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JARAGUÁ DO SUL - CIDAD:E SfMBOLO DA FAMILlA JOtJRDAN

Nesta data, há 61 anos, dízentes com ós desejos versos redatores, entre
aparecia no distrito de Ja- dos moradores' e aumen- eles Artur que.. meses de

raguá um semanário com tava dia"..,�dla o
"

ciêse]o pois; a 2 de' setembro era

o título de' "0
.

CORREIO de emancípar-se .. com um. diretor do JAR,AG,UÁ Com prazo para entrega
DO POVO". Era o atual governo autônomo, desejo ZEITUNG, em língua ale- dos trabalhos em 150 dias,

CORREIO DO movo
.

U to uo d
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d toí a Serenco-Servíços de En,
.

r. que 'CI e se !:Qou rea 1 a e ma, jun o com o re a or

dava os seus primeiros somente em 1934, depois Fritz Vogel. genharia Consultiva Ltda,
, 'passos numa aldeia seden- delongas jomedas cívicas, Na madrugada daquele foi a vencedora da COR-

ta de progresso e Íiberda- Entendiam. os homens dia ·10 de maio. de 1919, corrêncía pública, aberta
de. Depois da .prímeíre da época que o melhor .Carlos (Carlito) Porto, ír- día 30, destinada' a elabo-

guerra mundial, faltavam ínstrumento para conduzir mão de Venâncio deixava ração do projeto de' gale-
muitos instrumentos de esse movimento que 'leva- o prelo e Iavava as mãos, tias de águes pluviais de

desenvolvimento, justa- ria 15 anos, seria um jor- enquanto que Claudio todo. o perímetro urbano

mente por causa- 'de uma nal. Desde 1907 a estrada Stulzer, montava o cavalo de Jaraguá do Sul. Para

Europa desorganízada e a de ferro e a estação de marchador de Venâncio que tal projeto se coacre-

importação só seria pos- ·Jaràguá se transíormava para entregar a primeira tízê, o município investi-

síve] depois de saneada a, no meio ideal para espa- edição, porque as estra- rá Cz$ 157.735,80, para a

. economia dos países en- lhar os anseios jaraguaen- das não eram as melhores realização de estudos hi-

volvidos.. Como
.

dístríto ses aos que se dirigiam pa- para serem vencidas a pé, drológícos, levantamento e

de Joinville, que' afinal ra sul e para norte do' Hoje. lembramos com avaliação do sistema exis-

se sairª. vencedor de uma país, O entroncamento .ro- respeito e saudade aqueles tente, lay-out geral da re-

disputa com o Paraty, pe- do ferroviário com Blu- prímeíros homens . que de de 'drenagem, dímen-.

,. ,.lNö dia, .lª} >flquel�s que }a �o�se <:l� _ ,-�a!ag�á� �G;. �e.,n�,?, �jt;��!� .oi. e�a,�i. aucm:reJ�"o�tran-ra,aml�...�· .... �o_.�,}?0��. de síenamento hidráulico' e

eínda não fizeram o teca- _. ,admmlstraçao reg.ll�ar <::0-, Cl�CJo�lstas.. .
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de' Recadastramento "Elei- ' serviços nein sempre con- por Artur Müller, com di- Eúgênio Victor Schmöckel 'topotr unasas
o rasJÇI. eXI$-

toraI, o Cärtóriomarcou'
en es.

para o dia 15, às 14 horas,
no eine 'Jaraguá, reunião
com' os membros ela Co-

· missão' conv:ocadós pela "Na Visita feita a cir- os advogados jaraguaen- OAB D_ESTlNARÉCURSOS .

Justiça Eleitoral, para as curiscrição judic�al de Ja- ses, representadQs pela
instruções de com.o proce-" rag'l:lá do Sul, na terça- Subseçãó da OAB �. pela
der para o correto preen,

. feii:a (leia matéria. na pá-' Associação de classe, -rei.;.

:c4imento. Independente dis gina três), a correged(i)fa- vindicaram mais,uma Va-'
to, o reCadastramento dQS geral de' Justiça" dres�m-· ra para' a Comarca, bem

eleitores continuá e o ti-
. barg.ádora There_za Tang e como a vinda de um juiz

tular d'o Cartó�io�, Adolfo. osjulzes-córfegecloms Nes, cooperador e a a.gilização
MahfYd, acredi!à CJ:tle cer' tor José da Silveira e, parçl.Q -p-reenchimeIlto' do
ca �de oíto mil eleitores FranCisco Oliveira Filho, � targo d� titul,ar. ,da :2a.
já ,·regularizaram suas sic' .

paiticipara,m de vanas Vara, vag\) dêsàe--:-a. 'saldá
tuações.

'

..reuniões, 'uma delas, com. do ·Dr. Carlos Anàré, Mo-
. os advogados de Jaràguá reira-para Concóf(Ú�, Afo
do Sbll, São Bento. do Sul, ra isto, tratoq-se sobre
Rio Negrinho' e Pom.ew- outros probiemàs que en

<de, tratando de assuntos volvem os trabalhos fÓ'ren-
específicos ligados ao ju- ses.

diciário, ocasião em. GIue

, ,

Recadastralento
eleitoral',
continua

O" Cartório Eleitoral da
11a. Zona, de Jaraguá do
Sul, iniciou a dístríbuíção
da convocação àqueles
que integrarão, no dia 18

, de maio, a Comissão de
Recadastramento Eleitoral,

· para funcionar, durante
todo o día, nas 176 sec

ções eleitorais de Jaraguä
do Sul e Corupá. A Co
.míssão .será formada

.

de

presidente, mesário, secre-
. t,ário' e suplente, tal qual
· um día. Bormal de eleição.

No FÓrum, o Cartório
hméiona diariamente' até

.

as 2Lhoras e aos sábados
até as 11 horàs.

Projeto' de
..

,

galerias pluviais

" Iniv'ersariao "CO'RREIO DO POVO

Advo,gados reivindica'lI . a'
. terceira

Cz$ 120 mil, destinados �à
construção

.

da ,S�de C01;1-
junta' dos profissiona-is H
berais jaraguaenses,

O' presídenté da Ordem
dos Advogados de Santa
Catarina, Genir

-

Destri,
acompallhado pelo vice- iá no dia 5 de mato, a
presidente Harry Eg.on OAB, Regional Médica,
Krieger e pelo tesoureiro. Assoéiação dos. Odontô
Amaro João Ferreir,a, eS- log()s' e Assocíaçã9 cVe
tiveràm no dia 30 em Ja- Engenheiros e Arquiteto�,
rag\;lá do Sul, quahtlo JIlan- retJ,nidâs, .tratarám sobr�-'ã
tiveram encontm com o· 'sede .social

.

conjunta des�'
·presidente da SUbieção' da . sas entidàdês e' novo :en�
OAB,' Humberto Prad!, c"ontro ficou marcado pa"' 1

ra o dia 15, para decisão
quanto aO'início das 9b:ras.
formação da comissâo' dé
·.constr'l:lção, entre óutros.:,

Naquela oportunidade, .os

visitantes garantiram ·a

Pradi a futura li:beração de

'Irlama EXPosllores e Cabi'des.�·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO PÁGINA 02

Passado . Gente & InformaçõesNão sabemos como acon- de experímentado técnico
teceu" mas o fato é 4ue em maquínaa e admirado FATOS & GENTE _ Ao Maria. (x) Concorndc

, na edição il<) 15.829, de 3Ö
.

'''Kegelbruder'' cio vetera- lado dos filhos Douglas e também esteve o baue ue
de abril de 1986( à pág. 16 no "Az de Ouro", entre Deíse, o casal Airton e aniversario cio beira 1{lO,
.",; SERVIÇO, dê A NOTt- muitos' possíveis desta- Frída Staroskí, ele cola- com o 4a; Redençao. (x)

. ClA, da vizinha cidade de ques, casado com Helene borader de "A Comercial", A Sra. Onda Marquarut
Joinville, apareceu um Mayerle, filha de Jtirge e. comemora no dia 15 pr.ó- Wolf, recebeu as integran
elíchê no RELEMBRANDO qus trabalhou durante se- xímo, 'dei anos de casa- tes do Café das Primas.
O PASSADO, como sendo guídos anos na então Fá- mento. ESP.lRITO SANTO
"Jaraguá do Sul na déca- . brica de Máquinas Rai- .... Em acontecimento ín- Iniciam"",se dia 12, as como.
da de 30, centro da cída- .mann S.A., 'que'hoJe está.·- timot-- o' Sr. Heini' Mar- petições de Espírito San
de". Embora muito honra- desatívada, restando ape- quardt recebeu em' data "tõ, no Baependí, às 19h30.
dos com a' lembrança de nas o prédio da frente e, de ontem, dia 5, em sua Durante a semana, disputa
homenagear a nossa cida- segundo nosso conheci-. residência, grupo de amí- dos títulos de rei e. rainha
de, mostrando um passa- mento, possível local da gos e familiares, para mar- do bolão e tiro. No dia
do já bastante distante,' futura Lojas Americanas. Gar a sua nova idade. 17, com a Bandinha Ver
em nome da verdade que Os joinvílenses maís ..... Recebendo com lan- de Vale, a busca das ma
sempre nos orientou de- tradicionais poderão dizer che as suas amigas,' as gestades às 14 horas e, à
vemos informar aos leito- e confirmar se o sobrado Sras. Maríza Kaufmann, noite, o baile, às 22h30,
res de nossos distintos que aparece na foto é ou Lili S. Müller e Diva Sa- com a Bandinha Lyra da
confrades da "Cidade dos . não o local então ocupado bíno Tavares da Cunha Aurora. As mesas estão a

Príncipes" qUe a foto em pela pensão e açougue Mello. venda na secretaria e à
questão não pertence à da famíla Schossland. -. Na última semana re- noite na bocha.
Pérola do Vale do Itapocu, Diante disso, entende- cebeu amigos para um APAE ELEGE A
A foto, na verdade, é de mos que deveria haver jantar o casal Flávio e Ja- APAE, qUe marcou paraJoinville e mostra um uma nova publicação da nete Marcatto. ' o día 23 o seu jantartrecho da então rua San- foto, retificando os dados ANADIRjNAUDlR _ Já dançante beneficente, no
ta Catarina, a atual Ge-. merecedores de correção, circulando convites para Baependi, elegeu seu no
túlio Vargas, e quem apu- com o que se homenagea- o casamento dos jovens vo conselho fiscal, para
rar mais a vista, espe- ria a querida cidade de Anadir Pradi e Naudír mandato de um ano. O
cíalmenta os joinvilenses \ Joinville, que tantos mo- Vendruscolo. Será- no día mesmo é integrado pelosde maís idade, identifica- radoreg deixou entre nós. 14 de junho, na Capela seguintes: Francisco Nu
rão a rua Santa Catarina Finalmente, para não Nossa Senhora das Gra- nes Ferreira, Alcides Pe
camo sendo o seguimento esquecer, uma referência ças, da Barra, às 18 horas. dro Moser, Onésio Leoda
da via pública que ia do ao cidadão que cedeu a Anadir é filha do querido to Garcia, como efetivos
estabelecimento do então foto: seu nome 'não é. casal Angelo/Alderia Pra- e, como suplentes, José
Jorge' Mayerle até a pí- WHly Lauper. Ele chama- .di e Naudír, filho de Batista, Holberti Fritzke
toresca estação da estrada se Wilhelm 'Lauter, per- Luiz / Lúcia Vendruscolo, e Padre João Heidemann.
de "ferro tão divulgada sonalídsde marcante, de da sociedade de Xanxerê. ANOTE/ANOTE _ Nes
pelo Brasil afóra, Fazemos qUe muito nos orgulha- A recepção aos convida- te sábado, 10 de maio. o
esta descrição por conhe- mos. dos daLse�á no C.A. Correio do Povo comemo-
cermos o cedente da fo- Baependi. ra 67 anos de fundação.
to em causa, qUe hoje é FritZ von Itapocu CONFRATERNIZAÇÄO (x) Neste sábado, a par-
estimado cidadão vivendo Em homenagem a outro

..., Muito bonita e concor- tír das 9 horas, no Edifí
em Jaraguá, ainda exer- joinvilense já desapare- rida a confraternização do cio Cristo, o. leilão de
cendo as suas atividades cído, Juventus, pelos vinte mercadorias doadas pela

anos de vida do clube, Receita Federal. Vá nes

sábado à noite. Presença sal. (x) Não esqueça: no

dos diretores, associados, dia 27 de junho, às 21 ho
.convídados 'e benfeitores, ras, no Beira Rio, a "Noí
quando a história e os te do Queijo e do Vinho".
feitos [uventínos foram ROTARY PROMOVE -

relembrados pelo vice- Em promoção beneficente
presidente Raul Rodrigues, em 'prol da criança caren
assim como pelo ex..pre- te o Rotary Club realiza

_:_::==�===========================-i- sidente Loreno Marcatto e esta noite, no Juventus. o

prefeito Durval Vasel. Va- 1<) Baile da Cerveja, com
leul. o Grupo Musical Lyra
FOI SUCESSO

_ Os
shows com Sílvio Brito e

Padre Zezinho, sábado e

domingo últimos, no Gi
násio Artur Müller, levou
cerca de cínco .

mil pes
soas, superlotando as de
pendências. A

.

promoção
da equipe de pastoral vo
cacional da Paróquia, em

beneficio dos vocaciona
dos carentes, alcançou su

cesso. Que outras promo
ções do gênero venham
acontecer.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o .maís para
presentes na

Reloioa'ria . Ivenida
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n'! 9

MAIO, mês do I'! aniversário,

Pomerode .. Ingresso a Cz$
25,00. Antes do baile, às
20n, o jantar do prato tí

pico alemão, ao preço de
Cz$ 40,00

-

por pessoa .

Prestigie. �

NOVA PISTA _ A.SER
Vieirense, inaugura esta

noite, com baile animado
pela Bandínha" Lyra da
Aurora, a pista de danças
do salão' 2, que 'tem.
1.000m2 de área, da qual
228m2 de pista. Inicia 'às
22 horas e promete mar-

'car época.
CASAMENTOS HOJE

_ Nossa agenda branca
registra neste sábado o

casamento dos seguintes
casais, aos quais felicita
mos: Matriz _ lOh, Mário
César Ferreira da Silva/
Maria de Lourdes Rasch;
llh ..., João Barboza/Sína
ra Cipriani; l6h15 _ Ro
gério Vieira/Leocádia Ur
banski; 17h15 _ Amilton
Schmitz / Izalete Cláudia
Vitkoski; l8h _ Cláudio
Alberto Klitzke / Iracilda
Maiochi e, às 20h} Paulo
Afonso' Franzner / Tânia
Mara Gielow. Na Barra,
às 18h, Agnaldo Gonçal
ves Becker/Romêría Apa
recida Fernandes e, em
Santa Luzia, no mesmo ho
rário, Hélvio Deraarchi/

. Alice Prestíní.

Comunicado
o Banco de C.adeiras. de

Rodas é uma realidade 'em
Jaraguá do Sul. A Casa
da Amizade das Senhoras
de Rotarianos, contando
com a colaboração da co-

.

munídad., nas promoções,
como o Bazar da Pechin
cha e outras, adquiriu mu
letas e cadeiras de rodas
para serem emprestadas e

alugadas para as pessoas
necessitadas. Informações
pelos telefones . 72-0862,
72-0091, 72-0079 e 72-1779,

nal. O local será o sa

lão Cristo Rei, ao lado
da Igreja Matriz, numa..
promoção da Prefeitura
e Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul.

,Loja Mamãe Coruja
TEATRO GRArurro DIA 17 NO EDIFlCIO

CRISTO REI

o Grupo de Teatro
"José Maria de Almei-
.de", de Curiti6a,- fará
no próximo sábado, em

Jaraguá . do 'Sul, duas
apresentações. Às 15
horas, .

encena a peça
infantil "O Ursinho Pím- Detalhe: as apresen
Pom" e, às 20 horas, tações serão totalmen-.
"Deixe-me Viver", que te gratuitas. Eis aí ex

retrata a história de celentes chances de as-

I__u_m_a__·_c_ri_a_n_ça_.__e_x_ce_MP�C_i_O_" Si_s_ti_r_t_e_a_tr_o_.__�_______

'

concede desconto de 20% em todas as mercadorias

ou quatro vezes sem acréscimo.

Rua Barão do Rio Branco, 168 - Jaragu do Sul.

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIIlAS IMUNDAS..

SALVEMOS OS RIOI ITAPOCU E JARAGUA

DIA DAS M Ä ES

Sua .mãa merece L'AQUA PI FlORI

FLUTUANTES _ Muito
concorrido, à noite pas
sada, o jantar dançante da
AABB, que teve como .so

bremesa o desfile de lJl{l

das da recém-aberta loja
infanto-juvenil J o ã o e����==========�=�MM��==�====�==�����--

perfumes, cremes, loções e shampoos,

Revendedora exclusiva para Jaraguá e Região

Loja Mamãe Coruja
Rua Barão do Rió Branco, 168 - Telefone: 72-0695.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I.oleriar: . bibliolecas
"

.No decorrer do mês de
. ��io, . serão instaladas no

,
interior do município duas
bibliotecas . comumtänas

. do Pró..Críançe, 'destína
das à faixa etária até os

seis anos de 'idade. Elas'

funcionarão, em caréter
permanente no Alto Jara

g�á 19 (Capela Santa

Cruz), sendo responsáveis
as jovens Márcia Schwartz
e EUane Stuy e,. no Jara
gt,Jazinho (Igreja Evangé
lica),' sob a responsabílí
dade de Inadir Kreissig.

As bibliotecas disporão
e coleções de histórias in
fantis, disco do Fecíc, ma
teriais de orientação díri

gídos aos pais sobre a

comunilárias
Finta, Augusto Cardoso,
Adejair Balsanellí, Manoel
Salai e' o Líder da Cêma
ra de Vereadcres .

Konell-preside' 0- ·novo ·Direlório do. PMOB,·"
criança de O a 6 anos, O plenário da Câmara
além de ínformatívos do de Vereadores foi perco
Pró_Criança. O atendimen- . domíngo último, da Con
to será sempre abs domin- venção Municipal' �xtra
gos das 9 às 10 horas, pe- ordinária do PMOB, mar
ríodo no qual 'os ínteres- 'cando·O' início de um no

sados poderão tomar 0- Vo período na história' do
material para leitura e Diretório Municipal, quan
mesmo para empréstimo. do democraticamente fo-
Dentre os livros de hís- ram eleitos os 45 membros

tórías infantis, figuram e 15 suplentes, assim 'CO

dois de autoras do Vale mo os delegados � .respec
do Itapocu: Ana JaÍ1.ete tívos suplentes à Conve:n
Pedrí <Je Andrade Lopes,' cao Regional.' Depois' de
com "O Amiguinho Círcu- 'dez meses em que a [us
lo", de Jaraguá do Sul e, tíça agiu maís Para o jul
Gladys Mary Ghízoní Tei- , gamento' das 'sucessivas
ve, com "A baleia da solicitações' dos grupos
praia de Armação". Ela é ínteressados em dominar o
natural de Guaramirim e partido do· que o próprio
reside na Capital do Esta- Diretório em defesa des
do. seus filiados, maís de 480

peemedebistas, dos 1.019
inscritos, elegeram os no

vos membros do DirretóriQ,
Municipal.

Estes, por sua vez, es

colheram 'a Executiva, cu
ja presidência recaiu para
o secretárió da Admínís

tração Ivo Konell, vice

presidente Álvaro Rosá,
tesoureiro Adernar Win

ter, secretârío Balduínc
Raulínn e suplentes .� ,AI
miro Farias, '

. Aristides.
Pansteín, Rúdíbért Schmel
zer e Laci Caglioni Mura-

Mertad� alQbulaple dias 12.: e 26
O mercado ambulante da 'do comércio.

,Cobal, que desde dezem- Em nossa região, dois
bro vem comercializando municípios são atendidos
gêneros alimentícios a

.

pelo caminhão da Cobal,
preços mais acessíveis,' Em Guaramirim, o progra
iniciou no dia 10 mais um ma é desenvolvido pela
roteiro pelos municípios manhã e em Jaraguá do
da região Norte/Nordeste. . Sul à tarde. Até o presen
S,o 130 itens' oferecidos te, o atendimento é presta
pelo caminhão da Cobal, do duas vezes ao mês,
qae funciona como 'um su- sendo que no mês de maio,
permercado ambulante, a programação estabelece
desde gêneros' alimentí- os dias 12 e 26.
cios, material de limpeza
e conservas, Os produtos
apresentam um desconto
médio de 15 por cento em

relação ao preço normal'

Diário,
-

Calarinense
. A imprensa catarínense

foi enriquecida na segun
da.Jeíra, com o lançamen
to do "Diário Catarinense",
do Grupo da Rede Brasil
Sul de Comunicações. Ern
formato tablóide, ágil, mo
derno, o novo jornal ê to

talments automatizado,
censtltuíndo.css 'no primei
ro jornal brasileiro a uti
lízar termínaís de vídeo e

sistema eletrônico na sua

redação central, em Flo

rianópolis,' e em eine

principais cidades do Es
tado.

Santa Catarina, a Hn- .

prensa e seu povo ganha
ram

.

muito com o surgi
mento do novo Diário: Em
Um dos anúncios da edi
ção de lançamento, o DC
nominou todos os jornais
publicados no Estado, gra
fando que .veio para so

mar ao lado de 72 outros
jornais, que, como nós,

.

certamente aplaudem e

saúdam o companheiro
mais novo que acaba de
c:::hegar. Parabéns e avan

tel.

SUPLEMENTAÇÄO
ALIMENTAR

.

O Programa de Suple
mentação Alimentar, ins

talado recentemente em

Jaraguá do Sul, vem CUUl

príndo com os seus obje
tivos. Segundo a coorde

nadora, Sra. Maria Luíza

Vasel, existem mais de
mil e quinhentas _famílias
cadastradas que recebem
gêneros alimentícios de

primeira necessidade e

leite. Cerca de 18 tonela
das mensais são destina
das as famílias carentes.
A distribuição vem sen

do feita em dependências
do galpão da Rede Ferro
viária Federal na Getúlio

Vargas.

Seguro _

desemprego
O presidente José Sar

ney assinou na última se

mana, o decreto instituin
do o seguro_desemprego
quo será pago aqueles que
foram dispensados a partir
de 2 de maio. O .seguro
será

-

pago sessenta dias

após a demissão, mas, pa
ra tanto, existem. condi
ções para receber o auxí
lio. As instruções estãO'
contidas. no decreto pre
s:dencial, já em vigor. .'

ra.

o DIRETÓRIO

A chapa única que
concorreu ao pleito é for

mada pelos seguíntes:

_ Ademar., Winter, Álvaro
·

RO"sá,: Almíro' Farias, Gus
tavo Mathedí, Lu.iz Al
berto Oêchsler, Lauró Sie
bert, Maríno Lenzi, Orival
Vegini, Ivo Konell, Raul São suplentes do Dire

Rodrigues, Rubens Manuel tório _ Oswaldo Pinter,
da Silva, Leopoldo Brüch, Herbert Hanemann, João
Heinz Theilacker Valmor Klein, AUtor Volkmann.
Vieira, Júlio Tecilla, Aldo Feliciano Venturí,

.

Kuní
de' Souza, Dalcedo Loren- bert Krause, Renato. Hin
cetti, Aristides Panstein, terholz, Herbert Lempke,
Afonso Piazera Neto, Bal- Thomaz Kasmírsky, Ma
duíno Raulíno, Rudibert rialvo Felisbino, Brnesto
S'c hmel z e r, Alexandre Mafezolli, Ademir Reítz,
Pansteín, Ademar Duwe, Guido Bruch, José Henn e

José Boaventura, João Va- Raimundo Fagundes. Dele
sel, Lael Caglioni Murara, gados à Convenção Regio
Pedro Hilleshein, Nilton nal: Durval Vasel, Ivo
José Campos, José Bene- Konell, Alvaro Rosá, Ade
dito' de Campos" Osny mar Winter, Almiro Fa-
Cubas ·O'Aquino, Lourt- rías e Fredemar Rínkos:

val Pellin, Atayde Macha- suplentes _ Aristides Pans
do, Arivaldo X. dos San-

.

teín Balduino' Raulíno.
tos, Elxp.o' Mathías, Lauro Lauro Síebert.

'

Luiz' AI
Uber, Arnaldo Hansen, berto Oechsler, Afonso

Egon Schroeder, Aladim Piazera Neto e Raul Rodri
Reitz, Francisco Fodi, San- gues.
dro Lessmann, Cláudio

Corregedoria
Comarcaa

A corregedora-geral de
Justiça, desembargadora
Thereza Grisólia Tang,

· acompanhada dos juizes
c o r r e.g e d o r es Nes-

·
tor José da Silveira e

Francisco Oliveira Filho,
esteve terça-feira, día seis,
na círeunscríção judicial
de Jaraguá do Sul, dando

Lançado o' novo programa ..

de borlas escolares' /
A exemplo do ano pas

sado, as Secretarias .da

Agricultura e da Educa

ção, em conjunto com a

Companhia Souza Cruz,
estão lançando no muni

cípio o programa hortas
escolares juntó as escolas
isoladas no meio rural.
Sua finalidade é de moti
var e orientar Os alunos a

instalar e produzir horta
liças, a fim de difundir o

plantio e consumo das
mesmas; melhor·ando a sua

alimentai;ão, tanto nas ,es

colas cõmo em suas fa
mílias.

Para desenvolver este
trabalho, as escolas; atra-'
vés dos professores estão
recebendo orientaçõés 'em
reuniões Pedagógicas, ma
terial de orientação, livre�
tos de la. a 4a. séries ,a

s�l,_dos com os alu
nos, aléiÍl de sementes de
hortaliças. ,Dentro do pro-

grama hortas escolares, no
decorrer do ano, serão

VIsitadas . as escolas para
.

acompanhar o -trabalho e

escolher a melhor horta,
que receberá um prêmio
oferecido pela Souza Cruz.
As escolas isoladas' da

rede estadual já receberam
os materiais para partici
pação no programa. As da
,rede municipal os recebe
rão no dia 12, durante a

reunião' pedagógica. E já
no dia 23 próxi.mo, a Edu

cação, a Souza Cruz e a

Acaresc (Secretaria da

Agricultura), se reumrao

para definir responsabili
dades dentro do trabalho
e inontagel)l da ficha de

avaliação.
No ano passado, 873 alu

nos foram envolvidof'.
vencendo o concurso a EI
Rio da Luz I, seguindo-a
as 'escolas Vila Chartres,

.

Rio da Luz Vitória Jara
guá·84 e Duq�e de Caxias.

de Jusliça visita
inicio ao programa de vi
sitas às comarcas do inte
rior do Estado. Há dois
meses no cargo, ela pre
tende agora conhecer com
profundidade a atual si

tuação .dos serventuários
judiciais e extre-judícíais.
ordenando se necessário,
providências a fim de su-

.

prír eventuais falhas e

omissões.
Na oportunídade, a equí

pe da Corregedoria. reu
niu-se, pela manhã, com

juízes de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Pomerode,
São Bento do Sul e Rio

Negrinho. A tarde, visitou
a Cadeia Pública local e,

em seguida, reuníu.cse se-

. paradaments, COIll promo
tores de Justiça, com a

direção da subseção da
OAB e serventuários judi
ciais e extra-judiciais. A
mesmà programação está
sendo cumprida, a partir
de então, em outras co

marcas.

Através desta iniciativa.
.

a desembargadora There
za Tang pretende fazer um
levantamento completo das
atividades judiciais do
Estado, sanando as falhas
encontradas para dinami
zar o funcionamento" do
judiciário.

Não se esconda.
Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue para
72-0091 e sQlicite ,a

visita do nosso corre1or.
Um mundo de negócios

pal.'a você.
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Estado, domiciliada � re
sidente em kro da Luz,
neste distrito, filha de Ri
eardo Cristovão da': Silva
e de Gentilia Crtstovão da
Silva.

,-,

Edital 14.848 de 02.".05�86.
Dlmas Alberto Konen e

Laura' Cristina Demarchi
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de Ja
raguá do S1}I, domiciliado
e residente na Barra do
Rio Cetro; neste distrito,
filho de Amo Augusto
Hugo KoneH e de Irmgard
Reínke, Ele, brasileira, sol
teira, auxiliar de (escritó
rio, natural de Curitiba,
Paraná, domícíliada e re

sidente na Barrá de Rio
Cerro, neste distrito, filha
de Irineu Antonio Demar
ehr e de'Regina Demarcht,

,PraclamBs de CasamentosANIVÉRSARIANTES ,NASCWENTOS
Fazem anos hoje: ,lO , Dia ,16/abril .

Sra. Aníta Lípínski Kars- Analr Ester, filha Arcelíno
ten, Sra. Ana Pansteín, Sr. (Änílda) Peíter,
Daniel Costa Alves, Sra. Charlene ' Graciela, filha
Maria J. Hausen, Sr. An- Adernar (Waltraud) Konell
t?nio Schwartz, Si�on�" Dia i7/abrilfilha Dr. Clayton (Máguí-

Al d 'P t
..

'filhada) Karan, em Ctba, 'Sr. tessan Ja a ncaa,

Antenor Gonzaga dös Sim- Artur (Rosa) Utech,

tos, Sr. Guilherme Hrusch- Dia' 22/abrll
ka, Juliana, filha Mai. Míchelle, filha Mário (Alo
Luiz (Josemary) Lazzaris na) Dumke.
Fazem anos domingo Dia, 23/abril
Sra. Marian Mahnke Heils- Wolneí, filho Celso (Al
chel, Sra. Anita, esposa de bertína) Zapella,
Herbert Buerger, Sra. Zilda Dia 24/abrilSchmöckel, em Curitiba; Aline Crístíne, filha LuísSr. Luís Célio Brugnago.
Sr. Jorge Mattar, Sr. Jo- Antônio {Márcia) Muller;
sé Carlos Gessar. ' Dia 26/abril
Dia 12 de maio Andressa, filha Armaridio
Sr. Adolfo Marschall, em', (�àinilda) Geworowskí.
Corupá, Sra. Magda da �ngelo, filho �ngelo (Leo
Silva Rau: Sr. José Peters, . nua) Passamaí.
'Sra, Ma�ia Mayer. Sr .. Má- Cléber Francisco, filho
rio "RGters' Sr. Dankwart Osmar (Anita) Fagundes.
Hermann. Sr. Werner Mei- Adriano; filho 'Oscar (Da
er, no Rio de Janeiro; lila) Mal:ti�s., "

Sra. Alzira Wolf Raduenz, 'Dia 27/abriJ
Cláudia Daniele Rístow, 'LeandFo, filho' Egon [Re-Sr. Harry Porath. Izabel sane) Müller.

,

,M. Schaldach, Sr, Marco Zuleide, filha José (Wally)Antônio Roennau, em Fossile.
'

Campo Bom-RS.
Dia 28/abrilDia 13 de mato Dilma Cristina, filha Jo-

Ora. Zilá Rodrigues Leite,' sé (Ma. Marlene) da Cos-
. em Itaperuna...RJ; Sr. Al- ta.
fons Buhr, Sr. Waldemar

Romane+. Homero, filhoAntônio Vasel, Sra.' Adé- Homero (Margarete) Ger
lia Gascho Schwartz, Sr.

mero
Santino Ritta, no Rio de

_ Daniele Eleonora,' filha
Janeiro, Sr. Ordeli O. Ra- Waldemar (Hilda) de Sou-faelli Rodriguês. .

za.
Edital 14.844 de 30_0L86.'

Dia 14 de maio Alessandra Aurelio. filha
. Almiro Lange e MarilseSr, Albano Kanzlé,r, Sra. Nivaldo (Iris) Raasch.
Segundá.Eny Herbst Stamati, em

Diá 29/abrll Ele, brasileiro, solteiro,BUénos Aires, Sr. Mário
Diego, filho Gilberto (Re- auxiliar de escrit6rio, naJosé Krause, Vera Lúcia
nate) Klein. tural de Jaraguá do Sul,Martarini, Sr. Ivo Berner,
Blaine, filha VaRderson "domiciUado e residente naHorteRcia SaUer, Ana
(Elcídia) Arantes.

_ Estrada Itapocusinho, nesPaula, filha Adelino e
Daniela Maria. filha Dur- te distrito; filho 'de AlvimBrunilde Homburg. val (Irma) Zanghelini. Fernando Lange e de Ali-Dia 1.5 de maio' MaFco Denis, filho Out

'

Srta. Mônica Hufenues-
(Verena) Koehler.sler, Sr. Rudi. 'lipinski, Fabiano Anselmo. filho

Sr. Rudi Porath, Professo-
Valdir (CecHia) Bozelo.

ra Carla Schreiner, Nél-
son Engelma:nn, Domingos Dia t�/lÍlaio
Pellis, Sandy. Sim o ne Joelmir Davi, filho Bráu-

'Eggert e Sr. 'Lauro Gielöw, lio (Luzia) Freiberger.
Dia 16 de maio Dia 02/maio
Sr. Gesa Rodolfo Fischer, Greyce, filha Osni '(Elise
Sr. Militino Aldrovandi, te) Eichenberg.
Sr. Valmor Ribeiro, Sr. Dia 03/maio
Harri Konell e Werner ,Daniela, filha Gerold (Ci-
Horst Júnior. dalia) Volkmann.

Solange, filha ReoRildo

(Iria) Wolter., '

Eliane, filha Ademir (Te
,reza) Oss-Einer.
Cinthia Daiana; filha Ha�,
roIdo (Ivone) Krüger.
Josiane, filha' Ademar

(Genoveva) Leitenpergher.
Dia 04/maio
Lidiane, filha José Fco.

(Irani) Silveira. "

Antônio Carlos Neto', filho
Antônio Carlos

-

·(Izalete) Dia 04/maio
Cruz. Arthur Teske, 49 anos.

]dAROOT ADElJ.A-ORUBBA LIDL.\1ANN, Oficial do R'\:..
gístro Civil do 19 Distrito· da Comaroa. de J araguä do Sul; ris
tado de Santa Catarina, Brasil, faz �ber que eomparec.eram em

Cartório exibindo 08 -documentos cX1gJ.dos pela íeí, a fim de se

habilitarem para caser, es seguintes:

Editâl 14.842 de 29�O4..,,86.
José ,Carlini e Maria Te

resinha, Gonçalves'
.

�,
Ele, brasileiro,' solteiro,
torneiro, natúr.al de Jara
guá do Sul, domícilíado e

residente 'na �ua Francis
co Zacbarias Lenzí, 500,
nesta cidade" Hlho de Bo
aífacío Carlíní e de ,Cla
ra Gíovanella Carlíní. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguä do Sul,
domícíltada e, residente na

Rua, Dona Matilde, 1.959,
nesta cídade, filha de

. Prancísco Gonçalves e de
Rosa Leonír Gonç'çtlves ..

da Hornburg Lange. Ela,
brasileira, solteira, indus
tríáríe, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua José Theo
doro Ribeiro, nesta cida
de, filha de Antônio Se

gundo Filho e de Nadir,
Perreíra Segundo,
Edital 14.845 de 30..:..04...:.86.
José Pereira e Maura
Marlene Wintrich
Ele" brasileiro, solteiro,
índustriário, natural de
Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente na
Rua Joinville, lateral 224,
176, nesta cidade, filho de
José Teodoro Pereira e de
Emilia Georges Pereira.
Ela, brasíleíra, solteira, in
dustriária, natural, de Ja
.raguá do Sul, domiciliada
e residente' em Nereu Ra
mos, neste distrito, filha de

. Leopoldo Wintrich e de .

Terezínha Pereira Wín
trích.

Edital 14.849 de 05...;05_86.
Ademir Hintz e Solange
de Fatima Alexi
E,le, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente Ra Rua, Cabo

Harry. Hadlích, 817, nesta
cidade, filho de Julio Hintz
e de Adelina Maba Hintz.
Ela, 'brasileira, solteira,
auxiliar de serviço,' natu
ral, de Curitiba,. Paraná,
domiciliada e residente na

RUã Pe. Henrique Müller,
365, em São Bento do Sul,
neste Estado, filha de Va
dislau Alexí e de Maria
Lady Alexí.

Edital 14.843 de 30_�04_86.
Vanio de Oliveira Canho
la e Roseli Withöft

.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerctano, natural de
Joínvílle, neste Estado,
domiciliado e residente na
Rua João Zapella, 8Bi, nes
ta cidade, filho de Waldir
Bernardes Canhola e de
Lindomar de Oliveira Ca
nhola, Ela, brasileira, sol

teira, balconista, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua

326, nO 32, nesta cidade,
filha de Wigando Withötf
e de Leonida .inert Wi.i
thöft.

Edital 14.846 de 02_05_86.
Julio Cesar Walz e Edla
Eggert
TIle, brasileiro, solteiro, es
tudante, natural-da Floria
nópolís, neste Estado, do
miciliado e residente na

RUa João Doubrawa, '143,
nesta cidade, filho' de Vi
ro Walz, e de Hildegard
Scbultz Walz. Ela, brasi
leira, solteira, ·supervisora
escolar, natural de Jara
guá do Sul, dornicili.ada e

residente na Rua Joinville,
nesta cidade, filha de Àii
tor Eggert e Helga Maas
Eggert

Edital 14.847 de 02_05_86.
Laercio ,Kuehenbecker e

Lauzimar Cristovão da Sil-

Edital 14.850' de 05:':':05_86.
Nelson Bertholdi e" Arlete
Aparecida Chaves
Ele, brasileiro, solteiro, es
tofador, natural de: Mas·
saranduba, rieste Estâdo,
domidliado 'e residente na

RUa Campo' Alegre,. nesta
cidade, filho de Eleutério
Bertholdi e de Maria Ca
tarina Mais 13ertheldi. El.:!i,
brasileira, solteira, au-xi
liar de escritório, natur&l
de' Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
Campo Alegre 322, nesta

.

cidade, filha de José Cha.�
ves e de Bernadete Mar
tim Chaves.

E para que chegue, ao
conhecimento de. tod�,
mandei passar o pr.esente
Edital, que será publlcado
pela imprensa em. Cartó
rio, onde será "ilfixado du
rante 15 dias. _

FALECIMENTOS
'va

� Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural "de Massaranduba,
neste Estado" domiciliado

, e residente em Rio Ceno,
neste distrito, filho de
Heinz Kuchenbecker e de
Iracema Mueller ltuchen
becker. Ele, brasileira, söl
teira, operária, natur!3.1 de
Presidente Get'úli0, neste

Dia 25jabril
Alberto Wacherhagen, '81
anos; Arlindo Liberatori,
56 anos·.

Dia 27/abrll
Gumercindo dos Santos,
48 anos; 'Gertrudes Ves

sler Baehr" 76 anos; Willy.
Mahnke 68 anos;. Frieda
Ziese Krueger 71 anos.A Semana do Cruzado

Dia 29/abrlI
Elisa Niels Pedrotti, 87

anos; Giuseppe Alvisi, 68

.anci-
Dia 1'1/malo
Ana Maria Madruga Paes,
57; Gustavo Gnewuch, 74

1�. ,

São estes os valores desta
semana, para a conversão
da moeda:

Dê flores a quem você. ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, planté!s

ornamentais, com �ntrega a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores
Cz$ 1.351,05
C;1Z$ 1.363,16
Cz$ 1.369,29
Cz$ ��-\.,:}'(B,45
Cz$ 1':38r,64
Cz$ 1.387,86
Czt_ 1.394,11

10/05
11/05

, 12/05
,13/05,
14/05.
15/05
16L06

anos.
Rua Reinoldo Rau 606 _ Edificio San.ta Tereziilha, i:,

esquina com 'Rua João Pie_to
,

"�O

----------�--.-----�----------�---
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Edis 'preocupados com possível cOlapsD das coletivos Perito inletnacianal e� Jârâboá _,ia 28
" ,

o vereador Errol Kret
zer (PDS), em pronuncia-
mento na Câmara de Ve

r�adores, na segunda_fei
t-a" levantou a questão dos

transpertes coletivos na

cidade, historiando as di

ficuldades que a empresa
concessionária dos servi- A mesma opinião de

cos vêm enfrentando, pa- .Brrol é comungada pelo
ra manter a frota em cír- Líder do Governo na Cê
euleção, .após o advento /mara, Almiro Farias Filho

�acote econômico, agre- : (PMDB), Ele acusa o pre
vada com a concessão de lsídente do PDT, Roberto
liminar pela justiça a um IMadrid, de ter insuflado
grupo de sindicalistas, as classes de entrar com

que obrigou a cobrança mandado de segurança
das passagens' ao valor l,contra o aumento das pas
original de Cz$ 1,00, quan- [sagens, fazendo com que
do anteriormente custava [quatro sindicalistas con

Cz$ 1,20 e Cz$ 1,50 a par- tratassem dois advogados
tir de 1'1 de março, mas de Joinville para dar en

cujo decreto .havía 'sido caminhamento ao pedido,
concebido antes de 28 de aceito pelo juiz da Co
fevereiro. .I '.i imarca. Peca, em informa-
Disse Errol que muitos, :ção extra plenário, dísse

dependem exclusivamente 'que Madrid, mesmo sen
dos coletivos e que a per- do advogado,' "Iez o fogo
sistir a situação atual, o e caiu íora". não tendo co

transporte coletivo pode- ragem de assumir.
ré sofrer um colapso, em Almiro também regis
vista da empresa estar tra- trau o lançamento do Diá
balhando no vermelho. Ele río Catarinense, na segun
informou que a permíssío- da.Jeíra, solicitando, pos
nária das linhas já foi co- teriormente, encaminha
locada à venda, em fun- mente de expediente ao

ção de não haver mais governo do Estado, inda

condições de administrá- gando da razão da parali
la na situação atual, Em zação das obras de acesso

vísta disso, solicitou que à, segunda ponte ato que
houvesse um entendimen- considera "uma marcação
to entre o Executivo Mu- por sobre Jaraguá do Sul".

nícípal e a Viação Cana- Acerca do assunto; :E:rrol
rínho para a solução do registrou que o acesso é

Fiese, e, Senai concluem o, Projeto Jaraguá �I V
Promovido pela Fede

ração das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
_ Fiese e Senai _ Departa
mento Regional, foi en

cerrado o Programa "Aper
feiçoamento em Admínís
tração de Recursos Huma
nos", Projeto Jaraguá IV,
no dia 30 de abril, desen
volvido no 'período de ou

tubro/8S' a abril/86, com o

objetivo de ,atualizar e re

ciclar os encarregados e

chefes de setores de pes
soal das pequenas e mé

dias empresas de Jaraguá
do Sul, Corupá e Guara-
mirim. '�.,'"

o progra,ma abordQu
tópicos referentes ao auto
desenvolvimento, planeja
mento de pessoal, ,circu
las de controle de quali
dade, capacitação de de
senvolvimento de pessoal,
recrutamento e seleção
de pessoal, administração
de cargos e salários, sin
dicalismo, ,medicina, hi
giene e segurança no tra

balho, identificação de,
necessidades de desenvol-

impasse, lembrando que
, pouco adianta ter havido,
'por força judicial, redução
nas passagens, se dentro'
,em breve, se não encon

trada uma saída, a popu
lação possa ficar sem co

letivos.

vimento de recursos hu

manos, leis e incentivos

fiscais; legislação traba
lhista, técnicas de entre
vistas e painel sobre be

neficios, num total de 145
horas.

Para a plena realiza-ção
do programa foram utili
zados técnicos vinculados
ao Senaí (DR-SC) e a em�

presas de Jaraguá do Sul e
Blumenau. O encerramen
to festivo foi marcado
com um ágape, no Parque
Malwee, onde discursa
ram o sr. Geraldo Wernin

ghaus, �m nome do Con
selho Técnico Consultivo,
o sr. Silvestre Schliek
mann, em nomj:! dos par
tiCipantes e, por fim, o

diretor do Centro -de
Treinamento do Senai de

Jaraguá do Sul. Pedro
Paulo Pamplona, que apre
sentou o balanço 'geral do.

Projeto Jaraguá IV1 assim
como manifestou agrade
cimentos aos que colabo
raram para a consecução
do programa.
O Projeto Jaraguá foi

preocupação do gQ"{erno
estadual, acredítandó, no

entanto, que tudo se défi
na após 15 de maio: O ve

reador, também, crítícou o

documentá.rio 'que a TV
vem exibindo, onde mos

tra a ponte sobre o .río
Itapocu CODlO obra do
governo municipal, "o qp.e
todos sabemos que' não é
e isto tem chateado, o
governador 'Esperidião
Amin". ,

A questão da reativação
da iluminação pública,
findo o racionamento há

maís de um mês, mereceu
comentário dos vereado
res Almire Farias e Ade
mar Winter, que reclama
ram da morosidade da re

ligação. Em' defesa da.
Celesc, Arnoldo Schulz
afirmou que é um servi
ço moroso e que demanda
tempo, em função de pro
blemas cansados nos rea

tores.
Por seu turno, o verea

dor Luiz Zonta teve' apro
vada indicação ao Execu
tivo, pedindo a colocação
de tubos na rua 546, na

Barra do Rio Cerro, para
o escoamento das águas
pluviais. E o Legislativo
Municipal indicou o 've
reador Luiz Alberto Oechs
ler para representá.Jo jun
to ao Conselho Municipal
de Defesa rio Meio _ Am
h'ente (COMDEMA), em

. fase de implantação.

desenvolvido em trez� mó
dulos, durante 45 dias

úteis, com carga horária
total de 145 horas, Trinta
e três empresas

.

foram
atendidas, houveam <419
matrículas e. 195 partici
pantes diferentes. O custo

total do programa atíngíu
a Cz$ 18.980,00, patroci
nado pela ,Con,federação
Nacional da Indústria' e

. Fiese. Os participantes na

da desembolsaram.

As empresas com maior·

número de participantes
fóram: Breithaupt (102),
Argi (41), Malwee (34) e

Jaraguá Fabril (32). As

participações mais fre

quentes-ncaram com Moa
cir Schuster (13), Edemar

Kroeger (11), Eugênio L�s
cowicz (10), Olga Piaze

ra Majcher (9), Silvestre
Schlickm.:=tnn ti Sal e t e
Sbardelati Berri (8) c:t(h

qual.

Faça uma -assinatura do
"Correio do' Povo"

Cz$ 100,00. L!g_1).e 72-:0091.

Cöntando.' com' 'o' äpoío
, da Secretaria da Indústria
e Comércio e Federação
das Indústrias, Superinten
dêncía Regional do Inme
tro promoverá a vinda,
este mês, a Santa Catari
na, do perito internacio
nal em normalização e ga�
rantía de qualidade no se

tor têxtil,' GuiUermo Ví-
dal,

.

No período de 19 a 30
de maio; ele cumprirá uma
programação que inclui
visitas a empresas, levan
tamento da situação dos
laboratórios têxteis, ne

cessidades das empresas e

laboratórios em termos de
quipamentos e instrumen
tal face à

-

normalização
ínternacíonal, programas e

'. gatan.tiá dê ::qualidade,
certificação e marcas,

,

além de palestras a em

presários 'e técnicos têx-
,

teis de B'lumenau, Brusque,
Jaraguá do Sul e Joín
vílle. Tais palestras servi

rão para dar íníêío aos

núcleos de
"

normalização >J

nas empresas' e·õ cönse- \
quente desenvolvimento"
de' IÍorma:s re manuais de

garantia de qualidade dos
,

produtos, têxteis: -de Santa
Catarina. '

.

A palestra e visita' a

Jaraguá. do Sul 'está pro
gramada para o día 28.
Para tanto, � a Associação
Comercial

.

e Industríal
mantem inscrições aber-
tas.

�

r

,O grupo do PMDB liga- reuniu-se com a ala de
do ao deputado Luiz Hen- Pedro Ivo ,CaD:ipos" ven
rique da Silveira vai utí-: ceder das prévias que o

lizar a sublegende nas partido realizou .no dia 21
próximas eleições e índí- de' abril. Os resultados
car o deputado federal detsa reuníã-, . serão ana

Dirceu Carneiro para con- hsados em outro encon

correr ao Senado. Esta foi tro, dia lO, em Plonanó
uma das decisões do en- polis.
centro convocado pelo Dentre os nomes suge
prefeito Dalto dos Reis, ridos para a Assembléia
de' Blumeneu. sábado à Legislativa, frgura o de
tarde, que atraiu cerca de Altevír Fogaça .Júníor,
90 'pessoas vindas de vá- ex-presidente do Diretório
,rias pontos do Estado. Municipal do' PMO:e de

Foi votada uma lista de Jaraguá do Sul, que rei
candídatos que o grupo teradas vezes manifestou

: levou quarta.Jeíra ao Di-' o desejo de coneorrer a

.

retório Regional, quando deputado estadual.
,

,

18' G E conclui o Censo Agropecuário
Foi concluído em Santa

.. Catarina o Censo Agrope
; cuário, Segundo informou
"a Delegacia Regional do
': IBGE, f o r ci m visitados
; 234:979 estabelecimentos
"rurais no Estado, número
,; que representa um, acrés
rcímo .de 9,2.por oento ein
'relação ao Censo de 1980.
Para o delegado Jucely
Lottin, os novos estabele
cimentos foram criados em

função de divisão de pro
priedades e também de
arrendamentos. Adiantou,
ainda que. dentro de al
guns diàs, a Delegacia do
IBGE disporá, a nível de

município, dos dàdos re-

latívos a pessoal ocupado,
número de tratores, -eíetí
vo de bovinos" suínos e

aves.

Lottin .anuncíou que já
, está sendo·'preparado o

inicio .dos .Censes Indus-
.trial, Comercial edosSer
viços. Na primeira etapa,
serão pesquísadas a's maio
res -empresas, através da
coleta centralizada a ser

.

procedida, a partir de j\j.
rtho. Em julho, será ini
ciada a coleta por setor,
pela qual serão visitados
todos os €stabelecime.!ltos
'que estiveram ém ativida-

.

des durante 1985.
'

Escritório Contábil Garcia
,

'

Oferecemos vaga para CHEPIA DE, ESCRI
TöRIn Exigimos conhecimentos nas áreas 'de ,es'

çrita fiscal, departam�nto de pessoal e imposto
de rerida. lnteressados apresentar-se no �otário
normal para entrevistas.

.

Rua Barão do R;o Branco,. 168 .� Fone 72-0695
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o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, no uso de suas atribuições e de acordo, com,
o item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar
N9 5, de 26 de novembro de 1915;

PECRETA:

Estado de Santa catarina '

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DOSUL
." - .. -. _. _. ..,. .")

-

DECRETO N'" 1.321/86 _

Revoga o art. 19 do Decreto N° L30Q/86,
. de 05.03.86, e dá outras, provídêncías..

Art. 19 ... Fica revogado o art. 10 do Decreto
N9 1.302/86, de 05 de março de 1986, que passa a,
tera seguinte redação:

"Art. 1 ° _ Fica autorizada a Tariia de Cz$
1,20 (Um cruzado e vinte centavos), a ser cobrada
a partir da publicação deste, Decreto, pela, VIA
çÄO CANARINHO LTDA, nos ônibus circulares
que perfazem os trajetos dentro do perímetro
urbano, valor este deteminado pela, correção da
tarifa vígente em 02 de dezembro de 1985 até, 26
de fevereiro de 1986, de acordo Com o Decreto
Lei N9 2.284, art. 9° congelando-se este preço até
19 de março de 1981.

, Art. '}} _ Este Decreto entraré em vigor na

data de sua publicação, permanecendo em vigor
o art. 2'1 do Decreto N° 1.302/86, de 05 de março
�1�.

'

Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1986.

nURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secr. de Adm. e Finanças,

o homem e a mulher de bom gosto encon
tram sempre o melhor em calçados, ténis, con

fecções e calças US';'TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos Infantis e en
xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as promoções espectas e visite a

KOXIXO
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 =' Jaraguá
do Sul e a

8orda�8s e Confecções A 8
Rua 28 de Agosto, 2111 _ Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

QuestÕes de terras - acidentes de trânsíto - in
ventários - cobranças e advocacia em gera1�
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone, 72-2711

Elelrônica
MENDONCA

ASSISTBNCIA TV, vtDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorlziÍdo' video game Dacter e ,oismac.
Transcodiflcação de vídeos Impõrtados.
Rua João MarcaUo, 179 - Fone 72-2128

Jafaguá do Stil.

- :; ", 'PÁGINA' Oß

Municípios preparai -projetos do Prourb
Sob a- presídencia do

prefeito Walter Regís, :de
Barrá Velha.. .a Amvalí

reuniu-se em sua. sede, na

terça-feira, .para tratar de
vários assuntos pendentes
da assembléia de Massa
randuba. O de maior rele
vância referiu-se a cons

títuíção de equipes para a

elaboração de projetos pa
ra ii apltcaçãö dos recur-

, sos oriundos do Prourb.
em obras de ínira-estru
ra urbana. Esta semana

Guaramirim assinou COI�
vênio no valor de Cz$
50Ó mil e Jaraguá do Sul
assinará oportunamente
convênio semelhante, no

valor de Cz$ 1.990.295.

O secretário-executivo
Dávió Leu, informou que
o Fundo de Participação

O quadro estatístico dos
acidentes de trânsito em

Jaraguá do Sul, dos me

ses de março e abril, foi
analisado pela Comissão
Munícípal de Trânsito, es

ta semana, No mês de

março houveram 10 cho-

,ques/colisões e 9 atrope
lamentos, baixando para 6,
em abril, as colisões, no

Burval: "a maior
COlvenção"
O prefeito Durval Va

sel comentou a realização
.da convenção extraordi
nária do seu partido, do

mingo passado; onde vo

taram 485 convencionais
dos 1.079 filiados, "a maior
convenção já realizada em

Jaraguá". Na opinião çl.e
Vasel, isto é uma demons
tração de confiança e re

conhecimento no seu gru-
. po e lastimou que o gru
po antagóníco do PMDB
não tenha se dignado a

apresentar
.

chapa para
concorrer. A presidência
ficou com Ivo Konell,
O Diretório se reúne,

agora, no dia 15, às 20h,
na Câmara de Vereadores.
para a escolha do nome
do candidato que o parti
do apoiará nas eleições de
15 de novembro a deputa
do estadual. E nesta, sába
do, o prefeito DUrval par
ticipa em Florianópolis,
de reunião do Diretório
Reoional. para a elabora
ção da minuta dos candi
datos às eleições propor
cionais e fixação da data
para .a Convenção .Regío-
nal do PMDB.

.

dos Municípios, \ em, maio,
será 2,5% superíor ao de
abril e. que o "bolão" do
ICM da primeira quinze
na, que está sendo credi
tado, é de Cz$ 60.106.127.
Dávio distríbuíu, durante
a reunião, a tabela do va

lor de referência para as

licitações, em vigor desde
o dia 1'1 de maio.

Ainda na terça-feira, a

foto de 'ex-presidente da
Amvali, Albano',Melcheít,
de Corupá,' passou -a figu
rar .na galeria dös sx-pre
sidentes. E o secretérío
executivo da entidade, .to
mou parte, esta semana,
na Capital, do encontro de
secretários municipais de

educação, para estudo, da
minuta 'do Estatuto do,

Magistério Municipal, ela
borada pelo Conselho Es
tadual de Educação.

Graciola
de

preside Associação
Advogados

entanto, os atropelamen
tos, subiram para lU. A

preocupação da CMT é
com relação aos atropela
mentos, que tem aconte
.cído com maior rrequéncía
na periferia da cidade, on
de o movimento é bem in
ferior ao registrado na zo

na central.
DianJe deste quadro, a

Comissão está solicitando
uma maior atenção e eS

tá convicta de que o ex

cesso de velocidade é que
tem causado tais aciden
tes. Outra constatação: nas
ruas onde foram ímplan
tadas as lombadas, o nú
mero de acidentes caiu

significamente.
Outra questão que se-

. rà objeto de análisé futu
ra diz respeito a uma pos
f,í vel alteração, de sentido
das ruas João Piccoli, Ca-
.bo Harry Hadlích e Gui
lherme Weege. com a im

plantação' do sistema in
glês. ,.;'" I

A Associação pretende,
na atual' adminístração.
oferecer oportunidades de
confraternização entre os

advogados e suas famílias.

procurando também a de
fesa da classe e uina me

lhor agilização do judiciá
río.. para facilitar o de
sempenho profissional dos
causídicos .

Em.
assembléia realizada

lsua
nova diretoria, com

no dia 30 de abril, a As- chapa única, denominada
sociação de Advogados de "Renovação", recebendo
Jaraguá do Sul, elegeu a "apoio unânime dos mem

.

bros filiados. Substituindo

Atropelamentos .

preocupam a CMl �ú�:���i:s:!��iOa F�;:�i�
dêncía Osmar Graciola e

os demais cargos estão
assim preenchidos: vice

presidente Cláusio Baratto,
la. secretária Osvalina
Vargas Rodrigues, 2Q se

cret, Miguel Buchmann. 1 Q
,

tesoureiro Mário César

Felíppí. 2? teso Reínoldo
Murara, diretor social Ro
berto Marcelino Vargas
Madrid. Conselho Fiscal _
Gilberto Cassuli, Lety Ma
fia Barbi, Avelino Rui de
Carvalho, e, ainda, Álvaro .

Henrique do Amaral Maia.
Altevir Fogaça Júnior e

José Benedito de Campos.
como suplentes.

,Hoje o leilão de mercadorias
Acontecerá neste sá- . Socíal, APAE,

bado, dia 10, a partir Lar das Flores.
das 9 horas, no. galpão
de testas da Paróquia O lote de mercadorias
São Sebastião, o leilão chegou a Jaraguá do
�das mercadorias

.

oriun- Sul no mês de março.
das do Sistema de Mer- São centenas de artigos
cadorías Apreendidas' a serem leiloados no dia
da Receita Federal, doa- de hoje, segundo o co

das pela Supertntendên- ordenador, engenheiro
, ela da Receita Federal Aristides

_

Panstein. As .

do Paraná/Santa Catari- mercadorias que- even
na. Os recursos prove- tualmente não forem
níentes do leilão serão adquiridas, serão poste
revertidos para a União riormente vendidas em

das Entidades Filantró- bazar, A renda será di

pícas de Jaraguá do vídída entre as entída- .

i

Sul, integrada pela Ação . 'des partícípantes, , !

Ferj e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do SNI-SC
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Assinatura para Jaraguá do Sul ••••••.• 'Cz$ íoo 00
Outras cidades, .;.;................. Cz$ 130'00

,
,

,

NUQJero AVUlso' Cz$, 1,50
Número AtrasadQ •..,'............... css 2,00
Represeutantes credenclados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORIISC e ABRAJORI.

Relojoaria, AVENIDA·
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus, '

medalhas e. arti�os de prataria - estãe na

RELOJOARIA AVENIDA'

Na Maredlal e na GetúUo Vargas

funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores I!_

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

ReJ6gios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos Para presentes em todas.
as' ocasiões.

LANZNASTBR .fica � Mal.Deodoro, '364-Fone 12-1267

Viação' Canarinho Ltda.
o transporte �arinhoS'o

Programe bem as suas viagens de lerias e

recreação. Ã "Canarinho" coloca à sua. dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

'Jaraguá do Sul SC.

II

Ir.,

TUBO DE POllET1LENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HaENA .LTDA.II

FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016- FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL, PROCÓPIO GOME�, 99 -FONE (0473) 72·0066 ,

JARAGUÁ DO SUL- sc

Foto Lo s s
Fotografias _ equipamentos de clne.

,

foto' � som e vídeo.

Marechal Deodoro 302 Fone }2'-0181

liA História de nossa gente Bio pode ficar só na saudade"

CONFIRi\ A HISTÓRIA ...
Bário de Itapocu

VO" em seu 389 ano de exístêncía ...
-'--"

Nascemos para o bom combate e, dessa
Com a chegada de Neí Franco,

, direção, não haverá força capaz de des

que víajara ao Rio. Grande' do "Sul, em ·,�viar-nos ... Aqui estamos. a maís de um

férias, erám retomados os entendímen- quarto de século, tendo vencido todos
tos em Jaraguá, para a formação de uma . os embusteiros na campanha de saneá

frente única de todos os elementos_que, mento econômico, moral é político e

então, discordavam da política local. aqui contínuaremos, dando satisfação
Era uma espécie de frentão que se pre- unicamente ao povo -e à nossa consciêri-
tende formar para enfrentar o até ago- cía",

'

--

ra imbatível PMDB, Cél. Pedro Ivo de

Figueiredo Campos, nas eleições de
1986.

..�.:_ 'No .diji lO. de Maio. de 1966,.0
"CORRE'IO DO FOVO" íníciava o seu

.,

48.9 ano de existência, sob a. diregão de
-- O 28° ano d'O CORREIO DO PO- Eugênio Victor Schmöckel, desde No

VO�. era' ��d.adQ pelp "Jornal de Joín-, . vembro de. '1959. Era, um ano difícil na ..

vílle: ,"Compietou.21 anos de.exístêncía . comunidade, muito conturbada política-
o vibrante semenérío de Jaragná, que mente. O editorial, contudo, deixava

há muitos anos já' se encontra sob a di- clara a posição do jornal: lutar sempre,
'

reção do sr. Artur Müller e tem pres- sem nunca esmoreçer, quando se tratas

tado grandes .servícos na defesa dos in- se do interesse da comunidade. É o que

teresses daquele município". A Notícia. ele está fazendo até hoje!
.dízía: "O semanário "Correio do Povo" ,

entrou no 289 ano de publicação. Ao en

-se]o da data, o brilhante confrade 'ho

menageou vários filhos daquela cidade,

que participaram da luta na Itália, ínte

grando. a .FEB, estampando a Iotografta
dos valorosos soldados. Aos colegas vo,
tos _ de crescente, prosperidade".

.••HA 40 ANOS

.••HA 20 ANOS

O Ministro do, Trabalho -e Previ

dência Social, Pérachí Barcelos, deseja
va tomar conhecimento do' que sê pas-:
sava em nossa comunidade, solicitando
envio de exemplar .do "Correio do Po

vo", por onde pudesse inteirar-se -dos
acontecimentos que lhe estavam afetos.
E o CP f�i mandado.

,

. .•HÁ 10, ANOS

-- A Estrada de Ferro fazia. maís
uma vitima', � grave desastre. J1IIia l!=

.

torína. no trajeto Corupá _ São Fran
cisco, apanhava entre Retorcida e Jara
guá, no nível de Três Rios, o índustríal
Hermes Roters, com a carroça comple
tamente quebrada e a.morte de um dos
animais. Roters, muito ferido era trens.
portado eín coma para o Hosp. São-Jo
sê,' falecendo' três días depois, deixando
a viúva '€ :quatro filhos menores.

>
,

Em 1976 o "CORREIO DO POVO"

comemorava o seu 579 ano de vida, sob
a direção de Eugênio Victor Schmöckel:
Um. extenso edilorial historiava os prí
mórdíos do "órgão de maior penetração
no interior do nordeste' catarinense" i

� publicando uma foto do prédio onde o

semanário era impresso entre Os anos

de 1�21 e 1923, ainda hoje existente à

Preso Epitácio Pessoa, quase esquina com

a Rua 21 (Pe. Pedro Francken), gentil
mente cedida .pela empresária Lucila
Emmendoerfer. Do longo editoríal ex

traímos alguns trechos":
"
...não seria pe-:

los belos olhos do diretor, do gerente,
do cobrador e dós gráficos que ímprí-

.

mem suas páginas que estamos recebeu
o apoio durante tantos anos. O apoio que
recebemos nesses 57 anos de existên-

'

cia, revela um povo com maturidade

política. Graças a ele se permitiu a

existência de uma imprensa livre e de
mocrática em nossa terra, qUe não pre
císacse dobrar aos caprichos de egoís
tas, dos que desencadeiam campanhas
econômicas centra a imprensa, na es

pectativa de fechar as suas portas. Até
-governantes tivemos que queriam nos

silenciar. Pois bem. Passaram..se os

anos, HOje já não são lembrados e' nós
'estamos aqui, cumprindo a nossa mís
são". .. Neste ANO DO CENTENÁRIO
nos sentimos muito maís realizados,
pois, conseguimos alcançar GRAÇAS A
DEUS, uma data tão importante na vida
da comunidade". E- neste ano e nesta
data (10_05'"786) está o ;"mais antigo"
completando os seus, 67 anos de vida ..
Que bom! <r

•..HA 36 ANOS

A Sociedade Esportiva Progresso
não existe maís. mas época houve' em
que era uma das maís importantes es

portivas da cidade. Em f956 ela reali
.zava a sua festa' do Tiro de Rei. Rece
bido pelo si'.' Louríaor Seiffert, detentor'
do titulo, com festas em sua residência.
à noite eram proclamados os novos

campeões. ':em ato solene, depois de sau

dação breve pelo sr. Artur Müller, ele
mesmo proclamava os vencedores: Fritz
Bartel. c/60 pontos; Willy Emmendoer
fer c/59 pontos e Max Hoepfrrer c/59
.pontos. Eram o Rei e dois Cavalheiros
distínguídos festivamente.

--- A Assembléia Legíslatíva elegia
a Mêsa: Presidente _' Dep. Paulo Kon
der Bornhausen, 1'1 Vice _ Clodoríco
Moreira, 29 Vice _ Rivadárlo Nobrega.
1� Secretário _ Volney Collaço de Oli
veira e 29 Secretário _ Estanislau Roma
nowski. Era a Frente Democrática com

pondo a mesa legislativa, dividindo en

tre a UDN (2), PRP (1), PSP (1) e PTB (11_
-- O "Correio do Povo" aniversa
riava e, do" editorial extraímos parte da

manifestação de Artur Müller, Diretor e
Paulíno Pedri Gerente: "Com o presen
,te número entra 'O· "CORREIO DO PO-

I
- •.t:· iI,�t
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Compre seus materials de construção na

Arte Laje Jaraguá
Mate'rials de construção e telhas coloniais direto da Ceramica Vila Ríca,

Aquecedor Solar da I:unilarla Jaraguä.

E além, disso, a melhor 'laje da região. Visite-nos.
_..

- � ' ..

,. .

'temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antönío Carlos Ferreira 850 _' Fones 72-1011,
.

.

72-2834 e 72-1292 _ Jaraauã 'do SuLSC.

(.:

'---'"'--"-----------�--------------"'---"-'�_._---
------�-------------�---------------��--�----

,

.

,
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Os' Duquesa, Herdeiros, da
28. AS IRMÄS CAT-EQUISTAS' DE SANTA' LU

ZIA (II) _ Eis a lista de religiosas que serviram esta
comunidade: Ir.' Anídia Meneghelli, Ir. Therezínha
Franzói, Ir. Florentína Borget, Ir. Maria, Vícenzi, Ir.
Aurora Piovezan, Ir. Elvira Avi, Ir. Rosa Schor, Ir. Pás
coa - Rossi, Ir. Ilma Zanini, Ir. Célia Venturí, Ir. Ana
Galvan, Ir. Lúcia Deluca, Ir. Maria Venturí, Ir. Ürsula
Schweitzer, Ir. Romilda Weirich, Ir. Adélia Narde
li, Ir. Felisberta Teixeira, Ir.. Iria Girardi, Ir. Lurdes
Maggi, Ir. Carmen Dolsan; IT. Jandira Casagrande, ir.
Angelina Raldl, Ir. Zofia Oleskí, Ir. Petríla, Ir. Tereza
Costa, -Ir. Adélia Costa, Ir. Edína Ropelato, Ir; Valdína
Largura, Ir. Edite Tomelím, Ir. Maria Maíochf, Ir. Elvira
Derettí, Ir. Lúcia Gíanesíní, Ir. Mana Armine Panmi,
Ir. Terezinha Korck, Ir. Amida Bertoldi, Ir. Ida C. Dau
bermann. Ir. Lidovina Bonvecchio, Ir. Lúcia Tambosi,
Ir. Adenír StoU, Ir. Maristella Pedrini, Ir. Irter Co
lombi, Ir. Dalvina Pedrini, Ir. Mônica Odonzzi.

E impossível querer lembrar tudo o que cada
uma delas e nó seu conjunto realizaram em Santa Lu
zia, nos 34 anos da presença delas aqui. Segue um de
poimento por ocasião dos 25 anos da chegada- das pri
meiras, que pode ser aplicado a todas, elas, porque
"uma veio continuar a obra da outra .até hoje": liA
presença das Irmãs em Santa Luzia sempre foi de doa
ção, de serviço, de oração e de amizade que cativou
a todos. Não havia quem não gostasse delas. Todo
mundo dizia: "Le nostre moneghen". Visitavam as fa
mílias e faziam "prédicas" na hora do culto. Como
ganhavam pouco elas cultivavam uma horta, mas quem
virara a terra eram os homens; recebiam de presen
te quase toda a comida, galínhag para criar, porqui
nhos e pombinhos.

As aulas eram encontros bem alegres; a gente
aprendia mesmo. As matrículas subiram muito: vi
nham alunes de São João, de Ribeirão Grande e do
"Outro Lado". Para o ano seguinte (1952), a diretoria
teve de deixar pronta uma sala ao lado da primeira
(foi quando iniciou a Escola Reunida). Em 1951. foi
preciso construir a Escola atual para atender a de
manda de alunos.' O catecismo adquiriu outro sentido;
a gente ficou conhecendo a História Sagrada do Frei
Bruno Heuser. começaram as primeiras comunhões e

faziam as ladainhas de maio. Os sábados de maio, à
noite. eram solenes: aqueles das crianças, das moças,
dos moços. dos homens e das senhoras. No final havia
a coroação de Nossa Senhora. Gente que nunca ia a

Igreja começa ir. Elas também faziam passeios com a
'

;
gente; davam aulinhas de smízade e sexo para os me

ninos e meninas, separadamente. Convidavam fotó
grafos para documentar a evolução dos alunos. Exis
tem muitas destas fotos até hoje. Convidavam tam
bém os padres franciscanos para visitar-nos: o Freí La
dislau. Frei Taciano e Frei Pedro de Alcântara. Assim
despertaram também muitas vocações como do Ade
mir, Pascoal, Valdemar, Álido, Luiz, Vilma, Terezínha,
Clementine. Dulcí, Maria de Lourdes, Leonor, Tereza,
José e Celso Freiberger, Luzia Nícolíní".

Este capítulo ê muito incompleto. Carece de maior
pesquisa e reconhecimento por parte de todos nós.
Vamos ver Se para a próxima colaboração aparecerá'
algo maís satisfatório.

Oficina Mecânica ···YIBERIO Ltda.
Rua Leopeldo Malhelro Do 67 _ Pone 72-1059 _ Järàguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polímentos em todas as Íínhas de carros-panseio

Motores à base de troca com gaTar tia de 20.000 km.

R.t1fi.�a ele metores, regulalem, revisões e demaís serviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Caixa Econôlica
, A Caixa Econômica Fe
deral informou que estão

· reabertos os fínancíamen
tos para construção e aqui
sição de imóveis residen
ciais, devendo cada ope
ração atingir o máximo de
css 465.197,00, destinados
às pessoas físicas com um

rendimento igualou su-
'. períor a Cz$ 18,6 mil, que
-,trresponde a uma presta

.

_çao por volta de Cz$ 6,6
·

mil, o que equivale, na

regulamentação antiga, a

2.300 UPCs. Neste caso, o

mutuário precisa de uma

renda mensal de Cz$
8.200,00 para se habilitar
a um financiamento de 16
anos à taxa de 9,1% ao

imo, com prestação em

torno de Cz$ 2.900,00.
Os novos contratos de

· crédito prevêem cláusula
de reajuste. de acordo com

a variação da OTN. cria
da nelo decreto--Iei

.

2.284.
A nota da Caixa, entre-

Jovel
"Opinião Jovem" .nova

mente convida a todos os

jovens a participarem des,
. ta longa caminhada de
pensamentos. Até hoje
não tivemos manifesta
ção de um jovem síquer
para iniciarmos um con

flito de idéias, fílosc
fias, pensamentos, Me per- .

gunto ... porque? Será �ue
ninguém leu nem ao me

nos uma edição de "Opi
nião Jovem"? Ou será
que quem leu se amedron
tou diante da oportunida
de. Ou quem sabe até não
se julgou jovem para opi-
nar.

.

Vamos soltar nossa lín

gua, no bom sentido, com

bom senso. Quantas vezes

nos deparamos falando
coisas sem importância,
fúteis. Vamos fazer ,a nos

sa parte. A conscientiza
ção já é meio caminho
andado para um mundo
melhor. Esperando ansio
samente pela manífestação
de algum "jovem pensan
te" deixo meu telefone
pára contato: 72-2193.

Com. mais esperança
ainda jogo o tema: jovem
é o futuro do Brasil, po
rém não se esqueçam,
também é o presente. Se
alguém se interessar pelo
tema ou tiver outro a co-

mentar. telefone-rue.
-

(Ass.: Jovem Pensante].

Participe nos dias 11 e

.18 de maio, da Festa

Anual da Comunidade'
Evangélica.

volta a financiar ilúveis
tanto, informa que a prío
ridade aos novos financia
mentos será dada aos

processos que já haviam
dado entrada, cujas libe

rações foram suspensas
por causa do plano cruza
do. Só após a liberação
desses processos é que a

Caixa atenderá aos novos
.

pedidos que estarão limi
tados' a 80% do valor do
imóvel e ainda assim con

dicionados ao desempenho
da captação de poupança.
Em Jaraguä do Sul, se

gundo informações de fon

te da agência da CEF, são
inúmeros os pedidos de fi
nanciamento.

Oastil Máquinas Ltda•
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

.

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
Rua Joinville, 433 - Fone 12-1564

JaraguA do Sul _ SC

PARÓQUIA SÄO SEBASTIÃO

Informe Paroquial
. Dia 10 _ Sábado _ Escola Alberto Bauer 16h. -

Rio Molha (la. comunhão) 17h. _ São Francisco
18h. _ N.S. de Fátima _ 16h. Santa Luzia 18h. -

-Matríz 19h. São Luiz Gonzaga 19.30h. _ São

João _ 19.30h.
lL11h. _ Curso de batismo para pais e padrinhos.
ma 11 _ Domingo _ Matriz 1h. 9h. 19h. _ São
Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ Santa Cruz 1.30h.
_ Santo Estevão 9h. _ São José 9.30h. _ São Pe
dro 10.30h. _ N.S.P. Socorro (gruta) 16h.
Próximo curso de preparação ao casamento _ 24

e 25 de maio. As inscrições estão abertas na Se-

cretaria Paroquial.
.

ED.ITAL-
AUREA MULLER GRUBBA, .

Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Titulas da Comarca
de j araguá do Sul, Estado de S. Catarina,' Da forma da

lei, etc.
.

Faz saber' a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Alimentícios Tete Ltda _ Rua Afonso Bartel. 233
_ Nesta _ Anderson Claytoa do Nascimento -

Rua OUo Hilbrecht. 334 _ Corupá _ Bertolino
Hundemann _ Morro da Boa Vista, sln _ Nesta -

Confecções Valkiría Ltda, Rua 213, casa 37 -

Nesta _ Egon Leitzke _ Rua Estrada Guamiranga
sln _ Araquart _ Eli Ceresa _ Jaraguá Esquerdo
_ Nesta _ Elmo Mathías _ Estrada Blumenau Rio
Cerro I _ Nesta _ Enedir Maleski _ Rua 240, casa
153 _ Nesta _ Heitor Tiegs _ Rua Horacio Ru

bini, sln _ Nesta _ Ind. Com. e Conf. Naschwille
Ltda. _ Rua Clara Hermann sln _ Corupá _ Ival
dina Postai Buccí _ Rua Santa LUzia _ Nesta -

Ivo Luiz Krause _ Rua 287 casa 81 _ Nesta "

Lauro Pedri _ Rua Angelo Rubini, 136 _ Nesta -

Mario José Pamplona _ Rua Preso Epitácio Pes
soa, 2677 _ Nesta _ Raul Jurgens _ Rua João

Januárío Ayroso, 194 _ Nesta _ Sergio Kuelkamp
_. Rua 501 casa 263 _ Nesta _ Sinesio Miranda
__ Rua Venancío S. Porto slt: __ Nesta - Valmir

José Alchiní __ Rua Ernesto Pizetta.r.; Nesta -

Waldir Pritsche _ Rua Estrada Nova Waldemar
Rau _ Nesta _ Walos Transp. Com. e Reptes. Ltda.
_ Rua Exp, João Zapella, 88 _ Nesta.

E, como os dítos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cart6rio, na Rua Artur Mililer, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que onio faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na fOTt;Ila· da lei,' etc.

IHiJaraguá do Sul, 08 de maio de 1986.
Aures Mii8er Grubba - Tabeliã de Notas e

JficiaJ de Protestos de Títulos da Comarea de l.do Sul

_
'

PERSIAIH • aGI • ESQ. DE AlUMINIO ....

'.� "'_·_R�_A_JO_�_VI_L�_E._'838iiõõõF_.jA��:;;;;:AG=U�::.D_O_!'_í.._·sê_·."I': _

FONÉ: (0473172-ô895 .
.'.

Persianas horizontais e vertícaís,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em aluminlo.

Consulte-nosl Fone 72-0995

CenterFolo Ltda.
Agora sob nova direção"

Revele seu Iilme a cores e" ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Praneísco - Sala 05

SUBA NA RONDA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA RONDA DA REGIÃO. CO
MmCIO DE MOTOS, ASSISTf:NCIA TECNICA

E BOUTIQUE RONBA-WAV.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
, Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguã do Sul _ SC.

IIiTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Lida.

IMÓVEIS A VENDA

...;_ 1 terreno c/300m2 numa lateral da rua Rio

Branco.

- 1 terreno c/300m2 na rua Amazonas.

- VArias casas com fino acabamento no centro
da cidade.

1 apartamento com 108m2, no Edificio Ana
Paula.

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Lar [móveis
Jaraguá

COMPRA E VENDA, _.

TROCA, LOCAÇÃO, i},
INCORPORAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO

DE IMOVEIS
Av. Mal,' Deodoro, sn _ Galeria Dom Francisco .;.

Sala 13 - Fone 72.0510 .JarapA do Sul _ SC.
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' .. '''-1' "I" Nolicias da Educação
, ,I oes e ••aul an es MUNICIPALlZAÇÄO DA em data de ontem, 9 de

A população mundial demográfícas, disse que a 'gundä 'em' "'população, -: EPlJ.CAC;ÄO..

-

.,

.

-'

--::' ; maio, .de .um. .enccntro
alcançará a marca dos 4 população mundial contí- . atualmente com _ 185 mí- Nos días 30 de abril, lOque. teva por objetivo
bilhões e 900 milhões em nuará a crescer, não obs-' lhões de habitantes _ po- e 02 de maio, a Fundação analisar e discutir a· Lei
meados deste ano; chega- tante o fato de' a' taxa glo- derá ultrapasser. a China Educar realizou em Floria- 6.144, de ·�3.12.8�, que
rá a 6 bilhões 100 milhões bal de crescimento ter de- 'lá pelo ano 2100 e ter um nópolis, um encontro COIl} dispõe sobre a Avalíação
por volta do ano 2000 e clinado de seu ponto má-, bilhão e 600 milhões, de os seus técnicos que pres- do Ensino de 10. Grau do
será superior ao dobro do ximo

.

com a vigência de habitantes, caso persistam tam serviços no, interior Estado de Santa Catarína.:
nível,atual -; ultrapassen- programas nacíonaís ,de i}S atuais .tendêncías em (supervísores de área) e e sua regulaiIÍentação., O
do a casa dos 10 bilhões controle da explosão de- ambos os países. os que desenvolvem ati- mesmo desenvolveu-se, das
- no final do século XXI, mogréfíca.

'

vídades junto a coordena- 8h30 às 16h30, 'e contou
segundo estimativa anun- A China, com 1 bilhão Os Estados Unidos, com cão na Capital. O Encon- com as partíclpações do
ciada esta semana. 05 milhões de habitantes 241- milhões de habitantes, tro serviu para a realiza- Diretor da. ÚiÚdàde. Ope-
O Escritório de Pesqui- continua ,a ser a nação ocupam hoje o quarto lu- cão de estudos quanto as 'racional de. Ensino da 'Se

ga Populacional, uma or- maís populosa, com 2t3 gar, logo abaixo da União formas de operacíonalíza- _ cretana da Educação, 'Ce;..
ganização particular espe- por cento do total mun-' Soviética, com 280 mí- .ção da Fundação Educar. lestíno Sachet da chefe"-da
cializada em tendências dial, Mas a India _ a se- lhões. visando a preparação de Subunidade de Ensino' de

recursos humanos, para 111- Grau Vanda Maria Do
desencadear um grande mingues Santos, Supervi
trabalho de campo. A sorej, Locais de Educação.
Fundação Educar, a Par- Diretores de Unidades
tir da sua criação, vem Escolares, Comissões Es�
para apoiar técnica, ma- tadual, Regional e Muni
terial e financeiramente as cipal de Implantação e

.: atividades de educação de Fiscalização do PEE/85-88
jov:ens e adultos qua se- ,e Membros- dos Conselhos
rão desenvolvidas com Delíberatívos das Escoias.
características regíonaís INGRESSO NA
baseadas nas propostas . ADMINISTRAÇÄO
que cada município vai DIRETA.,

.-

fazer. A Secretaria da Educa-
Nesta fase inicial, a ção está efetuando, des

'Fundação Educar vai rea - de o dia 25' de abril, no

lízar seminários regíonats decorrer deste ano, o in-
,

em 44 pólos de pequenas
.

gresso no quadro de pes
regiões de todo o Estado soal civil' da 'administra
quarido serão convidados ção diréta, para os pro
os prefeitos, secretários íessores 'que atuam nos .

de educação, líderes co- estabelecimentos de ensí-
• munítáríos, associações de no, da rede estadual de
moradores, sindicatos, te- 10 e 2� graus, 'em Caráter
derações e qualquer pes- temporário, sob o regíme
soa ou entidade que vo- da Lei n'l 6.032/82. Os car

luntariamente, queira par- gos a serem providos são

tícípar da elaboração dos os de classe inicial' das
projetos de municipaliza- categorias funcionais de
ção da educação.: Professor I, u e lll do Gtu
�VALIAÇÄO DO ENSINO po Docente.'As informa
DE 1� GRAU cões sobre o ingresso po-
O C o 1 é g i o Estadual derão ser tomadas na 19a.

Abdon Batista foi sede, Ucre.
' ,

Confecções Suelí 'Lida
Vestindo bem Senhoras e'Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de Inverno, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Pàbríca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC. , .

Loja 2 Rua, Reinoldo Rau, nO 530 _ F: 72-2911 _

_

Jaraguá do Sul _ Sc.
Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63). - Portal de Jaragué.

• FRIGORíFICO GUMZ s. A.
Produzindo alimentos com qualidade e higiene'
desde 1945. '

-

: J l�
Frigorifico _ Supermercado e Päbríca de Rações.

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer·

a·linha Chevrolet 86.
Conheça a linhaChevrolet {IS;a il')ài� completa do mercado.

Nós temos o carro que você necessita parI! preeneher as suas exigências.
Seja Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevett� õÍJ Maraj6, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.

Venha ver de perto as i1õvidadeS e vantagens desta l1O'la linha.
Nós temos planos de pagamento e ftnanciameqlO fac�;tados para você adquirir o seu Cóevroit;!t 86.

SPEZtA &, elA. tTOA.
Clínica . 'Veterinária'

, SCHWElTZER
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR "

Madeiras para construção e serviços de trator"
com profissionais altamente especializados, .

Rua João Januárío Ayroso, 772 _ Jaraguá Es
querdo _ Fone' 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Uma empresa que
® �OHL"'B-A-C-H"" Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,' vacinações,
raio x, internamentos, boutique.

Rua Joinville, n? 1.118 (em frente ao Supermercado Brelthaupt]
Fone,72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarína,
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PÁGINA ·�.11

Todos os trabalhadores, E
-----...,.-.........................--------.....--------

ge s::!:o �ed:�a-;::: se o Brasil perder a Cepa 1_ :p;�:�'e:�t� tu��m�sta�!
seus acordos coletivos de . : lDaldo L�'psch distorções e as ínjustíçes

trabalho,' e que. haviam
toda a justiça que se vêncíaj

.

d
.

mo, mais uma vez assaca as

. assegurado pela legisla- apregôa, na medida em Bem, mas se aproxima Se o selecionado. "cana-. contra os que vivem de

ção anterior reajuste sala- que congelou os preços mais uma Copa do Mun- rinho"
.. perder, a história salários no Brasil, embuti-

ríal de 105,49% de I\> de
das utilidades pelo seu pí. do... apenas terá se repetido das no "pacote" de 28 de

março de 86 em diante, co, e os salários pelo seu E se o Brasil perdert em mais um dos seus trís- fevereiro, passarão desa-

são credores de uma, dívi-
piso. Afinal, as primeiras tes capítulos: o pobre tra- percebidas, como ocorreu

da vencida, e que iria Injusto, ilógico, e sus-
perspectivas não são lá balhador irá para casa ça- há dezesseis anos, no "mi,

eompensä.Jos (assim mes,
peitamos até que, íncons- .

bisbaixo, vai rever o seu lagre" que nunca houve.
titucional.

muito boas: duas derrotas
mo parcialmente) de per- feias centra seleções for- "holerith" de março, reta. Então, a ilusão poderá

das passadas a que seus Mas, o futebol já está tes, e uma vitória contra
zer as contas, e chegar a durar mais um pouco ...

salários estavam sujeitos, por aí, de novo, para dís- alguns garotos do Peru, conclusão de que foi, mais

face a uma inflação que trair a atenção de todos. ainda no aprendizado do uma vez, enganado.
eles nunca provocaram. Que estranho fascínio é futebol, além das denún-. Mas se a seleção ganhar
O plano de estabilização esse que invade a alma e cias e corrupção, índíscí

econômica do Governo a mente das pessoas, in- plína, num quadro melan
que agora todos aplaudem, capacítando.ces para díre- cólico, mas até normal,
embora reconheçamos que, cionar seu pensamento quando se sabe qUe polí
no geral, teve maís méri- para questões até mesmo tícos tem se revelado
tos que deméritos, não faz como a própria sobrevi- maus dirigentes nesse ra-

FURGOES, FURGOliS ISOTÉRMICOS E FRIGORIFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enríco Fermi, 113 - Fone 12-1017

1
,

A rota da malha

Sorveles PINGUIM
·0 MELHOR DESTE VERÄO

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando

sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.
Temos também gelo.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro Ifuudos
do Sup. Benthien) " Fone 72-2181. - Jaragrrá dó Sul.

.

..• ,;,...._o....i:h

Tiradentes
Transcrevo, para publi

car, algumas palavras
proferidas no hasteamento
da bandeira brasileira, dia
21 de abril.
Vinte e um de abril é.

hoje, um feixe de datas

importantes: a fundação.
de Roma, há 2736 anos; a

morte de José Joaquim da
Silva Xavier em 1792; a

inauguração de Brasília,
há 26 anos; a morte de

Tancredo Neves,
.

há 1

ano. Quatro aniversários,
sendo duas inaugurações
e duas mortes. Duas ca

pitais e dois heróis.
.

Falarei de Tiradentes, o
homem que Tancredo Ne

ves, chamou de "herói

enlouquecido pela causa

da liberdade". A terra

onde nasceu Tiradentes
fica a 12 quilômetros de
São João Del Rey, a terra

de Taucredo Neves. Dois

sonhadores da liberdade;
da liberdade para o povo
brasileiro. E'Stes dois so

nhadores massacrados lem
bram outros mártires no

Brasil e na América Lati

na, ainda hoje. Só em 1985
morreram 230 líderes ru

rais no Estado do Ceará;
um morto cada dois dias.
O crime? Querer a liber
dade de ter terra para
si e para os filhós. Trin
ta mil jovens mortos em

menos de sete anos na Ar

gentina; os mártires re

centes do Uruguai, do Pe

ru, da América Central e

em andamento no Chile.
Os heróis lembram a

Pátria, a terra por eles

conquistada para nós com

sangue. Recordar é amar

esta terra; ser nacionalis
tas e defender nOSSa Pá-

Tomara que estejamos
errados! (Plana)

e Outros
tría, ter orgulho de ser

brasileiro. Orgutho de ser

índío, de ser negro e ser

branco � japonês de ori

gem e ser, todos juntos
brasileiros. Orgulhar-se de

ser brasileiro é também
celebrar nossas festas e

nossos heróis melhores.
Há glórias que duram o

tempo da luz de um fós

foro. São os ídolos da te

levisão e do futebol. Há

heróis, como Tiradentes,
cuja chama não se apaga
e ilumina e estimula nos

sas atitudes a favor da

terra que é nossa, a Pá

tria que todos queremos
livre.
Homens assim, como Ti

radentes e Taucredo Ne

ves, captaram o respeito
do povo e marcaram a

história com o risco da
luz que traziam dentro de

si, estimulando seguidores
para as lutas agora das li
berdades econômicas. Se
em 1822 foi a libertação
política e 1922 a li

bertação cultural do Bra

sil' é preciso que aconte

ça, antes de 2022, a liber
dade econômica da Pátria

.
que quer ser soberana,'
que não quer .pagar mais
tanto ouro para Portugal,
(qUe quer preservar sua in

formática e não pode pa
gar tantos. j.uros aos ban-

. queiros internacionais.
COmo há interesse que

. forçam ao esquecimento os

heróis, é preciso manter
acesa a lembrança dos ho
mens que fizeram a histó
ria. E continuar, por nós,
a libertação. (Padre Mário
Bonatti, de Lorena.Bê, es

pecial para o "Correio do

Povo").

25
ANOS
1961 llieg 1986

,
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Cantinhô ,Ä Literário,
Para homenagear as mães, que têm no 1 rue maio,

o seu dia, publicamos a poesia "Amor de Mãe". de
autoria de Janice Pedrotti, residente lia, Vila Sandra,
uma das primeiras' colocadas em' um Varal: da' Poesia
relízado no aDO passado. Eí-lat- ,:"

; :
' ,

AMOR DE MÄE
- '''Mals suave que um sono tra:q'quilo
Onde a alma se solta e volta, Para um mundo
Bonito, calmo e amigo;
Mais leve do que o pássaro Iívre
Que conhece os segredos dos ventos,
Tão doce quente o mel; Tão belo' quan_da a flor:'
Mais intenso qUe o mar em revolta,

,
.

Onde as ondas se juntam e buscam fúria:
Tão simples; tão amigo; tão sincero:
Um amor que habita nos cantos do meu corpo
Que preenche todos os meus vazios, que me acalma,
Que me agita, que me deixa feliz; ,

Um amor que ma protege, que me ajuda, que me

consola; ,

"

'

,

Amor que me compreende, como pássaro conhece ,a

,
natureza,
Sem temer inverno ou verão;
Um amor perfeito, sem limites nem tristezas

, ", .se "UM AMOR"" ",,'

'Um a�ôr na��id6 dentre a 'luz dé" um� �;ia��a
Como o sol nasce a cada manhã ."

'

Para aquecer o frio de algum seío".

MARSCHALL PQLIM,EN'TOS
A especialidade está

nas mãos de um

prpfissional
POUMENTOS

-c;,...(.....-Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Ofiveira, 227
Jaraguá do Sul/SC

�OMERCIÀJ I FLORIANI'
Má'IUinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má

qui�as de escritório em geral, relógio-ponto, au
tentícadora Burroughs e caixa regístradora

'

Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC
máquinas de escrever Olivetti novas e' usadas'
máquina de escrever eletrônica DISMAC-Oi..YM�
PIA O�T. 1200 com �e�.ória e escrita conjuga
da: �ovels para escntonos e acessórios para
maqumas em geral. "

Consulte-nos pelo Fone 12-1492 .ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul � se.

. S C., pode ficar sem leite a partir ·du,s 'dia,� 15�<:
...... ,.-. �,_. ' ....;.

o problema relaciona
do ao p_reço do leíte, ,qbje
to' ,in<:l\lsi:ve .,

de .reporta
gern de capa na edição
pessada do "Correio do
Povo"," vem se agravando.
Em entrevísta à impren
sa, esta semana, o sec're-'
tárío

.

da Agricultura, Oda-
'cir Zonta, alertou qUe a

partir do dia 15 de maio "

poderá ser paralízada a

entrega do leite' em San
ta Catarina. Ele anunciou
a realização de uma reu
nião nó' dia 14, para de
cidír o "loeaute",

I

DO encontro decisivo
participarão' representan
tes dos produtores e das
indústrias de beneficia
mento do, produto. Tanto

.

o, dono das granjas como
, as usinas estão descon
tentes com o preço, ga
rantiu Odacir. Ele disse
acreditar' que a negafiva
do governo em reajustar
o preço do leite ou con

ceder um bônus ao pro
dutor, põderá levar ao

"locaute" (paralízação da
entrega) a partir de quin
ta.feíre 'da próxima se-

.

mana.
'

camente leite em pó no

m e r c a d o internacional.
"Esse investimento deve-

, ria: ser canalizado' aos pro
dutores locais", enfatiza.

Ao finalisar, o secretá
rio criticou o representan-

te do governo, federal'que
afirmou, na televísãor.que'
o. produtor .tínha sido.' be
neficiado com' a estabítí
zação da moeda: "Animal
não come' moeda", con

cluíu Zonta.

Curso de I C M no Centro Empresárial
Com- a finalidade' de

proporcionar aos cursan-
"

dos aprimoramento nos

conhecimentos a respeito
da legislação estadual do
Imposto de Circulação de
Mercadorias, habilitando
se a ínterpretá.Ja e apld
cá.Ja com maior corre

ção, a Associação Comer
cial €" Industrial de Jara
guá.."do Sul, em' convênio

.-

com o CEAG/SC, re'alizará
nos dias 21, 22 e 23 de

maio, 'em seu .audítórto, o

curso ICM _ Atualização,
destinado' a empresários;
advogados, contadores,
economistas e a todos os

interessados (J,ue lidam em

-tríbutação. As inscrições
estão- abertas podendo ser

solicitáda reserva de vaga
pelos telefonas 72-1044 ou

72_1746, no horário co-
e mercíal.

A inscrição' custa Cz$
690,00 por participante,
sendo que a empresa pa
gará apenas 50% desse
valer;

,

sendo 'os outros

50% pagos pelos síndica
tos patronais. O curso te
rá 'uma carga horária de
24 'horas/aula, das 8 às
12h e das 15 às 19 horas.

O instrutor 's�rá o Dr. ::Ro
mildo Roberto Koenlg,
atual Coordenador do
Centro de Informações
Econômico_Fiscais, da Se
cretaria da Fazenda.

MANIFESTO DAS

MICROEMPRESAS

'"A� lançar em Santà, Ca-:
'

tarina a Campanha do
PAN _ Pacto Nacional de
Pequena e Microempresa,
as 82 associações de mi
cro e pequenas empresas
espalhadas pelo Brasil di
vulgaram um prímeíró
manifesto. O PAN tem

duração mínãma prevista
de 90 dias e objetiva 'a
conscíentízação da realí
dade micro e pequena em

presarial do país, a ob
tenção de recursos para
fortalecer a estrutura do

próprio segmento e a fa
.zer com que a máquina
gire através de recursos
básicos, de modo a acele
-rar o "lobby" político pa-:'
ra defender seus ínteres
ses e a efetivar a realiza
-cão de propostas técni
co-administrativas para :a
área.

Posto de Yen'das Marcatto
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

"O valor pago pelo co�
sumidor por um copo de

água mineral é maior, que
o recebido pelo produtor
rural por um litro de lei
te", comparou o secreta
rio da Agricultura, acres

centando que, a solução
está na concessão pelo
governo de um subsídio
ao pecuarista, pois o País
tem comprado sistemati-

Jpmal do Interior, a

força da Comunicação
impressa.

Faça ou renove a sua

assinatura do
"Correió do Povo"

Você é especial para nós.
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FUTÉBoL SUIÇO
....

o Torneio de Futebol

Varzeano sem

jogas no domingo
. A rodada do IV CÇlm-

.

peonato Municipal. Var
zeano de Futebol, que
aconteceria neste domingo,
fof'suspensa em virtude da

realização dos Jogos Mi-

crorregíonaís da la. Mi

crorregião Leste/Norte e

da tomada de índices pera
a Olimpíada Nacional do
Sesi. A quarta rodada, no
entanto, realizada no Es
tádio Max Wilfelm, apre
sentou os resultados Ban-

. gu OXO Vila Nova, Inde

pendente lxO Vitória, Sa
turno OxO Continental,
Centareire Ox2 Vila Lenzi,
Santo Antônio OxO Colum-

� bía e Juventude Oxl Santa
LUZÚl.

.

Após estes jogos, a

Classificação do Varzeano
está assim: Chave Verde
Saturno e Independente 5

,pontos, Continental 3, Ar
malwee 2, Bangu,' Vila
Nova e Vitória 1 ponto;
'Chave Amarela _ Vita
Lenzi 5, Santa Luzia e

Santo Antônio 4, Colum
bía 3 Juventude 2, Canta
reira' e Ouro Verde O;
Chave Azul _ Canarinho
4, Vila Rau 3, Olaria 2,
Helga-Mar, Figueirense e

Pinheiros O. Quatro equi
pes, por chave, passam à
fase semifinal.

PAGINA 13

A Seleção Brasileira de
Craques, que reúne gran
des jogadores consagra
dos e que já encerraram
profissionalmente suas car

reiras, poderá jogar ,em
Jaraguá do Sul no mês de
agosto. Os contactos ini
ciais já foram iniciados
com Juarez Soares, da
Rede Ban(Í�ir(l:Qtes de Te
levisão ej 'a principio, a

data é 24 de. agosto, um

domingo, no Clube Atlé
tico Baependi. A Seleção
é dirigida pelo Luciano do
Valle, também da Rede
Bandeirantes e dentre os

amanhã, dia 11, tem pre-', craques figuram Ado (o
visto as partidas, entre as- 'jaraguaense tricampeão
pírantes e títulares: Avai mundial no México}, Ri
x Alvorada, Ponte Preta velino, Carpegiani, Edu,
x Garibaldi, São Luis x Cafuringa,' Djalma Dias,
Aliança, Malvice x Amé. Chicão, Alfredo Mostar
rica e Vitória x Chico de da, Lôla, Dadá Maravilha,
Paula. Marco Antônio, Clodoal

do, Eurico, Dicá, Alcino e

outros.
Ainda no último domin

go' a Seleção de Craques,
Com o pontapé inicial mantendo a ínvencíbílída

do homenageado, foi aber- .

de, jogou diante do Sele
to domingo o Torneio AI- 'cíonado do Paraná. em
berto Taranto. quadran- Cascavel, transmitido' di
gular que reúne filiados reto pela Bandeirantes. E
às Ligas Jaraguaense e neste domingo Ioza no

. Corupaense. Em Rio da Rio Grande do Norte, às
Luz, o Cruz de Malta ven- 11 horas, diante da Sele-.

Outra promoção do
serviço de esportes do
Sesi de Jaraguá do Sul é
a Prova Cíclístíca Dia da
Indústria, marcada para o

dia 25 de 'maio. Ela con
tará com competidores de

,

iquinze empresas e o tra

jeto estabelecido é o de
Corupá a Jaraguá, na BR-
280.

Malvice/Alvorada Uderam Segundona
A última rodada do pri

meiro turno do Campeo
nato da 2a. Divisão de
Amadores da Liga Jara
guaense de Futebol foi
realizada no domingo.
Pelo Grupo A, Alvorada
lxO Ponte Preta e Guara
ni lx3 Avaí, e, pelo Gru

po B, São Luis lx5 Mal- TORNEIO ALBERTO
vice e América OxO Chico TARANTO
de Paula. A partida Ali

ança x Vitória não foi
realizada em vísta do não,

comparecimento do árbi
tro escalado, Ivo Aldro
vandi; s e r á realizada,
agora, no dia 15 de junho;
no final do returno. E

após estes resultados e

ainda Malvícs 4%0 Alian
ça, partida travada dia 10
de maio, a classificação
aponta no Grupo A: Alvo
rada 5, ponte Preta, Gua
rani e Grêmio Garibaldi 4
e Avaí 3 pontos: Grupo B
_ Malvíce 9, Vitória e

América 6, Chico de Pau
la 5, São Luis 2 e Aliança
nenhum ponto.
O returno, a ser aberto

Urbano e Mirtes decidem dia 16-

ceu ao campeão corupe
erise, o D. Pedro, por 3 a

1, enquanto que em Coru
pá o XV de Novembro
faturou o Botafogo. por 2
a O. Neste día 11, o Cruz.
de Malta recebe em seu

Estádio o XV de Novem
bro e o Botafogo vai no
vamente a Coruná, desta
feit'l. para enfrentar o D.
Pedro II.

o primeiro turno do

Campeonato Citadino da

Liga Jaraguaense de Pute

.bol de Salão foi encerra
do na última sexta-feira,
com a goleada da Urbano
sobre o Rio Molha, por 5

a O, e a vitória da Mirtes,

.5 a 2, sobre. o. .Juventus. ,A
Urbano ficou em primei-
1'0 lugar na Chave A e

Mirtes, em primeiro, na

Chave B, devendo, por
isso, decidir o. titulo do
turno no próximo dia 16,
em partida extra, no Gi
násio de Esportes Artur
Müller. Quem vencer en

tra com um ponto de
vantagem no quadrangular
final.

Jaraguá dI. Sul sedia cllpetição sesiala estadlal
.

Seleção de Craques. poderá
.

jogar
Jaraguá do Sul - sedia Suíço do. Sesi, a principio Acionamentos, Weg Má- aquI- el IllStOneste domingo, dia 11; a previsto para 19 a 21 de quinas, Corpo de Bom

tomada de índices nas mo- abril, agora vai acontecer beiros e Marlsol.
'dalidades de atletismo, de 24'. a 26 deste mês.
natação e rústica. para a Além das quinze empre- PROVA CICUSnCA
Olimpíada Nacional do sas inscritas anteriormen
Sesi, marcada para o pe- te, outras três inscreve.'

,

ríodo de 19 a 2� de julho, ram-se esta semana - ao

em Blumenau. Dezoito Torneio, que contará com

'Centros de Atividades do as presenças da, Jaraguá
Sesi de -Santa Catarina e Fabril, Met. Lombardi,

: cerca de duzentos atletas Borracharia Wolf, Lulí

partiCiparão das competi- mar, Kohlbach. Marcatto,
ções, marcadas para o C SM Máquinas, Met.
Clube Atlético Baependi _ Trapp, Arte Laje, Argi,
(atletismo), Beira Rio Clu- Malwee, Frigumz, Seara,
be de Campo (natação) e Morettí Jordan, Weg
o trajeto trevo de Guara
mirim ao Baependi (prova
rústica).
Os classificados em Ja

raguá do Sul. integrarão a

s e I e ç ã o catarinense à

Olimpíada Nacional. A fa- '

se estadual da Olimpíada,
nas modalidades coleti
vas; está marcada para os

dias 17 e 18 de maio, na

'Capital 'do Eslado, onde
somente a Marcatto, no
futebol de campo; repre
'sentará Jaraguá do Sul.

,.� ;.

SAVIO EM GUAPOR:B
.

Após as duas boas atue
ções nos autódromos de

Interlagos e Goiânia, o pi
loto Sávío Murílo Azeve

do, da Kohlbach de Jara

guá do Sul, compete nes

te domingo, em Guaporé,
no Rio Grande do Sul. na

terceira etapa do Cam

peonato Brasileiro' Che
vrolet de Stock-Cars. A

equipe seguiu aos pampas
confiante no bom desem

penho do carro e do pilo.
t•.

Para o segundo turno, a

composição das chaves se

rá alterada. Na Chave A,
figurarão Rio Molha, Mir
tes e Juventus e, na Cha
ve B, Jaraguá Fabril e Ur
bano. E:a rodada que abre
o returno. tem previstos os

jogos Juventus x Urbano

��7.ftt�guá Fabril x Rio

Molha.

ção Pouguar, ,A delega-'
ção terá 25 pessoas e na

promoção deverão envol
ver-se vários órgãos e en
tidades de Jaraguá do Sul.

Torçamos para que os

entendimentos cheguem a

bom termo. Esta informa
ção é exclusiva deste jor
nal.

LIGA FÓRMARA,
'

SELEÇÄO
No próximo mês de ju

nho, a Liga Jaraguaense
de Futebol vai formar a

seleção jaraguaense, com
vistas a vários amistosos
programados. Ö primeiro
compromisso, segundo o

presidente Wà1demar Viei
ra, será no dia 6 de julho,
em Corupá, diante do se

lecionado local e, naquele \

mês, também, durante,a
Semana de Jaraguá, o on

ze jaraguaeÍ1se enfrenta
rá equipa da primeira di
visão do futebol catarí
nense (à confirmar) no

Estª-dio Max Wilhelm. Es
te mesmo selecíonado El_n
frentará no dia 24 de agos
to a Seleção Brasileira. de
Craques e tem convites

para Jogar também em

São 'Bento do Sul e Mara
vilha.

Microrregionais movimentam a cidade
Poram abertos ontem à

noite (sexta.Jeíra], 0S Jo

gos Mícrorregíonaíx da
la. Microrregião Leste/
Norte, seletivos aos Jogos
Regíonáís. Tendo como

município-sede Jaraguá do
Sul, estão competindo nas

modalidades de bocha,
futebol de salão, volibol
masculino e volibol fe
minino, equipes de Ara
quarr, Barra Velha, Campo
Alegre, Garuva. Guara
mirim, Jaraguá do Sul.
Rio Negrinho, São Bento
do' Sul e São 'Francisco do
Sul. Ontem houveram
duas partidas na bocha,

quatro de futebol de salão
e três de volibol. As par
tidas deste sábado, depen-

Atletismo compete
O atletismo de Jaraguá

do Sul está sendo bem re

presentado em Curitiba"
no Troféu João Carlos de
Oliveira. Iniciado dia 8 e

devendo encenar-se neste
sábado, 10 de maio, na

Pista Prof. Caldeira da
Universidade Federal do
Paraná, a equípe Divisão

Municipal de Esportes/Dal
celis" é formada pela Cor-

dem.dos resultados da noi
te passade, haja vísta que
está sendo utilizado o sís- ,

tema de rodízio ein turno
único, com tabela dirigi
da.

A Comissão Central
Organízadora dos Jogos
Mícrorregíonaís tem: a

frente' o Chefe' da Divisa0
de Esportes, Raul Rodri
gues, e funciona no Gim\
sío ,de Esportes' Artur
Müller. Os Jogos serão
encerrados- na manhã ge
domingo e estão aconte
cendo no Agropecuárío
(bocha}, Arweg e Artur
Müller (futebol de salão)
e Menegotti (volibol mas
culino e feminino).

em Curiti.ba
nélia Holzinger (100 e

400m c/barreiras), Ademir
Roesler (400m rasos e

400m c/barreiras), Waldir
Giese (110m c/barreiras)
e Antônio Sérgio de Mi
randa Fortes (800 e 1.500m
rasos). O técnico e chefe
da delegação é o compe
tente José Augusto Ca

glioni.
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Como o PMDB já d�ldlu disputar sem aUanças O município de Jaraguá Malwee vai doar área de �aragem da Prefeitura e a
as eleições de novembro, os demaís partidos na praça do Sul vai receber este dois mil metros quadrados. oficina, desafogando o
começam a costurar a tutura coligaçio para enfrentar .: ano;..�Çz$ 1,�_�,�.�5: <i9-_1�:.:.0- As� ooral;l' terão -entre 600 trênsíto: �'. má(ji!l��ªS e
o imbativel �.cal!�idato Pedr.o Ivo.• -'1', .dep. Francisco, _ grª�', d�:=, J!lvestjIp.e�to ' e- 100IIÍ2' de- área construí-

, c�rpil!hge�" �9. c�p.�rq-, ,_ .:
Küster, lider do PMDB. consíderou .0 poss1ve1 acordo Urbanö-Preurb.: ��.qia· 6, 'da..

-
..

-,' , ..,

entre PDS'e PR, que tertá -tambéiil ä" pãit1Clpãçãõ do o prefeito Durval Vasel ' Com rel�ção as obras 'de
PDT, PDC -e PTB, como uma "geléia da' pior espécie", juntamente: com os com- calçamento, o Prefeito in
achando que neste anonão terão sucesso, Dlesmo com panheíros-prefeítos do Va- formou que na rua 25 de
candidato suprapartidárlo. . , Ie do .Itapocu, reuniram- Julho, Vila Nova, conti-

,

se para discutir a forma- nuam em ritmo normal,O více-prefeíto Décio Ia como altame:nte capaz, ção de equipes destinadas ' tendo sido iniciada a rua
Piazera é a favor do cha- opinião também corrobo-

a elaboração dos projetos' Leopoldo Mahnke, reiniciapão interpartidário para . rada por outros líderes pe- pljo:ritários para· -a aplica- ,
da a rua Curt Vasel e .nobarrar o ímpeto do PMDB felistas da.microrregião. çio .dQS reClUSOS. Jaraguá Chico da Paula. A cons

rumo ao Palácio Santa Ca- Até o próximo 1"5-<1e maio, 'aplicará na construção da trução da fábrica de tubos
taríne. Décio refere-se a a politica estadual ofere- creche, posto de saúde ,e segue curso normal _

dobradinha Kleinübng/Lu- cerá ainda muitos .lances. jardim de infância na Bar- r,200m2 _ na Bana do
O PMDB realizou- domingo uma Convenção tran- ra do Rio Cerro fundos do Rio Cerro, onde, em se

qu1la, a maior já registrada. Ivo Kenell, como era es- Salão Botafogo, onde a· guida, .serão erguidas a

perado, foi eleito presidente da Executiva, com Á,lya
ro Rosá na více-presídêncía, Para muitos, esta é a du

pla para disputar a Prefeitura, em 88. Ambos dizem

que não, mas no fundo quem é que não quer uma

"baba" dessat. A vice-prefeito, existem ainda outros

pretendentes.'
.

Lemos não sabemos aon- dos apolítícos apresenta- num passado recente à
de e você, leitor, também, rem a solução, indicando própria Joínvílle, o 'maior

No dia 15, quínta-íeíra, dores e naturalmente que
"

porque temo salutar há- os homens capazes de nos colégio eleitoral do' Esta-às 20 horas, o Diretório dentre os postulentes
_ (se bíto da leitura, uma apre- representar bem no parla- do. .

..

do PMDB se reúne para houverem outros), o esco- cíação dos candidatos qUe mente. E citar nomes, é Paulo" Roberto ... Bauerescolher o candidato ofi- lhido será Adernar -Duwe, se delíneíam na' rampa claro. E, de preferência que recebeu o próprio recial do partido a deputado que posteriormente será polítíca pretendendo uma uni ou dois nomes, por- íerendo do Presidente tIdoestadual,· em novembro lançado, com grande pom- cadeira, no Iegíslatívo esta- .que a. inflação de candí- Wagner e que por. elevindouro. A escolha. dar- pa, _à nível mícrörregto- dual Ler sobre o assunto datos que campeia por torce, é jeragueensa e esse-á na Cãmarade Verea- nal. é bom, porque precisa- aqui não leva a lugar al- tudeu .até o técnico deco-
'Dos Cz$ 490 m1lhões em ICM arrecadados Pelo mos conhecer os p_reten- gum. Eleger pelo menos mércio em nosso meio,

!lstado no mês de abril, o municipl0 de Jaré_lg1iá do dentes que ainda não de- um. Ou dois. E olhe lál que não' poude ·se revelar
foi responsável por Cz$ 28.957.038,30, representando . colaram totalmente e os politicamente aqui, porque
um acréscimo de 420,19% sobre o valor recolhido em seus partidos ainda estão Sonhar com candidatos "o seu pai não admitia a

," ,abr1l do ano passad«, Est.é) arrecadação foi � ��!hQ.r do, .

' dist:;an!�.s '. daJl_.c?ny,�,Ilçõ�s. ideais, que sejam puros e sombra de seu próprio Ii-
ano e para este mês prevê-se ·um decllnío, já que as

.
virgens como a água que'

- Iho: que fez escola .supe-:
medidas econômicas estio provocando alterações. na Mas. a passarela aí está,' desce .- das montanhas, é, ríor, aliás tluas( e no.meio ,

economia. ,., .._.".� ',' ..•._., .. f:, �c�� com Os candidatos tenw'-n:,,,,,uII). .,utRJ>iq.. -:.. ,Aq-4-i já fo-
".
de .seus colegas fQi líder

.

,
_ "

do de�filàr -� silàs' "I>i'eten:" ram 1an��dos' líbniens 'me.:
.

estlidantil-�" que' ing.ressou"·.

Guaramirim passou' a 'dpr�XllI,ladamente, ,_devera- SÕes. A'ava'liaçaõ çabe ao, reted'Ores, ,d.e$sa honra" "na inicia.tfvª,' pri:vacj�. na::contar com um novo par- �
..r:a.hzar a C�nvençélo ,M�- povo, orid-e�. Um . e outro mas não chegaram. aos

.

Cidade dos PríncLpes e seI

tidÖ'; Agorä 'é o' PE>T 'que m�l'pal. E. alem_ de,Gu?ra. .

tem ,maior áu menor peij:e"' � calcan,liäi'e$' "dos quê' fo- �"pr�Jetou'� ;perf�ito : pró'f.is-formou esta semana
.
a �mm, o :pDT esta ;Sé, ar- . tração. 'A e.eição caberá

.

ram �leitos ou que pega-' stonal' no ramo e qüe, na,Executiva Provisória, pte- tlculando em Corupa e aos eleitores e sabemos ram a;s. pfimeiras suplên- , ailministr.ação pública. :a".sidtQa pelo eX-'p�emede� �ass��?Ddub�. Epl Çor�- que,.nem,:toclof;..esfão jns� : ç�a§. ." ",.. ..,_ . gi!e fC?i c.on<:Iuziçlo,'por·.ql�.. "

.

b�sta Heitor ", Antônio
.

da pa, alIaS, val haver sur- critos para esse dever ci- tos J?rócerês' da politicaSIlva. Dentro de 40 dIaS, presas, podem anotar. vico... Paciência, convite Quando· se escreve cri- de então dirigiu com mão'
Servidores do Depaltam.ento de Saúde Públ,ca 10- não faltou e azar dàquele ticando, a,presel'ltanâo ape- firme, e 'conhedmento de

lados nas' 495 unidades sanitárias do Estadd,' pararam que se .omitir 'na hora da
,
nas ,ó. lado ne g a t i v,o. . causa, primßi·ro .como :vi

durante aJguns dias, esta semana, reivindicando eq�;- escolha. Este ê tão respon- .do c a ri di da t o 'é mui- ce '-e,' d�pois c_9inö- presi>
paração salarial e me.hores condições. de trabalho. Em sável cQmo. aqueles que to ,difícil julgar, por- •. dente a empr-e:;a que mais"
Jaraguá, o movimento foi calmo, e poucos delxaré!Pl . e�colhem um' péssimo'can- q.ue todos possuem as suas benef!ciOll o la.vrador na
de ser atendidos.'Agora, o qUe recebém estes funciö- dldato, que de reglilar a lIualidades' positivas e,. �QluçaQ ßo. problema da
nádos é uma vergonha. Tem que berrar mesmo. bom. todos tem um pouco, essas, nunca deveriam eletrifiça,ção, rural! que

. ,.

.

.

pelo menos :pelo eritusi-as- faltar, numa apreciação hoje festeja o sell grande
.

A Prefeitura ��a pubh- determinado pela correção. mo com qUe s� lançam ao neutra. Resta então saber: administrador.
' ..

cando, nesta ed�çao, o �e- da tarifa entre 02 de' de- seu projeto que é de to- temos c-ªJldidatos, sem de
creto que .autonza a y-la- zembro a 26/fevereiro. Es- dos, mas apenas quarenta feítÇ>S e, no caso, encon
çio Canarmho a cobrança te preço ficará congelado chegam a conquistar o trando-se esse candidato,

.

de Cz$ 1/20. a passagem até lQ de março de 87. A troféu.' Ou melhor o di- ganhará as eleições? É .uma�

dos ônibus circulares do chiadeira vai' ser grande, ploma hOniologatóri�. pergunta que fica no ar!
perímetro urbano, valor es- estejam certos. '. .

te, segundo o decreto, Mas o que lemos foi

De cocheira: Foi .realizada na última semana, pes-' Uma aprecia,ção unilateral.

. quisa de opinião públic;l, Da cidatle, sobre a, pr�ferên,. Apenas o 'lado negativo
cla aos candidatos a cargos majoritários em novembro: foí expo,sto e_ hen}lUma

'. (x) A Adesg':'Associação dos I)iplomados da Escola Su-
.

solução fot apontada. Ti

periar de Guerra, pretende traze� a Jaraguá do Sul nhamos a nítida impres
um ciclo de palestras. Os contactos foram inIciados (x) são que o q1;le foi escrito
CA remuneraçio �e cada deputado: Cz$ 57.153,31-. foi para ,enç:her

_ espaço.
Também pudemos. deduzir
pelo esçrito que .nenhum
partido local -tem õ Gan-

. didato certo, ca'paz de bem
represent.ar a regiâo da
grande Jaraguá..

. Ora, se, chegamos .

a

eSSa melancóÍiea conclu
são" então está na hora

o
'

depulado que
,=-,-

Já que não �oram co

nhecidas as qualidades
dos candidatos, 'tomemos
-pela ordem., o primeiro que
recebe1;l a ,saraivada de
balas.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

Sem desmeracer os de"-
. mais, porque todos sã-o
bons, porque não Paulo
Roberto Bauer, desta vez?
A experiência a ser leva
da avante, quem.. sabe,
inauguraria 'Qm noyo com

portamento politico entre
os partidos aquí Fepre
sentados, lição qu.e demos

.' •.#

DJ;!CISAO INTELIGENTE.

.

�s praças "Âri�'�10
.

'Pia
zera, Expedicionário. e

Paul Harrig,vêm recebendo
o revestimento' em I 'petít-

.

,

pavê", mudando os' seus.
vísuaís. E esta

-

na .progra
mação de obras da muní
cípalídade, a:' construção
de . sanitário. público

,.

na

Prâç"á Angelo .Píszefé.' de
.

fronte a' Prefeitura, que
se faz necessérío. em Vis
ta dos· poucos sanítáríos
existentes na

'

cidade.

o "home" que escreveu
as considerações não en

controunenhum candidato
capaz de sensibilizar o

eleitorado. jaraguaense. Is
to nos lembra o Telê
Saritana, que dias atrás
cortou Os quatro laterais .

Mas piorçlo que Telê foi
o comentarista que cortou
-O selecionado inteii·o. Po-'
de?

.

Não se esconda; �

Anuncie DO

"Correio do Povo"
,

e' tenha retorno
garantido.. Ligue pa,ra
'72-0091 e sol,ieite a

visita do nosso corretor .
. Um I:llUndo de negócios

-
-

para você�
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