
ponto
.

turístico, prevendo
se a construção de

-

'um
. restauraute típico, entre
outras melhorjasia "uma
completa infra-estrutura .

ANO LXXI EDIÇÄO � 3.550 _ JARAGUA DO SUL (SC), DE 29 .DE JULHO A 04 DE AGOSTO .DE 1989 - NCz$ O,5Q

feira da
.. Malha recebe 120 níil 'p"ssoas e lalu'ra' NCz$ ,1:�15-, lDilh:ãó

No total 120 mil pes
soas e arrecadação. de
NGz$ imilhão 150 mil.
Ess� foi o

.

resultado Ii

nal da 3a. Feira da Ma

lha, segundo. o coorde
nador da comissão orga
nizadora, Luiz José Nico-

.d;;,q; 5demo,', CY aprava valires limites de ualbts
.A. Câmara ,die Verea- mais categorias em mé-'

• •• O pedído de Jara- dores de
.

Guaramírim dia 320%
.

eile aumento,
guá do Sul ao' Governo aprovou em sessões ex- no período.
dó Estado para a obten- traordínéries, o

-

projeto- O prefeíto Antonio Zirn
ção de diversos imóveis de-lei, que' fixa 0$ li- mérmann informou qU€
tomados pelá' Fazenda mites dos valores de a munícípalídade con-
Estadual deve' ser aterr . remuneração dos servi- tratou' 9 artista plástico
dido. A Secretaria de Ad- dores municipais e re- Cuido Heuer, para .

a

mínístracão deu parecer estrutura o quadro de confecçêo _ dos -. troféus,
favorável e' dentre

'

os pessoal. A medida abran- com a graça .símbolo de
quaís' está o prédio, ao ge todos os 191 funcioná- Guaramirnn estilizada, pa
lado da Prefeitura,

. que rios municipais.' Com ra .serem entregues po
será reformado para ser- isto, o teto mínimo passa (lia 27 de agosto aos ex

vir à Secretaria do Bem- para NCz$ 225,00 este prefeitos e autoridades
Estar Social. Outro é o mês o máximo a NCz$

.

que prestaram serviços 're
terreno ,no Itapocuzínho 2.215,OÖ. Na atual admi- levantes ao· mumcip:o,
(52 lotes), que, será redí-

-

nístracão os munícípérios durante (J Baile da Comu
rnensíonado para servir receberam aumentos sig- nídade, que terá a partici-
ao programa. de casas. nííícativos, sendo o ma- pação das Banda, Tu-
populares. , gístérío a classe melhor reck e Banda Cavalinho \

••• Para moradias, a aquinhoada com }66,78% Branco, que animarão
Caixa "Econômica não de janeiro a junho, ope- das 19h às 5 horas do
dispõe, atualmente, d e rärío 345,54% .

e as .

de- día 28.
linha de financiamento.
Dírétor da Carteira de

Habitação
. da C E F

virá a' Jaraguá do Sul

para: 'expor . à Comissão
Municipal de Habitação
o entrave existente com

a Ialta : de recursos para
o setor, O município dis

põe, de duas áreas,' nO

Itapocuzinho é Jaraguá
Esquerdo,' onde poderão.
ser construídas 300,casas.

_ .- •• 'Cartório da 17a. Zo

na Eleitoral (Fórum d€

Jaraguá do. Sul), ma'n
terá plantões nos dias 5

e 6 de agosto, sábado e

domingos próximos, úl·
timos prazos para a.qua
lificação eleitoraL Infor-

.

mação é cio própri!o Cap

tório. '.

••• Jaraguá do Sul se'

diará nos dias 12 e 13' de

agosto, na SER Marisol,
o 9()9 Encontro .de· Filate
listas e Numismatq_s de

Santa ,Catarina' Haverá
div.ersp.s

. exposições,
-

tro

ca e venda .d�= s�lós .'

e

'moedas. entre, 0utrós..
.

entusiasmo diante dos síntese 'da Feira. A médía
números apresentados,. diária de vendas ghrou fITI
que superou'

.

a meta torno de NCz$ 110 mir e

Inicial de 100 mil pesso- foi considerada altamsn
as e vendas de NCz$ te positiva, o' que deu
650 mil. "Fomos felizes. uma'média de NCz$ ...

na promoção", disse' 100,00 por pessoa, se le'
Nícolodeili, ao fazer uma' vados> em conta os 120

"Mlda Fumaça" atrai e deve 'voltar,

mil visitantes. "

Pela ordem, os três
primeiros colocados em

vendas foram a' Dalcelís,
.

Malhas Fruet e Malhas .

Manske. O Rotary Club,
. promotor da Feira, tem
direito a 5 por cento do
tótal bruto e já começa a

traçar planos para o ano

que vem. ,- A 'questã6>,do
espaço já preocupa, pos
ta que os

.

2: 100m2
'

do
pavilhão serão insufici
entes para abrigar' mais
feirantes em 1990 e já
se' pensa em ntilízar o

pavílhão Artur Müller,
,O Parque Agropecuä
rio, segundo intenção do

.

Prefeito Ivo .Konell. deve
rá ser transformado num

• •• A locomotiva' "Ma
ria Fumaça". prefixo 155,
fabricada em 1926, tra
clonando vagões, foi a

grande atração do feria
do de- segunda-feira, ,

24
de "julho, chamando a

atenção de milhares de

pessoas, érianças,' prín-

Artama treina clientes �e consolida sua tecnOlogia
Com Um encontro rápido de o

peração e. manutenção de sua PALE
TErRA ijIDRÁULlCA, a' ARTAMA
micra um entrosamento tecnológico
COm seu mercado, reunindo engenheí
ros e' chefes de manutenção dos usu-.

ãríos- r O �alto desempenho deste equí
pamento (lEi exclusiva fa'bricação no·

Sul, -vem consolidando uma imagem
de quaíídade .dos produtos ARTAMA.
Participam desta primeira fase as em

presas: Grupo Weg, Kohlbach. Con
sul. Marisol. Wetzei, Hansen, Florisa,
Menga, Lancaster, Mademer, Sesí �

Sulnorte,
'

s. José busc_a recursos para equi'pàDlentos radiológicos
o Hospital e Matêrni

dade São José, em cõrres
,pondênda subsGrita p210
diretor clínico Dr. Sebas'
tião Resende Filho, pelo
secretáflo municipal da
Saúde ,Dr. Amaror Xi:r;ne
nes Júnior, pelo pf2sidi:m
te .do. Centro -I.nt�g,rado, de
PröfissiOllais' Liberais, Dr.
Alfredo GÜnth.er --e< pelo
pni1sid'2nte da, Associa:�

'ção Comercial e
-

Indus·
trial' Sigolf �·l?-iJ,JtÄe, en

caminhou' a tqd'á;s.: ãs a-
.

gências bancárias da'" cir
dade,' solicitações de re

cursos financeiros, pará
a aquisição de equipa-"
mentos radiológicos e um

aparelho de Ráio-X espe-
, cHico para mamqgraf-ias ..

nosocômiö é' de US$
100.000,00 (cem mil dóla
res), no câmb:o oficial.
DiaJ)te. da necessidade, a

comunidade jataguaense
e microrregional aguarda
a colÇlboraçj§,o da rede
bancária, considerando
que, como as empresas
e Os demais segm�ntos
·econômicos,

.

está ins�tida
no processo de des�nVol
vimento de Jaraguá do
súl.

liJ. A. Especial"

._ •• A,' RBS TV 'trans:
mlle a partír da Praça, do

. Expedicionário,' (Ie Jara:o
guá do Sul pära todo o
Fstado, 'neste sábado, d1à

.

29, o "Jornal. do Almoço
Especi�l", cl 2hs. de dura
ção. A programação : vaí

.

das Hh30mln, às 13h30min,
com a participação de to
dos os seus apresentado,
res. 'Atrações locais'

.

e

regionais . enriquecerão, o

programa.

cipalmente, levando' os

saudosistas aos "bons'
tempcs". Desde sábado,
a locomotiva. movida a,

vapor., . consumindo car .

vão mineral, fez o tra
jeto Corupä-Jaraguá e

segunda-terra .Jeraguã
Guatamirim, 'em seis
víagens com os

,

vagões
Iíteralments tomados.

.

o Setor. de radiografia
é onde reside' atualmente
a maior carênCia e os

conjuntos opJetivam satis
fa,zer o mfilimo de exi-

A
• .',.. --.

�

genclas da moderna me-

d,icina: A r�ivindiCa_ç�9.do

• •• A Rede Ferroviário
Federal cedeu. a velha
locomotiva gratuitamen-' ,

te e
. coube a Assocíação

Assistencial de Deficien:
tes Auditivos e Visuais

(AADAV) . e:lCplorar' o

valor do· transporte de
NCz$ 0,50. Foram 3.480

pessoas transportadas e

a renda foi de
'

NCz$
1.716,00. Muita gente 'não
conseguiu lugar e, há

possibilidade de retorno
da "Maria Fumaça"

-

à
região" dentro äas próxi
maS' semanas

() Sabor que
Você

.

mais Gosta

A. CIl>ADE: '! '''·SUA.
;

A RESPoS�liJ9ADE SOBRE' ELA, 'lAMBEM. '

EXPOSITORÉS E

MOVll\fENTAÇA:O INDUS1RIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• MISS: JARAGUA -

'O Concurso Miss, Jara
-guá, deste ano, será dife
rente, pelo

.

sistema" de
.

eliminatória. A primeira
'sérá dia ,12 de agosto. nó

, 'Caesar!s Club" cujas
'

ins-
"cncões poderão ..�êr fisl-.
tas pelo fQne 72-2483, com
Irma Marquardt. .

A se-
gunda elímínatóría não
tem' data, mas a. final se
rá em setembro.
• CASAMENTOS

Neste dia 29, 17hlS-Már
COs Cisério/Dlrce Scthmltz
é 18h-José 'Cardoso da
Stlva1Marlete' Kienen,' na
M a t r I z; 'na
Barra do Rio Cerro, . às

, 1'1h30-Erlson Teiles dos
. Santos/Vandérléià Maes.

. )rt, ISh-Dlrceu Dlenion/'
Neide Pellppí e às 20blS- ,

Evaldo Alves dos Santos/
Marlene Volles. parabéns!.

,

• 'TELEGRAMA - Por
o�asião do aniversário de
Jaráguá do Sul, 113' a
nos, o "Correio do Povo"
recebeu telegrama cum-

, prímentando
-

o ,povo, da
Sra. Leopoldina .Jourdan
Ribeiro Dias Costa, fami
liar do fundador da cída
äe Coronel Emílio Carlos
Jo�rdan. Veio do Rio de
'Janeíro, Agradecemos 'a

gentileza.
• LEILÄO ...... As Gale

rias de Artes lascaux e

,Açu'Açu já p:tepara.m o

seu próximo leilão, mar'

II
I

Gente
......

& . Informações
-----�----,-- - -.._.-'

cada, para Jaraguií do
Sul, no mês de agosto,
como tradicionalniente o

corre todos os anos. Par'
te do produto do . letlão
será revertido' para as o·

bras asststencíeís da
Ação SOc1àI.
• ESCRIVÄ - A Advo

gada Jurema Wulf,. de
Jaraguá do Sul, foi a

primeira colccada no re

canta concurso pára es

crivã judicial, a nível
de Estedo. Brevemente
vai assumir a escrivania
da ia. Vara- Cível � Cri
minal. A Jurema" os pa
rabéns pela conquista e
{muito sucesso-
• OS RIEGEL - O ca

sal Conrado (Irma) Riegel
Neto, que comemorou sá.
bado as Bodas de Ouro,
recepcíonou quarta-fel
ra, na recreativa da Me

negotti, os Integrantes do
clube da bocha, . acompa
nhados das .esposas, para
uma eonísaternízação co'

memorativa à da�.
• TIRO - Continuam

os
-

preparativos para a

Ia Festa do. Tiro (Schüt·
zcníest), -de 13 a 22 de

.

outubro, no Agropecuá
rio onde haverá competi
çõ�s de tifo, desfile das
sociedades de caça e tiro,

baile de rei, bandas tradi
cionais e comidas típi
cas, numa autêntica festa
das tradições germânicas.
• GAROTA WEG - A

Associação Recreativa

.

Jóias, rel6gios, pulseiras, anéis, allanças,

prataria, artiaos em ouro e iudo o maís para

'prMentei na
.

Relojoaria IYenid�
.

Marechal Deodoro 443 .e Getúlio Varllas fi' 9

Loja
Mam.ãe

I .

I

Coruja

.Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

,Weg promove dta 12, o
Concurso- Gar��a Weg..
Quinze jovens concorre
rão à sucessão de :M.árcla
de Oliveira, a' �peã do
ano passado, Depois da
eleição haverá baUe com
o Grupo MusJcal I 48'.
Redenção.

. IDADE· NOVA � A
niversaria día 31, em

Joínvílle, o Dr. Arminio
M�rquardt, no dia 1_9_ o

Sr. E.ugênio Victor
Schmöckel Filho e o mé
dico Waldemíro Mazure-

, chen: día 2, a Sra. Ma
rion, ,=sposa de Loreno

.

Marcatto e día 3 de agos
to, a Sra. Gladis Schmídt
Pofia.
• MARLENE - RaSga

folhinha no próximo dia
lC!. a Sra. Marlene Apareci
da Russo Martins,'espo
sa do .amígo Osmar Mar
tins, presidente do Partido
Liberal, colunista de UA
Cidade" � também ge
rente de compras da
Kohltiach. A Marlene, os
nossos parabéns.

• XUXA - Os "baixi-
nhos" e "altínhos" tem
um bom programa no

Cine Jera ué. a partir

de

deste.. sáöadp até quínta
feira. "A Princesa Xuxa
e os Trapalhões" no

, sábado às 19h15 e 21h15
,
e domingo

.

às 14, 16h30,
19h15 e 21h15 e nos de
mais días às 20 horas.
• :EXITO - A 3a. Feira

da. Malha cobriu'se de
'êxito, suplantando as ex

pectatívas
-

mais otimls·
tas.' Um total de 120 mil
pessoas passarão' pelo'
Pavilhão de Exposições e
o resultado final . das'
vendas atingiu a NCz$
1 milhão e ISO mil. A
Dalçelis foi a campeã
llas vendas .

,. ANCHIETA .;_ Um
espetáculo que encheu
os olhos e arrancou a

plausos foi o Show Mu
sical Anchieta, de porto
Alegre, apresentado na

semana passada em Gua
ramírím e Jaraguã do
Sul De alto nível mesmo-

• PRIMAS - Na quar
ta-feira, a Sra. Inge Mar'

quardt Hasse recebeu em

sua residência. as integran
tes do Café daS-- Prímaê,
• GINCANA - A Uni

data informática e o Jor
nal de Santa Catarina re-

.

UMA JÓIA NlNGUÍ!M' ESQUECE
,I

PRESENTF-l'

JÓIAS, RELÓGIOS, ÓCULOS DE SOL
E PRESENTES .

Rua Marechal Floriano n.? 29 - Fone 72-1911.,
-- -

�-------,

--------� ----------

/ '

Agrad,ecimento
\

Os familiares' enlutados de
CEcILIA RobE HENSCHEL

ainda profundamente abalados com o seu

falecimento, ocorrido n() dia 25 de julho de
1989, agradece, a todos os parentes, amigos, yi-,

zinhos, ªos ,que- enviaram flores, co:roas e car-,

tões, aos q/ os confortaram neste difícil momento
e em especial, a(:) Dr. CaJ:los Alberto

.

Beltrami
.

e ao p:astpJ Ingo Piske, pelas palqvras de con-
.

Farto. E�'convidam para' ö culto neste dia 30
de julho., às 9h30mia, na Jgreja. �yangéPca Lu-
terana Ce�!g. ,

. _ _ _ _ _

ABANDONO DE EMPREGO
D-e conform:idade com o artigo 482 letra 1'1"

da CLT, convidamos o sr. Jo.ão Maria Gonçalves
de 'uma, portador da Carteira. Profissional n9'
083.17:) e da série 00010 a comparécer em nosso
Departamento Pessoal no prazo de 72 horai, a

partir desta data' para reassumir a flUlÇão, sob
pena de ficar caracterizadp o ABANDONO DE
EMPREGO. �

Jaraguá 40 .sul, '26 de julho (:Ie. 1989,
COMERCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT . S. A.
(Jaragua do SuU.

t

A melhor opção 'em' artigos tniianto-juvenis e

bebé para a estação outono-inverno. ,
.

R. Rio Branco 168 - Pane 72-0695 - Jaraguá do Soul. .

'I'

"CarinßoSo..�... .

.

� :;r.,;t;��:!..:'.�;::-:;_...

Nola

alízam uma Rincana cul
tural nesta sãbado.

RAINHA DOS
ESTUDANTEs
• A grande pedida des

te sábado, é O' Bajle- �"de-
Férias e o Concurso "Raí
nha dos Estudantes/89'!,
do C. A. Baependí, a par
tir das

. 23 horas, com
.
o Grupo' Musical ' 4a.
Redenção, Seis candida
tas irão concorrer: Efui
ne Kanzler (Abdon Batis
ta), "AlessaIidrä Mara

. Schroeder
_

(Duarte Maga- ,i

lhães), Graciana
, Ma:Ii:�, r

Scussiatto tDivina Provi-'
dêncíaj. Mara Rosana
Víetra (Heleodoro Bor- .

ges), Andréa Rudolf
(Holanda Gonçalves) e

Mônica Helena Grützme
eher (São Luís). As me

sas estão a venda a NCz$
20,00 para sócios e NCz$
40,00 a nêo-sõcíos. .A
Rainha do ano passado foi
a bonita Adriana Vieira.

�DRE LUIs BRUCH

• O empresárío Egg.on
João da,Silva, preSidente
do Conselho de Admínís
tração da W,eg., foi o .pa
trono dos formandos da
curso de graduação . em

Administração, do Cew·
tro de Ciências da Adr
ministração 'da'ESAG, em

FlorianÓpolis. A soleni
dade aconteceu no ,dia
15 no . auditório da
Fiese e dentre· .os for

mandos sstava o jaragua
ense André Lu��ruch
(Deco), filho' de Rolli

(Joanira) Bruch, qu�
dentr6 em breve �stara
conc1uindö"a Faculdade
de

. Engenha_!ja Civil, .dQ."
UFSC. Parabéns ao Deco

'.

� ClOS orgulhOSOS pais..

MA,NUELLA MANSKE

• -Radiante de feiici�a- "

,de -está o jovem 'ca�l
Mauro e Maísa 'pereira,
Manske, el� iÓcio-g'erente
da Helga Creações e ;e1a
proprietária da.X,ameg.o
Modas, com o naSCImento

'da filha Manuella, , -ao

. meio dia d� 17 d� jutho,
no Hospital e M�ternidade
São José, pesando 2kg��
e 47 cm·' Também co;ru

janQo a néiin:ha. Qs ayós
Albrecht (Helg!;l:l, )�J.(a�s��
e Alvaro (Carmem) ,Pe;r,ep
ra,' 'äös; quais cÜIfipriIl!�-.:
,tamö$ desejando mUlta
saúde' à "gatinh�'·'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Clntinua,'o '(mp'a'sse sobre' a i'laminação do 'Ire'va<das :BR·s-i'Ot·'e' 280:·
o Administrador � 'Re

gional da Celesc, Marcos
Defreitas, junto com As

sessorês, discutiram
'

com

Prefeitos do Vale do Ha

pocu, sobre a iluminação
do trevo das ßRs'101/280,
que geograficamente ien-

,

:contra-se localizado no

município de Araquari,
mas que caberia ao

DNER a execução. Coo.
mo o órgão federal alega
inexistência de recur-
sos, tenta-sê o apoio
das ,prefêituras pará o

Ferj discute tecnólogo cl empresários'
A ímplantáçãc do cur

so de 'l1eç:nolOgia na

FERJ será -discutida ' na

segunda-feira, dia 31, na

Assocíeoêo Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul, buscando o apoio e

o envolvimento da classe
empresarial ,,' neste pro
cesso de montagem do

curso, do Centro Federal
de Educação Tecnológica
o Paraná; Jaraguä do

ul possui infra-estrutura
material, técnica e hu

ana para o desenvolvi
ento de cursos nas á

reas tecnológícas. prín
äpelmente metalmecâ�
íca. química, têxtil e

letro-eletrônica.

o curso inicial formará
ecnólogof:l� Mecâi:úca
a modalidade d� Pro

Industriais, com

40 .vagas semestrais, pa
ra

.

funcionamento à noi
te, nas instalações da
FliRJ" que se transfor
mará numa instituição
diferenciada das atuais
universidades e funda
ções. O profissional a

ser formado terá lugar
garantido no cq_nteyto
das profissões

-

e, conse

quenteméiíie,' desfrutará
de colocação

'

imediata
no mercado de traba
lho local,

.

em _funç.3ó
das necessidades reais
das empresas do mun�cí
pio.

o ínlcío do curso está
previsto " para o 19 se

mestre de 1990, com du

ração de dois anos e

meio e tem equivalência
ao' terceiro grau (superi-'
or].

A MOtö Honda da, A
mazônia, dando

.

continuí
dap.e a" sua Politica ds
lançamentos de novos

,modelos, apresentou a HM,MOSTR.Ä' A NOVA.
imprensa no día -19, a- HONDA
través da sua concessi6-' . AS, Lojas Hermes, ,. Ma: '

ná�ia em Jaraguá dd Sul; J cedo promoveram no tii.a�:: ": ,

durante jantar no": ,Res" ,20, símulteneamente 'em c""

tauranta Itajara, a Mc;., vinte e três' filiais " "

em .' .,

tocicleta CBR 4'50 SR Pê- , todo o Brasil, o
'

lança
sando f80 quílos.:' com

. mento da nova motocí
partida elétrica e' altura' cleta da Honda. Em Ja- .i:

adequada do assento, a, raguá -do Sul, o aconteci- -: .

CBR 450 SR oferece con- mento teve lugar na. loja ..
farto, praticidade' e o da rua Domingos da, No-

.

s::!U porte desing,' corri va.> durante-um coquetel
.línhas atuais',' promo- concorrido. A .CBR 450
vem Um conjunto de apa·' -SR, com sua agilidade,
rêncía jovem e robusta,' robustez, conforto, diri
oferecendo 'maior facilí- gíbílídade, equilibrio e'

,

,dade de pílótegem.. beleza, tem um custo de
A nova moto já se err- NCz$ 19.763,00, a vis

centra a venda, disponi- ta-

S. Estevão ganha gabinete dentâri'u'
, .

rateio do Custo, estímado
em. NCz$ 75 mil. ,fJll�
são O valor de 32 conjun
tos de luminárias, de
400 watts de,vapor-sódio
'B de mais dois . postes
de 15 metros que se

Somarão aos existentes.
, Marcos Defreítas infor
mou que Araquart já
concordou em arcar com
Os custos de manutenção
e de consumo, enquanto'
a Celesc ,entra c/oJlfojetö
era instalação. O impas
se está no investimento
restante, "país se não
houver apoio dos muni
cípios não haverá ilumi-'

nação 'do trevo", disse o

Admínístrador da Celesc.
Várias formas foram di::;

putedas.
A mais viável e que

recebeu concórdâncía foi
a do prefeito Ivo Konell,
de Jeragué do Sul, que
sugeriu reivindicar ao

próprio DNER a ilumina
cão e que se empregasse
ali os recursos do selo-pe
dágio, '''pois o mesmo
foi criado para esta 'ff;.
nalídade"· Uma comís

são formada por depu
tados da região Norte e

por representantes da

Massaranduba abre. a festa
_ Municipal do Colono-'

Ü desíile de abertu- '

a às 13h30mih deste
âbedo, dia 29, -com a

rtícípação: elas . sacie",
ades de tiro. dará início
Festa Municipal,' do Co-

,

'no de'. Massaranduba,
'se estenderá até no

omingo, com muita CO"

ida típica, bailes; mú
ica e atrações esporti
as e culturais.� A pro
ramação' se desenvolve
á no Centro' Esportivo
unícipal. As 13h30 de

oje," desfHe das sodeda:"
es cam a Banda do 629

BI e carros alegóricos
.tradícíonalístas- a partir
da Prefeitura ao local da
Festa, onde, na continui
dade, o prefeito' Dâvío
Leu abrirá oficialmente
a promoção. Ainda

I

'à
tarde. competições inter

clubes municipais de ti
ro ao alvo, ,flechà e cara

bina-ar, masculino' e fe

minina, além de campe ..

tiÇÕes para principiantes.
Futebol entre agricultores
e baile completarão o

plograma de sábado.
No domingo, 9 horas,

concurso individual, du
plas e trios sertanejos,
9h:lO. finais das competi
ções de tiro, lOh corrida
de Tobattas, 14h final
do futebol entre agricul
tores e às l ôh, o- bíngão,
com participação de en

tidades relig[ösas, :tendo'
como prêmi.os, duas motõs '

Honda 125. freezer, TV,
çolorida, geladeira é

de� liquidificadoresl. Du
rante a Festa, haverá tarn-

, bém exposição de má
quinas e implementas" a

gricolas ..

Lançada a Moto Honda eBR '450 SR�'

Amvali � Amunesc (esta
também interessada na re

solução' do problema) de
vet:' buscar no DNER "ou'

A partir de agosto,
-

,

começa um:' trabalho
nas' escalas 'i:1â 'rede mu

nicipal com 'crianças
coni difiéuldades' de ,a

prendízagem, através da
professora Concepción,
especialista 'no- setor. O
objetivo é o de detectar
os alunes com grau de
dificuldade nos estudos
través de aplicação" de .

testes e realizar,
.

posten
'armente; uma a.çãö cOm
pais e professores e, .de

pendendo do casöl ehen
minharÍlento aos profiSSi
onais de cada áre.l. O
trabalho é inédito' �IIl

Jaraguá, segundo a Se"

cretária RóseIIieire Vàsel·

"através de outros -'-cami��
nhos ao alcance", ; os .re-..
cursos para vísbílízar ,a, 0-· .,

bra.

veís nas cores' vermelha '

-

e
_ pérola, azul e' pérola, ..

'

graUte e marinhe.

No próximo mês. ' tarn"
bém, .vaí ser' adquÜ'id,o
um gabinete dentäno pa:.'
ra a Escola Santo' Este
vão (GaribâldI). Outras
duas' Escolas. a Alberto
'Bauer e a Cristina Mar
catto. estão recebendo o

benefício. A Prefeitura,
'através da SEME', �adqui-'
r.u NCz$ 9.157,92 em

livros dídätícos, além, d 2
-

livros para a biblioteca'
ambulante, Únplania,ção
do plano de carreira ho
rizontal � melhoria nos

salários dos professores;
que' atualmeiíte sitúam-se·
entf;� os melhores ,do
País.

.
,

Sena,i 'viabiliza curso,' de segura�ça
raguá do Sul, Guarami-
I im.. Corupá, Schroeder_ é
'Massaranduba, um for
mulário 'para pesquisa de
mercado, pára levama
menta das necessidades'
profissionais da área de

segurança é medicina do
trabalho

.

em cada qual.
PRIMEIROS SÖCORROS:
SENA<::

A AgênCia de Forma
ção Profissional ,do Se
nac de' Jaraguá do Sul

, inicia no dia 7 de agosto,
,curs.o de 30. horas sobre
"Primeiros' 'Socgrros",
.com quinze vag�s. no

horário das ' 14h15 às
l1hl5min; Matrículas no
Seilac, Av:' Getúlio�- Var..
gas, 621 - rõne 72�2166.

o Centro de Treinamen
to do Senai de Jaraguá
do Sul está gestionando
junto ,ao Departamento
Regional, sobre ii viabili:
dade de ministrar o cur

c,O técnico especial de
segurança do trabalho,
para atender as necess:
dades das empresas, da
regi,}o. Em vIsta· da im
portância da iniciativa, a

direção do S,�nai já tem
o

'

apoio .
da· ACUS.

AJARH, técniéos . de se

r.urança daR industrias
locais,' conselho .' técn:co
consultivo. sindi(qt...os:�pa
tronais. e i.mpt�Ii,sà e,

J:..ara justific?-r' a nec'essi-
,
dad's do Ctj.ISO, enclere
çou às indústrias cl." Ja-
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Edital. 16.'138 d� 18.0'1.89 1.565,' nesta cidadê.·,)íl.lÍÓ'···PI'" de CasalDenll'.s
·�reSid-en� na Rua Sena-

Josué ·.Thomaz Wroblews-' . de' Thomaz . Wr<?ple,,�ki rle alias dor Schroeder. em Gua-

k. e TAnia. ReglDà AbeU- e' Lydia Petry Wroblews· ramírím. nesta Estado, fi·
no

' -

kí - MARc;Ol'� A1?�A qRUBBA LEHMANN, Oficial lha de Ervino Galdino .

�e, b��s�leiro, .

solteíro..
.

Ela; : br.asile,ii'a,: solte�ra,', Jlo .Reg�_tri�.) Clvll do 141, DlitrltQ da Comarca de Jara- Fortunato e EJ1i' AdelÍi�a
tndustríärío. 'na�':lr�l .cl;: . �omerclant�� �a,t�::a.l.d:: gui-do ��1l1, ��t4d� de ',Santa ,�atarina, Brasil, faz saber Fortunato-

Jaragu.á do Sul, domící ,,;Jaraguá do Sul, domíc; -

-que compareceram,em Cart(_)r1o exibindo os deeumen- Edital 16.743 de 21.0'1·89

liado g residente na Rua líadä e residente na Rua "los exigidos peiã let, a flÍn' de se habllítarem para Céllo Fischer e Valníce

João Januário Ayroso, JnOe'-safa cC·�drlaodse,S��.I�a' 1.2�� casar, Os seg'uint�:,
..

l ",
,> ' , Baumann

ANIVERSARIANTES
'
Eie,

.

brasilei so, solteiro,
Antonio Abelino e O Reníta - Draeger distrito, filha de Adernar

.

comerciário, natural de

Fazem. anos hoje:,.�.9 tilia Domingos AbéUno '- Ele, brasileiro, solteiro, Hochstein e Elsa Hochs- Jaraguá do Sul, domící-
Sr. .Brnesr 'Bendhack, Edital 16.739" de 18.07.89 operário, natural de Ja- teín - liado e residente em

Hilário BarteÍ, Sr. Acäcío Mauricio
. Sp�edemann e raguá do Sul, domicilía- Edital 16.742 de 20.07.89 Rio Cêrro I, peste distri-

José. v:erjssimo_,(Santos� do e residente em Ríbsí- Cópia recebida do Cartö-
J to, filho de Guido Fis"

SP); MàileÍle: ', E:loriaIÍi, NASCIMENIO rão Grande da Luz, nes- rio de Guaramírím, nes- eher e .
Erica Braun Fis"

Sr. LUiz lil;Í6iiEir, �o Valde- -

. ) te distrito filho de Arno te Esta.do' ehe- -

cír Schäld.ã.êh.� "�c : Dirceu 30. de Junho
'

Sebes-
Spredemann e Alida Luiz Pedro . Corrêa e Ela, brasileira, solteira,

FéUi Henn., �:
..

,; ':':' . .-
.. Tiago,- filho de Schneider Spredemann· Eslê Fortunato índustnãrta, natura]" de

Fazem an«>s, �ôfu.tn��· tíão (Mafia) Paz Ela, brasileira,· solteira, Ele, brasileiro, solteiro, Jaragué do Sul, domícílta-
Sr� Ivo' Al'ildö�' Tome-. 06 de Julho .

costureira, natural . de torneiro. natural de Bar- da e resídente em Jara-

lín- Sra,' Luzia Pahl Dal. Felipe, filho de 'Orlan- Jaraguá do Sul, domici" ra Velha, nests Estado guá"84, neste distrito, Ii-

II
'

d 'dQ (Marli) :Maia., Ed.uar-· d t R'
, , Ih d Will Ba

Bel o,' Sr." Alfre Cl .Bono- -- Iíada é resí en e em 10 domiciliado e residente a e' 1 y . umann

míní.; Sr i Luís-. Ferreira do, filho· de Walmor da Luz I, neste distrito, em João Pessoa, neste e Ema Rubin Baumann -".

Simon;" Sra.. Edla. êoi:rêà (Eunice), Strebe filha de Alvín Draeger i�' distrito, filho de Pedro Il para que chegue ao'

(Jn�);;. �ra.....H.:,:U..
dE3-gai"c;l Bu�' 10 de Julho' Linda Glasenepp Draeger Luiz Corrêa e Rosalía Au" 'conhecimento de todos,'

- Rosenílda, filha de J0- aI 6740 d 19 07 89
.

erg�,,_�ae.der�'$ro< Alfredo .' EdU 1 e" ta Corrêa -

.

mandei-passar o presente
- ..

i
. .. .' sé (Roséli) Lampert; Ali·. d i Rod'ri d-Reck.. ;E cídía -Lemke, . Val ec r gues e b1a, brasileira, solteira,' Edital, que será publicado .:

. ,.
'�

..

ne, filha de Nadir (Mar·· li M i' SSra-. Içl,e�ça,Ro�e.l' Srta. O. veíra e
.

ar aza oa- do lar, natural de Bela pela imprensa e em Car-

Magali Menslin •
.cía) Nunes res Serenini, Vista" . pérola d 'Oeste,' tório, onde será afixado

Dia 31·. de
-

�ulho 11 de Julho Ele, brasileiro; 'solteiro, Parenä, domiciliada e durante 15 días,
, Dr. Armínío Marquardt Aline, filha ,de Salé" comerciário, '.natural de

(J11e), Sr'. WerneL Horst" sio (Carmem) Rita.' Curitiba, Paraná" doinici--

Sr.. Jeremias Rozza, Di· 12 de Julho' liado e residente na Rua

orna_r LUiz Zonta, Marcos Estévã.P, filho de Carlos B Loteamento Menegotti,
Siewett; Janete da' Roéha, (Melânia). Uma, em Francisco de Paula,

José' Rob'ett'o CoeÍho, Sr. 13_de Juth() neste distrito, filho, de

Daroldi Bona. Jonas, filho de EIsirlio Francisco Lucindo de

Dia 14), d� agosto ' (Amélia)· R�ínke; Elizabe" Oliveira e Enedina Bra-

Sr:' Eugênio Victor te; filha de F�lippe (Tár- sil de Oliveira' - .

Schmöckel FÍlho, Dr. cila) Hack; Andrelze, fi- 'Ela, brasileira!
. solteira,

Waldémiro Mazurechen, lha de 1.uis Carlos (Elisa) comerciária, natural de

Sr. Gilbertó Orlando Bruns; Aline, fi�ha 'd� Formosa do Oeste Pàraná,

Gonçalves,. Sr. Gilberto Antônio (Maria Adélia) domiciliada' e residente

Fiancisco Bortolini, Sr& Ledoux -na Rua 402, em Jaraguá·
Erinelina Cattoni Bau- 14 de Julho, ,Esquerdo, neste' distrito,

mann, Rosana Apareci- Rodrigo filhO de Rena� ,filha de José Serenini e

da Rodrigues, Sérgio Nor" to (Bemadet�) Kräuse; �a: .

- Zulmira Soares Ser,eni"
. berto Schroeder (Mafra), tiane, filha de Elmo' (E1- ni -

Edna Reginéj. Muniz. rita) Volkmann; Romo, Edital 16.141 de 20.07.89

Dia 02 de agosto filho de' Rom9 Airon Geraldo Walz Junior e

Sra. Marion Meister (Christine) Herzog; Gisela Hochste.in.

Marcatto, 'Sra, Ângela- p. 15 de Julho Ele, brasileiro, solteiro,
Màiôchi, . Sra. Adelina Tàísa, filha de Mauri lavrador, natural de Ma-

.

da Costa CampestriIü, (Maria Salete) Za_nghe�i- ripá"Palotina-paraná,
-

do'

Marcela Hel�na"filha ni; Aline, filha de Valmu 'miciliado e residerite em

. Tarcísio (C2cí1ia) Maran- (Marly) Gorges Rio chro· II, neste dis-

gon i, Dani-ela filha. t6 de Julho,
. tritö, filho de Geraldo

Edgar . (Astdd) HieIidl-
. �:rnado,�. filho de �ra.�" Walz �. Erka. Backmann.

mayerí' Afonso, Blank Fi, ClSCO (MarlI), de �lm!, _, Walz. _

.

lho; Cláudia M&ria Herm, �, :A�lan LeG, fIlho; de ,J?ao Bla, brasileira, soltelTa,
Irma H. Nu.nes, - Dércio (Luzia) da Silva; Manon, doméstica, natural de

Beck, 0ldemar Klitzke
_

filho de Adelcio (1!de· Ma:ripá . PalQtina " Paraná;
Dla 03 de agosto' ,,' mar) RenJ<.en; dOJI).-iciliaâa -=

. residente
Sra. Gladis SchmidC 17 de.. Julho" .; em ,Rio cêrro 11, neste

��,&.'B�lli &hl� �lian� ����� .��_.'�� • �_.�
chet, Sr. Waldemar" nir (Luzia) Zanela; ,1111,a-,
Bruch, Sr. Almiro Gumz, go filho de, Eggé!r (M�ri: ' .p'ar'.a

.

oo's, ·s·euuro o'a-o e' s'o' oarantl-a' de ,r'I-S'COSSr. José Hernielo Mar"· Iene) Vicerü�
. �

chi! Sr A1fr€do Müller,' 18 de Julho

Sia: Leonir '- D. Gretter, Fernanda, ,úniâ ."'< :dé'- Se.guro.:......... ei.os gêmeos Kênia e. Albio Alcides. (Mariàf
'

.r:ur��n;
.

�

Neckel. Ezequiel, .. filho de'AIQer·
,7'

Dia 04 de agosto to (Maria) Baehl';
- Tayl8.

P I
"-

d S·'
."

Sr, Vitório' Lazzaris,' Nayara, filha' de Aristi"
.

res ação _
e, ervlços

Sra. Jalile Tobias, Amó·, des (Adelina' Maffezzolli
dio, Sr. Wig.ando Voigt, Edna, filha de SilviQ

Sr Hilário Alido Schio� (Jandira) Bachmann . ; :"i �

.' Consulte -

chet, Sr> . Mário Maran- 19 de J\tlho .. " �" ,�iB:,,:,'

goní, Si:� José M. Junc- RodrigQ, ftlho de1;J,or-r',
kes, sra" Marialva Sçh- ge (Lucinda) Berti; :Qaiq,", S e,"o.,U'"r o-s A •wanz SChiochet,

.

(Jl�), ne, filha de Oswaldo\(Ro",.,
.,' .

Paulo Fernando 'sprihg" sita) Bachrnann; l.eandro, .. , ." '.. R�ã ,:t;_�pedic�Q.J��um,ercintlo da SilVa n·'? 90,' 1,.9� ,a:q�ar, 'sal�-:: 2'
man-n, Douglas ..-. filho '. filhö de Amandos (Ka-rin) .

..'" :, P�ne,,'72:·1188·- Jara2uá do Sul - se. :

Airton (Frida) Starosky. Trib-:?s, ·AIIÍ-__ÍIII._��"__------"'--�---"'----"''''_•.'f.

Empreendimentos - ·I.mlbiliários
MareaUo Ltda.

Av. Mal. Deodoro. 1.179,- Fone 12·11i6 Jaraguá ."

do Sul - SC. ..'

CRECI Q93

RELAÇÃO DOS IMÖVEIS A VENDA

TERRENO NO ANA PAULA I (J. Esquerdo) .

lote 4 (978,90m2) NCz$ 13,060,00, lote' 5 (726,24
m2) NCz$ 12.000,00. lot� 6 (481.18m2) NCz$ .'.

12.000,00, í-ote 7 (431.32m2) NCz$ 8.500,00 e
lote 8 (460r39m2) NCz$ .8.500,Oe. LOTEs. ,158, e ,',

159 (Jardim São Luiz) NCz$ 9.000;00 cada. WT,;'" '

JÚLIO RODRI�UES, (Vila Rau) a'partir d� NCz$' �
.

7.500;00. LOTE 70,' (Jardim da Barra)
-

NCz$ � .. é

9;000,00. LOTES ANA: PAULA II á. ,parHr. de '; ::

NCz$ 5.500,00. TERRENO ANA PAULA II NCz$
6.000,00. TERRENO (Venâncio S: porto) cOm

,1.521:ríl2 NCz$ 35.000,00. CASA MISTA próxima
Escol(l Cristina Marcatto (J. Esquerdo) NCz$
35.000,00. CASA EM ALVENARIA (190m2) Bair·
ro São 'Luiz NÇz$ 60.000,00.

,.

,'CORREIO,.DO POVO' i, 72·0aI1�

nos

G a r c i"a
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Nqs deinals munícípíos
do 'V&le, dq Itapocu,') a

situação é esta: Barra
Velha 6.017 consumido
res e consumo de
9.996.004 kwh no ano pas-'
sado; Corupá 2.461 con
sumidores e consumo de
6·917.505 kwh: Guara
mirim 3.787 'consumido
res e consumo de
25.894.323 kwh; Massa
renduba 2.873 consumido
res e 9.730.304 kwh -de

As
.' Céri.trais Elétricas

'de Santa:
-

Catarina .
, (Ce

lese). em seu boletim es

tatístíco de 1988, revela
o perfá da empresa e a

evolução do .setor ener

gético no último decênio.
Segundo a, publicaç��,
Jaraguá do Sul é o décí-

mo'prtmeíro riiunícípío em

número de consumidores',
,

regístrando 16.881 até
31 de dezembro do

.

ano

passado, centra 15.887 no

ano anterior e 8.375 (em
1918). Ouanto ao "consu
mo anual; áfé, 87, Janguá
ocupava a décima' posí-

Amvali comemora d81� -anos em - Corupá
;"." -._..,

Um almoço festivo, no

Restaurante Gruta Ver

.de,· em' Corup(' marcou
:os dez anos de funda-,

cão da Associação dos

Municípios do Vale ,do
ttapocu.· Duranta o a�a-
)é, coube ao ex-prefeita
'de schroeder- também
.. e;--Btesic!:�nte. e ex-secre-

'

tá�iq�ex.���ivo
. da Am

vali, Aldo Pasold, a

saudgç)ão e., C! ,agrade
. cimento às nomenagens
e ao prefeito de Guara

mirim, 'Antonio Carlos
'Zimrl.lermanr4, o �onun
cíamento dos atuaís como'

,ppnentes da Assccíacãc.

Semestre IQti'võ com'eça: na segunda

A AssociaÇJão, dos

lMunicípios. do Vale dQ

ltapocu realizou, sexta

feira, em Corupa, uma

a,Ssembléia que J?arcou
o seu 'd�cimo aniversário.'
O agrônomo José De

inarch� Supervisor Re

gional da Acaresc,. ex

pôs; na ocasião, a süua-

. ��ão: da agricultra na. �e
.' glao. onde 6.800 famll:as
" dedicam-se à atividade
primárià, traçando,

.

igual:
, mente, 'o futuro do s�tor,
q! pode aumentar a pr�d.

.'
e a produtividade - pnn

, cipalmente o arroz e a

t hanaIla" a� principais cul-
\ turas ..... com o' ,emprego
r das' técnicas r�comenda
f; das pela extensão, apesar
�,.�, .{"rç>nteita ágrjçola ,ter
c�pacida:de para expan-

Zimmermann recordou' e

protestou que a sua pro'
posta de se criar '

uma

Patrulha do Meio-Ambien
te no Vale do Itapocu
não tenha sido ainda dis
cutida pelo plenário, .a

pesar de lançada no íní
cio do ano e renovou a

idéia de construir-sei
uma usina de reciclagem
do lixo da qual partícípa
riam 'todas as preíeltures
da microrregião .

o fecho das íestívída
des coube ao prsfeifo
anfitrião Ernesto Felipe
:'ßÍunk.

mestre- Ao meio día, no

galJ;!ã,o de 'feß.ta& d� Igre�
ja Matriz, duú[ij"te confra
ternização, participará o

prefeito Iyo Konell e

todo. o Colegiado.

De 26 a 28, no Colégio
Abdon E}atista, foi reali
zado o curso "Ação e re

flexão na educação, fí
sica escolat", çom a Profa.
Idelzi Ten�.zinha Maça
neiro', da Universidade Fe
deral do Paraná e mestre
em Ciências d() Movimeh-
to 'pela Universidade
F�deral de Santa Maria
RS·

dir-se entre 2.5OQ a 3.000
hectares.

A r?gião, apesar de
industrializada, segundo
Demarch, tem aínda' nu

agricultura uma
. impor"

'tante fonte 'econômíca' e

novas' atividades tendem
a ser incrementadas nos

próx:mos anos, como 'a

piscicultura, avic\lltura,
àlericulttira e suinocul-
tura. TOdavia, todas as,

ações deverão ter uma vi

�!;o globalizada e plane
jada a partir das priori
dades apontadas nas' ba

ses, como propõe o Pla
no Múnicfpal

.

de Desen
v'olvimento Agropecuária
oú plano' Municipal d:e
DesénvQlvimento qo_Meio
Rural.

Qã�, . contudo, no ano

-passade; 'subiu' para, ..

a

nona posição, suptantsn
do Otacfho Oösta, com
um consumo de 143.500·
MWh. Dez anos antes
(1978), o múnícípío con

sumiu 42.237 UWh.
Outro dado eSJjdUsti

co: dos 16jl81 consumi
dores até o final de aa,
13.261 eram residenctats,
490 fndustriaís, 1.115 co

merciais, 1.899' rurais, 98

poderes públicos, 1 de

iluminação pública, 8
de serviços públicos e

3 consumo pröprío. O
total de kílowatts foi
143.598.188. Ö setor in
dustríal foi

.

o que maís
consumiu' no ano passa
do, com 9�J:642.530 kwh,
o residencial 26.504,094

.

kwh, o comercial
9.OJ.8.341 kwh e o r�I'al
4.231.138 kwh-

Kohlbach com

"Mafisoß
o diretor"adnlinistrati

vo da' Kohl);>ach S· A., '.

Wilson Kohlbach. pa,rti- .

,cipou no día 27, quinta
Ieira, -eJP. Porto Alegre,
de

c

jahtar co�
,

ó','Mi
nístro da Fazenda �aí}
son da� Nóhrêga. O

'

'en

contro foi realizado ,na

residência do presid$nte
da Federação das ,Indús
tdas do. Rio Granôe do
Sul, Luís Carlos Mand ':!li
e contou COm- a presença
restrita dO.s principais
empresários do.,Sul <io
País. Santa Catarina este
ve representàda, além
d� 'Wilson' KöhlQach,
por Júlio Zadrozny. Cé
Sar GOmes e Edson Gàid
zinsky.'

Ele busca, através dos
Conselhos Municipais,
i :Po t e g r a dos por
todos os segmentos repre
sentativosda Comunidade,
um trabaiho integrado'
qUE estabf;!leça ações com

metas defiílidas, buscando
resultados que

' benefici
em o desenvdlvimenfo do.
setor agropecuário e o

melhoraménto das 'con
diçoes sodais' das fa�ni
lias rurais.

Massaranduba já insti·
tucionalizou· o seu· Con
selho e os demais muni·

cípios do Vale do Itapo'
cu deverão; _ igualmente,· '.
formai: os seus, Cons?lhos;
dentro do�'que propÕe a

Secretaria da Agricultura
do Estâd-o.. ". . _ )

'mm'pb Pi:C'INA:
i " �

consumo é Schroeder •
1.211 consumídores -

:
e

ß.'i��:013 kwh:' ,etft1 '�198a;
j J
,'-'

A Usina do.Bracínho ê
a, de- maior geraçãq t de
energia da- Celesc" no

E s t)a d 9 atuaíménte
com 61.768·784 kwh em

88. Á potência nómínel
da turbina é de 26·860
CV,. potência útil de
16.500 KW .'

e' demanda
máxima anual de 1,6.200
kwhjh.

Norte 'u.�a por sua Ulí�ersidate
.

Uma. Universidade pa
ra o Norte de Santa Ca
tarina; Esta a proposta
levada por professores da

. Fundação Unlversítãria
da Reg�ão de .Joínvílle
à AmvaH. reunida . rua

; 21" em Corupã, do grupo
"RUmo a Universidade",
-qus . busca o apaio da
microrregião a.o- projeto,
para integrar as lideran
ças e oferecer em. contra
partida serviços sob vá
rias Tormas. A meta· é

criar a Universl�� ,_ql�n
.tro de cinco anos,

.

perjo
do em que se consolidará
amplas reformas e ,'mu
dança' de ·conce�ção. ,

A FURJ 'foi cJ'iS).qa há
vinte anos ,e possui .cur
sos suficientes pata' plei
tear a sua transformação
em Universidade, 'S'-2"
gundo explícaçõse

:

dos
proíessores, acrescentan
do que ji Jor encaminha
da consuíta ao :rymc.

ABANDONO DE EMPREGO
.. De cóníórmídads com o artigo 48'2'" letra ','1"
da CLT, convidamosl()Sr. oTMAR.BORCrtARbT,
portador da Carteíra Profissional n9 24.059,
série 0OO04-SÇ a comparecer em nosso Depar-.
temente Pessoal np prazo rcle 72·horas, a partir
destä data" sob peq.a de ficar ,caracterizado o

ABÃNDONQ DE EMPREGO.
Jaraguá do Sul(SC), 25 de Julho de 1989.

WIGANDO MEIER - E.strada Garibaldi, sn9
JARAGUA DO SUL - SC

Jo�;M�M.í
�oda Infanto-juvenll para .realçar a

elegA':"cla de seus filhos_, Um ca�lnho
especial para o seu bom gosto. INa �rechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _. se.

�Farmácia do

, Marcando> o inicio do
" segundo semestre letivo,

.

a Secretaria Municipal de

'.Bduéa�o· programou pa
Ta '31 de, julho. segunda
feira. um "Dia Cultu

ral". reunindo todos os

funcionários ligados à re

de municipal de en!?ino no

Sinc:licato do Vestuário, a

"partir das 8 horas.
.

Uma

,presença muit() Impo�
tante na palestra· mall

lial será do médico
.

e,

profess<>r DL, Joaqmm
'J.osé Monté e à; tarde
'cada escola relatara uma

experiência significativa
vivida no primeiro se-

Muni'cípios kão formar' Conselhos de'Agropecuária

Agora em instalações ampliadas 'e (com 'Labo
ratório de Análises Clínicas. ,anexo, para

.

melhor atendimento.

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
São Luís) - Fone 72-0561.

Sérgio Pacheco
CIRURGIÃO

'

D�TISTA

Atendimento COm hont marcada das 11 às 21 ·hs•.

Rua·, E;,.;p. GumerclndQ da .Silva; '12,. Sala ,4. !
,

defronte a C�xa �E(lonÔmlca:
.

l.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. o Dassa· pair.... ..,.de sacarra- :;
_

. Pronav e APAE divulgam os sorteados
forno micro-ondas) e, 59
prêmio (uma'. geladéira e

uma, máquina de costura)"
totalízendo os ptêmíos o

valer de NCz$ 6.164,63.
BILHETE DA AlEGRIA
Também ä APAE de

Jaraguá do Sul diVUfg_óu,
os resultados do . sojteíö
do BIlhete da Alegria
APAE, de acordo com a

Loteria Federal -de 15.07.
.

89: 19 prêmio n? 52.325
-Chevette), 29 prêmio n?
30.984 (Chevette),' -39 prê
mio n9 3-6.994' (Chevette),
49 prêmio Ii9 13.452 (mo
to) @ 5� pFêmiti fi9 �5.'.�3�
(moto).

O 'Programa Nacíonal
do Voluntário (PRONAV/
LVA), através da �ecre
tarte do Bem-Estar Social:
da Prefeitura de' Jaraguá
do 'Sul, divulga os núme
ros sorteados no día
06 de julho,' pela Loteria
Federal, dos bilhetes
vendidos: 19 prêmio n?
26.:853 (Moto Honda CG-
125), 29 prêmio n9.OO.556
(jogq completo 4� jan·
tar, chá e café

. Ie -uma pe'
ca ornamental de cristal),
S'9 prêmio n9 15.712 (um
ar

-

condk�ionadG e '\Im
televisor), 49 prêmio' n9
29.,01f) (u)11 fogão e um

faz -parté de cada 'um 1:Ie
nós"

,(;i nosso J!)ico é, sem dú- tica e esportiva" sendo
vida alguma" pará -Jara- nele intaladás duas ramo

guá 'do Sul, em todos os pas -de vôo Iívre, cujos
tempos. um lugar espe- registros revelam que as

cial, iniciando sua
.

parti- suas caracterlstícas as

cípação em 'nossa história classificam dentre as me-
ao servir de '�ponio .de Je-- lhores do País.
íerêncía _ as maís diversas 'Mas, naturalmenta nêo
caravanas 'de expI6ri:ldo·. são somente. as COIsaS

res, bandeirantes, relígío: boas que marcam o JlOSSO
S0S,

.

colonlzsdores e ou- guerido e importante pi
tros. vii;t-�álltes ,que se utíli- co, orgulhosamente exí
zäiiim. dà róta do Vale .bído por todos .nós [ara
do

.

"Rio lúípbcu no, cum- guaenses,' aos milhares dé
primento de suas' mís- viajantes qUe anualmen-
sões. - "" te visitam a nossa ciela·
Com o passar dos tem- 1 de, quer seja a negócios

pos o povoado de Jara· ou turismo.
guä r -foi' prosperando, E, O nosso pico revela
transíormou-ss em, c, vila, hoje também a ação pre-

. enfim em cidade, Junta- datóría d� homens ines
mente .comela . surgiram crupulosos, que aos pau'
as' instalações, tndustríaís cos estão substítuíndo.. a
e 'comerciais. as quaís. sua fauna e Ilora pai'
forma. . evoluindo propor- -horrorizantes., queimadas

.' clonando .à regíão - . a e principalmente por me'
conjumínência com 'o diocres pastagens, as
prãprío .topónímo Jarà- quaís nem mesmo

-

as. mo
guá. ' -,'

.'

destas ações das autark
Com a prosperídadeda dades municipais e da

da regrao e dos.meios comunidade em
-

gerflJ
- de=comumcação, - o.' píco consegttíram deter.

.

";

foi .rnáís urna' vez aciona- Ao contrário da prote-
.

do e 'então -pa:;sou 'a per- 9[0'- e c:onservação deste
d�r um pouco as suas cá· nosso important2 patrhnô'
racterísticàs-naturais, C3- nio,' podemos observa'f
,dendo lugar a abertura de�- a .própria cidade suhin,-i,)
I estradas e a instalaç.ão da em suas ,encostas, des
, .atual antena- àe TV, dan- caracterizando-o eadi!
: do desta forma coÍltinu- vez mais,

.

aó, passo que
idade ao seu, importante em nossas plánícies exis

papel de ponto de re fe rên- tem inúmeros hectáH�s de
cia d� localização

.

e de terras ociosas,
comunicação, b oportuno em nossos

Mas nª-turalmente . não tempos mensurarmos que
parou por� aí· Devido a o pico é um verdadeiro

'. expansão econômica da e talvez o mais importan-
nossa região e com a sua te. marco, quer 'seja ,em

,natureza de formação e' - 'nóssas comunicações, em

� x6tíca. p'3rmitiu ,a chega· liosso turismo, em nossa
.

da da exploração turís· história. � . enfim, ele

Portanto, _é
-.

extrema-
mente injusto que ao to·

marmos consciência de
sua ímportêncía em nosso

meio; ele continue ser

vindo a ações predatórias
e 'egoistas, se bem o sa"

bemos, que para protegê
lo nos

-

bastarte apenas
reconhecermos que ele
1'" ,

-

nos é impoítante, simples-
mente po-rque �xiste.
[Adelíno Murara· DAPES
('Diretório' Acadêmico Pe.

_Elernar Scheid (FURJ e

Perj].

Diana _ vai' lançar. títulos patrimoniais
"

Suppt- � em'

Guararnirim -riªi, ªªl� ge jpgQ$, pªrq"e
aquätíco com

-

píscína sg�·
mí-olímpíca e' tníantíl,
saune, duas canchas de
bochas . -oítciaís. .' J>��Y
ground, c:a;nch� p<?�Íjyª�
lentes, puas quadras de
tênis, . .galpão de festas,
anfiteatro ao .ar Iivre,
bosque, espelho d'ág_,:!a
com pista' de c90per, en'

tre Q\ltrQs.
' -

, /.

O pr'esidénté da ,So-
ciedad� Diãna, ,_Eduardo
GÜnther, -informou. .

�ue
inicialmente serão· vendi-

.

do� mil· t)í-tlllos prut.timê-
nia:.s, de

.

um- total, _ m�'
iimo de três mil a· . se:

r-em cOInercializàdos em

,jtàpª� f.llt�rP.s�
.

.
r

A SQçi,edªºe· D1�ª, ºt�
Ouaraw.irim, durante e

assembléia marcada para
Q qia 8 de agosto, deverá
ratificar e çº:ntra�ç�.

. da empresa NaçipnaJ
Promoções ,e Empreendi
mentes, do _Rio ds Janeí
ro, para o lançamento e

pasteripr. venda de títu
lo§ patromíniaís áa sua
sede campestre, pª ;r1,l�
Joãp. ,Sptter Cprrêa. Nii
semana passada as lidé-.
ranças representantes da
çQmUnidade' e a direto
ria do clube iiviili�aram o

projeto da sede cp.mp.ss·
t're; que prevê, dentrê ou'

tra§, fi. çonstrl)çãp d�
umq_ quadra de futebol
suíço, nestaura�1telcho�e-

Uma palestra com o

'presidente -da ff!.cisc, ,Jo
sé Suppi, seguída de
jantar de confraterniza
ção,

.

marcou lia noite
de sexta-feíra, día 28, oe
onze anos da AS$Qci.aç,ão
Comercial. Industrial

'

�
Agrícola de Guan,lmilfim,
A enHdade está realizan'
do, atrávés do Departa
mento de Treinamento, .o
curso 1WI 2a. fase (Re·
líiçôes Humanas;no Tra'
balho)- e, também, o

curso Técnicas, Rß.gionais
de -Vendas. Para lOde·
agos.to, às 19 haras, no

Centro �mpresarial de
,Guaramirim, 0 Prof. João
Arnoldo Gascho pales:
trará -sobre o tema 'Em
presaria/Administrador e

os _Recursos Humanos",

,KR quer recur$OS PPdágio 'nos. E�tados
o çleputado ,_Antônio :- da fed}raç.ão, 'somente -po'

Carlos Konder. ReÍs apre- . deriio . ser destinados ao
sentou o projetQ:de-lei custe:o {Ie despesas. com
1119 1.822, de 1989, na Câ· a execução de serviçOs
mara dos Deputados - d�s- na própria U:riidade: da
ciplinando a aplicação' féderáçào onde () pedá.
dos recursos do p::dágio gio foi ärrecadado" .

nas rodovias federais.
. -Konderill�EH$. que ec'

Na justificativa 'do ex' tá. encaminh-ándo cópias
governadör' de Santa Ca- do projeto-de-l?'j, .sugere
tarina, "o produto' da _ a aplicação' :rios seglJh'r
arrecada,ção do pedágio tes. programas:, conserva'
pela utilização de 'rodo." ção 22%, rést:auração/
vias federais, pontes e" melheramento 50%

.

ade-
. obras de arte especiais quação de cap�cidade
que as integram, arreéa- 20% e opera�o do siso
dados em cada unidade· tema 8 pOr cento.

'\

-o .

pilar da velha ponte
Dias destes, ao passar sobr'e a

Ponte Abdon Batista, num furtivo
olhar em direção ao Rio Itapocu. li
xei-me, mais demöradamente,

.

sobre
q pilar que dàva sustentáculo à antiga
ponte.

Maj,estOiso, �rgui'a-s1e sobre às á·

guas outrora límpidas, ficando tal vi
são gravada em minha mente.

Perguntei-me: por que não dar·lhe
utilidade?

Remoendo idéias, dirigi-me aos
acessos da velha ponte.

Fiquei matutando -

o qUe podeIÍa
ser feito, para resgatar um pouco da

quilo que já foi um cartão postal de
nossa cidade.

.

Eís que, acendeu-se a lâmpada: por
que não construir-se uma ponte pênsil,
utIlizando·se o pilar existente? .os
acessos estão perfeitol e os custos

-� não'seriam tão elevad6s,'
O Poder PlÍblicõ �i:JiÍicipal elabo

raria o projeto, orç�n(fó Os gastos
com a construQão, subm�tendo'os ,

à

apreciação (los empresários locais, pa-

. ra que um ou mais interessados ban-
.

casSem o empreendimento, j'adbtanf
do", p o J' ass i, m dizer, a

ponte pênsil:
'.

Ao ",adotante'- que areasse com
a constrúção; seria Pé-rmitido que
afixasse, nas laterais ou nas cabecei
ras, publicidade de sua �mpresa, por
um prazo limitado. a ser convenien
temente discutido entre ,MunicipaIi-

.
dade e Q patrocinador.

Esta ponte pênsil seria de valio-
_

sa utilidátle para todos os ped�tr�,s e

ciclistas, umà·, vez qU:8 pIincipalmente
nas horas de maior movimento, tor
nou·se· temerária a travessia sobre a
Ponte Abdon Batista:

Assim. ao meu modo de ver, todos
.

sairiam ganhando: Os usuáfios, que
'S'3riam os beneficiários diretos; o -

í'adot'ante", que' teria' estampada a;
sua publicidade,. em local privilegiado,
e a comunidade, que teria resgatáda�
um pouco (le sua m'3m6ria. '., '�I

FicÇl a sugestão.
.

,

(Humberto Pradi)

ENCADERNADORA

-LIVROS - REVISTAS. NOTAS FISCAIS
• TRABALHOS ESCOLARES.�

-

CARDÄPIOS _ E OUTROS �"'i,;

RUA SÃO PAULO, 114 (Próx. a antiga Cyros),
.' JARAGUÁ DO SUL· SC :'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:rxuCtfA�m StIft 21 DE l11DRJ � 1JJ «>I, iUlOSTO DI 191f ':',' " C O R I Jtl o·: 1),Q{' I" ,O V O.
-

��-=: o,' p, I: ·a r N Ä ' " �

.,
,

Alila - 'I
.

heroina displlada
,

Arnóldo ALExANDRE" ,

Na cidade de São Carlos.
inferior paulista;' precise
mente no prédio da As'
socíação Para Proteção
Ambiental. sito à Praça
Cél. Paulino Carlos, exis
te uma polêmica placa;
exaltando a personalíds
de "de Anita Garíbaldi :

como "eroina ríogran
dense"
Não há.'

No dia 06 de agosto,
segundo informa o Tri'
bunal Superior Eleitoral,
encerram-se as ínscrí
ções de novos eleitores
e transferência de-títulös,
prazo esta improrrogável.
Coníorme o calendário
eleitoral definido pelo
TSE, no dia Iôdo próxi-
-mo mês estará permitido
realizar propaganda por
alto-falantes, entre os ho

.ráriog das 14 às 22 ho
ras. No dia 6' de setem
bro aJustiça Eleitoral
conclui o julgamento das
impugnações e faz o

anúncio oficiaf dos can°

didatQs registra.dos.

No día 10 deste mês
encerra o prazo para es'

tarem' prontos todos os

títulos eleitorais. ,Cinco
à::as depois,' começam
as propagendas ' gratui
tas no rádio e na televi
são, que deverá encerrar
no dia 12 ,dê novembro.
No dia 5 de

'

outubro, po
rém, o TSE ínicía a con-

-
-.

-" , ').
vocaçao dos mesanos ,e

apuradores de urnas; No
dia 1:_1 de novembro, os

candidatos 'fazem os úl
mos comícios. A eleição,
no dia 15, tem .início às
8 horas e termina às
17 horas.

CURSO SIGMA
COMUNICA: Estão abertas as matriculas p/
o Supl�tivõ de 2.'" grau e Pré'Vestibular '(de
verão) .

HORÁRIO: Das 13h30min
.....

às 21h.
LOCAL: ,Rua, Padre Pedm Franke, 145
VAGAS LmQTADAS

, MAIORES INFORMAÇÖES:" TelefOne 12'068'1
.

(nt) horário acima)

« .Deulsche
Eêke

.

UlDa rosa de 101 anis'

mesmos·

AO ESEMPIO DI ECCEL- na, durante a, Revolução Conforme mencionamos garn de .sua exístêncíä
SE Farroupilha. na edíeão anterior, com' sobre esta bendita terra-
VIRTU CrrrAOINE' Se .não bastãsse Tubarêo, pletou no dia 11 de ju- A data do primeiro, anê

E DI Lages e outras cidad es lho de 1989 os seus. 101 " depois -de eentenáría : de

SPARTANO EROISMO catarínenses se : alvorem anos de existência a .que- nascimento' -,foi condigna'
A-TE detentoras de Ana'Maria rida figura de mulher mente cêmemorado pele .

ANITA GARIBALOI de Jesus Ribeiro, filha Dona Emma Bertha Ma- dístínto : casal' Wolfgand
EROINA RIOGRANDEN' do tropeiro Bento Ríbeí- thílds Krüger Rosa a [Hiltrud <, .�' .

,Sch.alinslü)'
SE·

.

CHE PEr SANTO ro, da $il'Xa e de sua .:' viúva do muito conhecido Krügéi; que-fiá 29' anoã
IDEALE DELLA RISCOS- esposa Mafia Antonía de .' músico desta terra, Sym- cuidam de Dona' Emma.
SA SEGUISTI, NE.'LLE: Jesús, vem. deseíegante-": phronío Rosa, falecido aos com 'uma reunião de ví-

dúvida de que LOTTE CRUENTI IL mente, à. cidade de São 66 anos" no
. longtnquo ,- �in�9&, -que tl..€QnhéCeml

a origem biológica de TOO GENTIL SIGNORE Carlos, no Estado
.

de
-" dia 21 de [ulhç de '1951.

. as�hn comê dä si.ã:.�,':Wal· �-.
'

Ana Maria de Jesús Rí- E CAVALIERB DELL São Paulo', engrossar a Natural de Vila Itoupa- ryj�iüge'r�'a filha,.' genro
b-eiro '- Anita -Caríbaldí UMANITA . fila daqueles que, detur- va, Blurnenau. onde nas-

.

e ' nofa, ;.que residem"'"'rio
--, é discutível,' porém

.

GIUSEPPE GARIBALOI pando a História, pretén- ceu aos 11 de julho de Ribeirão Grande' do, Not-
a sua transfiguração em 21 APRILE 1910 dem dar origem dsfer'en' 1888, é filha de Ferdi te, neste munícípíe," d.a.
heroína não 'padece. a- te à nossa gloriosa hé- nando Krüger e -Frede- irmã da natalícíante, Vy.a ....._

menor sombra de dúvi- Temos pelos paulistas roína, rica Eichstaedt e jovem Alma Krüger Reínold. '

..

da. A geração do seu o maior respeito, mas Estamos remetendo' a ainda veio com OS pais 'com 91' anos ê,.dO' neto

heroísmo. indiscutível- :0,30. podemos aceitar. tá- A. P. A. S. C: uma xerox para Jaraguã '

no ano de dela, sr. Renato Seidel e

mente, é catarínense 'da manha ofensa à memó-
. da certidão de casamento' 1902, para se estabele- esposa, que se íncum-

Laguna-
.

.

.

ria gloriosa' preclema-l de Ana Maria, em cer num : cafundö, que bem do' sustento, resí-
A placaj, que nos reíe- da na nossa querida e

. mãos do nosso querido hoje nada maís é do dentes. em Joínvílle; os

limos diz o seguinte: vetusta cidade. da Lagu'. amigo Irancísquêhss An- do que a Rua Presidente sobrinhos' Arno e Nor-
, tonío 'Joaquim da Costa Epitácip Pessoa, nas íme- -berto ,KoCfl:t �(_suas .espo-

TSf divu.lga ..

O caleodário eleitor.al Pereira, que cursa Direi' diações da Casa Comerei- sas -= a sobrinha. vve,
to naquela cidade. .al Rau, um pouco an' Ema Krüger Schalinski,

tes do conjunto habitá- residentes em Jaraguã do
cional qua a COHAB Sul
construiu faz alguns anos- Os demals parentes. de

.

.
A moradie de seus pais a- Rio do Sul e Joínville,

,» inda existe edmbora um pou- nêo puderam comparecer
co modifica a para ins' aos festejos, .assím como

LEIrWORT: '

. " W I _R'
.

talar algumas comodída-
.

tembérq .não compareceu

SCHREIBEN EIN.·...WE' "

des que no passado não o. seu irmão, atualmente

NIG IN :PEOTSCH: DA.' existiam. com' 96 anos, que se en'

MIT DIE ERERBTE MV r.
Pela passagem de seu' contta adoentado na cí

TERSPRACHE NICHT
101<? ano de existência, dade paranaense de Pato

IN VERGESSENHEIT
os efusivos cumprimen-

r

Branco. Dona Emma

GERAE'1',,, tos desta folha, especial- Bertha Matilde .Krüger
_ _ _ Die Redaktion

mente ao casal Wolfgand Rosa é seíuramente 'a

(Híltrud
. Schalinski) Krü- pessoa mais idosa dac;

ger, sobrinho-s' de Dona redondesas de Jaraguá
Emma, que se encarre- "do Sul.

.Lustiges zum Sonnabend
Bauer Brumm wird z;u
6 Monaten Knast verur·

teilt. '\!\Tuetend· schreibt
ihm seine Frau 'ins Ge·

faengnis: J�tzt erwartest
do wohl, dass ich' . den
Acker umbrabe und Kar'
toffeln pflanze? Das wer'
de ich aber nicht tun! II

Bauer " Brumm 'schreibt
zurueck: "Unterstehe dkh,
das Fe�d anzuruehren!

. Dort sind doch das Geld'
und die Waffe. vergra-

TrânsUo . de animais é cOltrolad'o
A SecretàFia da Agrir

cultura �stá iniciando,
através da Cidasc,' 'uma

_

nová etapa do, programa
de c.ombate e erradicàção
da febre aftosa, COm

.

o

controle do trânsito. O
objetivo é o de . diminuir
o risco de surgimento de
focos de febre aftosa e

outras doençAs cons.<:'

quentes ao trânsito de
animais· n�o vacinados ou

doentes. Dorava�te to·
dos os anímais trans�or'
tados deverão �star .

a'

companhados 'dos res

pectivós certificados de
vacinação, bem como' o'

rientação de conio 'pro·'
C€der para ob!e.ltl.ção dos

Além disso éf' ÖdaE.c
montará barreiras' com a

. Polieii .

Militar no inte-
r:lÖr de todo o

. Estado, '.

para fiscalização efetivo
do trânsito de animais.' O

'

produtor
).

Ou transportü
dor que estivér sem a

devida documentaçã_9" f'S·

tará sujeito a mülta'
.

de
7% .sobre o valor dos an'·
mais, Para a obtenç?'o
do certificado basta Cl:

presentar o comprovan'"
te de vacinação nos es'
cdóri<Jg- da -CidásC" em

Jaraguá do Sul e em toda·
a _regtãq',

Oro. Cont.�,'A C.ome.rcial"SIC LIda.
.,.

.!"._.

COR__�.OO POVO .

Y'I'R'I G .

Rua CeI. Procópio Gomes 290· Fen:e 12 • 0091
Jaràguá do Sul -- SC·

I:

.. :. _
. ..}·v '" � '.

ri
j

._ ',7 .;;"":. l

ben."

Eine Woçhe spaet-2r
berichtet --die Säurein:
"Man muss d�inen. Brief

gelesen hab�n, :qie PO'
I:zei war hier und hat
den ganzen Acker "Um'
gagraben." Schreibt.
Bauer Brumm zurueck:
,"Jetzt kannst du .die
Kartoffeln pflanz�en.':

, i Barão do Rió Branco, sala 4

FONE:72.2607

ESTADO DE� SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

'PORTARIA' N'" 21,1
ADEMAR PISKE,' ',Prefeito . Municipal
de Schroeder, estado de Santa Cátarina,
no uso� de suas atribuiçoes,

RESOLVE
.

DES I G N A R:
-, Como Presidente: Wilson José Mondini

.' -.' .�. Como Secretário: Carmelo Pasqúalli .

- ·Como Membros: Valério Fischer e Hel-.
muth M. G: Hertel, para cOlnp�r,e'� a

.

Comiss90 de 'Julgamento. do "EdJal
de Alienação 'por Concorrência n'?
02/89'<

REGISTRE·SE PUBLlQUE,SE e COMUNIQUE·SE.
S.Ç.h,rgeder (SC), 13 de junh� d� 1989-

'_-'��'���ADEMAR PISKE" .,
\

Prefeito MunicipiJl ,. . .

"Registrada e publicada na m,esma dàfa,
!,_; 2 ."_:CARMELO· 'PASQUALLI

Encarrég.�do
.

do 'Expediente
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VIAÇÃO CANARINHOLTDA.

Programe bem as luas viagens de férias e

recreaçãO. A "CaDarlDIlo" coloca à �ua dís
poliçjo OI modemes e confortáveis ônibus ,da sua.

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. oeódoro, 981· _ Fone 72-1422

II

�II
I

--

...

�-�

spézia· & Cia� Lida.
. SERRARIA E SE�VIÇOS' DE TRATQR

Madeiras para construção e serviços' de trator
com. profissionais altamente especializados.
Rua Jo.ão Jenuãrío. Ayroso, 772 - Jaraguá Es-

. querdo � Föne 72:0300 - Jaraguá da Sul - sc.

Escritório· Contábil Garcia
CRC�5C Bob n' 0015

EscritaS fiscais e .contäbeís
Imposto de Renda

Reg�stro .' d� Micro-Empresa

Conüra a eficiência de nO'105 servíços.
Rua Batlo do :Rio 'Branco, 168 - Fone:' 72-0695

E DI·TA L
-----

· AUREA MüllER' GRUBBA,
.

Tabeliã
-

e Oficial de
'Títulos da. Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
: Santa Catarina, na forma dá Lei; eté.

.
.
Faz' saber .'

a todos: quanto este edital virem .

·

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos centra:
-

ANTONIO 'VIGENtE DB ALMEN ou VERONI
CA JESSER - NESTA -' IND. COM. IMPL.
FRANKOWIACK' LTDA

.

- Estradá: Itapocuzí
nl:i.o: �',NEstA _,_ IRES:' SCHEWINSKY GUfHS
-"- . Loteamento Vila Amizade, 277 - NESl'A.-'
MARLIZA SCHMIDT ME - Rua .José Teodoro

·

Ribeiro, 604 - NESTA _: SERGI,Ü JOSE NE-.
·GHERBON - Rua Victor Rosemberg, sln

.

�

.

NESTA - SOLANGE BARCELOS CHAVES. ou

CARLOS RAFAEL MENNA PEREZ __ . NESTA
.

-:- TERCILIO LONGO - Rua' Brasília sln
.

NESTA,.
.

E, como os ditos devedores não foram en
contrados ou' se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por íntermédío do presente ·editaI.
para que os mesmos compareçam neste Cartório'
na Rua Artur Müller, 78, no "prazo da Lei.. a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por"
que não o faz, sob a pena de sérem

.

os referidos
-prQtestados na forma da Lei, etc.

.

IH / Jaraguá do Sul, 27 de Julho de 1989.

AUREA MULLER·GRUBBA· �Tab�liã. e Oficial de.
Protesto-de Titulos.

O "Cídade Indústrial"
tem desejo de realizar
a cada dois .meses pales-

. tras. No calendário de
eventos, para agosto, o

início da' cémpanha de
novos sócios, comemora

ção do dia' dos pais e do
día do soldado; em se:
tembro haverá a visita do
Governador do Dístrito .

L-lO, e o início da campa
nha das Bonecas Vivas,
que conclui-se no mês
de outubro, sendo a única
promoção destinada a

arrecadação de fundos'
deste clube de serviço.

-----======:=====''=�--:;;=='."... . ...
.. �-� .

t

Lioos' Industriar.
". _. _- _._. _"

---_.....-_..

tem programação.
O ,Lians clube. Jaraguä

do Sul "Cidade Industrí-
.

aí", através da diretoria.'
do Ano Leonísticc 19891
90, presidida por Pedro
(Jurema) de Almeida, a�

dotou o lema "Bntusías-
mo com Idealísmo". Pa
ra o desenvolvimento da
programação. foram divi
didas as príncípaís ativi
dades em ql:latro grupo
de trabalho,

.

coordena-'
dos pelos' více-presíden
tes. . O primeiro grupo
se encarregará da esta
tística, companheirismo e

integração ,e conscienti
zação sobre. drogas e

AIDS; o segundo grupo,
sobre as

.

Convenções
Distrital e Nacional, cam

panha da visão. lábios
leportnos e aumento de
sócios; o terceiro grupo
. -- boleting e divulgação,
relações púp_licas e cam"

-

panha Ida audição e, o .

quarto grupo. encarrega
do da avaliação' das fa-

. mílías necessitadas e de
toda ,e qualquer' saliei':'
tacão feita a;o clube:

\

.Ór .-

-'
� ... ; -:.; lf;".' �.,.,.�,

Rua Joinville 2.089 -:- Fone 72-1157 J:
. .

..............__-.-...;
..

.._ .........----------.......J;
-.'

II

"

I'

":8'1 •

-,
.

'

INFORMATIVO ROTARIO

O • -QlatrJl�Mei8�,-! �
... Cinc\DJ..� S:; :.:.::":':_;

"Desfrute.
.

Ro.tary" c

TORNEIO-QUO - REGIONAL ...

Jaraguá do SuÍ sediará nos. dias 11 e." 12- dô
corrente, a nível regional, maís. uma edição do
TORNEIO GIJQ,. vitoriosa iniciativa que ob
jetivo congregar os clubes fOItários envolvidos.
em salutares disputas de provas 'esportivas,
Compareceram aos- referidos jogos· os clubes ror

tários, da cidade séde, ,Jarag!lá do -Sul, Gua-
ramírím, Massaranduba, Corupä, Rio Negrí- i

nho, Campo Alegre;t_ Joinville-Colon e Joínvíl-
-

le-Cidade dos Príncipes. Os pito .. clubes do noste
nordeste- de senta Catarina v.ão por em. pol
vorosa a Pérola do Vale do Itapocu"

'.'

REPRESENTANTE DISTRITAL. DRROTARACT
CLUBS
Tânia Regina, Representante Distrital do
46$ na gestão, 1989/90, está desenvolvendo. as
suas, atividades junto dos Roterset Clubs, mes

ma, enírentendo problemas. de ríísponíbtlidade It
. de- tempo, cansaço . .físíco e mental, pelos COJ;lS; ,

tantes deslocamentos.. e recursos financeiros, con- ,_

clama: os: 'RotaFactÚmos a uma
-

colaboração
maís eficiente', íácilltendó e' _encora4ando . os:

�

trabalhos pertinentes." _
. -

_

.

Dfz. Tânia. Regina: O RD deve visitar. em ca-
.

räter oficial a todos os clubes do distrito em

sua gestão.' Estas servem para que o mesmo fi- • I,.

-que a par dos trabalhos. planos e problemas
dos. clubes.. afim de que este, posteríormente,

. preste uma boa onentaoão e íntegre-ss nestes. '

O Representante Distrital, além' disso, deverá
manter correspondêncla frequente "com os clu- ..

bes, promover Encontros Distritais; delegando' �.
t.

a um ou maís clubes a presídí-los.
..

Além do alô, conclama a todos a se engajar nas
tarefas. do.ano em curso.

,_

(Da. Comissão de Rela.çÕ€s Públicas do
Distrito 465, Ano 1989/90)-

II
I'

Ortopedia. e . Traumatologia Ir
II
!'

DR. MARCOS F. SUBTIL' II

Ujgêncías _ consultas -:- ortopedia in�a�. .

til e adulto.' Membro títular c-d� S0c. Braslleí-> I
ra de Ortopedia e Traumatologla. '.

.

Av. Marechal=Deodoro 1.572 __ Fone 72.;2218
., "(

"

-

H e I g a' .C·f·e·a ç õ·e s
CONFECÇÕES EM TECIDos

-

.Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

Séll MOREm JORDAN-
'

••·seu ·cDasõrcio tem a· garantia de entrega do carro•
.
�

Esóort,-· Der Rey,. o melho,r 'i.o·veslimento em' 25' ou 50 meses J __ ,

.. _�
,

êOlfSeRCIO· UNIãO ,
. UN�ÃO CATARtNENS'E:DE SONSÔJt�IG$'ín>A. s/Ç.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGRO

4HONpA �,,�Me�egotti Motos I�

o temído "Reíchsíührer" Hein"
rích Hímmler, comandante das fami

geradas. tropas SS e criador das cêma

raS, de gás e fornos crematôríos em

campos dé concentração, quiz divertir"
se à custa de Hitler, pouco antes de

mais uma reunião da alta cúpula na

zista,
, - Adolf,

.

você' sabe como é

que se pode. enfiar 55 judeus num

VÕlskswagen.�
J'

.-:... Claro q:ue §,ei, raspondeu Hi"

tier:--'- Você bota ,Um atrás do volan
te � os outros 54 no cinzeiro.
i� �Naquele día Hímmler não partí
cípou .de reunião.. depois das sonoras

gargalhadas da patota.
··�I

1Ç -·X - x _ x·_ x - x _ x _;. x

REINOLDO . RAU
" Ã Reinaldo' Rau 'ficou uma beleza

4epÖis da reforma geral, e 'a gente
vai pagar a' conta com gosto. Só tem

um porém: estamos vendo diária

I.]:lente: pesados caminhões. carrega"
<los transitando pela rua, cuios moto

rí§tas continuam ignorando olímpíce
mêÍlte' a sínalízação na esquina com

Rio Branco. Daqui .há pouco vamos

ter de- pagar de novo, o que não tem

graça nenhuma. Afi�al .há ou'
. nã?

autoridade nesta parOqUIa para Cal"

.btr ' 'esse· abusor
;�

i,- x-x' _ x·_ x _ x _:..'x - x

. FEIRA X VACAS'
Sucesso absoluto e total da 3f!. Fei

'ra da Malha. Organização perfeita,
'amplos, espaço, preços .. convidativo�,
infraestrutura à altura,do evento, dr

.vulgação adequada. Ninguém .saíu dali

-sem levar um embrulho caril malhas.
'Todos elogtaram a Feira deste ano

fe� não! ouvimos nenhuma queixa dos

muitos "estrangelrõsl1' com quem con
.

versamos. Minto, uma queixa houve:

_;Muita gente tor�eu ,0. nariz c0lll: a

presença. dês, simpáticas vaqumhas
'também ali expostas e que dE! vez em

'quando tinham de atender aos recla

mos da natureza. Parece que malha
.não combina com vacas, , nó mesmo

,'ambiente. Um .caso a analisar para a
r,

F
.

: proxima eua.

�x - x _ x - x - x - x '-- x - x
.

_ � �,�NO�Ä X REAUDADE
f Novela é novela e tem, de se dar.
r
O devido d�sconto.

.

Mas em "Que

! Rei Sou' Eu?'" a Glóbo cometê alguns
;

-

.

<

_". "."'" i.!

(PercUnaDde Ptske)
pecados que podem. induzir o públíco
telespectador á . erros lamentáveis.
.Quem tenha lído alguma coisa sobre
hipnotismo, sabe que:

1. Nein todas as pessoas podem
ser hipnotizadas. Mas Ravengar fa
tura todas que lhe caem nas mãos.

2. ÔS chamados sensitivos va-

riam muito quanto à receptividade
às perguntas e sugestões do hipnotiza"
dor.

3. É pacífico que a pessoa hip
notízada não responde a .questão que
envolvam seus princípios morais, éti
cos' ou problemas íntimos 01,l que fi
ram sua consciência. Assim,'Madalai
ne não se despiria e nem' acederia a

que
' Ravengar a "faturasse" na ca

ma .de Lulu Líon (nem em outro local).
Lenor jamais' revelaria que é Maria

.

Fromet, assim como até aqui não
revelou o nome e O· paradeiro de
Jean Pierre, i -fílho bastardo de Pe
trus II, do qual é a mãe.

x,._ x _ X
..

- x - x - x - x _ x

QUE PENA, JARAGUA DO 'SUL
Nossa 'Cidade foi elogiada como

.uma das cidades. mais limpas do Es-.
tado, Infelizmente, hoje é uma das
maís sujas. Explicações tem sido
dadas pelos lesponsáveis,' mas" não
convenceram. Se a falta ds garis se

. prende ao baixo salário pago a ,essas

.p�ssoas, a solução é aumentar o

salário de quem trabalha nesse im-

portante setor. Os lojistas também de-
.vem colaborar. Tem muitos sediados
nas. ruas centrais que de manhã var-

. '

rem o lixo de dentro da loja na cal
'çada e muitas 'vezes, para a sarjeta; _

'

Será. que comprar um saco plás
tico e uma pazinha para recolher

'. o .entulho, levaria vossas senhorias
ä falência1-
x - x - x - x - x. - x _. x - x

Em meio à sujeira dos pronuncia
mentos dos presidenciáveis, um

.

nome desponta cada vez maís como
CQlhfi-ávelj dßntre' os vint€ ,= oito can

dídatos a presidência: Afif Domingo�..

O único que não perdeu '�as e.stribel-
ras. O único que prometeu apontar
'seu Ministério logo' qUe se i:nicie a"

propaganda gratuita velo rádio e te

levÍaão. BRASILE�RAS ê BRASILEI
ROS: Escutem, analisem, pensem �em
antes de fazer aquele "X': na cedu
l�. única, em 15 de novembro de 1989,

.

Um engano· nosso, pode�- rep'��sentar
() caos· -

�
'l<.' �

.a ,I?'

�

Calhas e Aqúeeedor Solar
..

- ','
.

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

. '.

Rua' Felipe Schmidt�· 219 -�Eone 12�0448
•. :;.J _

-----------------------------

,
�

Assist. Téc, de-Hilárie "Pauli -.
. Consertos de fogão' à gás,. máquinas de lavar

roupas simples e automáticas;' 'geiadeiras; ferros
elétricos, aspiradores de pó, ventíledores e

fornos, entre outros; ,- ;�

Postos autorizados: Walter Mueller, Dako e

.Getal.' - ,

Rua CeI. Procópio Gomes' '145 - Fone, 12-2511
defronte a Tottal."

Tubos Santa' Helena. Ltda.
- �

TubO$ �e, pcv [eletredutos], Tubos de CQ�çr.e�,
Tubös de· Polietllenfl (muguelra p-re.tcU,

Fábrw&:: .Rua JoOlnv11le, 1016 _ F�il.ß J��IQ.t
,

Escr.itório: - Rua C�l. Pr.QCópJo. Gom.�, .99
Ff''Ile 12-0066 _ Jaraguâ' do Sul .: SC-

, Ferro Velho· Mare,chal·.
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de
:

veículos usades
Peças. para veículos

Compramos . automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 1.62.- Fone 12-0814
Jara.gu� do. Sul - SC

.

--- ---_----_ --------

�
'ENGETEC
U

Ilo:biliária:' ,

.

EIDete�
CRECI-934-J - FONE· '12-0313

R. Exp. An�onl� C. .Perretra, '0,9 68

@'"Y'•.
�, )

VENDE:' CASA EM ALVENARIA, nova,. n'ã'-,
'

Proc- Gomes, CASA MISTA 'rua Piçarras (csn-
. tro). CASA DE PRAIA, alvenana.: em Itajuba.
i
2 pisos, 220m2. APTO. �DIFIC!O .

ATHENAS,
268m2, na Mal· Deodoro. TERRENO de 3.060m2,
nà Epitácio Pessoa. TERREN9 de 700m2" defron
te Móveis Pradi (J EsqueIdC?). TER�ENO próx.
Salão Líder com 499m2, pronto para COnstruir.
TERRENCJ próx; Serraria yasel, CASA �!--V�
NARIA, 170m2., próx. WEG 1-. Ternos ünOvelS

para vender/permutar em S. 'Paulo, Curitiba,
Blumenau, JoinvilIe, Só Bento e Itajuba. Troca-se
telefone de Joinville .por um de Guaramirim.

ALUGA: Salas para
. escritório rua Bernardo

Grubba 199 (lado Lanch. Três.. Pinb,eiros).

.. '�'. Jeotr .IISSr !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



também não chegará'�.,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO
SUL'

I

I·

P O :ti T'A R. I A NI '83/89
. Designai júri para julgar. 0
anteprcjeto do CAM

'. "_;'�:�':ö' ;�ÊFEiTÓ' MUNIciPAL-DE
,.

JARAGuA
.DO SUL, no uso de s-y.as atribuições � nos �er-.
-mos.do.Itsm .7 .. 0.0 Regy,lçunento do _COncurso Pú
blico.ipara :, Elaboração -do Anteprojeto do Pré
dio .do- Centro:Ädminishathr.o Municipal,• • '" ... '� , • .I_ �."',...... '

�J .'
d ;_'_:;_' ••

"

KONELL
Munidpal

,
I 1 __; AFONSO

,.

PlAZERA NETO, represerr
�ta!1te ,d� -Secretaria _M}ln!çipal de Obra,.s e Via
.çao: AR1STlDES PANSTEIN, representante da
,:·Seéreta,ria. Munícipal.de S.e!,yis:os Públicos: _ q-
DlAMARIA: P)l!NNA BASTOS, CLAUDIO. MAl
ER e WOLi'.J'EY JOAO BUZZI, representantes da
.Secretaria Municipal de planejamento: FLAVIO
,.JOSÉ BRüGNAGÖ, representante da Imprensa;
;·EOGAR CARDOSO DA SILVA, representante
�.da Associação de Engenheiros, e, Arquitetos;
"SÉRGIO' 'RUBENS ZONfA, . representante do
Clube dê Diretores Lojistas, RODOLFO FRAN-

'

CISCO HUFENUESSLbR; representante da As-
: socíação Comercial e' Industrial; JOSÉ RAMOS
DE CARVALHO E MARINO VERD;r LENZI
,'representántes d:ó Legíslatívo, para comporem
,

o corpo de jurades que 'encarregar-se de apreci
ar, julgar e classificar os anteprojetos do prédio
do Centro Admínístratívo Municipal (CAM),

. 'na forma, 'condições' e crítéríos Iíxados no Regu- .

::lamento.
A \ ö

: ---..ch ...r:f' �

..
..

2. - Os representantes da SOV, SSp, SEPLAN
e AEA são gra:duados nas áreas. de Engenharia
Civil e Arquitetura.

3 - Presidirá O' jun o Sr. AFONSO pIA
"ZERA NETO, a quem compete organizar, di'

ngir e coordenar os trabalhos, bem como mar
car data,· horário e local do julgamento, dívúl

.,

gando-a. é indicar. o Secretário, que terá a incum
bência de lavrar ata e executar todas as .tarefas
que lhe forem conferidas pelo Presidente.

,.. ' I

REGISlRE-SE CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

26 de julho d= 1989.Jaraguä do, Sul,
;:f� L.J r.. f I'.

IVO
Prefeito

-I �I;c...'· Ch�lé
rg_re::FV"L& . IMOBIlJARIA E (

. ._

.t� REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Reínoldo Rau 61 - Fones 72-1390e 72�1500'

VENDE
• CASAS - Em alvenaria COm 142m2, entrada
mais BNH, 'rua Padre Mirandinha 40 (próx. Pos

to Marcolla). Em alvenaria com 120m2, entrada
maís BNH, próx, WEG I. Em alvenaria. com

70m2, Lot. Flávio II, prõx. Escola. Em alvenaria
com 102m2, Lot. Flávio II. Em alvenaria com

� 40m2, rua Arduino Pradí, Ji Esquerdo. Ca§9'�i.'
mista com 146m2, rua Guaramirim (Vila Nova)
·e outra miSta com 100m2, rua Fred�rico Barg 156,

(próx: .Marisol 1). EM' GUARAMIRIM -. eI;Il
alvenaria com 180)112, prôx: ARG e ein "alvenª-
-ria com 110m2, rua Pedro Klein 30 (subida tio

morro). TERRJ!'�'QS
RESIDENCIAIS·""'- DE

847,55Ín2 E,ua Vé" P,ciO S. Porto, após ,:iaduto.
De 303m2, prÓJI;l,c'i,.,&co1a Albano Kanzler. De

928/35m2 rua 'thómàs T. de Góes. De 995 m2,

LoL Villa Romana' (V. Nova) e de 360 m2, Lot.

Jardim Flâvio Ir. .1MÓVEIS COMERCIAIS OU

INDUSTRAlS -,Consulte-nos. ..

PDS- de Guaramirim reÍ10va Executiva. Nasce o PRN
O Partido Democrático

Socíaí. de Guaramírím, re

alizou no sáb�do, día 22;
.

ne Fazenda'Wagner, no

Jacu-Açu," uma reunião
para debater a questão de
apoio a candidatos a

presidência -da República,
haja vísta que foi deixa
do a livre arbítrio dos fi·
Iíados. bem como, elei
cão da nova Executiva.
Substituindo a Bsmeraldo
Chiodíni, foi. eleito por
aclamação .

Dortval Lern
ke, vice Valdir' Vick, se

cretário Jair 'I'omelln e

tesoureiro Frederico
.

Schoene- Participaram o,

deputado Paulo Bauet ve
readores, candidatos

"

das.
eleições passadas" corre
legionários e símpatízan
teso

Salim Dequêch, prin
cipal liderança do PDS
de Gueramírim, declarou
o seu apoio incondicio
nal ao candidato do par
tido, Paulo Maluí, e' cri
t.cou a indecisão de Es-.
perídíão, Amin. que aca
bou enfraquecendo o
PDS no . Estado.

.

Para
Salim, os pedessístas não
precisam

'

ter vergonha
de apoiar Maluf e· afir
mou que "se.Maluf não

chegar ao segundo turno,
o' Ulysses 'Guimarães

Já opera o tel.efax
'da ACIJS

À Associação' Comerci
al e Industrial de Ja-,

raguá do Sul conta, desde
o início da semana, com
um aparelho de tele
íax. melhorando a .comw
nicação nacional e inter
nacional para o quadro
associativo . O número do
íax nacional é -72-1581 e

do internacional ACIJS
,

'I55473 ........: 72-1581. Os

empresários discutiram
amplamente sobre a si

tuação do trânsito, serr
do bem recebida a no

ticia levantada no . Con
selho Mu�fcipi=Ú cÍ6 Trân
sito ·para o 'alargamento·
da BR-28Ó, td�sçle a: ponte ,

Äbdon Batista até a div:-.
sa de Guarariiirim, assim
como a construção de
umà avenida beira rio,
pela marg=m. esquerda
do. Itapocu, "enquaI!to
ainda há tempo", na 0-

p:nião de um, capitão-de
indústria.

A nova ponte 'sobfe o

rio Jaragüá . € P trâ.nsi,to
de. modo Qer.al, fotam
igualmente abordados.

No pDS guaramlrense
existe uma corrente fa-'
vorävel ao apoio a Fer
nando 'Collor .de Mello,
inclusive devendo sair,
dentre seus atuais merrr

bros, nomes q/ formarão o

P;R.N, / como o do einpre
sárío do ramo de trans-

portes rodoviário de car-

, gás, Inga Wagner.
-

O
dep. 'Paulo Bauer' fez uma

explanação' de todo o

processo que culmínou
com o lançamento .de
Esperidíão Amin" à presí
dêncía da República e os
fatos que sé sucederam:
a partir de então, até' à:
presente.

. BARBADA·! LÚCIA VERlSSIMO DISPARADA'
NO CONCURSO MULHER DA DEcADA DE ..
PLAYBOY.

'
-

Barbaridade, tchêl Lúcia Veríssímo, a Bárbarä dé"
" O Salvador da Pátria, -está Iíteralments vários.

, corpos na frente na apuração inicial- das milha: •

res de cartas do concurso Mulher da Década.::
" Quem escolher a melhor das capas _de dez anos

de PLAYBOY e mandar uma frase crtatíva vai
levar uma moto Honda NX-150. .

A primeira
parte (capas de jan/80 a out/84) saiu na edição
de junho. A segunda e últíme 'galeria de belas
mulheres aparece agora, em PLAYBOY 'o.e

'. julho: O concurso vai até ,30 de agosto Mãos
aos votos! PLAYBOy VOCE ENCONTRA' NA

'

. GRAFIPEi.'
'

.: ESTADO DE SANTA CATARINA
'. PREFEITURA MUNICIPAl. DE JARAGUA DO
SUL

COMUNICADO,
Comunicamos, de acordo com a Portaria N9
83/89; 'Que o Julgamento do Concurso Público
para Elaboração do Anteprojeto do Centro Ad�
mlnístratlvo l\'[uniclpal será Realizado - às 08h30

, min do -Dia 01 de Ag,()sto de 1989, no Andar
Superior do Prédio da Prefeitura, à Avj. Mal.
Doedoro da Fons�ca, �4jl.

Jaraguã do Sul, 26 de julho ds 1989�
Afonso Píazera Netp..

. Presidente, da Comissão Julgadora
,

'c

T:
'"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,

I'

IIda Raquel'Verdureira
I!

COMERCIO DE FRUTAS E VEl!DURAS, I:
SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÄO 'CASEIRO li
E CUCAS. AMPl.O ESTACIONAMENTO. ,.

I

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

v
:

Rua . CeI. Procópio
Jaraguj

IIiIEIIIO'EIS
·Intermediária de··

"

Imóveis �t'a�.
,. _'-

R. Jgâo PiecoU, l€}" • fone 12-2117. • Jaraguá do Sul
- CRJf�::3t!VENDA: Em alvênaria, 240m2,
próx. Colégio H-olando Gonçalves. Na lateral
da procópio Gomes com '150m2. Na rua Rio
Branco com 170m2. Mista: 80m2, p-róxima
Arwe�. Mista, 140m2, Jôrdim S. Luiz, terren9
600m2. Em alvenaria, 190m2, terreno 595m2, rua

AdéHa Fischer 292. Em alvenaria com 350m2,
terreno: 520�2,' ru� Eusébió Pepqy_125.

'

De
. 160IÍl2, ru� Donald (jhering.

'
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ERRITI Comunidadê quer a coleta dQ/fixo:::�·Balamlest eDl ��. outubro
Na edição n9 3.549, . co-

memoratíva dos flJ .

anos de Jaraguá do
Sul, ocorrerem QS segutn
tes omíssões: nas págs.
10/11 . O PRIMEIRO JOR·
NAl. DE JAAAGVA, . na.

tradução do sr. _ Ernst
Bendhack foi omítído. Ô.
nome de. quemr:-. escre
veu, em 1926, to ar��go
em língua alemã. Era o.
Rev. . Pastor. Perdínand
Schlünzen ..::...' fundador 'e
19 Pastor dã Comunidade
Evangélica Luterana g�
Jeraguä 40 Sul = 1007 .....,

• Estão ahertas na Fun·

1934•. Nascido em" H'am. dação Educacional Re·

burgo :.._: Alemanha
-'

a
gional Jaraguaense

28.08.1880 e falecido em (FbRJ), até à día 10 de

Jaragu� 'do Su.l.· �m is.-.. agosto, as ínscrtções pá·
ra o curso de p6s·gra-02.19S4; na pág. �O! na duação em

.

"BspecíaüzalÍQtQ sobre Os DEZ ANOS - _.
.

COM
_
D. Paulo, CAAD�.

. çao e� Educaç�o . P�I�O
AL ARNS foi omitido- o motor�, _ que vai imeiar

me d autr "'" um E destínado a professores
no o . or. r.. fi. '. .

.

,. "'. "no dIa 15 de setembro.
escnto da lavra do nosso ..l d

- f·.··
. ,

. . '.'
"

.".
-

oe e ucaçao· lSIca pre·
mui -querído ,fp'l À urélíe '

, ,Q"
' ,i '" fl ,-_ "

.. , <escolares ,e pedagogos.Stuh! er que hã .Iongos nu total d
.

3-90 horas!
anos serve ao Conve�to m,.,;5 a s
de _'SUÇl Ordem, em VIla

. aula, para v ga .

Velha,' no Espírito Santo.
.Iaraguaense de nasci-

, mente, entre myitas eu�

trRS impertant.::s. obras

que sua brilhantee-
Infelí

'gêncía produziu por esse

Brasil, foi o' outor do
'PRIMEIRO LIVRO DE
JARAGUÁ, editado- pela
'Editora Vozes í.tda., de

Peúópeli-s, em 19'13,
quando ainda' estava
em Niterói, apôs in

gente� p-�Sq\ltSa.!t,

, \
, I

.

}

Moradores e lideranças
de Schroeder reclamam
da morosidade da insti
tuição . da

.

coleta do lixo
.' urbano, haja vista que
no' inicio. do ano um

movimento discutiu . a

questão com o prefeito
Adernar Píske e um local
para o depósito foi

, en

contrado -na Rua Alber
to Zanella, terreno de

Pós � graduações

propriedade- do.:: sx-pre
feirto Ludgere Tepassê,
já corn toda a ínfra-estru-.
turq implantada e livre

-

de enxuradas ,e· de . po
luição de 'córregos e do
lençol 'freático.
.Os reclamantes soltei

tam a agilização da cole
ta do lixo que osmorado
res aguardam com ansie·
dade.

na· fERJ

Numa açao conjunta
da Preäsítura Munícípal
e do Síndícato dos.Tra"
balhadores Rurais de Ga-.
rüva, será realizada .nos
dias 21, 28 e 29 de - outu·
bro, a Festa Estàdual da
Banana, rebatizada este

ano como "Bananínfest".
Uma comissão organíza-.
dora foi sscolhída, tendo
na presidência o verea-.

dor Adolar Umlauf, que

. já iniciou os preparatiVOS
através das comissões de
serviços.

..Nomes do cenário artís
tico nacional como Sula
Miranda, Toníco e Tino·
co e o Clube do Bolinha
estão sendo contactados
para atração' à Festa Esta
dual da Banana-

Museu . em . Massaranduba

,Organizaçlo Contábil "

[iI) a a ij (tI tIIJ�ll�l]

• Outro pös-graduação
em '(Adminístração de
Recursos Humanos" ins-
creve candidatos até
11 de agosto, na

PERJ. O. início do curso

será também em setem-.
bro, 'com _a seleção 'no
dia 14 oe aulas às
sextas-feiras à noite e sá
bado pela manhã. Vai
ser realizado em convênio
entre a FERJ' e a Facul
dade Católica de Admir

nistração
FAE·

Economia-

• O Museu Municipal
de Massarsnduba não és·
tá implantado, todavia,
recebeu uma peça muito
importante para a his-

. tória da rizicultura, prlrr
o

.

Zl?J _
anb ompord redp

município ostentar o tí
tulo' de "Capital Catari
nense do Arroz". Tiata�
se da doação, pelo Sr.

Fáb�o Mq_iochi, da primei
ra colheitadeira de arroz,

adquirida pelo seu pai,
Celeste Maiochi, quando
do início da sua comer·

cíalízação : 'no mercado
nacional. A atitude foi
considerada elogiável,
posto que vem contribuir
para o resgate das raízes
nn cultivo da história
do povo massaranduben
se. O Museu já começa
a ser organízado.

A COMERCIAL " S C Ltda.

para a' Rtla Coron�1 Proçópio Gomes de Oliveira, 2 4 6

Rua Coronel Presépio Gomes de Oliveira, 290 - fone 72-0091
JARAGuA DO SUL SANTA CATARlNÁ

Fone: 12· ,O 3 6 3 r para melhor servir seus· Clientes.
':r",.

Comunicado

�
y<'� � A VA R I G S.A. informa que mudou de endereço· 8 fone;

_

VARIG S.A.

Santa Catarina.
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Paslár Ricbard. 81".1111 Wàidner-.'-

FURGOES CARGA SECA, 1S0nRMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, ,2 e 3 EI:'" ..OS

Jaraguá Esquerdo .� Rua- -Dr. � Enrlco Fermi, i 1'3 • 'Fone 72-107-1
"':-'" ..

- .'

A Comunídade Evangê-.l. mera �s 11:;" anos de
lica Luterana de Jaraguã -Járaguá do Sul ,=. que;
do Sul voltou "ã, receber no domingo .passado, 23
a grata visita do Rev- de julho de 1989, fosse
pastor Waidner, depois de permítídç festejar no

uma ausência de 7 anos. Da seio. de sua fiel comum
última' vez ql. aqui estiive dade o seu 84Ç ano de
foi por ocasião [doIS 751anos vida- Domingo bem cedo
de . existência da' Comuni- o

.

Coral da Comunidade
dade -Evangélícá .Lute- acordou p aniversariante
rana de Jarãguá,. em e .no culto dominical deu"
mar/abril de 1982, .

em se destaque ao. grato a"

m�iQ: de g.randes festivi- contecímento � chegou ao

dades e o lançamento do seu apogeu nas ..
'

depen
Livro da .História da Co" dêncías do Clube Atléti
munidade. co .Baependí, quando foi

Eis que, "agora, coincidiu homenageado com um

novamente uma visita à almoço, a
.

.cue cóiiíPar�'
filha residente no Chi- cerem 86 fiéis para abra
le, uma. breve temporada çer o natalíciante.
no seio da comunidade Após as palavras de sauda
que : serviu com _ muita ção do Pastor Ingo Píske,
dedicação, de 04.08.1935. em seu nome, no do Pastor
até o final de março de Guenther Rueckert e dos

1954.
:.

presentes, a
.
emoção ce"

_ Moço ainda, -em 16.07·- deu lugar às lágrimas
1934: chega à Joínvífls, pela inesperada acolhida

pará substítuír . o' Pastor e Toi com a voz embar

Hans Mül'ler e este rea" gada que o aniversarian"
líza o seu casamento .ts agradeceu, relembran
.com_'"�.ria-na Cídededos , do, em passant, a sua ati"

'Príncipes, em 17]0.35:' '��idade pestoral em S.

Vinha da Alemanha, -cer-, Catarina e no Paraná e as

temente de Er,a�kJurt,.�. mesas fartas de Rio Cer
onde seus pais. - .EIneSt ,_ roo

Waídner-e Charlotte, nas" Mestre EmiE()-- Clã SHva,
cida Ihle, viviam. em ralemão, falou de im"
Meses depois chega a proviso, relembrando o

27.01.35 em Papagaiös relacionamento com o

Novos e, em Agosto homenageado e suas a"

de 1935, inicia o· seu tra" tividades nesta terra,
balho' em jJaraguâ do líluito aplaudido.
Sul. Há bem pouco Jara� Durante' o-,almoço '. os

guá deixará de ser dis- pres,entes, ein,hom�nagem
.

trito de Joinville. Suas ao aniversariante can ..

obras vão c0ntadas no! taram ale.gremente, em

Livro Histórico da Co- alemão e português, a

munioode, para pereni' saber:
zar o seu pastoral em Gottes Segen fuer Dich
terras brasileiras. Deus zu dem heutigen Tage,
quis que estivesse entre '4e1e Jahre recht gluec
nós na semana que come- klich Gott. Dir schenken

,1 •

I
I

.}",'

noch mag.
PARABENS
Bstrib.: Parabéns nesta
data querída/maís um

ano de vida que tens,/Va"
mos todos cantar pra.
você:
Parabéns, Parabéns, Para"
béns!
Você hoje é feliz, mais
feliz, Salve, salve seu a

niversário, Deus lhe dê
muitos, anos de vida, pra
viver maís de um cente
nário. Salve, salve esta
data de hoje,
esta fasta vai deixar sàu"

dades, voltaremos no .ano

que vem, desejar-te maís
felicidades.
Esta folha, apresenta os

.cumprímentos ao Rev.
Pastor' Waidner ., com os

votos de uma estadia
muito -agradével. entre
nós, em. companhia. de
sua esposa Maria.
Jaraguã do Sul aplaude
o distinto casal.

: Coluna
Evangé,Uca

CULTOS: Neste domírr

go, às 9h30,
.

na Igreja
Centro. BENÇÃO MA
TRIMONIAL: Recebem
a bênção neste dia 29,

sábado, na Igreja Centro,
às 18 horas Jaime Sidnei
Gielow' �,.Arlete· Fischer
e, às 19h, Gerson' Kuêhen
becker, e ,Tânia' ,-Mara
Festa. BODAS DE PRATA:
Pelos 25 anos de matri"
mônio, recebem a benção
neste sábado, Eno Mans"
ke e Adelina Homburg
Manske.

Diéllll'S.
O �ODER DA PALAVRA DÊ DEUS ,(lJ)

,A Pa-Ia:vra de Deus . é Ellicaz:' Si;glil<ifioa
que ha nela .um poder íntenso que dá -�nerg;Ía,_
:qu�. cause- impacto. "O Espírito é o .que vivifi�,
ca, a' cerna para nada ajrroveíte: .as palavrasA
qu,:_ VOs tenho dito são espírito e sãQ vida" ,(Jo
6:6,:,'): _A ,palavra de Deus, é ativa, vai operando '

na VIda daqueles que crêem. Naturalmente esta.
fé não é do homem, mas é gerada pelo Espírito
Santo, através da "própria palavra de Deus.
Por ísso que . quanto maís .' a pessoa �xpõe"s� à ., .:
palavra, maís, Deus tem condições de .operar ��m�-�
sua vida. _

A Palavra de Deus é Cortante: Ela traz,
em si mesma um poder de cortar, de quebran
tar, não para a destruição ,da pessoa mas para
a sua. cura. "Vinde, e tornemos pare o Senhör;

. porque EI� despedaçou e nos sarará, fez. 'a feri- s ,

da, e no-la.iatará" (Os. 6:1).· Uma emfermídade.
num .paciente querprecisa de cirurgi�,' não PÓ" -.

de ser curada com um simples xarope. .o.. pro-: ..

cesso é doloroso, mas é precíso'. O Espírito nãó ',�

dispõe de outro ínstrumento para e$tê .eorte a�,i'.
não ser a própria palavra de Deus.

A Palavra de Deus é Penetrante: Ela al- ; "

cança a tridimensionalidade humana: . espínto,
alma e corpo, Se, cremos na verdade de que'
Deus se revela na-sua palavra e ela expressa o':
seu caráter, en�ãO não há problema pára crer-
-na .verdade que.. afirma: "E o próprio Deus :dê

'

paz nos santifique completamente, e o vosso .

espírito, e alma e corpo sejam plenamente cói?
: servados írrepreensíveís para a vinda do ,HOSSO:·
Senhor" (I Ts 5:23) . .A Palavra de Deus trans
forma .nosso ser por inteiro, influencia todas a'S":
áreas do nosso víver. Busque, portanto, este ,;
tesouro inesgotável. . '. j,

ManQél N. P. Souza
I'·:

x-x-x-x-x-x-x-x-x
. IGREJA BATISTA'
Rua Emílio Stein, 120"·

.

ENCONTRO JOVEM - Sábado :'às 19:30h
.SEJA BEM-VINDO

.

. ;

-.

:�
VARI'�;' 1Passagens e c�rgas�� c�m'

Organização �ontábU A COMERCI.AL S/C Lf�"
,.,.

Rua·Cei. Proc. Gomes de Oliveira,n«! 200 • F.oii� 72-0m.t1
,-?-c

SAVIO MURILO PIAZ�RA· DE ÀZEVEDO

MURILLO BARRETO DE- AZEVEPO

ADVOGADBS
; �.

Direito Clvll - Criminal - Comercial
- T�âbalhlsta - Esportivo -.

-!-

. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1"
.- ' Fone .. 72-0188 - Jaraguá do Sul - sC

'

L'

" Novo telefone:

t '72-3764
..._�

Jarallu4 ;oSul : 1\
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AIA Hlst6rt. de Do88a leBte alo pode ftcar s6 na .ueladerr•
{) P..dº .6 � ImportaD� � 9. seu tempo foi �m ��regado.

\

·ADV·OGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi CONFIRA A HISTÓRIA ... �rlo de Itapocu

môrua a P.r�idênc;ia. do Legíslatlvó
expedia convite, em geral, a ter : lu
gar às 10 horas do dia 25 de julho,
onde falavam como orador ofidal o

dr. Barreto de Azevedo.
- A imprensa oferecia sugestão à

Delegacia de Polícía.. Observava-se o

recrudecimento, de anQ'pàfa ano, da
afluência de veículos mO�izados

-

em
frenté ao Posto .Agrp-Pecuérío "João
Cleophas" quando dás exPosições ali.
promovidas anualmente c pela .Assocía
cão Rural, afluência que- já' causou no
ano passado transtorno, engarrafando
não só o tränsíto- como ímpêdíndo a'

quela via corri populares e Pedia pro
vidências para o futur�o;,.: .. �,

,

' .. liÁ 20 ANOS
-

.

Em 1969,' o a'bastecimento de
água. passava por. nova. etapa.. Um fl
nanciamento era assinado pelo pre'
feito Victor Bauer, Eng .. Werner Eu
gênio Zulauf e a presença do dr. Helí
odoro. Franzoi, Juiz de Direito. Dava'
se, também a posse do Conselho Mu
nícípal de Engenharia Sanitária: díre
ter geral e secretário permanente
Eng. Flávio Serpa Griebeler: dir. subs
.tituto - Eng. Germano Raul schossíg.
Conselheiros. Eng. Werner Eugênio
Zulauf, Reptes, da Fundação SESP'
Serviço Especial, de- Saúde Pública;
Economista e vereador Eugênio Víc
tor Schmöckel - Representante da
Câmara de Verea-dores de Jaraguá do
Sul; Bel. Marfiso Pígossí - Repres,
do Dep. Autônomo de Engenharia Sa

nitaría: Economista Luiz Ferreira da
Silva - Repres. da Assoe- Com. e Ind:
dé Jaraguä do Sul e Economista· e

Industrial Rudolfo Hufenuessler. l;U7

plente da Assoe. 'Com. e Ind. de

Jaraguá do Sul.

-,

Questões de terras - acidentes de tränsíto •

Inyentárlos • cobranças e' advocacta em geral.
.Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711. '

i • i:' HA.' '70 '.ANos '.
'_ Em 1"919; a. MUnIA EDIFICA

]dORA S/A. de Peculíos e Sortetos
Prediais, tinha sede à. Rua Ludovico;
_22, em Joínvílle. e tinha como diretor
.presidente () dr. Abdon

.

Baptísta.
tPra a única sociedade no geriero que
funcionava em todo o Estado de
Santa Catarina Iegalmente constituí
da e dístríbuía prêmios de
.10:000,$000 - 2:000$000 e, 1 :000$000
com sortelos -. realizados nos días
20 de cada mês.

'

-:- Colonos moradores nOS lugares
, do Ríbeírão Cavalo e Braço do' meso
mo Ribeirão, pediam intercessão do
"Correio do Povo" para a criaç.ão de .

uma escala nas imediações, na en"
, cruzilhada, pois, muitas crianças
precisavam que andar de 12 a 14 Km.

pra freqüentar escola.
-, Uma constetação.Iccal: era es'

pantoso -de ver os colonos que deixa'
vam Jaraguá com dsstíno aos esta
dos do Rio Grande do Sul e Paraná
é mesmo para o litoral de nosso esta
do. Famílias e famílias, nos dias de .

trens para Porto União embarcavam
com destino ao Rio Grande. O jor
nal entrevist'ava alguns colonos na

estação e eles afirmavam que o moti'
vo da mudança era o alto preço das
terras aqui e 'as- qwe tinha preço ra

zoável eram tão montanhosas e não

prestavam para. a lavoura-,
... HÁ 40 ANOS
- Em 1949 os políticos faziam a

maior médiajunto des lavradores com

a, sanção pelo governador José Boa
baíd, da Lei n? 255, que isentava do

. pagamento' do imposto territorial . os

sítios de área não excedentes a 20 �

vinte - hectares, quando"os cultive, só
ou com sua família o proprietário,
que não possua outro imóvel.. A leí

acima, de 3 de junho de 1949 altera'
va o decreto+�i n? 83,' de 28-III-1938
e ainda extíngua as dívidas provem
entes do imposto' sobre os sitios nas

condições do art. 1" referente ao .

exercício' de 1948, por ajuízadas
'

ou

AS �ELHORES Q.PÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
Jóias, semí-Jélas e relógios cOm o carinho" da

LANZNASTÉR
Marechal De�oro, 391 - Fone 72-1267, em Jarag,uá

Fale Inçlês
,elD,24 horas

-Esta é sua oportunidade agora no Brasil.
Tbe 'Wllzard of Conversation
'" Método. exclusivo desenvolvido nos U. S. A

para quem tem urgência em falar inglês.
* Ensino, individual ou em grupo para empresas
Ou particulares; r-

>I< Método prático,' eficiente e revolucionário.
Aprendizado " garantido..

"fNFORMAÇOES
Gla,dls. �Sclunidt ,})QUo
Rua, Exped .. Antonio Carlos Ferreira 68
'Fone' 72-0521

CURSOS DE FS)UAS
Se você tem pressa de aprender inglês, a

Wtlzard oferecerá intensivo durante o mês
de julho, de 03 a 28.�1. Desconto especial de

20%, vagas limitadas.

[g-J a iIu.) tI') 1(.lfl-]·
Fundação:' 10

.

d� MaiO de 1919
CGC 84.436.591/0001-34

/ Diretor: Eugênio Victor, Schmöckel
Jom.. Prof. ORT-SC n.? 729 e Dir. Empresa'
Jornalística n.? '20. Membro EfetivQ do Inst ,

Hístõríco e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago _._ DRT/SG n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves ORT/SC n.? 219.

Redação,
"

Admínístração e Publicidade: . Rua

C�l. ,proc6pio Gomes de Oliveira n.Q 290
€al�a Postal 19 - Telefone (0473) 72 0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas ofiCinas da Organização Contábil

,"A Comercial" S/C Ltda.
I

Número avulso. . . . . .
. . . . . . . .. NC�$ 0,50

Número atrasado NCz$ 0,70
Assinatura sem'estral (local) NCz$ 10,00
Assinatura' anual (local) : NCz$ 17,00
Assinatura anual outras Gidades .,. NCz$ 20,00
,�epl�esentantes credenclados: Bruvê Veíc. Cö

municaç:ão tFpo11s)" Tábula Veic· Comunicação,·
'(S; PaUlo), Propa) Pröp. Re_presentações (P. A-

legre) .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJORI

.'. HÁ 10 ANOS
. ...:_ Em 1979,

I

a Comarca de Jara

guá do Sul tinha novo Juiz de Direito.
na pessoa do dr.' Galvão Nery Caon-

, o- magistrado fazia a. comunicação e-:

través de ofício e manifestava: "de-'

sejo colaborar com V. Sa., no que
não.

'

estiver ao meu alcance, em benefício
- Numa reunião da Câmara de

da coletívídade". .

04.01.49 onde faltavam os vereado-
- O Governo _ estimulava a pro"

res ArquimedE:!s Dantas, Luiz Maes.
dução de álcool combutivel e já se'

Augusto Sarti, Ma� Thieme Jm .. ,

:anunciava que dentro de mais 90
Willy Germano Gess.ner, Ca�los Rut-

<lias Santa Catarina teria mais :álcool
zen e Albrecht Gumz, os vereadores

adicionado à gasolina;' na proporçãoFred�rico C. A. Vasel, João Lúcio da
-de 20%. No Semjnário "á Programa·: ,

Costa, êtctaviano Tissi e Luiz 'de
,do Álcool e a Livre iniciativa", a

.

Souza ali reunidos às qu!nze ,'= meia
que também compar�c,ia o Ministro,

horas, na sala do Júri,' no . edifício
. da Agricultura, Delfim Neto, o di-

da prefeitura Municipal na
retor da Mercedes Benz informava

da puderam aprovar, limitando-se a
qUE:! Os caminhões daquela marca não

leitura da ata anterior e (') expedien- necessitava mais de converS.'3.0 dos
te, por no haver número legal. 'motores para utilizar" outro combus'

. .' HÁ 30 ANOS /

'1 b d I dtIve" astan o a regu agem os mo'
- Em 1�S9, na,Câmara Municipal tores. Hoje a orientação e outra. Se-

eram prestadas varias homenagens, tores governamentais desestimulam a

havendo discorrido sobrê a data do· produção de álcool, enquanto cidad�s

Dia do 'Colono com a solidariedade de grande porte, como '8030 Paulo, re'
das bancadas d� pTB e do PSD, . os clamam a necessidade de sua manu'

vereadores Eugênio Victor Schrnöc;kel tenção :peit� e�it�r a pc;>lui.ção �o, ar

e. Murillo Barreto dé Azevedo, -=ste que pOr SI sO Ja ,�sta lfrespuavel. ,

propon�nte, ainda, da colocação de Triste'-paiS' este que� muda de sistema

uma coroa com flores naturais e fai.-: "como qtfêrii'IiiUda de ca,mi:sa, fazen,dO
xa

.

"alUSIva ao pé do busto do CeI. j::- dós des'éhcoIitros 'a conv·�rgência· dos
mílio Catlös Jo\.!.rda�. para cu�a ceri,- :, interesses brasilejros.

.

Os artigos assinados não refletem a opJnião
do semanário. As car41s devem ser lf?gíveis
com assinatura.. naßle,: endereço., telefóne:. .p_ nf}

da eM. de Identidade. A publicação depende
do critério da ·redação.�'que se reserva õ di.reito
de resumi-las e a, matéria não publiC:::��o:'f:lã,9 <je-

.'

rá dé\tolvlda. :- A:';
,
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Em 'frente
-

à fábrica, -:- Amplo estecíonemento.
- -

Dr. Luiz Fernando Gonçalves-
Especialista pela A. M; B.

GINECOLOGIA - ·OBSTHfRICIA
: ai�ecologiã endócrina e

'

; in'fertilidáde,'
:

-

-

- -

Atende Unimed

Av. Getúlio Vargas. 49 - Sala 105 - Fone 72-3763
Jaraguá da Stil :-- SC

,I ''---------------------�..----..--��

f
I

jano
'Instituto - de Psicologia
ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E__
ADULTOS ...

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
psicodiagnóstico. Psicoterapia familiar.

travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

pítácío. Pessoa, .telefones 72-2093 e 72-0252.

I�

OPPU--'Sli' -

. •

..

!
.'- '- VíDEO

CLUBE � LOCADORA

I, ;

i'

DEPOIS DE HORAS (comédia)
CIDADE ARDENTE (policial)
A NOVA TRANSADA PANTERA COR'

DE' ROSA. (comédia) ,

007 _ O ESPIÃO QUE ME AMAVA

(aventura) .
-

SUPER FES'fIVAL DISNEY (desenho)
BoM DIA VIETNÃ (comédia)
pöpE.'YE, (comédia)
ALÉM DO CÉU AZUL (aventura)
MAD MAX (aventura)

-

.

'.

QUEM É ESSA GAROTA (comédta)
UMA 'F'AZENDA DO BARULHO (com.)
BULLlT (políclal)
VElA DE CAMPEÃO (aventura) ..

007 CONTRA GOLD JINGER (avent.)

E mais 1.400. vídeo-íílmes pera você a�siS-'
tír , OPPUS - yIDEOMANIA SEM pIRA
TARIA.

-

Cúm.primenfos. 2e1os 70 anos

Informe ParOquial
Paróquia São -

Sebastião
NOSSA MENSAGEM:. A- to. Mas, isto pode nos
prendemos desde' peque- levar a. uma oraçêo in
nos que rezar é conver- dividual demais, Pode
sar com Deus. Está, cer- -

até criar em nossa mente
�-------------_.._...._-... uma imagem deformada

de Deus como Ele Ios
se propriedade nasa, e

solução fácil para nossas

fraquezas e preguiça.
A oração deve estar fun
dementada na fé de que
Deus nos falá e realiza
maravilhas para O seu

-

povo. A oração se torna,
então, mais resposta nos:
sa que pedido.

Brnesto Kurt Haaben Canoinhas, por' especial
CELESC/Gerente da . A- atenção e bondade do
gência' '".dê ::.-nistlibwÇão•• amigo .

dê. 'CartoiIiha,s:f "Através . Deixo aqui também con
da presente quero trens- signado os sinceros pa
mítír ao Amigo Diretor
do Correio dQ- Povo" os

maís efusivos cumpri
mentos pelo transcurso"
de 70 anos de circulação
deste apreciado e con
ceituado semanário .

que
recebo semanalmente em

Walter . Luiz Ribeira

rebéns ao eficiente corpo
de redatores e repórteres
deste pestigioso semanä-

. rio".

-

I' Alexandre - Dellagiustina Barbosa
-

.

'17 ANOS: A Paróquia
de São Sebastião de Jara
guá do Sul foi, -criada em,

31 de julho de 1912.
portanto, a Paróquia
completará 77 anos . â·�
existência na próxima
segunda-íeíre: é momen

to de louvar o senher e

dar graças por tudo' o

que se fez e se íez, atra
vés da presença da Igre
ja em Jeraguä do Sul.

MISSAS: Sábado às 1711
em S� João, 18h em S.
Luiz Gonzaga, 19h ne

Matriz e Francisco de
Assis; . domingo às. 7,9 e

19h na Matriz; 8h
.

em
s. Judas' Tadeu e 9h30mni.
em São Benedito .

A D V O G A1'D OS.
Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sala 206,

.

Edifício Domingos Chiodini.· Informa seu novo

teletone aos
_

Clientes .e amígos: 72-3956.

CORREIO DO POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 12-0091

•

f

Defenda o seu patrímôaío centra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens1

'E X ti nb r-á s
ComérCio e recarga de' extintores em geral

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguâ do Sul/SC.

DE FABRICAÇÃO
-

PROPRIA,

Confecções Sueli Lida

A' ',PREÇOS Dr CUSTO.'

Postos de Vendas na Marechal Deodoro; 1.085 e _na.

Rua Reinoldo Rau, 530 - Jaraguá do 'Sul - SC

Clínica VeterInária
SCHWElTZER

.::, _, ·Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e grandes animais, círúrgíes, vacinaÇ.Ó.
.' raio x, internaI1)entos, boutíque-

'
.

Rua Joínvllle, I.l� 1.178 (em frente 8.0 Superm�rcado Brel_thaupt)
Pone 72�268 - Jaraguá do Sul - Santa CatartD8

ARTIGOS

..

',-

Rua Jo.ão' Marcatto n.? 13 -
- 2.9 andar

sah� 204 - teleíone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

I;

_;'-..-

'Jose Alberto Barbosa
DEFESAS ClVEIS E CRjMINAIS

. -ADVOCACIA EM GERAL -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

, A ,S?ciedade V.�eirense tes .resultados: V�ei'l1e?Se Tupy. constituindo-se n� Vasto� Ver�e .óom
�

3Ól' limar Einbál!geIiS. �ó'�ä
conquistou definlbwamen- 1.515 x 1.441 pm�ums" recorde na produção. ,pino� e a melhor média. 19 -- V.ietreilse' A x Vi;

teA o Troféu,. ,Tr��sitório 1.691 x, 1·458 Floresta, A classífícação final foi: 'Wolfgang Ríedtmann (Vi�, eirenss D,' BaePendi' 'x
Cama:ra -de- Vereadores, 1.413 x1.504�upy, 1.518 x 19 Vieirense com 10 pon- eírensa), Com 270,5 pí- Guarani e Vitória x·VH�l·'
ao' vencer durante ein- 1.534 Tiradentes, 1·540 tos (9.371 pinos), ' 29. Ti- nos.' rense D; dia 03 ""-'o ;'\tiei;.

,

co 'vezes, alternadamen- x 1.300 Baependí e 1.574 radentes 9 palitos (9.140 'rense 'C'x 'VieireilSJi�':Ö
te, o Torneío de Bolão x 1.480 Vasto Verde. pinos), 39. Tupy 8 pontos CAMPEONATÖ El no (lia 04, ":sexta1'é1râ�

" "Cidade ,d� Jeragué". Re- (9.002 pinos), - 49., Vasto REGIONAL Víeirense 1} "x Hansa
presentada'peío Clube de A pontuayãQ, de 1;691 palí- Verde 1 pontos (8.889 pi- Novas rodadas mOVI" Humboldt.: Alvoradä .

x

Bolão; 81, ,

das boloni.stas tos derrubados; na partida nos). 59. Pinguins 6 pon- rnentarão o Campeonato Vi�irense.' C, -Guarani . x

Ader�llr, Kars��, Jaime, diante do Floresta foi cer- tos (8.988 pinos), 6<:'· pon- de Bolã'Ü 23cm, em dís- Víeírense 'B- e 'Caxias x
Vaídír> ?eba:s��ao:? '. �olf- tamente, 'U� recorda u'a: tos (8.412 pinos) e 19. puta do Troféu RBS-Lu- ,'Baepen'dL

.

gan�:e Antônio ,(t:ecmco), cíonal. Em 1981, no 69 Floresta nenhum ponto te
c

a Víeírense v�n(!eu' o. Tor- Torneio, a mesma Viei- 8.744 pinos derrubados. Clu:be''$', de"cl·dem II'a'gas em',-" "Gu'ara-,mi· r"la'm,neío -no 'finaHle�semana rsnse háViã derrubado' '" '. I,

passado, apôs ,:OS'� seguin- 1·6:;'1 palitos contra a 0 recordista foi Güths
. ,', (ex-víeírenséj, hoje nQ

Meiä '. Maratona reuniu 36' fundistas
Um total de 36 fun

distas partic��fJi� . 'no

sábado .da ,lä';i':'t�é.ia Mtl
ratona Cidade de Jara
guá do Sul, comemoratí
va eos "l1;l.ªnQe_'da Cida
de, .com .largada-no tre-'
vo de acesso de .corupá e

chegada ,np Parque' 'A
gropec;u�,d(ú,'-após percor
ridos �2l915 metros, No

maseuIino,,.largaram ',30
atletàs.;

'

dos quaís 11
cruzaram à linha de che
gada, sendo os primeiros
coloca�ºs; ;,19. Angelo T.,
Souza,:, (Bhimenau) com

,. "J � ".
.

'':"

Ihl lmin, 29. Luis Roberto
Pereíra �Kohlb�ch/DMB)
com 1.11min 50, 3<:'. vis
mir Tiago Souza (Blume
nau) com Ih15min 16, 4<'>·

Sérgio Tiago Souza (BIu
menau) ,com. Ihl ômín 18
e ff. 'lugar José Oswal
do Alves (Kohlbach/DME)
com Ih15min24� No fe
míníno largaram seis a

tletas, mas .somente Adri:
ane Rosi .Souza (Blume
nau) chegou, fazendo o

percurso 'em th21miilu
tos.

'

MS'reabre:ginásios 'com ROV&s·oertames
o .Ginásio de Esportes

"Ericll 'RodéN 'de Massà

ralÍq�t)�;,,' '.' 'iíu'é r�cebéu
novas instalações e res

taur:açç;es,'. foi reabertö' no
sábàdö, dia 22, com 0·'

lD1ClO.
'

de Cam,peonéito
MunIcipal de Futebol d=
Salão, �as categorias Ju

niors e Seniors. A Admi-.
.

nistraç;ãó�;'i�"Massa.randuba
ifivesfiu, >rias ,-öbras NCz$
4.000;OOfEQs resultados da

f0dada (inâtú?ural do cer

tame citcid�ho' foram:
Juventuóe' r',· 2;x2 Patrimô
nio e",BÍ}\lãea: 2x3 Estrela,
nos Juniors -

,=, Patrimô
nio ti�""Itair',� PomU 2x5,

Com:E:!Écia,l, \ n0s Seniöres.
'A nid�tm<a" 'Iodada " em

. �' .. ':; ..
,."

-' .,', '.'

função� da ,Festa do' Co- '

lona" neste final-de-sema
na, acontecerá- somente
no dia 5 de agosto.

No domingo, dia 23,'
pelo Çampéonato �uni
cipal de Futebol de .

Sa
lão, Linha' Telegráfica
lxO Palme�rinhas,' Glória
Ox'O Patrimônio e 'Pal=stra
Itália lx3 Botuca. Lidera
a classificação Patrimô
nio e Batuca com 3 pon
tos. seguidos pela Pales
tra 'Itália, Glória' e Linha
Tele.gráfica com 2 pontos
e Palmeirinhas sem ne

nhum, jango' (Patrimônio)
é o prihçipal artilheiro, cl
10 gols. A rodada seguin
té e.stá, prevista para o

dia 6.

Varzeano I 89
A terceira rodada do

Campeonato Municipal
Varzeano, Chaves

: Verde
e Azul, realizada segun
da-feira, feriado munící
pal, apresentou Os resu;
tados Conum ntal 2x2 Pa
[finá e O!ilri�, 5xO Unítlos
d,) Vila e, aínda, 'c:l�uej
rense lxO Sipaca e Nova

Aliança 2x3 Estrada No
va. Neste domingo, dia
:)'6, no Estádio do Nova
Aliança. às 9h-Internacio·
nal x Vila Lenzi, lOhNe
teranos x Mercearia Ja

ràguá, 14h-ArsepuID
.

x

Portuguesa e 15h-Vi�Ória
x Bangu
Pelo Torneio Interhair

ras de FutebOl de Salão,
classificaram-se às �emT
finais Vila Lenzi e San
ta Lu�ia pela, . Chave Ar

Região Noite' e Barra do
Rio Cerro, pela Chave, B·

Trofeu Brasil
ClariCe KuhÍl, atleta

de Jaraguá do Sul, adà-
'lada pela Kohlbach/DME:,
foi ci segunda· colocada
nos, 100 metros com bar
reiras, nas disputas do, ,89
Troféu Brasil de Atletis
mo (Troféu União), dispu
tadou no Ibirapúera. em,

São Paulo· . Outro parti
cipante foi. Ademir, Roes
ler, 400m dGlm barreiras.

1a.· Divisão ' iniciará
>:,��.

em agosto. Selecionado, vence
A , 'Úga J�lragua,:!nse resultados Alvorada Oxl

de ." Fút.etiol vai iniciar Nova Aliança, Rio Molha

no (;i-íã 13 'de agosto o 3x3 Botafogo e Cruz de

Ca:rilp�önato da .2a. Di-,; Malta OX3 Floresta, seI).do
vis'ãÓ'f:de' .4.madores de éampeão o ,Nova Aliança.
89, �ê:Om '9' ,,=qu:ipes partid� . PelO' Campeonato de

pante'1;:' >A rodada inaugu: 5êníor, última f(j)dada� 'ÔO

ral reunirá Pinheiros x retunio,' rloJi'esta lxI Vi

São ,Luís, 'joão Pessoa x draçaria ,Bara,o, 'I3otafogo
Amiiade (Guaramlrim)" 2xO ,Garibãldi e "Estrada

fla_raná Je Aliança, _Guara-' Nová O;x:W Paranã· Nas

ni _x Asa" BÚlnca. (Massa- par!idas �t�q����ga.rão Pa
randuba), folgandö o flo- rana x Vidr. Bara{) e Fran-

� Ie,stél_: "NO, doming�, dia c�sco de P�ulö .x CttlZ ,€Ie
23' fei encerl'ado o Cam- Malta, dOl.s Jegos eada

p�õnato '-Inr:antÜ: com 'os um com inanÇlb de 'cam�

po ,alternado.
SEL�ÇÄO VENCE
O Selecionado de Fute

bol de Jaraguá do Sul jo
gou ' segunda-feira,' dia

24, contra ·0 jÚnior do
JolFlvHlf' tricampeão es

tadual, v;encendo'o por
1 a -O, goi, de 'l',ôto aos

30 minutos do' segundo
. tempo. A partida ,houve-
se' no' 'EStádi;o Max
,Wilhelm e o p�blico pr�-.
sente' :proporcionou, um,a.
arrecadaçã,l" ,de ", NCz$
100 mil.'

.
.

Com. o empate na elas
síüeação, ein. todos os 'cri
térios, pelo Comercial,
Corticeira .' e Veteranos
(Chave C) e Amizadé ,e

Polísolda (Chave D), após
os resultados Amizade
2xO Barro Branco, Ve
teranos OxO Comercial,
Engenho lx3 Corticeira e
Caixa D'Agua 2x3 Poli
solda, a Secretaria de
Esportes de Guaramírím,
organizadora do Campe
onato Municipal Várzea

no, em reunião com os

clubes, -definiu pelo desem:
pate atràves � d,e conJr0n�
to' direto. Assim, quarta- .

feira à noite jogaram Vé
teranog x CorticeiIia ,e

neste sábado, dia �9, às,
14h15-Polisolda x Amíza
de eTêh-Comercíal ,x

Corticeira; no dia 02.
20h-jogaiFão Comercial x

, Veteranos.
'

Estas partidas definirão '

Os 19 e 29' .lugares ,das·
Chaves, para a {ase semi
final.

VoUbol feminino, venceu a·mistosos
A, seleção de volibol

femenino de Jaraguá do
Sul, patrocinada pela,

" Kohlbach/DME( realizou
na semana passada dqis
amistosos,

, int:�grant.es do
calendário de comemora

ções da semana de lara
guá, em continuidade aos

"

preparativos �pa:ra os Jo

gas Abertos de Santa Ca
tarina ,em .Joaçaba. No
dia 18 'M vi04boH.sta:sf
veno�ram a equlpe de
Itanhandu, ,Minas Gerais,'

que se prepara para os

Jogos Regionais <lo Sul
de Minas por 3 a I, o

mesmQ placar tegishado
diante· de Taubaté, na

qu�rta-feira passada.

O selecionado, é . vice
campeão ,.dos J,ásc.

'

Tem
nó comarÍ:âo 'téçruco Jean
'Carlo Leutpreçht,' au-

,

�xiliado ,p�ló " Prof. Amil-
/

'tQn ... A' eq.üi.Pe é, formada
pelas atletas Tatiani, Ge-
orgete, .Patricia, Aliana,
Adriana, Alcionir, Suzi e

Jenífer.

C.ME Schroeder organiza tiro e fufsal
o Qlímptco, campeãö do

primeiro turno e o Comer
cial 'campeão do ieturno,'
iniciaram no dia 23 a' de-

, 'ei�ão do titulo da catego
ria aspirantes do Campe
onatö Municipal de Fute
bol de' Campo - "Taça
Jubileu de Prata Cida�
'de de Sçhroeder",' com a

vitória para o COmercial,
por 2 a 1. A partida deei
siva será . amanhã, do
mingo,

.

às 15, -horas, RO

Estádio do ..Grêmio Toma-

seIH.
,

A Comissão' MunltipaI
de Espor.tes dj! Schroeder
realizou na terçà-feira
à noite reunião com os
dubes inJetessados em

participar do Campeona
to Municipal de Futebol
de Salão e marcou para'
1 Q de a�osto, encontro ,com,
os ,dirigentes das' so

çiedades de tiro, para
definir Q calendário 'de
disputas ,entre cinco par-
ticipantes.

" -

'

.'�Relój()aria. :;;',;,-".- '

AVENIDA
AS mais fio,.

.

"éstões para p;;eseotes,
,

"

/ jóias, �� "
" violões, troféus,

me�lhàs e' adtgâs "He prataria estio na '

RELO)ÕÁRIA AVENIDA

Na Mareehal ê na GetúliO >V�r:gás
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Is _lotações de Flã. Jos.é Prefeill de ClI1pá elcamii.à ·,..idis�ljfMIÍliSt6rits
• •• Será no dia 19. de agosto, à!) 8h30min, no O prefeito de Coru- mentes de hortaliças, au- trator da esteiras de pl-

andar superíor. da;. pr�f;!itura" o julgaínentQ. dº,. pá, Ernesto Felipe Blunk, ,xilio ftnaneeíro pera ao; to toneladas.
concurso público, para elaboração. do .anteprojetc do acompanhado' do Senador" quísíção de um' trator de' E aoMínístéríodo In-
Centro Administrativo' Municipal 'de Jeraguä? ',do. : Jorge Konder - -Bornhau- .

pneus 'equipado' com' pul- .: teríor. as solícítäções' de'
'Sul; Poftaria 'do prefeitQ..

Ivo. Konell designou, . o sen;' percorreu. na sema- . verizador' para uso na Ernesto Felipe Blunk ao

[úrí, cujcs membros 'são: Afonso Píazera N�t9' (pr�-. na passada gabin::tes bananíeultura, com a-' mínlstro João Alves Fi
sídente). Aristides Pan�tei!l' Lídia 'Maria Bastos.": míriísteríêis.' réívíndíéan- plícação de óleo. míne- lho foram a li�ração
CláudiQ Maier, Wolney Buzzi, Edgar Cardoso da candó recursos financeí- rat e, 'auxlllo financeiro': de- recursos, via convê
Silva, Flávio José Brugnago, Rodolfo Hufenuessler, ros, veículos e

.

equipa-r para aquisição de um .nío, que . possibíhtem a

José Ramos de Carvalho, Merino Verdi Lenzt e Sér- mentes ao município. Ao aquisição de um compac.
gio Rubens Zonta.

.

.

,
_

h' Minbislt�rio da Saúde; uma Patrulha . el tador de lixo residencial,
•••

, O 'Partido Liberal, do presídencíävél Guil er- am u ancia para o aten-· auxílio. financeiro para
me Afif Domingos,. fundou na. terça-feira ii, ,Com1sS�()

.

dímento aos' casos de

J'
a conclusão de ponte de

ProviSÓria de Schroeder. qua tem Da, presídêncía o urgência; ao.Ministério
.

aragua concreto que liga- seis
ex-vereador Gregório Alois Tíetz, que ensaiava a das Comunicações, a bairros com à. sede mu-

fundação do PRN. O Diretório de Jaraguá do Sul ampliação
.

da Central A Patrulha Rodoviária' nicipal e, ainda, a assina-
vem coordenando e já está encamfnhada a fundação Telefônica; a Secretaria Mecanizada do Fundo· tura. de convênio para
do PL ein Guaramirbn. e Massaranduba. Po�terlo�: Especíel 'de Ação Comu- Estadual de Assistência a construção! dé uma

mente o Partido Liberal vai organízar-se em Corupa .. nitäría (SEAC) NCz$. Rodoviária (FEAR), ór- ponte de concreto em

e Pomerode, de acordo com Osmar Martins. ! O mil para as obras da gão . da Secretaria dos substituíção à ponte de
• •• Pedessístas

.

guaramírenses estão' propensos Ação Social e. NCz$ 120
, Transportes e Obras, está madeirá sobre o Rio

.a deixar' o partido e. fundar o PRN, para . apoiar a mil para o Sindicato dos começando a atuar em Humboldt.
candidatura Collor de Mello à presidência. O em- Trabalhadores Rurais. Jaraguá do Sul. De acor

presárío Ingo Wagner está entre os articulado�s. Para o Ministério dos do com. o engenheiro
Mas a maíoría, pelo que se observa, �rmanecerao Transpqrtes, as rervm- Valter Gallina, adminis
fiéis' e irão apoiar a Paulo Maluf. O PDS. de Guara- dicações' de

.

Corupá Io- trador do Fear, serão re

ramírím renovou a Executiva, assumindo a presídên- ram agüízação para .

a alízadoj, serviços de ter-
.'. da o Sr. Donval Lemke- implantação· da Rodovia -raplenagem, abertura de

• •• Os deputados estaduais de Santa Catarina ti- Corupá-São Bento do Sul. estradas, patrolamento e

veram um aumento de salário 'em [ulho, passando implantaçãõ' da rota- revestimento prímârio
de NCz$ ·1.643,28 para NCz$ 11.415,56. Deste to- tórla no trevo da BR-280 em estradas vicinais

'

ríe
. tal,NCz$ 758,00 de auxilio moradia, NCz$ 526,14 pa- com a rua Roberto Sei- terra, com a utilização de
ra telefone, NCz$ 288,63 para correspondência, NCz$ deI, implantação de um caminhões basculantes, car-
1.020,51 para passagens, sendo como vencimento l!- túnel ármíco no cruza- rezadeírade pneus. motoní-
quído NCz$ 5.442,09 e como representação um sala- mento da BR-280 com valadora, trator retroesca-
río de NCz$ 3.280,24. a rua Francisco Mees. vadeira dê esteira. Os. tra-

·

• •• Fernando Collor de Mello, candidato
.

do Ao Ministério da Agrí- balhos deverão ser feitos
PRN . (para muitos e> PRM - Partido do Robert.o Ma- .cultura - doação de se- durante 20 dias úteis.
rínho). estará em visita oficial a .Santa <;atann� ,em

'6M.·. E·ducaça-.O e·l·a·bara ..prOI·etoS.'agosto, em Florianópolis. O PartIdo: fara no dla 2�
de setembro as convenções .

municipais para a cn·

ação dos diref6rios e para o dia 15 a co�v�nção es

tadual. A informação
.

do preside�te regIonal, depu-
tardo Heitor Sché.

' ..

..

• •• Parece que "morreu na· casca" o movimento
. para estender o horári� bancário em Jarag,uá do Sul,
hoje das 10 às 15. hor(is. Há· alguns meses. iniciou·se
o ·movimento, com apoio das classes empresarial e

politica. todavia, até o presente nenhuma medi'dlll>
röt tomada e . tampouco tem·se informações sobre a

viabilidade ou não da dilatação do horário. Fica o

registro. .

• •• Prepare-se.' Em novembro será e.Ihitid� � no

ta de NCz$ 200,00, comemorativa ao, Centenano da

Proclamação da República. A nova. cédula deverá
Circular a partir de novembro e terá as efígies de

quatro grandes fundadores da República: Ma�ec�al
Deodoro lia Fonseca, Benjamin, Constant, QUlntmo
Bocaiúva e Silva Jardim. E vamos emItir mais dinhei-

ró para a inflação engolir. '. .

• •• ":e horá de completarmos o ciclo de restaura

ção democrática, liderada pelo PMDB, 'elegendo UlyS- .

ses presidente". ' :e ii: mensagem do convite que o

PMDB de Jaraguá dO, Sul faz, para o Encontro de li·
,

deranÇ<as marcado para o dia 5 de agosto, das 9 às

13 horas, no Grêmio Esportivo Juventus, para deba·

ter com lideres nacionais questões relevantes e a
.

'atuação nas eleições próximas. , .'

• •• A Câmara de Vereadores reabre no dIa 4

o segundo período d� sessõe� ordiná,rias .da. L:_gisla
turá. Um dös primeiros trabalhos sera a dlScussae> �o
regimento internö e formação da ÇomisSão 'de SIS

tematização à futura Lei Orgânica do Município, ou

como preferirem, a "Constituição Munidpal".

I

A Secretaria Municipal
de Educação. de Guarami
rim está montando proje
tos para encaminha
mento a órgãos federais,
destinados a aquisição de
gabinet':!s odónt'ológico e

oftalmológico ao FAE e

a implantação do progra
ma de bibliotecas nas

escolas rurais, junto ao

SEAG. Ao Fundo Nacio
nal de DesenvolvimEnto'
da Educação, do MEC, se-

.

rão pliteados recur. pj cons
truç,ão de creche e pré-es
colar no BaiFrQ Avai, duas
salas de aula na Cor
ticeira, uma sala na Es
cola L.auro Ca..rneire> de

Loyola e retroprojetos e'
vídeo-cassetes para as

dez escolas da rede muni
cipal de ensino.
O vic�-pref9ito e secre

tário da Educação, Fran
cisco Schork, 'manteve
contacto éom o Ministé
rio da Cultura, para via
bilizar o Centro Cultural
de Guramairiin. 'O ante
projeto prevê a constru
ção de' um prédio de
tI,20m2, em do:s pavim":!n
tos, que, abrigará salas
10s q/abrigará salas pj cur
ws, arquivo municipal, bi ..

.

blioteca, auctitória, área
administrativa � demais

dependências.

Inselilação
artificial
Visando a melhoria do

rebanho leiteiro e como

estímulo à etívtdede.: a

Admínístraoão Municipal
de Guaramirim .ímplanta
rã, .em agosto, o progra
ma de inseminação arti
ficial,

-

-

Para tanto, está .contra
tando um . médleo-veteri
närio e, um técnico, além
dos equipàmentos neces

sários para o d:senvolvi'
mento do programa,

No setor, de .sa�de,
após meses de paraliZa
yã�o, .foram reiniciadas
as obra!i (acabamento) da
Unidade Sanitária da rua

João Butchardt, pel'O
DAE, .devendo estar con:
cluídas dentro de. noventa
dias·

CORREIO' DO . POVO
HÁ 70 ANOS ESCRE

VENDO E REGISTRAN
DO A HIST<)RlA DE
JARAGUÁ DO SUL E

DE SAN'fA CATARINA.
(FONE 72-0091)

,

Quase, pronta a' progra'm,ação dos 25 anos de· SChroeder
"Praticamente oitenta'

.

por c9nto da programa
ção' dos 25 anos de e

mancipação de Schro�(1er
está pronta". A .j,�c]a-

, ração é do prefeito Ade
rnar Piske, ao informar a

reaHzação -de um:l, nova

r9união da comissão or-.

ganizadorai. que é pre�
sidida pelo vice-prefeito
Ademir Fischer, que Ja
définiu por diversas atra
ções, como competiçths
de Hro, futebol. corrida

. rústica, paraquedisAi,);
gincapa, baile público
com "Os Mônacos" e

jantar dançante, este da

.....r

CAF*,SASSB
Energia eoídgosto de café.

0'" \ .J

Comunidade Evangélic�i
Luterana, no dia 29 de
s�fembro, uma sexta-fei-

.

ra. na abertura do progra
ma festivo.
As eom�morações do

jubileu de prata de eman

cipação de 'Schroooer
irão de 29' de s9tembro
a 19 de outubro. A data
do aniversário é 3 de ou

tubro,. mas a comemora

ção será antecipada para
o dia 2, uma segunda-fei
ra.

0:BRAS CONTINUAM
Como recursos própriós,

as obras do ginásio de

esportes continuam. A
tualmente está-se reves

tindo a parede e a insta

lação elétrica e hidráuli
ca,

.

mais o piJSo bruto ae
um lado do ginásio. AoS
fundos,' a lllunicipalidad'!!
Schroedense está implan
tando a i:n.fra-estrutura
do futuro estádio muni'
cipal, que integrará o com

plexo esportivo· ,

A Prefeitura, também,
promov.e a reforma· total
do Jaraim de infâAcia
Chapeuzinho' Vermelho
e reforma 'parCiâl de
outros quatro' Jàroins· da
rede municipal de ,ensino.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




