

v pacíonal.
.

Na avaliação dos OI- A Seleção está mar-

ganizadores, o 1.9 Semi- cada para .o dia' 26 de
- nano Regional Senai/ julho, às 18h45mil1, no

Indústria atingiu 'plena- Senaí e o resultado vai

.

mente' seus objetivos, mo- ser divulgado no dia 31,
tívando Inclusive pare no mesmo dia do início

que outros 'eventos se- do curso. O número - de

melhantes venham a ser vagas é limitado.

programados.
-

Mais de

cinquenta pessoas esti
veram presentes.

ABERTAS INSCRIÇÖES
A CURSOS NOTURNOS

O Centro de Treina
mento do Senaí de Ja
laguá do Sul, abriu ins
crições para cursos ope
racionais noturnos, a se

tem desenvolvidos no

segundo semestre, cujo
prazo expira-se no día 14
de Julho, na secretaria
'ela escola ou na própria

�HONDAI Menegotti Motos I�
.lO:-

"«lp

� I'

:,. ": '\
a

RONDA
As::Jsda l.i.be!da:Ie.

� Pilote sempre equipado.

,- �

�HONDA . Menegotti Motos I�
r"-' -

----------:--- -�-.----
..

SANTA CATARINA
GANHOUMAIS FORCA
·DA ELETROSUL.

---

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

!�"

�'

A Subestação Blumenau da Eletrosul
em Itoupava Norte, acaba de ter sua
capacidade.de transformação dobra
da, gàrantindÇ> desiá forma, maior
dlsponl-

.

bilidade;lilllllllde ener-
giaelé-
trica pa
ra uma

das
mais
i m po r

tantes regiões industriais do Estado.
Agora, a Subestação Blumenau conta
com mais 600 MVA de poténcla,

somados aos 450 MVA já exis
tentes, recebendo e levando

mais energia direta
mente aos consumi

dores, indústrias, em
presas, estádios, iluminação

pública, gerando mais desen
volvimento para a região. A Eletrosul

investiu NCz$ 15 mlltiões na construo, '

çäo desse projeto, um i
'

e:mentÇ>
que está de acordo com; ecessída
des energéticas do País. -

� Ministério,das Minas e EMfgia
Eletrobrás .., Centrais Elétricas Brasileiras SA
:ta: r·

•• ELETROSUL·· -"'

,V Centrais Elétrica.s do Sul do Brasil SA

GOVERNO FEDERAL - TUDO PELO SOCIA."

\ \
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Segurall�a
no trânsito,

- 'uma questão
detodos

-

O
1·9·8·9'
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANCA
NOTRÂNSITO

Walter 'Luiz Ribeira

Ilexandre· Dellagiustina Barbasa,
ADVOG�DOS J'

Rl,ui João Marcatto n? 13, 2<? andar - sala 206,
Edifício Domingos, Chiodíni. Informa seu novo

telefone aos clientes e
' 'amigos: 72-3956.

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
Direito ClvU - Criminal - Comercial

- Trabalhista - Esporti�o -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
-

Fone 7:2-0188 - Jaraguâ do Sul - SC

Analfab�tos - chegam a_la·} .. �m ' SC
Pelo menos 25% da

população brasileira não
sabe ler OU escrever,
segundo os dados levem
tados pelo censo realiza
'do pelo �BGE, em

-

1980.
Em Santa Catarina; o

índice de analfabetismo
naquele ano era de 13%

1IIIrie PareQuial
NOSSA ,MENSAGEM:, r

"Pedro e Paulo: Testemu
nhas de Cristo". No dia
da Festa de S. Pedro e

S· 'Paulo celebramos' tam
bém o Dia do Papa. E

nos lembramos' qUe to
'dos nós Somos chamados'
pelo próprio Cristo a

vivermos nossa fé com

fidelidade total ao Evan
gelho. A 'exemplo de
Pedro e Paulo e em união
com o Papa, também so

mos responsáveis pela
Igreia e pela anúncio da
libertação de todos . os

homens do pecado e, da
opressão. Pedro e 'Paulo
sofreram o martírio tes
temunhando Jesus Cristo
como próprio sangue. O
Papa, sucessor de Pedro
é, testemunha de Jesus,'
'aquele que apascenta o

rebanho de Cristo-Senhor.
Rezemos nor ele.
MISSAS: Sábado às

l8h-Säo Luiz Gonzaga e

N. Sra. do CaravaRgio,
19h-Matriz e São Fran
cisco e às 19h::;O-Säo· Ju -

-

elas 'e N. Sra. Aparecida.
Domingo às t, 9 e 19h
na Matriz; Bh-São Judas
Tadeu. Santíssima Trinda
de e N. Sre- do Rosário;
Qh30"Santo Estevão e S.
Cristóvão e às 16h-Rio
da Luz.

PURGOES CARGA SECA, ISO'mRMlCOS, FRiGORIPICoS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3·ar ..LOS

lu.au' liquerdo Rua Dr. Enr1co fermi, úa - Fone 72-1071

semana 'passada, em, Flo
ou seja, 303.976 pessoas,

. além de 516.043 crianças'
'que foram excluídas da
escola no período de
1980 a 1987. A astatístí-

. ríanépolís, .durante 'Q en

contro sobre . educação
'para adultos promovido·
'pelo comando local de
greve da coordenação
estadual da Fundação E-
ducar, onde todas as a

tívidades estão paralisa
das desde o dia 14.'

ca Ioí apresentada na

Jl"1QBfA.TIVO aOTAa!O·

• O QUltrl-leia-
.

'

.' Cincl .

-
.. " �

Dê 1Il�1s vid;a ao' ROt.fY: Viva·o inteDBamente
A XX",II AS,SEMBt:GlJ\ DISTRI'l'AL
Por gentileza do Couip.,VÚiam Oto Boehme. dó
R. C. Florienópolls-Estreíto, . presente na 32a·
Assembleia Distrital, em Balneário _dê Camboríú,
rec�b�:n9S o cômputo depessoej, presentes ao
Pavilhão da _Santur, considerada acima da' es�
pectativ:a,. demonstrando grand.e liderança do
Gov. LUIZ Roberto, S. Franco, que ôra deixa, a

governadorta e do Camp. Manoel Miranda;
Gov. do .D-465. para o ano' rotärto 1989/1990, Oh

de s� fizeram representar 'todos os clubes do
distrito.

..

Os trabalhos alcançaram
.

muito brilho pelas a

presentações ,e os
,
treinamentos, por' comissões

alcaçeram alto. índice
.

de aproveitamento.
Um destaque: o Rotary Club de São José' com
pareceu ã Assembléia com a totalidade de seus

sócios, Um fato inédito no dístrrto, levando a ta
ça transitória. Compareceram 419 pessoas, assim

-

distribuídas: (1<2 governadores), 290 rotarianos, )23-
esposas de rotarianos e seis rotaractíanos.

- .

OUTORGA DE "BENEM:eRITO DE ROTARY"
No dia 10 de julho de 1989 realizar-se-é no Ro-

'

tary Club de Araranguã, com as, presenças do
Gov. Manoel Miranda. Luiz Roberto S. Franco,
e R�maclo fcr:scher e dos presidentes e compa-_
nheiros dos clubes visitantes, .uma importante
reunião fest�va, que terá por finalidade outorgar.
ao empresário Gerqi Pascoalí o honroso titu
lo de Benemérito de \ Rotary", pelo relevante; fa
to .de substancial contribuição para a 'conclusão
do �si�o São Vlcents de Paula" de Arerangué
(genatna) repercutindo tal gesto em todo o

Distrito 465 e ne rotarianismo brasileiro
PALAVRAS:, -; FJNAIS DO GOVIj:RNADOR
FRANCO i ,

,

�a Cart? r M�llsal, de JunhD/89� tornamos o úl

��n:t0 .

topico da Mensagem do Governador:

�mah�a,n?o. queremos augurar' a todos Os pró
ximos dirígentes dos clubes, muito êxito em

.su.a� futuras gestões. Ao companheiro Manoel
MIranda a nossa solidariedade e os nossos vo

tos de uma: profícua e feliz admínístração em

seu, período. rotäno,
•

Enfim, a todos aqueles que
nos ajudaram .,.- ,e foram muitos - facilitando o '

nosso trabalho na' gov:ernadoria da nosso quert
do 465, a emocionada e imorredoura gratidão
desse companheiro e amigo".
(Da 'Comissão de Relações Públicas do Dístrí-
to 465, Ana 1988/89�

-"

':l - .. ,�. � .....

.:

, t.

) "

,\ Novo telefone:

� 72-3764

,i'
'

,."'illEl rElellll
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liA HlIt6.... de ao. ._te alo '*' II., e6 Da ...We"4
O h_do a6 , tmpol!taate se o seu tempo foi �m �pregàdo•

. -'

Dra. Aurilene M., Buzzi
,

:Qu��s:: de te�ras _. ae1dent�s' de ".transito' -

, .invent'rlos - �obranças e ildvocacla íe� geral.
\Rua Rel�oldo Rau, 86' - sala 4 - Fone �72-2711.

AS MELHORES' _OpÇÖES PARA' PRESENTEAR
.ESTÄ,O NA

,

Lanznaster
': ,,-. --.

-

I

,;--J6Iâs, semi-jÓl86 e relógios com o carinho da
. LANZNASTER

Marechal Deodoro, 391- Fone 72-1267, em JaragiU.

"UM NOVO CONCEITO ACABA DE,NASCER,

,,Ag.om 'em 'Ja'raguá do Sul a

,

KILUXO'

Móve,is_. e Decorações tIda.
.na rua João Píccolí 57, ao lado da Farmácia
Catarínense,

Fique com a melhor: na qualidade, no preç�
e aa gerantta, Váloríze ainda mais a sua resi

dincia.

VENHA NOS CONHECt:R.

CORREIO DO POVO.
Fundação: 10 de Maio de 1919

-

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor' Scbmöckel

Jörn_. Prof. ORT-SC n.'? 729 e Dir. Empresa
Jornalística n,9 20. Membr() Efetivo do lnst.
liist6rico e Geográfico' de SC. Redator: Flávio
José Brugnago -' ORT/SC n.9 214. Repórter:
Vvonne A. S. Gonçàlves - DRT/SC n.9 219.
Redaçãö, Administração e Publicidade: Rua,
CeI.. Proc6pio Gomes, de OlIveira n5' .290 -

ß:aixa Postal 19 - Telefone (0473)- 720091' -
� 8�.250 - ,Jaraguá do Sul 'Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Contábll

"A Comercial" S/C Ltda.
Número avulsQ .- . . . . .. NCz$ 0,40
Número atrasado'. . . . . . . . . . . . . . NCz$ 0.50.

. Assinatura semestral (local) ...
'

... NCz$ 8,00
Assinatura anual (local) '. . . . . . . .. NCz$ 13,00
Assinatura anual outras cidades ... Nêz$ 16,00
Representantes credendados:

'

Bruvê Veíc. Co·

municação (Fpolis), Tábula Veíé. Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A-

. legre)'.
'

ASSOCIADO Á ADJORI/SC E ABRAJORI

Os ,artigos' assiQados não refletem � opinião
do . semanário. As cartas devem ser teglv�js
com assinatura, no�e, endereço, telef()nec?t> .�?
da Céd. de· Identidade. - A publicação depelid'é
dó critério da redação, que se reserva,1> '(Ítrêlto
de resumi-las e ii matérta não publ1cada não .,e-

r' devolvl"a�
-

,

CONFIRA A HIST()RIA.u
; ,'\

\,"':,- � ..... _�...:. .... --- ""'

3a. rodada: Bruno Hauffe, -do Paraná
com 6 tentos: Virgtlio Murara, do'
Paraná com 4; Garríncha do Jpírange'
e Getúlio Lenzi, do Agua Verde com

,�, cada; Bruno Rehling, do .Botaíogo,
_ Agenor Santos :e Ámol_d(1)'16Pe�eiia/ do

.

Agua Verde e 'EIÔi Flörfâni, (_@ .Para
ná com 2 tentos G�da; Levínus, �Mex
e Euclides, do :{i�TBnâL C�l�o .Ropelato,
do Paranä, Rubens e Fidelis 'Nicoluzzi,
do Agua Verde, Acádio;"Aváhir, Sera-
lim, Marinho 'e João• .do Avaí, comi
um tento cada. v;; ,', �
_ Pelo CampedIla,tg EStadual jo-

. [gavam o Baependí e o Vasto V_ß-Ide.
de Blumenau, - vencendo ", o :B.a�Adí
'lPor 3xO, gOIs de Tuiibio (2) e Horst.

.... HA 20 'ANOS
-

- Em 1969,,0 jornalista Sérgio da
Gosta Ramos, em, altigo divulgado em

Hansa", -

. .o ESTADO, sob ô título Anhur e eu
____; .José ) Pasqualini Escrivão. de :.na .calada' da noite, narrava fatos que

Paz
-

e, Oficial do Registro Civil ínte- , ((!) Conselho Permanente. de, Justiça, da
ríno, de 'Hansa (Corupä) _ Juizo de .tÄiüditaria da 5a. Região .Militar reco
Paz e dos Casamentos do 3<:' Dístrícto m.heceu .oome graves, 'inverídicos e;
da Comarca' ;de :Joínville, publicava· <atentatórili>.à honra do Presidente da
o .Bdítal n9 7, Iazendo saber. que Ri- ':República" ,M�çhal Arthuf da Costa
cardo Augusto Guilherme, filho de i� Silva, vinb,a;� jer sua prisão pre
Augusto (Ulrika Dom) Gaedke, <),5', wentíva decretada e .9 [ornalísta. ca

pais naturaís dá Alemanha e résíden-
- ·:tarinense era enquadraij9}la Lei de

tes em Blumeneu. e, o noivo residente :Segurança - Nacional,
-

Amrut iloje está
no distrito e Anna,' natural do distrito, :no jornalismo!

.

"

filha de Germano (ßertha Krüger) Ga--
-

'-:- EmU síewerdt (EMSI) e.scre-y�{l,
edke, naturaís da Alemanha e

' -resi-
.

�em' alemão, sobre o passado de Rio
dentes no distrito, pretendiam se ca- -Cerro II, do tempo do agrímesor
sar..

_, __��� :Pelix Deeke. Porcos do mato -em gran-'
.rde quantidade "passavam pelas plan

• '. HÃ 40 ANOS .tações e, mesmo, ferozes, eram cà
_, Em 194)), o CORREIO DO POVO' ,.,çados .para salvar as plantações. e

recebia mensagem de Biguaçu-SC, do-: :serviam de. alimentação. Fritz, .colono
Padre Rodolfo Machado, com o 's_e-' novo queria participar da caça. Re
guinte teor: "Venho trazer CORREIO' '

'coméndava-se cuidado. Eis <,que chega
DO POVO 'meu sincero agra-cfeci�. i a manada. Fritz sobe o primeiro pal-
menta reportagem absolvição a mim :mifo qUe encontrou, Segurou-se ,até
concedida 'Egrégio Tribunal minha I qUe despencou-, caindo no meio da
terra. Aproveito outrossim ensejo :porcada, matando um deles com os

cumprimentar seu dtgno diretor e pes-' � pés, de -susto. Tiro nenhum deu, mas

soaI redação pela passagem 30� ani-' .a mesa apresentou um' porco assado
versário desse brilhante orgão de,; à moda da casa.

imprensa, com votos crescentes pros- ... HA 10, ANOS
peridade"." _ Em 1979, cabià ao' pref. yictor
-_ Jaraguá hos�dava o Rev. Ir- =Bãuer a, responsabi!ídad-éi çl'e _elé3:borá-

mã'o Mário Cristóvão, I Provincial da:, .Ç�o de ante-projeto ßos_. e�t_atut9s da
Província do Centro da Congregação _ AMVALI � Associação' dos ,M.unicí-

. Marista. Comentava a imprensa qu�:.: pios do Vale do Itapocu,_ <;ri�4o no
o visitante festejara no dia 25.03.49,0: último trimestre de, 1978, pelo. .

Gov.
seu 509 ano de vida religiosa, dos .iAn'tonio Carlos·Konder Reis, compre-
quais 48 -nesta Província, devendo<·, endendo os' mu:r;licípios. 'de Járaguá do
por isso, receber com muita justiça ; Sul. séde, Guaramirim,' Corupá, 'Schro
uma homenagem da população local. \. eder,

.

Massarandubä �' Barrá Vélha.
que lhe oferecia um almoço. Com 0- '- Jaraguá do sUl sediava dé 21
Ir. Exurperêncio; foi um d�s

,

que', ; a 24 'de junho os IV Jogos Aber,tos
contribuiram para a fundação do Gi;-" . Rßgionais, dá Região' Norte e

,.

tinha
násio S· Luís, o que, ainda que outros. : todas as condições para. sediar em

títulos lhe faltassem, esse o fazi.a me-'
-

1980, os XXI JOGOS ABERTOS' DE
recedor da estima da cidade.

.

.:. SANTA CATARINA.
,

•.. HÁ 30, ANOS "-- De nova Íorque, o dr. Walde-
_ Ein 1959, a coluna ESPORTES- :- miro Mazurechen enviava c-artão, fe·

assin�da por Hofe Salde, divulgava a.
'-

licitando o "Correio do .:Povo" pe�a
terceira rodada do Campeonato

'

- de
'

� 'passagem do ,609 ano de existência, de
Amadores da Liga e a classifkaçã.o dos" 'sejando ao "mais' antigo" e sempre
aubes: 1'9 lugar - Spor� Club Paraná, , -brilhante semanário votos de constan
com O pontos pßrdidos; 29 - Agua : te progresso, o também "ariti'gö": 'le
Verde e Bötafogo com 2 ,p. ,p.; 39 -. ", dor e amigo. "Alvim Seidel e a Dire
Garibaldi F. C-:com 3 p. p.; 49 '- Àvai. ',' toria do Lions Ch.'fbê· Jaraguá do Sul
'de Guaramlrim' com 5 p. p. e Ipiranga �. _: Integração, também cumprimenta
Cdm 6-'p: p. -_ Eram artiiheirös âté_ ?... -,� vam, pela efemétHié1'�

.

- ..... ------�--------

., '," -HÃ ','70 -"ANOS
- rEm ,1919, O CORREIO'DO P0-

VO, comentava a Festa de Hansa:
"Esteve

-

animadíssima a Festa Campal
'de Hansa O trem especial E_artindo de
Joinville à� 7 horas Com 8 carros para
pessageíros, chegou a Hansa pelas 9
horas ...Recebidos pela , banda, de
músíea Sete de Setembro de Jaragluá,
dirigiu-se .e grande. massa popular para,
o campo da festa. .Ahí. a Comissão
de Hansa .não haVia poupado esforços
para proporcionar aos visitantes horas
alegres e commedas. A festa animada
todo o dia. Pelas 16,30 horas dava, a
Iocomotíva ó primeiro .sínal .de parti
'da. Logo_() po:vo dirigiu-se para a

estação da-estrada de ferro, a d'ahi a
meia hor_a 0 trem partia" deixando
uma saudade a encantadora festa ,

de
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Pos'to 'dê 'Vendas Marcàno-
II Chapéus, bonés� viseiras, caml�s,

- 8_0rtS; ;

bermudas e cordas.
,

-Em frente à ,fábrica, -:Amplo estacionamento.

'JDr. luiz Fernando Gonçalves
&peclaItsta pela A. M. B.

-

I,
__ GINECOLOGIA _ OBStETRICfA ......

, ginecologia endöcríne- e, Inlferti1ldade _'
, '-

Atende Unlmed -' -,

, . '

-

Av. Getúlio Vargas, 49. - Sala 105 - Fone 72-3763'

Jaraguá do Sul - SC -

I'

•

Jono
Instituto' de Psicologia

.
'

t '

Ir

A:tENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS
.

'

II ,P

Psicoterapia índividual. psicoterapia de grupo,
nsícodíeznóstíco. Psicoterapia familiar.
_. o .

Travessa Anita Garíbaldi n-? 101, lateral da E-

pítácío Pessoa. teleíones 72-2093 e 72-0
__

252
.. _._ � _

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SE�ANA'

. Labamba [musícal]

.Academía de Gênios (comédia)'

.Nunca te vi sempre te Amei (romance)
· Crimes de palxã� (policial)

,

.0 sol da mela noite [drema]

.Ladrão que rouba ladrão (policial)
. Justiça selvagem (policial)
• O sistema (policial)
.Mals fo.Tte que o ódio {políctal]
· Wi1lle Boy [western]

, • Ligações fatais ,(suspense)
.0 último imperador [drama]

E maís 1 :4QO filmes para você assistir.

;' .. (

·Cumprimentos (!elos .. 70 anos

.R.upert Mayer. Rio. Blall'" reio do Povo", este al
(:0 do Sul-PR: IÍMeu' caro guém é você. Ao longo
Schmöcksj J Ao:-' longo de 30 e poucos anos,
das 'Ultiriläs semanas, aprendi, também, a ad
várias -alusões :

'consta- mírar-lhe a coragem, a
teí nas páginas do

'

"Cor- intrepidez dos fortes, a
reio do Povo,",' sõbre os visão do futuro, o espíri-
70 anos dê 'existência cio to de justiça, a amizade
"nosso jornal". e a lhaneza para COm as )Omiti-me" propositada- pessoas que lhe são ehe-
mente

_

dê maniíeatar-lhe gadas.
es meus '

"

cumprímentos Emoc'ionei�me com' o

pelo .evento.: sabedor da desenrolar do' "(Im) pací
verdadeira avalanche de ents do 813" e muitas ve

idênti-cos . sentimentos zes 'quis menlfestar-Ihe
qua lhe' seriam 'dirigidos. a minha alegria pelo seu
Não queria "ser maís restabelecimento. Mas
um", pois queria 'tornar achei que isto era pon
este ato um POljCO mais eo. Eu queria fazê-lo
fraterno, , dados õs 10R- pessoalmente, com aque
gos ,-de'minha' admiração le amplexo fraterno, que
pessoal, por este' . que, caracteriza os bons '

'

a

muito pouco. foi ,ótã.do mlgos. Mas a distância
na edição h�st6Jica que ainda não o permitiu. A
hojeme chega as mãos. emoção que senti ao ví
Desde quando você é sualízar o "70" do CP,
Diretor do CP? .De tem- misturou-se à imagem de
pos, para mim, imemori- seu Diretor. tão- bem ,es
ais.' Só em criança me palhada no '''Barão de Ita
lembro de Artur Müller, pocu", com suas meda
amigo pessoal que era de lhas e comendas. Me
meu pai. Admirei-lhe .a dalhas e comendas que,
coragem e o 'destemor. por certo, seriam ampla
a persistência e a forte mente merecidas se con-

personalídads. 'Mas. cedidas tivessem sido.
-

Schmöckel, se alguém, é Mas. o "que maís me sen
responsável 'pela 'vetusta sibilizou, .messa Edição,
idade alcançada pelo Cor- foi, sem dúvida. a men

sagem da WEG e", depois
a Apologia do Correio
do PÖV9, do dr. .José

Alberto Barbosa, Não
fácil conter as lágrimas de
emoção, pelas mensagens
que fizeram voltar à fe
liz infância de niinha
.ferra, Dessa terra que
você, Schmöckel, curítí
bano ' da c�pa,' ajudou' a
crescer, A minha gratidão.'
Schmöckel, por tudo que,
você fez pela minha' Ja-

, raguá do Sul, da qual
nunca me deslígueí., gra
'çes às valiosas páginas
do' "Correio do' Povo".
Parabéns a você e aos

valorosos colaboradores
da "nosso jornal".

,

,
_

\

Publicação de atos
da -

administração
_

Em, recente víslta da
ADJORIISC, por seus

mentores maiores, á Ca-
pital do Estado, '�nsejol1"
um contacto com o Dr:
Procurador Geral de Jus
tiça e seus auxiliares
diretos e dos asuntos tra-'
tados .na ocasião do even

to
- ficou astabelecído

qUe a Procuradoría vai,
_

se pronunciar a respeito
da publicação dos+atos.
da admínístração pública.

DEPUTADO SOLIDARIZA

Do deputado federal
Vilson Souza, o' redator
do "Correio do Povo"
recebeu ,a seg�inte men-

,

sagerii: "Qúero que seja
"

portador da minha solida-:
,riedade a justa reivin-'
dicação 'da ADJORI/SC.
contra a díscnrrãnacão
que os jornai-s do interi-,
or habitualmente softem.
Defendo o fortalecimento
dos jornais interioranos,·
pois são eles os verda
deiros porta-vozes dos
anseios das comunidades:_

a' queservem. E a díver-:

versídada de veículos de
comunícacão que gaJjall-'
te a verdadeira democra
cía, que se fortalece na '

existência destes _ refe
renciais ,de' .resístêncte
que" são os jornaís'{'do
inferior", Aproveito pa
ra reiterar votos de esti
ma e profundo respeito -.

Saudações" .

.':Clínica -Velerinárià
,

-:�SCHWEITZER
, , Dr. WALDEMAR SCHWElTZER .

Clínica' de pequêi:i9s e graydes
.

animais. círúrgies, vacinações'
. .; ,'" ,_ _

,,"': tai� x, ínternamentos. boutique.' ,

-Rua JblrlviJle,;:,�����J78 (em frente ao Supermercado Breltba�pt)
"

,_

,
.

FOne 72-3�68 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina,,'., ' ;

�
.

,Otlma--
Oportunidade 'I

II

,EM FLORIANÓpOLIS

Vendo apto. no Edifício
Versalhes, ;39 andar, 2

quartos. -mobiliado, ga
ragem, COm telefone
quitado. Tratar Fone
(0473) 72-004J', em Ja
raguã.

Vende-se instalações'
completas de loja de

'

confecções, , inclusive
o estoque. 'Contactos:
Rua Reínoldn Rau 470
- Jaraguá do Sul.

'DEFESAS CtVEIS E CRIMINAIS

--ADVOCACIA E� GERAL -

-
.

Rua JO,ã� Marcatto n.? 13 - 2.'? andar

sala 204 -:-' telefone: 72-1869
"

_ .Jaraguá do Sul - SC

,

\
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Mllnictpils busca. classilicaçia ais IIgls Ibel1l1s de Santa Catarina'
Estão em desenvolvi

mente tlesde quarta-feira
à noite, após a solenidade
de abertura no Ginásio
de Esportes Artur Müller,
os Jogos' Regionais Les
te-Norte, com 21 municí
pios buscando duas va

,gas, nas dez modalidades
em disputa, para os

Jogos Abertos de San

ta, Catarina, .em Rio do
Sul. As disputaà do fu
tebol de salão ínícíarém
día 28, no Artur Müller,
e neste sábado, a partir

das
'

17h "[ogarão Nova
Trento x S. Bento. Baln.
Camboríú x ._ Piçarras,
Blumeneu x Brusqus e

Rio Negrinho x Jaraguá
.

do Sul. Duas partidas no

domingo definirão as' va

gas. Todas no "Artur
Müller".

O volibol (noSesi) tem

partidas a partir das' 15h
de hoje: Ip.daial x Nova
Trento e Rio Negrinho x

'S. João Batista ',(femini'
no). 'Rodeio x Ilhota,
Jofnvlllé x são .Bento,

Varzeano SÓ tetá rodada no' dia nove
/

A goleada do �ila
Lenzí 'sobre os vetera
nos por 5 a O, foi o'

principal resultado da
rodada de domingo do,
79 Campeonato Municipal'
Varzeano de Futebol, que
envolveu clubes das
Chaves Vermelha e A
marela. Nas demals par
tidas, Cohab Ox2 Inter
nacional, Portuguesa Ox]
Vitória e Goiás lxl, Ar
sepum. A próxima ro

dada, .das Chaves Azul
e 'vermelha, entre Nova
Aliança x Figúei-rense,
Estrada, Nova x Rio' Mo

lha, Paraná x Unidos, da
Vila e Olaria x Santa
Luzia, será somente ,

no

dia 9, em função dos J0-

gos Abertos Regionais.
EM SCHROEDER

DesenvQlvidas três

rodadas do segundo tur
no, o Comercial, é o líder
invicto nas categorias ti
tular e aspirante do Cam

peonato Munícípal
-

de
Futebol da.. Schroeder _"

Taça Jubileu de Prata.
Dia 25, Os resultados fo-,
ram Tomasellí 1x3 Co
mercial (Ox1 nos aspiran
tes), Fluminense 1x4

Olímpico ,(l:x4 nos a�
pírantes) e a classifica
ção é esta: - Comercial 6,

Olímpico 3, Tomasellí �,
Aliança 1 ,e 'Olímpico
nenhum.' 'O Comercial
lidera a ;çategoria a�pi
rants com ,_5 pontos e

Olímpíeo fem,4.
, Neste día 2 serão

adversãríoe. Aliança x

Fluminense e Olímpico
x Grêmio Tomaselli.

Patrimônio é campeão em Mas�aranduba
,

o Patrimônio venceu

a primeira faSe do Cam

'peonato Mu.nicipal de
Massaranduba, ficando
Com o Troféu Dávio -Leu.
O encerramento aconte
ceu no dominRO. com, os'

resultados Palmeirinhas
lxl' Cachoeira, Patrimô
n:o OxO Linha Telegráfica
e Palestra· Itália 2xl Gló
ria, Úcando a classifica-

,

'ção final a seguinte: Pa-
trimônio 12, Palmeiri-

Seis campeonatos no futebol amador de JaragHá do Sul

\

Todos os campeona�
tos da Liga' Jaraguaens€
de FutéboI estão no Se"

gundo turno de disputas.
No final-de-semana, pela
la Divisão e· Júnior. Gr_ê·
mio Gaiibaldi 3x3 'Cruz

de Malta (OxO nos Jítni-
or�),

'

Malvice 2x3 .Bota

fogo, (lxl) e Alvorada,
OxO América (3xO na

prelimin&r). Peló Cam
peonato Seniors Cru4_ de

Malta 3xO ,Rio" Molha,
Vidraçaria BaIão ,WxO.
Alvorada, Estrada Nova

Oxl Francisco de Paulo
"

nhas e Palestra Itália 11,
Glória e Batuca 9, Linha
Teleg-ráfica

.

e' Cachoeira
8, Asa Branca 3 e Pom:!
l' ponto.

.

ParaY a segunda fase,
qUe inicia -se no dia 09
de julho, ,erminando no

dia 06 çie agosto, classi
ficaram-se o Glória, .Pa
lestra Itália, Linha Tele
gráfica, lBotuca; Palmei
rinhas e Patrimônio.

e Paraná 5xO Garihaldi.
No Infantil Botafogo
1x4 Nova Aliança, Crl}z
de Malta Ox2 Alvorada
e Horesta �xQ Rio MalM.
'e, pelo ,Quadrangular
"Veroni A,-'Chaves'"

, Aliança. OxO �Paraná (Pa
raná 'vén,teu 19 tur:g,o) e

,Pinheiros 4x3 Floresta
nos titulare!? e, m?-'ti:-:9spi�
rante,." Aliah,ç.a, :(�jilpeã
do tlJrno) 2xO Parâná e

P;nhejrös 2x2 floresta.
O Qu.adràngular tem

jogos: neste fim�4��sema
na, abrindo a segunda

Brusque x Itapema e In- Timbó e' Barra Velha x

daial x Ita1ai, (mesc.). Do- Garuva.

mingo S. J. Batista x No- O basquete masculino
va Trento e Rio Negrinho (AR�G) tem reservado
x JoinviIle (íem.), maís para este dia 19 de ju
duas partidas decísívas Iho,'I9h-Baln. Camboríú
no masculino. O bolão x Gaspar e 20h30-Indaial
masculíno (Víeírense), íní- x Jtajaí. No handebol
ciando às 8h deste sába- masculino (Arweg), ho
do - Gaspar x Tímbô, In- je, às 16h-S. João Batis
daíal, x Itajai, Joinville � ta x 'Joinvi-lle e 17h30·
Blumenau, Garuva x. Gas- Itajaf x Brusque. A bo
par, Barra, Velha x TimJ cha (no Agropecuärío e

bó, Itajaí x Joínvílle, Blu- 'Baependi)
.

teve seus jo
menau x Barra Velha, gas iniciados já, na

Gaspar x Indaial e Tim- quarta-feira e, encerrou
bê' x Garuva: dia 2, Bh, na sexta-feira, dia 30, a

Itajaí x Blumenau. Joín- fase clessííícatórte- A pro
ville x Gaspar, Indaial x gramação para os dias 19

•.
e 02 será publicada no

0115 laques Boletim Oíícial e de a-

VOIlIlOL YENCE � UCRE inicia segunda Jogos Escolares /

Duas partidas de volíbol
torem realizadas sábado No período de O:)' a
ne Ginásio Artur Mül- 07 de julho, a 19a. Uni
ler, entre as 'seleções dade de Coordenação
infanto-juvenil e adulta Regional de Educação vai
de Jaraguá do Sul centra promover os IV Jogos
Rio Negrinho. Na prell- Escolares Regionais'
minar, Jar,aguá 3xO Rio

'

categoria Infan:til•. onde
Negrinho (1'5/4, 15/9 'e estarão partícípando 444
IfJ/l0) ,e na' categoria alunçs-arletas de 16 uni
adulto 15/12, 15/8 e 15/12, dadss escolares dos cinco
o mesmo placar anterior; mumcipios da mícrorre
Patrícia, Tatiana, Lilíane, gião, num total de 37 e

Andréia Bíní., Morgana quipes. O congresso téc
Débora. ' Andréia Costa, nico houve-se no dia
Vivíane, Neusa, Karín e 22 de junho, no ,CIP.
Deise formaram e equípe , - As competições de han
menor e Giorgete, Mar- debol, volíbol e basque
lei, Patrícia,.Eliane, Adri- tebol 'masculino e femi
ana. Jatiana, Alcíonír. nino' iniciarão às 7h30-
Susi ,e Genifer, a equipe min de segunda-feira. no

principal.
.

���!d��Bd�" ta.s��:� . Guaramirim encerra fa·se', do :Vârzean'o
AABB de Futebol de, Sa-
lão apresentou no sába-

,.
Foi, encerrada no

do, na categoria mirim, domingo, a fase de Clas-
Centro Eduéacional Evan- sificação do 19. Campeo
gélico Qx:5, Baependi e nato Municipal Varzeano
ARG Ox3 AABB e, na ca- de Guaramirim, onde

tegoria infantil' CEE foram conhecidas oficial
Ox6 Baependi e ARG 3xl mente ÇlS classificadas.
AABB. OS jogos deste Pela Chave A - Comer
sábado, qUe encerram...-a daI 2xi JCaixa D'Água,
fase de classificação, 'se' Poderoso 3x4 Beira Rio

rão 'entre CEE :lÇ AABB e tc, Amizade Júnior _
3x5

São Luís x Baependi" nas Juventude e Veteranos

duas categorias.
'

'Ox2 Polisolda: Chave B -

, Amizade 7x2 Nutrimental,
Barro Branco 4xO'Cruz,ei
ro, CAG 3xl Engenho e

,Corticeira 2x1 Beira Rio

EC. Comercial e Amiza-fase, entre Aoresta x Pa
raná � Pinheiro x Alian

ça, Pelo Sêniors. _;_ Alvo
rada x Floresta,' Vidraça
ria Barão x Rio Molha,
Pi;lraná. x Botafogo e Garí-:
baldi x Francisco de

, Paulo, e, pelo Infantil
- Nova Aliança x 'Cruz
de Malta, Botäfogo x

Floresta e' Alvorada' x

Rio Molha. A- la. Divi
são e Juniof,s reservam

para d9ming� à tarde
Botafogo :x: Gariba1di, A
mérica x Cruz de, Malta
e Alvoradà' x- Màlvtce.

-

:

cordo com a decisão dó
Congresso Téénic�, pars
está fase, final, em turno

'

único, clessíficéräm-sá os
19·e 29 colocados de cá,
da chave.,

,

.

O tênis de mesa
.

mas
culino (Sesí} começa às
9 horas deste sábado, en-

tr,e 'I'ímbó x Balneário
Camboríú, Ilh-Perdedor
19 jogo x Itajaí e '16h
Itajaí x Vencedor 19 jo-'I

.A

go. O tênis de campo
masculino (Baependí] te
ve as disputas iniciadas
dia 29 e o xadrez mascu
lino tClube Jaraguaense ,

de Xadrez), realizou dia
28 o con�resso Técnico.

Ginásio de Esportes Ar
tur Müller. .:

-

As unidades partici-
pantes' são estas: ÇE
Duarte Magalhães, CE
Julius Karsten, CE Ab
don Batista, CE Heleodo
ro Borges, Centro Edu-.
cacíonal-. Evangélico, Es-'
cela Alberto Bauer, CE
Miguel 'Couto, EB F,elipe'
Manke- eE - Sâlü- Pedro,
EB São' José

'

(Corupã),
CIp Mário Krutzsc_h,' EB
Almirante Tamandaré,
CE Bolando :Marcelino.
Gonçalves, Colégio SãQ
Lúís, 'CE General Rendon
e EB, Padre. Bruno' Lin-
,den.

de, campeões das res

pectivas chaves,' jogaram
quarta-feira à noite;

.

20h30min, no' Estádio Mu�

nic�pal, decidindo a Ta-

,ça Armando Stringari.
A segunda fase ini-

cia somente nos dias'
8 e 9. de julho. No dia
8, às 14h, no Estádio Mu

nicipal � Comercial x'

Engenho e às 16h-Barro
Branco x Polisolda; diil

09, no Estádio do Am"
zade, às 9h"Corticeira
x Veteranos e às 11 ho

'ras - Amizade x Caixà

í)'Água'.

Oehmda- o seu pa.lrlmÔnlo contra sinistros. pre·
venlndo·se.

'

Estamos as suas orilensl ,-

"ComérCio e recarga de éxuntores em geral

Rua, :Toinville n.'?' 2.176 ,- Fone 72-1826
,

Jaraguá dO,Sul/SC.,
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, 'Arquitetos e diretores trabalhos de verificação , feitö Ivo' Konel!.
do' grupo que .dietem o do-terreno e das plantas,
controle acionärio -da rê- para 'ii elaboração ,,' do') ,Kone11 íníoniiou, tam- .

de
.

de hotéis
'

"Jaraguá", projeto" , arquítetôníco
'

e bém. que foram adquír �,�
estlveram na cidade ve- ., pa�sagíst4cd, cujas obras dos maís 120m lineares
rífícando o' imóvel

.

ad-
< devem . começar' nos pró- de galerías celulares no

quírído na rua 'Max' ximos meses. A cons- valor de NCz$ 72, mil,
Wilhelm, 'para a constru- trução deverá estar

'

con- para concluir o projeto,
ção de um 'hotel quatro ciuída no prazo- de dois e' resolver o problema de
estrelas em Jeraguä do' anos, segundo, garanti- alagamentos na Vila
Sul. Está-se iniciando OS' ram Os diretores ao' pre- .Lenzí .

Sim, A' PONTE está de volta. E o Jor- dessas destemidos homens que acre
nal A' P,ONTE, do nosso querido Odi- ditam em dias melhores para o nosso
Ion Lunardellí qUe retorna a ativída- país é que ignoramos este breve hía

,

de, .depoíe de 2 anos' de sentida au- to do
'

brave semanärl-, e festejamos
sêncía-. Naquela época, a s-egunda fei� contínuadamentg os. seus colaborado
ra de cada semana' começava com a res que' voltam com redobrado entu-

-- O ex-prefeito Durval Vasel, atual více-pre- leitura obrigatória do único jornal síãsmo.
'

sídente do Badesc, confirmou sua intenção de con- da capital a' circular. Para OS outros, Voltam, a desfilar diante de nossos o-
I
correr a deputado nas próximas eleições. Se a fe-

jornais era dia de descanso. Assím" lhos nomes conhecídos como Salomãoderal ou a; �stadual é' questão futura. A. Câmara dos
a, correria parà pegar, um exemplar 'Ribas JTo, Norberto Cândido Silveir'

Deputados' irá na eventualídade de Luiz Henrique era muito grandg. nas, repartições; no ra. das "Memórias de Um Menino po-'
concorrer ao Governo, do Estado, e< a estadual." na � ".

dt 'J;.'" ",

, , c?�ercio, nas in u�tnas e nos escri-. óre", do, 'Celestino. Sachet, do San-.
'

vaga, de Adernar Duwe, que várias, vezes manifestou tonos das companhias e das 'correto- ford de Vasconcelos, 'do Samuka.. An-
intenção de não; mais concorrer. ras de seguros., E subst.ituia larga- tonío Lima, do Zorro e do permanente

- A Câmara de Vereadores de Jarag.uá -do Sul mente os demals ,pela vanedade de humor de Afonso Lusitano. "
.

aprovou segunda-letra as contas de 86 do governo assuntos qu� apresentava. Até esquecemos, por instantes, o ano

Durval Vasel. 'Foram 8, votos favoráveis e quatro. abs-.
-

Não foram poucas as vezes que pas- de 1.981 quando, por circunstâncias í-

tençÕ€s de 'Luiz Zonta. e Rene Schwarz (PDS), José samos pela Victor Meirelles,' para um dêntícas -

a galopante inflação
Ramos .de Carvalho (PFL) e Mar'ilze " Marquardt·· breve papo Com o sr- Odilon, quando um día saímos Com uma edição d�ses-
(PMDB). MarlIze justificou dizendo que não ,havia não éramos recebidos antes pel? Luiz perada: "S.O.S. este semanário pode-, '

analisado as con�as e que "nãO'são do ineu tempo de NQcetti', sempre gentil ,e at�ncioso cl ra suspender circulação". A morte dO"

vereadora". E os demais? .a clientela fiel da Livraria Lunar- jornal foi noticiada com estàrdalhaço
delli.

,

e as opiniões se dividiram., Conhece-
Er� um cumpriInento rápido, umá t{O- mos os dois ladós da moeda: <) amar
ca de impreSSÕes e ,a despedida,,! vez \

gOr dos que já queriam dividir o es�
qU(j o telefone mantinha Os dois ami- pólio e apostavam na falência iminen
gos permanentement� . ocupados,' res- te e as manifestações pouco alentado-

. pondendo às, muitas ind_agações dos . ras de certas opiniões; qUe ficaram
interessados do outro, lado, do fio. gravadas na nossa memória. Mas hou
Uma permanência mais demorada lia ve Q, "ladó positivo, largamente su

Assembléia LegisHüiva, dia 19- de ju- J2erado pelos negativistas. 'Uma pron
nho de 1989,' depois de percorrer os, ta resposta aos brios feridos foi a edi
gabinetes dos S�nhores ?eputados, ção s�guinte --:- somada' ao J,IlClvimen
do Presidente da Assembleia," ; Depz' tQ. dos; leitores, ;

às classes prodliltoras:; �

Heitor SeM e do Presidente da As- da cidade e à solidariedade
.

de um

sembléia Constituinte" ,Dep. Aloisio jornal da capital" surtiram resultados
Piazza, em buSca' de Um espaço, na positivos, não importã ,a quem perten�
,elaboração da Constituição Estaduàl ça o mérito.

.

\.que asseg�rasse artigos tant?s quan- Nó qi� 10 de maio de !989 comple-,
tos 'necessarios 'para garantu uma tamos o 70.9 ano de existência e mui
vida ,condigna, 'aos esqu�cidös jornais tos se morderam de raivà pelo' fra-
do interior pelos poderes constituídos, casso do vaticínio.

'

acabamos RO Departamento de Im�, Não é fácil fazer' jornal, saberqos.
prensa do legislativc>, .onde a secre!á-' ,No �ditodal dos 14 lustros inicia
ria nos obsequiou com Um, exemplax' moS com. o título:.;. Apesar de tudo,
do órgão de imprensa que é o ver;da· valeu a pena! ,

deiro "elo' de comunicação e integra- Com este pensamento, pO'sitivo sauda-,
ção". mos' o retorno do Jornal A pONTE
Vibramos cOm o < seu, retomo

-

e nos que já conqu,istou o seu lugar na im:
cO'moveram as pé!-lavr,as do seu Edito- prensa catarinense.
rial. Mas Iios confortou, .saber qUe des' Os ilhéus saberão avàliar o que, ele
d� 'a quarta semanà de 'maiô L dê" 1987 'representa ria' vida do' dia a' dia' da,
ele prometia voltar. As razões de sua' brava gente da Capital do, Estado,
pa:ralização ocorreram justamehte-' cl 'ligan<;lO' a Ilha ao Continente, ,apoian
o inglório fim do Plano VerãQ, plano do �s suas campanhas, que são' ban
qUe não só castigou . <J,'esunianamente' deiras de luta em, prol da grandeza
os órgãos de imprensa, mas atingiu da terra

, barriga-verde.
'

de ,uma forma impied()sa éi outras em· Avante, Odilon Lunardelli! O mundo

piesários que um dia' aéreditaram nas foí feito prá fodos!
,

'

ações de governo e acabaram sucuÍll- Como' diria o queridó Ir. Ático Ru-,
bindo por qUe nãO' esperavam jam31is binÍ, ao saudar o "Correio' do Povo":.
ser iludidos nos seus bons ,proposi- Ad muitos annos, com minha admira

.tos. Aqui no interior centenas de S?- ção e amizade".
lidas indústrias 'àcabaram inadimplen·
tes" p�rdendo, tudo' que haviam cons

tnlÍdö ao longo de duros anos de

trábalhö'. Hoje' êles ainda lutam por
,um' lugéir" ao' sol., Lamentavelmente!
Mas só em saber. que- a perseverança

. -:, O �S de Jaraguá do Sul deu maís um pas
So à té, com .o pedido de desligamenêo sirnultêneo
ö,e 29 fíliados, dentre QS quaís o ex-prefeíto Sigolf
Schünka € > os ex-vereadores Älido Krutzsch e Wa1-
demar Rocha. Todos 'são' do gruso de Séliünke, que
declarou que ficará doravante como '''fràneo

, .atíra
dor", sem ingressar noutra agremiação ou fundar um

novo partido. Ele deixou transparecer, contudo, que'
no momento oportuno poderá . voltar a cena, "pois
a política é uma cachaça;'.

,

- A abertura, dos JogQs Regionais Leste-Nor
te' foi marcada pelo encanto e romantismo, homena

geando o centenário' do genial Charles Chàplln, (uma
mensagem de paz), interpretado pelo mestre de ce

rln;tônlas Durval Borba, Neto e por alunos da EScola
Ana Töw-e Nagel.. Foi algo simples, diferente, mas

quê calou fundo em
z:muita, gente, arrancando aplau

sos do público. Muito benítol,

',-- Prefeito Ernesto F· Blunk encaminhou para
a Câmara, uma mensagem e o relatÓrio de seis pági
,nas sobre todas as reali:z;ações dos primeiros seis me
ses de governo, "paréJ, mostrar que o dinheiro" está
sendo bem aplicaôo". 'Até 23.06.89, a receita arrecada-
da d� ·Compá estava em NCz$, 4Á9,976,4� e as de�
'pesas empenhadas NCz$ 349.099,86. Há, portanto, um

superávit considerável.

.

- No próximo dia 21, em Corupá, no Salão

Paroquial, a Amvali realiza,á' assembléia' que marca
rá o seu décimo aniversário. Estão sendo convidados'
os ex�governadores Konder Rei� e Jorge Bornha'usen;
ex-prefeitos, ex-:presidentes, 'entre outros. Será uma

assembléia técnlca e festiva. A Assoelação tem pres
tado relevantes serviços aos municipios ao longo
destes dois lustros. _

- Deputado Ademar Duwe fez pronJIncialD:en"
to na Assembléia, relatando a viagem 11 Alemanhar"
em maio, a éonvite do Senado de Berlim, onde par"

titipou de exaustiva programação e do Seminário

"ObJetivos e TareIas das -Administrações, :Mun�ci.pais,
no Dominio da Proteção Ambiental". AçortltP'anhou 1

o deputado o ex-prefeito Durval Vasel e o prefeito:
de Itapiranga, Wendelino Welt,er.

'

,
"

,

- A FERJ _ irá realizar um novo curso de. pós
graduação, com 360 'horas de duração., Será de ad

ministração de recursos humanos, cujas inscriçõe!>
vão de 10 de julho a 11 de agosto; a seleção será
dia 14 e as matrtcul\ts de 15 Cl f8 de agosto. Vai

iniciar a 15 de setembro,' com a�Jas sextas à noite, ,

'e' sábados pela manhã. A mensalidade será de 92

BTNs e' matriculá 100 BTNs. ,', "

- É de 66 mil o -eleitorado da região, segundo
o mapa do 1RE de 1.9 de junhQ: Jarag�á d.o.: Sul

40.640, GuaralPirim '9.115, Massaranduba 6.967, Co

rt,ipá 6.135 e ,Schroeder 3.202. A 17a. Zona E:�eito-
,

ral tem '46.775 e a.Oa, Zona, um total de 1-9.284 e-

leitores. �® ,/
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Eugênio Victor Schmöckel
Vice-Presidente da ADJORl-SC

AssociaçãO' dós, Jóínaig ,do IntiúJol',
dé Sánta Cafarina para a' G,randé rlo
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