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fscolhidt 'anteproieto do Centro Administrativo. Obral comec."em i.
-... - .-. -

os:. arquitetos, Ruy: 0-9" .ferçe...feira por uni: júri' los' jurados. 'como. arquí- 'do Executivo. A construo () julgamnto, dQ.�;:' on-
raldo Sada de Almeida e' u�sign�do 'pelo Executivo' tetura, , forma plástica, cão. dar-se-é ªPs fundos ze énteprejetos« ,®u'se
Ana, Lucia Pontes, de;,Municipal ê rörmado por economia, entre outros. da -atualPreíeítura.

'

na terç,a'fei�a _e quarte-íeí
,SOuza Cíffoni, foram os representantes das ' Se- Houve, íniciãlmente.. a PREMIi\ÇÄO:,:' E INICIO ra à: tarde,:'na; presença
vecedores do concurso' cretarías de Obras ê -Vi� seleção dos :três melho- Os anteprojetos vence', da imprensa, fOlIam ': co-

o' público para elaboração ação, Planejamento,
-

Ser- res, de forma unânime e dores, na I�sca.l'a do nhecidos os autores 'com
'do anteprojeto do', prédio <víços

': Públicos,'Associa' uma segunda 'seleção' es' p!i�eiro "ao ,39.' receberão a abertura des sobrecar
do' Centro Admínístratí-

"

cão de Engenheiros � colheu pela ordern ÓS três ,)'24,15 OTNs, 162,07 OlNs tas pelo prefeito �V9.: Ko
vó -Munícípal, de Jara- ,Arquitetos, :.... Imprensá, melhores; segundo ,o re-, e 81,04 OTNs, ,qu�,serão 1 neH, quando ,bömQlogou
guá do Stil, '�scolhi'dos' CDL, ACHS e .câmara de gulamento do <concurso. "convertidas em BTNs e os resultedos.'. que .são:
• r

"',. , ;

,

Vereadores.
'

A "?scolha, foi 7 também _co:rr�gi4as, monetariamen- 19 lug�r '- 'Rtry :,Saqa de

'Prefeito de' :Corupa' "C1n71-= a,:nteprojet9" .ío- por unanimidade. te.: O trabalho vencedor Almeida é' Ana ,LúciaCif-
__,_"...

'

_'_"_'_,_,' ram analísadog segundo O anteprojeto' 'vence' l? seu autor] far'á_' o· pro: ,foni ;(Curitiba),.· 2Q �l,ugar
,

'í' �!I 's
'

crítérícs ! definidos pe', dor; .príma -pela bonita j�fo, final, cabendo a' es' >- César Martínellr ,�

',:, vat a. �rn8y,'
"

arquitetura e dístríbuíção .te, como pagto., o mesmo Cristína" Araújo:,J,.ima�Blu·
'especial. 'Projeto pera 4 valer do prêmio. O pro- menaue 39 .lugar • Cer
pavimentos, o Centro Ad- [eto deverá sofrer adap- los Baratte (jgufo, do� Sul).
mínístrativo _ Municipal

'

tacões, -modifleações sínr . O",,' yrefeito' Ivo" "

Ku'
terá '3.357m2,' 'cabendo p 1 iJ fi c a' ç õ .e � e nell deseja iniciar .. , a

dois pavtmentõs a9' Le- complementações do rn- obra em janeiro do � pró"
gíslatíve, cujo prédio' se- 'teresse público, sem íe- ximo ano e tem proposta
rá estruralmenta unido ao 'rir, a' concepção original de Inaugurar o CAM no

Jaraguá, eséolhe"Operário, Muriic'ipal ',���n�50:ded�U���Ö��;;!:
, ",." ,

" '"

�_., " çao dos 115,anos _
, de

A fase .. municipa_l, da ríno .Soares, da Jara- .Jaragué do SuL
'

Campanha Opéräría 'Bn:l." "guá Eabríl-
'

'Ca'Jmp'",a"'O',' ha�, ,d:.a"sn/S9 ,acontecerá no dia ' ' Ös ,c.oncorrehtes serão
"7- de

.

,ag<;>sto,', 'segunda" escolhidos por, uma co' ",_'--_..............._ _,_---�

feira, no C�ntro drê Ati, mis�ão. orgé):fiizadora. A, ) -V'a'Clanara"",,'O," ,

vidades -do Sesi de' Ja', Campanha objetiva pre'.. '1
raguá ,do Sul, à� 18 miar o trabalhador' p-9la'
horaS: " Três' . candidatos sua particpação .. na em'

conoor:rerão ao título, presa e na sua ccomuni'
selido, Mário Junkes, re- 'âáue. O vené'edor irá
pr-=senU!:nt� da Kol1I.bach,'

,

participar da fase' esta"
,José ,Orlando Fauro, da dual no mês de setem'
Estofados Mannes, e Ma· hJ.10,. em Flo:r:ianópoÚ,s.

O.
"

prefeito' Ernésto
Felipe Blunk. da .Corupé,
'participou na terça-féira
de

'

soI'.znida!ie eII\ fIo
ríanöpolís,' ónge 'a SE'AC

repessou.recursoe ,,' atre
"és' da assinatura de con
v&IÍios, .cabendo ,ao mu:,
nicipió' NCz$ (O rÍlil pa'.

'

ra 'a Ação Social. ' Blunk
,

.
.

. .� -

- -' . . ;
-

-

-_
.

.

[_ \;..�

vai. int�gfar a,' caravana
d,e maís de ,oitenta -

pre·
,��eitos catarinenses' que,
aco'mpanhados dn 'prest"
d�Ílté '.da' ,EletrösuI, Fer'

nando Caldeira .. Bastos,
terã€> "uma':- audiência
com o Chefe da N�ção,
José Sarney, oçasião ,em

: qU/� o· 'prefeito Gorupaen"
se" ratificará a�;, Feivindtca�
ções '�nca,minhãdas aos,Mi"
i'listéri'()s há- duas Isemanas,

,

:No' início desta semana,

o "prof.
'

,

Os-valdo, Della�
giustinâ, 'membro", 'd�
Conselho FedP-raI, de E-

�l:lCéição.�Esteve' em Co:(u·
pá, Qnd� pàlestrou sobre
",Educação e ,a' Lei Orgão
Ilic'a dos Munkiptos':; nas
'dependências' ,dã' Escola
Municipal Ah.ü�i(i)

,

Car'

'Valho de Oliveira. O ehe"

'fe do -Executivo', Corupa'
, :' énise inforfllou. que o.' de"

partãm,ento de ,obr:as
,

es'

tá ' retirficando' a'Estrada
Pedra' de' Amolár" dina'

mitando a pedreira' nO

local onde a força" ,das

águas .destruiu
.

grande
parte daquela via interi-

,

orana, ,no inicio do ano.

Na, Estrada Rio, Paulo
foi concll:lída a retifica'

ç,ã'O, juntQ COm o' 41ärga
mento e ensaibramento,
iniciada, na' administra
ção antedor..

o Mi:niê.tério da "Saúde
e' as Secretarias .. Esta,duais
de Sa'Ú€lé realizar,ão no

próxiíno sábad9" dia ,12
de agosto, o "Dia Nacio"
nal da Vacinação con

tra a Paralisia Infantil"
'...- 2a. É'tapa, onde busca'
se reunir todos os· esfor

ços pata que esta doença
'-

" seja lerradkada, Çio Pa'is,
do ---até i990.' A coôrdenação

de base de' J�raguá do
,Sul, qUe reúne cinco mu'

mClplÇ)s, éstá ultimando'
o.s preparativos pa:ra a

,campánha, onde Sie pre'
tende atingir a cober
tura vacinaI da prtmei
ra ,campanha do ano, cia'
população jnf,antil da fai

xa de zero a C;incq anos.

Nos dias 12, � 13
de > agostc, ,Jaraguá
do', Sul será siede' do 99
Encontro' Fila�élico e,

NumismátLco de San'
,ta Catarina" na SER
Marisol. Na oca$t�o
será lançado um ca�
rimbö 'comembrativo
aos vinte ªnoß ' de
Encontros Filatélicos
no Estado. Conheça os

,detalJ.1.�s na'página três.

-

- 'Em' ,180, dias agência dos Correios seFá ampl'iada
Finalmente, apôs de' super.ior, têm 2:J'6,50m2 cipais para o acesso,

marches de, vários anos;' e serã'o acrescidas em pÚblic:o.
a, Agência çJ.o's Cameios mais 345,85m2, totalizan' O pavimento térreo te"
e Telegrafos d,e 'Jaraguá do 582,35m2. rá uma área de 450m2
do, Sul sofrerá ampliação possibilitando a eleva-
e reformas· Na' segun-" A área, de atendimento ç&,o do, número de' guio
da'feira, dia 31 de -,julho, ao púli>1io, hoj'e resumi' chês para ,sete, � junto
foi assinado o contrato da a um "cubículo" de com o aUmento, das cai
com a Bi. Empre��ndirriÉm' 15m2, teliá 76,68m2, pos" xas postais. A empresa
to's' 'Imobiliários Lida, sibilitanclo maior m,:obili" vencedora da ' CONcor'

com sede em JoiNville, dade- do' pllbliC:o. O en" rência ImCla nos proXI"
,

qeu terá .180 dias para ene genheiro Marinho disse mos dia� a instalação ,do
tregar a obra concluída, éJ u e a ª g ê' n G i a canteiro de obras e eJÇis'
segundo informações do de Jaraguá do 'Sul ,ferá t'e previsão de que o

;�ngenhêiro Marin.h'0" déi praticamente 6 dobro da prazo inicial de seis me",

Seçãó de Engenharia do área da agênéia de São ses pl a conclusã,o' seja
Departamento Regional B:ento e OS investimentos diminuJdo para q1Jatro� ,

da EC1\ em, Florianópo- previstos são de NCz$ Enquanto isso; os ' CQt·
liS' 'Ás 'atuáis instala' 503.46.0,00. As novas de" reios' '1rao funcionar,
'çõ�s, inciüWa a residên' pendênCias, pelo projeto, 'provisoiiamente, em 0U
da dó a,��nfe, nO andai terã,Q duas ,entradqls prin" tro locé;!l.

'�:.�"" ,"-.

I
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I

o Sabor qUe
VQcê mais Gosta

1111 MO E�POSIWRES ,
E '

'

'.MOVIMEN!AÇ1\O 'INDUSTRIAL
A CID�E,:e, SUA..

NÄO ÀGrrE',' ASSUMA A SUA PARTE
\

'
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InformaçõesGente &
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'

dos Mannes�' máquina
de cortar grama Trapp.
Cartões a venda.
- Foi SUCESSO - O

Jornal do Almoço, trans
mitld� sábado a; partir da
Praça do ��dicion.áJ1o"
em' Jaraguá do sui, agra�
dº,u � recebeu' muitos e·

logios. , Nas 2h25min do
.

pro�ama, o especial
conseguiu mostrar Um
poueo dá hist6"t1á.' da
cultura, da arte, do' lazer,
do esporte' da cídade e

região. Todo' o Pessoal
da RBS·Ty está de para-

. bêns],
.

-:EM CORUPÁ _ Já
circulando convites dos
jovens Diana Seidel e

Paulo César
-

'

Bortoãotü,
para o casamento nó die
9 de setembro, no

.

Semi
nário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupé- Eles
filhos dós' casais Alvim
(Hellél 'Puck) Seidel e de
Antonio (Zélia) Bortelot-

". ,

ti. '

-MONICA';":' O júri
do concurso escolheu' Mô
nica Helena 'Grtltzma'
eher, do Colégio S· Luis, ,

a "Rainha dos Estudan'
tes", sábado,

-

durante o

Baile de Fér.ias, do C. A

Baependi. A segunda co·

locada e miss 'simpatia
foi Mara Rosana Vieira

(Heleod�ro Borges) 'e
terceira colocada _ Ales'

sandra ,Schroeder (D.
Magálhães).
-BRASIUANA/�9 _ O

_._-----, o - _

filatelista Roberto JOãó
Eissler participou' no fi
nal-de-semana.: no Rio de
Janeiro, da Brasiliana/89,
a maior e maís impor'
tente exposição de selos
realizada no País, este
ano- Existem planos pa
ra realizar uma ex;posi�
cso estadual tem Jàraguá
do Sul, informa Eissler.
- DALCEUS - A Dal"

cehs, tncampeã de ven
das da Feira da Malha,
dirigida COlJl muito su
cesso pelo casal Célio e

'

'Dalva Cristovão, empla·
.cou na edição de julho na

Play,boy com uma página
de propaganda da ca

misa. pólo, o carro chefe
de venda -00 empresa.,

• CASAMENTos
Na Igreja Evangélica de
S. Luzia, 19h"Evaldo Mass
e Marlene Koeníg, e, às
1ah, no Centro, Pablo A"
lexandrs Gumz e Elisabe
ta Rosália- Schewínskí.
Pelos 50 anos de vida
matrímoníal, recoebem as

bênçãos às 16h, Leopol ..
dó Thömsen é Eldith Thom
sen.
- EMAÚS - Todos oS

jovens que desejam tra

'balhi,lr nos prÓximos cur

'sos (:le Ematis, 29 semes'

tre, deverão' participar da
Escola MiSsionária que
acontecerá neste sábado,

, dia 51 no C()Íégio SãO
Luis, com' inicio às Uh.
Dia u. nc salão de tes
tas dà Matriz, bing�,. do
Emaús; 20h.

,

- CINEMA' - Sábado
às 20h, domingo às 14,
16h30 é 19h15 "A Prince
sa Xuxa e Os Trepa
lhões": nos mesmos dias
às 22h e 21h15 "Gozo A
lucinante" € "Osso duro
de roer", Segunda, 20h,
"Osso duro de roer": ter"

ça e quarta, 20 e 22h
"Osso duro de roer" e

"Gozo alucinante" e quín
ta; "Osso duro de roer".
-IDADE NOVA - A,.

pA· um Coral míslo, êom·1
posto de 25 integrantes·;
sob a regência da Srá�

_ Helga Seidel.
_ Ó 'BOnCÁRIÖ �

f

Foi inaugurada na sextä
feira, día 4, na 'rua R4i"
noldo Rau·366; a leja
"O Botícãrío", empresa
da Domus Móyeis,' ... de
Conu�á_.:

- VIOLÄO ,_ A Escol;
d� Música .da SCAR pro
moverá de . 11 a 13 do:
agosto, o 2� Seminário
de Violão, COm concer

tos às 20h, em sua sede,
Dia' 11 se apresentarão
Henrique Pínto, Ângela
Muner e Gíäcome Barte
Unt, dia 12 o solista Or
lando Fraga e no dia I 13,
duo de violão COm An
gela Muner '� Giácomo
Bartolíní. Os currículos
dos apresentadores são
excelentes credenciais.
-:BANCO DE OLHOS _

O Rotary Club de Jara
guá do Sul' abre no dia
14 a campanha de doação
de córneas ao Banco de'
"Olhos de Joinvllle.

,
Esta

semàna a comissão _ for'
mada ,pQr Mario Souza,

) Moacyr sens. PauJ() Bri

sola, Edson Pereira, Jo·

sé Amaral Pereira e

Paulo Marcatto definiu os

encaminhamentos ' da
campanha; que' deve en

'cerrar-se no dia ,19.
- XB NOrrADA - A

SCAR marcou para e día

18, às 20h, no Baependi,
a XlI Noitada do Prato
'l;'ípico Italiano, cl jantar
dançante musicado pel'Os
Sonatas. Convite custa

NCz$ 30,00 e os parti·
cipantes concorrerão a

duas passag,ens aéreas a

Buenos Aires (da Cos

mos), Conjunto Estofa-

HOJE, A GAROTA WEG
- Será eleita nesta ,'sá
bado, ä Garota Weg .a9,
d�ante concurso que.,é!l"
volverá quinz� partící
pentes de quatro empre
sas do Grupo. A premo
ção que iiiiéiäl7éÍ à�: ,:2.1
horas será nas dependên
cias da Arweg, terá a par
tícípação de: Zoleids Tuon
Alflen, Eliane Gusava, LU-'
zía C. Klein, M.arli Gon"
çalves, Matilde Cleíde
Jacobi; Roseli Ehmke;
Rosíane Medeiros Olíveí
ra, Valdete Maria Teiles,
Roselde Tissi, Elié;i.ne Mi'
nel, Bérnadete Cansan,
Darlice Mass, Maria Tere
za Fossile, Tênia 'Mada Sa
bel e Nacléria Vavassort A
música será do 4à.

-

Reden
ção e as' mesas terão. um

-

custo de NCz$ 70,00. "

GRUP� DE DANÇÁ .

.

ALEMÄO EM jARÁâuA
Um. espetáculo grã:lic1io'

_ so, de altó' nível, ',' está
programado' para o �dia

/

- 20 de agosto, domingo, a

partir das' 19 'horas, no

.Ginásio de Esportes WÓlf·
gapg W·eege";, "

junto
'

ao

Parque Malwee:
'

Tra
ta'se do grupo de' danÇa
IHNA,' da cidade de Er-,
langen, Alemanha

'

Oei-
r �' , ,

dental, formada exclusi'
vament'e por amadores. A
corréografiä, pelo que·

.

se informa, é !êx:tilJeran
'1'e'. Ö-apoio cuitural para
a vinda dós

. dançât1nos
aJ�mãés'a, 'Jaràguâ ,',": do'

.

Sul ê da Malw'ee" Malhas
'e participäçãó do -Centro
Educaéional 'Evangélico
e dos Grupos '!Folclóri'
cos Nà$cente dé Tradi'
çÕes ,

Getrriânicás, ,Germâ
nico do. CEE e FÇl.milia-

níversaría neste sábado,
día 5, o amigtO João Va
SeI (<;linho), no dia 7, a

Srta Marli Maria Frenz-
'

ner e dia JO, o Sr. Hel·
muth Germano Moritz
Hertel, ex-preíeíto de
Senreeder.
- POSSE:_ O Centro

Integrado de Proííssío
nais Liberais, através' do
seu Departamento Social,
realizou ontem, ,jantar
dançante de posse da no

va diretoria, no Juven
tus, com música de

Leopoldo Musicál ShoW.
- TOQUES - Dia 12,

no Salão Paroquial de'

Corupá, o Festival da
MÚSica Sertaneja, às 20h"
. .. Fundou"se em Ceru-

• - I

. Parabéns Jarag�á, do Sul
Á ddadé fíca mais perfumada' com a

abertura de x;nais uma lojá "

O BOTICÁRIO ".
A DOMUS Móve,is fica honradà �m participar
de mais este empreendimento.

J6188, relógios, pulseiras, anéis, a.ianç�,
pratarIa, artigos em �uro e

I

tudo o mais para

ptesentei na

__Rel'liaaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nQ 9

DOM U S
Móveis sob Medida

(0473) 75"1148
C?rupá·SC

UMA JÖIA NINGU:eM �SàUECE_Loja
M,amãe/

r..

Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juvenis e

. bebé para a estação outono-inverno.
-

,
'

R. Rio Branco 168 -, Fone 72-0695 - Jaraguá do Sul.,

PRESENT�!'

JÓIAS, RELÖGIOS, OClJLOS DE SOL
. E' PRESENTES.

Rua Marechal" Floriano n.9 29 - FOße 72-UH 1 .

--�-�--- res.
� "

.� Ca�inßoSô C r·e a ç ,õ·e s'
'

.

. H. e,,[g-8
•
'_ -

1

Infantil e' GeStante- -,i
,','

-
•

PR0&TA ENTREGA'
-: -'r' .,.,--_,

'Äveni'àa' @ettin� Vargas; 91
� - .,...'- ... .. .. ," '"'-

Rua ,Joinv-i�le 2.089 - Fone 72-1157
-1" ....

,-... r.- .. � �

Jaraguâ do Sul
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Encontro Filatélico val reunir coleciola�ores de· toÍlt· o ..

·

(stad.f �
t .

' . .

� • /">.
•

, gllá' do sei, construída cíe dos Correios' de,. ja:
-

no Inícío do século, A tag-uá do Sul" aos qUe de
. 'lemõ:rança é. oportuna, sejarem enviar' suas, cor-
posto -que a ferrovia. foi r

respondêncís],
\

obll:t�rh-•

O meio de transporte q/. du-
'

das com um carimbo' eo-
rante muíto, anos" le-' memoratívo,/Ele será de-

,VQU até, J,araguá do, Sul . pois recolhido à
.

Brasí-
a correspondêncía postal, lia' onde ficará a dispost-

_

O carimbo estará a diS- cão
"

POr três 'meses' no

posição no local do e- serviço de .marcofilia .da
vento, assim como duran- ECT, sendo em seguida
te esta semana, na.Agên- encínerado-

',PeJo segundo ano corr

secutívo, Jarag1iá do ,Sul
será sede' .de Um. even

to que reúne amantes da
filatelia e numismática
de todo o País, O 909
Encontro' de Filatelistas
e Numismatas de Santa
Catarina reaIizar-s-e-á nos

díes . '12 e 13 de agosto,_
na SER Mansol. Durante

: o domingo [dia 13), have
rá 'uma Mostra Filatélica
de colecionadores catarí-

nenses, já estando con

firmadas as coleções "Rio
Muni" de Luís Cláudio
Fritzen, "Animais Domi
nantes" de Mauricio Soa
res, liJoinville" de Bruno
Ehrhardt, entre' outras.
Na área da líteratura fi

latélica estarão expostas
a coluna Filatelia (do Cor
reio do Povo) assinada
por Roberto João Eissler
e, também, a do jornal "O
Estado'.', de Luís Carlos

Frítzem.
Durante o Encontro

estará funcionando um

guichê filatélico dos Cor
reios, onde estarão a 'dis
posição dos ínteressados
todas, as emissões deste
ano; é uma oportunidade
que todos ter,aio pára co

meçar ou atualizar as

suas coleções. Haverão

ígualmente, aííccíonados
dispostos a trocar selos
e moedas, assim como
comerciantes com farto
'material filatélico (álbuns,
classificadores, pinças,
selos raros. entre outros)

.

e numismático (cédulas,
moedas, de diversos �pos
de metais, catálogos ' e

todo o material necessá
rio aos numismatas) .

Este Encontro marca
os 20 anos de lutas na

divulgação de um: hobby
aue "Instrui, educa e

,

diverte", diz Roberto
João Eíssler, presidente
do Clube Filatélico e Nu
mismático de Jaraguá do
sul.' Na ocasião será
lançado um carimbo co

memorativo, tendo como

ilustração a' antiga Esta

ção Ferroviária de Jare-

. � . ...

jchr�eder inaugurará:obras no· jubileu
.

�.....Lançamento da
-

Schützenfest no dia 25
o estádio localiza�e �

� ao
lado do gináSio de '.espor
tes.-

-

A Prefeitura Municipal
de -Sehroeder vai inau
gurar no dia 19' de ou

tubro, por' ocasião das
festividades .dos vinte !=
cinco- ,anos' .de emancipa
ção p'oli-tica;,,ªdmini�ra-·
tiva, o' seu moderno es

tádio, (lotado de toda in
fra-estrutura, com alamo'
brado' e pista semi-ofici
al 'para a prática do
atletismo. O p]1�fei{o lA·
demar Piske informa que
grande parte dos feste
jos terão aquele local
como palco, onde aconte
cerão, também, .u,ma ou

'duas' partidas de futebol.

o lançamento da Schu
etzenfest se dará com

bandas, danças, � chope,
no que se farão presentes
as sociedades' partící-

.

pentes, ímpresa, autorida
des e convidados especi
ais; Dezesseis sociedades
já confirmaram a parti
cipação e outras estão
em vias de fazê-lo.

Estâ marcado pera o

dia 25 de agosto, o lança
'mento 'omeial da Ia

,

- Schuetzenfest, no Agro
pecuário. A �esta do ;I'i!0,
que reviv-era as tradições
,germânicas 'com t�<? o

seu esplendor, reunua, as

sociedades de Jaragua do-

,Sul" Corupá, scnroeder
,Massaranduba e Guara
mirim, para competições

. iIidiv.iduais' e coletivas
no :período de 13, a 22

de .outobro. no A,gropecu
ârió, onde acontecerão,
também atrações para
lelas, bandas e comidas

.típíeas. ,

Ceag é Amevi promoverão Desenvolvimento Gerencia�1

A ,municipalidade;'� tam
bém., 'está libirando:�o
tráfego a POPle -sobre' _ o
Rio' Braço do �Sul,' 'cons
truída em concreto \�' que
fora arrancada, pelas. en

xurradas do início do ano.'
Defronte o' prédio da - Pre
feitura, vem sendo'" exe
cutado o ajardinamento,
com Ó calcamento 'do .pá
tio com lajotas. O, 'em
belezamento será, inau
gurado também em ou-

tubro.:
' . '

Os estandss de tiro s'e

tão montados aos fundos
do novo .pavtlhão de:
exposições, onde, serã'o
realizadas as disputas
com chumbo, Hexa e
tiro' real,

Massaranduba forma, Grupo de 'Idosàs
ds e BemtEstar Social da
Prefeitura Municipal' re

cebe as Inscrições até, o
día 15 de agosto; das 8
às 11h30 e das 13h30 às
11 . horas, com Sônia.
A administração Dávio

Leu/Raimundo Zimdars,
firmou convênio com" o

Laboinass .:_ Laböràtátio
d� Análises Clínicas Ltda,
para prestar assistência
laborãtorial'

-

äS'_ iJ)essörusi
.

carentes e que não tenham
r�almente condições de
custear ãs d;�spesãs qOS

Cresce em todo o mun

utilização de técnicos de
-

do, a preocupação na

chefia que permitam. um valorização do idoso, pes-
rendimento adequado a sOas, experient-es e capa-
este esforço. zes : de -uma participação

na vida -socíal da comu

Destiina-se a profissio- nídade. Em Massarandu-
-nais -que atuam ,em empre- ba está. sendo criado um

eas pÚblicÇls e privadas Grupo de Idosos, que
e as inscriçõ?s poder,§i'o ser objetiva a realização
feitas junto a Comercial de· 'Nm trabalho int�grÇlçlo
Floriani. na rua Venâncip e de reconhecimento
da Silva Porto 353, ou pe- �lo muito que contri
los telefones 12-3868 e buiram para o engran-
72-1492 com a srta Lea-, deCÜllento . do, 'município,
,ne até o dia 14 cl? agosto, - nas 'múltiplas atividades.
mediante o pagamento de . .Q Departam�nto de Saú
uma taxa de NCz$ 150,00
pOr pa rticipante:.I

o Centro de Apoio de 16 horas/aula, minis]
'à' Pequena e Média Em- tradas �ntre às 19h15min

presa de Santa Catarina e 22h30min.'

(cÊAG/SC), programou Objetiva oportunízar a

pera o período d� 21 a revisão do' conteúdo' ad-

25 ,de agosto, curso "De- minist rativo e do relaci-

senvolvimento Gerencial", onamento' interpessoal,
nö,. auditório do. Centr� estab-?lecer mecanismos

Empresarial de Jaragua de sincronização, . entre

do Sul, promoção conjun-. os objetivos individuais
ta' com a Assoeiaçã'ci Co- (chefes) e o-rganizacionais
mercial da Pequena e (superiores e subordina-

'Média Empresa do Vale
.

dos), 'e�;timúlar um pro

do Itapocu (AMEVI). O, fundo s-?-ntimento' de in'

curso se rá conduzido pe- teresse pelo desenvolvi-
la professora Clarisse mento da competência
Leal Freita,s e contará. gerencial' e de :um ap::r-
com uma carga horária feiçoamento contínuo na

,

, . ..}exames.

Festival do' Folclore dia' 29 'de' agosto
De:éss-e,te unidades -pantes são: Renato Pra-

esçolares participarão do di, Abdon BatiSta': Julius
Festival do- Folclore, Karsten, Heleodoro Bor
evento que integra o ca- ges, Duarte . Magalhães,
lendário cultural da re.gi-, Rolando Dornbusçh, CIp
ãà e que desperta na "Mário Krutzsch'�, Alvino
criança a -valorização e Tribess, ,Elza GranzpHo
o respeito ' às tracUções. Perraz, Joã,o Romário Mo
O Festival .

dö" 'Folclore reira,. . Centro Edúcélcio
será apresentado' no dia nal Evangélico,

-

Albérto
29 de. agosto, às 19h30- Bauer, Anna Töwe_ Na
min, n�-Ginásio de-EI?Por- gel, C:(istina �arcatto,
tes Artur Müller e· ,_às. -Div.ina Provid,ência, Ro-
14 hora:s do'- dia :)'0.

.

,bs ..dólpho Dornbusch e

estabelecimento pa1-tki- � ÀPAE.,
.� '� .. -. � .

-:':' _- J:��-

Alergia Clinica·
Dr.Antonio·Schmidt

Formado pela Escola de pós·graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratanlento de Asma, Bronquite· Rinite· Espir�os;.-CDdeiras nos olhos, nariz, ouvidos
I e garganta, Tosse· Resfriadus constantei . Sinusite alérgica,

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchações, coceiras, picadas de .nsetos '

feridas na boca,

Alergia a alimentos, medicarnentos' ao sol e ao frio,

Erupções cive,'sas,

Preparo de vacinas· Testes Alérgicos. ,,1'9"'8 9·
-'-,

too ANOS DA REPÚBUéA
- 70 ANOS, .Dó 'iCORREIO- DO PDVO",

Rua'7 de Setembro, 52b F-one (0473) 22 5475
BIUmeililLJ SC
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.:::rU:I�':ei:e/S:�:��!rt�in:o �e ';:;:f!� . Pro'el:"alDas de Casamenlo's ada e r.esid.ent-e na, R1li

'dra;' Suell' Sleverdt" Sevígnaní Dallagnelo _ ,

.

.

Francísco Stin2hen,. em.··

-t.le,
'

bra'sUeirQ, _sölteiro, .E.la, .. ,br,asileira, sol1ie.ira,.
Barra do Rio Cêrro, nego

�
MARGOT AD�A-GRUBBA'LEHM.AN'N, Of··..&a·l te' dístríto fílh 'd' L'

'm.'e'cânico; natural. <je Ja- s<:!cre,tana, natural,de .'
:Ja-

n;1 .. , , I a ,
e

.

au;

, T dc S I d 'I
do-Registro CiVil do 19 DlitrllQ da Comarca �e iara" to Bento e Otílía Benlõ --

..

ragU:á. do Sul;'. �omlGll,a· ragua
c o, ur,

,

. omící í- guá do Sul, Estado d� Santa Catarina, BlllslI, faz sabe'r Edital 1'6�153 "de 26.07.89
do e' residénte na

.

.Rua ada e residente na -Rua u
..

ii6a're'chal Casfeló Bran- J,oinv.me, nésta
. cídadé,

qt e com)la:rec�nm em Cartór!Q �xlblndo' os deeumen- Cópia recebida 'do cartó"

��. 'em schroe'der, Il'�ste fIlha d.e �lisdo, Síeverdt !�s �xlgldos p'ela let, ,ii fim d� se hal>1l1tarein para rto de ApucàNlna, parani
�_.'. .

. ,_
e Marina Síeverdt ....:.

casar, os seguintes: '

.

r Luiz Carlos de Oliveira é

Edital 16>.745-'de
.

2S:Ó7.89 de, filho de Zeni Alves Ed,i-tal 16.749' de 26.07.89 Aparecida
.:
Denis

. ',Gu111�:
Elvls .Sebasnão Antunes Antunea j, Elia Borges Arec1º- �ck e' Darci Mil· Ele, brasílelro. solteiro
e Ieda. Simone Pienna.nn Antunes -'

-

bratz-
-', - . industriérío, natural .'.: a�

Fa��� à.��� hol�:,,' OS,' ,. ElE�, brasileiro, solteiro, El�, brasileira, sotteíra, Ele, brasileiro, viúvo, Paranavaí, Paraná, do-
.

Sr. João Va�;,el, Sr, Ni- mensageírc, natural de dq lar, natural de. .rare- índustríárío, natural de
mícíliado �'residén:fe" na

valdo Luiz P�trY, 'Sta. O·
Lages, neste Estadei, do- gu� -do Sul, domlçiliada oe Massaranduba,' neste

RUa .Joínvílle, 1,1351' nesta

lip.dina Lira Garcia (Gua- mícíüado e r'�sidentte r�sldente na RUa Roberto Estado,' domiçiliado e re-
cidade, filho -

de
: José

'�ân1i,till,l), S�: ,AlvArQ. na Rua Antonio Carlos Zíemann. 2.19?' nesta cí- sídentg na Rua',
,_

Bertha de Oliveira e'Gleidé Van"
.

S.tínghen, srà: Càtarina Ferreira, 738, nesta cída- dade, filha de Arí José Weege, 311 em Barra zo de Olivefra ....:.
.

Ersçhipg( Srta Vpldinéia Piermann ,� Gertrude do Rio
.
Cêrro, neste dís- Ela, brasileira, solteira,

Stf�be!; .Sra-, Jd�pice Kanzler Piermann - trttQ, fllho de Harry Beck auxiliar de escrítõrio,
Neçkel,

.

sra. Marina . N�SC� '-:! Renílda Kiekhoefel natural de Apucerena,
'Schwartz_ Boss, Sr, Fran· Edital 16.746 de 25.07.89 Beck;o...:o. Paraná, domiciliada oe

1"1'SC9... ,PI'nto." Débor
..
'a Cris- 10 de 'Julhó Nil n H

.

b'
.

-.

I
",

.

id t A
><. .. P

_

1 filh'" G
.

I
so oro Urgi e ria -Ela, brasileira, solteira,

resi en e em puearana,

�í_na,' ,CaJiI,lpe�trinJ, J9rge 'ame a,
"

a de �rã· Goltz
.

costureira, natural, de Paraná, íilha (le' Luiz

kítzberger, Olinda Leier, Id19 (Rita) dlba Silva Ele, brasileiro, solteíro, Corupä, neste Estado,' dO� Artur Guírro e Maria, A:

Ajdrovendo lMat.carin�.· de Ju O
.

operário, natural de Ja- mícílíada e residente .na parecida Morotí Guírrç �

.

Dia ,06 de agostQ , De(Nbora, filhã �e Adéli- raguá do Sul, domiciliadó Rua Pastor Alberto" Seh-
Sr.,Victor Bauer,-Sr. Mo· ·no orma) Sçhwättz e resl"d'ente e"m RI'O da' Edital16.754 de... 26�n1·'�.�9

,. ,
"

18 d J Ih
neider, 87, em Barra (lo

Y "-

...ac.ir. Dumc.ker (Joinvil.le),
e U º LuZ I, ne'st,o dI'sirI''to, fl'lho R

À • Eder CorneU"" O.t.t.0- . é
. L' u' f Ih a'

-.;; io Certo, nestê distrito, -- .

Sr.a.. '., Terezinha ,Zapella ean ro� i o é OSma- de Hel'nz Hornburn e Ag- f I
Milla- Rudolf

.

_

'

(M') Sl...h d
,.. i ha de Lauro Milbl'atz .' � -

Soares, Sra, �ês steinert, rmo I arb jl.
. nei er nés Mathes Homburg �

e Lucia Milbràtz � E'le, 'brasileiro, soltéiro
Sr" Artilanö Píé::coli, Sra. 19 de Julho Ela,

. brasileira, solteira, repres"?fltante comeroa1:
Milda Behrens; Sr, Osmar Andérson, filho de Ali- operária, natural de Ma. Edital 16.740 de 26.01.89 natural de Jaragu4" dQ

GaQÇ>tti (C:l,lritiba). rio (Sandra) UUer; Ja- ripá·Palotina-J>araná do Elmo S�hwarz e Ana.' Det· Sul, domiciliad<;). .� .. resi-

J)1a 01 d,e agosto ' qüeline,'" filha de Carlos miciliada � residente. em nerski
- -

.

dente na Avenid� Mare:

Sr. Eduardo Ferreira (Iracema). 'Iheis$ Rio da Luz I, neste dis- Ele,
.

brasileiro, solteiro chal Déodor_Q, 3.0,1. " � nesta

Hom, Sr. José .Steilein 20 dé Julho'
'

trito, filha de Oscar Ri· lavradpr, natural de' Ja� .cidade, filhQ -g� Alwin

NetQ, ,Mérçia DQ€ring, Débora, filha ae LeOné· cardo Goltz Filho e Orlan- raguá do Sul, domiciliado OttQ � Francisça ,Ot� -

Marcello Socreppa, Sra. sio (Dorly) Meisen; A- da. Marta Gieseler Goltz - ce residente em Três 'Rios Ela, brasileira, solteira,

lY.taria, Maria -Ma'dalena Une, filha d� Nelson do Norte,
'

neste distrito, �ngenheira química., 'na-

Va�el Stupp (Blumenau), (Lucila) Zipf Edital 16:147 de 25.01.89 filho de ,Willy Richard tlnal de Jaraguâ',' do
'Mariana Moreira. 21 de .Julho Luiz Ferrazza e Rita Vol- Eduard 'Schwarz e Ana Sul, domiCiliada: e'·: resi-
.'

Dia 08 'de' agostö Marcelo, fillIo Çle' Lo- pl 'Ellgelmann, Schwarz - ' dente na Rua �-:epitácio
,Vereador José Gilhertp :ri (Marlene) dã . ,G!aça; Ele,. hrasileií:o, solteiro, Ela, brasileí.r�,' �Qlt=ira,' Pessoa, 1.070 nesta çj.da

MeneI,' Sr. Walter Bar- Aline, filhà de Adêmir pedreiro, natural de Jara- lavradora, natural de ,de, filha de Jóâo Germa

têl, Sra. Lúcia Mendon· (Maria) da 'Silva; Ra· guá do Sul, domiciliado e Massaranduba, 'heste ,no ',Rudolf e Ma'ria Ma·

ça Gonçalves, Sra, Astrid fa'el, filho de' Valdelírio, residenfe em Braço Ribei· Estado, domiciliada e re· tilde Grimm RudoIf ..... ·

Hiendlmayer" Sr.
_

Ermes (Rosa) de. Aguiar· r,ão Cavalo, em Nereu sidente"=m Nereu Ramos,' EdItal 16.155 de 31.07.89

Kuchênbeck,er, Sr., San�ro. 22 'de Julho . l\amos, neste distrito, fi- neste äistrito, 'filha de Rogério Luis ,Goll(;aiv� e

nei . Garcia, as' ,dênieas
-

'. UlyoIi, Augusto, filho de e Estanislava Urbansky Clemente Detnerski e A- Célia Regina Ementöifer

lsabela e' M'iniána-filh.as Sandro (cri�iarie) '. aa lho öe Joaquim Ferrazza ppolonia Kammer pet- Ele, brasileiro, solteiro

de' Luiz, RÓbe:rto ..(Tânia SiÍvà.; Tiago, filho de Ja· Ferrazza -_ n�rski ...:.... empresário, natural de ,Ja:

Espezim) '13ôrbosa, _

'em ntiário '(Itaniar) de Andra- Ela, brasileira, solteira, Edital 16.151 de 26.07.89 raguá do Sul, domicíliado

Fpolis; Röb�rta Bianchi, öe;' CaroliÍ1€, filha .

'de operáda, natural çle Mas- Hllberto 'Schwarz e Tere- e residenté .na 'Rua: José

<Adriana Reeck� Sra. �ra ,Curf (Edeltraudt) Dorn' saranduba, neste Estado, zinha Detnerski' Theodoro Ribeiro, 651,

boster Chaves,'Guilherm� 23' 'de' Jú}hö domiciliada e residente Ele,' brasileiro, solteiro, nesta 'cidade .filho·· .He

Grösskopf Ne�'o (Jlle), Francielé, filha' 'i:re Ar- em Braço Ribeirão Ca- lavrador, natural de Ja-' Hólando Marceliöo Gon-

Dia Ö9 ae agosto .

Quino (Ros'eli) Backmánn; valo, em Nereu RamoS, raguá do Sul, domiciliado çalves e Felomena' Seh-

/ Sra, Mônica Schmidt Cati'a, filha de Vilmar neste Distrito, filha d'e e reSIdente em Três mit� Gonçalves ...;..;.;'

M�negQtti Schünke, S!. (élia,n:e) _Morett! Antonio Volpi 'e' Ana Rios do Norf�, 'nesté dis- Ela, brasileira, solteira,

Alvaro Wischral, Diva 24 de Julho " VolQi - trito, filho de WUly Ri-' do lar, Iiatural de 'lara·

Monöini, Sr, Ovíc;lio Nu. Jaison, filho de Irineu. chard Eduard Schwarz guá do Sul, domiciliada

hes, Sr�, Ertha . Schünke, (Evalnilda), Kitzoerger EdUàl 16.148 de 25;01.89 Ela, brasileira, solt�ira, e residente na Av. Coro·

Dia lO de �gosto 25
.

de 'Julho, J'osé Paulo Espindó]Ja. e ·lavradoia,'natural de'Mas- neI:Eugeriio MülleT,�5�l'em

Dr.. i>�dro l'éry Masca.
.

Anderson, filho dé Mar- Eulanda Gustmann sarandu.ba, neste Estado, ltajai, neStê Estádo;- fi-

tenhas FHl}.o (S. Paulo), cos (Crl:stina) Erdr.naIln; Ele, brasileiro, solteifo, domiciliada -e residente lha de 'Viêtór Berna:fdes

, Sra., Josefa SUva; Sra, Ma-
.

Franciné, filha de o�ar policial mil.itar, natural em Néreu Ramos, n�ste· Emendörfer ;e.' Célia fLen·

ria Arlete Krause, . Srta, (Zeneide) da Silva; Eliane, d'e Barro Branco-Lauro distrito,
-

filha de Clemen- zi Emendöifer , . .....:.

Márcia C. Beldarrain, Sr, filha de Rosalvo (Sonia) �üller, neste Estado, do- 'te Detnerski e Appolo-' Edital 16.756 de 31-07:89

Artur" Wilson Stlnghen, 'de Moraes; Patrik" filho miciliado e 'residente na nia Kammer Detnerski � 'Sandro Marcelo -dos:San·

Luís, Carros < Hinter�ger, Jos- (LUci) Pires; .Bruno, ,aua ,�ntonio Ç,arlos Fer- Edital' i6.152 -de 26.01.89 tos "e Alessandra Filbiola

LoTi Döge;, ,El:V-ira 'yieira filho de' Frank (E4J!a) reira, 22" apto, 44, 'nesta 'José VU..,ar lork 'e Iso· Ballock Grossklag\3:

e Karlan :Rau, _

Murai;'
.

Leonardod;
.

fGilhO�' ci<;lad�, ,fnpQ de Ananias 'lete "Bento
. Ele,· brasilei-ro, soltêtro,

Dia ii de agosto de' I:éOpotdó (Na ir) ßS-' '-!;AntoniO; Eßpind,oJa >e Ma- Ele, brasileiro, sölteiro, iridustriário, natüràr"''';de

Sr, Adenor ' p.aulo ser;. Frànkli�, <fi-lho, < de' .. , '�ria"Efena 'Nowaskl
.

Espin- .

padelr()!
-

natlir_ãi 'de' Poço Schroeder, nest'e h-isia:do,

Wunderlich, Dr, . .sávio
. Geralaó (Angela) ',VleHa;., doh."':::_

.

Preto,' lrineópolis,
- neste domiciliado' :'.� ,resfde:óte

Murillo Barreto de Aze- Mayara, Íl'lhä' '-de' 'Odairf:í}�i�:[,'bra8ileira, . sõJteir�,
.

'Estado, 'domicíliàdo' e --re- na Rua 6Ö2.iF�9 f,51, 'Õem

.

\'tMO" Sfa,
.

Clara Hane. (SandI.a:l._RflW;i��:::,.""",�,· }i�'fe,ndeS:loÍajJlatural de 'A· Stinghen;' e,:m Barra do _-João �éSS?a;" nest� ,'dislri

manrl, sr, Wigandö, Ba.\l. 26" de
,

Julho'
::> '_ ,.".grOlândié!, �este Estado, sfdente na ''lua 'FranCisco, to,' fUno de Atir, 'dos

mann (JIle), Merli Gaeçl- .�:-: p;la:mlf�,. Ilho de �_�e.', domiciliaâa 'e residente Río
- Cêrro,./i1e§,t� ,il.istrito, Santos e Augustíilhà"Nil

ke, Romeu J�nge".E:����y, '.' sjo l< JA�;!��) ,E:�uteno�' ria E-tia ,',A.ntonio ,Carlos' 'cfÜ}1fo 'de '.aldö 'Iótk -e za-Silvestre-'doS=:Santos-�

EClit Benz, paniel �tttéri-' Rosangeia, 'fÜha ',GI!e Geral FeJ,'feir9, 22" apto, 4�� nes- 'Aurora' NasCiiiren.to
..

Io"rk Êla�/tJ)rasileita, sbltéÍra,

<!ótlrt tuciano, Josiane 'ao ,(Lorena) ,L:uy� Jorge ta Cidade, filha de Artúr' nEla, brasileira, scilt�üra, esc'iíi'u;fár-la,' natudú' {de

Criltina' Zehnder, Juliana Filho, .. filho <ie, Jorge Öustxu'ann e Gerdà
.. Güst" 'comerciária, natural -ö� .-Jatagti-á -d0'::$ul" doliiiêßía·

'--, (Clarice) Franzener mann -
-

Jari.gúã' -do 'Sul, ,'d-omidli- l;(-tt)'n(ilWi.o -pãf>,";-8S)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dividas' dI HosPital S.IIIADil clm III'S' e FCJS supera ·ICz$ 368::mil
. 'o -

Hopital: Munícspal
Santo

. Antônio,
.. através

dó:' provedor Sydneu Síl
vio

.

Finerdí e da diretora

.

(ConcIúSãó da pág. 04)

da . e residente -

na Rua 25
de -julho, 189, nesta cida
de, älha de Jorge Gross
�l�gs �'e Marilda Rosemale
Balleck ,Grossklags -
EdttàI-,·16.7S7 de 31.07.89
Celso:' :l.enz e EÍlane Bahr

.Ele, ..
' .

.brasíleíro, sö'tfeiro,
torneiro mecãníco, natu
ral de Jaraguá do SuL
domícilíado e residente
na . .Rua .Francisco 'Todt,
n6� nesta cidade,

.

filho.
de Arno Lenz e Elsina

.

Gessner Lenz -

Ela, � brasileira, solt·eira,
comerciária, natural de
Jareguã do Sul, domicili-

-

ada e residente na Rua
407. n9' 133, em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito,
filha de Levíno Bahr e

Rita Klein Bahr -
E para que chegue ao

conhecimento de todos,
maadet passar. o presente
Edital,. que será publlcado .'

pela imprensa e em Car
tiil'lo,. onde será afixado
durante 15 dias ..

de servíços Internos Ivo-.
ne Gonçalves da. Luz, a

presentou ao Conselho
de Admínístração Muni
cipal Um relatório acerca

da situação geral do
nosocômío, .onda ressalfa
que em janeiro, no iní
cio do atual governo, a

dívida era de NCz$ ....

190.771,49, dos quaís fo
ram ebatídos NCz$ .- ...
22.902,00 de duplicatas,
dívidas diversas e

-

férias.
.o grande. problema é o

. INPS e FGTS em atraso,
que são acrescidos men-

selmente de juros e corre'

ção-
Segundo relatório' apre

sentado, calcula-Se que
a dí-vida já esteja supe
rando os NCz$ 350.000,00,
fruto do FGTS atrasado
desde 1974 e INPS desde
1981.

-

Ainda na semana

passada, OI hospítal gua
.

ramirense foi notificado
em juízo o pagamento de
NCz$ 56.560,00, refer-ente
ao INPS de 01/71 a 04/

.

83 de um parcelamento 'as

sumido e não pago pela
admínístração anterior.

Custos da Oll chega·a HCzS 1'3D mil
A implantação da Uni

dade de Terapia Intensi
va (UTI) jilh:to ao Hos
pital 'e Matemíddade São
José, terá um custo de
NCz$ 129.430,44. Infor
mação é dó empresano
Alfeu Garcia, da Comís-
�ão de instalação da.
UTI, revelando que todos
OS equipamentos foram
adquiridos, à exce

ção do gasômetro, que já
está sendo importado. A

inauguração .

acontecerá
nas próxímas semanas.
O valor será rateado

entre a Prefeitura Muni
cipal e as empresas. A
ACIJS formou comissões
de empresários para a

busca dos recursos neces

sários à parte que cabe à
íníeíatíva privada.

A entidade ouviu, na

segunda-feira, um relato
do seu representante -no

Comdema,. Jaime Richter,
que apresentou o que·
está-se Jazendo em· de-
fesa do meío-ambíente
e o plano - de setorização
do órgão.

Eia' outubro, o I' Movimento' de Arie, Ciência e Cultura
A Subunidade de En-

sino da 19a. Unidade de

Coordenação Regional
marcou para o dia 18 de
outubro, �IÍl local a ser

confirmado, o I Movi:
mente Arte, Ciência e

Cultura. Inicialmente
de 4 ii 29 de setembro,
ta1 trabalho

_

será' realí
do a nível de unidade es-

, colar e dia 18 de outubro,
envolvendo os estabele'
'cimentos de Jaragué do

'Sul,
. Guaramirím, Massa

.randuba, corupá e Shroe

.d,er, sendo a' clientela

'. Após rodada de
-

neg<;>
-dações de mais de oito

horas, .-os presidentes· dos
.sindicatos das. categorias
profiSsional 1� patronal da

,construção e do mobiliário
'fecharam acordo coletivo
de trabalho que tem da

ta-base em 1 C} de agosto.
O acordo envolve o Sindi

cato dos Trabalhodores nas

Industrias da Construção
.

'= do' Mobiliário de Jara

g�1Í do Sul e· os Sindic�
to's' patronais de Jaragua
do Suf, Gu�raIÍlifim e São
Bento do Sul, -o. pr.eªidente
Clémi:mlé_ Manne�, desta
ca -diV'3l'sas

-.

melhorias pçi
,In .. a_ clélSS�_ trabalhado_ra,

professores e alunos do
pré-escolar, 19 e 'lJ graus
de .. colégios, escolas bá
sicas e multísseríadas.

.Bsterão sendo epreserr
tados cento e' cinquenta
e três trabalhos de alu
nOs de toda a microrre
gião e os trabalhos onde'
forem sistematizados
conteúdos matemáticos,
índependenta do grau,
apÓs seleção- .pederão par
ticipar da Feira Catarí
nensa de Matemática, que
ocorrerá em novembro.

apontando 100% do IPC
de agos'to/88. a: juJhö/89, a

partir de 1 C}
.

de agosto, so

bre os salários de agosto,
o que equivale a' 1.004%,
mais 10% de produtivida-
de sobre os' salários já
corrigidos. Com i:sto o

aum�nto dos horistas pas
sa para 1.225% e dos
mensalistas 1.115%.

Outras conquistas apon
tadas por Mannes as ho'

ras extras\;mn�'tli.as úte:s
e compensados ser,§'O pa

gas com' o aCréscimo de
55% sobre o varol hora/

. tn":!nsal; o prêmio aSisidui-
clade, a partir de .19 de

Este Movimento busca,
entre outras,. despertar
para o ensino integrado
das diversas áreas do
saber, intercâmbio de ex

periências e conhecimen
tos, incentivar o desen
volvimento doe habilida
des para a confecção
e a manipulação de habi
lidades para a confecção
e a manipulação de ma

teriais instrucionais. as

sim como desenvolver
a capacidade de, criar,
valorizando também a

cultura popular.

agosto, pagSa para 12%
do salário mínimo; a licen
ça remtlIierada para di

rigentes sindicais - efee
vos e suplentes :.__

passa
para 12 dias; podendo ser

reqlltsitados até três
dirfgentes sindit.ais po':c

.

empresas.

Além disso, o nosocómío
· vem sofrendo déficit to
dos os meses, sendo o de
maio no valor de NCz$ ...

1.704,47 e o de junho
3.423,87 cruzados novos.

O "Santo Antônio" de
para-se também com o

baixo número de guias
de internações, o que o

obrigá a atender carentes
gratuitamente. Também
são insuficientes o núme
ro de fichas cedidas día
rlamenta pelo INPS, no
total de '41· .Para fazer
frente ao . déficit. a. Pre-
'feitura tem auxiliado.íínan
ceíramente para a cober
tura da folha de pagamen
to, do plantão médico e

outras despesas.

iNICIADA A AMPliÁ·
(:ÃO' ', .. _

Começaram ésta sema-
'

na as obras do novo centro
cirúrgico, .num . total. ' de
252m2, em . dois. - pavi
mentos de 126m'2. 'AF'un'
dação Banco 'do Brasil
líberöu no . dia 17

. de
julho. uma, vett'ba / de
NCz$ 34.300,00 para a

aquisição dös -' materiais,
cabendo ao Hoepítal:-. 6
pagamento da tIlão:Qe-o-,
bra (para a qual .busca
apoio junto a iniciativa

privada), enquanto a Pre
feitura entra com .o sai
bro, areia, aterro e ou

tros.

rrodutores die arroz
.:

terão' encontro

Moda infanto·juvenil para realçar a.
.

"

elegêncía de seus filhos. UD,l earínhö
.

,

. especial .para o seu bom gosto
NaMarechal Deodoro, 819 � Jaràguâ doo Sul _ se.

A Ace resc de Jaraguá
do Sul programou para
o dia 8 .de agosto, com

inicio às 13h30min, no
. salão nobre do SeSi,' um
encontro com todos. os

rizicultores do mumci-

· pio. O arroz irrigado é a

principal cultura de Jara
guá do Sul, onde são
cultivados' em torno de

·

8 mil. mcrgos e o encon

tro objetiva a tróca de
informações sobre semen-
tes; adubação, proagro
8 admínístração rural.
Será o Encontro Munici
pal de Produtores de Ar-

,,-

,far-mácia

roz Irrigado. '

,
-

Si:ndicatas da Construção e -Mobi_liário fecham acordo·

O programa �. também
a ser realizado em días

'

distintos em Guaramírím
e Schroeder --- será de
senvolvido pelos exten
síonístas - -da Acaresc,
tratando sobre, a impor
tância da admlnístràção
rural, apresentação de
dados, resultados sobre
adubação, . produção _ e

uso dé sementes de boa
.

qualidade,' normaís a

tuais do proagro. e pla
no de ação. dentro da
cultura do arroz irrigado.

-do .Sesi
Agora em lns,talações ampliadãs e com Labo
ratório de Análises Clinicas anexo, para
melhor atÉmdimento.

Av; Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
. São. l.Úís) -:- Fone 72-0561.

-

SergiOA nível de organiza"
ção, obtev-=-se que as Cl-

_

PAS serão eleitás median
te a constituição de cha
pas, atrav€s de VOtélÇ'�O
de cédüla única· Os êi�
peiros . durante o_ manda ..

to e até um ano post=T!i:
or,· têm· .estabilidade - ...,no,.,�
emprego. .. �� ��� �

L. Pacheco

Atendl_meAt� COm hora marcada das 17 às 21 hs.

Rua .Exp. Gumercllide da SllV8i 72, SéJ}a· 4.
defronte a Caixa Jj:conOmlca.,

(.
c

_ •

.- '"
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Intemotrizes novas laritis Guaramirißltêm
Preocupado

:

com 'a
questão ambiental, . do
qual é def.ensor da criação
de uma patrulha ecológi
ca. regional, o 'prefeito
Antonio Carlos" Zimmer':

Desde terça-feira, día
19 de agosto, as automo
trizes' (litorinas) que . Ia

z�m ,o trajeto en.tr'e COIU-
.

pa' e.São Francisco do
Sul, . circulam' com _ novas
terífas. A parttr da es'.

tação de .Jaraguá <lo Sul,
os preços são: a Corupá
NCz$ 1,70} .a Nereu Ra
mos e Guara,mJrim NCz$
1',00, .

a Joínvílle � NCz$
2,80, a Araquart .:» NCz$
4,00 Ie a São ." Francisco
NGz$ 4,50. A partir' de
Nereu Ramos: a Corupá
e Jeraguä do Sul

. NCz$
1,00, .a Joinville ' NCz$
3,20, a Gilaramirim NCz$
·3,20, _ a. Araquart NCz$

4,20 e a são Francisco.
NCz$ .4,70. Saindo. de. Co
rupá: a Neréu Ramos'
�Cz$. 1,00, a, Jaragu.á ,

NCz$ 1,70, a Guararrii-.
rim NCz$'2,:)0, a Joínvíl
Ie NCz$· 4,00, .a Araquari
NCz$ 4,50 e, a'Joínvílle.
NCz$ 5,00.

.

mann assinou no início
dá semana a' portaria' no
meando Os "integrantes do
Conselho .Municipal. 'de
defesa dó Meío-Ambíente
(COMD�A) Compõem
o Conselho Ni"lso'u'

.

By
ljardt . [Secretaria

.

de Saú
de,

.

:Qem-Estat 'Soeíal,
Cultura Ie'Esporte),

.

João
Vick (Câmara de

.

Vere,
adores), Luiz Carlos Bo
sio" (ACIÄG)� Osnildo
Bartel Júnior (Rotary),
Imelda Maria Testoní
(Secretaria Munícipal :de

E' com partida de Gua
ramírím. as tarifas são

. as seguinetes:' a' Corupä
�,30, a· .Nereu-. -Ramos
NCz$ 1,70, a Jaraguá .do

.

Sul NCz$ 1,00, a . Join
ville NCz$ 2,30, a Ara

quarí NCz$ 2,90 e a S·
Francisco -do Sul NCz$
4,20.

.....

HOlelagem
.

a Jaragná do' Sul. pelos' 'seD'S: 113 an�s!
'

.

Não podemos falar de uma cidade mente: buscando eternamente Um lu·
sein falar' de seus cidadãos. . ao sol-

Não podemos parabenizar os pré- Um poema ao rico e ao . pobre, ao

díos. as' casas, as ruas e praças:" indús-· �lue' está" triste e àquele que· está 'feliz,
trías e comércio, sem pensarmos flos e� àguele que diz qus não quer mets
habitantes' que fazem paFte principal viver, POis acha que morrer será sua
de tudo isso, Não podemos falar da:· libertação, 'perdendo, no entanto, es

beleza das coisas, sem falar das' pes- 'sa imensidão de riquezas infinitas, . bo�:
soas que a compõem, nem tecer elo- nítas aos olhos dos que sabem ver

gios
.

às coisas materiais, pois �las. de e tristes aos olhos dos qUe querem
nada valem por si só. Por isso gosta- morrer-
ríamos de ocupar este espaço para Queremos fazer um poema .

aos

elaborar Um poema a esta terra que que- oferecem lazer incentivando o

nos acolhe de braços abertos- prazer da vida e' a vontade de viver
Um poema sem rima e sem verso, transformando. em _ harmonia, as _ noi

mas que leve pelo uníverso nossa tes de nostalgia e solídão.
.

-hospitalídade, carinho e paz. Um poema aos que sofrem, aos

Um poema sem ator, mas que ex- oprimidos e cansados,_ que se fixaram

prima o amor de um povo que vive em fatos passados, deixando de viver
neste chão. o presente muito maís atraente, do

Um poema sem raça.s ou cores, que aquilo que: nãö existe .ipais.
. onde se unem em diversos colores Um poema à nossa c'idade, que
aqueles q/ lutam por seus idea�s, aqueles existe porque existimos;' que tem vi

qu� promovem a ordem, o progresso; da, porque vivemos; que -tem progr'es
Os que não se distanciam com o su- so, cultura, ordem it fràbalho, regada
cesso Ie àqueles que nã'o disistem di- com o suor do, operário, de sol 'a sol,

ant� . dos erros' e fracassos. de luz a llilZ, de força em força e de

Queremos tecer um poema, aos perseverança cOntínua de acreditar
investimentos culturais, divulgados em sempre mais num futuro promissor.
.murais e enraizados nos corações. . Um poema à nós, cidadãos jara
Aos investimentos da indústria � co- ·guaens·es, que' honramos' esse nome,
mércio, transformando esse nosso li- pela maneifa de ser, pensar e agir, con
niverso em parque de progresso sem servando em ;nosso peito. a honra de

faZo�r qu.e o sucesso deixe estageadas. herÓis passados e pr·esentes e tentan
as nossas ambições. do . deixar na história o nosso marco

Um poema à moral' e aos costu- de' pessoas impo'rtantes para um futu·

mes, que corno·vagalumes iluminam a ro distante que preservará lembrança;�
alma 'e a conduta de um povo que inesq\.1,ecív·:!is que o tempo não apaga'
luta por um paraíso de utopia, cheio rá jamais. �.
de fantasia, mas que dá forças para' (Ignáclo Arendt - CQef� de Divisão

. 1evantar,se todo dia e tentar nova- Secretaria Municipal' de Educação)

.,. -- �

ativa I
Bducação), Maria Helena
Dias (Coordenadoría Lo-,
cal de Bducação), Fran
cisco José Doubrawa Fi'
lho: (Grupo Ecológico A

güapé),' Sérgio Zampíerí
(Acarescj e' José Borges
(Síndícato . Rural).

Semana passada, en-

genheiro da 'Casãn,' en

genheiro da Fatma e o

vice-prefeito " Francisco
Schork estiveram com o
diretor da Lael 'Malhas:

seu' 'Cllldema
para buscar uma. solução
ao lançamento de eflu
entes no. rio' Itapocuzi·
nho, oriundos da tintu
raría, posto . que existe
preocupação quanto. a

qualídade da água servi
da

.'

aos guaranihenses.·A
Casan tem a sua captação
e a estação de tratamento
de água às' margns do río
Itapocuzínho. A Fatfia
deu seis meses de' prazo
à .empresa infratora para
regularizar' a sHuäçãÓ.'

.

·Nos municípios' com
15 mil habitantes ou maís
será obrigátória' a instala- .

ção .' de
.

comarcas num

prazo .de cinco -anoa a
. contar d_ß. promulgação da
neva, Constituição de
Santa Catarina. Para
concretízar _

a instalação
dessas Comarcas. o Po
der JUdiciário deverá
contar com a' .parÚcipação
das prefeituras municipais
e g'overno do Estado. Os
municípíos com .mets de
150 mil habitantes ou

mais contarão' com juí
zes distritais, fazendo com

que à' justiça esteja mais

perto dos fatos e dos ci
dadãos. Emenda neste sen

tido foi apresentada
.

à

ORAÇÄO DAS' 13. ALMAS

Ohr Minhas 13 almas benditas, sabidas e en-:

tendidas eu vos peço pelo amo r de Deus, a
tendei a meu pedido: Minhas 13 almas bendi
tas e entendidas a VÓs peçp, pelo sangue que
Jesus derrampu, atendei o meu p�dido. 'Pelas

gotas de suor. que jesus derramou de seu sa

grado corpo, atendei o· meu pedido· Meu Se
nhor Jes\ls Cristo,. que a vossa proteç�ó me.

cubra com os Vossos braços, me guarde nc> Vos
so coração, me.

.

proteja com Vossos olhos�
Oh! Deus' de bondaqe, Vós' sois meu advoga-
do na vida 'e na morte. Peço-Vos que atendeis ,

o meu pedido € me livreis dos males e dai-me
sorte na vida. Cegai meus inimigos; ques os

ólhos do mau não me vejam, cortai as forçé).s
dos inimigos. Minhas 1:)' Almas Bentidas, Sa-

< bid�s ,e. Entencjida.s, façam-me alcançar esta
graça/(�de-se

.

ä
.

graça).' FiéiHei devoto. a vós
e mandarei' publicar esta oração, mandarei tam
bém rezar uma mi�sa. Reza-se 13 Pai-Nosso e

13. Ave-Marias, du'rante' 13 dias. Publicada
por ter recebido uma -graça. A: G� H .

.

Organização Contábil " A COMERCIAL " S C Ltda.

"

R�lél'COr9n�l Proe6pio�Goines de Oliyeira; 290 - fone 72�0091
JARAGUA DO �u�. -

.

SANTA CATARINA
'

Assémbléia·Estadual Cons
tituinte .

·Os grupamentos de
corpo. de bombeiros vo

luntários podem ser reco

nhecidos
.

constítucíonal
mente e receber apoío do
governo. do Estado." E"
menda do' dep- Salomão
Ribas .íoi apresentada . à
AEC. Existem corporações
deste tipo em; Santa Ca-.
tarina nas cidades .', de

Joinvílle, Fraiburgo, Cön
córdíá, .São Francisco do
Sul, Jaraguá do Sul,' Co
rupá; Videira e Caçador.
O de Jotnvílls é o maís
antigo da América Latina,
com 97. anos de ,=xistên;
cia.

- Barão do R'ia_Braric_ó; I!ala 4
. FONE: 71.2607

":\-� _.�--
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Subconlralaçã.o '

em· Joio'ville

,
ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o Àrt.
. 482, letra 1

da CLT, convidamos o Sr. VALDIR KATH,
portador da CTpS. n9. GO.472, série nQ 0009!SC,
a

, �omparéeér à nossa empresa, no prazo
máximo de n hs. o não comnarecímento ca

racterizará Cl abandono de emprego-
Schroeder, :)'1 de julho de 1989.

ToMASELU S. A.

PAI-AVO ,- o PRAZER DE SER PAl MAIS
VElHO

Em outras décadas, ser filho de um pai maís
velho - prímogêníüo há muito tempo esperado
ou temporão de uma prole numerosa ._ signi
ficava submeter-ss aos hábitos, mimos e temores
de um casal de meia-idade, sem chance de dia

l�gar. Hoje a situação é diferente. Rejuvenes
cído por um novo casamento ou tendo adiado
por opção, a paternidade, ,ele é o amigão madu
ro e compreensivo que, liberto dos compromís- -

sos da juventude, dedica-se aos filhos com a

sabedoria e o prazer de um avô. Esta é uma
das matérias especiais que você tê em Cláudlà.,
que se encontra na GRAFIpEL.

;,. Bólsa de Negócios de
San,ta Càtartna e o CEACl
sc, re;ilizCln:t de 17 a 19
de agosto, na Exppville,
('). XW Eru::c:;mtrCi'de Sub
contr-atação e Bxposíção
Inrdustrial, funcionando
_das 10,5 às 22, horas- Trata
se 'de uma -exposíção de
oferta é procura de pro
dutos, peças, componentes
e serviços industriais,
objetivando o fortaleci
mento do parqU? . índus
trial- .Os setores contem

plados são o metal-mecâ
nico. metalúrg:co, bor ra-

-�

cha. plástico; fibra, in

formétíca, material eletro
eletrônico, material de

transporte, entre outros.

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

Eletro - Eletroo'ica JaraguaenSe
AUTORIZADA CCE

Assístêacta.. técnica especializada em TV,
som, eletrodomésticos, ferramentas ,elétricas' de

.

todas as marcas-

Estarão presentes, cerca
de 150 empresas 'exposi
toras de Santa Catari
na, Paraná, Rio Grande
do Sul, e Sãt) Paulo. Si
multâneamente haverá o

XVII Encontro Regional
de Técuiros Industriais-

DIREÇÄO DE AFONSO BARBI NETO
Rua CeI. Proeôpío Gomes 280 A, esquina com

Reinoldo Rau. - Jaraguá do Sul -'- SC

L

"
'

Q_ualilicação eleilora,1 até, domingo
No mês de julho eres

ceu significàtivamente em

Santa Catarina o número
de jovens da faixa dos
16' aBOS em busca do ce

dastramento eleitoral,
após uma 'retratação na

campanha por novos �lei
tores, iniciada em maio

pelo
.

Tribunal Regional
Eleitoral. !\ [nfo rmação
é do presidonre do TRE,
Hélio �osimi.mn que re

velou esta semana o nú-
.

m�ro de novos eleitores

conseguidos na campa
nha, que se encerra neste

A Secretaria da Receita
Federal já começou a

.

expedir' pelo Correro. as

notificações relativas ao

primeiro lote de restituí
ções do Imposto de "Rerr
da para quem en�regO'l�'
declaração em 1989: A

partir do dia 7 de agosto,
_ 2,4 milhões de contríbu
intes de todo o 'País po
derão sacar suas devolu

ções.
O 's-egundo lote estará
disponível para saques a

d J ni.ngo, ''di;:! 6 de agosto.

Os cartórios .Bleítoraís
da 17a.. Zona (Jaraguá e

Corupáj e da 6Oa· Zona

(C�uaramirim, schroeder 'e

Massa randuba), manterão
plantões juntá aos Fóruns
das Comarcas' para aton
dimento aos eleitores
retardatários quanto a

confecção e transferência
� títulos sleítoraís. O
6 de agosto - cem días
antes das eleições - é o

prazo fatal para a qualtfí-
.
cação,

I

parti r de 6 de setembro
e atmgírä a 2,:),

.
milhões

de contribuintes em to
do o. Brasil. Depois disso,
cerca de 200. mil restitui
ções estarão ainda retidas
fia ;inalha'--f1na. Estas de
claracõés apresentam er

ros de cálCUlo<; e pre-,n
chimantos. além de índí
cios de i rregularídades
A Receita espera liberar ,

a maioria dos cheques
presos até o final do
ano, a partir de outubro.

'

Re'cai·ta Federal restitui o' I. R.
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VIAÇÃO CANARINHO LTIM.

I' Programe bem as suas .viagens de féria. e
. recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dís

posição os modernos e confortáveis ôníbuâ da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422'

spézia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.

Madeiras pera construção e servíços de trator

COII) profissionais altamente especializados;
Rua João Januérío Ayroso, 172 - Jaraguä Bs

querdo --:- Fone 72'0300. - Jaraguá do Sul -'-: sç.

Ortopedia e Traumatolo_uia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ eonsultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 12.2218

EDIT'A�
-----

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

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pera protesto os
títulos contra:

COMISSÄO CENTRAL ORG. DA 6\l EFACIG
. Rua' Jorge Lacerda, 218 - NESTA -' OS1y1AR
PORATH _ Rua Blumenau, 620 _ NESTA RO·
SEU JUNGTON - Rua Pres, Epitáciq.. Pessoa,
111 _ NESTA - CARLOS RAFAEL MENNA
P.IDRET _ Rua Reinaldo Rau, 752 - NESTA _

FORATH _ RUa Blumenau, 620 .- NESTA - RO.
262, - NETSA.

E como os dítos devedores não foram en

contractos ou se recusaram a aceitar a devida

intimação. faz por íntermédío do presente editaL
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 serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

IH / J�raguá do Sul, 03 de agosto de 1989.

. AUREA MüLLER GRUBBA .Tabelíã e Olletal de
Protesto de Títulos.'

'Ilarie Plngaia'
ParóqUia São Sebastião
NOSSA MENSAGEM:

Estamos em pleno Mês
Voacional, que tem por
tema: "Sede meus Comu
nicadores" (Cf. Mc 1,17).
Cada um é chamado a ser
comunicado r de Jesus
Cristo no trabalho 'que
realiza. Deus quer pre
cisar de cada um de nós
para "Construir a Civili
zação do Amor" (J .p. II)
e assim fazer acontecer
seu Reino, feito de gent·e
feliz e realízada. Anun
ciar a Boa Nova é missão
fundamental de cada vo

cacionado. Neste Mês Vo
cacional e sempre Jesus
convida a você criança,
adolescente; jovem ou a·

dulto a coloca r seus dons,
seu tempo, seu testemu
nho e sua vida a servi-

.

ços dos outros.
Celebramos também

neste domingo o Dia do
Padre. O Padre é a mai
or garantia de que
Deus continua vivo entre
nós, .= nos

:

ama-
.

O Padre
é antes de tudo um ser

vidor e um amigo. E'
lembre-se sempre: O Pa
dre ideal que você dese
ja depende de sua oração.
Rezemos pelos Padres e

pa ra que aumente cada
vez maís o número de

jovens que' se disponham
a seguir o chamado do
Senhor, pois há um ímen-
1"0 rebanho a conduzir,
mas ' ,"pouços são os o

perários" ,tMt, 9,38). Não
deixe o apelo de Jesus
sem resposta- Seja você
também um comunicador
da verdade 'e dà.- paz..

, FESTA VOCACIONÁL:
Nos- dias 5 e 6 de a

gosto, na Comunidade
Santíssima Trindade, do
Jaraguä 84,. açontecerá a

5a· Festa Vocacional em
favor das obras vocacio

nais, com apoio da Co
munidade Santa: CruaNo
sábado, dia 5, - às lßh-a
bertura da festa çom iní
cio do Torneio de Canas
tra (inscrições até as

15h30min); no domingo,
dia 6, míssa vocacional,
cantada pelo Coral do
Noviciado N· Sra. de . Fá·
tíma da Barra do Rio Cer·

,Saiu o res:ultado do Concurso ESCORT 1.8 promovido pela MORETTI- JORDaN.
. .

.

x

� ':' 't. r\ Páulo César Morettí e Valdir Kajser.

.,

recebeu 'sua "TV

( :', O Ganhador foi o Sr. '];f:0 GERHARDT MEIER, que

COLORIDA 20" das mãos de
.

- .-j [I_II.��__-
, Av. MaCDeod�r;,':"i:<r 15lf;-- .Fones 72-1777, 72-1995 Jeraguä �o ,Sul :.:....::' SC r�

ro. Durante o díe.' festa
popular com churrasco,
frango assado, strudel e

completo serviço de bar
e· cozinha. As 16h. soarê
com "Os Filhos do Rin
ção".
iiORÁRIOS DE MISSAS:
Sábado às 18h·N. Sra. do
çaravaggio e S. Luiz Gon'

zaga; ·19h· Ma,triz e S.
'Francisco de Assis; 19h30·
São Judas Tadeu e N.
Sra. Aparecida.

.

Domingo
às' 7, 9 e 19h na Matriz;
8h·São Judas Tadeu,
Santíssíma Tríndads ,e

N. Sra. do Rosário: 9h30'
Santo Estevão ê S· Crístó
vão às 16h, 'em Rio da Luz.

INFORMATIVO ROTARIO

O Qualro-Meia-,
Cinco

"Desfrute Rotary"
LUIZ ROBERTO S. FRANCO
O Governador do D-465, ano 198871989, díríge-se
ao membro da Comissão de Relações Públicas do
Distrito, para agradecer ao Eugênio e à Brunhílde.:
os "esforços para que esta governadoria atíngís
se as metas a que se havia 'proposto" e para
afirmar que "de tudo aquilo que colhemos em

nosso relacionamento rotärío. o sentímento da '

AMIZADE, ficará como um facho de luz, que,
iluminará daqui para frente todos os segundos,
Os minutos e as horas de nossa vida".

,

PROGRAMA INTERCAMBIO INTERNACIONAL"
DE JOVENS D-465

'

Com um 'pensamento "Na batalha entre pode-
mos e não podemos os últimos jamais obtive
ram uma' vitória permanente em Rotary, A

,

visão ampla e os nobres objetivos sempre ven- ':
cerarn", Sérgio Levy, Governado- do Distrito:
464, fio período 1982/83, envia de Vitória-E.$ um
extenso trabalho que ele chamou de PROGRk"
MA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE .

JOVENS 0.465 (uma contrlbuição para a
. Me'

mória ao Distrito 465).
Na qualídade de Chairman dos períodos 1981/88',
_ 1988/89 ele inicia com um pouca da his-"
-tória do Intercâmbio Internacional de Jovens, e

marca o exercício. 1987/88, na gestão do Gov."
MarIo Souza, como' o início efetivo desse prç
gramá, assinala os principais acontecimentos nos
exercícios acima referidos, divulgados entre outros
periódicos, pelo semanário "Correio do Povo",
tece comentários. geraís para consideração dos
.Tuturos Gestores do Programa do Distrito 465,
as recomendações cabíveis e· -os agradecimen-
tos especiais e conclusões. _ _"

Trata-ss de um' trabalho de grande folego, que
não caberia nesta coluna." Servirá,' contudo-ide
repositório de-dados 'para próximas reíerên
elas a esse extraordínérío trabalho de intercâm-
bio de jovens. Gratos ao Levyl-

\

(COMISSÄO DE RELAÇÖES PÚBLICAS
DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

Relojoaria AVEiNIDA
As maís finas sugestões para presentes.

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas,

,
,

; "',
'
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Cobrâs & Lagarios (Ferdlnaude '·Plske)

A economia brasileira continua
destrambelhada, .a ameaça da híper
inflação paira sobre a. cabeça dos
brasileiros, os preços continuam ' em'

· dispara, para cima, enquanto os

salários se apequenam e . continuam
maís indefinidos' que nunca·' O Pre-'
sídents não paga o qUê devemos
ao. -Clube de Paris, mas nem por isso

'chegou lá com, uma comitiva de JSO

pnvílegíadós cupínchasí sem a me-'

nor cerimônia.

A solução dos nossos problemas
seria fácil se vívessem num regíme
parlamentarísta, com Um Congresso
austero, responsável, e consciente da
necessidade de todos colaborarem ho-

· nestamente, dedicadamente para qu�
o, Brasil se Ievante. caminhe, . progri
da, víabílízando uma vida melhor e

mais digna para todos os cidadãos..

o parlamentarlsmo é a solução,
porque aí todos pensariam duas,
três, quatro vezes antes

.

de se anebe
. rarem na corrupção, nas ações sem

vergonha, nas falcatruas, no nepo
tismo e em todas essas imoralidades
a que estamos acostumados, no día
a-dia deste país sem governo. Leia-se:

sem Congresso e sem Executivo, posto
que ambos são

. soltdaríamente res

ponsáveis pela softe deste País.

Porém, seria viável o parlernen
tarismo no Brasil, no atual estado
das 'coisas? Francamente, não! ....

· Parlamentarismo pressupõe uma clas
se política séria, madura, e partidos,
idem- Nesses partidos trataram de
arrumar direitinho a papeíada para

conseguirem seu registro junto à

Justiça Eleitoral. E' foi só. Pais ago

ra, às vésperas de uma eleição pre
sidencial estamos vendo' que nenhum

deles (partidos) tem realmente um

programa de governo e, pior que

isso, nenhum tem o que se poderia
. chamar de ideologia· Pol' isso a

alta rotatividade nos meios políti
cos. Os políbicos se movimentam
de

.
um partido a outro, ao sabor de

interesses meramente pessoeís. Saem,

como estamos vendo, do partida A,

, ,v!ã·o para o B, porque se o candidato
deste for eleito as sinecuras estarão

garantidas Aliás, até nem precisam
sair do partido, pois basta a gaüm
tia pública do voto para que esteja
gàrantido um lugar ao sol se o can

didato X vencer-

'Faltam aos políticos brasileiros o

idealismo que observamos em outros
países, desenvolvidos. Lá os cidadãos
fílíerrrse a um determínado partido,'
àquele que melhor responda' aos

seus anseios e aspirações como. cida
dãos. E por esse partido brigam, atra
vés· da

.

unidade, da solídaríedade ao

programa partidário e aos candidatos
lívrements escolhidos que, .ínvarta
velmente. mantém fideLidade ao pro
grama partidário. É assim que se

estruturam partidos políticos íortes,

Muito diferente da política num

país. como o nosso, onde o que
conta é quantos votos o sujeito con

trola. Por maís fraco que seja, por
. maís trapalhadas que faça, terá seu

Ministério, sua Secretaria, sua

mordomia indecente e imoral garan

tídà, porque o que a-qui conta prio
ritariamente, é o ínteresss político,
de partidos ou indivíduos.

O Pevo? Ora o povo, como dizia
Getúlio! ...

- - ---

E o Collor de Mello manteve-se
firme nos 41% na preferência do

eleitorado, segundo maís uma pesqui- I

sa do IBOPE encomendas pela Re
de Globo. Mas o que se prepara
.de acusações e díatríbes contra esse

moço, vou te contar. Deixe come

çar o horário gratuito (para mal de
nossos pecados) e vocês vão v'er

Preparem-se- Pelo' já visto, vamos

ouvir a repriss (mais uma vez) do

que
.

.sstemos ouvindo a cinquenta a

nos, ou sejam, os velhos, surrados
e superados chavões. Todos vão pro
meter, dedo em riste. que construi
rão tim país maís justo. Querem a

postar?

Mas pelo menos vislumbra-se, em

meio aos coroas, àqueles candidatos

qUe já aprovaram sua incompetência,
dois jovens despontarem como no

vas e promíssora lideranças, de uma

guinada de 180 graus na msntalídade
política d-este País: Fernando Collor
de Mello e Afif Domingos, são dois

jovens que têm mostrado que tem a

cabeça no lugar e vão revolucionar
a polí�ica brasflei:ra. Pr'ovavelmente
não ganharão as eleições. Maß. sua

mensagem equHibrald�_' patFiótica,
sincera, sem demagogia, vão marcar

os bra'sileiros Ie brasileiras. -

�HONDA·I Menegotti MotosI�

RONDA
MI::Jsda lll::>e!da:ie. �

� PiIPi� �empre eQllipado. '

<,7HONl:!A ·L' Ntenegotti,Motos .1�

'Funilaria Jaraguá Ltda.

C�as e Aquecedor Soiar
- .

�
�

- .

Rua Felipe Sehmídt, 2.19 • Fone 72-0448

Assis,t. Téc� de Hilário' PauIl
eonsertos de fogão à gás" méquínés cfe 'lavar .

roupas simples. e automáticas, géladeiras, ferros
elétricos, aspíradores

:

de pó, ventiladores' e
fornos, ,entre outros. -'

,- .

Postos autorizados: Walter Mueller, Dako e
. G�ral.,

.
'

Rua' CeI .. Procópio Gomes' 145 '- Fone 72-2571 -

.

defronte a Tottal.

Tubos Santa ·Helená·' Ltda�
. ,

Tubo_s de PCV. [eletrodutos),
.

Tubos de Concreto,
Tubos de Polletílene (lJlangueira preta).

Fábricéi': Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 12·1101
Escritório: Rua Cel- P�OCÓPI0 G�mes, 99

FC"'ile 12·0066 _ Jaraguá do- Sul � SC

Ferro Velho Marechal'
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos' usados '

Peças para veículos
Compramos automóveis- acidentados

Rua Conrad Riegel, lp2 __; Fone 72-0874
Jaraguã do Sul - SC "

-----------�-----

•
ENGETEC
U

Imobiliária Ennetec
CRECI-934-1 - FON� 72"'0373-

R. Exp. Antonio C. Ferreira, nC} 68

VENDE: . CASA NOVA, 146m2, Vila Nova.
CASA EM ITAJUBA, alvenaria, 2 pisos, 220m2.
CASA MISTA rua Piçarras. CASA ALVENARIA
.com 311m2, terreno 1.000m2, no Jaraguá Es

querdo. CASA ALVENARIA lateral Proc. Ga
mes. COBERTURA NO CENTRO com 284m2.
PROPRIE-DADE' RURAL a 6 km do centro com

130 mil m2, 2 casas em alvenarta, casa de ma

deira e galpão. TERRENO na Bernardo Dorn

.bu��h com 1.360m2. TERRENO na Epitácio' Pes
soa- com 3.060m2. TERRENO .na rua Curt Va

sel, TERRENO de 700m2, próx. Móveis Pradi-

TROCA-SE telefono d� Joinvílle por outro de
Guaramirim· ALUGA-SE salas comerciais para
escritório rua Bernardo. Grubba 199·

_--------------------
- '

1.. '"

!'

. �,
.- .'.

genIe,: ':

ßI,ssa.
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F I L A T E L I A Roberto JOIo Ssslér

Está chegando a horal

. Est�m�s·a uma 'semana do que serã, para a

filatelia jeraguaense, 9 acontecimento do ano:
o 90\> ENCONTRO DE FILATELISTAS E NU"
MISMATAS DE.' SANTA CATARINA, que
acontecerá nos dias 12 e 13 deste �ês na

S. E· R. Marisol.
'

Bsta remos inovando: este será o primeiro en-:
contro Estadual que se realizará em dois días I
Programamos o início ,para o sábado' (às �4

hs. dou día 12) com um leilão. ínformal é a

tradicional feira de selos, cédulas ca mged_a�.
Para o domingo [día 13), COm a abertura prevís
ta para as 8hs., além da continuação do inter
câmbio, e do habitual almoço de conrratemí-:
zacão, sorteio de brindes... Haverá,

-

com a

presença de autoridades, a solenidade de
lançamento de um corimbo comemorativo alu-
sivo aos 20 anos de Encontros Estaduais.
.O carimbo postal é' um dos meios pelos quais

se procura perpetuar os eventos maiS' signifi"
cativos.

'
,

.'

Outros atrativos como O funcionamento de

u� guichê filatélico (ECT), e uma Mostra ntg"
télíca especialmente montada para esta ocesí
ião, estarão dando um brilho especial' ao

que proniete ser uma grande festa para a fi-
latelia brasileira.

'

Este carimbo comemorativo, é o resultado de
um esforço 'conjunto do Clube Filátélico

'

e

Numísmétíco de Jaraguá do Sul (tFNJS), AsSO"
cíação Filatélica de Santa Catarina '(AFSC) e

a Federaçên Filatélica e Numismática de Santa
Catarina (FE..'FINUSC); e vem: coroar todo um

trabalho, que ainda está 'ini'Ciando em nossa

cidade, mas já muito desenvolvido, em nosso

Estado: a divulgação e propagaçã-o da Filatelia.
Venha ver de perto este acontecimento que

reune amantes de um hobby que "instrui, educa
oe diverte".

'

Você sabia que .'••

No 19 Encontro Estadual de Filatelistas e NU
mismatas, realizado em Itajaí, em 13 dê a"

,gosto de 1969, estíversm presentes 13 pessoas!
E agora, no dia 13 deste mês haverá UmJ "En
contro de aniversário'.

" Você, 'desde já, está convidado a participar.

'CORREIO DO' POVO' 12-0011

VEND,E: CASA EM ALVENAR,IA, rua padr4
Mírandínha, 150m2, terreno 360m2. EM ALVF:
NARIA na rua Gaspar (perto Posto Mime)' com
270m2, terreno 583,QOm2.'CASA MISTA, R· Fre
derico Barg .(px. Marisol c/100m2, terreno 286m2.
EM ALVENARIA

-

R.Max Schmídt (px.Weg IJ t/
198m2, terr-eno 570m2. CASA MISTA, rua Gua

ramirrm (Vila' Nova-) com 146m2, terreno 7S'5m2.
CASA MADEIRA rua Paraíba (px. Salão União)
com' 100m2, terreno 416m2" EM GUARAMIRlM,
ALVENARIA, 'fundos da ARG, como 180m2,
terreno 280m2. ÊM"'A,LVENARIA rua Leopoldo
Jansen 448, de 80m2, teheno 414m2, TERRENO
rua Alfredo KraUse;�com 423,$Om2. TERRENO
lateral, :Ma,l.' Deodôro �om 450m�" EM GUARA�

, MIRIM ALUGAMOS, SALA NA R· 28 DE,AGOSTO.
'

PO Y O.
--_.,-

,,':. '" 10

Lançada a Semana Antit6xico e Dia de Combate ao Fumo
A Comissão Regional de

Prevenção ao Uso Indevi
do de Drogss promoveu
na manhã de sexta-reíra
dia 4, o lançamento d�'
"Semana Antitóxico" e do
"Dia Nacional de Combate

,ao Fumo", qUe busca a"
lertar toda a comunidade
sobre os. perigos' do
fumo e das drogas pera
a saúde, Ontem também
fora� apresentados os

patrQ��nadórli!S de folhe
tos, autoadesivoa e faixas,
com.

.

a consequente entre=
g� dos materiais, além
da exíbição da

.

fita de

videö "Tabagismo: a do
ença do século", com 27
minutos de duração, pa"
ra melhor sensibíhzar Os

participantes e engajá"los
na campanha de preven
ção de drogas.
Houve lia oportunída

de, ígualmente, O 18,11-
camento do concursá de
freses e desenhos' do
Programa Nacional de
Combate ao Fumo- A P're
f''!itUf&, petreetneu

,.

10
mil folh�tos para serem

lídos em todas as Igrejas,
meios de comunicação e

escolas; a Marisol (;)

daVerdureira ,Raque,1

autoadeslvo "Seja mais'
um: não fume", dez mil
unidades: a Jataguá: Fa
bril patrocinou o folheto
"Mãe 'não fume durante
a gravidez" e faixas e o

Sesi,
.

insere lll,en�a2ens
nas êmbalagens des
supennercados;
A Semana Antítóxíces

e Dia Nacional de '.

'Com:
,bate ao Pumo vai O,! 21 a
25 de aiosto.

Casan tem projeto'
para nova ETA
A Casan de Massaran:

duba depara·s<.� com Cl fal
ta de maquinário (retro
escavadeira) pera a amo
plíaçâe da l'ed� de á2ua
para ,o Distrito Industríel
e bairro, �utuca. O 2'="
rente Mano Sasse infor

, ma qUe o material
'

iá
fOi adquirido ,e alerta pena
o fato rjp que () ... in�t"'ci"
mento poderá ficar preju
dicado nr. verão �la
falta de pressão nas. tubu
lações. Neste aspecto já
foi elaborado um projeto
pa ra a construção de
uma nova ?sti.l.,:ão de tra"
tamento C(j!l�, capecidade
pera 40n mil litros [un
to a atual (de 200 mi! li"
tros), o que possíbilítaría
á extensão da rede em
maís 15 quilômetros-

« Deulscbe
r Ecke, »

COM_tRCI� DE FRVfA$ E VERDUllAS,
.

S'aMPRE PR.ISCA$, É V:SRDES, PÄO ÇÁSEIRO
E CUCAS. ßIPlO l:STÁCIONAMENTO.

LEIIWORT: ,W I R
SCHREIBEN EIN WE
NIG IN DEUTSCH. DA
MIT DIE ERERBTE Mur·
TERSPRACHE NICH,T
iN VERGESSENHEIT
GERAE1'!"
- - - Die Redaktion
HEJTERÉS ZUM SÔNNA"
BEND
Johann ist Diener bei
einem alten schwerhörín
zen Junggesellan.
Eines Abends kommt der
Junggselle wieder ein
mal spät nach Hause.
Johann hilft ihm aus dem
Mantel, denn 'es ja sau

kalt in Jaraguã,
Dabei redet er vor sich
hin:

"Na, du alter, ver"

kommener Korkenzie"
,her. Wohl wieder in der
Barmit Weibern rUmgE"
ludert und Sekt gesoff,en,
Was?'"

,

"Nein Joh�iÍm" "

, . an

twortet der Junggselle
fr6undlicfl, "ieh war, in

.

,der Stadt und habe mir
em Horgerat gekauft."

Rua CeI. PrQI:9Eio
Jarã2qá

Gemes de
do, Sul

Olíveíra, 1.160
SC

IIIERIMO'EIS
Intermediária de
,Imóveis Ltda.

R.. Jelo Pic:coli, lO-� - fone 12-2111- Jaragu' do Sul
_ ClUiCI 643-J4 '

CASAS A VENDA: Em alvenaria, 240m2,

próx. Colégio Holando Gonçalves. Na lateral
dg Procópio Gomes com 150m2. Na rua Rio
.Branco com' 170m2· Mista, 80m2, próxima'
Arweg, Mista, 140m2, Jardim S. Luiz, terreno

,

600m2. Em alvenaria, 190m2, terreno 595m2, rua

Adéüa Fischer 292. Em alvenaria com 350m2,
terreno 520m2, rua Eusébio Depey 125. De
160m2, rua Donald Ghering.

'" -,

Empreendcimentos 'Imobiliários
Mlreatlo Ltda. CdCl

.

093
.

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 12"l1S'6 Jaraguá
B6 Sul -:- SC.

'

. "

RELAÇÄO DOS IMÓVEIS A VENDA

CASAS: Casa em alvenaria com 190m2 Bairro
São Luiz (NCz$ 70.000,00). Casa místa. próx
Escola Cristina Marcatto NCz$ 40,000,OG. TER"'
RENOS: Loteamento Ana Paula I "--" Lote 4

(978,90m2) NCz$ 13.000,00, Lote 5 (726,24m2)
NCz$ 12.000,00, Lote 6 (481,18m2) NCz$ .

12.000,00, Lot� 7 (431 ,32m2) NCz$ 8.500,00 'e Lo"

te 8 (460,39m2,) NCz$ 8.500,00. No Jardim São

Luiz, Lotes 158 e' 159 (NCz$ 9.000,00 cada qual).
Lotes no Lot. Jú!jo Rod,rigues (Vila Rau), a

partir de NCz" 7.500,00. Lote 70 do Jardim da

Barra NCz$ 9.000,00,', I.of.es no Ana Paula li a

partir de NCz$ 5.5ÓO,00. No Ana PaulaI! lote
a N'Cz$ 6.000,00.' ,TERRENO esquina (Lourenço
K�l1z1er) com 682,40m2, NCz$ 18.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vesluaristas- têll' aditamento à, convenção,
Os sindicatos patronal

e profissional do , Vestu
ário de Járaguá do Sul
acordaram no diá 26 o

primeiro adiantamento à

convenção coletiva de
trabalho Segundo o a-

cordo, -as empresas que
concedem indice' de ree-

, juste
.

salarial de 9,94%
em junho/89 s�bre' os
salaríos d9' maio, conce-

derão em julho/89, um

reajuste equivalente a

24,83%" a incidir sobre
os salários de junho. E
as empresas que não

_
t,=a

[ustaram os salários dos

empregados em maio/89,

févereiro,' marÇo e abril.'
A partir de novembro
os salários dos vestuaris
tas abrangidos pelo a

cordo serão com base

riQ trc do
-

mês anterior
Os reajustes _$erão com

pensados na próxima da
ta-base da categoria, em

maio 'do próximo ano.

em 9,94%, deverão fazê-Io
em julho/a9, acrescidos
no reajust,� de 24,83%,
referente ao IPC de ju
nhof89, resultando um

índice acumulado
-

de
37,23%, a incidir sobre o

salário de junho.

Em agosto, setembro
e outubro,' os salários se
rão reajustados de acor
do COm ó IPC verificado
no mês,' imediatamente,
anterior, acrescido men
sal 'e cumulativamente,
(lo percentual de 5,66%,
perfazendo 17,95% que
é a sorna do IPC .de

CORREIO ·DO POVO
HÁ 70 ..ANOS ESCRE

VENDO E, REGISTRAN'
DO A HISTORIA DE
JARAGUÁ 00 SUL It

DE SANTA CATARINA.
(FONE 72-0091)

·1' Justiça .tarda DIas lãa falha
E o que se costuma . dizer e parece

aplicável ao presente caso. um dos
milha res de processos em que a Jus

. tíça é procurada pelos prejudicados
e perseguidos para ver resposta a

verdade dos fatos.
-

Um día, faz 26 ou 27 meses, um

grupo de perverses colegas e admí
nístradores, sedentos pela posse de
Um poder temporário, entenderam de
mostrar até onde poderiam ír na

sua insana sanha, demitido duas
vezes no período de três' meses um

funcionário, a última sob a alegação
de justa causa.

O tempo correu, a Justiça foi
. nada e Os ínteressados ouvidos
as testemunhas das partes e a

ção apontada pelos precla ras
dores.
Abaixo o julgamenttc do recurso or

dinério, publicado no Diário da Jus
tiça do Estado, pág; 18 da ed. 7.802,
de 05.07.1989, de que 'não recorreu

a recorrente:
Proc. TRT/SC/R0-2248/88

Recurso Ordinário da MM. Ia. JCJ de

, Florianópolis
.

-Acõrdãó n<? 1005f89 - Relator Juiz'
Rubens Müller
Recorrente BESC S/A '- CORRETO
RA· DE SEGUROS E ADMINISTRÀ·
DORA DE BENS
Advogado: Dr. Herculano Carlos
Clanmann
Recorrido: EUG:t:NIO VICTOR
Sq-IMöCKEt
Advogados: Dr. Waldyr Pedro Del
Prá Netto e outros

-

.

,ACORDAM os Juizes do Tribu
nal Regional do Trabalho da 12ã. Re
gião, 'por' unanimidade de votos, CO
NHECER DO RECURSO. .No mérito.
por igual votação, NEGAR-LHE PRO
VIMENTO. Custas na forma da Ieí.
Ementa: JUSTA CAUSA. IMPROSI
DADE. PROVA INEQUIVOCA. A

acusação de improbidade, para ser

aceita como hipótese autorizadora
da ruptura do vínculo laboral,' requer
a produção de prová robusta 'e .astre
me de dúvidas.
Pois é. E muito feio jogar com a hon

ra alheia .

Agora é reintegrar no .cargo e

pagar os atrasados. Bem feito !
-_.....

acio'
com

solu-
julga-

\ SaDIos Invasores e Oomi'nadores
Lê-se, ensina-se e fala-se por aí nossos antecessores resolveram esc ra

que Cabral ,.- descebríú o Brasil, Co- vízar os negros africanos, cometen
lombo a América e por aí afora. Que do contra eles as maiores selva
descobertas são essas se a. América gerias possíveis, enriquecendo às
Já estava povoada pelos índíost- ?s suas custas-
europeus, principalmente sspanhois. Não há mais pcssíbílídades de re

ingleses e portugueses, não vieram parar tudo o q/ 'foi feito'contra os índios
pa ra descobrir a América, mas sim, e negros. Resta-nos, sim, a obrigação
para invadi-la; tomar posse, domi-. de nös mesmos nos conscientizar
nar. oscravízer e matar os índios. mos cada vez maís qus índios e

.

Lendo alguma- coisa sobre histó- negros também são gente, e com isso
'ria geral,' vemos algumas das barba- esperar que no futuro, talvez não
ridades cometidas contra os nativos,

-

muito distante, haja
-

uma perfeita
como aos astecas no México e aos harmonia entre todas as raças exís
incas no litoral do Pacífico na Améri- tentes sobre a face da Terra.

.

ca do Sul. E o pio r é que a' maioria
'

Assim, nós não somos os donos'
desses invasores consideravam-se .ría "nossa" tarra, Os legítimos
cristãos (tinha até padres junto), sen- dqJ;los da América são os índios.
do considerados corajosos, destemi- Nõs nem temos o direito. de morar

dos. heróis, etc.. aqui; somos apenas os "invasores
.

. Mas a dominação· dos brancos e. dominadores". Deveríamos 'até,
.não pára, por aí. Como se Il13'O bas- ter vergonha de sermos brancos-
.tasse o que. fizeram aos índios, os (W11eoJ); _Qe()�g} ,

"

Comunicado

A VA R I G S.A. informa que

mudou
.

de ,endereço" e fone;

,para a Rua Coronel, Procópio

Gomes de Oliveira, 2 4 6

. Fone: 7 2 • O 3 6 3 , para

'melhor servir seus Clientes.

; �

VARIG S.A.:'

Jataguá do Sul . Santa Catarina.

·LlVROS • REVISTAS • NOTAs FISCAIS.
:; ·TRABALHOS ESCOLARES. '�>-'k�i�-

CARDÄPIOS. E OUTROS "i,����':
RUA sAo PAULO. 114 (Pr6x. a antlgÍ Cyru.)

JARAGUÃ DO SUL - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Falecimenfo
.

Faleceu no día 29 de
julho de 1989, na ví
zinha cidade de Corir

pá, o estimado cidadão
Walter Kühr, aos 77

Esportiva , Hansa HUIn:
boldt e, no Grupo Tudo
Azul, ele era um exímio b<
lonista e jogava uma bo
la que SÓ ele.

>

anos e meses-
, -- Uma noite os- beliehet-

O extinto era pessoa ras do Az de Ouro, do
'muito querida na cidade Clube Atlético Baependí,
e.sm Jaraguä do Sul, pois, ex-Sociedade Atiradores
Jeragué do Sul e Corupá Jaragué, em 14.06.1964,
formavam Um SÓ muní- tiveram uma íenome

cípio. o primeiro o ,dis' nal recepção-na séda do
trirta séde, ,fundado / em Hansa Humboldt onde en-

1876 e o 29 distrito, co- tre mortos e feridos to'

nhecido, então por Han- dos se .salvaram, embora
sa-Humboldt, fundado perdessemos po r 161 pí
em 1897 e ,emancipado nos. só levando rrteda'
em 1958, daí ö relacio' lhas o Bubi, o Dorval e

namento entre as, pes- o' Schmöckel. Mas di-

soas das duas cidades se' vertíram-se 0- Hansi, o

paradas por distâncias in" Weege, e na falta do

significantes. Raimundo fala o Eugênio
·e o Dr. Unger, tudo na

Lembramos ao acaso' meis completa confra-
a ,'sua partidpação ativa ternização. Isso resul- ,

no famoso Jazz Elite, de tau num relato muitas
grande renome entre nós, vezes relembrado em 19
onde lhe cabia tocar o quadras, ,

contando Co"

contrabaixo, a Omama, mo as coisas aconteceram.
como Se dizia e costu- Uma delas se referia a

"
'

mava fazer mil, brinca- uma á rvore plantada no

deíras com o pesado .íns- meio do pátio e, na ma"

trumento de cordas. O nobra do já falecido
Jazz Elite, pelo fato de Wilhelm Laufer, bateu
ser cunhado de Willy na mesma que, se dizia,
Germano Cessner, j de föra plantada pelo preíeí-
saudosa memória e de to Willy Gessner. O
Francisco Mees, o 19 primeiro livro do Az de

prefeito nomeado no novo Ouro - a memória que
município, também mÚ' conta A VIDA DA VIDA
sico, já falecido, era o QUE SE LEVA·;. - da"
Walter Kühl' que condu" quele grupo de bolon:s"
zia o grupo musical em tãs, está, registrada a se"

sua camioneta e dei, guint,= quadra: "Der Hund
:l):ou muita sãudade en" (refe rindo'se à árvore)
tre as pessoas que estão soll kaput gehen/Foram
na faSe dos sessentões. do Laufer, as palavras fi"
Posteriormente, reen- nais,/Und dann noch ei-.

cont'ramos Walter Kühr, nen heben g''::!hen/Causa'
como sócio da Sociedade Iam aplausos gerais".'

. Mas "não faltott' uma
referência:' ào' "'Walter
Kühr, qUe servia à

'

grupo
.vísttante com muita. lin

güiça e 'cachaça indiana,
que deixou o' pessoal' no
"fogo". Dizia a quadra:
"Nossa turma começou
e 'deu a talha/Tal qual
numa grande batalha.r
Apareceu o Walte'! com

lingüiça . e. a Indiana/ E
todos caíram "na canina
ria",

A última vez que vi
mos o amigo Walter
Kühr foi no dia 8 de

julhO/89, quando da Ha.

Exposição Comercial e

índustríal, .nas comemora

ções dos 92 anos de CD
rupá. Em companhia >

de
P. João Heldmann segui"
.amos a Rota -das Cacho"
.eíras e chegamos ao Par
que Municipal "Bmílío
.Florentino BatUsleIla".
Mato a dentro chegamos
à última queda do Rio
Novo que Walter Kühr
também admirava e di·

zta não ter visto nada
ainda tão boníto- Lá já
fazia referência ao seu

estado de saúde, que
agora acabou de " consu

mar"se. >

Seu sepultamento déu-se
no Cemitério Mun. de Co

rupá c/ grande acompanha'
mento e ,as palavras ,con

soladoras do Pastor Ingo
Piske.
Walter Kühr, foi

.
um

ótÍlno amigo. . que, DEUS
o tenha!

E. V� Schmöckel _. 08/89

FURGOES CARGA SECA, 1S0T:BRMlCQS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI:' ..OS

J'araguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, i 13 - Fone 72-1077

Utre encaminha
'

Plano Emergencial- . -- '---' - �'---------'.--�

A 19a. Unidade', de
Coordenação Regional de
Educação 'realizou o pla
no emergencíal- para a

presentação, ao governa
dor Pedro Ivo .Campos,
durante audiência em que
a diretoria' Leonir Pes
sate Alves terä, juntaman
te com as direções' das
'demais UCREfl· De acor

eo com a Diretora da
;(9a· UCRE, 'no" pleito
estão, inseridas onze no:'
vas salas, nos cinco mu

nicípios da' região esco

lar" muitas
-

das quais

funcionando 'a:tlla:1mßilte
em, galpões de, ígrejasr �
em' embíentee 9,'Qa}1)tados;.
,A região, a Seeretería

da Educação autorizou
'

a

contratação de 19· tunei�
onãríos, entre serventes.
merendeiras e vigias. �, pa
ra- suprir os �s!a.l>.eleci.:
mentes que apresentam
carência ,

de, pessoal
'

na

'área. E nova 'remessa- de
merenda foi, destinadif�
para distribuiç.ãô,..' ':à$
escolas, num total <. de
20.140

.

quilos, . Q�'''' -d�v�r:
sos produtos;

Poupança )ende' 29,4·1. em a,góste
• o índice 'de Preços 108,41% (semestrais) e;

ao' Consumidor (IPC), 788,80% (anuaísl-
que. continua dando a ta- 'Desde o' dia 19 as faixas,
xa oficial de .ínflaçêo do de renda da tabela de
País, teve em julho, uma '·alíquotas -para câl�ulO:
variação de 28,76%.·

.

Foi do, ímpósto- de. renda-fo
o terceiro maior, índice ram reajustadas, ' em
ínflacíanärío do Brasil 28,76%, o índice ofida1 da;
€m todos os tempos. Com inflação. de ,julho., C6m' a
isto, segundo dados di- correção, o lim:ite do�

vulgados pela r undação isenção dé renda lí<iü:da
Instituto- Brasileiro , de . passou- para NCz$ 81�,eO;
Geografia e' Estatística De - NCz$ 875,(í)-1- 'a NCz$
(IBGE), a elevaç,ã'Ö do 2.9113,DO, o rendimento ,t:ti"
custo de vida em 1989 butado - será em tö'%" €l'e

atinge 254,89% e o a' dução de NCz$ 81,'50.' -E:
cumulado dos últimos do-

'

acima 'de NCz$: 2,91'2;00
ze meses fíéam, em o imposto, s'irá, calCUla;
1.00"i,55%. do à base de 25% caril-

- !T

Com a iilflação de julho deduçãQ de NCz$�525,20.
atingindo 28,76%, a ca· O valor do desconto por
derrietâ de poupança terá depend€nte passou . de
um' rendiinento de 29,40% 'NCz$ 49,00 .para .' NCz$
em ' agosto. O BTN está G::;,OO.

-

fixado 'no mês, de agosto
em NCz$ 2.0841., O per.. Veri<le'se' " -um terreno i
centúal- para reajuste de cam, 10.000,OOm2., Rüá"

José Theoddoro Ribei-
'

i:1lúgu@ts residenciais é de
182,36% tanto os anuais

ro, 'próx. da' Igreja.'
Ilh,a da Figueira'

,

como os ',semestrais. Já
Preço de ócasião. :

os àluguéis comerc:iais se' Fone 72-0363 c/' Airto� ;

rão reaiustados à base de
"",

SÁVlO MURILO
- PIAZERA DI! AZEVEJ)(),

MORIL�O ,BARRETO' DE,- AZEV:EDO
,

, II

ADVOGADOS
- Direito Clvll Criminal - Comerciàl _;_

,

- Tràbalhlsta '-:- Esportiv� --:-,
'

Av. Marechal Deodoro da- F6nSeça'" 97 - Sala 1" I,

Fone 72-0188 - Jaragu.á do- Sul _ $C"

Novo' telefone:

72�3764_,

/,

fMMElllillEl",CIlI$:
Jarai«4 doSul

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. " Dra, Aurilene M. Buzzi
,.Quest"ões de terras .. acídentes de trAnsito

,.� In,,·eJllArlos.: cobranças e adV'ocatla em geral.
.RUá Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fonê 12-2711.

AS' MELHORES' :OpÇÖES PARA PRESENTEAR
,

ESTÃ() NA
.

Lanznaster
.; JgltUJ, '!lelld.-J:tll8S e (el.óglg, c0D, º cal1.nho da
" � LANZNASTER
';;Märe:cbá,l DeodorQ, 391" Pone 72'1261, em Jara�uá- -

','. .

Fale Inglês
em: 2.4 horas

"eSta. é.. sua oportunidade agora nQ Brasil.
, . 'I'he' Wilzard oi Conversatíon
· .:.' )yiétodp' exclusive desenvolvídc nos U. S, Ao
.::-Pª:r� q\l._em t�m urgêncía em falar in2Iê&, .

• '1" Ensino indiVidual ou em grUPQ paIª- empresas
ou. .particulares,

'li Método prátiCQ, eficiente e revolucíonâno.

Ap'r�ndizal1Q garantido.
.'

.

.

INPORMAÇ()ES
Gladia -ScbUWlt- -PQtfg'
Rua

.

Éxpe�� 1\otOo.iQ Çarlos Perreíra 68
'" J Fº� 72-.0521'

.

_. '.. CURSOS DE palAS.
.. '

.

. Se "yºcê�t�m n.ie�a !le :ilprendel' .inglês, a
....

.

� :Wtliard oi�rec.elá. _intenslvQ
.

durant� o mês

:a� fulho,
: de 03 a 28·01. DeSc9nto especíal de

2�%t . vagas 11mlta.d_as.
'.'�;"''''''''''�-----�-

.-;.
. I

.', ".' .

.. ;.. --- ��....

�; :liilS'tlijl.J�1.J i.lfl.)
-

'_':.'��
_

.

.'

iuridação: 10 de MaiO de 1919
-

:. ; �-.. ,._ . ':'=""'töc 84.436.591/0001-34
..

_> __ 'o Dir�tór;:� Eúg_ênio Victor Schmöckel

",_�.ôJn_., ',Prof. p:R.T�·S:C n.<? 729' e Dir. Empresa
·

Jornalística ri:;'<} '20;� Membro Efetivo do Inst.
j

_ Hisi6riCO'e déogrâfico 'de SC. Redator: Flávio
· José Brugnagó .1.:. ORT/SC n.9 214. Repórter:
YVQnne A. S. 'Gonçalves -, DRT/SC n.Q.219.

·

o'RQâaçâ:Q; -"':::Administraçãó. e Publicidade: Rua

·
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. 'n:25-O=-�-. J-a·raguá do Sul

.

Santa Catarina.
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Hk' 30 ANOS
;;,,� .

�rlO, .d� ltaP,Oal
to, �m '1941, pela -Universidade dö

, :keêif�! .ínlcíando Um .
ano depois na

Magístratura do, Estado do Rio Gran
de do Norte, tendo' exercido durante
a segunda guerra mundial, o espí
nhoso cargo, de 'lfeleg�do da Ordem
Polítíca e- socíer daquele 'Estado· Em

. Jaraguá, além de 'àdvcgado de rena'

me, foi 'eleito vereador para a Cã
ma ra de Ja;raguá.

.

e no penúltimo
pleito era lafiçadö''::canmqate-a de
putado federal;, funções--:-politicas es��
tas que o guindaram

-'

a posição desta
cada no ç,,=nário político de nossa ter:
ra. Num acidenta automobflístíco,
próxímr, de Registro, encontrou morte
instantânea.

-

. -

- .'

· .�. HA "70 ANOS.
. Em i919, apesar dê j' terminá

da a gu-erra, especulava-ss nos mei
os

-

polítícos a presença do Presiden-.
te ,Wilson, dos�EE. UU., em Paris. O
"O ·Co rreío do Povo" da época, na

gráfica própria anunciava: "O sr

WH�on ficará. 'em Paris Os primeiros'
quinze días concedidos aos allemães
para apresentar as contra-propostas ao
tratado de paz;: �

.

provavelments per�
manecera em Paris até .a assig:na.tura
do mesmo tratado. Sabe-se que dois
ou tres delegados allemães irã:9 pro
vavelmente a Allemenha, afim de
consultar c governo de Berlim sobre
as condições de paz propostas pela
Entent:�; outros ficarão em Versaílles.
estudando os termos ao tratado,"
:- O Ministro'dos Negócios 'Estran

geiros do gov. indiano .comunlcava ao

.
governo inglês que a situação nas

lndías .fícava Inquíetánte, Na fron
teira, tríbus Atgabnsatravessavem as
linhas e ocupavam posições Jest'raté- i

gicas. ajudadas por' trepas regulares
do

-

Afghenístãc,
.. �- O governo húngaro aceitava

as condições dos aliados: capitulação
Imediata do governo comunista e a

entrega das armas e munições.

· .. HÁ. 4Q ANOS
_.;.. Em 1949, o dr. Álvaro da Cos

ta Batalha, por íntermédío do advo

gado Hercílío Pedro da Luz Filho,
dirigia petição ao Juiz Dr- João Mar
condes de Matos, da Comarca de Ja-

raguá do Sul, ação ordinária de co-
.

brança de honorários médicos, presta
dos a Otto Rumor, desde '1937 e fale
cido em 27 de junho de 1947. COm sua

morte, sem deixa'r conjugue ou her

deiros conhecidos, SE:>US bens foram

declarados vacantê:s é deferidos à
.

Í'azenda Nacion:ii, tendo �'do rêc,).Qi
dos' à repartição os' h(�ns êm dinhei

ro, em 24.08·48 e os' imÓveis, por ofi
cio de 21 daquele ,mês 'e ano. Os

honorários médicos . importavam em'

Cr$ 20.000,00 - vinté mil cruzei ras �.'

Daí ó edital de
.

citação.
- O Fiscal da 15a� Zona � Hen�

rique Ramas --:- .publÚ:àva.· aviso pela
impreNsa, avi�ando: ,:os SlfS.· comer

ciantes e industriais de Corupá, Gua

i'amirim e Jaraguá do Sul, que a

partir de 19 de .agosto entrava em vi

gor a lei n9 276, que aumentava o

Imposto oe Vendas e Consignaçõ=sj
de 2% pa ra 2,40%. Um aumento de

quanto? ,Há 42, ano�!

. . . BA 20 ANOS

__-- -..._------- _,.. ,88'---' m

AD.'V·O.G·)I;DA. -.

UA Hl.sJó de·n_ .ea� JJIQ podê 'J.r �6 na _uda..de".
ri. . O Passadª 8'6 é lmP;Ortan�'� �. s�� � fOI �m empregado•

Em 1969, quando 'da recente: vi-
sita dó governador Ivo Silveira ä

_ Joínvílle, uma comissão que represen
tava o Vale do Itapocu, entregava ao
mandatário catarínense um memoríal
em que tornavam a 'reívíndícar a sua

integração à BR-I0l. O documento era

assinado pelos
.

prefeitos Victor
Bauer, de Jaraguá, Ivo Bramo rskí,
de Massaranduba, Ludgero Tepasse, de
Shroeder, nton Steingräber. de Coru-

pá; dos Presidentes das Câmaras de

Massaranduba, Irineu Manke. de
Sh roeder. Aldo Romeu' Passold e. de

Corupä, Carlos Tozíni e dos presiden
tes das Assoe. Com- e lnd. de Jara

.

guá do Sul, Eggon João da Silva e de

Corupã, Edgar S. Eipper. .

.

- O Conjunto VIVA A GENTE
de Jaragu_á viàjaram', à cidade paU'
lista de' Baurú, apreselltando-se no ,

Palácio Noroeste, com 'lotação 'de
5.000 pessoas, em São'., Carlos, Cam

'pinas .� em São' Paulo-Capifal, a pedi
dO, participando\ da Cor4erêncio dos
Bispos da . América Latina. O grupo
jaraguaense era constituído de, Janéta
Coelho, Sidney Coelho, Sônia Pinto

Coelho, Artur Br-eithaupt Neto, Mar
Jise Müller, Matize1:e .contin, _Mariane
Leier e Yvonne Alice Schínöcket

• ! • HÁ 10 ANOS

· ..

- Em 1979, a.UNA· - Untß'o dos

Negócios 'e Administração, em Belo'
Horizonte-MG, formava' mais uma

turma de' bacharéis da entidade para
ninfada pelo Viée-Pr:esidente da Repú-
blica, sr. Aureliano ·,Chaves. A UNA

que tinJ.!'a c'omo lemet "certeza de
FAZER SABER' para SABER FAZER'.'
era dirigida, entre outros do cole�ia'
do,' pelo, ja.raguaense,· dr. Honorio

Tomelin, filho de tradicional família

Em -1959,
.
a

.

imprensa faz!a refe- de Itapocuzinho .'� b�i1hante pro�es
rência:do dr. Arquimedes Dan,tas,.ho- sor na Capital de' Minas Gerais, .de

jl:l- já falecido. Ot��a-s'e ter vindo de pois d� concluir. o seu Curso' de Téc..

Pernanbuco, em ·1944, a convite, para nico de Comércio, ria Academia de

ocupar a Delegacia Aux:'liar de Poli- Comércio São Luís e de se graduar,
cia de Jaraguá, de onde foi promo- posteriprrnemte, em dir-eito. � dr.

vida, um ano· depois, a Delegª,do Honório Tomelin.,: segundo a nota

Regional de -Polícia de Joinville .. A_- no jornal _
local ,nizia da nova con

pós b rilhant:� atuação foi r�movido quista e âbertura de mais dois !lavas
para Rio do Sul, quando decidiu'se curso�:·Comércio. \Exterior e Ciencias

"definitivamente pela' advocacia,. Contábeis. A impr�nsa local dava d�s-

retornando para Jaraguá até sua in-
"

taque de primeira; págÍ\Ila e cumpri

dicaç:ão para a Capital do. Estado ,e m�ntava o vitprioso jaraguaense

para Brasília, ;.�f,?" �ermado em direi-. pelas. COIlquistas em terra alheia.
�--_.--�------------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



do Itapocu para todo'o
Estado He Santa Catan
na, a didade recebeu
grande n6mero de cum-

primentos. _

'Dentre essas manífesta
cões de carinho para COm
Jaraguá do - Sul, não po
díamos de deixar de
destacar a manífestação
dos descendentes do
fundador Emílio Carlos;
Jourdan que,' como já
.díssemos em -outra" edí
cão, Jescolh�rá à cidade
de Jaraguã do:' Sul como
a .Cídade Símbolo da
Famílía Jourden.
Com 'a:passageni dos

113 anos de fundação, rece
beu este semanário te

legrama da representante
.da família, vazado nos

seguintes t;e' rmos: CUM�
PRlMEN'fO POVO JA
RAGUA_ DO SUL NO A
NIVERSARIO DA 'FUN
DAÇÃO DA 'CIDADE.
Ass. Leopoldina ,Jourdan
Rtbeiro Dias Costas".

'CalUDa:
.. . ....

". Evangélica

i'JARAGUA 00 stn, 05 Ä: 11 ,DE AQOST(J DE' 1989'
, ",

,

'- " '

I

Chapéus, bonés; vlseiras, camisàs, shorts,
��udas' e- cordas- '

Ém frente à fábrié�, ....:. Amplo estac(õn��ento�

Poslo' -de- Vendas MareaHo

Dr. Luiz,
-

fernando Gonçalves'
'EspeçiaUsta pela A. M. B.

GINECOLOGIA - OBSTHI'RIQl:A _

gInecologia endócrina e infertilidade
,_

,

Atende Untmed

Av. �túlio Vargas. 49' � Saia 105_- Fone '72-3763

_ _ . Jaraguä do Sul"":"" ,SC' '" .

"

.�. ..1

. .

Jono
:Institutö �e Psicotogià
ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

,
.

..
.

'

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de 2rupo,
psícodíagnóstíco. Psicoterapia familiar.

Tra�essa Anita Garibaldí n-? 101, lateral da E

pitácío Pessóa, teleíones 12-2093 e 12-0252.

DEPOIS DE HORAS (comédia]
CIDADE ARDENTE (policial) "

A NOVA TRANSA DA PANTERA COR
DE ROSA (comédia)
007 _ O ESPIÃO QUE ME AMAVA

(aventura),

SUPER FESTIVAL DISNEY (d�senho)
BoM DIA VIETNÃ (comédia)
pöpE'YE (comédia)
ALEM DO csu AZUL (aventura)
MAD MAX (aventura)
QUEM E ESSA GAROTA (comédia)
UMA PAZENDA DO BARULHO (com.]
BULLIT (policial) ,

VEIA DE CAMPEÃO (aventura)
0'07 CONTRA GOLD JINGER (avent.)

FJ mais 1.400 vídeo-filmes pera você assís
tír . OPPUS - VIDEOMANIA SEM pIRA
TARIA.

�···y':'r ,'.,r,..:!:

Cumprimentos
.

pe,l�s 113, anos da Cidade -

-

Pela passagem do 1139
ano . de existência de Ja
n;�guá- 'do'- '�uli -trans.cqrri
do no día 25 de julho
p. p.. que foi assínalado
COm extensa programa
cão comemorativa

-

dos,
"

poderes públicos e de
entidades da própria so
ciedade, . alcançando
grande brilho, entre elas
a realização, por parte
do Rotary Club de Jara- ,

guá do Sul da 3'a.·Feira
da Malha com a presença
de 120 mil pessoas, no
período de 15 a 25 de .

julho e a -transmíssão, ao

vivo, na 'Praça do Ex�
pedicionério, no dia 29 de
julho, do "Jornal do Al
moço Especial". da ' RBS
TV (sistema GlobO), das
11,30 horas até às 13,30
hs., que projetou,

-

em

rede, a Pérola do "Vale

'CULTOS: 'Nest':! sÄba-'
.

do, às '19 horas, no Rio
Molha e às'20 horas �m
João Pessoa; no domingo
às' Bh na Rua Guanabara,
Ilha da' Figueira, Ribeirão
Grande - do - Norte e, ' às
9h30 mín em Nereu Ra
mos, Três Rios do Noite �

no Centro: . na quínta
feira, às 20 horas, na

nha da Figueira. ENCON·
TRO DE IDOSOS: No dia
9, às 15 horas, reúnem
se os idosos do Grupo
"Raio do Sol". LEMA
DA SEMANA: "Deus re

siste aos soberbos, con

tudo aos humildes "con

cede a sua graça". 1 Pe
dro 5,5.

Waller Luiz Ribeirl
Alexandre Dellagiustina Barbosa

Confecções Sueli Ltda
DE FABRICAÇÃO PROPRIA,

-A PREÇOS nr CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, !.085 e na

Rua Relnolde 'Rau, 530 - Jaraguá do Sul SC

, ARTIGOS

"

Clínica ,Veterinária
SCHWElTZER

Dr.; WALDEMAR SCHWElTZER .

Clínica de ',p�eqbenos e grandes, animais" círúrgias, vacin�çôes'
,

, .raío x, internamentos, boutlque "

Rua Joínvílle, ';_if i.118 (em frente ao Supermercado Breíthaupf].
Fone 72-3268 - Jaragu'. do Sul - Santa, Catarina-,

I'

�,-
ADVOGADOS

Rua João Marcatto fi'? 13, 29 andar - sala 206,
Edifíçio Domingos Chiodini. Informa seu novo

teleíone aos clientes e amigos: 72-3956.

Defenda o seu patrtmöaío contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens I

Ex tín b r é

s

Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joínvills n.? 2.176 - Fone 12-1826
, Jaraguá do SullSC.

José Alberto Barbosa
\

DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL
'

__

Rua JQão Marcatto n.? 13 - 2.'? andar

sala 204 - telefone: 12-1869

Jaraguá do Sul _;,_ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Liga Jaraguaense CamReonato da 2a. Díví- aspírantes.' Na rodada qti.-iiis as fínelístés. nal x Vila Lenzi, 10h'Vé·
(Jé' Futebol inicia no pró' MO de Amadores ,e pare- Inaugure) serão" adver- � Pela taça Veroní ,Ai teranos x Mercearia Ja

xim.o diii 13 de ágóSto,' o Ielamente a categoria de sanas Pinheiros x São ,Chaves, categoria aspí- taguá, 14h'Ar.sepu� x

LÚÍs, João' "Pessoa x A, rantes, o Floresta perdeu Portug1d,esSi e às 15h'VW)"
mizade, Paraná 'x Alíen- para Q Aliança, 1 ,a P e ri� x BªI!-g'lt "

ça e Guarani x Asa Bran- _nb' 'domingo irão jogar EM SCHROEPEIt
ca: día

: 20 ,;.... João Pes- Aliança x Flor,=sta. Com ö empate a
í gol

'soa x- FlÓresta, Pinheiros CAMPEONA'tO VARZE� com o Olímpico, "o Comer-
x 'Paraná, Aliança x ANO - '" ci�l dê Schroeder

-

�Oi
'

o

Asa Branca e Guarani x Em, função' do mau, campeão da Taça Jubileu
São Luiz: E no dia' 21; , tempo. não se realizou a de

-

Prata. beaefícíado
pela terceira rodäda, Pl'- rodada do Campeonato com a vitória na primei"
nheíros x Amizade, Altan- VarzeaRo de domingo, ra partida por '2 a 1; A
ca x Floresta, Guarani x dla 30. "Esta, no entanto, partir deste mês de agos-.:
Paraná e São 'Luiz' x A. - acontecerá. amanhã, dia to vai ser realizada a

sa Branca. Nove ,�uipe" 6. válidas pelas Chaves competição ,de futeb9l- de,
participam. Vermelha "'Z Amarela. salão e, também, de ti"

Joga'rão às 9h"Internacio· ro ao alvo.
'

,

Já, lU 'returno·· a 1a. Divisão da LC'D
,

'. .

.

A Liga Corupaense de
Desportos está pro�o' ,

vendo o Campeonato da
ta.. Dívísão de Amadores,
'e� disputa da Tãça- Er"
nesto Blunk, J� -no seu

returno; A. -prímeíra roo

dada for no día 2�i . de
julho. entre '. Palmeiras
x XV de

-

Novembro, Á-
,

,gua .
Verde x D. Pedro II

e Ouro Verde x Antares;
día 30 - D. Pedro II x
:Palmeiras, Antares x A""
,guá Verde e XV de No-

vembro x Ouro Verde;
dia 06 Palmeiras x An
A n t a r e s- A g u a

Verde x Ouro Verde ,e

XV' de Novembro x D.
Pedro II; dia 13 .._ Ouro
.Verde x Palmeiras, XV de
Novembro J!: Agua Verde
� D. Pedro II Antares: e

fio dia 20 de ·agosto _..;. A"
gua Verde x Palmeiras,
Antares x XV de Novem
bro ,êD. Pedro II' x Ou'
ro Verde.

' '-Oliseja: Ses'i cOlclui'�çlimilatórias
Pelo quadraagular da

categoria sêníor que
aponta rã os díos fínãlís
Ias para a disputa do tí-

- O, Serviço de Esportes tiro ao alvo, tênis de ms
tulo da teiäpçrada, [o- do Centro de Atividades sa, dama, \ ttHhài éló�í_J,?;
'garam s4bado .Francísco

. do S�i de Jaraguã do canastra; general. sin_'QÇ.ª;
'de Pauló O :i 3 Cruz de Sul conclui' 'na próxima truco, basquete, 'bocha,

O CLube Atlético Bae- vier dos Santos (Arizi-., Malta e Vidraçaria Ba" Semana: os campeonatos xadrez; futebol de salão"
pendi e o Colégio São nhoí.. a solenidade de rão O x O Paraná. .Neste -classiücatórios pina"

.,

a 'futebol. suíço. "lívre, e \Te",
L.uis serã'€) os locais onde abertura está marcada sábado haverá a inver- Olimpíada Sesíaha,' nas teranos. ,=; .aínda � füf�"
acontecerão as

-

disputas
-

pera o dia 11, no Bae- Sião do mando de Jo�os, �
modalidades de bocha bol de salão. - -'

do 19 Torneio Gíjo Regio' pendi. e as modalídades quando. se, conhecera "no masculino e futebol .de Haverá na abertura da
nal, do, qual. participarão em disputa serão: Mas: tempo normal.na prqrro"

-

campo, quando serão co- fase finaL da OJimpíada
os· Rotary Clubs de Rio culin:o - ból,ão 23- e 16 gação ou na cobrança <;le nhecidas as oito equipes. a eleiç.ão, da Rainha da'
Negrin;ho,' Campo Alegre, c�" bocha,' canastra. ca· penalidades máximas, A, fase final 'da OhS\9j1a Oliseja,

--

q.urante baile:e,
Jaràguá do Sul, Massa· neco, sinuca, dominó, fu· vai de

-

09 de -setenib ro a no ence:rranii?!il,tq, tam:
-! tanduba:, Corupá e Join" teball de salão, tênis de KeB"ta'cky' reo'l''V'a' 07 de outubro e as qlO"' bém num baile, serão
ville (sur,' ColörCe Cida� campo, tênis Ide mesa,'

'

", ' ,', dalidades serão: atletis- entreglles Os troféus tran-
de dos Príncipes),

-

Segun' truco, volibol 'e xadrez;

d.
- mo, bolã'o 1'6 e 23 cm, VOa sitório", c.ampeão, e viç-e"

'do: ô. ,E"oordehadoi ,dö 'Femino�, bolão, I caneco, Ireraa libol, handebot, c:clismo; campe3.o geral.
- .

TOln�iQ_9ijo, o r,otariano cánastra. dominó, tênis Y . .

'e profes�oF Ariovaldo Xa" de mesa e volibol. O Clube de Canoagem Conlinu'am OS ce,rlames em
's II .:'- :,

-

d' 1" I I b· Kentucky, de'Jaraguá do

..... tUZla campen o D. ß er .alrrlS ���mo���, e.:ente:::�
.

.

. Màssârandutia. '.
'

':A. Divisä,q Munidpal dêcisivó 6 Sta. Luzia!gol.e" sucesso. a' Maratona Ja...

de 'liiSPGlIit'ßS," e à Liga ou a Barra do Rio Cerro ragu.�-ßarta Velha de ,cai"
JiHagUqens� . die, Fute' por 6 ii 1. aql,le, trocou a sua dire"
bol ele ,Sabã:<> çonc!uiram toria.' O novo presidehte,
o '19 Torneio Inlerbaifros Assim, Santa Luzi-a foi substituindo a Ruy Less-
de Futebol' -de Sal�o. Na, o campeão, vice Barra mann, ,é J�lio" Roberto
;quafta-teira da: semana do' Rio Cerro, Vila Len" Rodrigues, vice·presid�n"
�ssada, <1' Barra do Rio zi em

"

t�rceiro e Região te Argemiro Hamburg,
'Cerro d:=rrátou ó Vila Norte em quarto lugar., düetor"Administrativo Sa
Lenzi PC? r J a

\ Q_enquan- Ademir SchiQchet,
-

o di Lessmann, diretor"fi-
, ,to o "Santa Luzia fáturou Dentinho, do Vila Len- nanceiro Teodorq Less'
a, :R!egião, Node por ,.4 zi. foi o golei ro menos mann, dÍretor �, téc:rüco '

a 2. ,A decisão houve·se, vaz.!}do e JeQ.ir Junk (Je" Sidnei Veloso e dirêtot
no gia 28, no Giná�io <;le ninho), do

'

Santà
-

Luz:a ,social Oswaldo Pereira'
Esportes Artur Müller., o artilheiro, com 10 -gols Júnior. No Conselho

.

Nà' "préliminar, ci_L Vila' anotadós dl,lránte· o T_or" Fiscal estão Dorival (Do"
'ténzi fez 3 ii. (} sobr'� ii neio, ri),

.

Maurús Le:ssmànn .i�

RegÜió -)'-Torte e no j'ogo Ruy Lessmal1n.

Jarauúá ,sedia Tlrllio" Giuo Reuional

,

Cotégio�, São Luís prepªra-se 'para a OUmaca em outubro
No próximo domingo,

(lia '06 de àgosto, ö Co'

légio São Luís reC'=ber�
'os atletas do Pa raná, dó
: Colégj;o Faranaense, de

Guritipa. As competi
.çôes serão realiza.-das 'no
Ginásio de Esportes São
cuis, em preparação' ii
Olimpíada Maril$ta Cata"
rin�nse: (OLIMACA), q_ue
se realizàrá em Jaraguá

, 'dó' Sul, nÓ' m'ês' de outU"
, tiro.' . As' -modalida<;les
"serão: 'futebol ,de sálãõ

, (para .nasci_do$ erit re 75 e

78). 'veöUbol mást'l!llinos

.(nascidos ém 75), vo1:bol
masculino (nascidos nos

anos 73 e 14) e handebol '

(Dascjdo� e,ntre n e 1:3).
;0 Cólégio São Luís,

junto cal!) o estúdo sé
rio

, que propordona,
também prómove <:>, es
'porte, dentro da niáxima
"mente sãte�:).:!';CQr,po:são".
,A coordenaç,�ãóJ dás com"

petições qolé,'giö·. � São
'Luis :ic colégió 'Parana..

enSe convida '6�" despor
tistas para ,a$gi�tii're.rn os

j026'S.
-

'FlJTSAL INFANnL

"

A 'Comissão Municipal' ,à'uba,
-

ap6� ,à Jiiata-Hzàçtãb
de' Espórtes de ,MasSan-,' do fínál-de:semana p�ssa"

, elo "devi'do ',ii real.lzaçãÓ da
Festa do Colono; remi"

cia Os
-

campeonatos <, ,de
ft1Íebol de salão 'e' fute
bol de eanipo. Pela se

gunda rodada do certame

juníors de futsal" 'Jogàr�o
no Compll�:iõ Esportivo.
Municipal às 1�h ,Pátri"
mônio x Asa Brancà é às
18h Batuca x Juventude
e,

'

na seqüência, catego"
ria sênior - Itaú x P0mH,
e Patrimênio �.Comjrci
aI.

No campeonato de fu�
tehor da última rodada
da segunda_ fase em ·que
s'lo líderes Patrimônio, e

-

Batuca, com, três pon·
tes, medirão forças ,Pales·
t ra Itália' ,x -Patrimçmio
às 13h30, Linha Telr�grá"
fica x Botuca às 1$h30 e

Glória x Piilm:eirinh�s às
'17h30min.

Reuional de Bolão
- 'o Campeonato d� Bolão
- Bola 23cm, em dispu-
ta do' Troféu RBS"Lulimar
Embalaglens \ \ (,on.'tin�
ebm nove partidas, na
semana qUe vem· 'T�rça
feira, dia 8, -irão ,jogar
Vieirense B x Baep=ndi,
Vieirense!' A x çaxias e

Vi-tória x Guarani; dia 09,
- Baependi x'Alvorada;
dia JO -; Vieirense' C x

Harisa Humboldt e no dia

H, s'exta"feira,' Hansa·
Huinboldt x Vieirense B,
Guara;[1li 'x Vieier�nse A,'
Alvoräda x Vieiremfe. D'

e éa:xi�s x VieirertSé C·
.

, .

.

, ,

A pa rtif ,deste· segundo
semestre, o Colégio São
Luis 'estàrá fa�énaó' um D� _oútrà ·parte,

" nos
trábaiho de hase com dias 8,' 9 '

e 'W de 'setêl:ji'"
uma ''equipe' de futebol" bro; a Sociedad�· Vi(íú'�fi;
de salão, categoria ihfan· se" representada , p�,6

• til. o patrocínio \c é dá qUITe c de Bol,ão 81, 'Íl�r-
,

DÇllcelis fi o técnico se" ticipa-rá :em Joinville, CORREIO DÓ, POVO
Tá O conhecido Juca, -A nas c-anchas, da Embraco,

_ lJA 70 ,I\:NOS ESCRE"
eoordenaçã'O g'�ral está a da Té!.ça::l�de�n�ênd.a 'de VENDO:' E ',REGIS'rRAN"
cargo

'

do DepartaIÍl�tó' 'B!i>lij.q,
-

qúe rêun�rá:,' ,o� DO' A _, HJSTöItIÀ DE
de Esportes do São Luís > clubés. campeões. À JARAGUA-"J)éi stit' E
e já existe "cónfirmação Vien�lise c;onql1iStqU, emt". DE SANTA CATARiNA.
de alguns amiStOSOS. ' ,19ij8, .0 /C!1ll)peóriato Es"' (FÖNE 1-2�Q091){adual de Bolão., --_'IfI!!I!I.�""----_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



As' Inot_çíes de Fláv,.i,Q Jp_é
•••.Com esta edição, encerramos a' .parÍiêipâç�p
neste jornal, onde há maís de doze enos ocupamos
semanalmente o espaço para> a divulgação das i�"
Iormações políticas,.' da admínístração 1= ,da comum"

dade como .um todo. Parfi� em busca de . novos

desafios é. só nós resta agradecer a direção. � aos /

que nós incentivaram e fizeram da coluna sem �alsi.
modéstia, como uma das maís procuradas do.

• Cor"
reio do Povo".

'

'<
;

••• Acontece neste sábado, das 9 às 13 horas, . no
Grêmio EsportiVQ Juventus, o encontro regioÍil!11 do
PMDB, que: reunírä Ilderanças e mllitante!i para de"
bates de questões relevantes e a �tuaçãQ do , partí
'do nas eleições presídencíaís.. o que se busca na

verdade, é a ampliação do Ieque do engajamento na

campànha -Ulysses Guímarães e Waldir P�res. . ,A_. Fechado há. alguns me- Ri'ghettõ é taxídermístaguardá-se .300 partici�àntes. '.: ses por fél.lta;'de profissio- formado (especíelísta em
••• 'Ano que vem e temporada de caçá gorda- Os nal habilitado. -na área, .empalhamento de aní-
deputados vão à luta pela reeleição, juntamente com

.. o Museu Municipal "E"' maís, aves e outros) e
os. futuros governadores. Já existe movimentação :-mili'o da Si:1va"� poderá ser. poderá contríbuir-: pára.

neste sentido -. Paulo Bauer' volta a concorrer, o. ex- reaberto nos próximos a organização > defínitiva
pI1�feI!9' Durval Vase� já est� em campanha e Sali:n días, O Prof, Balduino do Museu Municipal, in"
De-quêch �pode sair a �stadual, caso Bauer alce 'VOo Rauline, assessor de Cul- clusíve resgatar peças,à Câmara Federal,

.

Mas muitas novidades poderão . tura, Esporte' e Turismo. fotos e documentos: hís-
acontecer.

" . ao qual o. Museu �stá Ií- tóricos q/ fizeram parte de
••• O preteíte de Corupa, Er!1eSto Felipe .Blunk." gado, .está 'contratando o y.m passado glóríoso da ci-

· é1e1t:o -. pelo ·PFL, mas que ,no .

fundQ continua =', .PDS, .
Sr.' Wllson Ri'ghetto A- dade ,=. que precisam ser

partlc/ipou quinta'!eira em Jainville, de .um·�n�ontro gulhan, com vasta baga" conhecidos para às ge"com o presídenclävef Paulo Salim Malui, .q�e blaU"
. gern 'em museologia "

e rações atual e �utura.
· �uro� a "enxurrada' d� c�ndidatos que virão, ao. que foi' o responsável
�stada em agosto. A. reuntão que teve no d.eputodo pelos Museus da " Lapa,Paulo Bauer, 'Um dos org�nizadores,· en'volveu lUde'

. Araucária e Rio Negri>
ranças do Norte.

. nho.'·
-

.... A revelação da sra.. Laurita Frankokiaw, de .

.

.

, '

d�i�a��,iq o�i��s����o���I-���t�e���:�� ,nã�,.�����, "Gu,aram'irim d.efiniu a progra,m3ç'ão dos" 'quarenta 8:ROS
·

llepercutiu no
.

f!stado· O mesmo objet� teria sido --G---'-'-'
..,.._;.......

··,_._t--:-�-�...,..E-·x
...

p-O·-S-i,.,
....

o�-=-s-·c-o-m-'-".o'--s....,C-.l-a""'"� mento oficial do' Hinov.isto em Blumenau. Extra"oficialm�nte· na, quinta- uarammm Ja em a
.,.

<

r-do qua rl'n's d'e Prata", seguida. de de Guaramirim e� �2 ho-fe.ira' soube"se. q''ue autoridad,es IIgada.s. ii ufologla
.

prog 'amaçao S" .
.

nt' no" ..:Ie' em'ancI'pa" aprese'nt'aç'a-'o de .

grupo ras,' horne.nag'etls com aviriam a Jaraguá do Sul, interessadas '=m informa- re a a s lã .'
.

.

.
.

ç.ões '-obre o fenômeno. ção políHco"administratí� folclórico e premia.ção entrega do Troféu Guara"
••• As exportações de JaFaguá do Sul e regdão, em va. Terá " início' :n:o' dia' aos vence.dor�s déi, Fi-esta . midm' a éx-prefeitog"-:, e

I 26 de g to co o dI"s Municipal do Tiro· . alitÓ;ridades.jul�o, ,bateram o recorde de�de a insta ação da
.

a os , m s -

-

. "',

Cac'ex n'a Agência .. do Banco do, Brasil', 'em 1983. o • Q files da Sociedades Ca"
.

� .

.

D' E"" Na anha- do dia' 27 No dia 28 de agosto,"'a'lor foi de <US.$ 4 milhões 103 mil, superlar. 31,5% tannense, 'lana,' .:;...mner" . m ..

,..
.

•

1,� O V· d p'elas (9h.30min), con.tinuação. feriadó municipal,. 9h30,ao valor die ·j·unho, acumulando n(!)s sete primei,ros Cla! e UH? er'� .

/

t' e a t5h da programaçãq' esportiva festividade no
.

Comple"meses do ano US$ 21,1 milhões. as importações,'- no . ����. o=n ralS
..

s.: :" M' 1 xo .. r.·spo,rtl·vo, 1.�h30.decI'"'l o d Schutzenverel 'no' complexo unlcipa, -"Jmês fóram de '139 mil dólares. (5 sa dQ fo, muito po· !mCl a ','
d são do' 39 lugar do €!am"- 'iU" o. .'

'. \. -'. : .�.
.

, . nefest;
.

na· Sociedade CO"' com serviço e bai: es v
. merdal, exdusrva pa" l'estaurante e shoW!; 'com peonato.. Varzeano,

.

,
< Ta s6cios; à. l5HóU; ini- mágico:,; palhaço.; _. à. l5h30-sRow de· pal.""e-• '. ; :. ':, �'. .

<
" '.'

"

• cio' 'das cóIhpe·tiçõe·s'
.

�9 .' J9 hor�s vai ter início' o dismo' cóm os "Içaras' do

C··-
'

".�,c.' _�.;·8: •...8.".8..

"

,... 'Complexo Espõrtoivo cMU" baile· da '.comuni:dade,
.

Vale", de Biuníena;u ::'c e

...... .-
.

,_
..88t1i1 � nidpat çmd.ê, '. às::'':';�t9h;. rio Parque �ê Exposições, . as' .16h-Clécisãp !io�Qàm"

.
.

..
.

- hävefá' GúJto' ecumêniCo. ,có nt a 'Banda' : T'liretk " fleóIiàto.: Varz�àno
.

e.�": én:·
. En.er·•.I�il8 com:.'".'. "�O"de".· ... ,,·C···8··.. '�.,e...

,.

.. ',.::.:,'. ;..'A§ 22'ho.ras 'o'Baile da·· (São: :aento)'e Hã:g.da1 Ca" tr�ga'dAo"t'f�o�éu z:·:pr.efei·It! &�t ','l ' la-' S<::hiitzenvereínefést, valinho' Br.anco (B tu'I1e" .� to " n omo.:�;';r Immer"
,

.

.
• ,r .,

.�np Parq\le Mun:dpal de nau); 20 horas, .,1ql1ça" . ma'nn.'" f� T "., ,:��

o curso será desen-
I volvido em convênio com

o
.

CETEp é já se encontra
no Conselho .Federal de

Educaçãd;
-

de acordo
com "a diretora Carla
Schreiner e o professor

.

Alfredo Cardoso"; Inici
almerite ,im�g�na"se.. curo

so de tecnológía mécâni.:__.
. ca, com ênfaSe em pro"'
cessos índustrtaís e os

seguintes poderão ser

; voltades a área 1l'i!xtil· e
, eletroeletrônica, de a-

. Foram sorteados ós seguintes cidadão'S: Guído Otá�io
"Bortolíní: Tarc1sio Küster, Giace:-i Ràquel -Bekendorr.
IIton Höffmann Décio Buchmann. Nélson, Zellmer,
Darcy Rutsatz,

,

l.ucéUa Maria Araldí, > Orlando, Sehe
=mldt.. Gilberto Pereira .Barros, César' L'IliZ'. Leítheld,
Décio Rcmualdo Stínghen. Alfonso Busaeello," Dioni"
sin . Luiz Klein, Adalberto Blank, .Antonío, Gi'ov:.ani, .

Assí�fo Carlos Ramthum,' Claudíneí
.

Sandro . Leoní.
José Geront

.

GOis, Antonio Carlos Marangoni e

Líndalva . Wílberstedt.

,

Museu· . Municipal "Emíli� da Silv�" vai. Sef reaberto

FESTIVAL 1YE
FANFARRAS

data .ríe realização do
festíval de Fanfarras,
que, a exempló de anos
anteriores tleV'erá ,atrai'r

. .pàr�icipànt�s
. de' . vârías

'cidades caterinenses; e
.

de � Estados vízmhos. Em
Jaraguã- �Q Sul duas íen
farras. pelo' menos já se

preparam . para participar,
cat�goria simples � Com

. um písto. Q' primeiro pas
so para a formação "de
uma bandamaretel- São
as fanfarras das Escolas
Anna. Töwe Nag�l -e AI"

.

berto Bauer.
Está indefinida a.
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