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JARAGuA DO SlJL - CIDADE SíMBOLO DA FAMiLlA JOURDAN

revoltado com a tnsensíb-í

�i�:�e a�OSd:�����tes, L�� Ciclovia será inaugurada. em
'

maio
Henrique, encareceu que A

. I .

.

d J
.

CIC ovía e araguá da Ponte
.
Tavares Sobrl-

interceda junto a Previ- d S Iou, em seus quase Ilho. De outra parte, in-
dência Social , para a to- cinco quilômetros. de

.

ex- formou o secretário A-
mada de uma atítude, in-· .

. tensã.o, teve' a sua ínau- fonso Piazera Neto, jáclusive extrema, para a -

di d
.

guraçao a: a a para 'o estão chegando os mate-
nörmalízação da. situa - •

mes de maio. O ministro ríaís pera a galeria de
ção. "Afínal se .é a Pre- ol tl dd Desenv vimen ° Ur- concreto armado pré-Ia-vidência quem recebe os . bano e do Meio Ambíen- brícado, com seção de 6
recursos é ela que deve De S h

.

pagar pelos servíços e
te, .

ni c wertz,' que ví- metros por 1, para im-
ria maugurá-Ia, dia 15" plantação na Vila 'Lenzt,

não nós - adverte - que ..

U'
mesmo assim investimos viajou para o ruguai, o onde ocorre sérios proble

. alto, em assistência so-
que impediu a sua vinda mas de alargamentos.

cíal e em ajuda a comu-
Enquanto isso, prossegue Inicialmente vão ser ím-

nidade".
a implantação da ílumí- plantados 312 metros.
nação em -tOdo o seu

trecho, com. 94 postes e.. Outra informação, lí
luminárias de 80 watts. berede ' pelo. prefeitO Dur-
A Secretaria de Obras val Vasel, dá. conta de

Ei Viação do
.

município que a municipalidade pa
iniciou os trabalhos pé,lra

'

vímentará em
.

concreto,
a pavimentação da tua. quatro' pontos críticos na
Marina Fructuoso, a par- estrada de acesso às an

tir da interseção da rua tenas de TV é as rampas
Áilgelo Schiochet. Esta de vôo Iivre. onde os

via, paralela a rua Rio veículos €IIlcontram pro
Branco. será agora aber- blemas para transpô-los,
ta em toda a sua exten- Iace a ecídentalídsde e

ção, saindo na cabeceíra
.

xistente.

A situação econömtca : tído e o governador Pe-
.

vigente vem preocupan- 'dro Ivo Campos. Na' pau
pando a admínístração ta, 'um balanço político
municipal de Jaraguá do 'c!.9s· primeiros trinta dias
Sul. Com o não repasse. do governo, eleições di
das cotas do, ICM pelo retas para diretor de es

Estado e da Fundo de cola, extinção de oíto
pa'rtici:pação dos Munící- microrregiões e reforma
pios pela União, está' o- tributária: No encontro,
brigando na tomada de como presidente da Am
medidas adininLs!tr�tiivas, . vali, DUrval ratificou sua

'

para resgldardar. o eráriO posição contráría a . ex

público '. no cumprimento tínção da microrregião
de seus inúmeras· com- .. do Vale do Itapocu.
promíssos conforme a-

diantou' o prefeito Dur- O Executivo; preocu
val Vasel, que sugere a pado com a situação
reduçãO de frentes, de . hospitalar no município e

trabalho, ,até que a situa-- .

ção se estabilize. APre."
.

feitura vem 'utilizando
sua' "reserva �. t_écnida!'
(dinheiro aplicado' em

ínstítuíções finjmc.êi�sY�
pera .

fazer frente .a· Si

tuação, "uma vez que
pode-se perceber nos ba
lencetes mensais o au-.

mento das. despesas e a

queda das receitas", su

blinha Vasel, que lem
brai o

. aumento salarlial
de 30% aos servidores,
elevando em mais ez$ •.
1,2 milhão mensaIs a fo-

. lha de pagamento;
Na quarta-feira, Durval

Vasel- participou 'em Jo
acaba, de encontro dos

prefeitos peemedébístas
com a e:x:ecutiva do par-

Justiça candela, dois homicida$
O Tribunal do Júri da vai cumprir ne Peníten

Comarca de Jaraguá do cíáría Estadual.· O .Tríbu
Sul, reuniu nos dias 9 e nal do Júri voltá a reu-
14 de ,abril o Conselho nír-se no dia 21 de maio
de Sentença para o julga-. para apreciação do pro
mento dos .réus Antönío :cesso em que é réu Di
Torezaní e Antônio' Gual narte Bueno da ROCha.
berto Pereira, ambos a

cusados de assassínato de
suas respectívas esposas.
Antônio Torezani, que
ache-se recolhido na ca

dela, pública local, íoí

condenado a 6 anos e 1
dia de prisão, e Antônio
Gualberto Pereira, preso
desde agosto do ano pas
sado aguardandO julga
mento, foi apenado com

5 anos e 6 meses, que

No Fórum local, acha
$e aberta vaga! pare se
cretário do foro. As íns
críções de candidatos vai
até :;Ü· de abril, das 8 às
12h e das 14 às, 18h, des
de que o pretendente te
nha curso de 2° grau de
técnico em contabilidade
Ou técnico assistente ad
míníatratívo. Ö salário
inicial é Cz$ 11.110,09.

OpOSição metalúrgica vence eleição e Lula virá' à ,asse

LIXO' NO RIO ITAPOCU EVITE. ESTA AGRESS\ÁO' A NATUREZA

Continuam denúncias· de devastação.

IRTIMI
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É pASCOA _ Estamos ví-

vendo um momento de G'
.

&'1 f
FESTIVAL / MODA �

g>liIllde ,jriliCildO hi'l<\. .. ente
.

.

n ormacões. �acla; ::1:�0� e�
rico e re ígíoso. Um rne- '< Festival da Moda do Rio

mente de reflexão, de re-

colhimento e de doação. parai o dia 20, segunda- Meio-Ambiente, cujo ti- ra de Jaragu4' do Sul Gr,ànde do Sul, com con-

É Páscoa" momento de feira e o feriado de lQ de tular é o conterrâneo de con� com' um telefér- fecçõeS, malhas, aceSfJ6-

fé, da morte e ressurret- ma�o (Dia ido Trabalho)_ Ingo, Werner E tig�nio neo, até as' alntenas. o' ,r1?S, calçados e decora

ção de
.

Cristo. Pensemos sexta-feJlra, será. comemo- Zulauf. assunto. voltou a baiila no ção, Ge:Q.te daqui deve

Nele ao presentearmos e rado no prõpno día 10 FLUTUANTES _ O eTG tlnal-de-semaua, .�.
' pintar pOr lá, com certe-

coníraternlzarmos. A to- de m4o. ßDtend!é:!-��' "Laço Jar'aguaensef' mar-
.

NO CINEMA - "A Mis- Z8.

dos uma Páscoa Feliz, CHORINHO NOVO ['.� :'/(:ou::',prêßença il� EúlUmo: são", filme premiado com " "HI�'v-er- ""com o coração aberto, Feliz da vida com o nas- �inal-tl�-semanja, elJn Blu- Oscar e Palma de Ouro' O'
com amor e paz. cimento do Ricardinho, o menau, na 5l! Festa do no 'Festival de Cannes,

NA- SCAR _ Quarta-feira �timado casal Ricardà Cavailo. jII A Dalcelís, estará em cartaz a partir
.

.

prõxíma, 22 de abl',ll, às (Kátía da Silva) Bartsch.
. $egundo � ,'di:r!eto�1 de 18 de abril até. dia 23, , Castilho

20h, na SCAR, o Concert-Q Foi no día 7 de abril, no Célio e Dalva Crístôvão, no Cíne Jaraguá, às 20h

de Víolíno e Plé1j1lo, com Hospital Jaregua. Tam- prepara-se para ina;ugu- 15. Parte .do filme foi ro-

Roberto Hübner e Lucy- bém felizes os avós Eggon riU" no dita lo de
...

maio dado nas . Cataratas do
Nosso astimado José

lllaIfY de SOUZiéll Costa João (Laura Doníní) da uma nova loja; desIai . fel-- Iguaçu..
.. .

.... .

'Castilho' Pinto, colabores

Leão, que nplteSeDtarão SiJva; e arnesto Uh Har- ta em Chapecö, no Oes'- D.R.O.P.E.S _ :Em maío dor emérito do "Correio

obras ide consagrados nack) Ba�Sch: -. Nossos te d� Estado. • Jaraguã' do Sul vél\l ga-' (do Povo", ,funcioná>iiô

eomposítoses, Ingl!E!S$los cumprimentos.', EM GUARAMIRIM: _'.lá Mal"' a maior acade�a público .federal aposén

a Cz$ 30;00 (adultos) e BALLET _ No prôxímn. circulando convites para de natação de Santa Ca- tado e que em maio pró

Cz$ 15,00 ,P,ar.aJ estudan- dia 24, sexta-feira, às' 20
.

a inauguração do Centro trina, Aguardel. /ii vei,
. xímo comemora 45 'anos'

tes, Será um, esp;táculo horas, espetáculo de' baf�-
. Empresarial de 'Guararm- lando a ativa junto ao de jornalismo, completou

de alto nivelo .

. let no Clube 'Atlético Ba- ., rim,
'.
dia lade maio,· às Fómm local, o Escrivão no dia 7 deabril, 7() anos

BEIRA RIO _ presidente ependi, pelo 'Corpo de. 18. horas. É uma' obra Judicial Amadeus �-, de idade. Uma data pera

Roberto Madrid, ao Bei- Dafnça Ma111a de� .. C!iro,. que engrandece a ,comu- Iud, ser' assínaladà e registra·

ra Rio, lembrando o baí- de Blumenau. Em se' ia- nidade empresarial do FESTIVIDADES Nos da, pelo muito que tem

Ie comemorativo aos
. 15 Iendo em Baependi, o c1ur

; vizinho município. Para- dias 25 e 26 de abril, a
servido a comunidade.

anos do clube, dia 8 de � reab_'-e no día' 2 dê bénsl, ' '"'f! Festa da Matriz São," Se- Castilho é autor do livro

. maio, . sexta-feira, às-
.

23 maio a sua boate, agItali-' TEJLE��RICO _ Muiito bastião 'e dia 25; na Soei- "Da Terra e do Cosmos"

horas; com o Grupo 4� do as' noitadas dos 11-· embora esteja) ainda no edade Desportiva e Re- lançado em agosto de .

R�denl;ão.
.

AS reservas ná'ls-de-semana.. terreno espeeulatíve; e- creativa Amizade, Baile 1977, que reúne seus es··'

de mesa já estão sendo NO DAREHM.Ä.,·- Ö ; en- xiste um zum-zum dlzen- de Rainha com a
.

Banda critos públíeados na ím-

feitas pelosFones 72�0413 gertheito tlorestel
'

IngO do da posSibilidade futu- Lyra pottlerOde.·' prensa do sul do País..

e 72�0980. A promoção. Paulo Robe, deverá' inte-
,.' Nestas festiYidades de

deve marcar época. .

grar o Conselh de Ad Clube 2' d J h
8.

8 "18
páscoa, ele�,recebe o ca-

FERIADOS _ :e bom ano- m\nistração' doO Departa-- . e· un I . Vlala a
.
faSlla rin,ho dqs familiares que

tar, para tirar suas dúvi- mento Autônomo de Re-
-

'. vêm abté.içá..1Ö duplamen.

d'as. O feriado de 21 de cursos HídricOS e Meio- O clube de casais 2 :de tow com a. PM de Brasfr
te. Parabéns confradel

abril {Tiradentes} _ ter... ,. Ambiente (DAREl-IMA), junhó, fiHado aO :ßaepen': lia, .onde· serviu dê' elici-
.�.

,�a_-_fel_r._:a,_'_se_rá_._an_te_cl..:.p_a�d_o_"--=h�·g:.:a=d:.:.o_. .::.a_.:::S-=ec:.:r:.::e::ta::::n:.:·.::.á�..::do dí, 'viajou quintá-feira p.a· ente, motorista 'aO 'Co-
.

ra Brasília .fazendo 'o mandante da' PE ' ào- :tem-
.' trajeto de ida Navegari- po de se1;l, serviço mili
tes-Belo Horizonte,

'-

via tar:' Na �� felra paSsadÇl,
Varig e de lá até a Capi- comentandô à

.

aventura
tal Federal, de ônibus, em que Se meteram, ficou
de o:nde deverão retar� patente' que muitos deles
nár no' próximO dia '20. ainda não haviam viaj��
Os bolonistas -estão sendo do de avião, motivOs por
ciceroneados,

.

pelo .

.

dep. .

que redomendou(ise' qtle'
federal Artenir Werner," cada medroso se munâ de
cOm passeios pelos arre-- ,'''galdinha ·Ue 'p:lás/tiCô" .

. doreS e possível contato Não é Jacaré?
do bölonista Lincoln Ris-

<'

Carinf)oso
A ROUPA INFANTIL

-

UM BRILHO NOVO E DlFER_�:NTE NA MODA

INFANTIL.

J61as, rel6gios, pulseiras, anéis, alianças,
,

. prataria, artigos em ouro e tudo o máis· para
"

presentes Da ,.

Relojoaria avenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas na 9.

João.' e Maria

PAGINA 02

O ponto elegante de. vestir bem os seus pim
polhos. Agora na Marechal 'DeOdoro 819, a sua..
espera, sempre com ,as últiIilas novidades. BAR E PI!TISCÀRÍA .

Procópio Gomes de
·Oliveira. 227

VeDha
.

saborear... os

nossos petiscos: m0e

la, cor.açio, fr'1ta e ri.

GATO BRANCO

Mamãe Coruja
_ ,Seus f8h�' �r.eQem uma' loja s6 para eles.

tola Mamle Comja o 'castelo de, léu relzinho e

,

sua ,prtnces1nha. Enxovais pára bebê;' roqpas, iD-:
fanto-juvenis, perfumes, bljouterlaá, artigos para

. •. prellentes.
..

'
.'

,

.

R�a Bai'io do Rio Branco 168 _ Fone 72�0695
.-

' .

.

ou-

Barão do Rio Branco, sala 4 .

. FONE: 72.2607

Sorv.eteria' ,K· ....·".D·'e·l'.I'C·".1·a"
'

.

�

.. ", �m �araguá do Sul, uma no�a OPçã� 'p�ra voéê. .' ...

.I! . en. a, comprove e usufrua das saborosas sensações Kl-Del1cia.

�ua Joinvllle :0:9 2.680;._' defronte da Arw�g; �celtamos e�comendas para festas, aniversários -c8samentó e

Junto ao :Mércadão Malhas:
. ".:.,'

.' ,fOS ,acontecImentos.
,

'.

.

,

' s
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'Churrascária Boi Grelhado
Venha saborear o, .melhor churrasco na brasa

da cidade, com o melhor acompanhamento. Tu-
.

do.feito na hora.. com sabor inigualável.
Atendemos d1anamen� das 10 às 14h e das UI
às, 24 horas; Aos doming.os, cardáplo espeQ,laI.

Getúlio Varges 48'8, 10 andar. (ao lado do Sup.'
RiachuelO)

,

,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE iJARAGUA 00 SUL

O Doutor Artur Jenichen- FUho, Juiz de Díretto
,

em Exercido. na 'lI!- Vara da Comarca de J'al"a

" guá c;lo, �ul, J3stado, de Santa Catarina, na Forma
da Lei Etc ••• , ,

' "

, ,
.

FAZ �BER .e ,tc>dQs quantos o presente edí
,tal de citação, com o prazo de trinta (:)'0) dias,
virem ou dele <::o1}heçimento tiverem e- ínteres
sar possa, que por parte de ARNO GUSTAVO
e ANA FUSI RAMTHUM, brasileíres. cásados,
residentes. e domícílíados à Rua Reinoldo Rau,

I
n.o 256, nesta cidade' e Comarca, através de seu

. bastante, procurador; advogado DIl. Reinoldo
Murara, (01, requerida a ação de USUCAPIÃO
N° 9.630, para aq:l;lfusição do seguinte umévelc,
Um terreno urbano sem benfeitorias, com a

área de 181',5(i)IíI2', dístante a' 57 metros da esqtrí-"
na cem a Rua 19, Reínoldo Rau, travessão dos
tundes com 15;00 -metros em 'terras dos reque
rentes ARNO GUSTAVO RAMTHUM e ·sua mu-:

, lher, estremanod pelo lado direito com ,12,50
metros em terras de Harry Buchmann, ,e pelo
ladO esquerdo com 12,50 metros em terr-as de
Sebastião Rocha, DES'PACHO DE FLS: 1&_ Be-

"signo o dia 02/06{1987, às 14:00 horas, para t'er
lugar a audiência -Q!nteriormente designa-da,
cumpridas as demais determinações já e'xal"adas.
Em, 29 de setembro de 1986. (as) ARTUR'JENI�
CHEN FILHO _ Juiz de Direito em Exercício na

1 ª' Vara�. E, para, que chegue aO conheci'mento
de, todos os interesados ausentes, incertos e des

conhecidoS, foi expedido o presente' editàl, que
será publicado na forma da lei e"ôfixado no lo
cal de costume, ,às portas do Fórum, correndo
o prazo de 15, dias, para contestarem, quere�do
à contar da sentença que justifica-r a posse,' sob
pena de serem tidos como verdadeiros' os fatos
alegados pelos' autores. 'Dado e passado- nesta

cidade de Jaraguá do, Sul, aos, vinte diéÍs� do mês
de novembro dã an0 de 1986. Eu (Jurema Wulf

Bardagna), Escrivã designada. o subscrevi.'
ARTUR' JENICHEN FILHO

Jutz de Direi'to, em E'4er'd'cto

Fab.ricanfes
.

"

CMI aprova ioversit di' sntitlo el:' ditas' nas
Jaraguá do- Sul-Rio' de lernentos e uma colisão,
JallJ.e-�o,' recentemente). acdntecídas "nas ruas

impIantadas. .Ineíesíve as g:e.nri�'q'u·e l\1arkIu�rd)t
floreiras,. defi:Fonte a re- Walter Marquardt e íme
dovíéría, fOFam retiradas diações do Posto Marcol
paira .que as\- manobras la..
des õníbus sejam feitas A ' Comissão, de Trân
sem problemas e perda sito, está renovando os

de tempo.
'

'Seus ' membras, findo o

A CMT, desconsiderou mandato dos atuai's, até
o pedida para a implan- dezembrO do

.

prróxímo
-

tacão de lámbadji na rua ano. Ela é integrada pe
\Augusto Míelke, pela i:: lo secretário. de Planeja..,
noportunídade cl.a' medi- , mento e co,ordenador A
da, todevia .aprovou "es... R>stiâes Panstein '(mem
taciOriamento', exclusivo bro 'na:to� e pelos. re]l>re�
defronte os hotéis da ci-' s,entantea da secretaria
dade, pera embarque oe' de Ob.ras e Viação, se

desembarque de hóspe- cretaría de Plalleja.-men-'
des, sugerida pelo veres- to, Assocíaçãõ Comercial
porl Errol Kretzer.E a e Industríal, Corpo

'

de
Delegacia de Polícia a- Bombeiros Voluntários,
presentando Q reletöríe Polícia Militar, Delegacia.

de acidentes do mês de RegÍ'onaI dé PolFcia, Cá
março, informa que dos mare de Vereadores: Clu-
31 registrados; 28\ foram be de Diretctes Lotístas,
sem. vitimas e 3 com vítí- ,Asso.ciação de Engen
mas, .sendo dois atrope. nheíros e Arquitetos. e,

Milter· conlirma' 3 milbões I JS ���!� _co\:�:!�a:. e trans-

C,Dofec,ções

A Comissão Municipal
de Trânsito, em reunião
extraordtnäría _ a última
Com Os atuais

'

mtegran
ies, que, encerraram. man.
dato � decidiu pela al
teração dó sentido do

� trânsito em duas ruas. do
centre urbano da cidade.
A rua Padre Pedro Fran�
,ken (onde locelízem-se. a

agência dos Correios e

Rodoviárãa] I obedecerá
o ,sentido Getúlio Varg�
/Epítácio Pessoa (ínver-
so do atual), ao passo
que a rua Felipe Schmidt
hoje com sentido duplo,
passará para mão única,
sentido Epítáeío Pessoal
Getúlio Vargas�
Estas alterações estão

Sendo 'processadas para
atender 'prnneipa,lmente
as manobras e saiÍdas
dos ônibus interestaduais
que fazem 'as linhas Ja
raguá do Sul-Säo Paulo e

no e, Meio..Ambie-nte, de
termtnou que sej� dada
príorídade- a reivindica.
ção de Jarag1:1á do Sul;
no qUe' tange' tI liberação
de recursos para, a ampli
alçãO, do sistema de a
bastecimento de" água,
como construção do no

vo reservatório e exten
são da rede

"ua'oba

_
Se' você .quer ter uma PRONTA ENTREGA no centro de POR·

TO ALEGRE sem custo algum, fale <:enosco. Temos uma pron1linha
com ,mals de 1.00 revendedoras ativas, esper.,do� s�as cri�ões'
Aceiitamos mercadorias em consJgnação e reanz� acertos

semanaiS.

. PossUimos mais de 8 anos �e experiênCia.no ramo de confec

ções e functonandfo com pleno êxito junto·a vártas fábrlcas.
, Voluntários da Pátri'a, 595 salas 808 e 809 ,

Foile: (0512) 25-2662 � PQrto Alegre ,.... RS

OPPU'S
. Vídeo Clube e Locadora

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINPO
'BONs FILMES� DRAMA, OO�DIA, SUSPENSE
DO JEITO QUE LHE CONVEM, NA OPPU' li '

·,TEM� SÃO 1.400 nWLOS A SUA DISPOSIÇA.

Ratíftcando a ;impbrJ
tânci€b de seu· relaciona:
mento político com 0 de
putado Luiz Henrique da
Silveira, Líder do PMDB
na

.

Câmara pederal; o

prefeito Durval' Vasel já
pode sen.tir Os efeitos de
Sua ,recente' viagem a

Brasília. ' É que o Minis
tério do Interior, atra:v-és '

dó titular 'Ronaldo Costa
Couto, atendendo as pon
(l�rações do, MuniCípio,
vai liberar' Cz$ 3 milhões
a fundo pelldido, pai"a fa
Zé)-r> frente aos poo�·uízos
dos pelas enchentes, o

corridas em meados de
fevereiro deste ano.
Luiz Henrique infor

mOu também que o mi-'
nistro 'Deni Schwar1z, d0
.D.elSeIivolvimentb UXba...

AÇÃO SOCIAL
O deputad0' Ademar

Duwe entregoU' na ma-'

nhã de. seg'lilIiada-'feira,
dia 13" a, Pl:ção Sodal de
Jaraguá 'do" Sul, cheque
na. impol'tâncta .de" Cz$
25.500,00, que' cmrresp@J!l"
de a· segunda parcela do
o�v�o PFó-Cr.ianlça"
qUe-

' totaliza para 87,
Cz$ 437.274,5ti'.-

lói:da'd'ec s,anitária
A qaarta" unidade ,sa

nitaJ!ià· munici�1 (postà
de saúde'), foi inaugurada
oficialmente na manhã
de 'domingö", 12 de abril
no Conjunto HabitaciO
nal da Cohab em Três
Rios do Sul. A' unidade"
que entrará em operação
no dia .21, próxima terça
feira" terá dois médicos,
e.nferm�ra, sectetátia e

zelà:dcira: O seu funciona-
.

mento êlar-se-â em uma

das reSidências do C0n�
,junto, 'adaptada para tal
finàlidade.

'

Membros da,
.

comuni
dade beneficiada e auto
toridades 'municipais pre-'
se�cia{am <> ato inaugu�
rat 'Estar' unidade sanitá- ,

Fiä é a quinta implanta-
da pelo atual governlo '

municípal. 'As demais lo
calizam-se na Vil<;!. Lalau,
Vila Lenzi e Nereu Ra
mOs.

Faça ou renove a sua
assinatura do

"Cõrreio-' do Povo';
'Você é- ·esp.ecial para nós,

Fofo

PaTO _, SOM • VlDm

l!!IIIe 72-1201.
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Edital 15.396 de 01.04.87

Luiz, Carlos Betont e Abi
gan dà Silva.
Sie, brasileiro, solteiro,
Operário natural de Joín:
ville, neste Estado, domi
ciliado e residente na
'Ilha dai Figueira, ,nesta

NASCIMENTOS »

Dia 24/março
Vitor, filho Luiz' (Olga)
Ribeiro.
Dia 21/nUJjrço '

Denis 'Ezequiel, filho
Tarcísío (Eleanir) Maurí

, cio..
Sra. Relinde Mahnke Ola 021abl'lJI
Marschall, Sr. �lson.Nol- Elaine, filha Vitor (Ma
teneo Bastos (Kitte), Sr. dalena) Pellens; Ana Lú
R�dolfo Reck" Sr. LUIZ da cia, filha ,!Antenor (Ire-
SIlva (M�ssaranduba). ne) Símplícío: Valquíria
Dia 2Q de abril Martli, filha Waldiemar
Sra. Marília Hafermann (Marli) Stelein.

Campos (Crícíúma), Sr. Dia 03!éljtir!1
r

Norberto Píazera, sr, Ivo Michele, filha Bruno

Kupas e Sr: Luiz Medei- '(Marly) Drews; Adriano
ras. filho Fidélís (Walli) Dö-
Dia 21 de abm ge.
Sr. Sigolf Schünke, Sra. Dia 05/abrIiI

Ecy Mascarenhas de J\l- CarloS, Eduardo, filho
meida (Lapa), Sr. Raul Paulo, Ademir (Onílza)
Marcos Marschall, Sra.' Florlení.
Edla Lange Weiss [Sch- Dia 06/abril.'

,

roeder), Sr. Pedro Sten- Crístíane, -

filha Carlos
ger, Sr. Hilário Tríbess, Alberto (Maria José)
Laurtta Inês Tepassé, Raiter; Adriana, filha jo,
Dortval Kanzler, Sra. Ge- sé J(Bea\t'r:i�) Eger; Ate
ta iKobs ( GItuetzmacher, xandrs Jôsé, filho Lourí-

,e� i Blumenau; Gaibrlei va] (Maria Theodoro]
Ferna,dQ, filho ,Jackson Schllemberg; Willian
(Rosane) Ramos (Fpolis,L Carlos" .filho Márcos
Dia 22 de abril {Naira) Corrêa.
sr.' Claus Arildo Gon- Dia 01/àbrll

çalvés (Ria. do SÜ:I), Sra. Ricardo Filho, filho Ri
Anita Stirlghen, Sr. 'AI- cardo �'(Kátia) Bartsch;
mir Malheiro, Sra. Zilda Tiago, filho Teodolindo
Guenther, Rogério 'Kra- (Sandra) Zangh'eIini; 'Ta--
wulski. tiane Janaína, filha Ju-
Dia 23, de abril . randir (Fátima). Vieira.
Edílson Schm6ckel (CurL Dia. 08/abril
tiba), Sr. ArliRdo Doege, Camila Raquel, filha Or
S�. Jorge Luís pereira, lando (Fátima).· Dias; Ca
.'Lounival Jose tre�ss�, rina, filha Antônio (Mar
Sra. OdUa VO'lkmann, lide) Barbi;. Rafael, filho
Jocélia Panstein, Mafyra Edésio (Inês) Scherer;
Lizziane R�iser. Mauro, iilho Valdir fE-
Dia 24 de abl"1l deltraut) Minatti.
Sra. Ellen . AnderSen Dia 09/a'WU '

Prodöhl, Sra. Wally Po- Jackson Luís, filho JOsé
rath Siefert, Sr. 'Waidir Pedro (Elenilda) Maestri.
Junlçes, ,Sra. Ivone KIu- Dia 10/abm .

Qe, Evelyn Maria, Stein- 'Josineia, filha Lauro (É
snäber, Gerson Kitzber- deltraut) Zinke
9'er Ezequiel SchneIder Dia li/abril
(Lontras}. Elia, filho Bernardino

-,' (Mar1iina) Marcelino.

ANIVERSARIAN1fES

Fazem anos hoje: 18
Sr. Adão Maba Srta. Lú
cia Helena Gonçalves,
srtéol. (Ranise Crístína
Vailatti,;, Srta. Crístíene
Marquardt, Sr. OsmarDu
tra, Sr.' Elvira :a. Voigt,
Sr. Carlos Mehler,

.

Sra.
Wilma LuiZ6' Sansan
Correa, sr, Adalberto
Engelmann (J11e)' e Mar
celo Karan (Fpolís].
Dia 19 de abril

CORsertos ' '�e brinquedos
Iataguá do Sul'possui agorà oficina especta

I1zada e exclusiva dos brinquedos Estrela. Con
sertos, peças e aceS'6érios, Traga seu brinquedo
Estrela para recond!1cloná·lo na AV. MAL.
DEODORO 226 (��tz)

CORREIO DO POVO PÁGINA 04

roo Ela, brasileira, soltei-

,ProclaRlas de Casamentos' .��� dXI;�,r'R��t�:1 g:d���
MARGOT ADEUA GRUBBA LEIL\1ANN. Oficial do R.,_ 'neste Estado, domícílía

gístro Civil do lQ Distrito da Comarca 'de Jaraguá do Sul. ó-. da e residente em Jara--'
tado de Santa Catarína, Brasil,. faz saber que compareceram em' h dístrí
Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, li fim de se guazin o,

. neste ístríto,

habilitarem nara casar, os seJtUintea: filha de Paulíno Jesus de
Bairas

'

e de Irma
.

Maria
de Baíros.
E<U.tal 15.404 de 1004;81

Roque' Edmundo MüDer
e Rita de Cada de Sou
za

Ele,
o

b�sileiro, 'solteíro,
bancário, natural de
Perätíba, Píratuba, neste

Estado, domícíläado e re

sídente na Rua Leopoldo
Malheiro, ,15 ,apto. :;03,
nesta cidade; filho de
Otmer Müller e de 'Nely
Sybila Müller. Ela, soltei
ra, b:tasl\lira ,oolconis-'
ta, natural de Laurenti

no, neste Estado, domicí-
, Iíade e residente na Rua

Joínvílle, i nesta oídade.
filha de Francisco de >

Souza e de Terezinha de

Souza, .

Editàl 15.405 de 10.04.81
Hermillio

.

CaJrdozo e Adrt

élIlai Azevecto Rocha

Ele, brasileiro, sol-

teiro, estudante, na-
.

tural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e resi

dente em Garíbaldí.. nes

te distrito, ülho de João
Hen:mliO Cardozo e de

. Esidir Pereira Uma Ela,
b:rasileira, solteira. pro
fessora, nàtural de Ma

fra, neste Estado, domi

clLiadai Je residente em
.

Ga'Jrtibaldi, neste distrito,
filha de Reovaldo Quas-.
que Rocha e de Mary A

zevedo Rocha.
'

Edital 15.406 de 13.04.81
Homero, José de OUvei;.'

ra Brito· e BenJJide Pos·

tal.
Ele, brasileiro, divorcia
do auxiliar de enf�rma

g:e�, natural de poranga
ba, São Paulo, domicilia
do e reSidente na Rua

João Píccol�, 166 , �tó
306, nesta cidade, filho

de AbiliO José de Brito e

de Maria José de Olivei
ra Brito. Ela, 'brasileira,
solteira, natural de DOu

tor Pedrinho, neste ,Es

tado,. comerciante, dO

miciliada e residente na

Rua João Píccoli, 166,

apto 306, nesta cidade,
filha' de Constante Postai

e de Linda postai.

E para que chegue· ao
conhedmento de todos,

o

mandel passar o presente
Edital,. que será publ1cado

o pela linprellsa em Cartó

rio, ,onde será afixado du

rante 15 dias,

o e spa c h ·a n' f e L li c i 'o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DI;<) QUEM LHE OFERECE o MELHOR
EM .ATENDIMENTO. ,

'

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA. JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26..,... FONES: 72-1261
72-2078 , ,

FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE. .
.

.

cidade, filho de Arnoldo filha de Ermelino Souza:
Betont e de Anna Balsa- dos Santos e de Felícída
nelli 'Betoni. Ela, brasí- de Coelho dos Santos.
leira, solteira, protesso- Edital 15.400 de 08.04.81
ra, naturaJ de Guarami- Nelso Luis Engelmann e

rim, n�ste Estado, domí- R� Sch:ne1der FeusteJ:
ciliada e residente mi· Ele, brasileiro, solteiro,
Rua Bahia, 53, nesta 'ci- pedreiro, natural de . Ja
d�deirl f/Uh/a! de Claudío raguá do Sul, domiciliado
Manoel Ferreira da Sil- é residente na Rua Car
va e de Donzílía Maria los May, 30, nesta cidade
da Silva. filho de Helmuth Engel
Edital 15.391 de 08.04.811 mann e de Maria Nico
Ce1so Dirceu' Maku1ssens letti Engelmann. Ela, bra
,� Be�ete GeS!se1' sileíra, solteira, operária"
EIe, brasileiro" solteiro, 'natural die Schroedar,
operãrío, natural de Rio llieSj\e Estado, domicilia
dos Cedros neste EStado, da e residente na Rua
dom\ik:i)hado e ; residente Germano Wagner, 447,
na Rua 196, n- 315, nesta nesta cidade, filha de .

cidade, filho de Cândido Augusto Feustel e de '

. Mauríssens e de Ines Gerta Schneider.
Poltroníarí. Ela, brasilei- Edital 15.401 de 09.04.81'
ra, solteira, operária, na- iAnto�o Alegtli Neto e

tural de Guerermrím, nes- ,

Neide I,Te!reZI.nba Alvai
te Bstadô, domiciliada e Ele, brastleíro, solteíro,
r�dente na Avenidel servente, natural de �
Marechal Deodoro 205, tonío Prado; Rio Grande
apto. 01, nesta cidade, fí- do, Sul, domiciliado e re

lha de Pedro Gesser e de sídente em Schroeder I
Ji�lena; Wunschewskê em Schroeder., neste Es-
Gesser.

, .tado, filho' de Anselmo
Edital 15.398 ae 08.04.81' Alegri e de Mathildé
Pedro Grimes de Aguld!a Marsilio Alegri. Ela,' bra-
e. Egidia Meurer. s'iLeira, solteira, costurei-'
Ele, brasileiro, SOlteiro, ra, natural de Taió, neste
industriáriO, natural de Estado, domiciliada e re
Santa Cecília, neste Esta- sidente na Rua João Pes-·
do, domiciliado .e residen- sOa, nesta cidade, filha
te na Rua 623, nO 82, em de José Pereira AlveS e

Jaraguá-Esquerdo, neste de Rosa Romani
-

Alves.
d.fI,trito, filho de Pedro EdJ.tal 15.402 de 09.04.81
Walmor de Aguida e cie Udo Neumann e Rosemé·
Laurecy Grimes de Agui- ri Lourenzettt
da. Ela, brá:;üleira, soltl'!i- Ele, brasileiro, solteiro,
irar! falrmaceuti�a, . nlatu- lavrador, natural de Ja
ral de Santo Amaro da raguá do Sul, domicilia
Imperatriz, neste Estado, do e residente em Ribei
domic:isl�ada e residente rão' Grande do Norte,
na Rua. 623, no 82, em neste distrito, filho de
Jaraguá - EsquerdO, neste Alfredo Neumann e de

.,

di�trito, filha de Leopol- Laura Erdmann Neumann
do Meurer e de Maria Ela, br�siileira, solteira,
J�sten Meurer. costureira, na:tural de
Bdlital 15 . .399 de 08.04.81 Jaraguá do Su:l, domici
José Acácio Rosa e So- liada e residente em Ita
lanlge Apiaredida Coelhol', pocuzinho, neste distrito
dos Santos,

" filllja de Arciiio Louren
Ele, brasileiro, solteiro, zetti' e de Ana Sevegna
operário, natural de Guà- ni Lourenzetti.
ramirim, neste Estado, Edital 15.403 de 09.,04.81
doriliciliado e reSidente Pedro Pereira da Silva 'e
na Onélia: Horst, 530 Enlidi�' J'e&us de BatrOs.
nesta cidade, filhó de JO- Ele, brasileiro, solteiro,
sé Francisco Rosa e ,de operário, na t u r a I de
Meli'ta V. Rosa. Ela brasi- _ rtaäó., Itaaópolis, neste
leira', solteira, operária, Éstado,' domiciliado e re

natural, de Ponte Alta,' sldente em Jaraguazinho
neste Estado, domiciliada neste distrito, filho de
e residente na Rua João Pe,f��dimo PßreAra db

____- ....,..... __;___----K::::le::i::n,!..,....:4::::5�,.......n=esta cidade, Silva e de Idalina lÜbei-
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Marechal Deodoro, 5,01 _, defronte o Colégio
São Luís.

Lanchonete . Bisney
No tradidonid. endereço �, Marechaí . Deodo·

.do, um aplblente ,dlf6'ente �a o bate, papo
amigo. Sob neva direção, oferecendo opções em

, lanches, bebidas,' apen'tlvos, sorvetes. sempre
CQm bom ,atendlme�o..

·lmub.i.Uária Cidade,
Creci -�o '"í114/86 _ protocolo. Av. Mal Deodoro
60LFo�e 12-2812 '

,

., VENDE - COMPRA - ALUGA '

'_ ·1. c� com Ü4m2".na Vila Itajara, Rua B-6.H.
_ 1 terreno com 3' 063m2, na Ep. Pessoia, px.
Çllnloa BubI.

' , , '

_ ,I tt$Teno com 337m2, rua Sap,tiliia'Rengel., I
da Figueira. t"
_ 1 casa eom 90m2, rua ' Donângos Demarehí,
Vila Nova.
_ 1 casa com 150m2, Rua Ângelo lSch1ochet, px. '

Beíra Rio.
' '

_ 4. casas com .OÕm2 'câida, na Ilha da Flgueira.
_ 2 terrenos com 600m2 cada, na Vila I'ta!jara.
_ 1 terreno com 150Om2, (ru.a Domíngos Rosa,
MOlTO do Boa Vista.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MuNICIPAL D.E
JARAGUA '00 SUL

'

DECRETO N° 1 .464/87
Declara de Utilidade Pública o imóvel
de 'LANDILA KANZLER MEYER.

O PREFEITO. MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, no uso de suas atribuições e nos termos
do Decreto-Lei Federal N° 3.365, de 21'.06.41;
D E C R E ·TA: '

"
,

'Art. 1'0 ,_. Fica declarada de Utilidade Pública,
- para fins de desapropriação '

por via' amigável
ou judicial" o imóvel territorial de. propriedade
de LANDILA KANZLER MEYER, com 2.308.16m2
'Situado à Rua �'9 ., Lourenço Kanzler, nesta ci

dade, transcrito nesta Circunscrição Imobiliária
sob N° 42.708, possuindo as conírontaçeõs. e

medidas constantes da planta anexa.

Art. 2° _ A parte em questão passará a inte

grar o Patrimônio Público Municipal, na cate

'-goria de bem .de uso público especial e destina
se à ampliação da Escola Municipal de 1° Grau

"Albano 'Kanzler".
Art . 30 _ As despesas decorrentes do, presen

te ato correção' por conta de dotação própria
do orçamento Vigente. , '

"

'

Art. 4° -'- Este Decreto entrará em vígor na data '

de Sua publicação, fícendo revogadas as dispo
ções em contrário.
Jaraguá do Sul, 07 de abril de 1987.

Jaragué do Sul, 07 de abril de 1987.
DURVAL VASEL _

�lto Munldpjal

APROVEITE E FAÇA t}M BOM

NEGÓCIO CONOSCO.

,,'-"

PÁGINA 05

_ O deputado Vilson
Souza enviou ofício ao

Ministro da Previdência
e Assistência Social' Ra
phael de Almeida' Maga
lhães e ao presidente do
INAMPS; Ezio Cordeiro
pedindo a" intervenção
nos hospitais São José e

Jaraguá, de Jaraguá
.

do
Sul. Os nosocômíos sus-

penderam o atendimento
no día 31 de março, dei
xando a' comunidade a

mercê do' atendimento
'hospitalar prevídencíérío.
Vilson considera um ab
surdo tal situação, "onde
o segurado paga e' 'n,ão
tem direito de ser aten-
dido".

'

I Congresso Lojista terá presença de redro .Ivo Campos
Em encontro mantido tadual. Da mesma forma, Governador confírmou a

com o governador Pedro quanto à descentraliza- sua presença no encer

Ivo Campos, a Federação ção de órgãos, sugeriram mento do conclave, às
dos Clubes de Diretores que o CEAG/SC atue ein 19 horas do dia 23 de
Lojistas de Santa Catari- «cada microrregião. E maio, no Clube Atlético --

na pediu uma maior par- -além dessas sugestões, Os Baependí,
ticipação da categoria diretores lojistas solicita- De Jaraguá, paltt'icipao;
na admínístração, tanto ram ao Governador a ram da audiência o pre
na composição de comis- intervenção junto aos sidente do CDL Ivo Ewald,
f/ões de licitação quanto órgãos, íederaís no senti- .o presidente do Sindica
na direção de órgãos. O do da . .descentraliza:ção to do Comércio Varejis
presidente da Federação, das ações da Sunab e da ta Bruno Breithaupt e o

Lothar Díeter Maas, em Cobal e, ainda, que Pedro empresário Ildo Domín
nome dos 86 'clubes de Ivo insista junto ao GO-- gos Vargas.
/ Diretores Lojistas do Es- verno Federal para a

tedo, apresentou essas definição de uma, polítí- JPMDB val- fun'darsugestões como forma de ca econômica sem prejuí- ,

.

,

buscar uma maíor ínte- zos aos setores produtí
gração entre a socíeda- vos e que se -promova a

,de e o Governo. Pedro, queda das taxes de [uros.
Ivo considerou essa ini-' GOVERNADOR EM
cíatíva Importante, pois EM JARAGUA DO SUL

A umao das JPMDBs
o Governo estará mais Durante o ,encontro, da réjgião.' NOrdeste do
seguro em suas atitudes. os lojistas convidaram o Estado avançou .maís um
Os empresários apoia- governador, Pedro Ivo.'

passo importante no 'fi
ram a compactação de Campas, para o> XXI .nal de semana, quandoalguns órgãos do - Estado, Congresso Estadual, do foi realizada

'

em Guara
como forma de reduzir Comércio. Lojista, marca- ,

mirim a primeira reunião
gastos públicos e morali- do para :0 final de maío. dos presidentes da enti
zar a administração es- em Jaraguá do. Sul. O dede nos municípios.
HOSPITA;I$: ºEPUTADO PEDE INTERVENÇÃO Partíclparern do encon-

EM JARAGUA DO SUL
' tro, realízado em depen-

dências da Câmara de
Vereadores ,representan
tes das JPMDBs de Gua

'rami�, JOihville, Â�-'
quarí.: Jaraguá do' Sul,
Garuva e Barra Velha.

OS 'AUTOMOVEIS NOVOS AUMFNTARAMTRINTA POR,CENTO.
MAS OS NOSSOS VElCULOS, USA DOS AINDA NÃO ó

Instaladura
"

E'létri'ca

ASSOCiação

,Dentre as. decisões to.
madas, figura a formação
de uma comissão com o

. objetivo de . Visitar ou

tras JPMDBs da região
que não estiveram repre
sentadas, como São Ben-
.to do seí. Sãô Francisco,
do Sul, Massaranduba,
Corupá., Campo Alegre,
Schroeder e, Piçarras. No
mês de . maio idêntico
encontro .acontecerä em

Jaraguä do Sul, em. data
a ser mareada, quando
poderá ser criada a AS-
sociação Norte Catarí
nense da JPMDB.

A comissão que estabe
leceré contactos com jO-'
'vens dos 'muniCípioS não

representados no en

OfIlIIiro de Guaramirim,}
formada 'por Nilson By
laardt ,(Guaramirim), A
maríldo Passos (Joinville)
JOSé Moreira Filho (A-
re4:tUari) e Cláudia Regi
na Murara, de Jaraguá
do Sul.,

"

';I

IStalação elétrica de baixá e alta tensão, montagem
de painéis.

Rua Fritz B.artel 610 (Vila Baependi) ';

Fone 12-:1429

"

, . -

-e-

·f9n,es 7�-11�'1, 7�-lgg5 e 72-2614."

Dr. Altevir A� ..Fogaça, Júnior
Ora. Osvalina Vargas ,Rodrigues

ADVOGADOS

Rua DoJIiingos da Nova 102 _ Fone, 12�0498
Jaraguá do Sul-Se .

.
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ESTADO DE SANTA CATARI*
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL

.
,

ESTADO DE 'SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNiCIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N° 1.463/87
Fixa o preço da pavímentação 'à paralelepípe
do para o trecho que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAÇ.iUA DO SUL. no uso

da atrrbuiçãe que lhe, é conferida pelo ítem XXIX do artlgo
70, da Lei Complementar N° 5, de 26 de novembro de 19'1':>,
,e de conrorrmcade COJIl' o disposto da Lei Municipal Nu ..•••
699117, de 22 de dezembro de 1977;

.'

DECRETA
Art. 10 .... Fica estabelecido que o preço por metro quadra.

do reíerente a pevunenteçäo à paralelepípedo, .dos ímóveis
especíncados no EdItal de Custos N° 12/81, de 07.04.81 será
de .Cz$ 240,00 (Duzentos e quarenta cruzados) o metro qua-
drado. .,

Art. 20 .... O preço fixado· no artigo anteríor obedecerá as,
modalidades de pagamento' fixadas no 'artigo 12, da LeI Muni- ,

cípal N" 699/f7, de 22.12.17, pela Lei Municipal N° 945/83,
de 29.. 12.83, pelo Decreto NU 411/77, de,22.12. 77 e pelo De
creto N° 907/83, de 29.12.83!
Art. 30 ..... Este Decreto' entrará em vígor na data de sua pu

,blicação, revogadas às disposições em' connano.
Jaraguá do Sul, 01 de abríl de 1�81.

DURVAL VASEL, IVO KONELL
.

'

Prefeito Municipal Secretário de Admínístração e Finanças
........•EDITAL DE CUSTOS N° 12/81

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul atra
vés da Secretaria de Obras e Viação e da Secretaria de "

. Planejemento, d i v u 1gap e I o presente Edital os
custos relativos as' obras de pavimentação à paralelepípedo
da Ruà 349 EGIDlO VlCENTE . DE SOUZA e esclarece que
os valores abaixo especíücados constituem tributos estabe
Iecídos pelo Código Tdbutál'io M�cipal e Lei Munícípel
N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983; gue versa sobre o.m-

.

tríbuíção de Melhoria, regulamentada pelo Decreto N° ...
'

.

901/83, de 29 de dezembro de 198�', e é devida ,por todos os

proprietários de iIÍlóveis beneficiados por obras públicas ..
a). MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem' Os seguintes serviços técnicos e com

os custos abaixo especificados:
ELEMENTOS

EDITAL DE LANÇAMENTO No 11/87
A PREFEITURA MUNICIPAL DB JARAGUA

DO SUL, divulga através dó presente Editäl 'os
-lençementoe referente a pavimentação à para
lelepípedo da Rua 60 _ JOAQUIM. FRANCISCO
DE PAULA, de acordo com o Edital de Custos.
N° 11/81, de 01 de abril de

' 1981 e o Decreto
N° 1.462/81, de 01 de abril de 1981, sendo que
Os controntantes ficam lançados de acordo com

, a relação anexa. A cobrança será efetuada, pa
ra cede propriedade, 01 (sete) dias após. ii exe

cução -dos serviços.
01 _ Cenira R. Mareolle 63,33m2 _ Cz$ 15.199,20
02 _ Reni Augustínho Coelho

.

116,61m2 Cz$ 28.000,80
03 _ Waldemar Melchert 61,00m2 _ Cz$ 16.080,00
04 _ Artbur Fachini 95,00m2 _ Cz$ 22.800,00
05 _ Rosalha Tisse Demathe '

. .
"

5O,OO� _ C�$ 12�OQO,00
06 _ Darei Demathe 124;00m2 ...,.. Cz$ 29.160,00
01 _ Arthur Demarchi 112,61m2 _ Cz$ 41. 440,80
08 _ Antonio Correa 86,00m2 _' Cz$ 20.640,00

.

09 _ Wilmar José'Hömer'
.

.

1,33m2 _ Cz$ 1.759,20
10 _ Osní Schmitz 18,00Pl2 _ Cz$ 18.120,00
11 _ Osmar Oscar Nagel

.

18,00IIl.2 ...: Cz$ 18.120,00
12 _ Marcus Möhr 166,61m2 _ Cz$ 40.000,80
13 _ Marcus Möhr 33,33mi -:- Cz$ ,7.999,20
14 _ Adernar Gl'im e Outros «: ,

.

110,OOm2 _ Cz$ 40:800,00
15 _ Reínoldo Würges

251,33m2 _ Cz$ 60.319,20
Jaraguá do Sul, 01 de abril dé 1981.
DWVAL V�EL ..... Prefeito Municipal

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. Total
01 _ TERRAPLENAGEM: 'Es-

Caivação, carga, transporte 372m2 J��65 5.;4'49,,80.
02 _ PAVIMENTAÇÃO:
2.1. _ Regularização e com-

pactação do sub-leito . . 312m2 3,,65 1.357,80
2.2. _ Base; Material de areia,

aquisição de materiais e execução . 312m2 24;30· 9.039,60
2.3. .... Revestimento: Parale�-
pípedo, meio-fio, transporte e .

e execução .'., 312m2 121,10 41.281,20
03 _ GALERIAS DE AGUAS 'PLUVIAIS:, .

.

3.1. _ Tubulação: aquisição
.

"de materiais e evecução 312m2 51,50 19'.158,0P.
3.2. _ Caixas Coletoras: aqui
aquísíção de materiais e exe-

cução
' , �'12m2' 7,31 2.141,64'

SUB TOTAL_.J.... ; �.. .. : .. Cz;!; 85.028,04
ADMINISTRAÇÃO (5%);... . •... '. • ••••.• Cz$ 4.2514�4TOTAL .•• 4 •••••• •• • • ••• ".. • •••••••• Cz$ 89.219,
04 _ CUSTO TOTAL: Cz$ 89.219,44 (Oitenta e nove mil, du-
zentos e setenta e nove cruzados e. quarenta e quatro centavos).
4:1. _ Area à pavimentar igual 312m2
4.2.' _ Custo por m2 igual Cz$ 89.219,44 dividido ,372m2 igual
Cz$ 240,00 (Duzentos e quarenta cruzados).
b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO. .

E beneficiado a Rua 349 _ Egtdio Vicente de Souza a partir
do seu, início no entroncamento da rua 36 _ José Emmendo
erfer até o seu final.
c} CONTRIBUIÇÃO DE MEUlORlA

.

A Contribuição de Melhoria será cobrada, por propnedade,
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
igUéil Custo Total. c

.

O
.

recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro

Municipal.
.

,

'

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGU'A DO SUL, 01 de

1981. '. .' .'
'., , .. J';':: '

DURVAL VASEL _ Prefeito �uniClpal
ARISTIDES PANSTEIN _ Secretár�o de Planejamento

_

AFONSO PIAZERA NETO ... Secretário de Obras e Viaçao

PAGINA' UD

. ESTADO DE SANTA CATAIUN�
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ

.

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO. ,

.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, divulga através do presente Edital os

'

lançamentos referente a pavimentação à para�','
lelepípedo da Rua 349 _ EGIJ?I� VICENTE D�
SOUZA, de acordo com o Edital" de. Custos N .

12/81, de 01 de abril de 1981, e o Decreto N° 1.463/
81 de 01 de abdlde 1981,. sedo que osconfro�-,
tantes ficam lançados de acordo com ,a relaçao
anexa. A cobrança será efetuada, pera cada pro
priedade, 01 (sete) dias após a execução

. dos
. serviços. .

.

01 _ Sérgio Moser; 53,61m2 _ Cz$ 12,.880,80,
02 _ Jaime de Souza 35,OOm2 _ Cz$ 8.400,90
03 _ Jaime, de SOuza 35,OQm2 _ ,Çz$ 8.40.0(00
04 Construtora Jaraguá Uda '

-

.

.

53,67m2 _ Cz$ 12:880,80
05 Antonio' Roberto J. Fontínelli

-

35,OOm2, _ -Cz$ 8Aoo,00
06 Ind. Artef. Borracha Wolf Llta

-

35,93m2 _ Cz$ 8.623,20
Jaraguá do Sul, 07 dê abiil de 1981.
DURVAL . VASEL _ Prefeito MunJ,c1pal

.
. ';!" •

Arrez vermçlhe: cellblte é prieridade
.

A produção 'de· arroz químíco, à bass . de her

írrígado ocupa' posição de bicída, com resultadOS
destaqu,e na economia do positivos acima de 90 por
município. Todavia, a al- .cento,

.

ta incidência: do arroz O arroz vermelho; in

vermelho ' vem preocur, " f��,' o �g�ônomo LaU"

pando a extensão' rural rindo Goedert, pode �e.r
que tem no seu combate controlado com herbící
uma das prioridades. Há da, na dosagem certa. e

días, na propriedade de' com a enxada
.

rotatlva

Adalberto Píccoli,' em (microtrat�r), cujos
.

re

Santa Luzia, foi realizado sultados tem s� .marofes
um trabalho de controle tado muito pOSltlVOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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í (),)i._j: �S1'ADO\'1?E:;SANTA CATARINA
-, '0" " �F.EFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO, SUL

.;�;,'Z21J�;[j�1:::f�;�f.;\ f ; .[�i��R:r�e�o d�' !t�:entaç�o à .pàralelepípe-
., '" ''C'(' \<; ./ , .,Jjo �ra o trecho que' especíüca. _.,

'

k� ��y�,��,;",A? P�l:ff�E!J9;[.�NrCIPAL DE JARAGUA DO SUl..' no uso

",,;f,,��:;:::,�, ttä �trJbu�çao que lhe é conferida pelo item XXIX.do artigo
���o._:-,_ .. __ ",10��.da..Lei.Complementar N° 5, de 26 de novembro' de 1975,

'. .

e de conformidade com o disposto da Lei Municipal Nó ... '.
�
_-._--'. __ . ,·-6�9177r·-tie·22 de· dezembro de 1977;

,

� D E C R E TA:' ,

I
:i �,íh:' Ae�,'.':.;z !\r�"}�j-J�ica estabelecido que o preço por metro quadra-

,-
-

.o.t��;��"J ;<f,'�.,:'9-� ��!:�}�p.�:e �,.�vimentação à paralelepípedo, dos imóveis
,;;,.,z���e,el1i,lfl,Ça�O_�,fl?- EJiitéll de Custos N° 11/87 de 07.04.8-7, será

de Cz$ 2-40,00 (Duzentos e qúarenta cruzados). o metro qua-
drado. -.

.'

:f�,®'<�)'A��.2� _:,0: pr�ço fixado no artigo anteríór �bedecerá as
.. 'l1i,ôdahdades de pagamento fixadas no artigp 12, da Lei Muni-

i
;.""'l ,,�, ,.c�.pal �o" 699�?7; ct.e 22.12.77, pela Lei Municipal N° 945/83,

'1 .P��,.", +,.!ide- 29.'1·2.83i'�lo Decreto N° 411177, de 22.12� 71 e pelo De-

--�--,.:.�. �'''Gr-eto-N(L901/ß3"dé 29.12.83. :',
-�,__-,_'_ '

.. _Art. 3�,_ ,Este Decreto entrará em vigor na data de Sua pu-

< •
blícação, revogadas as disposições em contrário.

"; � .�' i:, Jaraguä do Sul, 07 de abril de 1987.
DURVAL yASgL IVO KONELL

.

. .. .
.

ß ."� ,.�r1t�j!9,;;}������ipjll' -Secretárío de Admínístraéão e Finanças
.

c ,,,>-, .' ._. "', '1' -k ,;.; ".' "

••••••EDITAL DE CUSTOS NQ 11/87
A i;Pr�foe\�1.!la., Municipal de Jeraguá 'do· Sul, 'âtra-, ,

.

-.;,"', r v�s o

da
..Secretaria

'

.. �e Obras e Víação, e da Secretaria
U ;<.).", de Elaneja'fnento, .: dIvulga pela. presente EdHal os

custos .re!�tivo.s as obras de pavimentação à paralelepípedo
. d�. Rua,:-60 .10AG)UIM ·FRANCISCO DE PAULA, e esclareçe'
",,;:qu�' os;'Va}ores abaixo especificados constituem' tributos esta-

',,"� " .... dbêl'éc�OOSk::pel?':C�igo Tribuárto Municipal e Lei Municipal
� ,:"",�;'::c':'· ,,���945/83;'.d� 2Q,de dezembro de 1983, que versa.sobre Con-

� o,tr-à":. j,;:;,�"; "tribUiç:M de' Melhoria;' te�lameÍ1tàda pelo Decreto N° 901183

j ,de�29, ,de dezembro âe 1983, e é devida por todos OS propríe
� ;;�mfV(r m<:táiios'. .{le',4móveis" beneücíados por obras públicas.
�

,

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
i ;0!J.t';�iÀs;!'"bras'reoítipreéndem Os seguintes serviços técnicos' e com

, � ,.
ps c.o.st6s' abalxo. especificados:'

.

.1. ':�:jY;'�i���:�?���,2: ," . QUAN;IDADE P. UNITÀR,lQ'P: Total

�. '.

:..,,, �"�f h',�'l"ERRAPLENAGEM Es- .

� :[:r\�;! i' ;' ,.V"iíçã'o.;�'C:argá; transporte
"

i
.

'!!l'\i';,,,i,.,;' ",�. 02·'.� PAVIMENTAÇÃO
, ·,i;;:;\t, � ::(,:; 2;1'�, '::._;; .:Regularização e

.

com-

i\I,' . pactação do, sub-leito," .

ii
��:<>" �� "2�l2::; 2.:.�Base: Materi�l de areia

� .
aqllisição de materiais e

• ��.. ", .. -�"... ,. "exeCuçãO' ", . --

.
,,, ,."c .... ,�,� r7",2 ..3,.c �_,ß..ev:�"sÚ��J].to: Paralele

pípedo, meio-fio, transpOrte.e
execucão .

2.600m2 127,10 330.460,00
,;�.9� ,_,. .GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
'!�3�L:;;'�Júpul��ão: aquisIção.

'

de materiais é execução 2.600m2 51,50\ 133.900,00
3.2:,:'..;: Caixas ·-Coletoras: aqui
siç�o, 4.e:" IAa�eri,?iS e execuçã-o 2.600m2 7,37 19.162,00
SUB· TOTAL ;' .. ',':.. . , Cz$ 594.282,00
ADMINISTRAÇÃO (5%)

'

Cz$ 29.714,10
.

"J�",'FOTM i;;,.. U"�';'''' ••••••• ;..... Cz$ 623.996,10
04 _ ÇUSIP/fOTAL: Cz$ 62:;1.996,10( Seiscentos e vinte e

, três mil, novecentos e noventa e seis cruzados e dez centavos).
="=::::.:::: ',;��-1,;"L:: �:. A!,�'�à�p�vi�eJ].tar igual 2. 600m2. Custo por· JIl2 igual

� Cz$ 623.996,10 'dividido 2.600m2 ,igual Cz$ 240,00. (Duzentos
� .: .

>, (-,;e qttafenta-,êrilzados). .

.

fi ii;;Jé·,,:,bl Dê,LjMUAÇAQÓO TRECHO BENEFICIADO
:1 E beneficiad-o o 1Jl"echo da rua 60 _ Joaquim FranciSco de Pau-

�. la, a pratir do entroncamento da BR-2.80 até o entrocamento
11 da rua 43 _ Maria 'Umbelina da Silva ..

,

� c) "CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA .

fj' A Conttibui.ção de Melhoria será cobrada, por propriedade,
ii IevalldP"Se êín, conta ii testada das mesmos .

--

ii Fórmiiíà�' t�stada do lote multiplicada por '1/3 da largura do

!! .leito da Rua ,multiplicado pelO' custo do metro quadrada
â igual Custo Total.

.

� O TecQlhimento da' Tributo será diretamren:te ao Tesouro
i, MunicipaL
� PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, 07 de
"

' 1987..�
.

" '.,
..

! .
D�:V:-M VA�EL _ prefeito Municipal ,

.

ii �' L/\R.lê:pD�� ,pA,N�r��N,,-, Se�retário de Planej�llilento
.�

.. ,

.... :A;FONSO PIA:ZERA NEto __ Secretáríp de. Obras e Viação
_f�,_�:,-�",=" __ ",� __ ,_, __ " .,- .. _

_. ��...,,_�:..
.:�.',�t-.:;; .'-. ,- -,' '�o.- .�'_J_ '., •• "

2.600m2 14,65 38.090,00_.

2.600nl2 3,65 9.490,ÓO

2.600m2 24,30 6:;\ 180',00

t
_

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA 00 SUL,

.

.

.

EDITAL DE CrI:AÇÄO
O Doutor ARTUR . JENICHEN FILHO _ Juiz

de DIreito em Exercido na l' Vara da Comarca
de Jaragu� do Sul, Estado de Santa Catarina, Da'
forma da lell., etc... .

.
'.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
de citação com o prazo de vinte (20) vinte dies,

.

virem Ou dele conhecimento tiverem e ínteressar
possa, que por parte de ESTEfANJA SCHAT�

. TNER, brasileira, viúva;' do lar, residente e doo,
miciliada à Rua n" 22, .,.. Ney França, nesta,ci-
-dade e Comarca, através. de seu bastante procu
rador, advogado Dr. Reinaldo

. Murara" foi re

querida AÇÃO DE UStJÇAPIÃO N° 8.. 88�, para
"equísíção do seguinte _ ímóvek., Um terreno ur

bano sem benfeitorias, com área. de 835?00m2,
situado no' lado ímpar da Rua' nO 22._ Ney Fran
co na cidade de Jaraguá do Sul, fazendo frente
com 8,61 metros com aRua n«. 22 _ Ney Franco

, travessão dos fundos' com 8,61 metros com terras
de Roland Ii. Dornbusch, estremando, pelo lado'
direito com 99,46 metros com terras da requeren
te Vva. Estefania Schttner .�. pelo lado esquerdo
com 94,50 metros com terras da Rede Ferroviá
ria ,Federal SIA. DESPACHO DE FLS. 73 everso:

Chamo o processo à' Ordem, Trata-se de uma

ação de usucapião; propósta , por Estefania
Schattner. ,Compulsando-se os

';

autos, verifica-se

que a audiência de justificação prévio, realizada
em daat de '25 de agosto de 1983 (fIs 29/29v) não
se revestiu das formalidades previstas em leí,
,Com efeito, um dos eonírontante-a Rede Ferro
viária Federal ,SIA, não fói citada pera compere
cer aquele ato processual, sedo que o petítórío
de fls· 42, embora deferido, neo pode prosperar,
pois o Código· Búzald é claro ao determmar que
os confinantes devam 'ser Citados para compare- i

cer à audiência de [ustíficação prévia (art, 942; �
II), fluindo o prazo para contestar, a partir da ;
intimação da decisão que declarar justificada a .

possa (art, 943, do CPC). IN CASU, taí fato íno-:
'

correu. Assim, "nas ações de usucapião, as cita-·:
ções recomendadas pelo art; 942 do CPC devem
se efetivar anteriormente à

.

audiência de justi
ficação preliminar de posse, -sob pena de' nulida
de do processo" (IN PAULA"Alexandl'e. O PRO-

.

CESSO CtVIL A LUZ DA JURISPRUDENCIA, FO
rense, volVlII, pág. 75, verbete n° l(L366). Des
tarde, anulo o presente feito a partir da realiza-

'

ção da audiência de justíficaçãO' prévia, inclusi
ve, designando a data de 27 de outubro de 1987
às 8h:;Q horas,· para renovàçãó daquele ato Ci
tem-se

. pessQalmente, com a advertênCia conti
da na 2\\ pàrte do art. 285, <lo' CPC; aqueles em

cujo name estiver ·transcrito o imóvel usuca

piendo, bem como os cónfinantes, para compa
recerem, querendo, à audiência, ficando cientes
de que o prazo para ofereCimento de contestação
começárá a fluir da \intimação dà sentença que'
considerar jtistificadai a

.

posse. 'Determino tam-,
Mm, a citação editalícia, cam prazo de 20 (vin
te). dias, de todos Os réus ausentes, incertos e

desconhecidos, sendoque a 'mesma é válida para
todos os atos do prOcesso. Cientifiquem-se por
carta, os tepresentantes das Fazendas públicas
da União, Estado e MuniCípio. I-se, inclusive o

representante do Ministério, Público. Jaraguá da

: Sul, 18 de março de 1987: (as) SORAYA NUNES
.

LINS _ Juíza Substituta em, exercício. E, para
que chegue ao conhecimento. de todoS os inte
ressados . ausentes, incertos; e desconhecidos, foi
expedido o presente edital, . que será publi�ado
na forma da lei e afixado no local. de cOstume,

n? átrio do Fórum, correndo\ o prazo de 15
dIas, para contestarem, qUer-endo, a cantar da
sentença que justificar a posse� sob· pena de.
Serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
pelos. autores.· Dada e pasSadô· nesta cidade' de
Jaraguá do Sul, aos 23 dias ciO' mês de maTço' de
1981. Ein, (AdQlpho Mahfudi), Esci"iv.ão Judicial,
o subscrevi. .

ARTUR JENI,CHEN FILHO
Juiz de Direito· enr exercício

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ÁUREA MULLER GRUBBJ\" Tabehã

.

dé Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul" Estado de S. Catarina, ,àa forma da

lei, �tc. ,
'

_ '

'

F� saber a todos, quantos 'este edita! Virem, que
se acham neste Cart6rio para protestos os t�tulo� c911tra:
AFR Servíços Contábeís

: Ltda, ,," Rua Flofiano
"Fretberger, S/N, nesta; ,Al Almeida Rep. Ltda.,
Estrada' Rio dá Luz II, nesta; Emílson Borba,

. nesta cidade; Elton Luiz Tíbes . da Silva, RUa
Getúlio, Vargas, 49; nesta, Irío Krutzsch, Tres
Rios do Norte, nesta. Indutex Ind. Textil Jara

guá; Rua Victor Rosenberg, .' 400; José Carlos
.

Cesarío, Estrada Schroeder I, nesta: Luis Car-
,

los Chaves, Rua ';;,73, nO 781" nesta; Malhas Hal
ley Ltda, Rua Eusebio Dípowy., nesta, .Renato

Gilberto pranzen, Rua ;,192 '_ Goiás, nesta.
,E, COrDO os dites devedores não foram encontrados.

e ou se reeusaram .a aceitar a. devida íntimaçãe, faz por

iatermêdío do presente edital parI:. que os mesmos com

l1ateçam Doste. Cartério, na Rua' Artur Müller, 78" no

prazo da lei a fim de liquidar o �eu' débito 'ou então
car razão por que o não' faz,' sob pena de serem os referi
�os títulos protestados na forma da lei, etc.'

, Jaraguá do Sul, 15 de Abril de 1987.,
Äurea Müller Grubba _ .Tabeliã de .Notas !,:.

..)ficia1 de Protéstos de TItUlos dil.Coniãn�a de J.do Sul'

.... "

,,,..·1

CODlercial :Flbriani
Acaba de receber grande quantidade de mäqutnas
de escrever portáteis OLIVETTI.

Preços de promoção.

, Rua Venâncio da Silva Porto _ Fone '12-1492
Jaraguá do Sul

.,:
.

.• 'r'

Revele seu filme ii cores e ganhe desconto de 30%
.mais uma ampliação, d� 20x25 e um álbum como

brinde.
.

XEROX':" APENAS Cz$ 1,00

Foto Center - Galeria Dom. Prancísco - Sala 05

OCULOS?"
_.' �a.s lenteSpagtle .

"

,

'JOALHERIA.A PEROLA
"

, .," -'. 'OTICA MODERNA.
'reinoIdo' ra�,289

AGRADECIMENTO

Ä-gradeço IB SaAtia
Clara por uma! graça)'.
,recel}J.da. (E.P.P.)

JARAGUÁ:30�OSßEM'I�IDOS. ,

,"" .'�. - - .) ,-
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.. ," , ·1

',í�l�i�� ,
.

. - J
, / . �

MiILAGROSA, Virgem
,

.

" do Rosario de Pom
péia .

_ Acolhe-me sob
a Vossa proteção e

i

amparo. Em prová. . do
meu afeto para Co
VOSCO, ofereço-VOS es

ta luz, que acenderei
todas as quíntas-Ieíras
em VOssa' honra.' Con
solai-me. em mínhas
alf1�ções Ie pela' ventu
ra. que tivestes 'em

hospedar Nosso Senhor'
Jesus Cristo. Interoe-

.

deí por minha família.
so(t{n1endo:-� "

\ em
nossas 71ecessidaid'ßS e

concedeí-me a. graça
-

que Vos peço .(Pede-se
a gr�â). Coração Eu
carístico de Jesns, ro

gai por nós. Reze um

Pai Nosso ein inten
ção da pessóa que lhe'
deu ,a novena e uma

,

Ave Maria à Sag\rada'
Paixão de Nosso Se
nhor Jesus Cristo.' Re
,za-se -esta

.

oração no- ,

,ve (9) qutnta-feíras se

gundas e
_

acende-se
uma vela na hora de
rezar. Mande _ publicar
assim que' receber a

graça. Nota: ES,ta. mi

�/grosa 'oraçãô conoe-'
de a' graça' da nona
quínta felra P\>f I!l�is
difícil que ela seja.

",.' ,I', Por várias graç�s al-
cancades. Marlene.

��------------��--�----�'

, 1

_" r

,... : -v .

l'
r� !

, "'''':,'
\

� \'. \.' \

Um' toque de amor. D.' '!Or� -ar quem você
:

ama. Decorações, búqué$, arranlQs" plantas oma- ,

,

ménta�, coró�s. �o� ,enJregà, a'��ti�iç111o. !

Casa das Flores
. ')

Relnoldo Rau ' 606 .. esquina, .cem '.' 'J:04o Piccoll.;

V. ND'i

Um terreno lQteam. Ce�1ieIiári:o, proa, ,WEG II
com 400m2.' '.", J ,;.,.
Um terreno Rua JOinviU� 338m2. "

'

Um terreno Rua 25 de julho com 'i,5Om2 .

Um terreno Rua JOinville com 2.Q60m2.
Um terreno Loteern..São CristQvão· com 400m2.
Um terreno Loteem, Schmi«;lt prox. WEÇi' I c/513m2 J

, Um terreno Vila Sandra com �m2.. ,

,
'i

Uma casa Rua, Thomaa FCQ .. de GóeS com 180m2
com piscina.

'

,
.

"

,

i "

Uma casa em Jaraguá Esquerdo CQm 105m2
Uma 'casa na:Vila Lenzi cO!p WOm2.
Uma casa na Rua .Sta. Catarina . c�1D;J130m2.
Uma casa no .lcteem. FlaviO com 85m2. '

Uma casa ,lateral rua 'Joipville COm 120m2.
;

Umá, cesa Rua Marina Fructuozo, €,om., 11Om2� .

Apartamentos em constn.tçã9 DO � E�ifíc�o Carva

lho, próximo do Hotel Itajara, ,em .díversos tema- .;
nhos e condições. _' ''''. i

Rua Reinoldo Rau 6.1 _ Fones n-1390' e 72-2321
_ eRECI 643-J.:

lancho.nele.· é Sorveteriâ,�·,ringuil, "

!
-,

, '

.�:." ,':"
.
�.

t�!' ., La��es, pizzas; p�uscos. sory.etes' '.�� ����
r. ATENI)EMOS POR ENCOMENDA, PA,sTE1.ÃO' 1'."

;;..'� ... ",.. ,�

Rua Angelo Rubtní, ,1110 -'- BaNa do Rio' Cerro
Fone 72'-2UU':" JaragtÍéi�do Sui!S<C.

'

Para nós, seguro não é só "garantia: .. de, riscos
•

�
.

":",' 1. . , ': ,_ ,;' _""
t :

.. ,
,

Seguro- 'é·

Preslaç.ão> 'de �$erviços .. �.'�
,

�
-.

-
_,o c _';.

,i,_ Consulte'- nos :
.. ;:: :"".>�:,;.'::i,;::Lj�·�

;

�J
!
1

I'
I

I

'::... ::.
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Jaraguá do Sul _ Semana de 18 a 24 de abril de 1987

COMARCA DE JARAGUA
JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE

. JA.RA.GUA 00 SUL
EDITAL DE PRAÇA

O Doutqr. Artur Jen1chen Filho, Juiz de DJrelto
em Exercicio na I' V.a:da Cõin.arca de Jara
guá do Sul, Estado �e Santa Catarima, na! for-
ma da Lei, Etc....

.

.

FAZ SABER (em resumo, ert, 687 do CPC) o,

Seguinte:_, Venda em l' praça:_ Dia 04/maiol
.87, às 09:00 haras. '_ Venda em 2ª Praçat., Dia
.,25/Maio/81, às- 09:00 � horas, ,por, quem mais der
e . maior Iance oferecer . ....l. LOCAL:_· Edifício do
Fórum desta Comarca.c, Bxecução n'? 10.721 _

çxequente:· ALCIDES CARDOSO. Executado:":"
FLAVIO ROQUE NUMA LENZI.-" BEM A SER

·

PRACEADO:' 19)_ Um terreno urbano, conten
do a .áree de 392,00 metros quadrados, constan
te do lote n9 .50, sito nes.ta, cidade, localizado
no lado par da Rúa.-323_ Marcelo, Barbí, dís
tante de,354;00. metros da esquina com à Rua
288_Otto, Mayer, . fazendo frente com à Rua.,
323--Marcelo Bàrbi, em 14,00 metros, coincidin
do com o alinhamento predial, travessão dos .

fundos com terras de Oscar Carlos otio Na-

gel e Imobílíéría Lenzí Ltda, em 14,00 metros.
estrema. do lado direito com o lote, n9 51 em

28,00 metros,
.

e do lado esquerdo com o lote
nQ 49 de Getúlio Nilo Nogueira Lenzi em 28,00
metros. Registrado nesta Comarca sob no •••••
R-3-11.910,' ficHa 01 livro- 2RG, ava'liado em

Cz$ 90.000,00. Nos autos não consta qualquer
ônus ou recurso pendente. Dado e passado nes-

ta cidade de Jaraguá do Sul, aos �'1 dias do mês
de março do ano âe mil_novecentos e oitenta e

seis. Eu, � Ado1pho Mahfud], Escrivão Judicial
o subscrevi.

, . ARTUR -JENICHEN FIUiO
Julz ,"e Dlrelto em exercIdo

'

,

Foto Nortelândia 'J .tda,
R.. VeüDclo da SOva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica
.

Franza Ltda.
Raa HelDz Malmke' 210 _ Fone 72-1387

SpeZia �. & eia.
'

lida.
,SERRARIA E SERVIÇOS PE TRATOR

·

Madeiras para construção e serviços de trator
com

. profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 7"" _ Jaraguá Es

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

'IRTERIMOIEIS
Inlermediária de'
Imóveis tida.
-,VENDE-

_ 1 casa de madeira' com 100m2 e terreno com

S22m.2; ,px. 'ao, BOta,fogo. . ,

_ 1 c.a de ma.d.e1ra (pQnto comercial), rua Rio

Branco.
·

_ 1 tetteno com 492, rua José T. Ribeiro; px.
Indumak.
_ 1 terreno com 1.500m2, na rua 25 de Julho.
.... 1 apartamento com 120in2, Ediflcio Centenário.

.

_ Apa�ament9s em' coDl'lnlçlo em suaves

prestaç�.
Ro João PíccoU, 10.& - fone12.;2111 - JaragUá do Sul

PÁGINA 09

PRÊMIO PETROBRÁS DE
CONT:ROLE DE QUALIDADE -1986

CORREIO DO POVO
--------�----------------------��--

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A t DEM A R � S c H W E -I '(z E R

Clínica de pequenos e grandes. animais, cirurgias;' vacinações,
. .

.

raío x, internamentos, boutíque.
.

.

_

Rua Joínvílle, nY 1.178 .

(em frente ao Supermercado Breithaúpt)
Fone 1�-2840 _ laraguá do Sul - Santa Catarina.'.

.

. Confecções Sueli Lida
Vestindo, bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleçio aproveitando
as vantagens' do preço e crediário Sueli

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

. F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, 1'10 530 _ F. 72-2911 _

Jaragué do Sul _ SC.
.

Comércio de Pro,dutos
Têxteis Walter Ltda.

Compra e Venda de Fios Tut_ Cones de paPello e Plást1co, .

Retalhos de Tecidos e Outros Produtos, Têxteis.

Rua 213 de Agosto 3.412 _ Bairro Avai _ GUaramirim-SC.

Residêncía: 72-2520 _ Fone (0473) _, 71.-1217.

"
Persianas José Emmendörfer

.

L-Ida.

ZS
·ANOS
,1ge1 weg1986

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

Persianas José Emmendörfer que. são fabricadas com

lâminas de dura-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são esmaltades a fogo.

-

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

CodapreBeU materlaIB de COD8tru.çle Da

Ar te Laje ,�Jlaraguá
. Materiais de cODStrução e telhas colomals direto da Cer4mica Vlla Rica.

Aquecedor Solar da Funllula Jaraguá.

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

Temos o melhor e um bom preço.

. Rua Expedjc1on�rlo AntOnio Culos Ferreira 850 _ FODes 72-1011,

12-2834 e 72-1312 _ Juagu6 do SULSC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

POVO.
----��------�����--------------�----------��---

CO'RREIO DO POVO
Fundado/ Iü maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugénio V. Schoiöckel Jorn. Prof. DRT-$C
n, 129 e Dir. de: Empresa Jornalística n. 20. :r-"f�w
bro efetivo do Inst. Histórico' e Geográííco de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - DRT-SCn. 214/ -

84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Red�o AdJninütraçilo e Publlci�de: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 ....- Cr.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 -:- 89.2S0-Jaraguá do Söl-SC

Impresso nas
.

oficinas da Or,ganização
Contábil "A Comerciai'.' SIC Ltda.

Assinatura para Jaraguâ do Sul •••••••• Cz$ 200,00
Outras cidades ;................... Cz$ 240,00
N6mero A� • •• • • . . • • . . . . . .. ces 3,00
Nwnero Atrasado � ......•..... , Cz$- 4.00
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro- -

pal Propaganda. Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORl.

.Relojoaria ..
AVENIDA

As mais finas sugestões para presentes,
jóias, relógios, violões, troféus, .

medalhas e artigos de prataria estão na

. KELOJO� AVENlD,A
Na Mareclud e Da Getúlio Vargú

Funílaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

AgoJ,'a também aquecedores 8

,

energia 'solar.
z:

Ru� I"�lipe Sc�i"t, ';.79 � ,JiQne 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
O tréllllJporle carinhoso

.

Programe hem as suas.viagens de ferias e

recreeção." A "Canarinho" coloca à. sua dís-
.

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua
- frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ Fone '12-1422
Jaragu.á do Sul' SC.

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGU�RA PRJ:TA)

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA:: RUA JOINVllLE,1016- FONE (P4731 72'1101
ESCRITÓRIO: liUA cl;L. PRO�PIO �OM"$. !!9--FONE (0473) 72·001;6
.

'.' -

JARIIGuA 00 SUL- S'C
-'

Fotografias _ equipamentos de cine
.

,foto _ som e video.
.

Marechal Deodoro 3G2 Fone' 72-0181

. . .

. ,Lanznaster
o seu reloj0eiro

Jóias, relógios, alianças, cristais,' troféus, meda
lhas e presentes.

Marechal 3&4 .... PODe 12-1261

. pAGINA 10

"A História de nossa gente 010 pode, ficar só na saudade"
O Passado só é Importante se o tempo foi bem empregado.

ÇONFIRA A HiSTÓRIA ... Barão de Itapocu

HA 5'1 ANOS Francisco Modrock apresentavam
.... Havia-se cnado uma pendência, projeto de lei, dando nomes às se-.

entre' a "Brazil Coffee Company", de guíntes ruas: Venâncio da Silva Por
Paris' e o Estado do Paraná, É que o to, Vic� Rosenberg, João Pla�s-:
Ftresidente Affonso Camargo faz,ia' check, Tomaz Frencísco de Góes, Ri
diversas declarações centra aquela carda Hass, eBmardo Grubbe, Pas
empresa que rebatia as mesmas, afír- tOJ: Ferdínend Schlunzen, Felipe· Sch�
mando qUe' os descontos de promís- . midt, Eugênio Nicolini, Rodolfo Hu
sórías variáveis, diariamente, entre fenüssler, Quintino Bocaíúva, João
cem e ,trezentas mil libras eram ope- Marcatto, Guilherme Weege, Roberto'
rações emitidas pelo Banco do Esta-. Merquardt, Rua .Ioirrvílle, Jorge Czer
do com o primeiro endosso do Estado níewícz, Emílio ste.in, Augusto Miel
do Paraná,. conforme desejos do Ban-. ke;; Ney Franco,. Carlos May, Emílio
co do Brasil e que o desconto de .400 Piazera Rua dos Atiradores,. João
'mil libras era uma outra operação, Doubrawa., Henrique Marquardt, Rei
sujeite à realização do empréstimo ao noldo' Rau, Henrique Piazera, Pre
Banco do Estado. A "Brazil Coffee sidente Juscelino, Francisco Fischer,
.Company" conclue o seu desabafö, .29 -de Outubro, Leopoldo Augusto
dízendo que acederam ao pedido da Gerent e a Rua Mal. Deodoro da Fon
"United Press" para refutar as decla- seca passava a Avenida Mat Deo

- rações do presidente, "que nunca pe- doro da Fonseca. Era o desenvolvl-
_ dimos de acordo, que tomamos nota' mente da cidade que exigia a nomen
com prazer, do facto de ter o.Estado clatura das vias públicas; hoje nu

liquidado os empréstímos franceses, merades pasa facilitar a eSCrita pa
sobretudo depois de ter sido cQndeIh- ra o mundo lusitano..
nado,

-

pór tribunais, a cumpri-los, HA 22 ANOS
tendo sido sequestrado Os seus depó- .... Jaraguá do Sul era sede ROS dias
itos na "Banque Privée". Hoje; esta- 11 e 12 de março de 1965 do 2° Con
mos às voltas com a dívida externa, e gresso da Igreja Evangélica Luterana,

. tem. gente que acha que não se deve região de Joinville, com a comparên
pagar, 'ou simplesmente ignorar o cía de Pastores e Delegados das Co
sistema financeiro como FMI e Clube munídades ,de .Joínvílle,' pira:beiJraba,
de Paris. Pode? pode, sim! MaS veja o Guaramfrím, Corupá e São Bento do_
que aconteceu com' o choro de pín- Sul Após. a abertura do Concílio pe
tangas do presiden�e Affonso Ca- lo Presidente da Região, Rev. Pastor
margo, do' Estado do Paraná. FOi COIl Karl' Gehring, esté dirigiu palavras

.

denado por tríbunaís ínternacíoneís "de saudação aos vísítantes; seguindo
e sequestrados os seus depósitos. :Va- se a palavra eloquente. do sr, Pastor
mos .passar novamente por caloteiros Hendrich, de Joinville, que. apresen-
57 anos depois? tou brilhante palestra sobre o tema

.

liA tentação de Jesus" (S. Lucas 4,.
'_,o••HA 40 ANOS 1113).. ,

- Na Assembléia Legíslatíva, de-,. _ A ACIJs, por seu secretário E.V.
poís do retorno à democracia,' as reu- Schmöckel, de ordem -do Presidente
níões eram agitadíssiinas.O dep. Bía- Getrhard Arthuir Marquadt convidava
ss Faraco tratava do fornecimento de o Dr. Erich Harry Krause, Delegado

II leite ii. Capital e solicitava comissão Seccional da Imposto de Renda; com
de 3 a 5 representantes, pára estuda- sede em Joírívílle, para explanar
rerem as sugestões, Paul-o Fontes ho- nesta cidade as. :decentes alterações
menagêia 'o dr. Antonio. Bulcão Via- havidas na legislação do Imposto de
na., .que também exercera os mais 'e- Renda, às 9 horas no Itajara Tênis
).�.vados cargos do Estado. Esti- Clube e 14 horas audiências para os
velet Pi í: e s c om o presid.ente iI�teressado$ em casos pesSoais e' só-.·
do Regimento da Comissão Inter� ciOs da AsSOciação. .

Era a primeira
'no, dava. contas do trabalho .�té vez que issO acontecia em Jaraguá
então realizado e 'os·· deputados João pioneiramente.
Jose Cabral Oswaldo Bulcão Viana, HÁ fo ANOs
Barros Lemos e Artur Müller, assina- _o GovernadOr dr. A:p_-tonío Car
vam requerimento, pedindO informa-- los Konder R,eis, atual d�putado cons

ções sobre reuniões de professores tituinte na Câmara Federal> ipaugura-
.

por motivos políticos, o que foi apro�. va as' fáb:ricas II ellI; integrantes dö·
vado.

'

ParqlJe ,Fa'Pl'if Wég 'n' e, na �caslã.o
...; O Dr. Aderbai RamOs da Silva, uSava da palavra o Secretário .d.a I�- ,

GOvernador do Estado fazia visitaS às dústria e .Comércio, Dep. Sebastião
cidades de São' Francisco do Sul e Netto Campos e a bênção das 'instalá-

.

Jàinville e, no retornq, passa.:va ,.dire- çpes_ HcaYSlm._é!- cargo do ._Pa_ctre Ele-
.

tamente por Jaraguá do Sul, rumo à
_
mar Scheid e Pastor Egberto Schwanz,

Capital. -Pacr:-a .os que não saben;l,. () re- . r.epr�se,rita'l1-teß do- Clero, . d�s dua,s re-
.

tOrno sempre se' fazia por J'araguá, ligiões de maior predominância. em.
entrocamento rodo-ferroviário, por Jaraguá. O Governador níarcáva o

'Onde se chegava ao Sul, para Flo-' seu segundo äno' de governo maugu
irianópolis nu porto Alegre e, ao NOr- raudo important.es obtas em. Jara.�J:lá
te, para Curitiba. O atu.al treçho da do Sul, Além do Parque FabríI WEG
BR-IOl, entre_ Joinville e Itajaí el'a II, inaugurav� a· Rodovia SC-301'
uma temeridade. Estradas péssimas e: (atual BR-280), denominada de; R<Xlo�

. falta de pontes, a' principal' causa. vi'a Waldemar Grubba e o. Gin,ásio
..

". HA 30' ANOS' de Esportes "Artur Müller", velha as-

.. ;- _ Os vereadores Artwr Müler, Au- piração' da classe estudantil de nossa

gusto Sylvio" prodoehl, MáriO Nk'JIi- cidade. Obras que continuãJD- renden�.'
..

_�i� _Jos-=--.�asqualini, F'idélis Wolf e. do elogios ao e�-Governador. -

.-�" 'UAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Desti! Máquinas ·Uda.
ENTRE NESTA H o N D A DA MENEGOTTI Equipamentos para fábrica de doces de frutas,

. chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA. Destiladores de

,

aguardente e alambiques de cobre.
Rua Adél1a Fischer, 23Q' lRC}��via BR-280) . RQ.a· .Joínville, 433 _ Fone 72-t564

___F_.o_n_e_7_2.....-_29;_.. 9...,9_. J_a_r_a�g_uá d_o_S_U_l_....__S...;C;.:,.. .,;.;,._.,_,.-T
.,

...'

.. ,__ """",=__Ja_r_a_g_U_á_d_O_S_U_J SC��_�_�_

ADVOGADA
;'

.

Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras. - acidentes de trânsito - In

ventäríos - cobranças e advocacta em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone'72-2711

.

, ..

Escritório CootábU Garcia , .1

CRC-SC sob n9 0075

Escritas
.'

fiscais e' contábeis

Imposto de. Renda
Registro de Míçro-Empresa

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

. I

PERSIANAS • BOI • ES'. DE ALUMíNIO ....,

PERFLEX
�!JAJOINVIa:LE. 1839-JARAGUADOSUL"SC; ,,"

. FON.E: 10473172.Q1195 ,.': ,
.

Persiai1� �horizob.tais , e' verticais,
.' box parà banheiros, .

• '.
divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias _

\

e' cercas em .alumínío.
Consulte-nos! . Pone 72-0995'

ESCRITÓRIO JURíDICO

José Alberto Barbosa
,

Alexa·odre Dellagiustioa 'Barbosa
ADVOGADOS

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

Jaraguá do Sul.
.------��----------------------�--.�-�"�

. \
�

SUBA NA HONDA-

C H E GO.U A

,'rj:=:==��'
....... :- ... __ ·-.-IL-A.

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÀO.· CO
MERCIO DE

-

MOTOS, ASSISTBNCIA TECNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY.

'

� -,
-_ .

-. ..,'

II

PÁGINA' 11

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

-

�.,CURSOS PARA
,DOCENTES EM 81

. A Direção' de Ensíno da
:

'

; t9�
'.

.ucas, . responsável
pela Coordenação do

Pmjeto
.'

Descentralízado
de Capacítação de Re
cursos Humanos, está di
vulgando o calendárío
dos cursos de atualíza
ção de professores . da
Rede Pública do Ensino
de 'Pré-Escolar, 1° e 2°
Graus.. aprovado pela
Secretaria .

de Educação
'de Sttnta Catannel Ao

.

tOdo serão 440 professo
re� que- poderão' Se reci
clar e, concorrer para a

melhoria da qualidade
do ensino, ao mesmo
tempo que obterão pro
moção . funcional, por
merecimento, na carrei
ra de professor, de acor-.
do com o previsto nos

estatutos próprios
. O cronograma prevê
dez cursos. Um já foi re

alié7;ado em fevereíro,
Atualização em Tecnolo
gia . Docente' de 1 Cl e 2°
grau e especial. No pe
riodo de 11 a tõ/mato e

de ro a 14/ agosto, cur
so de . Atualização em
Escrituração

.

e Organís'
.

zação Administrativa ES!
colar; de 20 a 24/julho,
curso de Atualização e

Articulação. do' Pré-Es-.
colar -e 1° Grau; de 03
a 07/agosto V Seminário
de Especlalístas , em As
suntos Educacionais' de
21 a '25/ julho, curs� de
Atualização em Metode
logía do Ensino de 1 °

Grau; de 20 a 24/julho,
os cursos de Atualização
em Estudos Socials, de
Atualização para' Profis
sionais do Magistério de
2° Grau de .

Atualização
. pata Professeres sobre
Drozas que provocam
dependência; de 17 a 21/
julho e de 07 a 09/agosto
curso' de Atualização em

Metodcíogía da Educação
l1if�cia., Att'Vidad�s Rítmi
cas e Danças Folclóricas
para professores de 5f!. à
8f!. Séries; curso de Atu
a\irzaçãlo

.

Metodológãoa
para O' Ensino de Funda
mentos Históricos e Filo-
söíícos da Educação.

iNFORMATIVO ROTARO

O ; Quatro - Me,ia - Ci,'oco
FORUM- ROTÁR:lO
Realiza-se �o dia 4 do corrente, nesta cída

d:,. �'importante Fórum Retárío, nas depen
dêncías ,do Clube Atlético, Beependí, que reuniu
11 clubes da' região,' tendo como moderador o

ex�Governadör Pier Lorenzo MarcheiWi.· do
R.C. Joinville. O encontro teve a presença 'do
Governedor Genovêncío Mattos Neto. O ex-Go
vernador ligon Schultz desenvolveu interessante
trabalho relativo à Relações Interpaíses, o ex
Governador Remaclo Fischer enfatizou maior
conhecimento sobre a Fundação Rotáría e o futu,

�o Governador Mario de Sousa apresentou um

Importante enfoque sobre a "Pólio Plus", com a

participação ativa da platéia nos debates que se

sucederam. 53 companheíros se fizeram presen
tes, a maíoría acompanhado de esposa, as quaís
foram recepcionadas pela Casa da .Amízade,

<

Um almoço de confraternização encerrou o Fó
rum, reunindo cerca de 100 pessoas. De para
béns estão os promotores desse evento', que mar
cam a admínístração do Governador Genovên
cío Mattos Neto e o futuro Governador Marle
de Sousa � os clubes que se envolveram no

Fórum, que continuem a.'desenvolver o salutar.
hábito de debater importantes temas da atuá
lidade mundial.

Acompanharam' os debates, ainda, os sx-Gover
nadores Dario Macíele Jamil Salim Amin, assim
como o Comp. Carlos Antonio de Almeida' Fer
reira, ,Governador 1984-85 � Distrito 464, per
tencente ao'Rotary Club de Curitiba oeste, que
se deslocou da "Cidade Sorriso", pare prestigiar
o event�

.

O' "Leste", pela editoria de seu Boletim,"esteve
presente aos tràbalhós. O FORUM ROTARIO re

percutiu em todo .o Distrito 465. Parabéns.
NOTA: Antes da abertura do' Fórum Rotérío

foi prestada tocante homenagem póstuma
.

a

CleonesVelho Carneiro Bastos, através do Comp.
Remado Fischer.
DR.

.

JOÃO JOSE LEAL
O R.C. Florianópolis, em sua reumao de 9 do

corrent'e,' recebeu 'a grata visita do ·d!.. João Jo
sé leal _ Procurador Geral de Justiça do Estado
de Santa Catarina. O dr. João José Leal fOi Pro
motor de Justíça nas Comarcas de Palmitos, JOa-.
çaba, Mondai, e Brusque, assumindo a Procura
doria Geral a convite do Exmo. Sr. Governador
do Estado.
(Da Comissão de Relações Públicas 'do Dístríto
465, Ano 1986/81}

Posto . de Vendas .Marcatto
Chapéus,' bonés vízeíras, camisas. shorts,

.

bermudas e eerdas;
.

Em fre,nte à fábrica. _ Amplo estacionamento.
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FURGOES� FURGO�S: ISOTERMICOS- E fRlG0tiFICOSi
J�raguá Esquerdb ; Rqa. Dr. EnI'l:C:ó' F.e�l� ua - ,Folie:. '12:.;10711

.
,

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radara todos•
. Ven a conhecer.·

.

a linha Chevrolet 87.
Conheça ein -a,ossa loja a línhe Chevrolet 87, a maís completa do mercado,
Nós temos o Garro que você necessíta pata preencher as suas exigências.
Saia rodando 001D.' o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala;

Diplomata, Chevette ou Marajó.
.

Veja de perto- as 'novidades e as vantagens; além dos planos de
..

financiam�nto Iacíütados,

ELETRODOMESTICOS·UTILIDADES·MOVEIS· SOM· PRESENTES·BRINQUEDOS· BICICLETAS·CAMPING·
.: A_

•••�: ': -, • NÁUTICA·PNEUS·ACESSÓRIOS·AUTO - PECAS·MÁQUINAS· FERRAMENTAS

...... ac...órtol -eriiinai' e aisistên�ia téc

IIlCli autortada ARNO, WALITA, BRITANiA,
BLA.CK·

'

•. DBCKER, FABT, GE, E'LETROLUX
rAMI. PORNOS LYER.

.

A.v. Mal. Deodoro, 1.," _ PONE 72..2200

Juap' do Sul _ SC .

ELETROL.AR

C_mercial ,de Peças Lida.
OIade o HU' aparelho eletrodomélt1ço é tráta

do por téadCOI trebladoa Da fAbrica e o bom aten-

dIáI_to .' 1118 direito, HU.
.

Presunto., queiJOS, linguiças, hamburger,
klbe, a:ID),OlIdep e outros.

Ã80nr cUarl....t. co..
'

alm.. b9vl�,
nIDU • aft8.

.

2 ali Da Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidade. do
Colégio DiVina Provídência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1.181.

CONSERTAMOS TAMB8M AS SUAS PERSIANAS.

Frioliveira COII. e Kepres. Lida.
Fiallbrêria

.

6?� l 'J�t·$ .
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.' ,Cláudio' e Raul· reeleitos nl Juventus-

.
-

-' - �
�

._

o 'Grêmio . Esportivo peonatos infantil
.

e adul
Juventus realízou., nordíe to q_e futebol de: salão e

1° de abril, "assembléia a área social. foi .íncre
em que reelegeu

.

a cha- mentada com a. realiza
pa única ínseríta, ; enca- ção de diversos bailes

.

e

beçada pelo presidente e jantares, destacando-se a

více da diretoria .anterí-. comemoração e homena
ór, Cléudíe Olínger .Vteí- gens' por . ocasiao . dos
e Raul- Rpdrigues. A"dire- ; vinte anos de .fundação
tona 'juventina, nos,. �J.ti� " do clube ..
mos' doís anos, promoveu A nQva diretoria "do
uma série de rnelhora-. Juventus tem esta consti
mentes. no patrímõnío do tuição:· presidente de
clube, com equísíção .de honra Durval Vasel
utensílios eletrodomésticos' presidente Cláudio OHn
mesa de sinuca para as- . ger Víeíra, 10 více-presí
socíados- . colocação de dente Raul Rodrtgues.: 2°
tacos na ala nove da se� ,vice Sebastião Cunha"
de ,além do aumento" do 3° vice Vaímor.iJosé Gat

quädm �c;iativo, den- cia; l ° secretárío ,Rogério
tra; outros, .O "setor eS-" Cunha; 2° se-cretári'õ An

porivo foi movimeriltado . tônio Carlos da Silva; 1°
com a filiação e. a conse- tesoure'(ro .Agustínho
qüen{é' disputa "dos cam- Klínkoskí, 2°

_ teso��eiro:

._,

Liua cancela' ,a rodada :.' é ',áscoa
A liga Jaraguaense de entre Chico de Paulo e

Nélson Shuert: orador
Futebol, em rezão da Ponte Preta e a' vitória

Geraldo José. Conselho
Páscoa, cancelou as roda- do Avaí, por 1 a 0, sobre

Fiscal: Flávio. JOsé Brug- das que aconteceriam do- o Vitória. Pelo Torneia
oogo, Afonso dIa Costa

mingo, 19 de abril, do' jogam día 26 Vitória x
.

Filho e Celso Lenzt. De-
Campeonato da 1 \\ Doví- Chico" de Paulo, e Ponte

pãrtamento Soeíal: Cláu-
são e do Torneio Irineu Preta x Avaí (este pratídto 'José Víeíre; Ante-
Lemke. A quarta rodada .camente o campeão) 'e,

no.r Gonzaga, Ignácio A-
da "prímeírona", nos ti-" pelo Campeonato da.: .19

rendt, 'Antônio Carlos da .

C d M lttulares e aspirantes, apre- .Dívísão, ruz e, a, a x
Costa .

e'Ambrósio Nàss.
sentou Os resultados AI- Grêmio Ganbaldí, Amé-

Depto de Futebol: Ivanír
vorade Oxl Gartbaldí : rica x Malvice, BotefegeLombardi, João Adilson .

I' G'(Alvorada lxO nos aspi- x A íença e . uaram x
Domingos, Anselmo Pe-

rantes), América 3xl A� Alvorade.
reíra, Cílo Junckes, Re-. liança (Aliança 2xl nos A UF, definiu' terça-
nato Weiller, Gélson Em- .

14)aspírantes), Guarani ox::r feira à noite (día ,to-IÍl�ö1'fer e Ovldío Nu-
Cruz de Malta (Cruz de . dos os detalhes pertínen

. nes, Depto, Patrimônio: Malta lxO) e Malvice lx tes ao Campeonato Sê
vergilio . Chíodíní, Alcír

O Botafogo
.

(Botafogo :3xO níor (acíma de 30 anos),
Pradí, Cláudio Maier, 1 b 'f'l' d

'

nos aspirantes). para c u es uiai os ou
MáiI'cio Marcatto e Wal-

Já o' Torneio tnneu não.; Este certame im-
demar Rocha. Depto. Ju- , .

b 'ILemke, que reúne clubes cíarä no día 25 de an,rídíco: Drs, Altevír Poga- tda' segunda divisão, re- com par idas sempre aos
ça Júnior e José Bene-

gístrou O empate (OxO) sábados à tarde."
dito de Campos,

Yolibol inicia certames em maioSão Luís. ca·l:peã'o geral dos' VII JERs: CME / Schroeder
Com dois primeiros' e A elassífícação geral, encerra f'ut'saldois terceiros lugares, o por IJlOdalidade,. foi a se-

.
,

COlégio,Sãp . -Luís foi o guinte: VOUBOL FEMI- 'e' boc'baoampeão .geral dos' VII, NINO _ 1° Colégio São

Jogos
.

Bscolares Regío- Luís, ; 2° Colégio. Roland
.

naís / Categoria Juvenil, Dornbusch 3. Colégio Di

disputados de 10 a .12 de vjina, PrP\VÍdênci�; VOLl
abtU, � Ginásio de Es- BOL MAsCULINO _ 1.

portes Artur Müller, en- Colégio S. LuiS; 2. Tete
tre 'oito estabelecimentos Ba. Ramos, 3. Du:arte Ma
de ensirlo, promoção 'da' �ães; \. HANDEBOL
DIFIi)/19\\ UCRE. Um to- MASCULINO � 1. Ho
tal de 31 jogos fbràri:i, re- lando Gonçalves, 2. Ab-·

�lizados, distribuídas 234 don Batista, 3. São Luís;
medalhas e seiS troféus. HANDEBOL FEMININO
No cerimonial de abertu- 1. Abdon Batista,' 2. Lau

ra, a tocha foi conduzida ro Zimmermann, s, Divi�

pelos alunos-atletas Mar- na Providência; BAS-
,cos Wolf· (Teresa Ramos)' QUETE MASCULINO _._

e Genife:( T Cardoso" �S. 1. Miguel Couto, 2. Ab

Luis) e o juramento . QO don Batista, 3, São LuíS;
atleta, por" Emerson

'

de. BASQUETE' FEMININO
Souza. (Holanqo Goni;:aJ- 1. São L1.Jís, 2. Abdon Ba-

ves). tista, 3. ROland Dornbusch

Sal,aislo' in:icia ca'mp'eoDato dia 2 8

.A ComissãO Municipal
de Esportes de .Schroe
der ,encerrou o Torneio'
de Futebol de Salão, Edi-.
ção 1986, onde em 96 jo
gos fOram anotados, 415

gols numa média de 4,21
gol .

por,
.

patrida.
A campeã da CHA

VE A föi a Coremaco,
,vice Bandeirantes e ter-
ceira colocada a Comer- .

daI; CHAVB B, campeã Dentro de dias deverá. Luiz R., Beto e Sídio com

a Aliança; vice Flumi- estar encerrado' o Tor- 4154. pontos; EQUIPE 2 _

nense e CosmOs a terceira ne.o, "Eugênio V:iictoT, Ingo,
. AntonJio, Lincoln,

colocada. Milton Trapp Schmöckel" de frequência Jacobi Luís H. com 44�9
(Comercial) com 24 gols olfganizado �lo Senta pontos. BOLA 23 _ EQUI
assinalados e Renildo Pua Boliche Clube Há 14 PE 1 _ Renato, Jacaré,

. Konell ,(Coremaco) com dias jogaram e jantaram Ewaldo e Placido o'Jm

15 gols sofridos, foram' na Recreativa Marisol 3143 pontos; Equipe 2 -

os ' artilheiroS e goleiro com bom aproveitamento MáriO, Arno, Cecilio é

menos vaZado do certaL Até a presente data Marcus; Equipe 3 _ Egon
me. (10-04-87) era a seguinte Ingo 1., "Nelsio e NivaldoSe,is equipes disputa- Rio Molha, Juventus, Ar-

3 429
'

E'.

a posição das equipes com. pontos e qUl-rão o Campeonato' Cita- . duino Pradi e Beira Rio. A CME schroedense
que compõem o torneio: .Pe:4 _ HiláriO, Osmardino Adulto' de Futebol Os jogos que abrirãO o segundo o coordenador PE 1 Viro, Cildo, Müller, Henrique e Osde Salão de .Jaraguá do Torneio. Inicio serão - (ArlindO Scheffler, pro- BOLA 16 _

. EQUI- marr K. com 2290 pontos,Sul; que' começa dia 24� f1an�rlra x
. Rio' Molha, clamou também os· ven�

com a realização do Tor- ·Juventus x Arduino Pr"C!� c�dore9. do Torneio de TENIS DE MESA NO AGROPECUÁRIO 'EM MAIO
neio IniciO"; no, Ginásio di' e Mirtes x Seleto, Já Bocha/86. Pela Chave A, A DLyÍ�ão Municipam' maio um.: Torneio Aber
Artur Müller. São elas a a primeira rodada de foi campeã o equipe Os de Esportes, em conjunto to de Tên,is de MeSa, pa
Mirtes, Rio MOlha, Ju- Citadino Adulto, dia 28 Agricultores, vice Bor- 'com o profeSSOr Abel ra duplas' ou individual.
ventus, ClUbe Aduino de' abril, marca as parti- cha-Bor�nelli e 3° lugar,. Mosca, que nas tardes, Três categorias, nos nai
Pradi Seleto (Guarami- das Seleto x Fanfarra e Grêmio' TOmaselli; Cha- de sábados treiná as e� pes masculino e feminli
rim) e Fanfarra (Massa- Rio Molha x Juv,entus, ve B Bandeirante quipeS e os interessados no disputarão o Torneio
randuba). Pelo certakne Arduino Pradi x Mirtes B a campeã. Os A-. na prática do- tênis.

-

de na faixa etáda até 12
jUvenil inscrevetam-se a jogam somente na se- ventureiros vice e na' mesa, em dependências ànos, de 12 a 16 anos e

Mirt�s" l!rbano, Seleto ·'e gurida roqada, d!a 5 de' terceira colocação a e-' do Agropecuário, vai re- acima de 16 anos,
Fanfarra. e, pelo infantil,. maio, quipe do Comercial. alizar nos dias 9 e 10 de inscrições na DME.
I���------��------��----------------------��--------����------

ner 'tiansportes x AABB
e, no adulto masculino

.

Pomerode x Confec-

ções Gríthus,

A Liga Regional de
Vollbol e Basquetebol
divulgou as rodadas ini
ciais do Campeonato Ex
tra-Oficial de Volibol,

'

marcadas pera os dias 9 No. dia 10 de maio, às
e 10 de maio, possível- ã 'horas, no adulto femi
mente no Ginásio de Es- níno _ Clube das Doze x

portes Attur Müller. No Armalwee, na infantil
sábado (9), a partir das feminino � Roland Dorn-

14 horaS, no volibol femi- busch x Ki-Kaska/Urba
nino anfantil, Colégio no e Armalávee x Tereza
Duarte Magalhães' x

.

C::o� Ramds, nt> volibÓl adul
légio Holando Gonçalves to masculino' _. Emegê /

adulto feminino _,Raiq x: Construsol, Ki-Kaska/ur-
Bieithaupt e AGV/Wag- bano.'

-

TORNElO "EUGENIO VlC'IOR SCHMOCKEt."\

,
.

rem: .gente, nova elD'Jaraguá
P.S.Eqnip'amentos paraEscritórioLtda.

,I
'

.

Venda e assistênCia técnica em gerat
',,, ",

'� '. ;\ LoJa..:.. R. Pres. Epltáclo Pessoa, 419 ".

---------------------------------------.--�.. ,��----�==���==,==-==q�,'�'"�.-------------------------------------------------------------------------
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Is anolações de Flávio José
_A v).t9ria,da�chapa de oposição do Sindicato dos .

Metalúrgicos, foi uma demonstração clara da articu

lação política nas portas das fábricas e os mais de se

tenta por cento dos votos mostram a força da' organi
zação sindical que tende a crescer. Uma forte reta

guarda marcou 'a 'chapa vencedora, inclusive com

membros 'da CUT e Sindicato dos Metalúrgicos de
S. Bernardo.

_'Para a posse da nova diretoria, em praça pública, "

dia 10 de maio, é aguardada., dentre outras, as presen-,
ças de Lula: e Jalir Meneghe1l:l. Com a conquísta, dO!ls
síndícatos de trâbalhadores passam a. ser' comendadoa
por dirigentes da:' Unhá petísta, E se comenta na for

mação de movdliiênto para apoío a chapa oposítora a

diretoria de outro fort� s1n�lica.to de Jaraguá do stil.

_ A inexistência de atendimento prevídencíérío hos

pitalar vem gerando um clima de mal estar. Os des
contentamentos aumentam e já há quem tenha pedido
intervenção pela Previdência. Estranha-se que isto te

nha acontecido, pelo que se sabe, apenas em Jeraguä.
Inclusive a Soe. Divina Providência que mantém- vá-

.

rios hospitais, somente rompeu convênio .equí, . Por
quê íssot

.

,;' .

" "

", .

_ O vereador Adernar Winter profetizou que está sen

do articulada: a volta dos vereadores José Gilberto
Menel e Orival Vegini, para o PMDB. Disse também,
pare quem quizesse ouvir, que Ménel não troca de

,

partido. Vegíní, que deixou o PMDB, na mesma noite
da "profecia" de Winter, participou da reunião do
Diretório do PDS. :e um dos nomes fortes da Frente
Oposicionista;

_ Apesar do divulgado",o delegado Adhemair Grub�
ba alinda não fo1 escolhido para.a Delegacia Regional
de Policial. :e o nome preferido do PMDB e' tem apoío
da

'

classe empresarial. Sua nomeação, no entanto, é

certa, conforme informou a Dúrvall Vasel 'o sedreládo
de Segurança, Cfd PedroSo. OdUon Claudlno dos San
tos, 'que já trabalhou em Jara.guá, também aspllra

\

a

vaga.'
,

ANTES' DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

PECISAO . INTELIGENTE.

Calé SI S SE·

,Robby Tape
VIDEO LOCADORA LTDA

Rua Domingos da Nova 110 145 _ J.iUaguá do
Sul-SC.'

DICAS HOBBY TAPE
Top-Gun/Ases Indomáveis (Oscar melhor

música) .

A Missão (Oscar melhor fotografia)
Uma janela para o Amor (Oscar's melhores

roteiro adaptado, cenografia e figurinos).
VIDEO AVENTURA: O Vôo do Navegador,'
Karatê Kid II, ,Mãos de Aço, Guerra da Cocaí
na,' Os Aventureiros de) Bairro Proibido. VIDEO
DRAMA :Coronel Redl, Sobre, ontem à' Noite,
As Violetas são Azuis, Pecado Original, (triplo),
Princesa Margarida, VIDEO SUSPENSE: Sexta
feira 13-6tl parte, Massacre no Texas II e Navio'
da' Morte, VIDEO COMeDIA: Clube Paraíso e

De Volta às Aulas. POLICIAL: Execução Sumá
ria.

Páscoa
A Páscoa é a expres

são de uma vitória. Os
exploradores da Pales-

,
tina, a, .servíço: .do im
períalísmo ,romano e

dos Interesses .egoís
tas locais, armaram, a

conspiração e .elímína
ram o Cristo pensando
que contínuarfa tudo
como' estava. Puro' en
gano. Aquele ideal de
fraternidade e' justiça
continua vivo íncomo-
.dando Os egoístas de
todos os tempos,' co
mo força de liberta
ção do 'pecado e da
i/lljuStiça que acompa
nha a história ' numa

. luta eterna. '

E s p e r a n ç a
Cada individuo é Bresíl, foi morto a ti-

"convídedo ln� Pásr ros. Màis uma vez eS-
. Coa sobretudo, a Viver ' ta morte foi. semente r��
_a .luta que,Cristo tra-o(' e ?bênÇãö.· .

--: ,;. �:"::'
VOu em defesa. do ho- NosSo

- desafio'� ruf

mem.; O, seu método semana da Páscoa é
foi genial. Dizia Ele, é a refletir,' .revíver esta

história, provou, que é esper.'.ça: Cd�o, res- :,

este o úníco meio efí-. suscitou. Ele está vivo' "

ciente: ' vencer pela na história do- munde.
,vlerdade, o res�ito: Vivo em'mim e em vo,

pelo outro, sem as ar- cê que lutamos . pela
mas da víolêncía ge paz e pela justiça ver

-

'. '

qualqusr tipo. ' dedeira.
Assim o Mahatma Gan· I Então �ALELUIA"
hi expulsou os Invasores Ainda' hoje, a ,fé '., em

da Jndia, e libertou'. a cnsto . é salvação.
nação e, como Cristo, (Padrle' Mádô Bolla:t..
como Luther King e ti, S. Paulo, p.a' o
John Kennedly, como "Correio do, Povo")

.

o Padre Josímo no

Convocação

Vi,olino 'e piano na SCAR; 10 dia22.
Numa promoção' da Escola de' MúSica VilIa-' ,

Sociedade Cultura Artís- Lobos, de loinville. L�-'
tica, no próximo dia 22 cyIílary frequenta o se-

de abril, às 20h, na pró- gundo ano su.perior " de,
pna SCAR� Coilcerto de órgão da Escola de Músi�
Violino e Piano, atraves 'ca e Belas Artes do Para
dos músicos Roberto Hüb- nA, participou da Orque.s
ner e Lucymé!.ry de Souza' tra da Escola de Música,
Costa Leão que executa- Villa-Lobos e leciona
rão 'obras de Haendel, musica de Câmara, naque-
Bach, V:nIa-Lobos, Bar- lá escola.' ',.,'

tok e de, Outros nomes' Ingressos� custam Cz$
consagrados. Roberto é 30,00 para adultos e Cz$
integrante da Orquestra 15,00 para esJudantes
de Câmara de'Bluinenau, ,cOm carteirinhas': e . alu· '

da Camerata Antiqua de nos da EScola de Música,'
Curitiba e professor da da SCAR. .

,-

Convenção do Lioos reuniú, 6 O O
.

A 24� Convenção da

�ssoc,iação
.

InterÍladonal
de Lions Clubes 'do Dis
trito L-lO, realizada em

Jaraguá, do Sul, de 10 a

12 de abril, cumpriu os

seuS objetivos. Leões, e

Domadora$ de 28 municí

pios, iepresentando. 42
Lions Clubes, num total
de aproximadamente s,eis
tentos, participaram de,
toda a programaç�o, "ga
rantindo o sucesso do e-,'

vento", ressalta o diretor
da,) Convenção, ArtYberto
Léo Bartuscheck. ,

�., '

O programa foi literal
mente cumprIdo, à exc�-.
çãO do desfile na. Mare
chal oeodoro, prejudica
do pelas chuvas, na, ma-

.

nhã de domingo. O secre
!tário da TndústItia,

.

Co
mercIO e "Turismo de
Santa Catarina,.:.EwláSio
Vieira, foi újiia das.' pre'- i

sen'Ças de, deStaque, (ia i

convenção do, Lions, "âs
sociação que eXjsté·,. em :
t61 países. organizada'
em '37.846 clubes, com

1 .334 mil associados.

Finep mastnB Coletivos: lilhls suprimid� vullam
A Viação Canarinho'. Desde 29. de merço, ,os,

_ o Partido dos Trabaladores de Jaraguá do Sul, linha's "-de', 'c're'dl·la' íniplantou nov.os horários horários
'

.. !doni�nguelrôs-
cuja Executiva Prov'lSór1a está reglst� inicia nas

nos coletivos das princi-, das principais -Iínhas sa,o:

próximas semanas novas, fiJ1açÕ€s, pensando no pl�- país línhss, assim como ILHA·DA FIGUEIRA
'

'':_

to de 88,. onde saIrá, com candidatos a prefeito e veto' Diretores e técnicos do provídencíou Q retomo saída do centro .às 8,10,
reador, O PT, pela sua própria tdeolog:ia, dlfidhnente FINEP - Financiamento des horários suprímírtos 15,t7'e 18 hórili/Pa'� Fi;
aceitará participar da -Frente Ampla � Opösãções, paI-

de -Estudos e Projetos e desde que o mandado ju- guelra saída: às.8lÍ30!.lQlr
ra a conqU'l$ta 'da Prefeitura, contra o PMDB. do BRDE, explanaram se-, dícíal determinou que se 30, t5h30, 17h30 e 18h30.

gunda-íeíra, dia 13, aos cobrasse a mesma tarifa gARRA DO RIO CERRO
empreséríos [araguaenses tendo em vísta a decre-

_ saída do centro às 8;'
as linhas de crédito, para . taçäo do Plano Cruzado, tO, 14, 15, 16, ra e 19:1Óh
eplícàção em :desenvolvi- -em fevereiro de 86. Em e' da' Barra; às Hh30, .Iüh
meato tecnoãógrco , de consequência, desde 'o :;Úh, 14h30, 15h30, ,17h
empresa nacional, em final do ano passado, a 18h30 e 19h30min. WAL
serviço de consultoria e empresa' pessou a operar DEMAR RAU _ sái<Í� (to
em operação em resulta- com prejuízo e a' solução centro às 7h30, '9, 13h30
do. O FINEP tem recursos foi suprimir alguns horá- e 17h15 e do Rau, .às 1h
disponíveis, ao custo va- rios, que agora retornam 45, 9h30, 13h4�' e' 1'11130
ríando de 9 a 12% ao .e até com ampliação de minutos.
ano maís o OTN, com novas linhas.

-

carência de dois anos e

amortiz�cão em Oito anos.
A participação nO finan
Ciamento vai ao limite
de ,noventa por cento.'
Às pequenas

,.

empresas
(cb�Mjd:eradas

.

aquelais
com até cem funcidná�
rios) o FINEP dispõe de,
linha específica, a fundo
perdrdO, pa,ra :p!equenos
serviços de consultoria,
atravéS de institutos ,de
pe:fquisas, 'para -iauxilio
nas áreas de produtos e

processo, utilizàdo pelas·
empresas prOdutoras.
Houve viva manifestação
de interesse por parte de
em.preSários. '

A 19t'- UCRE convoca
(,)S professol(eS. dlreto
toria da APP e' péllis ou

respoosável& para
uma reunião ii! reaJ1-
za'l'-se no d�a 21 de
abril de 1987, às 20
horas, no Colégio Es·
dua:l "Professor Hel�
doro Borges". "Motivoe
desljlgamento da: :atuaI
-diretoria _

� D. Iraldl
M�r'ia DunkeIr Petdri e '

Sr. Orlando Mattewf�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




