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. Garantidas mil
nOY.as casas a JS
Pelo menos quatro mil

casas . deverão ser cons

truidas em Santa Catari
na nos próximos quatro

.

anos, com verbas repas
sadas pela Caixa Econô
mica Federal e Ministé
tio de Desenvolvimento
Urbano pera a Cohab/SC
A informação é do se- .

cretérío de Desenvolvi
mento Urbano' e Meio
Ambiente Werner Zulauf,
que em, contacto com o

deputac,lo Ademar Duwe

garantiu a Jaraguá do
Sul em torno de mil ca

sas
.

pare fazer frente ao

déficit habitacional do

município, que é crítico.
Segundo revelou o

prefeito Durval Vasel, as

obras deverão iniciar no

final de 81 ou princípios
de 88.' Outros de��s
serão .

mtormados nos

próximos. dies adiantou
o Chefe do Executivo
Municipal,' que tem au

diência com. o governa
dor pedro Ivo Campos. a

pedido deste, às 11 'horas
de terça!ifeitla vindoura.

INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL
A. Divisão de Agrope

cuária da Prefeitura Mu-'

-ntcípal está implantando
um Posto de Inseminação
Arltificial, para atendi
mento a todos os produ
tores do. munícípío. Ob
jetivando a melhoria do

padrão genético do re
banho bovino, com sê
mem de alta llilnhagjem.
Para cOncretizar'O pla
no, o técnico agrícola
Marco Antônio pereira
encontra-se em Viamão,
Rio Grande dO Sul, para
estágio. Os investimentos
para 'instalação do 'Posto
ating.irão Cz$ 60 mil.

.TEATRO NA ESCOLA

A Funda'ção Cultural
de Jaraguá dÓ Sul, lan- _

çou esta semana o proje
to "Teatro na Escola",
envolvendo vinte unida-'
des escolares. Confira
detalhes na Pág. 3.

.

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMiLlA JOURDAN

.Irlur M'üller: 30� Ino de FalecilDenlo
Na próxima 2�-feira

dia 21 do corrente,
transcorrerá o 30° ano
do falecimento de Ar
tur Müller, co-tunda
dor deste: semanéno .

Natureí' de Blumenau,
nasceu no

.

dia 6 de
. maío d.e 1895, filho de
Johann Jacob Müller
e Dorothea de Almeí
da Müller, tendo como

parentes matemos os

Soares, de Belchior. Se
vivo estivesse, esteida
para completar 92
anos de idade. Mas a

morte o colheu. quan
do estava pare, com

pletar o seu 62() ano de
vida.

\

Depots de .'concluir
estudos no Colégio
Sànto Antonio de Blu
menau e de estadia' no
Rio de Janeiro veio
estabelecer-se ein Ja
raguá, em 1918, depois
de desempenhar .

fun

ções na Prefeitura Mu

nicipal de Blumeneu.
Aqui trabalhou como

guarda-livros na fírma
'. de Leopoldo Janssen
que era, então inten
dente em exercício.

.

Em seguida passou a

ser escrevente. [ura
mentado no Cartório
de Notas e Ofício de

Registro Cívíl de Ve
nâncio da Silva Porto.

completou o 8° ano do
semanário, sediado' na
Rua Cél, Emílio Car
los Jourdan. defronte
do hoje

.

Hotel Cen
tral, e o' 12° ano era

comemorado na ofící
na montada ne Aveni
da Independência, on-:

de até há bem pouco
estava a Gráfica A
venida, e Ie, . Artur
Müller sempre o seu
diretor.

'

Lutou pela emancí
pação do então Dis
trito de Jaraguá, 'junto
com muitos moradores
da então trequezia. de
onde 'foi Intendente,
maís tarde Oficial do

Regístro ;Civjl, com a

criação do' Muníclpfo,
.

Vereador, Presidente
. da Câmara," Prefeito
Municipal e' Deputado
Estadual COnstituinte.
Fundou 'também em 3
de setembro de' '1919
o semanário em língua
alemã, o

_
JARAGUA

ZJjITUNG .

No seu tempo inici
ou-se 'o calçamento, de
vias públicas com pa
ralelepípedos, realizou
semínéríos econômicos
que deflagraram, o de

senvolvímento índus-]
trial que alcançou _

o

estágio de hoje.

Francisco Correa, de
Bananal, Venâncio da'
Silva Porto, Tabelio
nato, Artur Müller"
recém escrevente ju
ramentado, Desembar
gador Heráclito

.

Car
neiro Ribeiro, Juiz de
Óireito em Jotrlville,
Carl Fritz Vogel, [or-.
!IIalist� e advogado.
provísíonado. Henri-

.

que Píezera, abastado
agricultor,' Gêorg Horst
farmacêutico prático,
Emílio Píazere, func.

público e'montador do
1° cinema em Jara

gtuii, José . Mercelíno
-

Müller, comérciO e

ferraria, Irineu Vilela
da Vei�a, de Bananal,
de lá tendo sido In
tendente em 1930; Jo
� 'pasiquaUni, Tabe
lião e político de Han
sa (Corupá); Eduardo

, KeUermann, comerci-
ante e explorador da
11lt usina ""lMrica à va

'p'<"Jt": Leopoldo Jans
sen, nezociante; hote
leiro e IntendeIitp. Dis

trital; Franz Fischer,'
nepociante; Vktor Ro

senberg, corrtabtllsta,
escriba e traciutor pú-

. blitch: Anzelo Rubtní..
[ndustr+al, a�ricultor e

.Jui.z de Paz: João Rai
mundo, negociánte e

Juíz de Paz denoís de
Rubíní e Rudolfo Eg
_gprs. 'de Hansa . Hum
bolrlt, aue vinha a ser

.

rmnhedo de Carlos
.Mey,

Numa foto feita há
muitos anoi; que deve
ria

. ser no começo da
década de 20, no tem"
po da" Intendêncía, 11].- Artur .Müller- ajudou
terína c;le. ,Leopoldo, a construir Jaraguá do
Janssen, defronte do Sul. A ele devemos o

então Hotel Brasil, de aitual désenvotvímen
Rudolfo. Kausth; local to. pela passagem de

.

onde se reunia o "alto Seu 30° ano de morte,
mundo jaraguaense",. as homenagens do
prédio maís tarde ad- ,"Corpeio' do Povo",
quirido-- pela fírma que certamente serão,
Breithaupt e hoje de- também, as homena
molido para dar lugar de todo o povo da'
a um estacionamento grande JARAGUA DO
na rua CeI. Emílio SUL, que ele tanto
Carlos Jourdani reu- amou.

niam-se para uma to

mad�. de. foto os srS. E.V.S. _Abrll�71r

Em 12 de março de
1921 casava com Adé
lia Doubrawa, filha de
João Dotibrawa e de

.

Lníza Fuchä Doubrawa
dess� casamento nas

cendo Aracy, Áurea,
Amantína e Artur Os
car, este falecidO, co-

mo comentado no

"Confíra a ftiStória"
do mês de março/B'ê,

Apesar de fundado
o jornal "O CORREIO
DO POVO", em 1919,
na década· de 30 ele
fundava a firma Ar
thur 'Müller" &- Cla.,
oficina grá,fica que

'. JAMGuA DO SUL
Capital Latino Americana do

Motor 'Elétrico
26/03

1
9
3
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Capital Sul. Americana do
Chap6u

GN ganha Centro
Empresari'al

No dia 1°' de maio, sex
ta-feira, às 18 horas será
inaugurado o Centro Em
presarial de Guaramirim.
obra de 432m2 de área
construída, em dois pa
vimentos, abrigando no

andar térreo a secretaria'
executiva, recepção, sala
de reuniões da diretoria
e sala de treinamento
com área' de serviço. No
segundo pavimento si
tua-se amplo' auditório
pan

.. duzentas
.

pessoas
todo mobiliado e com

serviço de som.

O custo da obra, a pre
ços de hoje, gira em tor
no de Cz$ 2 milhões. Ao
ato ínaugural, além de
autoridades e empresá
rios, far-se-ão presentes.
deputados e o secretário
Turismo, Bvíléslo Víeíre]
da Indústria, Comércio e
Assim, a Partir do dia 1 °

a classs empresarial te
rá um local para desen
volver seus projetos e a co
munidade, lugar para a

.

realização de Suas atíví
des.

PRÓ - MEMÓRIA VAI
TOMBAR ENXAIMEL

. Arquitetos . da Funda
cão Pró-Memória, tendo
à- frente Dalmo Vieira
Filho, estiveram sexta
feira, dia 24, em Jaráguä
do Sul, tratando sobre o

trabalho . �e desenvolve
rão no município para
o levantamento do patri
mônio. arquitetônico ger
mäntco, 'constanté do ro

teiro nacional de ímí
gracão. Obiet'iva-se Um

.

total conhecimento 'das
correntes imigratórias,
bastante exnressívas em

Jeraguá do Sul, como de
resto. na região.

As casas em enxaimel
legítimo, ainda existen
tes, serão registradas e

catalogadas, para . poste
rtor tombamento, atra
vés de recursos do Mi
nistério da Cultura.

...... , .r - .....).
.

TELESC, SOCORROI JARAGUA 'PRECISA DE .
MAlS' TELEFONES; aRT'IMI EXPOSITORES CROMADOS.

MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul: _' Semana de 251abm a 01/maioj87 C O R R E IODO POVO
.

pAGINA 02

QUEIJO E VINHÖ' _ 'A Jaragtíá, . salda àS 20h30

Casa da Amizade de Ja- G' rt & I' f
-:

- 'e 20h45, os cenveneío-
raguá do' Sul, ten<;lo' a en e

.',
n orm.açoes naís e' leito, respectiva·

,

frente a, s:ra. Marlene mente.. ,
'

Pansteín, ínícía nos pró- "RAINHA, I DIviNA' _ A

�!���Sd::rad aV:��oç�! :SS�:t::�tar=a:io��d: �K��1t� A imprensa :0Js�a:!r ���:!t!ev:�, �oc:t: ���r�e c;:!a�:t:
2a Noíf d Qu"" V' ne pátio da antiga esta- 'citéidina foi cercada, de Convenção Nacional de

, 1 e O eijo e 1- ra (di,a, 24), com o Con-

nho marcad pa a 12 d ção ferroviária, até ter- gentilezas dia 15 últimO, Lions, Clube,' em Recife.
"

' ra r e curso Rainha das· ES,tu·
junho (Dia dos Namora- .ça-teíra, dia 21. A vinda pela diretoria da Arweg, Breve daremos 'outras di.:' d t '1

dos), no Beirá RiO Clube �o Trem da Cultura deu- tendo a frente o presidente cas do, evento leoDls.' "anes �o�, :C? égio Divi�
de . Campo. O Musical se em cômemoraçÀo" 'äo: 'Sofcilt, Sdú:ahlfi, eque" ..a-

r- ttco nacional. ". .' '., ' �9- 1 pro�dencIa! por. .

SI·

Leopoldo Show é quem trigésimo an!iversárlo da presentou os ,planos para , PAPA EM SC _ Se "o Pa-
- : a " muito concorrido.

vai comandar a noitada, RFFSA. Além da 'exposi- 'o bíênio 87/88. No día "

pa João Paulo ri vier ao NOd anof,�ssado a ven-

, ã d f t bt t 16 d
. A .', ,ce ora 01 Katleen Hens-

A renda é para o Natal ç o e o os e o J� os an- e maio, a , rweg BráSII em 88, como COgF' h'"'1" "f o,' 't ibé
. ,

C 'C tig�, um filmete mos-' programou prímeír t 'd
c e, que OI am em a

da nanoa arerite.
b :1 .,? b I'

.

o a·se" eve visít�r Santa Rainha' dos Estudantes'
FEIRA DA MALHA _ Se- trou aspectos da Rede, aí. e" em sua enssima Catarina, possivelmente d J

" I

rá 'l�-çada oíícíalmente trecho ",pertencente ao Re- sede em homenagem às Canít 1 E' f
' e . aragua do Su /86.

� _

' �, a', apl a . s orços rieste
,

"
,

no pJió:xfimO diil! 8 de gional de Curitiba. ?laes, musicado pelo sentido estão sendo feio ZIGUE-ZAGUE - Nesse

maio, às 19h30, em de- NA AABB' - Presidente Grupo Arco: Iris. Outras tós junto ao Núncio: A- colega de trabalho San· ,

-pendêneíea ido R�a1J;� 1 Luiz Celso Muniz, Úlfar-' promoções do gênero vão postólico e será reforça- dJra Henn; � CIOinemoJ_a"

rante Itajara, a 1.' Feita .mando d-á 'participação acontecer.
,,' .

da 'na assembléia geral' seus �6. aninhoS. com, um
da Malha' de Jaraguá do' da AABB 'local na lar!- NO CINEMA,'::", Está em da CNBB, que ínícía nes- som, e�perto, na, boate do

Sul, evento 'marcado para- JECA, _em Joínvílle, de cartaz no Cine Jaraguá, te sábado, día 25' de Baependí, neste sábado ,A. ,

o período de 18 a: 26 de ; 10 a 03 de maio. em no·," com inicio às 22 horas abril. ' noite. ,fII Sociedade /í-

de Julho, no Parque, A� v� modalidades" E alem o super pornográfico TROCANDO IDADE mizade realiza: Ballé de

gropecnärío, Um coque.', disso,. estä previsto jan-' "Seduzída por' um Cava- CQIIlJ)leta neste sábado, "Raínha, neste dia 25,
-

com

tel, com a presença da tar em ,homenageI? às' lo",
.

recomendado somen- em Curitiba, os seus no-
a B'anda Lyra Pomerode..

lmprensa:" marcará o lán': mães, ''para, Os associados,' te para o público adulto. ve anos dé idade, o' galro- III A "DaImar'e' a! Man

çamento da. Feira, promo. no dia,9 ��, maio, acom-': Vai até dia 28. E de . 25 tão Andréas : SChmöckcl DeS rea)tzam suas Con-

. ção do RotaaY Club, ,

a" panhado" de; show
: musí-. (sábado), a ,30 [quínta- Buerger. No día 26. Mär- venções,« semana ' 'rlndou�

poíada pela PrefeituÍ'à; cal. A propósito,' a AABB: feira), às 20 horas. "A' cio Menro Marcatto.· día ra.·

I ROCK JA _ No próxf- já tem :pronto o projeto Jóia do Nilo", com een- 27, o Industríal Fidél1s PARA' MEDITAR .: Tris
mo sábedo, 2 de maio-;' da sua nova sede social,' sura livre. Wolf: 'dia 28, a Sra. Oti- te não é�'a ditadura ser

no Ginásio de Espórtés j q\le sairá futuramente: ARTE. I PORCELANA -, lia! Nicoli� e, d-la 29; o expressão. de força. p,Ior ,

Artur Müller, o I Rock EM ITAJAI _ Um'grupo: ·Está�se r�li.Zandb desdß Dr. Diebicr Hufenuess(lel1
,

'Si
� 'd' 24 t' 26 d

' é a democracia ser força
Ja, éom a part�cipaçã()" �pres' v,o de' rotarianos' o la ,a e e cor- e sua filhá C.r1stiane.'Pa,.; de, expressão, ,'(De auto"r.
de, três bandas' _ a' Má jaraguáenseis,: acompa,..' rente, nos salões da 'So- rabéns! .'

,

d d' H
' , ,,'desconhecido),

Companhi& (Jaraguá do nhados. �aS .esposas, �. Cle a e armon'ia Lyra, VIRO VALZ .... Gozando
Sul), InvasãO Básica- (loin- . tão parti'cipando, em, Ita- o 70 Salão de Arte 'em da merecida aposentado
'ville) e Korzus (SãO Pau··{ jai, dá XXVI ConferênCia porcelana de Joinville - ria, o fe'stejado despor

lo)" qs rogueiros., que. Distrital 465;, preSi'lglian"'l{ ExpOSição Regional. Ja.: tista, Viro Valz, até en·

queiram ,adquirir �ngres- .. do, �im" o fut1,1ro' gO-" raguá do Sul também es- tão gerente da Drogaria Seguindo terça,'f�;da
s9 antecipa,do na"

. lo, ja,','. vernado,r, MarIo" Sousa.; tá presente neste Salão Catarinense. Vi,ro vai", a- S- 'I
J

N
. t·' 'd 't b Ih d

a ao Pau o, o empreSá·
Locomotlvos (Av, Getú-.:,

,
;0 dia 30 de maio, Ja· a r�ves e _ra.a' os e g0ra, emprestar seus co· rio. de turismo Rolando

lio Vargas) pagam Cz$' -raguá dõ' Sul sediaJ ' As- ,artu.:tas locaIS.
'. nheeimentas como secre· Jahnke, da, Agência Cos-

60,00 e n9 dia do festival, sembléia' Distrital, que' AÇÃO SOCIAL - A Acão tát.io·executivo do Clube
'

_1_ S i-'I d J á SI'
mOs, para,' par,tiei,par' do

Cz$ 80,00.
" "

reunirá preSldenféS; .�, oe cu e, aragu do u Atlético Baependi,' a X
,

' ,
' t d à t t ,..1- di tor'i

' I Salão Prof!ssional de
TREM DA CULTURA cretár10s

",

e ptesldentes en o
,

es a u.a
.

re , a I ,quem está ,I'ntI'mamente T
.

,

S V
uflsmo, no Salão Ban-

Cerca . de quatrOCentas
"

de avenidas, r doS" Clubes Ci ra. era Lúcia Mar- ligado. deirantes dó São Paulo
catto, realiza. assembléll;a 'ONIBUS DIRETO _ En-

, 'doi '28' t f 'i à 9 HUt,on Hotel. Naquele e�,
...

" . ,a, , erça"' e r�, , s trQU efetivamente· em o� It
'

h 't -ã' d '

vJeni o, m,anteFá cO�'a!Cto:,
" oras, pata pres aç Q. e peração esta. seMana, a

�"5'

tas 1 i ã d di t
com dezenas de operad,0-

con • e.le ç.o él' re o· linha direta! de ôn!ibus.�
.... 87/89

'

I I ã 'd
,tes 'e irá adquirir ,farto

ua e e e ç o
'

o Jar.aguá do Sul _" São te
Ih f 1 t

ma rial Pára e:xculrsões '

conse o isca _. efe lvos Paulo, há ,,,''"OS "e'clam'a-
'

,

1 t'
....& a nacionais e internado-

. e sup en es. da. O ônibus' con'vencio.
A ROMA D 'I

nais, setor que à Agência
,

- ,ona Eml ia naJ parte da rodo'viá'ri"" '

V· t h'
' ,

... vai incentivar doravan·
" Icen e, oJ€! profeSsOra às ,21h30 e o l..,ato às'

. d'
�.l te 'cada vez. mais .

..
aposenta a, acompanha·· 21h45 e de São Paulo a
da do filho Rogério, da
nora Marta, da filha Ro·

I. ��l:c: �:s�eet�o�i�l:� €!m�
',' C'om m'uNitOollpesardose f.!.luaIF-esCidleenlàEuropa, NO roteiro, visi·

. "ta a Dinamarca, França,
Alemanha . e Itália, cul·

,

CARLOS .(Carlitq) PORTO
minando com uma visita parl:icipam o

.

seu ,faléclmento ocorrido dia

.
ao, Vaticano. Uma boa· 18.04.1987 .aos 85 anos, 7 meses e 6 dias. Agl'a�
VÍaQem a' todos!

.

idecem a tQdos aqueles que p!lrtic1par.am dos

CONVENÇÃO UONS atos fúnebres e em, especial à' Direção e· ab·

,Após o sucesso da Con· corpo de enfermagem dq Hospital da: Caridade

venção dó Lions Distrito da Irmandacle do Nosso Senbior d;os Passos, e"
. Vl0. no .lnfc1o deste mês convidam :para. a Missa de 70 Dia que será re· .'

pelo menos cinco casais .,z�da na' Capela do Colégio Cat.rlnenSe em'

de ,Leões e 'Domadoras" Florianópolis, dlêlj 24 ·1(10 corrente, ijs' 18h30m1n.

�==��,-,,�==�'=='�'====�'�'�

. Mamãe.: çorúja'
.

SeuS filhos merecem uma' 1()J.a 8� 'para, ele�.
Loja Mam&e Coruja 'o castelo 'de leu reizinho' e
sua pr1ílcestnha; EnxovaIS Para 'bebê, J;oupas in

{�nto-juvenis, perfumes...: biJouterJas, artigos par.
, presentes.

'.

,

. Rua Bario do Rio Br'äilcó, 168: _ Fone 72-0695

,:

Saldos: 'infttnlis'
Cdrinf)o,sq

A Roupa Infantil

descontos
,�

•. r

. 'MarechaJI 'e Getúlio.Vargas

"

O ponto elegante de vestir � 'os seus pUn
polhos� Agora na' Marechal De�doro, 81'9, a sua

espera, se�pre COm as ,últimas novidadeS.

:
'

)
"', '

Jóias, relógios, pulsel,as, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo 'o mais' para
presentes na

'ReI8i�oQria 'Ivenida":'
Marechal Deodoro 443 e Getúlío Vargas n° 9

SALÃO DE, TURtSMO

c

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

.
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Jaraguá do 'Sul _ semana de 25/abl11 a 01/mato/87 CORREIO DO .POVO PÁGINA ca

FUldação Cullural lalça· O projelo " Teatro Ia' Escola "

em Jaraguá
A Fundação .Cuttural

de Jaraguâ" do Sul, lan

çou terça-feíra à noite,
em dependências do Edi-'
fició Cristo Rei, o proje-

.

E ola"to .1Teatro na
.

sc '. ,

que busca, segundo o
_

co
ordenador da Pundação.,
Carlo� Cezar Hoffmann ,

o estimulo' ao desenvol
vímento da imaginação;
utilizando-se, pare tanto,
diversos recursos, vaíorí

zando os inúmeros con

teúdos oferecidos e' . pro
piciando, .desta maneira,

.

um aumento das áreas

de percepção, psícomo
ora e afetiva.
O projeto "Teatro na

Escola" envolve direta
mente vinte· estabeleci
mentos de ensino da rede

pública estadual e muni

cipal, Que são os segui�
tes: Alvino Tribess, GI
ardíní Lenzí, Julius Kars-

ten João Romárío Morei- tir dos bancos escolares.
ra, José Duarte Maga" A

.

concretização deste
Ihães, Roland Dornbusch projeto, diz Hoffmann,
.Abdon Batista, Euclides seria, quem sabe, uma
da Cunha, Heleodoro forma de ação para sair
Borges, HOlando Marce'- mos' deste, marasmo cul
lino Gonçalves, Cristina tural, que vale a pena ser

Marcatto, Alberto Bauer, . experimentado por. pro
Albano Kanzler,. Santo íessores e alunos, com o

Estevão, 19 de Abril, Pa- respaldo da comunída
dre Alberto Jacobs, Erich. de "que certamente não
Blosfeld, Elza Granzotto será negado".
Ferraz" Ilha. da Figueira
e CIP "Mário, Krutzsch", MUSEU' E ARQUIVO
ös professores de co- HISTÓRICO r

munícação e. expressão A. Fundação .

Cultural
e de educação artística' continua o trabalho de
das unidades escolares recebimento e cataloga
integrantes do projeto, ção dé objetos. e doeu
receberam orientações a- mentes antigos para o

cerca do seu desenvolvi- Museu' e ArquiVO Histó
mente, que culminará' rico de Jaraguá do Sul.
com a I Mostra de Tea- No galpão da antiga esta
tro de Jaraguá do Sul, ção íerrovíãríel, sede do
na terceira semana "de futuro museu, já se en

setembro.. Parà Carlos centram fótograflas e ob
Hoffmann, os trabalhos [etos doados. O acervo
dos alunes serão aprecia- vem sendo' aumentado A Associação de Pais
dos e, avaliados" para com seguidas doações e

e Amigos, dos Excepcío
que à .proposta se cum- ínteressedos em .ceder nais de Jaraguá dC! Sul
pra e desperte' o ínteres- objeto�, do.cume�tos e fo- (APAE), durante assem
se em fazer' teatro, pos- togrefías, poderão entre- bléia realizada no dia 13
síbilítando o. despertar gá-los na Av. Getúlio. de abril; elegeu a . sua
da .erte dramática a par- Vargas 503. nova díretoría e os con-'

Amvali em Guaramirim. no . dia 3 O ��lh�r�e�b�f:!��O 8�/��:
A presídêncía, Alvaro
Mann, foi reeleito, con
forme 'prenunciava-se, vi
ce-presidente Paulo De
mo, 19 secretária Maria
Aparecida Cattony, 2ª'
secretária Ingelore W.

Bípper, 10. tesoureiro An
'tônio A. Zanon e' 2ª' te
soureira Maria Apareci-

gida pelo presidente da'
Amvalí, Durval Vasel.

.

Naquela data (30 de abril)
expira-se o prazo para a

. entrega, nas Bxatorias
Estaduais; 'das Declara

ções de Informações Eco
nömíco-Píscaís (DIEFs
Anual), que contém da-
,dos do. movimento . eco

nômico da indústria, co

mércio é· agricultura. A

entrega, na microrregião
vem se compOrtando à
contento, segundo Plínio

,

Gerent, encarregado do
movime:nto econômico da
Amvali.

Turismo:
.

oito,mil ped:em informaçõe,s

da Colle da Luz;
O Conselho Deliberati-·

vo, com mandato de dois
anos, é compoSto' de·
Gerd· Edgar Baumer, Ri
vadávia Rassele, Alcides
Pedro Moser, Salete Sie
bert, Marílda Freitas
Puff. José 'Carlos -Neves e
Prancísco Nunes. Ferrei
ra. Conselho Fiscal [para

; um ano): Rosane Terezí
nha Jahnke Vailatti, < Ma
ria Nilda Salai Stahelín
e 'Sally Neitzel Caropreso
como membros efetivos e'

Onásío- Leodato Garcia,
Hílberto Frítzke é José
Batista, cOmO suplentes.

O Centro de Informa- ro, 100 ôníbus e 3.838
ções Turísticas de Jara- pessoas ein fevereiro e

,guá do Sul, que funciona 24 ônibus' e 940 pessoas
junto a casa de enxaímel ,em março.
construída anexa à Pra-

ça dos Imigrantes, na
.
Em 'veículos partícula

BR-280,· registrou um res,' 890 pediram íníor

grande fluxo de turistas mações, Em janeiro foram
que solíeítaram informa-

.

329 urístas em 128 auto

ções da cidade, no prí- móveis, em fevereiro
melro trimestre do ano. 326 turistas em IH au-.

Somando-se os passageí- toméveís'
.

e '.' �m março,
ros de ôníbtis e automó- 235 turistas e 103 euto

veís, estes foram de .... móveis. Quarenta e qua-
8.230 no período. UD,l to- .tro turistas estrangeiros
tal de 189 ôníbus e 1�296 utilizaram o Centro

.

de
turistas foram registra- Informações Turísticas,
dOS, sendo 65 ônibus e' de' acordo com os regís-
2.518 pessoas em [eneí- tros.

M,ann ,reeleito preSidente da ArAE

Senai, fará curso sobre saneamento
p'tesas interessadas � em
inscr,-ever participalites'
deverão contactar, com

urgência, no Senai local. .'

O CT do Senai iniciou
trabalho de pesquisa vi
sandO a implementaçã,(j ,

do projeto Jaraguá. V,
destinado ao aperfeiçoa
mento do' pequeno e mé
dio empresáriO, nos mol
des . do realizado em

1980, quando do lança
mento do Projeto Jara- .

guá I, iÍlédito na época
em termos de Brasil.

o centro de Treina
mento do Senai de Jara

guá dO Sul acaba de re�
ceber uma Unidade Mó�
vel de Saneamento, des -

.

tinada a cursos sobre
tratamento de água. O
curso consistirá basica�
mente na ,allálise da' água'
e operáção de uma Esta�
ção die Tratamento de

Agua. O curSo terá dura

ção de 60 horas/aula,
,

distribuídas pOr: 15 dias
úteis de 4 horas/aula por
dia.. Ö curso inicia-Se no

. dia 11 de maio e as em-·

INSCRIÇOES AOS
SUPLETIVOS EM MAIO

No periodo de 04 a 22
de maio estarão abertas
na 19' UCRE as inscri
ções pera os exames su-'

,pletivos de 10 e 20. graus,
das 1h40min às l1h40min
e das 14 às 18 horas. Po
derão ínscrever-se can- A Associação dos Mu

didatos de ambos os se- nícípíos do Vale' do Ita

xos desde que preencham pocú
.

(Amvalí), realiza
as seguintes exigências: no dia 30 de abril, próxí
pare o 10 grau, 18'· anos m8( quinta-feira, assem

completos ou a ,comple- bléía ordinária, em de

tar . antes de se submete- pendências da Câmara

rem à última prova, e, de Vereadores de Guara

para o 20 grau, 21' anos mirim. Uma pauta varia

completos ou a ·comple- da será cumprida, desta

tar antes da última pro- cando-se às assuntos ad-
ministrativos;

,

movimen-va, .

I
. No ato da inscrição Ç)s to econômico, e, o po ê-

candidatos deverão a-' mico projeto de extinçãQ
�esentar documentos das microrregiões geO
originais, como:. carteira gráficas de Santa Catart
de identidade civil, car- na.

teira de estrangeiro (mo- A assembléia será diri-

delo 19) no caso de' ser

estrangeiro, '. carteira de
ideIitidade militar (para
os militares), uma foto
recente S'X4 e compro
vante de pagamento..

.

da
taxa de inscriçãO que Se

rá de Cz$' 20,00 por dis-

ciplina, efetuado no BESÇ
em conta especial da
UCRE.

.

As provas dos exames

supletivos de 10 e , 2",
graus serãO realizadas
nos días 23, 24 e 25 de

julho, no CIP _.Centro .

Interescolar de 10 Grau,
na Av.. ,GetúliO Vargas,
em Jaraguá do Sul. Ser-·
virá como referências às
provas, o material biblio
grftfico do Novo Telecur
so de 10 e 20' Graus, a

venda na Grafigel, ao la
do da Prefeitura.
O número de vagaS .

é .

limitado, sendo 600 ins
crições pOr disciplina;

Se você quer ter 1JJDa PRONTA ENTREGA no centro de POR·
TO ALEGRE sem cUsto algum, fale conosco. Temos uma prontinha
com mais de 1.000 revendedoras ativas,. esperando por suas. criações
Aceitamos mercadorias em consignação e real1.os acertos

semanaiS.
'

.

Possülmos mais ·de· 8 anos de exper'lênda no l'jlDlO de confec

ções e funcionando com pleno êJ;ito jUnto a várias fábricas.
Voluntários da Pátriélt �95 salas 808 e 809 ,

Fone: (0512) 25-2662 _ Porto Alegre _ RS
'

.'

VENDE-SE' ESCORT

ESCORT L, álcool, modelo 84, COr cinza, super
inteiro. Tratar Foile (0413) 12-2653 em Jaraguá,
inclusive domingo.

"CORREIO DO POYO' 72-0091

Fabricao,les Conlecções
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ANIVERSARIANTES Edital 15.407. de 13.04.S7
Fazem anos hoje: 25 Mauro Homb1H'g e Diva
Andreas, filho Iríneu (Ro- Teres1nha Volpl
san� Beatriz Schmöckel) Cópia recebida do cartö
Buerger: Sr. Aldo Kanz- 110 de Guaramirim, neste
ler; Sr. HoráciO Xavier, Estado'

.

Sr. Lourenço Tisso, Iva- Ele, brasileiro, solteiro,
nilde Kluge, Daníete, ã- lavrador, natural de Ja-
lha de Aaeiíno �(bruni:1de)

. ragué do Sul, domíctlía-
Hornburg NASCIMENTOS. do e residente em Estra-
JJlä: �ö· ue abril da

.

Bananal do Sul em

Sr. Márcio Mauró ·Mar�.. Dia 30/Ma:rço Guaramírím, neste Es-
.

catto: Sr, Waiaemar 1<.0- Andersen, filho Hilário tado, filho \ de Mário
cha, Sr. Verdir CCÚlti, Sr. (Páscoa) Wagner Hornburg e de Edla
ROlf keuner, '. Sr.. i-iavio Dia 311Março Schulz Hornburg. Ela,

. Behnke, sr. Alberto Pe- Marthín, filho César: (Mai- brasileira, solteira, au-

ter: Sr. Erwm .t.rC1mânn, ; de) Lempek, xílíar de escritórío, natu-
Srta ��r.&eLe WeISS, :Sra.; Dia OI/Abril ral de Massarenduba,
lr]d ClelUsÍIl'skIJ.Marango-' Maicon Luís, filho· Sílvio n�Ste Estado, domicilia
m, sré, .t.J.Vll"a· ''1. Soares, (Bernardete) Kretschmar. da e residente na Rua
Helena Zenke, Danieí, ,�,l- Dia 03/Abrir Joínvílle, 2.249, nesta
lho Roíf (Adall) }'orath Carina, filha Setembrino cidade, filha de João Jo-
Dia 2'1 de abril (Ruth) dos sentos. sé Volpi e de Malvtna
'Sr. Fídéiís WOlf, Sra. 'ro- Dia PS/AbrII Finaci Volpi.
ana Biosteíd, Sra. Cns- Leomar César, filho Le-, Edita'l 15.40S de 13.04.S7
tina Corrêa, Sra. Cecuia onardo (Acadalí) Pereira. Jladill Murara Machado
Pscheidt, srs. Edite dos Santos. Lopes e Rosane Pedri
Pruch Peter, Alberto' Dia 09/Abrtl Ele. brasileiro, solteiro,

.' ,Ba.uer, Neto. e Alzira Edson, filho Mário (Ana) escríturador contábil, na-

Voikmann, Maohado; ,JleferSon Luís, tural de I São Francisco
pia 28 de abril filho' Oueríno (Isabel) do Sul, neste Estado, do-

:Sra. Otília," esposa de Feuser: Everton Luis, fi- micíltado e residente na

;M á r i o Nicollni; Sra. lho
.
Walcir (Marceli) Rua Hermann Schulz,

.Wally 'Tomaselli, Sr, A- Müller. 210, nesta cidade, filho
Iencar R. Breuer, Sra. Dia 11/Abril de Sovino Machado Lo-
Dulcinéia Reiner (FpoliS), Douglas, filho' Vendelino peS e de' Maria Leonora
Sr. Ricardo \vendorf,. (Alcimirá) Pasquali. Machado LOpe,s. Ela, bra-
Clélio' Vivio Baggenwss ma 13/AbrU sileira, Isolteira,. industri-
Ner)i Lehmkuhl, bdiJ.�us.a Greice, filha Renato (Ro- ária, natural de Jaraguá
Piccoli e LiSandro '�. Bel-: sani) Lehnert; Ana Pau�. do Sul, domiciliada. e re-

derraiIl. la, filha João Modesto sidente na' Rua Alfredo
Dia 29 de abrU (Isaura) Silveira. Schum.ann, 53, nesta ci-
Dr. Dietrich HufenueS- Dia 14/Abr!il dade, filha de João Pedri
slel", Cristiane Hufenues- Guilheni:J.e, filho Zulmir e de Anaír Maria Pedri.
sIer, Sr. Dylton do Valle (Rosane) Giovanella. Edital 15�409 de 14.04.S7
Pereira (Fpobs), Rita de.. Dia 16/�brt1 Samir Lui's,' Tomelln e

Cássia Pelles, Sr. NOrber- �r,icleta, ·filha Francis- Janete Fischer' ..

to Stassum Emmencloer- co (Terezinha) Demarchi. E\le, brasileiro, SiDlteiro,
fer, Sra. RosEilane Mahn- ; operáriO, natural de Ja-
ke Veri.ssiIilo (Santos), I Fel-ra' da Moda' raguá do Sul, domiciliado.
Renilda Mehler, Sr.. Ro- .... e re.sidente em. Estrada
dolfo' Reck, Sra. Wally Será realizada de 21 a Santa Luzia, neste @:;tri-
Ronchi, Sr 'Erich Sch- 3i de maio, no Cent'W de to, filho de Ivo A. Tomelin
warz, Sra. Oldaia Vieira Exposições de Curitiba, e de Olga 'Bortolini To
(Joinville), Sr. Linus Zim-

.
no Parque Barigui, a Fas- . melin. Ela, brasileira, sol

mermann, Sr. Arthur hion Sul _ I Feira Para- ,teireii ePstulreira, natural
HOffmann, ROse Marga- naense da Moda _ volta- de' Maripá _ Palotina,
reth Meyer, lrineu Boss. da exclusivamente para'Paraná, domiciliada e

.

Júnior.
.

lojistas e revendedoreS residente na Rué,l Mare-'
Dia 30 'de abril do setor, de tOdo o País. chal Castelo Branco,
Sr. João Batista Rudolf, Durante o evento patti- 5.234 em Schroeder, nes
Sr. Nilo Trindade, Sr. ciparão dezenas de ex- te Estado, filha de Ger
Carlos Borchers, Marga- posítores do Rio Grande mano Fischer e �de Trau
reth Bayer, em União da do Sul, Santa Catarina e di Kanzler Fischer.
Vitória-PR� Paraná" que exibirão em ·Edital 15.410 de 14.04.87
Dia 10 de malo cerca de 120 "stands" as Irineu Homburg e Mari-
Sr. Bertoldo Baumarin, mais variadas tendências ze Blödom
sr·IWilly Porath, Sra. Ma- da atual moda sul-brasi- Ele, brásileiro, solteiro,
ria Elizabete Pereira, Sr: leira .. Assim, ali estarão operár'io, natural de Ja
Ricardo Oltvio' Schiochet reunidos os mais diversos ragujÍ do Sul, domicilia
(Joinville), Sr.. Bertoldo estilos, do "prê-a-porter" do e residente em Jara
Baumann, Sr. Hilário Al- e da' alta costura, à ma- Quá-84, neste distrito, fi"
fonSo' Gneipe1 (Schroe� Iharia, linha esportiva e lho de Herberth' Horn
der), Sra. Wilma Blank. Jac1essórios, prOporoionan- burg e de Milda Volk
(JIle), D. Hilda Baumann, do aOs convidados· do e-

. mann Homburg. Ela, bra
Gilberto Luiz Klein; Sr. vento uma ampla

.

gama s'ileira, soÍteira, operá
Reno Bauer, Sra. Névia. de opçõeS de ·investimen- ria, natural. de Jaraguá
Maria: .Moretti Eckenber- tos. . do' Sul, domiciliada e re-

. ger, em Curitiba. �_-.--------�--;-----;,--_:_-....,

Ele, bresíleíro, solteiro,
pedreiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado

MARGÓT ADELIA GRUBBA LEH...'\1ANN, Oficial·do R� e residente em Estrada
gistro Civil do }9 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, 'Bs- Garíbaldí, neste distritö",.tado d� S�� Catarina, Brasil, faz �J:?er que c0ID;pare�ram em filho de Santo Vicente é·Cartório exibindo os documentos exiaídos pela Iei, a fim de se

'd' Olr.: P'
-'

V· te·,habilitarem para casar. os seaumtes: . e rvia USl icen ..

ata; . brasileira, sÖ'lteiIla1 '

costureira,' natural ; de ;
São JOsé, nsste Estado,"
domiciliada e residente'
em Jeraguà-Bsquerdo,

"

neste distrito, filha de
Braíz . Mauricio e de
IBernardJillB! Sdlütz Mau-r

.

ricio.
Edital 15.415 de 15.04;S7
José Fernandes' de Mat-I:
tos e Ulltàli Hedler

.

Ele, l brasileiro solteiro,
.

securttárío, natural de

Joaçaba, Illeste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Angelo Rubíní; 110.
nesta cidade, filho de
Lazaro Valetín de Mat
tos e de Haydê Santos,
Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de
Trombudo Central; neste
Estado, . domiciliada e re

sidente ne
.' Rua Angelo

Rubíní, 110, nesta cidade.
filha de Udo Hedlei e de

Elfy Hedler. ,

Edital 15.416 de 15;04.S7
Frandsco Morettl e Neu-"
Za Hobold
Ele, bféisileir-Q, solteiro,:
balconista, natural' de
Corupá, neste Estado, do

midliado é reSidente na.

Rua João Carlos Stéin,
6:)'0 _ lateral,. nesta· cida- -

de, filho de OctaVio Mo-
.

retti e de Carmélia Silva
Moretti. Ela, brasileira
solteira, operária, natural
de. Barra Santa Salete :;_

Manoel . Ribas,
. Paraná, .

domicilia'da e resldenlte
na Rua 411, nesta cidade,
filha de Egidio Hobold.e'
de Maria Daufenba,ch Ho-

boldo .

Edital 15.417 de' 15.04.S7'·
Sebastião da Stlva:. e
Lourdes ·Herculano An·

dré.
, •

Ele brasileirO, . solteiro,

6pe�adoÍ' çle máquina,. na
tural de Imarui, ,neste
Estado, domiciliado e :e�
sidente na Rua J?ao'
Franzner, .146, nesta Clda.
de, filho de D�rci Jos�

.

da Silva e de Marta R�
cha da Silva.' Ela, brasi

leira, solteira, operária,
naturál de Rio dOs Bu

Qres _ Ituporanga, ne��e
Estado, domicili,ada e re

sidente ' na ,.
Rua .}oã? '

Franzner, 146, nesta CI-.
dade, filha. de ' Abili�.
Herculano André e. d�.
.Qndilla· Macha(lo Andre.

Jaraguá do Sul _ Semana de 25/abril a 01/maiojS7 CORREIO DO POVO

Proclamas de Casamentos

sídente em Rio' Cerro I,:
neste

..

distrito, filha de
.

Wigand Blödorn e de Ire-
.

ne Gielow Blödorn.
Edital 15.411 de 15'.04.S7
Alamir Carlos Ropelato
e Denise Alchinl
Cópjia· recebida 'do caro
tório de. Guaramlrtm,
neste Estado.
Ele" brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Ja-.
raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Ernesto Písetta, em Gua
��'rim,· neste' Estad,o,.
filho de Plínio Ropelato
e de Maria Marta Rope
Iato. Ela,. brasíleíre, solo,
teíra, auxiliar de escri
tório; natural de Jareguã
do Sul, domiciliada e

residente na Rua' Erwíno
Menegottí, 669, nesta
cidade, filha de Eustechío
Alchini e de Melani AI
chini.
Edlltal 15.412 de 15.04.87
Antonio João de

.

Souza
e paUM.na Ferraz
Ele, brasileiro, VlUVO,
oPerário, natural de São
José, neste Estado, domi
cHialdoi e. resi'dente Il\a
Rua Francisco Hruschka
em Jara;'guã-Esquierdo,
neste distrito, filho de
João Candido de Souza e

de Maria Francisco Ma
chado. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natúral
de Jaraguá do Sul, dOmi-'
dililadà( \e rtesid/ente na
Rua Francisco Hruschka,
em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filha de
João Ferraz e de Sebas
tiariai

.

Pernandes.
. Edital '15.413 de 15.04.S7
at.1ado KuIllng e Lorena
Bemdt
Ele, bnlsileiro, solteiro,
pedreiro, natural de·
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliado e re
sidente em ....Ribeirão Mo
lha, neste. distrito,. filho
de Antonio Kulling e de
Isabel Eliz!o Kulling. Ela;
braSileira, solteira" cos

tureira, natural de Jara
guá

.

do Sul, domiciliada
e

' residente nl;!. Rua Car
los Mayer, 113, nesta ci
dade, filha de'Willy
Berndt e de Ecnt

_
. Mar

quardt Berll'dt.
Edital 15.414. de 15.04.87
Ademar Vicente e Rose
Neide Mauricio

.,pAGINA 04
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ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DEl QUEM LHE OFERECE'O MEI:.HOR
EM ATENDIMENTO.'

.

,

FUNCIONA JUNTO.A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETúLIO VARGAS, 26 - FONES: 12-1+61
12-2018 FALE) COM O LÚCIO E RE110RNE SEMPRE. '.
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PÁGINA 05

Setor têxtil será
reaparelhado

Weg prpjeta trescimenta de 35'/, e cria 1.300 empregos
o líder empresaräal e ano passado, nós molita

diretor - presidente. do mos um oÍ'çamento···para
Grupo Weg, Eggon João este ano e chegamos a'
da Silva, em entrevísta conclusão que não era
ao Caderno de Economia possível executá-lo. Ele

domingueiro do "Diál'lio previa um crescimento
Ce.tarinênse"" opinou a- .

geral do grupo em tomo
cerca da inflação, da re- de 45% e, para isso, te

cessão (que não acredita ríamos que aumentar nos
que virá, mas sim, um so quadro em 1.500 cole

desaquecimento de seto- boredores. Diante das di
res), do gatilho salarial, . ftculdades de conseguir
do plano econômico e da esse pessoal em Jaraguá
troca de ministros, "que do Sul, onde está a sede
nada vai adíenter; pois do grupo, e do suprímen
as atitudes é que precí- to de matérias primes,
sam ser mudadas". Por resolvemos engavetar o

fim, com relação a novos orçamento..Somente no

investimentos pelo Gru- final de janeiro e. início

po, dísse que "no final do de fevereiro voltamos a

o diretor.-super'inten-l
. dente do BRDE em Santa
Catarina, Edgar Macedo,
reuniu-se com os direto
res das indústrias Mari

.

sOl (Jaraguá do SPI),
Buettner (Brusque), Sul
fabril e Hering (Blume
-nau), para dar início à

implantação do "Progra
ma de Reaparelhemen
to" do setor têxtil cata
rínense, com o, qual se

pretende consolidar o

parque têxtil do Estado.
As operações do progra
ma serão realizadas de
acordo com o plano de
governo de Pedro Ivo

Campos. O setor têxtil
representa; atualmente,
23%' do valor da produção ° deputado Lauro Ví- Joaçaba _ 128 .analísedas

icataIl,Ínense, e. emprega eira de Brito divulgou � 26 potáveis;' Chapecó
.cerca de 100 mil pessoes.' trabalho que vem sendo

.

_ 525 analisadas, 124 po
Mas 'mesmo ,. ocupando reelízedo 'pela -Acaresc táveis; São Miguel do

uma posíção destacada de ànálise d� água con- Oeste _ 159 analisadas e

depara-se atualmente com' sumida pelos oatarínen-l 16 potáveis; Tubarão

um grande desafio, que é ses.
-

Segunda '0 deputado; 23 amostres e 5 potáveis;
o reaparelhamento de de 1.811 amostras de Jaraguá (ia Sul _ 103 a

sua indústria, que sé água colhidas em 160 co- nalísadas e 10 potáveis;
mostra no Iímíte da sua munidades. em oito re- Videira _ 1-31 analisadas

capacidade de produção. giões, apenas 285 foram e 16 potáveis e Mafra -

, ° Programa viabiliza- consideradas de boa qua- 20 análises e somente

rá, em sua primeira eta- Iídada para consumo, en- uma potével.>
pa, _ investimento de Cz$ 'quanto que 1.526, ou se-

2,1 bilhões, já aprovados' ja, 84% das amostras re- Em Jaraguá do sul

jcnto ao BNDES; velaram alto índice de' como o "Correio do Pa-

ARTE DRAMÁTICA
.

contanÍiDaição de coüíor- va" já divulgou - as pes-
. mes fecais. . quisas de potabilidade

COMEÇA NO DIA 11
. Até setembro do ano da água concentraram-se

Em mais uma premo- passado foram peS�uisa-' ne região de Garíbaldí e

ção da Fundação Cultu- das .oíto regiões com os algum progresso já- hou

ral de Jeraguä do Sull seguintes
_

resultado� -

.

ve,
.

todavia, . apesar dos
. Centro de Atividades. do Concórdia _ de 116 a- esforços da Acaresc. que
Sesi e apoio da SCAR mostras de água analisa- tem o apoio do Samae.:

(Sociedade Cultura Ar- das, somente 69 foram muita coisa precisa ainda

tístíca),
.

de 11 a 16 de consideradas potáveis;' ser feíta,

maio, realizar-se-á o cur

so de Arte Dremétíca,
com 23 horas' de duração.'
As vagas são limitadas e O Servíço Nacional de No final de março o

as inscrições podem ser Formação Profissional Senar concluiu cursos

feitas na Fundação Cul-
. Rural. a. Prefeitura Muni- em·MasSaranduba e de

tural, junto a Secretaria' cípal �,o Sindicato dos, 04 a 09 e de 11 a 15 de
de Educação, Cultura, Trabalhadores Rurais de abril, grupos de 10 agrí
Esporte e Turismo, na Corupá, com a participa- cultoras de Massarandiu
Av. GetúliO Vargas 503' ção da G. Maiochi de ba e de Corupá, partid-'
Fone 12-0888. Quarami'l1im, efetuaram param em Camboriú, de

O curso serä ministra- três treinamentos, dois curso de mecânica de

do pela diretOra e _
atriz de manutençãO de Agra- microtrato:r. Em maio

de teatro e ·televisão Ie e um de manutenção próxima, em razão do

Margaric;la Baird, tendo o de' microtrator Tobatta,·· técnico Jairto Vieira

seguinte. programa: reco- envolvendo 31 agricul- Corrêa partiCipar de cur

llheóimento cOI'pOral e tores. dos quais 11 em so em Caxias do Sul, na

E!lXIí>ressão, improvisação, Tifa dos Milhões, 10 em fábrica da Agrale, não

técnica vocal e jogos Rio Novo' e 10 em Rio haverá nenhum treina-

dramáticos.
.

Paulo. menta.

Contaminação da água comentadalAL

Senar
-

conclui novos treinamentos

conversar sob r e ele. vereíro, de Cz$ 4 bilhões
quando definimos o no-" e 400 milhões 'e investi
vo orçamento, com mo- mentos da ordem de Cz$
dificações que prevêem 400 milhões.' Agora tudo
um aumento dó quadro vai ser conduzido cau

de· colaboradores na or- telosamente. Nós estare
dem de 1.:>00 pessoas". mos de olho atento na

Adiante aürmou que. estrada, com o �é no a

"trata-se de um cresci- celerador, mas pronto
mento físico de aproxí- para pular: no freio. Tu

.

madamente 35% em ter- do vai depender de como

mas gerais, algumas em-
. �e conduz a eaonomia..

presas maís, outras me- Eu não tenho bela de
nos. Este orçamento pre- cristal para prever o

via um faturamento para que vai acontecer, mas
1981, em valores de fe- contínuamos _

otimistas".

Vacinaçã:o anlipóUo em 23 de mai'u
O diretor-geral da Se- das 566 mil crianças, na

eretaría da Saúde, Orazíl faixa de zero a quatro
Coelho Pina, que . coor- anos. ° médico Udson
denarä a próxima . cam-

. Piazza, da Vigilância E
penha centra a pelíomíe- pídemíológíca, observa
IUe no Estado a ser rea- que em 1986 a .cobertura
lizada

.

dia 23 de
-

maio, vacinaI dímínuíu em al
reuniu equípe técnica guns municípiOs onde
para o levantamento das as condições epídemíoló
necessidades, a fim de gicas são propícias para
que a campanha mante- que a doença reapareça,.
nha o êxito já alcançado o que aumenta a res
em Santa Catarina. Este ponsabílídade agora.
ano deverão ser vacina- .

Hobby· Tape
VIDEO LOCADORA LTDA

Rua Domillgos da Nova, Do 145' JMalluá do
SuloSe.

-
.'

DICAS HOBBY TAPE

,!�p-GUllIAses _

.

I�domáveis (Oscar melhor
música]

.'

A �são (Oscar melhor fotografia)
U�a Janela para o Amor (Oscar's melhores

roteiro edaptado, cenografia e figurinos').
VIDE? �VEN�: O. Vôo do Navegador,
Karate Kid II, Maos de Aço, Guerra da Cocaí
na, Os Aventureiros do Bairro Proibido. VIDEO
DRAMA :Coronel Redl, Sobre. ontem à Noite

� Violetas são .Azuis. Pecado Original. (triplo):
Prmcesa Margarída, VIDEO SUSPENSE: Seria
feira 13-6tl parte, Massacre no Texas II e Navio
da Morte, VIDEO COMEDIA: Clube Paraíso e

De Volta às Aulas. POUCIAL: Execução.Sumá
ria.

�UÁ:30J.NOSBEMTECIDOS.

OPPU'S
Vídeo Clube e Locadora

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINDO
BONS FILMÉS. DRAMA, COMmIA,_ SUSPENSE

IX) JEITO QUB um CONVEM. NA OPPU' S

TEM. SÃo 1.400 UTULOS-A SUA msPOSICA(t '--

Folo Pi�zera
.

FOTO _ ·SOl\f.e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 Fone 72-8201.•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REDE FEMININA DE
COMBATE AO ,CANCER
DE JARAGUA DO SUL
SC�
(Em formação)

EDITALDE
CONVOCAÇAO
Convidamos ii COmu

nidade de Jaraguä do
Sul, destecadamente as

Senhoras, para a ASSEM
BLEIA GERAL' EXTRA
ORDINÁRIA de FUNDA
çÄO da Rede Feminina

'

de Combate ao Câncer
de Jaragué do Sul, a re-

'

elízer-se no dia 05 de
\;

maío, com ínícío às 14,30 '

horas, no AABB .... Asso
ciação Atlética Banco do
Brasil.
A iniciativa da FUnda

ção é de .um Grupo de
senhoras, com o integral

r-"apoio das Redes Pemíní- ' � _

.nas já existentes em nos-, ....:!

�'so Esta��, ()bed.éc�d? a lil �I"'"Assembleia, a .. seguinte .Ei-- .•
ORDEM DO· DIA:

, 1° li!!! 'Ato .de fundação,
com a confirmação do Um terreno Ioteam. Centenário prox. WEG l_l.'

, noma da nova organiza- com 400m2. , '

"

i:;::::::;::;::====��====;::::;=======i;:==� ção., Um terreno Rua JOinville 338m2. ,-

2° .... Apresentação, dis-
Um terreno Rua 25 de julho com 150m2. �)".

cussão e aprovação dos
Um terreno Rua JOinville cem 2.060m2.

Estatutos Sociais que de-.
Um terreno Loteam. São Cristóvão com 400m2. '

verão reger a Organiza- Um terreno Loteem, Scbmidt ptox. WEG I c/513m2
. ção, Um terreno Vila Sandra com 460m2.

'

30 - Eleição da primei�' Uma casa Rua Thomaz Fco. dá GóeS eom 180m2'
ra Diretoria.

com pisCina.' :
'.

"

C':'�'4° ,- Eleição do primei- Uma casa em,
..

Jaraguá Esquenk) com, 105m,2 ,�','ro Conselho Fiscal.
50 .... Registra inicial de Uma casa na Vilã Lenzi com 100m2. ' "', '

VOJ,untál'jias que à,uxilia- Uma casa na Rua Sta. 'Catarina com 139m2;·
, , Uma casa no loteam. FlaviO .com ,85m2. :

"rão a Organização, índe- ' "

120m2"t Uma casa lateral ru. Joinvllle com.,·. .' .. ' ' .

penden e de Sua partíci- Uma casa Rua Marina Fructuozo com nOm2. .

. pação na Diretoria. '

t T C
60.... Outros assuntos Apartamentos, em COllS ruçãö .ne Edl ícío i arv�,;

de Interesse da ,OFgani-' lho, próximO do '�ote1 Itajara, em diversos tema- ,-

�

s

zàção,
.

I ��� ,�=���Õ:u,61 : Fones 72�1390 � 1��2;21
'

Jaraguá do Sul (SC) CREeI 643 J
23 de abril de 1981. _.

-

__.........__

� _. ........,_.".--_...,......,...r_.�_,....-;-
..

�':
ComisSão OrgélB(lza!dq1J:8

�ar�gUá do Sul _ Semana de 25/aWril a' 01lmalo/87

Posto de Vendas' Marcano
ChapéuS, I)dnéB, wíÍselras.. �sas, shorls"

bermudas e cordas.
Em frente'.a. fábriCa. Amplo estacionamento.

Um toque ,de. amor. Dê tIores, à quem você
ama. Decorações; buquês, arranjos, plantas orna

mentaiS, coroas,' com
.

entrega a domicilio.

Casa· das Flores
"

Reinaldo Rau 606, esquina com a João Píccolí,

.,Instalado'ra ,.'

. Elétrica . Jaraguá.·
,

JstaIaçiló elétrlca de bBixa e alta tensão, �OIitagem
de pélÜ1éls. "

.

.

Rua Fritz Béú1el .. 610 (Vllél, Baependi)
,

. Fone 72-1429

-

Churrascaria Boi· GfleJhado
Venha saborear o melhor churrasco na brasa

da cidade, com o melhor acompçmhamento. Tu
do feito' na hora, com sabor inigualável. .

Atendemós diariamente das 10 às 14h e das 18
às 24 horas. Aos domlDgos, cardápio espeqlal.

,
Getúlío Vargas"488, lá andar (ao lado do

. Sup.
Ríachuelo] .'

F010,
.

Cenfe! Lida,.
. -;

Revele seu filme a cores e, ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação d� 20x25 e 1:HIl álbum como

brinde.

XEROX ., �ENAs-Cz$ i�oo
.

Foto Center - Galeriä Dom Francisca - Sala '05

OCULOS?
..

$a.s lenteSpague.

.:, -JOALHERIA A PEROLA
'

.

',' .r. '.,.,,' :'OTICA MODERNA
,

reinoldo rau,289
, I

CORREIO .DO· POVO P,AGlNA .•

• FRIGÓRiFICO GUMZ S. A.

Produlndo alimentos com qualidade e' h1gí�e
desde 1045.

•

.

Frlgorlflco _ Supemi�rcado e Fábrlça 4e �çõe§. ,

I f - '!.: '"

Comereíol Floriarif �
,-,I:

Acaba de receber graade quantídade-de máquinas:'x
de escrever portáteis OUVETII.·'

...:,'

Preços de pr0D10ç�O; c

,', "

,, .

Rua Venâncio da Silva Porto _ FOne 72-1,492 ,',"

Jaragw\ do Sul < s:

VBNDE

;':)--

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e, gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO "

. ,

,

Rua Ângelo Rubinl, 1110 _ BaNa do Rio-' cérro "

(

Fone 72-2181.;_ .faraguá do Sul/SC.
--- ._-------.:.

"Para nós, seguro não é só' g,atantia -�'e' �isco's.
Seguro' e"

Preslação de. ,Serviç�s

-

I

Consulte� nos

Seu B r as
. 'A. \':J:aiita .

Rua :Expedicionário Gumercindo da. S1Iva·'n' .00, 'lYl'tDdâr, Sala 2
Fone 72�1788 _ JaraaUá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO . DA COMARCA DE
JARAGUA 'DO ßUL .

..

EDITAL DE C,lTAÇÄO
. O Dentor A.RTUR JENICHEN FILHO _ Juiz
de Direito em Exercido na l' Vara da Comarca
.de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na .

forma da lei. etc...
.

�AZ SABER a todos quantos o .p�esente edital
de citação COIll o prezo de vinte (20)' vinte díes,
virem Ou dele conhecimento tiverem e intereSsar
possa.i que por parte de

,,'
EStEFÂNIA SCHAT

TN�, 'brésíléíre, viúva, do lar. residente é do-
miciliada .à Rua rio 22, ...., :Ney 'Franco, nesta cí

:dade e' Comarca, através de seu bastante procu
rador, advogado 'Dr. Reínoldo Murara., foi re

querida AÇÄO DE USUCAPIÃO' N°' 8.883,' para
aquísíção do seguinte ímövek; Um terreno ur

bano sem beníeítorías, com área de 835,00Di2
situado nó lado ímpar da Rua ria 22 _ Ney Pran
co na cidade de 'Jaraguá 'do Sul, fazendo frente
com 8,61 metros com a Rua no 22 _ Ney Franco
travessão dos fundos com 8,61 metros com terras

de Roland H. Dornbusch, estremando pelo lado
direito com 99,46 metros com terras da requeren
te'Vva.. Estefania SChttner e pelo' lado esquerdo
com 94,50 rsetros com terras da Rede Perrovíá-
'ria FederaIS/A. DESPACHO- DE FLS. 13 e verso:

Chamo o processo à Ordem, Trata-se de uma'
ação' de usucapíão.. . proposta por Bsteíaníe

Schattner. Compulsando-se os autos, verifica-se

que a audiência de justificação prévio, realizada
em daat de 25 de agosto. de 1983 [Ils 29/29v) não
se revestiu das foi1Da1id.ad�s previstas em lei.
Com efeito, um dos confrontante-a Rede Ferro
viária Federal siA, não fQi citada para compare- .

cer aquele ato processual, sendó que o petítóno
de fls. 42, embora deferido, não pode. prosperar
pois o Código Búzaid é eiere ao determínar que
os confinantes ctev.am ser citados para compare
cer à audiência de justificação' prévia [art. 942,
II), fluindo o prazo para contestar.' a partir da

intimação da: decisão que declarar justífíçada a

possa (art. 943, do CPC). IN CASU; tal fato íno

correu; Assim, "nàs ações' ·de usucapião, as cita-

'1" ÇOO$ reccmendadas. pelo. art. 942 do CPC devem

se efetívar: áilieriónn.enfe à audiência de justi
ficação' preliminar de . posse, sob pena de nulida
de do, processo" (IN PAULA, Alexandre. O PRO

CESSO CIVIL A LUZ DA JURlSPRUDENCIA, FO
rense. vol VIII, pág: 15, verbete n" 16.366). Des

tarte, anulo Ô presente feito a' partir da realiza

çãO da audiência "de jüstificaçãö. prévia, inclusi
ve, designando a data dé'21 de outubro de 1981

às 8h:lQ h,oras. para renovação: daquele ato Ci-
. tem-Ele pessóalmente, 'com a advertência conti

da na 2\'0 parte. 'dô-' art. '285, do CPC, aqueles em

cujo nOrne estivei" transcrito' ,o imóvel usuca

piendo" bein coinô os Clolilfinantes, para compa

recerem, qUerendó; '; ii aUdiênciq, ficando cientes

de que o l?:r:a_zo�paré! o,ferecimento :dé' contestação
começarä a fluir da -intimação da sentença que

considerél;f justifícada<ä'-'poss.e,-i D..etermino tam

bém, a citação editalícia, com prazo de 20 (vin
te) dias, de todós os réus ausentes, incertos e

desconheCidos, sendo que ,a mesma ê. válida para
todos os atos do prOcesso. Cientifiquem-se por

carta, os represehtantes 'das Fa7;enq:ás' Públicas
da União, Estado e Municípiô:' I-s�" inclusive o

representante do Ministério "Públ�ço. Jaraguá dO

Sul, 18 de IIl,arço de 1981. (as) SORAYA NUN,ES
LINS _. Juíza Substituta em exercício.' E, para
que chegue ao conhecimento de todos os inte-'

ressados ausentest incertos e desconhecidos" foi

expedido o presente. edital,' que será publicado
na forma 'da lei e afixado no, local de costume;,

no átrio dó Fórum, corrende 0 .pr,azo de 15
. dias, pára contestarem, querendo, a contar da

sentença que justificar, a posse, sob, pena d�
Serem tidos como., verdadeiros' �s' fa�os alegados
pelos autores. Dado'e �ssadö" nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos 23 dias' do mês,de marÇo de

1981. Em, fAdolpho- Mahfud)" Escrivão Judicial,
o subscrevi.

ARTUR; JENICHEN 'F.ILHO,·,
Juiz de Direito em, exercício

INFQJ.tMATIVO ROTÁRIO

� O Quat!o-Meia-
� .CIDCO - ,

,

"Rotary Leva Esperanç."
Uma prova ide solldartedade humana

". '.'

.

O clube não ímporta, porque todos se dedí-'
�am a 'prestar serv.is:o�, 'desínteressedemente. 'Ö que
ímporte é' que ,R0J:él:l)". leva Esperança. E como

leva. Sergio Levy e!'l.tra no seu clube e comen-.

ta um caso dolorol)o .que muito o comoveu: um
menino _ Andersen � Juarez Valverde filho de

Oli�a, da Costa _ pöJ>re como rato de igreja
· resIdente, em Ploríenöpolís, cOm 6 anos de ida

de. sofre de uma doeaça muito rara, a ACEDE

�IA LATICA. com,'? paradas cardíacas e 5
Intervenções círúrgícas no aparelho' auditivo,
que ainda não lhe retirou Q problema "da surdez.
Um médico humanitário de Porto Alegre a

companha, a sua doença, em' busca de solução.
Com muita Irequêncía entra em estado de
coma, uma delas' com .duração de 3 meses. Mãos

generoses cus�e�am',a� viagens mensais à capi
tal gaúcha. Mas paira sobre Q jovem uma

ameaça constante . de luta; para mantê-lo
com vida. Um remédio também difíci\).,de en

contrar, conseguido com ��ita tuta 'prolonga
a sua jovem vida. ',,'

'

Eis o quadro
,., 'waçad,o . que a todos comove.

Instantêneamente vem a perguntau. COmo sal-
var· a -vída desse jov.em? '

O� �as correm. Alguma coisa já foi feita. Mas
nao e tudo.

_
Uma coisa' depende de outra. ,A

urgência é uma . constante.
Alfred que, preside a Comissão de Serviços à
Comunidade acompanha o drama de Andersen.

,

. Eis �ue entra em cena um homem disposto a

servir, O seu nome é 'Marcos Stiefelmann, que
esteve "numa noite escura" em Píonpa, no dÍ
zer. de Alfred, que -Ihe estende a mão. Falani
de tudo e. também, .9,0 difícil destino de Ander
son.sStíefelmennval .ver o que pode fazer por

���s depois. Stiefelmann telefona'pare �iZ�� ��
encontrara ,o difícil, remédio e mandaria com,

urgência uma.. caixa. para '. garantir os próximos
3 meses.. I

Andersen almoça com a mãa na reunião do'
clube. Olína da Costa, emocionada, não sabe
dizer nada quando recebe das mãos de Alfred
a caixa: salvadora. Enquanto ísso o filho circu
la entre os rotaríenos, longe do que de bom

,
, lhe. acontece, mas p�rec� advinhar que vive
instantes diferentes naquele ·momento. De vez

em quando ·puxa a bão de Sergio, que ci acom

panha na satisfação de seus desejos. O momen

to,é de alegria e co�tentamento, de um puro
desejo de pOder .ajudar o próximo. Anderson é

um men�no muito inteligente. A sua· vivacidade
· é contagiante. '

.

Marcos Stiefelmann também aderiu à campa
,nha da solidariedade. E quer garantir uma no-·

va remessa do salvador' remédio.
I

' "
.

A vida dele está ,salva por 90 dias. Na saída,
o jovem Andersen se despede com um beijo
no rosto de oada um. Mal sabe o Anderson o

que que isso faz de bem em todos.
Os presentes alCompanham. o lJnenino que se

afasta, abanando e., comovidos, todos choram de

alegria. "

Alfred HeilDlann encaminhou à Tesouraria um

cheque para a Fundação Rotária: Será um nOvo

Companheiro "Paul Barris".
.

No dia 31. de maiO, se iudo der certo, a Equi
pe de Esportes da Bandeirantes, apresentará no'

Orlando SearpeIli, CI;:, Seleção de Craques, em

programaçãO à .nível. nacional. Uma campanha
da "Polio Plus" e em ,benefício de entidades

· assistenciaís. .

'

· Deverá se constituir no acontecimento do ano."
O "Lesee" :garantel
',(Da', Comissão de Rélações Públicas do Distrito
46� Ano·198(V81).

"

IBGE: DIAGNÓSTICO
DA REGIÄO SUL

,

Os 20.511,165 hebttantes
40. Sul representam cer
ce dEf lê poi' centó

.

da
'. população, e' ;:'U.l por
..

c�nto' deles estão : con
eentrados nó Rio Grande
do Sul, 39,1% no Paraná'

.

e 19,8% em Santa Cata
rina. Ö Rio' Grande do
Sul também apresente a

maior taxa de urbaniza
ção (61,9 por cento), se

guído pelo Paraná . (64,1
por cento) e Santa Cata
rina (51,1 por' cento].
Na região, mettos da me
tade da população é for':
mada por pessoas de até
19 anos. No Paraná essa',
taxa é de 48,2 por cen

to. em Santa Catarina
46,5% e no Rio Grande do
Sul, de

'

40,4%. Este 'Últi
mo Estado é o que re

presenta a maior propor
ção (8,0 por ce:ptol de
pessoas na faixa de ' 60
anos e maís de idade,
enquanto Santa Catarina
regístrou 5,9% e o Para
ná 5,4%.
O maior índice de al

fabetizados fica com' o

Rio Grande do Sul (85,4
por centoj, Seguido por
Santa Catarina (84,5%) e

Paraná (18,9%). O Sul
tem 4.350.239 estudantes
com Santa Catarina a

presentando a mais alta
proporção de alunes no

pré-escolar .(6,5 'por cen

to), centra 4,4% no Para�
ná e: no Rio Grande do
Sul. No 1° grau, o Pará
ná está na frente, , com

81,5 por cento, vindo em

seguida Santa Catarina
(80,4%) e Rio Grande 'd�
Sul

.
(16,6%). Este último

Se desfaca no 2° grau
(11,3 por cento.). �nquan
to Paraná tem 9,8 pOr
cf>nto e Santa· Catarina
(9,2%). No curso superi
or, o Rio Grande' do Sul
também

. apresenta a

maior percentagem (1,1%)
cont,ra 4,3% do Paraná e

3,8% de Santa Catarina.
De acordo cOm essa

. pesquisa do IBGE, o Pa
ranft.' tem a maior taxa
de pessoas ocupadas na

�gricultúra (43,5%), .
se

guido, de Santa Catarina
(40,0%) e Rio Grande

.

do
Stil (32,5%). Na indústria
de transformação, Santa
Catarina lidera. com 18,6
pOr cento, ficando' o Rio

prande do Sul com 15,8%
e o Paraná, com 9,2%, Es
te últimO volta a se des
tacar na ,prestação de
serviços. (lA,O%) contra

,13,1% do Rio Grande do

Sul, e 11,6% de Santa. Ca
tarina. No comércio, o

Pa'ranâ lidera' (10,4%)
'. cQntrª,: ,10,2% do Rid
Grande e 1,4% de Santa

, Catartna�'
.

-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Contábil liA Comerdalrr SjC Ltda. '

, Assinatura' para Jaraguá:OO Sul, • � .', • •• • Cz$ 200,00
outi."as cidades '� •• '� •••••••••••••••• , Cz$ 240,00'

,-

NúmerQ.· A"ViJ]so _"••••••• It. •• ••••.••••• Ci$ 3,00
Número Atrasado '................... Cz$ 4.00
RepresentaDtes _ �edeadacJOI: Pereira de - Souza, &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de COmunicação s/c Ltda. e Pro..

pai Propaganda Representações Ltda.
'

Este ,Jornal , 8S8C,dadO' a ADJORl/SC e ABRAJORL

Helojoaria AVENIDA-
As mais &as augest(;es para presentes,

jóias, relógios, viplôes, troféus,
_

medalh� e anisas de prataria estio na

RELOJOARIÀ AVENIDA

Na Mareclud, e na GetáBo Vargu
,

Funilaria Jaraguá Ltda.
calhas para� as finalidiklêa

,

, Ap. tlUilWlD aqaC!éedou.; ,".
v

.

_eqIa 80....
c > ,1>-

Rua Felip' �chmidt, 279 -.Fone 72-0448
(

.

'.,"
.

, ,

Viação �Canárillho. Ltda.
.

O ti'wPQrte carinhoso
.

, Programe bem as suas viagens de férias e
'

recreação� A "Canarinho" coloca à sUa dis
posição Os IJlodernos e'confortávéis õniQus (ia sua

, ,frota. Venha conversàI,coIÍosco." " '�

Av. Mal. ,Deodoro. 987 ...:. ,Folle 72-1422
,

Jaraguá do SUl SC.

. . :

TUBO DE POLIETILENO. -' .

(!VIANGI,JEIRA 'PRETA}

TUBOS 'SANTA HELENA LTDA;... � -

FÁBRICA: 'RUi.: loINVlllE. 10-16 - FONE (0473) '1'2'110'
ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOM�. 99'- FONE (0473) 72,0066

,
'

,

JARAGUÁ DO'SUl- sc

Foto LOBS
Fotografias _ equipamentos de clnß

foto _ som e video.
'

, ..

Marecbal Deoc}oro 302' Fone 12-0181

Lanznaster
,O'Ie\l- relojGeiro

'_, Jóias,
-

relQgios, aUaÍlças;' cristais, troféus, meda
lhas e pr�tes.

Marechal 364 � Fone 72-1261
=-==>---"-'-'--"'--= ---"� -- -

.

-- �

. ;-

) ,

.

�.
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"A História de, nossa gente Dio Póde ficar só na saudade"
O Passado só é Importante se o tempo fot.bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario de Itapocu

HA 57 ANOS foi organízado uma programação es-'
- Com as' eleieões realizadas no pecial. Pelas 20 horas de 6 de abril

dia lOde Março, o Partido República- tinha' lugar um concerto no Salão Pa
en com Júlio Prestes ganhava as elei· roquíal, onde a orquestra e o côro
ções . presídendieís contrei Getúlio eram dirilgidos pelo Prof, Heinrich
Vargas pela- diferença de :>90.000 vo- Geffert., No -día 1, culto festivo com
tos em todo' o Pais. Isso desagradava a presença de delegações de outros
a Getúlio e a;'<> Rio Grande do Sul. municípios. almoço de conréterníza
O futuro caudilho enviava telegrama ção e' de homenagem aos sócios tun
a Oswaldo Aranha, dizendo-se decepo dadores presentes. As 15 horas tí
cíonado com o cálculo de Antônio nham lugar diversos números de ar
Carlos e finalizava o longo - choro te e declamaçõeS.
"Se .díssessem Minas com população '_ O ,C.A. Baependí, no campo da

. possue daria somente 350 mil votos, Rua Abdon Batista (atual" .Georg
teria recusado candidatura e estava, Czeníewícz) enfrentava. o Clube- Atlé
hatnquilamenJ;e admínístrando 'Rio tico de São Francisco do Sul, que o
Grande". Noutro telegrama à "Fo- prímeíro . venceu pelo es.core de 5x2,
lha da Noite", o PAI DOS POBRES na primeira da série. da eliminatória
dizia: !'HonteIIi,. 'esta cidade, na rua' do Campeonato Estadual,," com a
da Praia e na Praça Venancío Ay- '-mesma formação .de quadro Como

, res, - bendes populares rasgaram car- quando jogou centra O é.A. Tupi,' de
tazeS com Q- retrato' do dr. Antonio Gaspar; Juíz.. Jorge Ersching, Auxilia
Carlos; aos' gritos de "Morra .embus- res- António Mama e Fausttao Girol-
-teiro'" _ "Homem -sem palavra", 'e Ia. Renda: cr$ 10.200;00.:,

'

outras reclamações. No 'bairro de
'(, Menino Deué. onde, estava sendo cO- HA 22 -ANOS

locado' um . busto do presidente de Repercutia a Convenção' Estadual
Minas'; a multidão destruiu as obras. da UDN realízada nos días 20 e 2'1
Foi, com muita ,dificuldade policia ele março de -1965, que indicava o in-

I

· conseguiu - dominar o povo". dustríal d6inVlIense Nilson Wilson
.

-

. .'� HA 40 ANOS.. Bender candídeto â,o· Governa do
_ Saulo Ramos, do PTB,' presidia a Estado, alcançando 136 votos sobre

sessão da -Assembléía Legtslatíva e um' total de 146. N:ß.: ocasião falavem
Artur Müller, o primeiro orador ins- o dep. Walter Ziguelli, o dep. Ladír
-críto, congratulando-se com a" unida- ,Querubini, o 'senador Brasílío Celes
de de vistas.' com relação ao, proble- tino de Oliveira, o dep. .Arno En
ma da carestia da vida, sem diver- ke, fiep. Gentil Belaní, Homero Ra- c

- gêncías partidárias. "Estou crente de mos. Udo Altenburg o dep. fedo Lauro

· que o honrado governo que se inicia Carneiro de Loyola. Laerte Ramos vi-
,

neste>Estado, coleborarä com a AS- eira e <?, ex-governador Heríberto :

.sembléía, na pramente necessidade- Hülse, saudando o líder da ,renovação
de baratear . a vida, afim de evitar partídáría. Q 'cand;iidato Niason Be�
ti onda dos pesslmístas que cada vez der traçava as linhas' gerais e os

- maís se avoluma. "Mas dizia. tam- principais pontos de Seu programa,
'bém se o. Esta(io Se esforçava nesse mostl'andO 'em eX!pôsição feliz que
sentidO (e aí largava farpas sobre 9. era WIia candidatura de renovação e

· Prefeitura 'de Jataguá), o mesmo não era muito festejado. Mas, manda a

acontece' com os municípios , "onde história dizer que;, em política nada'
< 'continuam a �r, expedidos decretoS é, estático. Tudo é dinâmico. TempOS

, . à moda da dItadura, sem consultar depois uma outra convençãO deixou
a 'necessidáde dos' mesmos' e ci capa· a candidatura' Bende.r, para indicar

, cidade' -do contribuinte"; Em seguida ,um outro canãi.dato. Coisas da poli·
passa a ler o, Decreto n° 29 da pFe· tical

'

'-feitura, de sua procedência. onde se HA 10 ANOS
modi1fifáva o a'rtigio de um DBCRE- _ Era muíto' sentida na, ,imprel)sa
TO-LEI (es11e. I municipal, é' clarol), cata1:inense, 'o desligamento. no dia

que resultou na majoração do im" 31 de março, de 1971, do jornalista
posto predial, em ,muitos casos até NERVAL ,PEREIRA" da di:J;etoria de
300%, ,',,€ -com a ameaça, com nova' redação e de responsável do Illatutino,
majoração no territorial urbano,' úma A NOTICIA. da vizinha cidade de
verdadeha força, átingindo cpcbei· Joillville.

· rãS. galinheiros, galpões em geral. ..;.. Walde.mar LUZ, em seu artigo"
varàndas, poées e � alpendrea, ap�e·- le,S/tampado no 'jijmall "Correio dO
sentando' indicaçao com recome:tlda- PO"lO", pág. '5, ed. 2.928. mandq.va

.

ções aos prefeitos quanto à maJora- "MEU BILHETE" para Mário Tavares

ção ele' impostos e taxas e outras pro· lembrando os velhos tempos' doS dois
'vldêrÍcLa's, apnovado com a matioria serventuários da ,justiça. 'Lembrou,
de 1 voto, onde votavam a UDN. PTB também, : "g mais aritigo" do tempo.
e PRP. do ,saudOSo Artur Müller, de Mário
-_' Naquela semana' era exõnerado Tavares, de Waldeinar Grubba e ou

do. cargo de prefeito, Municipal o sr.' tros ·tantos- que ó engrandeooram.
Ten. l.eonidas C., Herbster e' para Mas ai deu Uma de se intrometer no

subsútui�lô era nomead-o o Sr. Joa- que nãO era de sua alçada e deu seu

quim Piazera qUe ocuparia o. cargo julgaménto: "�Sse jornal é uma tra
até as eleições ,já marcadas para o; dição que vai se finando, aí entre
final do. ano. VOCêsi. 'Por �ta �e entuslásmb, "Y'

HA 30 ANOS otras cositas más. Hoje já se passaram
_ No dia 1 'de abril de 1957 a Co- 10 anos e continua de pé, com 1.6

fuunidade Evangélica Luterana de páginas. coisa que nunca atingiu. E
JaraguA do Sul, COmemora o seu cin- Ollde ficaram os jornais do Walde·

,_.o.'ft.f:.a�.&�.('\._�tl_'L,'�ül::tl �o.___n::a_"J:II_ A_N_H.!� _ .ft\'t.:a_'r.?_.�. IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDITAL
ÁUREA MULLER GRUÍ3BA, Tabehã

de Notas e Oficial de Protestos de TItulos da Comarca
de larapi do Sul, Estado � S. Catarina,. na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital mem que

se acham neste Cartõrío para protestos os títulos contrà:

Comércio de Livros Engenho _ 'Rua Adélia Fis
cher, s/n _ Nesta _ Jaime Benjamin Vaccari. _

Rua Emil Burow, 139 _ Nesta _ João César da
Silva _ Rua João Planínscheck, 610 _ Nesta _

JZ Com; e Repres, Ltda. _ Rua Preso Epttácio
Pessoa, 3231 _ Nesta _ Pedro' Lisboa dos Santos.,
Estrada Nova sln ..,:. Nesta _ 'Protasio Gorges -

Rua Max Wilhelm, 299 _ Nesta � Renato Gilber-'
to Franzen .; Av. Getúlio Vargas, 38 Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
oe ou se recusaram a aceitar a devida intimaçãc, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

�am neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no .'.

prazo da lei a fim de liquidar' o seu débito ou então

aar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi�
iOs títulos protestados na forma da leí, etc.

lHiJaraguá do Sul, 23 de abril de 1987
Áurea MOPer Grubba _ Tabeliã de 'Notas E

3ficial de Protes1olJ de TItulOs c1a Comarca de-1.do Sul

VARIG
.

"Passagens e Cargas
.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 _ Jaraguá dó Sul-SC.

·Foto Nortelândia Iltda.
Rua, V�ando da Silva Porto 785 _ fone '12-2804

. Metalúrgica Franza Ltda.
Rua He1Dz Mabnke 210 _ Fone 7�-1387

Spezia
"

& eia. Lida.
SERRARIA s SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras
.

para construção e serviços de trator

com.profissionais altamente especializados.
I

Rua João Januárlo Ayroso, 712 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

IIiTERIMOYEIS.
···.Intermediária de
I,móveis Lida.
-VENDE-

� 1 casa mISta na rua. Tubarão, lateral déll Rio

Branco '

_ 1 terreno com 1.097m2, rua EugêniO NicoUni,
lateral da Procópio'Gomes.

,

.

_ 1.·apartamento com 140m2, Edificlo Centenário,
.

·próxbno Hospital São José. '.
e
_ ,I terreno êODí' 420m2, sttuadf;) próximo Salão
Doerlng.

-

_ 1 apartamento com 180m2, situado no Edifido
.

Ana: Paula.
,

. R. Jgio P1ccoli, 104 - fone 12-2111 - Ja.raguir do Sul

CORREIO DO POVO 'PÁGINA 09

Clínícc Veterinária
SCHWElTZER

DR. W A L'D E M A R S C H W E I T Z E R

Clínica' de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
II

.

raio x, internamentos, boutique.
.

Rua Jolnvllle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

.

Confecções Sueli Ltdc
Vestindo bem Senhoras e Cpanças

Vá conferir a maís variada coleção 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, nO 530 __ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.

Comércio de Produtos
Têxteis Walter Ltda.

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

Retalhai de Teddos e' Outros Produtos Têxteis.

Rua 213 de Agosto 3. 47�'_ Bairro Avai _ Guaramirim-Sê.
Resídêncía: 72-2520 ...., Fone (0473) ..... 72-1211..

Persiana.s José Emmendörfer
.

Lida.
Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem' a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com
lämínas de dura-lumínío e suas cores fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)
Fone: (0413) 72-0241

Compre seus materiais de co�trução na

Arte Laje Jaraguá
Materiais d�. construção e telhas coloniais direto da Cer4mlca Vlla Rica.

Aquecedor' Solar da Funilaria Jaraluá.

E além· d18So, a melhor laje da região. ViSite-nos•

Temos o melhor e tQD bom preço•.
.

,

Rua Expedldonéirio Antônio Carl� ferreira 850 _ Fones 7�1011,

72-2334 e 72-1212 _ J� do SuLSC.
---o_-.;--

.......------.
�,=�.�.

PRÊMIO PETROBRÁS DE
.

CONTROLE ,'DE QUALIDADE -1986'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGO'ITI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adél1a _Fischer,. 239 (Rodovia BR-280) . I

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC. t,
Rua Domingos da Nova 102 - Fone 11-Q498
_� Jal1lguA do Sul-Se

�......�...........-=_==��,���.�._�--���)�.�J

ADVOGADA·
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo' Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711

Escritório Contábil Ga.rc-ia
CRC-SC sob n9. 0015

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

Registro de
.

Micro-Empresa

Confira a eficiência. de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

ill-
-

,,'
PERSIANAS • BOX • ESO. DE ALUMINIO -...,

r PERFLEX
RUA JOINVILLE, 1838· JARAGUA DO SUL· SC

FONE: (0473172-0995 �

Persianas
.

horízontaís e verticais
, ,

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

e cercas em aluminla.'
Consulte-nosl Fone 72-0995

.

ESCRITÚRIO JURlmco

. José· Alberto Barbosa
Alexandre Oellagi'ustina Barbosa

ADVOGADOS
9

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

Jaraguá do Sul.

"

SUBA HONDA

CHE GOU A

'CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO.· CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:eNCIA TÉCNICA

<
- � E BOUTIQUE HONDA-WAY.

, Herdeiros da Duquesa '

-»NER VAI
5. o CUMA DO DU- ainda ser zíncol" O quín- RESTAURAR-A

CADO _ O. clima da Vi- to raio caíra na minha �·RODOVIA.nA MORTE"
la Duquesa' é temperado: casa. .De fato, não deu
quente e úmido i com mais para aproveitar na-

Até o final deste ano,

días de calor e chuvas. da. O zinco ficou todo a BR-101. apelidada de

As quatro estações são torto e a metade das fo- estrada da morte, pelos
bem definidas. O'· verão . lhas sumiram no mato. _ ihúilie)i,os., acidentes nela,

é quente mesmo, com' Ajuntei o que pude e' co- registrados, deve estar

dias de luz forte, abafa- .bn um renchíncho
-

para
toda restaurede . e com

dos e úmidos. Outros vaca". três viadutos sobra os"

dija.s são encobertoa por
trechos de maior movi-

um mormaço e falta de Q inverno também era mente, conforme
_ prevê

ar, A pessoa transpíra o Víi,oleIito. Geava semanas' a direção' do
-

160 Distrito

dia todo. Nesta. estação inteiras. A gente quase Rodoviária Federal.
-

AI
há muitas trovadas qua, não tínaa agasalho. Quem gumas obras já estão -em

. se todos os días, ii: tarde. tinha sapato usave-o 'só andamento, como é o ca

Prímeíro vem os trovões, para as testes: o que se so do Viaduto do. RoçádO,
os relâmpagos, escurece usava era o tamanco. Os ínícíado '. em fevereiro,

.

tudo, vem o vento e uma homens se defendiam com com prazo de conclusão

pancada forte, de água. "la jaqueta" e com o cha- pare dentro de 60 dias, a
. Arranca árvores e des- péu; as mulheres vestiam um custo de Cz$ 11 mí

telha _ casas. A lavoura uma calça de homem de- lhões. Outra obra já em

sofre muito e há colonos baixo da saia. e um. len- andamento é a restaura"

que precisam semear tu- ço na cabeça
-

emarrado . ção da rodovía, .no trecho

do outra vez. QuandO a- debaixo do queixo. As situado entre a
.

divisa

parecem. aqueles sinais críançes se . amontoavam com o Rio Grande do

Os' colonos largam a ro- em cÍIIlg do fogão de Ie- Sul e Florianópolis." Mals
ça e correm para casa. nha. Para a. escola ia-se 26 quilômetros, .no trecho

. Um caso típico foi conta- com um. casaquinho da Norte, entre a divisa do

do pelo Sr. Antônio Pe� mãe ou com um jaquetão Paraná e· Santa Catarina

dri: "Em 1932 fiz uma do pai e sempre descaí- (Pírabelraba), também es

casinha: e cobrí-a com 12 ços pisando em cima· de tão em recuperação. Fal

folhas de zinco. Exatamen vidros ínteíros de gelo. te, no entanto, uma sé

te onde mora
-

o Celestí- A noíte dormia-se bem: r�e de outras- melhorias

no, hoje. Mas o castigo da as camas eram de madei- que j(l estão projetadas e

minha vaidade não tar- ra maciça,' colchão _ de com a' licitaçãlo
.

aberta

dou, Foi na festa
.

de San- palha de milho por baixo para
-

a contratação das

ta Luzia de 1932\. quando e outro colchão de penas empresas.:e,. por exem

a, turma me pegou. para de ganso por cima (o pIo, o caso da restaura

festeiro. O Sr. Henrique pyomím),
. cão dos 159 quilômetros

havia-me dito: "vem, va- As outras duas esta- que vão de Palhoça ao

mos embora porque essa ções eram bonítes, Era, entroncamento da BR-101
-

vem do Ribeirão Gran-- gostoso trabalhar, plan- com a BR-280, no eces-
.

de". Não liguei e contí- tar e colher. Eram días So a Jaraguá do Sul.'

nueí na festa. Caíram 5 alegres, de testas, de mu-
raios: um atingiu a igre- tírões, de novenas e de
[e.; outro levou uma pa.;' muitas visitas entre vi

rede da casa do Zinke 'e zínhos, Os guris brinca
um outro ainda derrubou vam de pegar até tarde.

a pínguela sobre o rio. Hoje em dia o verão con

Mas não morreu nín- tinua sendo o mesmo, o

guém, Depois da chuva Inverno parece que me

corrí para casa com a lhorou (?) .Mas há gente
famí�iq. Ouandp

: cheguef que não gosta do clima
no Loreneo. ele me dís- desta terra. Nunca houve

se: "Olha, seu palácio ví- enchentes pera fazer

rou galinha choca" e o "flegelados", apesar de

Severino acrescentou: chover muito em alguns
Vai ver se você acha anos.

.

- Os outros dois projetos
ficam por conta de mais
dois - víedutos, a serem.
concluídos ainda !neste
ano,

.

em Florianópolis e

Barreiros. Quanto à du
plicação da BR..il01, no

.percurso die 100 quílô
metros, entre Palhoça. e

Navegantes, orçada em

Cz$ 2 bilhões, o DNERI
.

sC aguarda resposta dO
Ministério dos Transpor- .

tes.·

. IR ATS O DIA 30

O imposto de renda

poderá ser pago até o

dia 30, quinta-feira, _
nas

agências bancárias, sem

a .multa de atràso:- de
- 1% .ao. mês .sobre o' im-'
posto devidO. . Instru�Ões
neste , .... sentidb � �oralm

: , transmitidas -

aos bancos,
.

esta ,s�man�. :.-

Dr. Altevir I. Fogaça Júnior
.

'

Ora. Osvalina Vargas Rodrigues
ADVOGADOS
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Proposto passagens iltermuniEipais
II t' ot·· AUXluo A EX· dos que não são maiseX-CamDa e, es' 'éOMBÄTENTES I' �ncontrados em .Beus en-:

O Governador Pedrei dereços, e não .. têm com-
,O deputado Stélío Bo- -Ivo Campos assínou o dé parecido à 'sede para tia

. abaíd
.

apresentou proje-· . ereto no 14, de 6- de abril tar de assuntos' de ínte
[eto-de-Ieí que dá direito concedendo, entre outros, �esse próprio. O artigo
a deslocemento grat�to Auxilio ,Espeoial a Ex� t2 da Lei 6138/85 deter
nas linhas mtermunící- Combatentes' dä "i,l Guer- mina que o Auxilio Es
pais, dentro dó Estado, raMundiâfàó'$ ;s�guiii'tes,� pecial do G9verno do
aos eJC-combatehtes; re-. Artbur í3fsorir'e" Isaac $stado,. Só. Seja concedi
sidentes no

.

Estado de Gonçalves, de Jeraguá do. aos. que ,JQre.m ª-s�9Gi
Santa Catarina. O. depu- do Sul; oree ; E.lem.mirig,., ados, e caso os mesmos
tado explicou que propôs de Schroeder e AtmandÖ sejam eIirili:nätdl,ös con-'
a medida "que é altÇl-' Dutra, de Biiirlíehàti:.�·:

n

ferme os estatutos, por
mente SOdi&l, uma vez SUSPENSÃO" DO_' .. ,"

:, débito, o Auxilio Espe
que visa . atender àque- BENEFICio

"

c' (,
tial poderá ser suspenso.

les que prestaram rele- A Associação dos Ex;' €>s estudos já estão sen
vantes servíços à Pátria Combatentes d.o·' :Brasil � do feitos ' na essesaoría
e que vivem hoje em Secção qe Flol'Íianópolts; jurídica,; par'a

'

..

suspensão
situação de dificuldade". está preocupada com o do benefício junto ao
E acrescentou: "0 ex- grande número de filia- Tesouro do Estado.

combatente, além da ida-
de avançada, possui, al

gum trauma, defeito . fí
sico ou doença que ne
cessäta de plermanen'te
assistência. Achamos, set
de justiça que se dê a

essas pessoas, a facilidade
de Iooomoção, quando.
precisam procurar recur
sos para si OU psra pes
soas de sua família, dis

se Stélío, lembrando que
benefíclo semelhante foi
concebido . aos professo
res públicos 'estadaa4s,"'
conforme Lei no 5.684, de
maio de 1980.

DEPUTADO QUESTIONA
DESTINO DA TlP

O deputado César
Souza (PFL) apresentou
à Mesa da Assembléia
um pedido (je infor:mação
dirigido 'à presidêllcia da.
Celesc, para saber qual.
o destino dos recursos

arrecadadOS com a Ta-
.

xa

.

de IÍuminação' Pli-
];)lica (TlP), o montante:'
a�recadado e é!.S àplica
ções por'município. O
parlamentar diSse que

, pédia as �foIlI1él;ções;,
porque em recente . deci
são. do Tribunal de Jus
tiça, a cobrança dessa'
taxa foi cOnsiderada in

:,cbn�titudiona1.
"

Além
�disto, frisou, a . popula-
. ção paga compulsoria
imente, e verifica-se que
ias ruas da cidade, em'
! número' considerável,'
ipermanecem às escuras.

Jutzo DE DIREITO DA COMARCA
",,';<'

DE JARAGUA DO SUL
cipios (FPM), 'distribuídas

__ O Doutor Artur Jen1chen Filho. Juiz de
.

Direito
. r:pelo Tribunal de Contas'

,em Exercido na I' Vara da ColWWca de Jara-da União, íormedo pelos
11% da'arrecadação do guá do Sul; Estado de Santa Catarina, na Forma

Imposto de
.
tenda e do

da, Lei Etc•••
,

..'.
,

imposto sobre produtos
FAZ SABER 6· todos quantos e presente edí-.

índustríalízados. tal de citação, com, o prazo de trinta (:;0) días,
virem ou dele conhecimento tiverem e ínteres

des��:au���n��d��:S� -- �

sat-'possa., 'que-pof parte 'de ARNO GUSTAVO'

munícípíos .-'� i:rieguläres� -e. ANA PUSl-RAMlHUM; brasileiros,' casados, '

não é o' maior na estatís- residentes e domiciliados à Rua Reínoldo Rau,
':

tíca. Há Estado 'que con-
nO 2�6, nesta cidade e Comarca, através de seu :

ta com 433munícípíos ír- bastante procurador; advogado ,Drlo Reinoldo :'

regulares, como é o
.

caso
Murara, foi .reqúerída a. ação de U�UCAPIÃO '

de' Minas' Gei'als, que
N° 9.630, para aquisição do seguinte ímóvel.., ,

te� o .maíor número de
Um terreno urbano., sem benfeitorias, com a;

cidades,
-.

num total de
área de 181,50m2� dístante a 51 metros da esqui-

722."
. na com a Rua 19, Reínoldo Rau, travessão dos

f�dos com 15,00 metros em terras _dos reque
:rentes ARNO' GUSTAVO RAMTHUM e sua mu- ;
_Iher, 'estremando pela, laci� direito com 12,50;

: metros em terras de Harry. Bucbmann, e pelo;
. ladO 'e�querdo com 12,50 metros em terras de i
Sebastião Rocha;" DESPACHO DE FLS. 18:_ De- :
signo o -dia 02/06/1981, às 14:00 horas, para ter'
luga:r a' audiência, aJnteriol'lnerite designada, �
cwp.pridas as demais determinações já exaradas. �.
E�, 29 de 'setemb,ro de J�ß6. (as) ARTUR JENI- .

,
' "CHEN _FILHO :, Jult_ de:Dfreito ein ExerCício na

,� .. '

- 1'- va,.ra; Ê,.' páià': ,qUe�'_cl}�gue� ao· con,n,�cimento
" ,;.

". d� tQdqs os' ifi�et�s�dQ$_ ausentes, incertos e des
connécídos,,_ {pt e:x:p'edido o pres@Je..

, ed,ital, que
....

. sef(t· p:tiblic�dQ_ �ii" _ fprina. da lei e afixado no 10-
óal de costume, às porté!.s do Fórum,___çQfr.�ndº"
ó prazo de 15 dii:!,s, para contestarem, 'querende
à contar da sentença que justificar a pOsse, :;;pp I.

pena' de serem tidos como verdadeiros '-'os· fatos
alegados pelos autores. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul; aos vinte dias do mês
de novembrö do ano. de 19à6. Eu (Jurema Wulf
Satdagria)/ Escrivã, deSignada, o subscrevi.

,

ARTUR JENICHEN FILHO
Juiz de. Direito ém berddlo

grátis a

DO'·'POVO

SC· tem" 88
.

-:m'unicípios irregtllares
'Se a legislaç�o; íederal
fosse aplicada. correta
mente, 38,7% dos municí
pios brasileiros deíxaríam
de existir, por- não pös
suírem a' população. mi-

.

nima, prevista nä Cons-'
tttuíçäo Federal para suá'
emancipação. Em Santa
Catarina, dos 199 muni

cípíos, 88 estão írregula
rés: ,\:AsSim',' ,.�dQs;: -

4;; 1116
munícípíos hoje no Bra
sil, 1.611 deixariam de
receber mensalmente as

cotas de maís de Cz$ ....
500 mil do FUndo de
Partícipação dos Muni-

. "rr_ÄPOcu ONDE' ESTÁSt
·i

, ,

,:
"

J ; .

Como se fosse um pássaro
Seu vôo triste �acom:pànha
o ritmo já gasto de um 110•
Q�m- encontr:ar um �brJ.gq,
N� ,árvor� poucas já

"

'que l,l1âtgeiam um rio.
. ..

Tein 'sede, pára, alra; as águaS
.'

que.. 'QDl dia .já foram �.'
"'

...

,HOje "!�jmelhaS. alIlanhã ániareIâs'
Ou -ainda um rio de .espumilS.
Olha o peixe. que· morre

. .

: : ,
.

iJ,0s pOllCôs em .seU. I�
que' uín:dia'�Jora tão l1mpido,
Mas hoje as pedras ,vão se confundiindo
com, os de�tos. ,

,

'

.
Há tão pouco lugar para a vida.
Lembra das crianças dê óntem

�

felizes a; brincar em suas' águas
Hoje as olham com recei,o c

E amanhã como estas �guas estarãotn .

=e, , - :"'\

,.' .1:.'
� "

.: _",
..

: "Iselde MeUrer Kelbert
,

�

,
.

.
.

lmobiliária Cidade
'��-' ".

Crecí na 1174/86 _ Protocolo. Av. Mal Deodoro
60LFone 12-2812 ,"

VENDE - CO'MPRA - ALUGA

_ 1 casa CQm área de ·150m2.· sito 81 rua João
Sehlochet, ao lado do Beira 'Rio. _

�- f'cäSa--cóm área' de '90m2 Sito' a ruaDomín
genf Démarehl, V1la:'Nova;.

- .

__ 1 Terreno com área de 337m2 sito à rua San
tiUa Pires RengeI, Ilha da Figueira.

.

_ Uma; chácara com .ärea
'

50�OOOm2 com 1 casa
de 100m2 com' um g�pão. 2 lagoas, situada em

Nereu: Ramos.' ,

,

'

.

_ 1 casa com área' de 114m2 sUo a rua uB" 611
... VUa,·Itajara,. . ".
., 1. terreno com ,área: de 3.063:ait2 sito à rua

Epitácl�
.

Pessoa .ao, lado.' da ClinJ,c.a Barbl.

OS AUTOMOVEIS NOVOS AUMENTARAMTRINTA PO'R.CENTO.'
. .

.

MAS O'S NOSSOS VElCULOS '. USA� DOS' AINDA NÃO.
.

APROVEITE E FAÇ� UM BOM
Moretti, Jordan & Cia. Ltda .

"

-

FoneI' 72-1m. 72-100$"-. 72-201.,
-

"';�' "ii

.

<'.:, .

-.," "'
.

NEGOCIO CONOSCO.
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JaraguA, do Sul _ Semana de 251a1írll.a 01lmâlo/87 pÁGINA 12C,O.RRIO DO 'O"Q,

,
FURGOES, FURGOES 1S0TbMICOS E FRIGORíFICOS

Jaragué Esquerdo 'Rua Dr. EDrico fermi, 113 - PoDe 72-1077 '

�'
.I

A rota da malha
'I

I Nós temos tudo
·

para a radara todos.
Ven a conhecer

'a linha 'Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linh:� Chevrolet 81, a mais completa do mercado.
Nós temo. o carro que você neceltlta para preencher as suas exigências.
Saia, rodando com o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

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

, financiamento. facilitados.1

Erilmendörfer Comércio de-:Velculos Ltda.
Av. Mal. D ..ocfo'�.5$7 - Fon•• ,72·0655., 72-0060 - "a,aluá do sul·se

ELETROLAR
COlercial de r·eças Ll_a. �� ,

. ,

.

0IuIe .... aparelho eletrodomésUco é tratä- "l.
,

de PR t6calCH trelDadOI Da fábrica e o bom ateD-
'

'..... , .. direito 18..
'

, ...... acMlÓriOI originai. e auistência téc

.. , .1ltodlada ARNO, WAUTA, B�ITANIA,
ILACX • DECKEIl, fAST, GE, BLBTROLUX
,PAMI • POltNOS LYBIl.

AT. "ai. Deodoro, 1.300 _ fONE 72-:220'

'''''''' do Sul _ SC.

, ,

CONSERTAMOS TAMBIM",.s SUAS ,PERS��.
,

(

- Prena_ queijos" UDgulçu, hamburger;,
'kaM. abU...... outros.

,Frioliveira COI. ,e Repres. Ltdà. .

Fialbreria

,

.

__
' "'0. dlulul_t. com' ,bovllUll,
............

• &li Da Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidade. do,
ColéRio DiYina P'rovidência) ou faça a sua enco-

mcc:la pelo fODe: 72-1187.
.

"')
,

,',
"J'

" .

,,�-!'...... r
.,..' �

\

��.

�' ',- - .-
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Jara:�uá do Sul .... Semana de 2S/abril a 01/maio/87 J '

'. 'pAGINA' '13CORREIO DO POVO

Com a participação de' Sem equipe ofiCial des-- Äs categorias principal
84 atletas,' divididos em de 85, Jaraguá do Sul, a- e aspirantes têrão'

"

per
cinco' categorias, a Liga través da Divisão Muni- curso de 50 quilôme�ros.
Norte Cataririense de Cb cipal de Esportes está a-' As outras categorias te
clismö' (Lincci) promove poiando a promoção da rão percurso mais 'curto:
neste' dómiIigo; dia 26 Lincci e aSsim mótivàndo novatos' com :30 'quilôme-
a 'segunda etapa, do

'
,

60 ,os jovens jaraguaenses metros" mirim oe" estrean- ,

Campeonato Norte Cata- em ingressar nesta mo- tes com 10 quilômetros.
rine:Q.se de CiClismo, teÍl- dalidade esportiva, que Nestas 'càtego�ias

r'

p':>de
do pór lacaio circuito de, já revelou Sílvio Roberto rão participar ciclistas de
rua de "ja:raguá c do Sul. Ewald (hoje na Tigre/ Jarqguá do Sul e regi�o,
Numa- proya pOr pOntos, Joinville) _ o atual cam- intereSsados em iIi-gres
a competição do próximo ' peão 'da prOva q1,lilômetro sàr' nO esporte' do pedal.
dia 26

-

será' desenvolVida tantra relógiO doS , Jasç Inscrições a pàrtir das 8
pelas 'ruas RêiJiÓldo 'Rau 'passiido e principalciclis�, horas: no local.
(largadà e chegada), Jóã6

.

ta 'da temporada de 85.
PíccoH:, Ferdilüindo

.

'Pra-. ,." ,

di e Domingos da Nova� Campe'onlto de Veterano's .inicia�ià 9
com idade, superior
anos completos. �

'O valor da, inscrição,
por. equipe é de Cz$, ...
600,00, a taxa de arbitra

gem, par jo,go ç:z;$ 100,00
A I::.JF, reiniciá neste dia,
26, domingo. o Campeo
nato da 1 � Divisão ,com
a quin�fI., rodada, que
marca as' pa:ctidas; Cruz
de Malta x' aaribaldi,
América X- Malvíce" ,:Bo-'
ta·fogo x Aliança e Guima
lli x Alvorada. Pe\o TOr
neio r "Irineu Lemke" jo
garão ponte Pre�a x ,.Avaí
e Viória ,

x Chjco de
,Pp_:ula.

'
'

: AMeg :-,quer inlegrar·. associado'�-à, Fec,�ati�it"
,A recém-eíeíta: diretó- ' te, da admínístração,' fa�

"

ria da Associação 'Reêre- zendo com 'que· o assõcta
ativa Weg (Arweg], reu- ado sinta que a' recrêatí
níu toda a imprensa ci- va é' para fazer arilfgost
tadina, dia 15 ,à noíte-lpa- práticar esporte � pertt-.
ra uma 'confraternização , cípar da vídé. soeíal e 'de
e apresentação, do' plánõ tudo' o 'que eli} "represen-

'

de metas',. para o bíênío ta..
'. -, ,

81/88. O presidente "SO-, No campo social,' ínú-
Ion Cerlos schrauth" dis-' meras atividadeS serão'
se que' o: grande objetivo desenvolvídàs,' déstacen
da, -nova admínístracão do-se bailes. bingos dan
será o de íntegrar-o cola-, cantes, jantares dsnçan
borader Weg à. sua re- tes, roda de Samba, cön
creetíva, haja vísta que grseemento em eventos;

,

estatísticas têm revelado socíais, tais coma lOde
uma f'requêndia

.

baixa, 'maio, dia das mães, festa
englobando-se,' neste : u- de S. .João, dia dos pais,
níverso, homens e mu-: dia da, criança dia des
lheres, ,i' namorados e outros. Na
Para reverter este qua-

' área cultural e recreati
dro. Sölo� explicou que -va, (serãö promovidos
será espelhada uma nova shows e teatros infantis e

imagem, da recreativa' e adultos, gincanas,· parti
toda sua' estruturá, 'desde cípação em, eventos mü
o embelezamento da área mcípeís, apresenbações,
física, o 'atendimento na exposições,

.

desenvolvi
lanchonete; do restauran- menta da a·rte e da ',mú-

sica, assim CQIn.o. :proniO-,: doüncéntívado, .paracque ê 'A empresa' Ma-rçatto"e
ver treinamentó-' em ',ati:-�:" o aS�ociado--,&inta Ô' gosto': O" 'Grêmíc . ·Ré.créiüiV'ö'
vídades do lar 'e' 'iiiceil-·' de contribuir e usufruir Mareetto, inauguram dia
ttvar grupos .:t�a:Ü·ais _�;.., da fonte de réalímenta- 1Ö de' maio; o seu campo
conjuntos musicais," ,�-: � -::: ção das energias díspen- de futebol suíço. oportu
A Arweg,: que" reúne � didas proííssíonaís, qué. nízendo, ªsSiIQ.)1l'�prátiça

colaboradores do. maior- representa ,
nossa. aseo-' desta modalidade .: entre:

grupo' empresartal ',d?� cíação recreativa".'.
,

' seus -éoläboradoiêS e. as-"

muníctpío, tem' grande 10 DE MAIO· .. o' saciados: Nö período -da
responsabllídade _

� fr_��a-- Para comemorarIo Di�i manhãvheverä um . sé�ü�
Salon Schrauth _ na ál'_ea do Trabalho (lOde maio) de. partidas e às '14h,'
esportiva, que deve , s.er, um grande congraçamen- Grema x Veteranos "de'
retomada, .íníctalmerãe to. foi planejado, ,para os � Joínvífle.que trará em, Su,a:
pârtícípéndo da Olisejel, colaboradores. As 9 ' .ho,.· equípe o 'téçnico Edu;:'
Está na meta da diretoria' ras ;haverá culto eoumê-:: do JEC, irmão, do Zíco, ;,'
voltar a contratar proíes- níco, com pajI"ticipação' A Fede1"!lç�o �ftattmen.j -�
sares pata aplicar treina-' do Coral da SCAR; l,Oh " se ,de �otoctcHsJll() p:ro:- .

mento e desenvolver a, 'apresentação do.,' Grupo c' moveu." novas mudanças
'mentalidade .partícípatí- Folclóríco Edelweiss, .de em seu c�endár1o de"
va da associado em di- S. Bento do, Sul; í

íh, a-, provas da' temporada, 'A
verses modalidades-;. in- presentação. da

.

Banda Fi-,: gora, oficléll1mente, o ea-
,

clusive formando escoli- lho do Trabalhedor: ,do, lenicJárlo: marca para o

nhas para, oa filhos .dos �si; 12h, churrasceda: dia '21 de [unho, em: Ja·
assöcíados, "que. serão 13h - promoção do- 'es- 'raguá do s,u1,. a' terceíra
os futuros gra:QJdes _(l.tle- cotismo com os lobinhos

, ela,pa; do Campeönato- Ca- ;

tas jalfaguaenses"" Enfim do Grupo .Bscotetro -Ja.' tarlô;e� de, Velocross e,

conclui' _ o pr,pceSso corltaba e às 15h, juvenil .

pata' o dia 26 de julho a '

partícípatívo será" de, to- do JEC x Arweg. ,No,:' quarta 'etapa dó Estadu�,

�,Pr�ovra ,cielíst,'ie,a, movimen,ta' o, 'domingo, e,ln ,J,ara,'u'�.uá �����es,����àI9�0�;a�i� ,deA�;J=rodada, <Lo
,

, 11 mil, taiS çOIfiO , gel�-:,_ Ca;mpeonato .Municipal
deira, ijicicletas, �nçer�-' Varzeano.>de Futebol, da
deiras, fOJ;.7ões e uti1!9�� DME, com 21 ,eql).ipes di-
des domésticas. vididas em 'três chaveS"

VIEIRENSE . N() ','
(.

�IQ.arc�d<i' péJ.ra Q dia 10,
ESTADUAL DE' BOLÃO,:

'

�e1;Jil,ptév.is�é!� ·�s :partid�s
enti'é"Santa" L'tlzla '(cam,A ',Sociedade,.Espor,.

, peã .�in',t33, 84"e"86)"x VJ-tiva e Recreativa, Vi- .

(la, Lenzi �(càmp-eã em, 8�)eirense vai participa'r' <

XV' d�'" "Nb-v'embro' B x
pela primeira vez, 40 .Arsepum/ Braverd� x s.'
Campeonato Estadua�, Antônio?' �Cdpra x Rio
de Bol�o (bola 16cm), Molha, Nova "BraSília' x
nos dias·l°,� 02;e,.o3 de portuguesa e, ,ÇanarinhO

�aiod' S�m. ddaedpénd�- _
x Bé!Dgl!,,',, ,,' ,

.

elas a, OCle e '-'0.- ,',
O 'Calend�rto do Depar-

ça e Tira, em Lages. '

tamento dé-1ltctctoss" da
O técnico" e"' atleta

,E���I.;açªP-. c��n�rlse de
Wolfgangl Rliedtmann, C1Cl�1l10 'mäJrca 'par� do-
relácionou, para ',a dis- m1ngo�' 25 :

de abril. ; em
puta do Campeonato' Lclges..-cti' '1".-gelet1va 'ao

a: 30 os bolonistas Haroldó . CarilpéóÍtatÖ B�Etro'� l'

Gühs;" Jaime ßlank, A- No mês 'de ' mato; a, 2'
foldo Karsten;, Sebas- etapai'

"

,clQ" 'Campeonato
tiãó Krause, ',AdeAm�r . Es.tadu�' ',acontecerá 'em

Brandenburg,. Pillt?mo' , BÍ-u��, no dl� 03 e, dia
Berns, Aden:'Ir Neltzel, 24, a�: e�ilpa Seletiva
Waldir Dommgo.s, dos pata' ri �peónaio Bm--

I �a�tos e, �alta�r -Y:0l- sn�ro,� .,� 'Jara�á dó
11m. '

,

.' :" Sul., , ,

,O congresso tecnICO
O'

,

"l"e'- "n' "" d ti',
,

. , ". ", se CIO auo e a e-
acontecera no dIa. 30. ' .

. 'o'·te d' 10 have hSIno de, Jaragua do
a n I e la -

SI" "d' 25. 'd ":f'le d s d l'e-'
- u, partIcIpa· las. e

ra o es I a e
"26

'

b '1' C
...

, _ . •. "d de a rI, em nCIuma
gaçoes .e_ InJCIO .,as!. do, Campeonrito Catari-
competIçoes. Em" cer- ,

'nen' Adulto de AtleUs-
tames passadoS, Jara- se"

.. . 1.

d S 'I 'r' r'e'�re- mo. No ,.prmn.mo fma -de
gua o u e a i- ,'"

' '

te�'., ,
. semana aeon ce o Tro-sentado pela C.A. Ba-

f' ,J
_ C rIas d Oli-ependf.�' . ,e� ,oao ca .t'''1...�e

_____
" ..y�lra, e:tn,,' Utl IU'Cl'.

.... _ ." -; _.
_" "'-.-�

� ,

-,

" .�

Futebol � dp, Salão .. A Ligá '3araguaense de
Futebol inicia no dia 9
de mai':>, o Campeonato

. COI;P. a realização da .Extra-Ofidal de Veteta
Torneio Início, dia 24 à .nos (Sênior), que já tem
nQi.te, a. Ligdl J!aragua- aS, presenças confirmadás
ense de, Futebol de Sa� do João Pessoa, Vetera
Ião 'abriu o Cam�nato nos de, Guaramirim, Bo
Citadino Adulto,

'

cOm tafogo, Malvice, Alvora.
Seis equipes. A rodada . da' e, ,a confirmar, d':> Pa
inaug�al do' certame a- raná,: Cruz de Malta 'e

,

contece dia. 28, .no GiIiá- Garibaldi e ,eventualmen
sio Àrtur Müller, ,entre te ,outros interessados
Fanfarra x' seleto e Rio qu� têm prazo para ins
Molha x Juventus,. en- cnção até :)'0 de abril,
quanto que A,rduino Pra-

, quandO às 20h30 será re

di x Mirtes somente· es- ,alizada reunião na . SER.
tréiam no dia -5..dß ,maio, Marisol. Do certame po-

'd!Etão �tticipar:atletas.
.

'c ....
·

T�m qénté nOVa em Jaragu6:·
S.Equip:iffienttis"paraEscritórioLtda.

, ,

Venda e ass1sté�cla; técnica e� geral�
,

, " Loja �_.� Preso Epltádo J?essoa,. 4UJ "

P.
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Microrregiões: "reformas serão feita,s a médio praza"
seI,. relacionou-se ao pro- Municípios do Vale do
jeto de extinção de Oito Itapocu, o prefeito de
microrregiões g(eogr4f.i- Jaraguá do Sul posicío-:
ces de Santa Catarina e neu-se totesmente con
a consequente criação de trário. defendendo a ma-

8
.

macrorregíões, 14 re- nutenção da mícrorre-:
giões e 33 sub-regiões, gião com sede em , seu

sob o pretexto de
-

se município, pois vê no

promover ai descentralí- projeto apresentado pelo
zação edmínístratíva e a titular da Secretaria do,
munícípalízação dos ser- Planejamento do Está'do,
viços prestados pelo go- Roberto Ferreira Pilho,
vemo. uma burocratização nos

fNo ano passado,· ,

Na qualídada de pre- serviços, ao invés da!

Previdência SOcial arre- sidente da Associação dos propalada
..

descentraliza-

cadou em Jaraguá do
--------------�------�------------�======�==========�

Sul Cz$ 248.985.388,72 e
hoje a comunidade con
vive com Q drama de
não poder usufruir das
. internações hospítalares
prevädenctérlas, . 'assírn

. como atendimento médí
co embulatoríal, Frisam
'os sindicatos' que o traba
lhador paga o INPS e

por isso está. exigindo o

direito de usar os hospí-
,tajs, que também ajudou
a construir.

'

o prefeito Durval Ve
seI participou em Joaça
ba, na última semana, de
encontro da Associação
dos Prefeitos do PMDB·
com o governador Pedro
Ivo Campos, quando as-

suntos admínístratívos e

políticos
_

foram ampla
mente discutidos. O maís '

polêmico. segundo Va-

Ato público-contra hospitais dia 1�
Oito sindicatos de tra- pítais com o IN�MPS;

balhadores
.

de Jaragué c) a implantação de uma
do Sul estão programan-· UTI; d)· ampliação íme
do para o día 1° de màio, díata do número de lei
sexta-feíra, uma 'maÍl�' tos.
festação popular na es-

'

cadaríà da Igreja Ma�'
tríz São Sebastião, às 9
horas, de protesto contra
o descredencíamento dos
hospitais SãO José e Ja
raguá do INAMPS,,' desde
o día 10 de abril. Os
Sindicatos destacam qua
ro pontos fundamentaís

, pata o protesto, como:

a) que o desconto' do
,

INPS seja pago em juízo
e que não vá para os

cofres do lAPAS até que
o problema seja resolvi
do; b) reativação imedia
ta do cOnvêniO' dos hos-

--------------------------�--

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
,INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E 'MECÂNICAS

E DO MATERIAL- EL�TRICO DE
JARAGUA DO stn

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO

_
DO PLEITO

Em atendimento ao que dispõem a legislação'
vigente e aos Estatutos SOCiais da Entidade,
tomemos público que nos días 09 e 10 de
abril de 1981, foram realizadas as eleições nes

te. órgão' de classe, t-endo sido, eleitos os . se

guintes essocíados
:

pera comporem os seus ór

gãos de admínístração e representação.
DIRETORIA

.

Efetivos
.

Suplentes .

Presidente .'

Luiz Carlos BusaDa
Vtce-Presídente
Olívío Ploszal
DiretO!' de Administração
Alcides Klinkowskl
Diretor para assuntos
do trabaiho e Previdência
João D'Avlia <,

Diretor de FiDéU1Ças.
Ervino Neghetbon Celso Leodato Garcia
Diretor Adjunto de Finanças
Afonso.Pauli Fenerich LOrival da Cunha
Duetor de Educação ej
Orientação Sindicai
Jair MusSinato
CONSELHO FISCAL
Efetivos ' S1,lpIentes
Orlando Mala Alceu Dias
Selvino Vo]z Moadr Fer.reira: Neto
Eno Flohr Pedro Pessate '

DELE�S REPRESE��S
Efetivos -Suplentes
Luiz Carlos DusaDa Jalr Mussinato
Erwino Negherbon, José Hirschen Fischer
Os 'componentes dQs aludidos órgãos serão

empossados no dia 10 de maio de 1981.'
Jaraguá do Sul, 21 de abril de 1981

Celso S. Mede.1ros
Presidente

Antonio Draz Martíns

João da Cruz

José Garcia

DUvo Schom

Januário Dalplaz

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DÉCISAO INTEiIGENTE.

Café SISSE

I ·Extinção

ção.
.Apesar das manifesta

çõeS contrárias, dissje
Vasel, o c�rto é que as

reformes serão feitas em

médio' prazo, todavia, os

protestos não se �gota
ram, "vamos lutar.pelos
nossos .tnteresses até o

fim".'
'

Continua a repercu
tir intensamente a

�déiB! do Governador
do, Estado de extin
guir 8 microrregiões,
atendendo a estudos
Irealizados por inte
grantes do alto esca

lão. , i. _I",�I
O Zé da Ilha por

certo reagiria a essa
,

determínação, dízen-
do que explica mas

não justifica.
E o que parece, o

correr, quando com

pulsamos o diário
EXTRA da cidade de
'Joínvtlle, ed. 1691, de
11.04.81, e lemos o

resumo do relato dos

primeiros trinta dias
do novo governo.
O trecho que se re

produz a seguir é o'

que consta do nosso

prezado confrade: "So
bre as microrregiões o

governador explicou
que a extinção delas é
necessário para a agi
lização dos serviços à

população e contenção
de despesas. Lembrou'
.os casos de Joinville
com quatro municípios
de São- Bento com

três e as de Rio do
Sul e Ituporanga ca

da uma distante ape-'
nas 20 quilômetroS da
outra. pedro IvO disse

que apenas uma mi

crorregião atenderia a

todos".
Salvo melhor juiza,

o assunto não é bem
aS$im. Jo�nMlle foi

pioneiramente o mu

nicípio catatinense, no
contexto brasileiro
que crIou uma asso

cia.ção conhecida co

FIDESC e que contou
com :;'() e tantos muni

cípios, tanto nO ·litoral
como do altiplano. Lá
mesmo Se constatou

que a identidade re

gional era a que me

lhor serviria aos inte
resses comunais e qu�
por. iSSo mesmo ela se

esvaiiou a ponto .

de '

contar atualmente com

TROCO TÉLEFONE

Troco telefone em .

Jeragué do Sul, por
igual em Balneé'rto
Camboriú. Tratar: Fo-'
nes 72-0154 ou 66-2195.

das Microrregi,ies
4 munícípíos. O jogo pela sua "identidade
político, quer se quei- caracterízadora e por
ra ou não, sempre ha- que confiam na viabi
vetá de estar presen-· lidade desse modelo de
te nas decisões e se- ínterecão regional.
bidO está, COmo 'em Alguém em

'

Jaraguá
qualquer outro setor deixou escapar a sua

da sociedade, o grande
. veia .írõníce, lembran

sempre come o peque- do os tempos de Hit-'
no. É da natureza ler, com os seus íamo

esss ensinamento bá- sos "Gauleiter", o

sico, onde plantas 'e GAU - distrito, comer
peixes, só pera citar ca Ou cantão _, ver

alguns, produzem bt- dadeíros escritórios re-:
lhões de sementes para gíonaís que _

não pas-' .

garantír a espécie no sam como
'

dirigenteS
meio ambíente em que de um cantão catarí
vive. Essa a experíên- nense, A .opíníão não
cia vivida pelas mí- é nOSSa, mas de um

crorregíões, cuja vida' correlegionário do go-'
� prete:n;de abontar vernador,
agora. O ex-governador
Juntar novamente à Esperídíão Amin já

Joinville, o qus por tentou Os famosos CAP
Um processo de sele- _ Colegiado da, Admí-

cão .
se separou, será nistração Pública

um verdadeiro suicí- composta pela Celesc,
dio -políttco, Nada se Telesc (até há: bem,
tem centra (J maís de- pouco), Cidasc, Ucre,
senvolvído município Del. Reg. de Polícia,
catarínense, mas nem Unidade de Saúde,
sempre

'

haverão de IPESC, Codísc e Aca-
morrer pelos 'lindos resc, que se perdeu no

olhos azuis dos [ara- espaço pela falta de

guaenses, No passado ,respaldo do próprio!!
que já completou ein- governo que o instituiu.
quenta e poucos anos, De negativo, ainda, a

os distritos de Hansa e atividade dos políticos
Jaraguá, se emancipa- que ficaram a ver

ram e a prova de ser navios. Vamos retor
do terceirO parque fa- nar ao passado?' POr
brll diverSificado do mais respeito que de
Estado; o que, certa- vemos ao Q)vernador
mente não aconteceria Pedro Ivo Campos,
como distrito da Ter- não pode a regi!o
'ra dos Príncipes. abrir mão de llma con

Olhem ao redor da quista de luta e suor.
cidade de JOinviIle' pa- Estamos inteiramen-
ra se assegurar da te solidários com o

aSSertiva. Pref. Vasél na luta pe-
Jaraguá do Sy.1, �o la identidade da AM

contrário do que se VAU, QuandO se tra

possa pensar, é ponto ta.r do que diz' respei
aglutinador de uma to à Jaraguá do Sul e

região que id�ntifica região, deve haver u-

a sua gente,' que hoje· nidade e todo o esfor
se compõe- de 6 muni- �ço devera sef desen'-
cípios _ Jaraguá do volvido para que con-

Sul, Corupá, Schroe- solidemos, as, conquis
der, Guaramirim, Mas- tas que beneficiam a
saranduba e Barra Ve-" t�dos. -_, ,. __

. >
lha ma,s que mais Um por todas e to- O'

dois ..., Pomerode 'e RiO doS por um, Até a vi- � .

dos Cedros __ querem tória. final. �
pertencer à AMVALI, lIr:ltz von Itapocu .

,
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