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Prefeilo- -' justifica o aumento dos ··coletivos fipalm,enle. a Corupá-São 8BltO:-
; .... '

• • 'J.', "

• ,..' o

será aslàltadao decreto publícado no to' que a inflação hav�da.·· da tarifa, o que ju!lgamos'
"Correio do Povo", na em.dezembro, janeiro 'e fe-' correto", frizou Durval Va
edição _ passada, onde· o vereiro, assim como à ma- seI.
Executivo autorizou a ma- nuenção da -frota, -com- Atendendo a tnsísten- constmção de ponte-via-
joração dos preços eobra- bustrveís e. salários não SINDICAU&TAS tes apelos .. de: correlegío- duto de 9Õm' de extensão

..... dos pelos ônibus coíetívos puderam· ser repassados, REOORREM - nários, de empresários e sobre o Rio Banha't'losi
das Unhas urbanas ide Cz$ como comumente vinha .

de liderànças comUnitári�, Até o día 9 de julho as

1,00 para Cz$ 1,20, está ocorreado., Os siliqicallstas que im- o governader Esperidião propostas deverão, ser en- ,

causando grande polêmí- Ele' observa também petraram .mandado
-

de se- Amin lançou Id.omingo, tregues. A noticia foi re

ca. Bm defesa ao seu ato, que Blumenaa cobra tad':'· gurança à época da sua dia. H, através do Depar- cebida com euforia na -re

o prefeito Durval VaseI fa �e Cz$ 1,30, Joíavílle majoração (da tarífa], a tam�nto de Estradas de giãQ, pois que veío coroar

afirmou que em taee dä
. Cz$ 1,20 e Itafái Cz$1,50. partír de 1C!de março, con- RO!tlagem de Santa Cata- os esforços de uma luta

regulamentação -do Decre-
.

J:!. .aquí, onde os coletívos testaram Junto ao juiz da rlna,. a Concorrência Pú- que �ura anos, sempre

to-Lei 2�84, de 28. de fe- somente estão com a lota-: 2a. Val'a, .Dr. Arthur Je- bliea Iatemaeíonel, para
-

protelada pelos �governan� ,

,
vereiro, .entendeu que po- ção tomada nos horários niehen Filho o. decreto execução de v4rias obras, tes, apesar da sua impor-

.

·

derla majorar em -20% a de pico, era cobrado ape- baix:ado_ dia �5 de maio,
.

dentre as quais a decan- : täncía geoeconômica, cul-'
tarifa dos coletivos, consí- nas. C;z$ 1,00, até teveret- pelo Exe.cutivo. Eles solí-

.

tada pavimelitaçãg asfálti-
.

tural e turística, além de
deran�o que desde' o día roo A ViilÇão Canaríêho, citaram a: revogação" do' ca l1�ando Corupá. á São ,diminuir sensivefmente

<,
a

.

02 de dezembro até 01 de ..consoante o pref�ito.Mu- -

mesmo e que � se cumpra Bento' ido Sul. Nps. serviços - dístäncía para. quem
. de

março vinha sendo cobra- nicipaI, com a tarifa aa- a 'decisão do magistrado,' .... a serem executados. cons- manda a Curitiba, de-sv!an
do Cz$ 1,00 e, em '28 de

.
teríor, operava no verme- voltando- a cobrança da tam terraplenagem, obras do da perigosa DR-IOt,

fevereiro, o decrete eon- lho (com déficit) e estava tarifá anterior. Até o fe�· de arte corrente, drena-
. �N_O;_l_E

gelou os preços. Durval na imin�cia !de paralizar .. chamento da -edíção, não �em, 'pavimentação asfál- TEATRO
.

enfende ser legal o decre- o transporte urbano. '''0 tinha ocorrido o desfecho tíoa e serviços comple- Neste sábado, no Edifj-
to e justo o reajustê, pos- que fizemos foi a correção da medida cautelar. mentares -no trecho ide

cio Cristo Reí, o Grupo de
.

.

40,920 km (serra), além da Teatr,() _ "José Marià de

4e ,vinho italiano lia SC''AR, Almeida", de Curitiba,'
n apresentará .: dUas peças'

O m�ico"chefe da Uni- Pais. A Unidade Sanitária cessill\ade de que seja O d
- . teatrais. As 15 horas, en-

da�e' San1tária..de-Jal'ag1iá' ,comunicou- aos supermer- ,,-cumprido ··0· .esquema. de· rq,ueSlra" .• 'e··· cena a .peça infantil "O
do Sul, Dr. Sebastião Re- cados, mercearias e pon-

. v�cinação obrigatória nas Ursinho Pím.' Pom" e, às
....� -

zende
.

Filho, no' carg'O
-

tos dé vendas de vínhos crianças, ha]á 'Vista que �" C'I'·tar··as .d·'I-a· u' 20 horas; "))ei�e;.me. Vi-
ides4e 5 de maio, em subs- ;ltaUanos, sobre' a ínterdí- tem havido resistência por ver", que retrata" a h.stó�
titulção ao Dr; Luiz . Mar- cão cautelar da sua comer- parte das mães em v!l,ci- Na data em que COUle- ria de uma criança excep-

· Uns - Gonçalves, com base çíaltzação, por medida de - 'nar seus 1ilhós, apesar -da
. mora· seus trínta -anos de Clona,l. A· promoção é da

e� telex recebido da Se-' precà,�ão. importância à Sua saúde. fundação, a Soc1ed!lde Cul- Fundação Cultural, sendo
cretatia de Saúde do Es- uÉ �necessário que haja lUla Artistica de Jaraguá

'

ambas
.

as apresentações 1

_
' .' tado, alerta para o con�" São trinta empresas '.

e ,cõnscientização da comu� do Sul .vai, patrocinar. a
.

gratuitas..
,,",e,

Sllmô e�' cQmercÍâ:l:fiäção,
-

marcas ,çoloéad�s soh' siÍs- 'iÚdade e sef procU:re�o'po�- ' vln4a da Orquestra 'de Ct- fEIRA'DE ARTE
'

.�
de "vJnhos produzidos na peit�,. As mesmas poderão�, to '!t:le saúde para as vaci- taras, de São Bente>: do Sul, Açont�� nes.te sábâdái,:
ltália� lendó em vista sus- ser ..conferidas na' Un:ida- naçães .r'Otineiras; -garan� ,para, uma. apresentação defronte a 'Prefeitura: 'a

.

peita de contaD,linação por' de Sanitária da rua Rei- tindo a cobertura vacinaI gratuita ao público järà- Feira de Arte e Artesa
álcool' metillco,' que '- cau- noldo Rau. Rezende âler- , tontra as doenças", asse- guaense. O acontecimento nato; Como atraçÕes de
S01,l 17, .mortes" naquele. tou também ,.quant'O a ne", "vera ,'O ,médica. esta: marcado pâra 'o dia . palco, a�·segunda elim{na-

G,orernallor �na re'g�ião' sexta ..,'Iei:ra !ad:��:�!�s;�iO��'O;�;� ������:ó�:;�:::t,a��oD:;,
t�nizará ao' público a as-

.

grupo de alunos do Grupo
, O Chefe- do Cer.imonial Pr�feiturà 'Ille: 'Jaraguá do. c'O governador jantara' sistência dtf um' belo es- Alban'O

-

Kanzler, Jacó 'O
do Palácio' Santa Cátari� "'Sul, visita o"ColégW Es:!'" �ni Schtbeder;"send'O que petáculo através 'dê instru-

.

Mágico e Outros; A Feira
,na, confirmou ao. prefe.ito taduafMigu�1 Couto, in�u- '-para tal €orre lista de alte- mentos poucQ t:ll.'undidos. inicia"s.e às '1. horas .�. _

-Aldo'Pasold, d,e ScJ;uoede,t, �ura o q�lç_amen:to'd.!l.Av. são' na PJ:ef�itura e .com I);a regiAo., . , BANANA'NÃO- ;
. , .

''':a vinda -àquele munfciplo; 'MaTe€hal' 'Castel.o·" Branco- , os'--v�reãdores, cuja
' COI1i.- '.-. Por" outro' .lado, Ó 'Côraí� Os l>rodulorés de bànana

· lia . próxima sexta-feira, e a �elegacia 'de Poli�la, ,fir�ação deverá ser teUa·
.

da SCAR, tem apresenta.; de Santa Catarina não se
da governador do Estad'O particIpando, em. segmda, ate o dia�20. Junto' com ção .programada para o' dia rão isentados do ICM, se

Esperi'r;lião Amin, que cmu- de uma chopada e de re- Esperidião é provável a 15 de ju�o, durante a, gundQ decisão da Secre
prirá extensa agenda' de união politica com Cl) pre- vinda do candidato do missa festiva na igreja de taria da Fazenda, çontra
trabalho. O governador e feito, vice, verealdores, e .PDS ao governo do Esta . Badenfurt Blumenàu. E em riando reivinjl1c!lc;ãó dos
comitiva .se_rá recepCiona:

.

diretório do PDS, além do do, depufádo Ämilcar Ga�'" julho; dl� 12' prova�él- pr.Qdutores, que.'t'leseja'Vam
do às 16h30 na BR-280, que, na Câmara de Verea- zaniga, que na ocasião fa- mente deverá acontecer o beneficiar-se com a medl
trevo de a<:esso ao muni�

_ ,doresJ vai ser agraciado . rá seu .primeiro discurso EncontrQ de.C'Orais, dentrQ cl_a, que já vigora em .�o
�ipió e' posteriormente com, o titulo de Cidadão oficia'l. na quaU'dad'e de' da. Semanà' de -Jàraguá, Paulo e ilO Paraná. A de-
lDaugura � obra asfáltica Honorário de Sçhroeder. candidat? do' partido. para o qual vários Coroais c.isãQ provocou reaçÕE>8.·
construida pelo Estado e

,.

,iá conflrmàram pre$ença. .em nossa região.
'..

_consumo

,Rio Ilapocu - uma dádiva que Rio .tee ser poluída. Irtal1a Ix,oSitores l Cabf.es
• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UMA NOVA COLUNA NO "CP".

Gente & Informações. A partir desta semana, governador entrante Ge
quando as círcunstênctas novêncio Mattos Neto _

exigirem, o "Correio do ano 1986/8'1. S que o dire:-· AABB PROGRAMA >

Povo" passa a editar uma lar fOi.convidadé pelo tu- A AABB-Associação Atlé
nova coluna, qUe deverä turo governedor para ser. tíca Banco ido Brasil, após
se transformar num íníor- o s�u relações públicas no o sucesso do jantar dan
matívo rotário, sob o títu- Distrito 465. Asshn, nasce çante em homenagem às
lo de "O Quatro-Meia- mafs uma coluna .. para mães, programou para o
Cinco", divulgando para S.JLR....V...,LR, um. dos le- dia 7 de junho, às 16 ho
Os rotarianos as noticias mas de Rotary Intematto- ras, em sua sede, um café
do Distrito, no período do naI.

. com desf1le de modas, pa-
BODAS .

DE
.

PRATA ra associados e convída
dos. Outras novidades ain
da estão agen4adas, se

gundo o presidente Luiz
Celso Trindade Muniz.

. ta-se do Dr. Sebastião Re- EM CORUPÁ _ Aconte-
zende Filho, que substí- ce neste final-de-semana,
tuíu ao Dr. Luiz Martins a Festa do Padroeiro São
Gonçalves, quê deixou o José, junto a Igreja Ma
cargo após dez anos de triz. Shows, baile, soarê, .

dedícação profissional. festejos sertanejos e com-

CHORINHO Nová _

petições, além' de boa co-

mida e bebída marcarãoDona Cegonha visitando o
as festividades.lar do casal Rudiberto e

Joanilde Gaedke, trouxe FOI BOM _ Foi bom o
multa alegria, deíxando- resultado do. leilão das
lhes 'a linda Gabriela, nas- mercadorias doadas pela
cida no dia 06 de maio úl- Receitá Federal. O restan
timo. Joanílde é a secre- te será vendido num ba
tária ido Baependi que sem- zar e acredita-se que a

pre repassa algumas dicas renda possa chegar, no fi-
à coluna. Tim _ Tim!.

.

nal, a Cz$ 90 mil.

NA AGENDA _ Nosso ENCONTRO _ A Comu-
caderninho registra o aní- nídade Evangélica prepa
versärío, día 18, da Sra. ra-se para o Encontro Fra
Maura, esposa de Jamiro ternal em Cristo, que reu

Wiest e, também, Ida pro- nirá no dia 25, no Parque
íessora Cec1l1a Konell, es- Malwee, centenas de pes
posa do secretário Ivo. No soas. O tema central é:
dia 21, completa seu se- "Esperança? .. Só em Crís
gundo ano de peraltices, tol".
o garotão Rafael Cunha
Gonçalves, filho de Claus
e Suzana Gonçalves, nos

sos leítores em Rio ido Sul.
Parabénsl.

FESTA ANUAL _ A Co
munidade Evangélica, co

mo o faz todos os anos,
realiza nesta final-de-se
mana a sua tradicional.
festa anual' de maio, com
uma série de atrações, a

partir da, tarde de hoje,
até domingo à noite.

Amanhã, haverá culto com

a participação ido Coral.
Convida-se a todos.

FLUTUANTES _ Na Ca

pela N. Sra.' do Rosário,
de Rio Molha, às 20h de
ontem, sexta-feira, disse
ram o "sim", os jovens
amigos Luis Carlos Cha
ves e Iara Doster, a quem
cumprimentamos. (x) A
Kohlbach realiza segunda
feira, ne Baependí, a 2a.

.

Convenção Nacional de
Assistentes' Técnicos, a

Conatec.

fUhos Lucíana, Tais, Ma
rísa, Alaércio e Odila, do
genro Flávio ida neta Pa
tricia e demais familiares,
marcará a passagem dos 25
anos de união conjugal.
Ao casal [ubtlar; nossos

cumprimentos pela data. c

No próximo dia 20 de
maio, transcorrem as Bodas
ide Prata do casal Germa
no Pavanello _ Verônica
Jagielski Pavanello. Um
culto em ação de graças
às 19h30 na Igreja Matriz
São Sebastião, ao lado dos

JANTAR DA. APAE
Sel'á na próxima sexta

feira, às. 20 horas, no Clu
be Atlético Baependí, o

jantar dançante benefi
cente da APAE de Jara
guá do Sul, com música
de "Bera e seu Regional".
O ingresso custa Cz$
60,00 e pode ser adquirido
na própria entidade ou

com membros da direto
ria. O excepcional está a

espera da participação de
todos.

NOVO GERENTE _ Es
tá assumindo a gerência
do Banco Nacional, o Sr.
Carlos Roberto Ferreira
Bernardes, oriundo de
Porto Alegre.;RS. Ele subs
títuí ao amigo Elói José
Scherer, que foi transferido
para Criciúma. No inicio
(Ia semana, ambos estive
ram na redação, para visi
ta de apresentação e de
despedida. Sucesso é o que
desejamos.

.
EXPO DE CANÁRIOS _

No período de 22 a 29 de
[unho, a Sociedade Jara
guaense de Canarícultura
e Ornitologia vai realizar
a sua 7a. Exposição Regio
nal Ide. Canários, nos gal
pões da Rede Ferroviária
Federal, na Getúlio Var-.
gas, em dependências ce

didas pela Prefeitura. O
Agropecuário, onde antes
era realizado, estará in
terditado à época.
FESTIVAL SERTANEJO'

Durante a festa junina, no
día 14 de junho, o Colé
gio Holando Gonçalves
realizará o r. Pestíva] de
Música Sertaneja, para o

qual tem inscrições aber
tas no próprio educandá
rio e nas Lojas Koerlch.
A Inscrição é gratuita e a

eliminatória do Festival
irá das 15 às 18 horas e a

grande final está marca

da para as 20 horas.

EsplIUTO SANTO

Após uma semanada de

competições de bolão. e ti
ro rei e rainha, que movi
mentaram os associados, o
Clube Atlético Baependí
encerra neste sábado as

festividades. Às 14h, no
clube, ii concentração dos
sócios em busca das ma-

[estades 85/86, rumando
em marcha, para o Agro
pecuário, onde. se desen
volverá a confraternização,
animada pela Bandinha
Verde Vale. Para coroar o

acontecimento, o b�iIe às
22h30 com a Bandinha Ly-.
ra da Aurora.

QUEM CASA - São mui
tos os casamentos deste
sábado. Na Matriz, llh _

Adolar Roweder I Lurdes
Freitas; 16h15 _ Osmar
Petermann/Mariza Batista;
Marcos FilialAparecida da
Silva, Carlos Taborda/
Isaura Pereira, Laureano
Zllz/Deonila Formigari, Sil
vio Deretti/Maria Felisber
to e Ademir de Borba/An
gela Maria; 17h15 _ Val
dir Antônio/Adriana de
Maltos e, às 18h _ Sérgio
Langa / Maria Aparectda

' .

Koslowski. No Rio Molha
_ 17h15, Carlos Aberto
Silveira/Jandira da Silva,
18h _ Mauro Manske/Mai
sa Pereira e, às 17h _ na

Barra do Rio Cerro _ Jo
sé Carlos Fabiano/Rose
méri Cípríaní, 17h30 ...;_
Joel Siquel/Meri Dalarí e
às .18h .;_ Carlos Bussa
rello/Norma ·Campestrin1.
Na Ilha da Figueira, 19h _

Afonso Berns I Rosemar
Aparecida da Luz. Nossos
parabénst
NOVOS CAMPEÖES _

Os garotões Filipo e Sávio
Mahnké Verissimo, filhos
de Acácio e Roselane, a

mamãe nascida em Jara
guá do, Sul; fizeram bonit'o

.

em recente amistoso de
natação entre o Clube de
Regatas Saldanha da Ga
ma, de Santos e o Baseball
Clube, de Registro, . onde
obtiveram respectivamen
te o l� e o 39 lugares no
nado livre e o 19 e 2«] lu
gares no nado costas, ca

tegoria 6/7 anos. Para a
mamãe Roselane, este foi
o maior presente recebido
pelos dia das mães. Os
cumprimentos do "Correió
do Povo".

T.EXTEIS EM BLUMENAU

Industríaís e técnicos
têxteis de todo o Brasil es
tão reunidos desde o dia
15 até esta data, em Blu
menau, no Teatro Carlos
Gomes, para o I Encontro
sobre Confecção Têxtil,
promovidO pela Associa-

ção Braslleira de Técni
cos Têxteis (ABTT). A in
Idústria"' têxtil está mos

trando no Encontro a mo

da da temporada 87, on

de empresas jaraguaenses
estão também marcando

)?resença.

Correlor
Estamos admlfindo corretor para publlcidade

e assinatura, 'com desembaraço, boa aparência e

condução própria. Tratar no horário de expedíente
na redação do "Correio do Povo" _ Rua CeI. Pro
cópio Gomes 290, com a Sra. Yvonne Alice.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, aäanças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mals para
presentes na

IvenidaRelojoaria
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n'1" 9

RECEBENDO _ As amí
gas da Sra. Marguit Neít
zel Wagner, participaram
de um delicioso café na

quarta-feira à tarde, em
sua bela vivenda. (x) Já
no dia 9 passado, o casal
amigo Irineu [Nílda Salai)
Stahelíng, ofereceu jantar
para um grupo de amigos
no Parque Malwee.

CorujaMamãe
Artigos Infantis, Perfumes e Bljouterlas.

.

Use' nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-06�

Dê flores a quem você ama. Decorações.
. de igreja e salão, buquês, arranjos, plantas
ornamentats,

.

com éntrega a domicilio. Atendimen
.

to por profissional no ramo.

Casa das Flores:

NA CAPITAL _ O Ro
tary Club de Jaraguá do
Sul prepara-se para parti
cipar, dia 24 vindouro, no
Salão de Convenções do
Hotel Diplomata, da As
sembléia Distrltal de Ro
tary. Vários rotarianos

rtkí{çarão presença.'; ... -�.

US: NOVO DIRETOR __

Desde o día 5 passado, a

Unidade Sanitária de Ja

raguá do Sul conta con;i."�
novo Diretor Clinico. Trii;if

Rua Relnoldo Rau 606 _ Ediffcio Santa Tere:tinha,
eaquina com Rua Joio Pic....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Calçameato: Prefeitura vai interditar a Vila lova
A Secretana de Obras

da .l"leleuUra Municipal
devera procecer, a parur
da proxuna semana, a m

termçao ·ao traiego ne

velCUlOS da rua zs ue Ju
lho, desde o entroncamen

to da rua Domingos Olí
vio Brugnago até o entron-

.

camento com a Coronel

Procópio Gomes. A infor

mação do secretário Afon
so Piazera Neto acrescenta

que a ínterdíção é neces

sãrta em função dos tra
balhos de calçamento a

paralelepípedos e de infra
estrutura que estão sendo

processados. Como o cal

çamento de meia pista
ceusa transtorno ao usuá

rio, além da falta de se-.

gurança e de morosidade
às obras, a medida virá
acelerar os trabalhos, pois
possibilitará que duas
equipes se concentrem na

quela rua.

Os ônibus coletivos, du
rante a interdição do tre

cho, cumprirão novo itine
rário, acertado no decor
rer da semana com dírí
gentes da Viação Canari
nho. Piazera informou
também que â sua S�c;e
taria executa o alargamen
ti e retificação da rua J0-
sé Theodoro Ribeiro, a

partir do término do cal

çamento até a divisa de
Guaramirim. Idêntico tra
balho foi concluído esta

semana na TUa da Mosca.

Esta semana, igualmen
te, foi tmplantado na Pra

ça do Imigrante, na BR-
280, o relógio dlgltal bi
facial. com marcação de

temperatura, d9ado. pela
Dalcells. Um idêntico po
derá ser colocado no cen

tro da cidade (no cantei
ri) . pois contactos neste
sentido estão sendo man

tidos.

o "petít-pavê" já foi in
troduzido nas Praças Paul
Harrls e Ângelo Piazera,
estando em obras a Praça
do Expedicionário. Além

destas, outras poderão re

ceber o melhoramento, que
tem trazido um novo as

pecto à urbe.

Vereadores pedem obras e benefíci,os à população
.

o Legislativo Munici

pal de Jaraguá do Sul,
aprovou esta semana o

projeto-de-leí de doação
de uma área de terra de

10.137,30m2 ao Governo
do Estado, para a constru

ção da Escola Básica Ar

noldo Tdbess, na Rua 629,
entrada de Itapocuzlnho.
Outro projeto aprovado,
reconhece.de utilidade pú
blica a Sociedade Obrei
ros de Jaraguá do Sul. Os

vereadores, por seu turno,
apresentaràm várias indi

cações. Almiro Farias FI

lho, solicitou da Munici

palidade, estudos com vis
tas a ligação da rua 454

(sem nome) com a rua

423 _ Marcelo Barbi e,

também, estudos para me

lhor ligação entre os bair
ros São Judas, Água Ver
de e Vila Sandra, bem co

mo, a implantação de uma

rótula na entrada da rua

Pará, no sentido da Facul
dade.
O vereador-presidente

Ademar Winter pediu a

Instalação de luminárias
na rua 352-Lu1s Bortolini,
assim como a implantação
de lombada na rua Cabo
Harry Hadlich, confluên
cia com a rua Alfredo

Janssen, atendendo ao

abaixo-assinado dos mo

radores daquelas ímedía-
.

ções. Lauro Stebert e Ma
rino Lenzi requereram a

ifuplantação de tubulação

e pavímentação das ruas

139-Canoinhas � l38-Pi

çarras, até � entroncamen
to da Rua Canoínhas. Já
o vereador 'Oríval Vegini,
solicitou que a Celesc
proceda a colocação de

iluminação pública na rua

447-Germano Wagner, em

vista de problemas que
vêm ocorrendo naquela
artéria.

Errol Kretzer em sua in

dicação, quer qua hajam
estudos objetivando a im

plantação de Zonas Azuis

em determínados trechos
do centro da Cidade, para
controiar o �taclonamen
to de veículos. E por fim,
o vereaoor Amuro Farias

lembrou a necessidade da

participação da edilidade
e da comunidade em ge
ral, no tocante ao reca

dastramento eleitoral, cu

jo dia nacional transcor
re-se neste domingo, 18
de maio, quando todas as

seções eleitorais funciona
rão para o recadastramento
daqueles que ainda não
o fizeram.

MAGISTÉRIO MUNlClPALTERA ESTATUTO

O secretário municipal
de educação, Balduino
Raulino, juntamente com

os secretärtos e responsá
veis pelo ensino da rede

pública dos munícípíos do
Vale do Itapocu, partici
param no dia 8 passado,
em Florianópolis, do 39
Encontro de Secretários

Municipais de Educação,
promovido pelo Conselho
Estadual de Educação e

Federação das Associa

ções Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina-

. Pecam, através os 'presí
dentes Antônio Osvaldo
Conci e Prudente da Sil

va Filho.
Especificamente abor

dou-se a municipalização
da educação e discutiu-se
os subsídíos para a elabo

ração do estatuto do ma-

gístérío municipal e plano
de carreira, além da cria

ção de Conselhos Munici

pais de Educação. O esta
tuto do magistério muni

cipal deverá estar aprova
do até o fínal deste ano,

haja vista que o Ministé
rio da Educação baixou

exigência de somente li

berar os recursos do salá
rio educação,' a partir de

1987, desde que o munící

pio tenha tal estatuto.
Os municípios do Vale

do Itapocu se mobilizarão

para cumprir a exígêncía,
segundo Balduíno Raulino,
que adiantou a realização

. de nova reunião, no dia
20 de maio, acerca da pro
gramação da Semana de
Jaraguä -e da Amostra

. Agropecuária. Alguns )í>on.
tos já estão definidos.

.

Pronav - muda. a
O Nú�leo de Volunta

nado de Jaraguá do Sul,
do Programa Nacional do
Voluntaríado I Legião Bra
síleíra de Assistência, re

novou a sua diretoria,
tendo assumido o coman

do a professora Rosemeíre
Puccíní Vasel. O Pronav
tem prestado um grande
trabalho. na área social,

.

notademente às mães, ges
tantes, jovens e idosos. Na
coordenação geral do Nú
cleo continua a primeira
dama do munícípío Maria
Luiza Vasel, na tesoura
ria Clarícs Koch e na se

cretaria Mércía Piazera.

Rosemetra informou ao

"Correio do Povo" que
pretende dar .continuidade
ao trabalho e elogiou o

desempenho da diretoria

Lojistas foram a

CongressD
Estadual

. Está se desenvolvendo
desde quarta-feira, dia 14,
em Tubarão, o 209 Con

gresso Estadual da Comér
cio Lojista· de Santa Ca
tarina, que tem como te
ma central "A Nova Rea
lidat1e Comercial". Vários
painéis vêm sendo €lesen
'VOlvidos e paralelamente
acontece o 20' Seminário
ido Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC). O Clube de
Diretores Lojistas de Ja
raguä do Sul, está repre
sentado pelos associados
Luiz José Nicolodelli, Bru
no Bretthaupt. Ivo Ewald,
Mauro Koch, Carlos An
tônio Gonçalves e lido Do

mingos Vargas, tod o s

acompanhados das espo
sas, além de Mário Papp,
Rafael· Dlmas Nazarío,
José Ramos de Carvalho e

Rogério Lescowicz.
No pröxímo ano, a 21a:

Convenção Estadual rea

lizar-se-á em Jaraguá do
Sul e a participação dos
empresários em Tubarão
servirá pará a coleta de
subsídíos visando a orga
nização, do evento, quando
a presídêneía do CDL lo
cal estará a cargo do Sr .

Ivo Ewald.

sua direção
anterior, comandada pela
Sra. Ivone Barros. Atual
mente funcionam quatro
clubes de mães, na Ilha da

Figueira, Nereu Ramos,
Colégio Roland Dornbusch
e Escola Alberto Bauer e,
ainda, três clubes de ido
sos, no Centro, Barra do
Rio Cerro e Nereu Ramos,
onde maís de duzentos
idosos são atendidos.

As atividades do Núcleo
serão incrementadas com
o apoio das voluntárias,
das autoridades e da co

munidade como um todo,
que tem parcela de res

ponsabilidade no seu bem
estar geral.

R-E-G-I-S-'-R-O
- O Delegado Regio

nal de Policia de Jaraguá
do Sul, Dr. Adhemar
Grubba, informa aos can

didatos que a prova para
psicólogo pollcial foi mar
cada para o dia 23 ide

. maio, às 8h, no Academia
de Policia e, para policial .

carcereiro, nó día 24, às
8h, no Colégio Iríneu .

Bornhausen, ambas na Ca
pital do Estado. Os candi
datos (deverão comparecer
munidos da cédula ide
identidade e com antece
dência de meia hora.

- A 5a. Delegacia Ido

Serviço M1l1tar de Jaraguá
do Sul informa que devem
alistar-se até o dia 30 de
junho, Os jovens nascidos
em 1968 e classes anterio
res em débíte. O horário
de atendimento (fundos da

Prefeitura), é das 8h30 às
I1h30, sendo necessários
uma foto 3x4 e certidão de
nascimento. A JSM soli
cita aos encarregados de
departamentos e secções,
para que observem o ho
rário de atendimento.

Não se esconda.
Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantído, Ligue para
72-0091 e solic1tê a

visita do nosso corretor.
Um mundo de negócios

para você.
.

2&
ANOS
1961 llieg 1986

r
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ANIVERSARIANTES

FAZEM ANOS HOJE: 17
Sra.. LJIIy Heniler, em

Curitiba.
Sr. Aleixo Tomeltn.

"

Sr. Nery José Buchmann.
Sr. Armando Nagel.
Sra. Carmelita Ponticelli
Schulz.
'Ralf Roberto Píetsch.
Sr. Edson José Peixer.
Sr. Wigando Behling.

,

Cláudia Olska.
Marli Rove.
FAZEM ANOS DOMINGO
Sra. Maura esposa de Ja-
miro Wiest.

'

Sra. Cecilia, esposa cj.e Ivo
Konell.
Flávia, filha Dr. Luís Car
los e Ester Bonllaurí,
Adolfo Steingräber Neto,
em Jlle.
Sra. Cordi, esposa Wilson
Baggenstoss.
Gerson Izidio Peixer.
Sr. Iríneu Stahelin.
Carlos F. Mehler,

'

Sra, Vallí Ramthuni.
DIA 19 DE MAIO
Sr. Manfredo Albus.
Sr. Álvaro Tomasellí.,
Sr. Harry Carolino Fruet.
Sr. Erwino Fodi.
Sr. Reno Schwartz.
Sra. Luciane Margareth de
Andrade.
Márcio José Schwartz,
Diogo Luis, filho Luiz

(Deisi) Bemstorff.
DIA 20 DE MAIO
Srta. Simara Mahnke.
Srta. Ero,nildes Pedrí.
Sra. Hertha Frenzel.
Sr. Artur Gesser, em Co
rupä.
Sr. Orlando Andreatta.
Sra. Edite Amorim, em

JUe;
Iracema Reis, em Corupá;
Sra. Hílda Gneípel, em

Schroeder.
Sr. Colombo Machado
Salles.
Sr. Sebastião Krause.
Sr. Adolar Wischral.
Raquel'Cristina Gonçalv�s.
Landinara EngehnanIi, em

JIIe.
DIA 21 DE MAIO
Sra. Tereza Bürger.
Sra. Maria Roseli Teixei
ra, eIQ, Jlle;
Sr. Hilberto Rowe.
Sra. Ana Maes.
'Sr. NorbertO' Wackerha
gen.
Sra. Silvia Bonomini.
Márcio Homburg;
Srã. Naima Ehlert.

Ull0tlltO suva e Janete

Aparecma �naves

ble, brasneiro, solteiro,
operano, natural ue sao

liranclsco ido SUl, neste Es

taco, uonneinado e, resi
dente na Rua Candído Sll

va, em São Prancisce do
Sul, neste Estado i1lho de
Antonio Silva e de Luci

,

Godoy Silva.' Ela, brasilei
ra, solteira, balconista, na
tural de Jaraguá do Sul,
domícílíada e residente na

Rua Campo-Alegre, 322,
nesta cidade, filha de J0-
sé Chaves e de Bernadete
Martim Chaves.

Edital 14.852 de 06-05-86.
AdUson Dias e Marcia
Richter
Ele, brasileiro, viúvo, ban
cário, natural de Joinville,
neste Estado,'domiciliado e

'

resídenta -na. :Rua José
Bmmendoerter, 325,' nesta
cidade, filho de João J0-
sé Dias e de Maria Este
fânia Dias. Ela, brasileira,
solteira, doIar, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua José Bmmendoerter,
325, nesta cidade, filha de

Harry Richter e de Alcida
Wagner Richter.

Edital 14.853 de 06-05-86.
Alínor Geisler e Eulália
da Silvi\.
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguä .do Sul, domicilia4�
e residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste dis
trito, filho de Helmuth
Geisler e de Lili Raasch
Geisler. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural
de Cascavel, Paraná, domi
ciliada e residente em Ri
beirão Grande da Luz, nes
te distrito, filha de Lau
delíno Roberto da Silva e
de Analía Lemes da Silva.

Edital 14.854 de 06-05-86.
Lauro Konell ,e RosaU Erd-

,

mann

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro II,
neste distrito, ' filho de

Wiegando Konell e de
Gerda Roepke Konell. Ela,
--

DIA 23 DE MAIO
Sr. Curt Roesel.

DIA 22 DE MAIO Sr. BráuliO' Bruhns, em

Sra. Silvia BIosfeld. Jlle;
Srta. Mirian Sasse. Sra. Adele Todt Klitzke.
Srta. Karine Kuchenbe- Sr. Luiz Mái:io Bortollni.
cker. Sr. Nivaldo Bruns.
Marcos Haroldo Ristow. Sra. Edla Friese.
Sr. Waldemiro Ponticelli.' Otília R. Narloch.
Sra; Silvia Ivone K. Kai- , Margit K. Rove.
ser. Soneide Mara Pommere-
Sra. Tânia Krause. ning.
Danielle Maria EspezUn. Jordana Beatrice Schäf-
Andressa Alessandra da fero
Sllva. '

.. )';a � Emaise Maria Krause.
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Proclaßlas de Casaßlentos
MARGOT ADELlA ORUaBA LEHMANN, OfiGial do R�

gístro Civil, do 19 Distrito da Comaroa de Jaraguà dÔ SUl, ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz, saber que compareceram em
cartório eltibindo os documentos exigidos pela Ieí, ii. fim de se
habilitarem para casar. os seauintes:

brasileira, solteira, operá
ria, nesta dístnto, nma de
Sul, domicUiada 'e resi,..
dente em Rio da Luz, Vitó
ria, natural de Jaraguá do
Reinaldo Erdmann e -de
Alzira Ramthum Erdmann.

Edital 14.855 de 06-05-86.
Naudír José Vendruscolo
e Anadir Eltmir Pràdl,
Ele, brasileiro, viuvo, ban-

cario, natural de Concor
día, neste Estado, domici
liado e residente na Ave
nida Marechal Deodoro,
28, apt� 204, .nesta cidade,
filho de Luiz Vendruscolo
e de Lucia Araldí Ven
druscolo. Ela, brasileira,
solteira, professora, natural
de Jaraguá do Sul, domi
cHiada e residente na Rua
Luiz Kienen, 42, nesta ci
dade, filha de Angelo Pra
di 'e de Alderia Pradt,

Edital 14.856 de 06-05-86.
Cópia recebida do Cartó
rio de Guaramírtm, neste
Estado.
Gllmar Zopellero e Maria
Teresinha Uchtenberg
Ele, brasileiro, 'solteiro,
operador de máquina, na

tural de Ivaílândía, Para
ná, domiciliado e residen
te na Rua 28 de agosto, em
Guaramirim, neste Estado,
filho de Carmelo Zopella
ro e Alice Zopellaro. Ela,
brasileira, solteira, auxt
Iíar de produção, natural
de Guaramírím, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Antonio Car
los Ferreira, 28, nesta cí

, dade, filha de Eugenio
Carlos Lichtenberg e de
Ottllia Zubovicz Lichten-

-berg,

Edital 14.851 de 06-05-86.
Osvaldo Junkes e Teonila
Butzke
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

resiente na Rua Joaquim
Francisco de' Paula, 1513,
nesta cidade, filho de Mo-

, destino Junkes e de Ma..;
ria Gasda Junkes. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Joaquim F..ancisco de
Paula, nesta cidade, filha
de WilU Butzke e de Al
zlta Drews Bufzke.

Edital 14,858 de 01-05-�6,
Cópia recebida do Cartó
rio de GuariJ,mirim, ne.::te
Estado. ' ,q

Almir Maestri e Lindamir

Ruon
Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Guilher
me Woghenhogen, 315,
nesta cidade, filho de Er
víno Maestri e de Maria
Margarida Freiberger Ma
estri. Ela, basíleíra, soltei
ra, auxiliar de escritório,
natural de Joínvílle, nes

le Estado, domiciliada e

residente em Rua Nereu
Ramos, 123, 'nesta cidade,
filha de Raimundo Ruon e

de Luzia Ruon.

Edital 14.859 de
, 01-05-86.

Wilson Sousa e Joana
Sebolt
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Bra
ço do Norte, neste Estado,
domiciliado é residente na

Av. Getulio Vargas, 36,
nesta cidade, filho de
Paulo Sousa e de Olímpia
Mattéi Sousa. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, na
tural de .Nova Esperança,
Paraná, domiciliada e re
sidente na Av. Getulio
Vargas, 36, nesta cidade,
filha de Cezario Sebolt e
de Florentina SaIvaIagio
Sebolt.

'

Edital 14.860 de 01-05-86.
Nadir Nunes e Marcia
Regina Alves
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara-

,

guá do SuI,- domiciliado e
residente na Rua Irmão
Leandro, 327, nesta cida
de, filho de José Nunes e
de Mathilde Martim Nu
nes. Ela, brasileira, soltei
ra" costureira, natural de
Duque de Caxias, Rio de :

Janeiro, domiciada e resi
dente na Rua João Klein,
31, nesta' cidade, filha de
Ivani Manoel Alves e de
Cirlei ,Alves.

Edital 14.861 de 07-05-86.
Pedro Kremer e Catarina'
Luzia Reinert

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Barra,Velha, neste Estado,
domiciliado e residente na

'Rua Guilherme Koepmann;
68, nesta cidade, filho de
Anselmo Kremer e de Ca
thatina Sabei Kremer.
Ela, brasileira. solteira. au
xll1ar de escritório natu
ral de Guaramlrim, neste

Estado, domicHJada e re

sidente na Rua JninviJIe.
nesta ddarJe. fHha de
P"�tac:io .Tns� Reinert e de
Mãrtha Winter Reinert.

Edital 14.862 de 08-05-86.
Renato Fernandes de Ste-

,

fani e Eliane MarioQ,Fei-
ler

_

Ele, brasíleíro, solteíro,
auxiliar de escntõrío, na
tural de 'Treze de Maio,
neste Bstado, domiciliado
e residente na Rua Domin
gos Sanson, 295, nesta ci
dade, filho de Antonio
Souza de Stefani e de Te
rezínha Fernandes, de S\e
íaní, Ela, brasíleíra, s()l
teira, proíessora, ná�ural
de Porto União, neste Es-

, tado, domiciliada e resí
dente na Rua Vera Fis
cher, 128, nesta cidade, fi
lha de Elio Feiler e de Se
ní Conceição Feiler.

Edital 14.863 de 08-05-86.
Lauro Krehnke e Ivone
BuUendorf
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Stil, domícíllade e

residente em Garibaldl,
neste distrito, filho de
Wa.lter Krehnke e de Wi
Ihelmina Borck Krehnke.
Ela, brasileira,

'

solteira,
doméstica, natural de Ja
,raguá do Sul; demtetlíada
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha 'de
Egon Buttendorf e de Ro
salía Hafemann Butten
dorf.

Edital 14.864 de 08-05-86,
Ary M.orelli Macedo e

Solange Beatriz Silva
Ele, brasíleíro, solteiro,
engenheiro cívll, natural
.de Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Jorge Lacerda, nesta
cidade, filho de Ary Fla
viano de Macedo e de
Wilma Morelli Macedo.
Ela, brasileira, solteira, au
xiliar de cartório, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na 'Rua
Ouíntíno Boacaiuva, 64
nesta -eídade, filha de
Moacyr Silva e de Tere:
zinha Chiodini SiI'va.

Edital 14 865 de 08-05-86.
Sandronei Garcia e Mareli
Zacko
Ele, brasileiro, solteiro,
bancario, natural de Jara-

,

guá do Sul, domicil1ado e

residente na Rua Gullher
me Weege, 444, nesta ci
dade, filho de Sidnei Gar
cia e de Dirce Sanson Gar
cia. Ela, brasileira, soltei
ra, auxiliar de eScritório,
natural de Jaraguá do Sul,
domifiliada e residente na

Rua Araquari, 252, nesta
cidade, Ulha de ClaucMn
Nestor Zacko e de Elvira
Knts ZaCko.

Edital 14.866 de 12-05-86.
Márcia Bassani e Valdiria
Liesenber�
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Eie, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na

tural d� Jaraguá· do Sul,
domic1l1ado e residente em

Ribéiíäo Molha, neste dis

trito, filho de Mario . Bas-
saní e de Iracema-Junkes

.

Bassani.
' o

Ela, brasileira,
solteira, operäría, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Ri
beirão Molha, neste dis

trito, filha de Carlos Lie

senberg e de. Híldegard
Podl Líesenberg..

Edital 14.867 de 12-05-86.
Mario Venera e Marlete
Aparecida Filia .'

Ele, brasíleíro, solteiro,

operador de máquina, na
tural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliado
e residente em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito,
fUho de Luiz Venera e de

Arcíde Venera. Ela; brasi
leira, solteira, 'do lar, na

tural de Jaraguá do Sul,
'domiciliada e residente em

Vila Nova, neste distrito,
filha de Otavio FilIa e de

Hermínía Ana FUla.

Eaital 1.4.868 de ·l2-95-86•
Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste
Estado. . -�

Valdir Antonio' Hoepers e

Cella Maria Raitz

Ele, brasileiro, - solteiro,
operário, natural de Rio

do Oeste, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Joaquim Francisco de

Paula, 1368, nesta cidade,
fllho de Valdemiro Hoe

pers e de Luci Vanderlín
de Boepers. Ela, brasilei
ra, solteira, empregi'lda do

lIléstica, natural de Gua
ramirim, neste Estado do

m�cmada e residente na

Rua Emilio Manke Junior,
em Guaramirim, neste Es

lado, flIha de Fredolino
J()ão RaUz e de Maria
Koch RaUz.

Edital 14 869 de 12-05-86.
Sllverio de Freitas e Ivone
Alexi
Ele, brasileiro, solteiro,
industriárlo, natural de'

Guaramirtm, neste Estado,
domiciUado e residente na

Rua Rudolfp Hufenues
ler, 463, nesta cidade, fi
lho de Heitor de Freitas e

de Eleonora Andrzejews
kl de Freitas; Ela, brasí-,
letra solteira, índustrlá
ria, natural de Jaraguä do
Sul, domícíäada e residen
te . na Rua Rudolfo Hufe
nuessler, 463, nesta cída
de, filha de Victorio Ale
xí e de Matilde Koslows
ki Alexi.

Edital 14.870 de 13-05-86.
. Nilson Lichtenfels e Jane
te Maizen
Ele,

.

brasíleíro, solteiro,
operário, naturaide Atàlan
ta, neste Estado;

.

domici-
liado e residente na Rua
Roberto Marquardt, 155,
nesta cidade, filho de Ber
toldo Lichtenfels e de Gi
sela Líppínskí Uchtenfels.
Ela, 'brasileira, solteira,
operária, natural de Mas
sarandtiba, neste Estado,
domiciliada e residente na

Vila Lenzt, neste distrito,
filha de João Maizen e de
Lucia Pauli Sardagna,

E para que chegue ao

. conhecimento de todos,
mandei passar o presente

.

Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

Aposentado não
mais descontará
ao I,NAMPS
Na quinta-febia, seguiu

para o Congresso o pro
[eto-de-leí extinguindo à
contribuição previJ;;lmciá
ria dos pensionistas e

aposentados. A mensagem
foi assinada à tarde. pelo
presidente Sarney, duran
te solenidade no Palácio
do Planalto ,quand,o tam

�ém foi constituida a co

missão enctlrregada de, no
prazo de 60 dias, reformu
lar o sistema previden
ciário. Indep.endente da
data em que o projeto
venha a ser aprova.do,
pensionistas e aposenta
dos estarão' ise.ntos da

contribuição a partir de

1 Cl de julho� quando rece

berão os n6'VOS carnês, de
acordo com' a proposta.

POIlos a POlderar apelo do Governo Federal
no senudo ae coianorar na

començao lQa muaçao. As
. silD, aeCIQIU congelar o

vaior total que se recolhe ...

rá reíerente ao I1'TU, In
cluínno as taxas que tam
bém não sorreram qual
quer modificação. Em Ma
fra, portanto, se pagará
pelo carnê do IPTU exa-

tamente o que se pagou no
ano p8S.SaJ(\0, sem . dneren
ça d�,um centavo síquer
sobre o imposto e taxas

devidas.
.

Isto' se chama
que o João �ömário é mui
to "bonzlUnhol". Parabéns
aes matrenses, porque em
outros .lugares a coisa es

tá: de íasear.: .'

TRANSITO ":Murro
LOUCO"

.

FALTA·DE MAO-DE-· .

OBRA
.....

"
,

.

torai c()ntlJtua no-Fórum,
na Prefeitura e nos de
mais postos junto as in-

As 'empresas de Jara- . dústrías, comércios e esco

guá do Sul estão vivendo las. Amanhã, 18 de maio,
um' sério !drama. Se anos em todes as secções eleí
aträs a recessão' obrigou torais; aqueles que ainda
as empresas a demitirem não regularizaram a situa

e a reduzir suas jornadas ção poderão fazê-lo, tendo
.
de trabalho, hoje ocorre o posteriormente a última
inverso,. isto. é, existe, ca- oportunidéllde até o dia 30.

. rêncíe de·'mao-Ide-obra,' Quem não se recadastrar
calculandc-se . que fique não vota; 'Em' Jaraguá do
entre 1.500' a 2.000 funeío- Sul, como pó'io, de aira
näros, Para alguns empre- ção de mão-de-obra, exís-

.

sários, o processo de de- tem centenas de pessoas
senvolvimento do munící- qua aqui trabalham e re

pio está' comprometido, Sidem, mas não têm do
principalmente pela situa- miemo eleitoral no muni
ção que vivem as peque- cípío, Acreditamos' que
nas e médias empresas, dever - se - ia desenvolver
tendo eomo ag·ravante o tim trabalho de conscíen
déficit habitacional, que tízaçâo neste sentido, haja
faz com que não possam vísta que com o recadas
contratar mão-de-obra de tramento é' possível que o

outras cidades .. Tais emprs- eleltõrado da Comarca di
sas, pela sua natureza. não mínua. Eé Justo, pois, que
podem competír em bene- trabalhandó em Jaraguá,
Iícíos com as grandes, onde têm seu ganha-pão,
ocorrendo ai o processo aqui também votem e

de esveztamento do qua- . exerçam seus direitos po
dro funcional, notadamente .

liticos. . Com isso fortale
aqueles de mator ballaaem . : ce-se o munícípío e' au-"
proflsslona'l, oue procuram' menta a sua representatí
ou são procurados por ou- vldade e força eleitoral.
tras empresas. atraídos por
melhores ofertas. A oues

tão é' discutida aberta
ment.e .na Associarão Co
mercial e Industrial.

MAFRA CONGELA O
IPTU

RFrAnAsTRAMENTO
.

ELEITORAL

Embora lá tivesse fixado
em 197,42% o Imnosto
Predial e Terrítortal Urba
no, o PrefeJto João Roma
rio Carvalho,' de Mafra,
houve por bem atender o

Apesar das campanhas,
'!da� lolD.badas e' dos ape
Ios,

.

as loucuras no trênsí
to nocentro da cidade
continuam. Temos 'Verificá

.

do que nas principais arté
rias, são .lmpd,m.ldi'lS altas
velocidades, iileIUsive por
Cillllumões e na hora do
píco,' isto é, ao meto día
e às l8 horas. O' fb�xo d�
veículos têm- auméntado
muito ,nás últímas sema
nas' e sem um polícíamen
to ostensivo, por falfa de
polícíats- (até .quando, si.
Governadort], 'a coisa vai
piorando. A preocupação'
é grande e' apesar. dos
apelos, as perspectivas de
atendimento quanto ao
aumento do efetivo são
sombrtes.

até dia

Ô recadastramento elei-

Concurso ,FotoDráfico : materiais
Os trabalhos serão JUl

gados por um júri com

posto de cinco membros.

CONCURSO DE
DECLAMATÚlUA

Neste sábado, durante a

Feira de Arte e Artesana
to, !{lefronte a Prefeitura,
vai ocorrer a segunda eli
minatória do Concurso de

DeClamatória, que classi
ficará as três melhores,
para a grande fi_nal do dia
19 de julho. São vários os

concorrentes da eliminat{�
tia deste sábado.

Lançado no final de fe- Cz$" 600,00 e Cz$ 400,
vereiro, o li} Concurso ,Fo- além de cinco menções
tográfico de Ja{aguá do honrosas, são a colorida e

Sul, destinado � profissio- . preto e branco, no forma
nais e amadores, entra na to 20x25cm.
fase de entrega dos mate-

.'

A premiação e exposi
riais, que será de 19 a 23 ção d9 concursá terá lu�
de maio (segunda à sex,ta- gar às 20 horas do .dia 12
feira. A promoção é da de jUlho, no Salão Nobre
Fundaçã.o Cultural, com do Sesi, permanecendo
apoio da Prefeitura e obje- aberta para visitação pú
tiva a idescoberta de no- blies até o dia 21 daque
vos valores e o registro Ie mês. Aqueles que ainda
para a posterida�e de Ja- não se inscreveram têm

raguá do Sul no ano 110 oportunidade de fazê-las
da sua fundação. As cate- junto a Fundação Cultu

gorias que concorrerão aos ral, na Av. Getúlio Var

prêmios de' Cz$ 1 mUi gas' ni} 503.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sindicato dos Trabalhadores nas hldustrlas da

Co.Dstnl�ão e do Mob1llárlo de Jaraguá dó Sul

GuaraÍlÍiriD-l( Coru.pá "e Schroeder
"

;
i
II'

.:'.
_ �ºITAi DJ3 CONVOCAÇÄO •.

•A,SS�BLSIA GERAL ,EXTRAORDINÁRIA.

.

� Jaragu4 do S.u1 -:- Semana Kle 17 a 23}Maio'/86

.
-

Estado de Santa Catarina ,� - '-.� �

PREFEIn1RA MUNiciPAL ,DE JARAGÜ:À DQ:SUL
•

_ '.. ". '- w
.' _' .,::..'_;_;, ......

DECRETO N? 1.323/416
.. '

..,," ..
-

Jieéönhêce ia- Rüã 641

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul" SC,
no uso de suas atrtbúíções e nos termos"do' inciso
XXXV do art. 70'Lel complêmentar:N9 5/75 e do'

art. 48 da Lei Mupicipal N? 575/75,

D E C R E r A:
-

Art. lY _ Fica oficialmente reconhecída a via'

. de círcuíação localizada à deriva da Rua' 10 -

José Theodoro RibéiÍ'o, com llgação à Rua �265,
neste Munícípío, atingindo 2.414,00m2 do imóvel

terrítoríal de çe-propríedade de Orlando Ribeiro,
Otávio Ribeiro, Carmem Ribeiro· Leltbold, Mi

randa Ribeiro Danker, Nllza Ribeiro da Silva, Ma
ria de Loul'l(\es Ribeiro Bettoni, Horácio Ribeiro

e Sebastião Ribeiro, matriculado nesta Circuns

crição Imobiliária sob nC} 10.008.
Art. 29 _ A citada área, expressamente doada

à MUl1,icipali,dade, passará a integrar o Patrímö- I'

nio Público Municipal, na categoria de bem de

nso comum do povo, após o ato de registro da

Escritura Pública de Doação o
em cartório compe-

'tente, com base na planta aprovada pela Secre

taria de Planejamento em 25-04...86 (Processo N?

1.682/86), recebendo a via em quest�o�o n'9 641,

posleionadp no Indice N-22 do mapa oficial muní-

cipal.·
.

"".
- '_.

-

, .'

-
.

Art. 30} ......;. A Rua 641. possuíteíto carroçävel e

passeios com .1O,OOm e 2,00m td.e largura, respec
tivamente.

Art. 49 _

- Este Decreto entrará em .vígor na

data de sua publicação, ficando revogadas as dís-

posições em contrário. -
' '.

Jaraguá id,o Sul (SC), 9 dé maio ee 1986.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construçâo e doMob1l1ário de Jaraguá 1€1,0 Sul,
Guaramirlm,· Corupá e Schroeder, convoca todos

os seus associados, para a Assembléia Geral Ex

traordinária, que fará .realírar no dia .18 de maio

de 1986, às 8,30 horas em primeira convocação
ou às 9,30 horas em segunda convocação, em sua

sede soctal, na Rua Presidente Epitácio 'Pessoa,
345, em Jar�guá do Sul, para dellberarem sobre

a seguinte ordem do dia: _
,

_ Alteração dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do Sul, 14 ide maio de 1986.

Clemente Mannes _ presidente

• FRIGORíFICO G U M Z S. A.

Produzindo alimentos com qualldade e higiene
desde 1945.

Frlgorlf1co _ Supermercado e Fábrica de Rações.

SPEIIA .", C,IA. LTDA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras' para construção e serviços de trator
. com profissionais altamente. especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

queMo _ Fone - 72-0300. _ Jaraguá
.

do Sul _ SC.

-

_ Desfif
�

,Máquinas Ltda.DURVAL VASEL
Prefeitó Municipal

F

IVO KONELL
secn, de Adm. Finanças
e Bem-estar Social

Equipamentos -para fábrica de doces de frutas,
chapas de- cobre, fundição de alumínío e bronze.

Destiladores de -aguardente e alambiques de cobre.
Rua JoinviHe, 433 - Fone 72-1564

Jaraguá do Sul _ SC

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de lerraS - aeidentes de trânsito - in
. vel1,tários - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Escritório Conlábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob nC} 496

* EmpÍacBlmentos
* Llberâções

*
. Transferências
*. Seguros
* Renovações de J,lcenças de Veiculos

Confira a eficiência de nossos serviços '

Rua Barão do Rio'Branco, 168 _ Fone 12-0695

Clínica' :Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

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

Rua Jolnvllle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)
Fone 12-0919 Jaraguá do Sul - Suta Catarina.

._---�-

. Paróquia São Sebastião

Informe Paroquial

o MELHOR DESTE VERÃO
,

'

�-MISSAS
Dia' 17 __

Sábado _ N.S.

Aparecida 19h. '_ Matriz
19b. _ São Luiz Gonzaga
19.30h . .:... SS. Trindade 20h.
Dia 18 _ Domingo _ Ma
triz 7h. 9h. 19h. _ São Ju
das 8h. _ São Cristovão

8h. _ São Francisco 9.30b.
N.S. Fátima (festa) 9.30h.
Rio Manso 15h.

Sorvetes· PINGUIM

Sabor, pureza e qmÚidade. Sirva-se à 'vontade _tomando

sorvetes . e pl<:ol�s ··Plnguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo �ubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup- Benthien) - Fone 72-2181. - Jaraguá do Sul.

----
-

Próximo final de semana

_ dias 24 e 25 de maio .:...
), curso de preparação ao

�. ��\l:nento. As, inscrições .

� 'Clevêrão ser feitas na se-

cretaria da paróquia até o

d!a 23 maio.

CORIUU'O Di) "OVO PÁGINA 07

DRA. MÁRCIA

. ,

Questão de terres _ separa
acidentes .de trânsito _ Inven
e advocacia �in ��ral:

-

Rua Jorge-Lacerda, 169 - Sala 02.

Estado deSanta Catarina
PREFEI'fURAMUNICIPAL DÉ J

..

BEIRA RIO_CLUBE DE CAMPO
EDITAL DE CONVOCAÇA,O

-':

Pelo presente edital, fi- 85, nesta cídade, à rea- rem sobre o seplnte
cam convocados todos Iízar-se no dia 28 de

. , -

os associados ido Beira Maio ide 1986, as 19:30" ORDEM DO DIA:
Rio Clube de Campo, a horas em primeira .con- 1) , _�',F.�o da Taxa
fim de se reunirem em vocação ou às 20:00 de Manutenção';Mensa
Assembléia Geral Ex- horas em segunda con- lldades

-

para o perlodo
,
traordinária, em sua vocação com qualquer Julho/86 à Peveretro de
sede social, sito a, Rua . número de sócios pre- 87;
Walter Breithaupt n? sentes para delibera- 2) _ Assuntos d·lversos.

Jaraguá do Sul, 15 de Maio ide 1986.
DEVANIR DANNA � Pr�sidente do ConSelho' Delíberatívo.

TOMADA DE
EDITAL N?

. ..iI!jfo."i:.��r:'*-
.,

A PREFEITURA MUNICIPAL
DO SUL, por seu Prefeito Muni
VASEL,

.

fãz saber que se acha a

Tomada de Preços para aquísí
Concreto para canalização de
167 _ Príedrtch Wilhelm Sonne
berto Santos Dumont, conforme
guir:

'

1.170 un. - Tubos !de
1000

415 un. - Tubos de
1000

285 un. - Tubos de
1000

As propostas deverão ser
Iícío Sede desta Prefeitura, à Av.
da: Fonseca, 247, até às 11 horas
nhe de 1986.

O Edital e demais In.forma
cidas aos ínteressados, na Divisão

Prefeitura, no endereço acima.

DURVAL VASEL _ P

AUREA MüLLER GR
de Notas e Oficial de Protestos de Ti

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Ca.

lei, etc.
Faz saber . a todos quantos este

se acham neste Cartório para protestos
Alvíno Persíke Estrada' Bananal d

mirim· _ Adilson Porath _ Estrada
. Nesta _ Almir Teodoro'_

'

A/C
hilio Vargas ...:. Nesta _ Cl.air José
trada Rio da Luz I _ Nesta -

Rua Richard Piske, 400 _ Nesta -

fredo da Sll'Va _ Rua Paraná, 11

Edmundo Lubawski _ Rua CarlOS
Nesta _ EH Ceresa _ Ruã 273 c

João Marqúes _ Rua Arquimedes
Nesta ..:.. Jair Rogerio Steinmacbet
nio NicóUni, 202 _ Nesta _

K
Rua 25 de Julho, 203 _ Corupá ...

_ Ribeirão Grande ido Norte _
N

Lessmann _ Rua Ceará, 348 _
N

Valcanaia _ Estrada BR 380 _
N

Roberto Scluauth _ Rua- OUo Ku

_ Nesta _ Xarangão Instalação
Av. Mal. Deodoro 1309 _ Nesta
Bollauf :_ Rua 273, n9 31 _

Nesta·
-

E, como os ditos devedores não fo

e ou se rec1iSaram a âceitar a devida iJ1

intermédio do presente editãl para que
I1areçam neste Cartório, na Rua Artur

.

prazO' da ler a fim de liquidar o seU

dar razão por que o não filz, sob peDa de

dos títulos protestados na forma da leL

IH/Jaiaguá !do Sul, 15 de Plalo
.

Aurea Mülter Grubba • T

.)ficial de Protestos de Títulos da

Contrados
) faz por
mos com

eI? 78, ne

Ou então
Os referi,

e _

o Lenzi
estor G.
- Osnlr
Sandro
er s/b.
ces. _

e Maria

INFORMATIVO ROTARIO

O Quatro- Meia- Cinco
21a. ASSEMBL:eIA
DISTRITAL
O Governador do ano

rotário '86/87 do Distri
to 465 _ Genovêncio
Mattos Neto, está ex

pedindo convites aos

companheiros dos 41
Rotary Club's, para com
parecem à 27a. Assem
bléia DIstrital, a reali
zar-se no dia 24 de maio
do ano em curso, às
8:30 hs., tendo como

anfitrião o Rotary Club

Florlanópolls.
O local da Assem

bléia será no Salão de

Convenções do HOTEL
DIPLOMA.TA, sito à

, Avenida Paulo Fontes,
n'1 800 (telefone DOO
0482 23-4455), em Flo
rianópolis, reunindo-se
ali todos os Presidentes
e Secretários entrantes
e, no caso de impedi
mente de algum dírí
gente, deverá fazer-se
representar.
Atöra os presidentes

e secretários recomen

da-se a presença dos fu
turos encarregados dos

Serviços Internos, Ser

viços Profissionais, Ser
viços à Comunidade e

Serviços Internacionais,
os Presidentes das Co
missões de Desenvolvi
mento· do Quadro So
cial, Tesoureiros, Dire
tores de Protocolo e

também, em especial,
os novos sócios que te
rão uma ótima oportu
nidade para travar co

nhecimento com os vá
rios setores do clube de

serviço.
Como se trata de um

Distrito com um núme-

ro acima de mil sócios, neste lema de autoria

pede-se a fineza de con- do rotariano Arthur
firmar o número de Frederic Sheldon, do

pessoas que comparece- Rotary Club de Chica
rão de cada clube o que go em seus primórdios,
facilitará as provídên- e para defini-lo prete
elas com relação aos rimos a forma simples
locais da Assembléia e de Jonathas Siqueira
almoço. A c_onfirmação que o. sintetiza em uma

poderá dar-sé, vía cor- palavra de apenas três
reio, para a caixa pos- letras: E C O. Redun
tal n'9 171 _ CEP 88000 dância do efeito das
_ Fiorianópolis ou para boas ou más ações pra
o Governador Geno- ticadas, reflexo do que
vêncio Mattos Neto, nos . sal de nós, vaí e volta
telefones DDD' 0482 ao nosso alcance, num

22-1237 ou 22-3182. íníalível choque de re-

Outrossim, a' gover- torno.
nadoria já expediu cor- Se a sensação sono

resopridência, íntorman- ra, o prazer auditivo,
do o programa a ser dependem do conteúdo

cumprido, os ínstruto- do vocábulo, frases ou

res e locais de acomo- sons que emitimos, na

dação na Capital do vida profissional ou de
Estado. negócios o fenômeno
R.C. SÄO JOSÉ se repete. O retorno
PATROCINA não se faz esperar.
PALESTRA Milhares de exemplos
O Rotary Club de confirmam que o maior

São José' está convi- benefiCiado é sempre
dando . os rotarianos de aquele que serviu bem,
um modo geral para que agiu com lisura e

comparecerem à reu- com Imparcialidade, que
nlão ordinária de 20 do usou um. só peso e uma

corrente, no Hotel Ita- só medida, que colocou

guaçú, Av. Gov. Ivo a reputação do seu ne

Silveira, n'1 4501 (no co- gócio ou profissão aci

meço da Av. Kennedy), ina do lucro, fácil, de

às 20 horas, quando se- vantagens imediatas e

rá apresentado o dr. Jo- de proveitos escusos.

sé João Harger, que Os profissionais fa

abordará o importante. mosos e os produtos de

tema Recur�os Huma-
.

aceitação mundial, são

nos em Hemoterapia, resultados do trabalho

de palpitante atualida- ,h o n e s t o, meticuloso,
de.

,

consciente e perseve-
Como se define o le- rante.

ma. MAIS SE BENEFI- Dai se conclui que
CIA QUEM MELHOR aquele que melhor ser

SERVE? '

ve é sem dúvida o que
Belas páginas tem 5i- mais se beneficia.

do escritas, inspiradas EVS/maio-86.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inve'J'no, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr· 1085 -

p. 72-0603 Jaraguá da Snl - SC.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau. nO 530 F 72-2911 -

Jaraguá do Sul _. SC.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal ele' Jardguá-

'e
' PERSI�JlS • BOI • ESO. DE ALUMiNIO ""

i .PERFLEX·
IIUA.JOINVI�1 'III • .iARAGUA DO SUL· sc

I'UI'II: 1tM7I17I-OIII
.

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, Iummosos
e serralheria em alumiDio.

Consulte-nosl Fone 72-0995

.�==============�

Folo Center Lida.
Agora sob noya direção

Revele seu fUme a .cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação de 2Ox25 e um álbum como

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

,'��-

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSIST:eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA�WAY.

ENTRE NES'fA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua AdéUa FisclÍer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul ._ SC.

INTERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Lida.

!MOVEIS A VENDA

I - 1 terreno com 1.500m2 na rua Joinville, pró-
i xlmo ao Marabá.

1 casa de f1�0 acab�mento na rua 25 de Julho.

- 1 terreno c/300m2 nas proximidades do Beira
Rio.

- 1 apartamento c/150m2. no Edificio Carl03

Spézia. 14} andar.
.

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

Posto. de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

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

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

. \

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS 'liLIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA I

, 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragu4 do Sul - Semana de 1'1 a 23/Mâloj86 ,'ÁGlNA:, 08CORREIO DO POVO

Compre seus materiais "de construção na

.Arte Laje J�raguá
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAl. DE JARAGUA DO SUL

<

Mate'riais de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica' Vila Rica.

Aquecedor Solar da Punílaría Jaraguä,

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

T.molil o m4tlhor e, um bom.preço,

Rua Expedlclollárl0' Antônio Carlos :Parreiril: &50 _ Pones 72-1011,

12-2834 e 12-1292 _ Jaraguá do SuLSC.

,",
.

,
.

....... .�tia4'i1rgçpF·1
� DECRETO N' 1.322/86- .':,

Aprova o loteameato "Ana Paula"
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, SC,

no uso de suas atríbutções e nos termos"da legisla
ção pertinente vigente,

ua c a E T A:
Art. 1 f} _ Fica aprovado o loteamento Perten

cente à Empreendimentos Imobiliários Marcattà
Ltda., compreendendo 85.980,45m2 do imóvel ter
ritorial contendo a ärea total de 4'12.325,81m2j se
gundo Matricula Imob1l1ária N'4? 13.949, situado
no prolongamento das Ruas 59 '_'Irmão Leandro,
209 _ Francisco Hruschka, 326. e 418, neste Muni
cípío, coníorme planta anexa e documentação in-
tegrante do Processo NfJ 1.469/86.

'

Art. 2� _ O loteamento é constituido de 7 'vias'
ide circulação, abrangendo 24.004,48m2; 103 lotes
destinados à edificação, abrangendo 55.365,79m2
e- 2 parcelas destinadas ao uso públtco especial,
abrangendo 6.610,19m2. ,

I _ 4 das vias em questão correspondem aos

prolongamentos das Ruas 59 _ Irmão Leandro,
209 _ Francisco Hruschka, 326 e- 418 e 3 passam,
a receber os números 633, 634 e 635. Posicionam
se nos índíces M_9, N_9, N_9, N_9, N...,.9, M_8, e
M_9, respectivamente, do mapa oficial municipal.

Il _ Todos os lotes, indistintamente, inclusive
o de n' 104, possuem as suas linhas limítrofes que
extremam com ruas, coincidentes com o' alinha
mento predial.

m _ Os lotes de nf}' 3 e 11 acham-se gravados
com faixa "non aediflcandl" de 1,00m de largura,
para implantação de equipamentos urbanos, de
acordo com o art. 5' da Lei Federal NfJ 6.766/79.

, Art. 3� _ O lote de n' 104, com 4.324,OOm2,
para implantação de equipamentos comunitários;
a parcela com 2.286,19m2, para implantação de

, equipàmentos urbanos, e o arruamento passarão
a integrar o Patrimônio Público Municipal após
o ato de regIstro do presente loteamento na Cir
cunscrição Imobiliária desta Comarca. O lote e a

parcela na categoria de bens' e uso público espe
cial e o arruamento na de bem de uso comum do
povo.

Àrt. 49 _ O loteamento localiza-se dentro da
área liberada pelo Instituto Nacional de Coloni
zíção e Reforma Agrária _ INCRA para fins de
formação de núcleo urbano, de acordo com o que
consta do Processo ,NfJ 1.620/85, daquele órgão.

Art. 5� _ O loteamento denomina-se "Ana
Paula".

Art. 69 _ O registro do loteamento no Cartó
rio de Registro de Imôveís desta Comarca deverá
ser feito no prazo máximo de 180 dias, contados
a partir da data de publicação deste Decreto, sob
pena de caducidade da aprovação.' ,

Art. 71! _ Este Decreto entrará em vígor na
data de sua .publlcação, ficando revogadas as

disposições em contrário.. '

.Jaraguá 'do Sul (sq, 8 de -maío de 1986.

DURVAL VASEL IVO, KONELL,
Prefeito Municipal Secret. de Adm., Finanças

e Bem-estar Social

Oficina Mecânica
.

'EmERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malhelro Do 61 ..;. Fone 72-1059 .,.. Jaragl,l� do Sul _ SC.

Serviços'de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-penseío

Motores à báse de troca' com garar.tia de 20.000 .km.

Retífica dam&t.res, regutailem,. revisões e demais s�lviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestõeS para presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá' Ltda.
Calhll$. para todas as finalidades

Agora também aquecedores 8

energia solar.

Rua Pelipe Schniidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em. todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na MaLDeodoro, 364-Foile 72-1267

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. VeIÍha conversar conosco.

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

iaraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016 - FONE (P473) 72·1101

ESCRITÓRIO: RUI>. CEL PROCÓPIO GOMI'$. 99 - FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ 00 SUl- SC

Foto
Fotografias _ equipamentos de cíne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

"A· História de nossa' gente Dlo podê Hcar Só na saudade"

...HA 40 M_JOS

...HA 10 ANOS

CONFIRA� i\ HISTÓRIA ...

O esporte nobre do tenis era lar

gamente pratícedo
:

por
:

um departa
mento da Associação Atlética Baepen
di, atual Clube Atlético Baependi. Uni
torneio era realizado

.

que . alcançava
grande êxito e os resultados eram as

sim anunciados: la. partida de duplas
de cavalheiros _ Luiz Gomes e lrineu
Moritz venciam Victor Raduenz e Ro
dolfo Emmendoerfer por l6x3

.

e _6x4;
2il. partida duplas mistas _ Gertrudes

Breithaupt e Walter Carlos Hertel ven
ciam Olga Breithaupt e WlUy Sonne- O quadro local andava polítíca
nhohl por 6x3, 3x6 e 6x4; ... 3a. partí- mente conturbado, com acusações de

da duplas de cavalheiros em série _ fesas e denúncias que chegaram até os

o dr. Francisco Cardoso Jr. e Mário ouvidos dos governantes em Brasília.

Tavares venciam Guilherme Scbulz e E, espantado com as noticias aqui veí
Pedro Bln� Martins por 6x3 e 6x4; 4a.

. cUladas, o sub-chete- do 'gabinete mí

partida era jogada em que o dr. Ari
.

nisterIal mandava o seguinte telegra..

Pereira e Heínz Zahler vendam Wolf" ma: "Diretor do Cerreío do Povo _ Ja,:,

gang Weege'e Gert Wllhelm por 8x8 e raguá do Sul _ SC. Brasilla. Afim possa
IOx8. A decisão da série das partidas Senhor Ministro Peracht Barcelos acom

finais foi jogada entre Mário Tavares panhar criticas e sugestões sua admí
e dr. Francisco Cardoso Jr. que ven- nístração solicito V.S. envie semanal
ciam o dr. Ari Pereira e Heínz Zahler· mente. gabinete Ministério do Trabalho

por 6x3 e 6x4. E todos se coníratemí- . e Previdência Social, em Brasílía, um

zavam em meio de churrascada, doces exemplar desse prestigioso ógão de ím

e bebidas que eram servidos pelas pró- prensa. Atenciosamente João Tómer _

prias tenistas. Sub-Chefe do Gabinete". E o "Correio
do Povo" não só publicava a integra

-- Um hóspede do Hotel Becker, na do telegrama, como mandava dizer que
rua Cél. Emilio Carlos Jourdan, que a assinatura já estava registrada. Era
hoje não existe mats, foi dormir de ja- a imprensa prestigiada!
nela aberta, �eixando no bolso da cal-

ça uma carteira com 7.000 cruzeiros.

Pela manhã 'faltou não somente o di

nheiro, como também um valioso anel

e um relógio. Um ladrão entrara pela
janela e "surupiara" tudo. Até hoje.
_.- A firma Bauer & Schulze, da Pa

daria Cruzeiro, avisava os clientes que
seriam atendidos na dístríbuíção de

pães pelo sr. Henrique Monnlnghoff,
começando o fornecimento "logo que

haja trigo na praça". Engraçado, né?!

...HA 36 ANOS

O Prefeito Municipal Waldemar

Grubba, atendendo a uma denúncia pe
la imprensa local, dístríbuía Nota de

seu Gabinete, repudiando a aíírmatíva
de que os funcionários FG, HP e AMS

da Preíeítura s6 vacinavam o gado de

elementos pertencentes ao PDS, con

trariamente ao que determinou ·0 Pre..

feito, mas que, interpelando os cita

dos funcionários, ouviu dos mesmos

que a acusação era Inveridica, pois,
cumpriam .ordens do prefeito, pelo que
reaítrmava que todos os -eolonos esta-

.

vam sendo atendidos, nio admitindO'

"que a politica venha a perturbar a

admíntstraçâo pública". Noutra parte
da edíção, o Presidente da Assocíacâo
Rural _ Artur MUller dizia que a re

clamação estava de pé, pois, compa
recera ao Centro Agropecuário para.

comprar vacinas, lá recebendo a tnfor

mação �e que deveria entender-Sé com'

o sr. Prefeito Municipal, único que po
deria dispor das vacínas, de acor-

� '�"::';'9'... --:,,,,"'lí. e-

1'--2.."; .�f � �-{

Barão de Itapocu

'do com as ordens que recebera. Esta
va formado um pega que deu muito

pano pra manga. Q caso foi resolvido
com a vinda do dr. Amaro Pinheiro,
da Secretaria da Agricultura, quando
ficou acertado que os "casos de quais
quer doenças no gado podem ser no

tificados por intermédio da Prefeitura
ou Associação Rural. "E tudo voltou à
santa paz de Deus!

..•HA 20 ANOS

O clima era de preparação para '

o primeiro centenário de Jaraguá do:
Sul e todos trabalhavam febrilmente,
cada um cumprindo a meta de sua res

ponsebthdade e o apelo era comum:
.

Integre-se aos festejos do ANO CEM
.

de 24 de Julho a 1� de agosto de 76.

_.- O prefeito Eugênio
. Strebe via

aprovados. os seguintes projetoll 'por ele
.

mesmo sancionados: Lei n? 610/76 que
denomina de rua Alexandre Koehler a

Rua 239, lateral da Rua 10 _ José Theo

doro Ribeiro; Lei n\) 611/76, que auto
rizava o Prefeito a pagar as despesas
relativas a inscrição de novos eleito

res, .

na campanha para Incremento da
.

qualificação eleitoral; Lei n? 612/76 que
denominava de Marísol, a rua 166 no

perímetro da cidade
-

e o Decreto n'?

387/76, que concedia aposentadoria ao

;funcionário público municipal Ericb

Sprung, com direito a proventos inte

grais. Nisso tudo a gente via o respeito .

is leis vigentes. Porque? Porque vigia a

Lei que mandava numerar todas as ruas

do perimetro urbano, inda em vígor,
mas que permitia que placas indicati
vas contivessem os nomes de pessoas
,dignas de figurar nas mesmas, assim

. (como o poder público contribuía na

'formação de um colégio eleitoral à al

fura do munícípío e, finalmente, con

cedia aposentadoria Integrala quem deu
1) melhor de sua vida na manutenção
-de uma contabilidade pública em dia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGÖES, FURGÖES ISOrtRMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo, Rua Dr. Bnríco Fe!'Dli, 113 - Fone 72-10'1'1

I
I

A rota da malha

Nós temos tudo
'.

para a radar a todos.··
.. Yen a conhecer·

.r

a linha Chevrolet 86.
Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado,

'

Nós temos o earro que você�ita para preencher as 'suas exigências,SejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa lojacom o que existe de melhor,
Venha ver de perto as novidadesce vantagens desta nova linha,

Nós temos planos de pagamento e fínanctamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de·Velculos Ltda.
Rv. Mal. D�odo'?',557 - Fones,72·0655 e 72-0060 '- "'a,aguá do sul·se

Eletrêníco ,.'

MENDONCA,
ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETE E

'VIDEO GAME
Posto autorizado video game Dactar e DIsmac.

Transcod1f1cação de videos Importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

Jaraguá do SUl.

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre -o melhor em calçados, tênís, 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 especias e visite a

,

K ·0 X I X O
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
doSulea

Bordados e- Confecções A B
Rua 28 'de Agosto, 2111 _ FOI).e 13�0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

,"=-�.,..rLavagem, limpeza de
.

tetos e estofamentos.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

MARSCHALL POLIMENTOS

COMERCIAI, FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas;
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYtvl
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escrítónos e 'acessórios pera
máquinas em geral._
Consulte-nos pelo Fone 72,.1492 ou na Rua,'Ve

,

náncío da Sllva Porto, 353. - Jaraguá do Sul _ ,SC.

I
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LIIERll
"N.OJSAJ..1ii.KOS"
Al.:Ul"ll til.:.t:M
Tuao começou com uma

iniClauva aa SUJU.l'A _

sociecaoe Jomvnense de
P�sca de Arremesso, há
cerca de 10 anos _, con

centrando pescadores na

.
Praia Brava, em São Chi
co. As equipes teriam que
se inscrever com um DO

me. E como os [araguaen
ses eram dados a pescar
robalos no Itapocu e adja-.
cêncías, usaram o nome de
"Robaleiros". A partir de

então, entre um sucesso e

outro insucesso consegui
ram sobreviver os agora
30 e tantos associados que

. todas as 6as. teíras se· reú
nem. ao redor de um [an
tar e tudo pode acontecer.
Na semana passada reuni

ram-se no Baependi com
jantar de fazer inveja a

qualquer mortal, de home

nagem ao "dia da mamãe"

que se comemorou no dia
11. Só quem esteve lá po
de avaliar o que se falou
em todos os ramos da mo

derna sociedade. E em po
lítfca também. .s am í r

MaUar está levantando um

movimento, no sentido de

reunir todos os antigos ro

baleíros, pará comemorar

os dois lustros de sua exis

tência, esperando reunir

cerca de 300 pessoas num

jantar de comemoração,
seguido de um anímado
balle. "O mais antigo" es:..

teve na reunião de 09 do

corrente, por um mero

acaso e ouviu cada uma,

que vou te contar. Por via

dás dúvidas, pomos a mão
na boca para dfzen -"Ca

Ia-te, boca!"
HOMENAGEM A

.

ANTONIO lOSE
GONÇALVES
O '''Correio do Povo" vi

nha patrocinando uma me

dalha por ocasião das dis

putas dos titulos de Rei
do Tiro e do Bolão, has

modalidades de bola pe
quena e grande e para as

equipes masculina e femi

nina. A última a ser COlt-,
quistada foi pelo despor
tista Kitto Bastos, que mui
to se emocionou pelo fa
to de ter sido funcionário
do

'

"Correio do Povo", de
onde o homenageado era

uma das peças principais.
No corrente ano, a me

dalha, à pedido da comis
são presidida pelo "Jaca
ré" e pelo Viro, foi trans
formada em _2 troféus e

que serão distribuidos aOs

vencedores das disputas
no Clube Atlético Baepen
di, nos festejos tradléio
nais do ;Esplrito Santo, que
se realiza hoje.

PÁGINA 11

Jarauuá/Guaraminim classificai-SI nos Microrreuionais
De maneira . tranquila,

desenvolveram-se de 9 a

11 de maio ültímo, os Jo

gos Microrregionals da la.

Campeonato classifica à Olimpíada
d S

· classllcatórlo \ a 11l Olim-

O eSI piada Nacional, no C.A.

Baependi e Beira Rio. Par

ticiparam . do certame os

Centros de Ativi�ades do
Sesi de Jaraguá do Sul,
Jolnvllle, Blumenau, Brus�

que, Itaja1, florianópolis,
Tubarão,· Joaçaba, São

. Bento do Sul, Rio do Sul
e Caçador. No atletísmo e

rústica, Jaraguá do Sul
não obteve um bom de

sempenho, apenas coloca

ções intermediárias, po
rém, na natação, com pou-

.

cos atletas inscritos, clas
sificou Amarildo de Oli
veira (Bombeiros) nos 110
m nado livre, José Moa
cir Lehmkuhl (Equipão)
nos 100m nado peito e

Katleen Henschel (Seara)
nos SOm nado costa e

100m nado Uvre.

Como única classtäcada
na fase regional da Olim

piada Sesíana, a Marcatto
. participa neste ímal-de

semana, em Florianópolis,'
da fase estadual I(\isputan-·
do o titulo que lhe dará o

direito �e participar da

Olímpíada Nacional do

Sesi, marcada para o pe
riodo !de 19 a 24 de julho,
no Centro Esportivo do
Sesi de Blumenau. A Mar

catto, pela excelente equi
pe que possui, tem ótimas
e reais chances de con

quistar o titulo.
Por outro lado, no do

mingo passado, Jaraguä
do Sul, sediou o Campeo
nato, Estadual de Atletis

mo, Natação e Rústica,

. L J F abriu returno da Segundana
Aval, São Luis x Vitória,
América x Alia.nçà e Mal
vice x Prancísce de Paula.

A Liga Jaraguaense de
Futebol abriu no domingo
o segundo turno do Cam

peonato da 2a. Divisão de
Amadores, com cinco par- TORNEIO ALBERTO
tidas, nas categorias titu- TARANTO
lares e aspirantes. Pelo

Grupo A _ Alvorada 1 x

O Aval (Aval 4x1 nos as

pírantes] e Ponte Preta Ox
2 Grêmio Gariball�i (Ox2)
e,

. pelo Grupo B .; São
Luis 2x4 Aliança (üxt],
Malvtca lxO América (lxi)
e Vitória 3x2 Francisco
de Paula. Alvorada e Mal
vice lideram as suas

.

cha
ves na classificação geral
e neste domingo, pela se

gunda rodada, às 14 e,

15h30, respectivamente, jo
garão Guarani x Grêmio
Garibaldi, Ponte Preta x

Fulsal: returno começa dia 23

Duas goleadas marca

ram dómingo a rodada do
Torneio Alberto Taranto..
Em Corupä, o Botafogo
goleou o D. Pedro por 4 a

O e em Rio da Luz, o Cruz
de Malta venceu o XV de

Novembro, por 4 a 1. Nes
te domingo não haverá

jogos, no entanto, para o

día 25 estão programados
dois clássicos: na Barra

do Rio Cerro _ Botafogo
x Cruz ,de Malta.e em Co

rupá _ XV Ide Novembto
x D. Pedro..

Microrregião Leste/Norte,
seletivos aos,Jogos KeKlo
D81S, com a .parucipaçao
�os mUDlclplOS ele Jalawuá
do SUl, Araquan, )jarra

Velha, Campo Alegre, lia
ruva, Guaratnlrlm, .KiO·Ne

.

grmöp, São Bento do Sul
e São Prancísce, As mo

daUdades I41sputadas fo

ram a bocha, nneboí de
salão � voUbol masculino

.

e feminino, onde Jaraguä
�o Sul; classificou-se em

todas.
Na bocha, os classííea

dos foram Jaraguá e Gua
ramir1m, no vollbol femi
nino Jaraguá e São Bento,
no vollbol masculino Ja

raguá e Gua.ramirim e no

futebol de salão Jaraguá
do Sul e Guaramirim. I;s
tas modal�ades e as de
mais classificadas automa
tlcamente, irão aos Jogos
Regionais, que deverãq
acontecer ou em Blume
nau, Itajat, ou em Balneá
rio Camboriú.
AUETISMO
FOi discreta a participa

ção de Jaraguá Ido Sul no
Troféu João Carlos de Oli
veira, disputado em Curi
tiba. Da equipe Dalcelís/
DME, as melhores coloca-"
ções ficaram com Corné
lia Holzinger, que obteve
o 2' lugar nos 200m com

barreiras .e o 5� lugar de
Ademír Roesler, nos 400m
c/barreiras.

.

UCRE PRESENTE NOS
JOGOS ESCOLARES

Foram abertos ontem à
tarde (sexta-feira), no Es
tádio Ernesto Schlemm
Sobrinho, em Joinvllle, os
14's Jogos Escolares de
Santa Catarina, que sê
estenderão até o. dia 24.
Patrocinado pela Secreta
ria da Educação, tomam,
parte

.

as vinte UCREs,
identre as quais a sediada

.

em Jaraguá do Snl, que
compete no vollbol, bas-

Foi decidido à noite Jair Anacleto e El1slo
quete e atleti�mo mascu-

passada, entre Mirtes e Gross 4 gols cada qual. lino e feminino. No bas-
Urbano, o primeiro turno quete feminino, são adver-
ida Copa Ypiranga/Brei- O segullido turno será sárias na fase de classiii-
thaupt de Futebol de Sa- aberto dia 23 próximo, cação as UCREs de Join
Ião, no Ginásio de Espor- com os jogos: 20h _ Ju- ville, Cànoinhas e Concór
es Artur Müller. Afora a ventus x Urbano e 21h15 dia e, no masculino, Join
partida extra de ontem, a JaragU:á Fabril x Rio Mo- ville, Chapecó, Xanxerê e
classificação na Chave A lha. No dia.i4 passado, na Itajal; no volibol femini'..
apontou Urbano com 4 Arw€g, a Liga de Futebol no _ Jaraguá jogará dian
pontos e Juventus com O de salão realizou assem- te de Lages, Mafra e Tu
e, na Chave B _ Mirtes 8, bléia extraoroinária para barão e no naipe mascu
Jaraguá Fabril 6 e Rio Mo- retificar os artigos 21 e 28 lino _ Joinville, São Mi
lha 2.· As defesas menos do regulamento do certa- guel do Oeste, Mafra e

.

vazadas do primeiro turno me adulto, assim como Lages.
foram a da Jaragtiá Fabril, confirmar os clubes que No atletismo competem
com 1 gols, seguida pela participarão, dos campeo- todas as UeREs e a dele
Mtrtes com 9, Urbano 12 niltos juvenil e infantil gação da 19a. UCRE, co
e Juventus e Rio Molha desta _ te.!!p..lorada, assim mandada pelo Chefe da
com 22· gols. Principais cotnt)9e1iMWáção do regu-' DUld, Waldir Giese, (stá
artilheiros: Célio Lange 6 lamento e 'tabela dos mfS- alojada no Colégio Tune
gols, Moacir 5, Rogério, mos. Dippe.

JUDO: JARAGUA EM

gU1NI0 NU .tS'1AJJUAL
1'01 ieauzaelo nos alas

10 e 1-1 �e JU,alo,.em Joaça
ba, e-Campeonato Estadual
de JudO, por .t:qU1PC::, come
moranvo ao anrversänc da
FederaçãO, \(\0 quai parnci
param os mumcipros de

Curitibanos, Videira, Cha
pecö, Balneário Camboríú,
Concórdia, Florianópolis,
Joaçaba e Jaraguá do Sui.
A équípa jaraguaense _

KohlbachjDME / C.A. Bae

peDidi _ obteve a quínta
colocação, através dos ju
docasSilvio Acáelo Borges,
Paulo Bicalho, Wagner
Brogin, José' Carlos Gar
ela, Jandir Pereira e Lean
dro Schadek. O titulo fi
cou com a Chapecoense e

neste final-ide-semana (11 e

18), em São Francisco do
Sul, acontece o Campeo
nato Bstadual Regional In
fanto-Juvenil "A" e. "B",
para judocas de 11/12
anos e 13/14 anos. Nossos
principais destaques, nes
tas categorias são Mauro
Mahfud, Cassíus Schio
chet, Eduardo Neves e

Mauro Kech Júnior.

sAVI<> EM DEcIMO
LUGAR'
Problemas mecânicos e

uma saída de pista, impe
diram uma melhor coloca
ção Ido piloto jaraguaense
Sávio Muríllo Azevedo,
da Kohlbach, na terceira
etapa do Campeonato Bra
sileiro Chevrolet Stock
Cars, disputa�a domingo
no Autódromo de Guapo
ré, Rio Grande do Sul.
Sávio foi o I(\écimo colo
cado, a mesma obtida na

abertura do. campeonato,
em Interlagos. Na segunda.
etapa, eÚl Goiânia, foi o
séth;no· melhor classifica-

. do. Ele soma seis pontos
na pont�ação geral e a

etapa seguinte está previs
ta para o Ic:lia 6 de julho,
em .Interlagos, São Paulo.

VARZEANO PROSSEGUE
NO JOÄO PESSOA

Seis partidas movimen
tarão neste d9mingo ao
IV Campeonato Municipal
Varzeano da Divisão Mu
nicipal de Esportes, no
Estádio João Lúcio, pró
prio da Sociedade João
Pessoa, em Itapocuzinho.
A quinta· rodada prevê
para as 9 horas, pela Cha
ve Verde, Armalwee x In
dependente, lOh, _ Conti
nental x Bangu e Uh_
Vitória x Saturno; pela
Chave Azul _ 14h _ Vila
Rau x Canarinho, 15h _

Pinheiros x Olaria e 16h :_

Helgamar x Figueirense.
No último domingo em

função dos Jogos Micror
regionais, não houve ro

dada.
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Is IIolaoies4. FláviaJàsé: ',CorIiPi iJlderá, oalbar 92 tmf 'e Sãó' Benla',
� -,

.. - -" -, - - ,,' _. -, - - - , -- - .• Encontram-se em adían- c�nte do KlO Nalal, se- glSléltivas J),DilXjlJt;m reso-'

�n�\laQ�O . _Çlg_W\�dq_,�Q curso de' pós-graduação' em tado estado os estudos que
.

gumao, por este, ai.e a lUÇ�Q êôncorhàíiho""cÕ.ß â"';
AdmlD�strqçao pptq o, �eg\,lIldo .semestre, a. F:qRJ, ßS.t� " objetivam' á anexação ld�.� conuuencja (Ia' KlO !"IIaLé;li cessão e a .recepçao:; aa.

.

concluíndo,o pr.�cesso �P, carta-.Çons.ul!a que eAe.ª,IQ.�-., .. uma área de 92km.Z per-. com' o �10 <las racas, que 'área, caberá a ·A.l:iäemU.ltua '

..

nharé .ao ��.0"nselh? .Ssta��ªl de ,Ed)lcaçãq, ,at�.9 fi�ªL" tencentes a são Bento do
._

é a tllVlsa' nnermumcipai l�glSlauYa . .reanzar ,. um
de maio, pl:>Jt;!tivªl\äQ" .� .�provaçã<:,,�da, .;.no$s,! . te���,i�a ,,' Sul, ao municipio de Coru- entre \.;orupa e eao öenlO. pk)blSCllO entre. os mora- __ .,

facu\dad,�,. �e r�dagogJa,. �as . ha?!�ltaçoe�, de pre:es,;,; pá. A C4maré! de Verea- O proxnao Passo sera a aores 'do lugar e, caso se-..;
colar e magístério..de la. � 4a. seIle�. .

�
.. _

.
". c dores tlle Compá, : tormeu'. visita da Lömlssao, jumo

"

jam. favoráveis, .. irá:a vo.. �;

A politica estadual está resolveram' não cohgar-> uma" Comi$São mlegr.ada com o prereno Albano tação Onal dos depmaäos,
uma verdadeíra sala -mís- " se, saindo o PFL comWil-'- pelos lideres' de· partido ,_ .. Melchert com a Câmara . <

ta. Enquanto PMDB e PT son' Kleinl1bing e o PDS" Carlos' Dieter Wer n �r !4e São Bento do Sul, para 'Corupä ficará com a·

já formal1zaram as candi- '

com ,.<\Dlilcar· Gazaniga. A, (PMDB), 'Ernesto Felipe. discutir os trâ�it�s Iegaís, , área, CUjas águas. corram .

daturas ao governo do Es- eleição tanto de um como "Blunk (PFL) e, Erminio Pelas tníermações, o pre- para o seu terntöno, de. "

ta!(\o, o PDS e PFL travam de outro 'é !diflcil, favore-" Moretti (PDS), para tratar' feito Genésio '. Türeck é, acordo com os emenuamen-
um verdadeiro duelo. Após ,. ceado a Pedro Ivo. ., do desmembramento. de : favorável ao desmembre- tos que. vêm sendo man-

rOd�as de negociações, parte do, Ano Bom, e do mento, Após as Casas Le- tídes, -

Bomplandt (Rio Natal),
° deputado federal Luiz Henrique . da' l?ilvei:l1�" pertencentes. a São Bento.

muito embora tenha feito poucos votos nas prévias pa- Esta Comissão reuniu-se
ra o governo do Estq;dQ; deverá receber 'apoio de pelo prel1minarmente no dia 6.
menos oitenta por cento do Diretório do :p�DB de Ja- passado e segundo o ve

raguá do Sul. UI sempre apoiou as íníçtattvesido mu- reador Ernesto Blunk, que
nicípio .no campo polítco e adminstratívo. razã� pela, . iniciou o movimento para
qual deverá receber aquí uma. grande votação.

" "anexação de parte do ter-

O governador Esperi- o prefeito Durval eomen- dtário de S. Bento para

d.lão Amin abriu concor- toui "o Amin' abre a con- Corupá, !dada' a dístäncía
rêncía para o asfaltamen- corrêncía para o Pedro Ivo (40km até o primeiro e

to da sonhada-e .decanta- construir". O asfaltamento 5km até o segundo muní

d.a BR-280, trecho da serrá. da- Jaraguá-Pomerode, se- cípío] e por solicitação
entre Corupá e São'Bento, rá a grande bandeira de dos moradores, a área a.

de 40 quilOmetros. Sobre ÓI1 Duwe, na J\Ssembléia. desmembrar é de 92km2,
o assunto, em tom lrOnico, .

partinttlo do marco da di-'
visa de terra, dos muniei

Após te,r decidido permanecer no .governo até pios, de Jaraguát Corupá e
o final do mandato, prejudicando seuprojeto político, S. B�nto, ségttiBcro "peUl di

. Esperidião Amin confirmou presença em Schl1oeder. na visão municipal' entr-e Ja-,
. próxima sexta-fE;'ira, P4tél presidir vários atos políticos, raguá � S. Bento e o di
e administrativos. A visita governamental é aguarda.- visor de águas até a 'nas ..

, da com .exp.ectatwa n& região. Jl}ntQ .co,m Al:lli!l dE!ve-, '. •

.

#It,.
rá vir o candidato aö. g�verno, Amilcar Gazanigaó, Abrigos de oßlbusUm alerta a Comlssao trânsito ...e reclamações de

de TrAnsito para que ldis- motoristas e·ciclistas, além ,

.,.cipline a parada dos .ôni- de colocar em riscua se-
.

,a perl erlabus que levam estudantes a guraílça. O local é impró
Joinville, na rua MaJechal prio para parada e uma

Floriano, ·no horário das solução 'precisa ser. toma
t8

.

horas. li que tem ha- da.
vido muita confusão no

A municlpál1dade jara-
. guaense

.

a})(iu to�acf� ide
preços para aquisiçio de
tubos de conCJ'eto'destina- A Chefia da Unidade Alerta ainda aos prati
dos a canalização da rua Sanitária de Jara,guá do cantes de tais atos que 03
t67 _ Friedrich Wilhelm Sul, lamentavelmente co- mesmos entraram em con
Sonnenhohl e ruá t47 - munica o arrombamento tacto com material para
Alberto Santos Dumont, desta US, seguido ide rou- exame de doenças infec-
na Vila Lalau. São I.t70 bo e atos de vandalismo to - contagiosas, �stando,
tubos de t,20m de diAme- (destruição de vacinas, portanto sujeitas ao risco
tro, 41.5 tubOs Illé metro e inulilização de equipa- de cOlitrairem as enfermi-
285 de 80cm. :Esta tubula- mentos, entre out r os), dades. Foram cientifÍca

. ,ção resolverá ó ,grave' pr<)- ocorridos. em dlJas opor- idas a,s autoridades comp�-
pectivas ,�e boas vendas 'blema de escoamento de tunidades nos seis últimos- tentes sobre tais atos, das
no inverno, que �este�ano, e�goto daquela região. A dias. Dentre outros foram q��is' espera as providên
tem como aliado o maior- Sua implantação, incorrerá, roubados 'uma máquin� -de eias cabiveis para evitar
poder de compra, após o na utilização de centenas escrever Olivetti n. 014415· a repetição do ocorrido,
advento do pacote econô- de quilos de dinamite, em é as lentes oculares e obje- quando tais elementos se

�ico e da pouca rentabm- vista de estar assentada tivas do mICroscópio mar- apropriaram não só de
dade da, poupanç{l. sobre uma laje de pedra, ca Nikon 81695 e o carim- bens materiais; como tam-

que dificulta a operação. bo .profissional do Dr. An- bém de um pouco da saú-
. O governo municipal tOnio, Cândido Carneiro de da populaçãõ.

'

- '

-
De cocheira: Fontes ,·peemeäebistas., em Jaraguá, está. também estudando a Cunha � ,CRMSC �t6; '" ..

�,

apostam 'numa vitóií'ã·' superior" a 300"miJ NOtos, pára: lnstalação dtf cerca "de'- MléROEMPRESÁIUOS·'EM"ENCÓNTRO NACIONAL"
'

Pedro Ivo, em novembro. (x) AdeJ,Iiar Duwe foi esco-
Ihido 5a. feira, peio Diretório" para ser o ca.ndidatp

trinta abrigos de Onibus, Ó Movimento Nacional .

cos e SÓciQ-politicos des-
a dE:putado. (x) ° PDT resolveu não responder as crí- no tormato de domos, na das Pequenas e Microem- te segmento qUe relaclonä
ticas de Almiro Farias (Peca) feitas a Madrid. (x) Ar- periferia da cidade, nos presas, através de suas li- mais de 50 milhões de

noldo Schulz (PDS), afirma que não mais concorrerá pontos de maior conver-
. deranças em 20 Estados, brasíIeiros. Nos temas qUe

a reeleição. gência de passageiros. representantes de 82 As- serão debatidos tomarão
Proximamente será aberta sociações do setor, com parle figuras express1vas
licitação para contratação mais' de 50 mil empresas do panorama nacional, lias

-

dos' trabalhos. E ontem, associadils, fará realizar sete palestras programa
sexta-feira, Flávio Veloso nQs dias 23 e 24 de maio, das. A Associação Comer
dá Silva, do Gaplan, trá- no Clube Bíumenauense de cial e IndUstrial da Micro e
,tou com as autoridades do Caça e Tiro, em Blumeliau, Pequena Empresa do Vale
'munlcipio sohre aditl'Vo. ao <) Encontro Nacional dos do Itapocu-Amevi, forma
convênio do plano dlr�Srr .•.�icros e Pequenos Empre- rá delegação para partici-

.

de Jaraguá do Sul, as�l- Bárias, com o objetivo de par do evento.
nado no ano ...Rassado. debater as ectos econOmi�

,O governo federal decidiu pela concessão de um

subsídio de 30% aos prQdtl,tores de leite, pata pérmi
tir-Ihes melhor remuneração, sem repassar :aumento
ao consumidor. As usinas pagarão aos produtores, de
1'1 de junho a 30 d� novembro, Cz$ 2,31 pelo litro do
'leite. Apesar do aUmento os produ�oi'es rião' estão sa�

tisfeitos, al�gando que não cobre a metade 'dos pre-'
juizos.

'

,."

.

o frio qUe se fez no de-

.

correr da semana e que
apanhou a todos' de': sur
presa, ttleverá, periDanecer
ainda durante alguns dias.
Os lojistas Ucaram eUfóri
cos com a antecipação cli

n,tát1ca e vislumbram pers-

ANTES DE TOMAR .UMA

DECISÃO, ,. TOME' UMA \

DECISÄO INTELIGENTE.

C1tfé -$ I S SE

Mt�
. repassa verba aí pré�8sc8lar

O mumcipro ae Jaragua gressarem : no primeiro
do Sul assinou _ a exem- ano. A pnncípío os aiunos

pIo dos demals da região tazem O ,.'
exame junt9' a ,

- na manhã Ide qúarta-'. .Otíca Hertel e constetada"
feira, em Joinville, cen- alguma deficiência visual,
vênío com. O Ministério' da o, aluno ·é encaminhado ao
Educação, que prevê. o re- oftalmologista para o dtag
passe de Cz$ 80 mil du- nöstíco fin{ll. Aqueles alu
rante este ano, destínàdos nos carentes que necessí
ao atendimento de dez tur- tarem, porventura, de õcu
mas dopré-escolar, Ao ato los, o Lions Cidade Indus
participaram o Chefe ido trial, como vem fazendo
Executivo Municipal, Dur- desde .83, faz a doação dos ..

val Vasel e o Secretário lI\esmos.
de Educação,' Balduino Ai�ttla .relacionado - ao

. RauUno .. O convênio aten- eQsino, no dia 25 . vai ser.
de c:Jlretaménte a 240 ãiu- Inaugurada a quadra de
nos tdo pré-es€olar da rede esportes poliv:alente da
municipaí� para o paga- Escola Cristina Marcatto,
menta de professores e no Jaraguá Esquerdo, co�
despesas

. àdDlinistrativas; .

compêtições . anrante o
Por outro lado, vem sen- dia. Haverá missa às 10

do processados os 'exames horas, .manhã do lazer com
,de acuidade visual, obri-' diversas atrações, pau-de
gatÓrio a todos os alunos sebo e, ao meio dia, fei-
ida rede municipal, ao in- joada.

.

Ooi·s assa,l�os aQ Posto de Saúde
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