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.

S-A-I-8-1 Hosp.ilais: eo·ulauem· reuressiva .

para o' descredenciamenlo'
ríes, passando 0,' partir 4ií.rias será:' proporcional'

na de 1 ° de abril a arcar
.

ao índice salraíal, deter
com todas as despesas minado pelo disparo

'

do
Uma situação deprimente . "gatilho" informou-se. iI

e altamente lesiva. para Até' o meio da: semana
quem contribui com a os

. hospitais aguardavam
Previdência Social para . algum této novo que
poder usufruir de seus pudesse reverte.r o qua
benefícios. dro e que a medida ex

trema· de descredencía
Na semana passada, O mente fosse protelada

.

e ..

.

Superintendente do eliminada.' Houve, por
Inamps para Santa Cata- parte des nosocômlos, so

rína, ,Ricardo Baraüeri licitação no sentidO
.

de
Guaramírim aguarda mente a todos. manteve encontro com que o' lapas conceda um

com expectativa o de- P prefeito José de
as dírecões .dos hospitais adíantezaento .,para sal

senrolar dos fatos em Aguiar, que passou a� Associação Regional Mé- dar os compromissos e
Jaraguá do Sul e a nível informações, disse que a dica e Comissão Munici- pagamento em servtcos,nacional. Seu único hos- tendência é não renovar pal de Saúde, representa- . .A -munícípalídads, [ara-

_ A' Felra da Malha; pítal, o' Santo Antõrâo o convênio com o Inamps da pela Prefeitura, sem ense, atenta' ao problema.
pr0moção do Rotary que é autarquia munící- nas condições estabele-

que nenhuma
.

solução a qual será a mais pro.'
Club, marceda para o pal, ,acumulada, déficit cídas, preferíndo.. no en- .

surgisse .. O prefeito' Dur- curada, Consumado o

períodc de 18 a 25 .ue conslderável de cerca de tanto o día 31, quandt:;>, val Vasel, encaminhou o rompíznepto do' convênio
julh9, no Agropecuário, Cz$' 500 ínil,

.

fora encar- encerra-se o "avlso-pré- relatório da situação; em com o Inamps, vem. pro-'
tem previsão -de fatura- gos sociais, ',�, consuma- vio" dado pelo Inamps. Brasília, durante sua es-' cedendO ao levantamen
mento de Cz$ 3 mtlhões dos Os descredencíemen-. Acrescentou Aguiar que tada, esta semana, na to dos custos de manu .

. o equivalente a Cz$ ·200 tos 40s hospitais da Ja- Guaramírím não será o Capital Federal. A res- tenção do pronto socorro
mil per empresa, Ao Ro-

,

. raguá, fataíinente, dada primeiro e tampouco o posta obtida é de que o do Hospital São. JOsé,
tary será destinado 5% a proximidade, a procura' último a rescindir o con- problema é nacional ê para que os casos urgen
da (renda brutal, para a· por internações. será vênio ou aceitar as' re-

qUe a Previdência não tes
"

e a comunidade de
plícação em suas campa- grande, mas a capacidade. gras

"

do jogo impostas dará nenhuma solução maneira geral, não fique
nbag . fllantr6p1c$. Os de autorizações para ín- pelo Instituto, mas garan isolada, e, sim; em . con. privada do atendimento
gastos, em publíeídade ternações hospitalares, te que o Hospital Muni- junto. O reajuste das médico-ambu'latoriaU!
serão �tead'()s propor- que é de 130 por, .

mês, cipal Santo Antônio vão
." .

d::::�ãO Municipal jO'b penntdo
°

J;rCO;;;rC;a� é���'elbO US não ,.mais fará exame admissionaI
de Esportes decidiu pror-

fi una. .

.

A unidade Sanitária Meío-Ambiente de Santa
fogar .

até o día 3 de

de S'eg'ur·an'ça· IreAs casos
..... · de Jaraguá

.

do Sul,
.

de Cetanna, Werner .Zulaufabri;l, próiima sexta-fel- .

.'
.

acordo com o médico- para uma palestra em
ra, o. prazo de inscrição 'chefe di. Sebastião Re- Jaraguá do Sul sobre a
às, equipes que queiram O Doutor Rui Francis- sé Garda, Ana Bárbara zende Filho, em comuní-

.

queftão ambíental e aß
participar do 5° Campeo- co Barreiros Fortes, Juiz Buchmann. Adolar Gil- cado, Iníorma que devido exigências que as emprenato Verzeano de' Fute: 'dé.Direito da Segunda berto PiccOli,' Antena! ,a sobrecarga de ativida. sas potenaialmente pobol.' Na mesma data, às �VaFa e Pi�idente do' Galvari, Afonso Piazera des decórrentes de pro· luidoras são obrigadas a
19h30, na CME, um GlU Tri:bunal, do Júri Neto, Errol Kretzer,. Val- gramas que e.stão sendo cumprir para ,"ullciona
dOis representantes, no C o m a r c a

.

de Ja r a- dir Watzko; Hamilt0n implantados, os examest mento, prOVOcando em
máximo. de cada equipe guá do Sul, haix(:>u E- Garcia. Renato José Bor- admissional, periódicos e algumas delas, adesca.
deverão .. participar da ditaI, datado' de :-23 de' tolini, Céj.rmerri Maria demissional, a partir de pitalização, para a com
reunião que definirá os -março, convocando; . de ,- Vailatti, Dorotea P. de. ío de abril. deverão . ser 'pra' dos equipamentos.
tumos do certame. conformÍdade com a le-' SOu:z;a, ,Carlos Alberto de competência' do em-

.

g'ÍslaçãQ prOcessual 'pe- TOPlazeIli e José Eraldo pregador. Isto implica
- O deputado Paúlo nal em vigor. os jurados Vilas Boas.

que não mais serão for-
Bauer, requereu, na Aß- sorteados que c.oPlporão nlecidos altestados médi-
semblé1é\; (,im�iaJtas 'pJ;1O- o Conselho de Sentença Estes jurados -foram

cos na Unidade Sanj.1áriavidênCIas 'nO' seJitido ide' do Tiibunal do JúH da designados pela justiça para efeito de compfo
que seja, reslalUrada. .a, Comarca no ano' de' ,1987. para atuiiÍrern nos' dias vação na� empresas'.UuDiinação'- no' trevo que Sã<)" eles: Reinaldo ··Mura· 09/abril/87 no julgamen-
dá ácesso Cl! Jaraguá dO' rgl !Júniot,,' Evilási6 Var- to do acusado Antônio
Sul, na, BR-l0l/BR�280 gas, Tarcisio Küster, 'Luiz ·Torezani, dia 14/abr'il/87
Entende o deputado que Luchin'i," Filho, Gelásio de Antonio Gualberto Pe·
o pagamento do consumo Campesttini,

,

Maitsa
- Stre� tetr�'

- -

é diâ
- _"

2 f/inai,ol87
de energia deva ser do be de Matos, TarsO Ál- no Julgamento de Dlnar

DNER, uma vez que o tre- varo Piazeta,. Carlos E-, te Bueno da Rocha, todos
vo acha� localizt!:rlo em !i-a's Vâilàtti, Valmor Jo- 'iFri:ciando às 13 horas .

.

��a'�i�::'L:�:n:� JARAGUA MIUlÖES �E:CRui�ßß�l�}M�ITO SUOR,

.

QUEM DERA NÃO PRECISASSE DE NOS E PRESCINDIRJAMOS DELE

Os hospitais' da. Cidade
_, São José e Jaraguá _

iniciaram a contagem re

.gressíva para o' descre-
denciamento do Inamps,
rescíndindo o convênio
da . assistência médica

hospitalar Ieee a situação
insustentável a que fo
ram levados em víste do

baixo valor da diária

(Cz$ 74,95), .quando
'

verdade o custo é de
Cz$ 288,37. Déficits foram
se acumulando e a me

dida extrema prejudica
rá sensivelmente toda ii
comunidade jaraguaen�e
que ficará' . privada de

internações previdenciá-

... Deve entrar em ope
ração na.. próxima sema

na, o Posto de Saúde Mu

nicipal no Conjunto Ha
bitacional da Cohab, nu
ma das residências ce

didas pelo diretor de .0-
, perações da Companhia.
O atendimento será pres-
tado por dois médicos,
enfermeira, secretária . e

zeladora,' O Posto de
Saúde atenderá uma

vasta região e um uni
verso considerável de

moradores das imedia
ções t.

Guaramirim.- eslá na expe'ctativa

Outra questão aborda
.da foi a inconstituciöna-'
lidade _da cobrançÇl da

'

.

taxa de iluminação . pú
biica, qUe tOdas as Pre
f�ituras cobram, via con-

.

ta de luz da Celesc.. A
O comunicada foi diri- entidade, em oficio, vai

. gidÖ a

.

Assöciáção' Co- ill'güir acerca dos proce
merctal e Industrial, que di:inentós' ii serem ado
oportunamente convi�a'.' tado� �oravantE;! face. ao
rá o secretário de Desel1- fato, nova que se apre·

. volvimento Urbano e sei)ta.

'IRTIMI
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ARTE ,bRAtvtA\I'ICA "'"

Com 23 horas dê dura
ção ,a Pundàção Cultu
ral e o Sesí com o apoio
(ia SCAR" "promoverão ARTE DRAMÁTICA. ,IJde 02 a 08 de 'maio, o

Do programa eenstam' o
Curso de Arte 'Dramáti- r'econh�en!lo' corporal
ea. em Jãtaguá do Sul, e 'expressko, ímprovísa-
'que será 'dirigido pela cão técnica e vocal e [o
'atriz de teatro e eletví- gos dramáticos; As vagas
são Margarida Baird, uma serão li.mifadas 'e a-s ins.
das expressões da 'arte, criçõeS poderão ser, felcênica no Pais .

tas na Fundação Cultural
de Ja"raguá do Sul (Se-

ROTARACT t3MPOSSA cet) .na Av Getú�o Vax·
, ,". ",

. gas' 503 _ .Pone 72;.0888:'
Durante, "janltar festfvo ". ,

' ,
,

,ne Parque Malwee, o, LEI SARNEY _ O pro-. BIBI KOLHBACH O
'R0taract ,Club dê Jàra- tessor e secretárío de empresário e desportista
guá, do Sul,,, presidldo

"

Cultura e Turismo" Bal- Wilson "Bíbi" Kohlbach.
,per' Hélio Chiodini, em- 'dtiino Raulino, que troca foi homenageado, día 20
possa quatro, novos mem- idade' día 3 de abril" par em Bauru; com um tro
bros: C�rl.os Augusto, de ticípou dia 27, em Flo- féu, reconhecendo e seu,
Souza, Ligia Werner de ríanópolís, de um curso apolo ao esporte. O No-
Souza, Stgmar . Schuster de orientação sobre os roeste,' de Bauru, que a

e Vera Senff. Outro ro- incentivos da Lei .Sarney ,Kohlbach patrocina, tam'
taratian� que, reassume, aplicados na arte e 'na bém homenageou-o me
as- funções, apos' afasta- cultura. Os subsídios ob- recídamerrte. Nêni Wo11
mente de um ano' (estava tidos' foram" valiosos.

'

Hinsching e Wilson a-
na Alemanha]; é Sigma,r"

'

companharem o Bibe.',
Reeder. Ao .aconfeclmerí 'NOITE DE ARTE. 81
to, .mercarão p�Se!itça A consagrada artísta . C.A. BAEPENDl·_ O maís
membros do Rotary local 'plástica catarlnense 'Nint 'tradic'lona. clube social,
e do Rotereet do Distrito 'e a Secretaria: da' Educa- da, região elege segunda-
465. I

'

,
'.,

.

ção, distmguiDido a colu-
.

íeíra, dla 30, a nova di-
na com uni, convite, em,· r'etoria.' João Batista

.

'comemoração· a'OS 14 Prim deverá ser confilr-
anos' : d� pintura... cont, ,a mado DJa 'pres�ên�a 1

Trazé:n<;lo�· alegrias aos,
: vefnissage 'dla: 14 d� subsititU:indo' il! ReU.nier

, pai!)' Tácio (Soraya Mösi-
'

abrir, às 20 hOl"as., A ex- Mod['�. Com, um patri-.,
marinj, ,Cubas _'e aos, ma-, posiçãQ ficärá àb,erta' Da mÔnio invejável €I saúde '.

ninhos Tâcio JUnlör '� SE, Ide 14 a, 30 ;qe abril estáv.el,' Prim, certainen
Bruno, nas_ceU dià 16 çle

'

gulu-se jantar em depen- tei cumpp,rá' ótima ges-·
março, às '15h10, '� l\1a-' Agradecemos.' , tão, no clube.
temidade' Carméla" Outra

'

'na, Capital,' LeonardO' For SUCESSO '_ Reves� NO ANHEMBI O Gru
. MoSimartn Cubas; peSaii�' tiu�se, de êxitö o

, primei-· ,po' 'weg, através dá Weg,
do 3Kg6é�,' Ei 49dn. Os' ro encontro de empresá- Máquinás e Weg Aciona-.
áVÓS", '(Es,tei))

.,

Cü!:>as, _

e 'rios do. ano, dia 25, mar- mentos, está participan
Air.ton (Madriª, Helôísari'

'f

cado. com a cônférência. do , de'Sde· o dia· 25, até
'Mösimann' e' 'os; bisavós do 'Prof.. Gesner' Vieira o dia 31 da. 13� Feira E-

, (Alyaro) ,Natália Maia· e cuja vinda a Jaraguá' foi letro-Eletrônica, ,tio Par-i
ROS<J:Me,de�r@$' ip&�tict�m: :,patrociuada 'Pê1a.) Marisol' que ,de E�pos.ições An
tam.bém das aleg:das com 'Após à cohfêrênda,' ,no hembi, em' São 'Paulo" •

.a chegada do nov:.o inte-, ,Centro ,Empresardi;ll.. ,
se-

grallte 'êla 'família. A \ to- '-Conferência Distrttal: em

dos, nosso's parabéns:' e,' dêneias d<) C.A. Baepen-
muita, ,saúdé:ao 'pri:ncé� di.', ,,' "

, pe�nhO�
. -,

c;oNF. DISTRITAI,. :_ Ro·,

mentes de " Rogé�C) �.
,za ZtmIMarlise Pic_ol1,fi\$ ;

, 11, horas, na M�bili, e,.' às.
, 1ft rQ],-a� nä ,Barrá, i de

Ceree.de 4QQ expositores" _'Walte" ,- ��pas{MjiJap, -

marcam presença e é es� Bussélll'el�o: Dia
_

27,
, �à

perada a presença de 150 �a Zim/_M.àrlise Pi�coli. às
rilil, vlsihmtés. '

' ,Raniós Marileiie Kath.

& Informações

CH.EGOU LEONARDO

., .:.

Maria
., -

o ponto élegante,· cÍe vesti� bem OS ,seus pim
polhos. Agora na Mátechal Deodoro, 819, a sua
espera, "sempre 'coJu aS' ú'ltiméi$ , no"ida�es"

.:..-

''':,'.161a8;'
:

relógios,' ,pul�eiras�;', anéis, ,�Jia:nças,
prataria",:,artigos em ouro e tudo<> m,als, 'para
p�esentes. na'

" .
,

, :Relojoaria.,
'

,
BVênida

",Marech:;ll Depdoro 443 e Getúlio Vargas ,hO 9

tarfalllos' i!éU·ãg.aens�,
preparam-se para marcar

presença .maéíça nós días
24, 25 e. 26 !die' abril, .nä
Conferêneâa �itsrit,aI, em

Itajaí, para prestigiar O"

futuro ,governàdor do

Di's,Hito-1465, Mario Sou
sa. A propósito." día 4
de abrãl, Jaraguä do Sul
.sedía um Fórum' Rotário,
com onze clubes

, Procópio' Gomes, de
Oliveira, 227

CINE JARACUA _ De D.R.Ö.P.E.S. �,Nossa'
sábado (2&) à quinta!.. companheira de trabalho
feira; 110 eine Jaraguá, o Yvonne Alice, recebeu'
fllme "Comando, Delta.t'J'� quarta-feira 'grupo de a- r

E de 27 (sexta-feira) à 31. - migas, para um lanche
de março (te�a-felira), em sua

" residência., / //
às 22 horas, o fUme por- Pela quarta. vez, �a 'Weg'
nográf1có "Meu' IQ,aI'ido,\, participara, de 28/junho
meu eavalo", .eensura 18 a lO/julhO, no Hilton Ho- .

anos. Será exigido.;" na tel de Washington, da
snttada, doet(mento deI' Eil$, Conventíon; expon:�'
identidade, A flscaUzação do vários motores da sua

�!erá rtgj1dBJ. .Iínha.

FLUTUANTES Sexta- COJAS O' Circule de ,

feíra : (27). 'comemorou Orquidófil.o de J:a:raguâ
seus 15 anos, com reeep- do Sul está 'convidúndo

ção no Baependí, a. jovem paira uma churrascada de

Crístíane, filha de Raul confrat�mizaçãQ, dia 11

e Ivone Drtessen./ /, Beira; de abIjiI próximo, UQ·
Rio Clube Ide Campo rea- Parque· Mailwee� A,grade-I
.Iízará em maio, dia 8, a ,cenios a lembrança .

festa do seu décímo-quín- DISNEY'� Assumindo ,.
a

to 'aniversârió, com baile direção �a Lanchonete
musicado pela Banda 4� Disney, defronte o Co

Redenção .
.(

,

légio SãO Luis, o amigo
Altair, a quem desejamos

CASAMENTOS _ A nos-' sucesso. O bom, atendi
Sé!. agenda branca deste

.

mento é a tônica dos '

sábado reg1str.a os casa;,' 9'elfviçosi ofereCidos.'
'

Chegou ULna nóva

opção em Jciraguá '

, dÇJ Sul

. GATO BRINCO,
BAR.E PETISCARIA

Barão !io Rio Branco, sala 4
FONE: 72�2607

'Carinf)oso .
,�,:-

A "ROUPA INFANTIL. .

., !.
." ".. , ....

Está linda e barata a növa fléOLEÇÃO
INVERNO DA CARINHOSO"'.

DE. ;

� ,.- ,...,.

_Getúlio Vargas,97 _ Fone 72-1155
_Marechal Deodoro,' 882 _ Fone' 72-0802,

-

la�o �app Modas)
(ao,
.
, ,

Visite ª Çarip,boso e

�lp.til jlJJ1leza

"

Mamãe. C()r�ja
SeWi ,flIhos merecem uma loja só para el�.�

Loja ,Mamãe Coruja .o tastel(j ·de sel� rei�inho el ;

sua princesinha. Enxovais para, beb,ê, r(lupas ,in,. ",.
[anto-jUvenis, perfUmes, bljouterias, artigos ;par�
pr{\.senle,s..; ,

.,. •. .' .. ,

"
",', ",'

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

,,"
-. -. '. �.

,,� • ': I
1

-===�====��================�======�===-�------------�------�--�---�------------��--��------------�.,
.;,

Sorveteria Ki-Delícia - Em Jaraguá do Sul, uma npva 'opçã� par� você. '...
'

.

"

,

Venha,' çomprove e usufrua das saborosas sensa,çõQi; Ki-Delicia.
Aceitamos encomendas para festas, aniversários, casamentos e o.��
tros á;C'0'nte:ç�l\tlentos." .

;, ..
,

,. ,. , .

"

"

...•. ,

. '. �. , J
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'Secrelària 'de Obras alua em mais de vinle frenles" de. Irabalho
,

,

•

-. 'T -. �

A" secretaria de Obras días estará concluída.· uma sala de 80m2 e na

e VlaçãÖ do' Município Na rua Frederico Barg Escola- Orestes Guimarães
mantem maís de vinte: (próximo a, Müller Trans- de Ribeirão Grande da
Ú)ente� de trabalho exe- portes) 'Jöi iniciada a Luz (Sons Tifa), o prédio
eutando obras civis, de construção de um· bueí- atual vem sendo substí-
arte .pevímentação, a- ro . celular de 3m�3m, tuído por alveneria, com
bertura e retificação . de 40m de extensão, . no área de Il'Sm2, ao. passo
estradas. No Braço Ri- qual : serão consumidos que ,na Escola Alberto,
beirão Cavalo (Nereu 100m3 de concreto, obra Bauer, duas nOvas .selas
Ramos}, segundo ó se- esta que eliminará os a-' t244,36m2) e na Cristina
cretárío Afonso Piazera lagamentos que ocorrem 'Marcatto, .quatro 'sàlas
Neto, vem- sendo cons-, com as enxurradas. (501m2) vêm somar as

truída uma ponte em Várâas escolas] muníci- construções já existentes
concreto armado, subs- pais estão em üb ras. Na Dai mesma forma, na

tltuíndo a de madelra
.

Erich Blosfeld, em Aguas - Escola São Judas Tadeu

carregada com as enchen Claras, Ilha da Figueíre, duas salas estão sendo
tes de fevereiro. Em ,45 vem sendo ampliada, com utilizadas todavia, as

construções r e s t a n t e s

prosseguem com previ
são para término no mês
dOe julho. O terreno da
escola será totalmente
murado .

e acba-se em fa
se de conclusão a cancha
de '

esportes polivalente,
com 540m2, e uma arqui
bancada com três lances
,aproveitandQ a aclívida
de do terreno,' está pro-
jetada. A cancha será de
uso comunitário.
Na Barra do' Riö Cer

ro, informou Afonso. Pia
zera Neto" a Oficina Mu

nícípal está .em constru�
cão e já se 'ence>ntra em

uso as gara�ens ,ê fábrica
de tubos ,onde esta . se

mana foi implantada uma

ponte. rolante,' posstbilí
tendo, com isso, o aumen

to da produtividade. Nó
,Cémitério Municipal, on-

(tlJ Imobiliária
Creci n" 1174/ 86 .protocolo. Av. Mal Deodoro

60LFone 72-2872 ,
.

-
.

VENDE - COMPRA - ALUGA

VENDE:_sE.
'- 1 terreno cl 7.500m2, com casa, na rua Domín-

gos Rosa (Boa Vista) .

_ 1 casa cl 160m2, rua Arigelo Sehiochet, 298

próximo Beira Rio
.

_ 1 chácara cl 67.500m2, em Nereu Ramos, fren-
te para asfalto. .

... i apto. Edif, Jaraguá, 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 2 banheiros.

.

_ 1 casa cl 90m2, rua Domingos Demerchí (Vi-
la Nova).
..:.. 2 terrenos cl 600m2" na entrada de Schroeder.

;HermesMae,ed,o,entrega a primeira'CHX-75D em Jara1uá :

A eBX-750F e a equipe de venda e oficina
.

da HM-:- Motos

Já chegou a Jara- dela a' motocicleta mingas da Nova, 78), J

g\lá do Sul a mais co- mais avançada do' País onde
.

estaremos aten

biçada motocicleta da Aproveitamos a 0-. dendo com uma me

atualidade. Trata-se do port,unidade paI:a con- Ih01; iriifr,e:(es'trutúra no

modelo CBX-750 F,· 'vidar a. distinta cl:en- sêt'or de peças, Honda

ano 1987, ,que mantem tela para br:evem€lIlte Way ,e. oficina com

as�eguradàs ets carac- cónhecer em novo en- uma,· equipe de mecâ-'
..

ter'ísticas do modelo' de'reç6' as novp_s e mO- nicos treinados pela
anter,ior, anó 86. Alta' dernn:s' inE�ala\ções da Honda.

tecnologia, potência e Loja Banda, junto a

sofisticaçãü, que fazem HM Pneus (Rua Do-

de localizava-Se a fábrica. Ur da interseção da rua
de tubos, o terreno vem AngelO Schiochet, as

sendo murado. rues Marina Fructuöso e

Em termas de pavi- laterais' vão receber tu

mentação, segunda rella-
.

bulação, para início pos-'
to do títular da Secreta- terior do. calçamento.
ria de Obras e Viação, No setor rodoviário,
as équipes' de calceteíros. foram terminadas as 0-

executam trabalhos .na bras de alargamento, re-
.

regiao da rua Joínville tífícação.. e ensaíbramen-:
(imediações' do Colégio to' da' Estrada Francisco
Heleodoro Borges), na de Paulo e procedida a.

rua Prefeito José Bauer, macadamização na Vila
em direção à Cohab, na Lalau e Ilha da Figueira.
rua José Ernmendoerfer e Ainda na Hgueira,' a es

na rua Maria, Ubelina dá irada de acesso à Pedrei
Silva, que é a continua- rà Rio Branco sofreu uma

cão da Antônio Carlos gama de melhorias, am-'

Ferreira. E para receber
: pliando sua segurança e

idêntica melhoria, a par- trafega?i1ida�e.

,Deputado p,ede atenção a Jarauuá'
O deputado Aderaar ligação asfáltíca de Ja

Duwe, fazendo a estréia raguá 'do Sul a Pemero
na tríbuna da Assembléia de; A· ligação asfáltíca
Legísletiva '110 dia 19, entre Corupá e São Ben

ré�s:al�ou o importante to do Sul' (em obrasi.. O

papel ao município' de apoio dos órgãos esta

Jaraguá da Sulcno eon- duais. e federaís para um
texto sócio-económico do urgente plano de habita
Estado. Frisou' o deputa- cão que amplie a capa-.

. do ,que Jaraguá do Sul cidade de moradias, que'
iniciou um processo' de é' .crôníco e, ainda, a ex-'
colonização atreves ' de paasão populaeíenal

'

es

um engenho de cana às t4 ,a exigir, segundo o'

margens do río Itapocu e parlamentar peemedebís
rapídemente �e transfor- ta, a melhoria. da presta
mau em importante pólo cão de serviços, tais co

de desenvolvimento, a- mo educação, saúde,. e

grícola.O processo de nergía elétrica, telefonia'
mdustrialdzação teve mi- e, segurança pública.
cio na década de 70 e PAULO BAUER

hoje com uma população Paulo Roberto Bauer,
estimada de . apenas 70 deputado que também
mil habitantes, é o ter� representa Jaraguá de>
ceiro parque industrial e Sul na Assembléia, teve

.

terceiro arrecadador' de '. aproyéido rlequerimeIito
ICM de Santa Catarina. Mi:nistro das COmunica

solieitando' 'que 0 càrgo
vago de PresideI!te ;<\la
['eles<; ,s'�ja preen!chido
}Ocr ca.tarmense, qualiti-'
cad«;) . tecnicamente pela
famiharidade do setor de
comunicações.

Duwe arrolou algtlmas
reivindicáções "antigas e

urgentes" para, '0 muni

cípio como: o asfalto do
acesso à segunda ponte
sobre o. rio' Itape>€u; A

METALÚRGICOS,

Op,osição_lança Carta dre Princlpi,os,
As chapas que dispu- luta e ,unidade sindical.

, tarn.' a direção do Sindi"
cato dos Tr-abalhadores A Carta de Princípios
nas Indústrias Metalúr- defenda a. ampla liberda

gicas, Mecânicas e do de de expressão das ' 0-

Material Elétrico de Ja- pilliões, ação de ,comba
raguá do Sul· in.tens.ifi- te a todas as formas de
cam a campanha 0bJeti- expllor'aição, sindicaliza�
vando as eleições már- ção de todos Os inte

eadas para os -dias 9 ,e '10 grantes da classe para o

de abril. A chapa Oposi- forta,�,eC'imento,! ma i o r

ção Metalúrgica, enca- organização e· autonomia

oeçada par Luiz Cados fi,nanceira db SinäicatO' e

Buzana, . está distribuindo além disso, a délesa' da
novo panfleto à cJasse, lHlidad!e da-classe traba-

_ destacando a, Carta de íhadora. na luta pOl' selis

Princípios, embasada na objetivos .

imediatos e

luta por um novo Sindi-
,

históricos,
.

,promovendo'
cato, através da demo- igualmente a

.

o:r;gahiza
'crada, ação sindi�p_l,., çãO desde Os locais de

eleições -s6.ndicais, slnd!- trabalho a�é uma central

calização, sindicato de .sindiCál.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J\.NIVERSA.RI.AtJ.TES-
Edital .15.362 de 17.03.87' torneiro, natural de Ja-
Jorge Luiz Ewilld e ve- Pruela'mas' de Casa'menlos raguá dó Sul,' domiciliado

Fazem anos hoje: 28 nílde Macêdo Sél/1ttana e residente na Rua . João

$r .. Josá Finta,. si" Rolf Ele:, brasileiro, solteiro, MARGOT ADELIA GRUBBA LEH...'\1ANN, Oficial do Rre.. Carlos Stein, nesta. cída-
Porath, Sr. Mário Voigt, auxilfar

"

admíntstratrvo, gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, .ßs� de, filho de Mario Uller
Sr.. Liberato Pommere-' natural de Guaramirim, tado de Santa Catarina, Brasil. faz saber Que compareceram em e de Jandíra Gadottí

.

I Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
níng, Sr. Reinaldo Bogo, neste Estado, domicí íado habilitarem para casar, os seguintes;

. UIler. ,

Sr. Gilmar Zonta, Masía e residente na Rua Jor- Ela. brasíãeíra, solteh�a,'
Elizebete Pedrotti, Ema ge Lacerda, nesta cidade tecelão, natural de Rio ada e residente na Rua doméstica, natural de Co'
Kanzler, Cíntia, filha Cé- filho de Theobaldo Ewald do Sul, neste Estado, do- Rudolfo Hufenuessler,. 50 rupá, nesta EstadQ, do-.
lio (lngríd) Rengél. e de Bemadete Franze- mícílíado e residente em nesta cidade, filha de miciliada e residente na

Fazem ,anos dia 29 ner Ewald. Jaraguä-Esquerdo, neste Rudolfo Hoffmann e de Rua Victor Rosenberg;
Sr. Donato Seidel, em Ela, solteira, ' estúdante,' distrito, filho de Alexan- Alona Meier Hoffmann. . 322, nesta cidade, filha

Corupá, Sra. Maria Lui- natural de Nortelândia, dre Soares e de Dorací Edital 15.367 de 20.03.87 de Antonio Busenski �
za, esposa .. do prefeito Mato Grosso, domiciliada Vicente .Soares, Curt Adam e Marlets de Maria Busenski.

Durval Vasel, Sr. Flori- e residente na Rua Jorge Elar) tírasíleíre, solteira, Gonça�:Ves F'.OOrentiino
.

� Editrrl 15.371 de 24.03.87 I

rival Físcher.. Sr. Evaldo Lacerda, nesta cidade, auxiliar de 'escritório, na- Ele, brasileiro, solteiro, Jose, Vicente da Costa e

Meyer, Sra. Elísabeth filha de Felipe Santana e tural de Jaraguá do Sul, motorista, natural de Ja Josefa Kasmtrskí
Horst Benetta, Sra. Ma- de Maria

i Antonia de domiciliada e residente raguä do Sul, domiciliado Ele] brasileiro,
.

solteiro.
ria Salete ZanglHillini..· Macêdo. na Rua Henrique Mar- e residente na Rua Seve- lavrador, natural de Ja-
Dia 30 de março

.

Edital 15.363 de 18.03.81 quardt. nesta cidade, fi- rino Schiochet, 20; nes- .

raguá do Sul, domícilia-
Sr. Ademir Fodi, Sr. Jú- Jose Pedro Soares e E- lha de Max Roberto ta cidade, filho de Erwin do e residente em Ha--
lia Gadottí,

-

Sr. César vanlir Schug Schug e de Alciria Frei- Adam e de Hilda Friede- pocuzinho, filho de Al-

Dias, Sr. Marcos Junkes, Ele, solteiro, brasíleiru tag Schug. , mann Adam. fredo Ignácio da Costa e

Sra. Cecília Rowe
.

Lip-
' Edlital 15.364 de 20.03.87 Ela, brasileira, solteírel de Helga Tribess da Cos-

pínskí. '

Elínor Cipriano e Tere- operária, natural de Apí- ta.

Dia 31 de março Dia: 08 de março zínha Dalcanale una" neste Estado, domí- Ela, brasileira solteira,
Murilo, 'filho' Márcio Aíessandra, filha Rícar- Ele, brasileiro, solteiro, ciliada e residente na operária, natural de Mas'

(M Ô � ic a) Menegottl do. (Marilda) Puff comerciante, natural 'de Rua Carlos Eggeít 193 saranduba, neste Estado
Schi:il'lkie, Sra. Ursula Dia 11 de março WitmaFsum, neste Esta40 -nesta cidade, filha 'de domiciliada e residente
Steilein Brandenburg; Sr, Suelâ, ' filha Valdecir domiciliado e residente Arnaldo Gonçalves Ri- em Itapocuzínho, neste
Aluísio Junkes, ValdírljaJ (Helena) Peru'ar-Ides

'

da na Rua' João Jenuário cardo Florentino e de distrito, filha. de Alberto
Martins, Sr. Walter Silva.' Ayroso, 3886 nesta cidade Juventina Leite Floren-· Kasmirski e de Maria

Schütze, em Corupá e Dia 12 "de março filho de Raul Cipriano e tino. Madalena Sisz Kasmirski

Sr. Waldíno Mayer, em Tiago, filho �EIQi (Dora- de Joana Cipriano. Edital 15.368 de 23.03.87 ,EditäI 15.372 de 24.0387

Curitiba e Jair Franke. cy) Correa: Jackson Ela, solteira, brasileira, Amm1ldo VolJ:il e Ma�'la Fridolin, Voígt e Valneí-
Dia 10'de abril Alan, filho Luiz Carlos, índustrlária. natural de Salete Ranghettí. de Teil'eslnhrr St�nghen. I,

Alexandre José, filho (Marlene) Pereira. Jussara, Paraná. domici- Elle, brasileiro, solteiro, me, brasileírcl solteiro,
Amauri (Valburges

'

SaM' llla,13 de mar�� ;.
líada e residente na Rua tintureiro, natural de eletrotecníco natural de

lete) Jacobi, Sra. Onda. Ana paula.: fll;ha �ldl,O João' Januárto .Ayroso, Massarenduba;' neste Es- Schroeder, 'neste· Estado.
NageiJ. Zanghelíní (Coru- �Sandria) �QdeI� J��>�ei, 3886, nesta. cidade, filha t�do, ,domiciliado e re- qomiiCiliarlo e 'ref.:J.en{e,
pá),' Sra. Elfr'ida Harmel fIl.ho HelnZ (Zelenna) de' Valmor Dakana�e e

.

sldente em Massarand,uba na Rua Epitacio Pessoa,'
Salai, Ev-andro Luís Bar- Baehr.

_
de Blandina Michalak neste Estado, filho de 352, nesta cidade, filho

tel Jair A. Maba Daui- Dial 14 dei murço, Dalcanale. ,Avelino Volpi e de Ce- de Egon VOigt e de Hil-
el 'Simon Márcio 'Ewaid Lauto Júnior, filho' Lau- Edital 15.365' de 2003.87 cUia Volpi.. degard Fritzke VOi-gt.
Sra. Leo�eUe Lawin Lan ro (Ma. Sueli) Radtk�; Ja�r' Antonio Perito e Ela, brasileir.a, solteira, Ela, brasileira, solteira,
ga, Sr. Rudi Müller1 em Crist_i�no, .

- filho LUlz Sônia· R�quel
. Papp costureira, natural de auxiliar de escritório, na-

Corupá. (�erezmha) .

Augusto. Ele�, bra.sileiro, solteiro, Luís Alves, neste Estado tural. de Jaraguá do Sul
Dia 02 ·de abril DIa 15 de março '.' representa,ute ,comer.cial domicil!_ada e residen(e domiciliada e res',dente
Dr. Arold0 Schulz, Sra. ·Inld'ianiarla A1(éú\=ddil,.n- natural de Nova vene7-'l na Rua JuliO Ferreira, na Rua Amazona!:, 94,'
Denise Fischer Martins lha ValdeClr (MeJan1a) neste Estado, domiciliado nesta cidade, filha de A- . nesta cidade, filha' de

püttjer, Sr. TheQbaldô· �lrasius; Ma�r�cio Luí�, e resIdente na Rua Frc�-' delino Veg.ini· Rangh\etti Dario Stinghen e' de Oti-

Hagedörn, , Sl'a ,Marize f1�h9 Gerv:aslO (I��l1l) derico Curt Alberto Va- e de Olanda Ronchi Ran lia Demarchi StinghÉm.
Rosane Ballock Lescowicz V:ue.Lra; Ca,hana" fuha Vasel, 364,' nesta cidade, phetti.··: Editcl 15.373 de 24.03.87

Sra. Ivone esposa de Geli:[�,dO (Ma. Aparecida) filho de Otavi.o Hérme- Edital 15.369 de 23 03 87 Valdir 'KiéÜkows;ky e Do-

Raul Driessen; Sra. Wil- Per'euJa. negildo Perito e de Au- R'lul Lllh Lessmann e lores Maria Le,.,.kowlcz

ma Krause, Sra celestina Dia 16 d emarço uOlfa Mart�nello I;'er:to. CJaudeli Herlei Ele, brasileiro, solteiro"
;BorcheTs, Sr. Vereador Gilberto, rfilho Paulo

_

(Il- Ela, brasileira, s[llte·.ra, �le, ?:asHeiro, !,.olteiro, operador de máqu'na, na

Mido Krutzscfl' J,eisse sal Todt; Ellen· C '�ristiane escriturária, natural de mdustndl. 'natural de tural de Jaraguá do Sul
Karina Bauer.

'

filha H)ldemar (Isa) Hof- Jaraguá do SUl, rlomic"- Jaraguá do Sul, domi.ci- domiciHado e residente
Dia 03 de abril fmann; Erondi Carlos" fi liada e residente na Rua liado e residente na Rua em Garibaldi. ne s t: e

Prof. Balduino RauEnd lho Eroridi (Míiiam) Lo- Angelo Schiochet, 68, 29 Oe Outubro, 60, nesta distrito filho de Antonio
Sr. Aldo Bartel, S;a pes; Greiciele Tereza;, fi- nesta cidade, filha de cid:ide, f,ilho de Gerhardt. Kiatko�ky e de Geno

Waltrudes Tomasel'li, ·Sra lha "Francisco (Te!l'ezinha) João Papp Neto e de Ce- Alfredo Er�"in LesSlIllann veva Tissi Kiatkowsky.
Aletina Maria Tomaselli, SohlOo'het . cHia Pedri Papp . e de Irmgard Kienen Ela, brasileira, solteira,
Sra. Cristina -Zaoella ma 17 de março EditiJl 15:366 de 20,03.87 Lessmann. costureira, natural' de

Klems, Sra Asta Splitter, Gudrun Martinà,
.

filha' Vilmar 1\1aurício Lickfeid Ela,
.. bra,silei_ra,. �o�teira, JaF!.guá do Sul, domici-

S I ')r 11' N o r b e r t o (Elud'gard) e Mal·lice. Hoffmann aUXIlIa d' e t r o na
.

ra. racema omase 1
1 '

. r
.

e scn o 1 , liada e residente em Gan

:eassani, Júlio Roberto Gutz; Jositnar, filho Pqu- Ele, brasileiro, solteiro, tural de SchrOeder, nest� bá.ldi, neste distrito, fi-

Rodrigues Edemar Eg- lo (Ivone) Koehler;, Ja- auxiliar de escritório, Estado, domiciliada e re- lha de Silvino Leskowícz
gert. Olí�ia Ehlert Fer- naina, filha João ,(Valí- natural de Jaraguá do sidente na .RUà João e de Maria Fodi Lesk0-.
naildes, Darcy E.hlert, em '

sia
..
) Orzehowski. Sul, domiciliado e resi- Doubrawa, 167, nesta ei-

D 19 d t
wicz.

São Paulo. la' eI mal'ço dente na Rua Augus o dade, filha de Herbert
. Jíerii AdJjlano, filho Sil- Germano 3i)ão Hanem"lnn Heinrich Arthut Hertel e E para que chegue &0

vestre (Avelina)
.

Micha- 109,. nesta. cidilde, filho de Edi Beita Paulina· Zils conhecimeIlto de todos,

N�SCIMENrOS
__.I� lak; Jefferson, \f\ilho Da- de WilheJm Liekfeld e H�rtel. .

.

man<;lei passar o presente
rio (Ma. Terezillha) Jun-. Ida Marquardt Lickfeld. Editcl 15.370 de 24.03.81 Edital, que será publlcado

Dia 07 ide março '6
Sandra Taíse, filha Ro- kes; Henrique JOão, fi- Ela, brasileira, solteira, Adilson Uller e Meraci . pela Imprensa em· Car, ,.

. lho Tarcis'io l.i/Marilúcia)· lindusltriárta, natural de Busenski rio, onde '!'lerá afixado du·
lando (Ursulin.a) . LeltQld \

______�?'{"'"',..;..�!-.".'f....,""�t....;....'
__K_üs.ter. Jaraguá do Sul.. domici- Ele, brasileiro, solteiro, r;mt" 15 rtlas.

o e spa c h a n te· L ú c i" o
-

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEíCULO, NAS MÃOS DR QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. .

.

.

.

FUNCIONÁ JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGuA - AV. GETULIOVARGAS, 26..;._ FONÉS: 72-1261
12-2078 FALE COM O LÚCIO E RETORNS·SEMPRE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundação Cultural de Jaraguá lan_ça Concurso- de
. Declamação

A Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul está
lançando o 2° COncurso
de Declamação, instituído
pa�a inc�ntivar' o gosto

xito tem garantida a berão éêrtificados de
participação na elimina- participação comunítéríä;
tória seguítne, desde que e um prêmio especial se
cam nova poesia. Na fí- 'rá conferido, no valer
nal, segundo o regula- de Cz$ 500,00, caso a

mento, será necessária a �interpl'\3ta,ção .merecedo-r
intervenção de nova po- ra do 1°, 2° e 3° lugares
esía. I seja de uma poesia' de
A premiação já está. autor catarinense .

definida :1° lugar Cz$ 3 As inscrições, para ca

mil; 2° lugar Cz$ 2 mil; da uma das eliminatórias
3° lugar, ,Cz$ 1 mil será feita na Secretaria
além de coleções de li- de Educação, Cultura, Es
vros de poesia e meda- porta e Turismo, medi
lhas de oura, prata e ante preenchimento de
bronze, conforme a elas- formulário e entrega de
sificação. Todos os par- cópia da poesia a ser

ticipantes da final rece- declamada.

pela poesia e .despertar senvolvído em duas eta
novos valores na arte de pas,

' com
.

'eliminatórias
1n!terpretar, aberto, índe-. tecer nos días 12 de
pendente de sexo Ou ida- bados às 10 haras, nas

de. O Concurso será de- Feiras de Arte e Artesa
nato. Asi eliminatórias, '

jii definidas,
.

vão acon

sempre no, terceiros sá
abril, 16 de maio,' 20 de
junho e a final, no dia
18 de julho, na abertura
dos festejos comemora

tívos aos 111,anos de
fundação da cidade:
Por eliminatórias serão

classificados, pare a fi-
nal, três candidatos, mas
os que não lograrem ê-

AceilalIlos
encomendes

Tome maís delicioso o seu dia-a-dia .. Aceita
mos encomendas pera brigadeiros, tortas salga
das pastelões e empadões.
Av. Mal. Deodoro 903, 1° andar, Apto. 203,

'Eq.ifício Píccoli. Föne, 72-2730, com Sra. Eel.

. ,'� ,..:

-.'�.
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. �
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.
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�
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.
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-FaloOPPU'S
Vídeo Clube.e Locadora

SOM e VIDEOFOTO
PROGRAME O SEU " LAZER ASSISTINDO
BONS FILMES. DRAMA, COMÉDIA, SUSPENSE
DO JEITO QUE lHE .CONVEM, NA (1)ppu' S

_

TEM. MAIS DE 350 TITULOS A SUA DISPOSIÇAO
Av. Mal. Deodoro 252 _ Fone 12-0261.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul .... S�m�1na de 28/03' a 03;04 de. 1987

"ADVOGADA
Dra. Aurilehe M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
. ventänos -. cobranças -e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - salá 4 - Fone 72-2711"

,Escritório Contábil ·Gar.eia
CRC-SC sob nl? 0075

-

-

Escritas fiscais' e contábeis
- Imposto de Renda
- Registro de Mícro-Bmpresà

. Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Revele seu filme a cores e ganhe destonto ds 30%
mal!' uma ampliação d(;! 20x25 é um álbum COlUO

brinde.

XEROX _ APENAS Cz$ l!OO
Foto Center - Galeria Dom Prancísco - Sala 05

Cenler Lida.Folo

11_...\..
r

PERSIANAS • GOX • ESO. DE ALUMíNIO ....

:P·ERFLEX
RUA JOINVILLE, \839 - JÁRAGUA DO Slll." SC

FONE: (04731 72-0995 .J

Persianas hortzontaís e verticais,
. box para banheíros; .

dtvísões, toldos, portas saníonadas, esquadrias
e cercas em alumínio.

.

Consulte-nosl Fone 72-.0995

ESCRITORiO JUIDDICO

José Alberto Barbosa
Alexandre Dellauiustina Barbosa

A D V O G A Q O S'

Rua João Marcatto n. 13 _ 20 andar, Sala 204

Jaraguä do Sul.
.

SUBA NA H O N D'A

C H'E G O u A

!P ••""" I- ..• ",./l_. .._

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, AS�ISTENCIA TEcNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.·

ENTRE- NESTA HONDA DA MENEGOtTI

·MOTOS E SA�:�Pl<LÖ:rANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adélía' FiS'"cner, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREio DO. POVO

O QUATRO-MEIA-CINCO
Engenheiro Cleones Velho Carneiro Bastes
E, com pesar que éste Iníormatívo registra o

falecímento, em São Paulo,' do Companheiro
Cleanes V. C. Bastos.ocorrído às 22h30mi:n. 14
do corrente, sendo dado à sepultura no día se-
guinte, na capital. bandeirante.

.

A grand€ família rotáría do 465 está saudosa
do, ülustra

'

extiirito qua tanto engradeceu o
ideal: de Paul Percy Harrís.
Dados Pessoais:

_

Nasceu em Porto Alegre (RS) no día 17 de ou
tubro de 1920. Engenheiro civil, formado pela
Escola de Engennaria Mackenzie, em 1943.
Casado com a sra. Célia Cintra çarnetro Bastos
tem o casal três filhas: C€cília Helena Cameí-

.

roo Bastos.doutora em SeI'viço� Social; Carmem
Carneiro Vera, casada e Cristina Maria Car
neiro Bastos,· Iomada em jornalismo. Tem duas
netas:

.

Beatriz Carneiro Bastos Vera 'e Cecília
Bastos Vero.
Dados Pr'Ofls�ionai!s
Trabaíhou corrio engenheiro Civil de 1943 à

1961. Ingressou nó Dep, de Éstradas de ROda
gem de ? Catarina (DER/Sq como engenheiro
residenêe em Lages,' exercendo a chefia .de
10.05.6.1 a 10.03.67, exercendo o cargo de Di
retor Geral do DER/SC de 10.03.67 a 12.12.69.
secretário de Estada do Plano .de Metas do
Governo de 12.12.69 a 15.03.71. Presidiu a

empresa de Mineração e Cimento do Vale do
Itajai (Címenvalej d€ 01.08.77 a 09.04.:79. A-

.

tualmente era Assessor Técnico da Direção Geral
do DER/SC. Diplomado da Escola. Superior .

de
.

Guerra (1971), com atualização em 1976. 20 Tet
R - 2 da Arma de Artilharia (1943)_

Dados Rotärãos
Sócio fundador do Rotary Club de Lages,

.

on

de permaneceu de 12.06.48. a 30.06.56. Do
R.C. de Rio do Sul de 01.07.56 a 04.10.57. Vol
tou ao R.C. de Lages , permanecendo de ....

05.10.57 a 31.12.80. .Ingressou no R.C. de .Flo- ,<

rianópolis, de onde foi sócío de 01.01.81 até
14.03.87 data de seu falecimento .

Fói presidente do R.C. d� Lages nos anos rotá
rios 1954/55. e 59/60. Protocolo em 51/52, 57/58
e 62/63. Secretário 'em 52;53 e 67/60. Tesoureiro
em 60/61. Diretor .A__B_C e D em 10 anos con

secutivos. Foi Governador da Dístríto '120 (PR e
. SC) em 55/56; Conselheiro de Expansão e Infor
mação Rotária em 59/60; Representante do Dis
trito 465 nos Conselhos de Legislação de Dalles
(1958); 'Los Angeles (1962i; Toronto (1964); Min
neapolis (1974); San Prancisco da Califirnia
(1980); Chicago (19!1O). Representou o Presi
dente' de Rotary International em Mar deI Plata
D-493, em 1961 Curitiba. D"463 (1963)-; Uberaba
D-453 (1963);' Umuarama, D-463 (1915) e Livra
mento. D-468 (1986). Compareceu às Convenções
Internacionais de Chicago em 1955; Dalles
(1958).; LOs Angeles (1962); Toronto (1964); Min
neapolís (1974); Montreal (1975), San Fancisco
(1971); Chigaco (1980) e São Paulo (1981). Com
pareceu a Institutos . Rotários de Lake Placid Iem 1958 e 1964; Assembléia Internacional de

.

1955; Instituto Sulamericano em 1975; Instituto IZonas 2 e 4 de Belo Horizonte ( 19.74) e Forta
leza em 1980. Institutos de Um Dia para Infor
mação e Exparisão Rotárias, compareceu a 33;'
Assembléias Distritais a 41; Visitou maís de 300
clubes no Brasil e' no Exterior. Serviu nas Co
missões Distritais como Conselheiro' de Confe
rências por 8 vezes: Sub-Comissão de Bolsas E
ducacionais da Fundação Rotária há muitos
anos; Partícípou , 9-0s trabalhos' de �redistrita
mento dos Distritos 120, dele" originando o 465.
e maís tarde . o Distrito 474. Desde 1981 exer-

da o cárgo de Tesoureiro do Fundo Distrital
do Distrito 465. E Companheiro Paul Harrís.

. Cleanes' dispôs de seu' corpo para beneficiar
outros, Antes de morrer e1e estabeleceu que' do
aria os seus olhos, em benefício do próximo
tendo sido os seus olhos aproveitado no trans

plante (h. córnea que já ancontrarem o seu

receptor. Um gesto' extraordínárto do sempre
lembrado. Cleones! _ (Da Comissão de Relações·
Públicas do Distrito 465, Ano 1986/87)

.... ..:

pAGINA 06

Vila Lalau
. pro,testa
abandono

Uma nota de protesto
com 80 assinaturas de
moradores da rua Frie- .

drích Wilhelm Sonne
nhol, .na Vila Lalau, cha
ma a' atenção. para o que
qualificam 'de "grave
problema". . Segundo a

. nota,
-

.há maís de dez
anos Os moradores con:

vivem com os alagamen-.
tos em época de enxur- .

radas .com a água daní
ficando o leito da rua e

.. resídêncâas, provocando
também entupímento . de
esgotos e valas de esco

amento, além de muita
1ama, num trecho de, a

proximadamente,
.

2 O O
metros,
Há cerca de seis meses

.: denunciam os morado
res _. íoram descarrega-

. dos tubos que soluciona
riam' o problema. no en-:

tanto, "foi uma atitude
meramente políitca, vi-,

sando as eleições de 86"
A não conclusão da obra
alem dos transtornos,
vem impedindo até mes
mo a construção de no
vas moradias,' conclui

.

a

nota, que é um protesto
para mostrar- a. adminis-

.

tração municipal. e im
prensa o descontetarnen
to para o fato.

Deputado sUU'ere
parque eCOlógico

.

o deputado. Raulíno
.Ras�kamR . ';(PMDB-Join,
vílle) requereu o envio
de mensagem ao Cover-.
nador do Estado IE! ao

Sêcretárío de Desenvol-
vimento Urbano e Meio
Ambiente, no sentido' de
que( s\ejam procedldos
estudos para a criação do
Parque Ecológico da
Serra do Mar, partindo
da divisa do Estado dO
Paraná e abrangendo o

litoral norte e nordeste
de Santa Catarina. Disse
o parlernentar que "é
chegado o momento de se

c�tabelecer uma politica
clara e rígorosa para a

preservação da Serra do,
. Mar', tOmando' providên
cias imediatas à proteção
daquele patrimônio. na

tural. Nos últimos anos

acelerou-se o processo de
devastação apesar da

.

crescente consoíentlzação
da sociedade para a ne

cessidad.e· de conservar
os recursos uaturais",
frisou.
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Schroeder- ' retificação· e" 'melhoramentos no muni,cfpio
o 'prefeito, Àld� Pasold até a altura da Cerâmica

de Schroeder, decla-' Intercontínental, :

num
rou esta semana que oi- trecho de dois quílôme
tenta por cento dos es-. tros, aproximadamente.'

. tragos causados pelas Pasold disse que a retifi-
enchentes de meados de i cação .da Estrada vem e

fevereiro foram ,recupe- xigíndo grandes aterros,
rados e que os problemas, Acrescentou o primeiro
restantes I serão resolvi- .mandetárío schroedense
'dos paulatina'IIiente" ha- que a .Secretaría da Edu-:
ja vista que exigem maí- CaÇa0;, em conjunto com

ores investimentos e tem a ,APP e a Prefeitura Mu
po para .sxecução, Em . nícípal, vem. construindo
contrepartída, . a ,Estrqda uma nova sala de . aula
Schroeder I, vem sendo junto ao Colégio Estadual
retificada, desde" o

. tre-yo M�g!lel Couto. Pasold ip.-

seria um dos municípios o, veículo" por entender
a receber' um caminhão que seria delapidação do'
mas preferiu não retirar patriInônio c'a1:ia�ens�.

formou ainda. eo "Cor
reio dó' Povo" de que não
procedem as íntorma
ções publicadas na frn
prensa de que o seu mu-

'

nâcíplo teria sido con

templado com um cami
nhão do Governo do Es
tado, doado "no àpagár
das luzes" do governo
Amin e que o 'novo go
vernador I, vai

'

reaiver,
por tratar-se de patrímõ
nío do Estado.
O, Prefeito, no entanto

confirmou que Schroeder

Lanchonete ,Dis�ey ,

Ponto 'de encontro da galer� jovem, sÓb :�óv:a'
direção. Atendimento perfeito, à sua esperá.
Lanches, bebidas, petiscos" sorvetes _.'e muito
maís. "

.

Marechal DeodOrO, 507
São Luis.

. '

"defronte o' Colégio

,_ .

Quem piônto fumo sabe que essa cultura dá futuro '

e não quer sair do campo, Por isso, quando Wilmar casou
com Maria, ames de pensar nos futuros nerdeiros. comprou
um pequeno pedaço de terrc e eonsnulu uma estufa, Wilmar,

.

assim como os seus sete irmâós,-já trabalhova com o pai,
o "Seo" Souza; que há 25 anos planta fumo para a Souza
Cruz, E fazer a sua lovouro não foi problema, Bastou
um contato com o orientador da Souza Cruz e Wilrnar logo
se tornou um túrnícuttcr cheio de perspectivas, Quando

vendeu ossqundo safra para a Souza Cruz, pode comprar ;
. mais.14 hectares, construiu outra estufa.e também uma,casa.

'

Nessa mesma época nascia Odair, o seu primeiro filho.

GE.HlE. TRABALHO E TECNOLOGIA. ASSIM fAZEMOS HíSróRIA. �
-. 1

.; _, r�

Souza Cruz ,.,'
, ,I

, o' MELHOR CA'RRO U�ADÖ ÉSTÁ N.A. MORETTI JORDAN
COM p�S'MELHORES OFERTAS E Ó MJÚ..H0R FINANCIAMENTO

ATÉ 6 PAGAMENfOS COM 0) MAIS B:ÂIXO JURO ,J?Ä PRAÇA,

VENHA' CONFERIR, 'É }iI@R TEMP<ID LIMITADO, Fones 72-1777; 72-1995 e 72-2614
,

.

-'I·
I:
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INFORME PAROQUIAL

MISSAS; sábado, dia
.

27, 16 horas, em São Pe
dI\Ó; l1h30, em Santo Es

. tevão; 18 horas, em São
João; 19 horas na Ma-

.

tríz, São Luiz Judas Ta
deu e São Francisco; às

19h30,. na Capela Santa
Cruz e Capela São José.
No domingo, día 29, às .

,8, 9 e 10 horas na Matriz
8 hores em São Cristó
vão e N. Senhora de Fá-

.

tima; 9h30; em Santa Lu- .

�ia e às 17 .horas, na

Gruta. N. Sra. do Perpé
tuo Socorro.
REFLITA ESTA REALI-
DADE: Trinta e seis mí
lhões de menores margí
nalízados, dos quaís sete
milhões

.

abandonados.
Uma criança morre. de
fome a cada 43 .segundos
Cento e cinquenta mil
cr;iança� são espencadas
por ano.

.

Noventa por
cento destes menores a

bandonam a escola

jARJGUÁ:30ANOS�E!v' TECIDOS.
.

eia. ,lida.Spezia' "

II
SERRARIA E SER�ÇOS DE'" TRATOR

Madeiras para construção e servíçes de trator

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 11-1 _ Jaraguä Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do 'Sul _ SC.

Um toque de amor. Dê, flores' a. quem vecê
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coro�� com entrega a domicilio.
'.

Casa das Flores'
Reinoldo Rau' 606, esqUina com a João Píccolí.

Lanchonete e Sorveteria Pinguim
.

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo
ATENDEMOS POR IjNCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo RubIni, lUO BaNa do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

<'

•. APAGA - Equipamentos de Segurança ,Lida.
Recalga, manutenção e testes Júdrostát1cOlS em aparelhos

. extintores de incêndio

Agora existe empresa altamente capacitada.

Nosses preços e serv íços são simplesmente os melhores.

Atendemos, com carro-oficina na sua própria empresa.

Consulte-noa

Fone (0482) 46-0716 _ São José _ Sta. Catarina.

Para nós, seguro não é só . Dar·anlia de riscos

Seguro'
Preslação

'.

de

�é

Serviços
Consulte-nos

1t���� 5!-,: -.

�����,t.i:.,

a'e:u�Ú r o S
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n? 90, 1f! andar, Sala 2

Fone '72-1788 _ Jaraguá do Sul.

'Garcia

·.PÁGlNA es .

E D I T A L'-

.
AUREA MULLER GRUBBA, 'fahelli

de Notas e Oficial de Protestos de tituíos da Comarca .

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarína, na 'forma da
lei, etc. '

.

r

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

ARILSON RODERVAL ROTTER nesta cidade'
ANTONIO LANKEWITSCH' _ Rua Reinoldo Lar�
zen _ Corupá: ATACADO E REPRESENTAÇÖES
JARAGUA LTDA, Rua Domingos da Nova, 141,
nesta; BAZAR MARINA, Rua José Teodoro Ri
beiro, nesta; COMÉRCIO' E TRÂNSPORTES
RAHN, Estrada Rio da Luz, nesta; ERMELINDO
MEISTER, Rua João Planinscheck. 176, nesta;
ERIVELTO GIRARDl, Rua 301, nesta; ERONDl
NO MACEDO, Rua Miguel Lennert, -47 nesta;
FRANCISCO MUNIS DA SILVA, Rua 509, nesta;
HILBER1'O GEISLLER, Estrada Garibaldi, nesta;
JOTA INDã DE' CQNFECÇOES, Rua Goiás, 168
nesta.; Josemír da Silva} nesta;· LUCIANE COM.
E REP. LTDA; Rua Centenário, 111, 'nesta; LEO:;,
NILDA H. GATSCHER, nesta cidade; MATERI
AlS DE CONSTRUÇÃO LAWIN Rua Jaragué.,
SO, nesat; NILTO JOSE CAMPOS, Rua Carlos
Eggert s/n", nesta; Valdemire Drews, Ribeirão;"
Alma, nesta; WERNER JUNGTON, Rio da Luz
nesta: WALDIR RISTOW, Rio Cerro' I nesta:

.

ROSINEI BRUCK, Rua 455 s/n", nesta; CONFEC:
ÇOES DALPRA LTDA _ Rua Alexandre Koeller,
22; VALERIA GUESSER EGER, Rua Bolívia. .

E, tomo' os dítos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida Intimação, faz pur
interrnédio do presente edital para que os mesm� com

{1areçam neste Cárt6rio, na Rua Artur Müller, 78, no

gram' da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
oar r�, por . que o não f� sob pena de serem os referi.
ios títulos protestados nll forma da lei, etc.

'

Jaraguá do Sul, 26 de-Março de 1987.
..

Äurea MOlJer Grubba _ Tabeliã de Notas ('
JflCiat de Prótestos de Títulas da Comarca de 1.do Stil '

.
'o

•

Dr., Altevir I. Fuaaça Júnior
Ora. Osvllill Vargas ROdrigues

ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498
.

Jaraguá do Sul"-SC

C h a I é
IMOBW4RIA E
REPRESENTAÇÖES, LTDA.

VENDE

-- Casa 'em alvenaria com área de 122m2. edm.

cada num terreno de aprox. 4úOm2. situado na

RuaVenêncto da Silva Porto esquina com João

Plenínscheek, pelo preço e condíções a combinar..

Além de outros terrenos, casas, apartamentos,

áreas índustríaís, Consultem-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_Apto. cl 2 dormitórios no .EdU. Jaraguá
..;Apto el3 dormitórios no EdU. Gal'\(J.êni&
_casa de madeir8i;' 'rua Carlos NIeIs"
_Casa de madeíra, px. Posto MélJfcolIa
_Ca�a . de madeíra, rua Rio Branco
_OUtras casas em alvenaJila e madei:ra em vártos

pontos
..:.Terrenos comercial (e ln,duStlbl em' 'diversos,
locais,

'

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

INTERIMOYEIS_..
Intermediária .

,de
Imóveis tida. ','

-VENDE-.�

'e FRIGÓRIFlCO Jj UJM'Z $. A·
,PrOduzindo alimentos com �alldade' e; higiene
desde 1945. ; ,

frlgorlüco _ Supermercado e fAbrica de Raçõ�.

Posto de Vendas MartaUo
Chapéus, . bonés vízeíres, camisas, shorts.

,

bermudas e cordas.
�

" ,Ilm frente 'à �ábriéa. _ Amplo,' estadonameatQ.'

Daltil Maquinas U4a.
,

Equipamentos para Iäbríca de doces de frutas,
,

chapas de cobre, fundição de alumínio e bro�.
Destiladores de aguardente 'e alambiques de cobre.

Rua Joínvílle, 433 - 'Fone 72.:1564

Jaraguá do Sul _ sc ,

E.STAOO DE sANTA CATARÍNA
PREFErruRA "MUNICIPAL ..�.
DE JARAGl1A 00 SUL

,�'

,

DECRETO No. 1.450/81

Estabel�ce íÓl!ma. tle �ill,tan(.\,���nfo da
-

Contribu:l.ção de Melhoria
O PREFEITO MUNICIPAL Im JARAGuA DO

SUL, no uso de Suas atiiimiçõéâ e de acordo
'Com o Parágrafo Único do Artigo 12, da Lei

Municipal n" 699/77 de dezembro de 1977;
DECRETA t ,,", ,:,J I, f/,

.

,

Art. 1 ° .... Fica estabelecido que as, Contribui
ções dé Melhoria. financiadas, ,'hmçàdas em

OTN's
.

(Obrigações Reajustéveís do'
"

Tesouro
Necíonal) sofrerão um" desconto de 25% (vinte
e cinco por cento) do 'valor dã OTN corres

pondete ao mês de seu 'venCimento.
Art. 2° .... Este Decreto entrará em vigor ne

data de sua pnbâcaçêo, revogadas, as\ ,
disposi-

ções em contrário,
'

'
"

Jeraguá do Sul, '20 dé março. de-1981
,

DURVAL' VASsL
,.

e,

"

l>l'efei't9. Muniq11>tB1
,IVO KONELL

'

Seeretäno de Aé�l.nl�i!ação e

Finanças I

CORREIO DO POVO pAGINA OI--��----------------�����

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R S 'c H W E I T 'Z E R

Clínica de pequenos e grandes animais, círurgíes, vacínações,
raio, x, internamentos, boutíque,

Rua Joinville, n9 1.178, (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72-2840 _ laraguá do Sul - Santa Catarina.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

, Vá conferir a maís varlada coleção, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

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

F. 12-0603 Jaraguâ do Sul � SC.
'

Loja 2 Rua Reínoldo Rau, nO 530 _ F. 12-2911 _
Jaraguá do Sul _ SC.

Comércio de Produtos
Têxteis Walter Ltda�·

Compra e Venda de Fios Têxteis, Cones de Papel�o e Plástico,

Retalhos de Tecidos e Outros Pro,dulo, Têxteis.

Rua,213 de.Agostc 3.412 .... Bairro Avai _ Guaramj.rim-SC.
Residência: 72.:2520 _ Fone (0473) -:- 12-�211.

José

-

.. _ ...•PRÊMlnPETROBRÁS DE 25
CONfROL!;)M: QUALIDADE -1986 . Ii,;: '

. ANOS
.. 1961Wl!g�

"

, ','

,

.. � .. - ,

Persianas
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade,

f.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as .

t Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com
, lâminas de dura-Iumínío e suas cores fixas e sólidäs

são esmaltada-s a fogo.
.

Rua Jacob Buck, '46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0473) 72-0241

.---------'------�-�--

Compre seus materials de construção na

Arte Laje Jaraguá
Matertais de construção e telhas coíonlaís direto da Cerâmica Víta Ríca -.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário António Carlos Ferreira, 850 _ Fones 72-1011,

72-2334�e 72-1,292 _ Jaraguá do SuLSC..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A edilidade jaraguaense
tem apresentando volu-.
me considerável -de rei"

yinqic�çõ.es endér�çadal3'
pTincl palmerita ao

'

'Go
verno Municipal. O vereá
dor Lauro Síebert, solí- '

citou a construção die
unia' ponte, em 'conçreto
armado sobre o río Ga
ríbaldí >(que dá acesso ao,' '

Parqu'e''."Malwee),' ligahdo', ,

a rua Bertha Weege' ao"

Jaraguá Esquerdo'", haja.
vlsta que a atual- é: de
m.d,d�ra \e encontra-se
em pessimas /condiç6eS'
de ,trafegabilidade. Atay
de Machado (Dadi) quer
a pavímentação às ruas
Bolívia, Santa Catarina,

, Rio Grande ao Sul, Para
.né,

'

São Paulo, Rio de

Janeíro, .Guanabara Max

Zíemann, Adolfo Zíemann
JOsé A. Pereira ,:e ,: tam
bém as :Í'ua:� "4';33� 33� ,; �
465 do perímetro urbano
ainda inominadas .

�:

,

• O presi��ie; do r Legís
Iatívo, em indicação a

provada, pediu o calça
:mento às íua�: , Germàno
Marquardt, Major: Júlio
Berrdira, Alberite Sâ[Itos
Dumont Wilhehm Frie
'drích Sonnenhohl, ,Ernest
Les�mann. Dona Ma.tilde
e 242, além de : tubula

ção nas' Carlos 'Eggert
Henrique Geffert, Frede
rico 'Barg e rua 305 . AI
miro Farias, Filho teve

aprovada söíiti�ação 'ao

Executiv0 para pavimen
t('!ção da rua Max Nico
léiu Wilhe1:m Schrnidt.

-, .-
" :"

. .

fícação da colenda
'

"Cá- ço, a passagem dos 53

mare de Vereadores. Já anos de emancipação do

o vereador Almire Fa-, município 'de Jaraguá -do

rías Filhó, registrou na Sul
sessão do dia 27 de mar-

SINDiCATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS DO VESTUARIO DE '

JARAGUÁ DO SUL
, ,

EDITAL l)E _. CONVOCAÇÃO
Assembléía Geirat Exhíaordinária

Pelo 'presente Edii'al, ficam conv(Jc�dos, todos
os, assocíedos do SINDICATO DOS r "fRABA
LHADORES ,NAS INDÚSTRIAS nd VÉSTUÁ
,RIO DE JARAGUJ.._ DO SUL, .em pleno gôzo de
seus dir-:itos sindicais, para se reunirem " em

Assembléia Geral Extraordinária río próximo
sáb.ado, dia 28 de março, às 16:00 'horas em ,pri
meIra convocação e, não havendo 'número legal

'

às 17:00 horas cOm qualquer número de asso
ciados presentes, para decidirem sôbre o único
ítem da ORDEM DO DIA-

,,:
.: Alteração dos -Est-çltuto� Sociais da. Entidáde;

Jaraguá do Sul, 25 de março de 1.987

Rerrílda ·fari'ag " Presídente
,� -: --. t:

, TaniMm" 'o vereador

p�dessista Errol Kretzer

eÍlcaminhou solicitações
à" Prefeitura,' 'para que
provid'€ncie as roçadas'
de ,m,anutenção e o pa
trolamentõ' das- vias se-

cundárias do município
bem como a ,adoçãO de

uJ:il sistema de, roçadas
,

para limpeza dos terre

'nci;s baldios dQ perímetro ,

urbano, ,; cobrando 'uma,

,ta�a dos proprietários A V I S O

dos imôvei,s..E-rrol reivin- " Acham-sé a disposiçã,o dos Senhores Acionistas'
diçou 19uállnente que 'a

'

'na sede social da empresa, à Rua Cus�a.vó Gumz:
prefeitura sinalize de- ", .488 nq. Bairro Rio Cerro 11, neste Municíp:o de

frdnte os 'hotéis, como Jaraguá do Sul-SC, os dciçumentos a que se re-

área privativa para, em- f�re·o Artigo 133 da Lei n<? 6.404 de 15.12.16, re-

b-arque e, em conjunto lativos ao exercício social encérrado em 31 de

coiu ó vereadOr Alido dezembro. de 1986.
'

Krutzsch, o pedido para Jaraguá do Sul (SC), 10 de março de 1987

, realização de' estudos Edeltraut Bauer G.umz

para a construção de um 'Diretora Presidente - CPF na '066570,959-53

Po�to de Saúde Munidi - p=-=-:;;;'=--==�===============
" 'Ra,! em 'Tres, �ios do ,Nor-
:--te ..

,' " ,','
,

-
�

"

O Poder ExeC;���112Irt\OO!
'seu turno, efi�.Q.o,u

" proje'to-délei 'ê'''e6'f relâfo
,'riO' dqs.' bens do municí
t. pid, J�é:l:rfJ.; )dentificação e :
�: controle.' dô;

.'

patrimônio
� pUblico,. ,d-estillad0-' ;"3." ;rati-

GUMZ IRM.�OS S.A. IND. COM./AGRICULTURA
CGC/MF N� 84.430,636/0(}Ol·'()3

ASSEMBLflIA GERAL ORDINARIA E
� , EXTRÁORDINARIA

,
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Gumz

Irmão?, S.A. Ind. Com. e Agricultura, 'para a As-
. sembléía -Ceral Ordinária e Extraordinána que
serávrealizada no dia 28 de abril de 1987, às' 15:00
horas, na sede social, à Rua Gustavo Gumz, 488

� no.Bairro Rio Cerro Il, neste Município de Jara
_gua 9,0 Sul-SC, para ,deliberarem sobre a seguin-
.:,'

"

ORDEM DO DIA .

.19 ,.... ApreciaçãG, discussão e aprovação do Rela
tório da Diretoria e as Demonstrações Financei
ras, relativas ao exercício social enterrado em 31
áe dezembro de 1986, _ 29 _ Deliberar sO'bre a

destinação do Lucro Liquido do exercício eC� dis

tribuição dos divIdendos. _ 3\l � Eleição d.a Dire
toria e fixação das respectivas rerrmnérações. _

4<? _ Aprovar a correção da expressão monetár�a
do Capital Social e aumentá-lo de Cz$ ; .

11,025.000,00 para Cz$ 22,050,000,00 medi,ante a

capi,talização da Correção, MonetárIa do Capital
,reahzado e de outras reservas legalmente exis

tentes. _ 59 _ Alteração elo Artigo 50 do Estatuto
Soc:Ial. _ 6°._,; Outros assuntos de interesse da So-

,

;' j:iedade.'
' -, '

---- -_ � .... - ... _ '.------

,

. CLUBE AnEnCO BAEPENDI
, ,EDITAL ,nE CONvOCAÇÃO

Pelo 'presente, Edital .fícam convocados todos

�s Sócios Patrímoníaís do Clube A. .Baependí.a
fim de se reunirem em Assembléia' Geral Ordi

ná�ia .em .sua Sede Social, sito à Rua: Aug'Qsto
Míelke, 466, nesta Cidade, à reilazar-sas día 30
de Març� de

_ 1�87' às �O:OO horas em. primeira
convoeaçao ou as 20h30 em segunda convocação
com quelquer número de Sócios Presentes, ,pa�,a
tratarem' da seguinte.
ORDEM '00 DIA <

,la'
-: apreciação do Relatório, Prestação e Aptci-�'

vaçao de Contas da Diretoria e Parecer doCon
selho Fiscal referente o exercício .de 1986.' -

'

,

20 - Outros Assuntos de Interesse -da, Socíeda-.
de. "" :

'Jaraguá do Sul, 16 de Março de 1987, � ',:,

Reiner Modro ;/1;
Presidente

Cargas,

COMARCA' DE ,JARAGUÁ DO SUL
,JUIZO DE DmElTO 'DA 'COMARCA-DE

�c J:ARAGUA ,DO SUL
EDITAL DE .LEILÃO� ,

,'ß -Ór
•

A DoutoJiil �oraya Nunes Lins, juiza súb�ti.
t�taJ�m exercido na 1� V,ara da.COIDapca' dei-' r
Jaraguá do Sul, Estado' de Santa Cataeína, -' ná�,
Iorma da lei., ete , '.iV " l " , ,_

.

i

,F�Z. SABER ,(em resumo, art
_
687 do CPC). o"�· ..

, segumt�: -Venda em 1 o leilão:_l)i� 03.04,87 às
, ?9:30,hQra� "7 Venda eJ?l 20 Ieilãox; Dia:'28.:04'.87
.as �:ª(}, hórás, por -quem maís der e maí0r� lán-

. ,ce oferecer. LOCAL:_ Edífício do Forum desta
Comarcac, EXECUÇÃO N° 9.703:_ ' äieqrtente
CIA. .ITAO, DE INVESTIMENTO, CREDl--.
TO E -FINANCIAMENTO.J E:íceóitadÚs 'i'VA.Lr:tö;
S�ÇHT· eVALERIO DA COSTA._ .B_ens 'à. serem- '

Ieíloadost., 1), Uma geladeira, marca'-Collsul; de'�' "
c,or azul, tamanho,médío. usada. que, dIgo' ava- t
Iíado em Cz$ ,1.500,00: 2) "Vm fogão, a gâz, marca >

Geral, mOdel� de 6 bocas, fornó e assador- C0.l"'; :t",:",bege, sem, a instalação, usado, avaliado em ,t'Z$;�
500.00; 3) Uma �é)quina de .lavar roupa, marca- _, t
Muller, de ,,;madeua, usada, avaliada em, Cz$.. n
500,00; 4) Um dormitó�io de c�sal, composto de ,:

ca�a de casal, .. u�, guarda roupa ,e uma -pentea----�:
deua: usado, �vahado em, Cz$ .1.009,QO; .,,5r Um" "

teleVIsor marca Philips, mOdelo preto' e- branco
rle 24 polegad.as" usado, avaliad.o- em' Cz$';_ ....
1.�00,,00; 6) Uro jOg6 -de sal�,' COInp-ostd' de "oito

"modulos e duas mesas de 'centro, 'sendo o�r'-.mó
'dulo� re�estidos em ,tecido felpudo'"usados "gue í
avalIo em Cz$ 1.500,00;' 7) ,Um sofa de canto, 1

�evestido em napa, usadö, a-v-aliado, em Cz$. � : '.' " i

,00,00;" 8) Umà :r;n4quina de costura manueI, '

marca Crosley, com mesa, usã.dâ, avaIiàaa, em- :�' !

Cz$ 600,00; 9) Uma maquina de costura, seml:
i�dustrial, marca Singer,' filOd'e'lo' zig-zag" motö.��'�'
n�ad?, usada, avaliada em. Cz$ 6.000,00; '101' Uni'-'
teelvIsor, marc-a Semp-TTostiba;' 'modelo a 'cores"
de 24 poleg'adas, uSãdo, 'avali-ado em 'Cz$.'. :.�.�>;,:
4,500,00; 11) Um terreno situado -no 'lado ímpàr' '�:
da RUÔl-l sem mme, no Bairro, j,oãó' Pe:ss.oä,'

,

�este município de Jaraguá do Sul, contendo a '.

area de 1.080,00 m2, edificado com Uma 'casa<
residencial em alvenaria,' com 206,44m:2,. cóitl
mais 'um �limento posteriOr de 96;7-3m2; perfa-_' _'
zendo a area construída de 302,'97m2 fazéndÓ" :'
-rente em 24,00 m:efrós 'com- à Rua-l sf�ín 'nome
travessão dos fundos em,24,00 ,metros com Ival
do ,Sacht, estremanàér pêlo Tacto' difêito em ....

45,,00 meyos, com Ivaldo Sacbt e pe10 lado es

querdo em 45;00 metrös com lvalao Sacht re

gistr�da -nesta comarca sob, n'O. '8.596, 'avaiiado
em Cz$, 750.000,00. Tötal da avaliàção C�$ ..

'

..

- �

761.400,00. Nos lautos não 'consta ,qualquer'. ônus c:,�;

,

ou recurso pendente. Ficam (,IS executados inti-, .'"

,mado$ atrav�s do presente aditaI. Dado e 'pa!f; :'
,sado nesta cIdade de Jaraguá do Sul, aos v;nt;e'
(;! quatro dias do mês de fevereiro dO' ano', déJ ':,

��87 :EU " (J'lJrema �Wulf Sardafna);-BS.crivã :,'�de'';i ;<,
s).gnaQ_a: o 'subscrevi.'

. ,," ,,'�" ,;t
SORAYA' NUNES LINS" ,e.

, ',' '". �'" ,-

Juiza Substituta em ex�cicio'"

'RiUl ,G@L Pro�óFlio: Gomes ,de' '(jliv�p;a, ,290,
..

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Representantes credencladost Pereira
.

de Souza &Cia.

Ltda, Tâbula Veículos de Gomunicação SIC Ltda. -e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORlISC· e ABRAJORl.

I

_ Relojoaria AVENIDA
As maís filias sugestões para presentes,.

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

RELOjOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá .

Ltda.
. Calhas para todas as finalidades.
Agora tàmbém aquecedores a

energia solar.
. �.

Rua FeliPe Schmidt,· 279 - Fone 72�0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

.

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarínho" coloca à sua dis
posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,
Av. Mal. Deodoro, 987 _

Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC�

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

TUBOS SANTA HE:LENA LTDA.

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

ESCRITÓRIO: RIJA CEL. ·PROCÓPIO GOME�. 99 - FONE (0473) zzooee:

JARAGUÂ DO SUL- SC
'

F O to L O SS
Fotografias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Mq.rechaI Deodoro 302 Fone n-O�81

Lanznaster
.

O seu .re,lojoeiro �

J�iaS, relógios, alianças,· crisfais, troféus, meda-
lhas e presentes.

' ,

�arechal 364 _·Fone 72-1267

·11A. História de nossa gente nio pode ficar só na saudade"
O Passado só é importante se o tempo foi bem empregado.'.

.

Barão de Itapocu

1\ caravana da Aliança Liberal fa
zia a sua propagenría no norte do país
onde, como se costuma dizer na gíria
popular da época estavam "cortando
;um nove". Assim é que, Baptista Lu- _Depois ·de' uma tumultuada constí-
zerdo, ein Pernambuco, meteu-sé a a- tuição das Comissões da Câmara :

de .

. tacar o governo e olpovo fechou o tem Vereadores, onde saía. derrotada a
- po tendo apé' atirado contra o orador chapa preparada pelo seu Presidente.
que. por sua vez Ioí se pondo ao largo. as reuniões voltavam . a ser normais
Ja na Bahia aconteceu o mesmo com informando-se ao plenário que o Go.

I o ardoroso João Nev�s da Fontoura, vemo do Estado dirigia expedients ao
. que com o povo bahiano, passou um Diretor da Rede de Viação, para obter
mau quarto de hora .

.

o transporta de bananas na zona ..Mas
__Realizava-se a formação das mesas : duas surpresas apareciam no decorrer

,.

eleitorais. Na sala de aula da escola dos trabalhos: 10 _ Os Vereadores Jo
pública do sexo feminino o Major sé Pasqualini, Mário Nicolíní e Artur

.\ Julio Ferreira era o Presidente e me- MüHer davani entrada uni projeto de
.

i sáríos os srs. Heleodoro Borges e. Eu-· lei dando a emancipação ao distrito

I rico Doubrawa, Na Sala de aula da de Corupá, tendo o município Os límí
escola pública do sexo Iasculíno o Pre tes do atual distrito; 2'" _ O Vereador
sidente etel. José Gaya e

- Jmesários Emmendoerfar apresentava à Me-sa \

Henrique Mazzolí e Virgílio Rubini. requerimento propondo nova eleição
Na sala anexa ao telégrafo nacional o das Comissões, o que provocou uma 1
Presidente era Artbur Carstens e me-· reação instantânea, retirando-se 6
sários Silvino Píazera e Wendelín vereadores do

.

recinto o que provocou
Schmidt. Eram distrrbuídores de cha�· a suspensão da reunião.
pas do PartidO Republicano Catharí
nense: Henrique Piazera, Walter Brei-
thupt Victoria Píazera. Guilherme ..

Walter, João Moretti, Giard'nt Lenzi,
Arnoldo L. Schrriítt, Leopoldo Cerent,
F. Frederico Moeller, Eduardo Keller
mann, Walter Marquardt, Carlos May

. Angelo Rubini, Leopoldo Janssen, 'Au-

gusto Mielke, Reínoldo Rau, Francisco
Fischer e Arthur Müller,

,_A. Associação Atlética· Baependi
[atual Clube Atlético Baependí) jog'a

., va em Corupá contra o D. Pedro II,·
vencendo o' primeiro por. 2 xO, . sa

, gr-ando-se .

campeão do quadranguler
: instituído pela Liga -. Joinvilens� de

I Desportos. As �quipes - BAEPENDI ...:._

i Joãozinho; Heinz e Otacilío: José, Arí
e Nunes; Lourenço, "Etti. Justino, Cló
vis e Juvenal, D: PEDRO _ Atti.e; Peru .

e Francínha: Zéca, ,Waldir e Floriano, .

wuu, Tião, Bandeira, Bico de Fogo e
.

Maffezzollí. Egon Ehmke, comenraris' a
da- página de ESPORTE do CP escrevia

" long?
artigo,· saudando, os cain�eões. e

analisando o Baependi "numa neleta

I tecnicamente disputada" e o D. Pedro

I II "foi um rival brilhante" e o Dr Pedro

'I· foi a renda? Cr$ 320,00.. .

_Uma nota triste turvava um lar ja
: raguaense, privando a família de seu

I chefe ..Ê. o que, deduzimos da nota es

I tampada na imprensa' local: "'Anita
I Mey Wakher e seus filbos Gerhard,
I Elke e J.âhilde, profundamente conster

I
nados comun. icam aos seus amigos, pa"
rentes· e conhecidOs, que acabam .de

Isaber do falecimento de seu esposo e

,pai, RUDOLF. JACOB WALCHER, n- _Colavam grau como bacharéis em
I corrido aos 11 de- Novembro de 1945, direito, neste mês· de março/n,

.

dois
na cidade de Prag.a, Tchecoslovaqu'a

.

jaraguaenses, Humberto Pradi e Lauro
onde se encontrava prisioneiro de Correia, integr.antes da Turma de

! guerra, longe da família e da sua Pa- 1976, da Faculdade de Ciências Ju:rí

; triai' De ar,rep:ar, gente! Wàl<:her rp- dica.s_ da F�ndação Educac.ional da
: sidiu diversOs- anos em Jaragua onde Reglao <:Ie IUumenau, cumpnndo ex- .

:\'. fQi gerente da· Empresa Sul B'rasile;ra �t::nso 'pro�ra:ma de forma.tura, Hoi€ e/-s
,4; �Ãetlicidade de 1932 a1933 e casou. tao aI, bnlhando, IB�e�ldamentel

HA 57 ANOS

HA 40 ANOS

se com a filha de Carlos Mey e D.
Maria E. Mey e teve 3 filhos, morren
do na zona de ocupação, .

aos 45 anos

HA 30 ANOS

·HA 22 ANOS

�ra ainda o· Delegado Auxiliar de
Polícia de Jaraguá do Sul, sr. Osmar
Duarte, que avisava que a partir de 30
de janeiro de-�965, todo o serviço re
ferente a armas, munições, etc passava
a ser atendido diretamente pela Dele
gacíe, em virtude do Fiscal Regional
de Armas o sr. Osório José S-chreiner
ter sido transferido ex�ofíciö para ou
tro município. ,

__;_Como parte integrante do 600 ano
de fundação de Rotary International, o
Vereador E.V. Schmöckel

, apresentava
projeto de lei, dando a um logradouro
público da zone urbana o nome de
PAUL HARRIS. É a pracinha que íor-:
ma a. rótula Sul da cidade na confluên
cia das vias públicas. MaL Deodoro e
Barão do Rio Bränco.· Lá está a placä
assinalando o acontecimento!

HA 10 ANOS

Síndíoàtos classistas das. Ind da
Alimentação, Vestuário, Metalúrgicas,
Mecânicas, do Material Elétrico, da
Construção e do Moblliário, por seus

presidentes Radolfo Huíenuessler, Dor
val Marcatto, Vicente Donini e Wal
dir Octávio. Rubiní se reuniam extra
ordínaríamente SObre. a indicação de
três associados, ao Tribunal Regional
do Trabalho da 9° Região,- para .

es
colha do vogal suplente e um repr!"-·
sen tante dos empregados, na Junta
de conciliação e Julgamento de Jain
'ville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lei Sarney também para iavestiíDenlo em ecologia··o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças.US�TOP., A mamãe e a noiva tarn.
'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 especiais e visite a

'KOXIXO
Av. Mal. Deodoro 491 ... Fone 12-.0648 � Ja.raguá
do Sul e a

'

,

Bordados e Confecções A· B
Rua 28 de Agosto, 2117 � fone 73-0363

Guaremírím
Solicite a visita das nossas vendedoras.

JOALHERIA A PE�OLA
.

',' ..', C5TICA MODERNA
,

réínoldo rau,289

ELETROl�AR
,Comercial de Peças Lida.
Onde o seu aparelho eletrodoméstíco é trata:

do por técnicos treínados na.íábríca e ri bom aten-

dimento é um direito seu� ': '.

.

Peças e acessórios origlna:is e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITÂNiA,
BL,6.�CK & DECKER, FÀET; GE, ELETROLUX'
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal'. Deodoro; 1.'309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

,

O ministro da Cultura estendendo os beneficios
Celso Furtado, assinou dá Lei Sarney para quem
no início do mês, portaria atmbém. fizer ínvestímen-

Foto Nortelândia Ltda,

,PA.qINA 12

tos na preservação do '

meio ambiente. A portá-
, ria define os tipos de do
ações que o contríbuínte
do imposto de renda po
derá fazer e abater em .

sua declaração, em favor
de dez catêgorías de
unídadss de conservação
consideradas "sítios eco

lügicos' de relevância
cultural". A portaria es,
tabelece as segu:iIites ce

tegorías de�unidades de
conservação: estações' e

reservas ecológícas, ,.

áreas de proteção am
biental .parques e flores
tas nacíonaís, -esteduaís 1
e municipais, reservas e

.cológíces, monumentos
II; a -t u .ra i s, j a r d ins
botânic<)s e zoológicos e,
ainda, hortos florestais.
A Comissão' Municipal

de Defesa do Meio Ambi
ente 'de Jeraguá do 'Sul
está atenta ao benefício
.e aguarda orientações
mais claras de cama utilf
zé-lo ,.A .COMDEMA con
ta com um fiscal" cedido
pela Prefeitura, que' dui
rante um dia da semana
dedica-se a visitas as re

giões degradadas e des- ,

metades, notífloando os

rníratores, príncípalmen
quanto ao corte ilegal de
madetra.: Há cerca de
duas, semanas, no . Jara
gualzínho, uma madereíra
de Rio dos Cedros fOl
autuada. Tal físcalízaçãö
poderá ser ampliada é o

município" ter um físca]
exclusivo, auxiliando o

IBDF.
'

Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone '12-2804

Metalúrgica Franza Ltda,
Rua HeiIÍz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

A Comissão Municipal
do Meio-Ambientei, d��:"
tro do que faculta' o de
creto da sua cráação, 9-
provou a

" (implii!,l1tação,

I em Jara.guá, dO Sistema

"

de Remoção de Areia e

Olea, que passará a,' s�r
obrâgatófio para �ostÔß{
de gasolina, ofäcinas me

cânicas e garagens, de

veículos, para impedir
que sejam lançados .dire
temente em redes co�etp
ras ou corpos receptores.
Neste sentido será assí
nado um convênio com.a
Fatma (ou seu sucedâ
neo),' -tornendo Jmpl;es
'cindí'Vel o cumprimento
do dispositive.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS li

INDÚSTRIAS DO VESWARIO DE I'

JARA9UA. DO SUL Itl

EDUAL' DE,' CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Bxtraordínäría

pelo presente Edital, ficam convocados todos
os integrantes da éategoria do VESTUÁRIO,
associados ,ou não do Sindicato, para se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo
dia 28, às 15:00 horas em primeira convocação
e não .havendo número legal;

,

às 16:00 horas
.

com qualquer número de presentes, para atende
rem à seguinte ORDEM DO DIA:

1 _ Estudo, discussão e votação 'das cláusulas a

serem apresentadas ao. Sindicato Patronal para a

Negociação Coletiva de maio; 2 ., Delegação de

poderes à Diretoria do Sindicato. Pf�fissio�al .pa
ra que, caso malogrem as negociações, seja ins
taurado o competente dissídio coletivo:, 3 _ Ou
tros assuntos de Interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 25 de março de 1.987

Renílda Farias _ Presidente

EDUAL

Concordeza Preventíva da Empresa Pi4mP(il
Indústría e Comércio de Máquinas' e Perramen
tas - Limitada

Na forma do que dispõe o artigo 169. inciso
I, do Decreto-lei 7.661/45, com es alterações da
Lei n° 7.274, de 19.12.84, comunico que estarei
à disposição dos ínteressados a partir desta da-

ó ta. de segunda a sextasíeira, no horário das
14:00 às 16:00 horas, em meu escritório profis
sional, situado na Rua João Marcatto n° 13, sa
las 101! 102, ,1 ° andar do

.

Edifício ' 'Domingos
Chíodíní", fones, (0473) 72-1180. e 72-2633, em

Jaraguá do Sul (sq, pare prestar e receber to- ,

das as informaçõeß pertinentes ao perfeito pro
cessamento da concordata da empresa acima.

Jaraguá do Sill (SC), 20 de março de 1987

HUMBERTO PRADI

Comissário
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pAGINA' 13
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Decepcionados � 'm feros e pequenos, empresáriOS" poderão declarar a, moratória

�-----------------------------------------------------------------

Diretoras e Professeras da Rede de Ensino
Municipal e Estadual de Jaraguá

o UONS CIDADE INDUSTRIAL está iniciando 'a Campanha dai
ACUIDADE VISUAL / 87,

Preparem-se para apoiar este trabalho, que deve atingir
2000 alunos
A Campanha terá 4 _ fases:
1 �, Seleção com painel _ na classe
2 _ Teste com aparelho _ na, classe
3 '_ Exame médico � no consultório
4 _ Óculos corretivas

'

Líons Cidade Industräal Investindo na criança e no íuturo,

l

E se ainda estas formas
não derem resultados,

Na assembléia nado-, mesmo com a declaração
nal ' ficou aprovada o de moratória ou desobedí
apoia à greve dos bancá- ência civil a partir do
rios, iniciada terça-feira, dia 1°, a exemplo do que
dia 24, em todo o País, e já declararam, há dias,
buscar a união com ou- 70, cidades, após o día
trus entidades em busca 24 do próximo mês , os

de atendimento de suas micro, pequenos e mé
reivindicações básicas, dios !empresárias reter

como redução de iuros. narão a Brasília dispos
linha de crédito pará o tos a acampar até meses

setor, bem como elevação se for necessário, para
do teto para isenção fis- chamar a atenção de to
cal das micro e pequenas dos os brasileiros para a

empresas. Se todas as grave situação por que
formas de pressão nao passa a categoria.
surtiram efeitos satísíató-

a apoiar a iniciativa,
contrariando os discursos
de palanque ,ohde pro
metiam apoio permanente
as micro e pequenas em

presas. Nenhum senador
ou deputado catarínense
se fez presente, informa
a Amevi.

As empresas industrí
aís e comerciais deverão
entregar até o dia 30 de
abril as Declarações de
Informações Econômico
Fiscais (DIEF's) junto as

Exatorias Estaduais, re

Ierentes ao exercício de
1986. Trata-se de uma e

xigência' da Secretaria de
Finanças qo Estado, aha
vés da qual os munící

pios têm fixado os índi
ces de retorno do ICM.
O movimento econômico
destes setores .soma-se ao

, agropecuário.

Os produtores rurais de
verão- igualmente apresen
ar notas fiscais extraídas
até o dia 31 de dezembro
de 1986 nas Exatorias de
seus municípios. O prazo
fatal para entrega era 28
de fevereiro" mas ainda

rios até lOde abril, ficou
estabelecído ,kJ:ue micros
e peq�eno� empresários
não pagarão mais bancos
INPS e os impostos muní

cípaís, estaduais e fede
rais.

estão' sendo aceitas.

Micros. pequenos e Comercial e Industríal da Central, qUe ãmpedtu a

médios empresários de Micro e Pequena Empre- través de pelotão de ehe
todos os Estados brasileí- sa do Vale do Itapocu, que do exército e polícia
ros estiveram dia 20

.

em com sede em Jeraguá do militar a manifestação
Brasilia, pressionando ' o Sul, esteve representada' 'ordeira e pacífiça.
Governo para a redução por quatro diretores. Os micros e pequenos
das taxas de juros e ou- Segundo eles', após a as- empresários registraram
tras reivindicações. Hou- sembléía, tentou-se en-' o repúdio aos deputadas
ve, boicote à manííesta- tregar ao presidente, Sar- federais e senadores, "le
cão e intimidação por ney um documento re- g'ítimos representantes
parte da polícia, o que sultante do encontro, o de seus próprias ínterea-
-tmpedíu a participação que não aconteceu face ses e de outra me.a dú
maís efetiva da classe no . a, démonstração clara de . zía", que mesmo convi
encontro. A Associação autoritarismo. do' Governo dados, não' se dignaram

\ DIEFs: entrega até dia 3ß de abri'
====

ENERGE ,S. A.
Alimentos Especiai's

COTAS DO ICM
e AMVALI

Os ,municípios' catarí
nenses tiverem, finahnen,
te 'depositadas as suas

cotas das primeira e, se
gunda quinzenas de mar

ÇO dia 2,s. Após a polê
mica gerada com a re

tenção do IÇM", os 1�9
municípioa catannenses
ratearam, de acordo com

os seus índices de parti
cipação" Cz$ 207 milhões

por outro lado, sm
abril, em data a confir
mar, a Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu tem assembléia
ordinária marcada para
o município de Guarami
rim, segunda o rodízio

pré-estabelecido,

ENERGE S.A.
Alimentos Especirds.

Necessita para admissão ímedíata de:
� Mecânico Ide Manutenção Industräal
_ Eleitri(jiSlta de M�n!utlenfção Inldus:t�i:al
Auxtltar de Custos

-

Auxiliar de F!rodll.!;ão (Para o 10 20 e 30 Turno)
A Empreca oferece:
Salário compatível com a função

_ Bom ambíente de trabalho
_ Serviço médico na Empresa e

_ Outras vantagens.
Os .ínteressados deverão comparecer no setor de Recru-

tamento e Seleção da Empresa, sito na BR. 280 _
Km. 58 ,_

,

Cuaramírtm SC.

" .:-'

. ,

ABRAUMA CONTA NO NOSSO BANCO.
Abra uma conta no Banco Meridional. E você vai sentir a

diferença. O Meridional é um banco de multiserviços, ágil e que
tem um atendimento personalizado sempre, pronto para respon
der as suas necessidades. O Meridional não é mais nem menos,
é o nosso banco.
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Jaraguá do Sul.� Semana d� 28/03 a 03/04 de 1981 CORREIO DO POVO

FURGÖES, FURGÖES ISOTERMICÖS E FRIGORíFICOS
Jarélguá Esquerdo Rua Dr. Enríco Fermi, 113 - Fone 12�1071

. PÁGINA 1.4

Advoga,da
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações . e dívõreíos, acidentes de trânsito,
ínventäríes, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108 .

Jaraguá do Sul.

A rota da'malha
.

�, Nós temos tudo
·

para agradar a todos•
.

"

Venhaco h cer .��

.a linha Chevr let 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.
Nós temos c carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó,
.

Veja de perto as novidades e as vantagens, alérp. dos planos de ;
.

financiamento facilitados.
....-------,-----,--,---_._--.

-------�---"'-<�� Emmendörfer Comércio de. Velcl!los Ltda, li••,<·· .

___ "'"

Av, Mal. p.f'odor?,S57 - FO'nes:72·0655 e 72-0(,60 - Jaraguá do Sul·SC h........�t
•

Mari Cabelei'reira . Unissex
Serviços: de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedicure, maquilagem,' de
pilação, limpeza de pele e massagem. Comércio .

varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwino Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

Presuntos, queijos, .linguiças. hamburger,
kibe, almôndega e outros.

Agom
.

diariamente . com carnes
. bovinas;

suínas e aves.
.

Promoção Lombo Refilado Seara _ Cz$ 68,60 o

.

quilo, de 16 a 21 de março/81.

E ali na Av. Mal. Deodoro, 144 (proximidades do

Colégio Divina Providêncíe] ou faça a sua enco

menda pelo fone: 72-1187 ..

CONSERTAMOS TAMB:eM AS··SUAS PERSIANAS.

Frioliveira Com. e Kepres. LIda.
Fiambreria·
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1aragu� doSul ....;.;. Semana de 1t a 20fMarço/1937 , eORR,BIO, DQ POVO PÁGINA ,15

- Coripth_ Pu_lista 6 atracão" em 'JaraguA do,Sul. '.a alvorada
Empresas integram desporto do Sesi Em lunho, Elduro

Um total de vinte .

e !V1o�etti .Jerdan, Metalúr- 'em-
_ Ja'raguá

sete. eIDJ?resas hevíam �i- 'gica Tr a 1'1,1" Calçados As equipes de traíls
do Illscntas, ªt� o

_ meio -Mendonçe, Cerealísta Ur- clubes de .todo o Estado
_

da �em�na, !lo.Conselho bano,' Celesc, Confecções deíínírejn
-

o, calendário

���portlVo SesIano,. ha-. Neuza, Arte Laje, Corpo das provas de enduro no
bilitendo-se a parbíclpär de Bombeiros, .Kohlbach decorrer de 81 em San
dás comjrstíções espbrtä- Motores e Weg Aciona- ta Catarina. A' abertura
vas promovi��s p e I omentos. 'está marcada para o dia

Ce�tro de AtI,:"ldades 'do � primeira com�etiçã�, 26 de abril .em Brusque.
SeSI de Jaraguá do S�l sesIa�a de '81, acontecera Em maio estão previstas
no decorrer do. ano. Sao no día 5 de abril, na duas

.

provas, uma em

el�s: M�negoth, !'1ar�IQ�- barra�em de Palmeiras, . Florianópolis e outra em

to, ,Argi, Jatagua Fabnl em RIO dQS Cedros. Tra- Concórdia (die 31). "No

Estofados, M�nnes, �retz- ta-se do Torneio de Pes- mês de junho,' dia 28, em

ke,., Indus�nas ,Reumdas!,' ca de Caniço, com '19 Ja.:t:'Iaguá do Sul; día 11'

Lu.lImar,; ."Nevesl, Marisol, empresas'
.

partícípentes, de .julho em Chapecó;
Alímentícios Sasse, Indu- representadas por 39 é- agosto-16; em Criciúma;
mak, . Malwee, Seara quipes ,

" setembro-IS: em São
Bellto do Sul; outubro-LI
em Blumenau e novem

bro-li" em' .Íoinville.
Cíclísmd. eEJtão previstas. Algumas mudanças -, no

para o dia 18 a 1 (1 Etapa regulamento
.

foram. in

do Campeonato Estaduaã troduzidas.. :Os percursos
na UC

_, Florianópolis e noturnos. foram proibidos
dia 25, a 1 (1 Seletiva para

a pontuação obedecerá

o Campeonato Brasileiro, Cl. obtida nas provas;
em Lages, A segunda" menos as '�ua� ,p�ore$:: '

Seletiva acontecerá em sendo que a dístáncíami

Jaraguá do Sul, no dia nima será de 150Km,
.

e:

24 de maio. a má�!�a 300 Km.

A �q\:lipê j!ini{;>f do S. são 'que aconteceria do
C. ' Corínthíens Paulista 'mingo. No día 22, pela'

, seril a
.

atração, na tarde segunda rodada do ' pri
deste' dOmingO,' 29. de meíro: turno, os resultados
março, na festa de ínau-

- 'fQràIIí,l Malvíce 2x! Ga-
guração dó' Estádio do ríbaldí: . América 2xl
Alvorada, em Rio' Cerro Cruz de Malta: Alvorada
II,' Km 14. Na equípe co· Öx2. Botetogo e tuaàmi
rintiana figuram. jogado- 2xl Aliança. Botetogo e,

res que já envergaram a América são os atuais lí
camiseta da equipe prín- deres, .com 4 pontos .En

cípal e que mostrarão- tre os aspírantes, ' campe
díante 'do 'Alvorada o onato, disputado parale
condicionamento Hsico e Iamente.. os resultados a-:

tecníco, A partída inicie- presentados" foram
.

Ga
se -às 16 horas com pre- ríbaldí OxâMalvíce: Cruz
liminar às 14 horas entre de Malta 3xl América;
América (Joínvílle )e D: Botetogo 3�0 Alvorada e

Pedro II (Corupáj, , com Guaraní 3xO Aliança,
o ingresso' custando Cz$ Pelo, quadrangular ein

30,00.
.

disputa do Troféu lríneu
!PRIMEIRA DIVISÃO .Lemke. Vitória 3xl' Avai
Em �.ftlnçeo davínda do ê PORte: Preta lieO"Chico

Cerínthíans," a Liga Ja-' de Paula.' Neste' domingo
ratguaense, de 'Futebol -dia 29 .às 16 horas, Chico
cancelou' a rodada. do oe- Paula 'x

. 'Vitóriá e

Campeonato da 1(1 Divi- Avai X·Ponte Preta.

',Juizo de DireUo, da 'Comarca .de Guara
mil'hn..."SC Edital, df� Citaçã� de lQ.�I��S� ,

gados :mc)�rtós�' Ausentes e ])iet��jnhle�
.eldos;' com prazo de 20-' dias. A douto � a

Soraiya Nunes Lins juíza substätuta em

exercícío .na q_omarca, � de .G\liamiirim, Es
ado de Santa Cartarina, na forme' f1\a tei, etc

FAZ SAßER, aos. interessados. incertos, au-

'sentes e d�sc()nhecidos, que', por este ,Juízo, tra
'mitam autos de, ação de usucapião, extraordi"
'nário no r12/86, requerido Por JORGE JAHN

. ;
e sIm HELGA FRtDA TANK JAHN, obj-etivan
'do obter o domínio' de: '" UM TERRENO rural,

'

; situ-9do - à_ Estrada- do Sul," Km 28, ,no munidpio
'de Gúaramirini, cóní a área de 454.140m2, em.

forma de um triângulo, confrontando de um

,\ lado,em (220 metro sc, com t�rras de VaHer "

:Adam, Carlos' 5chulz, Avelino Jacomelli e Jor�
: ge Jahn, do Outro lado, ein 1.120 metros, com

: terras de Amandus .Jahn e Kiliano' E'ranzner e,

ma base, em 841 metros; com terras de Rico He·

:,gas-,' \llrgllio F�lipe;, �anoeJ Aguia( e �fp;nso
L,Schpr:k't.,Foi"de�j;gnado': 0.' dfa 22 ...04.1987",45 JO,30 ,

horas; para a �hdiência dê' justificação 'prévia
de posse. CITA-51! 'ß§ !nt�reßsaçlosf ausßntes (_)U

desc9nhecidos! êientes"Be que poderão conte�tar
a: a�ft'9-c no c

pr_Çl�O de'�t,5' _('qu�n�e) diaj;'" conta€los
,

da. sehterça. 1}:{ble d�clatar jüstific,a:�a a', ��sse'
o;ob� ,pena d'e n-ª� o. f��endo. serem ti,dós PÔt vep .

,

dad:elros os': fatos artiéw:ados pelÇ>ß. ß-utpres,
':_:� .' .... 1

_-': -.:. :.

.:,�"

.

.", "._ -� t.
.

,,'-::. i{:"·
•

Guarªmiri_m, 1_6.Q1.81'. Eu {RALV,_F1).LTINl :Escr:·
. vão, a mandei datilogra.fÇlL e s�J}S5t��-V�._: .'

SO�AYA rJUNÉS LINS
'"'

.

'JUiza SubStituta'

:.;'.'
tr"

. ".

A ,CME - de Massaran
duba, COordenada pelo
Valdir Mohr (Dito), dis
tribiliu o colendário es·

pórtivo de 81. -_Neste mês
de, março, iniciou-se o

Campeonato de Futebol
de Salão � ,

Veter'atnos;
A As�ociação· Recriea" patrimônio Edga:r da Sil� ,em,-àbril, a '1(1 Copa Ci-

tiva Weg (Arweg)" ,que va, vice social Venilton dade , de Massar.ei'lduba
. congrega �os co,�"abÜlrado� Cláudio da Si�va, - vlde de e disputa., dos Jogos Mi-·
res do Grupo Weg, ele- esportes Antônio Tore· crorregionais: nas moda-'·

geu no dia, 19 de mllrço zani FjlhO, 10 tesoureiro c lidades de bocha" 'futebOl
a ,sua nova diretoria. Na Inácio. Ribeiro ,20 tesou- d� salão e \roUbol; junho
pr\esidêndq, sub'btuin�o re.iro' SílVÍO PessOa e se- _ torneio de .integração'
a, Célio ,Alberto Eise- detiria! Carla I'fomaselli 'de- ludô; ,'agosto � :inicio
.nuM, assumiu Solon Sch- O mandato é de dois dO IV 'Campeonato 'de·

'rà'1,1th, vice-pn�sidente de" anos . de Futebol, de Salão In",.
fanti1: outubro _ ,Cam-<

,

peonato Munidpal dê
Bochas; ·novembro _ 'gin-

-

cana e' promoções, ,pela',
passagem, do aniversário·
da cidade e ,em< dezem,· ,

,bro _ términO das ativ·i�
dades.
\ Ein Massamndu.ba, es""

tão sendo' executadas" as

obr.as' de iluminação .do·
Estádio Municipal Erich,,'
Rode, ao custo de Cz$ .. ,

',794000,00, executadas

'[)eJ'� E�prejiteira' Santa ,

Rita. ' ,

'
"" "'1"1,� r

Bicicross: c'ompetiçôes em abril
, o bícícross de Jaraguá
do Sul, representado pe
lo Corinthíans EC (Jara
guá Esquerdo) e patrocí
nado pela Dalcelis:_ a

Rota da Malha, partící-
,PQU dia 14 da abertura
oficial da temporada, em

Florianópolis; c o m 15
pilotos 'federados , que
obtiveram um 2° lugar,
cinco 20 lugares. quatro

_
3° -.lugares e, três 4°' luga
res. Para o' mês de abril

segundo' o calendáriO da

,Federação Gatarinense de

No dia 4 de abril os

ciclistas' jaraguaenses par
ticiparão da 2(1 Etapa da

Copa. Cola de Bicicross,
em Florianópolis.

Solen 'Sch'rauth 'preside' aArweg

ORAÇÃO A' SANTA CLARA"
Pela i,ntercessãó de Santa Clara, o Sr. todo pode-'
roso me abénçoe e proteja, Volte pará mim' os
S'2US olhos miser�cordiosos, me dê a paz e tran

qüil',dade, derrame sobre mim as suas cop:otas
graças e" depois dessa vtda, me aceite no céu em

companh:'a de Sànta Clara e de todos os Santos .

Em nome do Pai do' Filho e do Espírito Santo,
Amém. Fazer os pedidos a Santa Ciara, 1 de ne

gócio e dois impossíveis. Rezar durante 9 dLas 9
Ave Mârias €0m uma vela acesa. Deixàr quéimaI
no 9'9 d:a.' ,,---,,, J.L.

',-

','

EM MASSARANDUBA

:-�, 'l'em','genle nova eDl Jaraguá' � <,

...

P.S.Equipamentospar"Escritóri�Lidà�
.

.' V'f,nda, e assistênCia técnica em geral. _' ":�,'
i;�{l _ R-;" PFes. Epitácio, Pessoa, 419, -

"".'
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Paralizadas as obras da' Röilô'vJa 'Cotupá·São "Bento
�." ,_�.'

lo- .O'�
....".

A

". •

oi '. <,
." ,

Todas as obras de tO- Cämpos, São 628 quílö- A decisão de suspensão

"",,"0-. noticiário nacional tem divulgado sístematí- dovías que estão êh1 im- mettos em terraplenagem deve - durar ·até que- a·

camente Os altos salários dos "marajás" alagoanos plantação no Estadö pelo e 491 em pavimentação'. nová admímstração te

Em menor escala, mas que não deixa de ser um ato DER (Departamento de O .valor dos contratos é' nha o ,controfe da' sitna-.

abusado e imoral, determinada Câmara de Vereado- Estradas de Rodagem) de'Cz$ "2 bilhões 893,mí-: ção, A medida teve : rea-. l

res do Vale do Itapocu estaria ' estudando. uma, for- ,fOram paralízades por lhões! .ção negatíva em � preíel- '

ma
.

de engordar as, contas dé seus,' Integren- .tempo ändeterminado, O órgão deve às .em- turas do interior e' entre

tes, em cem por cento
:

a título de "ajuda". Está por ordem direta do go- preíteíras Cz$ 400 mi- os empreiteiros, ínclusí-

faltando mesmo é vergonha na cara.
vernador Pe dr o Ivo lhões, por 305 contratos. ve no Vale - do: Itapocu,

, ,

'

S
' '"

' ' onde está sendo construí-

- Armou-se um ve.rdadeiro, circo na disputa por D 'em malo/BB fel""ra Al1ro'l"'nduslrl·a'l 'da a rodovia Corupa'_«'aNO,
,

cargos
.

em örgães- da ad1nln'istrâção estadual,; centra- .' , ,', ", II,
' o

Iízados e descentralizados. A nível regional, ii. VCRE . ,

'

,

"

<

"

Bento do Sul, uma rei-

é quem' vem sendo a maís cobiçada e até mesmo
A Prefeitur�. Múnici- .días _ enuncíou _ come- vindicação antiga da re..

funções já teriam sido distlribuidas. Ocorre que muí- pal de Guaramirim, em çam os trabalhos na Es- gião e· que
. formará,

tos terão decepção ao não verem eontemplados com íece dá não liberação cola Básica São José, do quando concluídà, 0- cor

uma "boquinha", face ii nova estrutura; que deverá das cotas do ICM reíe- Rio Branco,
.

que será
redor' de exportaeão c li ..

ser implantada 'pelª Secre�I1a.
' rentes as primeira, e transferíde da: localiza- .gandó ao perto de

'

São'

"

. segunda quízenas de ção atual para, uma á.rea Francisco do Sul. '

"

_ Pelas internas, Circula a' informação de que a março, supendeu tOdos . maís ·afastada da Rodo
. VCRE terá. apenas três cargos: direção gerál direção. os pagamentos. até que via Guilherme Jensen,
edmínístrattva e. 'direção de ensino, segundo o pro- a situação se normalize. 'proporcionando maior

, jeto em andamento. Da mesma forma, as três super- O prefeito
'

José de A- segurança aos escolares'
vísorías locais de educação de Jaragué do Sul serão guiar diz que o munící

"enxugadas" para nme somente. portanto, muitos pio foi grandemento pré
candidatos que pensavam estar

- dentro, na verdade judicado e que a reten

estão sobrando I .!I���!];. cão das cotas íoí um ato

arbitrário Ei altamente le
sivo ajo desenvolvimento

:

do próprio Estado. Aguiar
confirmou para o mês de
maio de 88, a realização
da 21iL Feira Agroindus
trial, de Gua:r:àmirim, no

Parque de Exposições às

margens da BR-280, "ime
dtações das' Malhas
Fruet. A estutura metáli
Iíca do primeiro pavilhão
com 1.440m:2 de área
construída já foi adquiri
da..
Informou também o

alcai,de g�araniirense que
o governo municipal vem
recuperaIido todo o siste"'

mq viário e que acham
se elIl obras quatro no.

vas salas de aula, duas
ao' pré-escolar no Colégio
Estadual Sãó Pedro, uma"
!l1a Escola da Corticeira e

outra na Escola de Tim
bi,ras. E .nos 'próximos

Is ·Inílações de ,Flávio'José

_ Até .que sejam nomeados, Os novos diretores, o

o atual quadro diretivo da UCRE permanece, à pe
dido do Secretário de Educação" que tinha· mareado
reunião em Jaraguá, neste sábado, para acerto dos

nomes. O encontro 'sena realizado à revelia das li-

deranças peemedebtstas; o que p'rov�cou fO�� rea

ção. O secretário Silvio não teve outra, alterniativai
,senão cancelar ,o encontro.

� Os bancários' entraram firme na greve e a ade

são fOi de cem por cento em Jaraguá do Sul. Eles

buscam melhores salários. A greve' mudou radical

mente a rotina da cidade, Os piqueteiros inovaram e

pára espantar o tédio, até uma pequena mesa de

.pebólím foi, vísta defronte a uma agência. Os bancá
rios receberam cdticas, .mas também' muita solida-
riedade aO movimento.

'

<'

.� O Dr. Adhe�t Grubba, assim como os de�aiis
21, Delegados ;Regionais de polida, foram exonerados
de! seus' cargos. ilntel1inamente re!#pond�3, rl�lo cargo

.0 Dr., Celso Roque dOs Santos" Utula'r da Delegac�a
da �oméÍrca, até que 'a Superintendência da, Polida

,Civ._H nome:i� o novo, Delegado, que deverá ser o pró
prio. Grubbà" In�cado pelo PMDB local paTa perma�'
necel' no pOsto.
:_ 'uma equipe de fiscais do IBDF,' comandada pela

chefe' do setor de cadilstramento de Florianópolis,
MaXia Terez,a Vaz, realizou blitz em Jaraguá do Sul,
Schroeder e Garuva, onde fOram feitas 16 autuações
poP transporte ilegal de madeira, preenchimento de

guias com adulteração e madeiras sem procedência.
, As ,blitz vão continuar de maneira mai� 'acentuada,
segundo o' IBDF. ,

.

_ Os advogados Rogério e ,Raui Portanov.a. reúnem
na tarde deste sábado, dia 28, no' aud�tótio do Sindl�
cato dos MetalÍ1rgicos, os'apo.sentados e pensionistas
para explanar a· forma de' reaver. as perdas sofridas

noS últimós. anos. Em outras palavras, ó lmpetramen
to t!e aç�e_s.em jui,z9 contra o INPS, haja vista que, aI
justiça já, deu parecer favorável, ill vados processos .

.

ÔE' COCHEIRÂ; Durant� o jantar comemorativo ao

EI!c<:mtro 'de, Empresários, no Baependi, .o presidente
do PFL; Geraldo Werninghaus, teria assumido, dian

te de um magistrado a prÓnnúncia da expressão "mo

leque sem-vergonha" ao presidente do PMDB, afir

mando, que "temos muito dinheiro e que Konell ja-'
mais será prefeito". Um circunstante anotou a, l1ra
vata e, intrigado, conotou a campanha pefelista a

deputado, em 86. u

ANTES DE TOMAR' UMA

.' 'DECISÃO,' TOME UMA

:-.'-CISÁ(l INTELIGENTE;

Café SISSE

MeDegolti Motos entrega a primeira COX - 750F

-.
"

Jornal do 'Intertör, 'a
'

"

força' da Comunicação .

, impressa.
-----_.".::.....,.._-=------ '

"

Lessmann .. Despachante.·
Rua Walter M�quardt' 131 Sala 6 __ Fone

72-1796 __ Jaraeuá do SuÍ - SC.-
De acor�o com .a Resolução n° 678/86, do C(;n�

,

selho Necícnal �e_ ,Trânsito (Centram, deverá
ser efetuado o Iícencíamsnto anual de veículos
refer:nte ao exercício de 1981, de acordo com o

seguínte calendáriQ,; , .

Final de placa ... 1 em abril
Final de pIaca ee 2 em maio

F�nal de placa eee 3 de junho'
F�nal de plac� 4 de, julho. ' ..

_ F�nal de placa 5 e, 6 em' agosto .

Fmal de placa, 1 em setembro
Final de placa "" 8 em outubrb
Final de placa _ 9 em nOvembro
Final de placa .... O em dezembro

.
'

Visite-nos öu telefolté' pa'r� 72-1796, Apa�amos '

os seus documentos.'
.

ATENDIMENTO: de segund� à sexta-feira das
, 1h30 às 12h e das 13h30 às 19 horas. Aos sá
bados, das 8 à� 12 ho.ras.

Na foto, o direto�-supet1ntendente dR> Menegotti Motos
Lt�a., S�� Mauro Koch, e GEn'entes, na entrega d,a primeira
II'Lotoclc!eta CBX-750 F; "ondaf ao Sr; Bru.o·' Behling, ex-ge-
rente do Bradesco (de .1aQfluá da Sul�.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




