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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SrMBO�O DA FAMíLIA JOURDAN

Congresso· Estadual Lojista cOlDeça dia ··21 ·elD Jai'aguA "do Sul
,

o trabalho de organi- A comíssão organízadora cursos Humanos, de J "

zação, ínícíado há um cjQjol'denada p07, J ,Mauro H. Santos; 16h45 __ pa
ano vai ser coroado na Koch. o CDL, dírígído por lestra "A Situação �

do

pró�ima semana, com a �vo Ewald e �s demais Comércio e suas Perspeç-,tra-se intransigente às
realização do XXI Con- integrantes, estão con- tívas para 81", pelo Dr ,

propo� apresentadas
gresso Estadual do ' Co- cluind� Os prep�rativos Marctelo Domíngos _Solt

para a volta do atendi-
mércío Lojista de Santa do maior aco��eclmento meo, diretor do Instituto.

mento , Esta semana, em
Catarina de 21 a 23, no estadual. do 10]lSmO cata- de Economia, Gastão de

São Paulo, durante con-
Clube A1lético Baependi. rinense que reunirá se- Vidigal (AsSOe: -. CoIÄ�.r�

gresso hospitalar, o pre- -
.

gundo estimativas, em cial de S. 'Paulo) e às
sídente do Inamps, Hézio

"FM.. Bauer ganha,
torno ae ql,latroce1;ltas, 20h, coquetet de é():nJra'-,Cordeiro, tentou pesso- pessoa$.,,' ternízação, na SeR, Ma�,.alments dissuadir a Irmã PROGRAMA OFiCIAL, ii. risol.,

" '/

Enedina, da Socíedade _ A programação, do XXI Para' o 'sábado,' día 2�;
Divina Providência, para a concessao Congresso Estadual Lo- 'às 9h � palestra ','Direç1iC!
rever posições e propor- jista inicia quinta-feirar para o 'Varejo", pelo Sr.'
clonar à comunidade' o dia 21, às 14h30IIiin, com' Adão de Souza, "Superín-atendimento hospitalar O deputado Paulo Bauer a reunião dos presiden- tendente _ da, CNDL; Wh
previdenciário' de que íntormou na tarde de tes dos CDu de ,Santa palestra "Admínístração
tanto necessíta. quinta-feira, dia 14. que Catarina .reuníão do, Partíetpattva", pelo Sr ,

"Sobre 'a questão 'saúde, a, Rede de Comunicações Conselho Diretor da, Fe- João Roberto Gretz, di
o prefeito Durval . Vasel, Pérola do Vale, Ltda., deração e Seminário Or- retor de Recursos Hu,,:
.respondendo às criticas da qual é sócio junto com dínárío dos CPSs,' com manos da -Cerâmica: Por
que o governo municipal o seu pai, o _e:x-prefeito' jantar de confraterniza- to Belo; 12h _ almoço:
vem recebendo, apresen- Victor Bauer, -ganhou d�- ção, as 19h, na Armal- 14h'�0 _ palestra "Stress
tou os gastos da munící- finítivamente do Mínís-

_ wee.' Na sexta-feira, dia na Vida. do Comeroían
palídade, durante o mês térío das Comunäcações, 22, às Sh, abertura da se- te"; 15h�0 _ 'palestra
de abril com a áréa assis- a concessão para explo- cretaría e recepção dos :

"Organização ie Teenoff
tendal. Foram,Cz$ '. . .. ração em Jaraguá do S?,l congressistas; 9h, visitas lia", pelo. Sr. Samuel
481.563,00, gastos em de uma emissora de ra às indústrias Kohlbach, Schubert e a última pa-'
transporte de doentes,' dio em frequência modu- Marisol e Weg (opcional) lestra, às 11h, enfocará o

pagamento de hospitais, lada (FM), cujo processo com almoço Iivre, na Ar- tema "Perspectivas da
salärtos dos profíssíonaís tramitava desde maio de weg; 14h, abertura do - Constituinte para o Setor
contratados, consultas, 1980. O passo Seguinte, temário técnico; 14h30_ Empresarial". O encer-
remédios, exames ,labo- .segundo Paulo, .sera . a palestra "O Novo Empre- ramento Oficial está mar
ratoríaís e, outros, "isto compra dos equipamentos sárío Brasileiro";, pelo cado para às 18h30 -e ,

o

'sem considerar o apoio a e instalação da emissora Sr. Jorge Nélson Simei- jantar de encerramento,
entidades filantrópicas", que pretende sei uma ra Jacob, presidente, dO no Baependí. às 20h30
acentuou. das melhores do Estado, Grupo Fenícia (Arapuã) mín, com a presença do

com alcance em todo o 15h30 � palestra "Ho- governador Pedro Ivo
Litoral Norte, com pers- mens Motivados dentro Cainpos, autoridades mu-'

pecivas de atingir até da Empresa", pelo Sr. nícípaís, convidados e

O centro Integrado de rua Marina Fructuoso. mesmo a Capital do ,

Es- .Luíz Homero Silva Gu- presidentes de Federa-
tado , tierrez, Gerente de Re- ções;Profissionais Líberaís de esquina com -a rua

-

Do- '

Acrescentou Paulo
�araguá do Sul' (CPL), Balda, Gehring. 'em t�rre-

Bauer que vai entrar tam
começa a se tornar raa- no doado pela Preíoítura

bém na Concorrêncialidade. Esta é a denomi- Municipal. Uma comís-
39{87:, para a exploração)nação da, sede pr6pl'!ia são provisória" que tem
de uma rádiO em ondas

que abrigará as ASsocia- como coordenador e vice
mêdías (OM), cujo Edital

Ções de Advogados, Mé- coordenador o advogado foi aberto em abril. E
dícos Odontólogos, En- Humberto Pradí e o er- junto ao Sistema Catari
genheiros e Arquitetos, :quiteto Carlo31 BaraUo,

nense de Comunicaçõesiniciativa inédita à nível respectivamente, fOi for.; (TV' Planalto) o p�ir1a�de Estado e que já tem o mada para detdl1.lar o an"
mentar tratou com o 'dicontrato social do condo ..: damento do processa de
retor ROberto, Amaral, a

minl'o' c'onclu'l'do.' 'O esta- construça-o'

.
,"'" possibilidade de trazer. as

queamento foi iniciado e
imagens do SBT e nesteo prédio terá dois pavi- De acordo com Hum-

t t I 11..�InI-,o pradl'" Çls classes ,sentido- vai prOximamen-
DIAS ZZ E Z. DE,IA'10'17 TALIDADE JARAGUA-men os, com qua rO sa as ,UO::)':-. te à Brasília, no DenteI, "

individuais para cada uma vão se cotizar financelri)- L:=========:J ENSE.
di' 'mente, para viabilizar a para obter autorização

CI lIe d O- t L
--as c asses representava!",

It .• 1... d' para instalação da repe- U e- I re- 'ores
.

Ollstasalém de dois audit61'Ios tco,n inu,n edificaçãO o '

tidora. Os investimentos ,

'

,de' uso comum e demais Centro Integrado de
setão da ordem de Cz$ de' J

"
,

d
.

S IdependênéiiiS. Profissionais Liberais de,
100 mil e ,fórmulas serão a, r,agu,a, ,� o,: U _.

�A o_b.r_a__lo_c.a_l_iz_.a_-s_e__�n-a--.-J-a-ra-gu--a-·-d_o�'S�u�l_·__----��b-u-s-c-a-d-as--'p�a_ra�c�o�b�r�í-�l�o�s�.__�==============�====�=.=============.======. ..'

'IRTIMI M:EXPOsO'VIMENTITORBSA'ÇÃCROOMAINDDOSuSTRlAL-",
-

.

JARAGUAENSE _ COMO ESTA SUA. PREOCUPAÇÃO COM A CIDADE?

Hospitais: o hnpa,sse ainda �con1inua
Á Comissão Executiva

Munícípal do PMDB, a

tendendo orientações do
Diretório Regional decídíu
convocar o. Diretório e

filiados' para uma consul
ta no dia 23 de maio, das
9 às 12 horas, em sua

sede, para obter dos mes

mos opíníões sobre o re

gime de governo para o

Brasil (parlamentansmo
OU presidencialismo), du

ração do mandato do pre
sidente Sarney (até 1988

após a promulgação da
nova constituição, até
1989 ou se até 1990)" e,

ainda, Se a Aliança De-
mocrática (PMDB/PFL)
deve ser rompida ímedía
amente Ou mantida até o

final do mandato de Sar

ney. Ä informação é do

presidente do Diretório,
Ivo Konell.
SEM

-

SOLUÇÃO
O desenlace entre hos-

'pitais e lnamps, desde -

10 de abril, em Jaraguá
do .Sul, continua sem So

:rnç�. Ás' ne(godiaçõe/s
contínuam, principalmen
te com b Hospital São
José, cuja direção mos- ,

'Iniciada, a 'construção do C.r.L.

FALTAM POUCOS
III

CO.SRESSO
ESTADUAL DO

,COIlRCIO lOJISTA
DE SANTA CATARINA

DIAS PARA O CON-

LOJISTA.GRESO

VAMOS

BEM OS VISITANTES

E MOSTRAR O CA-
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Jeragná do Sul _ Semana de 16 a 22 de iaio de 1981 CORR!IO .,0 POVO
CONGRESSO LOJlSTA ....

Começa na tarde de
quinta-feira, dia 21, em

Jaraguá do Sul, o XXI
Congresso Estadual do
Comércio LOjista,' em promove na noite deste

dependências do C.A. sábado, jantar dançante
Baependí. Os cedelístes '

e bingo, a partir das, 19h

anfítríões, com apoio de 30. No cardápio, polenta
empresas e da comunída- e galinha caipira. O car

de .esmeram-ss nos pre- tão custa Cz$ 80,00 e a

'parattvos finais do even- música será de Bêra· e

to, que vai ser encerrado seu Regional, de Joín-
.

pelo governador Pedra ville.
'

Ivo Campos.
NIVER DO "CP" No
decorrer da semana." ' fO
ram tnúmeras as maní

festações pela passagem
dos 68 anos de rundeção
deste semanário,

.

come·

morados a' 10 de maio.
Os eumprfmentos, por
carta, telegrama: e pes
soalmente, dividimos com
os leitores e assinantes
que nos acompanham e

apóiam nesta, dificll tra
jetória de fazer [ornalís- DR. MARLO .;... O futuro
'mO sério no interior. governador 81/88 de Ro
NO JUVENn,Js _ A di- tary Club- Distrito 465,
retoría do simpático clu- Dr. MarIo Sousa, que
be do. Jaraguá Esquerdo assume no' dia 26 de ju-

GRANDES EVENTOS NOMES DE
_
JUNHO:

---

Gente

ACAMPAMENTO _ Nos

próximos días 30 e 31 de

maio, nó CTG "Laço Ja·

raguaense" (Rod�o on

oulo], o 10 Acampaemn
to de Inverno, promoção
da Hermes Macedo e

Prefeítura, através ida
'

SECET. AB inscrições de
vem ser renaS nas Lojas
HM. Além, de atrações
haverá dístríbuíção de
brindes.

Para o mês dê, junho, a Casa da Amizade pro-.
programação é das maís move no Beira Rio, a 2�
intensas na cidade. Além Noite da Queijo e Vinho
das tradicionais festas com o Musical Leopoldo
junínas, no día 6, o C.A.' Show. E dia 26, o Dr.

Baependí realiza o ' Bai- Marlo Sousa toma posse
Ie de Espírito Santo, cam' em Jeraguá coma Gover
as competições íníclando nadar de Rotary e o em

no dia 10. Ainda no dia presário Ralf (Gtllían).
6, na _ AABB, café e des- Hermann assume a pre
file de modas. No día 12 sídêncíe" do Rotary Club.

ANtEs DE TOMAR lJMA
.

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO, INTEUGENTE.

Calé

Lanchonete Bisne,
Ponto' de -encontro da' galera jQvem,

sob nova direção. Atendimento perfeito, à sua
espera. Lanches, bebidas, petiscos, sorvetes e

muito mais. ' .

Marechal- Deodoro 507
São Luis.

defronte o Colégio

···Cal'in:ßoso
. : . �

�

A RÖUPA INFANm

UM BRILHO NOVO E DIFERENTE NA

MODA INFANTIL CONHEÇA·O
Getúlio Vargas 97 e Marechd .DeodPl'o· 882

& Informações
eulou esta semana a pri
metra· edil.ção do "Shop
Jaraguá", iniciativa do

.

casal Rolf e Mark Teske,
ilho o cargo, já definiu meiro baile em sua sede � AgêndJ,a MB Publllct··
todo o calendário de ví- social, em homenagem às dade e Comunicações
sitas oficiais aos 45 clu- mães. O Grupo Arco Iris Uda. Bola branca e suo
bes <lo Distrito. Come- com músicos da: ; terra, cesso;

' ,

ça no dia 6 de julho em vai animar a noitada. 'A RECIFE _ seis ca�ais,
Araranguá

.

e conclui a Esta será a primeira de representando os
. Lions

2� de outubro no Fpoli!3- uma sequência de premo Clube, Centro- e Cidade
Noroeste. '

,

ções sociais, programa- 'InduStl'i!a1l, parfícíparão
D I C A S _ Para quem

.das pela. nova diretoria. de �O a 24 de maio, no

gosta de dançar a coluna: .

FAIXAS - NOSSa cidade, Centro d�· Convenções
dá a dica de duas opções

conhecida e elogiada co-
.

de Recife, da Convenção
neste sábado. Em Nereu

mo Uma cidade limpa,' Nacional de Lioils Clube.

Ramos, lia Sociedade Es-
vem _sendo descarctenza- LEMBRETE � No próx�

trelas o 110 Ballé do Ar.
.da pela: proliferação de sábado, dia 23. nova eta'::

roz, 'com a Bandínha faixas em todo o, centro, pa da Campanha Nacío-
.

Lyra da Au..ora e, na agredindo o �ual e, nal �e Vacinação contra

Socledade Amizade ,em
muitas, vezes, assaslnan-1 a Poliom1eJJte. Em ,Ja�.

Três Rios, baUe socíal « ido a gramática. . Seria raguá, dezenas de postos
com American Band. Inter�nte a muníctpa,« aplicarão a gotinha que
FEIRA· DA . 'MALHA

' lidade dellmitar locais salva em crianças de O a

Foi dos maís concorridos para colOcação de fabas 4 anos; .

I
I t· e cartazes FESTA ANo ançamen o, día 8, da '

,

• lo UTL.... Com
1 \Ió Feira da Malha de Ja.

NO CI�EMA - O Cine uma série 'de atratrvos,
raguá do Sul, no Itajara Jaraguä - est� exi�indo a Comunidade \Evangéli
Autoridades, expositores de�de s�xta-felra, día ,15 ca Luterana de Jaraguá
organizadores e imprensa

ate o día 19, no horário da Suí, "realíza nesta sá

participaram do lança- das 22 horas, "Mulheres bado e domingo, a Sua

mento , O bonito cartaz taradas por animais", fíl- Festa Anual, comemoran

promocional [oi' mostra- me pornográüoo, apenas 'da seus 80 anos de íun-
'

do e elogiado. A Feira para p,?bhco adu��o. .E dação. Leve sua família
vai. de 18 a 26 de julho rieste sábado estrela as convide os amigos e pas
no Agropecuário.

I 20h, indo até quínte-íeíra se momentos agradáveis
D.R.O.P •E.S. ,_ De -17 IIFulaninha".

,

.

na tradíctonal íestívtda-'
a 19 'de julho, em Luiz SHOP JARAGUA - Cir- de.

�ves, a 4?- Festa Naeío-
, AlDO PIAZERA :a' DIREl'OR DA SANTUR

nal da Cachaça. ·/11 ' Os ......;...'----....:::.::..=.-=--====.:..=.:::....=.:.::.....=:..:::..:.::..=.::=--

pracblhas jaraguaenses: O secretário, da Indús-
'

que assumiu a diretoria
comemoravam dia 8, em tría, Comércio. e Turismo administrativa' e íínan
Jotnvílle, os 42 anos' do Evilásio Vieira, anunciou cetra. Aldo foi um dos
término da � Guerra a' escolha de dois novas píoneíros no remo

. de
Mundial. I l] A Constru- diretores para a Santur- supermercado em Jara
torar Mlquertnos discUte \. Santa Catarina !Turismo, guá do Sul e um dos fun
dia 18, com empresários,' cujo presidente é' Osmar dadores do fl'igodfico
a cOllstruçãC) d e apart- � Nunes Filho. A diretoria Ria da Luz, hoje Seara.
hotel em Jaraguã. de promoções 'foi cohfiq- A escolha de AldO 'Pia-

ARWEG _ A Associa- da a Adolfo Ern, empre-' zera agrßdou e abre u,m
ção Recreativa Weg ;re- sário dO turismo e

_

ex- leque para a maior di
aliza neste dia 16, o pri- secretá:rio dß ,área em vulgaçãó dei município e

Blumenau e Aldo Piazera apoio. às Suas promoções.
OAB/Se EM FRAIBURGO

O advogado Humberto
Pradi, presidente da Sub- .

seção de Jaraguá do Sul
da OAB/SC, participou'
em Fraiburgo, dias 8 e 9
da 1 � Reunião do Colé-

,

gio de Pre�;identes. Den-'
tre os principais' assun�,
,tos discutidos, a situa- .

ção geral.' dos serviços
judiciários nas cOmarcas,

. sugestões ii, Assembléia
Nacional Constituinte· e
prerrogativas prOfiSsio
nais. No próximo ano,
Jaraguá do Sul deverá·
sediar idêntico encontro
do Colégio de, Presiden
tes de OABs.,

. '

João Maria
.

'

O ponto elegante de vestir bem. OI leUl!l plln
polhos. Agóra na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre' com as ,últimas novidades.

J61a, re16g10l, pulselru, �éls; alianças,
,prataria, artigo. em 01lro é tudo o mais para,
presentes Da'

Relojoaria' ·Ivenida
Marechal Deodoro, 443 e'Getúlio Vargas nO 9

Mamãe . Coruja
s-.. filhos merecem uma loja só para eles.

Loja MamIe Coruja o castelo de !leU reizlnho e

lQIl pr1DCeidnha. EoxOvaJs para bebê, roupas in..

filnto-JlIveaiI, perf1uaes, bljouter1as, artigos: para
presentes. '

'

Jbá Bulo do Rio BraDc:o 168 ..:. Fone 12-0695

li

BMAo do FiloBra"',H'. 4
FONE:72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sui _ Semana de 16 a 22 de maio de 1987 ' 'CO••810 DO PGVO

Lança,dá, a I Feira' da"Malba que 'ja Yislumbra 'gralide sucesso'
'o Rotary Çlub de Ja-

CMt APROVA,MELHORIAS NO.TRANSITO 'raguá do Sul, com apoio
.

.
'. da Prefeitura'MunicipalA Comissão Mu.nicipal de Trânsito realizou dia e colaboração da secreta-

11, segunda-Ieíra â primeira reunião com Os novos ria da. Indústria, Comér
iritegràntes que terão mandato até 31 de, dezembro cio. e

'

Turismo,' através
(lo próxima ano'. Aristides P;anstein permänece na, da Santur. realizará de
coordenação, Aíonso Piazera Neto. representa. a Se- 18 a 26 de julho, a 111>
cretaría de Obrars, Claudio Maíer a Secretaria de Feira da Malha, no Par
Planejamento, Oswaldo Pereira a Associação Comer-

que Agropecuário. ,

DU
cíal e Industríal, José' Benedito de Cempös o

.

Corpo . rante coquetel em
,
de

de Bombeiros, JQrge Henrique Brognolí o serviço de, pendências do Restsu
transportes coletivos, Ten, Anílson da Silva a Poli- rante ltajara, :fOi lançada
da Militar, Dr.' Adhemar Grubba a Delegacia, Re- ofícíalmente a Feira. .

da
gielnal, Rolando Sc.hulz ,os' taxistas, Almi�O �arias Malhar no dia 8 de maio
Filho a Câmara, dé Vere�dores, Waldemar Behhng o

com a' pertícípação .

de,
Clube de Diretores, LOjistas, Humberto Wolf a Asso- �utol'Ídades .munícípaís,.

cíacäo de Enge't1;heiros. e A;r�uite�os �:o, Dr. Celso membros das comissões
Roque dos Santos, a DelegaCIa de Polícía da "C�mar-, expositores, rotartenos,
ca.' imprensa e o presidente
A CMl'- deu parecer .tevorãvel a. prop?sta _dO ve- da Santur, Osmar Nunes

reador GustavO Mathedi, que sugeriu a I�ençao do Filho.
'

.

'

pagamento das passagens de ônibus aos Idosos com, Todos Os <33' . estendes
maís de 65 anos de. idade. A proposta ir�, agora; a

disponíveis furam comer ..

sstudos do Poder ,Executivo. Aprov�u-�: I�ualm:n��: 'éializados e'estarão ex

a ímplantação de .duas lombad�,s, na�, r�a�,.A,ntonI.o pondo e' vendendo seus

Ca.tlos Ferreira e'Pad,re Alberto Jaco?S',�SSIm como produtos a Carinhoso,'
a constr-tiçao 'dé. passarela na conhecída Po�t� do, Artemalhas,

. Mercatto,
Vailatti'(, no final da Marechal

. Deo�orot ,ollde o pe- ·Dé!lila, Josí Confecções,
rígo para ciclistas e pe,d�stres � :mmente. ,

"

_

Mirtes,' Balnéia, Manske,
A Comissão vai, também, oücíar a todas as .em, ID�lcelis, -Torres- Leuder.

presas. transportadcres e autôn()m�s qU7 negocIam_ San Remo, Crismar, Gé}.r-,
barr0 e ereía.. para, que JIseII\, obngato:r;�amerIte, co ní's, Fruet, Persona, Ar
bertura ao trafegal':m, �anto 'e� _ rod�vlas como !1�. tama e Têxtil pontés. O
centro- da cidade. a fim de svítar que. o mate,�1� Besc terá no local um

�,' espalhe sobre as vias públicas, provocando SU]eI: estande para atendtmento
ra e colocando em risco de acidentes .os traseuntes. e agiliza�o dó setor fi-'

nancelro. '

,

AGllICULTURA APONTA SUAS'PRIORIDADES
COMUNIDADE QUE:R,
PltESERVAR �PLOS:
A Comunidade de São

JOãO, vem se mobilizando
para preservar a ,sua. i

greja, d'entro el.as carac-
. teristicas "originais; como
se apresenta, 'apesar. de
apoiar a' constrllç�o ·.de

, uma nova, como é intell
,ç�o, conServandO,' na en

tanto, a atual. Em Santa
Luzia ',a Comunidade E
v,angélic�t: Luterana 'ten
ciona igualmente cons
,truir um novo templo" to
davia, a idéia' de demoli
ção do atual, muito em
bora' já' aprovada; �ncon

tra vozes' favoráveis à:
preservação e' um movi
mento ganha córpo, bus
cando '

à cOnsclentização
dos Seus membros para
qUe a igreja, construída
nos primeiros anos da·
década dê' 50,- pe10 seu',
valor histórico, religioso
e cultural seia mantida.

.

A 'luta- 'pela ,preServa
çãO dos templos 'católico
e 'eva,ng,élico 'em São'
João .e._ Santa Luzia, tem
sentido . de' manter o le
gado de um' tempo difícil
de muita luta e sacrifíCio;
tombando-os para qUe as

gerações futul"äs se . mi
rE!m no exemplo dos seus

,antepa;ssados e admireIIl '

as
-

obras eregidas para o

culto qO Senhor,'a . sua,

a:r:quihitura e a s,ua bele
za, traçó de u,IDa, ép�ca._

<

A Secretarifi, �a '.A,gricultura ',e do Abasfefim.ento
d ... Estado, de Santa Cátarina, através da. Acaresc e

C�dasc, prOmoveu no �i� 6 de maio, nô CIP, um

encQntro cam grupo de quarenta pe�soas, envo�ve�
do liderä�çás _do meio '�.ral e da sede, com � �mab
dade 'de levant.ar sugestõ<;!s para o plano de_ açf;lO da

quela sec:r�taria, ."pára 'o período 1981-:199€1.:. Tais

s�lgestôes apo:p.ta�,? proble�a,' car�cterIza-o:;; e �ela
laciomim pos�ív:eiSi so�u.ções,; .. rep:res�t,a.ndIQ oap'i.t�l
Imp()rtância� par� o· desenvolvimen.�o;· agro�cuano

�Oo�U;i������' '�po�ta4ós fora�.a bai�a l"ent�bHi-:
çla . .le da, pr.opriedaele �ural;, �s d.lfI�uJd�d�s de

.

con

tratação de servi_ços de máquInas ele m�dlO
_

e .gr��de
porte; deficiênCia na asststênda. médica, od�n!ol()gIC?
e previdenciária;'_' poluiÇ�9 a�biental; ���çaç�o �:fI:
ciente; alto custo dC? dI!lhelrO :

para Iz:�:�tI�� 06,
dificuldades na' aquisição do ,mIlho; deÍ1clepcla_ �e
comunicação; deficiê,nc1a de 'linha:;, trifá�icas.. }lo. ' meI()
rural, e falta de técnicos. ': ;

,

"

. " :.

. A segunda fas� do proceSsO é i�enti�ic�r: as 'defI
encias comuns na �egião, que, sera9' dI$ç,uhc;l�s' �e-.
gunda-feira, dia 18, às 14 'horas, na awijtórIQ "do
Centro Empresarial de Jaraguá dó Sul, envplv:e:ndo
os municípios da 'região., administr�tivá. d� Acaresc,
de Jaraguál. O secretáriO da Agncultura. Neuto
Fausto de Conto Se lará presente ap < �ncontro.

EXEPERmNCIA EDUCACIONAL li APRESENTADA.

C-::>m o objetivo fundamental de discutir, �ntre, C:>S
secr�tários municipais de Educação e o secret�no
estadual, o prOceSso

. de municipalização progressIva
do ensino de primeiro grau, realizou�'se, de segunda
à quinta-feira, em, Joaçaba, o IY . Congre�so Es
tadual de Educação Municipal. No último dia do
,conclave os dirigentes municipais de educação ela
boraram as propostas e conclusões, através de deba-
tes.

"

'" , :i'. :,2)'
Jataguá . ,do, SuJ marcou presenç� atIayés" �o se

cretárió 'Baldúino Raulino e do profesSbr tIlBClo A

rp.ndt, que apresen,taram a experiência vivenciada
no municípiO· desde 1985, a recuperaçãO paralela"
E'JCpe�iênci�, considerad,a inédita à nível de Estado.

A realização da'" tI!;
F�ra da Malha servirá
para destacar os 111
anos de fundação de Ja

raguá do .Sul, que. ocorre
no dia 25 de julho. A
venda 'direta ao consumi
dor de produtos de ve

rão e inverno será feita
em quilo e 50% mais ba
rato q\,le no comércio em

geral. Calcula-se uma
venda aproxímada' de 50
mil peças, a preços , ,de
fábrica, e, a participação
de pelo menos 40

"

mil
pessoas é um faturamen
to de Cz$ ,7 milhões. .

prefeito Durval Vasel,
que' lembrou que hóje'
Jaraguá do 'Sul não. é a�
penas' conhecida corao 'a

Capital dos Motores' e do
Chapéu" mas, ttambéan,
como . Capital da Malha.
acolhendo, . díaríamente,
dezenas de ônibus e veí
culos conduzindo turís
tas que vêm adquirir
malhas nos. postos i

•

de
vendas.

,
'

O diretor-presâdente
da Santa Catarina Turis
mo (Santur), Osmar Nu
nes Filho (ex-interno do
Colégío São' Luís, onde

LANÇAMENTO permaneceu durante qua-.
O coordenador geral. tro anos), vê grandes

da Feira da' Malha, Luiz perspectivas de
'

sucesso.
José Nicolodtlli, dirigiu na Feira da Malha e a
o lançamento da Feira, firmou que o turismo ®
dla 8, no, Itajara e o -pre- compra-á. do interesse do
sídenta do- Rotary Club, governo, que incentiva �,
Aristides Pansteín, abriu apóia, uma vez que ê ví
ofícíalmente o

. evento, ável tanto na altá como
quando apresentou 0.' na baixa temporada. .

A,
cartaz promocional e di- Santur vem desenvolven
rígíu 'os agradecimentos do a divulgação e pro
de praxe aos presentes, moção da Feira da Malha
cabendo a saudação ao em todo o Estado. : _ _

Almiro registra aniversári·, do "',CP"
O vereador Almiro An- raguaense.de fut1leoot;

tunes Farias, líder da em vista' das díficulda-,
Bancada do' pMDB, re- des Financeiras,. e: a,....
gistrou

,.

na tribu,_na 'da provou. indí.c'lp ç:ã,Ot '

Câmar� e teve' aprova� do vereador Marino Lenzi
da moção cohgr.atulató- para a' Telesc- instalar .te
ria, os 68 anos çle 'exis-- \lefone '·público

'

'(orelhãO),
tência ,do "CorreiO do junto a 'Casa Comercial
POYO", parabenizsmdo.' a Áladim Reitz; ,na· Nova
todos os que aqui milit<;tm Brasília.

'

'I.

em espedal 'ao jo�alista _.. y
.

�

Flávio JoSé Brugnago, . N� se.ss�o do d��.�, ��
que há dez a os coere os sill�Icalistas ,solldltara�
trabalhos

- leg�slativOs. Ö '
,apoIo ,dos, -�erea�ore�

vereadOr louvou· também faCe � f�lta de··�tend:J,men
a gest-és' d 'dep. Ade� �o me�Ico-hospltala"r. em

.

s
.'

o ,o
.'

. Jaragua -<lo Sul desde o
mar Duwe e prefeItO Lur- d" 10 d ab T' .

'ndv:al Vasel,
.

que 'garanti-
la e n, eXIgI. _o

ram junto a Cohap/SC, dos mesmos. �ma_ posI�ao
1.400 casaS a Jar�guá do clara _e. de�In�d� .s<?bre a

S I "
"

:1
.

- que�a:o, conSiderada
u, ,que r�so vera<? p�r- "trágica" na história' dá
te do,proble�� .habltaClQ- Cidade. Uma frase duranal do mumclplo"'. .

'.
,

_ ,

.

,

'.

_

,

' ,marcou: "se representaIS
O Legislativo. aprovou o' povo, defendà seus in� ,

projeto�de-Iei conceden- tel'esses ou -não existe ra
do Cz$7,5 inil à Liga Ja- zão para o mandato".

Cia� Lida.Spezia' ,I,
SERRÃiUA E SERYIÇOS DE TRATOR

Madeiras pata .c�nstrução e seryiço" de ,trator II

c()� profis�io��il altaroente,eßpecializados.
.

Rua JO!Q Januário' Ayroso, 1l' _ Jaraguá Es

querdo _ Fone. 72�O�OO _ Jaragull do, Sul _ Sç ..

·Da.til-- -Máquinas Ltda.
Equipamentos para fábrica de doces -de 'frutas,
ch�pas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
DestilàQores dé aguardente e al�l;Jiques de cobre,

. Rua JOin:ville.,433 - FOl'le ' 72-\564
Jaragui do 'Sul _ sc
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CORREIO DO ,.POVOJaar�a�gu�·.�á�d�0��S�u�I��S�e�m�a�n�a�d�e�1�6�a�2���d�e�m�a�i�o�d�e�'�1�98=;�.� __-

de Fátima Rodrigues!��!r 1���ia�ee05.���� Proclamas. de Casámenlos :��a��:���r�atu���tei����
,

1 Ch
. .. '.

MARGOT ADEUA O.RUBBA T ·En::r�MANN. Oficial do R� A to da Serra,
.

em . a-

.

Ete, brasileiro, solteiro, ......,.,;;u

E t d domígistro Civil do 19,'Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Es- peco, neste ss a ,o, mi-lavrador, natural de : Ja.
tado de Santa Catarina. Brasil, faz �� que co�par�ram em ciliadQ_ e . r:eSidente na

'\raguà do Sul,' doinicili�- Cartório e:&ibindo os documentos eXllldos pela lei, a fim de se Rua Joínvtlle, nesta ci-
.

do e residente em Rio habilitarem para casar.' os S9aWna: '

dade, filho de João CornéCêrro I, rieste dístríto. Ií-
gué- de Sul, demiciliado �es Bastos, lio e de Eva Nadir Pi-lho de Werner Mäthías e
e' residente em Rio da Edital. 15.455 de 08.05.87 luní , Ela, brasileira, solde Allda Köhn Mathías.
LUz IIl� neste distrito,. fí- JoSé Donato Fossn� e tetra, do lar. netural deEla, brasileírá, solteira,
lho de .Arno Ramthum e Veneranda Deretti eolrdilheira' Alta.. emcostureira, " natural , de
de- 'Etna Krúegep, Ram- . Ele, brasileiro, solteiro, Chapecó, neste Estado,Jaraguä. do ,Sui dcmícílía- thum. Ela brasíleíras sol- vendedor, natural de Ja- domicíliada. e

. residenteda e residente em Rio
(eira, lavradora,·- natural raguá do. Sul, domicilia,-' na Rua Joinville, 1!:!9,C·e'rr.o II, -. ne.s.t.e distri+o", d e d t T t'·d d filh d"

1-

de 'Jaraguá do Sul. domí- '�' resi en e em I.es' nes a Cl a e, 1 a e'filha de Rovino Blo�dorn:
ciliáda -. Ie' residente' em RIOS' do Norte,. neste

.

dIS- Molses Rodrigues e dee de EIfina .Gruetzmacher Rio da Luz III, neste dis- trito, filho de JOsé Fos-· Ivone - de Olíveíra Ro-Bloedorn . .,' ,

",

tríte. filha de Raulína
,

sile e de Elsa Fossile, drígues,Editàl 15.47'1'de 05,05 87
Winkler, _, Ela, brasileira, solteira., EditaI 15.459 de 11.05.87CeÍilo •. Urban e,' RoSàli. ..'

",
_ atendente de enfermagem Paulo Botges Pinto e Ma-Grützmacher _,

,. Edital 15�451 de ()6.05,.87 natural de Massarandu- r:lIene. Cubas
,

Dia IR de inato Ele
-

brasileiro, sol- Wilmar Fernandes e Re- .ba, neste Estado" domí- Ele, brasileiro. solteiro.Sra.' Cordi Baggenstoss,- teíro, tin�UI'é.itoi� ,natu- sílene Draeger
, ciliada e residente, na fuln'i1!eiro" natural de

'

Sr. Gerson Izídio Peixer ral de - de ,G1,l,ata;m.irim. Ele,
" �'br�sil�iro, . solteiro, Rua Jardim Pinheiro, 10.8 f�qi.nvi11e,' lIeste Estado,Sr., Iríneu , sianetm, neslte E�taQ.o.- 'dOplÍc�ii&--� operário. naturàl de, Ja7 em uaraguá-EiSlquerdo, domiciliado e residenteValli Rarnthum, Carlos do e residente .na Rua raguá: dö Sul, dO)li}Jciliado neste distrito, filha de na Rua Irmão Leandro,F: Mehler, Sra. Mama Três Rios dó NOrte, neste e residente :ma Rua Leo- Fortunato Deretti e de 830.;, nesta cidade, filhoWiest. Sra. Cecília Ko- dístríto, filho de EgoJ.1 poldo 'M�l�eir-o, HO, .nes- Maria Madalena Derettí,

, Abel �orges Pinto e deneolI, Adolfo Steingräber Urban e de Leonída-Klí- ta eideder.filho de Felipe Edital 15.456 de 08 05.87 Maria Borges Pinto., Ela,
.

Neto (Jl�e) e Flavia, fí- tzke urban. �la, brasíleí- João Fernandes e de Ter�
, Leonil' 'BuZZI' e LaurUa p:r'.aàiileirli, so�tei'ra1 Id.i<)'lha Dr. Luis, Carlos (Es� rá, solteira,: do lax, natu�

.
cilia Meri'1S Fernandes!, Lennert lar, natural de Joinville� ter) Boni1�lllri. ral de Jaragu(i do Sul, :Eia, brasileira. 'solteira, Ele" I brasileirO, solteiro. neste Estado. domiciliadaDia 19 de mallo domiciliado e

. reSidente operária; natural de Ja� bancário,' natural de e 'residente na, Rua IrmãoSr'. Ary >

Carolino Fruet,' ein Três'. Rios
>

dO Sul, raguá. �O Sul," domicilia- Doutor Pedrinho,. .
neste Leandro, 830., ne�ta cidaSr. ' ,Alvaro Tom.aseIli, .neste' distrito, filha. 4e da e residente na 'R\:l,a Estado•., domiCiliado, e re- de,' filha de Alfredo Ig-<sr. Erwino Fodi, Sr. Arnoldo Alberto " Ott0 Venâncio da' Sílva Porto sidente, em

.

Garibaldi, :nacio Cuba� e de TeresaManf\redo A[bus, Sra. Grütz�acher e -, de Edel- 37, nesta éidade;' filha'
.

de neste distrito, filho d-e Rosa Cubas.
,Luciane Margareth de traud. Koch Grützmacher, Emilio Draeger J� de Lin� Quirino Buzzi e de Alida Edital 15.460 de 11.05.87Andra�e" Márcio José Edital '15.448 de 05.05.87 da Schünke Draeger. Buzzi. Ela" brasileira, Edson LUis Max'lmo e .Schwartz; Diogo Luis, fi- Ramiro José Morettl e Editäl 15.452 de 06.05.87 solteira, operária. natu- Orlanda Keng'lho Luiz (Deise) Bernstorff SuelLRaquel Borges. Milton Pereira e Ra!!eme.. ral de Jaraguá do Sul, Cópia recebida do

.

car-Sr. Reno Schwttz.
'

Ele� brasileiro, solteiro, J,'e na,té!b9Ila ,.'.,' '�dómiciliada e residente tól'io de Plr.abelraba, nes-lavrador,' :natural' de> Co- Ele, brasileiro, 'solteiro, em Garibaldj, neste dis- te Estado. j
.F1,lpá, rié�te 'Est-adü; >d�- balconista. ni:ltural.. d� trito, filha de Franci�co Ele,'brasileiro, solteiro.rÍIiciliado e residente em jaraguâ cio Sul,

.

doinicili- LenneÍ't e de Maria Sten- motorista, natural deNereU.;'Ràmos, neste .çlis- ado e· residente- nà- Estra-
ger lennerL

"
.

jOinyille" nestei Estadp,trito' ,filho de AlIndo Mo- da' Itapócu�Hansa, 'nesta Edital 15.457 de 11.05.87 domidliado e reSidentereUi e de bIga Zanella c�ade, tilho de Pedro Belisário ZamorSkv e Ce-
-

na 'Rua ' Francisco' deMoJietti.
.'

. Pereira e de Ondina Se- cjl1a Vfrginlla Prestlni Paula, nesta. .cidade, filhoEla, brasileira, sol- rafim Pereira. Ela, bta:.. Ele, btasileiro, srilteiro, de: João Maximo e deteí'ra, do lar, Iiatural de sileira,. solteira;. costur:ei-
açougueiro, natural, de Sinesa MaximO. Ela, braCompâ, -neste Estado, do� Fa, naScida em Jaraguá do
Jaraguá do Sul, domicili- sileita, solteira, industriámiciliada e residente na Sul, domiciliada e' tesi-' ado e residente na Rua rra, natural de PirabeiraRua 29 de Outubro. nesta dente em Santa Luzia, AntoniO Carlos Ferreira, ba. JOinville. neste Estacidade, filha' de

.

Abel neste distrito, filha de
nesta cidade, filho de do', domiciliada. e residen:Borges e de'Ana . Borges José Gelindo Dalàboha e Pedro Zamorsky e: de, te na Estrada Mildau, emEditàl,15.449 de 05.05.�7 de' Anezia Da.'labona.' Alveriana (, NasciJ.nento Pirabeirába, neste Esta-'Waldemtr Blank e C1au� 'Edital 15.453 de 06.05.87
Zamarsky � Ela,

.

brasi-' do, filhã de 1 OswaldOdia iIemiing,
'

. .

Anselmo José BUdk e DI- leira, solteira, operária, Klug e de Olga PollnowEle.. brasileiro;, solteiro, va Térezinha de' Souza natútal de Corupá, nesté Klug.motorista, natural de Ja,- Eile.' brasileiiro,,' solteiro, E·s·t-"'do.· d"omiciliada e re- '

• . '"

É para que chegue aoram1á d'O Sul, dom:,cilia- operador de
, maqUInas, sI·dente na Rua AntoniOt;>...

. ,

'd t'" Al .

co'nhecimento de todos,do e resklente em Rio da natural 'e'
-

UIS 'ves, Carlos Ferreira, nesta Ci-.

t t t
.

E t d
.

d'
. ·l·ado· : mandei passar o presenteLuz II. nes e distri o, fi- nes e; s a o, omlcI I dade, filha de :Luiz P:res�lho de Waldemar Blank e résidente na' Rua Ale-

tini e de Veneranda Lu- Edital, que ser' publicadoal 01 b nd K hl 38' e"'''''' pela Imprensa em Cartó-e de' W i ,den urg xa te oe' er, ',.lU nelli Prestini. ".Blank, Ela, brasileira, sol Ilha Ida FigueiFa; neaté Edital 15.458 de ,11.05.87 rio, onde .ser' afixado du-
teira. secretária, natural distrito" filho de Anto-

ssan�t�o�.�,C�o�r�Íl�é�li�o�e�O:n:e::ld�,e�_;r:.:a::n=te�I;;.:5__d....las_._. -:-'de São
".

Paulo, Capital, nÍo Bilck e de 'Helená '.:'_
domiciliada e reSidente Bilck. ma; brasileira, s91�
em Rio da Luz II, neste teira, , operadora de má:;.;
dijSt,ríto, fillla de Willi quinas, natural dê

.

Cor
Paulo' Henning e de Usa Iiea- PiJnt<l>, ·neste" Estadia,
H

.

domilélliada e reSidente'ennmg.
.

Ecm�l 1'5.450 de 05.05.87 na' Rua Alexandre Koeh
Ademir Ramthurm e Ive- 1er, 38� em Ilha da Fi� /

te Wi:n:kle:r. gueira,
.

n�ste distrito;
,

fi
Ele, . bU.tsiJeiro, solteiro, lha de Algemiro Alves de
lavrador, natural de . Jara- Souza e de' Diva,Rodri-,

ANIVERSARIANTE

Fazem anos hoje: 16
s-. Gesa ROdolfo Fis
cher, Sr. Militino Aldro
vandí, Sr. Valmo» Ríbeí
ro. Sr. Harri' KoneIl,
Werner Horst Júnior.

D'a 17 ae maio'
Sr. Nery J05é Buchmann
Sr. Aloixc TU')E'Jin, Sr.
Armando. N,ucE.�, Sra.
Carmelita Ponticelli Schuzl
'Rah Roberto, ,j?t'ú Lauro
(Sílvia) Píetsch, Sr. Ed�
son José Peíx-r. Sr. Wi
gando Behlinç; Sra , .ui
ly Henzler, Clálld!a 01s
ka. Marli Rove ,

Dia 20
-

dê. inaio'
.

...

Sr� Sêbastião Krause,
Sra. Eronilde Pedri ' Sarí.
tos, Sra. Hertha Frenzelj
Sr.

.

Adolar WischraI,
S:rta. Simara' Mahnke,
Sr'. Orlando Andreattai.,
Sra, Edite Amorim (Jlle)
Sra .. Hilda Gne1pel �Sch
roeder�, Rosely Maria
Gesser e ,Sr. .Artur Ges�,
Ser (Concórdia), Raquel
Cristmà GOn:çaJ:ves,' Lan
dinara Engelinann (JlIe),
Ir-q'cema Reis, em Coru,pá

Dia 21 de maio
Sca. Tereza Büger, Sra.
Silvia Nair BORominh .

Sr. Hilbert ROwe, Sr.
Norberto, W�ckerha-gell,
Sra. Ana ' Ma-es, Sra.
Naima' E-hlert, Márcio
Homburg., Rafael Cunha

Gonçalves (Rio do Sul) .

Dia 22 de maio
Srta. Karine Kuchenbe..

eker, Sra. Sílvia 'Blos
:Ie'ld, S,t. Waldemire
'�nticeIli" Sra. Sílvia
Ivone K. Kaiser; Sra.
Tânía Krause, Srta. ,Miri
am SasSe, MaroCos 'Harol
do Ristow, Andressa A
lessandra da Silva, Ba
niele Maria Espezrm.

'(fj)",'·n'·.
,

,

PÁGINA 04

V.ARIG
e Cargas,

Passagens
Rua

.

Cel.- Procópio ,C;omes. d� Okveirti, 290.

,

Fone: 1�-0091 � Jaraguá :dó 'Sul-SC.

. O e spa I h a n ,I e .
L ÍI c to '.':ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU �tCULO, !":lAS MÃOS DEQ�� OFERECE 0, MB1HQ1t

PUNEMAcy,IOENNAo�g' A AUTO'��LA JAltAGUl--AV. GBTúuOVAR�;-26-::,FO,NES:�íHl61éc'12-,:lOl1â·
' ..

FALB éco�r ö ·:LÚ.:..C1�·..:O�E_"
·

...RET�·_O_RNE::_,__

' _',_SliMPRE_--"_. ................. ---:::::=-
__

'_.
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Rase prega e_acação. participativa ..
-.r' • , '.,

-
. '.

Durante a solenidade" nidade, dentro· dâ 'pio- Após 'o Conselho Esta- zação em 'economia, a va 'pÖd� acontecer dentro
de posse, dos. novos su-, posta do novo, governo.' dual de Educação t-er a- ser ministrado em Jara-, , de.2 � 3.anos oú seja,.,a.pervísores" iGé:a�s de 'Eâú:- ,;' O pr�feítö bÜfval, Va- provado a Carta-consulta" guá do Sul, .no Segundo ' implantação' .do curso, de •
cação de, J�raguá�d(}::Sul

'

�l considerou normal a do curso, �e pedagogia: ,semestre. A ,mstitu;eição. direito, ,:extensão,', da .

Corupá, Schtóéder, "e, Gu,a .mudença havída n..t di::í:'e� ,pré�escotarede ·11,1 ,a 41}. Igualmente, vai ,t:fata� ;FURB (131Y.IIlenau). Ca�l.a
ramírím, 'das, 'dir.êtoras, ção .dPf{ principais cargos .séríes, a Flpldação Educa- junto a Assocíação Ca�, neste sentido, vem man
admínístratíva e de én- da educação Po Vele do -cíonal Regional Jeragua- tarínense, das fundações 'tendo contactos com. o di:" c'

s410 e da assessora ne Itapocu, urna vez que'
'

ense trabalha na elabora- Educacíoneís . (Acaíe). pa- , reitor Heítor Tafner. Mas'
gqbinete da 191}.' UCRE; houve mudança ele go- ção do projeto do curso, rer quê admínístre, 1110, para atender a demanda
aoontecida na tarde de vemo' e 'de partido, mas \ que -consísts numa se- próximo ,ano, em Jaraguá, de cursos,' a FERJ está
1 de maio, $l, díretoraRo- . registrou que os que sa�- gunda etapa do, processo do Sul, o curso de, espe- ampliando seu campus e
semeire '�cclni

'

'.Y&.sel r� ":',executararn r,
"um e, também, vai solícítar cialização, em edmínís- as obras do novo bloco

traçou a noya fllosofia DJ;ilhartte t"rab:ilhq"'- TaID. " a -realísação -de curso de tração; uníversítäría, pára , encontram-se em. fa'se" (Ie
eiá educação' em,' Santa' bém se manifestaram Os � especíalízação : "(pós-gra- 'atender a todas as fun� colocação das lajes;

,

_JA
Catarina" calcada no p:Fof��so:res Doléídeó Me.-' duação), destinado a pre- dações do EstadO.

,
se -pensa também na cons-

príncípío, da' adlm;isistta-, nel, .W<l;lter ,BaZam�lla" parar proíessores -para -a
'

trução do novo .audítórío
.ção par.tlcdpativa,' " ínte- .Marflda i Grössklags e nova faculdade, No entanto, a boa no- e biblioteca- da' Fu:p.dação.

'

S;����i;i��;m�u�;;;�1 �;�.iUDbU :'FE��tR+,�:!,��::.�,:�i Mais 400 Duvas·empresas na regi.u.
No prímeíro quadrí- constituídas ,261, 1 aber

está 'elaborando o proje- mestrede't981 (janeiro a tura de fílíal e �4 ,altera-'to dó curso de especiali-" abril), foram constituídas. ções contratuaís, ' segun
em Jaraguá 'do Sul e re- do o ',posto da Junta Co-,
gião, 4:>'9 novas empresas ' mercíal do Estado ..

'

entre Iímítedas e índíví-.'. ,No' período não .houve
duais. poram 118 firmas nenhum pedido de betxa.
limitadas constituídas, Isto se -evitléncia que 'a"-'f
101 alterações ,contratu- ,pesar das dificilltlades:
ais, _2 aberturas de, filiais' econômico-.financeiraS "vi -

;

e 2 deseIÍqúá(trmnento 'de vidas"pélo 'Pais, ii ewno-[
microempresas. Empre-' mia na região manteve- :
sas individuáis" -foram se

-

esfável.' I

�: ", F E,'R J pOderá ter curso' de direití,' él 89
�

.

.

',' �

.Dírígentes e represen- discussão dos . quatro pon
, tantes da união Catari- ,tQS fun4'iU!lentaür; db
nense dos Estudantes Se- Projeto: pele ensino,' .pú-
cundaristas (UCES), es- blico e gI;atil:l:ito, ein, to- ,

tiveram em .Jaraguä dJ> ,dQS os : ',;niveis; eleições _A A�ê�Cialde For���Sul e região, mobílízan- díretes para diretor; pela ç�o Profl�slona do

do '

o estudantado de reçOl1$tru;ção, dos grêraíos,' y�ço Nacional ,de Apren
sé!gUndo grau ,para; o estudantis.l€, ",suspensão "

dtiZal�em Come!n:Aia1 de,
Projeto ,ÜCes, pres�rite" 'do pagamen� ,da dívida, Jaraguá

'. do� Sul (Senac)
que nas ,da:tas :d� "� 'e, - '1 xtema'

'" pr()omvera t:r�s cursos no

de junho" em ,JoinviIle, ,

,

,e. Ém. 1Úti�'a �ná�:ise, o decorrer d� mês, de junho
,reali�a �eminário;, ;p�ra,. PrOj�to: objetiva a" ,con1 COPl .cJ:�lr.açao de E?O

•

ho-

,quista da ','nova' escola". ras; ,Iniciando �o dia 11,
, ,o!.'.', _.:, r!..

Aces,s' 'O" '/",", }a"o"te',o'a',S", De' Jara,gQ.á do � Su.l; pelo, de 'J�ho, .0 ,Curso d� GRUBBA I .CELSO SÃO DELEGADOS ,REGIONAIS t

,

menos dois ônibuS co�, �rtesao" P1.nt',lra em Te "
" ,

'
, ",' .

, duzirão secill.ldaristas ,ao cldo, d�s 14, as 17h ou ',Ö CoÓrdénador, Regio- , ,firmado 'na 19� DRP, ; com
'

-gbao'd'olada'
'

seminá�io em Jo�vi!ll�, �?s'i: �o�2f��6:�s :� nal da Policia Civil, An- seq,e em Ja,raguá do_SúI,:
..

'

, ,,;'
'

So 81aàs ,{ih,' <> '

turso' d� Co-
tôIiio Abelardo Bado, di- enquanto, que o :delegado •

,
'

; (Y-eq,fi. o ',' , vulgou finalmente' a lis- de" polida" da Comarca, �"

�' 'e
1)1' mo Administrar ó Tempo ta co�pleta dos 22 dele: Celso .ROqUe dos, Sanlos,

, , ','_A.'9�e:�.,,�o,",,'" Ei iiambém dia 29 de jU-- gódos regionais de pol,i�' subiu de posto, devendo:'
�
V' � ��. ,

,nho cÓD;leça o 'curso de
cia que ocuparão' QS car- assumir a 'delegacia re-J't� �q,e- �o _t.Â\.' ,

'

'

elàções . ,Humailas no
gos de confiança., nO, ,i,n- gional de Conc.�órdia,� :�.�� \.0 e\o 1'}/\)V- ,

Trabalho. �A' carga horá-, tel,or'do E��?-I;' . .t:· A r�la- C-om a.salda' do·: Dr. i'
�fi. 'Co1;1: �e

'.

ria será de, 15 höras, um ...
'

f· ,·'1 ' C'e'ls'o,' n'ov�o 'd'elegadct de� I,'" ,'�o,", c'u'rso iIÍ-fö, 'das ,l.f,,'às l1hi
,( f,l0 01 milQal d nove V,P·

Y-' zes. Q d�legado regional verá' assumir a delegácia t
e o outro, 'das -19 às 22\ AdheÍIlar":Grubb.a, tomo d'a Comárca; não 'set:tdo.. ': noras.

'
'

eàtava previSto 'fOi cón- êorih€cido; ainda.
' '<

".I '

i No decorrer da semana
a 'redaçãO'

'

recebeu' 're
clamações da péssima
conservação, do ácessó
àS antenas de TV' e ram-

,

pas de vôO livre, abando
nado à pli'óptiá sorte.' As

, dificuldades para se atin
gir o :.<:um.e· do :mor:L'O,
cbm veículo, são enor- BOTÁFOGQ FUTE,BOL' ÇLtfflE"n1,es, o que tem desesti-:-
nj.ulado ás' pratic-itntes ,dó. EDITAL DE _CONVOC.AÇ.Ã9' ,

vioo livre a realizar vôos Pelo' preséhte EmT�i. ficaÍn �'conyocad�� to-

d;e reconhecimento d�s dos Os sóciOS: doo:áOTAFOGO F.C.r,para reuni-

rampas 'é treinamentos; f(lm-5e em -A�SEMBLÉIA GERAL E>l-rRAqRDI-
'Iiomamos conhecimento NARIA, a réalizär-se no dia �7./juilho/81,' nas
que

'

pilotos"de Flóriànó-, 'dé�endências do' Clube, sito -a R\la� pa�tor Albert
polis, Curitiba "e ,'São . Pau� " ,Sahneidell-,; em' primeira' convocaçaO as B hor:s.
,lÇ), têm 'eVitado :vir' a Ja- ,', 'nãe havendo' quorum 'em segunda convoc��ao
ra,guá eí;ri 'vistà do . (iifi-;' ,GO minutos _élpÓS,· no me�mo loca�!, 'colQ. qU�!�uer
cultoso aéessO." ',',' , número de associados, para delIberarem sobre

"

.. , ,

o segUinte: '. �
,

; Sena interessante _pro- ORDEM DQ' DI,A
, yidências por parte 'da '

1) 'Discussãq e aprovação dós' novos Estatutos
�unicipalidade e a con- da' Soeiedade. '

,

ttatação de um zelador
"

Jaraguá 'do Sul,"13 de malo de 1981
'etetivo, :,' que " evitaria IRINEU J. DEMARCHl
maiores dispêndios, além,

'

Jlloestdentet
ct:e manter trafegável ,o
�sSó.

'

c�; E'scritório de,' rupogralil,
.

,e" Engeoharia'
-

..
. ..�

DESMEMBRAMENTOS, MEDIÇÖES B' plANTAs
�

DE TERRENOS EM GERAL."
,

'

-

>
PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR-
ÇAMENTOS.

'

,','

, �'EÍléamlnliamo� toda' a doc'umentação.
Rua Reinoldo Raú nÕ 86, 1° �ándàr,' Sala '3

Edjfíclo Mário Tavares, próximo, do
-

Postõ'
Saúde:

'
- ' .

"

-,

de

'i Contactos: pone '12-2416

"-'.
' , '

"

.':' � 'OPfV'S:'
Vídeo Clube e 'Locadora

. -, .' '. '.

Foto Piazérà
,

.' ..
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�,

----�----------------------��----------------------�------,
SINDICATO DOS TRABALHADORES I·RURAIS DE .JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO '.
,

Pelo presente Edital ficam convocados tados
os

.

essoeíados do Sindicato dos .Trabálhadores .

"

Rurais de Jaraguá do Sul em pleno
.

gozo de
Seus direitos Sindicais, a se reunirem em As-

,

sembléía Geral Ordináría, no próximo dia 21
de maio de 1987, às 13 horas em primeira cõn

'vocação é' caso não haja número legal, haverá
uma segunda convocação para uma hora após,
isto é,' às' 14 horas do, mesmo dia e local, com

qualquer número de associados presentes, a

"qual será realizada no Salão do PQsto Agro
Pecuário, sito àRua Walter Marquardt,. nesta'
cidade ,de Jaraguá do Sul. para deliberarem so-

bre a seguinte ordem do dia: "

'.

a _ Leitura Discussão e .Votação do Relató
rio da Diretoria do Sindicato, relativo ao exer-

cício de '1986; .

'b) Leitura, Discussão e Votação do Bala�ço
Financeiro e 'Patrimonial do Síndícato. relatlVo,
&0 exercício de 1986, bem. como o parecer do
ConselhO Fiscal; "

'

c ",._: Alteração e fixação ,parcial das mensa-.
lídades para o ano de 1987;
d _ Assuntos diversos do interesse da Classe.

Jsraguã do Sul, 11 de maio de 1987 .

HlLBERTO' FRrrZKE _ Presidente

.Ccmercíol Florícní
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITú.RIO.

Assístêncía técnica de Máquinas de escrever,

calcular, Autentícaderes, Caixas RegistrB;doras,.
Relógios de ponto, � Mão de obra. CONSUL-
TE-NOS. "

Rua:: Venânc10 da SUva Porto, 353 é
FOQe:' 72-1492 ... Jaraguá do Sul.

ß'r., Altevir' A. .fogaça _

Júnior

Dra�"UsvaUna ,Vargas Rodrigues'
.

,

ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova i02· _ Fone 72-0498
"

Jaraguá 'do Sul-SC .

.

C h a I é
iMdBWARlÄ' -E

'

,àEPRES�AÇOES LTDA.·'

VENDE
•

1 terreno, R� JdlnvPle C/,33�m2 Pl'9x. Weg n
1 terreno, R. 25 de juU!Q com 8()0ip2 trev9 nh�

'.
da-_ Figueira • . '. ,

"

" ' .
,

,. . ',:. ..'

i 1 terreno Loteamento Schm1dt com ,513í1l2 JB:0:Z:.
t Supermercado Getúlio

' .

: 1 terreno, R. Jomv@e" come 2. 069m2 .

,

; 1 terreno, R. EmU Burow oo.in 400m2. pro�.
: BeIra Rio ,�fl,

1 casa de alvenaria com 1:80m2, em terreno de
400m2, R: Thomaz F. de Góes •

.

. à
, i casa mista COUl' 140m2. em terreno de 4O�m2
; R. MaJlina Fructuoso e .

, 1 casa' em alvenaria com 150m2 em terreno de
'420m2 R. José Emmedorfer.

.

; 1 casa alvenaria com ,200m2,,' em terreno. de
c

406iD.2 R. Ernesto Zób.JÍ�." ,

; 1 . casa de, madeira com 100m2, em terreno de
'; 420m2, R. em frente Lot. Centenário.
.: (WEG n)'. ;' . .

:' �

. •
"

i Rua ReínoldoReu 61 ;,... Fones 72-1390, e 12-2321
,

'_ CRECI 643-J.

CO••• IO DO 'OVO

ESTADO DE SANfA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO sot,

, ."

DECRETO N° 1.472/87
.

,
,
,. <

•

� Fixa o preço da. pavimentação à paraIelépl�
pedo para o trecho que ' especifica.

O PREFEI10 MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso da
atribuição que' lhe é conferida pelo ítem XXIX do artigo 70, da:'
Lei Complementar N° 5, de 26' de novembro da 1975, e de con
formidade com o disposto na Leí Municipal N° 699/77, de 22 de
dezembro de 1977;

D E C R E T A:
,

Art. 1 o - 'Fica estabelecído que o preço por metro quadrado re
ferente a pavimentação à. paralelepípedo, �os imóveis específícados no Edital de Custos N° 17/87, de 04,05.87, será de Cz$ ...240,00 (Duzentos e quarenta cruzados) o metro quadrado. ,Art 20 _ O preço fixado .no artigo anterior obedecerá as moda-

. lidades de pagamento fixadas no artigo 12,' da Lei Municipal N0
69�/77, de 22.12.?7, pela Lei Muräcípal N° 945/83, de 29.12.83,pelo 'Decreto �o 477/77, de 22.12.77 e pelo Decreto N0 907/83 de29.12.83. '.,

........
. Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa pu-, blíceção, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 04 de maio 'de 1987.
DURVAL VASEL
Prefeito M1iD:lc1pa1

'l' IVO KONELL
Secretál10 de AdmlDIlltr�
e Finanças

EDITAL DE CUSTOS N° 17/87
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretariade ,Planeja�ento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelopresente ;Echt,a1 os custos relativos as :obras de pavimentação àparaielepIp8Jo da Rua 56 Fiscal Verdi Francisco Lenzt e esclarece
que Os valores' absíxo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributária'Munícípal e Lei Municipal N° 945/8�',de �9?-,e dezembro de 1983, que versa' sobre Contribuição deMelhoria, regulamentada pelo Decreto N° 907/83, de 29 de dezem-,bro..de 1983. e é devida par tOdos os proprietários de imóveis be-neíícíados po;r obras públicas. .

, a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRASAs obras compreendem os seguíntés serviços técnicos e com Oscustos abaixo especificados! .

'
.

.

EJ..EMENTOS.. , QUANIlDADE P. UNITARIO P. Total ..01.-:- TERRAPl:,ENAGEM': ,ESta
vação, carga, transporte 1.140in2 14,,65' 25.491,00�'02 _ PAVIMENTAÇÃO

-. 2 .. 1 - .Regularízação e compac-
tação do sub-leito 1. 740m2 3,65 6.351.002.2 _ Base: Material de areia
aquisição. de materiais e .execução 1.140m2 3,65 6.351 ;002.3 _ Revestimento: Paralele-
pípedo, meio fio,' transporta e., ,
execução 1.740m2 127,10" 221.154.00
03 _ GALERIAS DE 'ÁGUAS PLUVIAIS:
3.1 _ Tubulação: aquísíção de
materiais e execução 1. 740m2 51,SO 89.610,00
3.2 _ Ca'xas Coletoras: aquisi-
ção de materiais e execução 1. 740m2 7,�7 12.;823,80
SUB TOTAL ... i •••• ; ••••••••••.• '............. Cz$ 397.711,80
ADMINISIRAÇJ\O (5%) ... ;................. Cz$ 19.885,59

.

TOT· A L ".. ...: ",,,.,, '. Cz$ 417.597,39:
04 - CUSTO TOTAL: Cz$ 417.597,39 (Quatrecentos e dezessete mil,
'quínhentos ,..

'

noventa e sete cruzados e trinta e nave centavos).
4. 1 __ Área à pavimentar igual 1. 74Om� ,

'

. 4.2 _ Custo p()r IP2 igual Cz$ 417:597,39 dividido 1.140m:2 igual'
Cz$ 2�().00, (Duzentos e quarenta cruzados).

'
,

,

b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO
_

:E: beneficiarlo a Rua 56 _ Fiscal Verdi Francisco Lenzt a partir do
seu início no entroncamento' da Rua 16 _ Barão do Rio Branco
até entrocamento da Rua 181 _ Marina- Frutuoso.

'

c) CONTRlßUIÇÃO DE MELHORIA
A Contríbuíção de Melhoria será cobrada, !por, proprtedade.. le
vandO-se em couta a testada dos mesmos,
Pórmula. Testad� do lote multiplicado por 1/3 da largura do lei
to da rua multíplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo
.Total.

.
.

,

O recolhimento do Tributo será díretaments ao Tesouro Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL. 04 de maio de
,,198,.

,DURVAL VASEL _ Prefeito �dlpa1. .

ARISTIDES PA.�STElN _ Secretário de Planejamento
'AFONSO 'PIAZERA NETO _ secretario de Obras e Viação

'�A •
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Fundado/1-O' maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
DIretor: Eugênio V. Schmöckel Jorn. Prof.' DRT-SC
n.,729 e Dir. dê Empresa Jornelístíca n. 20. ::-..�sm
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de' S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - DRT-SC n. 214/
84. R0p6rter: J'vonne -,AoS, ,Gonçalves � DRT-SC n9
219/84. Redação 'AclmlDi!itiaçio • Publicidade: Rua C0-
rOnel Procôpío- Gomes clt Oliveira. n9 290 _ Cl.Pos
tal. 19 ,_ Fone 72-0091 _ 89.2S0-Iaragui elo, Sal-SC

ImprealQ nu oficinas da Organização
Contál;dl liA Comercial" SIC 'Ltda.

Assinatura para Iaregu' dO Sul •••••••• Cz$ 200�00
Outl'as, cidadel; • � :

'

'Cz$ 240,00
Número AVu]só 00" • 00 • • •• ,Cz$ '3,00
NómerQ Atrasado ",00 .......

; •• Cz$
,

4.00
,

Representantes ,credenciados: Pereira de ,SOuza &Cia.
LWa. Tã�1i Veíeulös de' Comunicaçlo SIC Ltda, e Pro

paI Propaganda Repr�tações Lt4a.
Este Jornal é' asiodado a ÁDJOlWSC e' ABIlA.TOltL

[ie) � aUe' tle) iIeltle]
" I

,

.

Relojoaria AV'ENIDA
As ,Mais, finas IUgestõei para, presentes,

jóias. re16�os. violões, trQféus.
,medalhas e, a.I1igos de pratariJl estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e _ Get6Ilo Varpa

Fu riilar;ia Jaraguá Ltda.
Calhas para todaa as' finalidades

Agora também' aquecedorea .'

...eqIa BOIar.

,Rua Felipe Scbmidt, 2.79 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. ,A "Canarinho" coloca à sua dis-

, posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar, conosco.

Av. Mal.' Deodoro, 987 _ Fone 72-1422
iaraguá do Sul Sç.

TUBO DE POLIETILENO
(MANGUEIR� PijETA},

TUBOS SÀNT4 HELENA J,.TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE.1016- FONE (Ó47�) 1'2'1101'

IiSCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOME$. SI' - fONE (0473) 72,0066
JARAGUÁ DO SUL- SC

r,

Lo s s
Fotografias _ equipamentos de ciDe -

foto .:;.. �OJD; e video.
'

Marechal' Deodoro 302 ,Fone 72-,0181,'

, Lan'znaster' ,

o HU relojGeiro
Jóias, relógiO', aliànçú, 'cristail, troféus, med'a-,
lhas e' preseDtes. " ,

\

MaredtAl 304 _ PoDe n-1261
-" ...�. ��,__

, \

IIA Hlst6da de Ilossa gente alo pode ficar só Da saudade"
O Passado só é lmportaate. "Se o tempo fot bElm emprQgado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario de Itapocu

"

ilA: 57 ANOS Centa (Tirol), tendo vin- elevados n,a; admínístra-» J

Chegava ao 'final o do ao Brasil com a ida- ção dos tradícíonaís es-
,
Concurso de Beleza or- de de 3 anos e era um tebelecímentos bancá-
ganizado ; pelo Jornal dos primeiras moradores rios. As classes conser
"Correio do Povo" _ o do Rio do Serro (O, Rio vadoras reuntra-n- Se; nos
"Miss Jaraguá", que re- Cerro de hoje), para on-. ftlI,flOB .salõ=s do antgo
velava o seguinte resul- de chegou em 1897 um Clube Atlético Baependí
tado: Marfíza Fancher, ano antes de Jaraguá ser à Rua Seme Mattar (atual
396 ,votos; Hildegard anexado, à JoiIiville e, propriedade da Gráfica

'

Grubba, 285; Kattí Nagel segundo' conta a história Avenida], com a presen-
220; -Aníta Mey, 101; Victor' Rosenberg seria o ça de 159 pessoas, oCQ;'
Ilonca Fischet, 86; Brna primeiro Intendente, go· síão em que Gerha'i-d
Czerníewícz, 55 e trm- vernando o dístnto, até Artbur Marquardt, Pre-

,

bard Weege, 26. E vinha 1911. Conhecia os prí- sídente da ACIJs preferiu
o elogio à .cendídate ven- mórdíos de Jaraguä do discurso de saudação, se-

cedora e· uma curiosa Sul como porcos, guído dá palavra r.1,0, sr-,
explicação: "A senhoríta

_ .

Lauro Zimmermann, 'Pr-e-
Marfiza Paneher é um' HA 30 ANOS �eito de Guaramtrím e'
fino ornamento de nos- - O Poder Público Mu- pelo chefe da CREAI do
sa sociedade, _ professo- nícípel já: mvestía nos Bß. dr. 'Gerd Baumer,
ra prOVisoria ultímemen- jovens da terra. Nesse Em nome dos homena
diplomada; _ extremamen ano, apesar de pontos de geados falava o sr. Os-
te

. sympathíca e possui- vistas divergentes quan- valdo lieusi.
'

. dora de um coração que to à forma da distribuí-
agore, se vae abrindo as ção;' ós vereadores João - A sociedade portoa-
esperanças da vida. Co- Lúcio da COst,;!, João Jo- legrenss festejava o - ca-:

mo no município só o sé Bertolí, Erich Baptista samento de Maria Anita
"Correio do. Povo" orga- Durval :Mar�oatto, Rai filha de Ney Pranco, e'.
nízou o concurso de. be- mundo ,J!mmendoerfer,. d. Edite Fránco.cem o

.

leza, a Senhorita Mar- Fídelis Wolf, 'Mário Ni- jovem Fernando, filhó da
'

fiza fica sendo a "Miss'colini, José Pasqualiní, sra. Vva. Dorval Viana
_ l

Joínvílle". Folgamos em
.

;Aj.l'tur lMüJ!lér, Francisco Corrêa da Silva, realí-
registrar o seu tríum- Modrock e Augusto Syl- zado na Igreja N .S. 'de.
pho. "A moça em ques- vío . Prodoehl, aprovavam Lourdes e recepção na

tão deveria ser porta- a leí que concedia bol-.Sociedade .Indepeadêncäa,
dora de uma beleza im-

.

sas estudos aos seguln- Maria Anita passou Os

par, tendo em' vista que tes: De Cr$ 2.000,00 (o Seus melhores anos às
as demais, as ainda vivas equivalente a 25 assina- margens do rio Itapocu
deixam transparecer a turas anuais do "Correio e, quando moça, brilhou
formosura dos tempos de do. Povo" da época) para: nas' sociedades barI'iga
meninas-moças. E' a Mar- Eurico Hàrbs;, Ursula verde e gaúcha, com des
fiza que seria a "Miss Raduenz, Aliberto Barte� taque para a ,�ua, lAcon
Jaraguá"" pelo fato de não Nelson Hansen, Antonib fundível beleza mo�ena;'
se realizar outrö no mu- Müller, DulCe Rau, A· sendo a catarinense ob

nicipio de Joinville, acà- dolfo MahfUd,. Mario leto de extensa 'reporta�
bou recebendo o cetro Voigt, Anita Spezia, gem na revista "0 Cru- ,

da beleza do município Waldemiro Will, Ruth zeiro". ostentanto (> título
de onde Jaraguá era dis- Horst. Adelaide da Cos- de "Rainha do Clú.be A
trito. E certamente con- ta, Alzira Thiem,'Carmen tlético' Baependí';

.

correu para O título de Karsten, Maria Madale-
uMiss Santa' Catarina11. na Vasel, . Luiza Wieie, HA 10 ANOS

.
..

_

Rolf Marquardt, Orlando ..... O Grupo de
.
Bolão

HA . 40 ANOS Ivo Bortolini" Genesio Unidos da Ilha, de" FIO"

Festejava-se fausto� Murara, Raul Mateus de ,rianópölis� çom�Ip.Qré;i:V:a.,o.
samente o Jubileu <te Souza, Erdino Luiz Pedron 'seu �5..q, anQ de eJtistêriêi�i·
Ouro, ocouido em 22 de Renato Steilein. Luiz J'. eql!ipe campeã· cjo Estada

·

abril de ,1947, do casal Nicolodeli, Bruno Henn, de '1962 ,e 1963. Pará as
Feliciano Bôrt6líni 'e Nelsio Henn, Gabriel sinalar o acontecimento
Angela Stinghen Borto- Kitzberger, ,José Florliini, foi· convidado. o "Az de
uni, realizado na· Capela Aristides de Paulo, Au- Ouro", do CAB, que foi
N .S. da Natividade de têncio· Koehler, Marino recebido tio Rest. LECA,
Rio do SerrO, cOm â Stinghen, José .Fodi Luis à Av.· das Rendeiras,
bênção ritual do filho Sd- Geraldo Felipi, Hilárjo 1200, CQm palavras d,p
cerdote e a oração gra- Franscheski, RenatoW')]f Pre�. E,uri.co Setembrino
tulatória era Prtofenda Albano Pedrotti•. Irineu de' Oliveira, o com Kohl

pelo -Pe. Silvio sattlér, Zacko,' Waldemar RoSa, bach, N.'e�son e Loreno.
DD .. Diretor do GinásiO Anselmo Maestri, Ger- Os veaeedores: Az de
Salesiano "SãO Pa�o" e mano Martin, JOsé Leoni Ouro _ 1° lugar Nelson

Vigário de. Ascurra, nes· e, Célio Gascho. Tarnaws�i; 2° _ Ilá;rio
te Estado, a que aderiu Bruch e' urso - FláVio
D. Pio de Freitas, DD. HA 22 ANOS. Romani. Unidos da Ilha_

· Bispo Diocesano de Join- - Em 1-.965, eram prés·, t° lugár Ulis�s Freitas,
ville, enviahdo a sua tadas homenagens aos 2° Edgar Freitas, 3° Ge

pre;ciP� bênçãO· de Pas- srs. Oswaldo San'Thiago nésio' Nunes e urso o Ten:,
tor. Mas a 'notícia ren- e Qsvaldo Beus!, geren- Batista, o popular "Chum:
diaa info'rmações que ul- tes dos Bancos do Brasil binho'· .. A esposa do di

trapassavam
.

os dias dos SIA' e 'Banco Ind. e Com. retor de o "Correio do

festejOs das Bodas de.. de Sta. Cataf_ina. _ Inco, Povo". qu� se· fazia pre-
·

Ouro.:e que Felictano de Jaraguá ,do Snl. tlans-_ sente,
.

foi agradada çQm

Bo}1;olini era natural de feridos para cargos mais um ramalhete de flores.

....-·1
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. Posto de' Yen:das MarcaHo
Chapéus, �on�, w1lselrss. calmfsas, sbO$T

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ AmplQ estadonam,ento.

Um toque de amor..Dê flores a quem você
�a. Decorações, buquês, arranjos, plantas QI'D8.- .

mentjlls,. coroas, com entrega a domldllo.

: Casa- des Flores
. .
J, _�.

'Relnoldo Rau 606, esquina com a Joio PiccoU.
.'

.

II .

.

11 Jnstaladora Elétrica Jaraguá
IsbJIaçio elétrica de baixa e alta tensão, montagem
,4e. painéis.. .

RUa Fritz' Bartel 610 (Vllà Baependl)
Fone 72-1429.

.

.�hurrasca'ria : Boi . Grelhado
.

Venha saborear o melhor churrasco na brasa
� da 'cidade, com o melhor acompanhamento. Tu
,

db feito na hora, com. sabor inigualável. •

Atendemos diariamente das 10 às 14h e das 18
às 24 horas. Aos domingos, cu:dáplo especäal.

Getúlio V�rgas 488, 10 andar (ao lado do Sup.
Ríaohuelo] .'

·FOlo
'_

Center Lida.
-

.

.

R.eY�íe seu' fÜ�e a cores e ganhe desconto de 30%
.) '-

ou '�a ampliação de .20x25 colada no painel.

_', '. 'XEROX _ 'APENAS Cz$ (1,50
Foto. Center - Galeria Dom Prancísco - Sala 05

O
..

;C'·UI'O�'S.. ,·111 . •

...
- #as -tenteS'Pague ..

."

JOAlHERIA A PEROLA '

'.

..

,CSTICA··MODERNA
. reínoldo 'rau ,289

ESTADO DE' SANTA CATARINA ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N° 1.471/87'
Fixq o preço da pavimentação à paralelepí
pedo para o trecho que específíca. .

O PREFEITO MUNICIPAL' DE JARAGUA DO SUL, no uso da

at�ibuição que lhe é conferida pelo ítem XXIX do artigo 70,- da,
LeI Complementar N° 5, de 26 de novembro de 1975, e de con
formidade . com c disposto na Lei Municipal N° 699/77, de 22 de

. dezembro de 1977;
.

D. E C R E T' A:
. ....."'"1 ..

Art. 10 _ Fica estabelecido que o preço por metro quadrado re

ferente a pavimentação à paralelepípedo,. dos imóveis específí
cados no Edital de Custos N° 16/87. de 04.05.87, será de Cz$ ...
240,00 (Duzentos e quarenta cruzados) o metro quadrado.

.

Art 20 _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as moda
lidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal NO
699/11, de n.1'l.77, pela Let Munícípal N° 945183, de 29.12.83,
pelo Decreto N° 477/77, de 22.12.77 e pelo Decreto N° 907/83 de
29.12.83.
Art. 30 _ Este Decreto entrará em vígor na data de sua pu

blícação revogadas as disposições em contrário.

Jaragué do Sul, 04 de maio de 1981.
.

DURVAL VASEL
Prefelto Mun1<$1*1l
IVO.KONELL
Secretário de Ac:Im1nlstração e Finanças

EDITAL DE CUSTOS N°, 16/81
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria
de Planejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo
presente Edital es custos relativos as �obras de pavimentação à

·

paralelepípedos da Rua 220 .... DONALD GEHRING e esclarece que
os valores abaixo especificados constituem tributos estabelecídos

pelO Código Tributário Municipal e Lei Municipal N°, 945/83, de

29 de dezembro de 1983, que versa sobre Contribuição de Melho- .

ria, regulamentada pelo Decreto N° 907/86, de 29 de dezembro

de 1983,e é devida por todos Os proprietários de Imóveis benefi-

ciados por obras públicas. '.
....

.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS oaRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com Os

custos abaixo especificados:
ELEMENTOS QUANTIDADE P. UNITARIO P. Total
01 _ TERRAPLENAGEM: Esca

vaçäo, carga, . transposte
02 _ PAVIME1\7AÇÄO
2.1 _ Regularização e compac-.
tação do sub -leíto
2.2 ..:. Base: Material. de areia

aquisição de materiais e execução
2.3.. Revestimento: Paralele-
pípedo, meío-fío, transporte e .

execução ,
,1.28Om2 127:,10 162.688,00

03 _ GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
3.1 _ Tubulação: aquiSição de
materiais' e execução
3.2 _ Cabras Coletoras: aquisi-
ção de materiais e

.

execução 1 .2ßOm2
SUB TOTA.L . "II ••••

'

••••
' •••• : ••••••••

-

••••••••

ADM�NSLTRAÇÃO (5%) .........•....A.,·' .'.
� O T A L � , I! ".lt'." ••••• ""',It •• fi

04 __ CUSTO TOTAL: êz$ 307.198,08 (Trezentos
e noventa e oito cruzados e oito centevos) ,

4:. 1 _. Área d pavimentar Igual 1. 28qm2
· 4.2 _ Custo por m2 igual Cz$ 301.198,08 dividido 1.280m2 igual
Cz$ 240,00 (Duzentos e quarenta I cruzados).., .

b) DELIMITAÇ.í\O DO TRECHO BENEFICIADO
_

E beneficiado a Rua 220 Donald.Gehring a partir do
-

seu início .no

, entrocemento da Rua 16 __ Barão da. Rio Branco até o entron

camento da Rua 181 .:.. Marina Frutuoso.

'c) CONTRIBUIÇAQ DE .MElliORIA .'

A Contribuição 'de Melhoria será cobrada, -pon propriedade, le

vando-se em conta a testada dos mesmos.

Fórmula: Testada do, iote multiplicado por 1/:;' da largura --da lei

to da rua multiplicado pelo custo do, metro quadrado igual Custo
· Total.

.
O recolhimento do Tríbuto será diretamente ao Tesouro Municipal.
PREFEITURA MUNIGIPAL DE JARAGUA DO SUL, 04 de maio de

1987.

1.280m2 14,65 18.725,00

'1' ,)

1.28Qm2 3',65 4.(672,00.

'-� .

1.280m2 24,30. 31.104;00

1.280m2 51,50 65.920,00

7,37' 9.433,60
Cz$ 292.'�69,60
C� 14.628,48
CI1;$. 307.198,Oe�
e sete mil, cento

DURVAL VASEL _ Pr'efeito Munldlpat ,

ARISTIDES PANSTFJ.N _. Secretário de Planejamento
AFONSO PIÁZE�A NETO _ Secretário de Obras e Viação'

j
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Altair Augusto Junior _ Rua Ernesto Larsen, •

TJ _ Nesta _ Anselmo Pereira _ Rua Campo A

legre, sin _ Nesta _ Carlos Alberto de SOUZL
Rua Domingos da Rosa, sln _\Nesta _ Clarice
Gelsleichter :... Nesta..,. Claudio Borges __ Rua

Itajaí, 47 _ Cuaramlrím ...: Elena Dias Siqueira
_ Rua Atanásio Rosa ,sIn _ Guaramirim _ Ger
hart Witte _ Rua Leopoldo Janssen, '44 _ Nesta
Helio Oldemar Tischer _ Rua Leopoldo Malhei
ro, 15 _ Ne!sta ,...... Hilbertó Géísler _ Es,tracra
Garibaldi, Bairro Jaraguazínho '_ Nesta·:.,_ Jara

guá do Sul Informática Ltda. -e- Rua 'Pres. ,Epi
teio Pessoa, lU _ Nesta _ José Moisés porcin
cula _ Rua Joínville, sln, Nesta _ José Rena
to NOvais _ Rua Loteamento Ruska, Lt '�2 .;

Nesta _ Lauro Casar Gomes _ Rua Fritz Bartel
490 _ Nesta _ Lucia. Rosa _ Rua Alagoas, sIn,
Nesta _ Lucia .Spezía Rosa _ Rua preS. Caste
lo Branco, sln, ;_ Nesta L, Marcos Antonio Pi
nheíro _ Rua Carruera 'sln, _ Corupá _ Maria:

Aparecida Nunes _ Rua João Sam'i Tavares,
sln, _ Nesta ., 'Of. de Tornos Siemsens - Rua

Reínoldo Rau _ 565 _ Nes�a _ Osmar Schmoel
ler _ Rua João Sarní : Tavares, s/n _ Nesta -

Paulo Cesar da Cunha _ Rua 25 de Julho, 1.453
_ Nesta _ Sergio' da Costa _ Rua Ernesto Pia

zeta,-34 __ Nesta _ Valdemar Chagas de Lara.,
Rua João Carlos' Stein, Km 04 _ Nesta _ Val
dir Kopsc� ,

..... "Estrada ,pedtas Brancas, s/n;,
Nesta _ Wígando W. Witusching _ AIC Ban
co Itaú _ Nesta _' Zaqueu Mathias Scheever -

Rua Jardim -Pinheíro, 01 _ �esta.
'

, _.
-

•
__

o

•

- • �.
,

E,' como os ditos devedores não forem encontrados
i ou se recusaram a aceitar a devidá, intimaçãc, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

"areçaöí neste Cart6rio; na' Rua Artur Müll«, 78, no

prazo da lei a fin;l de liquidar o _.eu débito ou entã?
,

oar razão por que o não faz, sob pena de J«em os reten

,.108 tftúlOll� 'tia forma da lei, etc.

IH/Jaraguá'do .Sul, 14 de maio de 198?
"

, 'Áurea MtllJer',Grubba _: Tabeliã de Notas �

.lticiaJ de ,Pro1a1iol de TítulOs da Comarca de J.do SuJ

-EDITAL
ÁUREA MULLER GRUBBA, TabelJi

de Notas e Öfic:iaI., cJe Protestos' de TItuloa da Com8.fC8
. de l_aau' do Sul, 'Batado de S. Catarina, na forma da

'

�*.
'

.

'

Faz , ..her a' todos quanto. eate edital, vfrem que
'se acham neste.Çart6tio, para p.i"Otestos Oll; títulos contra:

IIiIERIMOYEIS
'Intermediária' de

'

. ,Imóve,is Ltda.
-VENDE-

_ 1 casa em alvenaria com 102m2, na praia de
I Tubarão-SC
_ 1 casa de madeíra na rua Tubarão.

,

,;_ 1 terreno com 400m2,
'

Loteamento' CentenáriO
próximo Weg II ';

,

_ 1 casa de madeíra e 2 terrenos' na rua 25
i

de- Julho. I

_ 1 área de 2.341m2 na rua Ernesto Lessmann.
_ E além destas, outras casas, terrenos e. apar
tamentos. 'Procure-nos.

,

It. JGlo P1ccoU, 104 - fOlle 72-2117 - Jaraguá do Sul

li
.•

li

PÁGINA IICORREIO DO POVO,
�-----�----------�--------------------------

SIO �ncalDinha inclusão da 8R-280 no Prodest .

o secretáriO dos Trans- BR-470, 10.0 trecho Gas
portes, Neri dos Santos, par-Navegantes, a paví
quer que diversas ,obr.as mentação da BR-282, en

federais no Estado sejam tre Lages e Campos No
i.nd,4�as rOO' I Programa vos, da BR-280 enfIe· Co
de Desenvolvimento do rupá e São Bento do Sul
Setor de Transportes. A e da BR-283 entre Chape
relação de obras foi en- có e Seara. Também de
caminhada ao Prodest e, verá sér incluída no Pro
inclui a duplicação da dest a ligação ferroviá
BR-101. a abertura da ria entre Porto União e

Dionísio Cerqueira e o

prolongamento da ferro
via Tereza Cristina até
o nordesta do RiO Gran
de do Sul; No setor por
tuário será solicitada a

ampliação do Porto de
SãO Francísco do Sul e

implantação de depósito
junto ao porto de Imbí
tuba.

DO

"Clínica' ,Veterinária
SCHW,EITZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER
tiini<;,a de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacíneções,

raio x, internamentos, boutíque,
Rua Joinvtlle, n' 1.178 (eQl frente ao Supermercado Breithaupt)

,Folie 72-2840 _ JaragU6 do Sul - Santa CataJ.1nL
'

Conjeecões Sueli' Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mals variada coleção aproveitando
as vantagenS do preço e crediário, Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
'F. 72-0603 Jaraguä do Sul _ se.

,

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

Comércio de Produtos
Têxteis, Walter . Ltda.

, Compra e Vend. de Fios Têxteis, Cones de Papello e Plástico,

Retalhol de Tecidos • Outros Produtos Têxteis•

, Rua 213 de Agosto 3.472 _ Bairro Avei..;. Guaramirim-SC.

, ,
RaaJdéncia: 72-2520 _ FODe (0"'73) _ 72-1217.

Compre BeUS materials de COII8truqio ..

.Arte Laje J a raguáI'

VENHA APROVETTAR A" PROMOÇÃO DE LANÇAMBNTO
,

PISO 1t!�CQ uFORMIPISO".

PREÇOS ESPECIAIS ... EXCLUSIVO NA ,PRAÇA, EM
, DIVERSAS PADRONAGENS.

TEMOS TAMBÉM A MELHOR LAJE FORRQ E PISO DA
REGIÄO.

RUã- ExpediCIonário AIltÖDlo CadOl '1WreIr. 151 _ I'OUI 72-1111,
72-lá34 e 72-1282 _ Jar'" de SaLSC.

...PRÊMIO PETROBRÁS.DE
::

...CONTROtE DE·QUAUDADE -1986
ZEi
ANOSII

"

'�e1Y!!JI2!!!..
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.

·ADYOGADA··
Dra.

.

Aurilene M. Buzsi:
.Questões -' de terras' -,'acidentes de .trânsito - ín-.

. vent4rios .

- co�ranças· e advocacia' em· geral. .

Rua. ReinõÚÍo' Ràu,
.

86 '- sala "4
.

- Fone 12�2711

,

Escritério 'Contábil Garcia
. ,

CRC-SC sob n9 0075 '

EscritaS' ftscals e contäbeís
Imposto' de'" ReQda. _

_

..
i

,

Registro de Mici'o,..EÍnpresa -:
.'
\

.

• ': •

,.0 .':_

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

.

e
r PERSIANAS • BOI i ESQ: DE ALUMiNIO."'"

.i .·
..P.ERFLEX.

'_

_.

•

<�UAJÕINVIIiLÉ; '838 • .iA�AG.UADOSUL.SC-:
_ FONE: C0473I72.Q995 ...

Persianas ,hodzontats e verticais, '

.

"

.

box' pará'. b�elros, . .

' .

dívísões, toldos, P9rtas saníonades,>esqu,drtas
e cercas em aíumíníe.

Consulte-nos! Fone. ,72-0995'

ESCRITÓRIO. JURlDICO'

JO'sl-- 'Alberio
.

Barbosa
: Ale:xaQdre· ,-DeUagiusti'na ·Barbosa·

�
'.' .

A o'\v'ó G':A D OS
. . '.

Rua João Marcatto n� .13 _ 2° andar, Sala. 204
• <:_:::

.:: )Jaraguá do. Sul.
'

SUB A " N'A

:C H E G OU :'A

H.O N D A

�CONceSSIONARIA BONDA DA, kEGIÃO, CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TI:CNlCA

.

J,-, ·E BOUPQUE HONDA-WAY.

, . �

ENTRE NEstA-OU'ONDA DA MENEoorn_
: MOtoS E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA.'

.

Rua Adélla' Jllsclier;' -239' (Rodovia _. BR:J200)
Fone 72-2999. _:Jaraguá do, sül"'::'-sc:'"

�,

pAGINA :11,.

Jaraguá. Já tem a Rede Feminina de Clmbate' ao Câncer
A Rede Feminina de' é a maior' arma contra o " Por ordem alfabética,

Combate ao " Câncer- câncer, todavia, a Rede são voluntárias da 'Rede:
(RFCC)é uma entidade não realizará somente o - Adelaide Klitzke;' Ama-'
filantrópica de âmbito exame preventivo, mas zilda C. Bastos, Amália ;

nacional, .já existente -

no igualmente far-á divisão 'Dequech,·' Adélía Floría
Brasil desde. 1946:e des- de trabalho em setores, ní, Arlete P. Raboeh, A:Ici,
tine-se .'. à divulgação de em prol da comunidade, Oliveira, Alzira Gielow,

. conhecimentos sobre o Pot atuação, são eles. -Brunhflde '�as(jld, Crís-
câncer, na realitação de VOLUNTARIADO _ res- tina Ceraíla- Raposot' Cé
exames ginecológicos e ponsável _ pelo encamí- ·lia ·(lascho Cassulí, ela
de ' mames, de caráter nhamento e' supervisão rica Koch, Cecília Rubírrí
preventivo . .Em Jaraguá . de vOJ.ilntâI'i.éi,S, prestanuo Menegotti,- Ceníra: Bal
do Sul, a idéia de ímplan os esctarecnnentos ne- Ioek, :Célia Correa, Cláu-

�

tacão da-Rede fO-I' desen- día 'Píezera Pocher. Docéssänos ,ão .bom desem- r ,.
-

.

volvida entre as doma-: penho de ,sua� f).lriÇ.Ões. ra_cy Braun, Dílma "S?l:vés
.

doras do Lions Centro, e' EDUCAÇÃO .... cabe 'a Dílva. Jahnke, Díomíra
incentivada pela Sra. este setor 'ministrar a-. .Wolf, Dolores'. Voígt,
Ina Tavares Moelmann, léstras

.

de 'prevenção ·�o- Daria Chaves, Dorací Ri - :

presidente das, Redes' Fe-. câncer e atualizar-se no beiro,' Evantra
:

Rubini
mininas de Santa Cata- que cui Xespeito a doen- Pradí. Ercí Kleine, Ester
rína, com a participação: ça, além .de 'elaborar tex- .

V. Andreatta, Elena. L0f-
� RFCC. de J':Qinville,' fler, Pídélía Lenzt -Dias,

,

. - tos e mensagens sobrePl'onde várias visitas to- trabalho'da'RFct. 'SETOR Gi dete Píezera, Gílliän .

rem feitas. "para maior AP'O" . -

é 'd Hérmànn.·, Híldegard. Rae-DE ,10';' _. e sua ,.. .

entroR�aFmCecnto.
-

., alçada, acompanhar. ,en-' 'der. 19nêz Pereira, Irm-'
A ., segundo '. as inh

'.
" � .gar.d· .Michel, Jeá.nil'a

. , camn ar. e oríentar ruf
. suas dírtgentes, .encon! pi,l�i$t.e!'i Para compare-, Bruch; Juta; Ma,réat'to'
trou muito apoío por cerem .aos exames solící-" Jendíra

.. SOusa,
.

xann '

parte da comunidade,' tados e tr,atamentos' pro- Hufenussler, Ligia. de'
do poder público na· re� Carvalho, Leonída

.

Fied-
. "presentaçãc do prefeito postos. AMBULA,TORIO

. Jer, .Lílían. Werninghau.3,
Durval Vasef e secretaria e! planeja � , organiza .

a
'.J.enita A. Maes, Laura

do Bein-Bstar Social, dos unídada ambulatoríal no
Mannes, Laura. da Silva,

Líóns Clubes Centro � e. que díz respeito ao pre- Marilze Marquardt, Ma
Cidade Industrtal, Rota- paro, � organização ,do ria' Dulce Raulino, Ma,r
cy Clube., comércio, tn- matertat usado e medidas" Iene Pànsteín, Maríse de
dústria, '- autoridades cons- p��a, aumentB;r ,a .

fre- Paula, Maria Neves, Mar
tittiídas;, ,imprensa, de quenc.�ª ,e a hlgl�ne . do

Iy Baume!', Magda, ü.lcht
colaboradores e. 'Princi-� atendune�to, PROMO,

, Maria' Aparecida' Catto�
'palmente das senhoras ÇO�S.- e de sua c�m- ní, Maria Ligi�' da Costa,
que se' dispuseram' ao petEmc'i�,' a programaçao. Maria Aparecida Luz,

. trabalho de voluntariado e
_ orga,Ill,��çao de promo Marg'ot Lucht, Maristela

. 'dessa nobre causa, "pois, çoes �clals para a arre- ,Gascho,
.

Méri Cordeiro,
.

em Jar?-guá do Sul jA se, cadaçao de �enda para a
Marta do 'Carmo Jahnke,

fazia necessál'ia. essa én- RFCC. BAZAR - cabe_aMaria de Lourdes Ran'
tidade".

- este setor a ,confecç�o gel. Marian Henschel,
, , de brindes e arrecadaçao 1 Nád' d�-A R!"CC val; fu�clon�r de brindes doados e or-'

Názi a Pinho" .

la· e

n? umdade sanltá,na, im- .ani ação d b'azarteal.' CarValho. Urbieta, 'Nil-
cI'alment� no período _

. g, z, '. ,e , ,"'I céia J'ark, Rosane Jahn-

vespertino, das 14 às 16 DlVULGAÇÃO..,... ele' é ke' Vailatti, Rita -.de· Cás
horas, através o ,atendi-i responsável pela cOID;u- sia' Grubba, Ruth otsa,
mento do médico Dr. \,nicação, "ihformação e di· SilVia M. Piazera, Joni'
Fernando Sprigmann, de, vulgação. da Rede na co," Benz, Tarcila Raeder, Ve'
uma enferineira e de duas, munidade.

.

ra Zimdars, Virgínia Fur- ,

voluntárias, obedecendo'
'. .

.

tado" Yolanda W. Drl-'

a uma escalá de plantão, I AS VOLUNTARIAS essen, ZOl'aide, P. Rangel
A prevenção,' ainda DA R.F�.C.C.J,'S. e Zenaide L,. ZilinskL'

�-'.
. ::..

Lancko.etel e Smetelia' Filuni.
" :,

• , .l. .. • .

..

wehes, pizZas, petiscos, sorvetes. e gelo
"- .

ATENDEMOS POR' ENCOMENDA, PAS1E0-0
.. � ..

Rua Ângelo RublDl, 1110 �'BaI'l'B· dó Rio Cerro
FoDe 72-2181 _ JaRgo' do Sul/se.,
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Besco'r Duwe mostra o plano habitacional para JaraguátelD direçãonova
A Besc SIA _ COrreto

ra de Seguros e Admi
�stradora de Bens
BESCOR _, da Capital do
Estado está de direção
nova. Obedecendo à ori-

entação do GOvernador
do Estado e das Assesse
rías do Sistema Financei
ro, ( foram Introduztdas
'modificações na correto
ra, no sentido de lhe dar
a estrutura capaz de al

cançar oS seus altos ob

jetivos,
- aliás, desde a sua

fundação, uma empresa
que

-

sempre apresentou
alto índice de rentabílí
dade entre as sociedades O dr. Flávio Pinho de
de economia mista do Oliveira, é natural de
grupo da ( CODESC Flortanópolís, bacharel
Companhia de Desenvol- em Ciências Contábeis,
vímento do Esltado de Corretor Oficial de se
Santa Catarina. guros e até recentemen-
FOram convidados pe- te' exercia a Chefia de

lo Governador Pedro Ivo Fiscalização da SUSEP _

Campos o srs. drs. Jair Superlntendêncía de Se-
,

Girardi e Flávio Pinho de guros privados, 'na

Oliveira, que aceitaram Oeleg?cia de Santa Ca
'as suas indicações, tendo tarína , Será o diretor de

_ tomado posse na última . Produção. "Correio do
segundét-)fei:(a, em sote- Povo" apresenta cumpri
nídade realizada no 6° mentos à nove direção da
andar da sede da CO- BESCOR;' com os votos de
DESC, a que compareé€- uma profícua gestão. ,

S:aRRA CLUBES COMEMORAM DIA DAS MÄES
Os Serra Clubes ae palavras de Padre Cardo

Florianópolis, Estreito e so e de Frei Junípero
Trindade reuniram-se dia Beíer, e do Governador
7 do corrente, na Casa da do Dístríto, es Salomão
Amizade, no Estreito da Silva Mattos.

, Florianópolis" para' co- Destaque especial se
, memorar a passagem do deu ao casal de teólogos
"Dia da Mães", transcor- uruguaios,'que se deslo
,rido no domingo passa- eou da vízãnha Repúblí
., do. Na ausência, do ce. para prestigiar' as
• Presidente Wilmart Hen- brilhantes solenidades.
'tique Becker, assumia a Ao final da reunião

: prle�iqência o Compa-' houve sorteio de brindes
. nheiro Serra CIOdoaldo às senhoras presentes,
: Althaff, ocasião em que, sob o calor de fortes pai
'durante o jantar maní- mas.

,festaram-Se diversOS as- Uma reúníão que fi
.socíados, destacando a cará indelével na memó

',da:a que homepageia .as ria dos companheiros

,E sec=�ER:��erra.

OTN pera íníre-estrtura
material :e mão-de-obra.
pagamento em 20 anos,

comprometendo somente
20% da 'renda familiar,
no mézímo: d) 100 casas

em lotes já, urbanizados
pela Cohab, que os ven

de pera o adquirente
construir a própria ca-

'sa, com recursos próprios
ou fínancíados por agen
te do,Sistema Nacional
da Habitação, público ou

privado; e) 70 casas de
mutirão com verba a

fundo perdida, para ren

da familiar até 2 salários
sendo o terrena doado
pela Prefeitura, infra
estrutura e material pela
Cohab, construção por
conta do mutuário em

regime de mutirão, com

apOio da' Prefeitura, sen

dO que a casa só poderá

ser vendida depois para
-

a própria prefeitura; f)'
100 casas de mutirão com
verba á. fundo perdido,"
sistema semelhante eo
'anterior, mas compro-i
metendo até 10% do sa�,
íano nnmmo vigente� ,

com prestações de 5 a 10
anos, qUe formarão um'
fundo rotativo de ,'habi
tacão municipal,' reutíh
zável para melhorias n�
próprio conjunto habitar
cíonal Ou 'mesmo conss
trução de novas moradíast
Também nesta modalä+
dade a casa somente po
derá ser vendida a pró-.
pría Prefeitura. •

Esta questão foi mos

trada e debatida pela
Comissão Municipal '. da
Habitação de Jaraguá dO
Sul, reunida esta semana
na Prefeitura.

ram amigos, admiradores
correlegíonértos e. . fun
cjonáríos, sendo ; muito
cumprimentados após as

manífestações de estilo.
O dr. Jair Gírardí,

Presidente da BESCOR, é
natural de Ria do Oeste,
advogado; com mílítàn
cía na política, tendo sido
por 6 anos vereadOr da
Câmara Munícípal de
Blumeneu e foi deputado
estadual da última legís
latura, com assinalados
trabalhos na Assembléia
Legislativa do Estado.

O deputado estadual
Ademar Duwe, em pro
nunciamento dia 11· na

Assembléäa Legislativa,
destacou o ambicioso
plano de construção' de
25 mil casas populares
no Estado em pouco maís
de um ano, atingindo a

108 municípios, dentre os

queís Jaraguá do Sul. ,

Todo o Plano está
,
cen

trado na partícípação
das Prefeituras, que terão
também Iii participação.
das próprías : comunida
des. Duwe, exemplifícan
do Jaraguá do Sul, que
vatser contemplado com

1.500 casas. detalhou as

diversas modalidades em

que estarão dístrfbuídas:
a) 630 casas pelo Progra
ma Habitação Popular I,
paraquebganharaté 3 sa

lários, com terrena doa
do pela prefeitura, infra
estrutura e construção
financiada pela Cohab I
SC até 300 OTN, paga
mento em 20 anos, com

prometendo no máximo
até 20% da renda famili
ar; b) 500 casas pêlo Pro
grama de Habitação Po-
pular II, para quem ga
nha de 3 a 1 salários,
com terreno, tnrre-estru
tura e construção finan
ciados pela Cohab/SC
até 100 OTN, pagamento

.

em 20 nos, comprometen
do no máximo 20% da
renda; c) 100 casas pelo
Programa de Habitação
Popular 111, para quem já
é 'proprietário de terreno
com a renda de 3 a 1 sa

lários, financiaIIlento pe
la Cohab/SC até 650

Itqpe
VIDEO LOCADORA Ilda

Rua DomlDgOi da Nova Do 1j5 _ Jaraguá do
sei-sc,

, DJCAS �QB.»Y T..\PE. _, __ - __ o,

AVENTURA: Dois Caras da Pesada, 52-Pick-Up"
.

My Man, Adam. FIÇCÄO: Aliens _ o Resgate e :

Bandidos do Tempo. SUSPENSE: A_Cobrança e'�

A .Mosca, COMJ3DIA: Soul Man e Escola ide;

Detetives. DRAMA: F.I.S.r.r Eu, e Um Homem'

Fora de Série. EROTICO: se :Qlinha mãe �U�::··
hesse • INFANTIL: MÔnica e a.Seiela. do Rio. ii ;

:T ;

Para nós, seguro não é SÓ. garantia de riscos

Seguro é

Prestação· .de ,Serviços
Consulte- nos

�J:
.

. �. ':::':},.�j
,i

____ o ..... A;· .• :M __ · _.",.:':

•LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAIS·
.TRABALHOS ESCOLARES·
CARDÄPIOS. E OUTROS S e g I-r o s A. G a r c i a

Rua Exped.tdonário Gumerclndo da Sllva nt gO, I' andar, Sala 2
Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga eyrus) -

JARAGUÁ DO SUL - se

AUTOMÓVEIS NOVOS OU USADOS,. SEMPRE TEMOS O

MElliOR NEGOCIO P� voca

'VENHA TOMAR'UM CAFEZINHO E CONHEÇA

.NOSSOS PLANOS E VANTAGENS
,;' foul 72-lm, 7l-18H • 72-2014

Av. Mal. Deodoro, RO 158 _ Jc:iaauá do Sul/Se.
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(

',' .' FURGOES,' FlrRGOES ÍSOl'ERMICOS E' FRIGO:RtFICO�
Járaguá Esquerdo ,Rua Dr. Ennco' Fermi, ,113 - Fone 7l-1071'

.;

"

ELETROLAa'

-

'

A rota da malhá·

Nós'temos tudoI ,
' ,-,

'

·

para:a radªra todos.
,�,Ven a conhecer," c' •

alinha Chevrolet 87.
.'

Conheça em nossa loja a linha Chevrolét 87, a mais completa do mercado.
, NÓI temos o carro que você necesSita para preencher as suas exigências.
Saia rodando 00lll o- que' existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

,

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

financiamento facilitados. /

,., Emmend'örfer:Comércio de, Velculos Ltda.·' ,' .....J--ta Av_ Mal. D.odor? 557 - Fones, 72-0655 e' 72-0060 - Jaraguá do ser-se �

,

.
,

,

. Comercial, ',de "Peç,as 'Llda�,.,·,
ODde 'o IR aparelho àIetrodomést1co é trata- ,

do pol técDlCOl lrebladÓl na fábrica e ó bom _ten
....to , .. direltó te••

"\

...... aC8Hór.ioa origin�il e aSlistência téc
JIdcIl a.to� ARNO, WAUTA, BRITÂNIA,

'

Bl.ACK Ir DECKER, .FAET, GE, FiLETROLUX
'Mil e PORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.300 _ FONE 72-2,20'

Juagu' do Sul _ SC.

.' • ali Da Av. Mal. Deodoro, 744, [proxímídades cio

Colégio 'Divina P-ro"Ídência� OU faça a, sua: enco

menda pelo fou: 12--1181.-

.. r

CONSIDlTAWOI T..ucBIM AS 'SUAS. PB.RSIANAS.

Friuliveira' Com. e' Reptes.' Lldl�;
.

fialDbreri.a '

,. .. •• �
I"

�

� . queijoS, 'llDgu1çaa, hamburger,'
,

Idbe, almblldep • outros.

'Atora diUi...umte eoa C!UIl". bovl....,
B1ÚIlM • a�.

<J � ... -
�

.... c-'. ,_", _ �,

:�'.� ..
�.�
--

. ,.�._> ;',

'" ,

" , ;-:
... ...... . �
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.L J F . abre ·caRl.peDlalo " sêoior e prDgrama. certame' . inlanl·il
Apesar da falta de re- presidente tia Liga Jara

cursos humanos e fínan- . guaense de Futebol ..
cetros, mas com organí- PRIMEIRONA E

Día 9 do corrente foi rante o trajetoNevegan- zação voltada ao tra�- VETERANOS
comemorado íestívamen- tes - São Paulo - Belo Ho- �

lho e aO esporte, a LIga Encerrou-se' domínge,
te, no Restaurente Re":" rízonte , Até' o Jacaré .J�r�guaen� de - Fu�eh?l. dia 10, o primeiro turno'

presa� em Cuaramírim, o comparecer ao embarque ínícía no día 30 um no�o do Campeonato da 1 � Di

Torneio de Frequêncía com uma roupa especial �ampe_onato: na c�t:g.ona visão da Liga Jaraguaen
'que leva o. nome da nos- própria para araújos de mfantII, apos ter Iniciado se de Futebol com a li

so diretor, realizado nos primeira 'viagem, muito. no sábado, dia 9, ao Cam derenca . pertencendo aO
..; A segunda rodada do

meses de março/abriN�1. elogíeda pelos compa- peonato de Veteranos.e Cruz de Malta. Os resul- Campeonato . Municipal.
O Presidente Sídó Do- nheíros, de estar em desenvolvi- tedos foram Garlbaldí lxl da Futebol Varzeano,

ering .recebeu os boloni�- Também falou-se de um �en�o. 0_ Campe�n�to �� Aliança (OxO nos aspí- prevista- para o dia.,10 de
tas, de forma cavalheí- certo integrante da Caixa, 1 DIVIsa0 -. N� ultimo sa rantes�.. Amér�ea . lx2

maio, fol cancelada: Esta
resca enquanto o Renato Econômica, que . durante bado d�ste mes, a LJF. Gusrení (América

. bO!: no entanto, acontece, doo'

Trapp tomava as. cenas o trajeto .aéreo.é terres- e� c�mJunto com o CO� Cruz de, .Malta lxO Bot. mingo, dia 11� no :ßstá,dio
com a

-

filmadora; �

tre, pegou as melhores rínthíans, .abr� o Campe_ fogo (C� de Malta,} 1.xO dó. Nova Aliança '." em

. Após o lauto. jantar as poses . para mostrá-las anato COrmgulIlha. de F�_ nos aspírantes] ,e Ma VIce Três Rios: 8h30 ..... XV
premiações: Equipe Cam- posteríormente em Jara- tebol 87, com seis equi lxO. Alvorada (2xO. nos· NOvembro "A" 'oc .XV
peã, bola 16: Ingo pett, gutt· do Sul. Ao chegar pes. c<;>ordenado. pelos aspIT�?tes _ ao Malvice). A Novembro "13", 9h30_
Antonio, Lincoln, Jacobi à Pérola ele levou a má- d€)Sr>rtlstas Waldir Mo- cl�sSl�lcaçao aponta em V. Lenzí x Braverde.
e Luiz Homburg. com' quina pare revelar o ni- �eth 7 Osmar Zac�o, _cu� pnmeíro lugar o Cruz de 10h30 _

. Arsepum. x S.,
5 563, . ,pQntos. . Equipe me. O fotógrafo surpre- Jas Jogos se r7abzarao Malta. com li 1'0nto.s, Antônio, 14h Canta,.

.

_.- 'la ." .

.
.

" nas tardes de sábado e Botafogo e Malvíce tem '

Campeã, bo
.
23. EgQn, so, procurou por toda a h- d d

.

g nos 10 A
,.

8 Al da
reíra x Estrada .Nova,�15h

Ingo Klítzke, Nelsío e parte e nada encontrou.
man as de CO�m.oo, São G mer.Ic� G r';Ohl� 4 Mec. �César,· ,x Olaria; ;

Nivaldo, vulgo' "bolím" . Foi quando o "retratista �aJ?-po� � o ä! 'do
e A��ram 3' :tI a I, 16h":' N. AliéiIi.ça)t vi-

Renato Trapp, por sua de araque" se lembrou . MUlIS.. o epen I e e

A
Ia�ça·. . .Pro d °ds. la Nova.'

.

tE'
.

h
.

Id d
a vice. .pnmeira o a a do

vez, �pres�n av� � .qul-. que .

tínl a �squec� o_e Na primeira rodada, returno prevê para às _O, Clube de Canoagem
pe Símpatía, dlstnbu?-ndo �olo�a; .

o dito cujo , Não
dia :)'0. jogarão às 14h _ 14h (aspirantes) e 15h30 de Jaraguá do Sul, será

, , medalhas comem�ratlvas e Híléríot Corínthíens x F1;amen-· (títulares), as partidas en- em breves dias, realidade
ao Re�a.to, Jacaré, Ewa�- Bons de bola (de bolão) guinho, .1.5 � Botafogo x tre América' x Garíbaldí. Adesões à iniciativa:' vêm
d? Plácido e como con

apenas dois conseguiram São Luís liA" e 16h Malyice x Cruz de Malta. acontecendo e a associa",

Vldad� kdel' ho�Ora IE.V. a façanha: na bola 16 o Vila Lenzi x São Luís Guarani x Botafogo e ção dêverá ser formaliza..

SC�lI�OC e, o
_

pa a c<?;_ . Antonio com .1.314 pon- "B". A equipe campeã Alvorada x Aliança. E no da legalmente através dé
rUJa., , tos e na bola 23 o A�o partilciparA 'do Campeo-- sábado último, dia 9, foi éstatutos - e elel1ção" de,
Durante o aperitivo fOi com 964 pontos. nato Estadual . Infantil, . aberto' o ,C�mpeonato de uma diretoria. O - movi�

muito cOméntada a .
ex-' no próximo

.

ano, 'infor- Veteranos. com GS resul- mento vem sendo enca-'
cursão do 2 de Junho, à O Presidente Sído pro- mau· Waldemar VieiFa, tados Veteranos de 'Gua- beçado pOr Ruy' noival l.
Brasilia, de que fàzem_ mete novidades pl;ll'a o .QUADRANGULAR JA DESPERTA ATENÇOES

.

Lessmap, com quelP._ po
Pé!-rte.' muitos sehtapua� mês de junho.' Vamos No próximo final de :Müller. Papp. Sport . e dem ser tomadas' 'lnfor-
nos e das rezas dos

-

'ya"
.

cónferit? O Senta. ,pua Semana (dias 23 e 24),'0 LanchOnete NápoliS. �ções 1lJia' Cam.., 'de
lentõés e valentonas du- está dandO pra quebrar! quadrangular comemora-

.

Vereé;ldores, QU '·iéttràvés'
tiyo aos dez anos da Liga CITADINO DA UPS " do fone 72-2510.
Jaraguaense de Futebol A segunda rodada do -A Kohlbach, cQm' O,
de SalãO vai movimentar Campeonato· Citadino A- seu novo opala· em fase
o esporte. iniciativa

.

do duIto, de Futebol de Sa� de montagem, estréia no

desportista JOsé Pêra Ne-. Ião. apresentou, no dia dia 31 de maio, 'em· ;Inter�
t(). No sábado jogarão às 8, 'os resultadOS: Fanfar- lagos, São .• P.áu_l9;" } no

20h Transbrasil x Tigre e ra lx4 Arduino. Pradi, Campeonato: Brasil�iro
às 21h _, Sadia x Seleção Juventus 3x1 NápOlis, Chevrolet de' Stock-Cars.
de Jaraguá do Sul; no' Seleto 3xO Rio. Molha. 'Sávio'Murilo Azev�o' é
domingo se defrontarão Ontem, dia 15, jogaram o piloto oficia� da e®-ipel
as equipes, ganhadoras e Nápolis x Seleto. Rio Mó- e cÓm o novö carfo as

perdedoras. O ingresso lha x Fanfarra e Afduino perspectivas de obter' ci
único, para o� .doiS dias; Pradi x Juverttus e. no' 'título da tempor�da . ou

custa Cz$ 50,00 e já pq- dia 22, prOXUlla sexta-. pelo menoS figurar entre
dem ser adquiridos no feira, Juven�us x Seleto, .

os três melhores �ão am'"

Sindicato dos Bancários, Arduino Pradi x Rio Mo- pIas. .

Ginásio Àrtur Müller, lha e Nápolis x ]ii'�nfar- �. Cömissão Municipal
Churrascarias Veneza era. . de Esportes de Schroeder.

.
.

. INICIADO ti REGIONAL DE VOLIBOL 87 dá
.

seqUência, çom a: se�

A Liga Regional de te 16 de maio no Ginásio gUnda'-rodada, ao Torneio
�V.olibol e 'Basquetebol Artur Müller, marca pa- Municipal de Futebol ide
abriu dia nove o Tofneio ra as 14 e 15h, no adulto Campo _ uTàça VeI"eadot
Regional Adulto, Infantil feminino _ AGV x Bréi- . Gregório Alols netz"
e Mirim Masculino é Fe- thaupt e AABB x ArmaI:' neate dia 17. Vão Jogar
minino de VoliboI, com wee; 16h (infantil femi- na' oportunidade,".InteI'Da..
oito jogos. Pelo. infantil nino) _ Tereza Ramos x cionaI x Grêm!io' T-oma- ;
feminino _ Armalwee 1 HOlando Gonçalv.es e, sellt é"Olimpico x ·A1ian..i
x

. 2 Tereza RamOs. Du- l1h (adulto masculino) _ 'çct, � folgand&' o 'Comerci-
arte Magalhães 2xl Ho- land. Dornbusch x Duar- --alo .'

-

lando Gonçalves e Roland Domingo. dia 11, às 8 e . -A. 'Federação' Catari..i
Dornbusch Ox2 Ki-Kaskal 9 horas, pelo infantil fe- nense de Futebol vai des�
Urbano; adulto feminino milnino ,_ Armalwee .

x tinar, . doravante. cà Uga
'""" A:G�Wagner Trans- KD-Kaska/Urbano e Ro- JaTaguaense de' Futebol,i.
portes Ox2 AABB � Clube lando Dornbusch x Duar- meDSalmente.· C-z$ 800'mil
das DOze 2i:0 Armalwee;, te' Magalhães ,e. às 10 e comO' -ajuda para manu-;

adulto masculino _ MGI
.

llh, pelo adulto' feminino tenção de suas' atividadeS.
Construsol 2xO Ki-Kaskal e· masculino, .réspectiva- Na' Câmara, foi aprovado,
Urbano e Clube }>omero- . mente, Clube das DOZe x projet-o"de-Iei,-autófi2'atldd
de 'lxi Confecções Gri- Ind, Reunidas ,e

. Conf. â' Pr�féiturà. a '�colaborat
thus. Grithus x Ki-Kaska/Ut- -cóÍri. Ci$'1,5 mil, 'com d;
A segunda rodada, nes- bano. UF.

'

lörneio "Eugênio Victor Schmückei"

Bolão: Vieirense' atua em Joinville
-O Clube de Bolão 81,. 10h15 o Tiradentes -(Ita-.

da. Sociedade Vieirense, jaí,), 14h o·Alvorada (Joio
participa nestes dias 16 e ville e às 16h30. o Pi'll'

11, dO 1° Torneio da SER. �uins (Indaial).
.'

Tigre de' Bolão Masculi-- E no fínal de . Semana
nó � Cheias e Limpas, seguinte (23 e Uh nO\Ta

em Joinville. ·Oito equ.i- n.ente em JoinvilIe, a Vl
pes tOmam parte do Tor- E'ile�se tomará parte no

né\o, estando a Vieiren- torneio comemofat'.vo
Se na chave do lado' do' aos trinta anos' da Assó
Alvorada. Tiradentes e ciação Atlética Tupy.
Pinguins .. Na, fase' de também na modalidade
classificaçãQ. '. neSte sAba- cheias e' 'limpas. sete é

dó, os bolonistas jara- quipes participarão e te

guaenses enfrentarão às rão éonfronto difeto.
.

-Joãl ·Pessoa· promove festivais'
.

A' Sociedade Esportiva
JoãO Pessoa. de Itapocu
zinho, promove neste fi
nal de semana (16 e 11),
:testivais de, futebol' de
campo, futebol de salão
e . bOcha, em dependências
da s,ua praça de esportes.
O festivi;ll·· de futebol ini-

. da às 14h de sábado,
tendo cama preliminar a

partida entre Veteranos
de CorupÁ x Veteranos
de Guaramirim e a parti
da de fundo entre Vete-

ranos do João pessoa x

RBS-TVIJoinville; O jogo
de encerramento•. no . do

mingo. será entre João
Pessoa x pinhelr,Os.

O quadrangular de fu

tebol de salão inicia tam
bem sábado às 18h, assim

como a bocha, cujas ins-
.

crições serão feitas
.

no

local, ao preço de Cz$ õ •

500,00 com seis prêmiOS:
2 touíos. 2 porcos ê devo

lução de duas inscrições.

'CORREIO DO POVO' ·72·0091

ramtrím 3xO João PesSoâ/
Caxias OxO

. Malvíce .' e�
Alvorada 3x3 Botafogo.:
Neste sábâdo não haverá:
rodada em funçãe do fes.;
tival do João Pessoa."

. Dois loques:.
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Municip'io d'efine· suas p,rJoridades para o Go'verno do EsladQ
Com a participação de

lideranças oomunitárias,
,

polítícas, entidades, sín
dícetos e associações; Ja
raguá do Sul realizou dia
1:2, ,terça-feira, ne Cen
tro de Atividades 'do Se-:
sí, o, 'Seminário Munící-
pal .Pertaanente, ooorde-

,
'

nado' pelo Gley'plan. .Se
mínáríos Idênticos vêm
ecentecendo em todo o

Estado,,' para 'elaboração
do planejamento e orça
mento estadual," 'avalíar
os resultados obtidos

"

e

programar as ações do
Governe. A nível .de rs-

gião,vas três maíores prí- um Hospital' Regional.
.orídades destacadas pe- A nivel de munícípío,
las, maís de . cinquenta" implantação de postos de

.pessoas. pertícípaates no�, saúde e atendimento 0-

Seminário foram a ltga- dontológíco no meio UT

ção asíéltíca Jaraguá do ra1; a construção das ter- ,

SUili>ömerodej construção çeíra e quarta pontes', so
da sede, própria da 19i:\, obre o 'río Itapocu, Uma nas
UCRE e construção de proximidades da Kolhba-

eh e outra nas imedia
ções da Weg II, ltgando
a Vila Lalau à Ilha' da
Figueira; implantação da
p,a:�rulha' !llÍecanizada e

paiol comunitário;' cons
trução d,e escolas dá re

de pública estadual; au-'
mento do potencial enel
g$tico, elevando a capa
cídade da 'atual rede
JOilnvil1e'\Jaragúá do Sul
para maís de 138 KVA;
implantação de creches;'
construção dOs contornos
de Jaraguá e têrmino do
acesso 'à. segunda ponte
sobre o rio Itapocu .

Mereceu enfoque es-

. I c, fxtinç:ão. da M,icrorreg,ião
Dante Martorano, soa Humana, três, eta- se 'lançar a, responsa

de saudosa
.

memótía, pas distintas da Yidel: bilidade de tudo quan
como Prof: dtt UBi� ê etapa do aprende, to vai mal em um can- ,

.' versídade Federal de a etapa "do trabaíher to qualquer do reino;
Santa Catarina. costu- e, a etapa do desesn- dali resultaria um
mava dizer, em I defesa sar, descontentamento ge�
de sua tese quê " iria Nas inovações ele ral, um peso de res-

'prestar. sobre o muní- preconiza a estrutura ponsabíhdade tão
cípalísmo, .que o asso- do governo local di- gr�nde, que, debaixo
cíaüvtsmo municipal ferenciado: a bíca-, dele seria o Governo
era um "fato concreto, .merahdade da repre,- bem depressa esmaga-
qUe poderia su�gir de sentaçêo, ou seja, a' -do",

"

2 formas:' a) pele ação -representação popular Royer Collard, em

.política da União ou ' a Assembléia Le- seu belo trabalho, LA,
dos Estados, agrupan- 'gislativa _ e outra, de VIE � POLITIQUE, na

, do municípios para de- representação das mí- pág. 230 tomo 2°, cí
terminados' üns e b) crorregiões., ta Bastos Tavares, em

pela espontânea esso- No seu alentado seu trabalho A PRO
dação dos Munícípíos. trabalho o Prof. Abreu vtNCIA: ,lUma secíe- �

, Os estudiosos" do atribui muito às mi- dade sem ínstítutcões
,.atual goverrio talvez crorregíões quando não pode SE'r outra coi-
não queiram int�rvir diz: "O Poder Micror- 'sa maís que a 'propr>
na vida dos muntcípíos regional Organizado", edade de StU Governo;
mas há uma tendência segunde a: Constitui-' debalde pôr-Ihe-ão os
de força,' nó sentido ,ção, executa, com os direitos :pQr escrito.
re reagrupá-los de for- 'Municípios, Os' progra- 'não saberá; ela' como

.

ma diferente e ela, se mas adotados pera a exercê-los, nem pode
aplicada, não deixará MiCrorregião pela As- rá ela conservá-1m;",
de ter "as marcaS de senibléia Legislativa e' Vítor Nunes Leal, nO

frustração e' de ressen� pela Câmarar de Re- seu livro -CORONE
timento, porque, se nö pres�ntaçõéS das Mi- LISMO, ',ENXADA E
-dizer de certo d�tado crorregiões. VOTO, S. Paulo, 1976
... a voz do povo 'é a

'

Deve haver a des- diz que" "é a eSperan-
vOZ de Deus '-" o jnver- centralização do poder '

ça de que se quebre a

so repre�enta Um 'ato _ a velha luta muni- tradição _ União"
,

Es
de força que sempre cipalista _por oRde o tados' e Municípios_

.

encontrou ferreIihos municípiO COlDO cédula pois a "maior quota
'defensares. pelo . fed- do Estado, quase sem- da miséria tem tocado
mente> da unidade' a- pre '-sem, uniformidade, aO Município".
dotada por municípios terá.que estruturar-se Osvaldo Ferreira de
comuns <J1,le buscaràJíl difereIicialmente' de Melo de, ASpec�s Ju
atravéS do teD;lpo, o mod6 a poder enfren· 'rídicos e, Institucionais
que se denomina de tar a' tipicidade d'! do planejamento "Mi-'
ESP:AÇO HOMOG:t:- realidade brasileira, crorregional, já citado

,

NEO. Martorano conSidera em edição anterior, na

Eis ai em que entra i�possjvel nao admi- pág.' 46 lança indaga
o estudo elaboradO tir e definir pli'incípios ções: "POde-Se pergun.
pelo Prof., 'Alcldes constitucionais ; for- tar: estaremos diantiê
Abreu _ O'CAMINHO madores das caracte- de. um emergente di-

'

DO HOMEM - quan- rísticas das mwas es- reito inte:rmuntclipal?
do ele qualifica _de, truturas que' o éresci- Devem ser" revistas ou

e:xtr.emamente original' mento do, país exige: não as tradicionais
na ,PROPOSTA para a) megalópoles; b) Con- 'coJ;lcepções jurídicas,
Santa Catarma, qtle é ßlonierados Urb�Os; entre nós, sobre a au

merecedora da ate�- ;c') Alssoeiações de "tonomia do Município?
ção· . brasilei.l'á. �eu' MuniCípios e MicrOt- Até que ponto os fe-,
penflamentp inclni regiões; d) Municípios nômenos econôm.icos,
quase todo o' pretend.i� não autônomos;:' e)' sob a justificação da

l:"

dO, pp.lo movimento Municípios de dehili- necessidade de acele- �
muni.c'ipalista. Mas dade de recursos e f) rar o produto Nado-.(f)

tam�ém � ,de abran- Reservas Indígenas" nal, podem ou d�ye� �
vêncla unIversal. Tavares Bastos, m mudar as caractenstl-_ I
Na sua filosoHa: "O A PFOv-incia, cita Vi- éas dé nOSsas institui

homem e a terra irre- vieu pàr'l exemplifi- ções�de Direito Público :I
JTlPdlaveJmente iu'l1� car () ,deSacerto da e Privado, constit-uin- g,
tos", Para alca!lcar a centra�ização: "Seu d?-s: à� vezes até e� S',socipdade proposta, o eu quIsesse prOvocar vlOlencla a va10res dl- lioiI

feste;adö mestre escO- uma revolução social verSOs integrados à =
la cOnsidera indis'Pien-' na Iliglaterr(i, o' que nossa indole e civili- �
sáveis lmra a realiza- antes de tudo' invoca'ra . zação"? Se hOuver ne- .

cão plena dOs Direitos fora a centralização. 'cessidade, ,voltaremos i
Fundamentais (la ,P,J's- Se ao GovernO' pudes- ao assunto.

,

.

. �

pecial antes mesmo do
atendímento, pelo, Go·
verno, de qualquer uma
destas prioridades" o'

,
a

bandono' do projéto de
�(;i)lção da .mtcrorre
gião. Todos foram ü:iíâ
nímes, durante o Semi
nário, de condenar, r

ve
ementemente a .propOsta
que teria como conse-'

qüêncía ao Vale do, Ita
pocu, um retrocesso

'

po
Iítíéo, econömíco e So-

cial.
SEMINÁRIO, 'REGIONAL
No día 21 ,de maio, em

JoinviIle, acontece (> Se
minArio 'Regional.,'

'

De
Jaraguá do Sul ,são� dele
gados Ivo Konell e Arís
tides Pansteín ,(Prefeitura
Munícípal}, Hilbertö,
Fritzke e Heinz Bublítz
($indicato dOs'Trabalha- ,

dores Rurala), Maria
Rech (do SeSI) e Osvaldo.
Pereira �(ACIJS).

'
,

Feira de Arte e Artesanafo com

bons atrativos, culturais
Neste. sábado, día 16.

,a Fundação Cultural e

Associação dos Artesãos
de Jaragué do Sul pro
movem na Praça Angelo
Piazera e :rua QuintÍllO
Bocaiúva, a Feira de Ar..;
te e Artesanato do mês
de maio. A partir das '1
horas o público poderá
adquirir artigos de arte
sanato, para todos os gê-:
neros e gostos, e presen
c,iar aS atrações de palco
que serão levadas a e,fei- BWUOTECA ,NA" PRAÇA.
to, a. partir. das lOh, co:::n Das 8 às 12h, durante
o Concurso de Declama� a Fejra dé Arte e Arte
çãO (segun�a' etapa); lOh san<}to, 'a Biblioteca Pú-
30, apr�sentação do Gru- blica Rui Barbosa lança
:po de Teatro do Sesi um novo projeto, a": j'13i
"Teatro .•. sim. POli quê blioteca na Praça", ofere-

,

não?", com a peça Pro- cendo jornais, revistas,
jeto Poema,' de Vinicius literatura infantil,- bÍ'in
de MoraeS, dirigida por quedos e outros, oportu
Margarida Baird, que nizando, assim," oferecer
durante a semana ,minis- direto ao público ,parte
trou em Jaraguii curso de do seu aoerVO," As crian
arte dramática. Ela visa, Çé!.s terão .,,' oportun'iàade
sobretudo, mostrar parte de participar de um mini�
da obra de Vinicius e curso de fantoches' e re-

1;nceIitivar o interesse" '\pr'esentação, desenvol-
pela arte cênica. vendo o se'4- gosto pela
"As 14h30, apresentação arte de fanto,ches:"' .".

de ballet ...... Grupo Mo- '

vímentos in Actus Çê}li:"
C,!!S Lucas David.,A work
shop (mostra do ,traba
lho) consta do ballet
Brasil (jazz), expression'
e verun. I Dir�ção do

,

prof. Lucas :QaVid, çons
tando de,.dança moderna:
e. clássiCa. O programa
cultural será eneerrado
cOm o' Grupo Músical Ci
catriz, de Jaraguá dó Sul,

�:30�O$BEMTEClbos."'

Foto Nortelândia "I,tda.
R•• VéIlAlldo da SUva Porto 785 _ Fone '12-2804

Metalúrgica Franza - Ltda.
,

RlIa Helnz Mahnke 210 .... Pone 72-1387
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