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CIOADI; SrMBOLO, DA FAlYlíUA JOURDAN

A. anunciada' ínterven- tenha se normalizado jun
ção pelo Inamps junto ao to ao São José. Os -sín
Hospital São José, aca- dícatos de trabalhadores,
bau não acontecendo, .que día 10 realizaram nas

Segundo as íníormações, escadarias da Matriz ato
as rodadas de negocia- público, estão' reivindi
ções entre o Instituto e -cando o aumento do nú
a direção do Hospital mero de leitos implan
têm sido frequentes, com tação de uma UTI,,; a es

perspectivas de acordo' tatízação .dos hospitais '

pará a volta do atendi- . sob. o controle dos ., tra
mento, através <Ja' assina- balhadores e: a reativação
tura do convênio filan- .dos convênios, peís., ,se
·trópico, no valer de Cz$ gundo os síndícalístes,
215,00 (a diária) e a par- "se o decredeneíamento
ticipação flnanceíra da aconteceu desta vez" po-
Prefeitura, até O' final de .de repetir-se".

'

. maio. Todavia, até quin-
ta-feira, no encerramento A inter-sindical, que
'da edição, a sítuação reúne as. categorías ' de
(quanto ao atendimento trabalhadores, . pelos seus

aos segurados continuava dírígentes, . tinham, na .

inalterada, com crescen- .quínta-íeíra, intenção, de
te grau de insatisfação ajuízar eção . judicial .ca
da comunidade,' há mais . so o problema não. te1flha
de um mês sem atendi- .desenlace positivo-' nesta
mento previdenciário.· semana.' Para tanto,'. já
E provável que até 'a' conta com assessoría. ju

data de circulação deste rídíca, que estu..da o; ; as-
semanário, a' situação s�nto., .' t '",' ..

,P_SSêio ecol,ógica' até a,nten,as 'de-TV
A �lIiana� ,d� ,Meio- tenas� com. coiice:nti:a,ç�Ç>

Ambiente _ de J o
a ,07 no trevO das ruas

'

Pro
de junho _ será comemo- cópia Gomes, 25 'de'Jullio
rada em Jaraguá do Sul Jósé 'Theodoro Ribeiro' 'e
com uma série de ativi- Domingos Rosa. 'Do pas-

. dades, A Comissão Mu- seío participarão escola
nícípal de Defesa . dO res, proíessores, escoteí
Meto-Ambíento (COM-' ras' e

.

comunidade em

DEMA), comemorando' o geral. Na chegada, vá
seu pri�eiro ano, em co- rias, pe,quenas , palestras
laboraçao com as escolas sobre ecologia serão
das redes municipal,' es- proferidas, podendo, in�'
tadual 'e pa -ticular, Sesi e clusive; eontar' cam a

Grupo Escoteiro, vai dis- presença do secretário do
1iibuir durante a Semana Meio-Ambiente de Santa
defronte a Prefeitura. Catarina, Werner Zulauf.
nnidas 'de árvores (seiS Uma completç. reta-
E'rpécies) oriundos, do guarda - será montada,
Horto Municipal" junta- cOm veículos, polícia,
mente com iolhetos ex- corpo de bombeiros e en-

Os secret�rios Aristi-- ao anunciado' recente- tegram váriOs' programas plicativos sobre c:uidados fermeira, para casos de

des ,Pa,nstein, do Plane- mente. As casaS, serão do Sistema Financeiro �. manejo. ' necessidades. 'Além disto,

iamento e Ivo Konell de ,construídas em váriàs da Habitação. Oútros mu-
Afora isto, para ó dia � faixas e mepsagens pela

,Administração�' Finanças regiões da cidade, em nicípios do Vale, do Ua- 5" programou-se um pas- imprensa marcarão, a Se

" Bem-Estar Social de Ja- agrupamentos" nunca su- pbCU deverão também
seio ecológico até as an,. mana do Meio-Ambiente.

raguá dó S\11, estiveram n"rior a nuzentas, e se- Ser contenplados e neste EM' OPERAÇÃO O POSTO DE INSEMINAÇÃO
terça-feira na Cohab/SC, ' rão iniciadas tão logo os senUdo O dep. Ad�mar Entrou em· operação ,mediante o pagamento
acertando com o' preSi- terrenos e a infra-estru- Duwe acompanha prefei- esta semana o serviçO de do sêmem, disponível
dent" da empresa, Pau- tura esteiam disponíveis tos e presidentes de ·di- i,nseminação artificial da das raças charolesa, ne
lo César Carpes da COs- nara O, início dos traba- retórios dQ�:'/PMDB,_ em Prefeitura de Jaraguá do lOre, jersey e holandesa.
ta, a construção de mo- lhoS; , , aucÍiênc-ia 'tem que 'será Sul, executado por téc- ,A requisição deve ser

radias no município, num fo�malizadlf",'ft
-

solicitaçãO. nicas da Divisão de Pe_' feita na própria muniCi-
t<?tal de 1. 400, superior Estas 1. 400 oasas in- ,

. ,,' '7' cuaria. A aplicação dá-se palidade.
'

EMBRATEL. SOCORRO! JARAGUÁ PRECISA DE MAis" �i�"��{'::-<",-,,·-;-,>"7·,-1-R-T""':I----,M�I
.....

-..;;....;...;.;,;...;..;_;;EX;..-;;;,i>O,;;..S.;-IT----'O;.;;R;;..;ES;.;;.;.;.;C;.;;R;,;-O-MA-;'""--1;)-O-S-.;-
�MOVIMENT,ß;GÃP, �DUSni.:}AL.

"
EDITORIAl.' ,

" 'Correio do Pala COlDpieta' 68 an,os
Amanhã este sema-' cão pelo efeito 'etême- '

procuramos' defender,
narío, o mais antigo" ro das luzes' da ribal- dentro da .crítíca "sere
de Santa Catarina, em ta,' Carlos' (Carlíto) .ne e justal labutar pe-.
atividade, completa o Porto não compareceu lo, mesma público que
seu 680 ano de exís- aos festejos dos '60 ,:nos mantésn. Nossa
tência. Ao longo des- anos do "mais antigo" maior '" aspiração é
tes anos, diferentes di- porque a evocação' dos continuar no mesmo
retores' tem-se mani - feitos de seus contem- programma, certos de
festado por ocasião da poräneos poderta fazer que o ., povo também
data magna, lembran- mal, ao seu combalido conttnuarä a nos pres
do o passado comen- coração' e ã sua men- tar a mesma attenção".
tàndo o presente e a- te supersensível, Céu-' "Hoje� outras pescas
cendendo esperanças be ao. economista Celso tomaram:' os seus lu-'.
de um futuro que con- Poito, seu filho, 'a' re - gares. Os' tempos são
tínua na mesmer dís- presentação nos 'atos outros,. á grafiá mu
têncía, .de quando 'a fes�)vos. Ao Cartíto

"

dou, a' cídéde cresceu
10 de maio de 1919, Porto estava destinada e se modernizou, 'Os

ele saiu, pela primeira a missão de, compor homens' se instruíram.
vez. Apenas, 68

,

anos
r

os primeiros números plantando' modemas
,

nos separam do dia em deste semanário. índústrtas. ao lado de

que, dispostos a fazer ,Há 51 anos; em 1930 um comércio próspero,
circular' 'um jornal, o día 10 de maio caía prestação de s€lrviços'
aqui se reuntram." pa- na data da circulação com 'conhecímento "de
ra corporificar o que da, .Edíção nO 570 e o causa e competência'.'
há anos era um 'mero seu diretor estabele- 'Escolas de 'todos os
sonho. Venâncio 'da cido com

"

OFFICINA graus adestram' as ge
Silva

'

Porto,
,

Autur GRAPHICA: ARTHUR rações" até a pós-gra
Müller, VenâIl<::inpo MULLER & CIA." na duação.· As igrejas
Niccoluwl" Cláudio' Avenida .Indepedência cumprem seu papel de

'
.

Stutzer cada um .no (atual Getúlio Var-, orientadores . das leis
seu lugar. davam a gas) escrevia um su- divinas e O respeito ao

largada de um iornal· cinto edítoríal, que próximo';
-, .

qUe fosse eminente- transcrevemos na gra- Nesse cóntexto de
m=nte da terra. tiefen- fia da época: "COR- cidade organizada' é

dendo-a com todo o REIO DO POVO, _ próspera
'

nos inseri

ardor, propugnando Com . 'o presente, nú- mos .modestamente, ca

pela seu progresso . e mero entra o "Correto laborando 110' atin!?'i
reivindicando' nara a do Povo"- em seu 120 mento : 'do 'seu grande
Sua gente o luzar que aniversário. Nessa fe- destino>

'

- está a merecer no ce- Hz data, aproveitamos : Partimos em btlsca
nário c.atarinense.' a oportunidade 'eLe a-' do 'anO meia-nOve, 'que
No ano em curso, a gradecer a quantos esiperàmös 'àlca!Ilcar

18' dp. abril, em Flotia- nos auxiliaram neSsa com o apoio de toda à
'

'

nópol-is, tombava mais difficil tareJa, qnel co- sociedade.
'

,

um baluarte da impren ma colabonadores, 'I ,A nQssa 'vitórIa é a'
'Sé! iar'agua·ense. jAv,es- quer como

- ,amincian- vftórià da Grande Ja�
So' aO aparecimento' tes e assij?nantes. Vi- raguá do Sul.'

(fácil péJ.ra alcançar a' vemos exclusivamente Eu�êJiio Victor Seh-
'

notoriedade, 'à. sedu- do público e,' assim möCkeL
�------------ ----

COHABlSC GARANTE L 400 CASAS A JARAGUA DO SUL

Comunidade continua sem ,assistê'nci'a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EM ,l\1ASSARANDUBA._"
.

I
A ÄPP do� Cölêgio q'e- !
neràl Ronden, de Mas
saranduba, realíza neste
dia 9, baile e escolha da
Rainha dós Estudantes, derão contactar com 6

de Massaranduba. na So- Ruy, pelo tone 72-2510.

cíedade Atiradores, com
_. ESCOLA, OLYMPIA -,

o Grupo Musical "Os' Num� iUiciativ� �o ca

Sonatas". Oito candída- sal Renato JHeldl. Wer

tãs concorrem âo titulo: ninghaus) Benke, Jar�-
Mara Michel, Verena guá do Sul ganhou die

Sawulski, Marlise Berto- .Z8 pa�sado a �scola �e.
di, Marílene Maiochi, Sa- Natação Olym�18� a mais

Ta Wurges, Iara de Avis; modema e ,sof�s�Icada do

"Solange Belino 'e Cilmarã E�tado, que mIm�tra .tam.
"Zimàárs. '

. bem aulas, de g1Jilástlca
'AULAS JjJ: FLAUTA íemínína e musculfMãCl':
,A Es,cotà de Música. da Fica ao lado ,do Ginâs.tb

scAk, ;ibdll ,'i�lc1içõe� Artur Müller.
r, .. , J

piirá aulas de flauta: trans- O� BEHUNG "":' O quert
versa, Mälores 'inforíná- do, ê, simpático, .casal
çõ� e matrículas na pró- W�lde�ar ,

'
,

- (��elD;ary
pria SCAR, na rua Ama- L�S's) BehljJD.g� efe' COIl"

zônâs tundes dá Parafu- cêítuado proftssi(}nal ido

sos tWald, ae segunda a ramo fotográfic�., é�me
sexta"feira:, das 14Íl3Ó às mora a 19 de junho, 25

18h30nrln. Está, ai uma o- anos de vída, inat:riino

portúni(Íade paira g:r;andes níal. Na data,. haverá ,�m
e, ' pequenos, ,

. culto festivo. à� 20h, na

HOMENAGEM :... Os ro- Igil'eja Evang�licrl!., c:en-
tariànos de, Jaraguá do !ro, com li:"edep_�ão, após
Sul homena:gearam ter- no C. �� Baependi..

I'
ça-feira as' 'esposas. pela ZIGUEiZAGU� -.

Cal" �s
:passag�lIl '

da Dia' , das Cez�r Hoffmann, �a Fun

M.ães; €Ol11 �irí Ja,ntar no daçao Cultur�!" 'ID'll,C,?U
Restallrahte Sltettin-er presença no lS Fp.1hval
klausê 'em Pomerode à do Cinema de Gramarl0-

lUz de: ,'�ela, coriüda típi- RS.: IJ Troc,?u, idade. l]Jé'l

GÇl e música .,. ao vivo, 6 Wl�sOn �uner e dIa. 8,
dtié debcou a to.das en- R�nató Miguel, Hi_rite�-

" êahtadas. '- holz I I/Ern PomeFode,

ÇANÖÁGEM � .Rrty DOIT- dias 16 �.17.. cl }8°,Fe�
'val

.

�essmann e, compa:' l' tiv�];' de I}.a�das e, B���I
dbeiros estão- articulando nhaS, tr�dIçao çlo VIZl

a fundação do Clube de nho !muniidpio. .

Canoagem de Jaraguá do GINCANA MARISOL -

Sul, para- intenSificár' a Foi realizada. com suces ...

pr�ttca deste esporte. so, 'Sábado l'Iltimo, a 2�

1\fais de 15 elementos fi- Gih�aná Marisru, que
, gUl1!m >n� gJfUPÓ eOIisti- reun.iu deí

.

equipes de

,tuttvo e interessados -po- t.od88 as uni.dades, da

Gente
),;)0 PQVO

. "PAGINA '02'
seus àv6's 6vidiO ê: Edlth
Freiberger e Célia Ra
dünz, Nosses cumprímen-.
tos.,. '

- :'
NO CINEMA _ Ö tine'
Jaraguá exibe de 9 a 14

.de maio, sempre às, 20h :,
15', o filme de fícçã'Ó ci
entífica "Terror no Es�;,

paço'". Censura 14 anos.

PARA MEDITAR _ uÉ
nos carrinhos dos super
-mercados onde são .íeítas
as maãores manobras da
vida ". As donas-de-casa
que o digam ..•

& .Infotmações
empJ,7esa;, eneerrada com
um baile, nO JuveJilus.·
A vencedom foi a equí
pe Forçi Jovem fJoln�
v;i��l' ,�. Arco _Igs (��ãó
:I>.essoa) e 30 tlqtiipelegué
da matrllz..
BAILES .,... Neste dia 9,
sábado, na ". Soc'deade
União São João, em São
João, Baile de Rainha
com os "Orientais':" de
Schroeder, E ná Socíe
daÓje Víeírense, baile em
homenageia às mães, pe
la Bandínha V0Iàe Vale,
de Pomerode, Ambos são
abertos pcH esseetades
ou não essoeíauos.
t()J IST;AS - Ö CDt 1 de
J,araguá

.

do Sul, anfitrião
no final de maío, do Con
gl'eSsp Estadl!al Loji8tã,
pr:omoveu quana-feJrat
dia 6i no· C.A. Baependl
jantar festivo em home
nagem aO- ,dia das m�es.
O . acontecimento, Dum

.

clima· cordial e amIgo foi
muito concorrido.
REDE FEMININA
Consumou-se terça�feira,
dia 5, a fund�ção da R,e"
de Feminina de COmbate
ao Câncer de Járaguâ
do Sul, que inicia ef�ti-.
vamleinte' �s· atliv.idad.es
em julho. Resane Vàila-t
ti é a primeira p,Fesiden
te e todoS os demais .car
gas, puJ:>lié�IllOS . nesta
páginá. Parabéns ; e Sl1-

cesso.'�
-

DO" AZURRA _ O Bae ...

pendi reabre' às . 23h
deste sábad6, 'a sua -boa
te para associados, é' JNl"
ra o dj,a 11, prag-ramou
apres�taf,:ao de'.

.

milgia,
gratuitamente às 20.,.;
com Los· Faluggi, Dlé\gi7
cos intemacionüis.. E
p,?l"a ().' dia 25 de selem-

.
bro; o seu pr'incl:pal e�

vento social, o·Balle das
Debutantes.
NOVO GERENTE'...::. Vi
sitou a tedado, o novo

Qerente reQional das' la
ias da Dró,Q'ári:a Catarr
nenSe 'em . Jà'l'água

'

Ü'õ
Sul, Sr. Darício e Beninca,

g '

..
"�-, .

-_. 'CarfnV,oSo
__

..

_ A MODA INFANTIL

UM BRIlHO NOVO E DIFER.ENTE N:A
.

.1:-

MODA INFANTIL. CONHEÇA.O

. ;:.
.

Getúlio, VargaS 97 e :Marechál Deodoro 882

"

e Ma,ria
"'-" o poutõ eTegante de vesfii bem os seus "pim
polhos. Agora na.Marechal Deodoro 819, a sua

espeta, se;mpre' com .às últimas novidades.

Jóias( relógios; pulseiras, anéis, alianças,.
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para

',"presenfes na
..... -".,r-tt":.-r'-

'Ivenida'
Marechal Deodoro- 443 e Getúlio Vargas nO, 9

PAR.A"'O TEU 'DIA
Eu vi minha mãe rezando
aos pés da Vrrgeni. Ma-
ria'•.

-

..

".. '

� ..

.

,_ I .�

1;lr,a uma Santa escutan-
do '

;

� 9\!e a O�t_I� pa�ta cilzia.
, (Ba�reto. Cóutillho) ..

Bário doRiO Branco, sala 4
FONE: 72.2607

acompanhado do· ex-ge
rente Vito Walz, agora
gozando �a eposentado-:
ria .. Que tenha. uma boa
estada em nosso meio.
G.I;. J"lrVENruS _ O
,Juventus, que dia 10 co

:Ql!emorou seus 21 ! anos
de ,fund,açã<h_ promove'
dia 16 bj)ngo. acompa
nhado de jantar dançan!tle'
com' música de Bera �
seu Regional. No cardä-
p1�, ,polenta COD): galil}!ta CASAMENTOS __ Nos"

·catpt!,a. Os
_ çal1tões estiá' sé;l agendá -branca

-

deste
à venda com diretores 9' de, maio registra os ca

do' cÍube�.
.

sarnentos de: Matriz ;-;;

CljRSÖ MÀNEQUIM .
_

16h15 .: Clandir Deraar-
,Inicia dia 11, no Beira chi I Marli da' Rosa, Pe
Rio Clube, à:e Campo, o dro Pereira da Silva 'I

carso jà'e Manequim e Emília de Bairros, Celso
Modelo Fotográfi-co' Sér- Mauríssens L Bernardete
gio Aragão,' para ambos Gesser, António Alegre
os sexos, a partir des 3 ,Neto· / Neids Alves, Val
anos, Duração de 300 decir Pereira I Rosete
horas, profissíenalízante, Bagatoli, JOsé Acácio Ro

disporá çle quatro horá- sa I Solange Coelho dos
riOs, às 10, 16, H� e 20 Santos e' Udo Neumann/
horas.

.

Rosiméri tourenz�tti; às
CHORJNHO NOVO 11h15 _ GenéSio José Do
No dia 29 d� abril nas·- tO I Claudina Scheuer e

ce\). par.� a alegma �os às 18h _ �érgio Ademir
pais Raimar e MaFlel Ra-

.
Souza I Adelaide Corrêa

dflnz a pequena Daniela Na 'Bari'a,· às 18h, C,harles
ptesando 3;kg800' e 55€111), Antônió Metzger ..

i Ani
no Hospi,tal Jaraguá. São. dq. RowElder:

. i3.Elm FEMININA JÁ � lIMA REAUDADE

Foi dficialmente funda
da ni> dia 5, de ihhio, ter
ça-feirâ" em dependên
cias da AABB, a Rede
Feminina de Combate· ao
Câncer dê jàra�u� do
Sui, quando foram aprO"
vados os estatútos, regi"
mentds e eleita a di:re- Setores da Rede Femi
toria, éónselho fiscal e n:i,TI,a' _:_ Chefias: Volun-
setóres da Iíôvel ehUdàde· tariado· _ . Marly Baumer

filâhtropica .. Os cargos. e Camila Raposo; Edu
estão asSim iireenchidos: cacional _ M1lrilze ·Mar

presidenfe R6s'ane Jahn-.· quardt e Sílvia Piazera;
ke VaHatti'; 1 � .víé:e Mar- Ambulatório ifgnêz
Iene Pa:Ílsteifl, 2� vice Pereira e Maria ApareCi-
Evá1floita' Rubjni pradi;-· (Iil'â Caltoni; Apoio
sécrêtaria geral Célia· DiTVa" J'a-l1nke e· Jandira

. C8\ss.u'Jli, 1� '. sécr'etária Souza;
-

Próinüções
Matiste'lá -Gascho e ,2�' Magda. Llicht e M�ri
se'ctêtäri'a Virgínia. Fur" Cordé'iró; Bazar _ DioIJili"
tàdo; 'tesoureira: geral té;l Wolf e JOànira BrUch;
eíldete pratéta, 1(1 tesou- Divulgação _ Nádia Ur
"r-eiI"á Mária·· )ju1ce N'auli- bieta,· Yvotme Aiice Sch
no, 2(1 tesoureira Gillian möçkel Gonçalves, Jea"
Hermahn; difetorá' Social· riete RasSele e Marli
boracy Braún' e suplente Teßke.

AmazHda 'Bastos. Canse"
lho Fiscal: Mari-a Luizà
Vasel, Vera Zimdars,
Gerd Edgar Baumer, Ka
rin Hufenüssler, Jutta
Marca:Uo e Brunhilde· Pa
sold.

-_ c' ,_ VENDE - SE
'Uma propri�dadl{com áreà ,d� 22.000m2, com uma

rasa em aTvenaria de 9xl4tn,· ná rua Vida1 Ramos.

c�ntro de Corupá. 'Preço de' Qcasiãö .. Tratar pelos tele
fones 12-1467 com Sr. LÇluro. ou 15-1258, com.Sr. Bruno.

. .

-

,

..

..

Mamãe
-

Coruja
. . Seus,11'lh95 merecêm n$ã loj'a só para eles.
Loja Mamlie Cor�ja o castélo de' sen· reizinho e

'Sua princéstnb.a. -Enxo:vaif> para beJiJê, toupa� in

lonto-juvenis, perfumes, bijouterias, artigos para
'preseiitês.

Rua Barão do Rio Bt,anco 168 _ Fone 72-0695
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J,ltaguá do Sul � Semana de 09 a 15 de maio de 1987. CORREIO DO PàVO
�--�--------------------------------------�-------------

Programa
A, Secretaria de Obras

e Viação cOIl:_tinua man-
.

tendo inúmeras frentes
de trabalho, notadamente
n� setor viário. Na rua

Prefeito José Bauer, fo

ram concluídas as .obras

de calçamento até o Nú-
cleo Habitacional da.

Cohab. assim como a rua

Maria Ubelina da Silva,
até a rua Francisco de
Paula. Nesta última as

galerias ide águas pluvi
ais foram concluídas e a

pavímcntecão inicia na

semana que vem, até
a BR-280" fechando o

trevo de acesso, segundo
o jsecretârio Afonso Pia
zera Neto, que informou

NOTAS "CP'�

_--.-_

.
A 19(). Delegacia Regio-

. nal de' Polícia de Jaraguá
do Sul, através do Dr.

Adhemar Grubba, está
informando a nova ta
bela para .licenciamento.
de veícúlos, já em vigor:
final de placa l' _ abril,
final 2 .__' maio, final 3 _

junho, final 4 _ iulho,
finais 5 e 6 _ agosto. fi
nal 7 _ setembro, final
8 _ outubro, final 9
novembro e final Q _ de
zembro.

Os pI1011essores B�udui
no Raulino e Inácio A
rent, da Secretaria Mu

. n;l!r.�:pa� de Educa'ção,.
partfcinam de' 11 a 13 de

.

maio, em JOB.'çi'!,ba, do IV
Congresso EstadlJ.l:ll de
Educ'i':ção Municipal, Te
mas 'importantes seirão
"'.bol·dados" dentre os
qua�s A Escol;-(, Pública
u,;:t Periferia Urbana, Mu
nicipalização do Ensino
':'{e 10 Grau. Programa de
Governo em Educação,
Pa1nel Social da Escola
Rural,. além de cursos es

peciais.

de
'

pavimentação
.

alinge
também; a conclusão de
tr,echo da rua Marina
Fructuoso, desde -a rua

Angelo Schiochet à rua
Físcal Verdi Lenz! e ain
da a rua Antônio Teixei
ra dos Santos Júnior.
A. pavimentação à pa

r�elepípedos da Manna ..

Fructuoso., numa segun
da etapa, atingirá à rua

Coronel Procópio GOmes,
assim . que OS aterros es-'

tejam prontos eo terre
no sedímentado. Enquan
to ísso, serão pavimenta-

-

das as ruas Donaldo
Ghering, Criciúma e fis-
cal Verdi Lenzi sendo
que nestas duas últimas,
no trecho entre a Marina
Fructuoso e o

.

ria' lara
guá, dois play-grounds
vão ser implantados. Na

quela mesma região a

múnicâpelldade executa

Davas rua's
as gelertas e a base para ILUMINAÇÃO DA
o calçamento nas, ruas PONTE
Emil Burow, Severino Na

.

rua Francisco de
Schíochat e Gervásio da Paula, foi concluída a

Costa, fechando todás' as retiãoação e. alargamen
artérias com a melhoria. to e agora todas as

.

es
.

tradas do município se-
rão revistas, num traba
lho que consumirá de 60
a 90 días, prevê o secre

tário. de Obras e, Viação.
Este acrescentou que a

Atonso Piazera Neto
disse ao "Correio do
Povo" qus nos próximos
dias será aberta a rua

Walderaar
.

Lessmann,
possibflitando nOva liga-.,
ção entre a rua Cabo
Harry Hadlíche . e a Pro
cópia G9mes, a ser igual
menta . pavimentada, pos-.
teríormente. Na rua J0-
sé Enimendoerfer, a .im
plantação de galeria, pa
ra a lC;on'tinuidade do
caíçemento vem Sendo
dificultada ante a' lage

. de pedra encontrada ',0-
brigando a

�

constantes
di;nam'�tamentos:.

S:urgeIP OS "prefeitáveis" em' Corupá'

... '

Escritório de TopograUa
e

. (nnenharia
DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇÕES E PLA1'.JTAS
DE TERRENOS EM GERAL. _

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-

ÇAMENTOS.
.

Encaminhamos toda a documentação.
Rua Reinaldo Raú. n° 86, 10 andar, Sala 3

EdifíciO Mário Tavares, próximo do Posto de

Saúde.

Contactos: Fóne 72-2416

PÁGINA Q3

da cidade
ciclovia, desde o Chícö
de Paula à rua Procópio

. .Gomes recebeu ilumtina..

ção e acha-se em íasede
execução o trecho até a

'Weg II.
.

Inclusive a'
Ponte Walter Breithaupt•
sobre p rio ttapocu, re
cebeu o posteamento e

iluminação ésta semana,
melhorando a segurança
do local: .

' ;

C,âmara reivindica à camulidlle
Na primeira sessão le-'

gislatíva de maio, a Câ
mara de Verealores de
Jaraguá do Sul, aprovou
i\ndi-(;:ia'ções, como a de
Gustavo .Mathedi, que su
geriu a Comissão Muni
cipal de Trânsito estudos
para ímplanteção de lom
badas defronte a Escola
Julius Karsten e ímedía
ções da Cohab. Também
AlidO Krutzsch solicitou
a CMT uma' lombada na

rua Thomaz Francisco de
Góes e para a Celesc, a

colocação de 1:;' luminá
rias no Loteamento S.
Judas (Chico de Paula) e
4 na rua José Maria Go
mes. Errol Kretzer pediu
ao Executivo a instala-

.

ção de iluminação pú
blica na rua Olívio Do
mingos Brugnago, i na

.

V�a NOva e também,
um sistema maís eficaz
de manutenção das vias
pavímentsdes., (onde pa
ralelepípedos se soltam.
colocando

.

em risco de
acidentes aquelés que'
nelas transitam.
O vereador Almire Fa

. rias Filho ,reivindicou à
Celesc 2 postes e 2 .1Umi�
nérias na rua Hermann
Schulz 'e iluminação pú
blica na rua José Pomía
nosky, bem. como a paví
mentaçêo do trecho da
rua Francisco de Paula,

. desde a
.

rua Maria Ube
lina da Silva à rua José
Pomjanosldy e pavimen
tação da rua Maria Ube
lína da Silva, trecho en
tre a rua Francisco de
Paula até a rua -Henríque
Nagel. ",

ASSOCIAÇÄO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
JARAGUA DO SUL
NOTA OFICIAL

Considerando os termos de neta d'ivÚlgada no

dia 24 de él\bril de 1987 num dos jomMs da Clda
de,por entidades de classe aqUi localizadas, na
qUill, entre outras cOis.as, acusam os "patrões"
(empregadores) de coniventes Com o descreden
damento dos dois hospitais locais '. do siSltem&
INAMPS e a consequente suspensão do aten-
<rtimento médico , a A:ssocfação Comercial e In
dusl)ic.l de Jaraguá dt> Sul.vem esélare.cer a

opinião pública o seguinte:
1. Os empresários se fizeram presentes a to·

daa
. aß reu_mães convocadas em Jaraguá ido Sul

pelos Hospftais, na busca de' solução para o pró
blemél:; , <,fk;l}�Plri11

. 2. A criSe Hosp1tais/INAMPS é de êmb1to
nadon,al;

,

3. AS'Bim como os trabalhadores, também as

empresas ,contr.ibuem mensalmente com Su& par
ce�.a para manu�ção dos serviços da Previdên-
cia Social;

.

4. Como os trabalhadores, os empresários
julgam deplorável a atual situação, e não cabe
aos empregadores fazer as vezes do INAMPS, (ir...
gão criado para m:segura.r atendim€mta médico
hOSpiital'ar aos segurados d� PrevidêllC'ia;

5
•. É público e 'notó-rio que qualqueir solução

ddiDi�tiva par.a o problema criado terá !de Vir do
Miniistél·io da FF€Vidênciéll, e por essa ru:ão es�'a

. Ar..:;cdação Comerciélll e Illdus�:rlal está insistin-'
do junto..aos Órgãos Públicos e a repres,entação
política da região, tanto na. Assembléia legis-

.

lativu como no Congresso Nacional, ,para que
Deput.ados e Senadores se ' ass.OClem

.

'i\ nO$Sa
luia. pelo, reE,t.abelecimento 'tI,a assistênCia �édícao
em termos satlisfatói1.os p�rà todos•.

J�Ia'guã do Sul, 28 de abrll de 1981
ALIDOR .LUERDERS
Presidente

Acham-se abertas na

1� UCRE, as 11nscrições
aos exames' s'upIEJ;�voa;
cujas provas serão realí
zadas nos' dtas '23, 24 e

25 de julho, no CIP. Can

dídatos de ambos os se- O Partido da Frente te na Câmara. COm isso,
xos têm. p/razo p,ara tns- 'Liberal de Corupá. reali-· o equilíbrio de forças no
Cl�ção até 22 !de maio, zou reunião do Diretório Legíslatívo 'alterou-se.
necessítando, obl�gato- Municipal, 'onde o assun- sendo o PMDB maioria
ríamente, ter 18 e 21 anos t'0 principal foi as eIe i- com 4 vereadores, PDS 3,

completos ou Ia comple- cões de 88. Pretende o PFL 1, além de Suesen
tar antes de se submete- PFL 'corupaense concor- bach, índependente.
rem à última prova, para . rer com candidatos pró- TELEFONES
os 10 e 20 graus, respectí- ,'prios a prefeito, vice- COMUNITÁRIOS
vamente. No ato da .ins- prefeito e vereador. Pa- O vereador Ernesto Fe-

crição o candidato deve-
.
ta concorrer a prefeitura lipe Blunke, solicitou na

rá apjl'esentéljl" a :carjtlelr.a pelo PFL; o candidato em última sessão do Légis
de !identidade, uma foto potencial é o vereador e Iatívo Corupaense para
'3x4 e o comprovante de presidente do parrtido, 'que a Telesc instale. tele-
piagaJr�e1l:to dia flua de Ernesto Felipe Blunk, en- fones comunitários nas

j;nsdl�ição {l!� Cz$ 20.00 quanto o PMDB dispõe (loçalidades de Rio Pau

por di�dp1ip.a, 'efetuajdo de pelo menOs dais nomeS lo, Pedra de Amolar, Os
no Besc', em conta espe- o vereador Carlos Dieter va1do Amaral, Ano Bom,
cial da UCRE. W-erner e o comerciante Itapocu -. Hansa e , Rio

Waldemiro Haude .o Novo Alto, para melhor

PDS tem o nome do ex- atE'lI1dc,r o homem do

prefeli,to Adelino Hauffé campo. Ao MinistrO das
e também o PDT' tem in-· Comunicações, o edil rei

tençõ'€s de lançar candi-
.

vindicou a, 'construção
dato, estando igualmente ção de Uma agê.Jlcia dos

prevista a fundação dó Correios em Corupá, e

PT, em Corupá. quipada com, telex, ius-
Ainda na área polílica, .tificandO que a 'agência

o vei:eador e ex-supervi- local é wperavitária e ho

sor,. de Educação, Her- je instalada em pequena
rmann Suesenbacp, des- �ala impossibilitando até

ligou-se do PDS, passan- mesmo .a expansãö de

do a atuar indep-enderi- caixas. postais.
'
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ANIVERSAR�S
Rudi Porath, Prof. Carla
Schreiner. Nélson: En

ge�mann, Domingos Pel.l
lís, Sandy Simone Eggert
Sr. Lauro Gielow.

Fazem _

anos hoje: 09
· .:Or.� .. I r i n �u 'Passold,
Sra. Mariana Mura
r?, .

,
Sr. Vigando sea

atz, Sra. Amália En· Edital 15.428 de 27.04.81

ke Karsten, Sr. Grego- Geovani -da Silva e' To-:
rio Müller (Corupá), Sr. ntldes Marísa Pe,reii'a.
José Henn. Canísio Mar:' Ele, brasileiro, solteiro,
cos Zimmermann, Mari- natural de Rio dó Sul,
sa Marlene Holler, Celso nesei Esado, auxiliar de

Orlandto Pírmann, Vívia-] escritório, domiciliado e

IÍB Krause, Alfonso Blank residente na Rua Itajaí.
Adernar Blank,· Rafael, nesta cidade, filho de

filho Dr. Marfisd (Nal- Gilson Máximo. da Silva
mir) Pigpzzy. em Fpolís, , ,e de Dalci Terezínha da

.F.az,mJ. anos
'

doJí11ngo:-
.

Silva. ,Ela, brasílíera, sol
Sra. Anita Líppínskí Kars-. teíra. do "lar, natural de

ten, sra: Ana Panstein. Jaraguá do Sul,
.

domící-':
Sr. Daniel Costa Alves, llada e residente na Rua
Sra. Maria J. Hansen, João Carlos Stein, nesta
Sr.

1

Antônio Schwartz, cidade, filha de Olavio .

Sr. Anterior Gonzaga dos Gonçalves Pereira e de
Santos, Sr.' Guilherrire Teresa:· Cardozo da Silva

Hruschka: Simone, filha Pereira.
'

Dr). Clayton '(Máguida) Edital 15.429 de 28.04.81

Karan (Curítíba): Julía- Ernesto José
.

Cravalho
na, filha Mai Quiz (Jose- Kanzler e Paulínà Maria
mary) Lazzarís. . Míchellf ,

Dia 11 de _ maio Ele, brasileiro; solteiro,
Sr. Jorge Matter, Sr.' operário, natural de Re-
Luís Célio Brugnago, sende, Rio de Jéneíro.
Sra. Marlan .Mehnke . domícllíado . e residente
Henschel, Sra.' Anita,' na Rua Lourenço Kanzler,
espos.a de. Herbert. Buer- 716, nesta cidade, filho
ger; Sr. José Carlos de Oldegar Kanzler e

Ge(sser . (C0ncórdia), Sra'. de Deluzan Carvalho
ZHda Schmöckel; em O.i� Kanzler. Ela, brasileira,
Fitiba. sOlteira, comerdária, na-
Dia 12 Ide" maiô tural de Nova Trento,
Sfa. Magda. da Silva Ka- neste. Estado, domiciliada
ran, Sr. Adolfo Marschall e residente na -Rua Epi
em Corupa; Sr.. José tácio Pessoa, 203, nesta
Peters! Sra. Maria MÇl.· cidad'e, filha de José Mi
ver, sr. ,Mário Raters, chelli e de Carolina' Dal
Sr. Dankwa'rt Hen;na-nn, castagne Michelli .

Sr. Werner Meier, np
.

Edital 15.430 de· 28.04 81

Rio,·de .J�iléiro; Sra. Al· Ells'eu Jungton e Avelina
:lira. Wolf Raduenz,' Cláu- Köhler.

· dia Daniele Ristow, Sr. Ele, brasileiro, solteiro,
· Harry 'Porath,' Izabel' M. pedreiro, natural de Ja-
Schaldach, Sr.'· Marco r�guá . do Sul, domicilia-
<Äntó:riio Roénnâu', ,; em dO e residente na Rua

Campo Bom-RS,
" Joaquim Francisco de

Jj)ia !l�de maio· Paula, nesta cidade, filho
SI; Santi.no

.

Ritta, em de Rudolfo Jungton e de
Petrópolis�Rj; Dra. Zilá, MarÍa Dumke Jungton.
Rodrigues Leite, em lia-

.

Ela, brasileirá, solteira,
peruna-RJ; Sr. Ordeli

.

O" zeladOra, natural de Gua·
Ra!â'ellL Rodrigues, Sr:' ramirim, neste Estado
Alfônso. Buht,

.

Sr; Wal·' domi.cmada e resident�
demar Ántôni.o Vasei,. na Rua. Joaquim FranciS
Sra. Adélia Gascho Seh· 'co de Paula. nesta cidade
wartz, Sra. Solange pu· filha de João Fernando
.i)rtê· Bulin;· Ad.emir : Sé.r-� 'çustavo Köhler e de Her-
gio' :aonominf.

)

'minia Köhler.
DiU' 14 - de maio
Sr. Albano Kanzler, Sr.· EdJital 15.431 de 28.04 87
Mári.Ö· José KniuSe,' Sra. Geraklino da Costa e Sa-

·

Eny � Herbst Stamati, em ··,lete_ !nê's BonoQÚn:i.
B'!lenos' Ai'rés _ 'Argenti· 'Ele, brasileiro; solteiro;
na; Sr'. Ivo 'Betnei-, Vera soldador, natural de Luís
Lcia MarcarinL -Anil' Pau- Aives, neste.Estado. rlO�
Ia, 'filha 'Adelino' (Bruriil- mic-iliado ê resident'e na

de) Hórnburg-.
.

'..... • Rua Heins Manhnke', 20
Dia 115 de ..maio

.

nesta cidade, filho' de
Srta: Mônica Hufenues- Antônio da Costa e' de
sler, ,Sr. Eutides ,Silveira: Cristina da' Costa. Ela,
Sr.· Rudi Uppinski;, Sr. br,asileira, sólteira, .' do

lar,
.

natural de Jaiaguá
"do S1.11, domiciliada e re- P.roc·lamas de· Casamentossidente na rua Rua Ceará . ..

67, nesta cidade, filha de
_ MARGOT ADEUA GRtJBBA LEH...\1ANN, Oficial do R�

Alfredo Bonomíní e de gistro Civil do 19 Disträte da Comarca de Jaraguâ do Sul Bs•.

Silvia Nair Bortolini Bo-. tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que cqmparecera� em
Cartório exibindo os doçumentos exigidos pela lei a fim de se
habilitarem para casar. os sezuintes: '-nomini.

'. . ,

Edl�tal 15.432 de 28.04.81
-Aldomfr Schug .e Lucia- Tereza Valentiní.. Ela,' Edital. 15.439 de 29.-04.81
na Teresinha Leonardo.. brasileira. solteira, ope- Cópia recebida do Car-·

Ele, brasíleíro..
-

solteiro; rária, natural de. Inver··· �ór!fo de -

Guar,am!iJr$m,'
digitador, natural de Ja- nada; Grão Pará, neste neste Estado. .'

raguá do Sul, domícílía- Estado, domiciliada e -Ie- Jaiir V.enluri e Alcína
'do e residente na Rua sidente em Vila Paraná, Rech �

Henrique Marquardt, 380 em Nereu Ramos, neste Ele, brasileiro solteiro
fundos, nesta cidade, fí- dístríto, filha de Pedro auxiliar contábiÍ, naturai
lho de Max Roberto e de Böger e de Anna João de Guaramirim, neste·

Alzira Preitag Schug. Alberten 'Bögér. Estado, domiciliado e re
Ela, . brasileira, solteira,' Edital 15.436 de 29.04 ai- sídente em Rio. Branco,
auxiliar. de escritório, na- Adair Albíno Reesler e em Cuéramirim., nleste_
tural de Joínville. nsste Mar}'<!' Aparecida} Naget. Estado, filho de Antonio
Estado, domiciliada e re· Ele, brasileiro. solteiro, Venturí e de

. Adelína
sídonte na Rua Ilha da pedreiro, natural de Três Ana Reinert Venturí.
Figueira, .neste cidade, Passos, Rio Grands do Ela, brasileira, solteira,
filha de vitória Luiz Le· Sul, domiciliado

-

e resí- auxiliar de .. produção,
onardo e de Cidertei dente .na Rua , Corupá, natural de Luís �l:r�s,
Zurdes Leonardo, 584, . Vila Nova, neste neste Estado, domicilia
Edital 15.433 de 28.04.81 distrito, filho de Marno da e residente na Rua.
Cópia recebida do éa)r- Eduíno Roesler e de Ma- Paraná, '95: nesta cidade,
törío de Schroeder, nes- ria Teresínha. Roesler] ) filha �e João Rech e de
te Bstedo , .• •• ••..

.

Ela, brasileira, solteira,' Er�ncIsca. Wínterr Rech.

Ar<;ieUno Leoní .e Noemä bancária, natural'de: . Ja- Edital 15.440 ide 30.04.87
Serien Díeíenthaler , raguá do Sul, domiciliada Silvano Ma\rtins de Mo-
Ele, brasileiro, solteiro' e residente na Rua Guí- raís e Edla Pritsche.

. comerciante, natural .de lherme Wadkerha�en, Eile, br.as1ile1rO', s.oltenro,'
Jaraguá do Suli domicili- 530, Vila Nova, neste. credençiadot, natural de
ado e residente na Rua distrito, filha de Nelson são :paulo, Capital, do
D;iedricb.· BOrclhes, no Nagel e de Rosa de Lima miéiliadö e residente na

150, nesta cldade, filho Nagel.
-

.

Ruà Cascavel, 685,' casa

de Primo' Leoni e de Ele- Edital 15.431' de 29.:04.81, 06, em· Curitiba,' Paraná
tida Prestiili LeonJ.. Ela, Adriano dos Santos. Uma filho' de A.belardó Luis

bras;leira, solteira, do lar· e Dolores Hackbatlth. .

I de Morais e de Enedina
nàtural de Maripá, palo- Ele, brasÜeiro 'solteiro Martins de Morai.s.·Ela,
tina, Paraná, domiciliada técnico e�. procesSa:men� brasileir!a,. sole'ira, cosd
e residente na Rua Je- to eletrônico, naturaJ tureira,' .natural de Jara·

rônimo Tom�Sen;, em de Gua\rtamirim, neste guá do. Sul, dOmiciliada e

Schroeder, nesrce Estado, Estado; domiciliado e re- residElnte na Rua Henri

fi.lha . de Arri I)iefenthä� sidente na Rua. António q1,le Marqrtardt, 220, nes

Ipr e de Er�ca Diefenthä- Zimmermann, 119,' em ta cidade, filha de Rei-
ler. 'Guap,'amdim,' neste Esta. riholdo Fritsche e de E- .

Edital 15.434 de 28,04.81 do, filho de Nabor .de deltraut Fritsche.
Osmar Dfrews e Ellsete Sauza Limã e de Teresa Edital 15A41 de 30 04.81
Maria Engelmann dos Santos. Lima. Leonir Winte'r (li . Eltica
Ele, bras'leiro, sOlteiro, .. Ele, brasileira, sol- Zimmerm,ann;
comerciante, Tll;l.t,ual de teira, vendedora, natural Ele, brasileiro, solteiro, .

Jaragu do Sul. domicilia- de Corupá, 'neste' Estado representante comercial
dO e residente na Rua' domiciliada e resident� natural de Jara�guá do

;To,sé' 'Teodoro Fiibe�rQ, na Rua Francisco Todt, Sul, domiciliado e resi�
.

2478, nesta cidade, filho 141, nesta Cidade filha dente na Rua Luiz Kie·

de OUo Drews p de Wal- de Ricardo Hackbarh e nEm" 43, nesta -cidade,
]v Fröhlich flr€ws. Ela, de Hilda Hackbarth.

.

fÜha. de Francisco Will-

brasileira, . solteira, se· Edltal 15.438' de 29.04.81 ter e de Marta Voltolini
cretária, nAt.,iral dp Jara- Elemar Butilke e 'Lfld.t'a rvvinteri.'· Ela, brasileira;

guá' do. Sul, domiciliada BeUtJ:rmino:
. .

solteira, c;omerciária, na-

e res'dpnte na Rua ,loin· Ele, brasileiro, solteiro, tural ·de Jaraguá do Sul,

ville,' 30, nesta cidade, fi· tecelão, natuJ;'al de Jara. domiciliada e reSidente
lha. de Helmuth Engel- guá do Sul, domiciliado na Rua Paulo Kraemer,

mann p. cl� Maria Nico-- e residente na Rua Joã- 217, nesta cidade, filha

letti Engelmann . qutro FranciscO de Paula de José' Leopoldo. Zim·

npsia cidc;ide,·. filho de mermann e· d(� Mária
Edlital 15.435 de '29.04.81 Willi Butzke e de Alzita Kistner Zimmermann.
Nilto Valentini e CiMa Drews Butzke.· Ela, bra.
Alberton BÖger. sileira, costureira, natu- nute..! 15.442 de 3004.81

Ele, bra!)ileiro, solteiro, ral de. Jaraguá
.

do SuL, Córi'a Ir'€cebida do Caro

operário, naturàl de Taió domiCiliada e residente lÓlJJO de
i Gl'\'lf(l�njrim,

neste Estado, domiciliado na Rua Joaquim Fran. Jle'Stie Est.ado.
e residente em Braço Ri- cisco de Paula, nesta ci- D�<:!'ci Hempkemaie'r e

beirão Cavalo, em Ne· dade, filha de Victorino Son�,a. Ap�areiCida .Velô'go)
reU Ramós, neste distrito. Bellarmino e de Adelia clá'- 'Costa.

fjlho de Lino Valentini e Hellaimino. 'Rlp,. hí'A",ilpiro. mltpiro.
���--�:��� ��---c�-----j

o es· pa· c h. a n t e L ú c' i' li
.

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE- OFERECE o �ELHÖR'
EM ATENDIMENTO.

.

FUNCIONA JUNTG A AUtO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26 - fONES: 72-1261
72-2078 FALB COM O LúCtO E RETORNE SEMPRE.
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soldador, natural, de
Palmeira, ,

em' Otacäío
Costa, neste Estado, do
miciliado e residente, em
Ilha da Figueira, em Cua
pamljr1m", neste Estado"
filho de Líndolío. Hem- í
pkexnaier e, de .Julle- Hem "

pkemaier" Ela, brasíleíra,
so.lteira, do', lar, natural
de Correia Pinto, neste
Estado, domiciliada, e re�
-sídene nesta cidade, ü
lha :de Sebastião veloso
da Costa e de Maria Sib'
veira da COsta.
Edlital 15;443 de 04.05.81
Lutz. Carlos' Búzzarello, e

Jaoira ROzzà.. '

,

Ele, brasileiro" solteiro"
mecânico, natural de Ja"

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua

, An"
, gelo Rubíní, 9,78, nesta
cidade, filho de Constan-

, tino Buzzarello e de. Lu-,
eile wener Buzzarello.
Ela, brasileira, solteira,
secretária, "natural de

'

Messarenduba, , neste- Es",
tado, dcmícílãada e' resí- '

'

dente na Rua Jorge La"
cerda, 456, nesta cidade,'
filha- de Anadet.o, Rozza '

e de Agnes Cisz : Rozza.: ,

Etitãl 15:444 ae 05:05:8't
Cópia recebíde do, canô-
'rio de Gttaràinitim, nes-

,

te E$t;ado., "

Adír QJSka, e Iva:Qete .da
SUva:.,

'

:t;le" bresfleíro, solteiro;
"

operador de máquina, na

tural de Járaguá do Sul,
domícílíedo e residente
na Rua Max Doering,
240, nesta" cidade, filho de
Valéria Olska e de- JOsefa
Wintrich Olska.. Ela,' bra-
'sile1ra, solteira" operária,
natural dê, G-uaramirim.
neste Estadoi domICilia"
da e re�iidente' na Rua
Agostinho Valentiin do'
Rosário, em. Guaramirim, ,

n�ste Estado, filha. de
Elesbão Luiz da Silva e

de Mária da Glória Silva.
Edital 15.445 de 05.05.87
A�emir HaSse e RQSÚIlar
BOl"chardt.
Ele,' brasileiro, solteiro, A, Associação' Comer",' lenidade contou com a ronfórme frisou 9 preSj- g:ra�eBdo c ,e� r-essartan�,<
lavrador, natural d� Jä� cial e Industrial de Jara- participação de autori� dente da Á-ssoci:ação Co- ,dO a :colabC!lrac;iãof da

raguá do Sul, dOIilicilia-' gná do Sul entregou ofi- dades municipais, educa- merciãl; Alidor Lueders. classe:' em.presariai· na
do e residente em Gari" dalmente na noite 'do, cionais, empresários e A ,en:tida�e� investiu Cz$ ,conse<suç�o' do

"

projft!to
balcU, neste distritb, filho' dia' 4, segunda-feiraj ao' alunos, além da APP e ,438. 3'OO,OO� séndo Cz$ idealizado, pe:lo professor
de Arno Hásse e de' In::. 'C::oLglo Holando M,. Gon" c.onselho deliberatlvo. , 118�. 700,00' dos sindicàtos Marcílio. A diretora da
�rita Geisler 'Hasse, Ela, çalves, da Una- da': FigueI- patronais' e Cz$ ... '.. . 19' Uere Rosemeire Va-

bra.sileira, solteira, �

ope" Ta, quatro computadores O equipamento de pro- 259� 600,00. ,de contribui-
'

sei,. o prefeitö Durval
rána; natural de J:arag!1á SID' 501 'e 'duas impresso" cessamento de 'dados foi ções das empresas. VaSeI e, a ex�diretora' <la
do Sul" ,domiciliadà e ré" ras' que

- serãô utilizados, cédido em regime de Ucre, Iris' Barg Piazera.
"sidente em Gai'115aldi, paTa O· Curso Técnico de comodato e destinà'se a No, ato', manifestaram- também.leavaram a ' ini-
nesfe' distrito, filha... de Processamento ,de Dados, formação de., pessoal tec· se alunos;- cónselho deli" 'dativa e qfidealismo da

-

Curt Borchardt e de Re- mantido" pelo eStabeleei-' nico numa área carente' ber�tivo e direção' do participação dos ,eJnpr,e- .

Qilda Krueop.r, Rorrhnrdt' 'menter" 1\ concorridá' so- de recursos, ' 'humanos, ,oolégio benefidado,
'

a� sáIios.'
I----����������������------------------------������������---����

Dt)i- POVO,

C�rFllçalias� Arai, 15 aOI.s: fabrielldo quali�dade, MARISOL HOMENAGEOU
CO�RES A

A .Martsol . S.A. Ins
dii.str;ia' do', 'VeS!tu�o1,. :b�
D!e�àg�ou no díe. 4 d,«i
maio, oS-1 cp:là:p.Q_@Q.Q;fetii
com 10, a ,'20 'anos 'de
tl'abalhp na empresa, du
rante c,erim(>nia aeonte-í
cida em! depeà'ênctas;, do
audítórto, do, ,centro, ad
ministFativoi' na présen-'
ça de diretores, da. ean
.presa. Porarn bomenagee-
dos :)'8: Junl3ionários'i�om
10,'anos dé, oesa e,'" um

com 2.0. anos. recebendo.
cada 'q1,lal, , um salário
c-ontratual. ,

A empresa. ' dentro do,
programa de valorização,
do colàboradorv busca.

,

incentivar. através, do 're"
conhaeímento pelos anos

a Ma r í.so.L ,Os. ho

menageados. eempletaram
10 e. 20 .anos- entre' 2' de
maíode 86, a, 1° dê maio
de,87.e o perfeito aCélIbamen· BR�101/BR-280. A " em

to, ,de uma Indústria', presa, coloca seus, pro
genuinamente 'ja:ra.. dutos em 'pratlcamen�_
guaense. que prod·17.,. e todo o tenUório na-,

,

monta fUi'gõe8j trarJ)('fS clonaI, através, de uma.

comercíats e
.

turtsuco» rede de 16 represen
furgões isotéim1cos e tantes,' que vendem a

fr.tgO!i1ficoI!Idos, produ- qua1!tdade, 'a dUiI"abiboi
tos de fibra de vidro, dade e a,' operacíonalí
Oapo�

,

Ca�arias dade dOs· '

produtos'
espec1a1s ei mats 1'&' ARGI. '.. ,..." n.,

centemente stmri-retO-· .... Con,�uamente a

ques. O detalhe imROrJ empresa aperfeiçoa, seus
tante é que a empresa produtos e, investe, em
utiliza tecnolOgia' pró, ' setW' 'fundonáriós, a

pría e' matéri�-prlmas' través' de cursos e

'e componentes!;,' trutos. :lre'lnamentos, assegu·
da' englmharta e! m- rendo a continuidade
,dústtias nadonals. da" expansão e garan-

. ,Além dà 'matriz em Ußd.o o desenvolvimen ,

Jaraguá do Sul,' a, to' de novas, tecnolo·
'ARGI possui uma fi- gias em busca da per.'
,liaF em' Curitiba em feição, tanto nos ma-·

atividades deSde 1982 tedais
, empregados; .

e outra em' Al'aquari, como no' acabamento
no trevo de acesso, da do produto final.

A data histórica de
.

'8' dê mato marcou o
inidlo, em: 1972, da
caminllada·: vitoriosa
de uma empresa 'jara-

. guaense. que coloca o

seu produto, e a quali
, dad'e cetarmense do

, Aore ao Rio Grande
dO 'Sul. Em. 8. de. maio
,de 1972 nasceu, por,
iDl1ciativa do Sr, Rolf
Botho Hermann, a Hr,,;

'. ma- ,lndivldual que' em
1977 passaria a deno
minar·., CarroçaIias
A'{l'gi' Ud� e que atual:"
mente' tnstalada na rua

Dr. Enaico Fermi 113,
,no ba1m'0'.Jaraguá, Es-
'querdo" dá.. emprego di·
reto _a 165 colil!bor,a·

: dores., '. ....� ••

A 'ARGI completa
"-

" 1'5: anoS'; retratando a
"

,
,-'. categoria, a qualidade

AMEVI1-CHAMA
MÍCROEMPRESÁRIOS '

A AMEVI _ Asscoía-.
ção COmercial e Indus
trial da; M�cro e, Peque
na Empr-esa,'do Vale do
Itapoeu, solicita a todas
pequeaas- empresas '

que
têm débitos, com bancos
que eatrem em cantacto
'com a- Assodação'"" uma.

vez que: possui ,a -aar!.a"'
modelo' �-ra -ã' renegocí-

, ação. de, sue- -dívída, .' ba
seada· na respiuç&o L30S
do 'Banco Central Enb'e
em- oontqetö', <co:nosco,. na
rua .: Vénâllcib .. da,· Silva .

, Portó '33 t. �wn ,Jaràg_uá: do ,

Sul.
'

PaUlo'·'Aldémii': ElOridL..
Diretor; �dm:lniittrativ.ó-

aCIJS cede' Cdl,puladores' H', C8léaio� '1I8Iando:. M�' Gbçal1es;:' L

,
'

'(),pU7'S
Vídeo�, Clube e' ,Locadora .'

•• r
••

,FOlo PiazerCl. "

',)
�

-.'

PROGRAME o SEU 'I.ÁZER;, ASSISTINDO
:BQNs'. FILMES. DRAMA., coMeDIA, ,SUSPENSE
DO JBITO QUE I..Ha:CONVEM, NA' OPPU', S
TJ;!M. SÃO 1.400 n'ttJI.Os A SUA DISPOSIÇÃO"

-

, "_,,.
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'

Extioçãa da

· ADVOGADOS"RENOVAM
'A' ASSOCIAÇÄO '

A Assocíação de', ,Ad:-,,"
vogados de Jarag:uá do
Sul (AAJAS), em asSem
bléia realizada no, dia 23
de ,abril; elegeu a nova.
diretoria 'da entidade', fi
cando a presidência' à

advogada 'Osvalina Var

gas Rodrigues, qúe subs
tituiu a Osmar ·Graciola.
Os de:qlais' cargós "estão
assim �stribuídoS; vice

presidente 'Cláudio Ba
ratto, 1° secretário 'Os
mar Graciola, 2° secr.
José ,Benedito de Campos,
1° tesoureiro Mário Cé-

·

sar Felippi,' 2° t�s. Maria
da Graça Morais de As
siS, diretor social Rúber
to Marcelino Vargas, Ma-,
dlrii:l. ConselhO Fiscal:'
Altevir Antônio Fogaça
'Júnior, Humbert() . .-, Pradi '

e Avelino Rui de Carva-
'lho (efetivos)' e, Gilberto
Cassuli, R,oberto Raposo
de Oliveira e Dimas Tur
císiO Van'in (suplentes).

CORREIO DO POVO

microrregião aioda pOlemiza
A proposta de extín- e Meío Ambíente, Wer- Vereadores de Jaraguá PARÓQUIA SÄO SEBASTIÄO

ção de oito mícrorregíões ner' Zulaufl. que expôs (. do, SVl, Massarenduba- e
, ",geogräãcas pelo' Gaplan debateu" que�ões.. afetas, ' Guaramírím declarem co-

'

'

MISSAS'_ Sábado, às 19h, na Matriz" S. Luiz Gonza
dentre as quals a do Va- à paste e 'as', empresas mo�Areà.

�

de Preservação ga, S. Judas' e S. Francisco de Assís: 1}h30 .:_ Sra.Ie do Itepoeu, tomou em estatais a ela vínculades Ambiental o Pico do ,J'a- de Fátima (alto S. Luzia) e 19h30, Capela S. Luzia
discussões e. reprovações 'como a cesan, Fatma e raguä, medida, protecío- DOMINGO, na Matriz, às 1, 9 e 19 horas; S'. Crístó
gtande parte da assem-' Cohab, O meío-ambíente. .nrste que seria o prímeí- vão e S. João às' 8h; S. José e Com. N. Sra. do
bléia da Amvali, realiza- mereceu enfoqUe 'espéci-, 1'0' passo pára os procedi- , Perpétuo SOcorro às 9h30; Com. N. Sra -, do Ceravagda día ,30, em Guarami- al e o secretárío sugeríu 'IllaIVtQS seguintes .. '. Pro-. gib às ,11h; Capela Santa Cruz às 1h30; Capela s,rim. A discordância,' é que àtra,vés ,de ato legís- lraeteu apoío ida SEDU Pedro 'às ionaomm,
unânime em toda: a 'mí- Iatívo, as' Câmaras .. de .para a. sua concretização.crorregíão, porque a' cri- '

. .'
. NOSSA MENSAGÉM _ Hoje a você, Mamãe!

ação da' mesma, há qua-
'

,Ioa',ugur'a',dI, ',o" Ce:n"tro' 'Emp·resa'. r'"I·al ' 'És a presença, maior, em meio a tantas 'outras, pre-se' uma década, não foi
' 'senças amigas, que marcam a minha existência. Fos-

um ato político e sim, tes e contínuessendo a grande mestra dos meus dies,
uma conquista legítima E� solenídade concor- empresarial e dos gover-' Na tua escola de amor aprendo a dístríbuír bondade,
que' todos querem pre- rida, que contou' com -a" nos munícípal, estadual e .

semear conforto e repetir' um Pouco de mim mesmopresença dó governador federal. ' ' , '"servar, uma vez que não" a todos aqueles que Deus coloca em meus caminhos.
se vê, na extinção, re-

Pedro Ivo Campos, a As- Além de , Schork, os ,

sultados práticos" mas socíeção
:

Comercial, .

m- oradores do ato' ínaugu- Na: tua:, escola de coragem, renúncia e perseve-'
sim, apenas no esvazia- dustrial e A�r-ícola de' 'iraI, cé1mQ_" o. presidente rança.. aprendo a enfrentar os problemas, vencer as
mento das associações, de Guaramirim ' inaugurou .de ACIAG, Aclíno Feder -dífículdedes e seguir em' frente, com um sorriso nos
municípios. Duras, crítí- na noite de .10 de maio, e o governador Pedro Ivo Jébíos e um grande ideal no coração. Mamãe _ per-'cas toram dirigidas, com

o Centro Empresarial; ;0-' Campos, ressaltaram o. CAbo teu esforço em ser Evangelho Vivo dentro do
a' participação do de- bra portentosa de .

432m2 signifilcado' do momento 'mE.U dia-a-dia. Mamãe _ por- quê disseste sim ao
putedo Adernar Duwe, construída em dois pavi- e a efetiva, "participação convite de Deus em participar da criação, obrigado!princ;i.pa.lmente ao secre- mentes, iniciada na ges-

'

die' todos, trensíormando Obrigado porque aceitaste o. fruto que-sou eu. Por-
,

tärío do, Gaplan, Roberto tão do ex-presidente Fran- uma ädéíe, um projeto, que me ensínaste a: ser grato a Jesus: uno-me a este
Ferreira Filho, "mentor cisco' Herbert, Schork, numa realidade presente, Jesus para te agradecer.intélectual da proposta" que presidiu a comissão pela visão aberta e pelo

Outro assunto que de construção. O Centro espírito de participação Obrigado Mãe! Parabéns pelo seu díal Sê feliz _ �o-
mereceu i 'preooupação foi construído com o ativa' do empresariado je e 'sempre. (Padre Felipe).,
dos prefeitos relacio-', apoio' direto cia classe' guaramirense. "

nou-se ao movimento e- Ação/Einpf'es� .Cotação, Cotação .

Osd·
cênõniíco e ao baixo' in- Em Em laçãOdice de entrega das de- ,

27.04.81 06.05.81
clarações, uma vez que JARAGUA FABRIL PP 0,50 0,40 (-)20%
um dia antes do .prazo MÀRISOL PP 8,00 1,00 (-) 13%·

fatal, o unívsrse- de \!\lEG C36 PP 1:)'0,00; 111,00 HIO%DIEFs encaminhadas "às.- VALORES PARA LOTES DE MIL AÇOES ,

'

Exatorías oscilavam en

tre 10 e 60% na região.
O movímento econômico
é. vital haja vista que é
através dele que são.' cal
culados os índíees de' re
torno do ICM aos muni-
cípios. -

"o

,

Na assembléia, marcou
presença' o 'secretario de
Desenvolvimento Urbano

'

Máquinas Ltda.
Bquípamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas dé cobre. fundição de alumínio. Ei bronze. ,

"estiladores de aguardente e alambiques de cobre.
.

'Rua .Ioinvrlle, 433 - Fone 72·1564
, Jaraguá do Sul _ SC

Está. oferecendo oportunidade para·
formação de:

"

, TÉCNICO TexTIL _ no Rio de
, Janeiro.

"rtCNICo. EM ELETRONICA
em Blumenau.

RequisitoS: '

_ 2° ,grau completq
_ Sexo masculino'
_ Serviço militar quitado '

_ Formação, preferencialmente
em análises qüimkas para o'

curso de Técnico Têxtil
'

À empreSa oferece:" .

_ Curso de 18 meses com bolsa
de' estudo, e, ajuda de custo

para. 'estadia e ttansp01tl:e
_ "Estágio curricular de 6 meses

'na própria empresa. ,

_ Efetivação após o estágio,.
Os interessados deverão comparecer

,

pessoalmente, de 11 a 15 de Maio, no

recrutamento da Marisol situado 'a

rua' JÓinville.

InfoDlle Paroquial"

,Dr. ,Allevir A. ,Fogaça< J.únior
, .

Ora.' Osvaliol Vargas Rodrigues
. .

".

A·pVOGA DOS

, Rua Domingol da Nova 102 ...;., Fone' n-049á
Jarapi do SUl-SC

'

,

C h a 1 é
IMOBDJARlAE
REPRESENTAÇOES LTDA.

VENDE

1 teneno, R., JciDvme c/338Ql2 prox. Weg n
1 terreno, R. 25 de julho com 800m2 trevo nha
da Figueira "

'

,

"

/

1 terreno Loteamento Schm1dt com .513m2 i)rox.
Supermercado Getúlio -'

1 terreno, R. JoiDvllle cem - 2. 060m2
1 terr-eno, R. Em1l Burow COJD 400m2 'prox.

, Beira Rio, ,

, (.,.,
. 1 casa de alveÍl.aria Cf;)m 180m2, em terr�no de
400m2, R. Thomaz F. de Góes. '

'

à
,

1 casa. mista com, 140m2. em terreno de 400m2
R. Mélil1ná 'FructUoso.
1 casa em alvenaria com 150m2 � terreno de
420m2 R. José Emmedorfer.
1 casa alvenaria 'com 200m2, em terreno

'

de
406m2 �. Ernesto Zobn.

,

1 casa de madeira com iOOm2, em terreno de
420m2, R. em Mmte Lot. Centenário.
(WEG' U)

,

.

�ua Reinoldo Rau
__

61 ..... Fones 12·1390 e 12-2321
_ CRECI::, 643-J.
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-CORREIO DO, P'OVO .�-
"

fundado/lO .maíö 1919. CGC 84.436.591/00Ól�34:
DIJetor: :SQ6Iên10 V. Schmöckel JOl11. Prof. DRT�SC·
n. 129 e Dir. de Empresa Jornalístíca n. 20. t.,.!Z:::l-

.

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugn,.go - DRT-SC n. 214/

. 84. Ibpórtel': T'YODII.. AoS. GouçatfIS - .ORT-SC n9
2-19/84. Redaçlo Aclmb.dsbaçlo 8 PobUcidàdei Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cr:.P08�
tal, 19 - Fooe 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do SIllI-SC

Impresso nas. oficinas. da Organização
ContábU liA Comercial" S/C ttdao

Assinatura para Iaraguá do Sul o .. ,,', o •

" Cz$ 200,00
Outras cidades !!L0 •.• o o o •••• ',' o o o • • • • Cz$ 240,00
Número Avulso ••••. o. o •. o • • •..•• •• ••••• Cz$ 3,00
Número Atrasado' ...... - .•... : .••..; .. Cz$ 4,00

. Repregeufaafes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Täbula Veículos de Comunícação SIC Ltda.' e Pro

'. pal Propaganda Representaçóers. Ltda. .

'Este Jornal , �o�o • ADIORl/SC • ABIlAiORL'

Relo-joaria AVENIDA
,As maís finas .ugestães para presentes,

j6ias, rd6gios, violões, troféus.
medalhas e' artigos 4e pnitaria mio na

RELO.TOAJllA AVENIDA·

Na MaredW t Jta Get6llo Vups

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calho para todas as finalidadét

Agora t80íbéID 8qtte'Cedm:_ 8

eoerata' soIarw
.

Rua Felipe: Scllmidto 279 - Fone 7l-Q'443.

Viação '.CanariQho 'Ltda.
.o transporte carinhoso,

,

Programe bem as suas V1agens de férias Ei
.

recreac:ão. A "Canartnho" coloca à sua dis""
posição Os mod'emos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco. '-,'
- . - ., -

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422-'
-

laraguá do Sul SC.

TUBO DE POLIETILENO·
-'.' (MANGUfIRA PRETA)

TUBOS SANTA HI;LENA J,.TDA.
FÁBRICA: R4A JOINVILLE, ,1016 - fONE (04!3) 7'2'1101 •

esCRITÓRIO; RUA CEL. PROCÓPIo' GOMes; 99 - FONE (0413)'72·0065
JARAGUÁ DO.SUL- SC

Fotografias _ equlpam�ntos de eine ';':' _.", ,,','
foto _ som e video.

-."..'Marechal Deódoró 302

Lall.znaster
�

, "

JÓias, reüógio;( à.li�nçasl �ristais, tröfEms, medá-
lhas e presentes.

.

.;
..

..

.

Marecllal 364- __ Fel1ê 12-t267

IIA Hlst6t1a de nos.a gente Dio pode ficar só na saudade"
Q,Passa,do só é tmport@te;;se o tempo foi bem empregado; ':.

>

�
7) , "

. .;...; _-
_

-.

�

CONFIRA 1\ IIJS'rÓRIA ...
"

,

Barão 'de Itapocu

HÁ 57 ANOS ' do Apostolado Católico die. 10' de abril, ,proprie<
.... O clube' Teutonia na América do Sul, eon- tárío do Bar, Resteuran

convidava es sócios .

pe- gregação a que .pertecl- Je, Salão e Cinema Buhr
ra iuma reunião que teria am as" énfermeíras do e isso era motivo de re

lugar nó Wensersky.. pos- Hospital São' José.' gístro de 'voto da pesar
sivelmente o futuro dono .... Estava marcada para pelo vereadori Durval

·

do Hotel Wensersky, si- o dia 10 de Maio de Marcatto, no anaís
.
da

Juado na , Mal. Deoq.oro 1941, no Clube 'Aymoré, Câmara Municipal. 'Esta,
t

'136. onde' hoje se insta"
.
a festa' 'do� 'Preventório, acolhendo o :tr.oto,. 'désig

Iou com loja em moder- promovido períodíca nava uma Comissão for-
·

no prédio a ürma HM. � mente pelas damas da so- mada pelo p,vtor."pür, Fi-·

�. .Um bárbaro
.

crime dedade que compõem a délis Wolf e Augusto
era cometido no .lugar Sociedade de Assistência Sylvio Prodoehl, para - a- '.

· Montänhão,. em .Urussan- aos Lézaros, pró manu- presentar os pêsames à
ga, o Sul do, Estado. '

.

Os tenção do educandário fllm,Wa enlutada
Criminosos Díomíclo de "Santa" �Çat,ªrina"J . uma _ No mes :<te ,\mat�;:'i)id;e
Oliveira e Píoravantí impóhâ:tit'é 'realização no 1qf�J a Pa('qufá dé·'Sfio.
Sangalettí tinham, ódio campo da assistência So- �d astíão ! er-ebia um no

do jovem Angelo Coloní, cíal, destinada a abrigar. tT,' pároco. Pe.. Prancisco
filho de colonos -ítahenoe 9S filhos 'daqueles que, Xavier Luchtenberg "SCJ"

'.Um: día, em dezembro de vítimas do mal de . Han- era empossado 'vigário da
1929, ínstigados -per Luí- sen, viam-se na contín- Paróquia,

.

ele que por
za Sangalettr, mãe e

.

so- gêncía de recolher-se ao 12 anos exerceú o ma

•. gra dos assassínados, es-
I' Leprosório Santa Te- gístérto no Seminário de

peraram Angelo de em- reza". Por incrível ,que Corupá Através de nota
boscada' e deram-lhe· 12 pareça e, embora centro- dirigia-se aos paroquio
tiros, quase à queima lada a doença, neste ano. nos, à autoridades, reli

roupa. Já sem vida, a- de 1987, ;:40' anos depois, giosas � relígíosasr': pro-
·

brilham-lhe' o peito com' continua ,ii; 'moléstia 'a fUiSsões libereís. ' prófes
uma faca, e . arrancaram- , desafiar os vigilantes Sares. e estudantes,

.

fer
lhe as vísceras, deíxan- de tão terrível mal, Por roviários, às classes so-
'do o cadáver completa-' culpa de quemt ,

� dais,' aos trabalhadores,
mente' deformado Leva- ,_ As estradas eram o às entidades e clilbes so

ram para ,casa' o coração problema cruciante' do ciais, às oapelas dos' ar

e a líng,ua do desgraça- novo' a,Jm!i;ni,stradon do. redores e à toda apopu'
,_.do -rapaz, e Luzia . San- municípi:o,

.

sr. Joaqúim lação, para a saudação e

· galetU cozinhou-Os, en- Piazera, ". que recen'temen- dos propósitOs. de SUa
tregando :depois' aOs . fa-

.

te substituira o prefeito presença como Vlgano,
cinoras. ,Estes e Maria Leonidas Cabral Hetbs- lembrandO o Pe. Conra�
"de Oliveira; irmã de' ,.Fio· ter. Cam o tempo chuvo- do Rech SCJ, pelo traba-
ravii;nti e esposa de bio� so' e '.0, a>b�n,do_lio d�.s. �s- balho· de organiz�çãtt :;;e
mído, reunidoS ;eliIl' toro' tràd,q,s\..?<;�J;>atani fical)do .

concluia" Conclamo,t e*,�
no de u:rpa meas na co- em estado deplorável, tao, o bom pOvo de Ja-

"

zinha, c,omeram: COlD. po- intransitáv�is, em alguns ragUá do Sul, a que uni·
. l�nta 'aqueles órgãos, hu� trechos,:. com grandeS pre, dos os

.

CQraçõe�, e esfÇ>;r·

'I-manos
. cozidos:.pe1a. ve" ju:ízos à lavoura, indús-, Ç?S, junto.s, viva��s a ca

.. lha: Luiza. . Descobertos trla e comérciO; pOr fal- rldade em ,espmto -de
facilmente' os autores, dõ ta, ,dê transporte .. Foi ,o colaboraçãt> e compreen
crime, bem c01fl<? OS por- que ;atacou o sr. Piazera são mútua..Para q�e, isso
i$;enores "porque" 'O�, prô· com ênfase, conforme ré- se :J;ealize, peço que a

prios crimijlõ:sos ';:. nuocã latório de suas 'atividades bênção de Deus OThlpO-
'

· procuräram '-�'esC€!rider-sê, l>rincipais. quandö 'da tente desça sob,re. _nós_." �.:
.

antes 'sé''- ;;y�:p�lpriavam passagem, ,,<;I.ps �O ".
anos per�aneça c�nosco ;��- 1

.-da miseráve[;...,�ão, di- de ' em�.çã(i';a<), mu. ja sêtn;prê't.�./, ',i, :,:!�kÇ},�\. ':·

zendo que q��J{��', tam- nicipio, �rrid:O. ,'" - 'em! 'RA 19 .;A�;it� .. }/l' ;
· béIil faZier Q';'mesmo coin março de 1984 .;� ., � :' ,,_.,; ,Jogavam ô/3uvên.tds "

Alexandre Sangaletti, tio '. ;
J c·"", ,

• 'de Jaraguá do Sul cOm o

do,FI cdminosos, acab'a� "'�04 3O:� ANOS
'

Juventus de Rio d0 Sul, .'
rarn presos. Assim mes- -.1.-.. diã 12· 'de' maio de, com a peleja empatando:
mo conduzidas à cadeiá 1951, realizavam-se ele1- em OxO,' na disputa do
de Urussanga, �quahdô ções em onze muniCípios Campeonato Est,adlJ"âl: �"
jqpl sepd,o<le�iiq�S" para e' n� .convenção dt; Gua- por incdvel. qu.e·' par�q-Jl., i
o intértogàtóiio'ua for- rammr_n, compareCIam o o "Mol-êque Trav�sso", ;"0;
mação do processo, fu- sr. I�meu �ornhah):�en, GrêmiO EspjÓrtivo 3uven-:
piiram es]!)etacularmenOCe., Preso do DireMdo R�gio- tus bisáva .76 o feito rio:
Que horor! I i�fflf: nal da UDN.�· d: deputa- Estàdiö "OH�F>ico do A-!

do estadual Páu!ö>;,.J(oncj.er méTica, . em· Joinville,
- ,IlÃ 40 ANOS . Bornhausen, ; ,�éste:' eSCO_, derrot�ndG �,,'JEC _ Join-

:

;' .,ir: :':B�tava de visita ·à lhido e lança.dl;> em . elei-: ville EspoI'�e "�ê:Iube, 'por 1

•

Jaraguä o' Padre JoSef ção .

anterior 'por
"

ess'e 1 x· O,
:
o único a der-;

Kenteniick da Congrega- município, . ocupando em
.

Tatar' du'as-; vezes o

ção dos P.P; Palotinos. 51 a' presidência da As' Campeão ,do Estado na',
O rev. Kentenick era na- sembléia LegiSlativa .. do Divisão Especial do Cam-;, .

tural da Alemanha e es- Estado.' Padre, Math'ias peonato. CatatillE�r\.se'''(e
teve internado por mais Stein çedja _Q, Salão Pa- 'Fut(:'!bol, 'com'" 6 J'sÊtgulnté
de)·,unl :,�no no campo de roquiâ..h)i�i�a. �:o iánçaJ.Il€n.: quadro: zecão, Toninha,
dOn!cê'h(ração de. Dacha�. to ��-;5�ndfda�os a ,car- bdilon, Nelinho �. Rena

CP!-n :;Rassapprte do Vah- gos. eietl,Vo� dessa a�re-
I to, G9mes, JuqUlI'h>l e·

·tiiKó t:!stáva . em visitá r.:liação' política., . I Zequinha e Va.fgas, - Gfü-
das, IrmãS de N. ,senhora - Faleciá Gé()r� Búhr, quinho e Adí (Serginho).Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Posto 'de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés, ,vlseiras., calinJs.. ;,..sb�*r' : '

bermudas � cordas; -

.. ' " , ,

, Em frente à fábrica.
.

_
.
Amplo. eítacioDamento�

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

me1ltals, coroas, com entrega a domícílío.

Casa das' Flores
Rélnoldo Rau 606; �squhta com a João Pleooll.

Installdora Elétrica ,larafui
, '

IIt-aIaÇio elétrica de baixa e alta tensão, moú:q.em
�e

'

paínéís..

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
Fone 72-1429

.

Venha saborear' o melhor churresco na! brasa
da cidade, com o melhor acompenhsmsnro. Tu"
do' feito na hora, com sabor inigual�vel'.
Atendemos diariamente das 10 às 141i' Er das' 18
às 24 horas. Aos domin�os, cardápio. especâaí.

Getúlio Vargas 488, 10 andar (ao lado do Sup.
Ríachuelo)

<I

------------�--------_._-_.� -

Fo·lo Cenfer Lida..

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum C9lUO

brinde.
.

XEROX _ APENAS Cz$ 1,00
Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala o� , I

,

OCULOS!
.�a.s lenteSpague

JOALHERIA A PEROlA .

.

' .

, OTICA MODERNA
"ff,remoldo· rau,289,� ,

'" ->

lalchaRete e Sorveteria PfnRuim
Lanches, pízzas, petlsces.. sorvetes. e gelo

.

ATENDEMOS '-POR ENCOMENDA; PASTELÃO
, ..

Rua kgelo Rubini, 1110 � Barra do Rio Cerro
Fone 12'-2181 _ Jaraguá do Sul/Se.

CORREIO 00 p'OVO

...•..:_..-

,.

.

.

- I

.' : __
. :.

. ._. .--

INFORMATIlVO ROTARIO

O Quatro-M,eia-
Cinco

"Rotary Leva Esperança'"

PÁGINA 08-

'. xxvn CONFERENCIA DISTRITAL

o Dístrlt« 4ôlf víveu momentos de grands bri
lho com' a' realização "

21f!. Conferàncía Distrital,
ein ItàjaL , ,.'

Depois' de um' bem (::'()ncorridO coquetel de a

bertura. na Sociedade Guarani, na noite de 24 de
abrtl; 'd Conferencia que contou com a presença
de pessoas entre rotartanos e acompanhantes te
ve inicia na manhã de sábado no Teatro da
,PEPEVf onda foram apresentaäoe trabalhos in-'

. teressantissimos; levando ao debate um bem
I concorrido plenário. Temas COrno a "Escalada
da Víolêncía no Brasíl'", a palestra do· -Exmo.
Governador Pedro Ivo Figueiredo de Campos e
"Juventude e Tóxicos" foram muito aplaudidos
e levaram os presentes a refletir sobre' a realí-

.

dade brasíleíra dos días de hoj.�!
As ia hOra-s' do dia 26' ","' domingo, . após as

palavras du Governador Indicado 1988/89, Luiz
Roberto S. Pranco, do GOvernador Eleito 1987/
88, Marle de Sousa, dO Governador 1986/87, Ge
Jilo:vêficÍó Mattos Neto e do Comp, Ivan por
caro" Representante do Presidente do Rotary
International, M.A.Ts Capares, realizou-se na
Sectedade Guarani o Almoço de Confraterniza
ção, ocasião em que foram distribuídos os se

guintes troféus: TROFÉU MÉRITO DE EXPAN
SÃO, aos Rotary Clubs do Distrito 465 qua fun
daram tim ou mets Rotary Clubs, Rotareet e·
Interact clubes no ano 1986/87, já admitidos e/
Oll provísóríos: TROFÉU EX�GOVERNADOR

, LAURO' FORTES BUSTAMANTE "MAIOR
'

DE
LEGAÇÃO PROPORCIONAL", ao club cujo nú

'mero de sócios, esposas e convidados regístra-.
dos na Conferência; dividido pelo número de Só-

. cios em 31 de março: TROFÉU MAIOR DI�
TÄNCIA'l e 'tROFÉU' EX-GOVÉRNADOR CLEO-

'

.

NES V. C; BASTOS, de maior crescimento do
quadro soeíel e TROFÉU

.

EX-GOVERNADdR
JOÃO MORITZ, aos que obtiveram melhores per
G'entagens de frequência.
(Dil' CGmissão de Relações Públicas do Distrito'
465', Ano 1986/87). ,........

VeteriB.árias
lu nd,am Núcleo

em JS
Será fundado. oficial-

'

mente no dia 24 de maio,
dur-ante 'assembléia ,em

dependências do Escri
tório da Cidasc de .rare
guá dO Sul, o. Núcleo de :

Médicos 'Veterméríos do
"Vele do Itapocu (NUM- .

VI), qUe envolve proüs- ,

síonaís de Jaraguá, Co
rupá, Schroeder, Guara
mirim f! Massaranduba.
Uma chapa provisória foi

formada, presidida pelo
veterinário do Escritório
Regional da Acaresc, Da
niel Ampressan vice-pre
sidente 'Maurício. ,1.81':.
mann, secretäríro Belisá
rio Luiz Lagédo, tesou�
reiro

.

Rubens Milchert,
conselho fiscal _ Fúlvio
Coetten, Ronaldo. Klitz
ke e Oscar Emilio Pech e,
relações públícen, Wal
demar . Schweltzer.

Na assembléia do día
24 Serão aprovados os

estatutos. de acordo com

a Sociedade Catarínense
de MediCina Vetermá
rtae eleita a diretoria da

. entidade, que terá cará-
ter cultural, de confra-"
ternízação, de entrosamen
to, intercâmbio e troca
de experiências de cunho
técniCo. Os, médicos ve

terínárlos da região, em

número de 16, deslizem-
, Se' do Núcleo de Joinville
a qual estavam' filiados.

-'

Plri lí.s, se·luro não é só garantia
-

de, 'riscos
Seluro é

Serviços
Consulte- DOS "

S _:8 u r o s� A. G a r c i' a
.

Rua Ex�ÁGj,g��Jo Gumercindo da Silva nl} 90, 11} andar, Sala 2
""''"'''''''Pbire 72-1188 _ Jaraguã do Sul.

.: 'Pre"slação ,de,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 09 a 15 de maio de 1987.

- E D -I T A L -
ÁUREA t.roLLER GRUBBA, Tabehê

de Notu e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca '

de Jarapi do. Sul, Batado de S. Catarina, na forma da .

lei, etc.
Faz saber a � quantos Cite edital virem que

se acbam oeste' Cattório , para proteStos os títulos centra:
Airton Ouíntíno, Rua 205, s/n _ Nesta _ Con
fecções John Ltda _ Rua 340, s/n _ Nesta _ Blza .'

e Jorge dös Santos Alves _ Rua Sta Luzia _

Nesta _ Erno Ullmann _ Estrada Lagoa Nova _

Araquart _ Fab. Móveis ESq. Anselmo Pereira _

RUa Campo Alegre _ Nesta _ Fertil Sul S ..A._
Rua Domingos S .. Marques, 510 _ Nesta- _ Ge
raldína Celestino da

. Silva _ Hotel Guaramírím
_ Guaramírím

-

_ Gerson Correa _ Rua Pres.

Epítácío Pessoa, 68 _ Nesta _ Harry Marquardt.,
Estrada Fachínal _ Corupá _ Hilberto Geísler _

Estrada Garíbaldí _. Nesta _ Isabel Maria Pe
reira .. Braga _ Rua Ilha da Figueira, s/n _

Nesta _ Isonír Amélia de Araujo _ Est. Guara
mirim _ Guaramírtm _ Jairo Torquato Luiz _

Rua São Paulo, 3813· _
.

Nesta _ Jorge Daniel
Arian Mag __ Av. Mal. Deodoro., 97 s.03
Nesta � José.Vanderleí de Aguiar _ Rua Ama
zonas, 16 _ Nesta _ Josína Bertolino GutoskL
Rio Negrinho _ Maria Laír Vieira _ Av. Mal.
Deodoro, 431 .Nesta _ Mario Antonio' Senst -

Av. Getúlio Vargas, 546 _ . Nesta _ Miranda
Buzzi Trevísaní _ Rua José 'reodoro Ribeiro,

L como os ditos devedores não foram encontrados
I!\ ou se recusaram a aceitar a devida intimaçãr,. faz pvl
inte,módio do preeente edital pan. que os mesmos com-

.

pIU"CÇIIm DeIte- Cartório, na Rua Artur Müller, -78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então'
aar razão por 'qpc o Dão faz, sob pena de serem os referi
.10� titulos protestados na fOrma da teí, etc.

IHIJaraguá elo Sul, 07 de maio de 1987.
Áurea MOIler Grubba _ Tabeliã de Notas I,:

.)ficial de Pr()�os de TItulas da Comarca de Ldo. Sul

I .

Comercial Floriani
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

_

.

PARA ESCRlTöRIO.

Assistência técnica de Máquinas de escrever.

calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras.
Relógios' de Ponto e Mão de obra. CONSUV
TE-NOS.

.

.

Rua: VenAndo da Silva Porto, 353 é.
Fone: 72-1492 _ Jaraguá 'do SuL

�
T

IIiTERIMIYEIS·
Inlerlediári;a de
Ilóv.eis Lida.

-
-

-VENOE- "

_ 1 terreno com 2.341m2, na rua Ernesto .

Lessmenn, lateral Rua Joinville.
_ 1 casa de madeíra com 60m2, próxima Lan

chonete Arca, J, Esquerdo.
_ 2 apartamentos, grandes e pequenos, Edifí-

cíes .Jaragué e Ana Paula. .

_ 1 casa em alvenaria com 140m2, Loteamento
Centenário, Rua Joinville. '

_ 1 terreno com 1. 000m2, na Ilha da Figueira;
. .: 1 terreno com 428m2; na rua José Emmen-

d f�. I
oer er. . _. , ,!

R. Joio 'iecoU, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

III IE::

·PÁGlNA lOCORREIO DO POVO
------------------------------�-----

Clínica Velerinária
.

SCHWEITZER-
DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grendes animais, cirurgias,' vacinações,
raio x, internamentos, boútíque,

-

Rua JoiDvtlle••' 1.178 (ea frente ao Supermercadef Breithallcpt)
Fone 72-2840 _ larag.' do'Sul - Sola Catartaa.

.

Confecções Sueli Lida
VesUDdo bem Seàhoras e Crianças

Vá conferir a mais vanadaceíecão ap'roveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Päbrtea e Loja I Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F: 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.
.

.

Comércio de lProdutos
Têxteis : Walter . Ltda.

C;omprd e.Veadl de F1Ó1 Têxteis, CoDes de Papello e Plást1� •

Retalhol de Tecldos e Outros Produtos Têxteis.

Rua 213 de Agoste 3.412:- Bairro Avai _ Guaramirim-SC.

Rasídêncía: 12-252O:._ Fone (0413) _ 72-1217.

Persianas
t .._

José Emlendörfer' Lida.
Desde 1911 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farlo efeitos sobre as .

P_"rSlanas José Emmendörfer que são fabricadas com
Iämínas de dura-Iumínío e 1\18, coree fixas e sólida.
são esmaltades à fogo.

. .

Rua Jacob Buck, -46 (fundos do Bradesco]
Fone: (0413) 72-0247

Compre seus materials. de cODStruçio Da
>

Arte Laje Jaraguá
VENHA APROVEJTAR

.

A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO
PISO nRMICO "FORMIPISO".

.

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLUSIVO' NA PRAÇA, EM '

,

DIVERSAS PADRONAGENS .

TEMOS TAMBÉM 'A MELHOR LAJE FORRO E 'PISO DA
REGIÄO,

-Rú. ExpedldODár1o Ant6Dlo Carlos Peneira 151 .... FOII4iI8 72-1011.'
.

72-2334 e 12-1292 _ Jar.gu de sàLsc.
.

. ,

PRÊMIO PETROBRAS DE
CONTROLE DE QUALIDA,DE -1986.

_ _.
•.

�. , � �
_. w,

•
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Jaraguá' do S::1UI � Semana de 09 a 15 de maio d,e H)(�7. CORREIO' DO POVo.

Herdeiros da Duquésa' " 'te'(:onseguiràm, os díreí-..

4.0' 'DOMíNIO' DONA bé, Frederico Brüstlein, tos de, proprtedadz tra
FRANCISCA _ Todas 'as Jean Knatz, Dr.. César balhando para O Domínio
terras que formam os Pereira' de Souza, Othon 'nac abertura de- estrades,
municípios de São Fran- Mader e outros mais. fezende drenagens,' cons
cisco, iloínvílle, Guara- Hoje 'o responsável é, .trníndo pontes e no "t1':O-

'

mirim, Scltroeder, Jara- você,; cujos pais, requere- .oa-troca'... � , Mereceram
guá do Sul, Corupá., São ram.> Ó lote, onde, você crédito' real e receberam
Bento do Sul e Garuva, 'mora dii;etamente" . junto

.

dote real e por ísso são
pertenciam ao Domínio

'

daqueles príncipes. Não "duqueses" .
_ :Não. merece

D. Prsncísca, D. Francis- foi Iácil. para eles conse- -mosi sangue" real, obtive
ca Carolina era filha de guír . confiança de reis, mos a realeza do nosso
D. Pedro 1 e irmã de D.

.

príncípes . e duques; afi-, trß,balho. sofrimentos e
. Pedro II e tia da' rnn- nal, nossos' pais'

, �ram. lágrimas'. Apesar do a
cesa Izabel.. que- aboliu a : pobres súditos, sem ter- bandono em que muitas
escravatura em 1888. D. ,ras, Sem dinheiro, sem vezes nos achamos, so
Francisca, em ,1843, tinha' nada. Mas eles" tinham moa. ainda príncipes do
�e casado com o Príncí- ventada de trabalhar

.

e· progresso, da, justiça e
'. pe rie Joínvílle, ,Este' servir o Brasil, e sua gen-

"

da; paz.�prinCipe, chamava-se -'

���nci��� ::à�:h��" 6;� Carlos" (. Carl,it1l�J, 'Porttt.:
_ ........ _;_ ._ ,leans, fílhö. do rei / da Carlos. Porto nasceu. No esporte e.le se in-França Luiz Felipe L em 12.09.1901.. em Apíu- tégrou no Sport. ClubJoinville é hoje ainda na ,ao tempc.em-que per- . Germanía e' foi "beque"'uma cidade da França; tencia a Blumenau, filno ,do então -Uníão ,F".C::', ao 'naquele tempo era' um de José da' Silva '. Porto fempo em que" era' goleí-'pequeno reino, onde (que foi remador e

. colo- ro o famoso (Primo) Ro-
quem mandava era o prín- nízador de Jeraguá, a�' dolfo Sansão. .'.

'

.cipe. companhando Emílio, C., . Como não'podíái deix�r
Como dote que o gQ- Jourdan) e de- Maria E-' de- ser entrou nas filei-

vemo dó Brasil deu à cker, filha de imigrantes' ras' da' então Ação IIitb
D. Prancísca, foi toda austríacos. graüsta Brasileira", junto
essa tsrra que- ficou co- Casado em primeiras com Emílio ja Silva, Eu
nhecida com o nome de núpcias com Cecília Fíed- gênio Wenserskí, Ehlers
Domínio D.. Francisca; ler Porto, esta, veio' a fa- 'e outros tantos qUE.' aqui
cama vimos

.
acima, Es" lecer em 02; 11 . 1973. militaram

,

na política
tes príncipes foram mo- . Desse consórcio teve 3 local; tendo' sído o eficí
rar na França e nunca filhos '- Ciro, falecido ' 'ente secretário do Nú
maís voltaram para cá. com r mês de idade; cleo de Jaraguá do Sul. .

!Tiveram dois filhos. Ela Ceíso-L, economista, resí- Em 1941 deixou Jare
morreu em 1898 e ele dente em Florianópolis é guá do' Sul indo residir
'em 1900. Mas eles en- Cid - médico, residente em. Crícíúma. no sul do
carregaram pessoas e no Rio de JaneirO.' Estado.. onde' desempe-.
empresas para medir, de- Casou' em

'

segunda nhou . os cargos de ge
marcar, lotear as terras núpcias com Satíra Frei- rente e· di;FetQr' de diver-·
E' colonizar tudo. . tas porto, 'com quem. te-. sas. earboníferas.
A''fírma qus . assumiu ve . adis filhos -, Luiz'

"

Em 1948 ele passou a

este trabalho teve díver- Carlos da Silva Porto e. residir em, Elortanópolis
sos jmomes: "Sociedade Maria Braulía Porto, em-, e na Capi�àl,: do. E.stado
Colonizadora Hambur-: bos cursando, a Uníversí- permaneceu até,' a. sua

guesà de . 1949", depois, dade. morte; qu� se -deu às' 19
"Sociedade Colonizadora Carlíto Porto era irmão haras " do día '18. de 'àbril
'de' 19'49. 'em Homburgo". de. Venâncio da Silva de 1987 aos 65 &I1Os.
e,' , por ,,' Jím, Sociedade Porto e juntamente com

..

Seil saudoso pgt e ele
ColOnlizadora' Hanseáti- Venâncio Niccoluzzi cam" mesmO muito contribui
ca" 'e hoje simplesmente pôs os primeiros núme-' ram paI1a a: construção
"Domínio Dona Francis- ros do, CORREIO DO dê Jaraguá dó Sul;
ca". A cidade de Joinvil- POVO" o SemanáriO mais O "Correio do povo"
Ie �empre foi a sede da antigo de Santa Catiniila. lamenta a ,sua perda.
colonização. Alí está um Durante 18 anos- foi o Que Deus o tenha! AQs
pouco da herança, da-- guardá-livros de ·Brei- íämiliares as nossas con-.
queles príncip�s: de sua thaupt & Cia, hoje Brei�" dõlências.
'vida, de sua história e thaupt Lojas e Sl!permer-' Eugênio Victor. Schmö-
de seu trabalho por, nôs cados. ekel _ Mato/07'
todos.'

'

ADVQ,GADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - tn
ventáríos - cobranças e advocacia' em gera!.,
Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

,Escrittlrio Co·otábil G,ar(ia','
CRC-SC sob 1)9 0075

EsCritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Reglstfo de Micro-Empresa,

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

e
;, PERSIANAS • BOI· ESQ. DE AlUMiNUi·..., ,

,

� . R!o�L!.!!:U��SC-= \..
.

FONE:(0473'� ,

.J

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros"

divisões" toldos, portas saníonadas, esquadrfas .

e cercas em aluminlo.
Consulte-nos! Fone 72-0995·

ESCRITÓRIO JURíDICO

José Alberto' Barbosa
Alexa·odre' Denaglustioa Ba'rb_sa.

,

ADVOGADOS

,. RJIa. João Marcatto n. 13 .: 2:00' andar, Sala 204

Jareguä do Sul.

NA '

C H,E' GO U

CONCESSIONARIA HONDA DA kBGIÃO. CO
MßRCIO DE" MOTOS, ASSIST:eNCIA TÉCNICA

, E 'BOutIQUE 'HONDA-WAY.

, ENTRE NESTA' HON]) Â, DA:MENEGOTTL
'MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Rua AdéUa 'F1Sdi�r;: 239.1Rodövtil �280)
. Fone 72..2999. _ Jatágllã' dö Sul''':' SC.

Os

Foto NOl'te]ãndi�t' J ,tda�
-

,
Quemi. representou os

príncipes aqui e. promo
veram a colonização 'fo
ram ,homens coma Ma
thias Schroeder, Benno
,Frankenberg, LeoÍlce Au-

Rua Ve�a..cto d� Sllva� Porto JOs _ Fone 72-28.04

Metalúr�ica Franza' ,IJtda�'
,

Rua Helm! Malinke 211»': .,:: Foile�72;;1387' '-

Promovendo
® KOHL-B-A-C-H� Jaraguá do Sul

MomREsElÉrRtCOS pelo Brasil afora.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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arnoldo Leonardo Schmill

Av. Mal. -Deodoro, ;n0 158 _ Jaraguá do Stil/SC.
. -. \�111' ,I

AUTOMÖVEIS NOVOS OU USADOS, SEMPRE . TEMOS Ö

MELHOR NEGOCIO PARA VOc:t: _

VENHA TOMAR UM CAFEZINHO E CONHEÇA

NOSSOS- PLANOS E VANTAGENS

PÁGINA. n

Provárzeas: POUCOS investiDle'ntos/8l
.

O programa de Apro
veitamento Racional' de
Várzeas Irrigáveis de
Santa Catarina . Provar
z;eas/SC, iniciou o ano

com perspectivas nada a

nímadoras quanto a exe

cução de projetos, -im·'

pli,cando .

na afirmação
de que os investimentos

.

para a expansão- da área
cultivada de arroz, na

região, não vem prospe
rando em vista do baixo
valor pago pela produto

. que desestímula a produ
-

ção. A declaração é do
técnico Valdir André
Bagío, que atua no Pro
várzeas em Jaraguá do
Sul, lembrando que em

1987, apenas treze solici
tacões de projetos deram
entrada; dos quaís ape
has quatro estão em. exe

cução. I
, No ano passado. em

razão do preço estimula
dor do arroz, Os inves
timentos em Irrigação e

drenagem foram consíde
ráveis, atingindo a

- 41
projetos executados pe
los técnicos do escritó
rio do Provárzeas . de
Jaraguá do Sul, isto nos

munícípíos de . Massaren
duba, Guaramirím, Sch
roeder, Rio do Cedros,
Tímbó, Benedito Novo,
Ascurra e Jaraguá. O po-.
tencial da regíão, segun-'
do Bagio, é de 20 mil
hectares de área a ser

explorada racíonalmente
com .até dez- por cento de
declividade e água dis
ponível.
.

"São todas áreas de
alta fertilidade, fácil ex

ploração, permitindo bons
lucros" desde que, claro,
hajam bons preços", diz
o técnico do Provérzeas

,Inaugurada Ponte da Ilizade di,a 18.

Rua Domingos da Nova Do
\

145 _ Jaraguê\ do
Sul-Se.

'

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

música)
A Missão (Oscar melhor, fotografia)
,Uma janela para o Amor (Oscar's melhores
roteiro adaptado, cenografia e figurinos).
VIDEO AVENTURA: O Vôo do 'Navegaq.Qr, �

,

Karatê Kid II, Mãos de Aço, Guerra da, Cocai.! '
:

na, Os Aventureiros do BairrO Proibido. VIDEÔ
DRAMA :Coronel Redl, Sobre. ontem à Noite"
As Violetas são Azuis, Pecado Original (triploh ,

Princesa Margarida, VIDEO
.

SUSPENSE: $extà�-"
feira 13-6\1 parte, Massacre no Texas II e' Navio

.

da Morte, vIDEO COMeDIA: Clube. Paraiso· e
De Volta às Aulas. POLICIAL: Execução Surhá-",

Em ato prestigiado por.
grande público, as pre
feituras de Guaremírím e

- Massaranduba inaugura
ram na manhã de 1 ° de

.

maio a Ponte da Amizade
sobre o IÚO }>utánga,' na
localidade de Jaeu·A9u/
Fundos. Sueco, na dívísa
dos dois munícípíos., A
ponte tem 20 metros de
extensão, com capacidade
para suportar até 40 mil
quilos, e exigiu investi-

A .cidade perdeu maís dura e sofrida. Que ex- te queixavas :Ó0 peso doS
um de, Iseus pioneiroS. periência de vida! Foram anos. Nunca:' perdestes a

Arnoldo Leonardo Sch- anos de tristezas, arios confiança. Estavas con

mítt era o maís idoso in- de confiança, anos de vida de que o mundo
dustrial de Santa Catarí- provação redentora, Mo- não acaba' com a vélhí
na- Revejo as anotações mentes alegl'es nos pri-. ce. "Toda fraco é velho,

.

sobre a ilustre, personalí- melros anos de lar es- todo forte é IDÇ,ÇO". Tu
dade e percebo que já truturado. Mas, soubes- não querias nos deixar.
se fralau multe sobre o tes passar por sobre' os Eu compreendo. Ouando
homem que dirigiu a in- alcantis das dificuldades existe verdadeira união,
dústria com verdadeira e junto com vovó, levas- a separação. é mais dífí
mão de ferre. E dele fui tes adiante o pequeno cil , A gente também, se

amigo por cerca de .40 grande barco da família pudesse, não te deixaria
anos. Amigo com liA" que crescia e Se tornava partir nunca. Aqui' fica·
maiúsculo, acredíteml maía exigente. Vieifia!m' mos lamentando' o vazio
'Já se disse tudo sobre alguns' anos magros ... _ qus deixastes, rios eS·
ele. Frei Elzearto Schmítt Porém, o trabalho sem- quecendo que um dia
seu irmão, há alguns snos pTe foi o teu forte. Sendo também seremos chama
escreveu o livro que teve junto com a oração a tá- dos Portanto, qualquer
por título A CASA DOS bua .salvadora, A confi- dia destes a gente se

JASMINS, contando a ança plena em Deus e na 'encontra.
vida de Adão Nicolau Virgem Maria}, a reza

.

Enquanto isso, procu-
Schmitt. Lá aparece Ar- cotidiana do terço" era. rareí seguir o exemplo
noldo Leonardo. o

.
novo vigor das forças 'do teu espírito de luta e

O segundo LIVRO DO combalidas. O maiS im- sacrifícios. Como tu sa

JARAGUA _ Um Capí- portante de tudo é que bes, às vezes, a vida é
-tulo da POvoação dó Va- soubestes levar _al bom difícil... Até' azora eu es·

Ie do .Itapocu _, de au- termo a família, razão de perei muito da vida, pre
torta do Prof . Emílio da ser da tua existência, sentemente a vida espe
Silva: às. págs 336/338 sacrifícios e suores. A ra muito de mim ...
conta em pormenores a' vida te foi intensa

.

de Quero. ser, para tOdos
vida útil do cidadão ho- trabalhos, lutas e de ví- e em, qualquer lugar" a

norãrío de Jaraguá do tórías, de felicidade pro- "presenca-zente" que
Sul. Manuseio o convite funda de um coração que sempre íostss. Ainda te

'par·a, as Bodas de Ferro.. está em paz com Deus. peço, abençoa a mim, os

.' em 1980, marcando os Eu sei que, embora não irmãos, os filhos, netos
65 anos de casados e a demonstravas, os úlimos e bísnetos,e todos que
saudação do "Correio anos foram conquistadas aqui deixastes. Interce
dó POvo". Também, pro- passo' a passo, em ·diálo- da íunto a Deus para que
curo es páginas 2771278, go com a morte, com as todos se+am tão fortes e

de BLUMENAU EM CA· privações, temores e sau- sioam te 'imitar nas maís
DERNOS, Tomo XXV, n° dades. A verdade 'é que bplil!,; virtllrlf''''� AMOR e

9, de setembro/Ba, que poucos são os homens FRATERNIDAI)E". -

conta a vida do MAIS que, como você, sabem
IDOSO lNDUSiTRIAL DE envelhecer. Quase não E.V .. Schmôckel-Ma'o/B'ê.
SANTA CATARINA, es- JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE
críto por F.E.S.· - Por JARAGUÁ DO SUL _ EDITAL DE lEILAO
ocasião das bodas de Ier- O DoutOr Artur Jenichen Filho, Juiz de .Dire'�:to
ro leia (prOvérbios, 17,6)' em Exercicio na 1� Vara da Comarca de Jâtaguá .

_- "Os fHhos dos filhos do Sul, :Estado de Sl!!nta Catarina; nal forma da
são a coroa dos velhos, e t

I lei, e c ...
a g ória dos álhos são Os FAZ SABER (em resúmo, arr. 687 do CPC),
pais. É pOssível que' um o seguinte .. � Venda em 10 leilão:_ Dj� _14Imai�1

-

de seus filhos, Guida i987, às 09:00 horas._ Venda em 2° leIlao:_ DIa
Schmitt, Se tenha inspiia- 29/maio/1987, às 09:00 hoFas, por quem mais der
do para Teunir algumas .e mai<:>r lance oferecer._ LOCAl.:_ EdifíciO dO
anotações de seu velho Fói-um desta Comarca._ EXECUÇÃO N° 10.846,_
pai e que foi lido pelo ne- .Requerente BANCO MERCA�.TJL DÊ SÃO
to Celso Nagel, a EVO- PAULO SIA._ Requeridos SALESIO . TEODORO
CAÇÃO' à beira do tÚ· RITA, JORDÃO ROSA e ROVINO BRAUN,_
mul(), qúe a' todos emo- BEM A SER LEILOADO: ta),nm automóvel, ma,rca
danou: "PAI-AVO - BI- ·Ford.modeio Maverick, ario 1976,· dé cOr aztll.
SAVO _ IRMÃO _ 'HE- placas JZ-0164. chassiS' na �B5CRUt0320. Tot_a:lROI,

'da avaliaçãO' Cz$ 20.000,00.;- Nos aptos na.oAvô,lembro muito de ti. consta qualquer ônus ou recurso pen,dente. FI-As vezes severo rudemas cando ös executadoS, intimados atr:lves do pre-teus lindos olhos -' sor- sente edital. Dado e passado nesta cidade de Ja-
riam, através das pupilas raguá do Sul, aos 13 de abril de 1987. Eu (�dol-cor do céu. Eu compre- pho Mahfud), Escrivão Judicial, o subscrevI.
endo o teu modo de, ser -.ARTUR JENICHEN FILHO-
Era reflexo da experiên- Juiz de Direito em exercício .

_

c�i�a�d�e�.�u�m�a_v�i�d�a�m���u�it�o��========�=:==�====�====��==�==�==��� �� �__

� '�._:�,

ria.

Fones 72-1777, 72-1995 e 12-2014

mentes da ordem d� Cz$
400 mil . f
Antiga reivindicação

. da locelídade, a ponte
serve para o escoamen
to

.

da safra agrícola, on

de a' éultura do arroz é
o 'principal destaque e-

.
conômíco, As municipa
lidades guaramírense

.

e

messerandubense plane
jam a construção da

,
no

va ponte, esta na região
conhecida por Putanga,

: I,

. :1>

�------�----�--------��------------�--------------�------------------------�------���--�--�----��..�
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FURGÕES, FURGÖES ISOTÉRMICOS ,E FRIGORlFICOS
,Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Bnríco Fermi, 113 - Fone 72-1071

A rota damalha

Nós temos tudo·
·

.para agradara todos.
. Venha conhecer

.

,�'à linha Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.' '

Nós temos o carro que você necessíta para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o quê existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

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

financiamento facilitados.

Emmendörfer Comércio de.Ye(culos ltda.
Av. Mal. Oeodo,?,557 - FoneS,72.0655 e 72-0�6Q - J.,aguá do sul,se

"ELETROLAR
Cumercial ,de Peças LIda.
Onde o seu aparelho,eletrodoméstíeo é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten
dimentó é um direito seu.

Pe.ças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
llLACK & DECKER, FAET, "GE, ELETROLUX
FAMH ê FORNOS LYÉR.

'

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

Jaraguá ido Sul _ SC.

CONSERTAMOS TAMBÉM AS SUAS PERSIANAS.

Frioliveira Com. 'e Repres. Lida.
,

Fiambreria
Presuntos, queijos, linguiças. hamburger,

. kíbe, almôndega e outros.

,Agora: diariamente com carnes bovinas,
suínas e aves.

ti ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do

Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 72-1187.

B.AS·VAOGOSTAR!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Grandes equipes da Brasil, atrações em Jara'oná'
.

.

.
. .

B:olão: 'Y�ieirelse ; II 5! II EstaRal
.

-

'"

gesbràs, bicampeão Cä"
rloca centra a' Hering,

A Sociedade EsportiV91.
campeã catarinense. A ê Recreativa . Víeírense,'

equípe ceríoca tem como representada pelo Clube"
estrelas Veralvíossa, Re-

de Bolão 81, foi a quínta
gina Uchoa, Dúlce,' Rose" colocada no Campeonato"
li e outras. Na prelímí- Estadual dê Bolão, dispu
ner jogarão o infanto- tado de 10 a 03 de maio

juvenil da Hering contra" em Lages. Foi a sua prt
a Kohlbach, que pela prí-

. mein! írtterverrçãcre o

melra vez mostrará ao
resultado :fOi cónstderado

:públ�:co [araguaense b excelente, haja vtsta a

seu novo tiIl!-�' colocação obtida" entre
"

.

os 16 participantes.' Na

YarleanO 87- 'Iarga senl surpresas"; ����lt��o�laf�!�:�ª:�Vi��is
. . rense 1:449' x '1. 421 Ca-

, A rodáda ínaugural do .OxO portuguesa e Cana�:' ça e Tiro (Laies)� 1. 455

�o Campeonato Munici- rinho lxl Bangu.
.

� 1:360 .

Floresta. (Agro-
paI de Futebol Varzeano .. lándía) e 1.432 'x 1.4'49, . EM ITAJAI
da . Dívísão Municipal de'·, A segunda rodada, nas- 'pj�l}.guj,hs ,'(lnd�ia:IJ.

"

�j Antes do' Estadual, o

Bsportes, aconteceu do- te 10 de maio no C.A. fase {Iemifiíial'Vféirense . Clube de Bolão ôt, parti
míngo, dia �'" no Estádio Bapendi, marca os jo,' 1. 4�g x 1 ;'103 Pinguins" cípou em Itaiaí, do. .(0

Max Wilhelm, do C.A. gos entre: 8h30 _ XV de' 1.�58 x [.404 Caça e Ti- Torneio. de Bolão Moacir

Baependí. envolvendo os NOvembro "A" x XV de ro, 1.485 .x 1 A8? Agritét Batista. da Sociedade Ti-

clubes das Chaves Ver- Novembro "B'; 9h30 (Paxínal dos Guedes} e raden:t�, onde -clessíü-
de e Azul. No clásslco Vila Lenzi x 'Braverde, 1.4Bi x .1.4,75 Sadia (Con cou-se em terceíro lugar
títulos, dos campeonatos

.

lQh30 _ Arsepum x San- córdial , A derreta J>él!Ta 'entre as g, equipes .partí
_ Os Jogos Mic!torre;. .entre 'os detentores "dos to Antônio, 14h' _ Can- ,

a Agríter, pai' 2 palitos dJ.pantes. Ademir Neit-

giàhaiS. seletivOs aos Jo- âriJtett�oIles" o Vila Lenzi tareira x Estrada NOva, ' ,- tirou a Víeírenss das fi- zel, da eq-qip� jaraguaen
gos Regionais, vão acon- saiu na .frentê 'com a 15h _ Mecânica César x nais do Campeonato, o se;. foi..o braço de. ouro,

tecer em Joinvtlle, no pe- vitória de i a O sobre Olaria' e. 16h _ Nova Ali- que foi muito lamentada. cem ,26,S palitos derruba-

nodo de 10 a 14 ,de ju- Q Santa Luzia é os demaís -ança x Viia Nova; A Participaram do certa- des .... " ..

'

.,

." -. �

nbo, Ja:raguá do Sul par- resultados forám: XV de premiação serã idêntica',
.

ticipi:\rá ilas modalidades Nôvembro B Ox_1 'Arse- aas anQS passRdos, il1clu- BD.·t·a'·'OD8 '. e' ,1'1"d'e'r- �
..

·',.1'.�. '-'.0-.,,-'I··S····.1.;1
..

de voUbol mascUlina e
�.,

pum; ,Btaverdé 0x:2 San- sive com o troféu "Cor- _

. ua .

femillllnö e bocha:, com to Antônio, CobÍa Ox4 :t:eio do, Povo" para o go-

uma delegação de 45 pes- Rio Molha, Nova BraSília leiro menos vl;tzado. DeseI).volvidas.' seis ro- e·· Malvice 8, Alvorada

soas, entre atletas, dbi-
C

. dadas dO. Campeonato 5, ,GaI'ibaldi e Guarani 3

gentes e eqúlpe de apöio; 'OID.eçalll
-

OS .certames 'de voli.b.ol.. �·.
,da .1Í;l Divisão da Liga e..Ali6Rçü· 2. A última ro-

A definição dos Micror- _

'.- Jar.agualimlse de, FutebOL qa.da do. primeiro turno,

il'egionalis deu�se Ill!:tarde, ,A Liga, Regional.- de dia 10; pelo infántil 'fé- .e faltando uma para o n�te 10 de maio. tem

'de segunda-feira.' , Volib;o!li ,lê' Basque1ieboL minino. às 8h _ Colégio térp:lino do primewo tur- . p:ro.gramados' os jo'gos ,en-
_ Marcílio Dias 5xl abre na tarde deste sá- Duarte .Magalhães x Có� no, a li,derança pertence tlie Garibakli x Aliança

Seleção de Massarahduba bado, dia nove, o Torneio légio Höland'o Gonçalves,
ao Botafogo, seguido, de Am-ética. x Guarani. Cruz

.

[oi a partida que Inar� Regional Masculino e Fe- 9h _' Cb�egro Rolànd Pt.ertoA, �e�o CfUzMde1· !"ial- d� Maltü x Botafog.o, e;

Cq\l ß ':frtãuguraçãu dp minín'ö, naS n�ipes âdul- Dornbusch x Ki-Kaska/" a, ,�eflca e a VIG!e. Malvk€ x"Alvorada.
..

sistema. de ,iluminação to. inf�mtil e mirim,. a Urbano e às ld' e' 1m A ultima J:lodada apre- PONTE -PREtA CAMPEÃ;
do Estãdio Municipal primeira promoção após respectjv�ÍneIlte, "no voii: Sf-n�01ll �s r'esulttacios -

.

A:
-

equipe dá' Ponte;
Erich Rode, de MaSEa-. a' sua reativaçã.o. Assim bol ad It 1-

. Gaflbaldl 1 x 4 Botato- l'
.

i:anduba, dia 10, Quàr.en- MG/.C'onsl)tr'uosol mxflsKcu1__KInaOs_i go, (BotafQg.o 2xÓ nas as-
.

reta.. .�gr�ü-s�. ,campeã
..

..

. 'às 14 horas jogarãO no -

t ) Al d 1x1 do Torneio' HlTiiieu Lem-
ta luminárias de 1.000 infa.....ti)l femi.nino Armal- ka/Urb'.a·n·o :... Clube : po- pIrU,n,es., vo, r,a a 't:"

-

W.tU,
- A (Am 2 O '!"..�.''', quoadranguléÚ·. entrEi

,
Ia ts, sUf�fentadil.:,) por wee} x Colé1tio Teresa merode' je

-.

Confecçõ�s menca.. er)lca I'
�

tlubes" da 2�' Divisã<>.
quatro postes, dão exce- Ramos e, pelo' adultp fe- Grithli�,

. nos aspuantes, A lança N'"
,.,

'1-'
-. .

lep.te luminosida.de.à pra- A' d"- 'd'---
.

t
. lx2 Cruz de Malta (Cruz � ,0 jo.gq .

fina' dó Tor-

t
minino, às 15h" �Brei- s tO a as aeon ece-

. d M It' 2' O
.

1'" neio, a,. equipe_ ,càmpeã
ça espar iva, Para á obra . thaúpt .

x Raio X, 16h. _ rão s�mpre, aos sábados, e e. aMaI ,x nlaOPrGe. 1I�1l- ,

a P:refeitura contou' cOm / 'd' e'"
naii�.· a VICe .

x uara- qerrotau o Vitória ',por
AGV Wagner Transpor- . ommgo�. .

a prImeIra . n' (M I '. 'W O G _ 4 al é 'o AvaJ, em Gua-
recursos do Ministério tes x AABB e às 1111 _ fase ence:r;'r<;í-se no dia 14 � a VIce .:c" uat;ra ramitlni, faturou ·'b' 'Chl'-
da" Educacão,

.

Clube das Doze x Ar _ . d
. h': '..

'. m :n<>s asp 11' a,n es,.

.

e Jun 0, segun.lo.:I 1,1- A
.

t' d M- l' co.' dê'Paula p.or'
.

2 a 1 .

.. _ A CME de Schroe- n:'Nwee N dOmi go ; ela
. .' ,p ar ·1 ' a a V1C..e .

de.r iniciou {H.'! 3 o Tor-
- � . .' o .

n , J. , lx.Q.. Guarani.foi encerra- E,ritre és titulares ä· Pon-

néio Muii'ictpai
.

de Fu- C'0'rOll'II-8" . bal'e record'e'" ,. na,cI· 0-na' '1. da 'allS 43 minu.tos dQ 1Q h�' Preta foi ca�p�ã, Avail
.

t b I C
.' t O G

. • vice, Vit�ria em terceirO'
e

.

o de ampo, em dis- empo.· ua,ran.t), a})os

PlJta da "Taça V1ereador
entreveres havid�," a- e Chíco de Pa,ula

'

em,

Gr.egório Alois Tietz"', A campeoníssima Cor- batendo o recorde da bandem'eu -o campo e o quarto lugar;' �n:tre �.
as-

.que reúne ci�co equipes.
nélia HOlzinger, primei- prova em 58seg. 56, ..su-, ca-so agora vai Çl' julga-I pi.rantes, o titulo ficou

Ne primeiro logo, Alian-
ra colocada nos 400m plantal,ldQ a Maria do mente> _'

COlD Ö AvaL �ice Ponte.

:ça lx3 Comerciá! e no com bq_rreinrs na prime i- Carmo Fialho., que nos ApóS elita' .rodada, a
heta' e na-

.

terceira: e

�egundo 'jogo,' Grê'nil'o
' ra etapa do Campeonato últimos quatro anos vi- classificação ape-nta" Bo- q'lartq: toidcaçõgs','- Vitó-i

Tomaselli 2xl Olimpico. .

Estadua� de Atletismo. nha vencendo a competi- tafogo com 10 "pGfltos, na e Chico de 'Paura res�

A segunda 'ród,ada
.

somen em Criciúma, onde obte- ção. Ademir R::>eslef, oU-,. Cruz de Malta 9, AméF�ca pé$;Ü_vam�nté;:
.

te acólIltlecei'á no dl� 11', .te o segundO melho;r tem tro j-aräguaense partid- L J F S "IO!!I"\: l-OU 0':','1', latlHl-rnjà' :lIIo'lltl'€:n.tÍ"el Inte�acional! x po da América do Sul; pante do. Troféu foi o 'ti. 180 u
,Grêmio Tomaseni e O. '€ie fOrma brilhante sa- quinto. colocadö na prova '

,.

limpico x Aliança. 'grou-se campeã brasilei- 400m' c/tlar-reira:S e 'buiz Após' a reali2iação do W, Seleto e Arduino Pra-

.' ra n-á especialidade, ..

no Robe:rto Pereirel '() 1:)'0. tornei·o -. inrdo� vencid.o· di 0# Nápoli..-Na Q,oite
- No encerramento da fl'n.al-de-sema'na pass"a'do, I g l'O 000 1 . Cl b R r �� d d' o

'

.�t'
u ar·', ,nos .' Ir). rasos pe·@ ,

. li· e' ec eal.Jvo e ontem. - la, ;:0, �g�iram
:.tes a de 10 de Iriãio do em Curl'tl'ba, durante as e..l· Ih ..l. A.rd' p..l'..l� J F f Ao s gunulO' me €)1' ue

.

uma . raul, """"" .ara- ,an arra � . �du.ip.Q J>ra·,

rrupo Weg, aArweg en- disputas dO' 3° troféu Santa Catarina; na espe- goo, Ésquer-do, .a Li'ga Ja- di, J'Q.v�tus � Náp.o.ij e

'dr,entou a equipe juvenil João Carlos de Oljveira, ciaJidade.· r�uaenSe de Futebol.de Seleto x, '.Ria ,.,Môlha e�
',Jf ':Joinvil'};e Esporte

;I-
..----...---,_;;.._------�---�--·-',�l.,

.SaJão . ,a.bt-iu sexta.fe'il:a, no ;di�.,15" JO.iaiâxi à$
Clube, ':para 'a qual per-- -NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIQS tUa 10, o Campebnato Ci· 19hf5 - NápoJLx Sel�tó
deu por 3 a O, Grande LIXEIRAS IMUNDAS. tadino Adulto, com Os 20h15 _ Rio Molha x Fan-.

W�blicO 6!ssistiu a parti- SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA re�ultados Rio Molha 9x. farra e 21h15 � Arduino'
1 Juventus, Fanfarra Ox Pradi· Jr: Juventus.

o mês de maio reserva

para Os desportistas de
Jaragué do 51111 e região,
duas excelentes promo-
ções Nos dias 23 e 24, em
comemoração aos dez
anos da Liga Jaraguaen
se de Futebol de Salão;.

.DOis ·toques··
_, A

. Liga Jeraguaense
de Futebol inicia ma' tar- .

de deste ,sábado, 9 de
maio,. ao 'Campeonate sê
níor (Veteranos), que en

volve seis equipes regu
larmente inscritas. Inici·
ando todos. às 15h30, nos

estádios das mandatárias,
jogarão Veteranos de
Guaramirim oc João Pes
soa, Alvorada x Botafo
go e Caxias x Malvice,
em Guaramirím, Rio Cer-
'ro II e Santa Luzia, res-

pectivamente .�

-

um quadrangulär no Gi
náSio Cile'

.

Esportes Artur
Müller reuntrà a Trans
brasíl (vice-campeã brasi

leira), Sadia (campeã dos
Jogos Abertos em 86),
Tigre (Joínvílle] e Sele
ção de Jaraguá do Sul. O
ingresso único, para os

doss dilas, custará Cz$
50,00; .'

Já no dia 28, DO' mes
mo local, jogarãö Super-

me Os boloníStas Ademíf
Neítzel, Jaime Blank, A·
demar Brand:enhurg,.
Wolfgang Riedtmann, Ano: ,

toriíio .. Berns, Haroldo:
Güths, Valdir dos Santos
Sebastião Krause, Arol
do 'Karsten e Maltair Val'
tohm. A

.

campeã fbi a,

Agriter', 20 Sadia, 3° CIu'"
be E:açadorellSei 401• Tu
pty e 5° Viei.tense.· Para
19&7, a \$ociedade Viel
rense candidatou-se para
sediar o Campeoneto Es
tadual. junto com o Pay
sandu. de Brusque,
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Senai prepara 10VI programa especial" o ,Proielo __ Jaragui, y
. -, , '.' ",_. . �

�.,

o Senaí _ Centro de gramático do Programa
TreiItamentp de J,araguá '. de Aperfeiçoamento de
cdg ß.l!l.' está, -realizandõ,' Micros _ e'

;'

Médios' Em
pesquisa de necessidades' presáríos do Vale da Ita
de treinamento - junto "a, pocu (Projeto Jaragliá V),
trint;i empresas, que'vísa ,área de abrengéncíà da

e�aböra.r' o, conteúdo pro- unidade do $el�ai de Ja-

raguá do Sul. Este PrO
[eto. com pequenas al�"!-
rações" será

'

nos moines
do primeiro, realizado em

1980.
-

.'
- '.

Por outro lado, ínicia-

"
<"

lxlillçãp da
, Microrregião

A Idéi� da _ crlaçãó de propostas ,a díver-. temente na admínístra
: de associ�ç�o'áe,' mu- .sos órgãos dos pode- ção local. Este pro.
':::::-ilici.pios"iiao.é'_de hoje • .res públíeos do Estado blema

. apresentou-se
'"

_ Bm ; ,1931, ein pleno e da União, ,O próprio em várias constítuín
.. , movímento 'da' .revelu- CAP '_ Colegiada da tes estaduais. Em Per-

'<,:cç-ão' de 30, o governo .�dm�nl�tração ,Púb\ica nambuco, Barreto Cam

">.:baixava o decreto 'nO
do governo: antertor -pelo o expôs de " tal

;;&: 20':348, !dc29.08�193L
não .conseguíú sobre- íorma. que obteve um " I

_ ",., .pujar a .ação
.

sempre departamento de eçäo : •

- permítíndo-se '" ao mu- escorreita' da aSso-, obrigatória e não sim-
nicípalfsmo brasileiro: cíação mícrorregional, p'ßSiIlente' cónsultíva.
"Os munícípíos. de me- porque "diretamente Ii- Era atrelar os Munlci
nor - renda, 'poderão. a gadO à -acão, do . gover- pios ao governo Cen-
"crfté-riO, dos. Irrterven- 1)0 .astadual e nem tral. O deputado ca-,

.

teres fed�rais," ser grú- �E(rD.pre, ",condizente tarínense Marcos Kon-

1_ ,pádos ,�em zonas' .para com O,S reclamos 10-, der, refletindo a '. in
.'

. ás . quaís 2ónstitqlrão caís, onde: ate os. polí- quietação generaliza
I,' Con$ellíoS 'R.eg.toné}1is"J. Jicos,. "foram relegados - da a respeito da no

l ,:,':,Mß.� IpL depoís' de a um segundo", plano, vídade inventada pel"a
" ,,,1967 qu,� " os; gpvE;!rn..os ferindo .a, áutonomía oéntralízação .

revolu-I, '

.astadueís
.

.Iöcalízàdos munícípal .. cíonárla, mamíestou-
_-,,'-;'nq�SÍ!.l"d_o .. ,pais,_":Pa.�a A esse respeito, o se nestes termos na
-Ó.

'atender aos: 'efeltQs da do planejaroentó mi-' assembléia,
"

quando
:',',.: a�.ãO' ,',govenianiêntàl, ctorregional',' Q\1 m,u- tal assunto, ali se, dis
,��. Sé·,· 'seIitirâin estimJ,Íla- niçipal, esc:r�ve" Os- cutia: "Como porta-

dos e deSSe estimulo' valdo Ferreira de Me- voz dos meus compa
rfts.ultou' 9 s�rgim�to lo; in AspectQS "Juri- nheiros de bancada
d�,: �ssO'çJ?l.ções mff:r;1icF' !diços 'e Insntudonais' .tive então oportuni
paIs," ci'iadas ê� fórina dô PlaÍlejaII1erito - Mi- dade de acentuar que

o,. "de miçror...regiõe,S" ,prin- qorregional" SUDE- sérnelhante órgão .po
:�i·�;'ci'p.almen:é '�#l Sant� 'SUL, 1912 ,o que se se- ,dema dege�:erar lIlas
J

, Ç�!arína.:' e, "�pecifica-- gue: "A União e os Es-' mãos do Executivo Es
"

'mente em" JoinVille,' tadOs:..Membros já es- tadual -em uma arma

;:���óín� g' ',FII?E,SC '- ..�tili,- tão t1"?�a�hando �m perigo.sa con�r� a au
," daçao"

' IntermunlCl'pal '

seus projetos <ie de- tonOmla mumclPal e

"�,' patq: :, ,b' .;; f)esenvo!Vi- _ -S$volvimehto, que converter-Se num ins

:' ..�m,ento 'de ,Sánt,â .

Cata- nãólhes foi difícil re- trumento de compres
"'" :'rín<i '

__ a "qu�: E:!�t�e :a�izär.. A nivel MUNI- são política quando
',1' lórigamente 7filiadöi, e�- CIPAL' (glifamos), as manejado por um 'go-
,,' tré" oútrO$, '6 Munici- dlficúldades são' gran- verno arbitrário' e

;'-Ihö- de Ja-taguá dO' Sul, deffp�las limitações de prepotente ri.
,

,; "pr,esidida ;''lwr: algum I -éada' Mtmjcíi:>io, indis- Mas j,á: a L�i nO ....
. :, ,tempo:_' P�l9,-'-. diretor <iuti\velmente· conside- 546, de 27.09.1910,
,i ':; ,:co:p,d\çãç de· :viç�; , raçlo. A esperança re- do Estado de Minas
<; ;�;ß�ste>i' 5.ßmp.:p:ário, ':p.� . s.Íd,e no 'plànejamento Gerais estipulava,. pos
, ';;�=, ÇQ1Ihf;O ,.surgi;me�tp riiicrOJ;regional devida- sivelmente cOm viS
o. :da AMVALI ,'_/ AssO- 'mente iritegrado sob tas a unia entidade in-

,

,:;:':';Si;Mãü :dos-; Mu�icípioS
,

todas os pontos de vis- termediária entre o

,::cx:Fdq: -\{.al� do Itap()c�" ta".
, ,Município. e O Estado:

.,.'.;:çpmo- um' gr\l:p0 de 'Está c1a,ro 'que as "Poderá o governo en

.�':: nl'uilÍ'd,�i:os. que' ,se ftuäs deAealdade dos trat em acordö com as.!

�orisider�rri-> ,coÍÍite: ,o- municípios integran- Câmaras Municipais,
:;;;,;cupa1:}4o: éspáéo.s· �o- tes é'-l)�a constante e não só para se' encar
;,c ,mopêneos, ,o seu" : de- �lgUJ,näs 'Vezes já se reQ'ar das obraS de

;" �::s.®.vôlvi:men,t9; .: dUI:,?n- 'Auestionou a "união -

saneamento e outraS,
'c '., te a sua existência dp. 'faz' a força". como também, fazer a '

'

'.'�� um�, :-bQm i:iúl,llero" de < Mâs : os 'escritórios arrecadação das ren-

... ::, ,anos" iii pôde cpl!ter .:"regíonáis ou o alinha-, das municipais que ga
<:i��, de positivq � s-qa ,be-' menta à' outra niicror- rantam o reembolso do
I': 'l}_énc� atuáçãó, "onde região, é de exigir sé- capital nelas empre
'::;; !pre�9liliiJ}am. , o', ,fato! ''rias, r�flexões. gado e respectiv�� jU
-;_"de;ç�g'ra�mento re" a amda Orlando M. ros. de modo a nao ter

" "

gÍ.ónal, melhor afen- Cafvá1:ho. in J>OLtTI- o Estado preiuizo al-'
çãio à;SI reivfndjiJCações CA DO, MUNICtPIO gum. § único As

;" � (dia�óstic9s: :lllais 1che-, qUe l�mbra fatos." obras de que tratam
I'L t�a9s ,'à, ',�alhiade;,: "9UaI):to ao " departa- os, artigö� . anteriores,

� tentati"la de planeja- menta de assistência aos ' serão excluSivamente
c niEm:�o. mi-c'rorregJonal, 'Municípios,' a discus-, abastecimento de

"

9 qu��tiC?namerito' rá-� são versou sobre o pe.- áQ'ua. rede de esgoto e

_. ',piâo ßa$ neces�ida_desl 'rigo que representav.a instalaçãO � förça
,'reg\l6nais nos ,seus q atribuir-se, a uma e1étrica'''. Pois é!
à:s�dos econômicos e repartição, que não

;'� "so-cÍi:lls e �ficiente' veio, era tribunal, força 'pa- Fritz von Ita-pocu.
�t :�i;iló. '�a :'.' !rànsindss5o' ra )ntelívir permanim.! Malo/878.

"1';- :.�' '1"'; ,', ...! '. . . , .

{- ," �
.

-.

se segunda-feira, dia 11, 16h30, no 'Centro' de
cursos de' Operaçãö", de ,Tr�inamento, com apre
'Tratamento 'de," Bstaçêo: :SéIiça do diretor regío
de Agua; ministrado em nal, Dr. Célio Goulart.
,tJhi.dade Móvel do Senai· 'acontecerá' a primeira
DR/SC. Estão programa� reunião do ano do Con
mados três cursos, .en- ,selho Técnico Consultí
volvendo oito empresas -vo, formado por empre
locais. E no dia 14,'" às .séríos da região.'

ASSIlenr ,'ROVOS: dirigentes
.. educacionais"

'

Em solenidade reelíza- ensino Leonír Pessate Al
da quinta-feira 'à' tarde, ves. supervtsores 10CéllS
día 7, na presença de aú- de educação em. Jaraguá
torídades municipais \ ,'e do Sul _ Waltraud Les
educacionais, diretores e smann Simon, João. Wal-,
professores,

'

toriiàram' demíro Dálprá e Mada-
posse Os novos .íírígen- lena Pereira de Deus:
teS da educação nc Vale supervísor

'

em Guarami
do Itapocu, Nó' cargo de rim José,' Dias; supervísor
assessora ,d� gab�nE�te em" Schroeder. Guisela
Brasília Gastaldí Beltra- Steilein lUstau' e, superví-
,mini, díretora. admims- sor em 'Corupá, Líno Ber
tratíva Mar�,tJa .Ballock toldí.
Grossklags, -liretora de

III
CONaRESSO

ESTADUAL DO
COMÉRCIO LOJISTA

Df SAlTA CATA,RIIA
, ,

A kOSPITALIDADE s

O REFLEXO DA EDU";

'CAÇÄO no Povo.
"

VAMOS RENOVAR

,ES,rE ,NOBRE GESTO

BEM os

,CONGRESSISTAS.
'- ',:.

-

Cl'ube Je ' Diretores
,
de, J_r_guá " 'do

Lojistas'
Sul

r
•
lo·

FIC,ção de' :Costura
'

, , '

A Marisol S . A. procuXa faccion:iS

tas interessadas' na ,confecçãO de ma

lha de aigodãb,

Caso' q '�;ua empresa "disponha ," de

pelo menos 1 o máquiilas ci'e costurá,

entre overlock, elástico e painha 2

agulhaa, procure-nos, em Jaraguá do

',Sul pelo Telefone 0473" _ 72:0233' -:

falar com o Sr. Alcides.
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