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JARAGUÁ DO SUL

Trânsporte urbano de Jaragôá do .Sul .elhoráÍ com ti aumenlo da·1.�ola
t\r�ántr=r:i c�!:!���. ��s��:�r�n;;,1�r!�ct::· ri�:;a o próximo ano es- . MUliCípio. uá:nh.a _Dva� am,bu,lâo.'cla"d� • constante

- diseussão," porte coletivo, registra tá'. prevista melhoria.
-

de
tanto por parte (lo usuá- uma defasagel'l1 . entre ó frota e a introdução de .Q Ministro da-Cíêncía e do médico Átomos G�las- .

río, como 'dâs empresas custo real e
-- o valor das" novas linhas" apesar da T;ecnolog�t!, :LúJz' Henri- tri," manteve ná. querte

concessionárias, que, vi- ia�íJas ürbal'l�s' einterdis" sítuacão "ecçmÕmica. adver- que, foi recepcionado do- feira Vários eontectóaem
vem às voltas com o fa- .tritais cobradas, 'como' so' Novos horárlos- ê.

.

nó- mingo à noite, no . Recan-' Floriàtiópolis,· o 'maís ímtor custo, cada qual de- " observa 'O gerente Jorge Voas Iinhas t, afirma: Jor-
. to Marcatto.. pelas Iiderän- portante de!Les ná áréà:<ia'fendendo, seus intereSSe!? Henrique Brognolí. pena ge._:_ dependem 'de

,

um 'ças: peemedebístäs miúor-' saúde, ónde - entregou p€7
Em Jaraguá do Sul, a, Via-

.

quem" o preço 'hoje cobra-. amplo �studo e doS carros 'regionais, que comemo- drdos de melhoramentos -:e.

,

" -" do de Cz$ 1,00 deveria dísponíveís, para o 'aten- rem a sUa ínvstídura no reaparelhaménto dós hos-

l-o'J·I·stas- •
.

p'osse
.

ser Cz$ 12,64, conforme o dlmento as diversas solí- cargo. A visita do Minis- pítaís da cidade, Um dos
. .' •

-

. cáículo de custo de. planí- citações, "Hoje, .Iace ao tro foi de cortesia. Futu- resurtado, "prátícos -da vi:"
lhas das tantas . urbanas

-

baixo índice de páss:ág�i� ramente ele faré visita sita à Capital foi o rece-
.na' ,S.81Iá �. lei,ra baseado €m instrução do 'rc' por .quilômetr? rodado, ofícfal, .prestdgíendo ínau- bimento de uma nová am

Ministério dos Transpor-' a maioria das linhas. são gurações de obras públi- bulâhcia Caravan, 'para o
Toma posse na próxima. 't�s; através da EB1V e do défiéftárias,. obrigando a

C8!i do MunicípÍo,- nas serviço de assistência so
sexta-Ieíra, no Clube Atlé- GEIPOT, ·efetuado em me- . €lI1presá a lançàr mão do quaís teve partictpaçãó cial da prefeitura.
trco' Baependi, a neva di-

-

ados. de outubro, 'valor recebido do .
freta- na obtenção de recursos." Q;�' ,Juncio1;lâlismo públi-.

reterá da Federação' -dos ' mente de ônibus àS' ern,-, O preteito Vasel marcou . to ' ativo ê 'iIíativb', ':qqe
Diretores LOJistas de San- "São mais de 70% de de- presas; para ,colJri:r:o dé- 'pr,esença na _ sua posse. hoje totaliza";87ß;' v:fli: re-
ta Catarina" em solenída- fasàgem nas' línhas urba- ncít", acrescentou- em 'Brasília. .

ceber cl5% de aumento sa-
de

..

"

- majcada para a.s" 20
rias e 57%' nas linhas in- . � , ,D1;lfval, acompanhado Iaríal. a . ..part,ü de lOde -0).1-.�

"

, t
"

'

bso' '\'AlE TRANSPORT.E, '

. horas, quando USSÚIDUa a ermunícipaís que a'sor-,
. , ,..

" do secretäríe Ivo Konen e tubre..
'. "vemos", 'destaca Jorge, Está em vfgor desde o r , -

.

J?:::gi���:e �d�.m�:���� Mas apesár das' diHculda- dIa 30 de, s.etembro,_'Q Va-
.

jl·,C'IJS ,""eleue 0"0:VO
�.

'p'r:es'l�d''e''nied manut'.ãn-ça-·o da "',1,,,, Transp''cHte
"

in,stitu,ido ',.'
.' ,

. '. ",',.:.'.;' ,.qúe
.

vaL sub�tittlir a Lo- es para a .
ç .,

cc

. _

th'ar ""'l'e4--r .M'a'as', d.e Rio' f-liota, hoje de -57 carros, pelo Gdve,rno, Fe,detal. À.
O

-

, .

S' lf .

A-d I M'" ,LI �

1 'tod .empresana 190 pesqUisas < � !llªr� ax
do" Sul, Posteriormente à: dos quais 13 urbanos, o n-íve de Mun�clpio,'

.

as
Schünke,. diretor da Me- Bg'gelt, trei.::nâméh,t9 Mau--,

,

t e'nte d" Ca"'arinho a'" 'norm,a'tl'vas e providên- ,'posse, haverá pales ra ,e .

gber�, . u.au "està�Oc:i' me '('l�'a' s' vêm sendo tomadas, talúrgica Eiwino . Mene- ,re Koch; peqttenas 'e nti/
J·antc.,"r de confraternjza- o serva q ,__

.

-

.

u

-

,

" g'otti Ltdá, foi .eleíto esta. croBmpresas Ro15edo Ra-Ihoranda o� serviço' com para, dentro 'dê 30' a :4:5 .'ção R Federação congre-j t O semana presidente da As- pose de OliVeira.;: tesou�".'
.

"."�' b"
.

' '

.

a aq-uisição de dois veícu- d.tas, ser implemen ado.
, 1, I tgil' hOle 86 cm es e gelS Socl'''''ra�o' Comerciax e n- reir'o Joa-o Ba I'sta' PrI'm e

.

.

',1, . ",. "

los 'ÍlOVOS e' um terc.eiro Üabalhador -terá desconta-
.

U:r .

llli1loJ'istas em todo o Es- "
.. du,stri,al' de" Jaraguá, rló secretário.' Rivádáv1,a., Ras-'

.... '

..
,

'. ". . chassi --deve,Tá,. ser entre-' do de seu f.'alário mensal \.I-
taão, alem de 97 SPCs, .

,- Sul,. ;'durante assembléia. sele;
.

;
.�prevê-se' a, participação gue em dezembr,o, dentro apenas seis pot centi;> e O'

que aprovou o ba1ànço 'O presidePte Si gol fd� mais -. de 'duzentas pes- da' nossa proposta de Te- restante das des�e�as com
geral e o relatório dã di-, Schü�Jç,e tomará. posse du-

soas'
.

entre 'assQc'",.ados, ·a·u- -formular' a
'.

estrutura do tran'spor,te. devera s�r sub- . d" •.

f' d 't·
'

, ,

t"
i

f' t" ,
-

retofla.· o exerClCIO III o . raH eiian ar:.'
.

es ,IVO mar-tO',rid�"ades "e conv, id.. ados- es' transporte urbano muni- s'di.ado pelo empregador"
em 30' d'e setem''hro. Para, d d' 18 d�. .

I ba:x"ndo a ffi'ódl'a' bpneficiado com" _desconto. JJ ca o,_paEa o.)� ,,',
e no-

rSe.,clia6)h',fi,>oNpä"emSel·ds.emnat:e, ·dVal·C.·,.ae� ��aidadel dos' veícuio�' e
-

cl; impostq d�\enda" Na as vice-preslgências fotain- vem''hro,'''no·C;'A; gâ:e'pen-
.. ..'

proporcI'onando nl'veis de T,lTO'xima. edição' trarem.os" 'eleitos: assuntos de co- di., Set,1 mandatö ira até
!'I9.si'd'e·n. tes e dir.e'tor�s - '.' -

me' rCl'"o Mário Panp" de: f
',.

'�d '1989 eE" '" < ... .

erv"ços' con-dl'zentns com' 1.·c".d.as;,s i,nJ'ormações so- :J:'. ,everelro e: , s gun-_c)is"trl"tais', v,ão de-finir,o 8 J'"
'.

'V �

f"e·rvl'ço'.S. Alfeu Tardsio d It - tt t'r'-" '..

'd a nece""l'dad'es' e aspira'- \ l.. ',re·· '0 vale transporte em
-

.

o a a eraçao ,es a u a la,programa d,e, atuação· -a s· "", >.. .."... -

-.

I . ,Garcia, de indústria: Ali- aprovada pela ass�:mbléJ9-Lno·va adm.l'n'I·straça-o. da, ções dos próprios usuá- Taréig1:lá do Sul:
..

'

cl.:l
-

'JS
.dor Llfe ers" estu.",os e Na -posse, a ACI _ devera

Federação, destacarido's�
bomenage,ar o diretor, r�--

dentre as propostas a pm' gional: do ,_Senait"J)r,' _çe-
, n;:lo.ção do auto"desenvol-

.. ·O�·rde.na· ça�'o., ·sacerdota' I, e-m' d·'e-zem'.bro· 1;0 Goulart, com o títu10
vJmento €lo empresario- .

,

de sócio-bÊmemérito,'loJista através äe _cursos,
A, ACIJS vai comemg-

palestr�s, seniinários e' Jaraguá do Sul, que Eren�. Nagel Wasch, celebrada no dia tJ'. de l'ar no prÓXirIlO ano, o seu
congre!3sos" para ,que' pos- já, deu muitos filhos pa- net'o d� Sr, Oscar Na- dezembro,' às 9' horas, cinquentenário de fundà-.

"Sel" melhor desempenhar. a '

ra as voca,ções religio- gel, fam�lias tradÚ:io-. na Igreja: siio Judas Ta" çã,,?'sim atividadé, melhoran-
sas, vai assistir no pró-, niüs da cidade.

-

Celso, deu. Em d�zembro do '--------.--�-.,-; ,

dQ, cönsecluentemente, o ximo dià 12 de dezem-. nasê:eu�nb dia 06 de fe- ano 'passado, foram .or- LEIA,'ASSINE,DÍVU;I.:Gtk _atend'llÍento ao consumi- bro a o'rdenação saüer- .vereiro de 1960, em J�- demadog sacerdotes em
JE �NUN,çI1? NO

._dor, Afor'a isto, o incen- d.ot,al de .Celso W·,asch., r·a.guá' do Sul, t.endo in- Ja.'raguá,- os Padres _Ni-
.

- "CORREIO DO ,POVO",,'o "t�,vo à infonnatização dos em cerimônia marcada gresEado. no' Seminário v�ldo. çle Oliv-eir:a � ,- , "- ,.' r' .

SPCs para agilização das
para as 18 horas, na Co- de Corupá no ano de' Luiz Carlos

_

BerFi.
.

A,.m" VOCE ,� •.. IMPÔRT:Â.NTE
infoÍ:rnaçÕ€s, _

defesa da munidade São Judas 1971. bos pertencem a Can". pARA NÓS,
in,iciativa privàda, e, com- l:adeu, O Padre Cel�o 'gregação', Sag-rado Co-
bàté a estatização e aO dé- é filho de Francisco e A pTimeira missa. será raçãq de Jesus,

'

ficít p(lbl1co, como· ressal- -��,,__

, ta ':Udo . WàgMr,
.

A POLUIÇÄO É' INIMIGA DO FUTURO.

PRESERVEMOS JARAGUÁ DO SUt.
,/

J�xp�tt()t:�,".çt�JJt.rJ���,\�.·
,MõvimeJitaçã�,l '�JJl�ufj!�âl

'\
/

'

.
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, 1arqu6 do Sul - Semana, de 31/0utubro a 06/��vembro/87 ' CORREIO DO POVO PÁGINA (t2

_ 'Regish=amos, praze
rosamente, o enlace ma

trimonial 'ocorrido sexta
feira, día 30, ;às 20h, na

Igreja Evangélica �utera- Paulo e Maria de Lourdes, to do Supermercado Brei
na-Centro, dos Jov�ns, Lampert: ,

11h _ Osvaldo thaupt, na keinoico kau.,Hermette Mayer e Dl\�r- Bähr/Ma. de' Lourdes' da A reai.zaçäo � da dueto
nei de Almeida. Eles sao

Silva;' 16h15 '_ Maurício ria e do grupo de 'mães.
filhos de Hans Gerherd 'Testoni/Andréa sensen: Anotel

-

(Carla: Haake) �ayer e
17h15 _ Nélson Plor/Zail-, _ No próximo día '06

de Jalmei (Orandma ,Te- de da Cunha. e às 18h; de novembro, o casas An.
lez) de Almeida, d?s, so- Glauco César de Aquino tómo :

e LU:1za Morbis
, cledades de Jaragua d? e Lindete Pedrottí.. ,.completa -50 anos de .ca.Sul e Blumeneu. Aos nOl-,

. Na Barra, 'às l'1h30 semento Os 6 tílhos, 21
vos, pais e íemíhares. as Ca-;los e Neide de Castro netos, '1 bisnetos., 4 gen
nossas felicitações. '

e às 20h ....:. Ivair Lenzl/ ros e � noras, via coluna,
'- Abre suas portas na

Orlane rJodrock Nó Rio cumprimentam os jubila.
tarça-íeíra, na Marechal

Molha, às 17h15 _ Iran res, com votos de muíta
Deodoro, a Móveis pinhei· Carvalho/Resane Vieira; saude.

'

ro (MP), com matriz em
18h Aloisio Lescowiczj '_ Na segunda - feira,

Curitiba A gerência se- Silv�a Inácio Na Igrejal dia 2, estréia idade nova,rä ,confiada ao amigo Al· Bvangélíca-Centro, .Mar- o nosso diretor, Sr. Eu-'
ctr BUtencóurt, que retor-

cos Brandt e Patricia, Lau· gênio Victor Schmöckel. a
na a Jaraguá ju.ntamente be ,

"

quem toda a equipe do,
com a esposa LOOir e os

"Correio do Povo" e 'A
fUbos Simone, priscUa e

- A APAE de .Jaragué Comercial" cumprimente,José Luiz Desejamos su- do Sul marcou pera os
enviando um forte abraço

cesso e feliz retomo.
'

dias 04 e 05 de dezembro,
aO prezado aníversarían-.

t N M a realização do B,azar, daCesamen os: a a· •

te.tri;, às lOh deste dia 31, Alegria, no estacíonamen-
_ Alcançou extraordt-

nérlo sucesso o balle das
-debutantes do C.A. Bae
pendi, sábado.' Agora, o

clube se prepara p/� pró·
Xlimas promoções, 'dentre
elas o baíle . do reveílon,
ónde não faltará muita
champanhe para festejar o
88.

' .

- O Rotary Club, de
'

Jaraguá dó ,Sul, vai reu

nir-se no dia 10 de. no
vembro em Corupá, para
troca de impressões visan
do a instalação de um

club' rotário, já solicitado
por pessoas interessadas
elo lugar.

.DO Hospítel Jaraguá, pe-r
sando 3 quilos. _ Nossos
parabéns aOS papais coru

jas.
.: Troca idade neste

- Já estão a venda dia 31, sábado, a Sra. Ve
com' os memnros ao KO- 'ra'Marquardt Haake. (_)wuaCt, as mesas para o .

Dr. Marle Souza, Gover
baue ua kainna uas r.lo·

nador de Rotary, pistritores, marcauo para o mar, 465, visita oficialmente,o
14/11,- na !S.a::1< vienense, RC de Jaraguá do Sul, no
com a lsänoa <10 :.uarI1�, ce día 24 de novembro
{..:oncoJ:olã. mrormaçoes ., Sigolf Schünke foi
peso r-one n·líö/, com eleito segunda-íeíra, pre
Llgmar kaeder , ' sídente da Associação Co-

� Um novo grupo de mercíal, Toma pesse dia
'l!lnche vem se

1
reun.nuo

-

18.. (-l Neste tínet-dese
na cidade. E o das pnm�s mana (31,01 'e, 02), em Ja.
e comadres, que no. dl� raguä, etapa dó, Campeo-

,05/11 terá como enntnã nato Catarfnense de VOo
Ana Maria Bauer e o úl- Livre ..
timo do ano; D. Brunhil-

_ Neste sábado, día �1,de Mahnke, esposa,' de a IV Noite do Bebíquieto,
nosso Diretor.

no C . A . Baependí, mar-
_ Continua a venda cando a abertura do ve

de cartões com Zellr, no rão 87/88, com desfile de
Cß>, ou com Oníldo, na modas. Inícía às 23 horas.
SER Marísol, para o bíngo

_

.

E.V. Schmöckel, es.
beneficente da Assocíaçäo posá, Brunhllde e Flávio
Assistencial ao Dencíente José, participarão de . 5 a
Auditivo e Visual, marca·' 8 de novembro, em Gra
d.o para 14/11, às 14h30, mado, do 6C! Congresso
na recreativa da MariSol. Brasileiro de Jornais do

.:... A professora Iria Interior.
1'lancon, dedicada direto- '-----------

l'a de 29 grau do Colégío, O'ona I d a'
,

com-Holando Gonçalves, se-
-, '

guiu dia 30 para Roma,

I
'

9 2onde fará curso de espe- pelo, 'u '

aROScíalízação durante um pe-
ríodo. de dois anos. À
lria" desejamos uma boa
estada na Itália.

_ Muito felizes com o

nascimento de Ana Paola
estão o odol)tólogo Vol·
taire de Mattos e esposa
Maria Inês. Aninha nas·

ceu no dia 19110, às 10h15,

I,
I

Gente &, Informações

Dona Ida Zettel SchmÖ"'
ekel é a mãe do nosso di
retor ,e sogra de Da.
Brunhilde que é residente
no bairro da) Mercês, em
-Curitiba. No' dia 29 de
outubro passado ela com

pletou os seus 92 anos de
vida, em' meio, de seus fi�,

"

_ lhos, genros ê noras, as-
, sim como netos e bisnetos
que a foram cumpri,men
tar pela passagem de tan
ta' longevidade. Quando
recém completou o 919
ano de vida,· elá conse

guiu, entrar numa casa

menor, de alvenaria, cons

truidà
.

ao seu gosto é de
corada com mu'ito char-

-

me. 'Comentando com: o

!ilho mais velho, el!l con

fidenciou: _ "Eugênid, eu
, gostaria que Deus me des
se a graça de viver até
os _100., Assim poderia
curtir esta casa que é dos
,meus sonhos!"
A Dona Ida os votos de

muitos anos de vida, ain
da, são desejos do "mais
antigo semanário de San'
ta Catarina". Parabéns,
p'ra Vocêl

-":",,-,-_-,-,, '.

João- e Maria
, o polltO elegánte de vestir bem os _seus pím

polbos. Agora. Da Marechal Deodoro 819, a sua

..pera, sempre com as últimas novidades.

J61u, rel6glos. pulseiras. pnéis, alianças,

jtQtarta, artigos em ouro e tudo' o mals para
\ preseates Da

Ivenida),, Relojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

,�' .

Dr., Valler' Germano Hebrens
, '-

'

CIRURGIÃO DEN1�STA _ CRO-2446

Rua CeI. Procópio Gomes de Ollveira, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

./

COMPRE CONFIANTE A SEIFERT' GARANTE

Marechal .Floriano 29 Fone 72-1911

Mamãe Coruja
Seus fllhos merecem uma loja. só, para eles.

"�Ja Mamã� Coruja o castelo de seu reizinho e
.... pdllcesinha. Enxovais para, bebê. roupas in
faDto-juven1s, perfumes, bljouterlas, artigos para
preSentes. '

Rua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

I

Copib.!)oso
A· ROUPA INFANTIL

Av. Getúlio Vargas D9 97 _ Jara�uá do sul·se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PrlPlsta Ia· Câllara a�Cllstrlçãl de Ilva· radlviAria eil·Ja�ªDI.-
raguã . do

.

Sul e outro, va
lores concédídos a. delega
ção de Jaraguá que parti
cipou dos Jogos Âbertos
em Criciúma e' os critérios
adotados na dístríbuíção
da. verba por equipe ,

.

,

- �. _- "- �

Bibli.D�eca tem : livros elm, 8raille�\�:,
. • ,.,":,,-<

Os portedoresda deficiência visual tem, �gora, a',

disposição, Iíteretura em Braille na Biblioteca Pública
Municipal de Jaraguá do Sul. Na tarde do dia ,9, .a
Biblioteca recebeu do Sr. Odair Pavesí, de Jotnvíüe;
sete volumes em Braille, sendo eles: Clarita da pá vi
rada (3 volumes), A chave do tamanho (la. parte),

.

Escola Hadley para cegos no Brasíl (I? beletím pata
o aluno), Cemílínha no País das cores e Carnílínha no

país da beleza.

_J_a....;.�a...-:g�u_'_d_o_S_u_I_----:$e_m.,....a_na�·_d_e_3_1.:.../0_u_t__u__br:..:o...:8:_·..:.06:.../,:_N:.,:o..:...ve=m=h:::f.=o/;_:8:.:.7__--=CORRElO DO POVO

o vereador-presidente
da Câmara de Vereadores

propôs, esta semana, a

construçêo de uma neva

rodoviária para Jaraguä.
de

.. Sul, . para subsJituir a,

atúal, obsoleta e 'que não

oferece mais conforto aos

usuários. Ortval Vegini
sugeriu que se ocupasse
parte da área de 22._000m7
localizada na rua Jorge
Czerníewícz, onde o mu

nicípio tem área projeta
da para a construção

,

do

pas�íÖ público. O vereá
dor considera que existe
espaço para., conciliar os

dois projetos. Já o verea
dor Heínz Bartel solícítou
que a' Unidade Sanitáríe
de Jaraguá do Sul seja lo

tada. com um engenheiro
sfll'litarista, pará o cum

mento da Lei 5,194/66,
, uma vez· que há falta do

,

proüssíonal e, com, isso,
OS" processos da constru

ção çiyil sao engavetados
por longo período, ense

jande prejuízos e, trans

tomos às construtoras e

àqueles que desejam cons

truír .

suas residências.

Almíro Farias. Filho rei
vindicou à 1lelesc a im

plantação
.

de dois telefo
nes públicos, tipo Orelhão,
nas imediações da Casa
Comercial Manoel F. da
Costa (em João Pessoa) e

.

outro perto da Casa Co
mercial Pedrotti e um. ter
ceiro, no Posto Marcolla ,

Luiz Alberto Oechsler.
pediu ao Samae a com

plementação da rede de
água na rua José, Theodo
ro Ribeiro (Ilha da figuei
ra), a partir do ponti
lhão lá existenté e suas

laterais. Atayde Machado"
por seu turno, solicitou
dois abrigos de ônibus na

rua Jorge Czerniewicz,
um próximo da. entrada
do Hospital' Jaraguá e

outro nas . proximidades
da Casa Comercial Ce
ruttí'. \

. Dó vereador Errol Kret
zer, foram aprovados dois

pedidos de informação 'ao

Executivo, um deles, soli
citando o paradeiro dos
instrumentos musicais,
bem como as partituras
da Banda Musical de -Ja-

I'olicias de Corúpá
. ,

Está tramítendo na
- ca

marj, de Vereadores de

Corupá, a proposta orça
mentária para o exercício
de 1988 que estima a re

ceita ao." Município em

Cz$ 78.%0 . 000,00 e íixa
a despesa em igual valor ,

Os departamentos de Edu
cação e Cultura, Trans

portes e Serviços Urba
nos' ficarão com as maio
res fatias. A aquisfçãO de

um caminhão coletor de

lixo está inclusa na pro-
posta.'

.

De outra parte, o orça
mento do Legislativo foi

Lxado em Cz$ 1,8 milhões .

A Câmara de Vereadores
também aprovou projeto
de suplementação por ex

cesso de arrecadação, na

impertäncía de Cz$ 2,5
milhões. O vereador Er

nesto Felipe Blunk apre
.sentou indícacäó para a

construção de um ponti
lhão de madeíra. na co

munidade de Rio Novo
'Alto.
FRENTE LIBERAL
O Partido da Frente Li

beral de Corupá. reglizou
Convenção Municipal Ex·
traordinária, ampliando O'

.

número de membros do

Difetório, criou .

a Ação
Liberal Feminina e o Mo

vi�ento da Juventude Li
beral, com vistas as el�i
ções do próximo ano. A

propósito, o PFL realizou
no dia 17 reunião com,u-

nítäria em Rio Novo Al
to e tem duas outras já
marcadas:' día 22/novem
bro na Tífa dos Milhões
e dia 13 d'e dezembro em

Oswaldo Amaral.
O PDS, que detem o po

der no Município, marcou
para dezembro a 'conven
ção que definirá a sua po
sição quanto ao pleito de
1988.

.

SENAR ENCERRA
, O Serviço Nacional de
Formação Profissional Ru
ral (SENAR). órgão do Mi

· nistério do Trabalho, rea

lizou cursos para os egrí-
·

cultores do Município,
num total de 160 partici
pantes de várias comuni
dades rurais. Ontem, sex

ta-feira, aconteceu encon

tro de confraternização
em dependências dó Sa
Ião' Paroquial, com a pre
senÇa dos participantes e
autoridades. Os cursos

ministrados foram \

de me

cânica para micro-trator,
serra-motor e' outros .

.

LlONS COMEMORA
20 ANOS
O Lions Clube de Coru

pá, presidido
.

pelo advo

�ado Alcides Cardoso, co

memorou no dia 21· de ,ou
tubro, seus

.

20 anos de

·
existência. O único clube
de serviço dé Corupá foi
fundado em �1 de outubro
de 1967, sendo a'importan
te da-ta registrada na Câ

mara de Vereadores.
-,

AMVAll,
, O método Braille surgiu em· í825 por Luís Btliilíe

11809), que perdeu a visão aos 3 anos. Teve como
oase o método de comunicação. no escuro pera sol
dados, desenvolvido pelo general Barbiert. No Bra
sil, d primeira obra em Braille foi editada na segunda
metade do século

-

19. Por volta de .1940 surgiu �'fun
dação para o Livro do Cego no Brasil e a imprensa
Braille; com quatro impressoras no País, produz,' livros'
didáticos. e literários para o Brasil inteiro..

-, ,

O método. Braille foi e' sempre será atual, dispon
do de todas as condições paré permitir a todas as pes
soas cegas, acesso a qualquer material impresso e

tinta. Isto as ajuda a integrar-se socialmente; O tra
balho que ora 'se inicia em Jaraguá do Sul, é uma -ini
dativa louvável e se for conduzida de maneira ade-

, uuada poderá servir de exemplo para Santa Catarina e

até mesmo para o Brasil.
.-

É o primeiro passo . pare a formação de uma asso

'dação, cujo aspecto regionai permite o planejamento
global, que evita dispersão de recursos e duplicidade

.

de ações. Tiudo depende da competência: de
_

.seus li�

der�s ê do. apoio concedido pelos setores público e

prí'vado ,

,

e na

A AMVALLAssocia
ção dös Municípios do
Vale do Itspocu, reali
zou sexta-feira, dia 30,
na Colônia de Pescado- ,

res de Barra Velha, a

última assembléia or

dínãria do ano, onde,
além de assuntos admi-
-nistrativos, discutiu-se

amplamente Os índices

provisórios do retorno
do ICM para o próximo
exercído [divulgados,
em primeira mão; pelo
"Correio do. Povo", na

semana- passada) e,

através da participa
ção da Secretarie do
Desenvolvimento Urba
no e Meio Ambiente e

Secretaria da Agricul
tura e do Abastecimen
to, o projeto de prote
ção e defesa 'ambiental
da Bacia' do Rio Ita-z J
pocu, que já conta com

recursos para a sua

,elabOItação.
A proposta é de

g r an d e importância,
posto que é necessário
planejar e executar
racionalmente a defesa
do meio-ambiente, para
garantir a continuidade
do desenvolvimento mi
crorregional.

Faça ou renove a sua

assinatura do
"Correio do Povo" ,

Você é especial para nós

MILLON,

MÓY.EIS
Tudo

Rlia Bal'Io do Rio Bra:nco, .'12 _ fone '12·248-7 ,',
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Edital 15.725, de 20.10.87 '

Cópia recebida do cartó
rio de Guaramírim, neste
Estado. ,

Dla 31 de' outubro Lui� Fernando Zanottt, e

Sra. Vera M. Haake, -Sílene 'iKrause Clementino

Sr. Juraci Ribeiro, em Ele, brasileiro, solteiro,

Joinville; Sr. Nélson Gar- proíessor, netural de Gua·
.

S Ild d C t ramírím, neste Estado; do-
c-e, r. o a, os a, em '

I S
. mícíliado e residente emS. Fco. do Su; r. ElIe-

zer Santos, Sra. Marli, es-\ Estrada Bananal do Sul,

posa, de Waldemar Reeck; 'em Cuaramírim, neste Es�

Sra. Isolda Janssen, Ro- tado, filho de Floriano, Za

lando Lueders, Ana Pau- nottí e Maria I>etri Zänotti.

'� filha Dr. Márcio (Vera), Ela; brasileira,' solteira,
Marcatto. programadora, natural de

Joinville, neste Éstado, do-
Dla 19 de novembro mícíliada e 'residente na

Sr. EmUlo da Silva, Rua Joínvílle, nesta cída

Sra. Maria Cezarína dos de, filha de José Camilo

'Santos, Sra. Ana Panstein
'

Clementíno e seli Krause
Scheuer, Sra. Iris Mohr .Hornburg ,

Schommatz, Eduardo Au

gusto filho Luiz Augusto
(Deisi Pereirá) Bemstorff.,

, Dia' 02 de .novembro
Sr. E u g ê n i o ' Victor

Schmöckel,' diretor do
"Correio do Povo": 'Sra.
Ruth Lemke, Sr. Ingo JO
sé Krause, Sr. Luiz Zon·
ta, Loríe Glatz.

do Sul" domiciliada e resí
dente em Estrada Itapocu
zínho, neste distrito, filha'
de Germano Vogel e' Re- MAROOl ADELlA GRUDDA LBiL"dANN, Oficial do. &�
.ntte Hornburg Vogel. gístre Civil do 19 DIStrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs.

tado de Santa ÇatariDa, Brasil. faz saber que' compareceram em

EdÜal15.729 de 20.10.87: Cartório exibmdo os documentos exilí,dos pela íeí, a fim de 10

MQnoel Miguel Melo e'
habnnarem oara casar, os selZUintes:

Rosemaria Máuricio' cidade, filha de Antonio ciliada e residente na Rua,

Ele,
� brasileíro, solteiro, Dies Vieira e Hertha cAnita Garíbeldí, 136. nes

pedreiro, natural de Pai- Ignês Schuhardt Vieira. ta Cidade, filha de Jaíro

nel, neste Estado, domící- Edita115.733 de 21.10.87. Wiest e Mariza Helena

liado e residente na Rua
Venílton Cláudio da Silva Garcia Wiest;

,

João Carlos Stein, nesta e Marlene Nagel Ec;iitaI15.737 de 22.10'.87.

cidade, filho de José' Fer- Ele, brasileiro, solteiro, José Maurícíe Bott e MéIJo

mino Melo e Zenaide Mí- comerciário,' natural de ria Alice da SUva

guel de Oliveira. Ela, bra- São Bento,' do Sul, domi- Ele, brasíleíro. solteíro,
síleíra, sólteira, costureira" ciliado e residente na Rua relojoeiro, natural de Ca

natural de Jaraguá do Sul, 'Emilio Stein, 73, nesta ci- Ieára, paraná;, domiciliado
, domiciliada e residente na

dade. filho de Americo da e residente' na Rua Irmão

Rua Joã� Carlos Stein,
Silva e Ivete da Silva: Leandro, 345, nesta cidá

nesta cidade', filha de José
1 Ela, brasileira, solteira, de, filho de Antonio Bott

Maurício e Tereza Ines Do- comerciária, natural dq e de Inês Lembi Bott. Ela,
Bdít 1 15726 d 20 10 87

. ,

M
.' Jaraguä do Sul, domtcilia- brasileira, solteira, balco-I a . ,e... mmgos auncIO. '

Cópia recebida do cartó- Edital .15.130 de 20.10.87. .da e residente na Rua Jor- nísta, natural de Cafeára,
río de Guaramirím, neste Plortsval Glademír de Ca- ge Lacerda, :)'45, nesta cí- Paraná, domiciliada e re

Éstado. 'margo e Márcia Aparecida dade,
.

filha de Herold Na- -sídente na Rua Irmão Le

Ademar Oecksler � Silvia Fernandes gel e Maria Demathe Na- . andro,' 345" nesta cidade',
Aparecida da Silva Ele, brasileiro" .solteíro, 'gel. ,

filha de João Garcia da

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Vídeíra, Edita,I'15.734 de '2'1 .10.87. Silva e Venína Garcià da

balconista, natural de neste : Estado, domiciliado Gerson Luiz de Paula e Silva.

Ilhota-neste Estado, domí- "e residente na Rua dos Solange de Souza Edita115.7'38' de 22.10.87.

ciliado e residerite na Rua, Escoteiros, '192, aesta cida- -Ele" brasileiro, solteiro, Alvaro Lopes e HUda da
Carolina Fruítsch, nesta cí- de, filho de João Taurio soldador, natural de Curí- Rosa

dade, filho de Hilário Moreira de Camargo e tiba, Paraná, domiciliado ,Ele,' brasileiro, solteiro,
Oecksler e Helena Oecks· Mathílde da Conceição de B residente na Vila Ami: operador de mãquínas, do-

, IN. Ela, brasileira, soltei- 'Camargo. Ela, bras. soltei- zade, neste distrito, filho .mícíhado e residente na

ra, do lar, nascida em La- ra, do lar, nat. de 'Joínvíl- de Antoníoj de Paula ec Rua Reinoldo, R�lU, 28,

ges, neste Estado, dQmici� 'Je, ,nestê.' Estado, domici-
'

Neide de Paula. Ela, bra- nesta cidade, natural de

liada e residente em Gua-. Iíàda e . residente na Rua sileíra. solteíra, costurei- Brusque, neste Estado, fi

remírtm, neste Estado, filha Dos Escoteiros, 192, nesta ra. natural de Jaraguá do lho ,de Alcino Lopes e Ma·

d(· Jàão Maria da Silva e cidade, filha de Orcilio Sul, domiCiliada e residen· , na Pereira Lopes. Ela,
Ivone" da Silva,'

.

Fernandes e Marlene Mo- te em Ribeirão Molha; brasileira, solteira, operá·
Ed;tál 15.127 de 20.10.87. reira Fernandes. (!Deste distrito, filha,de. Ju- ria, natural de Corupá,'
Cópia recébida dö c:::artório. Edital 15.731 de °20.10.81. venal Mateus de Souza e neste Estado, domiciliada
de Guaranlirim, neste· Es" Adalberto SchuJU;ann e Elsa de Souza. e residente na Rua Erwi-

tado. Elair Ma�ia Lopes Edital 15.735 de 22.10.87. no Menegotti, 2.527, nesta
Ad�uto HmClchka e KáUa Ele, brasileiro, - solteiro, Mauricio Neves Cardoso. cidade, filha: de Sebastião

Elisete_ Erchinger lavrador, natural de Jara- e Loni Jacobi da Silv� 'e Mercedes� da

Ele, brasileiro, solteiro, gu� 'do SUl,-,domiciliado e Ele, 15rasileiro, solteiro, Rosa;·
'

,

despachante, natural, de residente na Estrada Gari- banótio, natural d� Gua- Edita115,7:)9 de 22.10.87,. '

Jaraguá do Sul,
_

domicilia·-
,

baldi, neste distrito, filho ramirim, neste Estado, do· Celestino. Rech e Ana

do e residente na Rua dos ,de Francisco Schumann é mic"Hiado e residente na Efigenia da Veiga
'Im;Qrantes, 211, nesta ci· Cecília Schuli Schumann. Rua 28 de Agqsto, em Ele, brasileiro;· solteiro,
dade, filho de Fidens Car·, Ela, brasileira, solteira, la- Guarámirim,-neste Estado, industriário, nàtural de

los Hruschka e Ingeruth vradora, natural de São· fJlho de Amaury Martins Luís Alves, se. domicilia

Klitzke Hruschká. Luiz, Rei-Cacique Doble, Cardoso e Jacira Maria do e residente na Rua Pa

Ela,· brasileira, . solteira, Rio Grande, dd Sul, domi-' Neves Cardoso. Elá, bra� raná, nesta cidade, filho

professora, natural de Ja· ..• cIliada e residente na Es· sileira, solteira, industriá- de João Rech e Francisca f

raguá do, Sul, domiciliadà trada Garibaldi, neste, dis- ria, natural de Jaraguá do \Vinter Rech. Ela; brasi-
e residente na Rua João trito, filha de Reinaldo Lo- Sul, \ domiciliada e resi- leira, solteirã" industiiá-
Pereira Lima, ein Guar�· pes e Angélica Brezol�_. dente na' RUa Victor Ro" ria, 'natural, de Bàrra Ve- .

mirim, nesté Estado, fillia. Edital 15.732 de 21.19.87. serrberg, '577, nesta cida- lha, neste' Estado, domi
de Arthur Erchinger e Edla Ademir Anacleto e RoSe· de, filha de Herberto Ja� ciliadaA e residente 'Ílà Rua
Suneit Erchinger." mar 'Vieira tobi e !rina Jacobi.

'

Paraná, nesta cidade, filha
Edital 15.128 de 20.10.81. Ele, brasileiro, solteiro, Edital 15.736 de 22.10.87. de Aristides Durval da
Lino FldélIs Stelleln, e

-

. e]etrotécnico, natural de 'G1omar Vegin1 e Betenl· Veiga e Donilia Sou7;a da
<

Mal'c1a Vogel ./
/ Jaraguá do Sul, domicilia- ce Wiest Veiga.

.

Ele� brasileiro,· solteiro, do e residente na Rua Er-· Ele, / brasileiro. solteiro, Edital,15.740 de 23.10;87.
eletricista, natural de Ja· wino Menegotti, 1.835, nes- industrial, natural de Luís Nilton Pedri e Janete Wa
raQUá do SUl;, domiciliado ,ta

i

cidade, filho de José
. Alves, neste :Estado, 'do- ck�hage ..

e residéht.e na Ruà 25 de/ Geni! Anacleto e Olinda mi:ciliadÖ e residente, llé,i Ele,· brasileiro, solteiro,
Jülho. 1.587, nesta cidade, Braatz Anadeto. Ela, bra- Rua Cabo Harry Héjidlich, auxiliar de escritório, na

filho de José Steilem Ne- ' sileira,' solteira,· balconi.s-. 285, nesta cicÍade.' filho de tural de Ja,raguá do Sul,
t0 e Elisâbeth Leithold ta, natural de Guaramirim, Lírio Vegini e Clotilde domiciliado·· e residente
Steilein. 'Ela,

.

brasUeira, neste Estado, domicH,iád� Barufi Vegini.' Ela, btasi" na Rua Walter Ma.rquardt,
s,olteira, auxiliar' de escri· e residente ,na Rua Erwi; leira, industiiária, natural '1.726. nesta cidade, filho

� � _;:t::.:..ório, .'natural de Jaraguá no Menegotti, 1.835, nesta cÍe Jaraguá do Sul, domi· (Continua página 5)

I

ANIvERSARIANTES

/'

Dia ·03 de novembto
Sra. WaiIi M. Strebe,

Sra. Ivone Luz' Gottardi,
em .Fpolís:

,-

_Sr. -. Sérgio
l1homsen, em,Blumenau:
's-. 'Maurícío Hélio de Al
meida, na Lapa�PR; Sr. Vi
tório BortoI:tli, na Lapa�
PR: Jean C. Vieira, Egon
BehUng.

Dla,04 de novembro
Sra. Jutta esposa do Sr.

Dorval Marc.atto, -Sra. Ma
rIa de Fátima Marschall,
Sr.T' Domingos Muraro Fi
lho, e:m Iratí-PR; 'Sra.
Marlene Meister JoesEng,
Aluízio Tomaselli, Sr.

Leopoldo Schwartz .

Dla 05 de novembro
Sra. Wanda Fodi Doe

ring., Sra. Isabel 'Girardi
Nasciinento, em Joi:J:).ville.

Dla Of) de novembro

St::a. Ivane Y-iergutz
Buchmann, Sr. Aldir Man-
nrich�

.

I •

""0 doRio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

Proclamas de Casamenlls.·

'. L

" ,

'

. Q e � s' p a c, h a, n I e ·L ú c- 'i o '

;NTREGUE os DOC�NTOS DO �EU VEICULO, NAS MÃOS DB QUEM lHE OFERECE o MEUlOR
I

EM ATENDIMENTO. .' � -..'
'

\,

FUNCIONA JUNto A AUTO ESCOLA J,A.RAG1:JA - AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
'

72-2018
-, AGORA TAMBtM EM FRENTE AO FORUM.'

.

/'
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Grupl Wel inauourou moderno· restaurante industrial
• - _.

I I

mantos do restaurante in- 'nitáríos, escritório admí
dustríel "Weg" são: 3 cá- nístratívo e outros.

,

mares Irígoriãcas, i cal- Na alocução inaugura],
deíra a vapor/ sistema o diretor-presidente do
central de abastecimento Grupo Weg, Eggon João
-de gás, 6 caldeirões de 500 da Silva, disse que a em

lítros . para cozimento à presa, como um todo,. já
vapor, 3 fornos elétricos investiu este ano, em -ah-

. com três câmaras cada, 3 mentação, a 'soma de Cz$
Intadeires à óleo, 1 fogão 30 milhões, de cujo valer

, índustrial
'

com, 20 bocas, o colaborador W,eg parti
,1 assador de carnes com cípa com o pagamento de
,49 espetos .rotatívos e gre- Cz$, 8,00 por refeição. Ci
lhas, 2 esteiras rolantes tou também que' somente
para . atendimento �o pes- em, benefícios . Sociais, a

soal. 1 lavadora
.

de 400 estimativa de gastos é de
bandej�s por h�ra (lave, Cz$ 100 milhões, sende
esteriliza e seca), despen- Cz$ 20 milhões em treí
sa para armazenagem de . namento, Cz$ 27 milhões
alimentos, caixa de água·· em assistência médica' e
com capacidade de '10'mil Cz$, 53 milhões em ali
litros, mais uma cisterna mentação. Afora isto,' ío
de 30 mil litros com' re- ram injetados na Associa

equipa-
.

novação permanente, 8 sa-
. ção Recreativa We,g" cer

ca de Cz$ 22 milhões em·

obras e manutenção da
entidade.

Com 'investimentos na
ordem . .de Cz$. . ,I •• '

••••.

64.816.067,00, aplicados'
na construção civil e em

"�€J:uipamentos, o Grupo
Weg inaugurou sábado,

. dia 24, sua cozinha e re

'féit6rios no Parque, Fabril
II, na Rua .Ioínville h9
:)IQOO, em Jeraguä -do Sul.
A área construída atinge
3.410m2, ,abrigando cozi
riha, um reteítórío: para
140 pessoas e maís dois
com capacidade para 500

pessoas cada um, podendo
produzir até 10,mil, refeí
cão/día. através do traba
lho de 53 colaboradores
especializados, encarrega
dos do controle e manu

seio' diário de 5 toneladas
de alimentos'.
Os príncípaís

Cobras.& .. LaqaHo$.

.

.

,

.

FBRDINANDO 'PISKE ,

,

.

Politicà � provinciana' é lis. Por causa dessa "de
um caso'muito sério � En- vastação" toda pedem
centram-se na Câmara. de eleições diretas em 1988,
Vereadores importantes não pagamento da dívida
projetos de lei, como o externa, reforma agrária
Código de Posturas, o Cá- ampla. massíva

' é ímedía-
.

digo de Obras, o projeto ta e política : '�conôm�ca
de denominação de baír- voltada pai:a a maioria
ras e de ampliação do pe- 'da' população. Está, nos
rímetro urbano, todos há jornais da semana passa
muito aguardados pela da, que\é quando .os agrô- ,

Comunidade. Pois, agora, nomes 'JÍ)an,d�tam a sua'
por causá das picuinhas Carta �újcs--a:tfi-ey;
cio Presidente do Legisle- ; 'Convenharãös:" essa 'de
tívo com, � Executivo, tu- uma bômbe. k a cada 52
"do está parado há meses.: d.as, é, dose.. Devem ter
apanhando poeira, não ê confundído 'Jbbril1;>a atõmí
Iido em plenário, não é dís- c� t<?W" élrg�"t�aque da
cutído, nem muito menos queles Dem fedorentos.
votado.

.

. � , ,'" ,,,

'-xxx-

Os senhores Vereadores Quase éramOS ,� esqúecen
nunca esquecem de atua- do: anotamos as .díatríbes
--iizar . s�us ,já .polpudos 'de" Luiz' Carrbs' I Busana
subsidias. Em troca, têm conttà:'·"nÖssa--lrtSignifican
trabalhado quinze minu- te pessci!l�')i!I�nimfri� osno Camilo e Maria Alei-
tos a meia hora cada ses- termos da carta não rios'des Soares Camflo , Ela, ABRAJORI PROMOVE . são. Quer dizer,

.

tempo 'é. pér,ll}i:tiúIl��es�prider a pes-brasileira, solteira, operä- ENCONTRO DE JORNAlS, '. o que não falta aos "re- soa tão mal educada. E·

ria, natural de Ponte Ser- ''-

presentantes do poyo". q��S��9, }l�>:pr�:l!cípios; e.rada, .neste Elstado, domí- No período de 5 a 8 de tntão. por que é que leis "<ie
.

ética profíssíonal .

'

ciliada e residente na Rua novembro,,na cidade de de tamanha importância Mas;
.

ganhoü.: ä comuníJosé Pavanello. 241, nesta Gramado (RS)" a ABRA- .não andam? O que é que dade, 'q\le' dessa forma vaicidade, filha de Alfredo JORI-Assoc'iação Brasilei--
o povo, a comunidade to- conhecendo ,c�(;la- vez meVidal Ei Calínda Teles Ví- ro des Jornais' do Interior, da, tem a ver com as di- Ihdr:Q, e�pírlt9 belicosodal ,

. realizará o 69 Congresso vergêndas' ,politique�ras desse. truculento .cidadão ..Edita115.744 de 21�10.87. Brasileiro dos Jornais do' desses cavalheiros? Vol�
.Édson Marino Vieira e Interior e o 19 Congresso taremos ao aSSlj.Rto:Ro�ililery Pett Latino Americano dos
Ele, brasileiro, solteiro, Jornais do Interior, com

téóüco em eletrônica, na- a criação da Associação Diz um, expert em polítural de Criciúma, neste Latino AmeÍicana de Jor- t1Ca local que o processo
Estado, domiciliado e re- nais _.do Interior. contra Victor Bauer porsÍ'dent.é na Rua Frederico Aproximadamente. 600'

. cau(>a do' sumiço dos col-
Bartel, S'26, nesta cidade, pessoas estão sendo espe- choes dos JASe. tem ,nie"

"

,""-xxx.:L.:.
fiJho de Marino Vieirà e radàs em Gramado' gara," nos de ielo pelo patrimô-, .Prevaleceu o bom sen
Inna, 'rere:?inha Vieira,. em torno do te:rna gera�:. j, nio pÚblico do que manö- '501;'0 concurso; 'de fanfar-
Ela, brasileira, solteira, "Jornal, test�me�to de li-

'I' bra política: Sendo o "ale- ras fica na Marechal Deo
decoradora, natural de berdade", dIscutIr assun-

. mão" um polítiCo de 'd.e� aoltJ. ';Mirs uma 'vez .ga
Jarq_guá do Sul, domicilia- �os como li?erda.d� ?e .im- I cIsões' imprevisíveis, está '1Jhou 'a 'comuni'dade que
da. e resid.ente na Rua At prensa e livre Im�la�Iva, por ora. na' base do "não verá esse:' fascinante espe-tur Müller, 99, nesta Cr além d� temas _tecmc?s

.

quero mais nada com po� tãeulo- pOT: inteiro.d�de, fillla de Ingobert como ,.d1agramaçq_0 e ClT- 'litica", mas de rep�nte re�
..

�
;,,�' C�· ..

Pett e JeaÍlete LOII;lbardi culação.', solve e'-se lança candida- ".,',' ..i.:.:..xxx- I
.

Pett., Segundo J�ão
1
Baptista te a Prefeito. ° que inco-' �álandö em c 'J�pfarras,Edit1al 15.745 de 27.10.87. Santos da Silva, presiden-, modaria' muita gente' e; t�m' um �idadão p ... da IAltair José Kreutzíeld e te da entidade, 'pQ.les�ran- eventualmente, botaria vlda pe��i_;.. porque ele lan-

Ivonête Bompani ,tes dos Estados �mdos, mu�ta gente para escan'" ç<:u, a" Ideia de um� fan-

'IEle, brÇl.sileiro, solteiro, Inglaterra e Peru Ja con- bio. Val dai 'os "home" farra para
_

.,Taragua. no

p,edreiro, natural de Mas- fumaram, presenças, bem .

ela' Prefeitura 'teriam 'ra- que temrazao,-mas quan�
saranduba, neste Estado, .

como diretores dos 'pl'in- , c:'ocinado assim: A' Justi-" do pediram à' ele procurar
domiciliado e residente na cipais jornais do interior'

ca não tem mãos' a medir primeiro quem ficaria res
Vitório Pradi, 313, em J&- do País e da Améri<:a La-

com tanto processo para: ponsável·· (jurid:�amente)ragu�-Esquerdo, neste dis� tina, que �oordenarao os 'resolver..Êsse daí certa- e. quanto 'a pre�eI,tura da-
trito, lilho de' Albrecht ' debates. ment€ vai entrar 88':a na". para or-g,amza-la, e�e'

· Kreutzfeld e Esther Kreu-
"CORREIO, DO' .FOVO" dentro. E como quem és':: vi-ti" que -não' hastava té�tzfeld .. Ela, brasileira, sol- ,

-tá seIid0 processado t: di';' idéi�s; ,mas' sim�' qlJe. � erateira, bancárié:l, natural de" P�ESENT:E zem
.

as más línguas 'T' não p�eflS?' ar��a'Çar a.s man-
Blumenau, neste EstadO, Este jornal, na qualida- pode ser cB1l;di,diito a na- ,gas, e:,·tra,Balhél!�'� pref�riudomiciliada e residente de de associado da AB�A- da ... màniaram? .'.' dar o'fora;,·Val' ver que-

·

na Rua Domingos da No- .lORI e da ADJORIISÇ, \
'

, ':""':xxx'- ria 'se'r ,�o pái,:(fä' criança,
va, nesta 'cidade, filha d,e da qual é sócio-fundador, '

à custä' 'do trabalho dos
Ilário Bompani e Nair Ba- vai m'arcaL ,:p:rêsenç.a;,:_nes: . "A fome no Brasil cor- 'outros r . E' -aiIída teve o
ruffi Bompani. tes importantes Congres- rcsp0nde äo efeito: devas.-:'·topeté::: -ele· 'd��r ,que os

E para. que chßgue ao sos .. ·à t.er lugar.:D.o' Ceutro,: 'tador de uma bomba ata- homens de' dinheiro da ci
conhecimento iie todos, de Convenções. do

..

Hotel
�mica lançé:lcla sobre nossa ty' não: são de'nada quan

mandei passar o presente Serrano, ,pe�o '$.e11. dIretq�, --população a cada. 52 dias". do Sé ti:até:l. ';de 'construir
Edital,- que será publicadO' Sr � Eugenio VilÇtor.Sclilw�: ,Essa

.

Jóia' foi' pr9dtizida J,ina.guir do Sul. (
,

pela Imprensa lern Cártó� ck�l e esposa D;�.BJ(_u�h�l� 'pelos' dois nlil'àgrenámos:
. ',. ,'.',rio, onde será afixado du- . de e, pelo re:daW, FlaVlO _ reunidos. em Florianópo-' Dá-lhe· ,';'cuJ.!-tura" •

rante 15 dias. J_'o_s_e'._cB_r_u..;g:_n_a_.g_o_..,__�� .:__
�

_'
.._,_

..

_-_-r-
-

__

PROCLAMAS' DE CASA MENTO _ (Contil\uação)
de Alfredo Pedri e Alví
na Norile Pedri, Ela, bra
síleíra, solteira industriá
ria, natural de Jaragué do
Sul. domiciliada e resi
dente na Rua' Pastor AI
bérto Schneider, 423. nes

ta cidade, filha de Nor
berto Wackerhage e Re-
•.. '

\ I t

nata Anelare Wackerha-
, ,

ge. .' :
-Ed'ital 15.741 de 23 . 10 . 87 .

João Greit e ,Marizete Ma
ria MineI
Ele, . brasileiro, solte:ro,
eMtrlcista, natural de Mas
,sarandubà,' neste Estado,
domiciliado e 'residente
em Estrada Nova, 3.783,
nesta cidade, filho de J0-

I sé'Gtéft e Cecilia Guesser
ereft.

I

Ela,., brasileira, sol
téira, operária, natural de

Jaraguá do SuÍ" domicilia
da e residente em Nereu
Ramos, 'l1est� distrito, filha
de Dante MineI e Josepha
Filipp Minei ..
Edital 15.742 de 23.10.87.
EdiIson Fernandö Kova
liult· e Josie Leane Bastos
:alé.: brasÜeiro,' solteiw,
elet-rotécni,to; natural de
Curitiba, Para'ná, domici",
liado e residente na Rua
Rei,n'oldö Rau, nesta cida
de, filho (Ie Basilio Kova
'liuk e Lina Koppe Kova
liuk. Ela, brasil�ira,' sol
teira. escr:turáriÇl., natural
àe Jaraguá do Sul, domi

.

cilia'da e residente na Rua
ReiNoldo Rau, 220, nesta
cidade. filha de Romeu
Bastos e' Helga Fiedler
Bastos.

.,

Edital 15.743 de 23.10.87.
Ivan José Valentino Ca
milo e Roseli Vidal
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural 'de Co-

.

I

rupá!, neste' Estado, donii-
ciliade e residente na Rui"
José Pavanell0, 24i, nesta
cidade, filho de Belarmi-

�xxx-

.. , .
" J. �

. �xxx-:-'
'Gostamos dó. provérbio

mencioná,dó "pela senhora
Rita de Cássia Madrid:
"Enquantb 6s c'ães ladram.
a

. taravâj1q pässà".

.'
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ESTADO DE "SANT/A CATARINA
PREFEI�URA MUNICIPAL DE JARAGUA DO, SUL, \

DECRETO' ,�. 1.512/81'
Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedo' para
o treeho que' especíüca.

o PREFEITO MUNICÍPAL DE 'JARAGUA DO SUL,
-, .no uso ,da atribuição que .lhé é conferida "pelo item XXIX do artigo

10, da Lei Complementar n� 5� de 26 de novembro de 1975, e de

,

conformidade com o disposto ,u:f\ Ler'Municipal n9 699/17, de 2� de
dezembro de 1977;

,

,

DECRETA:
,

,I

,

Art. 10 ..::. Fica estabelecido que Q preço por metro
quadrado referente a pavimentação' à paralelepípedo, dos imóveis es

pecificados no Edital' de Custos N° 37/87, de 16.10.87, será de Cz�
424�51 (Quatrocentos e vinte e quatro cruzados e cinqüenta e um Cen-
tavos). o metro quadrado. "

j
,

Art. 29 _ O) preço hxado no artigo anterior obede-
cerá as modalidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Mnni
cípal N� 699/17, de 22-12-17, pela Leí 'MunícípalN" 945/83, de 29.,12.83,

pelo Decreto, N9 477/77, de 22-12-77 'e pelo Decreto N9 907/8:>, de
29.12.83.

J
Art. 3�' _ Este Decreto entrará, em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
,

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1987.
DURVAL VASEL IVO KONEU.

'

Prefeito Municipal Secretärío de 'Adm. e Fi�anças.,

, '

-------------------�'. '

'ES';fADO DE SAN1� CATARINA
',' PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE' CUSTOS � '37i87
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.vatravés da Secretaria de

Planejamento é da .Secretaría de Obras e' Viação, divúlga pelo pre
sente Edital os custos relativos ãs obras de pavimentação ,à, paralele
pípedo da Rua 136 _ GUILHERME\ LESSMANN' e esclarece que os

-valores abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo
. Código 1(Ilbutário Municipal e Lei- Municipal N9 945/83, de 29 de
dezembro de 1983, que versa sobre Contríbuíção de Melhoria, regula
mentada pelo Decreto N9 907/83, de 29 de dezembro de 1983, é é
devida por todos os -propríetáríos de imóveis beneficiados por obras

<'

públicas. "
'

".

a) Memolial Descritivo do Projeto e Custo das Obras.
.

As obras compreendem.os seguintes serviços téçnicos e' com os custos
abaixo epecííicados:.'

'.
\

Elementos Quant. P. Unitário P .l(otat
01 _ Terraplenagem: Escavaçãó.. car-

.

,,.

',I" ,

- ga, transporte. 2.604m2 22,96 59.787,84
02 _ Pavimentação: ,

2.1 _ Regularização e eompec-:
i tação, do sub-leito .. . . .. . .. 2.604m2 6,56 17.082,24

I' ,

2.2 - Base: Material de â!reia, \

aquisição de- mato e execução 2.604m2., 42,26 110.045,04
2.J _ Revestimento: Paralele-

.

pípedo, meio-fio, transporte e

execução •. ' ,

',' ..••••
- :. .

. . 2. 604m2 224,00 583.296,00
.03 _ Galerias de Aguas Pluviais:

3� 1 _ 1!ubulação: aquisição de
.materíaís e execução ..•.•.. 2. 604m2 98;27 255.895,08

. 3.2 _ Caixas Coletoras: aquisi- "

ção de materiais, e execução 2. 904m2 .10,25 26.691,00
SUB-TOTAL ..••....•. , ... , ... .-...• '" ...... 'Ó •••C2;$ 1. 0.?2. 797,20
ADMINIS:�ÇÂ.O ; (5%) ••••. <. ••••••••• , •••••••: ••• C�$ 52.639,86
TOT A L :, � Cz$ 1.105.437,06

,

04 _ CUS:p TOTAL: Cz$ t'.105.437;b6 (Hum milhão, Gento e ,dnco.
mil, quatrooentos e., trin;ta; e sete cruzados 'é seis centavos).
4.1 ,.... Área à pavimentar igual 2.604JIl2

.

.

:4.2 _ -Custo por m.2,igual Cz$' 1.105.4:)7,06 dividido por 2:604 igual
. a 424,51 (quatrocentos e vinte e quatro cru�dos e 'cinquenta e um

centavQs).-
. .

b) . DelimitaçãO do Trecbo BenefÍciado \

.

É beneficiado a Rua 1-36 _ Guilherme. LE�ssmann a partir' do entronca-
mento da Rua, 62 _ Exp. GU\mercindo da Silva.

.
.

.'"
c) -ContI1buição de MellWr! a

"
'

A Contribuiç�o de Melhoria será cobrada, por propriedade, levando-
se em cQnta a testada dos mesmos.

'

FÚR,MULA: Testada' do lote m�1tiplicado, por �J3 da largura do leitp
da ru� �u�tiplicado pelo �ms-tlo do ,metro quadrado igual Custo 1iotal.
O recol�lm�nto do· Tributo s� �rá di:çetamente ao

.

Tesouro ;M�icipal.
PrefeItura Municipal de Jar, aguá do Sul, 16 de outubro. de 1987.

, .. DURVAt. VAS!. It _
k Prefeito Municipal.

ARIS1UOES PANSTElN '-... ... AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de PlanejamE:lnto

.

Secretário de qbras e· Viação

.

I :''{ .

...PÁCINA Ge

INSCRIÇÖES PARA· 'CURSOS'NA POLtCIÀ.
,A Academia de Polícíe Carcereiro. • Ás inscrições
C'víl, atrav$s' do Edital' poderão, ser realizadas na

001/87,· abre as ínscríções Delegacia RegionaL de Po
ao concurso seletivo para licia de Jaraguá. do Sul,
ingresso aos cursos de for- - anexa -ao prédio do Fórum,
mação pera Delegado . de até o dia IS' de novembro .

Polícia, Comíssärio de Po-' próximo.·
Iicia, Escrivão de Polícia, Demeis informações po
Escrevente Policial, Auxí- derão ser obtidas pelo te
Iíar de Autópsia e Policial leíone 72�1546.

JlJlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

O Doutor. Júlio César' KnolI, JUlz, substítuto
em exercicio da ta. Vara di.. Comarca de Jara·

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
"da Lei, etc ••.

FAZ SABER a todos quantos o presente edí
tal de citação, com o prazo de vinte. (20� dias,.
virem ou dele conhecimento tiverem e ínteres
sar possa, que por parte de TERCILIo GRET1IER
e s/ mulher, brasiíeíros, casados" ele aposentado,
ela.do lar, residentes e domiciliados à Rua Luiz

, Sarte n? 1.782, em Nereu Ramos, nesta cidade e' .

Comarca: através de seu bastante procurador Dr.
Reínoldo Murara, foi requerida a 'ação de USU
CAPIÃO N9 10.978,· para .aqúísição do seguinte

. terreno+ Um terreno sem benfeitorias, com área
de 25.356,50 ms2, situado no bairro' Nereu Ra

mos, rieste município nos Iundos do lado ímpar
da rua 20 --'- Julio 'llíssí, fazendo írente nos íun
dos das terras de T.eiCilio·Greter em três linhas,

.

sendo a primeira com 31,00 a segunda com

15,00ms, e a terceira com 51,00ms, travessão dos
fundos com 118,OOms em terras de Alfredo Ma
thedi, .estremando no lado díreíto com 281,20ms
com terras de Sílvíno Pedrottí, � pelo lado es

querdo com 252,:>4ms .

em terras de Plínio Rope
latto. Genésio 'I'ravala, Genésio Kíatkowskí. Adir

Valentíní, .Osmar 11issi, João Kíatkowski, - João

Oscar Ropelatto. Alemir Ropelatto, Vítório Mu

rara e Guilherme Santos, distantes 29.00'rns da

rua 7, Maria 'Madalena Lopes Sant'Ana. BESPA-
./ CHO DE fLS. 09':: R.H. .Desígno o dia' 24-02��8"
às 14:00 horas,· para a audiência prelímíriar . Por

mandado, íntimeni-se às . testemunhas arroladas. .

. citando-se aquele em cujo nome estiver transcri
to o imóvel, os seus confinantes e o M. P ., por
edital, os réus ausentes, . incertos e desconhecídosr
com o prazo de 20 días .. Cientifiquem�se, por car- .

ta A.R., para os fins do § 29 art. 942, inciso II,
do CPC, os represeatantes da Fazenda'. Pública,

da União, do Estado e do Município. JS, 14/5e
tembro/1987. {as) 'JÚLIO CÉSAR K�OLL _:_. Juiz

Substitute em exercício. E,· para q�e c;he.gti� ao

conhecimento de todos os ínteressados ausentes.
incertos e. desconhecidos, foi expedido o presen
te edital". que será publicado na forma da lei f!

afixado no local de costume, às portas do Forum •

correndo o prazo ;'de �15 dias, para, contestarem,
querendo, à contar da �entença que justificar .a
poss.e, sob pena de serem tidos como ven;iadeiros
os fatos alegados pelo.s àutores. Dado é passado
nesta cidade de Jàraguá do Sul, aos vinte e dois

.

dias do mês de setembro do ano de ,19137 .. Eu,
� '(<;ts) (Jmema W. Sardagna), Escrivã de!>ignada; o

subscrevi.
JÚLIO CESAR KNOLL

Juiz Substituto em exercício na la. e 2a. Varas,
E Comàtca' de Pomerode,

t,

Dr. AUevir. B. Fo,gaça Júnior
Ora. OsvaUna Vargas Ro�'rigues·

ADVOGADOS

Rua DomingoS- da Nova 102 ..:. Fone 12:0498
Jaraguá do Sul-SCAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J'áräguA do Sul -- ,Semana de 31/0utubro a'06/Novembro/87
,

CORREIO, DO poVO

.

Muitos foram, os motí- .lãtifun'di'rlos ' aliiados aos
vos qu� nos levaram a banc�

.
i,D;tß.lntidol'lijiil di"

A
_ utilização daquele fundar o P1�. O príncípal ga�se (FMI)' e' açpbei'tados

manancial' é uma aíterna- motivo' foi: Conquistar pela "DITAbUAA' MILl
tiva que o servíço

: muní- nossa, [ndependêncíe poli- lIAR,". que, persiste em

_çipal de águaprocura pa- tic�. Romper' com formas ID<:tndar e desmandar oCo

ra garantir o suprimento dominantes e viciadas de mo no G:a,so
.

'd� 'ASSEM�
de água à populaçãövHo- fazer política. Acabar com i'BL�IA NACIONAL CONS

je, além da' Estação de t�da� as form�s.d: depen- TlTUINTIE em que o mí

Tratamento de Agua, la:. dêncía e domínàção, No nestro .do .exéreíto diz o

celízada na ru'à Erwíno PT, os trabalhadores, cons- que é bom ou' não à Na

Menegotti,; o SAMAE' dia: cientes e organizados en- cão,
põe. de um sistema im; tram para a história polí- O PT, atua não sö em

plantado em Águas . Çla- . tíca. Para dar um basta épocas de eleições mas,

ras, na Ilha' da l'Iigu�irai eos políticos e partidos slm em. todo.. movimento

.que atende,aqu,ela, região�. 'tradiCionais, ,que 'estão de, luta doi," 'trabàihadores
identificados com a bur- da, cidade' e: do campo de
guesia.

. onde surgiu -o .Partído ,

A ínsatísfação da classe Defendemos 'Sindicatos
tla�alhadora ,a cada día é rortes e' combativos, e pe
malar, e o, pT tem que la construção, da 'CUT
dar Uma resposta aos tra- 'Central, Única' dos 'I'raba
balhadores, que é da or- 1hador�s-.,.. ,Íivl'e e autöno-

'

�anização �. luta' onde. ma,l do
_

Est?do' e' dos Par-

�on�egu�mos'melhores c<;m- tldost.Politje,ós:. 'I' ,

dições de vida. E como queremos,n�RETIAS JÁ
e� todos os .lugares desse pará' 'Pre�ic;ieI).fe,'·' NÃO
pais, .quando os trebalha- PAGAMENTO

_)

DA DIVI-
dares reínvidícám por me- DA EXTERNA,,'lutai con
lhóres salários e condições tra o 'ArrocllQ ':Salariãl im
de trabalho, a repressão posto

J

pêlo "píáÍió ;;Í3tesser.
t?m� �' frente. ,Líderes que é p maior 'já r�gist:r;a
síndícaís, de movímentog do na história dos traba
populares e tembém lide+lhadores. 9 .�r,t�:ql.,defi
ranças pelítíces são presos níção polít1t:a, clara,:-e, coe
e até enquadrados na LEI sa para' �pnst;ui��os a

[',? SEGURANÇA NACIq� Sociedade sera. ��pJ,ßra�o
NAL. � NOVA �EPú- res � -sem e:(C:pIQn�aos. ';A

. BLlqA nao tem saída para 5;PCIl!DADE " �SÖé'IALIS-
,a 'crise

_

assola o país, e TA. '

.

,.", .' "

tentam culpar o PTI e 'a � ,

"

CUT. Nã0 foram os tra- Luiz Hirschen
balhadoras, que deixaram

'li

Prés. 'Com. Exec. do'
'o país na desgraça e, sim Partido :'do_S. Trabalhadores
empr�sáriös. banquei(os e PT' _:, Jaragu� do Sul-SC .-

, -------------------------�.--------------------�--------------------��----�--�----
RIO MOLHA PODERA SER NOVO PONTO DE CAPTAÇÃO DE AGUA

instalações estão sendo
usadas apenes. para Cl' em

balagem do produto.

A ,Fundação Serviço de
Sa�de Pública. através da'

.' Díretoría Regional do Sul,
sediada em Curiti-ba, lan
ÇQU licitação. para a con

tFé!-taçãQ do projeto do
Sistema de Abastecimento
de Agua' de Jaraguá 'do ,Atualmente' está-se me-:
Sul, pera o qual 'dispõe de dindo a vazão do referido
C7;$ 1.600.000.00. Segun- río, para verificar: (ii capa
do íníormações do Admí- cidade do fnes�o ser
nístrador Geral do SA- aproveitado. '. Aquele cur

MAE, Engenheiro 'Valnei so de água, em bOa par
José Beckhauser, o Rio' te, é utilizado pela Fe
Mslha será alvo no estu- cularía Rio Molha pare
do do aproveitamento fu- g�rar energia elétrica du
turo, tendo em Vista a re- rante a noite, na ilumina
Gução dos custos, do me- . cão da indústria, cujas

r Issociação

tro cúbico tratado e de

equípemento inas instala"
ções•. além, de reduzir os

diâmetros 'das redes por
ser um outro ponto de

produção.

'Comercial e

),aragná do Sul�'Induslrial d,e
,

Secrelá:rio
Requisitos:

,...... 2� grau completo
Preterêneíe para quem possua: --

\

- Curso de Contabilista. com prática
- Prática de datilografia e redação própria.
\

'

.

I Desejável: .

-' 'Conhecimento de levantamentos estatísticos (dadós. séeío-
Bconômíces] e/ou prática de digitação de dados:

..

�nviar currículum, inclusive pretensões salariais, para Caixa ����l 138
89250 __ JARAGUA DO SUL.

? '

/ .,"

··Clínica Veterinária
, SCHWElTZER

D ,R. W À L I) E M: A:R S C H W, E I T Z E R

CIiníca de p�quenös· e grandes animais,· cirurgias, 'vacinações;
.

raio x, inte�amentos, boutique. Iltaa �olnvllle, D' 1.1'18 (em frente ao Supermercado Br�lthaupt) .

FODe 12-2548 _ J.aré!-guá do �UI _' Santa Catarina
. I

��-=��.��==�=='�'==�='�·�==�=-I
"Clilllax' Mdaazine' I

u,llJ' . �

, l, 1.'

I..

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA. _ FEMININA E INFANTIL

Jaraguâ d.o Sul _ Av. Marechal Deodoro �60' _. FOlle 12-0968

Guaramirim _ Rua 28 de Aszosto, 1.334

Mas
, ,

"

por' que'. '·0 Pl? '

. ',\Ji;-
, '

Chácara' I Moradia
; I' ..:,:I.','j �,.l::..: ,

Vendo chácara com 30.000 m2 'aSsim ;diVidiô:Os�
10.000ln'2 (!om arrozeira 'planificada 'e"'selDeada,
10.000 Jil2 çom lavoura de milho,' 4.006' mZ em
pasto com' 01 vaca 'd.e leite, SOO m2 em paUDitos
- Área totalmeDte' plana., Na 'ohácara' ainda 01
casa de alvenaria clUO m2 nova, acárpetada, cl
5 quartos, 02 salas, banheiJ;o, de�p�'nsa.e gara
gem. 'OI galpão (estábulo) c/IßO mt 'de madeira.
01 galpão' c/SO m2 de madeira. Acompanham
a!in�a 'OI micro·trator Toba!a, c� çarreta e Imple·
mentos em bom estado, 'OI atomizador motoriza-

. do, 01 pulverizadar costal Jacto, 01 niâqill1la' de
picar forragens DOVa. Localizadaà 01'km do as�
falto em Guaramjrim e distante 06 ,km do CeDtr«>
de Jaraguá do Sul. :e ver para crer n,esta barbada;.

. I. ApeJias Cz$ 4.00_Q.OOO,00 Contatos' pelo fone:

., ,(0413) 'n-1581 em Jguá DO horário das 8:00 ,às
,

10c30 da manhã.
______ • 4 -'- -:;..

__ •••• _ •. _.....!-.__

� )

; I
I

I
I

1.. .

.

'

1,;,. ----.;----- -_ .._' .---,----'----
... -'

'.
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_J_ar_a..:;.gu__â"""d_O_Sul_-�Sem__ana__de_3..:.1/_0...:q....tu_;b...;.ro,;_. .=a.;;:_O�6...:/N_;_0:...;v...:e=m:.:.b.:..:ro::;..�.;.;87:...__--=CORREIO 'DO, POVO

Tra·ba·lhador. na· III·m·.entaça-o., de
.

Realizada /,a Semana rrevençãu de. Acidentes ,Coluna 1 ��tis.::rt��u::� �7�:::'
_.

EST-.ADO-.-DE-\SA---NT-A--éA......_TAR-IN�Aj-'..
----

..
-' "�r

-vembro; com ínícío. ás PREFEI'fURA MUNICIPÀ� DE JARAGUA DO SUL
. A Delegacia Regional do J

tes o-SPA1187, sas, debates; veiculação (vange"II·ca 15h, palestra batismal pa-

Jaragu'a" e Regl"a-o 'Iírebalho, com o' apoio' da cuja p� ação deu-se de ,fré;ises alusivas nas' ra pais e padrinhos. Co-'
.

'Secretafia do' Trabalho e através 14 Coorqenà- emíssoras de rádio e 1 IV' ,',.' .'
ral: O Coral Evangélica

, I)fa� 3 e 4: de novembro decida-se pelo que é me-' do. Desenvolvímento' Co-' donas R ais da Secre- e divulgação na ímpren- �:lt�s: �ommg() as Sh, em Jara�uá sé :B-pre57nta �e�s
lhor pará vOc;:é. ,

.

" '.

mumtérío, realizou de 26' a taría e. 13 Postos da sa. -constaram da' campa- .1 mao com Santa ,?ela e te s,abado às. 20h ne Igr�
A chapa 2 quer um sindicato que vá ao en-', 30�, de outubro. a Semana. . DRT no t dor do Esta- nha prevencíonísta, que

as 19h �m po�tugues".Se- ja Centro, �om músicas

contro dos trabalhadores e defenda seus ínteres- de Prevenção de .Aciden- . do. P nas empre- objetivou a conscientiza- gunda-feíra, ,dI,a, de. Pína- sacras e. folclóricas. 'Bn-

_ E'D I T A L �. ção,� a ação preventiva, dos, no Cemitério, as 711, trada franca.

'ÁUREA.�_ MUllER GRUBBA, Tabehê A chapà 2 quer um sindicato que funcíone, fund'ada em Jar.aguá du
-

AJAOR E:ID. função do' gradativo "

b rt te bl
. aumento do índice de ací- ORAÇA-O A SANTA CLARA

Oe NOlU e UÍlaal de Protestos. de TitUlOS
.

da Comarca que ii! ra as suas po as, que escu os pro emas
A A

,-

J Am O'deas
dos t,rabalhadores. e apresente soluções, que te-

. ssociacao araguaense à de rqui
-

'dentes do trabalho. Pela intercessão de Santa Clara, o senher to-
de Jarapi do SUl. Balado, de S. Catarina, na forma· da 'JAOR" tid d f d 'nir'

'+

Ilha uma 'boa assístêncía e faça reuniões. .' fi . . ,e a nova en 1 a e un ada e vai .reu d� poderoso, me abençoe e proteja. volte paralei, � saber • �'quantos' eate ediÍal' vJtem quo I,'
A chapa 2 é de oposição ao atual presidente os amantes deste belo representam, remo vege-. Em

�

1985, segundo fon- mim os seus olhos míserícordísos, me :cl.ê a· paz e

, ,ICI acham JlC.Ito Cartório para protestos 06 titu,losl eontra: do Sindicato, que .não botou o sindicato pra Iun- ',al�dcultiVadOres 'doU IhSiniplesmbente, ep dores de or-. tes do INPS, ocorreram' tranqüílídada, derrame sobre mim suas graças e

. .
.

'

. donar, não é' ativo e não procura o trabalhador qui eas,' garantm 0- es a so reVlV' 'e ao mesmo. em Santa Catarina 49.293 depois desta vida me aceite -no céu em compa-
Alído Pavanello _' Itapocuzínho Sta. 'Luzia _ Nes-

_ ua ,
.

íntercã
.

bí d 1 ta d
'. elas A id t'

,

60 820
UA

...

nas indús,trías da alimentação.
.'

tempo O' in ercam 10' e, p an s e e penen ... dCI en es, contraveu. nhia de Santa Clara e de todos os santos, em no-
ta .,... Clovis Luiz Wenholz _ Rua Itapecuzinho, AJAOR' te como organízador o S� t Bemdt e' ,

t
' t "

Ä chapa 2 defenderá o trab.alhador: .

m' A. rs ' .

.' '. no ano segum e, -regIs ran- me do Pa'i e do Filho-e do E.sp'irito Santo,. Amém.
11 _ Nesta· _ Confec. Kanzler Ltda. - Rua.L6u- . p- tamb'm a reunI' os cult' de" outras d t' d I

.

aIAri di '5e pro oe
.

e r I res o um aumen o e..... Fazer os pedidos a Santa Clara, 1 de negócI'os e

re,nç'o Kanzl�r, s/n. _ Nesta'� Dilm�. DeUn.iZla ;,' - por s os gn9S,. . l-I e lanta' ornam'entais busc defender a 233"00% N' "

�
_ por condições _saudáveis de tràbalho, ores ,p S· , .

.

.

,070' o pnmeuo,se- 2 'ünpossíveisí rezar 9 Ave-Marias, mesmo sem
Jummes .,... Rua José Emmendoerfer, 1831 - Nesta

.tó natureza e a resgatar o verde. , mestre deste ano, foram fé seus pedidos sera-o atendI'dos, reze cl I ,vela
_ Fab. de Artefatos 'de Cimento Kniess .._ Rua. - ,por réfel nos nas empresas, A t'd d

'

b +- '

t t t d 31475
.

.
.

_

_

'

por melhor ass.istência, .

en I a e ·e a er"él: e os que . m !,!resse cons a a os . casos, acessa � no non.o dia- deix.ar queimar, publI'car
Prei. José Bauer, 2445 _ Nesta - Ind. Com. de,

'

t 't te' I l'
-

d 1027°/
"

_ por' reuniões de conscient;zação e,' orga-
em aSSOClarrse gra Ul amen podem' ntactar pe o numa e evaçao e " /0 nC) nono dia. Agradece N .F.V. _ E.V.

'

Frutas Secas Caui Ltda' .:.... Rua 03 de Öutúbro; ; :'lone: 12-1730 ou na rua Theodoro R r n9 63, baü- em relação aó mesmo pe-
I·

.'

d' C '�P d A'l'
....

'

V· Dização dos. trabalhadores.
sn _ Schroeder _In. ·om.:.te ro. Im�. 1-: . ro Agua. verde, todas às qu.arta.s-f,e' ríoda de 86, .----�---.-__-----------,__;_--__

. , "

t t h N' Por _to, Não. esqu�ça, vote chapa 2 _ Opo- I
, ,.

\ tório Schioquet -: Es rada J apocuzin o
,- est�' siçãÓ de trabalhadores, nos dias 3 e 4 de novem� CY

.

'
, , ·

.

E·I'· C táb·1 G
----'--------f-,- ........------.-.---------

Tr!�m��sC:����tee_C��s��'p;��t����G;:��; bro.,· ,
.
.' nãu vota importa '�rulelos Re�i!O�tQdod;ra�}��acl: • ,scn OrlO .. on :'1 areia 'CORREIO DO POYO�' -72�0891

_ Estrada Garibaldi _ Nesta _ Plavtberto Jones !
Por um sind1�ato de ação e do nosso lado. As picuinhas e o 'jogo político Poder Legisla- Jaraguá do Sul cumpriu

Vieira �'Rua: José 1teodoro, Ribei!O, 7�7 _ Nesta
,.
;,-===;::::=====-,=============:::::.1 t.iyO' contra o Executivo, vem Ca prejuízos ii: atividades durante a Se-

_ Roberto Leltholdt _ Estrada Ganbaldl _Nesta �
.

AI' C P-
· comunid�de, haja vista que projeteis; portantes es- mana, nas escolas. SeHai e I Escritas fiscais e contábeis

�uemágel Com. Repres. Mat. Eletr. eLida. _. Uuo asa na rala tão .engavetado's à espera de aprecia
-

e vótação, há junto as empresas, nota- I
Imposto de Ren�a

Av., Mal. Deodoro, 240 _ Nesta. "
,meses. :Dentre os principais destac' o que deli- dij.mente as possuidoras de

.

.

Registro de Micro-Empresa
.t, como os ditos devedore8 nao foram encOntrados Alugo para a temporada de vera;o.eio, em Piçarras, . mita e denomina os bairros de Ja19 de Sul, que CIPAs, segundo o Dr. I .

.

o ou se recusaram à aceitar a d� intlmaçãc, faz'pul com todos os pertences (móveis e uíensHios); define os limites do perímetro urban que institui O' Laé�cio' da Cunha Silvei-j Con�ra a ef�ciênda de
...
n05so,s serviços.

ihterm6dio do presente' edital parll qúe oS meSmos com- VENDO AUTORAMA GRANDE passe do' idoso e, principallllente, o, 'go de Obras ra. .

I' �ua Barao do RIO, Branco, 168 - Fone: 72-0695

,aréçam nÓato C&rtÓrio" na Rua Anur Müller, 78, .no Em excelente estado, todo equip-ado e revisado. e o C;ódigo' de Po�tllras, que integr documentos' .

�

prazo da' lei a ßÍn' de liquidar ° seu 'débito",ou então Informações pelo Fone (0413) :12'0454. do Plano Diretor Físico-l�rritorial d Info,r',m'e ParoqI11·a·'·Gar razio por que ° Qão faz, sob �na de serem os' referi- _- - -: Afora estes aguardam votação projetos que U'
.101 tftulos protestados na forma .da Ie). etc. .'

S'·. C. l'ld
'çoncede contribuição a Ar�pum, que oncede çontri-

Äurea MtlPer Grubba - Tabeliã de Notas f;; pezla & la ,8.' buição a SUCESU, que estima a re
'

e fixa a des� Paróquia' S�o Sebastião
,JficiaJ � ProteltOl de Título. da Comarca de l.do Sul •

pesa do Município, que fixa as des do Orçamento
SERRARIA E Sl3RVIÇOS DE TRATOR Pluríanual de Investimentos, entre ou Horários de Missas: Neste'

Madeiras' para construção e serviços de trator
. , sábado, dia 31, às 19h na

com profissionais altamente especializados. Ucre reaUz'OU curso· alizaça-'o', Matriz, _ São Luiz. Gonza-
Rua João Januário Ayroso, 7;") _ Jaraguá Es- , • ga e Sao FranCISCO de

. querdo _ Fone 72-0300 --' Jaraguá do Sul _ SC. A 19a. UCRE/DIADE promo�eu períOdo de 26 Assis e, às,20h30, na Co-

..;;;..;� ....;;,;;;===========� a. 30 de ioutubro, em dependências d légio Divina. munidade São Cristovão.

Provi�ência, cUrso de Atualização e rticulação do DomIngo, às' 7,' 9 e i9h
Pré-Escolar e 19 Çrau, com objetivo promover es- na Igreja Matriz e às 8h I-::_==============================�
tudos para a q�ticulação e integraçã do pré-escolar na São Judas l'adeu. I IlSCRITÖRIO JURÍDICO ) .

'com o 19 grau. Um total çle 70 do� .�rticiparam, i J,ose' "Ibe- rt"o Barbos.a'. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
!';endo o curso dirigido por Rita oe la Carguim I

N
-PARA ESCRITóRIO.

' Pimentel e. Rosane Martins Coelho,
I De outra parte,' ö IV Festival d to Escalar, AGRADECIMENTO Alexandre DellaOI·u·stl·na O' boAssistência técnica de Máquinas de escrever, ;o� 12 grupos de crianças represen,_!es ,de e.stabe-·, I' . ar sa

calcular, Autenticadores, Caixas Registradoras, lecImentos de ensino dã microliregJ 'resultou em
\ ,

el t s'�cesso .. () mesmo acon.teceu no dia It tar.de,· no
AGRADEÇO A SANTA

R
.

ógios de Pon o e Mãö de obra. CQNSUL· I
.

CLA'RA PELA RAÇA
TE.NOS.

_ , .,

'I' eine Jaraguá. E' para .tratar sobfe & \'a reestrutu.
'

.

'. G·

Rua: V�do da Sllva Potto, 353 I r�ção da, Secret�ria da Educação, ti � SL,Es,' QS ,ALCANÇADA.
FOße: 72-1492 :... Jaraguá 60 Sul. I" d:retores de �CREs de todo o Estad unlllam�Se n'o (C MP)
____�_�____;_ dla' 26, em RlO do Stil. "

•..

I'

.
Jaragui do Sul � Semana de 31/�tuhio a 06/Novembrol87' CORREIO' '00 POVO
���������_;_����------------��-----------

." .' PÁGINA', 08

"

ADVOGADA'
/

Dra. Aurile'ne ,M� Bu�zi·:
Ouell_ :de ter�u ,. acidentes' de lr4nsiíri .: :in�
v_tUlOl, - cöbranças tf àdvóc'aciá �ni geral.

I
" 'c,.

. • \ ,. ....,

Rda f1tinoldo Rau, 86 - sala 4 - 'Fone 72-2111
_

J .'

-Ó,

,CRC-SC 'Sob n9 0075

11.•.',/
P.ERSIANAS. BOI D ESQ. DE ALUMíNIO -.., .

PERFLEX"
RUA JOINVILLE, 1838 - .iARAGUA DO SUL - sc

FONE: (0473I72-G986
.

�

ELETROLAR
C81ercial de' Peç'as'· LIda.

. Persianas horizontais e verticais,
.

box paréJ_ banheiros, .

divisões, toldos, portas sanfonadàs; esquadrias
e cercas em atuminio .

Consulte-nosl .

Fone '12-0995
.

ASsls,t�ncia técnica em mâquln�s, de costura
Industriais e domésticas, peças, acessÓrios e agu-
lhas em ieral. _

,._'
Oferoce também. assistência . téclllca aptorizada

em apa{(:-lhos .ArIló,' Walita. Britânia, Black &

Decker, faet GE, EletroJux, Fame,' Pandora; For
aos Lverj além do mais çompleto estoque de pe
ça, e acessórios.

Av. M;BI. Deodoro. 1.309 _ Fone, 72-2200

Jaraguá dó Sul-SC

Comercial Flo'riani

A D V,O G ). 1) o S

Rua João Ma�c�ttl) :1.. 13 ..... 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul:

ENTRE NESTA HO N D A DA.MENEGOTTI

MOTOS E SAIÁ PILOTANDO A 'SUA MAQUINÀ
, Rua

-

Adélla' Fischer, 239 (Rodovia. BR·-280)·.
FoDe 72-2999. _ Jaraguá do S�l _ SC�

'----------"--�------� .------------------,_._'--

DECRETO N9 1.576/87

. : Estabelece prazas para recolhimento do,
IPTU e respectivas taxas.

.

"

·:0 PREFEITO MUNICIPAL DE.JARAGUA
DO SUL, no uso de .suas atríbuíçõesz.n

DECRE1fA:
- Art. 19 _ Ficam. estabelecidos, para o

exercício de �988, os seguintes prazos para o re

colhimento! do IPTU _ Imposto Predial ,é 'I'errito-, .

rtel urbano e respectivas taxas:' .

'

'

la. Parcela. 116.03'.8.8
2a. Parcela 16.,05.88,
3a. Parcela 15.08.88
4a. Parcela. i'6 . .11 .:88! \ )

Art. 29 ...:.:. Este :ç>ecreto éntrará .em vigor.'
ria data de sua publicação, revogadas'ás disposi-
ções em contrário.

_

,_

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1987.
DURVAL VASEL IVO KONELL.
·,Prefeit6 Municipal Secr-et. de Adm, e Finanças

: .i

I","

Posto' de Vendas, Marcano'
Chapéu, boDés, 'VilSelras.· ca�sas, shorts,

bermudas e, cordas.

Em. frelite i fábrica. _

.

Am.plQ es�ac.oD8mento.
--_._----_._--

SUBA �A HONDA

.

CONCESSIONARIA' BONDA DA kEGIÃO, CO-
.

MetCIO DE MOTOS, ASSIST:e.NÇIA TECNICA
_
E BOUTIQUE BONDA-WAY_

.(

.1

./

.

, "

"

) .

,
, o PREÇO " '

AVENIDA MARECHAL neODORO 84/88' _, pc;N!: 72-0tOO .;.. .JARAGÚ.A. 00: SUL _ SC!.
�

•

'"

t I,
_

'�

--�----�--�---------------------------�---------------------------�------------------------------------------�._--_.,---�---�----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CA1IARINÀ'
s :

PREFEITURA MUNICIP,AL Dfk"JARAGUA DO SUL
,/

P,ECREl.'O N9 1.573/87
Fixa o preço, da pavimentação 'à ,pa�alelepipedo para
o trecho que. .especíííca.

"

O ,PREFEl'l'O MUNICIPAL DE "JARAGUÁ DO SUL,
no uso da etrtbuíção que lhe é conferida pelo' item XXIX, do artigo
70, da: Lei Complementar :N. 5, de ,26 de novembro de 1975, e de con

formidade com ó disposto na Lei MWlic�p9.1 NI? 699/77, de 22 de de-
zembro de 1977; "",',

D E C R E 11 A.�:'
'

:

...-....
Art. 19 _ Fica, 'e�tq��c:ido" 'que o preço por metro .

quadrado referente a, pavunenteção. �("iP,aralelepipedo," dos imóveis
especíiicados no Edital de CtI��os, NI?,' :,381.;37, .de. 16.1.0.87, ,será 'de'
Cz$ 424,51 (Quátroc.entos e vinte e quatro cruzados e cinqüenta e um

centevos) o metro quadrado., ,
, .

' '

,

,
_ , Art', ,2�,� o: preço fixado DO artigo anterior- obede-

cerá as modalidades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Muni

cipal N° 699/77, de 22 .. 12,.77, pela Lei Municipal N9 9451.83, de ....

29,.12.83, pelo Decreto NQ, 4-77/71, de �2..12. 77 e pelo Decreto N9 .. ,

907/83, de 29.12.83. J':/ ,

\.

Art. 3° _ .Este Decreto entrará em vígor na data de'
sua publicação, revogadesres dísposíções em' contrário.

, Jaraguã do Sul, 16 de outubro dé . 1987., ,

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal ., Secretário de Adm. e Finanças.

---------
1;.

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL' DE JARAGUA DO SUL

,

'EDITAL DE, CUSTOS N9 38/87
A Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaría de

Planejamento e da Secretaria de <Obras ,e Viação, divulga pelo pre
sente Edital os custos .relatívos às obras de pavimentáção à paraíele-
.pípedo. da, Rua 31 '_ -r0ÃO, PLANIN€HECK',e. esclarece que os valo
res abaixo específícados constituem .tríbutes estabelecidos pelo CÓ

,digo 1lributário MuniCipal e Lei Municipal NI? 945/83, de 29 de de-:
'zembro de 1983, que versa sobre' "Cénmbuíção de Melhoria, regula

;

mentada pelo Decreto N° 907/S3, de .29 de dezembro de 1983, e é de-
i

.,'

vida por todos os
' proprietários de imóveís beneficiados por obras

publicas. , '",'
a) Memoriai Descríttvo

: do l»rojeto' e Custo das, Obras
'

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com oa cus

tos aba�xo especificados:
Elementos
01 _ 'l'erraplenagem: Escavação,

carga, ttanspo'rte '.'
. ,

. . . . .. 7.OOOm2
02 _ Pavíraentação:

2. 1 _ Regularização e compac-
tação do sub-leito ..... ', , .... 7 . OO�2 '

2.2 _ Base: Material, de areia,
aquísíção de mato e -exéçução 1.000m2
2.5' _ Revestimento: Paralele-
pípedo, meio-fio, transporte e '

. execução "
•.

'

....••.•..... : '7:000m2 ,224,00 1.568,000,00
03 _ ,Galerias de Águas Pluviais:

'

3.1 _ 1)\!lbulação: aquisição de
materiais e execução .•..... 7.00Om2
3.2 _ Caixas Coletoras: aq-qisi-

\ ' ção de mato e execução .'. 7.000:ijl2
'

10-,25 71.750,00
SUB-TOTAL' .'................ Cz$.2.830.100,OO

.

ÀDM1NIS1RÀÇAO ,(5%)
'

,. Cz$ 141.505,00
TOT A L ••

_ �........ Cz$ 2.971.605,00
04 _ CljS110 TOTAL.: Cz$' 2.971. 605,00 (DQis' milhões, novecentos e

setenta e um mil. seiscentos e cinco cruzado�).'
4.1 _ Área -à pavimentar igual 7.000m2 .

4.2 .,.... Custo pOl' m2 igual 2;971.605,00 dividido pór, 7.000m2 igual a

424,51 (Quatrocentos e vinte e' quatro crllzad()s e cinquenta e um cen-' \

C tavos).
'

b) Del1mliiação do Trecho Beneficií�.do ,

E beneficiado a Rua ,37 _ jo�o Plan�check, a partir do entronca·
mento, da Rua ,335 _ Sem Nome até o entroncamento da ruaB _ João
Januário Ayröso.
c) Contribll1ção de Melhoria
A Contribuição, de, ,Melhoria será cobrada, por propriedade,' levando
se em conta .a testada dos mesmos.

FORMULA: . Testada do lote multiplicado por 1/3 da larg�ra do leito
da rua, multiplicado p'elo custo do metro quadrado igual Cu�to '1k>tal.
O recolh:mento' do Tributo sera diretamente ao TesOl,uo Municipal .•

Prefeitura Municipal de Jaraguá do'Sul, 16 de outUbro de 1987.
.
'.' r DURVAL VASEL .:;_ Prefeito Municipal '

.

ARIS1fIDES PANS�l'EIN ( . AFONSO 'PlAZERA NETO
Secretário de .Plàn,ej���n!C? . , __ o '" Secretário de Obras e Viação

Quant: P.Unitário 'Pt Total

22,96- 160.720,00

• I

(>,56 45.920,00

'42,26 295.820,00·
,'. I

·198,27. 687.890,00

---' ....

. ,

, )

.

JUIZO DE DIREITO DA;, COMARCA DE
JARAGUA 00 SUL

O Doutor Júlio César Knoll, Juiz Substituto·,
, .em exercicío na ta.Vara da Comarca de Jar�uá'
do Sul, Estado de. Santa Catarína, Da Forma da
Lei, Etc... ".. '

"

FAZ SABER' a, todos quantos o presente edí
tal.de citação, com o prazo de' vinte (20.) días, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e ínteressar

possa, que por parte de ALCIR GENÉSIO,MO
RETi.II .� ODETE FLORIANI MORETTl" brasíleí
ros, casados, residentes' e domiciliados- na p;st�a
da Itapoeú-Hansa, nesta cídade e Comarca, atra
vés de seu bastante procurador, advogado \ Dr.
Remoído Murara, foi requerida a ação de USU
CAPIÃO N° 11.184, para aquisição dos seguintes
Imóveis> Um ,terreno rural sem benfeitorias, com

.

duas áreas, uma de 8.751,OOms2 e outra -de ....

9.121;00 m2, .Iazendo um �Ó todo com a área de
17.872,00' ms2, distante 11 km do, centro da cída-:
de de Jaraguá do Sul, situado no lado ímpar' da
estrada que 'vai da Vila de Nereu Ramos à Estra-

, da Itapocú-Hansa, neste município, 'fazendo íren-
. te com, 170,00ms. na margem esquerda do Rio

Itapocu em linha, sinuosa" travessêo dos fundos
com 42,OOms. em terras do requerente Alcir Ge
nésío Morettí. estremando no lado direito com

180,00ms em terras de Arno Zimermann, é com
126,00ms. com a, estrada anbíga, estremando pelo
lado esc}uerdo em duas linhas com a estrada no-

'

va, uma com 33,OOms e a outra
'

com 187,OOms.

,.
que vai da Vila Nereu Ramos à Estrda Itapocú
Hansa. Um terreno rural sem benfeitorias com
aI área, de 3.686,00 msz., dístants 11 km. do c-en
tro da cidade de Jaragúá -do Sul, situado no lado
par da estrada que vai da Vila de Nereu Ramos, '

à estrada Itapocú-Hansa, fazendo frente em ...

8,80ms., com terras da Prefeitura Municipal de
Jaraguä doSuí, travessão dos fundos com 37,00ms
e em terras do requerente Alcír Genésio Moretti,
estremando no lado direito com 162,00ms. com a

estrada nova que vai da Vila Nereu Ramos à es
trada Itapocu-Hansa, e pelo lado esquerdo com'

160,OOIl_ls. com te�'fás do 'requerente Alcir Gené
sio Morettí , DESPACHO DE Fl.S. 07: _ R.H. De
signo o dia 02/fever.eiro/1988, às 9:00 horas, para
a audiência preliminar. Por mandado.íntímem-se
as testemunhas arroladas, citando-se aquele em

cujo nome estiver transcrito o imóvel, os seus,

confinantes ,e o Dr. Promotor de Justiça. Por edi
tal, Os réus ausentes, incertos e desconhecidos,
com o prazo de 20 (vinte) días. Cíentíftque-se por',
carta _AR, para os fins do § 2°, inciso II, do art.
942, do CPC, os representantes' da Fazenda Públi
Ca da União do ES�ildo e do Munícípío. JS. 09/
setembro/19B1. (as)jOLIo CESAR KNOtE,. _ Juiz
Substitute ein exercido. E, para que chegue ao

conhecimento de todos os interessedös ausentes,
incertos e desconhecidos, foi expedido o presente
edital, que será publicado na 'formia!' da lei e àfi
xado no ,local de costume, às portas do Forum;
,correndo o prazo. de 15 dias, para contestarem,
querendo, à conta,r da sentença que justificarl a

I
posse, sob, pena de serem tidos como verdadeiros
.os f'atos alegados pelos autor�s. Dado e passado
nesta cidalde de Jaraguá do Sul, aos vinte e dois

,

'dia,s do [Dês de setembro 90 ano de 1987. !Eu, Jas)
. (Jurema W � Sardagna),· Escrivã d�signada, o

subscrevi.
'

/
JÚLIO CÉSAR KNOLi,

.

Juiz Stibstuuto -em exercicio.

Um toque de amor. Dê flores a' quem você
ama. Deçorações, I buquês, ánanjos" plantas orna-

'

mentais, coroas, (:om entr-ega a" domicílio.

,Casa das Flores
. ,

Refnoldo Rau 606. .esqUlna com a Joao Piecol!.
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C,ORREIO . DO POVO
Fundado/lO maío 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
DIretor: E�geDlo V. SChmöckel Jorn. Prof, DRT-SC
n. 729 é Dir. de Empresa Jornalística n. 20� t...1:6�
pro efetivo do, Inst. Histórico e Geográfico de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago .: DRT-SC n. 214/
84. Repórter: Yvoone A.S. Gonçalves - DRT-SC n'i
'219( 84. Redação AdmiDistração e Pnbücidade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, nl? 290 - CE.POS
tal, 19' - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do S1!l}-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contábil "A_ Comercial" S/C Uda.

�tul'a para Jaraguá do Sul Cz$ 400,00
OUtru cidade. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cz$ 500,00
NiWnero Awlto .!;••••••••••••••••••• Cz$

,

10,00
N:úmero Atrasado................... Cz$ 15,00

Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
L�. 'Í'ábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pal Propaganda 'Representaçóe8 Ltda.
I Este Jornal é UIOclado li ADJORIlSC e ABRAJORL

1======================c=========�
Relojoaria AVENIDA
As mais finas IUgestõeS para presentes.

jóias. relógios. violões. troféus.
medalhes e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marecbal e D8 GetúDo VargBl

Funilaria Jaraguá Ltda.
I .

Calhas para todas as finalidades

Agora também aq..ecedore. II

cne"'" solar.
Rua Felipe Sc4midt. 27.9 - Fone 72-0448

�/F . , "

HO .

VIAÇÃOCANARINHO LTDA,
.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. ,A "CanarlQ.ho" coloca à sua di§
.posícão os modernos e confortáveis ônibus da sua

\

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _
,Fone 12-1422

"

TUBOS SANTA HgLENA '-TDA.

TUBO' DE POLIET1Lt::NO'
(MANGUEIRA PRETA)

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

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMI'S, 99 - fONE (0473) 72·006,6
.

JARAGUÁ OO'SUL' sc

Foto Lo's s
Fotografias _ equlpiUllentos de cine

foto _ som e video.

,I : M�rechal. Deodoro
\

302
.

Fone 72-0181

,

Lanznaster'
.

I
.

. � HORA DE BRILHAR
Jóias, relógios, alianças '"

'presentes finos é com a I:OVé.

'. LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Janguá do Sul.

, "A Hlst6da de __ ..... Il1o pode ficar s6 na saudade"
O Passado SÓ é bnportaDte lIé o seu tempo fOi bem,empregadó. v

'" ,

CONFIRA }\ HIST()RIA ...

...HA ·57 ANOS piofísstoneís passavam te- sobre Jaraguá e região. ,

Em 1930, o gosto legrama ao deputado. con- Como só podiam 'e�!stir
pelo futebol, era uma gratulando-se com o repre- vencedores e" vencídos,
constante, Assim o Flo- .sentante [áreguaense, "pe- N. P. Silva escrevia e�
resta F.C .. de Jaraguá la sua patriótica e louvá- versos sobre OS VENCI
seguia via férrea à . Han- vel atitude, "oficializando DOS: "Sim! . Êu conheço
sa (atual Corupä) para en-

.

a profissão dos íarmaceu- todos vencidos: Passam
frentar o forte conjunto tl,COS, dos dentistas prátí- por nós como despercebi
do "Die _ Alten" (Os Ve- cos e construtores licen- dos. De -tudo que ínteres

lhos) F. C . _ Chegado o cíados, assinando os se- sa ou que MlSéina.: São
·

trem na gare foram os ví- guíntes . profissionais: Jo- seres de alma 'Em) Ilor e

sitantes recebidos por sé Líndolfo Borges, Carlos corpo em' ruína,__ , Síml
membros da diretoria e às Hafermann. Roberto M. Eu conheço todos Os ven-
3 horas a .equipe do FIo- Horst, 'João Ermílío Car- cídos: Seus ares humilha
esta {Jovíno, Nino, Ada, doso, Helmuth Fe�, Olavío dos e ofendidos, Revelam
Binder Ii Julio. Antonio. M. Cardoso. Norberto tudo que padecem sós;
Binder II, Moser, Bela. Ranch, Felipe· Brandes, Olham de um modo estra-

r

Verch, Ruysam e os re- Aloísio Carvalho dé Olí- nho pare nós E é, toda
servas Nagel e Armando) veíra, Mário Nícolíní, gente dessa caravana De
entrava em campo. jogan- Walter Weller, Freimund siludida da virtude huma
do contra forte ventania, Schmidt, Willy . Germano na . _ Sim! Eu conheço to
vencendo os Ilorestanos Gessner- Hiltón Gerber, dos os vencidos: São os

pela apertada 'contagem A I ban o Kenzler, Max homens. de gestos comba-
�

de 3x2. Hoepfner e Adão Maba , lidos. Que depois de uma

_ ThmMm seguia pa- A estes profissionais e. vida dilusóría Em que
ra Bananal, via férrea, o outros que se perdem no perderam tudo pela glória
primeiro quadro do Ope- anonimato se deve reco- Acabam lamentande íntí
rárío F.C., de Rio Cerro. nhscímentos impagáveis mamente, O seu passado'
para jogar centra o Ypi- na preservação da saúde como o seu presente.
ranga f.C., vencendo es- e na segurança das cons- SIm! Eu·tonhe-çu-trrdb� os
tE. pelo escore de :l'x1. truções, quando não ha-via vencidos, :Os que tive�a'm

_ Os boatos de revolu- profissional habilitado que sonhos. desmedidos, 'Âfi
ção e o aparecimento de quisesse se aventurar a Ci-às de heróis. de g'ên.ios
terrorístej, nas áreas ru� trabalhar no interior. O ou de

'

santos; Mas que'l so
rais, dava margem .a acon- Poder público deveria re- .freratn tais desdéns e tan-

· tecímentos lamentáveis. cuperar a memoria desses tos Que· acabaram' mos
Na Vila de São Lourenço- pioneiros que tudo deram coutos dos bandidos, : OU
RS tinha lugar verdadeira de si para fazer deste tor- nos abrigos para os índí
tragédia. Ascendíno Cen- rão o município desenvol- �entes, ati .nos refúgios
teno Crespo, prestigioso vido que é dos dias de ho- para 9S penitentes. Ou inas

_

fazendeiro, viajava com a [e ,
, prisões' de onde não \701-

família quando. em Passo ..•HA 30 ANOS 'tarn mais.: Ou nos hospí-
dos �oiões entrou numa Em 1957, o dr. Ygor cios ou nós hospítàís .

,.
casa comercial para ali- Francisco Von Hertwig, Sim! Eu conheço, tOdOS:,'

os

mentar seu filho. Mal en- do Serv , de Pesquisas do- vencídos".. " .,:

trara na casa o Tenente Plano de Agrostología. vi- , ,.HÃ 10 ANOS i
J reformado �da _Brigada Mi- nha' à Jaraguá por solici- _ Ern 1977:, peJo� depre-
lUtar,

Lino José Ricardo, tação da Associq,ção Ru- tos n<? 449/]7 a 455yn,
delegado de policia, de ral, para

. estudar o local eram nom�dos os inte
seu própr�o veículo. inti- (ia formação de çampo de- grantes da �unçlação Edu

: ma Crespo para entregar monstrativo de produção cacional ,Regional Jara

'I Jls
armas que portava. An- de mudas . forrageiras. 'guaens� -- FERJ: O Prof.

· te a negativa, por querer Após percorrer o municí- Dr. Padre, Elemar Scheid,
se· proteger contra arrua,- pio em companhia, do Pre- para d'retgr .e_.represen

I ceiros, sua ordenanca ati- sidente da Associação, tante da Comunida.çlf: Ca
, ra, matando-o instantânea- três campos'foram estolhi- tólica; José Garlos Ne:ves,

'I' mente, at'randó mais. 2 v� dos: 1 te�ren� �edido pe- r�presentônte do Mun'cí
zes contra o corpo mam- lo sr. Joad LUClO da Cos-' plD; Pastor E gb e r to

mado; Ante a notícia. ta, na z�ma de ltapocuzi- Schwanz. representilnte
mesmo entregando-se 'o nho, outro 'ém terreno ca Comunidade E'vangéli
delegado e o ordenança à cedido pelo sr. Albano ca; Dr. Alidor Lued�rs.
prisão.. populares ataca'" Kanzler. que atenderia aos representante da :Assóc.'
Iam a cadeia e trucidaram lavraderes das imediações Com. e Ind. de Jaraguá
o Ten. Lino Jos� Ricardo -da cidade e. outro tenreno do Sul; Ver. José Alber"
e o ordenança I

em plena cedIdo /pelo sr. Leopolgo to Klitzke, Fepresenta:l'lte
:rua.

_-
.

panstéin. em Garibaldi. A, (la Câmara de Veradores ,e
, ,.HÃ 40 ANOS formação destes campos c SIr. 'Waldir Berndt, ·re-

_ Em, 1941, os profis- Na mais um benefício em presentante dos Çhrbes
sionais formados eram favor .da lavoura jaragua- ée Serviço. '

. 1.

pouquíssimos no "hinter- ense. conquistada pela As- _. No' dia 29 de oult\.
\

land" �rasileiro, o que sociação Rural. bIO as famílias_ ·E.V._
·

fez com que o dep. Artur , .•HÁ 22 ANOS Schmöckel e Herbert B\Jer-
Müller intervisse e!ll fa- _ Em 1965, a 3 de bu- ger casavam seus f;lhos

vor dos "práticos" de far- tubro eram eleitos os no- Rosanne BeÇlttiz e Irineu

maCIa, odontologia e ar- vos prefeitos e, pelas di- ;ia Igreia, Evangélica Lu

quitetura, e aproveitados, mensões em que a campa- tetana de Jaraguá. d"ó Sul

até que fossem substitui- nha se desenvolvia, ' um e jantar ,no -Rest. �Italara.
dos petos formados. Os mundo de coisas Jiesabava Dez anos. hein, filha?

I
f
,
i

\, i
I
I

I
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Confeccões - Sueli' Lida
Vestindo bem Senhoras e Crtanças

Vá conferir � mais v�iadá colecãc aproveitando
. as vantagens do preço e crediário Sueli

fábrica e Loja 1 -. AY,-_�, Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

, F� 12-0603 ,Jaragué do Sul. _ SC.
'

Loja 2, Rua Reínoldo Ràu, n° ,530 _ F. 12-2911'_
Jaraguá do Sul ..... sc, ,.,,'-

,

\

JaraguA,do Sul- Semana de, ai/Outubro a: 06�Novembto/87 CORREIO DO PQVO PÁGINA 12
--------------�--------------------------�--�==��==

llNERGE REALI�OÚ SEMANA DE PREVENÇÃO DE
-

ACIDENTES
A Energe S.A. Alimen- teatral e conjunto musícal: Inseguro", "Prevenção de

tos Especiais, realizou no e, aínda, a Gincana SPA':V Acidentes de' Trabalho",
período de 26 a 30 de 9U_, 87, com ;,a premiação das "Energe

_

S.A. Alimentos

tubro, a Semana de Pre-. equipes vencedoras. No 'Especiais" e "Higiene na
-

venção de Acidentes/ 87, . total, .Iorem quinze paJes- Indústria de Alimentos".

com o desenvolvimento, tIas e a exposição, .cons- Encerrada ne tarde de

de.vérías atividades como tau de .cartazes onde: _foi sexta-feira, a Semana de

exposição de cartazes, desenvolvido " concurso Prevenção atínstu plena-
, a.presentação de grupo tendo como teIP,as "Ato _ mente suas,�inalidades.

.

)

Aos Trabalhadores do Vestuário e (à'
'População de' Jaraguá, do Sul '

''Ilerminado o processo,optou pelas. propostas da
. ,de eleição da nova Dire- chapa 3., Nós da CHAPA
toría do Sindicato dos Tra- 1, aceitamos' com serení
balhadores

-

nas Indústrias dade e profundo respeito
do Vestuário de Jaraguá a decisão da categoria.

_

doSul. nós, integrantes da Parabenizamos a chapa
,

CHAP� 1, queremos ma- vencedora e, de coração
nítestar o nosso agradeci- aberto, desejamos aos no- '

mente a
�

todos
.

aqueles vos diretores do Sindicato,
que, de uma ou de .outra muita sorte e felicidade
forma, nos apoiaram no para os próximas 3, anos
,decorrer da campanha � de . trabalho. Entendemos
Aproveitamos a oportuní- que o trabalho. desses 18
dade para agradecer a po-. anos em que encabeçamos
pulação de Jaraguá do Sul a construção do Sindicato,
pela sua compreensão di- vai contribuir enormemen-

'.
ante dos eventuais trens- te para Iacflítar a luta da

,

tornos causadoj, - pelo pro- cätegoríe nestes días 'dífí-
cesso eleitoral.' 'oeis qu� estão por vir.

Mesmo derrotados no Temos certeza de que os ,

I pleito" nós da CHAPA 1, Compenheíroj é Compa
temos a firme. certeza de nheíras de Jaraguá do Sul,

que os grandes vitoriosos r.unca mais serão os mes
desta eleição, foram os mos após esta eleição.
trabalhadores da nossa Ci- Nossa categoria despertou I
dade. Pela primeira vez pare- a vida sindical e pre
na hístóría do nosso Sin- Dera-se

.

pare assumir o

dicato, houve uma eleição lugar de merecido desta
arduamente disputada; on- que' entre oe trabalhado
de todos os concorrentes res de Santa Catarina.
tiveram ampla liberdade Novos desafios e grandes
de expor democráticamen- responsabilidades se co-

.

te suas idéias é propostas. locam sobre, nossos om-
'

i As chapas concorrentes e bras: muito trabalho e

toda a categoria, deram'muitas lutas ainda estão
uma .prova de 'grande ma- por vir.

turídade para a vida sin- Nós que concorremos
dical , Tivemos uma eleí- pE)la CHAPA 1, temos

cão tranqüila, sem tumul- conscíêncía disso e não

tos e de incontestável li- vamos fugir das nossas

sura e honestidade. Espe- responsebtlídades. Aqui e

ramos que este sentimen- agora assumimos o com
to de maturidade seia promisso de continuar tra-

, compartilhado por ,toda a balhando e lutando' ao

comunidade jaraguaense e lado dos vestuanstas e do

que I não, ocorra qualquer nosso Sindicato, por tudo

retaliação contra os envol- aquilo que defendemos du

vides no processo. Puni- rante a campanha ..
cões e demissões injustas, VESTUARISTAS: eníren-.
apenas contríbuem para temos de pé os nossos de

eumentar o clíma de ínsa- safiosl

tisfação no seio da cate- Assinam: _ Os candidatos
goría.

.'

da CHAPA ·1 .

'

Dentro das regras da Renílda Fadas
'

disputa democrética. a Jaragué do Sul, 23 de ,

:'maioria dos trabalhadores outubro de r. 987.
.

FURGoES, FURGOES ISOT:eRMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo, .Rua Dr. Eririco iF�rml, lia - Fone 72-1077

Nõs;'temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer'

"a linha Chevrolet 87 �
- .

",

Conheça em :lOSS3- íoja a lmna Chevrolet 87'; a-mais completa do mercado...

NÔ8 temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências
Saia Iodarido com o que existe de melhor: Monza; Caravan, Opala,

, Diplomata; Chevette ou Marajó.
. Veja de perto as novidades e as vantagens, além dês planos de .

,

, financiamento facilitados. '/_ .

I .,'

."
,.

-�... _.::_" ":_ :

Emmendöder tomércio de-VeI'cul'os ttda.
Av. Mal',Deodo,?557' -, Fones,-t2,O.655 'I 72-0060 - .Ja,aguá do ser-se

.
.' ,

'AlIA/OR,-SHOW DE.,OFER'TAS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.' Saragu do Sul ....;. Semana de 3i/0utubro,a 06/Novembro/87 ,eoumo DO, POVO

·e
INFORMATIVO, ROTARIO

'O �Qualro�Meia,

Cinco
NOVOS CLUBES NO 1)0465

,

R.C. �ãrl0 C,ambonú-Norte
Com a presença do Gov. Mario Sousa, sua

espose, Embaixatnz 'da
\

Amizade, e ainda dos
"Past" Governadores Genovêncio Mattos Neto

, (Aízíra), Joaquim Santana (Ana Mana) nova Co-

ordenadora Distrital das Associações de Senhoras
de Rotarianos, Pier Lorenzo Marchesmí, . Daicí
'Cattani (Neusa). Dario Maciel (Nair), diretora de

, El:pansão das A,.S.R.,_ Gov. Indicado .Luíz Rober
to Preneo, Nilde Ammann, Oríentadora Setorial,
Cómp. 0rival Feres, Repr , Especial do' Gov ..
Frei Anselmo, Juiz de Direito dr.' Nelson Mar
'tiIis e s�:á.,·Presidentes dos R.C. de Itajaí e Cam
boríú, além de vários companheiros e convida
êos, deu-se, início no Marambaia Cassino Hotel
'Wh jantar de confratermzaçãq, com a abertura
clà reunião festiva pelo Presidente eleito do no

\TO clube, JOÃO KLEINE BUSC'fEGGE e a Sec:re
tariá. do Camp. Oswaldo Horongoso. que tez a

sáu�ação -ao Gov. Marlo , S�usa. A segui� use- �

t� da palavra o Comp. pano Maciel, da Comís
ião Distrital de E__xpansão 'e Ana Maria Santana

,

éJil nome da Casa da Amizade.
'

. Após O jantar, 'no ponto de reunião .à� qui:n
tas feiras (20 horas), do novo clube rotário, dIS
eursou o Camp.' Ortval Feres, Representante do
Governador e, finalmente fala o Governador
Màrlo Sousa que declarou oficialmente fundado
ti R01\ARY CLUB DE BALNEÁRIO CAMBQRIU
NORTE, clube que evidencia a ínternacíonalida
d� de Rotary. pois, conta em seu quadro social
com 4 companheiros argentinos, 1 Itahano, e um

,paraguaio, além, 'dos companheiro? brasileiros;'
ntím total de 25 sócios. o Conselho Diretor esta

'

-. ãssÍm constituído: JOÃO KLEINE BUSC�l'EGGE,
, Presidente: Ingo Schiphorst, Vice: Oswaldo Ho

tingoso e Díonísío Barbieri, secretários.; Juan F.
Sábdtmi e Alessande Fondini, 1 tesoureuos; An

dté Silva Dias e Gustavo Adolfo Pígnolo, Proto-_
'tolos; Wilson, Braga e 'Ugo A. Níeto. Diretores
sém' Pasta e Diretores de Avenidas: Wilson Ma

rödím. Rubens H. Schroeder. Oswaldo Gueller e

Ivo Sedelack ;'
,

R.C. de Massaranduba
I

Em 14 de' outubro/87, os líderes de Massa
rcinduba. reunidos, em presença 'de rotarianos de

G'uaramirim, Florianópolis-Leste e do Repres., do
Governador, Camp. Osnildo Bartei, foi eleito o

,

GonSelho Diretor do novö clube, que ficou assim
'constituído: HERBERT GEHRKÉ" Presidente; Ralf
�einke, Vice; Os�ar Henrique Görisç:h, Protoc,o'
lê' Silvério Orzechowski e Paulo Ramos, Secre

tà;ios; Jorge Suzuki e �idnei Coelho, Tesourei
ros.

'Na reunião de 21 de, outubro, fOram eleitos.
OS Presidentes das Aventdas: Serv.' lntemos -

&lílio'Manke Neto; Servo à Comunidade _ An
�nió Martini' Serv. Profissianais _ Nelson J0-

se da Costa � Serv. Internacionais - Mário

lomczak. ,

, 'O novo clube rotárIo reúne-se às 4as.-feiras,
• äs 20 horas; no Hotel e Resta,urante "Do Chico",
,sr,tuado à r�a -11 de Novembro.,

Resultadó 'da ação da
comissão -especíal encar

regada pera tal finalidade,
a Câmara de Vereadores
de Gueramírím recebeu'
esta' semana projeto-de-ler
que modifica o atual esta
tuto do Hospital Munící-

,

paI Santo Antônio, p�s
sando de Associação Be
neficente de Assistência
Social, para uma Funda-

,

ção Hospíteler. .Dentre as

inovações destacam-se as

modificações havidas nos

órgãos diretivos que terão
outras' nomenclaturas e

funções, o C ans e 1 h o
Admínístratívo , passará
para Conselho Curador,

,

órgão supremo composto
por representantes das

príncípaís entidades, re

presentativas do munící
.pio, desaparecendo tam--

bém, a figura do Presíden-.
,tE::, que será substituído pe
Ja de . Diretor Admínístra
tívo, indicado e empossa-
-do .pelo Conselho Cura
dor ,

Em Guaramirlm, entra
em vigor neste lÇ' de no

vembro, o passe lívre do
idoso para o tranaperte
coletivo municipal e'dn
termunícipal, ,

no
' último

caso, apenas para Jareguä
du Sul. São beneficiados
os idosos com idade supe
ríor a 65 anos' e que te
nham rendimento próprio
até três salários mlnímos.

À Prefeitura já :vem ce- já foram, íníêíâciâs' ,às
daatrando e prestando in- obras de pavimentação dê

,

'

formações .ss �ssoas en·,' últún,a eta�,- num. trecho
quadJ;-âdas

.

nestas condi- .de 3.460m2, que ligará de'
ções.

'

ünítívamente o Bairro'
B na rua 28" de Agosto, Avai ao centro da cidadê;

laraguá Vídeo, Clube
� DICAS DA SEMANA:,

01 _ Massacre da Moto Serra Il. _ 02 _ M.A.
S.H. � 03 Nascer da Lua Negra. � 04 _ Baby o

Segredo da, Lenda Perdida. _ 05 _ Kmg Kong .Lí
ves ...... 06 _ The Mosquít Cast ...; 01,..,:,Eu, você,
êle e os outros. _ 08 '_ Stíng Schow.' _;_ '09 _, Uma
.janela para o Amor. _ 10' _ A côr Púrpura, _,

11 _ A Competição. � 12 _ Comando 'Noturno.
.._ )13 _ O Duelo. _ 14 _ O Alquimista. _ ,15
Pesadêlo em EII'n Street I, 11, e Ill , ,

A partir do dia 03.11.1987 estaremos atendendo
no nosso novo endereço:

Rua Re1noldo Rau; 4'10. _ Fone: 72·2059.

A partir de.. 03-11·87 estaremos atendendo no no

,vo endereço: R. Reinoldo Rau. 240 • Fone: 72-2059

CORRIlIO ,DO ,POVO .

NAS BANCAS
'Cz$ 10,00

.I,IITERIMOIEIS
Intermediária de
'Imóv'eis Itda.·

,_ . /
...;....VBNDE-

r casa' em alvenaria c/180ín2, em lateral da
Mal. Deodoro,' px. Feno Velho Marechal. '

.". 1 casa em alvenaria semi-acabada, Lot: Ma-,
,

ba, px, Marisol.
"

,

'

3 terr-enos com 450m2 cada, Ilha da" Figueira,
px. antena da Rádio.' .

"

.

1 terreno c/42,7m2, na rua José Bmmendoer
fero

I terreno c/392m2, Loteamento Centenärío,
px. Weg II;

T •

, R.. Jeio ,Pk:eeli, 104,- i_e 72-2117 - Juapá de ,�l

_-" /

r

,
.

,Para nós, Seguro· nãa' é só uarantia, de ,ri'sco$.

,

,;

Seguro é
, "'restaçã_ de' 'Serviços.

.

/

"

Epnsulte ,_ nos

"

'

Sie U u ['O s . A. / G a/r c i a 'T'
Rua &pedic1oDár1o GUIIlerdndo/éla Silva n9 90, 19 andar, Sala 2

,

FODe 72-1788 ..;; Jarap6 do 'Sal.

OPPU'S
Vídeo Clube e Locad_pra

LANÇAMENTOS DA SEMANA
COMANDO DE ATAQUE (Guerra) HISTÓRIA DE "Q". (ErótiCO) HAMLET (drama-cláSsico) UM
ASSASSINO NO TREM (Suspense) CHRISTIAN)! ,F. (drama)' .AGtJIllRE·a cól�ra dos ,Deuses,
(Aventura) POR AMOR TAMB1:!M SE MATA (Roma.�ce) �ANUE,l.LE IV (Erót1col O, EXTER
MINADOR (PoUdal) GIENGER e FRED (dr�a· sueer prOduça� de, prederico FeIltn1) NINJA, �

programado para matar (Aventura), "

"

,
\,' ,,

'. OPPU'S ViDEO _ 'somente ftlmes selados· primando por, qualtdade.
--�--����------���----------�

._

·Folo· Piazera
FOTÖ _ SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 _ FOne '12-0-211.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_J_Bl_aK....:;·UA_'_:':d_�_'S_ul_._-_S....e_m_a_D_a_d_e._3_1/_O_U.....t'-ub_r...;.·�_a_·__06_I.....N__o_,,_em_bl1_,ó_/8_7_·_'
·

__

C
....
ORREIO DO ·povO..

'

R1.ldolfo:;�\ Geza Fischer

I •

ASsim como seu pai se C;h�- Nas horas de lazer era vivo, num . campeonato
meva Pranz Fischer (Fis- chegado 'a um jogo-de ca- mundial. ".,

eher' Perengj ou Francísco néco, com -todós : os seus Pois este cidadão, espo

Fischer, consoante consta- desdobramentos, onde até .so. pai, avô é bisavô e

tado Pela série de artigos' entrava o "São Bento Ju- quanto' mais pudesse ca

PRESENÇA 'HúNGARA Ie",· o que gerava. muita ber né extensão desta fra-

, EM JARAGUÁ, assim tam- animação e torcida entre· se. hoje não existe mais

bém o filho era conhecido os integrantes na disputa entre os vivos. Depois de

por Geza Rudolfo Fischer, e na assistência. O que um período de .sofrímento,

por Gezá ou por G. ou, muito marcou a vida de ele veio a falecer às 22

ainda apenas por Rudolfo G. Rudolfo Fischer,P como . hôras· de 23 de.outubro de

Fischer." De uma írmanda- desportista, foi. a Copa 1981, no Hospítal São Ja

de de-nove descendentes 'Mundial de Futebol dispu- sé, sendo o 'seu corpo
de Fischet Fereng e de tada no Chile,' faz muitos guardado em câmara ar

sua esposa Hermine Rauch- anos, e a Cinzano, se. não dente ein residência é da

bach, desenvolveu as suas nos falha a memória, lan- do à sepultura às 16:30

atividades nesta região, çou um coneúrso
'

à nível hs. do dia seguinte, no

.
cesende com Olga- Mey, nacional, premiando os Cemitério' Municipal, no

com quem teve regular vencedores com uma via- jazigo da família.

prole que hoje se"dístríbul gem aérea de ida e volta Ele foi um dos prestan
em todo Sul do Brasil. e estadia naquela nação tes cidadãos que viram o

.
Desde jovem se íntsres- sul americana. Entre os crescimento é o desenvol

sava pelo esporte M-bolis� vencedores, figurava o vimento de Jaragué do

tico e {qi um dos grandes nosso querido Fischer que Sul, desde o tempo em

jogadores com que sem- todo lampeiro se mandou que o "Itapocu" não era

pre pode contar o Clube para Valparaiso e de 'on- síquer uma aldeia. '.

A'moré. desta cidade. de passou a assistir nas Guardamos os momentos

�ra seguramente o maís diversas cidades os emo-' bons de sua vida para
.

velho corretor de seguros cíonantes lances de seu que permaneça' na nossa

do Estado. com 50 anos esporte preferido.. retína o homem e amigo"
de atividades ínínterrup- . Durante muito tempo a com quem tivemos .a ven

tas, com grande clíentela cidade ouvia do Fischer a tura de privar por quase

nesse dificil ramo de ati- descrição dos jogos que 40 anos de vida. Foi um

vidade. as melhores equipes do constante leitor do "Cor-
.

Sem precisarmos datas mundo apresentavam no reio do Povo".

exatas, foi. gerente da fi- Chile.
hal da importante nrma J

.

Sempre dizia que, em

Indústria e Comércio, Her- matéria de futebol, consi

mann Weege, de : Pomero- derava-se realízado pelo
de na localidade de Teste .que lhtf foi dado a ver, ao

.

Rega, como foi. também,
diretor da então Indústria

..
' de Madeiras J ans sen

S.A.,· desta cidade.
De permeio manteve um

,

bem' montado bar que
abrigou os melhores cese-.
meatos da época, na rua.

.

Joínvílle, conhecído por
toda região como BAR'
MARABA. recentemente

encerrado... Foi naquele
local que em 1940 e pou-

,

co se instalou uma cancha
I de bolão. muito frequen
tada e de onde serram os

.
fundadores do ainda hoíe

. existente AZ DE OURO
B.C.
Durante

. algum tempo
dírígtu o bar da antiga se-

de do Clq.be Atlético Bae-
.

pendi, à rua Seme Mattar,

enqúanto a esposa ofere
cia lautos jantares' aos
seus freque:ntadores . em

competições esportivas ou

em bailes.

Á esposa, Da. alga e

demaís .. familíares as ex

pressões de nossas . since

ras. condolências.

, Vendo ou

I

Troco

"

Vendo ou' troco 'por veiculo, dois terrenos no

Loteamento Bertollní, no Jaraguá Bsquerdo,
Tratar pelo Fone: 72·0988, co� Dêja. _

PÁGINA, 14 '

.Contábil'Escritório Barni
Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e aSsess<:>ria especial às micro e peque
nas empresas. Desconto de 20% à associadas
da AMEVI. .

..
:-.�
...

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 _ Ao lado da
Comerc1al FloriaDl

. ,

". ..':.., :

SÁVIO MURILO PIAZÉRA DE AZEVEDO,

,MURILLO BARRETO DE AZEVEDO·
I _' ..

, Advóqado.�·' .

. .I

Direito Civil _ Criminal _ Com,ereial

Trabalhista .. Espor,�ivo
Novo endereç.o _ Mar.

Do 97 _ Sala 1
Deodoro da,F9�ê�

Rua Réínoldo Rau 61 .... FaDes 72-1390 e'72-2321
- CRECI 643�J.

.
..

V EN D'E
Um terreno CQm área de 2.060m2, sito a rua

Joínviíle, prox. Portal Jguá ..
Um terreno com área de 20e,m2 sito a Rua

Joinville, prox. Trevo de Schroeder .

Um terreno: com área de 433m2 sííto a Rua
214· .; Jguá Esquerdo. prox. Grupo Escolar.
Um terreno com,' área de 500m2 sito a Rua Ge
túlio Vargas, prox, Correio;
Um terreno com 45,00 mettos de frente para
� Rua Joínvílle. especialmente pare Postá de
Vendas Comercial ou Industríal, '

.

Um terreno com área' de 90. OOOm2. a .

4:000m2 do centro da cidade, prox Faculdade.
\

EM CQRUPÁ '."
Um terreno com área de 9. 340m2. Sendo HH
metros' de frente pera BR-280, -área Indl . e

ou Corni" prox, Fábrica Marisol-Corupá,'
\

""LEV,E A JARAGUA PARA SUA CASÀ�

I�·
NoSsos prodIlItos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa, Tecidos para Cortinas e VestuáriO; estão

Km 54 - ,Guaramirhn.·
disponíve-!_s no Post9 de Vendas' sito a BR. 280,

,

JARAGL.lA FABRL SA.

)

" '
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PÁGINA IS

Repercute. as poucas· cODquistas de Jaragai DOS Jogos -llJert,s ... ,

S. Luís cOlclu·i, ginásio � espor,tivo
Duas medalhas _ ouro municípios. "Não que ts

e bronze no atletismo _ to seja
_

a principal justifí
seis pontos ganhos 'e uma cativa, mas deve ser con-:

colocação geral acima da siderado, haja vista que
vigésima posição, foram' o perdemos' medalhas certas
salde da participação opa- para atletas vindos de ou

ca de Jaraguá do Sul nos tros' Estados", salienta
279s. Jogos Abertos de Raul.
Santa Catarina, encerra- O ti�lar da. DME diz
dos no sábado, em Críciú- que o trabalho não pode
ma. Foi a pior participa- parar e que se deve re

ção dos últimos anos, pensar o esporte amador,
classificada, por muitos, pera que em competições
como uma regressão, o futuras. não venhamos a

que deve levar os respon- nos decepcionar. A mo

sáveis pelo esporte ama- dalídade de bolão, para
dor a uma ampla enálíse Raul, disputando as finais,
e reflexão, pela queda de mostrou que está madura

conquistas que se verifica e que apesar do quarto lu
ano-a-ano. De 12 medalhas gar, cumpriu sobejamente
obtidas nos anos 85 e 86, (I seu papel nos Jasc.
em Brusque e .Jolnville, .NOVAS MODAUDADES
respectivamente, pa t_a ' .Bolão "femínino, hande
duas' medalhas neste ano, bol feminino e tiro písto
é fator de preocupação, lá serão as novas modalí
apesar dos problemas sur- dades que receberão in

gidos principa-lmente no centivo para as
.

competi
atletismo, que sempre se' ções futuras. O Chefe da
destacou. ,

DME informou que exis-
Pára o Chefe da Díví- tem' possíbilídadeg destas

são Municipal de. Esportes modalidades virein a dis
de Jaraguá do Sul, Raul" putar Os Jogos Mícrorre

Rodrigues, que chefiou a gíonaís. juntamente com

delegação em Crícíúma, as demals modalidades
um dos fatores pelo baixo que tiverem condições de
número de medalhas con- obter a Classificação.
quístadas foi a, "importa- REPERCUSSÖES
cão" de atletas por -rutros A fraca participação do

T:ENIS DE 'CAMPU: ,

Melhores, ,do Brasil em. Jarigaá

município nestes Jogos
Abertos, causou reper
cussões as maís diversas
na comunidade. Na Câma-·
ra de Vereadores, Efrol
Kretzer (PDS) entrou com
pedido de informações 'a

Prefeitura, solicitando: ã)
valores concedidos à' dele
gação representante

. de
Jaraguá para"'ã participa-

-

cão nos JASC; b): crítéríos
adotados

,

na distribuição
da verba , por eqüípe. Já
Lauro

"-

Sie�ert "JPMPB),
deixou' ,nq ,

ar .uma J>ergun
ta: "O q-uê 'está acontecen
do com 0, esporte jaragua
ense eIIi relação aos Jogos
Abertos?". 'Pará Siebert,
temos 'bons atletas, mas

em Cricíúma, pratícgmen
te nada se viu. '., ,

A União Catarinense de Educação, mantenedora do

Colégio São Luís, de Jaraguá do' Sul, está concluín-
� do as obras do ginásio de esportes do educandário; se-

'

guramente um dos máíores do Estado, que vai abrigar
três quadras polivalentes, além da arquibancada, ca

bine de imprensa, vestiários e sanitários. O diretor

do "S� Luís", Irmão, .t\lcídio, acompanhou a reporta
gem em visita às obras, esta semana, para observação
do estágio dos trabalhos, que têm previsão de con

clusão no final do primeiro trimestre do próximo ano.

.

. O ginásio mede 58 x 35m e será equipado com.

, todas as. instalações necessárias para. o desenvolvimen
t.a do desperto salonista. As três quadras. cada qual
para o desenvolvimento de, -no máximo, três moda

Ifdades, medirão 15x28m (a maior) e as demaís 14x28m.
Não haverá alambrado para a separação das quadras
e o público, sim, Somente redes. '

A arquibancada, localizada numa das extremida

des do ginásio, terá capacidade para cerca de '600 pes
soas. Junto dela, a' cabine de imprensa, vestiários

masculinos. e íemíníno, para atletas, professores e ár-,
bítros. depósito de material 'e sanitários.

'

Praticamente toda, a cobertura e a parte superior
das laterais foram revestidas com lã de vidro, para
resolver o problema de sonoridade, haj� vista que,
com isso, evitar-se-á o eco que atrapalheria o desen-.

volvimento de jogos símultáneos nas três quadras. É

uma obra que engrandece e embeleza a cidade.

AZ DE OURQ,
RECEPCIONA ..

O Az de Ouro. B.C. re

cebeu na tarde de sába
do a' aguerríde equipe do

Crupe ' de _ Bolão Guarani,
da vizinha cidade, de São
Bento.do Sul, com acolhi
da na entrada, da cidade"
no Posto-Marcolla .e. O g�_ll"
po comandado por Rainer

W)ele .ofereceu uma, re

cepção nas canchas ' do
Clube- Atlético Baepend!
e o jogo realizou-se ainda
na tarde de sábado, "com
a vitQri�,' 'por 'Pequena
margem, do clube visitan
te. A vinda -do Guarani à

Jaragué do Sul-deve-se em

retribuição à visita que"o
Az de Ouro realizou me

ses atrás 'à São. Bento,
. com uma monumental
recepção que'marcou épo
ca ,no esporte bolonístico
da região;'
O encerramento deu-sé'

às primeiras horas de do

mingo, não tendo faltado
mesmo algumas' animadas
partidas de "truco" lide
rado pelo. bolonísta Nel
son Tarnawski. Sem som

bra de dúvida foi uma

grande confraternização
entre os do�s cJybes.

28. Divisão define as finalistas '

O América, conr o empate a um gol frente a ou

pê, continua na Iíderança do Grupo B do Campeonato
da 2a. Divisão de Amadores da Liga Jaraguaense -de

futebol, após a penúltima rodada do returno, que re

gistrou, também, d vitória do Garibaldi diante do

Francisco de Paula por 1 a O. O América é líder com

11 pontos, 'seguido pelo Garibaldí com 9, Francisco de

Paula 8, Olipê 6 e Vitória 2 pontos.
Neste "domingo encerra-se o returno. com as par

tidas entre Garibaldi x Vitória e Francisco de Paula x

Olípê. Francisco de Paula e Garíbaldí devem "brigar
'

pela ", segunda vaga da chave, uma vez que, a outra
,

'
. I'

vaga pertence ao América, que folga nesta rodada. No

. Grupo A estão classificados Aliança ß Rio da Luz!

,

Com a participação de
136 tenistas de Jaraguá do
Sul, está 'chegando ao -fi
nal a 3a. Capa Kohlbach
de 'I'énis, nas quadras do
Beira Rio Clube de Cam

po, com disputas entre no

ve categorias, nas modali

dades adulto, juvenil, in
fantil e, principiante. Os
melhores classificados vãO
receber 'troféus e meda
lhas. No entanto, as gran
des atrações a partir des
te sábado, até-o,;dia 2, se

gunda-feira, serão 'Os cort
sagrados tenistas Roes�
(medalha. de ouro nos Jo-

gos Panamericanos de
.1981 nos Estados Unidos),
Júlio Góes, Ivan Kley e

'Cezar Kíst, respectivamen
te os terceiro, quarto e

quinto colocados no ran

king nacional de tênis.

Neste sábado haverá
competição indivídual en

tre os tenistes convidados
e domingo, jogo de duplas
reunindo Júlio Góes/Ce
zar Kist x Ivan Kley/Fer
nanelo Roese. Ná segunda-
'feira, a final do torneio
. indi.vidual. A premiação
será de Cz$ 160 mil.

'

FSTADUAL AMAD<>Jl
Atlético e Cruz de Malta empataram sábado à' tar

de (dia 24), em São Francisco a 2 gols, pelo Campeo
nato Estadual Amador, enquanto que o Botafogo, no

do:m,ingo,' goleou a Tupy, de .Ioinvifle, na Barra do

Ri9 Cerro, por 3 a O. O Botafogo, que, lidera a chave

com 4 pontos, seguido pela 1lupy com 2, Atlético e

CliUZ de Malta com 1 ponto, vai jogar neste día 19

de novembro diante do Atlé'tico, em São Francisco

do Sul. No meio desta semana jogaram em JQinville
Tupy x Atlético.

,

EM .CORUpA
A Liga Corupaense de Desportos inicia neste dia

19, domingo, o returno do Campeonato da la. Divisão

de Amadores. Vão jogar Antares x D. Pedro e XV de

No'Vembro x Agua Verde..

BOLÄO OBTEM O 4" LUGAR NOS JASC

O bQÍão foi, efetivamente, ,a'modalidade coletiva

que melhor se sobressaiu em Criciúma, obtendo a

quarta colocação ·e garantindo a presença nos próxi
m,o-s Jogos Abertos de Santa Catarina, marcados pa�
la Joaçaba. Os resultados foram: na primeira fase --:

Jaraguá 1.464 x 1.348 Cridúma,. 1.491 x 1.500 '1'im
bó e 1.468 x 1.435 Videira; na segunda fase _

Jara

guá 1.515 x 1.490 Indé,lial, 1.553 x 1.520 Caçador e

! .46-3 x 1.513 Lag,es . .classificado· entre os quatro fi

,.' tlalistas, foi derrotado por Joinville 1.508 x 1.502 e

pot Caçador 1. 543 x 1.525. Joinville foi campeão,
vice Tlirobó, 39 Caçador e 4° lúgar para Jaraguá do Sul.
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O deputado Ademar Du- viabilizem a construção
we. f� importantes reve- da terceira faíxa no Morro
lações acerca

-

de informa- de Guaramírím á' Rio

De eutoría do deputado Paulo Roberto Bauer; o ções colhidas junto ao De- .Branco, bem como reque

plenärío da Assembléia Legislativa aprovou- 0 envio - partamento de Estradas
.

rímento .no sentido de im

d mensagem ao presidente José Sarney, ao ministro .de Rodagem, relacionadas . plantar lombadas nas íme

da Justiça e ao presidente do 1\ribunal Superior do a região de Jaregué
'

do díeções da Escola Básica
Trabaiho, solícítendo.:agilização' nos processos de im-' Sul. Em relação à Rodovia São José, na localidade de

plantação de novas Juntas de Conciliação e Julgamen- SCp413, que liga Guarami- '

Rio Branco e, tambérn, nas
.0 nas cidades de Joínvílle. Jaraguä., do Sul, Itajaí. run a Blumeneu. via Mas- imediações da ponte so

Cne.úma, Xanxerê, Florianópolis, -Canoinhas� Araran- saranduba, já' estão sendo bre o Rio ltapocu e -do

guá e Curitibanos. Essas Juntas já foram criadas; mas- contratadas as obras pare trevo com a BR-28P, Já no Acrescenta o parlamen
ii instalação vem sendo retardada. . início; nas próximas se- perímetro urbano de Gua- tar representante"do Vale

martas, €la completa res- remírím . do Itapocu que começa a

Iniciarão no próximo dia 03 e- pro!ongar-seoão até' tauração da pavimentação' amadurecer também a pro-

:' o dia 20 de novembro,' os testes de Habíãídade Espe. e acostamento, passando Está igualmente em es-
_ posta - de _ construção de

c1flc�,.para o.Curso.de Formação de OficiaiS- daPolíeía por completa revisão de tudos o projeto de paví- uma. variante da SC-413

MWtar. Os
'.

testes pará os candínatos de munícípíós seu .sístema de drenagem mentação astãltíca da ve- no trecho Rio Branco-Gue

que tem como sede de microrregião Joínvtlle, Jaraguá subterrânea e' superficial, llla estrada de Joinvílle á rammm: que pode. ser

do Sul e S. Bento, serão realízados em JOinville,- no bem como de contenção Guaramírim, via Vila No- feito' no plano, desviando
89 BPM, :Q.O-periodo de 04 a 07 de novembro. das encostas. Da mesma va. "O retorno" a-o' tráte- ! o morro. "O único servi-

I _.
_

••xxxx .. - forma está .sendo centra- go rodoviário desta estra- ço de engenharia.pesada
A 'APAE de Guaramírím, através: da gestão do vé- 'ta.da �a obra de recupera-

'

da é de .um valor-estraté' exígido seria a "Construção
'. ieador e presídente.do Pártido da Frente Liberal,' Ade- ção da ponte sobre o Rio gico ímpar para toda a .de uma nova ponte sobre

,mir Izídoro, recebeu do Ministério da Educação, uma Itapocu, em Guaramírim . região - diz Adernar Du-: o Rio Itapocu, o que já é

verba de Cz$ 5qo mil, já, repassada à entidade. Ante- Informa o .deputado que we .,�- sobretudo porque ,I uma necessidade, e que

normerite a APAE já havia recebido outra quantia .
remeteu requerimento ao desvia do trânsito da BK- teríà a vantagem de fad-'

considerável do MEC. SeGretátio dos Transportes 101 os veículos que fezerr lítar a 1igaC;ãQ da rodovia
'. e Obras. Nerí dos Santos, .o traJeto Joínville-Blume Joínville-Guramírim com
-
•. xxxx .. - ,-

O -Executivo Municipal revelou que vaf 'entrar para 4-nc1uir estudos que nau, Joinvllle-Médle e a Guaramírím-Blumeneu".
em contacto com o Presidente da EBCT, em' Brasílfa S·'

li

I
ÍI ',.

t "1
--
_

7

. <.'.
para p1elteà.r a ampliação da agência de Jaraguä d�' enal ...V81 amp 1_8_r- lOS _8 8çoes e

-

re.e_nUlp_8r 8 estol,8-Sul, já obsoleta para o volume que _ movimenta. A
..

agência local é _uma das que maís arrecadam e isto
será levado ao Presidente da EBCT.

'

.

...:...
..xxxx ..-. '

O Censo do Funcionalismo Público Estadual' anun
ciado 4a. feire, mostJ;a que o número de -ser�ídores'
públicos civis na ativa -é de. 84.207, sendo -que o 'nú
mero de cargos existentes atingem. 91.900, uma' vez
que 7.291 acumulam dois _ cargõs, 192 três cargos e 6
acumulam quatro cargos.

,

.'

.

-
.. xxxx .. -

A secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Tu-'
. rlsmo'-SECET, está encerrando as inscrições do 3C!
çam.peonato Regional de Fanfarras, que, vai acontecer
no dia 15 de novembro, na Ma:rechal Deodoro. 'Parti
CiParão a categoria aspirante, fanfarras c/l- pisto: fan-
farras simples til fanfarra especial. .

'

,Deputada presta inlorínaçiês sóbr� projetós rodovfarios ã ireíJiã8
�

.,

ß: e 9 i s i r ,9,�
Alto Vale do Itajaí, Join
ville _ Guaramírím ., Ja
raguá do,Sul. E importan
te destacar que os estudos
pára esta rodovia estão
sendo feitos' de forma in

tegrada com os projetos
-de irrigação da Secretaria
da Agricultura e do Mi
nistério da Irrígação".

-,.XXXX •.
- .:.

Ö Conselho Técnico
Consultívo do Centro de
Treinamento do Senai de
Jaraguá do Sul' esteve reu

nido na tarde do dia 2:)',
onde além aos conselhei
ros e do diretor Alcino de

Araújo, estiveram. o Dire
tor Regional dó Senai, pr.
Célio. Goulart e o' Diretor_
da Divisão de Ensino do

SenaifSC, João Paulo Ma
chado. Importantes d€c:

sões foram tomadas. O
Centro de Treinamento
dispõe. 'de

.

�spaço fisico li
mitado e pata o próximo
ano as instalações ser&o
ampliadas com a éonstru·
ção de nova àla.�com dois

pavimentos; à térreo deEi-
'tinado às 'oficinas. e o su

perior para salas de aula.
Foi apresentado, na oca

sião, o projet0 de reequi
pamento da es'cola, com
recursos do convênio Se
nai/BIRD, pára 1988, pre
vendo a aplicação de Cz$

.

12.454.000;00 para a área

,�_e_JÍl_eC_â_IÍi_ca_'e_c_z$_'_� .Vôo Livre, _

.

, r

1 . 180.0'00,00 pára' a área
de eletro-eletrônica, . já
assegurado pelo Diretor"

,

C "'0 r a' I,Regional Célio Goulart. .

'

Da mesma ferma .a saia, "
.

de costura índustríal .vai
O Córal Evangélico Ja-

ragJá, da"" Comunidade
ser ampliada e substituí- Evangélica "Luterana de
das aS máquinas

,-

exísten- .

- Jeraguã-do Sul, tem apre-tes, até fevereiro próxí- sentação . marcada para es
'mo.

-

,
'te' sábado, dia 31, às' 20h.
'na_ Igreja i.ute�ana-Cen:
tio. Regisla' por Rícardo
Feldêns, do programa cons

ta na 'primeira parte mú
sicas 'sacras 'e-, na ségunda
parte tãnções folclóricas,
urilâ seleção variada 'e ri
ca,' para o,mais- apu'rado
gosto.

-

'. Este CotaI existe desde
1948, füridado pelo Pastor
Herrmann W�aidner, com

o objetivo de serv:ir à cau-

,-Sa' do-Senhor e,da Igreja,
cultivaI a' música 'como
arte. e tradição, e propor
,c:onar a seus integrantes
momentos agradáveis 'e

saudáveis de lazer .

, '. Declaração
O J�úagüá Clube de,

Vôo Liv.re e a Associação
Catarinense de Vôo'Livre,
corri o apoio da SECET,
promovem neste. 'final-de
sempna (31.01 e 02), a
quarta etapa do Campeo
nato Catarinense de Vôo
Livre, ein Jaraguá <;lo Sul.
Neste dia ,31, a partir da
melhor rampa' de asa deI,
ta -do Sul do País; estão
previstas' provas de cross'

country e (lias' 01 e 02,
provas ; de 'p01,lSO, tendo
como, campo 0 Loteamen·
to Dalrilar, na estrada de'
acesso a Schroeder.

Para os devid�' fins, declaramos que se en'

contram extravladQs O'S Certificados de Partici
paçã9 em Reflorestamento _' CPR's n'?s. 023/80,
014/8Ó, 001/81; 006/81 e 019/81, de €II}issão PA·
PEL E CELULOSE CATARINENSE S.A'. e repre
sentativos de nossas apliçações de incentivos fis·
cais em projetos -de reflorestameto.,

.

Jaraguá do Sul, outubro de 1981 '

MALHAS MALWER S.A.

�ander Weege _:_ Diretor Superintendente

Dê li seu aniigo um presente que lembre o ano inteiro..
Dê uma assinatura. do "Correio do -Povo".'

Cz$ 4QO,OO
-
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