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JARAGUÁ DO SUL ...., CIDADE SfMBOLO DA FAlYlíLlA JOURDAN

Incêndios: lalla de cDnscienlizacão pública preocupa bombeiras

As eleiçõe5 para a re

novação da àlretoria do
Sindicato jlls Trabalha-·
dores nas Ind1)s'trias do
VestuáriO (je· Jaraguá do
Sul vem se transforman-

Cam a exposição na Comissão :t-.Junicipal de
do em {at::> político pela , I d ....... Ja·nSl·to, Ar!stl'des Pans-
envolvimento de três Biblioteca 1,,·1uniélpa "

e

..... ateril.·a·ís relacionados tein, vári.as atividades
chapas concorrentes. Re- ;l\LL,

Tllida Farias há seis man- ao trânsito, foi aberta no :;erão cmp.pndas, como.o

dIa 18-, prosseguindo até VII Concurso de Redaçãodatas no cargo, encabe-
't b e Desenho '_ 'Semana

h 1 E 'ld o dia 25 de Se em ro, a
.

.

ça a c ar.n." vani o
�T,.IO;."na};. d'o rr""an'81,'to,A 'd d B 'to '4:,J. Campanha _de Preven- ...'" .........."" ......

par.eci o e rI ,apol d com o tema "Paz no
ado 1 Cll1 P.,...' da çâo de ,Acidentes, e

pe a ' e ;1,. e
'd l1rânSito. VamOs viver

'chapa '2, enquanto que· Trânsito. de Jaragua o
,

Sul (CAMPAT 8.7),. orga� f'em vio\êncla", sob a 0-
na chapa 3 o titular ..... é / JI'entaça-o .la· 19:,J. UCRE.
Lau S' b t· d nizada 'pela Prefeitura

.

ú

ro . Ie er, verea or
T··t Além -lisr.o, nas esca-

da :m.1DB e funcionário Comissão de ' TanSI o,

das Malhas Malwee. ,19:,J. Delegi'l.C'ia
- Regional las e empresas' haverão

b pleito Está marcado de Polícia / Oetran, Po- palestras que SE. restrin

para os dias,!. f e 9 de ou- licia Militar Biblioteca, girão ao trânsito da ci

tubra. Sf> .. á um dos mais com. apoio 00 "Correio dade, com projéçãO de

concoJridas da história do Povo". De. acordo siLides, proferi"<ias pelas
.

-

rdenador da psicólogas do Detran,
si�n�d�ic�a�l_2d�q�m�u�,n�i�c�íp�i�o�.__�',�c�o�m�o��c�o�r,����__��� __

Aberta a,. Semana de Prevenção de ·Acideotes

Tarifas de água
aUlmeolal 66·/ .

o Conselho Admínis
tratívo, Comando Geral
e o Corpo ·\tivb da Cor

poração dos Bombeáros I

Voluntários ' 'de Jaraguâ
do Sul, reunirem-se no

día 9 para uma avaliação
global do desempenho
nos últimos anos, além
de relacior.ar e pnorítí
zar as carências, com o

pI1o�ósit<? d€ planejá-l:aSi
e 'SU-peI a-las. A ' maior

preocupação da corpora
ção, identificada, foi a

. íalta de ums maior cons

oíentízação pública pelio
problema de tncêndios,
destacadamente pela i

nexístêncta (e código de

postura para construções·
acima de J andares, ou

seja, normas claras e de�
.Iínídas de JJrqteção a es

tes prédios. como por
eXiemplo no Jaraguá,

,

Menegotti,
' Chíodíní (já

concluídos', ' Carvalho,
Lessmann "outros em

construção, Para nenhum
deles hauv€ qualquer
'consulta 0:.1 troca de

idéias com a. corporação,
para avaliar a poSSibili
dade de sua defesa.

Cons1tatoll-.se, igual-
mente, a pcuca atenção
'dada pelos ['indicas dos

pIédios C'1m o treina-
mento doS ocupante,s dos

pédios em cãso de in-

êêndio. Diànte dos fatos,

o Conselho Municipal
ne Engenbélria Sanitária"
órgão, sup-.nor do Sa

mae, reuní.lo terça-feira,
aprovou. a majoração das

tarifas de água e demais

serviços execdados, com

efeito retroat.vo a 1° de
setembro. Com isSo, o

valer da taxa mínima re

.sídencíal. para - consumo

de até 10m31mês (10 mil

litros) passa de Cz$ ...

60,00 pera Cz$ 100,00 e

.taxa mínnna
. indusbrial

(20m3), de Cz$ 154,00 .

. 'Fara Cz$ 257,00. o. au

_ menta méi!,." [,01 de 66%
O Samae, com .recur-

50S da Prefvitura, 'Cons

trói . o reservatório três,
com capac'dade para 1
milhão de litros de água,
Hoje a cidade tem .•.•.•
1€8.107 me'ros de rede,
7.057 lígz.ções € 8.424
economias. No prímeíro
semestre foram feitas 266
ligações e estendida a

rede de água em mais
de 1.796 metros.

VESTUÁRIO: 1'Rl1s
CHAPAS CONCORREM

CONHEÇA A SUA CIDADr
PONTOS TURíSTICOS.

VISITE OS

Uma nova edição da
Feira de Alle e Artesa
nato será realizada neste
sábado, -r.a Prâçe Angelo
piazeFa e rua' QUiiltino
Bocaíúva, Artesães de
varias partes . <1,0 -Estado'
venderão ßPUS

,"

produtos
no terreno cultural, das
ß às 12 horas; a' Biblio
teca na Praca e a Mos
tra Filatélica organízaâa
For, Roberto. João EiSSl!er

· com selos da Alemanha
Oriental dos anos de

.Recurso.s ,da O·n I-l-O· para· Jara'gul'·
1949 a ,195'2. 'objetivá-se

.

' com esta Mostra ußir Os
· colecionadores e viabUiI-
zar a fundação' de ' uma

essocíação ·raat�lica' em

Jaraguá do Sul.
Às 14h30 'a Bánda '3°

Milênio, .Cf)M
.

suaa.unúsí
cas country será" a atra
ção. Na Feira, às 11h,
será lançado o livrO ele
poesias "Inspiração", de
A taíde .Peres Camacho,
editado pela Saga, de
Porto A!egr�... com 70 pá...

ginas.. o. dutor está se

,radicando definitivamen
·

te na cidade.

ficou decíd.da pela rea

lização de uma reunião
11a Assocíecão Comercial
e Industrial, env'Olvendo
àquela entidaue. Câmara
de Vereartcres, CDL,
Lions, Rotary. Prefeitura,
Assocíacão de Engenhei
ros e Arquitetos e im

.prensa, com vistas a

conscientização pública
sobre incêndios e para
'que Jaraguá do Sul seja
dotada de legislação
própria. Igualmente to
oos os síndicos dos pré
dIOS já construídos, com

maís de 4 andares, serão
chamados J. .uma reu

nião, pera .
discutir a ne

ces�6ade de prevenção .

o deputado constítuín
te Luiz Heurique da Sil-

.
veíra. na . VIsita à região
no ünel-dosemana pas
sado, informou que o Go
verno Federal vai libe
rar para Jaruguá do Sul,
Cz$ 5 milhões, para· a

continuidade do- . calça
mento da rua José' The
odore Ríbeiro, na Ilha da

Figueira. A. pavimenta
ção será in<; sentida Fi

guei,T'a-Celltro, a partir
oa divisa cQm Guarami
r:m, num 'recho de aproo

As princi pair. carências
enumeradas foram: r�
cursos Iínanceiros, recur
�Os h�nnos, recursos

físíoos para treinamento
e, equipamentos para
combate

.

a incêndios e

outros sínistros, tais co

mo afogamentos e abal
roamentos de

.

veículos
nas estradas.

COBRAS & LAGARTOS

Interna, tais como teste
.:te hidrantes, controle de

exístêncía de água na

caixa própv.e, plano de

evacuação, fçlhetos on
entativos des condômi
nos e existência .de cor

das e cabaz para descida
em caso �e s.nístro ,

. BOIS atrà,ões OI,
Feira de'Arte

xímadamentg 1,5 km .

Além dos Cz$ 5 milhões
maís Cz$ 2,5 milhões se

rão . destínedos a fundo
perdi do relo Míaüstérâo
do Desenvolvimento Ur
bano, para o sistema de
abastecimento de água
da cidade.
Na sexta-feira, dia 18,·

na Delegacln do MEC,
em ,Floriánópolis, o mi
nistro Jor-g,e Bornhau�·
entregoU: Cz$ 400 mil à
FEIÜ, .

CO'!) a aSsinatura
do competente convênio.

E a nova col1,lD.a que
estréia na "Correio
do Povo' , assinada
pelo jomalista Ferdi
'riando Piske, que faz,

Sargento Jd Polícia Mi-
assim, a sua "reentrée"

Iltar e memblos âa CMT).· na· impumsa local.
Um total de 20 mil 'fo- "Cobras & LagartQIl.",lhetos vão Ser distribuí- '"

'GOS, com toda a sinaliza- nesta edição está na

çãO de trânsito, placas .._p_a_'g_,..in_a_8_. ---

de advertênCia e apitos, NESTA. EDIÇÃO·
para uma maior cons'ci� Na última p(lgjna, �o

entização. "Pretendkmos t'�arã() ,de ,Itapocu" opi-
com isso ,saLentar 'que na" sobre 'Q projeto-de-lei
a& placas de sinalização '.' eneaminhadc, pelo Exe-
devem ser Observadas e cutivo à Câmara, de Ve
obedecidm;� oportunizan- readores e delimitab.
do

.

também relembrar os do e of denominando
Sinais e informar aas es- 25 bairros Ja cidade. E
colares o slgmfi('ado de a opiniãO je quem vi�e
cada qual -a a sua' impor- e conhece os fatos.
tâhcia", diZ Pansteiln. Confiral

I R" I M I Expósltorés
.

Cromados
MoV1meDta�io . IndustrlÁl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agradecemos aO vice- da Amizade e, Rede Fe·

governador Casildo Mal- mintna de Combate ao

daner, ao, presidente da Cancer. Os recursos são
'llelesc Genír Destrí, a oriundos da l' Feira da

'

Légião da Doa Vontade Malha. A propôsíto, Luiz
e a .Seagrsm e Maíson JOS,é Nlcolodelli aceitou
Porestier 'PelOs cumpri- e deverá coordenar .tam-

<mentos a passagem' alusi-. bém a Feira do próximo
va ao día da imprensa ano..

bTa:s!iIlei�a, comemorado f \ A APAE de 'Guarami
a 10 de setembro -passa- ' rim, que toem na presí-

, do �

,

I � dência n 's�im-pàtik::a Leo-
O Rotar" Club' de Ja· nora- Klein. "promove -na '

", ragu' do �ul 'destinou tarde deste _dia 19 um

'Cz$ 28 mil, pará raleio desfile-lanche organíze
entre a A,"ão 'Social, Ca·' do pelas voluntárias, no

·-Jlão Maria
o ponto el�ante de vestir bem os se_ pím

.,.,lhos�, Ago�a ná Marechal, Deodoro 819, a sua
,

,r 'apera, -semPre" com as últimas novidades.

, J6188" relógios, pullelru, anéis, aliança,s,
, ,pratarl., arUgos ein ouro e tudo o malS .para
Pree.eQtes. na

"

Reloia_arla
Ma.rechal ,DeodOro 443

Ivelida
e Getúlio Vargas nO 9

--

"Mamãe Coruja
$eus filhós merecem uma Ioja só para eles,

Loja MamI-e Coruja, 0- castelo de seu reizlnho e

lUa p�.,�ovaJs para bebê, roupas ín

_ .,'faDto-'Juveufs, perfumes, -bljouter1u, 'arngos para

:
'presen_'
Rua Batlo do ,Rio .Branco 168 .s Fone 72-0695

"

,,/. �r, Valter Germano Hehrens
Ao:. '

,I.
.'" .Cl_F.pRGIÃO 'DENT\lSTA - CRO-2446

,Rua CeI. Proc(>pio GOInes de Ohv�1ra, 184 _

,
,

Fone.72-0209 --:- Jaraguá do Sul

COMPRE' CONFIANTE A SEIFERT GARANTE

., 1

.-: 1.

:......
. � -

..

Marechal Flox:iano 29 ..... Fone 12-1911
""",

,
. , Çdl'illß9SÇ) ....

,.}5� . \,.,..,:.�;. .. o:MIi<""���"';:)"'tJ"'..�.. ,"''''';'

r.

A Roupa Infantil
; (

Av. Getúlio Vargaß na 91 e" Av.. Mal Deodora
.

,da flQn_oa: n? 882 _ ao lado de Papp 'Modas.

Gente
Salão Diana. Guaramí
rim, agora ieuibém já pos
suí a sua' Ação Social,
cujo, primeiro presidente·
é- o empresáno Lourüval
Stoínski ,

A TV Planalto, que
retransmtta a programa·

'

ção do SBT (Silvio San

tos), vât ser sintonizada
no Canal 2.: Segundo di
.retor da empresa, a TV
manterä. em Jaraguá,
Masi4aràllju�a, Guaram1irj
rim, Schroeder e Barra
véIha a sua imagem' pa
dão. O OOVO canal pode
rá entrar no ar antes de
10 de outubro'.
Completou dez anos no

día ,16, él., �arota Alessan
dra Gonçalvef que reç:.e
be.as am.guínhas na tar
de deste

-

sábado, na sua

resídêncía . No dia
_
'16

também, o nosso diretor
, E.V . Sehrr-oekel e espo
sa Brunhíl-íe ,çompleta
ram 37 anos' de casados.

Uma co-nernoração dupla
na família. Parabéns.
Estã em' testa o lar de

Roberto (Rc.sâni)
,

B�e!,l
thaupt,· com o, naseímen
to de Marina; día 9 de

setembro, ro Hospital São
José. Manna é neta de

- PÁGINA 02

& Informações
Hans' (Carmen) Breithaupt so, do qual participarão
e de Libero (Isolda), Ca- os acadêmlcos, prof€8$)-
sagrande : Nossos cum- res e convídados,: .

prímentos. Começa segunda-feira
Foi um aUC0SSo o . Baile 'a venda de mesas para o

,e concurso das Debutan- baile 'da escolha da "Ga
tes "Pérola Negra", ,sá- rota Baependí

-

87" mar

bado último, no Juventus cado para o dia 26, com

apresentado por Milton o Grupo Musical Relícá

Stange. A pnmeira colo- rio Super Som "RB". O
cada foi ,'ií!via Luchetta desfile íntc.aré às 22h30.
e as 1 \l e 2a princesas O 10' Seminário de Ví
Kátia Tíravassos e Denise olão e, as três concertos
Rosa. realízados pela Escola de
Acontece neste sábado Música da SCAR, resul-

1.9, às 22 horas, no Salão taram em grande suces

Vítörta, o baile da gínca-
' so. Valeu a míctanva .

na do Colégío Holando Estão todos
_
sorrisos

Gonçalve<>, onde se cum- com o nascimento de An

prírá a ,última tarefa, dí- dré, quarte-tetra, dia

vulgação dos resultados 16, no Hospital São José
e premíacão às melhores Laércio ('líivja) da Cu
equipes. nha Sllvelra 'ele Fiscal
Um filme .'Ie alto nível do T�rab,alho e ex-presí-

o Cíne Jaraguá exibe a dente do Beira Rio Clube
contar deste sábado, a- Ce Campo. Felícídadssl
tr quinta-fe.ra, dia_24, às __

'

__

20h15. 1;rn:a-se dO "A
liens _ O Resgate", ven-'
cedor de dois Oscar em

87, Censura 14 anos.

Os quartanistas do curo

so de Bconomía FURJ_
FERJ, marcaram para O'

dta ,23 de outubro, no

Baependi, o jantar em

regozijo .ao final do curo

Barão do Rio Brando, sala 4
FON,E: 72.2607

She�la Mara Findeiss' SHnone ,B�atriz Sieverdt' Flávia, 'Bp..a:triz MloreUi
Pais: VahFr (Rosita)" Pais: Máfio (Córa) Sie- Pai�: Flávio (Ruth) Mio-'
F ;ndeiss, Je Blumem:tu. verdt; de Itajai -lelli, de Jaraguá do 'Sul

MOD1qu� Andrea -Cláudia ,Beatriz ,S. Gomes
Campas Paisi Célio (Lígia) Go-

Pais: Vem'-,rí (Leda)' ''de,' mes, dê JOiiFrville
campos; de Joinville

, Ludana Werner Zattar
.

Pais: Jaco� (Eunice)' Zat
tar, de JQihville

:,.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 03

" achado arqueológico desperta interesse eil pesquisás na região
,

-

Mldaoças' no Poder Judiciário local
j

.�j�%�l
Um' achado arqueoló- If�S que na região habí

qlCO (machadipha'
.

indi- tavam índios Botocudos

28na) na Ilha da Pígueí- e o achado vem ratíãcar

�'a, no "Sitio -.Duas' La- a' presença de homens

goas'' a 49(1 metros aos pnmítívoa ma região, que
tundes da Capela N. sra .. puderiam, ��i! não habitar

Aparecida, JEospértou no pelo 'menos ter passado
proprietário p r of e s- por aqui. A machadinha
sor João B"'ckhauser, o era utilizada pera extrair

.

"ínteresse dé iniciar es- mel de troncos de con+

budos ou' r�squisaS a11- sístêncía mole. não es

tropológícas a respêito' tando descartada'a hipó
de antigos habitantes do t.ese de ter sido usada
Vale do Itapocu, espe- como arma de guerra na

ciücamento .ha regiãO de juta contra índigenístas
Jaraguá dO SuL Beck- cü ímígrantes, qonlíorme
hauser sncontrou a - ma- crê João Beckhauser.
chadinha (foto) a uma. A machadinha foi

profundidade de 80cm encontrada s:o dia 4 de

em terras do:> aluvião for- setembro, ao· fazer esce

madas em quatro cama- vações de adaptação de

äes distintas sobrepostas uma lagoa artificial.'

pela erosão através dos Com o "tesouro" achado,
tempos, cuja duração Ou pretende o professor re

época, acredita seja difí-. alizar estudos acerca de

cí! de avaliar. antígos babitantes do

Contam 0S historlade- Vale do Itapocu." "pois

,

eMóveis na'
,

.

MIL·.LO·I.

MÓVEIS
-

Tudo a 'preço de;fábrica
�ua Bal"ão do Rio Branco, 72 :_ Fone 72-.2487

com certeza quando no

va, era polida/ lisa pela
fricção ao ser fabricada
é agora, a sua superfície
é áspera p até um pouco
rugosa, o que faz supor
ter décadas ou até sécu

. los. de �xi8tência", .díz ,

o descobridor da ma

chadínha putendie re-í
correr a Iaboratóríos es

pecializados para respon-
. der a idade Ja mesma e,
também.. está aberto a

sugestões, mtormações e

outros recursos para dar
início a estudos antropo
lógicos a partir do acha
co . Oualquer contrí
cuíção Ou informação po
derão' ser dadas para:
Prof . João Beckhauser,
Rua Piçarras 125 (Centro)
Fone 72-1'2:>3, 89250
Jaraguá. do Sul/SC.

TfTULO MUNDIAL A
CANÁRIOS DE JS

Jaraguá do Sul foi no
vamente destaque em

campeonatos 'OIni!f:ofpgi-'
cos de nível nacional e

.nundíal, realizados há

pouco. O 36" Campeone
to Brasílelrö de Orníto
iagia, realizado no Par
CUe da Agua Funda, em,

São Paulo. classificou o
'. cnador Nélson Barg em

décimo lugar, Gilmar
Piccoli em 24° lugar e

lauro Stolhski em 28°
:lugar, amhOs �en
cE'ntes a Sociedade Jara

guaense de Cà:naricultu
ra e Ornitologia. Dos
75 títulos cbtidos pelo
Brasil na· cé'tegoria ca

nârios de cor individual
no

.

25° Ca'11p€onàto Mun
di.al de·Ornitologia,

.

a

contecido no ParqUe
Cambadu-Montevidéo. (U
r1lguaiJ), dois pertencem'
a Lauro Stoinski, que
(;o,ntribuír'am para qúe
nesso Pais conquistasse
<) titulo mundial.

Alergia·
... .

Clinica
.

Dr.Antonio'Schmidt
.Formado pela Escola de Pós·graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANCAS E ADULTOS
". ...

.

Trutamento de Asma· Bronquit&'- Rinite - Espirros - eoceir�s nos othos, nariz, ouvidos
e garganta" Tosse - Resfriados constantes· Sinusite alérgica.

Alergia da pe1€:Eezemas - urticárias - inchações - coceiréls' picadas de insetos·
; feridas na boca.

Alergia.a ·alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio.

Erupções diversas.

,
P)epar.o de vacirJas - Testes Alérgicos.

o Poder Judiciário da
Comarca df;: _

J araguá do
Sul está sofrendo mudan
ças, com d remoção e

promoção de juízes e

promotores e a conse

quente assunção de seus

substítutos. O Dr. José
Guilherme de Souza, juiz
titular da 11;1 Vara, foi
promovido pera a Comar
ca de Rio do Sul e o Dr.
Rui F. Barreiros Fot
{es foi removido.' à pedi
do, para Laguna. O juizo
de direito da Comarca e

o juízo eleitoral estã sen
do respondido pelo Dr.
Júlio César Knoll, que
é o juiz substttuto ,

Na promotoria de jus
tiça, o títuler da 11;1 Vara
Dr. Luiz César Medeiros,
foi promovido pare Cri
ciúme, enquanto o Dr.
Carlos Alberto de Cerva-

lho Rosa, promotor
.

de
justiça substítuto da Cir
cunsoríção, foi dies1.gDa 1
do para responder pelas
Comarcas de . Rio Negrí-.
nho e São Bento do Sul.
O

/

promotor substítuto
que. respond-e atualmente -

Pela Comarca é o jara
guaens,el Dr. César Au
gUf.to Grub;;,a, fllho . do
ex-prefeito .

Waldemar
Grubba, fatecido ,

Para a escrívanía elei
toral da 1,!l Zona, fOi
nomeado a partir d.e 1 °

de setembro o serven
tuário Amadeus Mahíud ,

O
.

Cartório Eleitoral
tem, agora, um chefe, na
pessoa de Luciano Rodri
gues de Oliveira, do
Ts íbunal Regional Eleito
ral. O sr. Adolpho Mah
fud 'goza .18 licença-prê
m'o ,

Guaraliril funda I. Ação Social
Em assembléia havida

no dia 9 de. setembro, foi
fundada a:' Ação Social
de Guaremlrím,' com a

eleição da primeira díre
torta e aprovação das
estatutos, C' movimento
para a funriäção da Ação
Social

.

paTtiu do grupo
de casais da Paróquia e

envolve as- demais eflti
dades do município,' pa-
1 a a realização de um

�rahalho 1e aSSistência às
-'-camadas ca-rentes da po
pulação. A primeira di
retoria está asslm cons

tituída:· presIdente Lou
rival Stoinaki, vice-pre
s-Jdente Reinaldo Safanel
Ij, 1 � seCretária Isolde
Stoinslö, '?a secl'etária
Adenilde Wagner, 1°. te
soureiro 00ménico We-

her e 20 tesouretro 1JtQ-.
mas Barbara • Conselho
Piscal: Prencísco Schork

.

Jrineu Veiga e Osnildo
Bartel , Suplentes: ,Irmã
Claríce Berrí, Ivone
Gonçalves da Luz e Mar
{;!arida Doubrawa.
O mand'lto da dirJ€'Ío

ria é de dois anoS. O
movimento surgiu de for
ma· expontânea, nascido
da ne,cessidade de levar

. aos mais carentes a -t�
rem oportunidade de
lima vida- -mais digna.
Entendem as ehtidades
'E'nvolvidas que omítir":
se e acomodar-se é cami
l1har na contra-mão da
hjstória , llai porque a

n.ecessidade de criar uma

nova, visão dº problema
Je ordem SOcial do povo. .

.

: ,ACIJS protesta retirada de láquina

.

'

. Rua 7 de Setem.bro, 525- Fone (0473) 225475
.

-

Blumenclu se
.,_...

,
.,._

. A Associação Comer-'
ci�I e Industria] de Ja
raguá -do Sul, encami
nhou esta s��:::nana ao Di
retOr R€giomil da ECTI,
rernando Caldeira de
.A n d ra da.,

'

oficio mos

t r a n d o a preocu
pação COr'l o recQlhi
ra,ento- da', . riáquina fran
queadora para ötualiza';
cão de _ cru7(�iro para
cruzadO, d�sde a última
's€Xl:a1feü:a, deixando a

"lg�ncia local sem má
quina de franquia, estra
nhando·o fato da' estatal
nno tér outra par� suprir
a carência.a causando,
consequentemente g$n-

,les transtornos na sela
g,em, não ápenaS peJo
tempo perd:do, mas tam
bém pela ·{alta de valores
fracionados pará a es

tampagem .

A entidade decitliu
também éon ...idar o co

ordenador' da Comissão
MuniciPal de. Tlrân'Stto
para discussão com os

�'mí>resários de quesUses
relacio:nada� aO setor. A

- implantaçãO de conteir6s
centrais na BR-280, desde

.

a ponte Abdon Batista à
diviSa d� Guaramirim se

rá um dós pontos a ser
tratado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,.

PAGINA 04Jaraguá do SuL_ semana d� 19 a 25 de setembro de 19,87' CORREIO DO' POVo,
--�------------------�--------------------------------

EstADO DE, ·SAN]:'A· CATARINA
.'�

PREFEITURA MUNICIPAL 'DE -JARAGUÁ DO SUL
. �

DECRETp N° 1.526/87
Fixa o 'preço da pavímeateção ii parelelepípedo
para o tre-cho que especifica. "

, 'O PREFE-ITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no UsO da

atribuição que 'lhe. é coníerída pelo item XXI� do artigo ,70, da Lei -

_ Complementar' N° 5, de 26 de novembro de : 1975, e-de conformidade
,I '

com 0- disposto ria Lei Municipal N° 699/77, de 22
_ de dezembro de

-

'1977I,
,",

, ,'-' -'

'

,,' ,

. r ' )

, DECRETA:
_ .Art, 16 _Ftca'estabelecido que o preço por metro quadrado- refe
rente a, pavimentação à paralelepípedo, 'dos ímóveís espec.ftcados no

_

-r -Edital de!(Custos N° 28/87, de 18.0&.87, será de Cz$ 366,49 (1�e
zentos e sessenta e seis cruzaôos. e quarenta e novs centavos),_ o·_

metro quadraào., _

-

Ar.t. 2° _

"- O Preço fixado no ',artigq anterior obedecerá as mo- '

daädades de págam�nto fixadas no artigo 12, da Lei Municipal N°
�99/77" de 22-,12;17, pela Lei Municipal'-N°945/83, dê 29.12.83, pelo
;Decreto N� 477'1.77, de 22.12.71' e pelo Decreto N°'907!8'3, de 29.12.8�
Art:' 30 _ Este Decreto entrará em-vígorna data de sua publtcação,

revogadas as disposições em, contrário. ,
'

-

Jaraguâ do Sul, 18 de agosto de' 1981.
\

-

DURVAL VASEE
Prefeito

-

,Municipal
IVO

- KONEU:
-Secretárío

'

""de
e Finanças"

.

Administraçãó.

ESTADO DE SANTA CÁT-ARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

, ��. , EDITAL DE CUSTOS No' 27/87.
A Prefeitura Municipal de Jarágué\ .do Sul, atravé 1 da SE'cretaria'

de Planejamento. e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo
presente Edital 0S custos relativos às obras de pavimentação à :para-

'c lelepípedo da Rua ;'7 _ João Plannieheck e esclarece que os valores'
abaixo especíítcados constituem tributos estabelecidos. pelo Código
'Ilríbutérão Muníeípal e .Leí Municipal N° 945/87, de 19 de dezembro '.

de 198�; que versa sobre, Contribuição de Melhoria regulamentada
pelo Decreto N° 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e:é' devida por
todos os proprietários de ínfóveís beneficiados por obraß públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO 00 PROJETO E-CUSTO DAS OBRAS
As obras compreendem Os' seguintes' serviços, técnicos e, com os cus-

tos abaixo especificados: -� ,'_
'ELEMÉNTOS QUANTIDADE P .. UNITÁRIO P. Total
'01 _ TERRA,Pl,ENAGEM: Escavação
carga, transperre. _ ,6.380m2 19,83' 126.515,40

02 _ PAVIMENTAÇÃO:
. -; 2; 1. Regularização é compactação
do sub.leito 6.,380m2 . 5,66 36.110,80
:lo'

• -

,/'

'2.2 Base: Material de areia, equãsição
_ de materiais e e:x:ecução' , 6. 380m2 36,48 23'2.142,40,
'2.3 Revestímento: Paralelepípedo .

.

meío-fío, transports e ,eJÇec-ução 6.3-80m2 184.75 1.178.705,00
.'

' 03 _ 'GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS:
3.l Tubulação; aq'uisição de :IJlate--

:._, riais.' e execução 6; 3eOm2' 93,-41 596.338,60
3 :2: 'Caixas Coletoras: aquisição- de '.

materiais e execução ' 6.�80m2 ,8,85 - 56'A63,OÖ
j -SUB.· 'TOTAL "'". .

It' ',el ••.•", c., .,�.... _.� .;,..�:� Cz$ 2.2?6.875,2Q
ADMINISTRAÇÃO (5%)

,

,

Cz$ 111.343,76
TOTAL ' ; :, - Cz$ 2.338.218,96

, ;

"04 �-CtJSTO'TOTIÄ-L: Cz$ 2.3q8.218,96,'(DOiscmilhões, trezentos e tFin"

ta e oito mjl; duzentos e dezoito cruzados e noventa."e .seis centavoS).
, 4.1 '- Area à pavim;ent�r igual 2.�8. 218J96" dividido, 6. 380m2 igual
366,49, ("I�ezentos e seSi:lenta e seis cruzadas e quarenta �ilove centavos)
b) DELIMI7AÇ.ÃO DO TRECHO' BENEFICIADO ,

.

É benefiöiado' o trechcr'da Rúá 37 _ João Planincheck� a partir do €n

tfoncam,enfQ da Rua 61 _ Exp. AntonIo Carlos Ferr,aira até' o entron-
camento da' Rua 335 _ Sein Nome.

'

-

,

cf CON'tRlBUTÇ .�.6 DE MELHORIA ','
A Contribuiçã�' «e Melhoria 'será cobrada, por propnedadp, levando--

r se em. conta :a testada dos mesmos. .

',.

FORMULA: l/estada do lote multiplicado por 113 da largurado leito
da rlla multiplicado pe-Io custo clo ni-etro quadrad:o igual Custo Tptal ..
O recolhimento do TlrIbuto será diretamente ao TesourO Municipal .

.

. Pfe,f�tura Munidpal
,

'de Jaraguá do
-

Sul;"18, de' ago'3to de .19�7..
D'URVAL' VASEL ...:.Prefeito Municipal-
ARISTIDES 'l>:ANSTElN' , Secretário de�Planejamento
AFONSO PIAZERA NETO _ sécretário de QbriIß e Viação,I

--------------�------------�----------�--�----�----

ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFÊITURA MUNICIPAL DE

-

JARAGUA 00 'SUL
'.

D·t:<�RETO N'«1 . 1 528/87
Fixa o preço da pavínientaçãoà para
-lelepípedo para o trecho que específica.

O PREFEnp MUN1CIPAL DE' JARAGUA DO -

ßUL. no uso da atribuição que lhe é 'coPferida
p-lo ítem xXIX do artigo 10, da Lei Comple
znentar N9 5, de 26 de novemvro de 1975, ,e de

, conformidade com.o disposto na Lei 'Municipal
.

.

N° '699/77, de 22 de dezembro de A917;
UECRE�A:

'" .

��rt'; 19 _ Fica estabelecido que o preço por
metrc quadrado. tef�Iiente a pavímenteção )ài
paralelepípedo, .dos imóveis espeeíücados no

�dital de Custos N° 29/81, de 18:08.81, será
de Cz$

-

;366,49 (T�ezentos e sessenta- e seis cru

zados e quarenta e nove centavos), o metro �

quadradO. '

,
Art. ,20 -:- ,O pre�o - fixado no artigo anterior

obedecerá as
_

modalidades de pagamento fixa
g.as no artigo ·t2, da Lei' Municipal N°, 699/77,

I
de 22.12.77, pela Lei MÚnÍcipal N° 945/83, de

. 29.12.. 83, pelô Decreto N� 417/11 e pelo De-
creto N{) 901/83, de,29.12.'83. _.:

,
Ar�. 30 ., Este' Decreto entrará em vigor na

.

data de sua publicação, revogadas es disposi-
ções ein contrário.

Jaraguä do Sul.: 18 .de agosto de 1987.,
DURVAL VASEL

'

Prefe1tó Munidpal \ ('

IVO KONELL
,

Secretärto de :Ãdministra�ão e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFErru,RA MUNICIPAL DE '

JARÄGUA DO SUL '

.

DECRETO N� 1.543/87
-Fixa: novas tarifas para o, serviço de

-

táxi
no Município de Jªraguá do Sul.

O PREFEI10 MUNICIPAl. DE JARAGUA DO '

SUL, no uso de suas atribuições e consíderan
dó a elevação dos preços doa denvados de pe-

.

tn�1eo e álcool-motor, peças,' pneus -e manuten-

c"ãö dos veíeules..
'

DECRElJÀ:
Art. 1 ° _ As tarifas para os serviços

:

de tá

�Xi de Jarãguá do Sul; passam ii vigorar, a partir'
(lo dia 10 de setembro de 1981, com a ssguín
te tabela:
BANDEIRADA >... ... ,. .• ;. . ...Cz$ - 35,00
BANDEIRADA. I _ km rodado- .. - Cz$ - 28,00
BA�DEIRAPA 11 '''':' km. rodado. C7� 33',00
'HORA NORMAL DE ESPERA... C7.$ 200,00
Art. 2Q _ Fica estabelecido a partir do' dia

10 de setembro de 1987, o prazo de 20 dias pera se

rem aferidos os taxímetros com os preços ora apro-,
vados. Durente esse prazo ,e até a aíeríção do'"
taxímetro, poderá ser cobrado o preço fixado

pela Bap.deirada II, con�orme o DecrE'to N° ...

1.476/87, de 12 de maIO de 1981.
-

Art. 30"::', Este Decreto entrará em vigo,!' ,na'
data de sua ,publicação,. reyogadas as dispoSi
ções em -contrário �

JaragUá-. :do Sul, 09 de sete:áibrô dE' 1987.
DURVAL VASBL
Prefeito MUQldpu

IVO KONEü.'
Secrêt6rlo. de Administração
e' Finanças .

Um t�que de, amor. Dê fiore. li queiit você
..

- .ama. Decorações, bucplês, 8llmJOI, plotas oma

me�tall, coroas, 'com eatleea -a domicilio.

.' Casa 'dás Flores
Retnolflo Rau, G06, esqubla c()m a :Joio Plccoll.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Yereador_s fazem criticas
PÁGINA '05 '

e denúncias conlra O· Execulivo
BibUateca 'adquire novos· Uvro's

o Rota!'ict Club de Ja-
· raguá do Sul, objetrvan
do alcançar as fínalídades
a que se propõe, ' está

· 1pnçando novamente a

"Campanha do Papel",
que consístírá �a

- coleta
·

.

d'o material junto as em

presaS e n'i comunidade,
.

para posterior' venda. . O
- produto da'· - arrecadação

Cz$ 37 mil.
No períoco de 23 a 28

,oe agost?, para marcar
a Semana da Comunida
de, a B'ibhoteca vai ca

dastrar ' dc; �ssoas que
por algum motivo não
podem satr de casa, ob
jetivando lr-var até elas
ii líteratura, e que no 4e
correr do tempo, podérão
ter acervo específico"

será revert :do para as

entidades beneíícentes do

.munícípío ,
.

A campanha .vai de 21
a 28 do corrente e a

pessoa ' ou empresa
que 'queira colaborar, de
verá entrar em' contacto
com Zigmaf Raeder, a

través doS telefOnes
"12:-1787 ou 72-1203.

, .

EDITAL�DE CONVOCAÇAO ,',

", A ComisSão Diretora Municipal Provisória do
. P�frtido� dos TrabaÍhadores _ PT _ do município
de Ja:raguá dO,.Sul"SC . por seu presidente no

,� final é!,ssinado CQNVOCA os, filiados do PAR
TIDO neste município, na formi} da Lei, pa.ra
Co:qvenção Municipal a se real ;7-ttI, no dia 21
de setembro de -1987, neste municipiö, à rua

,Va11;er Marquardt nO 835.
.

-

Jl;liciqndo-se às, 9:00 (nove) limas com tér
Jn1no às 11:00 horas, cOm a séguinte ordem,
.do dia:. I

'.'

-', '

1 \I) -Eleição' dos membrós efetivos E- Sl.H>lente,s
40 Diretór'io Municipal. ,

2\\) Eleição de. Delegados e <5upkntes à Con

,venção Regional,'
.lai'aguá do Sul, 15 Q.� setembrQ de 1981

'

,

.,.' LUIZ '�SCHEN I- Presidente

'I·'
, :' AGRADECIMENTO

A,GRAD�ÇO A . SANTA,CLARA PEtAS GRAÇAS
, RECEBIDAS; H.B.B.

,Uqla nova bateria .de d .scrímínaçêo porque
críticas e denúncias con-, passa a d::giãQ da, rua

tra a munícipalídade foi, Joinville nc aspecto pa
protagonizada pelos, vere-

-

vímentação de ruas, api
edares Ortval Vegini e, ruao corroborada por
José Gilberto Menel, na Menel, que taxou de
sessão de �egunda-fei� "pura enganação" os re-

'iuando foi ] epresentado mendos que ii Prefeitura
o projeto -dc . ampliação vem fazendo no asfalto
do perímetro urbana. das ruas Walter Mar-

Naquela sessão, Alm'ilro quardt, Reinaldo Rau e

Farias solicitou ao Exe- outras. Disse j também
cutívo a construção de

'

que a Prefeitura calça
abrigo de, ônibus na

'

rua bastante, mas esquece de

Erwíno Menegottí, 'de- conservar as ruas exis-
fronte a entrada da rua tentes.
j oêo Bertol'i e Maríno
Lenzi ped'u d pintura de
faixas para pedestres in
dicando 8"1 travessias nas

ruas Reinaldo Rau., Ge
túlio Vargas,' Bpltácío
PesSoa e Marechal Deo
rloro .

Luiz Zonta r.elVindicou·
melhor stnalízação nas

tombadas nas ruas que
cemandam é! •

Barra do
.

Rio' Cerro €. Jaraguá Es

querdo. Orival' Veginí,
no entanto, criticou a

precaríedade da Intra-es
trutura Para o posterior
calçamento quê se verí
Iica atualmente, "pois
antes de concluída lá

.

,está danificada, onerando
os ,cofres dos municípios
e enriquecendo os su-

,}->.empreiteiroS". O verea
dor denunc:Ou também' a

Quartanistas
informam

A extração da Loteria
Federal de 29 de agosto,
contemplou o Q'ilhetc n°
1359, 'pert.encente a Sér

gio Loren7dti. de Santa
Luzia, q11e ganhou o ví
déo-casseÍl� Paplnasonic,
promoçãO .:_lo 4° Ano de

. Economia FURJ.�FERJ. O

ol:>jetivo (01 a' arreéada
-çãQ de furidos para as
festividadEs de format.UI"
ra no finai de (;lno.
'\

A Biblioteca Pública
Municipal . "Rui Barbosa"
€s.tá, enriquecendo subs
tancíalmente 'ö seu acer

vo bibliográfíeo com' a

aquísíção d� cerca· de
.trezentos :nQVOS tí'tulos
de líteraturz, adulta' e

íníanto-juvoníl. de todos
es gêneros. Títulos cö

sao Eu, Tina; Teatro In-'
fantil, Perfume, Um . Ca

pricho dos Deuses, Ca

.noagem, Sucessos sem -As .tamíhaa deverão íns
lJmite, O Legado ,do, Sa- crever .aqueras pessoas,
ber, Cristal e muitos ou- que passarão a integrar
tios, estarão a dísposíção o'projeto, que' terá o

do público pere emprés- apoiei do Rotareet para
,'Limo e leitura.' a partir as visitas, recepção e en

da . próxima semana. In- trega dos livros nas suas
. vestíu-sg nesta equäsíção próprias rcsídênctas.

Rotaract 'all "C,ampaolla
.

do . Papel
"

.' ràra n'Ó$, . seouro �nãl é só garantia de riscos

·Segu·rli
Preslação

.

de

.1

�

·'f
•

,
f

, "

'Consulte -'DOS

Se Dur O s
I A�

a... ·ExpedidODár1o GUl;IlerdDdo da SUva Ja' .go, l' andar., Sal� 2

Po.e 72-1788 _ Jargu4 do S�
.'

, G I r c·i a

COMUNICADO> '

:..0 Qu1ór1o' do Reg'i!!tro de Imóveis da Comar-,
ca de Jaraguá do Sul, comunica. que desde o dia
14 de setembro de 1Q87 está atendendo em no

vO endereço, na Av. Marechal Dé9doro 1.699,
próximo da Carrocerias Riegel.

Menel cr'tícou a falta
de crítêrlos para os lo
teamentos .

nas 'encostas
de morros � denunciou

Noticias de
O . Conselho Comunítá-

:io de Gucramtrím, com

o apoia da Prefeitura

Municipal marcou a co

memoração -do "Dia da
Saudade" para 21 de se

tembro, no Salão Paro

quia São' José. quando
cerca de trezentos ídosos
com.

' idade' superíor a

69 anos cumprirão ativi
dades variadas durante
todo o dia. Dö progra
ma consta .palestra, missa

. festiva, rf\ceação, càfé;
almoço e tarde' dançante
O prefeito JOsé de A

guiar" informou qUe den
tro de ap.:-(.ximadamente
20 dias, deverá ser ini�
üàda a coL.ertura do Pa
,;ilhão de EXPQsições, que
se ergue à9 margoens da
BR-280, numa área cc:ms

truída de 1.480m2.'O pa
YJhão' fihrigará em a

gosto do prónmo an�
a 2a Feira Agroindustrial
de Guaramirim. Acres
centou Ó C'}}êle do Exe
cutivo Guaramirense que
o prédio da prefeitura
sofreu -, ref(llmulações, co

rno ampli3çãQ, reforma e

r:iritura, mdliorando as

con<li1ções df' tralbalho,
principalmente para os

setores de secretaria e

contabilidade.
Aguiar, Juntamente:

com colegas pn�feitos do
Vale do ItapQcu, partici-

que trator da munícípalí
cade executou obras em

'terr'tenUi de '\S6cTetáliio,
: 'o que vergonhosamente
é uma constente". Para
o vereador o Prefeito dé
ve assumir o seu papel,
uma vez qUE' na Prefeitu
ra existem 900 emprega
dos, dos quaís 300 man

dam e ninguém se en

tende. O presidente Ve
glni, por opu turno ar

,gui'U a responsebUildlade
dos vereadores na fisca
lização dos atas do poder
público e -é:�enou para a

formação df! uma CPI pa
ra apurar todas os - fatos
que têni ororrído ' "aos
montes", afirmou.

GuarallirilR
pou no dia 17, em Itupo- -

ranga, do .Encontrö Esta·
dual dos Prefeitos 'do .

PDS, quando foram dis
cutidas a co1jgação ou

fusão entre PDS e PFL.
Aguiar á dI;! opinião que
'se deva extínguír os. dois
partidos, criando um no-

va.'
I

.

NA CÂMARA' <

O LegtSla.t'vo MunfiJcjj
paI aprovoil em segun
da discussão, .no dja 16,
com pequ.e:na� emendas
ao projeto Qriginal, ,0

Estatutó do Magistério
,Público -Municipal e a

respectiva tabela de ven

cimentos. Aprovou. i
gualmente' a conc.essao
de um abo:lO' 'salàrial de
Cz$ 250,00 a todos os

j�;ervidores municli�s
que percebam até Cz$ .

9.600,00 para ser incor
pOrado ao salário.
& ao sngenhJe'iro-c)llefe

ca la ResidênCia do DER)
SC, em, Jo'inville, a Câ
mara encaminhou solid
tação para 0'- 'r.ecapea
menta da '-Rodovià SC·
413 e a construção . da
terceira pi3ta no "MOrro
de Gua-ramjlrim". .Para
r'2forço ao pedido, Gua
ramirim e!>tá plei(teando
apOiö das Câmaras de
Jaraguá, Massaranduba,
Côrupá e Blumenau�

NÃO 'FAÇAMOs DE NOSSOS RIOS
LIXEDlAS lMVNDAS. .

SALVEMOS OS RIOS ITAI'OCU E JAllAGUA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES ,Edital 15,.657 ee OQ.09.87 Edital 15.668 de 10.09.87

Fazem anos hoje: 19
Art Amo Ramtbum e Proclamas de Casaßlenlos Mar� DeJ;'etu e Soma

Sr. Eugôníe José dà
K,át1a' Regane IWlIlé' 'Apareo1da de Lima

Silva, Srta. Ivana' Bah- Ele" brasileiro, solteiro, MÁROOTADELlA ORUBBA LEHMANN, Oficial do Rr". EI€:, brasileiro, , solteiro,
.

C íld ,comerciante, natural de gistrcrCivll do H', �trito.� Comarcà de laraJUá do Sul, ßs- comerciário, natural de
rens, Sra. aCI a esposa Guaramt t tado de Santa Catarina, Brasil. faz saber que compareceram em

'

de Alfredo, Blank, Sra.'
ua ammm, neste Es a-

, cartório exibinqo es -documentcs exiiidos pela lei, a fim de se Jaraguá do,' -Sul domící-

Margarida Uber Ribeiro do, domtcilrado e resí- habilitarem para casar. os seRUintea:" liado e residente na Rua

(Jlle): Fabrício Bütten-
. dente 'na Rua JOão Mar- da e residente ná Ruã auxiliar de escritório, na Padre Aloi'l;!éo Boeing, 54

court, Lucíano E; Crístia-
catto.: 13" ant" 602, nesta 256, n" ,eo, em ,Jaraguá- tural de Pouso Redondo . ,!1està cidade, filrc de Pe

ne, filha Lauro (ESjme-
cidade, filho, de Arno Esquerdo, neste dístrâto, domiciliado e' residente ':<)ro Dereiti e Bertolína

ralda) Veginí ,

Gustavo Ramthum e Ana filha dé :broLderi< o Kunt- na Rua Francisco Hrus- Pereira Derettí-, Ela. bra-

Dia 20 dé setembro
Fusí Ramthum , Ela� bra- xe e Isaura Sahíno Kunt- chka, nesta cidade, fífho si.leira, solteira, aúxiIiar

Sr. Heínz püttjer, Sr. síleírä, soheira� proíes- ze .
_

' de João 'Batista dos San- de escritório, natural de

Honorato Tomelím, .Sr ,

sara, natural, de Jaraguá EdUal,15.66l de 09.09.87 tas 'e Naírda dos Santos., ',União da Vitória" Paréi!lá
Loreneo Ersching, Sra.

do Sul, domícílíeda e' re- Noedi Dalahrtda de Mou Wa, brasileira, solteira, domâcíüada e residente'

Marilena Cópí, Srta. Bi-
sldente na -Rua Felipe ra e Claudeto Ramos secretária, natural de Ja- t?a Rua Urbano Rasa, 78,

snca :
Andréa Socreppa,

Schmídt, �Q� nesta cidade Ele; brasileiro, solteiro, rãguá ,do Sul'; domícília- nesta Cidade. filha de

Amazilda tia Cunha Ja-
filha de Edmundo W.ilIe r,edreirb, natural de 11€- da 'e residente ne Rua José de Uma e" Alzirà

cobí, Ana: Cláudia Sie-
e Ema Pareire 'Wille. nente Portela, Rio Gran- Ribeirão Molra, nest'e dis Maria, Rosa de Lima.

'fflrt.
' EditaI 1�.65� de 08 ...09.lJ7 de do' Sul domiciliado e, trJto, filha die FrandScIO Edital 15.669 de 11.09.87

Dia 21 de setembro
J,oSé Francisco, Maiteus ,reSlidente na Rua. Iiíimão Morbís e Paulína Stepha- Le6nida� Torrens de Car-

, Sr. Max Schneider, Sr.
da Silva e. J�l!eta Jung -

Leandro, 678, nesta cída- ni Morbís- ,
valho e Jurema da Rosa'

Haroldo Schneider (Ita-
Ele,

, br�SIleJ-:-o, solteiro, de, filho devValencío Se- FditaI 15.665dé 10.09.87 'Ele, brasileiro, solteiro,

jaí], Sr. Alfredo Gustavo metalurgIc�. !latural 'de vero de Moura e Ignez AJfredo Schll('kmann e servente, natural de Jo

Hurst (Fpolis), Sra. Leo- Sant.a .. Momca, Paraná, Albina
'

9alabrIda de Arcmda Köhler rnvílle; neste Est,ado, do

cádia Pedr! Demarchi, domJc�héido �e' .resídente Moura. Ela, ha,siieira, Ele, brasileiro, solteiro, miciliado �', residente -ne

�Téi. Lídia Maas Volk- €T?- VII� Rau, neste dís- f:olteira, ptl.leSSOra, na- comíssérío de menor, na- Rua Luiz Gonzaga Ayra

raann, 'Merac:. Rubini'.e trlto" flJ.ho ?e Francisco tural de' Jaraguá do Sul, tural de Grão-Pará, neste so, 2:41, nesta dda�e, fi- J

Alexahder Marcel Dun-' Ma�eus da. Sllva e Maria' .:iom:t,tj�J,ada € resliden'te Estado, domicílÚldo e re- lho d� João Tprrens, de

ker. Jose. d.e LIMa Silva. Ela, pa Rua João Klein, 28 Sidente na Rua Fritz Va-' Ca,�alho e,
-

rr�r�
Dia 22 'de setembro br?Sl!eua, Solteira, di- .nésta cic'ade., filha ,'d�' gel, f31, ne�ta cidade fi- de JeSus 1�zote. Ela, bra-

Padre João, Heidemann me�tlCa;. natural de A- JOsé'Manqel Ramos e lho de Augustinho Sch- Eileira, s:oJ.t.efra, costurei-

,(Ciãnorte'PR);' Sr." Jua-' �ahba, R�o. _.�Grande do, Laudelina Augusta RIa- Liocik!Ilànn t> Ca't!arina Ia. natural de José Boi-

l'I'Z' Müller, Sra. OUvia uI,. domICIliada e resi- mos. Schlickmann. ElIa' brasi.. 'teux-I1JLrawa" neste,- Es·

Paf'€rno Daeting. Sr. Ari c!ent� na Vila Rau, neste Edital 15.6j2de 09.09.87 léüa, divorciada. '-do la:r, tado, domiriIlad� e re�i
WOlski, Sr. Ofmy Wa- �.Is.tnto, hlJ'la, df; Elvira. Josué �Bati.:;ta' (,I,e Ollval. natural doe Jaraguá .' do dente na RJa LUl:; Gonz�-
cherhage Jr. Sra. L{mr- ,nesang J1:mg e, Eval.do' ra e Ma:la Teima Ru� / Sul ,dOmicjlfada � resi-. ga Ayroso, ?41. :Q,esta Ci-

,

des esposa de Marcelino Jung. - de Amaral dente na RUi3 Fritz Vogel :..Jacle, filha :je Licjo Sim-

Zanghelini, sr. R;enato :Ed�taI, 15:.659de 08.09.87 Ele, br'as,:l('.iro, _�,oIJtleiro, 131; nes1:f cidade filha" pkio da . Rosa e" lzabel

�-:;uilherIIíe �tulzerf Luiz Oc air Koe�!ch e Maorllza ,téf�cO 10m elttrônli?q:t" fie José ,'Köhler e Anna Ramos..

Antonio 'Darem. Iara Demarch
,

natural de Ponta Grossa Dutra Köhler. Edital 15.670 de 11.09.86

Blank, Viv;ianp, filha ,de� BIé" .bra�!leiro" solteiro, J;>Â1:,aná, domiciliado '� , Edital t5.6(\6de 10.09.)17 Adir Feder e ,f\ul'ea �
Vitörio Altair' (Rose1'y) operario, n�tu.ra, de Mi- rC'sidentp. '.la Rua Max' Valmir Jo·,á Bressan e

ria Busarello

Lazzaris.
fim· eDoce-Taió, neste Doering, 58, nesta cidade Mórize Í(kbeÍt' EI�, brasH�iro" solteiro,

I Dia 23 de �etembJ.!'o E.stado, domiciliado e re- ' fi!ho de Ary' Ferreira de Ele bnsi:eiro. solteiro, él!lsisten'te ;técnico, uatu·

Sr. Dui'viil Vasel sl<iente na P,R 280, Km- Oliveira e Olga Batista �aboratorista, ntfural de, ral de LU\:3 A]vE>s, neste

prefeito Municipal, Sr. 'tO, neste." distr:to, filho de Olivo::.-ira. Elá, brasi- Jaraguá ào "Sul domicili- Es�ado�..: domiciliado e re-

Elias- Brugmgo, Sra. Q- �€ Osmar Koerich e Ma- leira, solteira, professo- ado, e reSidente 'em Nereu �jdente em Ilha dá ' Ft-

cHia Tiarna\'Vski; Sr. Ot- lia Cardoso Koe-rich. Ela, ra, natural ele T'remedal RamOs !leste dh,trito fi-
� gueira, nec;te distrito, ,fi

tomar Gaia (Itajai), Sra. b�a.sileira, soiteira, ,opõe- Bahia, dOmiciliada e re� lho d� Mario Bressa� e lho de Bo:!véntura Feder

Martina Veseinbe:rg, Sr,. rarla, natural de -Passo si�nte na Rua Max Do- Cleria Dernatbé Bressan.'; e Adelia AIUJ': F�der;

Horst Stein (.TUe), Már-' Mansa-'J1aió, neste ,Esta- ering, 58, !1E'sta 'cidade Ela, bf'iSII(:;jra solteira,' Ela, , b�asi1eiraf sOlteira,

tia' fviaria Hollt>r, Aldo <.lo, d�miciliada P , resi- filha' de' João Amaral Lei comerciárii'! natural de op�rana, natura;l > de, Gua-'

'Vqltolin.i', !�ívaldo Lind- "dente na, BR ?80, Km-10, te e Celina' Ruas Leite Jaraguá n.o' Sul, 'domicili- �:'tm�ri�, _

. neste ,E��{fQ,
net, Rogé.ri0 Edson Krü- ne�te distrito,. filha de Fdital 15.663de 09.09.87 ada e res'�cente na Rua nom�cIlIada ,e resIdente

ge:t, Guilherme Marcelo ,Wllly Demarch c Cândi- Moacir Tomaz e "Marly 'Luiz Sarti 1.3�1, nesta na Ilha da Fjgudra, nes·,

filho Dr. M6aéfr (Regina da, Demar,ch. Regina ßeblJng' ,cidade, fil.ha de Lauro Ri te distritu, filha, de Jor-

5prigmann) ZanghelinL fdi�al 15.660 de 08.09.87 Ele,' brasileiro, solteiro; chert � I.ucia' Pedrott! dão Bu�rel1<? e de �

'Dia 24 de 19,etembro ,

José Donizete Manerltch industriádo, natural de, Richert.','
'

reztnha 'BuS1�reJ]o.
,� Sr. Nivaldo Âdalberto e 'Rosemerl Kllntze,

,

Assis, São Paulo domi- Edital' 15.667 de 10.09.87. Edital 15.671 de 11.09.87

Freiberger, Sr. Valdenir Ele, bIasileir9, solt'ei�à, ailiado e residente" 'na Osnl. Fernandes e Devani MarcoS Brandt e Patri·

Luiz 'Freiberger, Sra. vendedor. natural de Rua Rio Branco, 8'18, Terednha Vargas ela �aube '. .
' ',"':

Adelina Scheuer, Sra. Pouso Redondo, neste Es- nest� cidad.e, filho, de 0- Ele, bnsilteiro. solteiro, Ele,. ,braSIleIro, solt'€1ro,

'Ceêília eSp"sa de 1 he0� t�do, dODlicihado e re- tavio Tomaz, e' Olimpia) operári,o, ,natural de Mor- 'mecamc?,. natural, "de
baldo Hagedorn. Sr. o- sIdente na Rua 251 _; na BuenO Tom1z. Ela; ,brasi- n�tes, Para'O,á, domidUlJa- GuaramI,��? neste Esta·

legário
.

S�inghen, sra., 80, em .Jaraguá-Esquerdo leIr�, +.3oIteira estilista do e res;r'(ente �em Tlfês"10, domICIlIadO � resi

De; si Mari'l Pere.ira Berns- n€�te, distrito,. filho, de 'nat,ural de Jar�guá ' .d� Rios do Sal, �2,
/

n'este ,�ellte na �ua Major �u- /
torf, Sra., Ruth Venske MJguel Manench e Inez Sul,ldomkiliada e reSi- distrito, filho de Poncia- l�o, fe_rreI�a 136,

,

nesta

Oechslefl \Valtntdes, Mi- Maneri�h. Ela. br�sileira dente na Rua Rio Branco rio Fernanjes e Eudóxia Cidade, fIlho. de Carmo

clke.. solteira, auxiliar de eS- 818,' nesta, cidade filh� Alves Fernandes.. Ela, B�andt ,e ��rin Bran?t.
- critério, natural de Ja- de Alfonso Bebiing' e b_rasileira, d;v.ordada, do �ja" ,braSIleIra, solteIra,

ragu,á do Sul, domicilia- 'Hdeltraud, Karsten ; Beh- lar natural dO Paraná, oa.lcoms�a natural, de

ling. do�iciIiãdh e re-sidente Rio Negrinho, neste Es

I;ftital ,15.664 de 10 .09.87 em TlI'ês R.ioS de Sul 42 t.açlo, domiciliada e I!e,Si
Valdir dos Santos e Ma!'· neste' distrito filha' de - dente na Rua Joinville,
li, Maria Morbls Pedro Varoa; e ROsalina nesta Cidade, filha de

, Ele, brasil�iro, solteirQ," Maéhado Vargas.' Maria Marlene' laube.

pAGINA 06

Dia 25 de Fetembro
Sra. Hermínia, 'ß)ma�

selli, sr. GeIhai'd Gíiitz�
ma>cner, Sr. Ottmar

Kreutzfeld. Sr.
-

lzolda
da Costa Behrens (G1J.a
ramirim), ,Rogério 'Luis

Gonçalves, Sr.
� Sérgio

Zünta, ' ,Mima' Aclrianà
Krause e' Sr. Tiarcíaio
F�f3cher, érÍl' Guaraini:,:im.

D' e 5 p ,-a c h a· "'1 e L Ú' c' i' -D
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM um OFERECE O'MElHOR
EM ATENDIMENTO.

'
'

,

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAG1:JA - Áv. GETÚLIO VARGAS, 26' - FONES: 12-1261·

12-2078 ' FALE COM O LÚCIO E RETORNE SBMPRE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'I

Alcançou o maís abso
luto sucesso Ó IXc Con
gresso-Oase da . 2� Região
Eclesiástica _ IECU�, rea
lízado de 11 a 13 do cor- .

lente, 'nesta cidade. 'tra
zendo para a "Pérola do
Itapecu" cerca de 350 se

nboras, incluídas as de.
Jaraguá do SUl.
A abertura do Congres

so ·se -deu às 14h30 de sex

ta-feira com meditação
saudações e assuntos' de

.

funcionamento do canela
ve pelo Diretor Regional'
da Região II.

.

Naquela noite o Sr. Ar
no" Glítz produziu infor
mações sobre "Prevenção
da Bxcepc.onalídade", que'
'alcançou grande receptí-
vidade.·

,

Durante o sábado, das
8 às 21h30 desenvolve-

o ram-se intensas atividades
sobressaíndo a palestra
do P.

-

Pres. Dr.. Gottfríed
Brakêmeíer" .. e sereiS
minhas testemunhas" - e

pelo mesmo Dr. Gbttfried
questões abertas: "Bênção
matrimonial .de pessoas
separadas e de viúvas", dé
palpítante atualidade.
Outros assuntos também
foram abordados, 'pela
Dra.: Maríangela Sommer

agrônoma ,falando sobre
�'Quem

.

Sou como mulher
e testemunha na profis
são?"; a nutricionista Ed
lind Butzke "Alimentação

. sem agrotóxicos": a sra.

Dorací Braun "Alcoolismo.
os vícíados e .seus famílí
I;es ; e "Á mulher, testemu
nha no lar'como 'compa
nheira e· �uuçador.a", pela
Pa. Màriane B. Ehrat.
Sete . Regiões se fizeram
presente, reunindo senho
ras da OASE de Joinville
Curitiba, � Campos GeraiS,
Castro. P. União. União da
Vitória, Rio NegrO, Mafra,
Dona' Frdncisca, Rio Ba-.

. 7'\ito. 'Río dó Sul. Ag,ro�
lândia, Ibirama, Lages,
Curitibanos, Lontras.
Preso Getúlio, T�ió, Flo-

ríanópolís, Alfredo Wag
ner, Brusque, Itajaí," Pa
lhoça, Rio ·S. João, San
ta Isabel Araranguá, .1�
quara, Riu do Norte, Ba
denfurt, . Benedito Novo,
Indaial, Rio do 1�sto
'!Um.bó I, Tímbó II, Rio
oos Cedros, Blumenau-Cen
tro, Itoupava Seca, Porta
leza, Velha, Velha-CeIll
tral, Messerandube, Vila
Itoupava, Gaspar, Jara
guá, Rio Cerro. Corupá
Guaramirim Cenoínhas e

São Bentö do Sul.

O brilho e o sucesso
do 9ó Congresso' só fOi

possível, pela ajuda e

colaboração de todos os

segmentos da socíedade,
que não

.

mediram ·esfor-·
ços para que. esse moví- c

mente de Fé alcançasse
:

tão elevados "objetivos.
Daí porque os organiza
dores do Congresso ,es
tão. penhoradamente . a

gradecidos aos que de-
smteressademente afere

ceram alojamentos "para
abrigar as diferentes ca

ravanes,' que ofertaram
faixas, brindes. cartazes, )

alimentação, pastas, ca- ,

dernos e lapiseiras, re

frígerantes, aparelhagem
de som. aos grupos da

OASE .que ajudaram na

preparação da alimenta-

ção, à Comissão Organi
zadora Recepção, H09-

. pedagem, Çozínheíras, Ze
ladores dá Igreja, de lim

peza das Salas, à Direta

da da Comunidade" ao

Centro Edilcacional Evan
'f!élico, Rádio Jaraguá,
Correto dó Povo, Gaze

ta de Jaraguá; A Notícia

à Prefeitura Municipal,
aos que ofertaram flores

e todos as que de uma.

forma Ou' outra contribui
r�m para o pe:rf�ito .de

senrolar: do 90 Congres
so Regional _ OASE .

O próximo Congresso' a

contecerá na cí,dade ca�

tarinense de Rio"do Sul.'

ESTADO DE SANTA CATARlNÁ'
PREFEITURA l\1UNICIPAL DE 'JARAGUÁ 0-0 SUL

"
'

DÉCRETjO N° 1.527/81 '

Fixá o preço da pavimentação à paralelepípédo
para o trecho que especiííca.

O PREFEI1Q MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL, no uso da

atríbuíção que lhe é conferida pelo ítem XXIX do artigo 70, da Lei

Complementar N° 5,. de 26 de novembro de 1975, e de conformidade

com o disposto; na Lei Municipal N° 6�9�77, Ide 22 de dezembro de-

1977; ."��. '..;ii'/
D E C R E T A:

.

,-- . -

.

Art. 10 _ Fica estabelecido que o preço por metro quadrado refe
rente a pavimentação à paralelepípedo, dos imóveis especificados .no
Edital de Custos N° 28/87, de 18.08.87, será de Cz$ 36€,49 (1Jre
zentos e sessenta' e seis cruzados e quarenta Ia nOVe 'centavos), o

.

metro quadrado.
.

.' '_
Art. '20 _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as mo-

dalídades de pagamento "fíxádas no artigo 12, da Lei Municipal N°
699/77" de 22.12.77, pela Lei Municipal N° 945/83, de 29.12 83, pelo
Decreto N° 477/77, de 22.12.7"1 e pelo Decreto N°' 907/83; de,29.12.83
Art. 30 _ Este-Decreto entrará em vígor na . data de sua' pubJicação

revogadas as disposições _

em contrário.

Jeraguã do S,ul, 18 de agosto de 1987.
"

DURVAL VASEL
Prefelto MUDlc$pal
IVO KONEU.
Secretér'lo de AcImlDIItraI;Io,
e.�FlnaD�

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITuRA l\fUNICIPAL DE 'iJARAGUÁ 00 SUL

EDITlAL DE - CUSTOS NQ �8/87 r

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através
.

da Secretaria
. de Planejamento e da Secretaria de Obras' e Viação, .dívulga pelo
presente Edital os custos relativos às obras de pavimentação à para
lelepípedo da Rua 337 _ Mathias José Martins e esclarece que os va

lores 'abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo CÓ- -

digo Tributário Municipal e Lei Municipal N° 945/8�"'" de 29 de de
zembro de 198$, que versa sobre Contribuição de Melhorta. regula
mentada pelo Decreto N° 907/83. de 29 de dezembro do 1983,. e ê
devida'por todos os propríetéríos de imóveis bénefícíados por obras

públicas. .
.' ,J-- .

-

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO-DAS OBRAS
As obras compreendem Os seguintes serviços técnicos e, com os cus-.
tos abaixo especificados:
ELEMENTOS. ' QUANTIDADE P .. UNITARIO P. Total
Ob _ TERRAPLENAGEM: Esca

vação, carga; transporte
02 _" PAVIMENTAÇÃO'

.. 2.1 Regularização e compactação
do sub-leito
2.2. Base: Material de areia, aquisi
ção de materiais e execução 910m2 36,48 33.196.80

. 2. 3 Revesttmonto Paralelepípedo, ,

meio-fio, transporte e execução 910ßl.2 184�I"5 168.122,50
03 _ GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS: .�

3.1 Tubulacão: aqutsíção de mate-
.

riais e execução 910m2 9347 85.051,70
3.2 Caixas Coletoras: aquisíçâo

.

de
materíats . � execução .

910m2 R,85, 8.053,50
SUB TQTAL

'

i.. 4 ..·........... Cz$ 317.626,40\
ADMINISTRAÇÃO (5%) ; . .. Cz$ 15.881,32
110TAL Cz$, 333.507;72
04 _ CUSTIÜ TOTAL: Cz$ ;)'33.507,72 (trezentos a trota e três mil,
'quinhentos 'e sete cruzados e setenta e dois centavos).
4.-1 _ Área à pavimentar iguàl 910m2_
4;2 _ Custo por m2 igual Cz$ 333.507,72 dividido' 910 igual Cz$ ...
366,49 (T\!ezentos e sessenta e seis cruzados e quarenta e nove centavosl ,
1;» DELIMITAÇ.í\O DO TRECHO BENEFICIADO

.

É beneficiado o trecho da Rua ;)'37, _ Mathías José Martins, a partir
do seu início no entroncamento da Rua 206 _ João Carlos Stein. até

o seu final.
_-

c) 'CONtRmUlç_�O DE.MElHORIA,. '

A Contribuição de Melhoria será cobrada,' por propriedade levando�
-se em conta

-

a testada'dos mesmos.
' '_

FORMULA: T>est3.da do lote multiplicado por 113 da largul�,do leito
da rua multiplicado pelo custo. do metro quadraç!o 'gual çusto 'Th>tal.
O recolhimento do '!}ributo será diretamente ao Tesouro Municipal. "

.

'Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do S� 18 d� agosto de 198'1. -

910m2 19,83 18.045,30

5,66 5.150.60910m�

i.

\ '

DURVAL VASEL _ Prefeito MUDldpal
.

ARISTIDES PA..""SmN _ Secretário' de PlanejamentO
AFONSO'PIALERA �O _ Secretário' de Obras e Vtaçlo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lanchonete O Surdo e ,O Magro:
Direção de: Foites e Ito -,

,J;. cada diél' sempre Uina nevídàde deliciosa
para você. _Visite-nos.
A 1,5 km após a entrada da Faculdade - Jara

guá do Sul·SC, na BR-280. '

EDITAL
J'

I AUREA MULLER GRUBBA, .Tabehê
de Notas e Oficial de ProteStos de Títulol da Comarca

de' larapi do Sul," �tado de S.'Catarina,
-

na forma da

lei, etç.
,

,

, "Faz saber a todos, quantos' este edital virem que
se 'acham neste Cartório par,a protestos os títulos eontra:

Ademar 'Wachholz :... Rua RiO cerro 1. sin -

Nesta _ Artelíto Bstúdío Gráfico Ltda. _ 'Av.
Mal. Deodoro. 764 ., Nestà ., Aula Rplf Keil ..
Rua Walter Marquardt, 1127 z: :t,�&ta _ C.L.
Com. Repres. Ltda. _ Rua usebio Depoy 29�, _

Nesta _ Incatex Ind, de Acabamentos Tlexteis._
,

Nesta _ Ricardo Schmítt Hannes _ Rua Guílher
me Weege, 166 apto 204 _ Nesta ., Resalt Com.

, Repres Ltda _ Estrada Santa LU7i;t s/n _:_ Nesta

Transvalle Transportes Ltda. _ Rua Barão do Rio

Branco, 125 _ Nesta. -

E� como os dites d�edores' não foram_ encontrados
e ou se recusaram a aceitar à devida intimaçãe, faz pur

ürtermédio do preseete ,edital para que o� mesmos com

� JlCiSto Cartório� na Rua Artur Müller, 78, no

pra,zo da lei a fim de liquidar o seu'débito ou então

Gal' :_Tazão por qu� Q não fãz, �9 pena_ de �em os rl'fen.
-� títulos Protestados na forma da lei, etc.

ItflJarélguá-, do Sul, 17 de setemhroAe 1987.
1,', I. ..

,

Aureâ ,MQlJer Grubba _ Tabeliã de Notas �

.)ficlal-de Protêst:Ol de Titú10a '4& Comarca de 1.do Sul
• '. + " .'

•

Jara,Duá Vídeo" Clube'
-,

'; DICAS DA SEMANA
, o Feitiço ,de AqutÍa; A Última f�::;ta de ßolteiro;
Jogos de Guerra; De volta às aulds; A História
sem Um; o Caçador ,d� Andróidt>s; Pol' Uivor
mantem minha. mulher; PSicose IIl< Minha doce

motõrista; A Dam,él; de. Vermelhü: Apocalipse II;
Desejo no Espaço; Esquadrão da 10Ttu�a; Fi

lhos': do Silêncio; Stripped to KiI.1., A Garôta Ro·

sa-Shocking;, - ç�iií!1
, CONHEÇA O llMTICO E SJ;!GURO

'- -, "'WDEQ.CHEQUE"
VENIÍA CONHECER AS PROMoÇOES ])A
PRIMAVERA. -

JARAGUAvtDEO CLlJBE _ Av. Getúlio Vargas
Do 49 '::"10 andar ;_ sala i09 _ Fone ·72�2059.

/
. ,',

,
' ....

'E$critório �de (Tupografia
•

_

•
•

• 1"
_

_
'

,

Engenharia.
,

._,.,

..
:-,.

DESMEMBRAMENtos, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL.
PROJETOS_ PARA, CONSTRUÇÃO CIVIL Ei OR"
ÇAMENTOS.·

-' ,- ,,'
.

ED,éamlnhamos toda a documenta,ção.
Rua Reinoldo Raú nO 86, 1° andar, Sala 3

Edifició _-Mário Tavares. próximo do Posto de
Saúde.

' .

,Contaatol: Poile 1i�2415
_"

--CobrdS & Lagartos-----"--
FERDINANDO PISKE, explicação no fato de bedecessam às ordens
Convidado pela dire· que seus• f.Ihos, desedu- da polícia pera deixar lí-

ção deste semanärío para cados e PO&toE no mau vre os portões das fábri-
escrevermos uma coluna camíhho . pela índíferen- 'caso

,

'

semanal. fazemos hoje ça dos pais, fazem essas Agora deu em proibir
nossa "reentre" na ím-. tropelias todas na. casa a entrada nO recinto _ do
prensa [araguaense, den- aos outros, não na deles, slndícato 'q'uP. pr-eside, de
tro daqueles princípios pais írrespcnséveís. representantes das em

de 'total índependênca na O caso, ao contrário do presas que lá vão para
escolhaj 1:' abordageni que algum: pensam, não rescindir contratos de
dos assunto<;. Portanto, é de polícía. E de edu- trabalho de trabalhadores
,O" que for 'publicado -nes- �ção. Falt� de educa - despedidos. o que a, lei
te espaço, retratará ape- çeo que nao receberam permite, mas .o "líder"

_ nas e tão somente a em. casa, de seus pais, ignora solenemente .;
nossa opiruao pessoal. ce�tamente ocu��Qs de- Belo exemplo para seus
Nosso compromísso . é mais para contabilizar Os filhos n�o? Ê assim que
com a notíca, .os aconte- lucros da semana, �)U do as coisas começam, sa

címentos osfatos e, 'nossa dia. Sim, porque filho de bia?
mtssão é

...
a d� divulgá-los, pobre não tem moto, nem __x_-x. x...x_

comentã-los. ,de orientar' carango en,renenado., 'No planalto a Consti-
a opíníão pública .

.

_X__)!',_x_x_ 'tuição continua enguiça-
Outro exemplo que da no problema do síste-

_1LLx...x_ mer-ece Sf:'F abordado, ma de governo que o
Está certo o senhor Certo- "lidn�rI sindicalista PMDB quer impor ao I

Zigmar Raeder quanto andou pichando .certo e· País.. Verdade seja dita,
ao que. disse nesta folh� ducandário da city, por- há receios de ambos· Os _

semana 'p�sSiida., Ja�agua que o proíessor de um lados. Do' lado dos quédo Sul
.:
e uma c�dade de seus filhos (ou filha) querem o parlamenta

p.rogressista, uma CIdade mandou que o men.ino rismo, de que ° Governo,
: rica _;m trabalh,o,. na (a), vendesse um�s !I��s irá fechar ainda, maís os
,produçao "de riquezas, cujo produto rev:erltêr�a! cofres fedc raís aos, Esta
qu�, se projeta .cada, v_e_z em favo�, �!p. �?ras, da es· dos e Mlln�cípios que 'os

m�Is' nO cenano econo: cola..O !.I;!�r.. �ntendeu c-ons\t�tui'Clltf:C; Javoráve�s
mICO do .Estatlo e do PaIS �e rIfa ê prOIbIda

. P?r ao regime parlamentaris-
,Mas �sta I-�aga�do cedo le�, e o fato çO�S,tltUIa ta rep:resenti'lID � Do lado
demaIS ,o onu", de seu m�u exemplo pa�a, a,s dos pT�:;eidencialH;tasl,
progresso, ('m termos, de cnanças. Em segUIda 1I- além desse 'receio, da ou-,
toda s?rte de 'ab�sos que de,rou uma horda de ma· tra ala, o medo de qUe o

certa� �ssoas SE- acham mfestantes pr e vl� a- parlamentarismo vilngue
no dlr:�to. �e

.

per�trar, mente, ,i(;mbr�aga!dos. e eles venhatri a' perder
.

d:sresP�lta,Jd�. a, leI, ,a �ara PQd�rp.m _ grItar m,e·. os empregos arranjados .

o ,del�L e os oIre�to_s ?� IJ)or e, malS alto, e, sam para familiares e cupinterceIros. A omlssao SlS· com: ,eles em passeata de chas portiCOS.
�€mática' drfs pais desses ,�rotesto pelas ruas da (ci- _ co�� r:!, minha' se.
Jovens qu�, fazem, das- oad�, manuou que 1m· nhora? E o povo; onde
,ruas centrél<lE �a cldaqe pedIssem o acesso de entra' nissol

.

'" ver�adeiras' :pistas' de �r�balhªdor�s às f�bricas _"0 p')�o? O;a '0 po·cornda, 'Iue abu,sam _ � fQl ao e:x;tfl:'wo. da sabo� va"! ,_ Já ö dizia o. Ge-
desprezam, os �'idad)aos tagern, COfltra ,o ,abaste�I· ttilio Vargas, sabia?
com suas �ropelIas alta�, m�nto de ofnergI,a ,e1:- Quem IDôndou votar
hOras da madrugada, e trica de uma mdustrra nos "hC'l''O;�''I...

'

por 'dêma's lamentável, em GU6;ramÍliID! mandou
e certamentt' SÓ encontra que os "?revistas" deso- _x_Lx...x_

__----,

"

Conf�c,ções,��ueli Lida
, VesUndo bem Sen)loras e Crianças'

Vá confertr a mals variada coleçlo aproveitando
,áS vantag� do preço' e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. DeodoTO da Fonseca, nr· 1685
p. 72-0603 Jaragüá do St�l _ SC.

(oJa 2 Rua Reinaldo Rau, nO 530 _ 'F. 72-2911 -
Jaragu:á do Sal _ SC. J

ClilDClX
.

,

I

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968
\

Guaramirbn _'_
Rua '28 de Agosto; 1.33-4: _' F:.meo 73-0259

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PMDB: NOTA DE

ESCLAREClMENTO \

Em _
v rtude de

comeatános. envol-,
'vepdo o Partido do
Movimento DeIIiQCrá-
tíco Brasileire
,PM'DB _ de Jaragué

,

do �l, 'õ Co�o'
xecunve informa que:
1 _'0 PM]/B sempre
foi centrérío às práti-'
ea:� políttco-perttéärtas
dos órgãos ,stindiiClai,s;
2 _ Não existe nenhum

cOlfPP.im'sso. ou apoio
a qual.:Y'ler dos candi
datos

.

fi prssídêneía do
Síndícato do Vestuá-
r1'0'

.

. '�i1'!
, .

' �I

3 ., Alér-i de totalmen
"te �inprocedentes Je

desautor.zàdas _ Não
�São Verdadetres _ os

comentaucs de
.

diri!

gentes sindicais ao'

mumeípio que procu
ram desvirtuar as ver-

dadeiras fjnaI1icta&�s
dos partoos políticos,
confundindo polL1tica
partídäria com atuação
síndica" .

'

,

IVO KONELL,
Presãdente do Díretö-
rio Municipal' do
PMDB

'
.

Horário de verão

inicia dia 25/10

\-

Começará 'à zero hora
do dia 25 de outubro e

terminará à zàro hora de
2i' dê .íeveren o o horário

-,

.� de verão. ü decreto foi

assinado pelo presíden
te José. Sarney, A, partir
daquela. data, portanto,
os relógíes serão adian
tados em uma hera, O

objetivo, segundo o Mi
nistério das Minas e

(
E-

'ntrgia, é reduzir 'a' cargà
de consumo em horário
DR ponta. Com isto" o

,governo p retende evitar
concorrência entre" a ,e

nergía eensumída -nas re�
sídênetas, 1'10 Início da-
noite, e a-ruela utílízada>
i-:elas�indústr�as que na-·

, qUéle horário ainda estão
em funciQnamentO.:

..,'.', ,".,,,
LEVE A JARAGUA PARA SUA CASA'

Nosso� produtos: Toalhas de ,Mesa, Panos dê

Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuârio; estão

disponíveis no Posto de Vendas sito a BR. 280",

Km 54 - Guaramiriln.

JARAGl,Ll\ FABRL .SA.

.JUlZO DE ,DIREITO DA: COMARCA
JARAGUA DO� SUL
\.'

/

••0 Dontor Júl!io César Knol], Juiz Substítuto �.

em Exetcteio na I' Vara da Comarca de Jara

g�á do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei; Etc.... ,

FAZ SABER a 'todos quantos o presente
edital, de citação" com o prazo de (:>'0) dias, ví
rem ati dele conhecimento. tiverem e ínteressar

possa, que 'PQr parte de MANFRE'DO SCHAL
DACH e ILCA SCHALDACH, brasileiros, casa

dos. residentes e domiciliados à Rua' Roberto
Seidel s/n, nesta Comarca, Corupá, através, de
seu bastante procurador, advogado, 'Dr. Alci
des Cardoso, foi requerida a ação de USUCA
PJÄQ N° 11.024, para aquisição do seguinte
imóvel: _ uma áI'eQ. de terra sem denominação
COlU a� metragem quadrada de 16.500,OQin2,
com as segumtes dívísas e confrontações:
Fundos: em, uma 'linha sinuosa -cem 494,75m,
com o Rio denominado' Rio Novo, faze-ndo -íren
te com terras .dos suplicantes ou melhor' de E

valdo Schaldach com 405,OOm. DESPACHO DE �

FLS. 08� ..,. Designo o día 29/outubro/ 1981, às
14:00hs para ter lugar a audiência anterior
Rlente '(designada, cumpridas as' demaís de),' di
go, preliminar. POl' mandado" rntimem-se as

testemunhas arrojsdas, cstando-se aquele em

cujo
.

nome estiver transcrito o imóvel Os seus
\ ccntrontantes e o M.P., por edital, os réus au

'sentes, incertos e desconhecidos, com o prazo -,

de 20 dias, Cíentifique-se, por carta AR, para
Os fins do §2°, ínciso Il, do art , 942' do CPC,
os representantes da Fazenda Pública, da União
d'J Estado e do Município. ,JS. 18/agosto/ 1987
(as) JÚLIO' CÉSAR KNQLL .,.. Juiz Substituto
em exercício. E, para, que chegue ao conheci
mento de todos Os ínteressados ausentes, 'in

certo's 'e desconhecidos, Ioí expedido º presente
edital, que será publicado na forma

.

da leí CÊ!

afixado no locai de costume, às portas do Fó
rum, correndo o prazo de 15 días, para contesta
rein, querendo, à. contar da sentença que justi
ficar a posse, sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores.
Dado e passado nesta. cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do
aDO de 1981. Eu, (Adolpho Mahfud) Escrivão
Judicial: o subscrevi'.

JÚLIO CÉSAR KNOLL
Juiz Substituto em exercicio

Escritório Contábil' Barni
Oferecemos serviço' de contabilidade em

geral e essessorta especial às micro, e peque
nas empresas. Desconto de 20% à. essociados
'da AMEVI.

'

Rua Venâncio da Sllva Porto, 331 _ Ao lado da
.�

Comercial Flol'llaDl '

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURIJ;;LO BARRETO DE AZEVEDO'

ADVOGADOS

'Direito Civil _' Criminal _ Comercial'

Trabalhista _ Esportivo
Novo endereço _ Mar. .Deedoro da �Dleea

� 97 _ Saía 'I

,

e

LTDA.

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72-2'21
... CRECI 643-J�

VIINDE

Uma casa em alvenaria com área dp Z50,OOm2,
edíftçada em terreno de 1. :,13m2 na RUa Le
opoldo Manke .próx.. .ao Clube Beíre-Río ,

.

Um terreno com ál'ea'de '567 ,50m2 na Rua Con
rado RIegel próx. lateral Mal. Deodoro .•
.Um. terreno com área dé 2.060m:. na Rua Joín-
ville BR próx. Portal

'

-

Um terreno com área de 208,00m? na Rua Joín-
vi11e BR próx. .trevo -de Schroeder

,

Um terreno com área de 840m2 na Rua 25
. de'

julho próx , Trevo da Ilha da Figueira V. Nova
Um terreno com área de 2. 2::'O,OOm2 na Rua CeI.
Procópio Gomes de Oliveira, próx, Máquinas
Pamac. ' ,

Uma, casa de, alvenaria em- construção na Rua
Max Wilhelm, 'com área ds 350,OOm2, próx.
Pebid&s Max Wilhelm.

"_,_ :.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ADVOGADA-
\ Dra, Aurilene ·M. Buzzi

,I " . .

Questões de terras' - acidentes de transito - In
. ventários .:. cobrançaS. e

_

advocacia em geraL,
R!la l!.einöldo Rau, 86 - sala 4 �. Fone }2-27-11

Escritório Cooti'bU Garcià
-

'CRC-SC sob n9 0075

Escl1las' fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa_

/

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

PERSIlUiAS • BOX li ES!). DE ALUmiitlO ","

'ie... ', 'PERFL/EX
RUAJOINVILLE, 1839· jARAGUA 0'0 SUL. sc

FONE: 10473172� �

Persianas horizontais
-

,e verticais,
, ,'box para banheiros, ( .-

divisões, toldos, portas' sanfonadas, esquadrfas
. e cercas em aluminib.

'

Consulte-nos! Fone '12-0995

ESCRITÓRIO JURlDlCO

,: José' A,lberlo
.:

�Barbosa -

.

Alexa;odre DeUagiustioa Barbosa
. ('.' -

<, A DV Ó G .� n o-s

Rua, João Marc(!tt,o 11. 13 ...;. 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

SUBA NA HONDA

eHE GOU A

. El'i(.TRE NESTA HON D A DA MENEGOTTI

MOTOSÉSAIA PILOTANDOA SUA MAQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodoyia BR-280)

Fone 72-2tJ99. _ Jàraguá do Sul _:. SC.
i:

_ ••__���_::>:�..,r�.,;tJn:·_-_" "_�
.

"\

'XR3
'f

no apenas com a mão de

1obre ., �COII.lq .o ,RMilry
busca. recursos junto, a

seus assccíados bem -co- /,

rno em empresas e
, pes-

e

soas físicas, para adquí-
"UnJ;dos- ,para servír, de-dicados. à pa�"

rir tais vacinas € dístrí-:
bní-Ias -g.r(ltuitamente;

,

a

DOENÇAS .INFECTO _ cedas pelo Programa Receita Federal mostrou-
CONTAGIOSAS: "Pólio 'P�US"t deverão es- se sensível ao movímen-

. IMUNJZAÇÄO
.

"tat erradlcadas da 'face tá :rotário; baixando. a
,

Jamais um clube de 'da terra, "segundo proje- Portaria' Ministerial nO

serviço .a!:suII).iu compro- ções de técnicos espeéí- ;371,. die - 29 ,07.87, que
mísso de tamanha enver- alizados' no assunto. permite- que as ',doações
gadura come a- que as- DOAÇÖES DE VA.CINAS:, :e't'e)tivamente' . l'1ealli.iada( ,

sumiu o Rotery Interna- DEDUÇÄO DO l.lt., eíitívamente reelízadas"
tional, na erradicação da A ' Fundação Rotána em favor - doS

.

Rotarys
políomíeltte, o sarampo, tem ímportãncía" funda- Club s cio Brasil para cus

difeteria, coqueluche, té- mental na Campanha tear' a aquisição de va

tano .e tuberculose" ,'''Pólio Plus" pois é ela' cínas, conforme ,convênio
,
No Brasil, a Fundação que fomece as .vacínas, existente com o Ministé

Rotaria 'espera até o 'por i'I!!terroédio da Fun- río da Saúde, doreão ser

ano de 1990., -daqui três dação Pan-amerícana de ser abati/das da renda
.anos, ímunízor

"

um total Saúde e o nosso Pais:, a bruta �e pessoas físicas

aproximado de 25 milhões recebe através dêss� ór- e deduzidas como despe
de cri;:mças contra todas '_gão que a dístrtbuí pelo' sas operêcíonais das pes-
;iS

'. noenças enumeradas Min � da Saúde aos' ór- soas. jurídicas.
linhas acuna:

.,
gãos estadueis, atlingin-: Parabéns aes Rotarjip-

',Como �E> trete de uma do. pelos Postos de Saú- nos-sagora maís dó que
campanha 'a n+vel. mun- ,de .a .todos os rincõés da nunca devemos )lOS enga

dial, as ímunízações, - até Pátria' brasüeíra. É ver- jar, à Campanha' "POLIO
, aqüela cuJa .devem i;lti�- dade que a prcpaganda PLUS".· QIÜllquer cbnr
gir a 40ft milhões �e cri- oficial I não, divulga esta tribuíção terá Isenção do
ancas, ,!e medo a que, partículanedade, o que Imposto de Renda.
no ano 2005,' cue é quan leva a crer qua é o clu-: As' cnancas" brasíleíras
do o Rotary lntemano- be de serviço que está confiam em nós,' não as,

nal comemorará um sé� se imiscuindo em tão re- decepcionemos)
,

culo de existência, as 'lev�nt� campanha, quan-1Da COmissão -de. Relá-'
doenças ihfectQ-conta��o- do na verdade é o con- ções Públicas 'do r�ri-
sas Já enumeradas, ata- trario, entrando

�

o gover tO 465 _

� 1987/88)
.

'- INFORMATIVO ROTARlO
..

• O Qual!o-Meia-
� CIDCO

Clínica . Veterinária
SCHWElTZER

'DR.' WALDÉMAR

Clínica de 'pequenos' e grandes enímaís, cirurgias,' vacínações,
-

.raío . x, intemamentós, boutíque,
'

RUa Jolt;lv11le, n9 1.178, (em, frente ao Supermercado Brei�aupt)
....... �_ Pone 1":·25'48 _ Jaraguá dO_ Sul � Sà-nta Catài.ina' :'

. acelere�
.

a sua, .emoção

(-�
Av. -Mal,. De,odoro, nO', 158

/

Jaraguá 'do .sullSC;Fone8 72-1777, 72-1995 e 72-2614

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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••A· Hlst6da .; DoMa geate DIe pode ficar· &6 Da saudade" ,

o Passado seS é JmportaBt� se o seu tempo fo1 bem empregado.

Barlo . de ItB:pocJa
CORREIO DO· POVO
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tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2SO-1araguá do SttI-SC
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.Assinatura para larep do Sul Cz$ 400,00
()uUlas ci<ÍadeI .••••• � •••••••.••

'

•••••' Cz$ 5.00,00
N'úmero Avuleo C.z$·· 8,00,
Núniero Atrasado Cz$ 12,00

•

RepreseDtantel. eredendadoa: Pereira de Souza &Cia.
,

Ltda, Tábula VeícUÍOs dei ComUnicação SIC Ltda. e Pro-

pal Propaganda. Representações Ltda.
-

. Este Jornal 6 auodado a
-

ADJORl/SC e ABRAJOIR

Relojoaria· AV·ENIDA
As mais finas IUgestões para presentes,

- jóias, relógieis, violões, troféus, /
meaathàs e attigo. de pratária estio na-

RELOJOARIA AVENIDA·

Nà MaredaaI ... GetáDo Varp.
.

, Funilaria Jaraguá Ltda.
. \ , �-,

Calhas para todas as finalidádea

·-'letra tablb6Dl aqDecedOl'tl •

eBqIa 10.....
Rua Pelipe Schmidt, 27' - Poile 72-0448

«:1= .... .

. CANARINHO
.

.

�IAÇÃO CANARINHO-LTDA.
c P!ograme bem �s suas .�,agens de. férias .e.

recreação. A "Canarinho'· coloca à sua dIS

posição 08 ·modemos e confortáveis/ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone' 72-1422

TUBO DE· POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA)

-

TUBOS SANTA HI;LENA LTDA.
:

.

.
. .,.

. FÁBRICA: 'RUA JOINVILLE, 1016- FONE (0473) 72'1101
.

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMI'$.ge-fONE (0473)72·0066

JARAGuA 00 SUL- SC
.

.':"
I

Foto L·o s s
Fot�raflas ..:. equipamentos de clne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 _ Fone 12-0181

Lanznaster
fi HORA DE BRILHAR

Jóias, r�lógios, alianças e

presentes finos é com a nova·

_
.... L_A N Z NAS, T E R

Marechal Deodoro, 391 .... J�raguá do Sul.

-

CONFIRA j\ HISTORIA ...

.....HA 57 .ANOS manàrío
.

de Santa Cate- mando Falcão, v\ce-lider
'"'" Em 1930, passava-se rina". Na edição nO 585, da maioria, do PSD cea-

,

. um caso no lugar río de 23.08 30 "a bem da rense, achava que com a

Preto, entre Metra e São verdade, e)l� foi com to- força numéríea .suäçíente
Bento, relaclonado com a das as honras do es- poderia levar o projeto

:

construção dç. Usina' do tylo, toquà de 'tambor e adlante, FiS. 'o receio

Bracínho, em Jaraguá. corneta, posto por nós, que exístía entre o PSD
Em resumo se. dizia que nQ olho da

.
rua". Des- era o de enírenter o elei

um colono de nome Eri- conhecemos as causas de torado nas u�n�s,· ".medi
eh Quast, alemão, mora- tão destemperada nota ante . uma eleição lImpa.
dor em Rir. Preto 'era desabafo.

. . •••HA 22 ANOS
.
acusado com cút ros de :

•••HA 40 ANOS·
_ Em 19&5, era instala-

cortar -fíos condutores de - Em 1947, o Clube Ri- da em Schrocder 'UIIla
energia elétLica, _

o que pico Jaraguá, anunciava Junta de : Alistamento
levou o dr. Chefe de Po- para 14 de Setembro MílUar. O 7.'tn. Flerdi� ,

lícía a determmar ao de graudes corridas,' onde nando Píske represente
legado de Joinville, sr. pa*ic,ipavam diversos I ve o COmandante do 130
capitão Trogilío de ·Mel- animais de Joínvílle e B.C., 'f:,tlanc.Jo o Pref ,

lo, prender o, acusado e Jaraguá, já registrados. Paulo Rtiberto Gneipél e
refazer as ligações., In- As 10 hs _ Serelepe x osr. ver�v. Schmöckel
terrogac;lo; o sr.: Erich ]'l1lra ;Y'ei.;ma,' 500 ,�., "que enalteceu o ·signifi
Ouast demenstreu que valor Cr$ 50000; 14 hs cativo ate, que repre
havia ,uma desíntelígên- - Papagaio X Merím, 400 senta maís um passo eIQ.·
cia com 'a A.E.G., por ms ., valer Cr$ 4.000,00 direção da perfeíta auto
motivo de fornecimento e às 16 hs c; Papagaio x· nomia municípal , "Além
de madeírà, que a firma Mariposa, 40n ms .. - va- de muitos populares, 'a
alemã se recusara de pe- lar de Cr$ 4,000,00. Os presença de Manoel Luiz
gar. E maís: embora a carreírístas e (IS .aficcío- da Silva,· Repres. do
AEG tivesse uma estrada nados 'comparecíem em Pref , de Jaraguá, Ger-'
por. onde trafegar com massa na rata que )loje mano Müller, Juiz de
seus caminhões, esta; pa- é a rua que. sai do bair- Paz, Ludgere Tepassé,
ra encurtar <y

,
caminho, ro Água Verde e, dá na EScrivão de Paz, Coman

poupando tempO, e gaso- êntrada da alameda que dante do Destacamento·
lina, servta-ss de uma conduz. à· FERJ � P()lJi�l, Cabo ArC!jde�
balsa de propriedade do - R.H. Waídner; Pas- Valentim Kuzawa, Sra.
COlOIllO 'pala passagem tor da Comumdade E- Virginia de Souza Meier
de um outro lãdo de seu vangélica Luterana de represo de Pe. Matias
próprio terreno, _ que é Jaraguá do Sul, 'fazia um Stein, Vigário' de Guara
atravessado pelo Rio dhamado à ,populaçii'0l mirIm,

.

Prof.. Arlindo
PretO. Coo:íQ' repr-esália com relação ao S.E.F�_ Schaeffer, repT�s.. PaS"
à fa�ta de pagamento que Socorro à Europá

_

Fa- to,r Walfiemar Ra'imann
lhe era devido, proibiu m1n� COm o objetivo de Carlos Zf'rbien, Del.
a passagem dos cami- ver fe�ize .. tOdos os nos- Aux. de Polícia; Adolfo
nhões da Ap'G pelo ter- sos semelhantes qUê.. na Bartei, Artur 'Veiss, 0-
reno e pela .baJSa, dando Europa, ainqa Sofriam' os tou Pesc.hk�. Gustavo
a empresa (irdens aos efeitos da . �vaStadjo�a Streit, Quo Peschke,· Al"
motoristas' que continu- guerra. O� pacotes en- fredo Pasoie (> Hadelin
assem ,passant�n. O colo- dereçados do S.E.F. _' Fritzke'. O �Prefeito re
no Erich Quast aventu- NATAL a parentes e a- cebia ós cOnvdados pa
rou-Se a ir à São Bento a migos deviam ebedecer ra um alxr.cço nO Senn.
procura d'? um bom ad- para Os pacotes individu- gueil.ra, Bar, Restauranlte
vogado. O -jurista moS" ais, e hélvia endereço e Churrasc�rià de propr.trou-Ihe o respectivo ar- para encamihhar. :.. de Wolf�aDg Voigl.,
tigo· da C('n�tj;Mção, •••HA, 30 .ANOS' I

Ó, .HA. 10 ANOS
que 'garante a. todo e

� Em 1951, fervia o _ Em 1977 �era ativado'
qualquer um a 'P9SSe e ,caldeirão pOlitico· do PSD o Posto n(i 4, da Polícia.
,defesa do -que for, seu com relarão

.

à reforma !RodjoV'iári'a Es'tadua� em·
aconselhandO-O à apre-) da te1· eleiitoral vi,goran- Guaramirim que ätuaria
ender os caminhões caso te. Benedito· ValadareS nas rodOVIaS Jaraguá do

voltassem. a . passa� � na (PSD mineiro) afirmava Sul _Guaran.:irim....BRH01,
balsa. E ii AE� nao so-

que sem reforma, nãO Blumenau _ ��ssaranb:Ou outro cammho qu� iria conseguir votos pa- duba ,_ Guara!1l11lm. e

:p.�o o �e pagar a sua dI" ra nnguêm O' que
.

fez B�-101 atá o p{lrtp
..

de·
VIda e. acertar

_

detalhes
com qu,e Vieira de Mel- Sao FranCl&ç-v do Sul.

,daquela paSsagem" parra. lo lider da maioriá· a- ..... O Coroo de Bombel
!;ie favorecer da economia crecentasse um sub'stitu-· ros voluntârks de, Ja
que q.ueria· tirar à força. tivo na projeto de Mar- raguá 40 Sul tmha nova

.... O Pr�f. Robe�t Por:_I?-- tins Rodrigues. A· tJDN di.'r�ori!i.
.

PIes. Raul
dorfer saia �a re�.�çao entretanto, continuava Dl.'ie§sen, VICcl Di. Ale
da parte alema do ' COr- inabalávél em seú propó- xander Qsc;a Secr. Geral
reio do po�o" e .ma�ifes 'Sito de luta contra qual- Adol!ir Jark. 1" Secr

�tava a. um Jorna� de Blu-
quer.modificação, segun- Gerd Edgar Baumet, 2

menau que 1:1xara o do o Úep. Afonso Ari- Secr. Wande�: We�ge,
carg� por �ua -Ivre e ex-

nos, que adotaria todos lieS. Geral JoaQ Batls�a
IX'nt�neél: <10nt�de, fazen-

os recursos para impedir Prim, 1° T�s. Man?
dQ 'OOllSIderaçoes, o�tr1aS a modiJi,:éiÇâo. indo· até Rassweiler 2° !les. Tar�I-.

, que i�rit�ra� '.
q. dIretor a obstruç�Q, para, conse- sio Küster .� pir. SQclal

do heJe malS antigO se-
guir o :;en, intento. Ar- José Carlos N�ves.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_E_sta_iários da_ ESG' visUam Jara_uá do Sul
Um grupo de 33 ínte-

:grantes da Escola Supe
rior de Guerra, da l\Ur
ma \!illa-lLobos 1987, na

.terceíra viagem 'de
'

estu
cios, esteve segunda-feira
em vísítr ao GÍ'úpö WEG
em Jaraguâ do Sul. A

companham
'

a referida
turma 26 membros do

Corpo �rm�nente da
ESG, entI'e os quaís o

Brigadeiro. do Ar Volneí
Monclaro Ména Barreto '

e o General de Brigada
-Acrísío FiguEira, diretor
do CAEPE [Curso ç}e AI

tos Estudos d� política e

ESitratégia) � es�agiáJ.iiOS
do CEMCFA (Curso de
Estado Maior e Comando
-das Forças -Armadas). A

(1!uFma Vfíla-Lobos é

composta 'por 1'31 estagi
ários (81, civis' e 50 mílí-:

, tar��),;: sendo 111 no CA-

- -,

'.

. ;BPE e 2� no CEMCFA.
Cerca .da metad� da tur-'
ma está visitando a re

gião Sul. dividida em

dois grupos, um dos quaís
esteve em Jaraguá do
Sul.
Na WT:G os visitantes

ds�istiram o filme =rota
traçada", ouviram depoí
.mento do empresärío
Eggon João da 'Silva,

partiicdparam de debates
'

questionaram o dirige,n..\
te índustnal, vísítaram'
os parques fabris do con

gromerado. O diretor da

viagem, Brrgad'firo vei
nei, foi agraciado com a

comenda n- 2 da WEG.

enq-qanto qu= o empresá
rio visitado' recebeu uma

placa registranro, a .vísí
to.
CICLO DE ESTUDOS,
O proíessor Victor

Fernando Sasse dará se

�ünda-feira, üa 21, a

coníerênota sobre Ação
Governamental. no 10
Ciclo de Estudos da Po
�rtica e Estratégia Na
cional, que S:f reelíze no

auditório do prédio da
direção g�ral (10 Grupo
Vv'eg, promovido pela
ACIJS, através da
ADESG.

'Posto 'de Vendas Marcatto
Cha.,.. liODál, �1r... �, 1110118,

, bermudas e, cordas.

EiD frente • f4b1'1ca. Amplo estacionamento.

,

"

FURGOES, WRGOES ISOTERMICOS E FRIGORlFICOS
.

Jaragu' Es'V1erdo Rua 9r. Enne<, Fermi, 113 • Fone 72-l077

Jft NÕS�:temos tudo �",

para.a radara todos.
_'. '.Ven aconbecer

.1,;alinha'Chevrolet '87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet

.

87, a maís completa do mercado,
, NôI temos o carro que você necéssita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o que existe, de melhort. Monza. Caravan, Opala,

.

. Diplomata, Chevette ou Marajö. .'

, Veja de perto as novidades e as vàntagens, além dos planos de
-

"

financiamento facilitados.

[I]

OPPU'S,
.r: ',·Vídeo Clube:e Locadora

,
'

" �
,

. ,"
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ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE

O ,NETI conclui mais 'um curso

o clichê mostra a a

bertura do Curso "Atua
lização .em DireitO Pú
blico", mostrando a me

sa: o Prüf, Júlio Wig
gers, Dir. de Apoio de

Extensão, a Coordenadora

do NETII, Prof. Neusa,
o Pró-Reitor Ailtonrp
Díomãrío- de Queiroz e .0

Prof. Daniel Barreto,
Prof. de Dir. Internacio
nal Público.

�mDíendörfer Com,ércio de. Velculös ltda.
Av. Mal. Deodo,?557 Fontl.,72·0655 ti 72-0060, - Ja,aguá do SUI.SC:'

Dílma Morfim Delfine,
Eugênio

-

Victor Schmö
ekel, Elfriede Pauline
Kalvelage, Elmar Rudel
ro Heíneck, Francisca
Guílhérme Cardoso, 1-
guatenlira Fontes, Ilza
Müller - Llorente Gonzá
lez, Jarbas de' Oliveira
Gomes, João Alceu Ra
mos, Káti.a Rangel, Luiz
Roberto' Prudêncio, Mar
colina, Costa Carvalho,
Maria Viggänigo Martins
Mário Zunino, Maria Ar
gentina da Silva. Maurl
lia Vieira. Manoel Alfre
do Barbosa, Marialva da
Silva Góes, Margareth'
Niehues de Farias Schu
tel, Neusa Almeida da
Silva, Olga de Souto
Goulart, Olavo Cyríllo
Pereira, Parkash Teneja,
RÓbS/On Carlos Ferreira,
Roamarta Bíttencourt Re

jane Maria Bertolí. Síl
via dos Passes Plnhei=
ro San: 1 d a Maria
de Bittencourt Vi-

eira, Wal'kliria Cordeiro,
Richter, :Walda l"eske e

Wilsom Vergílio Real
Rabelo. Em carta círcu-

Os partlcipsntes do lar de 26 de agosto úl-

Curso fo-am os seguintes: timo, o NETI abre um

Alcina dos Santos, Alvi-, novo leque ,de, ofertas
na Niehues dE', Farias, para os- próxímos .

se

Alvim Scbroeder, Alíce / mestres letivos. já sstan

Goulart pTudêncio, Auro- do em organizaçãO ainda
ra Goulart, Catarina Ma- para o corrente ano, cur

'ria Silveira dos _ Santos, sos: a Santa Catarina na ,

Dimas Candida Waltrick década de 80 e b) _ Prí

Durval da Silva'Amorim melros . Socorros.

o NEl1 _ Núcleo de
Estudos d.v Terceira Ida
de acaba 'de concluír
maís um.Curso, organiza
do pela COordenadora
do Núcleo,

,

Prof. Neusa
Mendes Guedes, com um

ínteressante prcgrama .de
Direito Internacronal PÚ
blico, a cargo' dO Piof,
.Daníel Barreto'. Direito
Constítucäonal a cargo
co Prof , Clovis de Souto'

Goulart: Programa de
Direito do Mcnor, pelo
Proí. Nuno de Campos
e Atualização em Direi
to Público _ programa
de Direito Penal, pelo
Prof. Edmundc Bastos.

,·Folo Piazera

Os alunos, eo apresen
tarem o Rf�!átório pes
soal; receberam o Cer
tificado de ParticiPante,
regiStrado no Departa
mento de Apoio à, Exten

são da pr:(,Reitoria' de

pesquisas e Extensão, da
Universidade Federal de
S. Catarina, em solem
dade realizada no -día 4
de agasta de 1981.'

FOTO _ SOM e VIDEO
Av., M�. Deodoro 252 _ Fone 72-0211.

_

,

' LANÇAMENTOS, DA, ,SEMANÄ
.

Xou d.-, Xuxa (Infantil) _". Sem PeJ(iãp (Aventur�t 'Dequen,' Loja dos HorroreS (CC'Ulédia)·; ,?,imes
do Coração (Drapla) ..... Croêodilo. Dunqee (Aye:pl.Com) ."., ..A Longa sexta-feira �anta (Poli��al) -

Clt1,be .00& Homens (drama) _:; Três Amigos (Çoméqia) _ Sangue de Caçador (Ave:p.tura) -

.Ori,ç!o para Um selv�gem (AventUla) _ Jornada ri'lS Ebfrelas- �V (Ficção) '_ ,Garotas ,Modernas

-(C.omédia) .
Do�s -mras em

_ Aputoß (Policial� - ,1h� .
Káldred '(Terror) - Corpo'Mágico (Pornô),

,eo Em Busca dO Prazer (pomô).
' ,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fanfarras:
,

,

campeo,nato, será
-------

no Baependi
troféus. O nível do Cam
peonato deverá Ser ex
celente acredite o Secre
tário de Educaçãc e Cul
tura, entusiasmado com

a receptividade e com o

epoio que a empresa
Feijão Instrumentos Mu
s'caís, de S. Paulo, ga
rantiu, de ceder vários'
instrumentos para sor
teio entre as corporações
partícípantes ,

'

Faça ou renove a sua ,

assinatura do
"Correio do Povo"

Você é especial para nós.

O 3° Campeonato Re- ependí , A íntörmação é
gional de Fanfarras- de do secretáno de Educa
Jeraguá do �ul, a partir ção, Cultura, Esporte e,

'deste ano, sera realízado. 1'urismo, Baldumo Rau-]
!.:O Estádio rMii� Wilhelm lino, q�ß prevê um gran
.�(l ,Clube. 'Atlético Ba- de número de concorren-

( tes, a contar pelas soli-
citações de, regulamento
que têm recebido, cujas
Inscrições, já abertas vão
até o dia 2:> de outubro .

-Partlciparão a, catego
ria âspírante, fanfarra
simples, ; fanfarras com 1
pisto e fanfarra especial.
.A premtacão, pela. -(lr
dem, será de. Cz$ 5 mil,
Cz$ tO mil. Cz$ 15 mil e
Cz$ 20 mil, além dos

o presi'rieste {Ia AME
VI até então, João Pedro
�teinbach, relatou. as' a-:
tividades da !:lUa adminis
tração, de�tacando a ob

tenção da iSE.Dção .

do
ISS 'pah aS.mIcroempre
sas no munidpio.e o pr�
sidente eleito, paulo .,P:
demir Flori.anl, dis$e que
buscará fortalecer e pro
Jetar a Associação atra:
vós da união da Classe.
Plorlani participou

'

no

dia '18, em Curitiba, do
2° Encontro Naciopál de
Micro e Pequena Empre-

'

�,nas d!ependênc�as dia
,A6se�blé1â lkgl&rratiV'B
do Paraná.

IIiTERIM,OYEIS
-I,ntermediá'ria' de'
'Imóve'is� Lida.

Paulo Flariani
.

é
" .

eleito preSidente
da AMEVI

Em' assembléia realiza
da día 10,. a Associação
Comercia). e índustríal
da MicIO e Pequena Em

presa do Vale- do Itapo
c.u.::.AMEVI, elegeu- a·

sua nova diretoria para
biênio 91/89. Assumiu a

presídência da' AMEíV)
Paulo Ademir Floriani, e

leito. também ne dia 4

,:vicert>re'ii:Jent�\ .da Fede

'�ação das - Assocíeções
de Micro t>, Pequenas Em

presas de SC-PAMPESC.
"

Nos demals cargos estão: .

více-presídenté M�oel
Osório .de C;:Ool,ilza, 1° se

cretário • Rosalvo João
Ohlweuler, 'lO secretärío.
Gustavo MRrtostzat; 1°
tesoureiro' João Pedro

Steínbach, 2'0 tesoureíro
Heínz ,!'Jan&kef· díretoría
técnica _' João Soeres :

Adolar João BertoU, Ed
son Müller e Cláudio

, Gilmaf.· Nai'loch. Conse
lho Fiscal '- Jaime Luka
chinskí, Acrr dós Santos
Valdir Ristow,

J

Lúcia
Bortolotti, Vilma r Vala
dares Barroso e Adílson
Füechter. '

"

-VINDE-
_ 1 casa de alvenarla com terreno de 600�2
sito à Rua Procópio Gomes de Oliveira
-:..1 terreno com 800m2 sito próximo ao Fórum

,. Loteamento Fenix
,

_ 1 'terrenö com 406m2 de frente pára o asfalto
de Corupá (ótimo ponto Comercial). �

.

_ 1 casa de .alvenarta com 10m? Jaraguá-Es
querdo _ próximo à Cerealista Urban� .

,I
,':"1 terreno com 400m2 em frente o GremlO Es

portívo
'

Juventus.

R. ioão Piccoli, 104 - fone 12":2111 - Jaragu' do Sul

. 5,OOm com mesma Rua, fundos' em s�oOm com

terras de Edgart Díerschnabel e Bernardo
H�ck. extremando pelo lado'direito tem

30,81m com terras dos próprios requerentes e

pelo lado esquerdo em 30,52m com terras de

Pua Projetada e -Ilárío Packer. DESPACHO DE

FLS. 60 verso: _ I _ l1rata-se de uma ação 'de

uaucapíão, requerida por Aty Carolino Fruet e

Outros. Compulsande-se os autos, constata-se
que a audiência de justificação prévía, j� rea

lizada, estava inquinada de nulidade, razao .pe-
,la qual de_ve a mesma ser anulada, c?mo, alIás,
requerido pelo. Dr. Promotor de Justiça, e ra-

.

tificado pelos' requerentes. Destarde, anulo a

audiência de ,fIs 34134v, eis que não foram ci

tados todos os confrontantes, designando a da
ta de 09 de outubro de 198?, às 10:00 hs, para
a renovação daquele ato processual. II _ Ci- /
tem-se pessoalmente, com a advertência contí
::la na 2" parte 'do art � 285, do CPC, aqueles em

cujo nome estiver transcrito o imóvel usucapi
endo -bem como os conünantes, pata compare
cerem, q�1\endo 'à audiência, fícando den\te�,

.

que o prazo pará oíerecímento de contestação
comecerä a fluir da intimação da, sentença que
considerar justificada a posse; II1 _ Determino

·

a citação editalícia, com �razo de ,20 .
(vinte)

días, de todos O:S' réus ausentes, incertos e
· desconhecídos, sendo que- a mesma é válida
para todos os atos cio processo: IV .... Cientifi-

·

quem-se por I carta, os re]i>resenta_!ltes d�S·. �a-
zendas Públicas da Uniã, Estado e MUDlCIplO;
V _ Defiro o pedido de fIs 59. VI - I - se

inclusive o representant� do Ministério Públi
co. J:S .. , e.m H>.03.8? (as) SORAYA NUNES
LINS\. _ Juiza Substituta em exercíciq. E, para
que ch�gue aQ conhecimento de todos o�. !nte
ressados ausentes, inê.ertos ou

/ desconhecIdos,
foi expedido o presente edital, que será. pu
blicado na forma da lei e afixado nO local de
ccstume,' no átrio do Fórum, correndo o prazo
de '15 dias, para contestarem, querendo, a con

tRr da sentença que justificar a posse, sob

pnna de serem tidos como verdadeiros Os fatos
alegadoS pelos autores. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e três c;lias
do mês de março de 1987. Eu, (Adolpho Mah
fUd), EscrivãO Judicial, o subscrevi.

AR1'!UR JENICHEN FILHO
Juiz de Direito em exercido'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA 00 SUL

'

EDITAL DE' CITAÇÃO
O DOutor Artur Jenichen Filho _ Juiz de Dí

reíto em Bxerçícío na I� Vara da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina�' na
forma da Lei,' etc •••

FAZ SABER todos quantos o presente edital
de citação Com o prazo' de vinte (20) días, ví
rem ou dele conhecimento tiverem e ínteressar
possa, que por parte de ARY CAROLINO FRUET\
bresileiro, casado, e si esposa 1J,!KLA GUMZ·
FRUET, brasileira, casada, residentes 'e domící
ados à. Rua Julio Tavares da Cunha Mello nO
145, nesta cidade e Comarca; ILÁRIQ PA�
CKER, e ELVIRA PACKER, brasileitos,� casados,
residentes e domicílíados à Rua Julio Tavares :

da CunhaMello nO 1'22, nesta cidade
-

e
' Comarca

EÍ LEONARDO OLINGER E PAULA MARIA O
'LlNGER, brasileiros, casados, residentes e do
miciliados- à Rua 1!avares

/

da Cunha Mello, n?
150, nesta cidade e Comarca, através de seu

,

bastante procurador, advogado Dr. Humberto
Pradi, roi requerida A�ÃO·DE USUCAPIÃO
N9 9.435, para aquisição do seguínta ímóvelt.,
ARY CAROLINa . FRUET E TEKLA GUMZ
FRUE'r, .uma área de terras de 30S,20m2 (trezen
tos e cinco virgula vinte metros quadrados), lo
calizada nesta Comarca, na Rua J87 � Júlio
Tavares da Cunha Mello, fazendo frente em

.

10,00m commesma Rua; fundos em 10,00m com

tf'rras' de CarloS A., Salai é Orlando Eggert ex
tremando pelQ lado direito em 30,23m e pelo
lado esquerdo em 30,81m com terras dos pró
prios requerentes. ILÁRIO PACKER E ELVIRA
PACKER, uma área de terra -de 151,90m2 (cen
to e cinquenta e um virgula

.

noventa metros
quadrados), iocalizada nesta Comarca, na R1:la
187 _ ·Julio '!\avares da Cunha Mello, fazendo
frente em 5,OOm com mesma Rua, fundos em

5,OOm com terras de Bernardo Hanck e Edgart
Dierschnabel, extremando pelo lado direito em

10.52m com terras de Rua PFojetada e Leonar
do Ölinger e pelo lado esquerdo em :;O,23m
com ter.ras dos próprios requerentes � LEONAR-·
DO OLINGBR e PAULA MARIA OLlNGER"
uma área de terras de 153,30 (cento e cin

quenta e' três virgula trinta metros quadrados).
localizada; nesta Comarca, na Rua 187 _ Julio

, Tavares da Cunha Mello, fazendo frente em

,

I

/ ,�� ..

�- .... 'i.'..
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EST}ADO DE SANTACATARINA

, PREFEITURA MUNICIP.t\L DE JARAGUA DO SUL

, EDITtAL DE CUSTOS N° 29/87

�, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul: através da Secretaria
.

de Planejamento e. da Secil'ietaria de Obras e Viaç9.o, divulga pelo
presenteEdital os-cüstos relativos às obras de pavimentação à para
Telepípedo da' Rua '8R-Henrique Marquerdt e esclarees que Os valores
abaixo especifícados constituem, tributos estabelecidos' pelo Código

k : Tributário Munícípal e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de
.

1983, que versa sobre Contribuição de Melhoria, reguletnentada pelo
, Decreto N°, 9017'83; de 29 de dezembro de 1983, e é devína por todos
os proprietários dê imóveis beneficiados, por obras públícas.,

a) MBMORIAL DESCRITQVO DO pROJETÓ E CUSTO DÀS�ÓBRAS
As, .obres compreendem os seguintes srevíços técnicos e "Com ós cus
tos abaixo específícados:

, ÊLEMENTIOS QUANTIDADE P'. ' UNITÁRIO P. total
01 _ TERRAPLENAGEM: Escava-

2.560m2
,

50.764,80ção, carga, transporte
:02 = PAVIMEN'!PA,ÇÃO: _

'2-.1, _ Regularização é compactação
do sub-leito
2.2 ..:.... Base: Material de areíe, aquísí
Çã0 .de meteríeis e execução

'

2;3 _ Revestímentq; Paralelepípedo,
meío-fío, transporta e execução .

2.560m2 184,15 472,980,00
) 03:..... GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:

"·-3'.1 '- Tjubulac;:ão: aquisiçã'o de -

'

<, materiais e execução , ,,2.560m2 9::l,47 239.283,20
3,.2 _ Caíxas Coletoras:' aquisição de I '

materiais de"execução
'

2.560m2 8.85 22.656,00
SUB TIOTAL . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cz$ 893.542,40

, AIDMINIS'IíRA<;:Ä;O . f5%) ....•••••••• ô • • • • • • •• Cz$ 4,4.671,24
TOTAL - ;; .. '� ' Cz$ 938.219,52
04 _'CUSTO TOTlAL: 938.219,52 ,(Novecentos e trinta e oito mil, du
zentos e. dezenove cruzados e cinquenta e dois centavos).
4. 1 _ Área à pavimentar igua� 2. 560m2

_

4.2 _ Custo por m2 igual Cz$ 95'8;219,52 dividido 2.560 íguel Cz$ ..
. 366,4� (Trezentos e sessenta" e seis cruzados e quarenta e nOV'e cen-

. <tavos),
<

r"
'

.

b) DELlMITlJ\ÇÃO" DO TRECHO BENEFICIADO
,

", .:e: beneftcíado. O trecho da ma �8 _ Henrique Marquardt. a partir �

. ,do. SßU inicio no entroncamento com a rua 14 � 'Jorge Czerniewícz,
,

'

até ,Q pontilhão. '

,
'

,

c), CON1\RIBUIÇÃO D� MELHORIA _

r ,AContribuição de Melhoria será cobrada, por propriedade, levando-
se: em conta a testada dos mesmos. ,

",
-

FORMULA: Tiestada do lote multípãcado por 1/3 da largura do Ieíto
da rua multíplicade pelo custo do metro quadrado igual Custo '1'ptaL

r O r:ecölhimento do 1lrib�to será diretamente ao Tesouro Municipal.
'Pl'efeItúra M�nlCipal de Jaraguá do 'SuI, 18 de agost� de 1987 .'

"

DURVA.L VASEL ., Pi'efei.t� Municipal

19,83

2.560m2 5,66 14.489,60

2.S60m2 36,48 93.388,80

,�I.US:n:I)ES PÀN$TEIN _ Secretár'io de Planejamento'
.-

-

,- -.
,-

AFONSO, PIA,ZERA NETO _ Secretãrlo .de Obras e Viação

pAGINA 14

Lanchonete, Disoe,
�Lanches, 'refeições, bebidas, sorvetes e ponto

de encontro para um bate papo amigo. Quer.emos
servir bem. Aguardamos a SU-i visita .

Marechal Deodoro 507, _ defronte o Çoléglo
São Luis.

,__.-

Resta·�ra_te·· Ilaiara
AGORA SOB A DIREÇÃO DE

.

CARLINHOS EVALDO

Continuamos a dísposíção de todos, com
-

o
'

mesmo atendimento e novas opções. Atende-se'
de segunda' à sábado à noite.

�

Rua Expedícíonérío Gumercindo da .Sílva, 237
,

-

ComercíclFloriani �,
,

MAQUINAS 'E EQUIPAMENTOS"
'PARA ESCRITóRIO.

Assistência técnica de Máquinas de escrever,

calcular, Autentícederes, Caíxas Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de .obra. CONSUL-
TE-NOS.

,

Rua: VenAncio da SUva Porto, 353
Fone: 72-1492 _ Jaraguá do Sul.

'EI.ETROLAR
Com.ercial'\ de Peças ",lldl.-
ASsistência técnica em máquinas de costura

mdustríaís e' domésticas, peças, acessórios e agu-.
lhas em,geral.
Oferece também assistência técnica autorizada,

i em aparelhos Arno, Wallta, Britânia, Black &
n ,

Decker, faet, .GE, Betrolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do maís completo estoque de pe
ças e' acessöríes.

, Av. Mal. Deodoro. 1.3Õ9' _ Fone 72-2200
'

Jaraguá do Sul·SC
'

\ ,

. ,-

'C'ORREIO 00 POVO' /72-0091

PlANO
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A Comissão Muníc'pal
.de Esportes de Guarami
nm abriu segunda-feira,
die 14, o 8° Campeonato
Municipal de Futebol de
Salão 1981 _ cujas roda
das,· com três jogos, acon

tecem sempre nas segun
das e quintas-feiras à

noite, no Ginásio de Es

port.es "Prefeitc Rodolfo
Jahn". Dividido em . cin
co fases, num total, dé
60 partidas o Certame

deverá ser concluído no

dia 03 de dezembro, se

gundo· informações do
coordenador da CME,
Jáir Tomeün. DOze e

quipes disputam o Cam
peonato: Chave A :_ E
nerge, Kí-Kaska, Loja do
Atleta, Malhas. Fruet,
Padaria: Felipe e São Pe
dro: Chave B _ ARG,
Avaí, Poço Grande, Poli
solda, Prefeitura e Weg
Ouímíca.

Uoze equipes disputam em SchrDe�er
r Após a realização cÍo Grêmio romas.{�lli.

"

torneio início no dia 1
de setembro, na cancha
do Colégio Estadual Mi

guel Couto, em que sa

graram-se campeão e ví

ce, respectivamente, as

equipes. do Olímpico
"A"

-

e Veteranos, come

çou etetívamente no sá
bado, dta 12, o 'Iorneío

'Municipal de· Futebol de

Salão _ 1981, de Comís

são Municipal de Espor
tes de Schroeder . Doze

equ.ipes- participam . do

11o'rneio, estando na Cha

-ve A _ Veteranos, 0-

Iímpíco B, Coremaco,-
Fal'con, lntercontinerital,
e-�Juventus e

-

na Chave
B _' OlíruOlcO A. Inter

nacIonal, 'cruzeiro, Banr
deuantes Despal"tiva e

_J_ar_,,__g_u_á_d_O_SU_I__-,--S_e_m-:-an_a_.d....:e:...::.19--=a�2:::5:.._::de::._:s=et::e:.:m:.:b:::r.::ó....:d::.:e:-!.:19::8::..:7 _.:C�ORREIO DO POVO
----�--�--------------�--�-------------

Guara.in•.. e
.

SchrIeder inicim IS cantpeloatls de futebll de salãl

Atuaram na rodada í

naugural Juventus x' O
límpico B, Intercontinen
tal x Coremaco, Falcon
x 'Veteranos, Bandeären
tes x DesportiVã; Inter
nacional x Cruzeiro e o

limpico A. x Gr€mio '-110-
mesellí. A segunda roda-

. da do turno de classifi
cação tem programada!
as seguintes pàrt'das pa
ra este dia 19: no Colé·

gio Miguel COuto _ In
ternacional x Olímpico
A, Desportiva x Grêmio

'Iomasellí e BandeiJran
tes x Cruzeiro; na Bsco
la Braço do Sul, _ Vetera-

nos x Intercontinental,
Juventus x Falcon e Co-·

remaco x Olímpico B.

'VARZEANO: JOGOS. DECISIYOS DOMINGO

O 5° . C'lmpeopato Mu- de, tOlerância, Vila Len

TI,cipal V�rzeano de Fú" zi e Nova Aliança decl

tEbol da CME, que, ,não· dirão a última vaga da

teve' jogos ,I),Ú domingo Crave Rosa, na qual já

passado, o terá, no, en- está classificada a vtia-
� lanto, neste dié' 20. pela ção Canarini.lo.

manhã, válidas pela Cha-· Tbdos os jogoS serão

ve ' Brann, as partidas no EstádiO Max Wilhelm.

entre Santo Antonio x A última rodada da fase

Bngu, às
'

9 horas e, às semi-final acontece dia

10 horas. Santa Luzia x' 21 de setp.mbro. �ntre 0-

Estrada Nova, folgando o laria x Estrada Nova e

Ol�lfia. A tarde, às 14h ;:;anto Antonio x Santa"
. �Omin, com 15 'minutos tuzia. '"

COMEÇOU O 'TORNEIO DE BA:"iQUETEBOL

'A Lig:l Regional
- de ' vangélicO e Roland Dorn-

Vo�,bol e Basqll.etelool busch� Mirim Femin1no
.

�deu início na poite de Sãö Luis/Malwep. e - Ho-
,

ontem, sexta-f�ira ;ao 2° mago.

;Iiol'ne10 Regional de 'Na abertura
_

do Tor

Basqu:et�bol, qUe vai ser
'

neio jogaram AABB x

realizada· em três finais- Coremaco e MaJwee x

dle,l':semad.a. Participam Pomerode. Neste sábado
(lO Tförneio, no Adulto dia 19" a partir das. í3h
Masculino _ Menegotti, 30 � Çóremaco 'Xi S. Luis
AABB, 'Malwee, Corema- .'Malwee (infanto . M)
ce e Clube Pomerode; São Luis! Canarinha x

Inf!lDlfo-JuveJiil Masculi�
.

CEE eS. Luís/Malwee 'X
no _; Coremaco, Kohl� P.· Dornsbuch

'

(mirim
llÔ.ch. São Lujs/Malwee, M),' São Luís/Malwee
e Roland Dombusch; In· x Homago (mírim· F),
fdllto-Juvenii Feminino Dalcelis x Gráfica Ave

SãoLuís/Malwee, Dalcelis nida (infanto F) (; Mene-
Gráfica' Avenida; :Mirim gotti x AABB (adulto
Masculino, _ São/;Mal- masculino),· elite inici-
wee, São Lui�/Cànarinho ando· �s l1h45min ..

C�'ntro Edudaci,onal ·E.:.

I;stá-s� de'senvolv:endjo, MotoreS, Canastra F
com grande brilhantiS- Koohlbach, Gt>neràl M
nlO, a Vi OUmpíada Se- '.'leg Motores,· Dama·M
siana Jaraguaense, que _ Weg ).fotOles. Bolão
tf�rmina no dia 26. Até 23 F _ Mrtri-sol, Bolão 16
o momento, a Weg MO- M _ Celésc, Xadrez ·M
tores lidera a Oliseja,' \Veg Motores, Truco M

!;õeguida da Köh1bach.·:
.

_ Kohlbach e B'olão 23
Dez mOdalidadês 'já têm M _ Lulimar. A OLlSE-
seuS campeõts defíni- JA tem a part;cipação de
dos: 'TIri�ha M _ Weg 29 empresa!;>.

.

.����----------------�----�

, f BANHEIRA DE
.
HIDROMASSAGEM

�
'<

(9J ,

Do:ual e' Modulago',

'�
.:.�-

,Classificam-�e para a

segunda fase Os quatro
primeiros colocados de
cada chave e os demais.
participantes íntegrarão
o campeonato paralelo.
Nas rodadas dos días 14
e 11 jogaram Loja do
,Atleta x Malhas Fruet,
Prefeitura x Wêg Quími
ca, Poço Grande x . Poli
solda, ARG x Avai, Pa
daria Felipe x São Pedro
e Energe x Kí-Kaska . No
dia 21,· terça-tetra, jog'â
'] ão Polísolda x Avaí, Ma
lhas Fruet x Ki-Kaska,
São. Pedro x Energe e,

. dia 24, quinta-feire, "Poço
Grande x Prefeitura, Lo-"

La .do Atleta x
. Padaria!

Felipe e Weg Química x

ARG.

Dois Ipques
.

.:... A equípe do Nápolis,
campeã cttadína de fute
bol de salão atuou no
final de semana passado
em Tâmbó, na primeira
fase do campeonato es-

tedual, que 'concluí-se
neste flm-de-semana .

-

Duas derrotas e uma vi
tória foi 0_ salde da par
ticipação: Müller (nin
hó) 2xO. Niipolis, NápOlis
3x2 Karsten e Bmbraco
;)x2 Nápolis. Na noite de
ontem, sexta-f�lra,. Ö

Nápolis definiu se con

tinua ou não no campeo
nato, jogando contra o

Operário, em'Canoinhas.
As Lojas UM de Jara

guá do Sul, cÕm. p apoio
do Correio do Povo, Rá
dio Jaraguá, Luiz Kienen
Bebidas, SolaDO, 'Som e

.

Secet, promove neste do.

�
mingo o Grande Pass�o
CiclfsUco da Primazvera,
com salda às 9 horas de
fronte a loja da Mare:-I
chal Deodor.o. A$ inseri.
-;Õ€S poderão ser feitas
aInda neste sábado em

qualquer uma das Lojas
HM da cidade.·

PÁGINA 15

RiQ da Luz e América são Ií�eres
A Liga Jaraguaense de darão cOntinuidade neste

'

FUltebol deu sequência domingo· ir Segundona:
domingo, dla. -iS, a uma Cuerani ix Ponte Preta,
nova rodada do Campeo- Aliança x Rio da Luz,
nato da 2� Divisão de Vitória X· Garíbaldí, Olí
Amadores e apesar do pê x Chico de Paula, fol
mau tempo, spenas uma gando o América ..

partida deixou de ser re- SELEÇÃO N_�O VEM
alízada peJo grupo A" Rio A Seleção Brasíleära
da Luz 7xO Ponte preta, - de Futebol Júnior, em

mas Aliança' je Guaranr preparativos para o Cam
Hão saiu" sendo . transfe- peonato Sulamerleano -no
rítía para . o dia 4. de ou- Chile; em 'outubro; não
+ubro: Grupo B _ olipê mais virá fazer' apresen
íx4 América e Prancísco

-

tação -e:m Jataguá do
de Pauta lxl Garibaldii. Sul:· Diante do' crono
No Grupo A lidera, o

. grama de tre'nementos
Rio da. Luz com 6 pon- a CBP não confirmou

'.
o

tos, seguido do Aliança! amistoso, segundo i) �
com 5, Guarani 2 e Pon-' reter técnico -Pédro Lo
t.e Preta 1 e no Grupo B pes, ao presidente ' da
América 5, Chico de Pau- LJI\ Walde.Ihar Vieirjt:

.

la 4, Oljpé e Garibaldí Para es{�' äno está des-
3 e Vitória 1 pontQ!. cartada a vinda. de· outra
Mais quatro, partídas Seleção."

JASC: 64 CIDADES JÁ CLASSJJ-iCA1?AS
díces poderá propiciar
o ingresso de outros mu

nicípios da modalidade
de atletismo ,

Um total de 64 muni-·
cípios já estão classífíca
dos, após os' términos
dos Jogos Regionais; pa
ra os ,27-' Jogos Abertos
Je Santa Caterina, que. Da regiãn

'

Leste/Norte
serão realízados em Cri- vão aos JAse .os muní
ciúma entre os diiis 16 e cipios de Barra· Velha,
?4 de outubro proxlmo. Benedito· Nova, Blume
Este ,número, porém, de- nau, Brusque:.Campo . 'Á.-;
verá sef alteradú com a legre, Gaspar Itajaí, Ja

d'isputa da 'Taça Gove�- raguá do f:,Il JóinVílle,
nadar do _. Estado de A- Indaial, LUiZ' Alves. Na

't�eMSmo programada pa- vegantes, Pomerode, São
-ra os diaS 25. e 26 de. Bento do Sul, São Fran

setembro, também ' em ciséo do Sul, 11tnbÓ, BaI
Criciúma. A c<?_mpetição neáriQ CamboriÚ 'e No
hav€rá a tomada 'de ín- va' 'Dr�nto.

WEG MOTORES LIDERA A OLlSÉJA:

F;).cil instalação
Brllho inalterável

• Formato anil:tômico

Resistência a impácto
Encosto reclinadO'

.

• Fabricado em fiber-

glass pforçado

A·RTE LAJE JARAGUÁ LTDA�•.

.-LAJES PRÉ MOLADAS � ,,"TEAtAlS DE CONSTRUÇAO
-'-, RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA, 850
"ONE (0473) 72-1011 -'- JARAGUÁOO,SUl- SC.AKtELAJE
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A imprensa local in
forma a intenção do - E-
'xeéutivo '

Munícípa! dê
remeter à Câmara um nho de J,)�nvJlle, diver

· -

projeto-de-lei, que, delí- sos pés dessa 'fruta; que
míta e dFnomina os :se disseminou pela, re

, bairros' da. örea urbana gião. O la -in direito do
-

de Jaraguá 'do Sul. Itapocu se conhecia como
". Capínsette (...i lado do ca-

.

A �inieiativa é lOuVá-
.

pim) , porquê? Quando o
vel, , Novas áreas são Esttabe1edmento Jaraguá'
acresetdas ao . quadro ur- fracassou, e grande cla-.
bano, numa . demonstrá- reíra aberta na inata,
ção. Íll�güívpéà de que a. convertída num �
cidade cresce e necessí- ,so canavial até as alturas
ta de um .: ordenamento do Francisco de Paulo,
.eapaa de identificar aos se transformou num gi-

· fofa�tei;r9,s. e, .jnesmo aos gàntesco . lençol de capim
,

moradores Iccaís, as· A região onde se situa o
,

áreas sUb-urt-anas e ru- centro da Cidade dos días
, raís. �e. passam a. inte-" de hoje,

,

era conhecida

· "gar a� urbe jaraguaense.· por Itapocu. ligando pe-
,

Embora se ignore se Ia via fluvial. rio acima,
hOuve .ou -não consulta a futura Hansa-Humboldt,
,,préyia, às comunidiacIes -hoje Corur.a, e, río abaí
dos-Jocaís que deverão ,

xo a localidade de Bana
_ 'ter denom.nação oficial, nal, hoje a pujante Gua

perenizando os nomes no ramírím.
'contexto da admínístra- Mais tarde parte do

çãO .' púbUc1. mqRicipal, a atual centro da cidade
·

.' divul:gaçãQ pela impren� era conhec�da par Kam
. ßa, em si, 'se tranSforma

. :merland, a �eIra da Câ
,numa erquete popular, mara., . onde dE'véria se

oúvindo' os',moradores- de fixar o qU'llro urbáno da
cada ,uma 'ia� partes em

.

cidade," que 'se iniciava

· ,que' se quer dividir a ci- onde 'o rio Jaröguá de-

dade ...
"

'semboca nf) Itapotu, em

,'. ,�;.::'
.

área que �e estendia até
Daí porrque, . não dey_e o atual Cemitério Mu-

haver múita "

pltêSSa na nicipal, cujo projeto não,
" �çonsumaçdo da medtda vingou .mas serviu o no

· (!Ificial.; 11 que a concor- me para designar parte
,

r clância das opiniões do c:a cidad'<J. O prejeto-de
, 'público devem 'estabele- lei deveria servit para
- ·�er·· a -yercJaàe, dO fáto. alguma refif'x�o sobre

. _ d6tenntDá1as ÓenomilJla-
:"Nãö sé. <diz: ;'Vox po- ções, m-esrnO usadas cOr

" puli,' vox: D�!' _ a voz rentementt� pelCl povo, que
, :do: povo

'

(ér a voz de podem ser'· ,aceitas no

'",Deus?' DeSde a Jundação meio. rural. mas podem
de Jaragu'; nomes' diver- não o ser cC'mo : área de '

"SOs. denoruinavam €I en- status de cidade, espe}:i
tão' Sertão do Ilapocu... almente uma urbe

. que
,() rio' :era o aglutinador lern cognon··es. pompOsos
dps moiãiúT.es. "O' lado tâ;ÍS, como' Pérola do Vale

esquerdo 'Jo, rio Itapocli _

do Itapocu. .Metrópole do
, ,

�a c éQilhetluo como- 'a Din!éim!ismo, 'Rainhà do

... goiabeird ou' Qttaben'
-Arroz, Carltal Latino A·

.. -seite (o ,lado das goiabei- mericànaJ d� Motor Elé·
. re.s) ..pelo fato. dos famili- trico, Capital SuL Ame

'-ares de Vogel .terem .tra- ricana do CIJapéu ou Ca
.. rzido da In selslrasse (Es- pital da. Malha,. entre 01:1-

trada, da Ilha), dO catni-

Chapa da CUI lIdola milados- nazi-facislas Iterrorlslasl

,Os Bairros de Jaraguá
tros, de, com a primeíra casa

Os próprios srs. vereá- assobradade em 1913,
dores que emanam dos onde' abrigou -p Bmbaíxa-

,

grupamentos comunais dor Barão. " On Wange-
deveriam participar es- nheím, o Ministro Lauro
treítamente da consulta

. Müller, os Konder e ou
aos habítemtes, para tras J?€rsoLJi-llidadeª, q:t,l:e,
transformar o" projeto . teve partícioação nà re-

. Duma lei sérib, autêntica volução Ipdcralista de
e duradoura '. 1893. e que, represan-.
O art , 17 denomina um, do em 1901 o volumoso

bairro de RAU. Para Ribeirão .do rfigre, pelo
quem exerceu o cargo de . jovem Hermann Vogel
.Luiz de- paz por 30 anos. da Estr.· It&pOCU 1; resul
casando (IuaSe a "metade tou na lagoa do Czerníe
da populuç'io da cidade, wicz, óra em restaura
é multo pouco perpetuar cão, monten-ío moinho de
o nome de Waldemar : milho' e Iubá e serraria.
Ra{i. Até os ónibus _. já .

Como a" municipalidade
chegaram. denominar o l pretende' transíormar a-

.

lugar <,de Vila' Rau. "Para
_ quele local em, cartão.

quem não conheç.eu· 6 postal,' devie, chamar-se
"seo" Waldernar ·pode- para orgulho de todos os

ria confundir o RAU <::0·' jaraguaenses, de Parque
mo República Arabe U- Aquático Caerníewícz ,

r-ida que, não tem nada Uma filM I 'e Georg, Da.
,a ver com J araguá. Ema, ainda' vive nas

OutrO" �itigo, o de . _no proxfmida1es. aos 96
19, .. ,denomi.na uma área anos .

de Bairro Lh;,co de Pau- O art. 24 pretende dar.
la. Desde à fundqção de

.

a denominação de 'TUa

Jaraguá,> a 1-'osterior Es- dos Martins em área dö
trada Fran:::bco, de Pau- Jàraguá Fs;.ruerdo. Mere
10 Ocupa eSpcl.ç'O na his- ceria., também. algumá
tória local. que se' origi:. reflexão. T'fa é o a})()r
na de Joaquim Francisco tuguesado ua palav-ra a-.

de Paulo, e não de Pau- lemã Ttefp-, que Significa
la. O "Ch;'':''o'' é apelido um aprGíundf,:nento de
·carinhoso Dõra' algunSi, {'aminho, lFll beco sem

mas para ser adotado 0- s,,5d�. Ào ·qué' Se sab�, a

ficiálmente. não serviria . então 1lifa rios Martins
de mOtivo p;'ra gozações? de há' m�ito iá nãO o é
Chico ,é, t.ambém,· 4efini- mais. ; Jd_ se' comulli.cÇl
do por lnaCdCOS doméstl- com outra.:; vias públicas
cOs,

.

significando
'

ainda: atr,avês de vários' lotea
bocha, pufCO, indivíduo menlos. O Aurelião da
da tribu do� chicos, fan- 'língua portugue,sa define
dang@, (:hlco-clJa-rond�, a palavra THa como ex-.
das dores. da roda e por ,pres'São' pDpular de San-
aí afora. E se ele, se ta ·Catatine. ç.. significa.
chamasse PuidenciaI, _ cdundó. AJgp1>m ,gosta�
Francisco ,]�� Paulo? ria de resir'ír nO" bairro
Q art, '. 1:.t de azar Só Cafundo des Martins?

le:va -o de ber conhecido Não haverja homenagem
pelo simplóriÖ nOme de à ilustre família dos
Czerniewic.z., quando de- Martins,' q'ue Suou a ca

via ser. ai'ltiIiguidO . peio miga, no ({y&envolvimeTI";
.

qUe Georg e seus famili- to da região agrícoia que .. (O Barão dç Itapocu
ares foraIn .na comunida- .l!oje se incOrpora à cida: 9/87.)

.

de sede elo município.
além de soe i.' mal. Ho
menagem' maiúscula se
ria reconhecer-lhe- méri
tos, denominando o bair-
ro de MOIdda dos Mu-
tjns. Não é? ,

Quanto ao que respei
ta ao 'art. 25, o bairro-
1�fa' Moncs igualmente
mereceria considerações .

Rio dos MUllOS e não 1�
fa dos Monos até pode
ser aceíto . -Mas. como

nome de �airrO? Daqui a

pouco ailguém escreve

para o·'parente, di�endo'
que reside JlO bairro Ca-.
fundó Monosl Volta-se à

. de;slignaçãe genérica pa-'
ra macacos. e de modo
restrito para Os primatas
pletírrínios <.'a·· ;família
dos cebíder s. .Além de

significar i.m indivíduo
muito 'feio flim'iüvamen
te se designava; em Por

.tugjal, um oetermínado
símiO africano. Afinal o

que 'sobre�!'ai naquele
lugar? De

.

um lado da

:�R!'280, as cOlilJstantes
corridas de :notos, e bici
:c1etas, e r!.,,:;u OUÜ'o, as

famosas fer-tas do' C1�
,Laço Jafilguaen�. com
. ó padrer JQão 1ezando a

ção que está virando mo-

missa crioulJ 1:1ma tradi
õa. Porqu-c: não,

.

então,
chamar-se de bairro Ja
raguá Motor Club. bem
aJienígena J\l de Que
rência do laço Jaragua
ense. dê homenagem aoS

gaúchos de Jaré!.guá .e
"cataúchos os gai!chos
c�tàriÍlenses, que' vestem
l'oinbachdsr� montam ca-'
valo e fàzem da' erva�ma
te a sua belHQa preferi
da. Não ,é t1�ê' boa pe-'
dida, Tehê?
O artigc> tEv�_ por finali
dade colaborar:na ela
bóràção de urna lei ,em
que todOS est�os envol-
,vidos e iI1teréssados. Po
demos volt;.]! ao assunto

e·aluna'
EVaDlélica

,..._..._;..._--

Na sexta.-ff> 'ra. dia 11, pátio, ymdo consequen- €-ótranhas, comd vem . 0- MussolIni \? Hitler, que
à.s 22 l1o!,a<;, elementoS. temente d· agredir mulhe- çor�do. :'l1cllUSiVie com conseguiraIP o poder sem

ligados ao PT e a CUT res e é:rian(�f<s qUe 'aguar- a presença �Jequente' do �e preocup<1l'em com as

,est�veranl na Maris(ol davam os ônibuS, bem indivíduö L,C. Busana e' pE'Jsoas; a};eIlaS eliminan-
cOm o' intu:to de distri� como aos c0laboradores cômpanh�iT(ls.. no-as.
buiT panfletos para as qü,e têm a. seu encargo a 'Não ê' dessa forma

. eleições, slp(i:cais da ca- C:efesa do' patrimônio. Os ele'llentos -que iIi- que gostarí.amos que as

legoria do vE.stuário que Tial agressã,o resultou em t,egram a chapa do PT; e eleições .sina:cais se de-
Ocorrerão em outubro ferimentos no sr. Bertol-. ". da CUT e que estiveram .senrolassem, mas sim.
Tal's elementos' regI'st'ra (lO' Gessner" que "01', me� ','

'"
.

- Ji $cx:ta"'Jeir'a aqui; v�am
'

lOe forma democrátida,
ram uma chclpa' de oposi- dicado no' pronto socor- .exolusivar;w:nte a bader-

"
'porém. ordeira e pacífi-'

ça-o a atu).!' dI'reto"l'a do rO.·O p.,trjmônio
.

foi'. -' �. u.

na, a desor:]em, a. a.g'reS- ·ca, comO sempre ocorreu
S'nd'cato

.

tá nabe- também danificado.' .

. 1 1 ' 2, es e . c
, ' , - " " são física e' moral e I a 'Com os

' cola1::oradorßS
çada- pelo 8r.· Evani! A- A pos��'�o da Marisol ascensão pE'!osoal a0 pO<' das iRdúst;!''-as jaragua-
parecido de'Brito, que f de pebnQ.�ecer: neutra' der políUco 'não se im- ·É>flse� é por, &�r' da cul
fqra demitido da Mar�sol em 'relação as eleiçõ�s 'portando qe para isto ti- tura e fOrmação do nosso
pelos prejuízos que cau- sfndicais, rilas entende- vetem' que passar })()r ,-,povo'-

'

�ou
l à emp-resa. InÖS que na eleição deve- cima de :nessoas. Resta-" .Jomal do IÍllérior, a

Muiüdos d" pedras e· il'äo partlc'jpal' pess,oas nos ainda t;�dàrec:er que força da Comuntcação
proferind'o palavras de l.gadas a categoria do fatos como €steEl já- -ocOr- .

1
'.

.

.

. .
,

. mpressa.
baixo calão, invadi�am o vestuário e não 'pessoaS reram nas épocaS de

CULTlOS: Domingo às
f.h30 e. 19h') em língua
porituguesla .. CUREP DE
NOIVOS: Nt!:)te final-de
-semana

. :ir.antece. maiS
um Curso -':é. Noivos, ini
Ciando nesté sábado, às
17h, na CQJDuni.dade Cen�
tro.. DIA fiO EX-ALUNO:
1.0 Ce!nltr:o'

,

Edudicionâl
Evangélqca rea'Ijza. neste
f,ábadQ.· dia 19, o dia do

(x-aluÍ!.o, 'com �lmoço no

salão da Comunidade E

vangéliqa Luterana1Cen-·
tio ..

'
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