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Capital Sul. Anierlcana �o
Chapéu,

Minislr,o e Pre·sidenle' ··da. EBIU pode'rão ,na,ug,orar ciclovia .dia 1'5
deral, a' sua instalação' tacão (Cz$ 47

,
bilhões),

.

nO Colégio São Luís e não'existe, por ora, pos
inviável, todavia, houve sibilidade de atendimen
su�stão �e um contece, to, contudo, o projeto
to cOm o Senai, pare que poderá ser incluído num

funcione nc Centro de"' programa. novo, que tem

Treinamento,' para a for- prazo de execução de

mação. de técnicos. .Vasel dOis anos. Existe igual
vai leva�:a sugestão, ab mente condições do mu

diretor Pedro Pamplona, níoíjiío SeF conltemplaQb
para ver, da vtebtlídade,". com o programa de ge
através, de 'cOnvênio com rencíamento . de transpor
o '. MEC. tes urbanos. O presiden:

te da EBTU, Telmo Ma
O Mínístérío do Inte- galhêes e o ministro De-.

,

rior ,abriu pe;rspectivas ní Schwartz, do Desen
de um apoio 'financeiro volvímento Urbano e

para .b município fazer 'Meio Ambiente .poderão
frente as despesas havi-- vir a' Jaraguá do Sul,
da com Os estragos das dia 15 de' abril, para
enchentes de fevereiro e inaugurar os 4.200' .me

c) Ministério' . de pesen- tros da ciclovia que
, , volvímento Urbano, vai mergele Os trilhos da

forum reune onze posícíonar-se, brevemen- RFFSA, ligado .desde , a

te, acerca da: solícítação entrada' do Chico de

I '00'S r'otalrl·os dé recursos para a cons- Paula' até a Weg II. A

& U" ,trução do novo reserva- vtnda destas autoridades Rosemeire substituí na

Jaraguá do Sul sedia ,tóriO do Samae.A pa- ainda não foi confirma- direção da Uere a Prof.
neste sábado, 4 de abril, trulha agrícola me-cani-. da. Iris Píazera, on cargo
Fórum Rotário do· Distri- zada é ihViáveÍ .íníormou desde a criação - da Uni-

to 465, com a participa- a Vasel o min'istro Iris Em Brasília, Durval ,dade, .' há oíto anos; A

cão de onze clubes das Rezende ;todavia, príorí-: Vasel esteve ainda no transmissão de cargos a-

J. '11 zou Jaraguä do Sul no
"

Ministério . da Comuníca-. conteceu às 16 horas docidades de OlnVl. e,
P _� • . S....i�·"

'Guaramirim, São Fran-' "programa de Bacías Hi- cões, revídêncía Ou..l:Iil, dia to de abril, quando
cisco do Sul, São Bento drográíícas" que o Minis- SAREM, SEAC e partici- a ex-diretora Iris Píazera

do 'Sul, Penha,' Rio Ne- ·tério da Agricultura es- pou da. Marcha sobre. Iez um relato minucioso Os .demaís cargos não

grínho e Jaraguá do Sul� tá lançando.' Brasília .que mobilízou da. sua admínístração. A eram conhecidos, quando2.500 prefeitos de todo o nova diretora da Ucre do fechamento' da �,edi-que deverá" reunir em
E'DIT'T'T P

.

O Na D>.l Ú, os recursos eís. coordenará as atividades ção.torno de ,20 pess'Jas. "solicitados ..para pavimen- " ,'.

!:�?:,a����tEr:; Kohlhach homenageou colaboradores· Repúdil a extinção da Microrregião
trabalhos com a saudá-

. ,

.

"

, '. .'.. . O presidente da Asso- pios Sedes de mícrorre-
, ção do presidente

.

Arís- . A Kohibach S.A., pro- por tOda _a díretorta da. cíação dos Municípios giões que também serão
tides Panstein; 8h45, pa- moveu na noite de 1° de Kohlbach, os homellage- do Vale do Itapocu (Am- extintas
lestra "Relações Inter- abril, quarté),-feira, uma, adas ,convidados e im- vali), I prefeito Durval
Países", pelo ex-governa- grande festa para home- prensa. Vaseli está encabeçando
dor Egon Schultz; ,9h30, Iiageßl' os cOlaboradores movimento contrário aO

palestra j'FundaçãO Ro- com mais dez anos na ,Um total de 238 cola- anúncio do prpjeto da
tária", a cargo de Rema- empresa e aos fundado- boradores receberam pi'ê- 3ecretartia de ,Pla!:neja-
elo Fischer e às

. 10h15, res _ Heinz e Use Kohl- mioS e" placas de recO- mento do Estado, de ex

pa 1 es t r a "Pólio-Plus"; bach _ que naquela da.ta nhecimentõ pelo ti'aba- tinção de oito microrre
pelo futuro governador com�lnoÍ'avam. q s 43 lho prestado à empresa. giões, dentre as quaiS a

do,D-465, Dr. MarIO Sou- anos da chegada em .J�-" O �inte'l'llacional conjun-\ de Ja_raguá do Sul. V?sel
za. raguá do Sul,' onde' 1ID- to Trânsito Livre e o. não doncebe a !extinção
O ,FÓrum será dirigido ciaram, maIs tarde", o animador Camilo Fer-

e rebela-se contra a

pelo rotariano Pier Lo- grande compl�xo, in.dus-
-

narrdW do transatlântico idéia, acompanhado pe-
. . , "Eugênio' elf, f o r amrenzo Marchesini e apos,' trial quê se . ergue nOS los prefeitos de São Ben-

aS palestras QS léissuntos, dias '. atuais, com uma show à parte, marcando to. do Sul, Brusque, Videi-
.

serão debatid0s livre- produção diária de .4 mil brilhantemente os 43
ra e. Araranguá, municí-

mente. Consta, do prO- motores' el�tricoS. 0 a- -anos de chegada a. Jara

gama também hömena� contedmento teve lugar
.

guá do Sul, dO casal

gem póstuma ao ex-gover- no �salão . nobre do C.A.
>

fundador da Kohibach
nadar Cleone V.C., Bastos BaeIiendl,

;

prestigiado S.A.
" fa1ecidp há poucÇ>s dias. ,

. -

UONS CLUBES DISTRITO L-lO _ BEr-.1VINDOS A JARAGUA

XXIV CONVENÇÄO � DE 1'0 a, 1"2 DE ABRIL. de 1987
'

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

Fazendo uma análise
sintética da sua peregri
nação n0S gabinetes ,

mí
nisteriaiS, em Brasíüa, o

prefeito Durval Vasel a-.
ürmou que, em termos
gerais, existem

_ b?�s
perspect'ivas do mumci

pio consegUir, recurslros."
No Ministério da Educa

ção, recebeu a
,

resposta
de que poderá, receber

algum auxílio financeiro

palia a construçãO d.o s�:
gundo bloco' da FeT),

. �a
em obras, e, do salérío
educação, até, julho, o

município' será contem

:pIado com recursos de

até Cz$ 4 bilhões. 'Quan- .

to a ·E.scola Técnica Fe-

Rosemeire
uerál

assume

da
a di'reção
Ucre

O secretário da Educa- educacionais' dos muni
ção sylVio . Sníecikovskí cípíos de Jaraguá. do
anunciou segunda-feira,' Sul, Corupé, Schroeder,
dia 30, os

.

novos direto- '

Massaranduba e Guara
res das Unidades de Co- mirim, com Sete súperví
ordenação Regional _ sorias locais de educa-
Ueres, nomeados pelo ção.
governador Pedro Ivo
Campos e cuj-as posses

, aconteceram esta' sema
na. A nova diretora da
19'" Ucre é a proíessora
Rosemeíre Puccíní Vasel,

. ex-extensíoeãste da A-
caresc

.

e que respondia,
pela direção da Escola

Municipal' de 1° Grau
"Alberto Bauer", da rua
Guanabara ..

A rede admiistratíva
cempreende: pré-escolar,
com '18 unidades escola
res, 32 turmas, 25 pro
fessores e 18 salas <de
aula 'utilizadas; 1° grau,
com 26 escolas bás'icas
(1'" à 8\\ séries), 1 grupo
escolar (1\\ a 4'" séries),
13 escolas reunidas, 59
escolas isoladas,' num to
tal de 99 unidades asêo
lares, 499 turmas, 11.516
alunos, 539 proíessores e

205 sadas utilizadas:
.

2°
grau, com 10 unidades
escolares, 63 turmas,
2.054 alUDOS, 162 proles
sores e 63 salas de aula
utilízades .'

Sobre a questão, na

terça-fei:ra ,
os

'

prefeit.os
terão audiência com o

governador Pedro Ivo,
quando manifestarão {)

repúdio' ante o projeto.
Com relação a Amvali,
que é microrregião pe
quena, já houve propOS
ta ,na região de que seja
aumentada em mais dois
municípips: Pomerode

.

e

Rio dos Cedros .

'CORREIO DO POY8' 72-0091

IRIIMI. . EXPOSITOReS, CROMADOS .

MOVIMENTAÇÃO. INDUSTRIAL.
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PRIMIBAEPENDI ....

' João 'úA.:"
Batista Prim foi. 'collfir- G'

"

& I f" JÓÍ\rro -FINAL - caun..
.mado na presídêncía do : ente " _. ,n ormações prtmentos a professorjá
C.A. Baependí, em, con- ,Roseine1re Puceín] Vasel,
,ICO"rrida lasS€mbl�a realâ- pel ã

'

à 'di"
zada segunda-feira à noí- V,a,Je, ci pena uma _visita' NO CINEMA _ P€l' 94 sua boate.

a 'sua -assunç ore·

, pois Os artigos são real- (sábado) a 09 (quínta- F�EIRA, DI'A' 12 _', 'E"m' 'vista'
ção d'a, 19� UCRE. II/ A

Je s,úbstituindo Ia Reiner; ,
' " ,

'

".. DalceUs ·JjenQVOU, pÖJ1
Modre. Por dois anos, mente beleza pura. feira}, o Cine aJraguA e- 'da páac,o�, a, "Feira de mais um ano o contrato,

Prim dirigirá 'o maior NA MATRIZ � Neste 4' xíbejàs 20h, com censura Arte e Artesanato de a- <Je, patrocinio da ,eq\lipe
clube socíal-esporüvo .do de abril, sábado; às 18h, livre, "Labirinto':, A bräl será a!ntecl1pada pa.. tI 1

na Igreja Matriz, ii união ,Ma"gia do T,empo II,. -E', até ra o dia l!l, Que', é äo-
de a et smo. Valeúl /11

Norte do Estado é deve-
t

-

1
"

_. �, .. ,

',. ,"" "M Chega ' terça-íetra' dia 'I;
rá dar continuidade' as ma rímonía de Luiz Càr- "terça-feira, '(lia 7; iniciàn- m�ngô; quando acontece-

los Chiodiní . e Dian� Ka- do às 22 horas, "A Incoh-' rá tam'bém o' Co'ncurso .maís.. um grupo do Turís-
obras programadas., mo Férreo.
PISCINAS FECHADAS _

tie Konêll, ela a dedicada cebível", a maís ousada de Declamaçãö, 'primeira -�--------

A partir ide segunda- eluxiliar da' Biblioteca produção do cinema eró- eliminatória. MARINf:S E ELEMAR II

feira, as pi's.oinas baepen'· Munícípal :Rui Barbosa. tico, Pornogréfíco, proí-. CASAMENTOS __ Sábado

d,laila.s :estarão fechaJCtas�' Eles são filhos de Luiz bido para menores
.

de na 'Matri.z, .

16)115 'Jairo COm, prazer, registre
a:08 assocíados, finda a (Altrude] Cliíódírii e·

-

de
'

18 enos.
.

Brandalíze I íÍlédina -Ro- mos o enlace matrimonial

temporada.. E, o baile em Ingoberto (Terlezínha) KOHLBACH �.A. _
" • Asar Ülh :.- . Luiz . Carlos neste sábado, 4· de abril

homenagem às mães, di,a Konell. Felicidadesl convite, da díretoría d� Chiodíní/Díane K<mell. .de Marínês Rozza e. E'lé-

8 de malio, serä .
musi- 'FÓRUM' ROTARIO I<;0hlbach '. par�i�i�amos Na Barra, 18h, Elemar m4r. Nazatto ": (Malíca).

cedo pela Orquestra Ca- Durante a manhã deste día 10, quarta-íeãra, no Nazatto/Marínês Rozza .e
'Será 'às H3h, na Igreja

ravrelle, de Porto Alegre. sábado; .no C.A. Baepen- Baegend�f do j<:�nll:àr·dan� no: Roo Molha, 18h, '. Teo- N. Sra. das Graças,' :Bár

Henry PollaCk e seus ví- di, o Fórum' Rotérío, com çante em homenagem aos doro Lessmann I Lucéha ra do RiQ Cerro, ónde-

'olinos Máglcos:, cance-: a; 'Péllrticipação de onze funcionários com inais de Maria Araldí. _

'

Marinês 'e Eíemar -serão

Iou o contrato., clubes. As senhoras . 'dos dez anos de serviços À pÁUUCEIA _ Seguíu. abençoados, ladeados des

�RlTO MUNICIPA� "'"
rotar:1anos e um p r í r ã o pres�ados à �mr.resa ',

· O a São Paulo. para bUS€aJi' pais ,Ãl\.acleto (Agnés)
A çoluna sugere ao Exe- programa social, como vl- Conjunto' ,TlranE,lio LIVre) as úlUmas novldades e Rozza e Iríneu (Carmem)

çu:t'jvo e '. Legislativo,' a �1t� ao Portài de Jaraf animou a "noítada, �gra- lançamentos para.o seu Nazatto e dos padrinhos

ihsltitUição da "Medalha guá, Parque Ma1.wee e d�cemos as gentilezas salão de beleza, a '€abe- Jacíra Rozza e Luís car

Mérito Muíncípal" para compras nos pnsto� de dI'spe!l1sa��. , Ieíreíra Tine, uma das los Buzarélló, Cermelo

concessão 'a entidades vendas, além, é claro, de TEN��,MO -

.

Os tenistas mais conceituadas da (Elisabeth) Rozza,' Wa'ldlr

organi�ações e, pessoas conhecerem,a c1däde: Armando GaparelH,. Fá- ]>t�ça.· ,

(Rogé:Üa.) :eertofiÍi, A'lch'

que têm contribuído para ZIGUE-ZAGUE"";_ A Fes- biO Ronchi, César A. �A ÇITUR _ 'Osmar Nu- ,Tânia), pradi;', Renato

Ô desenvolvimento de ta da Matriz Sãö Sebas- Ko'jikiowElk.l, Mardelo A- lies FilhO, a,tual presiden- Fran_z.:r;le:r e EliaIie Zonta,

Jarag,uä do, Sul. Seria o tião,' será dias 25 e 26 renhardt, '>Andréa da Cos- te da Cifur, p'ertencénte Reinemar tribess. e He

l;econhecimento peto, tra- de abril., I IJ 'Já nos diaS ta' e Laí1?a'Lprlm, partici- a Rede Maia'robaia de W6- lena: Nªz�tto. A recep
b�lho. Que tal ievar a '11 oe 12 deste mês, Festa pam nestª ,. final de se- téis, foi 'ex-iri.'ferno do ção dãJ-s.e�á em., depen'
idéia' adiante? na Capela N .. sra, .' das mana, em; Bluníeriã,u, do Cölégio São 'Lui$., Osmar dências. ,do ·C,A. BpepeFl,
MAMÃE CORUJÁ"': Sob Graças, Íla Batrá.' I I /, A CampeOl:)_afo Estadual- de

'

Sempre r�corda cOm sau- di. O casal fixará resi

;à:, direção !d,ll $'ra.. Dalva Campanha' NaciOnal 'con- Tênis, A propo,sHoi; este- dades dos "bons tem- dência ein . Caruaru, Per

Gardá, a: 'loj�l. Mamãe trà PoilomieÜté, desta' ve na cida.de, esta: 'sehia- PO!?," vhrldos em Jara- namhllco.: NoSsos, ':fJâra

'ço:rUj.a, .áli na: 'truä,' iUo . feita será no cHá 23 cÍe na, JúliO GóeS, o número �"
'

;" béns.!
'

- I'

Bj.:ap.co; &.lifidp. �!q�- ,I!?ai,o. N�()_ �Squeça de 'um do Pais" patrocinado ,<

n!ia� ajIIlp1!iou seu espa\,::o lev.ar seus' p'impolhos de pela Kohlbach, '

üSico e mudou o vis,uéIÀ, . O â 4 anos. ; JOGOS ESCOLARES, -

'proporcioruu.ido, �alOI)t' CONVENÇÃO t-fo _ Se- Waldir Qiese e Iris Pia-
.

. co,modi:ddae à el�é_ntera.� 'rá aberta sexta-feira,' m,a zera, da 19�' Ucre, con-

10, ,à 24� Conv.ericão (Ie vidtaIido piará '. 'n' abérltura

Hons, Distrito L-lO, 'em dos VII Jogos Escolares
Jimigâá do stil. Os Hons Regionais � Càteg,onat
eent,ro .

e
e �Cidàd�' 'Ini:1ús- Juvenil, cujO 'oorimonJaI,

triel!; €ísmera�m�s.e·' n(3IS de abe11ura' será realiza-

� prlei}}.al'!atiVlOs· d'o inalJ;or' 'do à;s, 19 horas do dia 10

evento dó anl)
�

leonistico, de abril" em' dependên-
'. ó'Q� ,tiNá a =járag�a do 'Cia's do Ginà�to de Éspor-
Sul cerca rle mil conven- tes Artur MUllelr. :

dionalls., En.cerra_.,gia :Q:o FLUTUANTES - Denis

,dia 12., Brie�enI�isten Miss Bar

L=============:::__-__;��-�---'--:_ Ta Velha e ,'Miss' Santa'
Catarina, répresenta nes�-

. te sábado o Estado, ,em
S, Paulo, nQ Miss Brasil
1/;/ Nilton " Nazat,to,', ao
'lado da esposa Rosana,
filhos e amigos, comemo
rou dia 28, no' -Beira Rio,

.

idad� nOva. f/!, Baependi
. reabre ,apQs' a Páscoa, a

Jaraguá do Sul/Semãnà de 04 a 10 ,de abril. de 1987 CORREIO DO POVO
���-----------------�------���------------���---

,Chegou: ,

uma novä
Opção em.

o

Jara,guá '

do Sul,
.e

'

GATO 'ORAHCO
BAR E PETISCARIA
Proc<>pio Gomes de

- Oliveira, 221

laie-
,l.<

, O p«?nto·eJeié!nte de vestir bem o.s �eu'S 'püri-',
pol�os. Agora' 'na; l\i�recb,�l rieOd��9' s'l,i), -:-'a' sua,
espen(l" sempre COm as últimas novidac(es.

,. "

l,

Jóias, relóglos" ::pulseiras, "i!n�is, . all?llÇ?s, "

, ."prataria,
,

art1gos·�,ein ouro e tudo o �ais'pará ,.

presentes na : ' ,:., . , .

..

Reloi,aaria:
Marechal Deodoro 443

,,' ftve,oi'da';'
.,'

' ......
>, -

e Getúlio Vq.l'gas n°. 9

",

_

-"
" f} _ .

A ROlJPA 'INFANT'I[
L,'

"

criança(!
. � .

Getúlio, Var2as 97 e Mi!.rechal J;)eodoro 882;

.. Mámâe ... Coruia
.',

, .. ,",.�,' "., J
,é .se� .iilhOil merec:em' uipà 'loja só para 7:eI�.
Loja M'8Jtli. Coruja o cáStelo de seu reizinho e

,

,

suá -pr.ince�lIb.. Enxovati -:para bebê,' ·f(}Upas in..

'

fant�I;J�v�is,';perfum_, bfJôuterias, artigos p.ara;
pret.ell*.

-

-",
.

, ,'.

'Róa�Baao dó'Rio-Branco�H')8''':_ Fone 72-0695

ou .

, i
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Jaragu ao Sull Semana Oe 04 alO dé a.bril d·e 1981 C01tRBIO DO .PO-VO

··Em,�ri,�catarin.ses· terão _antro ·em Jaragu _mail
.

.

It
.

.

. A Federação das Indús·

:H,l' 1$§e\I.,16_ Le'gislativa' g!�:ri�� �::d:ea1i�a�a��
. EAYI:-P 1!4.u[�, �EIVINplCA

'.

JaFaguá- elo Sul, no día.
. 'IL�!NAÇAO J)E TREVOS . ;29 de mai<:>, uma r€ullião

O Q.�Rutaà.9 Paulo RO- .vado pedido d.e reali- de trabalho, com a parti
berto �.q,:u�;r (I.>Q�). fgJ il!- Z a ç ã o ur g enJ e das cípação tameéra dos. COJil:
dícado pelo li,de.F QQ :ear· obras ao DNER. O depu- selhos cOO Senai e do, Se
tido na AS$€mbl,éia Le-. tado pedessista :garticj- si. A corannicação. é. do.

git�tiVi!, B�fa�' çf'�m!' '� .pou das articulações e empresário e cQnsel�ei·
vi�-li�a:ijçã �

"

gan� ,colaborou decisivamente ro Josá , Carlos Nevest
cap!l-J, :ß�.er����Q º. !?�u ne formação do bloco que participou sßx.tq-fEi;!ifa
prj.m�irq· �d}1tP l?plíti-

,

perlamentar cOPlposto ,de da assembléía da; Píesc,
..

co, Jpe�j de_,�, ��seffi- to�os os deput�dÇ>s vín- em- Concórdw", onde f�z;
bl�iª, l-ggi�latiy� ��n; 'i�,i- culados a partidos de O· se presente tqmbé.ro, o

cIa..QQ sy� at!v!����S So· posição. Este -b!pco
.

via- presídente dih Ç';lll,{edera·
mi'lme -�� po�ço} �!�§, ' já bilízou que o ?DS, ,P�L, çã.Q Nacíoaa] da Indús
apL�ent(!\!, Q <!epqíp.p.�, PDC, PDT e �T 'presl�am tría Albano Fran.Çp. Ne

aQ plj:!njrio_" propost- todas es Comíssões Téc -

ves teve ªnrOVqqª, por
ções. no .sentído H� qg� a. nicas existente,s 'no Par- unarti:mid�d�, sugestão
Te!eªc eqy.a,€}op.� 0ê- pro- lamente Catartnense .

. para que os c.on�el}ilos de
blemas de cong�stIona- Segundo Paulo Bauer, ad'llli,nistraçã"o das

'

em

tnentp' �o, si�t��a ti�(Ô-. os trabalhas na AL, ape- preses estatala sejam
nica catarinense. sar de intensos, tiveraIIl preenchidos PQf empre- Pesqu·i:�a -ID'lriodol' DOVaS varl-adadas\.Paulo,' taxnhém, mani- um resultado

.

modesto, sários, cOm u_m de.té!.l:li!.e .,

111 " ,,', . ..ti' .'

festQ��� aCe.rça.· da i��� devido a inudat\-ç� de go- impprté1I.l..te: s�em ônl.\s pa�.
de ilum.inacç&.@,·pypliql'�QS vemo e a adaptação dos' ra Q Esta€l�. A. sug�stão d'e arrOZ' em J�·ragl'a't�yos da., 13.R·,;tQ,V����s,o deputados novos pl de foi levada esta semana

" f' "

.'

U
-

.'

de Joi:n�ille� BR l01/BR· um total de 40) as nor- pdlo p�sidente Milton A Acaresc de. Jaraguá raldó porath, com ii €u1·
200 e ··BR-i80{�. 3Qí �D3 mas adJilinistrativa�

-

e Fett, di! Fiesc, para o do Sul, reg.istrou os .
re� tivar Empasc-l0.4. O Fen-

AIa,qua..lli t�!ld9" _2.m,o- téCl_l;icas d.a Casa. gOl,(Ei;!J;ndor Pedro Ivp· sultados de duas novas dimento, em vista Elle

ADEM:AR ,:&l.rWE QUER ASFA-LT-Q Ca)jIlp.of;. cultiva.res de arroz' lITl- alguns fàto-res adveIÍso&,
A .rARASUA- _ POMERODE

.

Sobre, a paralisação gadO, obServadas 'em- u- como Obsel'V'a Lammdo:

º_ d.�pu��.ic>·, A�emàr' municíp!os..,. �e.' men<>l' das ooras de con'!$trUIÇão nidades localizadas em foi de 6.169KgJhee:f.äré,
Fred.er�c_o: iIJuwe (PMDB'}, ,exppesSao eeoneJ1uea, \Wm em rodovias- esbaduaIS, a São João e Ria Cer�o. ou seja, 30',8 saeas p€>ir

p��u na A�.!>,eJllbléra "t�- ligações totalmente. as AssociaçãO C0merera-1 e A.s: variedades lançadas, morgo. Toda a'· semente

g(!?léil.\iya' pr6y�dên.ciêls. do faltadas, enquanto', que· Industrial de Jar-a�á: de pela pesqu-is&, atl:avés da- foi adquilrida peios . 18,

go:v�mador
'

Pedro, Ivo Jé;lraguá do Sul e outr?s' Sul decidiu' manda-r te-: Empasc-, sãQ· a - ELIltpas€ agriculto,es, presente'& no-

CV..-
'

•

un'
,. It'';''''am m"'''gl-· lex ao DER,iSC, para, quo'e 104 e a Cica 8 que a A- dia- da colheita.

�PO�, para, q,ue autor}'" .

m
,

I'ClplOS ,:.......' ......... "

----,.

ze O aSfaltamento da roo nahzados pelos gev-emas· até que' 'se r�e>lva a· cal'esc v€m d:ivw.gaIldo: O �alho de �ntrodu-
. - ,,-,

'1'
. . .-'

t' d
' ,

liA ];o..:l.nTTia rrn.e!':;ta-·o,· deixoe 'o treeho- junto aos, onizicu!t{)res. . çãe de nOVaEr va.riedade&
dçj�� <m� Igp.. os�:r- es a U�llS, 'I!I.V'V: '1- - ' ,

.

cípios àe J:árà:ID1-{r d,? Sul: tem Sido alv& de ��pa- Corupá-S&o Bento trailsi:- através de" Ullidades- de sená continuamo, para

a J.?omßrQde� cu.j� reivin,. nha política n6S ultimes tável, �ra evitar o ron", Obsßrvaçã0, . onde a co.-, que as mais poodutávas .

. ' ,"_o. 'I
' , ..

'

� 1 20 "b rvou' tOrn'o p,ela' Serra Dona, mliIi�clade âG0mpaOOOu sejam plapta:4as.·e p&L'
diG�ç,ã.o., e alltigá. e� vÍIJ'a anos , o se' ;. l' t

---- -

( '-'Cl tal tar lamen Frallcisca, ,Sobre o as&un� todol o desenv..Q ;Vlmen Q latinamente "sllbstituw.as-
p��..0. des�xüivJ��, OI ,

. pôr, amen.
'

..

'

-. .

d' It a de"� "', Se as, c--U·ltI·"Ta,"'.es, tradl'cl'.O'n!>;s",

1 b o nr-meR to, a entidade, atravéS' a eu· l1T " ,oUI::'....
-

,

.

., 'S. - '

da", r�aiã,p. O
'

p��Jlme�- ,tou téh"TI em. .',: r? 'r-.
.
-

A.l·..:I ,_",. ';""'''''';,m'e..... ,....:.
em' Jaragua' .do Sul". Q"o_'

I
"!.

d n entr-é- seu pre§iu.ente .M\J.iàöi'< mea\olU1:O!, ,;�,,,,,,,,,,,,, ",-'LU,. .........

tal' �)11bl!l:ll0U que �m", qu..a·. to: 0, c,o .ventu . t
-

rt sa-o as BR-IRGA 40"9 e.lT -

h
4-. ..:I e Ja Lueders in,ide>.ü. con{lae- ma uraçao' e GO, e.

tr<?, _Qcás�'5}�s., em V:é�wrqs.. os, oSpluaI-5 ti· ,'.' " .

de"e�,içR�s, h.õuve as.�_jI��- ragua do Su]!. e,o InamflS- tos com, en�idades eeIL- E'Ill� Säe João· na pro- 410.

tq.i;a' de ·proce..sso d.!'! liti- afirmange> que as een'" gênef'es de- BllimeDsU', priedade de Armo BOri·'

taç� P�.ia:· a,�fâH"a.m�nt<?,
-

seqüências serão, g�a.:.. São Bent-o, Guaramii'im: e nelli, foram plantados' se

"maã. até o, momento nil- ves para a popuiaçaol Cbrupá, no sentido· de" quilos da cultivar Cica-8

. da, de concreto for reaH- que deixa;rá de t-eJ.l. a. as- que se elabore U1Jl' me·, através do fOFtteeimento

Z��1�"
<'" "

,-
.

�+tê1'lcia pFe�deBciá�ia marial e inarque' audiên-" de seIllentes' pelá. Empásc
-

. em. casos de l<Rtel'naçaO, cia cOm o gover-nadof" do· e acompanha'Q1'ento, pela
pelo deScredellßiamentoÜ' Estado, pani. priarizar ar Aéaresc, em todas' alS

S desde o dia st, d� març0. conttuçã'O da�. Cor"'-lpá- suas fases, concluída com".

�t:.:;"Ci:;;;;...:I.:L::::'�=-_;'Z:",;;:;",:"'_':':,=,::"'_�,.=;::.::..:=--=�;_..___:;_.-.,�_",__".., i, São Bento e pO'r, exfeB- a realização dO qia da

são, �. Jéira�U'áLJ>omerede, colhei.ta, acompanhado
)_

. Qs. empresários revan� por grupos; de 21'· prodiu.-

L�:" .lDJIj�,_ ,.I.II"'.la· .' ·.I"l'·d:&Jft'L'
:

taram igualmen1re a ques- tores. No cálculo dö rePU-
.

III U .

�. tão da. seguran.ça urbana- dimeilto, notou-se' que a

e neste aspecti'> estãö variedade Ploduziu' ., ...

�=aill; sugerinç.ó a' Prefuit:ur& 8.100Kgf.liectare, ou o

_ _

'

., Municipal a,· CQnstrl1'Ç-ão' correspend'ente a- 40f5 sa-

Creci nO 1174/86 .:... protocolo. Av. Mal DeodoJ!6' , de 'pass�i-os. nas laterais cas por morgo, stlperiof'
'60t".Fone 12"287Q· , ' das Pontes Abd9n- Bafris--' a média . do· muni€irpio

) ta e, do VailaU-i, . para qué é de'no máximo, 25'
VENDE -- CQMPR� -'ALUGA, pêkl.�'Ur' melh'Or�' trafega· sacas,'· Toda â. prodUção

L bi1idade, aºs. pedestl'es e fOi adquirida pelos pro·
r ciclistas" q,ue _'fi-çam eX�' dutQLes _ presentes , paJ'a

�, postos a9 perigo:;' sem- seméadura na, pró:x:imac
nenhuma prot-eçß_f,), col-o- safra. A Cica-8 mOsh'a'"'se
CATIdO ein..ris.co.. a iilte:g_ri<- altamente, -pw,dutiva,_ re

dan"" física.· Outra su- sistente a' brusone' (que
gestão refere-Se r1 COJ'!'- se agrava· na região' ,e

truçãó ,de um trevo ou também resistente .
a to

rótullat na entrada do· Ja�' xidez· de' f€r"'fo, segciönd.o
. raguá Esquerdo, 9nop M . informa 'o

'

agll&J.il.'®mO
manno!'8s' são sempr-e LauFi.ndt!> Poed�t,
p�i�s "dada a pouca IdênticO' trabalho foii,
vijt�Hihrctp., realiiado em- Rio Cerro,

.
' "'X_' �íitidade decidiu po- na propriedade de Ge-

, -.-.
"';. ,

.... 4 casas com área de l-O,o�'� néil-' npB.A di!>rFi,...
guelra. ,

<

_1
, apto, Eiliiitio Jara'guá, 2 quartos, salã co·

zinha, área de' serviço, 2 banheiros.
_ 1 chácara com 67.500m2, em Nereu _Ramos,

ftente para, asfMtO.·
_ 2 caSã�� co:;; 90m2,. rua G.utlhelrme Wacher-

hágen". iU�:fF�.
_ .1 casa com 114m2, na Vila Itaja-J1élT'

sícíoner-se
.

'ecntra o a- computedoras, que Se�o
núncio de extinção' de 8' l.ltili-Zad'os

"

paré o CUrSo
. das 22 microrregiões .do de processamento de. da-.
Estado, onde int::lui-se, a . dos do Cölêgío E'Sta:d'ucrl
do Vale. do :ltapacu,' cuja: Holende GQD1�alves., em

.

sede é J'araguá do' Sul. regíme, de cemodete, En
..

Os deputados Paulo Bauer víste. ma ma:j(Dração , dos
e Adernar Duwe, assim preços, as. empresas. ser
como o prefeito Durval tão' novamente. chamadas
Vasel receberão o posí- a eobrír-a dilerença, fa:l
cíonamento contrárío -a tente.

'

extinção, o que seria um
,

retrocesso e a região Outra (ifildestão. aborda
perderia muitos SeTV'iÇ0S da e que- mereceu 17e'stri:
cons,iderados, essenctaís,

-

cõea é com relação' -

a·

conseguidos após" muíees leitura dos relógios, de
lutas.

....

consumo de energj.a eJé·-'
O

, .presidente Allder trica por crtenças.. "até
Lueders Informou que, menores de doze anos"
foi fechado o \ !negócio'. Ofício neste sentido' e'SÍâ
com a SID, pera a com- Sendo. endereçado

ä

. Ce·
pra . de. quatro mtcre- lese,

FX),Af,ão .

-'dê,
'

. piRturas� e

4rseúOs'
No período de 10 a 12

de abril, no· antigo çen
tro de Informações' Tu·
ritriCas da' Av. Getúlio
Värgg:s, a "Fánt'astic Pic-
tures"

.

promoverä: a. �.�.
Exposição de Pitltúrás e

T

Desenhos de' J'ose- Duiz- �
Lúcia, Senem. Trata-se', de'

.

uma eXROSição com; rou'!";
ta c.or, luz-' Ei fantasia' em·
pai:sag,ens, figuras e aIii�
mais. selvagens, .

através
do lápIS' mágicO de José
Luiz e Lúcia.

Os expositores,' que
também comercializarão
Seus trabalhos, farão, na I

lu,')ra, a CãFicatura .dos'
interessadOs, à lápis. A'
Prefeitura e a Secet es

tãß apoiando o e'Vento
cultural .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclamás de Casjienfos·. t, c�:::ect!::ie,d1::�:i-
Sr. E.ugênio Trapp,' Br. ·Dta.·12/�él!"çô

"

' MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMA�. qfiçiaI4oR.� de It�poranga,:, neste Es-

'H b
.

Sr C·' fílh D' gístro Civil do 19 Distrito. da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs. tedo., domiciliada e . re- .

Manfredo orn urg,.; �. - amba,·. 1 a . avmo '.

tado de Santa: Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em sídente na Rua JOão
Cláudio Winter, sre. Te- - (Janete) Chíodíní

.
.

: Cartório exibindo os�doCumento.s exigidos pela Iei, a fim de se . Píceolí; 166, apto 106,
rezínha S. Bignéri, Sr.' '.

.
habilitaeem para casar. os seguintes:

.

n�sta' 'cídade,' mna : de
'

. HenÍlinío .' Glowatzki. Dia 16/março . �1iaJ. la.Jf4 ue ·�i).U.l.ot . tríto., filha de .

Germano Baídoíno Macedo. e de
Lourival Jr., filhO Louri-

Dia 05 de abril . rxesson ..UClQ
- .Dú,Q.u'::J: e;Stricker e oe Anna sere- Rosa Macedo.

sra. Debbie Marä Sousa : val (Ma. Conceição) Sper- rilw.t.l1a renal'!! J.QW smcser, . Edlital 15.382 de 21�03.81

Bana, ,Sra. Cleide Tereza ber.
" .I::.1e, brJ::;J.J.:�J.J.o, soueuo, J:jo,luu. l�.J/Ö- de �Ö.OJ�bl - Ronaldo José Ruysam e

Chio�ini �edri� Srta. Anet. Dia 11/março operano, .l..LaLU1aJ. ue :Arnatuo wac.nnol� e 1<.0- Isolde Marli Henn_

t Dríessen; Sr. Gustavo.. . .

tri 'filh Os- llUä.ltlllU.i.lm, lJ:�::;Le :l:..:.SLo.UO·;� Apa.l.tc.l,(1a :IJ.l�WS. Ele. brasileiro, solteiro,
Henschel, Sr: :õLoreilço.1Janelce Bea nz, 1 a '·uu.w!l.;�.i.>ä.Uo e J.t!.::üutUIIC: b.Le, brasueiro, -

sorterro,
.

índustnárío, natural de

Gressmger, Sra. Geraldi- mar (Salete) de SOuza.
em .L.Lua ua .t'>gW:!llq., ut:S-

.

operano, naurrai ue .ia- Jaraguá <lo Sul, domící- ,-

na da Silva Pereira, Sra. te
:

Ull:iLIlIIO,. ri-no ue . .bel- regua cio :::;'U.L, uonnciaa- liado e residente na Rua
Dia 19/março' .

Irene buz
-

Dantas, em .

1 tO.LUO r-rancisco .b"'ä.uec e oo.� r�slC1ente na K.ua . José Bmmendoeríer, 1.554
Ana Laura, filha. A uizio

Brasília; Sr. Dárío G. í-etronnna JWICKeS na- JOsé Theonoro kroeuo, .
nesta cídade, filb.o . de

t
. (Kêníe] de Albuquerque; tSchü ze. Gísele. filha Luiz (Evani-

aoer . .tua, nrasueua, SO.l.- J.4Jtl, nesta cidade, 11- Rena o Ruysam � de An-

Dia 06 de abril ta) dos Santos
teira, operaria, ppnnaL ino de binio wacnnoiz e

.

gelina Reínarde Ruysam, "

Dr. Edson Carlos .Schulz de KlO aus cearos, nesse de Isolda Proenucn Wa- Ela, brasileira, . solteira,

Sra..Ana Bona, sre: Erna . Dia 20/março
bsI.dUO, uonucioaua e re- chhoiz, Ela, brasuerra, auxiliar de escritório, na-

Irene Pedrottí. sr. ,
Raul. EdS6TI Marcos, filho Car- suiente em. Uhà aa b-. solteira, operária, natu- tural da Jaraguá do Sul,

Carlos Gésser, Rodney los Alberto (Marlene) I

guerra., nesse ·alSUJ.lO, n- ral: de Jaragua do- Sul, domícílíede � resídente

Roberto Dal Bello, Alé!n. Demathé; Rodrigo Luiz, lia ae .LarmeJ.o l'enal'l e
.

donucinaoa :9. residente em. Ilha da Figueira, nes-
.

Jonas Gonzaga dos San- filho Gilmar . (Creuza)
.

de Honerate I-errun, na kua J:irederico Bartei te distrito, filha de Ado-

tos.. Cempestríní: Ronan Wei� .bulla! l.,.JJa, ue �a.UJ.ü� DNeSta cidade, filha de lar Henn e de Lauta HO-
,

'

,

. ner, filho
..
Alfredo. "(T.e- João Canos .l'eUeDSSe orberto l)rews e de Lil- , rongoso Henn.··

.

Dia 01' de 'abrU 1 lSernardma, Meurer .' sela Oechsler Drews. Edital 15.383 �e 21,03.81
t rezinhá) Schuh; Sue 'en

Sr. José. Cas ilho Pinto, Ele, braslleIro, solteiro, Ed.lUU 15.;HY de 21.0'3.81 Claudltr Demarchi e Mar-
. TalHa, filha Alcir (Ma- .

.

Sra. Janice B. Correia,' . ()perário, natural de Ja, Orlando Geis1er e .hUllla(. li' Machado da Rosa

Sra. llca H·en-s·e·hel· G·r·am..: fllene) Ribeiro.' .. -

Dumk'
.

l'teraguá dO Sul, dOmIciliado
. e. Ele, brasleiro, so . iro O.pe.

beck; em . Joinville; Sra.
Dia 211março e residente em .Ilha

.

da Eie, -brasileiro, solteiro, rário natural de Rio dos
Elvira Coelho. Sr. Nélson Ràfael filho -

Ervin (Oli- Figuelra, neste distnio, lavrador, natura! d� Ja-· CedroS. neste Es�ado do
Ehlert, Sr. Aldo Blank,

via,) Bolduan; Adriana. filho de Bertholdo' Pel- raguá do Sul, dOmicilia- micUiadQ � residente em

Sra. Liili Kamke Tepassé, filha VaIdomiro' (Betin�) lensse e de :Ema PeH�ns- , do e residente em Gan- São João, neste distrito,
em Guaramirim; Sidney' da' Silveira. se, E.I.a., braslleüa, soHei- baldi, neste distrito, li- filho de Marc:;elo Demar-
T. Stein, Elvira Liekfeld, ra, operárla, natural de - lho de WoHg�ng. Geisler chi e de Ilia Demarchi.

. Ivan,ir· Buzzi. e Ana Schei- DJa 221março.. Luis Alves. neste, Estado, e de Edla Lmdemann Ela, brasileira, solteirá,.
la . Pereira. . Letícia, filha Osmar (Ze- domiciliada e resIdente· GeisJ.er. .Ela, braslJ.eira, óperária, na tu ra I d�, .'

Dia 08 de abril nita) Liesemberg; Deivl em Rua Guaraminm, �10 sOlteira, costureira, naiu- Trindade,. Nonoai, Rio

Sra. Mailie Neves,· Sr. filha Lauro (Inge) Briese; nesta cidade, f�lha . de ral de Jaraguá ,do' SUl, Grande 'do Sul, domicili-

Mi�el Schwartz, Sr .�ui� Arnoldo Meurer €f de domicihada e l,'esidente ada e residente em São

do Mundstock, Sr Hallo DIa 23/março - Paula Meurer. - em Garibaldi, neste dls- João., neste distrito, fi-

Meyer, ém -.Curitiba; Sra. Dh�go Rié�lrdo, filho AI- Edital 15.376 de 25.03.81: trito, filha de AlfredO lha de' José Luiz Rodri

Carmem Reeck Fachini, céu (Zilda' peiter; Paulo Mano Venera e Ros�li' Dumke e de Hildegard gues da Rosa e de Eva

Sr. Jorge
.

Marquardt, Ricardo. filho João (Su- Braatz.
.

Schweder Dumk�. Machado da Rosa.

Margit �rause, Carlos eli) de Macedo Ribas: Ele, brasileiro, solteiro., Edital: 15.380 de 21.03.81' Edital 15.384 de 30.0�.81·
Pscheidt, Jorge Maurício Luiz Carlos Jr., filho operário, natural d� Valderes KuQhenbecker Adei Eggres e Claudete

Black e .Sr. Antônio, J. Luiz Carlos (Francisca) Doutor Pedrinho, neste e Marlete WélckerJage. Te:resinha Telles da Rosa

Krawulski:' corrêa; Karen Adriele, Estado, domiciliado e re-
. Ele, brasileiro, sOlteiro, Ele brasileiro, solteiro"

filha Adernar (Rozelan- sidente na Rua Guanaba- auxiliaI de escritório, na- rep�esentante comercial
Dia 09 de abril

dia' 'Stinvhen;
,

Mayara" ra, 387, nesta cidade, fi- turál de Massaranduba, natural de Toropi, . Rio'_
Sr. Aryberto Léo. Bartus- filha Antônio (Arlete) lho de Agostinho Vene�a nesle Estado,. djomicilia-i Grande do. Sul, domicili- "

check.. Sr. J,úlio SCheuer, 'Antunes. e de Anna Venera SGhl- lho de Heinz . Kuchenbe- ado e residente na Rua
Sra. ;�Alic� . Ayroso - Sch- ·korski.. ' Ela. braSileira, Cêrro I, neste distrito, fi- Amazonas, 1.121" apto

. wartz,
.

Cezarr Luiz Schio- Dia 24/março solteira, operária, hat1+-' 140 de Heiilz'
.

Kucrenbe-' 203, em Blumenau, neste
chet,' Sr. Elói Zumach, Adriana Cristina, filha Ar ral de Jaraguá do Sul, eker e de Iracema Muel- EstadO, filho de .t\.rn.o
Diani

.

Maria ...• Ziemann, noldo (Marize) TeIles; domiciliada e . residente. ler Kuchenbecker. Ela, Eggres e de Nelcind�
Marli ·M.. Nunes,' Elisa- Grazlele Jackeline, filha na Rua Frederico. 'Barg, brasileira, solteira, indus- Preuss Eggres. Ela, braSI-
bete Tietz, Jaime Sidriei Lavro (Marlene)' Fugel. 36; nesta cidade, filha de triária. natural de Ja-ra- leira solteira, industriá-
Gielow, Sra'�, Kathia, HOrst Edgar Braatz e de Elsa guá do Sul doniiciliada ria, �atural de Erechim,
Ca�as, :ein- Blumenau e' Dia 25/março Kissling Braatz. e residente' em Barra do Rio Grande do Sul, do-
Srta. Silvana Schmitz. Larissa. filha Adolar (A- Edital 15.317 de. Z6.03.81 Rio Cêrro:"'neste distrito miciliada e, reSiden.�e na

'Dia 10 de abril dilva) _

Weldt. Almir PaCher e.. -AliCe
.. filha de Ôsni Wackerha- Rua Estheria ,Lenzt "frie-

Sr. N�lson Tarnawski, Stricker
.. ,,:

.

ge e de EU Konell Wa7 drlch, nesta 6ida�e!xJi1ha
sr. Ditmâr Wolkmann,' Dia 29/DUlrÇO EI�, \ bra,sllell'O, spltell'o ckerhage... '.··

.

'de Gervaslo ,T�íleso da

Sr. Jairo de Barros (Blu'" Josiane, filha Danili . (11" operário; natural de Ja� Mal 15.381 de 21.03.81� Rosa e de Te_reza' Teiles

menau), Sr. Lauro VOlto- za) Antônio; Juliana Joi- raguá dO Sul, domicilia- Osvaldo Sellmer e Odilia da Rosa.

tini (Ctba),' Sra. Maura ce, filha· Esíefano (Alice) do e res-idente em Estra- Macedo
Dirce Mascarenhas Sch- Corrêa'. �a Nova, nes.te distrito, Ele, brasileiro, divo1;ciado-
m�dt" Sra Lina Prestini fllho de Faustmo Pacher comElTciante, n,atural de

.

Tomelim, . Sra. Matilde DIa 30/março e de Donaria d� Silva Joinville neste, Estado
Zapella' Pavanello.' Sr. Flávia, filha Harri (Val- Pacher. Pla, !br'asileioo,. domicili�do. e resident�
R9Jf BrandE:!llburg,' Sr.. quíria) Schroeder; JOna- solteira" do lar, patural na Rua Joao Piccoli 166

MáriO Gieland, Sra. Hilda thân, filha Jonas (Valete) d� .Jaraguá d«? Sul, domi- apto 106, nesta cidade,.
Grosskopf, em, Joinvi11e... Wonsiewski. dhada e reSIdente em filho de Alfonso SeUmer

Estrada Nova; neste dis- e de Herwig SeUmer.

E para que che�'; ao

conhecÜD.ento de todos,
mandei pass..r o presente·
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cart6-

rio, onde �será afixado· du

rante 15 dias.

.

O e· 5 p a c h,-a n·1 e L ú c i ·0
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE' QUEM LHE OFERECE o MElliOR

. EM ATENDIMENTO;' '.
.

.

'.
.

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV. GETúUO VARGAS 26 _ FONES: 72-1261
.. 72-2018 '

.'. FALE COM·O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.
'.

.'
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."0 Go,erno·;1IQ8� exl_uir a Microrregião do Vale do Ilap.cu
o goVêrnadÚ,iPedtd l' te�llim ddfiio red�, �!L; 6i:

.

municípios. tocar a outra cidade ma. o deputado Ademar
Ivo Campos pretendê dades cfe',são.'Migu�l -do Para ,o deputdao. Leo- quando precisar tratar de Duwe, segunda declara
transformar as etuaís 22 Oeste Com 1 �

.. munícípíos .. degar . _
Tiscoski (PDS), assuntos com os órgãos eões a, imprensa, teria' a

microrregiões, em 14 ma- Chapecó coitr/24 -munící- que entrou com um -re- regionais como as Ucres firmado que não Vota a

crorte�iões àdmjlp$strati- ,pibS... ,:,Con'Cpr,<;ii�:: Q�m '!1, 'querimento solicitando Ipesc, Delegecta Regia-
.

faval' da, reforma" sob, o
vaS,' fato, este que já pO-, mU'llicíplos-1 J,()açaba coIIl, que o PMDB reveja sua nal de Polícia, entre ou- argumento de que ."não
Iaríza . d.,' Assemaléla ;q. muntcípíos., ,Caçador posíçãc sobre o assunto, tros ,

.

"

'��'�'l podemos permitir que.
l;egis1ativa e Muíncipios, .tamb,ém com ) 1 munící- afirmou que os alto mu- Pensamento ídêntíco Jaraguá do Sul. a terceira
com· vários deputados c,e._ pios, Cttnojilha.s com 10. nícípios que 'são sede ho- tem o deputado do PFL, potência ,econômica e in
llidera'.nças sendo oontrá- municípios, Lages com je das mícrcrregíões que ex-prefeito de Mafra, dustríal de Santa Catarí-'
ríos ao projeto. - 11 municípios, Rio do serão . exbíntas vão -ser João Romárío, pata quem na volte a ser uma filial
Pele projeto do govet.- Sul' com\23 municípios, prejudicados. Revelou que os municípios localízades de Joínvílle",

no, Seriam 'extintas "as,
�

Blumensu , eom Q munící- .. a extinção fatalmente maís Ionge da sede das Informações extrá-oíi.. •

micI!orregiôes
.

de <Ara-:-, 'pios, ItajaL.:c,om 13 muní- .irá esvaziar as, Associa- m.acnorreg�ões
. '.

s e r ã o dais" colhidas pelO" rreor.
ranguä, Laguna, -, Jal"a- .: ,cíp�'Os, ;J()inyil!le cQII1 13. ções de Municípios e em prejudíoados. O parla- feio do Povo", esta "c
guá do Sul, .Mafra.. Xait- ::�unicípios;: 'óPlortenöpo- . consêqüêneía disto tra- �e�t�r prevê :q�e os my.- man:� dão conta de qut!.i;
x:erê, São Bento do Sul, h� com 20 mumcipios, zcr trenstornos para

.

os mcipios . atíngídos nao o bloco parlamtlltlft .
Videira e Brusque. Tubarão com 1Q munící -: municípios e a pppula-' deverão ace-itar as ex- é méíoría na Ass�mblé!a,...
Ar:,. 14 macrorregiões l?ios e. Criciúma com :16;' çiio". que deverá se des- tinções; Da mesma for- votará .contra o. projeto'

" ,.�". ),:

Angelo Tramonfin cheg9u n9 Paraná. há 24 cnos,
Começou Plantando sOJa, llrroz e milho,

.

Quando soube eos vantagens da lavoura de fumo, resolveu
experimentar.

.
'

Sua propriedade era pequena, mas a cultura do�mo sé

integrava bem com as outras lavouras. E ele poOla contar
com as orientações técnicos da Souza cruz e a ajUda

,

da Dona Mario Zilar e dos seus filhos.
Muito caprichoso, Angelo foi aumentando ano o ano a

produtivldcde dos suas lavouras. E, ê cloro, os seus bens.
Hoje, ele continue com outrns.culttlros, mas 9iz que o fumo
ê que sempre garantiu a manutenqöcr;,da .coso. E, ajudou para

que ele oumenrossec propriedade. comprasse um trator.
um carro e vários implementas agrícolas.
Agora, pretende trocar de carro, melhorar sua casa
e comprar mais um pedaço de terra, para assegurar o futuro'
dos seis filhOs. .

.

GENTE;tRABALHO E TECNOLOGIA.ASSIM FAZEMOSHISTÓRIA.

SouzaCruz .,.,
, , -I'·''.... �. ";� .:,_.. :.

I
.

voes JÁ PENSOU EM COMPRAR ou TROCAR o SEU

êAIUio USADO '�PAclANt)O JURaS - ABAIXO DÖS r'Mor�tti, J-;�da�
-

& Ci�� Ltda. !
9

__ � __�_
_

,

INDICEs'DA PQVPAN(;At ENTÃQ N�O PERCA

TEMpO: CONSULTE-NOS,'HOJE Nr:'
,

.
II
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ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
ventários - cobranças e advocacia, em geral.
Rua- Reínoldó Rau, 86 _ sala 4 - Fone ' 72�2711

.

• 1 �-

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n? 0075

Eicritas fiscais e contábeis

IDiposto de Renda
..... -, :aegistro de Micro-Empresa,

.

'"- ... -
.

.

E':�;� �<Col'lfir.à· a eficiência de nossos serviços.
'? Rua Barã:o do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

-Feto Center Lídc,
Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação de 20x25 e um álbum como

brinde.

XEROX � APENAS Cz$ 1,0.0

Foto Center .. Galeria Dom Prancísco '_ Sala 05

PERSIANAS. BPI • ES'. DE ALUMíNIO

.PERFLEX
RuA JOINVILLE. 1839· jARAGU,A DO SUL· sc

,

FONE: 10473172-0995
' '

.Perstanas horízontaís e verticais,
, '.

,

box para banheiros,
divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias

, _ ". e cercas em aíumínío.
Consulte-nos! Fone 72-0995

ES(�lUTÓruQ ., JURlDICO
\ �,

José Alberto Barb,osa
Alexandre Déllagiustina Barbosa

"'À. DY .o G À D, o 'S,

,�'��
-

Rua João Marcatté n. 13 _ 2° andar Sala 204
-.

_••. _. ..
. l' -

-

I
_. _-'01

, Jai:�gtiá, (;}o Sul

·H O N DAsu BAN A

, CH E GO U A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. CO

MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA Tf:CNICA
E BOUTIQUE, HONPA.:WAY.

�,
.

--

ENTRE NESTA 'H O N DA DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO À SUA MAQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 [Rodovía BR-280)

,

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC..
'

ESTADo DE SANTA CAtARINA '

Prefeitura MDoici,pal de' Jaraguá do Sul
.

" '" SECRETARIA DE FINANÇAS
'

Divisão de Contabllidade
Balancete PilÍ.ànceiro �ferenté o Mês' de Fevereiro de 1987

,
"

TITULOS
R'ECEITA

Até o Mês' Arrecadação
.

Tot a 1
Anterior No Mês

Receita Orçamentária
Receitas' Corrente;
Receita tributaria ;...... 114-.181,80
Receita patrímoníal

:

1.148�844 52
Receita .íàdustnat '.:......... ,553 '00

� .

r,
.

. ,

Transferências correntes .... 7.'665.852,03
Outras receitas .correntes ,

'

..
' 290.746,'33

Receitas de ,CapitaJ'
. .

-
'

,

Alienação de Bens ..

Tra:nsferênt�as ,de Capitàl ..

';._: 7"

1.H3/.31L23 1.827.513,03.,
" 1'.911.619,73. 3.066.:464,2§ ,

"

• 1,_ j 2.339.00 , •..:...... " 2.892;00 -

9.318.194;12 17.044.646;15 .r.
70.634,33 :'o'�' 361.380,66'

. :
� .

r

--4",

SOM AS 02:$ 9.820.171,68 12.482.7í8,41. 22.3�2.896.i09;·,
R�ceita .Bxtraorçamentärta . ,

.

Contas empenhadas a pagar .• 2.999.105.72 6�330.449,07" 9.329'-574,19:
Depósitos çle diversas,origens. 215�589,67" J" 769.612,43 '':''�' 9'85.2Ö��30'.

"

SOM AS �- .. Cz$ 3.214:715,59 "

7.100.061',50 ,10.314.n7;09.·
-------����------------�------��----���--�--�
Saldo do Mês Anterior
Disponível .

C a i x a, .............•••• .,. 9.280;66'
Bancos _ dísponivel .....•. '2.267.794,28
Bancos � vinculado .... : ... 4.951.877,54,

Realizável'
. '

CelEisc,'S/A .; c/tlP '........ 196.038,73 275.286,40 "'" 471 :325,13
Câmara, _ c/Suprimentos _' ...

: """,,""'. 9.354,69r�'·· 9'.354,69'
Aplicações financeiras 12:1�8.364,3ß 14.386.666,45, 26:.585.030,83

SOM AS ':; 'Cz$ 19.623.335,38 21.056.193,72 40;679.549,31

TOT A i. � Cz$ 32-.658.248,86 40.638.973,6'3 73.297.2�2,49

Ui/b-. 26.864,20
1.382.713,13

4.97�.308,05

. ,36� 145,06
3.650;508,01
9.927,: 185;56

'

DESPESA
TITU1ÓS

Até o Mês
Anterior

Despesas
No Mês

Tot a)

Despesa Orçamentária
Orgãos'
Câmara de Vereadores' 219.661,31 44.,426�4Ó :..._-; 324.093,71
Gabinete do Prefeito .. :... '246.848,55 182.633,19', 429.481,74
"Secretaria da' Admínístração .: ':575.098,76 1.540;571;90' '2.115.670,66-
Secretaria 'de Fínençes .. :., 98.305,88 228.17$,18 ; 326.481,O(}'

.

Secretaria do Beln Estar Social
, 40:004,29 398.448,77 '. , 438.453,06

'

Secret. Educ. Cult , Esp. 'e

'

-,.
,

Turismo .•........ � .......-

••
:' 996.6-SQc,n '. '.1.698.889,74 ',2.695.776,46

Secretaria .de Obras e. Viação 3.540.684,35 '12.494.204,11 16.034.88.8,46,.
Secret. Pl,anej, e Servo Públicos 1.485.988,07 " 791..061,13. 2.277'.049:,20

S O M A, S êz$ 7.263.483,,93 h.3,78.,410,42 24;'64L894,35
. Despesa'Extraorçamentária"

Desp. de exercícios anteriores - ' -:- ' "

Depósitos de diversas origens 375.207,24,
Restos 'a pagar de 1986 - 3.963.363,97 '

S O MAS . .- Cz$ " 4.338;571,21

. Saldo Para' o Mês Seguinte
C a i x a ; -.... 26.864,40
Bancos _ disponível : ',,'Ho-'il 1.382.713,73
Bancos _ vinculado 4.975.308,05

Realizável
'

."

'

Celesc;SjA _ c/TlP .••••.•••; 275.286,40
Câmara _ c/suprimentos .••. 14.386. 666,4§
Aplicações financeiras ...... 9.354;69

-1.4-1'6.293,08" "(
530.174,16 :

4.492.355,83

1.416;293,08
154.966,92
528.991,86

2.100.251,86 6.438.823,07

i
-- 45.507,00 72.311,40 1

,

1.,637.183,87· 3.019.897,60 >f

3.684.691,2) . 8.659.999,28

275.231,85 550.518,25
5.'906,29 14.392.572,74

15.511. 791,11 1'5.521.145,80-

SOM AS .. ;.
-

C�$ 21.056.193,72 21.160.311;35 42.216.505,07

TOT A L ; '. Cz$ 32.658.248,8Q .ro·.638.973,63 73.297.222.49 r

,
.

rjb/Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul, ,27 de I:_evereir� d� 1987

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL RENATO s. BORTOLINI

Secretá-riQ·:de-'Fin,anças CRC sc .n? 5.400
Técnico' em Contabilidade
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flndação &QI'oral e SCIR· buscam os incentivos à collu'ra
O secretário de Educa

ção, Cultura, ES�ofi� e

Turismo de Jaraguá do

:;;ú�, ProfessOr. Balduino
�aulinol participou día

�1. ao Centro Integrado
de 'Cultura, em Floríanó
polís, d.e um e:n.<;:9�0
qhd� fq,i Qisc-uti�p e �e
ijati,Çla a lei �rp'ey, prO
:qtoç,ª-o da -Universídade
F;�d!i!r�l ,ge /S,al}ta Cata
rina e Assocíacão Pro
fi,ssional de Arbístas e

:Iéctiicos
.

ile Qiversão de
Sánta CI.!tarma .

.

Os· aspectos ', culturais
� sociais da lei e os in-

ç�nP,ivos n�càj,s dela de
correntes através de do
ações, patrocínios � in
vestimentos, foram am

plamente dissecados. . A
lei é de outubro do ano

passado; mas ainda é
pouco cQnheçi(ia. Em Ja

. Fag!!ª" do Su], a Fung.a
cão 'üdtyral e a Soçíeda-
9? Cultura Artíst�ea es
t�<il .jnscrit,as no Cadas
tro Nacional de. Pessoas
Jurídicas de Natureza
Gu.1tu:ral, p.QFtanto, habi-

.

ht.a9;as a ·re�eber os be
nefícios.
A lei beneficia primeí-

ramente os contrrbutntes
sejam eles pessoas físicas
ou Jurídicas que têm a

possíbílídade de aplicar
em áreas ligadas às artes

e cultura, parte do . di
nheiro que seria recolhi
do aos corres .do governo
a título de tributo. Em
segnJ1lcla tnstêncíe, a Ieí
incentiva as produções
culturais que serão (\li
mamízadas graças aos re

�ursos recebidos e, por
últímo,c benefício maior,
o desenvolvimento cul
tural do País e, por ex

tensão, do Estado e do

OPPUfiS
'Vídeo Clube e' Locadora

PROGRAME O SEU LAZER ASSISTINDO.
BONS FILMES.' DRAMA, COMÊDIA, SUSPENSE
DO JEITO QUE LHE CONVEM, NA OPPU' S
eTEM. SÄO-J.400. TITULQS.A SUA DISPOSIÇÃO.

Município.
A Fundação Cultural e.

á: SCAR estão desenvol
vendo um trabalho junto
as iempreses; buscando
canalizar os recursos,
pois, segundo ·entendem
Os seus dírigentes, "se a

l�j permite es deduções
� estas permanecem na
própria cidade, por quê
não utilizar os benefícios
-para o desenvolvimento
cultural do munícípío'j,
inquirem.

.

COlsertas �� de �rinq�e.das
Jaraiuá do SU po9iut e.iora oficina espeeía

Iízada e exclusivA doa brinquedos Estrela. Con
sertos, peças e acessõnos, Traga seu brmquedo
,Estrela para .

recondilclonA·lo na AV. MAL.
PEODORQ 2.2Q (O'Mi $<:lun1u)

Folo

POTê _ SOM e VI·DEO

Áv.. �.. �.M, 252 _ llol!e 72-9261.
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JAALGUÁ:30�S BEM TECIDOS.

& eia. lida.·Spezia
SERllARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com proflssíonaís' altamente especializados.'
'

Rua Joãe JaÍniárip Ayroso, 1" _ Jaraguá Es

querdo ...:. Fone 72-0300 .,: Jaragué do Sul, _ SC.
.

� .": .
_.

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

mentais, coroas, com entrega a domicilio.

Casa das Flores
Reinoldo 'Rau 606, .esqutna com a Joio Píccolí.

Foto' Nortelândia I,tda.'
Rua Venâncio da Sllva Porto '785 _ Fone 72-2804

'

,Metalúrgica Franza Ltda ..
Rua Helnz Mahnke 21�'� Fone' 72-1387

Lanchonete Disoe,
Marque o 'seu .encoÍitro na LÄNrnONETE

DISNEY e. passe horas agradáveis" Agora com

nova direção, e, atendbilento personalizado.
Venha, . aguardjUD.os s.ua v::1s1ta.

'

.Marecbal Deodoro, ,.507
SãO Luis.

defronta o CoJégio

CORREIO 00 ,POVO PÁGINA 08

'AULAS
PARTICULAR� E D, IT'·A :L,

,

E. Como os-, ditos devedores não foram encontrados
e ou' se recusaram a aceitar a devida intitpaçãc, tU pur

"

intermédio do presente edital para que os meamos COJP.�

OS bancários e econo-
pareçam neste Cart6rio, na Rua Artur Müller, 7i, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou eAtão
miáríos das nove agências
de Jaraguá do Sul ,após

aar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi-

0itCll días, voltaram ao
jos títulos protestados na f01lJUl. da lei, etc.

"

,trabalho .na quarta-feira,
'

Jaraguá do Sul, 02 de Abril de 1987
día 1°. A paralisação foi

I
'

Áurea -Müller Grubba - Tabeliã de Notas (:

I"total e a 'volta ao trabalho' jficiaJ de Protestos, de Títulos da CoInarca de l.do Sul
deu-Se íace as pressões
dos bancos _ 'particulares '::__--........-:-------.--------_...J
Ei pela desistência do

Banco 'dll) Brasil em' con- NÃO FAÇAM'OS DE NOSSOS RIOS' jtiauar '0 movimento, cor-

'

roboredo pelo, respeito 'LIXEIRAS IMUNDAS. '

que 'os 'bencéríos têm ..,.__S_AL_'...:.;vEM__,�......._O-S-O-S_R1_O_S.....
,

IT_AP_O_C_U_,_E_,_JARA
'

_G_U_Á_,_ .

por .seus .clíentes, que já
se ínrpacíeatevam com a

demora para - a
'

solução
do impasse.

'

AfoTa, pequenQs inci
dentes, a,greve não 'trouxe

,

problemas maiores de

ordem disciplinar. No
PaIs, 9'0% dós 'bancários

. aderiram ao movímento.

Português. e matemátJ1-
ca para alunos de 5' a '

8' séries. Tratar rua

Marina Fructuoso, '434,
px. do Beira Rio.

BALCONISTA

Necessitamos. com

Plrática. POSTO DE
VENDAS MUNIQUE
_ Rua Jeínvílle n,
1.612

Bancários param
:a greve

Lanchonete' 'e Sorveteria Pinguim
, Lanches, pizzas, 'petlscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

.Rua. Ângelo Rubin., 1110 _ Barra da Rto Cerre
.-fone 72-2181 .; J'ara�uá do Sul/SC.

\; .:' . _'

--�'�"�--��--��-------�-�-�----

Para, n.ósf· séuüro"'não é· só garantia de' riscos
"

Seguro
Prestação de

é

Serviços
,

Consulte-nos

S e
-

U u r o s A.' G a r c· i a
Rua Expedicionário ,Gumercindo da Silva n9 90, 19'andar, Sala '2

Fone 72-1788 _ Jaragua do Sul.

ÁUREA MUllER GRUBBA, Tabellã
de Notas, e Oficial de Protestos de 'Fítulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de, S. Catarina, na formá'di
:Iei, etc,

Faz saber a todos quantos este edital virem quo
se .acham neste Cartório para protestos os títulos 'contra: .

FRANCISCO DE SOUZA _ O SOUZA ME, nesta'
cidade; JOÃO EGGERT, Itapocuzinho, _ neste

município: JOÃO CARLOS ALVES, Rua Campo
Alegre, 140, esta cidade; RENATO GILBERTO,
FRANZEN, Av. Getúlio Vargas, nesta; COM; E
TRANSPORTES RAHN tTDA, Estrada Rio da,

Luz, Km 15, neste município";' LUCIANE COM. E

REPRESENTAÇÖES LTDA" Rua Centenário, lH
nesta cidade; ROSINI BRUCK, Rua 455, sino, nes-:
ta cidade.

Comercíol Floriani
Acaba de receber grande quantidade de máquinas
deescrever ,portáteis OLIVEm.

,

Preços de promoção..
'

Rua VenAncio da Sllva Porto _,. Fone 72':'1492
Jaraguá do SUl

'II

"
[

_ Uma casa em alvenaria na rua Thomaz Flan�
,

cisco de Góes, com área de 180m2, com PlS�.,
_ Além de outros �rrenos; casas, apartam,entos

e ·áreas 'industriais. ConsuI1ie-nos.
, '

C h ,I r >

a. e
, IMOBILIÁR1A E
REPRESENTA:ÇOES tTDA.

VEN�É

RUA .REINOLDO 'RAU 61 _,. ]l�nes 72-1390,

72-2321 _ CRECI 643-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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do Sul/Semana de 04 a 10 de abril de 1987

PAROQ� S. SEBAS�O
.,

.

-'-
.', ·,-f i ..., . ,

'MISSAS: Sábado, día 4, àlS l'9::}rc;)]i.as; na '.Matriz. 'S.,
Luiz :Gonzaga, S. Judas Tadeu, S.' Francisco' e Capela
N. Sra. Aparecida. Domingo, dia 5, na Matriz às

7, 9 e 19' horas; às 8h em S. Cristóvão e N. Sra do

Rosário (Rio Molha) e às 9h30, na' S. Tríndade,
MENSAGEM: "JESUS FOI CRIANÇA POBRE"

.

Nó tempo de Jesus, a críança pertencia a catego
ria: maís inferior da sociedade, coma a mulher. . o

escravo e pagão. Quando Jesus abraçava as' crianças
estava acolhendo os últimos da". sociedade. de então.

Quando'.proniete o Reino às crianças, mostrava que
o Reino 'eStava começando. O Reino começaria,
auaJidO ós últimos encontrassem lugar e preíerêcia.
Por ísso o' amor de' Jesus pelas crianças é parte do
amor de Jesus pelos pobres e mergínalízados, Mas

Jesus, não só" acolheu as crianças. Ele mesma foi

criado pobre. E Lucas noticia que Q menino crescia

�1Il sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e

dos Homens.' Jesus Revela Que Deus é Pai NosSO,
se preocupa com seus filho-s e está sempre de bra

ços abertos pera recebê-los (Lc. 15', 20-24). João in

forma que o Pai' de Jesus é o Pai Nosso, "Meu Pai

é, Vosso 'Pal (Ja. '20, 11); Isso significa. que o menor,

que 'não conhece 'seu paí na terra, pode .sentír-se
amado pela Pal de Jesus, O que, nos torna irmão de

todo menor. Assim 'nenhum Menor será abandonado.

IITERIMOYEIS'
Intermediária de'
Imóveis Ltda. -r-:

-VEN'DE-

.

1 casa em alvenaria c/100m2, na Vlla Nova,
., 1 casa de madeira c/100m2, terreno 1.700m2,
'fundos Chur, Pavanello.

.

_ 1 casa em á1venàrta cl50m2, na Vila Amizade.
_ 1 apartamento' .no 'EdU. Alia Paula, com 188m2.

_ Vários térrenos �em diverSos pontos da dda�.

R. Joio Piccoli, 10.4 - fone 72-2117 - Jal'aguá do Sul

• FRIGORíFIc'O G UMI S. A.

Prodlllbldo aUm.,tOl com qaallc:iade, e higiene
cleHe UMS.,

Fl18orlflco ... Supenaercado e Fábrica de Rações.

,Posto �de·.Ve,odas. , ,MarcaDo
Chapé1ll, bonés �e1ras� camiSaS, shorts,

bel1Íl1idas e cordu.
Ela fr_te , ,fábrica: ._ Amplo estacionamento.

Destil ,Máquinas' Ltda.
,Equipamentos' pare fábrica . de doces de frutas,
chapas. de cobre, fundição' de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua JoiIiVille, 433 - Fone 72-1564
, Jaraguã do Sul _ SC

• Ic=

·PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONifROLE DE QUALIDADE�1986

,

I

CORREIO DO POVO pAGINA 09

Clínica Veterinária
SCHWElTZER .

D R. W A L DEM A R S C H W E I T ZER.
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutique.
Rua Jolnv1lle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breítheupt]

Fone 72-2840 _ Ja.raguá do Sul - Santa Catarina.

Confecções Sueli Ltde
Vestindo bem Senhoras e Crianças

.

Vá conterír a mais variada coleçãe aproveitando
as vantagens do preço e 'crediário Sueli

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

. F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

-Coméreio de Produtos
Têxteis Walter ·Ltda.

Compra e Venda de Fios Têxteis, Cones de Papelão e Plástico,
'

.
Retalhos de TeddoS e Outros Produtos Têxteis.

Rua 28 de Agosto 3.472·� Bairro Aval _ Guaramirim-SC .

Resídêncíá: 72-2520 _ F?ne (0473) _ 72-1217.

Persianas' José .Emmendörfer - Ltda�
Desde 191.7 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre .as

Persianas. José Emm�dörfer que são fabricadas com
.

lâminas de dure-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

- .

Ru� Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0473) 72-0241

Co.pre IeUl materials de construção na

Arte Laje Jaraguä
Materials de .constraçêo e. telhas coloniais direto da CerAmica Vila Rica.'

Aquecedoi Solar da FUD1larla Jaraguá.

E além d18so, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedtdonárlo AntOnio Carlos Ferreira 850 _ Fones. 72-1011, '

72-2-334 e 72-1292 .;. Jaraguá do SuLSC.
--------------------------�--

25
ANOS

"

�lüeg�
,

II
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�-x-p-r-e-s-s-a-s
_

.

Técnicos _ do FINEP
Pínancíaménto de Estu
(los e Projetos, virão a

-Jaraguá do Sul no dia

13 de abril, para. às 18
· horas,

.

manter cOJ+tªctos
com a classe empresarial
.sobre as Iínfias de crédi
to que dispõe. O encon

tro é do ínteresse da pe-t

quena e' média . empresa,
'principalmente, . e' 'o FI

�EP vai apresenta� as

possíbíüdades de fman-
damento aos diversos
ßegmentQs industriais da

'regi&.Q!_
.

A Exclam Propagan·
da:-que atua também. nos

�rcados de Santa: Cata-

;a,
COpl �ed� ,em Cun

ba, vénceu pelo quarto'
o con..�ecutivo o. Prêmio

Colunlstas }lªraná� ßendo

�graclada' C9m o .titulo

AgêJicla do MO. A _
Ex·

pam recebeu um total de
21 m,edalhas. ide. ouro.

pentre os seus çl1eJlt�
po Estado. estão a Ma�o <

�l e a Gumz Irmãos. de

�a:raguá do Sul.

_/ ,,-O carnê de pagamento
de benefícios de' aposen-'
tadbrlia que/será distribuí
do no decorrer deste mês

pela Previdência, contem

tun reajuste de 80% e�
�eus benefício&, réfere�
te ao disparo do:'; gi,lt1-
ihos de ja�ê\fO, f@v�r�i
to, março e april, inf9r-

·

�ou º Min!strp R�p�2-§l1
pe Almeida Magillhaes,
pcrescentando que. 'em·

Junho ,os apqs�n!açlo�
receberão, também, a Fpr
feção do salário-minimo

·

referente aos meses de
.

março, abril e maio.

, _ O ver.ealiol". Mmino
Lenzi �presentou indftca·
�ão na '�a.�aJ;a, 'o ��nti
do de que a P��feätura
execute o' alargaPtento,
�trol�ç..ntQ. lI}�c(ld&Ill1-
zação, corte de [luas cUi,l·

�as e instalação de tu_o
bulação .. em uma das �r�
vessias d� rua, aléíit do

.

lfvantamento - do leito,
I\a localidade d

..

e

.

SerrInha
Velh� .conheçida· por

�iIa :Thed.a&ket. ,.,

.

_ Abril iniciou' corri

muitós QUJJlento�.- Os re

mé4ios 42,7,7%, as tq.rifas
teleIôtlicas 66% des,de o

dia' 10. e ilS passagenls in

.ter�staduais· de ônibus es

tão; 40% mais cáras. IAfo-
ra iSt.o, o litro dt:> leite já
está

-.

êUsfpndo CZ$
-

á',50.-
E também o pão �Siál cti�,1
tando 66,66% mili,� i:áXO)·

Dr. 'C'arlo-,5 Fe' rnau-.d.o ,'.i._I�S
·n��!9 Ae J.�Jlej_rQ) como.

.

. JW_ I?ir.e�_..or, >cp'.�da�99 40s
-

;m�p.etw-·es.. NQYR.Went.e �
t�s q�� ;QS P\l�OJI .na t<;'��11lad"ç ·:R.9�P. e_xer,ci:tar,�
lI\es!llJi lesteira, �e .'q�e E.a� ,9,e p�r,c:t0l. �ág�o;·
na e�gr�";.��€1ns dR S}S�,�:-' � , n� p,ar�n,a. EI? .

,ClMe_,
ma, o �e��r,a.do! .� .feilo . �Bor5l� ,,etoP�f1. a �:n.�D;e

. cR�O ,a �ç,a f;y.P.9-a- çat�}:",l}À�, ,Rara /ler �).f-eo
mental PiP::'ii :ilct.9I}}! �� �9J R�gICma� ,� }�f,ade��
.0:p'eraç.Çe� de fie.,gy�� §��'H9s. ��A.�, a l?.fa�,a
que fidiante �e ,t0Jl��tu- ?efft,IT,a 8�1�elr�, na 1.Q
,eJ,!). P-51 ..rap.iR.� �al��ia �m EI9P��_OrFPh�.do Àesenyol'vJ.D;l.entO eCO- Yffi� de �u4s �;r�Jaßeß'
nÔIXÜGO I!lqgeJUd. JJS�!l49,l?' foi, SeJI,I' q.ij.��
Dey,e ter icJ.9 mfl}S ,api'. ;9.�u �J1.:Y,�J.E!d9,m.ent,o n�

�nt� e_:�e- 0�r,a,çges
.

�� 9EE}.� 9-.g . e,I}.�LDf?' ,gup,IJ.99
Qper�ço.e�" CO,I�lp 'l}?

.

�- f]leN� �ß. �e�tlJsw,sJfl? fun�;eplp!o .cf? ·fqrmißq., ��o �9u.e,. t91 seu !i';r��p,.�,exi�t,e pa�.·s �f8p.o�<;,a· o. fg!�,��R AntojQ� F.,ay.�:D}�nte geS�nvqJ�dp ��rp ,�e �al�'L?· _pert�n�� �p�
. siE?t��f.. 4� �egurOlS .Ç�rqp,.<H?h� de . gs�qla. .a

Imv:qdO� ���a�p.�p.te �� �J?JJHm,ld�de, Q prpI"�lJ:.Qj.seJ}volrfÀP·
.

��t��!§çlw�n9!1.e ��"
Hpj� O�JWq.� �9P!, no grqf.u�tp nfl,qu��él ,ci;POSF18N pa laF��Ji(l �p.-.

.

��_ge.. HOJ�I i�fP yi4ll, �
t�� aqR-�le� 'lt.!e �al}m}Il p.�?fa. cJ_e bF&>nN�. P?�vel.e
c9!p tirRf�lt}O,'"a ,�mts��o f<]�G!:?' 9 �,r. J.?rl�� t�Jtl-
das epólísesa a a.dminis- bem e radIOamador, ten-
tração de riscos, a assis- do sido diretor da LA
tência técnica aos segu·

-

BRE em Santa Catarina
rados ,a programação dos' . É ligado aos principais
seguros, a an2ari�ção de l!��res do PMDB e tem
contratos -e <> assessOra- gratas recordações do�
!penta :da sfniSira�idaãé, . fempos que passava em

/

onde o
-

desenvolvimento Itapema, onde se verifi-
tecnológico 'pr�porciona c�ú a sua verdadeira'
o aparecImentO' de riscOs identidade com o movi,,:
às. vezes, inéditos, dE!�a- mento democrático brasi
fjando a lniagiÍlação clos leiro ...
tecnicüs e exigindo solu- Poucos sabem disso,
ções ql!�lif�cMa�. - ma� é í>rec!so gue se
O q�. ç�rí'?� f�!nm.1.�? proclame aos nossos lei

Priess é natural da cida- to�:e�' ás �uas c'i:mviççQ�sde t>t�í��.? d'� nafé!:!, p_!t; pOlíticas, posto que todo
de Se iniciOu nas ativida:.. � !:�dàdão' deve €er- par
dps �e' 'ê�pÍ9çãó clt- -se: ticipação nes movimen
guros, -e na ":áréä de- segii�" tos pgliiticos do niüni�ípio
ras é um verdadeiro do estado e do País, co

EXPERT· �ßs� çedp, Rr!) m9 um toqo.
curou descobrir Os se-

'.

''poi "com
-

surpresa que
12'redos dessa faScinante ele constatou que figu
profissãO ,que 'colocou�. rava na primeira relação.·
sobre. os seus ombros qS dó dove:rnador Pedro Tvo

i:rdagações -õnde entra a �as' quê e1é, tmibl)).ra:
lei das probabilidades, honradó, declinOu para
nosmil ! um jntieran�es ço�tin,��:r sEi.ndQ Çl- �p(ii
questionamento. Já vito- cado funcion,á:rW çle çjlr
iios:o na Qt1lrtdade, f1lI\- !�ir.ª p.1\ Br��ßçp �_ß,gu-

. dou eI!1 19ß2- 'Ç> ll.rim.,ª.lr-o. .roS S.A.
sindicato dos Corretores. Õ -séü' retorno 'quase
dI" Seg:qrp� ew lta iai. O qUß Pétss6U. des�p�tçebr·
tempo' ià' $� fit\(;�':rreßªr9 <i9 do $.�� g�Çlp'�@ circnlo
de h:açar uma outra ati- de amizades, Daí esta
vidacte, que lhe assepura- manifestação, ainda . que
da

.

o "statusí' de" bem taJidia, maS sempre v�li-.
sucedido administrador,' da quàndo se àleaRça
ultrapassandó Os 35 anos ma��_ uD!. ��g��l.!. �ª hJ
d�'-séli'-êxerCicio�

.. ---,

erarq_uia do s�guro bra-
. ,

Tempos ç1f:PDjs. é. t:r:ai:W sileiro. Desta tenda de
f�rido patà JoínviIle, e., ir<1Í.b,éI,lho Part�m' 'cumpri.
em �e,�lli�a<, v�lA'� �lo,-. mento� gO, I?J.rfi!t9,� Re�
riJ8J:çlJúoli�, P-? �m�yistil qiot).al. .

p,ara ifi.gt�Ss�r cQ1llP g�- Vw- e��!ll12�Q �m qUf,' !,Qui:
p,eh_té e d:Íe�àt ã �ire�ór tOFi PÇ>çl�� - �e espelha�1

.

É chamadeJ '-para 9. ma�i� �V�$ 7. Março I 87.

. PERFIL DE UM
ADMINiSTRADOR
Príess é daqueles pro

Iíssíonaís que se fizeram
com o tempero forte que
só se conquista'na escola
.da vida e que ele com
plerilentou com es cursos

.

de direito, de economia e

de ad1JliPistração de' em

presa, Os dois primeiros
cumpridos na UFSC com
o maior índice . de fre
qüência e aproveitamen
to.
Mesmo alçado' às cul

minâncias' de uma bri
Ihanfe -

carreira nuncil
deíxou de' ter •os pés 'no
chão, passando incólume
pelas muitas veredas da

vida que, por vezes, cos
.

tumam preparar surpres�s
as maís imprevistas t al
guinas até deliberada
mente.
A sua vívêncla

-

bem
sucedida faz com que çs
momentâneos embaraççs
sejam enoarados naqu�
la máxima de que nem

sempre se de:ve valorizar
aquilo que se põem a

público, t,al qV9-1 os cães
que ladram, enquanto a

caravana pas§a.
Certamente deve }ter

chegado à conclusão, an-

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JPIZQ DE nranrro DA _CQMAR(;A DE.

JÄRÄGUA DO SUL
EDITAL DE' LEILÄO

A Doutora Soraya Nunes Linsr . juíza substí
tuta em exercido' na .1' V,ara da.Comazca 4leJaraguá d<) Sul. ES��do de Sap,ta, Cat�lJa, . na
'forma da� leI etc _ � , ' _

. FAZ SABER (em resumo, art 687 do CPC) o

seguinte: Venda em -10 leilªo:-Difl, 03.04.87 às
09:30 horas _ Venda em 20 leilão:_ Dia 28.04.87
às -09:30- horas, por quem mais der e maiõr lan
ce oferecer. LOCAL:_ EdifíciO do Forum desta
Comarca._ ij:((ECUÇÄO N° 9.703,_ Exequente
CIA.'

.

ITAO DE INVESTIMEN"tO,' CRÉDI
TO E FINANCIAMENTÓ.J Executados IVALDO
SACHT � VALERIO - DA COSTA.� Bens à serem
leiloados:_ 1) Uma geladeir'a, marca Consul, de
cor ·azúl, talll.anhó· médiö, usada, que, digo ava
liado �m C�$ 1.5_00,QO; 2} Um fogãO a gáz, marca
Céral, mOdelo d'e 6' bocas, forno e assador, cqr
bege, sem a instalação, usado, avaliado eIJl Cz$
500.00; 3) Uma_máquina de lavar roupa, marca

Muller, de madeira, usada, avaliada em Cz$ ..
500,00; 4) Um dormitório de casal, composto de
cama de' casal, . um guarda roupa e uma pentea
déira, usado, ªvaJiagõ' em C�$ 1.000,00; 5) Um
teleVisor marca -Philips, mOde�o preto e branco
Je 24 polegad�s, ukado, aval�ado em C�$ .....
UlOO"OO; 6}' Um jogá 'de sala, composto de oito
módulos e duas mesas de centro, sendo Os :mó
dulos revestidos em tecido felpudo, usados que
avalio em Gz$ -1.500,00; .

7) Um sofa de canto,
reve�tido em napa, usado, ava]iado em Cz$., ..
100,00; 8) Uma 'mlguÍlia ae costura manuel.
marca Crosley, com' mesa, usada, avãli�da -êm
Cz$ 600,00; 9) Uma máquina de costura, semi
indystrigl, marca Singer, model\) zig-zag, moto
rizada, usada, àvaliacta em Cz$ 6.000,00; tO, Um
televisor, marca Semp-Toshiba modelo a cores
de 24 polegad,as,. usado, avéiliijdo em Cz$. � .. " .

.

4.5�OO,OO; 11) Um terreno situado no lado ímpar
da 'Ruq-l sem nJome, no Bairr:o João Pessoa,
��ste mun.idpiQ de Jarag1).á do Sul, cÇft1ten99 a

área de 1.080,00 m2, edificado com uma casa

r�.sidencial em alvenariä, com 206,24m2, . com

mais um aumento posterior de '96,73m2, perfa
zehdo a' área ce)llstruída de 302,9[tlil2, fazendo
rente ein- 24,00 melros com à Rua-l sem nome

travessão dos fundos em 24,00 metros com Ival
do Sacht, estremando pelo lado direito em ., ..

45,,00 Iiletros'�com"lvaldo Sacht e pelo lado es

querdo em 45,00 ro�tros com Ivaldo Sacht,. re
gistrada nesta comarca sob !la �.59!l, �.;':��la<!<?
em Cz$ 750.0.00.,00. Total da avahaçao CZ$ .....
767.400.,0.0. Nos autos não corista qualquer ônus
ou recurso pendente. Ficam os executados inti
mados através do presente. "aditaI. Dado e pas
sado nesta cidade de. Jaraguá do Sul, ao.s vmte
e quatro dias do mês de .fevereiro do �c: d�
1987 .Eu (Jurema - Wulf Sardafna), EscTlva de-

si2nada, o· subscrevi. "

,
.

SORAYA NUNES LINS
Jubp Substituta em exercicio

VARIG
Passag�ns

Rua CeI. PrOCópio Goxn�s doe Oliveira, 290

Foné: 12,,009.1 ..;.:;. Jaraguá ,do Sul-Se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tORREIO DO. ".POVO
Fundado/iO maio 1919:

.

CGC 84.436.591/0001-34.
-Diretor: Eugênio V. Schmöckel Jorn. Prof. DRT-SC
n. 729 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. M�w�.

bio efetivo do Inst. Histórico Ei Geográfico de S.
Cât. Redator: Flávio J. Brugnago - DRT-SC .n. 214/-

84. Repórter: Yvonoe A.S. Gonçalves - p�T..sC nQ
219/'84. 'Redação Administração e ,Publicidade: Rua Co
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Impresso nas oficinas da Organização
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.

, Assinatura para Jaraguá do Sul' ó·........ Cz$ 200,00'
- qIltras cidades- ' ; ••• ;.......... Cz$ 240,00
_

- Número Avulso :

',' � o.' • •• Cz$ . 3,00.'

Número Atrasado ; ... ; ;, ; .. ... Cz$ 4,00
Rept'eS"entantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
·Lida, Täbula.veícslos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
F4te lornaI é associado a ADJOlU/SC e ABRAJOiU.

AV'ENIDA

� -

{
-

As maís finas sugestões para presentes,
,

.

j6ias, relôgíos, 'víolões, troféus,
l_!leôaÍh� e artigos" de prataria estão na

RELOJOAIUA .AVENIDA

Na Marechal e Da Getúlio Varp

. FunilariaJarag])á'Ltda..
Calhas para todas as finàlidades

Agora também aquecedor.. 8

energia IiOIar�.
.Rua Felipe Schmidt.· 279 - Fone 72-0448

'Viação Canarinho Ltda.
o transpette

.

carinhoso
.

Programe bem as suas víagens de férias e, '

. recreação. A
.

"Canarinho" coloca à sua dis-.
Posição Os modernçs e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro" 987 "- Fone 12-1422

Jaragná do Sul' SC:·

TuaO OE POLIETilENO
(MA�GUEIRA PRETA)

TUBOS: SÁNTA HELENA LTDA.

"

FÁBRICA: RUA JOINVIL1.E. 1016 - FONE (0'413) n'11()1
ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 99" FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUL- sc

Foto.
Fotografias _ equipamentos de dne

foto _ som e video.',

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

"o seu relojÓeiro
.

:(, , .,-'

troféus, m�a-

Barão de Itapocu-

,.A História de nOSS8 "t� do pode Hcar só Da saudade"
O Passado só é-Importante se ,o tempo fot bem empregado., . .

CONFIRA A HISTÓRIA ...
HA 57 ANOS até que prevaleceu aquela eleit-a na

reunião do dia 5. de fevereiro de.... Continuava um Concurso do 1957. No final da reunião foram esco-"Correio do Povo", pela eleição da lhídos Os presidentes das Comissões'SENHORINHA STA. CAirARINA, a saber: Finanças .... Fidélis Wolf" Ledentro do Concurso Internacional de gislação 'e Justiça _ Francisco .'MoBele��. O quadro de c<:ncorrentes se
_ drock: Viação e Obras Públicas

.

modificara na sua vot�çao e as 5. mais Augusto Sylvio Prodoehl; Educação evotadas eram as segumt_e�: Kath. Na- Saúde _ Mário' Nícolíní e Redação _gel, Irmg�rd .Weege, .Alllmta May, Er- JoSé Pasqualíní. .
.na Czerníewícz _e Hlldeg�rd G�ubba.' _ Desfa:z;ia.-se .a Frente Democráti-.Era u�a, apu�açao. parcíal, P�IS, o ca que 'elegeu o dr. Jorge Lacerda

. �onc�rso �ontmu�va. Em Plorianópo- Governador. do Estado,
-

coligação' fOr. Irs a�e entao a mers votada e�a a �rta. mada pela UDN, PSP, PRP, PL
.

eMaría Demoro e a Mlle. Alice Díple- PDC. Na Assembléia, contudo, teriar�cu, r�presentante da Grécia era e- maioria, medIante uma composiçãoleita MISS. Europa.
, .

COm o PTB 'que resolveu apoiar o go-- No �IO Grande as notícías não verno., ficando, ,então assim:" UDNera� anímadoras. A boat?�ia se; con- 15, PSP 2 e PTB 4. Em troca o PTB revertia em verdade. Getúlio deixava ceberia 2 Secretarias: do Trabalho eo governo do Estado, passando-o, aO Interãor e Justíça.A /Secretarial dasubsêítuto O!waldo. Aranha, retim�- Fazenda, vaga pela licença de Hercí-I d�-s,e. pare Sao Borja, Aranha pe�Ia lia Deeke, que víaíeva à Europa seria
I aux�ho da força, federal, ,porque .n�o preenchi�a de deputado Antonio' Car
i podía contar com

.

a Brigade Polícíal los Konder Reis, cuja vaga na Câma
I Sar.gentos se amotínavam contra ,o ra Federal seria ocupada pelo suplen-

I
gQverno, rasgando as fetos de Getu- te CeI. Aristílíano Ramoslío

.

e substítuindo-as pela de Borges
.

.

de Medeiros. O -. rastilho. da pólvora 't HA 22 ANOS
'já queimava. _ Enquanto isso .. na Câmara Muni-

� Com o; acordo feito entre as ehe- cipal de Vereadores ainda não havia
I fias de' Polícia dos' Estados de. Santa oMem do dia,�imitando_'s.'e a leatulrh

. Catarina e Rio Grande do Sul" volta- do expediente e o recebimerito deva à normalidade a zona do ex-Con- requerimentos e projetos de leis. Mas'testado. o dr. Marinho de Souza Lo- o Ver. JC!.ão Lúcio da Costa requeriabo assinava o acordo por senta Cata- a expedição de oíícío ao Prafeitorina. Municipal para informar ßobr'ea re-
HA 40 ANOS gularídads, do recebimento da cota

Repercutia ainda o falecimento de do Art. 20, que tão acirrados debates
dona Berta Jucksch Mazureehen.

.

es- vinha causando em outros munícípíos
. posa do dr. Waldemíro Mazureehen. pela falta de cumprímento do com
ocorrido no día 5 de março de 1947, promísso pelo Governo do Estado.
em Curítíbe] onde se encontrava Alberto Moretti, vereador por Nereu
em tratamento. Daí porque o dr. Ramos solicitava atenção à Estr, do
Waldemiro Mazureehen. Emílio' e Rib. Grande do Norte, em péssimas
Maria Jucksch convidavam para mís- condições.

.sa na Igreja Matriz. HA 10 ANOS
I

_ 'O Clube Aimoré convidava só- . - Em jantar festivo nas dependên
cios e famílias para, em sua sede so- das do Resteurents Itajara, o Rotacy
cial assistirem o baile que seria leva- Club de. Jaraguá do Sul, reunido sob
do a efeito na noite de Q de .abril, a presidência do Dr., Murillo Barreto
com inicio às 20:30 horas. Hoje, de Azevedo, fez significativa h'Jme
quando Os bailes começam.

.

nagem através do Dr. Mário Tavares
I - Depois de dez anos de ditadura, da Cunha, ao ex-Prefeito PrOf. EUfIA
no dizer dos políticos, o' Des. Gui- nia strebe e. esposa Edeltraud e ao
lherme Luiz Abry, presidente d0 Vice�Prefeito João Lúcio da Costa e

I TI�ibunal Region\'l.l Eleitoral, abria a esposa Olga, homenagem essa pres
: sessão' de instalação da Assembléia tada pOr. tudo O' que fizeram ao mu

I Legislativa. Feita a eleição, apurou-se hicípio e ao Clube de SerViço duran-
terem sido guindados aos cargos os te a gestão administrativa finda em

seguintes: Presidente _ José Boadaid janeirO último e, por isso, recebendo
(PSD); 1° Vice _ João José Cabral placa com dedicátória, enquanto que
(UDN); 2° Vice _ Saulo Ramos (PTB}; às esposas dOs homenageados eram

i 1° e', 2° Secretários - Cid Loures Ribas ofenàdos ramalhetes de flores. Na
I e Alfredo Campos (PSD). Mas o Dep. ocasião foi homenageado também o
. João jose Cabri;l.l usa da palavrô para Di.'MarIo Sousa (futuro C:OverIlanor

I renun.ciar aO c.a�go, dado. o . fat� da. de Rotary - Distrito 465 período
,maiona ter releItado a mdlcaçao da 1987/88) por intermédio da palavra
I proporcionalidilde.· No dia s'eguinte do rotariano Norberto S. EmlJlendoer
I tomava possIe ,o Governador Aderbai fer, por seus QUINZE ANOS DE RO
I RamOs da Silva, contando com ii pre- TARIANO CEM PORCFNTO, passan-
1 sença do j dr. Nereu RamoS, ViCe- do, assim para sócio veterano, no an.o
Presidente da República e José·Lupion. em que o Rótary Club Jaraguá do

'. irmão do Governador. do Estado . do Sul completava os seus 2.5 anos de'
P

,

fundaçãO. Com.o se vê, -são datas imo.

I
arana. .

.

HÁ' 30 ANOS portantes para quando '. Fe inscrevf'r ;:o

_

.

O caso da 'eleiçãO das Comi.sf'õE's história do R.C. de Jaraguá do Sul.
da Câmai'a levou algumas reuniões- Vale a pena conferirl
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D,s He'rdel·ros d'a' Du'quesa
.maís uma afronta à, eco-
199ia. O pouco de mata:'

6. A VEGETAÇÄO DA exclamavam} liJsto aqUi é que restava. 'nos ' fundos'
VILA � No início a mata terra boa", Mas baVia 00 das roças foi extermína.. ;

era fechada -com" muita começo três dificuldades: do. Acabou-se a mata vir

madeira de lei, arbustos, o' pícadãe, o banhadão e gem.' Consequentemente
silvado, taquaruçu e ma- a febre amarela. O pica- o calor parece' que i,J pO
xuxaís. Uma floresta tro- dão só dava para transí-

breit! e as .chuvas -dímí-.
pical, ninho de feras, tar a pé e depois a cava- nuíram. Mas o que era

.

t
. .

s b lo,' so' .em 1920 que fOI' boníto de se ver eram os
rep eIS, passaro e' ar -

.'
,,- ,

boletas multicores. Tóda- aberto pare mal e -rnal pastos límpos . como os

via, teria uni destino passar uma carraça. Os de Emílio Lehnardt, do

cruel. Na década 1920 .: . banhadais eram áreas e-
Carlos Ramthm 'e do Eu-!

30 esta beleza começou a' normes cobertas de ervas gênio Pradi; os arrozaís :

desaperecer, 'Começaram tabõas e raízes sobre tomando conta do lado de'
,

as roçadas, as derrubadas águas profundas e estag-' baixo da estrada e Os

e as queimadas para dar nadas. 'Havia diversos milhares e bananais do

lugar às' coivaras. as ro- deles :no
-

terreno do AI- lado de cima. Havia, tarn·:
ças e aos pastas. Até varo Rosa, do, Valentim bém 'pastos sujos; cheio .

1945, todos .os propríetá- seoir, des Píccoli, do de goaíbeíres,' como ,a":

rios, tinham ainda cerca Macedo, do MaI"celino,' queles do Luiz Lorenzet-,
de 5 a 6 mórgos de mata do Mário Demarchí e no

ti e do Rodolfo Nícolíni.

virgem, cheia de carreí- Primo" Leone .A cirena- Com a fuga -para a cl-,
ras de animais e de caça gern secou alguns deles. dade, de 1960 para cá, ai
dares: um viveiro de se- A febre amarela foi ven- plantação díminuíu e -' o.

res vivos e um parque cida no ínícío do Século verde da floresta está to-'

para o homem. Mas 'estas pelos' trabalhos do dto mando'conta' novamente

ilhas verdes também dei- . Osvaldo Cnn, no Rio de sobretudo da lado de eh
. Janeiro. Mas a'índa res- ma da estiada. i 'Apenas'xaram espaço para o m�-, ....

lho" arroz oe bananais. taram alguns focos; aparecem alguns "ras-.
.Todos que chegavam, Depois de 1945 houve -gões" de plantação. A

configuração de, seus ha-
rízontes é linda. Quem'
mora ali gosta e não pen
sa deixar essa beleza too,
da., Realmente, agora é
um "parque de duqnês",

CORREIO DO-' PQVO c

ELETR'OLAR

'comercial de Peças,', Lida.
\

'

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata
do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten-
dbnento é um díreíto seu.,

'

, .Peças e' acessórios originais e assistência téc
"

,�ica .autorízada ARNO, W'AbITA, BRHÃNlA,
BLACK '& DECKER, ,FAET, GE, ELETROLUX

.
FAME e FORNOSTYER '

'

,Av� Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá ido Sul _ Sc.

J'------------�------�=---�--��----�------�

,
,

"

-JOALHERIA A PEROLA '"

OTICA MODERNA
reínoldc rau,289

O homem e �,mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, 'con
fecções e calças US-TOP.A mamãe e a noiva tam

bém têm completa linha de artigos infantis e. en

xovais (cama, inesa, banho e copa) em lindos bor-
,

dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aprovei:te. as, promoções especiais e visite a
,

K O X I X' O
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
dó Sul e a

"

' � .
,

O'ordados' e Confecções A· B.
) Rua 28 de Agastb, 2177 .:.. ,Fone 73-0363

Guaramii:im

Soliçlte ,a 'visita das' nossas vendedoras.

Juízo de Díreíto da Comarca de Guara·
mir'.im_SC 'Edital dia· Oitação de Interes
sados ;rnc)�OS\, Ausentes e �nhe-,
cídos, com prazo de 20 días, A doutora
Soraya Nunes. Lins juiza substituta em

exercido na Comarca de Guam1dm, Es-'
ado de Santa Cattarina, na forma tda Leí, etc

FAZ SABER, aos ínteressados incertos, au

sentes e desconhecidos; que por este Juízo, tra
mítam autos de ação de' . usucapião extraordi·
nário n- 172/86, requerido por JORGE JAHN
e sIm HELGA FRIDA TANK JAHN, objetivan
do, obter o domínio de: li' UM TERRENO rural
situado à Estrada do Sul, Km 28, .no município
de Guaramírím, com a area de 454.140m2, em

forma, de um triângulo, confrontando de um

Iado.em 1.220 metros com terras de Valter
Adam, Carlos Schulz, .Avelíno Jecomellí e Jor-

,

ge .Jahn, do Outro lado, em 1.120 metroa , com

terras de .Amandus Jahn e Kiliano Pranzner; er

na base, em 841 metros, com terras de Rico He�
gas, Vírgrlio Felipe,'�anoel Aguiar e Afonso
Schork", Foi designado e día 22.04.1987. .às 10,3Q
horas, pare a �hdiência de [ustíflcação prévia
de posse. CITA-SE os ínteressados, ausentes ou

descOnhecidos, cientes de que póderão -contestar:
a ação no prazo de 15 (quinze}. dias; c0ntados
da sentenÇla qu.e declarar justificada a posse
'lob pena de não o faze'P-dö Sêrem tidos por ver·.
'dadeiras os fatos articulados peJos autores.

Guaramirim, 16.01.87.' EU: (RALF' FALTIN) Escri
vão, a mandei datilografar e supsçrevi....

SORAVA NUNES UNS

Juiza Substituta

:tontra a c'orre'çãl
monetária

Dezenas de empresas
catarínenses entraram
com mandado de segu
rança, esta semana , na

Justiça Federal, centra o.

Decreto-Lei- 2323',' de 5 de
março, que restabeleceu
a correção monetária so·

bre o Imposto de. Renda,
pessoa jurídica, Os

. [uí-;
zes da justiça federal
consideraram .procedente
liminarmente -as ações. t,

13m Jaraguá do Sul, vá,",
rías empresas ".ßntraram
com ações, como atGrupo
Weg, Ma1wee e :Indús.
ti'ias; Reunidas, entre ou·

tràs. '

' �,
Além disso, a 'Associa

ção' Comercial, e � Indus��
trial . acionOll o seu de-,

.

partameríto jurídico, pa
ra. que prepare uD;la pe-·
tiçãp padrãO -,-,.que possa'
empresas interessadas er
empresas inter,essad'ªs a j
acionar, a' justiça cbntra;
a cobrança da correção"
monet4ria.
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DßfEN8ÁO Ê.SPORTIVA

A; L11� J�ag�e� ).-�! Fu�el!,ol ,�e S�!ã�q_ ,-:�.@l"c�uJ - �s�Ihblél� e?x�ordffiár1a' pata o Mil' 1. de< .ab�. � ás
1����"nß��Rlo;��a��utà, � déf,ni�il_o <l{Y#�(<i:, l

dê 'ééfúÍ\)és, regulameiito e tatie� do- Cuad'i'no' Äidulto
. . Naquela data �p1r.se p. prazo de ínscrtção das eqní

'� p'es. Já estão conflnnadas:·· M(rtés, Juventus, AR<:;,
. .

Rio Molha e Clube . Rec:�tiivo Arduino Pradi / // .

. .t\ 11;1 Competição dé Canoagem, promoção da Prefei
tura, através da DME � LOjas Hermes Macedo, acon-

-

_

tece ·neste dQ;mill'gO., po, R�ç l�a:e0C::�l\ c�;m· �.�íd�� sob a

flURGÖES. FURGÖES ISOTERMICOS E fRIGORíFICOS Ponte A1:b;er1;o Eil;V-eli; e. JN�r�u �q.�QS e.·.sh�&-�qa na

.

Jaraguá Esquerdo' Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - FOße 12-1077 Ponte A'!;>dCim Ba:t�sta,. E�lst..em I!!a� dp 40 �scr��os 1/1;1
�

.l
A D�çeªs �lJ.o:v�u: p Ç,(?9-Y�.R <1,0 �rq�in}? 1(13: eqpl-

.

..._----------:-----:---�--'-� ..........__- .

. pé de .atletismo. de Jaraguá dq- .�{ :PqJ_. í�rç.a-f�ra à,
naUe, em dependêneías da :Q9ate �eS'arls Cl'�6. Com
isso, fica garanilidQ g �·AP.ote" para cinco aUe.tãS

_.

'e
o parrocínío de toda ii eq..ii.peJJl-

._. - ..

_.
.

O Chefe da, DME, Raul Rodrigues, entregou na Coor-'

.

denadoria de Desportos, as -carteíras e a documente

cão des fJ.tletas visando a participação nos Jogos Mi

croyegioÍlais. As disp,uti}s em que Jaré!g1.!�. q� Sul.
, partfcipar�' s.�q y,�lrp:ó�E�l'fF, ��B�� r t��í$_ �e' ��J.�. / / .

Jaraguª �o �� poçl�rá '���élr, ;qO m� ifte a�!1! �(J�n
te, úm�_ prCJY� e1�!r�tça d� �v,el e.s.t�(lua� 'ofié1a� �a;
Federação Catatiilens�f �� �if.\lt��.. '.

. -'"

".'-:

A rota da malha

Nós, teAÍfls tudo
·

"",,·a,gfádara ·toOO5.
u. infta.. conhecer. .

a 1ißha: Chevrolet· 87.
r.Cófi��l{"eili f1ólssafl<fjá- a l�nha Cb:ev;rb�ef 87, a mais completa do mercado,
Nós temos o earro que você necessita para preencher as suas exígêrictãs.
Saia rodando oom o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala.:

. Diplomata, Chevette ou Marajó. .

..

Veja de perto as noyqdàtdes�e as.vantagens, além dos planos de
-. .

financiamento facilitados;

Frioliveira Com'. e Re_pres•. llda.
Fiam,breda

CONSERTAMOS TAMBtiM AS .·SUAS
.

PE:RSIANAS.

. Pi'estu1tp5f· quetJ'os, HBgui�as, hamburger,

k)��,;�a!ln��':ik�e;o��i�:
-, '.'

.

.

_:_ Aaol:éfj tltat-tWhebt,' cam: carnes.' bovinas,
. shi&sle aVêi-:r�'fl

- ,...

t ��1' ;.f p.... hi"� i .

a ali na Av. Mal� Deodoro, '144 (pl'0ximidaà€s do. .

Colégio Divlnâ" Provfêiêiiciã) -ou'ffiça--ã':-Sliä' ertci:F
menda pelo fone: 72-1187.

\L.----__,.-

-,... '.

'i i.
'v, \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá. do Sul/Semana de.Dd a 10 de abril de 1987 . CORREJO ..00 POVO
���----�--�--�----�---------------------------------

pAGINA 15

·Prim· greside O ·e. I. IBe.pendi. Sio'ásio de .espDrles_ nos planos
Sellcil' Pré-OUlliplcl paderá
jlll,r e'l Jarlllá da Sul..

Com
.

gltande freqüên- Vendelíno Titz Ronaldo conservação e restaura-
cíe- de conselheiros e as-

.

Trapp e- Adolar Lueders; ção dà sede, e iniciadas
socíados; qualificada de suplentes L Udo Wagner as obras da saúna, cujo
"histórica''', o C.A. Bae- Mauro Koch e- Hermes projeto, aterro, estaquea
feira à noite, dia 30 as- Kuchenbecker. mento e alicerce estão
pendi realizou segunda-. O presidente ei�ito concluídos.
sembléía para prestação João Prím ,ao agradecer O ex-presldente . Dr.
dé contas e eleição da a votação do seu nome , Murillo Barreto de Aze
diretoria. A princípio; o dísse que o Baependi é vedo', em nome dos con.
Conselho Delíberatívo, hoje um dos maiores e selheíros e associados,
presidido por Nélsío mcdemos clubes de San- fez a apologia do traba
Henri, apresentou as con- ta Catarina alcance que lho 'da diretoria presidida
tas de 86,,onde' registrou- Se deve aos ex-presíden- ate então por

-

Reiner
se um .superévít superior tes esperando dar centt- Medro, augurando

.

aos
a Cz$ 200 míl e, também nuídade a obra com uma novos dingsntes. suces
elegeu, a diretoria, com a boa admínístreção pen- so. Muríllo levantou iii.

confirmação do nome de
- sando sempre e' acima questão do clube adquirir

JOão Batiste Prim à pre- de tudo nos quase dois áreas contíguas às sedé.ví
sídência, encabeçando a mil essocíados e seis mil . sando a expansão futura
chapa única, Os demals dependentes.

.

lembrando também a ne

cargos .de díretoría estão O ex-presidente Reiner .

cessídade da construção
assim preenchidos., 1° e:lO Modro,' cumprido seu de um ginásio de espor
vice-presidentes;' Rein.er

.

mandato de dóis anos; Ws coberto. Neste sentido
Medro e Raíner WieIe, nelatou os, pl�dpaiS( Medro e Prim informa-
"departamentos: .... jurídí-. atos administratívos, e· ram que aos fundos do
co .Dr:· Altdol" Lueders, ventos e investimentos Estádio Max Wilhelm, e

piscinas Jairo S. dé 0J:'i- ';reali1iadoS�. Ele destacou xíste uma área- disponível
veira,

.

saúde Dr. Jorge a execução do plano di- onde será observada a
L.C. Inehauste, patrrímo- retor tio clube, alicerça-- metragem para a constru.
nial. Wilmar Uhsses UI- do em pesquisa de opí- ção do gináSIO, se per-
rích, bocha Orlando Rosa. mao entre o quadro mítída,
tiro ao alvo Conrado Ri- associativo: reforma es- -------------'-

e2el Neto, judô Adolpho "tatutéría, implantação da O Setor de
. Educação

Mahfud 'tê:riis de campo nova secretaria, ·lança- Física e· Desportos do
Luiz José Nícoíódeüí, fu- mente do boletim azurra Centro de Atividades do
te801 'de t;am;pó Guida realização da tI]. Olim- Setor de

.

Jaraguá do Sul,
Schmit<t, fu1íebol suíço píada Beape,ndina, r€a�i- realiza neste domingoí o

João Soares, suCial ArnO vação da :boate, conclu-' Torneió de Pesca llQ Ca

Hensd:íe( volibol '/ bas- 'são das.obras das qua- niço, na Barragem'" Pal
que'tebol, Ni1so� Fra_nz, dras de tênis, quadra po- meiras, em Rio <;los Ce
bolão VáléIir DO!Íl;iIlgös· livàlente e c6bertura da dros... Quàrenta equipes,
dos Santoßr sauna_ Nélson ar$l1di:l?ancada,� qu�d.[a .. �e . �epr�sentando empresas
Ta.rnawski· . te�oureirö. volíbdl co�· 'pISO cre a-nna lllscrttas no ·Conselho
geral Néls�n klitike" 1° área de lazer para. crian- �e�por!lvo Sesiano- par
e 2° t.esomeiros' 'EdgaX ças (play.grarund) Implan hClparao, num talaI de

'sChlil\eider 'e Diíma:s Tar�' ta-Qão de esta.çãO de reb�i� 240 pescadores., ,Q. Tor
císio. Vanini; .. Sec!:. gera! xamento t;;om il!lstalac.;:aO neio vai das 9 as .1.1 ho
Luiz CadQs � särti Bar'da; � de· transfeI'ma.dof de H2 raS 'e a saída (iaf-se-ã;

.

às
1°' e 2° s€cretários Rau:�, KVA, -amplialião da área 6 hom's de' domingO, dia
Driessen e Arno Valle.. de esta;donam.ento, -cons- 5, do Sesi.

.

.

Consélho Fiécal-Êfeti�os tFução de chUl'J:ãsqueira, E até
..

·

segunda-feita

'.I,;bo"l ·dei· "I'n ... �eq"U· ·1·P8:S li, te",m,p8(a�a �; �e ::::;",:,"m;;:�:
V I"',' ti....,. hctIpar da fase fm-arl da

A Liga,
.

Regional de Matisolõ ·K'�-Kaska/Utba:- .Oiimpíada Ses1ai'H1., de

Vúlibol e Basquetebol no e Conf. Grlthu$i IN- verã€> fazer obrigatotia.
ofiCializOU em assemb�éla, FÁNI1L FEMININO m�nte a� inscriçees :nas
rea,lizad:a d�a ·2 de .. a.btil, Holanda ponça\lves Ki- modalidades coletivas de

a, realIzação. dos ..C:ampeo- Kaska, Escola Jaraguá, futebol de salão, bocha

nãtos d.e
.

'\folibol . desta· Duarte Magalhães Teresa M/F, volibol M/F, bas

temporß.da, que terão iní- Ramos.e Roland Dorn- quete.bol M/F, futebol
cio na pr!meiia. quitlzena busch; INFANTIL MAS- suíço livre e veteranos e,

de 'maio.: No ADULTO CULINO _ Holando Gon.- handébol M/F: A inscri

EEMININO '

estãO ins.cri- çalves, CME Pomerode e' ção deverá ser feita em

tiis a
.

AABB, . Malwee,· Escola Jaraguá;' MIRIM papel timbrado da em

�àio X, BreÍ:thau,pt, AGV, FEMiNINO � Roland presa, encawi:r;ihado -ao'

Cl b' D I cl Dornbusch e Escola Ja- Sesi, juntamente com au e das oze,. n·.... . '

dReunidas e' MariSol; raguá e, MIRIM MAS- confirmação o represen-
M�SC.ULINO AlDUL'FO CuLINO _ CME Pome- tante para a reunião do

"'" ;C.ME, Pomemde, Eme- rode e Escola Ja1raguá. C0nselho, também nO' dia

�ê í
,�� 'Construsol, 'Seara, 6.

A grande atração es- dirigentes' da Liga Jare

portiva do final-de-sema- guaense de Futebol, de
na pasada foi a festa trazer a Jaraguá do Sul,
de Inauguração do Está- pare um amistoso com

dío da Sociedade Alvo- uma .seleção re2ional, a

rada, em Rio Cerro lI, Seleção Brasileira Pré
marcada com a presença Olímpica, que se. encon
da equípe [úníor da 'Co- tra na Bolívia, ou, .então
rínthíans Paulista, que a Seleção Júnior que vai
venceu a

. anfitriã' pelo ao Torneio de Toulon na

placar de 2 a O, anotados França,
no primeiro tempo. Um A vip.da. de

.

uma destas
grande público acotove- seleções será sem önus,
lou-sa em. ·tomo do. alam- A -úníca despesa se;r� •

brado da belíssima ,Pra- hospedagem e alimenta
ça esportíva.. No ato ção. A renda da promo
maugural, destacaram a cão vai ser revertida pa
grande obra �dea:tizada ra a construção da sede
pelo Alvorada, o Chefe conjunta das . Li2as. de
da DME Raul Rodrigues Futebol; Futebol de Sa

. Ivo Konell, representante Ião, Volíbol e Basquete
do prefeito Durval Vasel e, também, da futura Li
e o diretor de futebol da '2a de Bocha e Bolão.
CBF, Pedro Lopes" O dep. Pedro Lopes, quando do'
Ademar Duwe fez-se amistoso, pretende trazer ,

também presente, dentre
.

também o presidente (ia
outras autoridades, CBF" Otávio Pínto Gui-
LOPES E.A SELEÇÃO marães e o více--presi-
BRASlLEIRA dente'· Nabi Chedid.
O ex-presidente da Fe- 'Independente da arre-t

deração Catarinense de' 'cadação ([ue a partida
'Futebol, atual diretor d� proporcionará, a LJF Ie

futebol da Cap, Pedro 'meterá a. CBF um . pro
Lopes, foi uma das estre-

.

Jêto solicitando ajuda
las do ato inau2UJ;al.: - para a construção' da se

RecepcionadQ com . um
.

de. A vinda do seleciona
almoço n'ß. sed� reGn�ati- do canarinho será, .em

va da Marisöl, .PedFo 1.0- hQmenagem àos 35 anos

pes 'firmou compremiSso da Liga, _através da firme
com (i) i?residente Wal- atuaçãO' do p�e�1dentJ� "

demar VieiFa e' demais<
.

Waldemar. Vieira.

BOLÃO: 'ViEIRENS'E-' VAI AO ESTADUAL

·A Sociedade' Vieirense
representam Jataguá do'
Sul; dias '1°,'02'e 03 de
maio, 1'10 Lampéo�&te·
Estadual de Bolãtr lH9cm)
na cidade de La2es, ,em

dependências do· Caça e

Tiro ..Se.rá . a sua primeira.
participação em campe
tiçãd . desta nature:ãá., ha
ia vista que anteriormen
te o. CA. Baependi La

presentava a cidade.. 0s,
bolonistas vêm intensi
ficando' os treinamentos
vjsando - cumprtir desta:
cadá perf.ormance no

Estadual e a boa Ínédia
de palitos derrubados
.dtltante es tteinos, faz
acreditar numa partici-

pação cónvIncente.
POr outro lado, 'o sele

cionado· jaragúaensé de
bolãO, .di·rigido por 'lison
Bastos. (Kitto), treina: te-'
da:s as segundas e q\lin
tas4eiras,· das 18. às. 20h,
na- \fieirense e _Baep_eP
di, preparando-se para os

jogos Regionais. Os con

vocados
.

sã 0,_
.

Jaime
Blank,

.

Ademj.r Neitzel"
Sebastião Krause, Harol-'
do _Güths,. Wolfgang Ri

edtm�nn, Aroldo
.

Kars-·
ten,

. Waldir dos Santos,
Maltair Völtolini, Coma
·do Riegel Neto, Cildo
Kuhn, Ademar Branden
burg e o próprio Kitto,'
que é técnico e atleta.

.

TelD gente :no:va 01ll Iar.ag.uá I·
P. s.Eqn�pamentos "paraEseritóri01jtda..

.

'. . Vênda e assistência' técnic;:a em geral. ,,
.

. L�ja' .;.. 'R.' Preso Ep1tádo rPessoa; 419
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Sind'icalos p'raleslam e denunciam, o ,ab'an:dodif'prêviden'coiario'
, .� , -

.
-

-

-
-

-' . " .

o ,

Os Sindicatos dos Em- 'g a s -representante do dites _ explorando, -

uma

pregádos no Comércio,' lapas declarou que o vez que utílízam es . de- �

,dos TJ:'abalha,dores-, nss- -eusto: final :da�' obra' foi pendências dös hospitais
Industrías da Alimenta- de Cz$ 4.918.141,00, va- (pronto-socorro) e cobram I

ção dosi, Trabalhadores .lor este ,que o Instittít0 consultas particulares _

nas Indústrías da Cons- arrecada em apenas uma irregularD;l.ente. Em vísta _'

trnção 'e do Mobiliário, semana em .Iaraguá . do �issd" [proclamando 0$ .

dos Trabalhadores, nas Sul e que sgora, hospí- direitos" exigem que a
'

Indústrias Metalúrgicas ,tais e Inamps romperam 'previdência, � Os gOver- :'
Mecânicas e do Material convênio, não restando !llOS cumpram com as suas .,
Elétr'ico, dos Trabalrado- outra alternative a não' obrigações e apelam a'

'

'res nas índustrías do Ves- ser novo, sacrifício, pa- comunidade. de modo ge
tuárío, dos Trabalhado- gentio . ínternações pu, ral, que denuncie e lute

_ O vereador Mário Sérgio Peíxer (Dêgo), de Gua- ,res Rurais de Jàraguá do pronto-�oCbrrO médico pare que tal. situação ve-

ramírím, deixa o PDS nos próximos días e passará SuJ, e também" os Sindica ambulatoríal . particular - xató:r1ia seja .elímíneda,
a atuar índaperidentemente. Para, Ó 'vereador, o PDS tos dos Empregados' em mente. ,,' restabelecendo o direito
caminha sem objetivo; sem rumo e sem liderança, Estabelecimentos Bancá� Os Síndícatos denun- ,e o respeito, que todos
daí a sua decisão, PMDB e PFL não estão, por ora; rios e de Saúde de Join- cíaram que existem mé- merecem.
nos.' seus planos, Talvez, no futuro, Ingresse ll'l,lm par- ville _ sub-sedes de Ja-

tido novo, que poderá ajudar a fundar, O apoio a raguä, dístríbuíram me-. PDS, r.eu"n:e" dl·reto'rl·o no· dl·a 'sel·s·Aguiar será mantido. terial, ,esta' semana, à '

., .

. população e, autorídades O' PartI'do Democrätí- O o tídd L S· Ca
_

- que
'

par � o pretsn-
- Em março, um deputado esta ua, ein anta .

- .

acerca do rompimento co' Social _ Diretório de de é auscultar as bases e
taräna, passou a ganhar Cz$ 89.028,25 e em abril se- dos hospitais . �om o Jeraguá do .Sul, reúne-se o grupo marchar unídoiegundo informes extra-oi1ldais, sobe para Cz$ 110 Inamps _e denuncíeudo a

. segunda-íeíra día 6 'deCal 2
.

d t d I t '-'I .rpermanecer junto em to-mil. culado 0% do que ganha um' epu a o, con- ex,p o,raçao por par e dos "abril: a's 2n horas, . em d'

S I h V' os os momentos, apesarcluí-se que cada vereador, em Jaraguá do, u, gan a m��hêoa" " _' dependências do' Clube das dificuldades. que en-Cz$ 17.804,00, devendo em abríl ()S vencimentos su- Dl,z a nota que a comu- , AtlétíCO Baependí Sera t. '

1
' I ' írenl a. Em Jaraguá doSulbirem para Cz$ 22, mil, se conf1�ados' oa va OI��g.. n�da,de construiu os ho�- . o primeiro encontro . do o' parrtído ainda é f-orte e:fi grana nada despreziveI. pítaís, tar:to o �aragu�, ano das Iíderançes pe- apesar de algumas de-

q�a�t�o ��o �?f�� p���: .dessístas em que será a- fecções Je desfílíeíções
clpan, o , ,I ,

. precíada- a sugestão da tem uma estrutura queções, festas e com días ,E�ecutiva Nacional no' permíte uma revitalizade trabeíhos: que os tr�: tocante as novas' datas ção visando o pleito, debalhadores u��?no,s. Ja
para a realização das 88. A bancada. da Cäma

p�gam a previ encia so� Convenções Munícípeís e, ra, por exemplo, é decíal, mensalmente, de .' t '

85% 10% obre o valor
Estaduais. Ou ro essun- seis vereadores.

, ° a
, � �

,

e, ,

_

.

to da pauta" segundo o Na reunião do dia 6de seu sa,lano, que Os a
r' '-li te 'Ud' 'W

"

r d p tid Dgricultores recolhem ,'. à p e,s�uen ", ..� agne, ' o ar 1 o emocrático

r,' 'dA ,

25°/ b
sera a. renovaçao do dI,- SoCial, e$tarão presentes-p ,€lVI enCla '

, /0 so' r,e o ,t' .

I1 d nd s dos re ano, com a conse- o deputado fedeta -:Arte-.
va -ar as ;re" a

queRte indicação de no� nir WeTner e O deputàdoprodutos agncolas ; que , t
'

á '1' t 1' ,<'.
a 'as'..Jl·stAnc'I'a· m4dI'ca" mes para lU ,egr - o., es adual Pau o BaUer, '

Muito embora timida- ría. maior na quarta-feira t�:S '" '"

�����áo�:gri����or::p�: . ���a�g.°m�::�t�::r!re:iji_
.

�o':���ar d�S am:��:��!� .� Melalúr.uicos d,isputam O S.indicato
sentados pelo Sindícato bataS para uma manifes- sejam federal, estqdual
do� T:[�aba[hadores Ru- tação pacífica pelo cen- 0l,Í municipal,' que, para, Os metalúrgicos de Ja

rais; aderiram ào protes- tro da . cidade, seg.undo' tanto, arr:ecadam taxas raguá do 'Sul vão às ur

to contra os altos juros e HUberto Pritzke, prlesi- e impostos, onerando a nas nos dias 9 e 10 de

a política.,agrícola �inde- ßene do SiJ).dicato, pOpulaÇão, com uma das abril para éi. !e1Leição . da

fmida do governo fede- matares cargas tributárias nova diretor�a do stndi-

ral, que tern trazido in- O protesto nãQ ocdr- do mundo, enQual1to a cato. Pela primeira' vez

sátis'façãO e desânimo, reu- 'devido ao esvazia- prie",�dêndia lélpS.ica· em - concorre' uma chaPa de

Na terça-feira; defronta menta. do·. mOvimento, letras do Tesouro Nado- oposição, o que tem ga

as agências do Banco do Jaraguá do Sul foi o úni- nal: que I!0 dia 11 de râ:ntid.ö uma ampla mo

Brasil e do Bradesco, mi- co município da região novembro do aha· passa- bilização da classe. que
crottlatdres dlenunciavam onde houve 'manifestação do, durante a inaugura- poderá votar naquelas
a manifestação, que se- dos rurícolas.

.. cão do prédio da ·previ-
. datas,. das a às 18 horas,-

_"'___� -:- ,"", --:-_�.....2::d:::.ê:::n.::.cI::.::·a:.:,�n�a�G:::::etúlio Var-' em quatro urnãs, ·locali-

,
,

IS,lRolações de Flávio José
_ o deputado federal e lider do PMDB.na Câmara

Luiz Henrique da Silveira estará às 10 horas deste
sábado em, Jaraguá do Sul, para um ençontro com

as ltderanças comunitárias e' da partído de toda a

nuororregtêo, Dentre OS assuntos, o apoio ao plano
econõmíco do governo, a moratória e a politica do
ministro Dílson Punaro. O· encontro é aberto à co
munídade

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTELIGENTE.

Calé SISSE

IuricuUores protestam em Jarauuá'

Com •. e Ind.

zadas .

junto a Weg, I,.
Weg II, KOhlbach - e uma

itinerante. qUe percorre
rá as empresas de menor

pörte.

Breilhaupt S. I.

Na reta final de cam

panha a disputa pelo vo-'

to é re;nhida. A Chapa 1,
déi situação, apoiada, pe
lO atual presidelite.Celso
Medei�os, é encabeçada
por Lino ' Dalpiaz e a

Chapa . 2,. batizada de
'Força Metalúrgica", tem
a frente o metalÚ'rglco
Luiz Carlos Buzana.· A
diretoria do. Sindicato

. dos Trabalhadores nas
.

Indú!rtrias Metallúrgicas,
Meçânicas e do Material
Elétrico de Jaraguá do
Sul terá mandato de tr:ês·Jarâgua dà Sul
anos.

ESTÁ- S:ELECIONANDO:

'Programador
REQUISITOS .

* Experiência de 03 anos na função
* Sólidos conhecimentos de pro,gramação
* Linguagem Cobol
* D�ejável nível superior ou' qUe esteja
cursando

.

A empresa ofer&ê salário condizent€i com a

função, semana de 05 dtas, além dê ,amplo
plano de benefidios.
Os' interessados· deverão dirigir-se à Av. Ge

túlio Vargas, ,268 _ Jar.aguá doSul _ SC, ou

enviar
.CurriculUm. Vitae, com pretensão sala

daI, . PéJra Caixa Pos.tal 3, aos cuid.ados de Re
cursos Humanos.

Esclarecimento
,

' I

BAZAR MARINA, esta
belecido na rua

'

José.
i'fheodoro rubelj,.� e,3da
rece que não procede o

protesto publicado . p�lo,

,tabelionato, neste jOl'Jlhl
,

uma vez quê as duplica�
tas haviam sido pagas eJil

ca.i'telira, a;nteI1lormenfe.
.

Fica o registro e o es
clall'ed.meQto.
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