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JARAGUÁ DO SUt '- CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JO_URDAN

Nolas "CP'·�·
. Linha direla laragla· São Paulo enlra elO operação

raro os grandE!�· centros;
prlincipalmente a Capital
paulista, para transações
comerciais. A linha Ja·

raguá do Sul _ São Pau
lo foi inaugurada

-

.sexta
feira, dia 10 de abril, a·

través de Ônibus conven
cional e leito.
A empresa exploradora

é a Catarmense. Os ôní
bus saem de Rio do Sul,
passando por Blumeneu

. e- entram . _em Jaraguá

do Sul, de onde partem de não renovar- convênio
às 21h45IÍlÜl (convenöio-: com o lnamps, tampouco
nal] e às 22h (Jeito). Ou-' aceitar' a prcrrogaçao até.
tra linha díreta já vem 30 de .maio. ,.r.sl.a' semana,
funcionando a partir de o lnam.ps concedeu rea.
Jaraguá, para o Rio de juste nas aianes, que a.
Janeiro, pela Itapermrím. _ gora é

_
de (;zI:j) 12u,uu. O

DIretores da Auto Viação impasse vem acerreien
"Catarinense gerentíranf do muitos probiemas ue
ao prefeito Durval Vasel ordem SOCIaL e na quinca
que tão logo a linhã se teira Q superincencema'
efetive, será ímpíantada Ríce rd o Baranerí," da
da \HAa exclusiva, partm- ,Inamps, tinha visíte pro-,
do da rodoviária de Jara- gramada para

.

�araguâ.
guá do Sul.. do Sul, Visando a insta.

Educação:.
-

,definidl quadro _diretivo �g� :DE SAúDE: ��t d:Q l;:t�eso:��s�
,

Será inaugurado na têncía Médica, com a
O quadro díretívo da Sul .... Waltraud Leesmann manhã deste domingo, no partícípaçäo do poder pú- _

educação do Vale do Ita· Simon, João Waldemiro Núcleo Habitacional. da bíico municípal,
pocu está completo. Após Dalprá e Lauró

'

Rosá; Suo Cohab da Vila Rau, o
.-

reuniões 'de lideranças .pe!rvisor de Guaramirim Posto de Saúde Munící- NOV:OS EQUIPAMENTOS
dó PMDB e membros do José Dias; supervísor de pal, que entr,ã �m' opera- Na_lÍltim.a Semana,' a
setor educacional, foram

.

Messaranduba Carmelíno cao na
- .

segunda-teírá, Prefeitura recebeu a
. ,

es .

!iln!diJcad,Qs ao secretérío . Dolssn: supervísor de com médicos, atendente , cavadéíra
.

Podam, adquí
sylvio ,sniecikovski· os Corupâ Lino Bertholdí e secretária e 'zela(;lora. Em rida ao preço' de Cz$ ;.

nomes. dos que ocuparão �uper\ViSdréll de !Schrbei- Nereu Ramos, será cons- 2.659.000,00, destíneda a
-

Os cargos, que são: dí- der, GuiseIa Luzia Stei· truido também um Posto trabalhos de protundída-
_ Pela segunda vez, a retora da UCRE Röse- Ieín Rístau, . de Saúde, em terreno do- de e em terrenos írregu-

comuDlidade -p,e Jaraguá meire Puccíní Vasel, as· ado pela Mitra Diocese- lares. Da mesma forma
do Sul terá öportunídede sessora Brasília Gastaldi Na UCRE, foram ex- na, fundos da Igreja, no adquiriu por Cz$ 400 mil
de visitar o Trem ,da Cul· Beltramini, diretora de intas aS diV,i�ões DIVIG, estilo padrão, de 48m2. uma pr�cha para trans·
tura Ferroviária," qu, e

Ensino LeoI'lir
-

Pessate DlFID e DIVAD. Para a .As obras iniciam em bre- porte 'de máquinaS,' um

mOstra em Seus vagõês· Alves, di:détora -Ad�nis· direção do Esçritõtio Re· ve.
., novo compressor para

museu a história da: Rede
.

tr1àtiva Marilda Rosemat gional do IPESC, o nome De outra, ,parte, conti·
< perfurações por Cz$ 500

Ferroviariaj Federal, tais' rie. Ballock GroSsklags, indicado é o do prOfessor nuam as dificuldades no miL e,-
. também, ,uma

,

como acerV.o' fotográfico" supervisoreS .locais de. E· Ariovaldo Xavier dos setor hospitalar;' face a: áreá' de ·2.410m2, ao' pre-
.

objetos e equipamentos dticação em Jara,guá do santos. -

.'

_
'

decisã.o dos nosocômios ço de Cz$ 1 milhão 200

�!Ui���� ::s Ö�:fdi� Jaraguá do Sul est_á, . $ediando . a Convenção leonística . mKl�jredrr:.: .0��� ��an�
Trem da ,Cultura Ferro-: �

,viária permanerá na Es- Com o cumprimento de· A programação de sá- dor, no Sindicato, do Ves� Da meSÍna forma a mu-

tação, de 16 a 20 de abril; várias atividades, dentre bado, 11 de abril, prevê tuário; 15}!30, Chá das nicipalidade repassou a

atendendo gratuitamente as quais sesSões da IV das 8 às l1h, recepção, Domadoras, no Juventus 'subvenção de Cz$ 100
das 8 às 12h e das 14 às Reunião." do Conselho i!nscrição. hospedagem,' e e 20h30, na Arweg,,-j_an-'· tn!l. �. SCAR. e

_

Cz$ 200
18h. Em ,Nereu Ramos" Distrital e instalação so· triagem no - galpão' de tar festivo, cOmemorativo:' IIlll,à .Assoclaçao Lar dai
no 'dia 21 e em Corupá, lene em dependências da festa da Igreja Matriz; às aos 25 anos do Lions Flo-r�s, ()riundos da SEAC
de 22 a 24 de abril,·' nos Associação Comercial e, 9 e 9h30min; hasteamen· !Clube Jataguá-'Centro. eI_Itre�ues ,aS

.
respectivas

mesmos horárioS, .
, Sindicato do Vestuário, to das bandeiras e pri· #. No domingo, dia 12, às dlreçoes.

_ O Padre _ OsUildo" foi aberta sexta·feira, dia meira, sessão plenária no' 9h, desfile leonístico pela ----------'-_
avlos Klann, do Novid- 10, a 24� ,onvenção da' Sindicato do Vestuário; Marechat_Deodoro; 11h, �UBBA FICA
ado da Barra do Rio Cer· As!(ociação Inlternacion�l· 'lOh, Fórum Leonístico 3Címin, confratermzação,
ro, segutu

-

a Roma .no dia de Lions Clubes, do Dis· pal'!a Domadoras (Escola troca de pins e lembran· O delegado regional de
19 de nUlf'ço, como memo trito L-lO em Jaraguá do dß Dirigentes; na ASso· ças com aperitivos e 12h Polída, DIj. Adhem.alr
,bro da. Comissão' "RAtio' Sul, -, reunind.o 'ell;J' tO,rno ciação Comercial; 10h30" 30 churrascada çom chopp Grubba, deve mesmo per_Fol'llladlons"'; pàr�· estu�' de oitoc�ntos' convencia· no Colégiq Sã() .Luís, Es- de confra_ternização, no mànecer no cargo em
déllr a formação �ehon:.a... nals de 4� clubeS do Dis- cola: ,de Dirigentes, para Agropecuário. Jaragué. A nomeação já
na' dos semtnálrlstas 4f'-re\- trita. :e pela 'segunda vez presidente, secretáriO e foi publicada no Diário
ßgtosos e, elaborar do- qy.e o município seqia o tesoureiro; 12h,. almoço Na sessão plenária das Oficial -e foi vista cam
cumentos

.

'báSIcos 'que . impOrtante �evento leonis· livre e 12h30, almoço 0-
.

14h, o, ex·diretor da As- grande simpatia em
-

to.
serV1l.FiIo para os ·dlret()· tico; organizado' pelos ferecido pelo prefeito sodação Intemâdonar de dos os segmentos da co':'
rios e- regimento -das Pro- Lions Centro e Cidade Durval 'Vasei aos ex·go- Lions Clube, Agustin Su- munidade, pelo trabalho
vlnetas e Casas de For- Industdal, - dirigido pelo vernadOre$; 14h, segunda liva, de São José dos' _realizado desde a instala.
mação.

.'
,

CL J\,ryberto LM Bartus� sessão plenária com elei· ,Campos, fará palestra ção da regional.
'check.-

,

.

ção do futuro goverria. aos convencionais.

PICO DÓ JARAGUÀ. EM
-

85' ·PRESENCIÁMOS AO- LADO DAS' ANTE""'"=-N"";;;"A-S------------R--·--
.--.------

OS SALTOS DE UM BANDO DE MACACOS. VAMOS PRESERVAR ESTE SANTUÁRIO?
.

-

'I 11MI

_ A Comissão M�cl.. . 'Agora,
.

enfim, é realí

pai de Habitação, reúo1· dade. O Departamento
da, tel1Ça-feira" .:' -�u: Nacional de Est;adas çIe
com a �etOr1a da - CO�

, Rodagem . autonzou a a·

opeJ1iLtlvta, Háb1,ta�obAl bertura da línha de öní

Jaraguá do SUl, Udar
-

o bus diária, ligando Jara
iliUteproJeto . �sen.tado guá do Sul a São Paulo,
�''. -.Téltye(r Éngenharia, reivindicação que arras

para a construção de 8 tava·se por värtos . anos.
blocos de 12 UIÍ1dades de através do gov�mo -mu·

d.. e três apartàmentos,
.

nicipal e da classe em
ÀO conjunto a ser cOQS- nresaríal, ..em. Vis!a, do

truido .em TrêS, Rios .s do grande volume díérío de

Norte .• Algumás a'p�. p�ageiros· que proc'U·
Ç,ões foram sugeridas' �

piOximamente será Ieve-.
da· ,a - assembléJa dos f�
turos Jilutuál'1os,' cUJos
IJmcr1tos ainda - serão tri:
ados dentro �as,' nolDliÍ$

.

e,;�beledldas
.

peJo' 'Ino
coop. A Tayer' Engenha';
)r1� interessada il;a cons

..-uÇilo do conjunto, espe
ra J.D1dlá-IO" ém 'três

.

me-
ses. i

,

r
-

_'l>
�
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,AGlNA 02

Noite do Quetjo e �o Vi·
IÜlO, ....omoçio da Casa
da .A.II1izade ,e, dia 18 de
julho, o Bneontro . de
Corais, . com,emol"at.lvo ao

aDliVe.r1o dai' ddalde.
DIRÃO O "SIM" _ Neste
dia 1 �, sábado, na MA,:
TRIZ, as 15h30 -'-' Luiz
Gellaldo dOs San'tõ�M�
rístela Nichelatti; 16h15
Nélson da- SilvaV'Madale
na da Silva. José' dorges!
Maria de Lourdes Packer
Roseneí KretzcluharAIrta
Píenezer: 17h15 _ Oilson
Luis Derettí/Maríneí de
Negreiro; 18h _ Alteãr
do Nascimento t. Edite
Janete Webér.· Na 'BAR
RA, _. 17h30..,. .

Fridolin
Voigt J Valneide Stín
ghen e às 18h _

.
Luiz

Calr19s Sç&rayÇl.ntatto I
Sandra

.

Cristina Amära,l.
No !tIO MOLl:ÍA:,'" 20h _

�tia tBaratto/Marcellus
Fontanelle,

.' _'. c�," ,�
�

Nossos_p'�rahé'l_l�t __ :. j

J_a_r_a;;;;_gu_á_do_S_ul_;;.._�S_em,;_.'_a_Da_'_d�e:....:..ll;:,.._.:;a:....l:..::7_d.=.e:....::a=.br-=i.::..l.=d.:::.e-=1:.:9=87:...._ ...:C�O R R E Io

CONVENÇÃO LEONIS-
TICA _. FOi aberta sexta
fêira', 10, em g;rande es

tilo, a 24\l Convenção, de .

Líons, Distrito .�:L � 1O. em

Jaraguá do Sul.itendo .co
mo antJ.tiljiões os Líons
Clube Jaragué

.

Centro e'
Cidade Industrial. O CL·

Aryberto Bartuscheck é
o coordenador do::evento,
que reúne _ maís de ,8QO
leões e domadoras do
Distrito. Sejam. benvíndos
e bom trabalho.

. ,

ARWEG _ A dlreto�
executiva da Al'weg. co�
,vidando para um coque
tel ide.. ," conflraternlzação,
marcado. para o día 15

. próxim,o,. em. depen:dénl-.
- das da. recreatíva ,Apara a-

presentação dos pl�
de .trabalho, nas �as
patr1DÍoDial, . sócial

.

e '
es·

port1va,. dUrante. a gestão
de dol$. cmQS. Agrad�
mos a Jembranç�.
JUVENiTUS ,... Cláudão

Olinger' Vieira e Raul
Rodrtgues, foram. reelei
tos presidente, e Vice dq
Prêmío Esportvo ,Juwni..

�u�., para .mandeto .. de
dois anos., No relatörío
apresentado, observa-se
o grande. ,tra!:>alhQ reali
zado, estando. com as

contas rigor�ente' em

dia. Pqral)éns e con.tem.

çOm, O nosso apoio. ,2. �

. NO· CINEMA· uCon-,.

qu�s� SaJj.gr�t�;; é" o ,ti�

DO POVO

Gente & Informações
me em cartaz no Cíne ralo /I No .fínel de meio,

J�á, . de �o ! à no Ginásio. Artur Müller
quinta-feira, às 20h15. A ' o. ConcUrso liA Mais Be

partir do dia 18 e. nas la MOrena de Jaráguá do
semanas subsequentes, ·Sul". II Rosemeíre : Puc
filmes· premiados' eoné

:

cíní Vasel, neva diretora
OsÇarfsc �o :e�a�' ':dá: OCRE,l comunícando
como uA Míssão?', "Han- sua assunção ao. cargo.

.

nah e suas Irmãs" "Uma' IDADE NOVA _ Ani

Janela. para o Amor" e o v$'Saria dia 15, quando
pJ:!e1lliadissimo "Platoon": completa 4 anos, Leon�.
CONCERTO.... Os a- do César FI'il!l;lCeschi, fl

precíadores da arte ins- lho de J�m� Vi(:en1ie
trumentel �ão oportu- Frances,cbi.· Na. mesma

nídade . de ouvir, o Con- data,' o am:lgo Nino Seb·
certo de Víolíno e Piano, weitzer e dta 16, Fran

no pröxímo dia 22, às' 20 ' dsco' CéSél!r de Borba.,
horas.. em dependências Pelícídadest

.

4,a .. Sociedade Cultura Ar- ARTESANATO, _
.

Nun

tístíca de Jara,guá do. Sul. ca é demals lembrar que

Hayerá cobrança" de . in- a Feira de Arte e Arte

gresso, Anote na sua a- sanato do mês de abril
genda este· espetáculo foi antecipada para o dia

iJn,pe_!divel. ',( 12; domingo. Trata-se de

H()B1,JY �A,E _ Abl'li� .um dia excepcional e um

as POrtas esta semana na excelente programa para
rua Domingos da Nova.

.

145, a' ßobby-�ape VldOO ENLACE KATIA BARATTO E

Locadora, iniciativa do MARCELLUS FONTENELLE

anl1go Jorge Luis Passos.

Al�m dà locação, execu- A Capela Nossa .Senho
ta trabalhos de vidje<Ht ra do' ROsário, dG Rio

diçãO,' vld�ftlniageJiS:!a- MOlha, enfeita-se neste

cess6rlos de video e dltsk sábado, dia II, para a,:
tape.'

'. .

."
.

colher o elegante casa�

D.R.O.P . �. S. � Grup,o mento de Katia Baratto

de �2 casais jaraguaenseS e Marcellus ' Tibúrcief

passam os. festeios de Fontenelle, às 20 horas,

Pásooa na· Capi!al Fede- '. quando $erão" abenç�-
r.,;...-........"""""'.......-..:.........:;..,,.......;;<-,;__-__:_;_----..::....:::___.:::- dos, em cerimônia aSsis";

tida pelOs ' pais .Hilário
.(Ingeruth MahI114e)" Bli"

ratto. e José Jorge Ma
ria José Tibúrcio) Kfuri,
padrinhos-, faJmiliares' e

amigos. São. padrinhOS de
Katia os casais' FIares
(Roseli) Baratto,. Marco
AntôniO (Tessa) �e Araú.;

jo, Rolando (Ginél)' Lai
,sen, Fábio (Lídia) Barált
to e Bernadete Baratta I

O ãnal-de-semena,
CALENDARIO _ João.

Pl'tlm!r ,presidente do Ba

e�, revelando mten
ção de reunir os di�igen:"
tes dos clubes e soeíeda
des, para ordenar' o ca··

lendário
.

de ativ1dadeS(
sodtéils, para que as gr,an
.des promoções não COiIn·
ddam, � uma spci�-'
dade e outra.

-,

.LOJISTAS
.

_ A p}enq
vapor o. trabalho .das co

missões que organizam
o 210 Congresso Estadual
do COmércio LOjista, díás
22 e 23 de maio, em Ja
raguá do Sul. Deverá ser
uma das maiores e me

lhores, já realizadas 'até

hoje.
ANOTE,

Embora as datas ainda

estejam longe, no dia 12.
de junho aconteeerä. a 2'

CHOR�NHO
.

NOVO
_,

',' Trazendo alegrtas . aos

pais Tácío. (Soraya MO.:'
símann] Cubas e. aos ma

ni:Qhos Táêio Júnior, e

BI1Íno, nasceu· dia_ J6 de
março; às ,15hH>, na ,Ma�
ternidade Carmela" Du�
tra, . n_a '. Capital, .Leonar
do. '. Mos_imann _ CubaS.
pesando, 3kg680: e �49cm
Os avÕ.s.. mateIl\os� _Ay�
ton (Marina) MosimaJln
e a lJisavó Rosa Medei
ros e os avós paternos
Will30D (Ester ,Frida) Cu
bas e os bisavós Álvaro
(Natália) . Maia:, particb
pam também das alegri'
as com, a chegada do no·

vO° integrante da., família.
A tOdös. nossos " para�
béns e. c muita saúde_: �o

priilcepezinho;. ' . _. j

Wilson Roberto. Baratte:
de Marcellus, os teste
munhás são HoráciO (Si
lésia ) Kfuri, Leónardö
(Maria' Cristina)' Tâ.rchet
ti, Arthur, (Luciana) Nas
Cimento e SHva, Eugênio
de Castro Tibúlrc1io/MáIl
cia TibúrcjO FOIitenelle é
Alo.isio Fabre. / - Kanne
Kuchenbecker.

'

Após a

.

éerimônia, 'os
nowos receberão dUmJ
priméhtos no Clube: A�
tll!'tiico Baeperufi,.

' onde
*ceptiomrão os conVio:
dadOs. Pela festiva data,
onde' comemora�se tam- ,

bém o aniversário do sr.
Hilário Biuatto, os cum

primentos da editôriae So�
da.I deste jornal.

'.

.

�
_"

..

-

..Ca'rintJ·oso
.t .• " !'

A- ROUPA INFANTIL
',_ � .� r

-
..
';'

� l' ,'.�

Sempre'na' vanguarda no vestir .elegante ..�
.

,.... :_�.;. 1, : ... , t.'":,

crianç_· .

VeJ,1!1a' sábÔrear', os·

'nosso!í' pettscos:,:,.�
la, cor,açio, frita

-

e
. rã� ,

"
� - t'": '", '.

:"

Maria
:) ::.

GAIO·- ·8RAHCO,
O ponto elegante de vestir bem os seus ,plm-

'

polhos. Agora ná. Marechal Deodoro' 819. a sua
.

espera, sempre COm. as� últimas' novidadeS.
BAR E PETISCARIA
Procópio .

Gonie� de
,

Oliveira, 227 .. ,

MaIl_lãe
.

Coruja
Seus fllhos merecem uma, loja só p@ra eles.

Loja Mamãe �rula ,o castelo de &eU' re1z1nho·e .'

sua Pr1ll�. EnxOvais para'bebê, ..oupas .In

fanto-juven1s, perfumeS, bljouterlas, artigos para
presentes.

.

�
,

Rua BaJ;io do �o Branco 168 _ Fone 72-0t)95

�.

J�las, 're�óglos,- �ulselras, anéis, allanças.
>prataria, (lrt1go� em ouro e ludo o Dlals para
presentes ,na

-

,

. .

"

'Relai'oária :
.

Dvenid·a-
-

. Barão doRio Branco. sa'la 4 .

FONE:72.260,7
. Marec�al DeQdofo 443

.

e· GetúliO Vargas n'9 9

-Sorveteria Ki-Delícia
.

��at!p��vs:�:=.:,;�P;::::��Ki"��:·
. . ,....,.. .' .

. - AceItamos �comelldas para festas, aniversários, casamento" e> ou-
-

R.UB' Jolnvllle.' n9 2.680 .:. defronte da Arweg. . tros acontecImentos.
'

. . . "' j - I ',.' �. " '. ,
.

• .� � -... ,

Junto ao Mercadão Malhas. _. .

- �
.

_.
1 -; !.

. '"
� .'

" ("" -; ,'o / ;_',
. .

" '.
' ....

, {- -;' _\ '"::- ;

,..;' 1 '

•
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jaraguá do Sul c, Semana dé 11 a 11 de abril de 1981 CORREIO DO POVO PÁGINA Oft·

Klejne assußle a direção do Hospital Sanlo SnUni" dê GuaramirißI
. .

. . � ." .. ,

.. .

�

FERJ t
"

f Id
.

d
.

d
.

.

o vice-prefeito Víctor' Jacu-Açu/Pundos Sueco,
. r era novI. aeu. a e em 88: .pe agogia ��e�;;ii��:!�idê�ia J:: �:o:1 c:;�tr��f�:O ex!�á

o .gáve:r:no do Estado, Educação liberou Cz$ ..

. do de Apoio ao Estudan- Hospital Municipal San-
.

liberado dentro des pró-
através da Secretaria da 590 milhões ·para o Fun- [te 'de En�no' Superâor to Antônio, de Guaremí-: xímos dias. O custo é de

Economicamente Caren, rIm, substítuíndo a Salim Cz$ 400 mil e a obra de

te A apíícação será feita
. José Dequêca," que 'exo� arte denímínar-se-ä "POn

em duas etapas de ígual nerou-ss do cargo.' A vi� te da; Amizade", eoníor

valor; sendo 50% no prí-
. ee-presíäêncía está. com' me projetos em tramita

meíro ··e 50% no segun-
Osvaldo Oeehsler, Ö ÇOn ção nas 'Câmaras de Gua

do" semestre. seãho Admínístratívo do ramírím e Massarandú-
IRIS INTEGRA O CONSELHO À Fundação B'duc a- -nosocômío,

.

de 'acordo ba.
ESTADUAL DE EDUCAÇÄO

.

clönal Regional Jeragua-
com o prefeito José de As duas prefeituras de-

. A ex-diretora. da 19� Superior. onde a proles- ense (PERJ) foram des- Aguiar, está' sendo 'refor- verão iniciar, ainda no

UCRE, Iris Barg Píazera .
sora Iris já vem auxilían- ttnades 60 formulários pa-

mulado, . com a represen- primeiro semestre, outra
foí ncmeada. pelo gover- do no processo que obje- ra preenchimento pelos tação de todos os 'seg- ponte conjunta,' em con

nador .
do Estado, conse- tiva reconhecer a tercei' acadêmicos que se habí-

mentos repre�tativos' ereto protendído, com 25
lheíra do Cons:lho Éstà- ra faculdade ,.dê' Jaraguá litaram aos recursos:

da comunIdade,' como metros de vão l'ivre, so-

dual de Bducação, para. do ·Sul,
..

a
.

de Pedagogia .. Rotar)r Club, Associação ·bre o tio Putanga. na lo·
mandatá de seis anos, . (as demals são Estudos Posterãormente uma co-

.

Comercial, Industríal '

e calídade do mesmo
.

no

Esta é a 'primeira 'vez que Sociais (Actministraçã:9 missão .. faliá al triagem, Agrícola, Conselho
.

ce- me. O projeto e a' sonda-
uma representante dO de Empresas),' cuja carta- destinando, de acordo com munttárío, Comunidades ge�, já estão prontos.
magistério de Jaraguá do consulta foi aprovada.

_

o grau de carêncía, .

o Católica e Evangéliéa e, Gueramírím, segundo o

Su'J. galpa ímportante Esta nova
..

faculdade pagamento de 20 a 80% também, a
.

Câmara de Chefe do Executivo Mu-

função naquele Conselho deve 'iniciar âti'vidade' em' da mensalidade.
.

Vereadores. Passando por niCß!pal, está concluínõo
na Comissão de 'Ensino março. do prÓiimo

I

ano. -. A informação. é da di- dificulda-des, come a gran- a construção de duas sa-

JS QUER CRIAR ÖRGÃO DE '

v., retora da FERJ, Carla de maioria .dos hospitais las na Escola. Municipal
_

_ GERENClA DE TRANSPORTES' Schneider, acrescentando brasileiros, o Santo An-·. de : Corticeiras, destina-
o prefeito Durval Va- .área de' planejamento 'úr· que ,no �ia: 8, quarta-f�i- tônío aguarda com ex- das à 1� a 41ll séries e

sel, quando da sua ida ,a' bano, com a críação do Ta, a noite, i,l -Acafe dís- pec'tativa uma melhOra; p�ra o pré-escolar (pré
Brasília, encaminhou rei- Orgão de .'Gerência de cutíu com o corpo do- da situação, notedamen- dío .antigo). Afora estas,

'vindicações a Empresa Transportes, tais como, cente e_edmínístrativo ría te quanto a majoração no COlégio São Pedra, de
Brasileira de Transportes segundo a ordem de prio- Fup.daçaO sugestões para- das diárias hospitalares, Guarníranga, o município
Urbanos (EBTU), uma de-

.

rídades' 1) Projetõ de 'si; melhorias nos '_serviços que são defasadas.' constrói duas salas. para
las; o apoio dos técnicOS Inallização' do perímétro que pr�sta as instituições o funcionamento do pré-
do . Bserítórío Regional urbano. 2)' Estudo com- de .ensl�o superíor fun- Com a assunção de'escolar.

.

de Floríenépolís.' para a pleto sobre
.

trarisportes dacionaís do .mtenor do Kleine a presídêncía
-

do

criação do Orgão de G!:l' coletivos, 3) Geometria' Estado, relacionados ao' Hospital Santo Antônio, NOVO PÄVILHÃü.
�ênctia die TransPiOxites. Viária _ tratamento .t·de· veSi�ibuJar!, qua)li:t}cação. o Departamento de Es- �stâ previsto· para
A :adlministração.munici- intersecções. 4) Túitamen-' de docenftes, lf;I1einaIll;en- .

tradas de Rodagem de mai<>, o inicio da cons

paI tem como metas' para to' de Interface'" Urbano' to Ei intercâmbio. inter- Guaramitim agora é diri·- trução do primeiro pavi-
.

o COrrente exercício, re- Rodoviário mim: trecho' da' institucional. gido pelo vereàdor Ro- lhão <;:Ie exposições, de

alizar vários estudos na BR.280 _ INUR:s
,. , meu Buttschardt. O mu- 1 .580J,D.2, destinado a a-

_ UI DISCUTE A SIWA:ÇÄO
..' Carla disSe também nicípio, apesar da penú-,_

.

brigar a Feirä
.

Agroin-
.

. ECONOMICA BRASnElRA qu� rece1:::;eu a informa· ria financeirà, como ob- dustrial e outros. eventos

O deputado federal balhos serão mais aceÍl- çã6 . via Acafe) de que' ö serva o prefeito. Aguiar,' municipaiS. A estrutura

Luiz Henrique da Silvei- . tuados e vão· desiànéhar, Ministério da Educação executa obras dentro das
.

metálica já está adquiri-
ra, lider" do PMDB na

.
. .. , vai liberar à FERJ, nos condições disponíveis. da e quando tota,1:me.nte

Câmara Federal, Jlla _ re' O Constituinte' está ptimeiro'e segundo se- Há dias,. as l?refeituras de pronta, a Obra custárá
gião Norte no. último fi- preocupado éom·.a situa: mestres, Cz$ 400 mil, pa' Guaramirim e Massaran- Cz$ 4-. milhões, segundo
nal-de'semanä., discutiu e ção econômiCa do Brasil, ra compra de equipamen- duba concluíram' a ponte as pTev!isões, conSidera
abordOU com as lideran- tJaJltd que pI10feriu péi� tos e de livroS de peda- em concreto armado na d<;l a .situpcão da �cono- .

ças as questões poljticas lestrás para consCientizai:' ,gogia, estes, néc:essários divisa dos dois mtinicí� mia naçional. '
'

e econômicas. que en'vol' a populaçaó sobre a IDO-', em função do curso que pios, na localidade de

vem -a Nação. Luiz Hen- ratória decretadá pelá será ministrado' a partir. �-S-E-.�-.-.-.-."""ÀB-A-'-TERA-··..;:;....,.-·..".·7�O-M-IL----FR---A�N.,....G-O-S/-D-I-Ã-·--
rique 'acredita que a As' governo federal. Em. Ja· de março do pröximo
semblétia Nacional Cons-· raguá do Sul, o' encontrO ano. O curso de pedagO
tituinte ganhará maior com as lideranças acon- gia teve ,aprovada a ear

agilidade a, partir do' tér� teêeu na trià.nhã· de Sábà" ta-consulta junto ao

mino da formação das
.

do, em dependénÓías
.

do
. Conselho Estadual de E-

comiSsões, quandO os tra· Cetnttro (EmpreSanal." ducação trabalho que se

SINl>ICALlSTAS VÃO AO CONGRESSO DA CUT deve, em grande pé;trte,
Rio . -do' Sul sediará

.

4 _ Örganização, da CUT ao esforço da ex-direto-.
nos di�s 25 e 26 de abril em SC; 5. ..,.. Eleição da di- ra da t9� UCRE, Iris Barg
'0.20 Congresso Estadual reção estadual da CUT. Piazera, integrante ,da.
da' CUT _ Central Única Sindicalistàs de Jara- ComiSsão de Ensino Su

dos Trabalhadores: A co- guá do Stil deverae mar- perior do CEE, nomeada

ordenação dos trabalhos ca.r presença' nQ,-conc1a- que foi pelo ex-governa-
estará a cargo do Sindi- ve.

. dor Amin;
cato dos Empregados no

ComérciO de Rio do Sul,
que prevê a presença de
mais de 300 trabalhapo'

-

res congressistas de todo
o Estado de Santa Cata

. rina. '0 CongresSo será
realizado no auditório 'do
eine e' Teatro Dom Bos·
co e terá a

. seguint� péÍu
ta: 1. _ Situação polítka
nacional; 2 _ A Consti
tuinte e os Trabalhado-·
re�,; 3 _ Plano de lutas;

Chur'rasearia Boi '"Grelhado
Venha saboréar o meiJ.hor churrasco na brasa"

da cidade, com o 'melhor acompanhamento: Tu'

do feito na hora, cO:ql sabor inigualável.
Atendemos diariamente da.s 10 -às 14h e das 18

às 24 horas. Aas domingos, cardáp�o espeqlal.

Getúlio Vargas 488, 10 aRdar (ao lado do

RiachuélO)
Sup.

---'---'--....-----..------------ .-

.

O deputado Ademar. ra que prOvidenciem . a

Duwe destacou na As- �igat;:ão .. rodoviária' entre
sembléia

.

a . �mpori�c1a' a localidade de Rio da
que significa para 'a re- Luz, onde está sediada.
giãp de Jaraguá do Sul a . a empresa até o centro de
empresa Seara Industrial Jaraguá do Sul, além de
S.A., do grupo empresa- melhorias de transmis,
rial Hering/Ceval. Leni- são de energia elétrica e

brou qUe CO:ql a
.. axp,plia- linhas telefônicas.

ção da referida empresa, Duwe igualmente in�
em fase de execução, tercedeu junto ao Mi-

.

previsto
_

o tértnino' pgrÇl. . nistro . da previdência So
o final deste ano, espera' cial, Raphael. de Almeida.
se um debate de 70. ·mil Magalhães e - ao Díder do
aves por dia o que gera- J'MDB ,,na Câmara- Fede
rá mil empregos diretos' . ral, Luiz Henrique da
e c�rca de 350 em- Silveirà" para tomada de

.

pregos integrados de pe� providências ante ao· iIil-
quenos' criadoreS de passe criado cOm·o des-.
frangos, sem considerar credenciamento dos' Bos
os lemprlegos ampliados pitais São José e Jara
nas setores de tran�por- guá. O assunto, segundo
teS e indústrias de ra- r�sposta do

.

Ministério,
ções. . .

está sendo submetido aO
Neste sentido f� ·um. competente �xame da Di

apelo àos organiSmos es· reção do Inamps, no Rio

.

ta.duais competentes pa- de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS

Dia 22/Março
Marcelo. filho' Giovani

(Marlene) Braz; Deísi
Laís, filha Marcion (Mar
lene) Müller.

Dia 25/Março
Suzana, filha Rosalino,
(Cândida). Possamal:

. Lu-'

ana Karina, filha tauro

(Ma. Madalena) KI'.au.se".

Dia 261Março
FábiO, filho
(Udi) Schmid

Fridolin

Dia 27lMiIIl'ço
Míleine, filha Abel (Ma
ria Vaníra) Mosca; Fran

cine, filha Agostinho
(M�li) Mannes; Jaqueli-

. ne; filha Acäcto (Nilse
te) FranceIíér.

Dia 28/Março
Ivan, . filho Ingwald (A
manda) Hackbarth: Fer

nanda Roberta, filha

Gilberto (Salete) Uber,

Dia 30/Março .

Jonas Ricardo, filho Irío

(Ivanir) . Jordan; -Rafael.
filhõ Armando (Adelai -
de), Takano; Alexandre
filho José (Ma. Salete)
da Costa.

Dia 311Março
Thalita, filha Anselmo
Maria Roseli) Kutzki
Aline Greisei, filha· Ade
lina

.

(Ma. Etelvma) Sant'

Alia; Júlia, filha Cláusio

(Claudete) Baratto.

Dia 101Abril
Eodrigo., filho Leopoldo
((Florentina) Koch; Thia

go Raphael, filho Ildemar
Viviane) da ·Rocha.

Dia 02/Abril
Romeritto, filhO Ildomar
(Viviane) da Rocha.

Dia 04/AbrU
Maico�, filho Walmir
«Vaidete) ,Barreto; Odir,
lei

.

Hercillio, filho Mar
cos (Zulmira) Moser.

Faça sua empresa chegélr
mals longe. Anuncie no

"Correio do Povo".

Fon� 72-009L

Proclamas de' Casamentos

V E -N DO· H O N D A 81

Vendo Moto Honda 'CG-i25, Ano 81, Cor
A_zul. Preço Cz$ 20 mil, a ; combinar. Infor:na
çoes: Fones .12-0288 (com ROSe) ou 12-0091 (com
Raçue1). .

.

.. !'j!fl�

Aniversariam dia 111
abrll MARGOT ADBLlA GRUBB:A LBIL.\1ANN, Oficial do Rr.=-

Sr Ed Sch 'tt S gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs-
. gar. mnc, ra.

tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Romílda Píccoli Pereira, Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

Sr. Antonio Furlaní, $r. habilitarem pua casar. os seauintes:
.

Hilário Baratto, Sr. Fritz EditaI 15.385 de 31.03.87
Meier, Srta. Mílene Fis- Cópia reoebíde do Qu-
cher Martins, Deisy Bal- rio de Erechim.RS
lock, Sandro, filho Er- Ev,andro DalI'Aguol e

naldQ (Ilena) Bartel. GtseiIa Maria Capacch1
Dia 12/Abrtl Ele, brasileiro, solteiro,
Sr. Egon Trapp, Sr. Rena- h 1
to da. Costa, Sra. Leonor engen eiro e étríco, na-

. . tural de Chapecó, neste
Stujlzer Grosskopí, Sr. EstadO" domiciliado e re
AdOlar Henn, Sra. Alona sidente nesta cidade, fi
Bosshammer, Denny Crís, lho de Oswaldo Inocente
thyan Schwartz:' Dall'Agnol e de Oracelí-
Dia' 131Abrtl na seffrin Dall'Agnol.
Srta. Salete Inês Bonomí- SIa, brasíleíreá solteira,
ní, Zuleíca Centra

.

Sch- !ePf,ermeb.ra, natural
.

de
ramm, Olívía Pirmann,· ch
Rosílene Leier, Sra. E-

Ere im, Rio Grande do
Sul, domícílíada e resí

rica- Rossio, S.ra. -Judíth .

dente em Brechím,' Rio
lReinha�41t, Sr. Norberto' Grande do Sul, filha de
Rowe, Sra. Olga Wacker- Tino Capacchi. e de
hagen, Sr. João Línhares Shidey Maria Girardello
Medeíros, em J9inville.
ma 14/Abril

' Capacchí.

Sr. Paulo Wunderlich, Edital 15.386 de 31.03.87
Sra. Nair Ayrpso Les- Lee pejdro Rech e Fátima

cowicz, Sr. Ary . Buch- Tereslliha Gonçalves
mann, -Sra. Ida, esposa Ele, brasãleíro, solteiro,
de Ricardo Bulrger. Sr. índustríárío, natural de

José Antonio Campos, Luís Alves, neste Esta

s-. Tibério Carlínt, Ma- do, domiciliado e restden-

rílde Buzzi. te na Rua Joaquim Fran-

Dia 151Abril cisco de Paula, 892, nes-

Sra. Jorgeta Mattar, Mar- ta cidade, filho de Anto

li Maria Morbis, Sr. JOsé nio Rech. e de LeOpa Re

Koch, Sra. Marina Doster ch. Ela, brasileira soltei

Spézia ,Sr: Angelo BOlo- ra, industriária, . natural

mini. sr. Ludgero' Fran- de Indaial, neste Estado,
cisco ,:I'epaSsé, Erondina domiciliada e residente
M. da Silva, Sra. Marile- na Rua Goia.s, �4, nesta

ne Beckhauser,' sr Satur- cidade, filha de .f\ristides
Ílino Ludovico Schweit- Gonçalves e de Ana Ma-

ier. ria Betlnardi Gon'çalves, )
Dia 161AbrO � Edlltal 15.387 de 3t1.03:87
Sra. Brunllilde Moeller CóPJla recebida do Cartó

Diener em Jlle ; Sr. Eu- rio de Guanmlrim,..SC I

gêniO Wolf Filho, Sr. Rubens Jordaln Ie Maria

Erico Júlio Harbst, em Goret! Albano

Pomerode; Hildegard Ele" brasileiro, solteiro,
WoISki, Moacir Márcio auxiliar de' escritóriO,

Lawin, St.. Juvenal To- natural de Jaragilá' do

maselli, sr� Lídio Magri Sul, domiciliado e resi

Jane Denise Soares,
.

.sr. dente na Rua Alberto

Luis Narlo.ch, Sr. Fran- Santos Dumant, 159, nes-

ciSco César de . Borba. ta cidade, filh-p de
.

Rudi

DI'a 171Abr:1l . Jordan e dE! Alzira Adam

S�. Heins Hornburg ,srã. Jordan.. Eia, bra$le�ra,
. Rosália Demarchi

.

FOdi, solteira, costureira, natu

Sra. Mária S. Besen, Sr. ral de Guaramirim, neste

Ántonio Schneider, Sr. Estado, domiciliada e re

Deodato Maggi, Nilton
. sidente em Estrada Gua

Engelmann, MarIo Perei- -

. miranga, em Guarmirim,
.

ra e Luis Carlos Winter. neste' Estado, filha
.
de

F:::;::=======:;::==:........--------------------- Antonio· Francisco Alba�
no e de Anadir Albano.
EditaI 15.388' de 31.03.87
Adonato Schwarz ,e A
nalourt Utêch
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, na.tural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em , Três
Rios dO Norte, neste dis-

tríto, filho de Alexandre
Schwarz e de Aloní Ku
ester Schwarz: Ela, bra-
.síleíra, solteira, opere
ria, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re
sidente na Rua Roberto
Ziemann, 362, nesta cida
de, {filha. de

.

Arnoldo
Utech e de Wallí f'lohr
Utech.
l:!dlta} la.JS9 ce Ol.04.b'i
AnWDio Hessmann e So

Lunge Piazera
E:J.e, brasaleíro, solteiro,
engenheiro mecänico, na

tural de ttuporenga, nes
te EStado, domícínado e

residente na. Rua Erwíno
Menegottí, 1.710, nesta
cidade, .filho de Pedro
Hessmann e de Verônica
Bloemer Hessmann, Ela.
brasileira, solteira, fun
cionária pública, natural
de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente . na

Rua Domíngos da Nova,
491, nesta. cidade, filha.

-.

de Renato Píazera e de
Elfi Henschel Píezera,
Edital 15.390 de 02.04.81
Rog�o Lunelll e ll1s

Stetn
. _.-1

Ele, bra�ileiro, solteiro,
. eletrjciSta, natural .

de
Jaraguá dO Sul, domicili
ado e residente em Ne

reu Ramos, neste distrito,
filllo de Rafael Lunelli e
de Orlanda Furtado Lu-'
neIli. Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de eScritó

rio, natural de Jaraguá
'do Sul, domiciliada e re-

sidente ·na Rua Prefeito
JoSé Bauer, 561, nesta

cidade, filha de. Leopoldo
FredericO Stein, e de

Hildegard . Schlinski . Stein.
Edital 15.391 de 02.04.871
Genésio José Doro. e
Claud!1na Scheuer
Eki. I brasileiro" solteiro,
pedreiro, natural de Rio
do Oeste, neste Estado,

.

domic�lilado e �dente
na Rua Leno Nicoiuzzi,
nesta cidade,. filho

-

de
Willi Doro e de Gertru-

.

des Doro. Ela, brasileira,
solteira, ejostureirà, '

na

tural de Jaraguá do Sul,
dom'iciliada e

- I(esidente
em Ribeirão das Pedras,
neste distrito, filha de
Affonso Scheuer de Gise
la Fodi Scheuer.

. Edital 15.392 de 02.04,87'
EmUlo Rosa e

.

Maria
,Conceição D10nlsl0

Ele, brasíleíro, dívorcía

do, operérío, natural de

Jeraguá do Sul, domici
líado e residente na Rua
Domingos Rosa, p.esta ci

dade, filhó de José Ro
.

sa e de Maria BíspaRosa.
Ela, bra�ilJeira, solteira,

doméstica, natural de

Jaraguá do Sul, domícílí-
ada e residente na Rua

Domingos ROsa, nesta ci

dade, filha de João Dio

nísio e de' lsaltína Dioní

sio.

EditaI 15.393 de 03.04.87
Bruno Hoffmann e Mar

lene Duwe.
Ele, brasíleíro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

I1aguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio da

'Luz· Ill, neste distrito, fi

lho de Ricardo Hoffmann

e de Lína Hoífmann. Ela,
brasileira, solteira, do

lar, natural de Ibirama,
neste EstadO, domíctäa
da e residente em Rio

da . Luz tn, neste distrito,
filha de Ingríd Duwe..

Edital .15.394 de 06.04.87
CaUdo Kl1tzke Júnior e

Lenita Fel:1ppi.
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Blu
menau. neste Estado, do
miciliado e resjdente na

Rua João Doubrawe, 403

nesta cidade, filho de Ca"

lixto Klitzke e de Raquel
Klitzke. .

.

Ela, 'brasileira, sG>lteira,

operária, natural de Ja

raguá . do. Sul, domicilia
da e residente na - Rua

Guaramirlm, 209, nesta

cidade, filha de Luiz Ge

raldo Felippi e de Norma

Ersching Felippi.
Edital 15.395 de 07.04.87
João Matlika- Neto e Re

tülda Lewerenz.·
Ele, brasileiro, soltéiro,
motorista, natural de Gua

re�Lrim, neste Estado,
domidliado e residenlte
na Ruà Pedras Brancas,

ne�ta cidade, filho. de

Mario Ma�nka e de Eli

Léitold Mainka. Ela, bra

si�i,rla, solteira, coSturei:
ra, natural d� Jarag�a
do Sul. domiciliada e re

sidente na Rua Pedras

Brancas, nesta cidade, fi

lha de Afonso Lewerenz
.

e de Gertrudes Franke
Lewerenz ..

E para que chegue ào

conhecimento de todos,

mandel passar o preSente
..Edital, que será publicado
pela Imprensa' em Cartó

rlO., onde será' afixado du

l'anb. 15 dias

,

Despacha'nle·, LÚ'ci,o
,ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MElHOR
EM ATENDIMENTO.

. .

FUNCIONÄ
.

JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS 26 - FONES: 12-1261
72-2018 FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

' ..

-

.'
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respoi'lSável aO .governo
Acrescentou o parlernen
tar que -exíste, a nível de
sug�stão. uma nova sí- .

gla para substítuír o PDS
o PD (Partido Democra
ta), acredítendo que den
tro de 90 dias, aproxima
damente, já exista uma

.definição clara pela Cons
tituinte com relação ao

futuro dos partidos. por
isso,' consãdere, temerária
.a mudança de .partído,
por ora, para evitar des-
gastes.

"

Em vista dos esclerecí
mentos de Artenir' Wer-

O 'OVO pAGINA 05Jaraguá do Sul _ Semana de 11 � �e abril de 1987
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PDS aguarda a Constituinte para a renoYa'ção' do Direlório

.. -<,0PPU'S
Vídeo 'Clube e ·Locadora

AGUIAR TAMBÉM CONTRA A EXTINÇÃO
Protestos contra ii ex

tinção da
.. Microrregião.

do Vale do Itapocu, con

forme projeto do Gover
no do Estado, partem de
todos Os . segmentos- da
comunidade miCrOTre

gíonal, que abominam a

íníctatíva e não aceitam
esta regressão. Para o

prefeito José de Aguiar
de Guaramirim, ex-presí
dente da Associação dos ASSEMBLaIA DIA :)'()
Munícípíos do Vale do Guaremínm sedia a 30'

. Itapocu, "os munícípíos de abril, na Câmara de
.

serão grandemente pre-. Vereadores, assemblêãa
judícedos, príncfpalmen- ordinária da' AMVALI.
te os menores, que de- Na ordem do dia figuram
pendem das Assocíações o movimento econômico,
de Municípios nos Servi- e�ãO das

-

mícrorre
ços dé assessoría técnica giões geográficas e as

e engenharia". Eles es- surrtos admírãstrátívos.
UCRE.APRESENTA A NOVA
EQUIPE ADMINISTRATIVA

Ocorreu sfjlgunda,-:feira, nhecímento dos presen-
6 de abril, ii' prímeíra . tes a nova estrutura da
reunião dó ano envolven- Secretaria da :Educação,'
do a direção da 19� Uere da UCRE' e da Unidade

supervisores locais de
-

'e- Esc9la.r;' apresentar pro
ducação 'e diretores de posta de trabalhO da di
escolas do Sistema esta- reção da UCRE, .

da qual
dual, niumcípaf e partieu-' consta a. realízeção de
lar de ensino. O evento, 'um trabalho integrado
C:OO\I'delIlado ,pe]at. profes- entre' a 'rede pl1bllca "(mu
sora ROsemeii,'e -Puccini .nidp�le estadual) .e par
Vasel, díretora da Ucre, tícular de ensillo e, tarn
teve em sua pau!a os s�- hém,'discutir sobre vá

g�te� objetiVOs: apre- rios assuntos ligados à

sentação da nova direção administraçãO e ao ensi
da 19' UCRE a partir de no.

to de abril;. levar ao co-

tão querendo brincar
conosco e desrespeitar
as comunídedes -"- asse·

vera o ex- presidente da
Amvali _ que espera que
o governador Pedro. IvO
reveja sua posição e não
pactue com o retrocesso
que fatalmente aconte
deria, concretizado o in
tento.

'Im:obUiáril" " Cidade
Creci na '1174186 _ ,protocolo. -Av. Mal Deodoro
60LFone 72-281� ,

II VENDE - CÔMPRA ,. ALUGA

_ 1 casa com 15Ômi, Rua Ang�lo Schiochet, pró-
. ximo Beira' Rio.

,

_ 1 terreno com 6_10IÕ2, nQ ,Jé!Iaguá Esquerdo,
entrada do Juventus. ,'" ,,' _

'

- 1 caSa com 90m2"ruarDomingos Demarchi, Vi-
la Nova.

; _ _

.;
··0

'- 1 terrenO com 7.5Q01Il2, rua Domingos Rosa,
Morro da Boa Vista. "

'

.:.. 2 terrenos com· 600nl2_ cada qual, Vila Itajara,
�trada de Schroeder. �

II
- 4 casas com 100m2. na Ilha da.figueir�._

o d�putado federal
co�tituinte Artenir Wer
ner, esteve na região se-

.

gundaHeira, � pàra visilai
de agradecimento pela
expresliÚva . votação Iece
bida e à nóíte.' participou
oomo empresáQo.:l da(
reunião:da �aiÇão
ComerCial�, posteríor
mente, de encontro com

cOIl1eleg'ióllá.rios do Díre-:
tório Municipal

.

do Par
tido ',Democrático Social.
A;tenãr deiXou algumas
observações, à luz' dos' a;.
contecimentos políticOS e

econômicos da nação, re
sumíndo que o Brasil na·
vega DO caos da' econo
mia e confusão na. políti
ca, "numa iDdefÜlição
jamais vista".! Atendendo a solicita- bordeda foi o extensío-
O deputado dapif.icou ção da Federação das nísmo urbano, projeto

o momento de extrema- Associações de Micros e que é visto como uma saí
mente dítícíl, onde ape- Pe�as Elnpr.esas de da para o desenvorví
nas os banqueiros se de- Santa Cataríne, o gover-. mento técnico e gerenliciam com as altissbnas nador PedrO Ivo Campos cial dGS pequenos em
taxas de . jurOS a enger- recebeu às' 17 horas 'de preendedoi'es. Atora es
dar seus astronómicos Iu- quiJlla'{eira, os presíden- tes, outros assuntos me -

cros, pqr isso, aärnra tes e diretores das As-, receram consideração du
que deve haver partící- eocíeções de Micros, e rante a audiência.
pação da Sociedade aci- Pequenas, Empresas do CURSO CONCLUlDO
ma de interesses polítíco, Estado; quando ouviu as Foi encerrado no dia 2
partidários, para a bus- reivindicações e' suges- de abril" o curso Apoioca de soluções. Quanto a tões da classe para a sua aos Pequenos, Negócios,Constituinte, muito Item.. administração. Jeragué realizado pelo Centro de
po fOi perdido com dís-

.

�O SQl esteve represen- Apoio Gerencial de San
cusseQ� . fOrmaçõeS da tada por um grupo de ta Catarina; em convê
Mesa e,Comissões. pelo empresários, ligados a As� nío com a AMEVI� naprev*:imen'to de ínte- aocíação Comercial e In-' Esçola Municipal dê 10
resSes partidários. en- dustrial da Micro e Pe� Grjlu "Albano Kanzle!".tende Artenir, para quem quena; I Empresa... Dentre
a extinção' dos pct.rtidos os asSUIltos tratados com SERVIÇO MILlTAR
politicos é ineVitável e o governante,. o áperfei- ESCLARECE
formação' de novos par- çoamento do Estatuto da

. EIn - virtude da nOva
tidos que aglutinem as Microempresa e a conti- redação dada ao artigo
diferentes correntes de nuidade da Carteira do 210. do Decreto 51.654,
opiniões. Pequeno Patrão, opera-' de 20 'de janeiro de 1966
Werner defende a com· da pelo Besc, mereceram (RegUlamento da Lei do

posição do grupO do PDS atenção. Serviço �litar), todo ci
.

com outros partidos, co- AO gQvernador foi mos- dadão' á partir do dia 10
mo PFL, POT,

.

oS descon- trada ii graIideza do seg- de janeiro do ano em

tentes do PMDB' e as pe- mento e o que repre- que completar 46 anos

quenas siglas, formQndo senta no contexto eéo- de idade, está liberado
um partido de centro. nômico nacional e eSta- de suas o1;>rigações com o

para fazer uma oposição dual. Outra' questão a- serviço Militar, não na
=-��;';;";;'''';'';-_':'---------_--::._----, cessitando. portanto apre-

sentar 'nenhum documen
to, exceto identidade Ou

; 'certi.dão de nascimento
que comprOvem sua ida
de. O Serviço Militar, se

gundo o Delegado do
Serviço' Militar em Jara
guá do Sul, 20 Te!1;. Alami
rO Manoel de Oliveira,
não fornecerá mais o

Atestado de Desobriga-
- do, no caso.

ner, o Diretório do PDS
de Jaraguá do Sul, mar
cou para após trinta días
da definição pela COnsti
tuinte do futuro dos par
tidos. a eleição do novo

Diret6l'io e Executiva
Municipal, sugestão que
vai ser envíada ao Díre
tórío Regional. O - PDS,
na segunda-feira, ques

. tíonou pontos. relaciona
dos as, eleíçeõs de 88 e

'as coligações que já eS
tão em marcha. ,O presi
dente da Câmara de Ve
J1eadore�, Ortval Veg�ni/
:(sem paJ.1tido),' partícípou
dá reunião.

Guvernadar recebe ,microempresários

Dr. 1IIIVil I:� fqaça,. JiDilr
orl. Osvalila VIrgas Rodrig1ues

ADVOGA DOS'

Rua Domingol da Nova 102 _ Fone 72-0498
JaraauA do Sul-SC

I,

Falo' 'Piazera
P01'O _ SOM • VlDIO

PR� O' 5EtJ LAm. ASSISTlNDO
BONS PILMES. DRAMA, ,COMEDIA. SUSPBNSJ!
DO JBITo. Qu! um CONVEM, NA OPPU' 8
TBM;' SÃo 1�4QG, 1tTUl.pS ."_" SUA DISPOSlÇA. ,.

Av. ..... ...... 251 _

,

__ 72-.211.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL OE JÀRAGUA DO SUL

lJ.bCRtiTQ N° 1.454/ 81.
Fixa �. pre,ço da ·,P.av.iIó,entação à pa..aielepí-'

.

pedO para o trecno que' especmca,
.

.

.

O PREFEITO MUl\UCl.PAL DE JAl<.AGUA DO SUL, no uso
da atrlb1illçã? que. .1lle é -cenrenda p�.to. ítem, XXlX ab artrgo
'to, da LeI Complementar N° 5,_ de 26 de novembro de HU.:>
e de conrorrmaana com o disposto na Lei

-

Múnícípai l\jv • .'
69Y/17, de 22 d� dezembro ge 1917;

;
.

D E C a s r A
"\

Art. 1° .... F�ca estabelecídoque o
. pr��o por. metro quadra-

:

do reterenta a paVIm�tação à pa.raIelepIpedó dOS' imóveis
especnícedos no- banal' de Custos -n° 09/ tn, ctt! 2ó;UJ.tft, sera
de cz:j; 240,00 (D_uzenlios e quarenta cruzados) o metro qua-
drado!

.'

.

.

.

Art, I�O ",. O preç�' fíxado no artigo. anterior .obedecerä as

.ILSO��13i � pa�ento" nxeues no artigo iz, da. LeI

-MUllJ..CIpat N.) 6Y91 Tt, ue 22.12.11, pela Lei Mumcipàí
: Nu ..•

945j8J, de 29.12.83 ..pela Decreto Nv 411/Tl, de 22.12."Í't "e pe-
lo uecreto N° 90'tjHJ, de 29.12.83.·' '.

'

Art! 3� ... Este Decreto eiluarã
-

em vígor na data' dê sua
pubncaçêo, revogadas 'as 4iSpOSlÇÕes em contrérío.

Jar.aguá do SUl, �á .de março de 1981-
DÜRVAl. VASEL

,.

IVU KONELL
�,

l'relelto MUDlClpaJ . Secrelál'1o. deAdm_nistrlilÇão e �çà$
EDITAL DE CUSTOS No' 10/61

_'

A �refeitura. Muilicipal de Jaragua do Sul; attav�s da Se
cretaría, de Planejamento � da Secretaria de Obras e Viação
divu.Lga pelo presente Edital OS � custos re4ltivos as obras de

�aVimenliaçã� à para1�.1epí�do da. Rua 255 __

.

DOMINGOS
�ANSONs

: e· esclarece qu.e os va:l.or�: abaixo especíneauos
cons�t.u;em ,trib,utos �.iab�ci,d()tJi

.

pelor 'Código' �'I1:butitrto'
" Munícípat e ,L� MumClpal N° 94'5183,'de 29 de dezembro oe

1983, que, verse sabre ContribuiçãO de Melhoria,' regulemen
tada peio -Decreto N° 901183, de 29 de dezembro de 1983 e

_é deV-lda por todos os proprietários' de imÓveIS . �eficiados
por obras públicas! '.

a)MEMú.I:tiAL D.bSCRfnVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS.
�s OOI� compreendem, os seguíntes ,. serviços téC!IllCOS e

com Os custos abaíxo especncados: .' . . .'
E1.EMENTOS

'.'

-

QUANTIDAPEP. UNITÁRIO P. T;ota1
01 _ TERRAPLENAGEM: Es- - �' ... �

- �' ..

cavaçao, carga, transporte ; 3.625m2· 14,65 53.106,25
02 _ PAVIMENTAÇAO:

;

2.1 .... 'Re�ulariza.ção e compac-
do sub-íeíto "3.625IIi2 3�65 13.231,25�
2�2. te Base: Material de areia

.' l��" '"

aquisição de matenes e se-'
cuçãQ'

..

-u
'

3 •.625m2'
.

24,30 88!.08't,5�-_
2.3. Revestimento. Paratele-
pípedo, meio-fio, trensporte

'.

é,execução '3.625m.2 121,10 460:131.50
03 "'" GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
3.t. .... Tubulação: aquísíção

"'. .

,,'
de materiais e execução :>'�625m2 51,50 186.681,50 (�

3:2:,. Caixas Coletoras: aqui-
"

siçao de materías .

� exe-
cução

-

. 3.625m2 1,31' 26.116.25-
SUB TOTAL ••••.•.•• ,. • ",. 0 ',' • .cz$ 828.566,25
ADMINIST;RAÇAO (5%) .�••.• " '_0 L' .�.; ...Cz$ 41.428,31
TOTAL ••• t. e., _. • ••••

' ••••••.••
'

•••Cz$ 869.994,56
04 ...... CUSTO TOTAL: Cz$ 869.994,56 (Oitocentos e sessenta
e nove mil novecentos � noventa e quatro cruzacios e cin-
quenta e. seis centavos).

'

,

.

4.1. _ Area à pavimentar igual 3.625m2
4.2. _ Custo por m2 igual Cz$ 869.994,56 dividido 3. 625m2

, igual Cz$ 240;00 (Duzentos e quarenta crUzados).
b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO.' ." ..

e beneficiado o trecho da Rua 225 """.'Domingos Sanson a

pa,ritr do sell início no entrocamento da BR-28Ö, até. o entro,n-
camento da RUa 184 ... Bernardo Dornbusch.'

.

c} CONlRIBUIÇAO DE MELHORIA
A ContribuiçãÕ d� Melhoria"serâ' cobrada, por propriedade,

levandO-se em centa a testadá:: dos 'mesmos. .

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do
leito da rua multiplicado pelo custo do metro quadradö igual
Custo rotal. . ..

.'
....

-

O recolhiineto do Tributo será diretamente ao Tesouro Mu- t

Ilicipal.
PREFEITURA MUNICIPAL. DE JARAGUA DO SUL, 25 de

março de 1981.
.

.
.

.

DúRVAL VASEL ARISTIDES PANTEIN AFONSO PIAZERA NETO'
Prefeito Municipal Secretário de Planejarg.ent,Q ..�çretárip .

dé Obras e ViaçãO

".

,
'

<•. '

:. '

II .

I,

Encomendas - doces e salgados
Aceitamos encomendas pera brigadeiros, tor

tas salgadas, pastelões e empadões. Com en

trega, a domicilio.

Av. Mal. Deodato 903, 10 8Ddar, ap,artam�to
203, Edlf1do-PlccoB. Fone 72-2730, com Sr.a. Bel. II

COMUNICADO
-

Conforme extração da Loteria Federal de
28/03181, a Comissão de Formatura do 46 Ano
de Ciências Contábeis da FURJ, Extensão FERJ/
Jaraguá do Sul, informa que o ganhador da Mo
to Honda CG 125cc OKm, foi o bilhete nO 180:>9,
pertencente a·MARIA INES KIENEN _ Bairro
João PeSsoa, em Jaraguá do Sul.

-

,

ESTADO DE SANTA CATARINA·
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGuA DO SUL
DECRETO N° 1.461/81
Declara ponto

-

faculW1vo o dia, 16 de
a:brll de 1987.

O PREFEITO MUNIClPAL DE JARAGUA DO
SUL, no uso de suas atribuições,

-

DECRETA
Ponto facultativo nas . repartições públicas

munícípaís, ressalvadas as necesstdadas de ser

viço de cada Secretaria, no dia 16' de abril de
1981, Quinta-Peira Santa.
Jaraguá do Sul; 01 de abril de 1981

DURVAL.VASEL
Prefe1� MUDldpal
IVO KONEll.
secretá1ilo de Adm1n1straçlo
e FJ.nanÇAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA
II PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL
EDITAL DE LANÇAMENTO N° 09/81

A PREFSITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
0.0 SUL divulga através do presente Edital os

lançamentos referente a pavimentação à parale
lepípedos da Rua 225 _ DOMINGOS SANSON,
de acordo com o Decreto N° 1.454/81, de.25 de

março de 1981, sendo que os conírontentes fi-
CiUIl lançados de acordo com a relação anexa. A
cobrança será efetuada, pare cada propriedade,
01 (sete) dias após a execução dos serviços. .

01 _ paJm,ar Ind! C9JD,. Ltda
'166,OOm2 _ Cz$ 183.840,00

02 _ Leomar A. Leier _ 50,00m2 _ Cz$ 12.000,00
03 _ Ricardo Bürger,11,61m2 _ Cz$ 11.200,80
04 _ Dalmar Ind. Com. Ltda

�

-

135,61m2 _ Cz$ .

32.560.80
05 _ Ernesto Schneider 41,33m2 �Cz$ 11.359.20
06 _ Natale Moser 50,OOm2 _ Cz$ 12.000,00
01 _ Kulti Confecções Ltda

310,OOm2 _ Cz$
.

88.800,00
09 _ Herberto Bürger 285,00m2 _ Cz$ 68.400,00
09 _ HérbertQ Büeraer

98,33m2 _ Cz$ 23.599,20
10 _ Renilda Büe.rger

l00,OOm2 � Cz$ 24.000,00
11 _ Pedro Raters 50,00m2 _ Cz$ 12.000,00
12 _ Antonio Stefanl 62,OOm2, _ Cz$ 14.880,00

, '.1"3.,.;. EdaOn' A. DOrnbusch"
96,61�2 _ Cz$ 23.200,00

Jaraguá do Sul, ,,26 de março de 1981
DURVAL VASEL ,

Prefeito Municip�l
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul __ Semana de 11 a 11 de abril de 1981 C O It R I! IODO POYO
��------------------------------------------------------

:PÁGINA 07

de tarilas' de ônibus para os idosos

Do trabalho conjunto e da contionço rnüíuo, nasceu uma
gral'lde amizade que nos liga a cadá agricultor.

. ,

por isso, sennmo-nos um pouco responsáveis pelas vitOrias
do Angelo Tramontin, pela realização do Wilmar e da Maria
e pelas alegrias do "Seo" Adolfo.
Para nös. eles 000 alguns dos muitose importantes personagens
que, com trabalho, ajudam.Q escrever a nossa histOrio.

GENTE,TRABALHOUECNOLOGIA.ASSIMFAZEMOS HISTÓRIA.
.

Souza Cruz ,.,

Vários' pedidos dos ve- - �d.am.íiaçao· e- tubulação
eadoreB foram' aprovados ·na. rua João ,Braga Lopes,
Pela Câmara, esta' sema- que dá' acesso ao eom

na. O líder do governo, plexo esportiv:o-social' da
!Almiro Antunes Farias, S . D . Acaraí, bem como

solicitou estudos para
'

a que 'ã artéria seja incluí

limplantação de lombadas da 'no plano de pavímen-
na l'uAntônio C. <Ferreísa 'tação. I

.

na altura .do �upermer-" Gustavo Mathedí
.

apre-
cado A�dlIn Reltz. e. da sentou pedido de grande
Arte Laje Jaragua e na alcance social: O verea

rua p�dre . �lberto Ja- dOr deseja que se estude
cobs, Imediações .do .

Su- junto a Viação Cenarí-
permercado Lenzt, para ,nho, a tsenção do, paga
conter o exce�so de ,velo� mente do transports co
cidade. Marmo. VerdI letivo' aos idosos acima
Lenzi reívíndícou a recu� de QS' anos. como forma
peraçêo, alargamento. m,a- de amparar aqueles que

já' muito -contrtbuíram. co, tipo "orelhão", jUl.!,to
para O· progresso do ,mu-, sQ. .ber do Anselmo Pe-

nícípío. LÚiz., .Alberto r�Ira.
Oechsler solicitou � da ..

Errol Kratzer, ao Exe

Prefeitura a, aquísíção ��tivo, solici�ou irif�rma
de uma área de terras na çoes as seguíntes; nume-

. Ilhd da Figueira, aos .fun- ro de
.

bolsas de estudo
'dos da Escola Básica.. pa- concedidas pela. Prefeitu
ra construção de um es- ra de 1986 ate a data
tádio de futebol e outros presente; relação. nomi
equipamentos esportívos, nal dos beneäcíados:
assim como a pavimenta- curso que o estudante

ção de todas as ruas Ia- Irequenta: nome dos e

teraís e aos fundos do ducandáríos e cidade, e.

Colégio Holando Gon- valor concedido para ca

çalves. Outro pedido. es-
.

d� b?lsa de estudo.
.

Pe

te a Telesc, para a insta- díu, Igualme�te, um sís

Iação de telefone públí- tema ma í]s eficiente

Angelo Tramontir.l queria melhorar de vipa e começou .0 plantar
fumo.
Wilmar e Maria casaram. Antes de pensorern nos filhos,
coristruíram umq estufa.

� .

"se<i"Adolfö ê um pioneiro. Planta fumo hã 50 anos e diz
que a lavoura ê uma festa. �

. A Souza Cruz está hã quase 70 anos no campo. ,Durante esse
. tempo, viu. muita gente nascer, crescer, se tomar pai, möe e ovös:
PrestandQ orientação agrícola, desenvolvendo novas técnicas
e garantindo a aquisiçãO de toda a safra, começamos também
a participar do dia-a-dia de cerca de 45 mil fammas nos três
EStados do SUl, que têm na fumicultura uma das principais

; fonfes da- renda .

p a r a a limpeza pú
blica, prinõípalments nos

finais de semana, quan
do 0 lixo acumulá-se nas .

avenidas; ao empresário
Sílvio Santos, para que
viabilize a que as ima

gens do SBT. chegue a

Jaraguá do Sul, e, ainda,
a concessão de um rea

juste aos servidores mu

nicipais, de 80%. Sobre
esta questão, o líder ao
governo Almíro Fartas
disse que o Executivo vai
conceder aumento sala
rial de 30%, a contar de
1° de abril.

. :I BRINCADEIRA:.

voes JÁ PENSOU EM COMPRAR OU TROc,AR O SEU

Moretti, Jordan & Cia. Ltda .•
FOßes 72-1717, 72-1095 e 72-2614

.. CARRO USADO PAGANDO ,JUROS" ABAIXO DOS

INDICES DA POUPANÇA'�. ENTÄO NÄO PERCA

TEMPO:' CONSULTE.,NOS HOJE MESMO.
. , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

.Vendo Consórcio Na.s
f

ser 50 meses... Moto
,

.

CC 125 c/12 presta-

'.i::a,.�,,_., U� J' _

çõ� pagas. Tratar cl

,_. ....� u- Uze, Rua 480, casa nO'
..___�_........- - __--'-------___l

. 60 (lateral prac. Go-

'. mes),

jAA)\GUÁ:30�S BEMTECIDOS.'

,�,

Spa'zia " - & ' eia. Ltd-a.
SERRARIA E SEllVIÇOS DE TRATOR

Madeíras para construção e, serviços de trator

com profissionais
" altamente especializados.

Rua João Januâno Ayroso, 11-1. _ Jaraguá. Es
querdo _ fone 12-0300' _ . Jataguá do Sul _ SC.

,

- _

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

,

mentais, coroes, c!»m entrega a domlc1l10.

Casa das, Flores
Relnoldo Rau 606, . esquma . com a J0&0, Piccol1.

,

Foto Nortelândia ] .tda,
,

Rua VenAndo da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua Bem Mähnke 210 .... Fone 72-138'1

·Lan,ebonele Disne,-ii
Desfrute os bons momentos ao lado, dos .amí

gos, Lanchonete Dosney, _ com nov� direção, Ofe
rece um ambíente descontraíído, ideal para um

bom papo. servindo lanches, bebidas, aperitivos,
e muito 'maís, Aguardamos sua visita.

, Marechal Deodoro,' 501 _ defronte o Colégio ,

São 'Luis.

ÇpNSORCIO "MOro�

, '-

P!WCE DE
"

STA. CLARA
Três pedidos, um de ne-

,

gôdo e. 2 impossíveis.
Rezar 9 Ave - Maria,
mesmo sem fé - será

atendído. Reze com uma

vela acesa e no nono

dia," deixar queimar.
Publicar no nono día.
Agradece V.H.B.

I NOVENA DE SANTA

. Oh' san�r� 'que
segUistes a Cristo, com
tua vida de pobreza e

oração. fazeis que en

tregando-nos confiantes.
a providência do pai
celestial, no . inteiro
abandono, aceitemos se

renamente sua divina
vontade, amém. Rezar

. esta oração e mais no

ve Ave Maria durante
nove dias com uma ve

.la acesa e no nono dia

deiXar queimar até o,
fim; Fazer 3, pe-didos:

.

um de negócio e dois

impossíveis, . publicar a

novena no nono dia.
B.P.

I lanchonetel e Sorveteria Pinguim
�t"'! Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e

-

gelo

I ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Angelo Rnbíní, 1110 .- Barra do Rio· Certo
Fone 72-2181.- JaragoA do Sul/SC.·

Para nós,- seguro não é, só garantia de riscos
,

Seg'lro
, Prestação de

é
.

SerYi.ços
Consulte- nos

. 'S e g u r ,o s - A.· �' 'G a r' c i a .

.

Rua'Expedldoná.rlo Gumerclndo da Silva. n' 90� l' andar, Sala 2
Fone 72-1'188 _ Jaraguá do SúL

Domingo Ramios 'allre Semana Sanla'
. o Domingo dê Ramos abre a semana Santa. A co

munidade catöiíca, desde o dia 4, vem cumprindo, o
programa de celebrações' penítencíaís da quaresma e

neste final-de-semana (dias 11 e 12), realiza míssascom
bênção e procissão de ramos, na. Matriz e em várias
comunidades do interior

.

e perííeríe. Na quarta-f,eira,'
15 de abril, às 20h, via sacra pelas ruas da cidade e

.

na quinta-feira, míssa da instit\Úção da eucaristia com

lava-pés lia Matriz. e Sante; Luzia às 20h e, na Barra.
às 19' horas,

.

Na sexta-íeíra sante, às 8h, 9h30 e 10h30, palestras
para casais. crianças e jovens e às 16, na Matríz, via
sacra, celebração da paixão de Jesus e procíssão, do ..'
Senhor Morto. Nas comunidades de S. Judas Tadeu,
S. Francisco e santo Estevão, além da N. Sra. das
Grafias, celebração da paixão de ..Jesus. No sábado:
santo a vigília pascal e no domingo da ressurreição.
a comemoração da Páscoa. Nestes días haverá -a .• co
leta da Campanha da Fraternidade.

.Instalad,ora,,· Elétrica . Jaraguá
IStalaçlo elétrica de baixa e alta tenslo,_montagelil
de painéis.

"

Rua Fritz Bartel '610' (Vila Baependl)
Fone 72·1429

.

.• F R I Ci O R I F Ie o G U M Z S. A. _

.

Produzindo alimento. COlD qualidade e hlgi....
desde INS•

Frigorlflco .... Supermercado e FAbrica de RaQ6el.

COlDercialFlcríení
.

Acaba de receber grande quantidade 'de máquinas
de escrever portáteis OUVETTt·

Preços, de promoçlo.

Rua VeDAndo da Silva Porto _ Fone 72-1492
Jaragu4 do Sul'

C h a I é-
IMOBmARlA E
REPRESBNTAçOBS LTDA.

VENDE

Um terreno loteam, C�ntenário prox. WEG ,II
com 4O'0m2. '

.

Um terreno Rua JOinville 338m2.
Um, terreno Rua 25 de julho com 150m2.
Um terreno Rua JOinvUle com 2.060m2.

.

Um terreno Loteam. São Cristóvão com 400m2.
, Um terreno Loteam. Schmidt prox,WEG I c/513m2
Um terreno Vila Sandra com 450m2.

. .

. uma casa Rua Thomaz Fco. de Góes com 180m2
com piscina. " .

Uma casa ßDl Jàraguá Esquerdo com 105m2
Uma casa na Vila Lenzi com 100m2.
Uma casa na' Rua Sta. Catarina éom 130m2.
Uma casa no loteam. flaviO com 85m2.
Uma casa láteral rua Joinville, com 120m2.

.

Uma casa Rua Marina Fructuozo com 110m2.
,Apa-rtainentos em construção no Edifício Carva
lho, pró$o do H_ote1.ItajaJ\�, em diversos tama-
nhos e condições.

.

.'

.

. Rua .Reíncldo. Rau 61 ,_ Pones 12-1390 e 12-2321
..... CRBCI 643-J!.·
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Jaraguá do Sul/Semana. de 11 a 11 de abril de 1981 '

- 'E D I T A L .;.._
,

, ;
, ÁUREA MULLER GRUBBA, Tabell�

de Notas e oficiaI de Protestos de Títulos da O:>matcs
.

de Iacagoá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

Jei, etc.
'Faz saber a todos' quantos este edital virem que

se acham' .neste Cartório pata protestos es títulos contra:

CASIMiRO ,REDMERSKl" 'Estrada.: Ribeirão La
goa, Massaraduba; ;Estaniparia,Multi Calor Ltda. "

Rua Aíduíno- Pradi, sn°,. nesta; Fab. Moveís
'

e

Esq; Anselmo Pereira, 'Rua' Campo Alegre nes
ta- João' Kléin, Rua Irnão Leandro; s/no, nesta
M�ria de Fatima Kanzler, Rua 381,' nesta cída-

. de; Moacir 'Guàlberto, Rua. Bertha Weege, 111;
nesta: Serraria Já.ràguá Lida; Estrada .Jeragué Es- .

querdo, s/no, nesta; Sergio Luiz Fernandes, nes
ta, Vitorio Sehíechet, nesta; Wilson Draeger,
Breco Ribeirão Cavalo, .nesta: Wilson Draeger,,'
Estrada Rio da Luz, nesta; Claurí Osmar Fréde-'.
rico: Rua 314, nesta; Carlos Antonio Gonçalves,
nesta; GUido' SchinOOich, Rua Alberto Santos
Dumont, �/no, nesta;' Luiz Carlos StingheÍl, nesta:.

E, OOMO 'ÓS ditos devedores nio foram encontlrados
e ou se recusaram a aceitar a devida mtimaçãc, faz por
interínédio do presente edital' p� que os mesmos 'com

�m' neste Cartório, na Rua Artur Miiller, 78, no

prazo da lei a' fim de liquidãt o seu débito ou entio
ear razio por'que o não faz, sob penà'de serem os referi- .

jos títulos protestados na :.forma da lei, etc.

I
. -

_

:Jâiàgüá de Sul, .09 de �hril de .1981.
Áurea MÜlJer' Grubba _ Tabeliã, de Notas (:

. 'I.

'jficiaf de PrOtesÚll de TítulOs da.��� de I.do Sul

Post.o '.' 'dé ,: Vendas' M:arcaUo
CÍUlpéUi, bpnés' vlzekas; cagí1s�, IiIhoi1s',

'

beniludas -e ,cordas.
'

BIll freDte à fábrica. _ Amplo estafi:IOJl�eDto.

DestiI·Maquinas Jtda.
Equipamentos para fábrica' de. doces: de frutas;·
chapas 'de cobre, fUndição de alumínío e bronze ..
Destiladores de aguardente e alambíqúes de cobre,

.

Rua Joinville, 433 - Fóne 12-1564
,

Jaráguá' dó Sul '.;ci SC
.

,,·1.11ERIMOVEIS
,é�:.· �iIDte'rle.diaria de
"'"Im,óveis lida.

.' '_.
.;,:_ 'y END ia -

... 1 :apt��' com 110m.2, rua R�inQldo, Rau, prédío
da Disapel.. , " '" ..

'

':" ..._ ':

_ 1 casa de madeira com 2 terrenos, .rua Carlos'
Niels, Vila. Nova. ,. .;

"

, _:. .
'

.... 1 casa.de alvenaria; fiDo. acabamento, rue He-.
'

teodoro Borges.
t casa de madeire; ótimo ponto', comercial, ,:

rua Rio' Branco. ,"
,

. !

"

.... 1 terreno êom 495m2,' na rua José ,Theodoro
Ríbeíro, Ilha, da Figueira.'

.

. ,

R. João Piccoli,'1()4 - fone 12-2111 -�ar�guá do Su�
,

• •• CI .;. � 00-.

�

CORREIO DO POVO ., ,_' PÁGINA" 09

Clinica, Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR"SCHWEITZER
Clínica de pequenos e grandes, anímaís; cilllrgias, vacinações; ;

. ;,', �:. " raio x, intemamentos, boutique.
.

,

.'

,

., ... ,'-; ; � ...j .. � -.:"i • . .�.
• .

.'. "'. _

,R,a 19lnvllle, 1;1' 1.178 (em frente ao' Supermercado Breithaupt) .

...._.'....;...;.
..

_

..,
__

. ,�onQ .12�2840 �'Jar�á do Sul - Santa Catarina. .

, :Confecções Sueli Ltda
. . Vestindo bem Senhoras e Criançu

"

Vá conterír ia mais variada cOleçlQ aproveitando,
. as vantag. do preço e crediário Sueli

.

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

" ". F:' 72-0603 Jaraguá do S111 _ SC. .

.

"Loj�"2 Rua. Reinaldo Rau, nO 530 _ F. 12-2911" _
Jaraguá do Sul _ SC.

Comércio. de Produtos
Têxteis Walter Ltda.

"

,

Compra e Vênda de Flös Têxteis, CODes de PapelJQ:'e,PliisUCQ,

Retalh'ô. de Teddos G'Outros Produtos' Têxteis.

-Rua 2(3, de Agosto 3.412 _ Bá.irro'Av6Í _ Guaramirim-SC.

Resjdência: 12-2520 ... Fone (0413) ., 12-1211.

PersianaS.� _

Emmendörfer' ':Llda.José
,

,'lt Desde 1911 atendendo bem é vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

PerSIanas José Elnmendörfer que são fabricadas com
laminas de dura-lumínío e suas cores f.iXas e sólidas

. são esmeltades a fogo"
'

Rua Jacob Buek, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0413) 12-0241

. _COmpre seus materials de construçlo ..a

Arte Laje J.araguá
Mat�r.lts. de construção' e telhas coloD1� dlreto da Cer4mlca Vlla Rica.

.

'Aquecedor" Salat da 'Fllí1Ilaria' Jaraguá.

Er 8lém' d._I&SQ, a melhor laje da regllo. V1s1te..DOS•.
.

Temos '0 melhor e um bom preço.

Ru 'Expedidol$1o AntODlo Carlos Ferreira 850 .. Foilea. 7�1011,

72.-2334 e 72-1292 _ JaragUá do SuLSC.
------------------------

PRÊMIO PETROBRÁS DE .

...CONTROLE DE QUALIDADE -1986.
",; _ .

2&
.ÄNOS

I,

�liíl!g,�.
.

',o

Ir.

II

..
"
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Viação Canarinho Ltda,
',0 transporte cú1Dhoso

ProgrélIQe, bem as suas Viagens de -térías e

recreação. A "CanariDho" coloca à sua dís
posíeão Os modemes-s C;:Q�ortáveis.ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422'

.Jaraguá 40 Sul ,sc.

-, CORREIO DO POVO
Pundado/f.O maio 1919. CGC 84.436.591/0001�34.
Diretor: Eugénio V. Schmöekel 'Jom. Prof. DRT-SC

.

n. 129 e Dir. à� Empresa Jornalística n. 20; !'-e�:.:::.
'bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.
Cat. Redator: Flávio J. BlVgnago - DRT-SC n. 214/
84. Repórter: Yvqnne A.S. Gonçalves � DRT-SC. oQ

2191 84. R�.dação '�dministrllção é PnbUcldadef, Rua Co
ronel Procôpío Gomes. de Oliveira, 09 290 - er .Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se

Impresso nas oficinas da
. Organização.

Contábil uA Comercial" SIC Ltdd.
Assinatura para Jaragtiä dó Sul .... ;... Cz$ 200,00
Outras cidades .. .. • .. .. • . . .. .. . . . . Cz$ 240,00
Número' Avulso ; ,..... Cz$ . 3,00
Número Atrasado.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cz$ 4,00
Representantes credenclados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC .Ltda. e Pro..
pai' Propaganda Representações Ltda,
Este Jornal,é associado 8 ADJORl/SC

_

e ABRAJORl.

Relojoaria AV'ENIDA.
AB m!lis finas sugestões para presentes,

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

REW.JOARIA AVENIDA
-

Na Maredlal e Da GetDUo Vargaa

Funilaria Jaraguá Ltda,
CaUt� p�� todas as fiI!.alidades

..

. Agora também aquecedol'el a

eDerglà solar.
-

Rua Felipe Schmidt, �79 - Fano i2-0448

TUBO DE POLIETilENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA I-I_ELENA L.TDA.

FÁBRICA: RlIA JOINVILLE, 1016- FONEJ0473) -72'1101
- ESCRITÓRIO: RUA CÉL. PRoêóPIO GOIIIIl'S. 99- FONE (0473)' 72-0066

.

""'''�' .JARAGUÄ DOSUL-SC
..

,

Foto 'L O s·s
Fotografias _. eq'ú:tpamentos' de cine

foto _ sOIJl e video.
..-

Fone 12-0181Marechal. Deodoro 302·

---�

Lanznaster
o seu relojoeiro

Jóias, relógios, alia:nças, cristais, troféus, meda�
.

lhas e presentes.
.,

Marechal 3tM _ Fone 12-12ß1

pAGINA 16

,
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.

UA História de Dossa gente·do pode ficar só na saudade"
O Passado só é' Importaáfe se o tempo fol bem empregado.

CONFIRA A H1STÓRIA ... Barão de Itapocu

:.HA 51 ANOS em seu estádio o campeão de Blume-
- Já era o tempo de mão única ao nau; o Clube Atlético Tupi, de Gaspartrânsito ou interrupção em determí- nas elímínatörías do Campeonato 'Es

nados trechos de vias públicas. :E . o tadual da Federação Catarínenss .... 'de
que se deduz da nota da "INSPECTO- Futebol, quando nortempo regulamenRIA DE VEHICULOS - Da ordem do tar vencia o Clube gasparense por'
S�. Preíeíto Municipal, fica suspenso S'x1. Na prorrogação dê mais 30 mt
o trânsito de vehículos no dia iO de . nutos se . impunha por' lxO -eli-,
Março ,entre as ruas Padre Franken minando o seu o po s i' t o r. Os qua
e D. Pedro I até as 12 horas. Jaraguá dros: Baependí _ Gauke, ' Píazera e
1.8 Fev. 1930. O Fiscal MAX FIEDLER". Otactlío: Americano, Lico e Schwer
A rua Pe, Pedro Franken, é a atual dtner� Guido, Taranto, Chadéco, Ha
Artúr Müller e a rua D. Pedro I é a milton e Turibío: C.A. Tupi .

__ßatis
atual Pe, Pedro Franken, as. ruas 28 ta, Vicente e Natalina; Kotí, Nana'e
e 2'J do quadro urbano. E a rua D. Pe- Antontao: Orlando. Ico, ,Pedro ,Pacão,
dro I? Bem;. a rua D. Pedro I, por fal- Ninha e Mazinho, Renda.'Cr$ 8.800;,00
ta de .uso não consta maís do quadro Juiz Antonio Smeha. Auxiliares An-
da cidadel tonto Maba e Jorge Ersching.
- Uma neta tída como muito impor- No domingo seguínta o Baependí en

tante para a época: liA serviço dé frentaría o Atlético de São Francisca,
seu cargo está actualmente em Jara-

que se sagrara vencedor da: chave.
guá o' snr. Tenente Cabral digno De-

contra o Operário de Mafra...legado Especial do Município. Auto-
HA 22 ANOSrídade recta, cumpridora da Ieí, esse

ilustre militar granjeou nos poucos
- A manífestação dó vereador E.V.

dias que aqui se : ficha a sympathía de Schmöckel na Câmara era respondida
todos quantos tiveram o prazer de pelo sr. Geraldo Wetzei, da CELESC

conhecê-lo. " Ah, bons tempos . que Regional de .Ioínvtlle, ínformendo que
. não voltam maísl já haviam sido iniciados· es trabalhos

_ FranciscO Alberto Voigt, que era de levantamento de planta, para o

-Físcal Districtal, de ordem do dr. Pre- destaque dos 10 milhões, feito em Or

feiot Municipal, expedia edital, para çamento da União pelo Dep, Fed. Lau

a Iímpeza das testadas, valetas, dre- ro CarneirO de Loyo�a, Apenas dízta
nos 'e "capar" as cercas vivas a mar- que a obra custaria Cr$ 121.727.660,00

'gem das testt'adas numa' altura de, -:- A� �stradas �o município
.

anda

·1,50 metro, sob pena de multas de v�m pessnnas, ass� como a Estrada

10$000 a. 20$000. São Bento - �orupa; onde- um grupo
,

'".

HA 40 ANOS de desconhecidos arrancava a placa
_ No dia 3 de abril, na residência de de inauguraçã� do Gov. Ce�so Ramos.

Helamth Duncker, em GU�I1aID�m, Achavam que faltava menctonar tam

falecia o sr. Karl Duncker, natural da bém os nomes dos que construíram .

Alemanha. Tendo emigrado no ano de 80%- da Estrada; lrieu Bornhausen,

1884,· fixava residência a estrada Ita-. Jorge Lacerda. e Heríberto HueIse.

pocu. Era' um. dos prímeíroe carpín- Qu�to às. estradas de Jaraguá, um

teiros da construção civil.· Casara-se grupo de ve.reador�s� ent�e eles AI

com Ana Alves de Siqueira, um dos berto Morettl, EugêIllO VIctor Sch

pioneiroS que formou a primeira ex- möckel, João Lúcio da. Costa e Fran

pedição que déscera do plan�to pa- cis�o Modroc�,. assinavam um abaixo

rànaense atravessando o Sertao do assmado qualIfIcandO o. prOblema de

oeste (ri� dos Correas), na época em ca}a,m,idade pública 1x4, isto é, sete

que aquela caravana era chefiada pe- votavam contra e 4 à favor.

10 então Cé1. Emilio Carlos Jourdan. HA 10 ANOS
Karl Duncker pertencia a uma famí-

_ Reàlizava-se a XIV COllyenção
lia de nobres' do além mar, deixando dos Distrito L-lO

.

de Liöns l11terna
oS seguintes filhOs: Helmuth, Ricar�o, cional e os presidentes do Lions Clu
João, Fritz, Helena D. de Goes, Mana, be Centro, lMousse) Nacli, do l:Iio�
Emília, Otílià, Augusta Anna D. Pe-

Clube Cidade Industrial" Jo�é. Venân
dri e Maria D. Demarchi. , cio Pereira Jr.-.· é do Lions Clube ço�
_ O Baependi organizava-se �ra' o rupá, 'Lauro Blume, davam"as' bOas

ano de 1941. As comis.sões: TeNIS -

vindas é' as saudações de 'fratex:nid9�
Mário Tavares da Cunha Mello, Pedro de dos CompanheirQs; e' das Dom�do
Bina. Martins e W111y Sonlnenhohl: ras dos Distrito, e outros Distritos do
FUTEBOL - Julio Ramos, Waldemiro

Leonismo Brasi�i:rlo, lembrando, . na
Müller e HeiBz Malmke;� BASQUETE ocasiãp a filösofia do 'emérito -,Presi
_ Egon Doubrawa, Harry Krause e

dente' In'te:m.aC\ional" -

. Companb,eiro
Lourenço Erisching; GINÁst!'rCA João �mandó Sobral; "faça seu se..-,
Hermann Schulze, Waldemar Herbert melhante sentir-se .necessário": ,E

'

a

e Harry Hiendlmayer; TIRO - Gui-·
Convenção alcançava um. retumbante

lhenne Gumz; João Emmendoerfer e .

UNHOBOL sucesso. � •

ötto Hiendlmayer:
r P '..

_ Era -lembradó ainda o transcurso
Da'vid Ekk e Geraldo Doub'rawa; das bodas de ouro do distinto casal
PING-PONG � Mário Müller e Mario Rudolfo Herbst _ Gilda, Herbst, em
Mahfud; Bmuo'Í'ECÁRIOS - Eggon porto Alegre, ocorrido no di(l 23 de
Silva e Angelo Piazera e DIRETORES fev.ereirO de 1911. Eram 50 anos de.
SOCIAIS - otto Mey, Delorges COsta

um bem sucedido casamento. Hoje,
e, PedrO Kopiak'. Uma turma da pesa- passados 10 anos., o tio Rudolfo, ,como
da' é conhecido, padecß dos males dos

HÁ 30 ANOS idosOs e a tia' Gildà, coitadä, deixQu
O. tetracampeão 'Baependi recebia

o Rudolfo no dia 22 de dezemb1!'0/86,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO' DE SANTA CATARINA
, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA oo SUL

DECRETO N° 1455/87
'

Fixa º P�,o da pavimentação à pillalelepl-
, pedo para o trecho que especifica.

'

O P�E!TO MUNICIPAL OB .1ARAGOA PO SUL, no uso
da atríbuíção que lhe é conferida pelo ítem. XXIX do artigo
,10. da Lei Complementar N° 5, ae 26 de novembro de 19'15
e de contormida� com o disposto na Lei Municipal N°.:
699/11, de 22 de dezembro de 1911;

"

-

DECRETA
-

,

Art. 1°' _ Fica estebelecído que o 'preÇo por metro quadra
do re,f�r�te a .pavímentaçãc à p8ll'ale.lepipedo, dos imóveis
especítícados 1110 Edità'1 de Custos n° 10/81, de 26.03.81, será
de Cz� 240,00 (Ouze.ntos e quarenta cruzados] o metro qua
drado.
Art. 2° ""' O preço fíxado no artigo anterior obedecerá as

" IIlfpd��d�Si g.re pag�ento fixadas no artigo 12. da Lei
Munícípal N° 699/11, de 22:12.n, pe.la Lei Municipal N° ..•
945/83, de 29.12.83 .pelo Decreto N° 4n/'11. de 22.12.n e pe- Ilo Decreto N° 901/83, de 29.12.83.
Art. 3° ... Este. Decreto entrará- em vigor na data de sua

publicação; revogadas as dísposíções em. contrário. .

_
Jaraguá do Sul, 26 de �ço de 1987.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito MUDidpal Secretário de Ac:ImJIli,stração e ß,oaDças

EDITAL DE CUSTOS No 10/87
A prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Se

c�taria de Planejamento e da Secretaria de Obras e Viação
divulga pelo presente Edital oS custos relativos as obras de
de pavímentaçäo à palelepípedo da Rua 145 CARLOS BLANK,
e esclarece que os valores ebaíxo especificados constituem'
tributos estabelecidos pelo Código Tributário Municipal e
Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983, que ver

sa sobre Contribuição de Melhoria. regulamentada pelo De
creto N° 901/83, de 29 de dezembro de 1983 e é devida por
todos os propI'lietários de imóveis beneficia.dOS por obras
públicas. ,

a)MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO
.

DAS OBRAS
'As_ obras compreendem os seguintes serviços técnicos e

com Os custos abaíxo especücados.
ELEMENTOS

QUANTIDADE P. UNITARIO P., Total
01 _ TERRAPLENAGEM: Es-

- .

cavação, .cerga, transporte l.94Om2 14,65 28.421,00
02 ... PAVIMENTAÇÃO:
2.1. Regularização e compac-
tação do sub-solo . 1.940m2 3.65 7.081,00
22. _ Base: Material de areia
aquisição de ma�rias e exe-

cação 1, 940m2 -24,30 47.142,00
2.3. Revestimento: Paralele-
pípedo, meío-fío, trsnsporte
e execução 1.940m2 127,10 246.574,00
03 ., GALERIAS DE AGUAS PLUVIAlS:

, 3.1. __ Tubulação: aquísíção
. de ·materiais e execução 1.940m2 51,50· 9�.910,00

,.. 3.2. Caixas Coletoras: aquí
síçäo de materíes e � exe-

cução- . • 1.94Om2 7,37 14.297.80
SUB TOTAL...... . .•••...•.••••••••••••Cz$ 443.425,80
ADMINITRAÇÃO {5%) Cz$ 22.171,29
TOTAL •.•.•••• _e •••• • •••••• f.' ••••• '

•••.Cz$ '465.591,09
04: _ CUSTO TOTAL: 465.597.09 (Quatrocentos e sessenta' e

, cinco míl, quinhentos e noventa e sete cruzados e nov-e cen-.

tavos).
'

4.1.. _ Area à pavimentar igual 1. 940m2 ,., -

. A.2. _ Custo por m2 igual Cz$: 465.597,09. dívtdído 1.94Om2

igual 240,00 [Duzentos e quarelita cruzados).
b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO

_

13 beneficiado o trecho da Rua 145 _ CARLOS BLANGK. a

partir do seu inicio no entrocamento da BR-28Ó e até, faíxa'
de domínío da R.F.F.S.A.
c) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A Contríbuíção de Melhoria será cobrada, por propriedade,

levando-se em conta a testada dos mesmos.
.

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do

leito da rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual
Custo Total.
O recolhímeto do Tributo será diretamente ao Tesouro Mu-

níclpal. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, 26 de

março de 1987.
, .

DURVAL VASEL ARISTIDES PANTEIN AFONSO P!AZERA NETO

_

Prefeito Municipal Secretário de Planejamento Secretário de Obras e Viação,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos

os segmentos do Colégio Estadual "Holando
Marcelino Gonçalves". pare reunírem-sa em
Assembléia Geral Extraordinária . a realizar-se
no dia 11/abril/1987, nas dependências do Co
légio. Sito à Rua: José Theodoro Ribeiro nO 689,
em primeira convocação às 15:00 horas, não
havendo quorum em segunda convocação 30
minutos após, no mesmo local,para deliberarem
sobre a seguln� ..

ORDEM DO DIA
1) Eleição dos novos membros do Conselho

Delíberatívo,
Jaraguá do Sul, 03 de abril de 1987

UNO DALPIAZ
.

Presidente do Conselho Deltberatívo

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPj\.L DE
AGUA E ESGPTO

A V I S O
I O Serviço Autônomo Municipal de Agua e

Esgoto _ SAMAE, comunícae seus usuários que
as Iatures de água. ficarão nos bancos após o'
vencimento até o último día do mês, sendo

. que após este dia o SAMAE, .recolhe as faturas.
Portanto se o usuário não pagou até esta data,

não precisa se dirigir ao escritório do SAMAE.
devido que não entregaremos a fatura para o

usuário pagar, visto que as faturas serão devol
vidas aos bancos no máximo em três dias, on-

.

de o usuário poderä pagar sua fatura em atraso
com a do vencimento do mês.'

.

O usuãrío que strazar dois meses o pagamen
to será incluído na relação de corte.
Qualquer dúvida dlríja-se ao escnítdrio do

SAMAE, munido de uma fatura de água OU do
cartso de Identificação, para ser atendido C0m

maior rapidez e eficiência..

FRANCISCO RODRIGUES
Diretor Interino do SAMAE

EDITAL DE LANÇAMENTO N° 10/87
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL. divulga através do presente Edital os

lançamentos referente a pavimentação à parale
lepípedo da Rua 145 ,... CARLOS BLANCK, de
'et!ordo COD;l o Edital <Je Custos N° 10/87, de 26
de março de 1987 e o Decreto N° 1.455/87, de
26 de março de 1987, sendo que os conírontentes
ficam lançados' de acordo com -a relação anexa.

A cobrança será efetuada, para cada propriedade,
07 (sete) días após execução dos serviços.
01 _ Armín Brendenburg .

, 127.17m2 _ Cz$ 30.520,80
02 ,_ Judite Friemann Dunke

98,OOril2 _ Cz$ 23.520.00
03 _ Lorival Dunke 39,67m2 _ Cz$ . 9.520,00
04 _ Julito Frie�ann 44.33m2 _ Cz$,10.6:)9,20
05 _ Norberto Kmecsel 114,33m2 ..,. Cz$ 27.439,20
06 _ Rudolfo Umlauff 46.67m2 _ Cz$ 11.200,80
07 _ Werner Voígt 66,03m2 _ Cz$ 15.847,20
08 _ Werner Voigt 17,50m2 _ Cz$ 4.200,00
09 _ Werner Voígt 24,37m2 _ Cz$ 5.848,80
10 _ Albrecht Gnewehal

, 127.63m2- _ Cz$ :)().631,20
11 -' Adelina KoneIl 87,50m2 _ Cz$ 21.000,00
1-2 .... Adelina Konell 36,17:ID.2 _ Cz$ 8.680.80
13 _ Nereu Tomazellí 59,50m2 _ Cz$ 14.280,00
14 _ Lori Antonio Secco

.

164;03m2 ,;... Cz$ 39.367,20
15 _ Célio Crlstövão 35.00m2 _ Cz$ 8AOO,00
16 _ Célio Cristovão 35,47m2 _ Cz$ 8.512,80

.

17 - Célio Crísovão 56.0Om2 - Cz$ 13.440,00

IJeragué do Sul, ,26 de marÇo de 1987
DURVAL VASEL
PrefeítoMunicipal,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

ELETROLAR
ii 'Comercial de Peças' Lida.

OIlde o seu aparelho eletrodoméstico � trata
do pOl técDicos treinados na fábrica e o bom aten-
dimento , um direito leU. -c .•

,:;:: .

.Peçu e ace.sório. originai. e aSlistência téc-
8101 autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, ,GE, ElEfROLUX
'AMB • FORNOS'LYBR.'

., ...

Av. Mal. Deodoro, 1.309_ PONE 72-2208

laragú do Sul _ SC.
II

OCULOS?
Bas1enteSpague

.

'JOALHERIA ,A PEROLA
.' ,ÓTICA MODERNA

reínoldo rau,289

° homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, ténis, con

fecçõel e calças US-TOP. A'màmãe e a noiva tam
bém, têm completa linha de artigos Infant" e en
xovals (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor-

, dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as· promoções especiais e visite a

KOXIIO.
Av. Mal. Deodoro 491 _' Fone 12-0648 Jaraguá
do Sul e a

.

Bordados e Confecções A ,- B
Rua 28 d. Agosto, ,2111 _ Fone 13-0363

Guaramirim
SaUelt. a v,:isita dai nOlsal vendedoras.

o QUATRO MEIA CINCO'
,,'

O Companheiro CLEONES VE.LHO CARNEIRO
BASTO� . �ócl0 d? 'RC. Ploríanópolís, deixou nos

so. convívío, porem legou o seu exemplo de dig- -

nidade, honradez e de rotariano convicto
.

Com ef�i.to, na 'sa,!dade que lhe trib�tamos,
por ter deíxado o convívio da família rotéría bra
sileira, face seu passamento' ocorrido' dia 14 de
de março de 1981. em Säo Paulo" os rotãrianos
do. RC. Balneário Camboríú, Jamais poderiam
d�lxar de render-lha suas sinceras homenagens
postumas.

-

.

';

�i.sitando-o em seu a��amento de' Baln. Cam-
.

boríú.. no dia _de seu desenlace, data em .que le
varam-no à Sao Paulo, à seu pedido, coloquei na
lape� de se� casB;.co. o Distintivo de Rotary, poís
ele nao podia faze-lo. Este foi meu último conta-
to com o saudoso companheiro. .

,.
.

Agora o Distrito 465 está. enlutado. Perdemos
um rotariano'de alto gâbartto, deíensor entusi-
asta dos ideais rotárioS.

'
.

'

CLEONES BASTOS, neste ano rotário colaborou
intensamente COlD. o ,Goy Genovêncio Mattos Ne_

to, como presidente da Comíssão de Pinanças
do Fundo Dístrítal. .. Foi membro da Comissão de
Indicação pera Governador .. Tesoureiro Geral do
Distrito e, Presidente d.a Comissão Distrital de
Bolsas de Estudos.

'.

CLEONES BASTOS foi' Governador do então
Distrito 120, abrangendo na época Paraná' eSta.
Catarina, em 1955156. -Colaborou no redístríta
mente, tendo o Distrito 120 passedo para 141,
e maís tarde para o atual D�465, ... cujo primeiro
Governador foi Renê ,Rey. eni 1951158.

,. .

O Gov. Besots foi sócío fundador do Re. Lages.
Prestou, seus serviços profíssíonals como E�ge-

<

nheiro Civil que era, à Sta. Catarina, desde 1961.
'

foi Engenheiro do D.p.R., fOi Secretário de Es
tado, e aposentou-se há pouco, como Diretor do
Dep. de Estradas de 'Rodagem.

.

Quando em 1980 assumi a Governadoría do
D.465, nomeei CLEONES. BASTOS, GQV OTA
VIO RAUEN, GOV. JORGE TRIlHA e GOV. RE
NACLO FISCHER, pare a Comissão de Distiita-

'

manto, vtsando a criação do' atual Distrito ·474,
desmembrado do 465, em virtude da sua g'randi
osidade.

- -

BASTOS �lâ.borou os mapas de ambos os Distritos
exigidos. pelo R. I.; consultados os 66 Rotary
("'lubs do 465, ,houve aquIescência, e ulteriormen
te O Rotary International' aprovou a criação do
Distrito 414.

.

No ano de �959, Ploríenópolts sedíou a 31ll tON
FER�NCIA CONJUNTA dos Di�tIi.tos 463 (PR).
465 (SC) e 461 e 468 (RS), realizada de 9 a 11 de
abril da 1959; em cujos ANAIS constata-se a a

presentação do excelente trabalho do rotariano
CLEONES BASTOS, sob o título CONTilOLE DE
EFICIENClA INTERNA, muito elogiado na época
- uma verdadeira Car��lha, para �s Rotary Clubs.
CLEONES: BA.STOS .p�t:t�çiJ?Cll!- . ��h:�mente -de

'

eVaDt?s retános, .taís como
, Regoex, .

Institutos
Rotános, ASsembléias e Conferências 'Dlstrità'is
Co�venções Internacionais e Conselho de Legis�
Iação de R. I., elaborou diversos trabàlhos rotá
r�os, orientou. deu instrução e

.. informação. Sa
bia de tudo sobre. Rotary, Que Deus o tenha no
reino do céu, com a iem6rqnÇà e a .saudade ete�
na de n.ós rotarianos, seus 'companheiros e Sem-

,pre aIDlgos� , '::

(POr Dario Maciel)
"

PÁGINA .12

FINEP' DISCUTE UNHAS
DE. CREDITO DIA 13

Na próxima segunda-fei
ra, dia 13, às 18 horas. di
�etoresl e técntcos do H
NEP _ Financiamento de
EstudOs e projeto esta
rão em Jaraguá do Sul,
junto com

.
técnicos do

BRD&lpata manter con ..
.

tactos com os empresários
e discutir linhas de fí
,Inalnciamento a i vários

.,

prOjetQa importantes pa.�
ra .

o desenvolvimento de
pequenas e médias em

presas. O encontro é a

berto
I
'e terá '·por local o

Centro Bmpreseríel de
Jeragnä dó Sul.

A Associação COmer
cial e Industríal, endere-

.

çou telex ao governa
dor Pedro Ivo Campos.
manifestende contrarie
dade quanto ao projeto
de zoneamento geográfi
co do Estado, que priori
za á extinção de oito mi
crorregiões, dentre elas o
Vale do Itapocu.:A clas
se empresarial, considera
uma regressão, haja vis
ta que a comunídade dei
xaria de USufruir de im
portantes benefícios con

seguídos após muttos
anos de lutas.

Frisa a Associação, no

telex, não ser contrária a

descentralização, mas fa
vorável a: que o serviço
público esteja maís pró
ximo do povo . Um as

sunto polêmico foi dis
cutido, relacionado a uma

possfvel ação centra o

IN'PS, em. represália as

baixas diár-ias que o

Inamps paga aos hospi
tais e que em Jaraguá do
Sul Ievóu

'

ao descrsden
ciamento os dois nosocô
míos, O· questionamento
re.fet1e-Se ao não paga
mento do prêmio do se

guro centra acídente de
trabalho..

COMÉRCIO ABRE DIA 18
'.' , o CDL: decidiu que o

comércio abrirá as por
tas no sábado, dia 18 de
abril, como em todos os

anos. Não haverá' ho

ráríos especíaís para a

Pascoe, Fica. assim, afas
tada .

a J>Ossibilidade do
feriadão aos comerciá-
rios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA DO SERRA CLUBE

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários .: cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldp· �a_u, 86 - sala 4 - FOne 72-2711

Escril.ório Cootábil' Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa,

Confira a eficiência de n0ss�s serviços.
Rua Barâo do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

�

Folo Cenler' Lida.
Revele seu filme a cores e ganhe desconto Ue 30%
mall' uma ampltacão do 20x25 e um álbum como

brinde.
XEROX _ APENAS' css .1100'

Foto Center - Galeria Dom- Francisco - Sala 05

e
/ PERSIANAS • BOX • ES'. DE ALUMíNIO -...

.

� ....R!!:!!.!..�!SC-= '" FONE: 104731 n.oll95 ...

Persianas horízcntats e verticais,
box para banheiros,

divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias .

e cen;:as em alumínio.
.

Consulte-nos!' Fone 12-0995

ESCRIT(>RIO JURlDICO

José Alberto Barbosa
Alexa'odre Dellagiustioa Barbosa

ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Saia 204

Jaraguá do Sul.

SUBA N·A aONDA

CHE GQU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kBGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTeNCIA'TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.·

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTI1
. MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua Adél1a; Fischer" 239 (Rodovia BR-.280)
, PoDe 72-2999. _ Jaragu' do Sul .... SC.

Na noite ue z ao cor- J'T anos, �gUlU pelo mUH- Paró�,ia São
�c:nte reuniu-se no Lyra do arora uesoe teure

.renis ClUbe, IlaI Lapllal idade .razenco mestrrauo

Sdo obstadO, o Serra \...lUOe e uoutoreao ,aJ.CäIlÇöl1.lfo . ,ebastiãooe FioJ;lanópoüs, em reu- os mais aJ.LOS P0:SIIOS na INFQRME' PAROO'UIAL.mão ce gala, -sOO, a pr�- 19r�Ja Laliollca, 'na (,;u:-
siuêncía ao U:; . wumar nem aos .resuiças, noje' MISSAS - ·Sábado, día

ü�nnque Becker, recrcaco er belo Hcn-
11, ás 17h30" COm. N.

A·
- Sra. 'de Fátima,' 19h na

reumao le>SUVa. con- zonte, onde umge com
tou . cem a presença ao muiat competencia uma

Matriz, S: Luiz Gonzaga,
Governador do Distríto Pacuiuaae ue i-uosona.

S. Judas Tadeu e S. Pran.

.101. ,es Salomão' da !:iu- Sendo.' como é o serre
cisco; 19h30, em Santa

va Matos, com junscnçao Clube uma entidade ca-
Luzia. DOMINGO: Na

obr
- Mat.ríz às 7, 9 e 19. ho-

so e a area ue sama ca- töuca que' reza e traoa-
tarína '1' 'amo' lha ....l��. ras;' 8h, nas Comunída-

. em compa- . p.� vocaçoes sacer-

receu o casa! iJOmiIlgos dotais, o relau) uo dlsliJll-
des São Cristóvão, Per-

(Ma' d L pétuo Socorro e São João
na, e urdes) de to casai prendeu a aren-

Aquino como cODfVldado ção aps mumeros SÓCIOS
1h30, em Santa Cruz; 9h

d er b 30, COmunidades São Jo-
º u e.

.

do du.'be e suas esposas,
O es Cl· d ald

sé e sento Estevão', lOh
.

. o o 0' Al- sendo muito cumpnmen-
th ff f ·30, em São Pedro e

.

17h
.' o ez a saudação do tados, por possinrem um

clube· eos presentes, a filho sempre lldeDlUlic�o
Ni Sra. do Caravaggío,
Às 8h30 de domingo, na

que se seguiu a palavra com os rrecos e numíí- Matriz, procísssão de ra
do presidente eieno pare de� Em seqüência da
o período 1987/88, o es reunião fala o Governa-

mos.

Altrede João Campos, dor Salomão da Silva Ma
que Iez uma saudação eS- tos, destacando os pon
pecíal o GovernadOr do tos altos da reunião, IßS
Dístríto 101, destacando pecialmente a de que trata
a importância do dírí- das vocações sacerdotais
gen:be maior a reunião e paríícípa aos 'presentes
festiva do mês de abril. a indicação do Compa-
A seguir falou o convi-

.

nheiro Serra Jairo Lisboa
dado Domingos de Aqui- para Governador do Dis
ao, . de Florianópolis, que trito 107. _ Santa Caterí
desenvolve um comoven- na.

te relato para transmitir Frei Junípero ,
na sua

o seu testemunho e o de �omilia abordou aspec
sua esposa.

-

Maria de Lur- tos da vida. do Padre
des, do que ele chamou Marcelo ,lembrando os

de ser '.'pai de padre". seus 51 anos de vida reli
Contou com rara felici- gíosa, quando veio da
dade a vida de Seu filho, Alemanha (Hamburgo)
um estudante de vida pera o Brasil com passa-
normal a qualquer estu- gens de sua vocação. No

. dante, que súbitamente dia 14.04.87, nova reu

.. decide padre. Marcelo nião se realizará no

seu filho, ,hoje com seus mesuio' local.
ABANDONO DE EMPREGO'

De conformidade com o artigo 482 letra "I"
1 da CI,.T, cenvídamcs o Sr. Jovadir de Jesus da
Cunha, portador da!" Carteira

.

Profíssíonal n°
16300 sêríe 0006 a comparecer em nosso Depar
tamento Pessoal no prazo de 72 horas, a partir
desta. data para reassumír . a função sob pena de
f,icar caracterizado o ABANDONO DE EMPRE-
'Gü . i

Jaraguá do Sul, 11 de abril de 1987.
. - '_.-. <, ,

COMÉRCIO E INDl,JSTRlA. BREITHAUPT S.A.
,

(Jaraguá do Sul)
----

ABANDONO DE EMPREGO
De, conformidade com o artigo 482 letra "1"

da CLT, convidamos o Sr. Carlos Roberto Pulga
portador da Carteira, ProfiSsional nO 26955 sé
rie 00001 a comparecer em nosso Departamento
Pessoal no prazo de 72 horas, a partir desta data'

Cóm a celebração dos

para reassumir a função, Sob pena de ficar ca-
Ramos j,niciamos a Se-

racterizado o ABANDONO DE EMPREGO.
. mana Santa. Acompa-

'

Jaráguá do Sul, 11 de abril de 1987. nham a trajetória de,

COMÉRCIO E INDUSTRIA BEEITHAUPT S.A.
Jesus, lembremos o qUe

(Jaraguá do Sul) .

meditamos e fizemos de
bom durante a Campanha

.

.... ABANDONO DE EMPREGO da Fraternidade: "Quem
De confOrmidade com o artigo 482 letra "I" acolhe o Menor, a Mim

da CL'!:, convidamos o sr. Vitorio' Pacher por- acolhe":" Com certeza
tador da Carteira P!efissional nO 43174 série descObrimoS qUe muita'
0005 a comparecer em nosso Departamento PeS� coisa 'precisa ser muda-
soaI no prazo de 72 horas, a partir desta data da e transformada. Faça-
para reassum�r a função, sÓb pena de ficar ca- mos, destes

.

diaS SQ.grados
racterizado ci ABANDONO DE � EMPREGO. um tempo de aprofunda-
�araguá do "Sul, 11 ,de abril de 1987/

.

mentÇ) aa fê e de resolu-
CO�RCIO 'E INDUSTRIA BREllliAUPT . SA.·.. ções . íif!Iles

.

para que
(Jaraguá do' Sul)

.

" ..n.in�éíp. • J�que {ora do
- ..o,;.._...__--_--�........__;",.....,..;..;--..".:---'-.... CaIíl�ll'�? de DeJ.ls.

-
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MENSAGEM: Doze de
abril. é Domingo de Ra
mos. Vivemos a grande
contradição da nOSsa vi
da em relação a Jesus e
à sua mensagem liberta
dora: Gritamos "Hosa
nas" e logo em seguida;
"Crucifica-o". E o drama
de nossa incoerência,
pois h.em sempre esta
mos firmes em nossa fé
e em nossas convicções;
nem sempre vivemos um

cristianismo integral; nem
sempre· estamos díspos
tos, assim como Deus, a

colocar nossas vidas ao

serviço dos irmãos e do
Reino de Deús .

Esquecemo-nos de que,
se quisermos um mundo
transfOrmado e que

.

ca

minha na fraternidade' e
na fé, nós também pre
cisamos dar a nossa con
tribuição de trabalho e

até de sofrimento. Crie
mos coragem, portanto,
seguíndo Jesus que sofre
nãO como escravo, mas
como Rei do universo'
deixemOs que estes ra�
mos verdes expreSsem
.toda a nossa esperança
de . vitória e de ressurrei�
ção.
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Jaraguá do Sul_ SeÍnana de 11 a 11 de abril de 1981 CORREIO DQ POVO

FÚRGOES;"'FU'RGbES ISOl'ERl\:fICOS E ·FRIGORlFICOS
Jar�guá Esquerdo- Rua Dr. �Enr.co_ Fermi, 113 - Fone 72-1077

.

A rota da malha

: tfós temos ludo·
·

para a radar'� todos.
,

. Ven a conhecer
.

�,:

·'·a� linha:Chevrôlet 87.'
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 81, a maís completa do-mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando oom.. o que eXiste de melhor: Monza;' Caravan, Opala,

.

.

' 'Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos: planos de

financiamento facilitados.

1. -._ - '.

PAGJN�. 14

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DA .CQNSTRUÇÄO E DO
MOBILIARIO DE'JARAGOA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
ASS;EMBLEIA GERAL EX1'RAORDINARlA

. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias.
da Construção e dó Mobiliário de Jaragua_ do'
Sul, Gueramírím, Corupá e Schroeder, convoca

todos C!S integrantes da. categoria profissional,
para a Assembléia. Geral Extraordinária, que fa

rá reülizar nó dia 12 de abril de 1981, às 8,00 ho

ras em primeira convocação ou
.

às 9,00 horas

em segunda convocação, em sua sede social, na
Rua Presidente EpitáciO Pessoa, 345, nesta cidade
de Jaraguá do Sul, para deliberarem. sobre a

seguinte ordem. do dia:
1. Participação ou não de representantes do

Sindicato no 2Q Congresso Estadual da CUT.

2. O que fazer nas empresas que não cumpri-
.rem a Convenção Coletiva do Trabalho. . " .

Jaraguá do. Sul,_01 de abril de 1�81.
. CLEMENTE MANNES

Presidente.

.

CONSERTAMOi TAMB:eM AS SUAS PERSIANAS•.

frioliveira COI.. e Repre's. lt�a·.·

�.Fiambreria
Presuntos, queijos, Unguiças, - hamburger,

.

ktbe,. alMéDdéga � outros. .

Agora ..Uariamellte (:0. ,car.� bo,viD.él8,
. suinas e ave..

':E ali na Av. Mal. Deodoro, --1.44 (proximidades do

Colégío.Dívína Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1181.

I.
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.

Vinte e uma equipes disputarão certame varzealf.l. ·llicia dia' 28
O velho Rio .Itapocu renasce. para

.

o
.

esporte .. <s

"constituiu·se em: "sur� que se postaram"às ,;mar

preendente 'êxito, a I gens do Itepocu e nos lo
Competição de Canoagem cais de melhor' acesso,
de Jaraguä do Sul,,' que para torcer pelos corre
teve (80 inscritos,' dos dores.

quaís participaram eíetí- O velho río Itapocu es;-
_

A prova de batetras foi
.vemente 44 caíaques e tá, assim,' renascendo pa- vencida pelá, dupla capí-
11 bateíras, que cumpri- ra o esporte. É, que anti- teneada por, Ewaldo, em

räm o percurso' pelo' ríe gamente já se realizaram 20 lugar Mauro 'Rosa, 30,

Itapocu, de Nereu Ramos outros certames" como Eugênio Victor Schmö
(pqnté Alberto Bauer) a corrida de canoas, cerna, ckel Filho ( do "Correio
jaraguá do Sul (ponte val aquático, organízado do 'Povo"), 40 Luiz Alber
Abdon Batista), num' to· pelo grupo de foliões da to Oechsler e 50 José
ta1 de 12 quilômetros. A finada Dona Tecla e o Gilberto Menel. Na cate
promoção da Prefeitura percurso de Jaraguá a goría caíaques 3 metros,
/SECET/DME e Hermes Barra Velha foi _' lem- o vencedor foi Ruy nor

Macedo, foi assistida, pOr bramos aO acaso _ certa val Lessmann, 20 Feman
mais de três mil pessoas fe�ta, li�rado .pelo g�. do Neves (Itajaí}, 30 Mau-

E I
-

' '

,

P
· ,rO Dias, 40 Fernando Me·

Xpu soes marcam a, rlmeirona 87 �:k;o�: c�:�s 'ri:::
tros: 10 aos 30 lugares,
Evaldo, Jorge e Ubírajara
(de Brusque) 40 Ivan
(Blumenau) e 'so Augusto
Ibírama).

'

A terceira rodada .do

Campeonato 'da 1l]. Divi·
são da Liga. Jaraguaense
de Futebol, realízada do

mingo, día 5, fOi marca
da por cinco expulsões e

uma partida inacabada
por falta de garentías.
foi no jogo Aliança 2xl
Mal�, encerrado aos

33 minutos do segundo
tempo, face as', éxpulsões,
de três atktas do Malvi·
Ce e um qo Aliança, e a·

gora o casO vai, na

Junta, {Di;:;cípIUlar. �J
portiva. Entre. os 'aspi�
rl;lnteS, o M�lvice venceu
poi 2'a O. O Botafo,go na

partida em que venceu,' o
América, 2 a 1, teve o

jogador RogériO� expulso.
Na preliminar" ii vitória
foi botafoguense támbém:
3 � O. Os, demais,' jogos

apresentaram os resulta
dos Garíbaldí lxl Guare
ni (Guaraili 2xl BOS As·
,piraIites }e Cruz de Mal
ta 6xl Alvorada (hO pa
ra o Cruz de Malta, nos

Aspiran)tes).
Pelo lTorneío "Iríneu

Lemke", quadranguler
que reúne clubes da 2l].
Divisão, Chico de Paula
lx3 Avaí e. Ponte Fi:eta
2x� Vitória. Pela, abertura
do returnO deste 'Torneio,
jogam domingq, dia

"

12,
Ava� x, Vitória. e Ponte
PÍeta x Chieo de Paula.
Pela Primeirona" vã�' 'jo.
gar, Alvorada' x Gariba}"
di, América X. ,�Aliança,
Guarani :ii: Cruz de ,Mal·
ta e Malvice x Botafogó.
No; dia 19" ,domiIJgo' q.e
páscoa, não haverá roo

dada.

Menegolli 'vence o Torneio de Pesca

pO chefiado' pelo Dr. Mu'·
rtllo Barreto' de Azevedo
com a sue canoa '.�Macá-
ca II".

.", J

Troíáus medalhas,
prêmios' e brindes foram
o que receberam os prin
cípaís colocados. E dado
ao sucesSo d� competi·
çãO, onde não registrou.
.e nenhliIna anorlmallida·
de, apesar da primeira
do gênero, no próximo
anQ será' estad'!lalizada,
isto é, serão

, expedidos
convites aos 199, municí�
pi<;>s catarinenses. O Cor·
pó de Bombeiros, PX
Clube e Polícia Militar
deram apoio integral a

inicjativa, que resultou
nó re1Umbante Sucésso. j

'CICLIStvfO ESTADUAl:
DIA 26 EM JARAGUA,

[

Um total ,de '\1'i)ltc, e

uma equipes elas ym'OO e

quatro ,,lllSCrltasJ conns

meram parucipaçäc no V
�peoIialio ,MunlClpaJ.,
,Varzeano ele FUleI:>O,l, re

presenteado as locaJ.,Laa·
.des de Nova Brasnia, .Vi
,la Lenzi Itapocuzinho,
\Três;RIOS doNone, ::sanlia
Luzia, ,estrada· Nova, &lo
MoJha IJha da Figueira,
�ifa da Mosca. ,centro,
RUG Joinville e Vila No
va. A assembléía com os

iAlubes, 'quando toram
connnaadas 'as ínscnçöes
aprovado o regulamen
to, divididaS as chaves e

decididas questões 'cor

relates, houve-Se no dia
3 de abril, na secretaria
de Educação, Cultura,
Bsporte e Turísmc, dírí
gída pelo Chefe da Divi
são de : Espor�s Raul'
Rodrígues, '

,

As equipes participan
tes do Varzeano. são: ;_
CHAVB VERDE _ Safita
Luzia, Vila. LeilZi, XV de

+-- ,

UCRE P�OMOVE OS JOGOS ESCOLARES

PÁGINA 15

'NOvembro Bi Arsepum,
Braverde. Sant-o Antônio
e XV) de Novembro A.
CHAVB ,AZUL ..:. 'Cobra,
Rio Molha, Nova Brasília

, Portuguesa, - . Canarinho;
Bangu' e �ontinental;
eHAVB VERMELHA )

Olaríe, Mecânica César,
I,Ca;n!t-al"eira; ,Estrada· No
va ,Nova Aliança' Vila
Nova e Independente. A

prímetra zodade aCQI1te·'
cerä no dia 26 de- abril,
com as partidas, Sant�
Luzia x Vila Lenzí . (tri·
campeã e campeã do Varo

zeano). XV de Novembro
B ,x Arsepum. Braverde
x S. Antonio; Cobra x

Ria Molha, Nova Brasília
x Portuguesa e, Cenarí
nho 'x Bangu.

Dois estáàios, já.. estão
confirmados para .as dis
putas do Várzeano: Bae

pendí e Botefogo, Nesta
fase .rlassífícem-se três
equipes por chave·.

::. �

.- '}

('
!'�

•

, '

,

'
,

A Divisão de Educa- minino e volibol Iemini
ção F'íS'ilca e .' Desportos no, Colégio São Luis x

,da 19l].
,
UCRE, ',realizou Roland Dornbusch.

sexta·feirá, dià ,10" às 19 "PartiCipam dos ' Jogos
horas, iO cerimonial de fE_'sColaI'ßS Regionai$ os

aberturÇl doS ,VII 'Jogos segu,iptes esta,beleçimen·
E�lal1es Regio:n)ais/Car, tos:, São Luís ,Divina
tegoria Juvenil, I�O G�á- Providência. Duarte Ma
SiO de., Esportes Artur galblães, Roland Dornbus·
,Müller. � O� Jogos desen- 'ch, Miguel Couto (Schro·
volvem·se nas modalida- eder), Abdon Batista, Te·
des de Volibol M/F, Han· resa Ramos (Corupá)
debol M/E e, Basquete- Lauro Zimmermann (Gua-

,

bol M/F,. Após a abertu· rainiriIn) e ' Holàndo
ra:

, trê,s' :Partidas inaugu·
'

Gonçalves. No total sãô
r�ram a competiçã<f esco- 31 partidas que serão
lar "envolvendQ' no han· reali7,edas.' O e!D.cerIia4
debol

'

mascUlmo' HoIan·, JIielÍtô está previsto para '

do' Gonçalves ,:x; 'Miguel domingo ,à noite (dia 12),
Nó 'lt· d'

Couto e, 'no basquete, ,fe� com a" premiação .

O �tor de Educação PedrO (Mãrisol) com ...

U lIDO omlngo de�

Física e Desportos do 120 gramas. Por equipe
abril, (dia' 26), Jaraguá do, JUDO-REFORÇA EQUIPE PARA OS JASC

Centro de Atividades do a vencedora foi a Meta.
Sul vai sediar ,a 2l]. ',Etapa �7""""-:,---:,"""";'",---....:..�:..::...:..:.::....:::-:::::.=.::.:::.;_::.:.::::.:::....:::::::...�.::::.::::.....-
do C 't C "O, pr,oie,ssor, SàlVl'o A',· •

C to
o' Sesi e o Conselho DeS. 111lrgka �uene.gotti, com ampeona o ' atari· que val ao ,ampeona

"I y.• ._ nens de C· l' 'I' cá,ci,o, Borges, técnico ',d'o B a 'Ie'ro d
pprtivto SesianiO, rea!1�a. 2.500 gramas de peixes

' e, lC limo, va 1·, r SI 1 , no segun, o

ram domingo, dia 5" o fisgados pelos integrEm.
da pelo "ranking" esta· juß,ôt após, período" de semestre.

',Torneio de PeSCá aO Ca. tes' Luiz Ranlt, Gilmar A. dual, nas categ()rias no· convale�cençaJ retomou

niço, na Barragem 'PaI. nacleto, Renato Hafer. :vatos, juvenil e princi- �s r atividades, jurito ao Outra boa noticia é ii '

.

(R' C
' , paI O acer'�'" entre a Fe C.A., Baepe',ndi. 'SílVI'o' 'volta a 'Jaragu'á do' Sul

meuas 10 dos edros), mann" Domingos Figue!·
• '!lU '

•

com, a participação efeti- redo, Hilário Anacleto e deração Catarinens� 'de ir'formou que no dia 15 do judoca Rubens César

va de 16 empresas, 33: Wàldeinar, Picinini. CicliSmo e Divisão Mu· db :r::naiço passado, 'o ju· Rubini Nicoluzzi, con·

equipes e 198 "pescado._. nicipal de ESpOrtés a· doca Mquro"ManfUd, par· cluido o curso de e:rigenha'

reFf'. Individua'bnenjte, a Com 2kg450, o' segundo
conteceu esta ,semana,' ticipando do Calnpeona·l ria, em São Paulo, onde

primeira colocação ,eou., lugar ficou com a Moret. quando ficou ,definido' to Estadual Juvenil, em conseguiu o titulo bra·

be, a Reinaldo, (Lulimar)',"
. também o' circuito. A Timbó, obteve a segunda sileirO, em �ua catego-

"

ti, '. Jordan e ci 30 ,lugar 1 r d h 'd colocaça-n t'endo" 'd ri R b'
.

á
,que fl'SgOU um' total de'

a ga a e c ega a acon· "'" SI o a, u ens VIr re,forçar
,

cOm a equipe da Alimen· on d
. t

110 gramas, em' seg'und"o
' '

k 400
tecerá na rua' Reinpldo' c voca o ,para 1D egrar ,a equipe,Sêl,lior do m�'"Ú"

, tí(!ioS 'Sasse, com, 1 g . a Seleção', CatarineDse c�pio" para os, iAsc,

c�.·

.. ,
,'�. _

; :TeJ:P.. gente. nova �m Jciragüá
)!� S�Equipamentospá�ä-EsQ:d_tóriottda.

,

" " �/�. '- " ''/ ',', �, Venda e assJstélicla técnica' em ge�l.' ':,
,

, /'� "

'

\ ,.', . Loja _ Ró Pres. Ep1tác1o' 'Pesªoa, 419'· .' �{
" ,
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Molinari: ,conservar o� solo é-"uma q'uestã'o de' sobrevivêilciá
No dia 15 de abril co- Ptódu.tivida.#� , agr'íO:o�, Cc energétícos, E â.lém,' disso

memora-se o Dia Necío- c.áusaridõ· danôSi' -irÍ'ever�·· séríos problemas econö-.
neí de Conservação do síveis ao .meío .: _ambiente' micos e sociais devido a

'SOlo.
'

)j' do solo qq� são. e .. cOII).prºmet�lldQ_ a qua- desastres' de ordem eco-.

retirados todos' os aíímen- .lídade de vida do "homem. lógtca, de, eíreías, de se

tos necessários 'à " Vida Com relação. a explo - cas, enäm; de degrada- Moradores da rua Lutz; do Rau, receberam o be

hUm�a portanto,' con- ração tJorestal, ein '?a.nta 'ção, do solo e do. meio Sarti, de Nereu Ramos" nefícío muito depois, po
'servar o solo é' dever de CatÇlrilla" 9 .Coordenador anrbíente.

'.

estão' questionando 'é;l co- rém, o custo-por metro
toda a soeíedade, tànto IAterregional �e" Conser- O . agrônomo acresoen- brança :da contribuição quadrado permaneceu .

doa habitantes do meio vação do Solo" UgaQ,o. ao ta que esta situação talo, de melhoria sobre as Cz$ 18,00, ou pouco meís

rural 'como dos habítan- Escritório Regíonal da vez não esteja sendo' obras da calçamente 'exe- coníörme alegam ter pro
tes do meio· urbano. O Aceresc.> de. Jaragpá do percebida, todavia, "

tor- cutadas no ano passado. vaso Afirmando não 'Se

solo deve ter' uni manejo Sul, '. esclarece que nosso na-se imprescindível a Manifestaaldo desconteD- rem contrários ao paga

recíonal e adequado. �er . Estada consome, entr-e dinamização" o. epoío e, ° 'tamento quanto ao pre- mento e denunciando .a

crttertosamente �sado pa- .,florestqs· :na�i.V:as '�Cl,iÍt1- íncentívo à .programes de ço ,afirmt:Un que quando baixa categoria da pa-
.
ra üns

. agrepecuáríos, vades, em, torno, ,de. ,109 conservação do solo, da da pavime\ritação, o pre- 'vimentação, os morado
não deve ser usado :pa- mil,J,).ec�ares poLapp.; � água e do meío ambíen- ço do metro quadrado gi-' res consideram .tnjusto
ra edíücações 0\:1 cön- apenas ...,22%, é :n�pcisto. t�, "pois tOdos �omos· rava em tOrno de Cz$.. tal procedimento e a

juntos habitacionais, érees Isto signif!ca,., qv..e, per- iresponsAv(eis, socíedade.e ·10,00, mes agora, a. Pre- guardam uma medida cor-

ímpröpnas, sem um �íni- sístíndo esta sítuação, el;ll governo, cada ql,l{ll com leitura, após meses de letiva por parte .do
,
po-

mo de planejamento.. PO\:1COS, anos �er�mP,s., uma sua partíctpacão, galan..
.Ó: conclusão da 'Obra" vem ,der púbhco municipal."

A observação, é do a- sitl;!.ação, crítiep, :�Il'l ter- tíndo um futuro melhor e dístríbuíndo os camês de

grönomo Alcides José mos de leJll}a. ,para.. fins �uradouro"..,
.,

pagamento ao preço de Desejam.
-

os
.'

denuneãen-

, Molinari, Coordenador '.
e ,

'
• Cz$ 190,00 o metre qua- tes que seja' cobrado o

Interregional .de Conser- ,', M,a, ruIn, a,' is.;'d,i,la.'p'i.dam a IrAE/l,a.Faguá drado. preço da época do -inició '

vação do Solo, que mos- .

.

. das obras e não o preço

tra que a realidade é bem ,A �ß'socia1ção- de País te obtidos. Além da per- 'A revolta prende-Se dá épOca da expedição
outra em sta. Catarína, e Amigos. _ dos E�cepcio- da da confiança no nos-' maís em função de que· dos carnês, .que, _f,ri�,

-

No' EstadO, total de - 216 nais, realiza qia 13 de so' semelhante, diz a no- Os moradores da rua Er- vieram após meses de

mil estabelecimento,?, .ru- --.. abril, iS7gun4a-f�ir�(; ·.Nst ta, também perdemos um wino. Menegotti, próxima concluído. o calçamentc.
raís, 10% são c-aracteriz.a- .l8h" assembléia, ordinâria gravador, uma dl.lculado- '.

.

dos por miDifúndft.os·,
.

e para . pre�taç�o, de çOl1tas ra, uma máquina de eS-'

8 I
.'

'I
'

mais de 50% têm agrieul- do exercicíc10 pe 86;: �l�i- . crever, um toca-disco,'
.

O, oßlstas-' a emães em..
'

Jàra.o'ua"tura em áreas com decli7' çãO, d9, diretoria, co;nse- chocolates para' a pAscoa
vidade SupêrioF>á 25%. ",' �lho' déliberatívo e conse- . dos 'alunos, agasalhos dos

Afirma Molinari_ que. em ip:õ' f�sc�l e, ,t�mbém" dis- profeSsores e outros. ma

Santa' CatSidna, sãQ _cul- cussão de assuntos ge- teriais que ainda não foi

tivados em' torno.' de rais, o atual 'présidente perçebida a falta.·
'.

dois inilhões de 'heçtarés Alvare,Mann deverá ser.

por .
ano e es.t�mativas recon4uzido a Ím�Sidência. O tra.balho contil'lua e

feitas dizem qué São per- ,A entidad�, através .de o comunicado $erve de

d�das sie�s tone1adJas ;po,f .pota, está. pr,otestan<k> 'alerta à -comunidade e a

hectare ,�9:r anO de terra so�tra, � açãO .d�. margi.: polícia, "pois é lamentá
agrilrcultave'l, o que' �-. ,D:als qu� PO! vanas vezes vel que até . entidades

quivale' a doze
.

J!lilhõê,s i1qs últimos dois. xnesesr beneficentes tenhanJ, que
de toneladas de terJ:a boa ,se apropriaram indevida- sofrer, este t\po de" aten

perClidas ' 8nuaímeIÍ�ej
'.

mente de bens duram,en- tado" ..

Todo eSse volum.e:,.. .�iz [CM -DO MUNICIPIO VEM CAINDO
-4, pelo prqcesso;ße e:çQ-

.

sã,_o, e car�egad() ,para Os A arrecada,ção do" ICM do ':mêS de março caiu

· .Fios. lagOß, efi�l'adas, t�J;- em Jaraguá do Sul, como ocorreu: em �evereiro com

renoS mais,baixos, provÇ>- relaçã? a, j.anéiro; Esta. queda é attib.uíd.a, � greve

cando a - dbninuição ,i' da dos bancárIOS que obnll0';1 a transferen:la:;da data

.

,

'

.'", .'
de pagamento parª, a 'partIr de .lo de- abml, 'quando a

fel·ira I,a.te·s"'a'ß'-ato' sitúação Se no:nnatiz()� .; O fecolh}mento do prin.:
.

- . li .,'

-

cipal tributo estadual, � no primeiro trim�stre,' s9IIioU

S'era','" do'mlarn'no' jCz$ l(!)6.·16Q�453,U�; correspondente a, Cz$-.!;,. ;"

__ ,

• 40.108.141,41 de janeiro, Cz$ 39.311.139,33 de fe"

A Feif� de Arte � Ai- vereir?, e Cz$ .26 .135 � 112,44 de" março.'
.

r

.
tesanato, �e raçÇ>ntece-, �m Ig�al penodo, n<;> Clno_passac;lo,-:.o tota�,q.e )CM
'ria dia 18, foi antecipada fOI da ordem de ,5z.$ 55,26.4.6�4,62;,�ou .'!?ela" a som�

para d,omingo, 12 de april de Cz$' 1�.023,02J,13 de JaneIro, Cz$ 23.�56.2,52,06
ne lQcaL,tradiçional ',de de fe:vereIro e Cz$ 18,.285,409�43 d� lllafç,0/8Q,.,., ."0

· iréalização:. A .partir das ,crescu;nento,' comparado dos dPIS. tnmestl"es,. fPI de

'1 horas os· arteSões esta- Cz$ 5o_.895.168,56. >�
:

rãó cómercializando' lÖS
-

',ASSOCIAÇÃO DE ADVOGÁDds p:1f i'
seus I?r�Ultos .e durallte;

,

' :JARAGUA DO" SUL. .

.

,. ',� <

t�do o '�Ia sera ....des�nvol ASSEMBIÉIA GBRAL ORD�NMlA
"

f"'
,vld� .. ;.p!�gram��aOr_C:ll�t'l;1� , EDITAL DE CONVüÇA.ÇÃO ,�-
tal, -lnlCWI).do ·as, .,. 9h,�0, ,'., Nós, termos da Legislação em -Vigor, ficam.

· com teatro.' - pe�o.s ' alunos cenvQcados, por este, Edital, todos os associados
.

da Escol? MunI9pal "de da entidade 'Supra; para se :reunirem em 'Assem- ,

1 o Gr�� Alban.-o Kanzle� bléia Geral ordinária" a Ser realizada no ,dia 23
,

(peça O Menmo e o LI- de abril de 1981,' às' 18:00 horas, na Sala dos
vro); 10 hor_as, con�urs? Advogados nó Edifício do F@rum desta Comar-
de de�la�aç�o. - prImel" ca., ,para deliber�rem -,?obre a .�eguinte.

.

ra ehmmatona; 10h45, O R DEM D O D I A
show cOm o Grupo Mo- L Aprovação doi Relatório e prestação de

laI?"?� (Blumenau),· . �om Contas da Diretoria, relativas é;l gestão 86/81;
�u�llca popular, do gen�- '2.. ;Eleição da Diiet_ol'ia e' Conselho Fisqa�;
r? bossa nov�; 15h,. I?u- 3. Assuntos Gerais�

,

Sica popular'e natIVIsta Juaguá do'SUlt to de abJ.1l de, 1987
por FláVIO Sacco dos �- Dr. Osmar 'GFadola
jos e às 16h, o Grupo CI- Presidente AAJAS
catriz, de Jaraguá do Sul.

A PEDIDO

Preço do calçameófo é quesli.lado

A, Mitterhein, ,equipe
base

.

da
'. seleção' alemã

tri:o�peã mundial de
bolão, da regiãO d<> Mé
dio Reno (República Fé
'®ral. ,�émãl, �aliWu
ÚDla excursão _e ' vários
amistosos em Sarttá, Ca
tarina, 'no 'decorrer ' da
semana. Na noite dê ter

ça-feira, l 'de a1>til, Os a

�eiDães ,'ru�dia"� fOJi,ças
cOIA as eqúipes' do, Clube
de Bolã,o 81, da Sóciedade
Esportiva e Recreativa
Vieirens.e, 'de Jaraguá do'

Sul, marcada
.

pelá con-

fraternização, troca' de
brindes e um gran(:le pÚ- '

blico a presenciar õ a�
mistoso inteII)a:cioha\l.

. - .
.

.

A equipe "BIO do·Clube
81, venceu' a equipe' "J;3!'
da Mitterhein, po!, ,5'.116
a 3.315 palitos (dif(m�n
ça de 401), ao passo �e
a equipe :grinci:pal de 'Ja-' .

raguá do Snl também
ven�eu' a equipe alemã
por 50 palitos:' 3.818 'a

3:768 palitos.
-

ANTES DE TOMAR UMA,

DECISÃO, TOME UMA

'DECISAO INTELlGliNTE•. ,'

,Café

" �V1DEO LOCADORA LTDA .-,

. ·Rua DomingO$ da Nova Do 145 '..,. Jaraguá -do,
Sul-8C,' ' .,,' . _.,,'

,..,'

-DICAS HOBBY TAPE
Top-Gun/Ases Indomáveis (Oscar '. 'níelhor

música)
. .

A Missão' (Oscar melhor fotografia)
Uma janela para o Amor (Oscar's ni'elhores

roteiro adaptado, cenografia e figuririo�.
"

VIDEO AWNTURA: O Vôo do Navegador,
Karatê Kid' II, 'Mãos de Aço; Guerra qa' Cocaí
na, Os Aventureiros do Bairro Proibido.' VIDEO
DRAMA :Coronel Redl, Sobre. o�têm ii!,� Noite,'
As Vio1et�s são Azuis, P�cado OrigiDal (triplo),
Princesa Margarida, VtQ,EO SUSPENSE! Sexta
feira 13-6\1-, parte, Massacre' no Texas II' e Navio
da Morte, VIDEO CO�DIA: Clube Paraíso e

De Volta às Aulas. POLICIAL: Execução Sumá
ria.

Tape.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




