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Chapéu

festival de Faolarras� e Festa das Flores são atrações elO JaraguA
:!fr�).Fanfarr. Mâlrense

POS e PMOB marcai as CDlvelçôes
Uma premiação de Cz$

50 mil será dividida entre
as primeiras colocadas d.e
cada categoria. Para eíeí

to de pontueção; serão
observadas a afinação,-me
lodia, consonância/equilí
brio, cadênda/ritíno, uni

formidade mstrumentel
marcialidade 1 disciplina,
alinhamento e tempo . Pa

ra
-

acomodar o público,
uma arquibancada para
cerca de SOO pes�oas,.setá
instalada, ao lado do pa
lanque oficial.

o �Q Campeonato de
Fanfarras _ Jaraguá

.

do
Sul i 11' Anos, será aber-

.

to às 8h30min deste do

mingo. dia 1S, na Mare
chal Deodoro, com a apre
sentação da Banda Mar

cial Pio XII, de Ponta

Grossa. Quinze fanfarras

parttelparão, nas três ce-

,tegorias. sendo: Categoria
A (simples) _ Escola Mu

nicipal Albano- Ka�z1;r,'
Colégio Divina ProVlden-

B.B. NA BARRA
A Direção Geral do

Banco 'elo Brasil, apro
vou a instalação de um

posto da instituição
bancária na Barra do

Rio Cerro, devendo -íun
cionar dentro dos -pró
xímos 60 días.: segundo'
informa o gerente- Ado
lar Jark , A sua locali
zaçãó será defrdnte 'a

I_greia, na rua Angelo
Rubiní. A abertura do

posto bancário dá-se

graças ao grande de-

-senvolv'mento daq\lela
cO!p.unidade.

1_
",'

FEIRA .

,

AGROINDUSTRIAL
A Prefeitura Munící-

_

pai e a Associação Co
mercial, Industrial e

Agrtcola, realizaram es

ta semana uma reunião
, preltminar, para tratar
lia realização da' 2a;-

Feira 'Agroindustrial de Toma posse no dia 18; lio Goul3.rt.
Guaramlrlm, marcada quarte-Ieíra, no Cl u b e 'A entidade; em doeu;
para o período de 26 a"

Atlético Baependí, a nova mente aprovado esta se-
29 de agosto (le 1988·,

diretoria da
-

Associação mana, 'posicionou-se con-

No Ilnal do mês será -ComerCial' e lndustríal de tra a, estabilidade no em-

tormaría a Comissão Or·'
Jaraguá ,do Sul. Para - o prego . A ACIJS decidiu

f!anizadora.' mandato estatutário de por encaminhar ofício ao
METALOFONE À

um ano, assume o cargo Executivo Municipal, ratí-
SCAR

de presidente o tndustríal ficando a solicitação para ARRECADAÇÃO DE ICM VOLTA A SUBIR
O· Líons Clube Cída- .

Sigolf 'Schünke, em substi- que' determine, por decre-
.

Voltou a crescer os impostos estaduais reco-
de Industrial doou a

tuição .a Alidor Lueders. to, a abertura dos bancos lhidos por Jaraguá do Sul, no mês ,de outubro,
SCAR, quarta-ieira, um

A solenidade terá início em novo horário, isto é, onde o mais representativo é o ICM. O montan-
m,etalofone cromático"

às 19h30 e prevê também. antecipando uma hora, das te s,omou Cz$ .159.261.-181,80, representando 284%
"

com 30 teclas, instru-
a entrega do tít�lo de, só- lÓh�'O _às 16lÍ30, em vista '

a mais do que- outubrof86, que foL d-e Cz$ .....
, mento que serA utiliza-

cio-benemérito ao diretor dos �mbaraços que o horá- ; 41.495.515,49. Co:çn isso, o ICM de janeiro a ou-
dô para acompétnha- 'regional do Senai, Dr. Cé-, rio atual causa. tubro.atingiu a Cz$ 898.391.691.66, contra Cz$
mento da Orquestra,' 293.968.014,61 em igual período do ano passado,
-Coral e para a própria significando um' aumento em -termos percentuais,Escolá de Música. O Dê a �u amigo um presente que lem])re o ano ,�ntelro. de 20GO,.{,.

.

i
presidente Rolf Her-

'

Dê uma assinatura do "Correio do Povo. A evoiução do ,c:resci�entö, nos meses ante-
m.ann está agradecendo Cz$ Cz$ 500,00 riores, foi: julho Cz$ 95.858.951,04; agosto Cz$
publicamente�a doação· 124.532.,858,.96; setembro ,Cz$ 152.708.961,11.

�=========�====����---------- --------------------�.-------�------�--�--------------------------�--�

FESTA DAS FLORES ....

/

Particlpe deste espetAculo que I R'
'

, I' M I Exposltor� Cromados'
.

'

'

-

Movimenta,,..ão Industrial
a 'naturêza dA de graça. No Agropecuário de' 13 a 16/11 '. ' ...

cía. E.B:' Zenaide Schmídt
(Gaspar), Fanfarra'Munící
pal Ouro (Cepínzal), Fan
farra Municipal de Cano-

'

-ínhes, Fanfarra Municipal
de 'raió, B.B·. Alferes 1)
radentes (Fpo1is) e-E.B.
Aristiliano Ramos, de La-'

ges. Categoria B: C . E .

São Bento (S. Bento do

81,l1), Fanfarra da .Óktüber-,
fest' (Blumênau). Fanfarra
Mário O. Coeldner (Ma
fra), Colégio Industr'al
(t.ages). Instituto Estadual
de Educação (Fpolis) e Co

légio, Celso Ramos (Join
ville}. Categoria C: Esco
la Agrotécníca (Concôr-

NO AGROPECUÁRIO, O ENCANTO DAS FLORES

neste sábado e domingo,
a Feira de Arte 'e Artesa

nato,- passeio cíclístíco e

o baile com escolha da ra

inha da Festa das Flores,
na Víeírense, com a Ban"

dinha do Barril.

Com' a palavra do patro
no Adernar Duwe. díscur
so do prefeito Durval Va
sel, na presença. de auto
ridades e lideranças co

munítérías- foi aberta sex

ta-feira, dia t3, a 5a. Fes

ta das�Flores de _}araguá
do Sul, no Parque Agro
pecuário. A promoção é

do Círculo de Orquídóíí
los, com apoio da SECET
e vai encerrar-se segunda
feira, dia 16. Paralelam"m
te a Festa das Flores acon
tece no

: Agropecuário,

Schünke assume ACIJS. quarta - feira'

Afora isto, comidas, tí-
. pícas, show de magia com
Silker e parque de diver
sões serão também atra
ções r G ingresso ao paví-
.Ihão custa Cz$ 10,00, para
pessoas acima de 14 anos

de idade.

I

o Partido Democrático Social de Jaraguá do, Sul'
,marcou para o dia 13 de dezembro,· a sua Convenção.

Municipal para a renovação do Diretório, em depen
dências do C.A. Baependi, das 9 às 11 horas. Hoje
com maís de seiscentos filiados, de acordo, 'com o pre
sidente Reiner Modre, a agremiação vai, após a reno
vação do Díretórío, eleger a neva Executiva. Caberá ,

/'

ao novo Diretório, a competência de indicar os can
.dídatos às eleições do próximo, ano e selar as alian
ças com outros partidos, para a conquista da' Prefei-
tura.

,

Em Cotupá, o PDS renova em dezembro também
o .Diretórío e Executiva. Para a presidência,� o atual
ocupante, Alvim Seidel, não é, a princípio,' candidato
a reeleição, podendo a mesma recair sobre José Nor
berto Müller, bastante cotado para o cargo. -

Em Jaraguä do Sul, o PMDB realizará no dia 11
de janeiro uma reunião preliminar e no dia 20 do
mesmo mês,' durante Convenção, renovará o díretó,

río, quando também deverá ser marcada a Convenção
que escolherá Os candidatos que concorrerão em no
vembro do ano que vem.

Concorrida: a posse de Udo na fOL
Em solenidade concor

rida, assumiu sexta-feira,
día 6, a presídêncía da
Federação .dos Diretores
.Lojístas de Santa Catarí- Bm seu dis;urso de pos-
na, o empresário jaragua- se, Udo Ioí ovacíonado vá-

'

ense Udo Wagner. O C.A. rías 'vezes e pare .Os pró
Baependi acolheu cerca xímos dois anos, pretende
de trezentas pessoas, en- desenvolver na Federação'
tre convidados, cedelistas, Cl auto � desenvolvimento
o presidente da Assem- do lojista; estimular a in
bléia Juarez Furtado, dep. formatização dos SPCs"
federaís Artenir Werner e defender intransigentemen-
Ivo Wanderlinde, dep. es- te a iniciativa príveda.
tacJUais Paulo Bauer' e combater. a estatízação,
Adernar Duwe. este repre- .cómbater o déficit público
sentando o, governador e estimular os lojistas à
Pedro Ivo, secretário Ivo participação a nível de
Konell representante do

I
Clubes e de comunidades;

p�efeito Vasel: presidente
.

voltad� para os seus .ínte-
da ACIB Anselmo de Sou- resses ImedIatos. '

'

za e o presidente da Co
nampe, Pedro Cascaes Fí

, lho.
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sede recreetíva da Mari
\Sol, o Concerto de Natal,
'que reunirá o Coral Evan
gélico Jaraguä, o Çoral e

a Orquestra de Câmara de
SCAR. É Iívre a partícípa
ção "do público e um re

. gistro é necessário à Ma
-rísol, pela ces��o' doa r:��
creatíva, empresa que sem-

pre apóia as. iniciativas
culturais da cidade.

.

....0 acontecímento maior-
ctêsté sábado, é () baile e'. . G

.

te '&" InformaÇO"'".es·,

el�lção da rainha da 5a. "_ en e
·

: Festa das .Plores, marcado
.

.
-

, pasa as 2:)'h, na 'Socíedade -----:-----..-.---------"".---------.........-.::....-----
.

Víeírense .. Dezessete can- .Gramadc, RS. Nossos pro- nsa ·pavanello. coluna em Toledo-PR, lem-
,

didatas concorrem ao títu- dutos fizeram o maíor.su- _ Na Barra. do Rio bra a seus amigos que co-

lo, nesta promoção do Ro- cesso. Certo, às 17h30 de hoje, mandará o carnaval do

taract . A musicalidade se- � J\. partir das 14h30' Fernando César Bastos/ próximo ano com noíta
rá da Bandinha do Barril, deste sábado, na SER Ma" Edilene .Baittinger e às . das no Baependi e Beira

, de Concórdia. rísol, o caíé-bíngo beneíí- 18h, no Rro Molha, Osmar Rio, sempre' com os tradi-
_ O Clube Atlético cente . da Assoctação As- GéUldolfl/Elenita EIert. On- cíonais concursos.

Baependi abre neste dia sistencial ao �f1ciente .tem, dia 13, na Igreja Ma-
_ "O Extemnnadçr Im-

14 as suas piscinas para
Auditivo e Visual, que triz, 20h-Norberto Drech- 'placável" é o filme em

.: os assocíados. Os ctíkets paralelamente expõe os seI e Márcia Rudolf.· cartaz.' no. Cine Jaraguá,
·

para exames médicos es-. trabalhos .realízadcs pelas "-

.._ Unem-se em matrí- de 14 Ca 19 de novembro,
tão a venda na secretaria, crianças deficientes. O pre-. mônio às 2Qh15 na Matriz sempre as 20h15, com cen- .

" ao preço de Cz$ 80,00 por ço do cartão é de apenas S. Sebastião os jovens sura 14 anos.
: pessoa. Os ,tlikets só serão Cz$ 70,00. Não deixe de Marisa Pavanéllo e Van-

,_ Hoje, dia /l�, o Rota-
· vendidos aos assoclados comparecer.

.

derli A . .Spézià . São eles, ry Club de Jaraguá reali-

quites i com a tesouraria, _ Casamentos: Na Ma- filhos de Germano (Verô- za reunião írrterclubes com

informa o clube ,' triz, às lüh, Volnei de nica) Pavanello e de An- ·0' R.C. Blumenau-Norte.
_ Agradecemos a Weg, Souza/Sirleí

"

'de Oliveira; tônio (Terezinha) Spézía. --- no Beirá Rio, com com
Kohlbach. Dalcelis, Mar- 16hl5-Adevalto do Nasci- aos quaís cumprimenta- petições esportivas Ínclu-
catto, MärfsoI; Malwee ie . mento/Isolde Murara, Ade- mos. sive.

.

. Sec.e}, pela .cessão .de brin- mir Hoch/Jamílta Ariderle-
. Cumprimentos ao

_ Em Corupä, durante

_des, sorteados por ocasião e Miguel. Rodrígues/Tere-. empresário do ramo artís- . assembléia reálizada esta

do J,<?
.
Congresso Brasilei- za Trindade. Às lßh-Ele- tíco, César Silva, ,pela semana, Curt Linzmayer e

'1'0 e lI? Congresso Latino- mar Dorow/Maria Janele abertura da chopería .e· companheiros' de diretoria
.'

Américan�' de jornais do Nicochellte às 2Dhl5-Van- lanchonete anexa ao Cae- da Associação Comercíal,
Interior TeaLi.?;ados em., dEirli Albert� Spézia e Ma- sar's Club, que reúne a foram reconduzidos.
- galera jovem da cítv. Um
"" local aconchegante, ótimo>

··.Jo·a-o· e- Maria para curtir um bom papo.
_ Beta .Gonçalves,'· da

Bete Promoções, leitor da

..
' BODAS DE DIAMANTE"
: Um acontecimento dos
maís stgníücattvos e ra-

ros acontece neste dó

mingo, 15 de novem-.

bro. E a' celebração das
Bodas' de Díamante=do :

casal Erich e pauliIia..
Siebert, cuja cerimônia

religiosa acontecerá ãs:
14 horas, na Igreja:
Evangélicà

.

Cristo' Bom
Pastor, de Rio Certo 11.·
Há sessenta anos. nó

. dia 12 de novembro de
1927;' Erich

.

e Paulína
uníam-se . em matriniô-'
nio, abençoado ao lo�-·
go dos anos pelos fi-,
lhos, . netos e bísnetos..'

, que junto com QS con- i

vidados serão recepcío-',
nados no salão da Só- ..

dédaâe Esportiva e Re

creatíva Aliança, para'
éomemarar as ·bodas.
Ao fazermos' � registro,
'cumprime:rltamos Os ju
'bilares e seus desc�n-.
dentes, pelo aconteci-:

,f
mentol

CONCERTO DE NATAL
Es t í;Í detínttívemente

marcado
.

para as 20 horas
do día 9 de dezembro, na-

.
O ponto eleganta de vestir bem: os seus pím-

-Ó,

_ poläos, Agora na Marechal Deodoro 819. a sua

espera, se!Dpre com as últimas novidades.' Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 00.75

Escritas fiscais e contábeis

Imposto' de Renda _

Registro de Micro-limpresa

·JÓias, relógios, pulseiras, anéis, alianç�.
Rrlttél,tla, anigos em ouro e tudo. o Inajs para
pr�leB Da

, .

,

.

RelOjoaria Confira a· eficiênci.a de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - FQrie:· 72-Q695

.

U�A NOITE'NO HAWAI
.. '.

A' AABB de Jaraguá do
Sul reãliza no dia. 4.

. de

dezembro, em sua sede,. a

trªdlcÚmal p r o m o ç ã o

".Uma Noite no "Hawai",
quando. 1(eceberá assoda·
(ios' e convidàdos da' so·

ciedade local com muit�s
flores e frutas tropiéai�.
Ô' in�cio 'está marcado·· p,a
á. ·as 23, horas; .

com' des· .

, , fiÍe 'de moda:s de Ló.jas
'_' -_',--�- ,

..

'::':":_'__'--" Breithaupt e mú'sica' de
"The, Peopleig. Iilte.rnado·

; I nal Show", de S.
.

Paule.
,

Qs ingressos estão a ven·
, �a no Banco do Brasil. i

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas pO �

.�==�==�====�====�=========-

Mamãe Coruja
Seus fUbos merecem uma loja só para eles.

LoJa'Mamle Coruja o castelo d� seu' reizinho e
"sua prlncesinha. Enxovais para bebê, roupas in

fanto-Juvenis. petfumes, bijouterias, artigos para·
presenteS.

.

Rua Barao do .Rlo Branco'�68 _ Fonf' 12-0695

" Dr. Valte'r Germano
. Hebrens

'.
!'. .

�.

CIRURGIÄO DENTIISTA '_;_ CRO-2446'
'#', ..

_ •
t

Rua CeI. Procópio Gomes de'OlIveira, 184

Fori� 72-(')20.9 _ Jaraguá do Sul

_I
'.

·1
., I �nteci,pe suas .compras de Natal aproveitando os

. .. descontos espeCiäis deste mês. ,.Cop!nßaso
A ROUPA lNFANTIL

;Av •.. 'Ge.túl,o_ Va�gas n9 97 _.J�raguâ do Sul·SC:
, ..Jvfá:rechàl FiQriáno 29. .Foné 72-1911

.

-\:

7 �

;'

Biuão do Rio Br-anco; sala 4
FONE: 72.2607�.

. \l:
�
'7 •

t.. �-:-/� -:,:_ :.

.

'1

.. . .

. Wà
" \ .,,_.� ·Umnovod�tÖ;ai;�lIIB,f

�_}%ftt#%,,*,*", , .,,"
' ',.", ,,', "'"

,

i
, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
'

jaraguáidô SUl _ Semana(ie 14 a 20/NovemJ>ro/198l ' CORREIO DO POVO','---=--�----------��--��----��----��--��� P4aINA ,03",

Masseranduba .vaí rea- de exposições.
lizar, n�s días 11, 12 e 13 Comidas típícés à base
.de março do próximo ano, de arroz, principal eccno-
:a 29• Festa Catarínense do mia- -do município e mos- 'O desmatamento e, as nativa. A Comissão Munr- pela �xtensionista Arlene,Atroz [Feearroz], -qu:e a., tra do po"�ehciál agrícola -, queimadas continuam na

. cípal de Defesa do Meio- Boas e' a Ucre, represenexemplo 'do ano passado,· e pecuáríovde Massaren- ". região de Pico do Jaragué, Ambiente de Jaraguá do tade pela prof Dirce Leeestá fa�ada ao sucesso .110- duba . serão as ·atrações' indísertmínadamene, cujo: Sul discutiu amplamente ní. órgãos que substítuem
'

das as comissões 'já. estão principais da 2� Fecarroz, princip.al responsável pelo' o ãcontecímento e dora- a Apeví e o Ministérioformadas, tendo na presi- que terá, 'ainda, -uma va- crime ecológico é José 'vante será sempre consul- Público, este últi:rp,o, pordêIicia Alfredo Vavassori. nada programação. Lino Krause, advertido vá� .tada pelo IBDF antes que questão burócrãttca e le-·A de indústria e comércio ,/ rias vezes, mas sempre ,
o órgão autorize planos de gal. O engenheiro -Ingopela Associação Corner- MUDANÇAS NA reincidente. A leí, bastan-" corte'naquela região, se-

_
Paulo Robl, membro' da -

cíal
,
e Industrtal, seguran- POLITICA, te explícita

'

em crimes' gtuido.o Delegado" Esta- COMDEMA, eleito recen-
ça Sargento Ivaldo Costa, O vereador Erfried Sas- .êesta naturéza. deverá' dual do IBDF, Marcos Cé- temente vice-presidente daag;ropecuária pela Acare�c se, eleito' em i982 pelo ser aplicada, com' a áber- sar Batista., Assocíação ,Catarinense
e .Cídasc, divulgação' Da- ,

PMDB, filiou-se na última
-

tura de. um processo ne., A COMDEMA conta, ago-'. dos Engenheiros' Floresvia Leu} finanças, Hílárío sexta-feira -

'

no PFL. ,E o justiça" para salvar o que ra, com novos integrantes,
-

tais, íntegra a: comissão deFrrtzke, lazer Sebastião' resultado 'da unificação ainda resta de vegetação
•

a Acaresc, representada estudos pera Q tombamen
Jorge Cúrcio e Valéria PDSiPFI:; �m Massarsndu- ',.'

OI-
,

'd'
to da Serra Geral e doDeretti,'; recepção Darcy, ba, que há .díes trouxe o A'PIE de Jarau,u'a na, '1'a" •

'

IIII,Rla a M�r., -',
,

,Bremorskí, -alimentação .

f t P A Comissão do Meioex-candidato, apre eí o '

IHerbert .Cehrke, e; servi-
'Raimund Zímdars �'que, No período de 05 a.08 A O ímpíada mostrou que' Ambiente tem, sístematt-,

,

aís AdãoBrych e ' de novembro, foi realiza- o excepcional tem tarn- camente. -Ievanteda a ne-
ços ger -

- .... ' ainda, deverá ganhar n,0-
'

K
.'

da em Joínvílle, a ,I Olim- bêm espírito esportivo. íd d d
.

I t -Antôni-o asprowl,cz.- vas adesões de pe'emede-, ceSSI a e a imp an açao" , �

\,
d bístas, descontentes com o' piada Catarínense das BAZAR DA- APAE de lixeiras públicas, ten-

�A' comissão organiza 0-,
autorítarísmo de rísíolo- Apaes (OCAPAE), onde A Apae de Jaraguá do do, .pära tanto. pleiteadara tsm-se reunido quinze- 'gistas -de última h,ora, se-. participaram 29 Associa-: Sul programou .para os ação do Executivo Muninaíménte .

para' preperar gundo informou-se. Tais ções, dentre elas a de Jà- dias 4 e 5 de dezembro, cipal.' Existem probalídatodos os detalhes do acon-.
adesões vêm solidificar a raguá do Sul, com uma- no pátio do Supermercado des de serem concretiza-t

. nto O local da Fe- delegação de 15 alunos: e, Breithaup't da rua Reínol- da tanto e' 'q'ue estuda se
E.Cl-me '

. ,,'

candidatura de _Dá'Vio teu, ,s, ' ,
-

carros será (:, mesmo, do
e Rairnund Zimdars à- Pre- 2 dirigentes , Os resultados do Rau, um bazar, no qual o modelo que melhor se

no passado e -ate' a data obtidos foram: 29. lug'ar no ' estarão a venda presentes, adapte a' Cl'da'de ,

a "

feitura de Mas,sa"randuba, u:
. da festa a Prefieitura deve-,' . revezamento 4:K100in, com enfeites natalinos como
rá construir um pavilhão pare o pleito' de 1988." 'Sandréia C. GarCia," An- toalhas, botas de;feltro, vi- Se voCê não fez o TES-

- 'dréia A. Batista, Karina dros para bolachas, �nfei- TE DO PEZiNHO' de

U8', ·Idade' ," San-lia' r-I,a se'ra
I

"'I.el,h,ora�a,
'

Pora'th' e FabianéÍ:K. Brug·' tes para 'árvores, sacos e'
seu filho, na màteml�

, nago : 3°' lugar na pelota 'bolachas, além' de livros dade, procure a APAE
. _, para Alice 'jung e Kanna de- rêceitas.

. 2,
, antes de seu fUho com-'Já estãocdisponíveis jUlik vistas as cO,n�t::u.çoe�, de,

Porath,; ':J'O lugar para Ka- A entidade está agrad€� pietar dois mes,es de vF,to ao 'Departamento Au� í.midades • s�mtanas ,e� --,

rjna Porath é 59 para Ali- cendo a dpação de Cz$ 30 da. Endereço: R. JosétôriOHlO '-de Edificaçpes - Joinville. (t�es),. �uaram.l� ce Jung, no peso; ,6° lugar' mil recebida do Lions Clu- '

'EJÍlmendorfer, :)28 (pró-
'

DAB _ recursos'na ordem rim, �MaJ0r- '\J)eua, A,ra para João' R, da Silva e be -Jar,aguá�Centro, aos', ximo à 'WEG I) Fone:, 'de' Cz$ 49 milhões, sen�h quari e CanWo -f--1e,gr:!'-s 79 para Antonio H:lbert Cz$ 20 mil doados pela 72-0859.
'

Cz$ • 35 ('milhões, para, se- " reforrea_s ,

·e, . élmp laçoes " nos t:500m; 4° .lugar pai'a Famát �e aos Cz$ 70 .mil
rem 'aplicados ila cónstru-_:_ ocarrerao nos .>postos?e Antonio Hilbeit e 59 para doados pela Prefeitura APOIO: "CORREIO DO
ção de" s'ele unidad�s 3a- Mas�aranduba, ,Barra V;�e- Vemer Kreis noS 400m;' Mul'ÜCipaI de Jaraguá do POVO" _ ANO 69
nitárias e Cz$ 14 rmlhoes ,lha, Jaraguá do Sul e Jom-

79 'lugar nos 100m para Sul.
��__:_"._:_�,.____,___�-_:l:=======���=irara :ampHQ'ção e }eformas _ville (quatro).

,

" 'Ademir' Mrygllod; 6° lu
de 'mais sete areas de A ;conclusão das, �bras, -

gar -nos salt6 distância
atuação' do 29 CARS. O conform:_e prazo ��tlpu].a- para Sandr'éia C.' Garcia;

t lo DAE 'esta prevIs- ,

início das' obras acontece-, no pe ,

,

" ,
, ,.

'

. 109 'lugar na pelota mas-.
rá ainda este ano ,e n.e�ta ta para os proxlmos seIS

culina' para Vcriildo Neu"
, ,primeira' fase, estão pre-, meses. '

mann e 69 lu,gar no ,fute-
. tol,cte- salão. Do 1° ao 39
lugar' foram entregues me-

_,

dall1.as e do 49'- ao g9, lu-
, gar, fitas de partitipàção.

·

Ação ... cível cllÍra. 'crimes eCllóglcos II Mllicí�l·

CÓPIAS XEROX A Cz$ 2,00
. . Em' caso de dupltcação você pode pagar"
APENAS Cz$l,OO por cópia. Temos ainda: cópias
coloridas, enci;l.dernação de livros, revistas, notas
Uscais; cópias reduzidas, encadernações com es·

,piraI...

'CORREIO DO PO,O� 12-0091 8éOP Serviços de Cópias
�

Lt�a�
,

Rua Gumercindo' da Sn�a 72, S�la 4, em fren�e a .

Caixa Econômica.
___;�-�-.;..._._-----�'----' -

Móveis ,é na

MILLON
MÓ·V.EIS

Tudo a preço de fábrica,
-/

Rua Barão dó Rio Branço, 72 _ Fone 12-2481

,', "
' ., ;'- _.

'._..

.

._--��--------���------��--��------------------��--�----�-------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 15. 76t de 03.11.87. Maffezzolli.
Mtguel Ademir Tr1ndade 'Editál fS.765 de '04. 11 .8.7.
V tta' S hel1emberg

.

Lu·1Z'Carlos. Povoes e�.Ella·Fazem _.

anos -hoje: 14 e eron ,c .I!

It·· L I P oletto MARGOT ... -r,.rn: � ,.:.O"R:úBBA I..ÊiD.MANN, 00,dai dÓ D'-Sr. Jú11'0 Leítemper- Ele, brasileiro, so erro, ne uz a a AU'� ,A.

giatro CiVil do '19 Diatrito da Comarca ele Jaraguá do Sul, 'Ba-. gher, 'Sra. 'Marlt Zanella, soldador, natural de Re- Ele, brasileiro, solteiro,
fado de Santa CatuiDa. BnaJl, faz __ ,que COmpareccI1lOl'"

Sr: Nivaldo Hoffmann, Sr. nascença, Paraná,' domící- funcionário público, natu- 'Cartório GibiDdo, OI documeotps� pela lei. a fim cio II
'Ii"eneu... Kasteller, " Sr,a., llado ,e residente em Con- ral de Piracicaba, São habilitarem ... CUU'... leJlUiatIOI:

'

Idlma Blank, Sr. José Mi- [uto COHAB, quadra '02, Pàúlo, dónticílíado e resí- Sldnel Luiz da Cruz e Rita Eggert,. 221, nesta cidade,
guel Scheuer, Sr, Oswal- lote 08, ��sta, ci�dade;.n- dente na Rua José Mene- de C6clo Schweltzer

.

filha de Izidio- ZapeUa e
do steilem, Ana Paula fi- lho de Jose Ribeiro Tru�- gottí, nesta cidade, filho Ele, brasileiro, solteiro, Maria Fernandes Zapella.
lha Dr , Luíz (Bsther) Bo- ,

dade e María Rosa de Oh- de Manoel 'Povoas Filho e torneiro-mecânico, natural Edital 15.773 de 05.11.81.
nilauri Srta., M a r I i se veira Trindade. Ela, b�a- Vílma Macedo Povoas. de ,jaraguá do Sul, domí- DI�tmar Gruetzmacher eMüller: .Daesy Raíaele, Ii- sileira, solteira, operária, Ela, brasíleíra, solteira, in-· ciliada e residente na Rua Su�11 Karsten
lha, " Osmar (R o san e) nat�ral de �anta �s�?el do dustrtäría, natural de Ja- José Emmendoerfer, 503, Ele, .brasileiro; solteiro,
M"ll

.

Ivaí, Perene, domícílíada e raguä do Sul, domiciliada nesta cidade, filho de Pe- marceneiro, natural de Ja-u er.
4-.:.

'

C
. t t R L' A

- ,

resídenté no onjun o e restden e na ua UIS
ry Quirino da Cruz e cí- raguá do Sul, domiciliado

Dia rs, de novembro COHAB, quadra 02, lote Sartí, 169, nesta cidade, noê da Cr.uz. Ela, brasí- e residente no Rio Cêrro
�Sf� Wilson Kohlbach 08, nQ i05, -nesta cidade, filha de Osorío Paoletto e leira, solteira, professora, U, neste distrito, filho de

(Bi:be), s-, Lauri Deodoro filha de ArnoldotSchelIem- Maria Krause Paoletto , natural de Taíó, neste Es- Werner Gruetzmacher e
Demathe, Sra. Solange berg e' MariA Lenuír Edital 15.766 de 04.11.137. tado.,' domiciliada e resí- G�sela Borchardt Gruetz
Beatriz Silva de. Macedo, SchelleIhberg .

, Sérgio SldQoskt e Sandra, dente na Rua João Manoel rnacher , Ela, brasileira,
Flávia Francíne - Mercarí- Edital 15.762 de 03.11-.87. Lorena Rosa Lopes Braga, 118, nesta solteira, costureira, natu-
ni, Alzira Maria·Bortolí- Moacir Schönemberg � EI�, brasileiro, solteiro, cidade, filha de Lazaro 'rql de Corupã, neste Es-
ní, na Lapa-Pk; Pedro Ri- Maria Belonir de Olivetral tndustríäno, natural de S c hw e i t z e r e Selba tado. domiciliada e resí-
beiro Neto. Ele;' brasileiro,

.

solteiro, Rio
-

do' Oeste, neste Esta- scbwetteer. dente em Rua Itapocu
operário, natural de Santa do, domiciliado e restden- Edital 15.710 de 04.11.87. Hansa, em Corupá, neste
Isabel do Ivai, Paraná, do- te na Rua' Joaquim Fran-": Ivo Kalfels e Eltrita Estado, filha de Heinz
micíllado e residente

.

em cisco de Paula, 184, nesta Büttgen -..,

, Karsten e Onda Karsten.
CONJUNIIOCOHAB, qua- cidade, filho de Tadeu Si- Ele� brasileiro, solteiro, Edital·15.774 de 05.11.87.
dra 02, lote 14, n? 48, nes- dooskí e Celestina Cam- índustrtãrío, natural de Osmar Antonto Derettí e
ta cidade, filho de Atriz pregher , Ela,

-

brasíleíra. Forquilhinha, neste :Bsta- Margaretí Tereztnha Möl
Schöllemberg e Neuza da solteira, secretária, natu- do, domiciliado e restden- ,verstet
SilVa ··Schöllemberg., El�, ral de Joinville, neste Es-

te na Rua Padre Emílio Ele, .braslleíro, solteiro,
brasileira, .solteira, opera- tado, domiciliada e resi-. Boeing,

-

504, nesta cidade, operário, natural de For-
.

ria, natural de Renascença, dente na Rua Onelia Horst, filho de José Kalfels e mosa D'Oeste, Paraná', do.'
Paraná, domiciliada e re- 530, nesta cidade, filha de Apolania Ho'epers Kalf�ls. miciliado e residente ,na
sidente no C o n j 11n to, Jose Francisco Rosa e Me- Ela, brasileira, soltena, Rua Pastor A I be r t o
COHAB, quadra 02, lot� lita Vitol Rosa.

_ industriária, 'natural de Schneider, 280, nesta cida.
14, nQ 48, nestq cidade, fl�

.

Edital l5.767 de {)4.1L87. Jaraguá"do Sul, domicilia- de, fiibo de Zacaria De-
lha de Vitor Miguel de AC'áclo Petry e Ivanete da e residente em Rio da Ietti ê Oorina NegherbonDia-'U de novembro

" Oliveira e Alexandrin'a de HeltIrlch Luz I, neste distrito, filha Deretti. Ela, brasileira,.

Sra. AmailtiIia Müller Oliveira. / ' Ele,
-

brasileiro, solteiro, de Edvino Büttgen e Eri- solteira,. castureira, natu-
.

. ElIinger, ,eq1 BhiÍnenau; Edital l�763 de 03.11.87. industriário; natural d� ca �üller Büttgen. ral de Presidente .�e.reu.Sr. Guerino Ponticelli, Sergio Welk e Marli Massaranduba, neste 'Es-, Edital 15.111 de 04.11. 87. neste Estado, domlcilladaElziia Lerilke, 'Ana Pöiilda Strelow tado, domiciliado e resi- Dimercio Buzzt e Ivanlr e residente na Rua PpstorBeyéi, Sandra Suely Sie-
.

Ele, brasileiro, solteiro, au- dente na Rua Paraíba, n�
Aparecida Gorges

,

. Alber� Schn�ider, 280,'
fert; Daniela, filha" HenrI- xiliar de administração, 119 em Vila Lenzi, nesta Ele,' brasileiro, solteno, ne�ta clda�e, fllha de Ba��que (Carm�m) Fugel Fi- natural de Jaraguá do Sul, cidade, filho de Huberto omerciante, natural de domo Molverstet e R�n
lho; paj;tto Henrique e Isa- domiciliado e residente Petry e ..,Philomena Alflen �outor Pedrinho, Il;este nUda Ribeiro,Mölverstet.bel.c.iistina,· ·filhos 'Sieg- em Estrada Garibaldi,. nes- perty. 'Elà, brasileira, sol-"

Estado, domic�liado 'e Te- .EditaI15.775 de 05.11.8:.fried (Ma:. Isö,bel). Gúen- te distrito, filho de Rauli- teiia, costureka, natura.l .

dente na Rua �adre AI- Raul Paupitz e Marly Egelther. em, Fpolis.. no Welk e Vera SeIl de Rio de Sul, neste Esta- �lerto Jacobs: ne? 85, nesta Ele,. brasileiro,' solteiro,
Welk. Ela, brasileira, sol- do, domiéiliada e residen-

cidade! filho de �abilio 0P7rário,/natural, �� Jara-Dia 13 de novembro ..

teira, operária, natural de te em Rio Cêrro II, neste 'BuzZi e Hida Buzzl. EI�, gua do Sul, d,0mlclhado_ eSr; Gilmar Antônio,Mo- Jaraguá cio Sul, domicilia- distrito, filha de Haro brasileira� solteira, aUXl- residente na Rua Joa<:?retti, Sra; Guilhermina sà-
da' e residente em Rio da Heidrich e doe Melania har de escritório, natural pianinscheck, 1.391. nestatIer, Sra. Wanny Weller,
Luz 1, neste distrito, filha Pfeidrich.' de I:.uí Alves, neste Esta- cidade, filho de Wolfg�ngSra. Lídia de Araújo Mo-
de Alberto StÍ'elow e' EI- Edital 15.7G8 de 04.11.87.

do, do�iciliada e residen- Paupit� e Renata P�UPltz.reira, 'Albina, Nort; Rosân- mira, Bruch Strelow. C;;:laiudto �MéTcto �Kusz e te na Rua Walter Mar- -

Ela, brasileira, solteH.a, d?gela' Cardoso. :'
.

. Edital- 15.764 de 0:>'.11. 87. Elueilene Mari Sting)len quardt, 2.063, nesta c!da- lar, na,tural de Perlmbo,
João Janis Tavares e Lau- Ele, brasileiro, solteiro, de, fÍlha de Leão Gorges

.
Ituporanga, neste �stado"ra Maffezzolli'

,

auxiliar de adnÚnistração, � Eçlwirges Gorges. domi�i1iada e :esldenteEle, brasileiro, solteiro, in- naturaLde Jaràgúá do Sul, Edital 15.772 de 04.11. 87. na Rua Ana Karsten, nesta
'c1ustriário, na tu r a I de domiciliãdo e residente na Osmair carItni e Vilma cidade, filha de Paulo Eger
Joinville, neste Estado, Rua Rio Branco, 865, nes- Zape"'a ,e �da Defreyn Eger.
domiciliado e residente na- 'ta cidade, filhó de Dieter-

Ele, brasileiro, solteu?, Edltal 15.776 de 05.11. 87.
Rua Cristovão, Colombo, ,Josef Pfahler Kusz' e Leo- torneirO"mecânico, _n_atur�l I.lJiz Adriano e MarUia
122, em Joinville, neste nor Pereira Kusz. Ela; bra- de 'jaraguá do ,SlJ.�, doml- Hoschler

, , ..Dia 20 de novembr9 Estado, filhö de João Jo- sileira, solteira, auxiliar ciliado e .residente na Ru� Ele,,_ .braslleuo, solteuo,Sra. O I g a Henschel
sé Tavares e Corina de de adrhinistração, natural Francisco Zâtharias ,Lenzl, -

mec�nico, natural ,d�. JaMahnke, Sra. Maria Alba Macedo 1lavares. Ela, bra- de JoinviUe, neste Estado, 500, nesta cidad'e" filho de ragua do Sul, d?mlClha�oStip.ghen, Marco An�ré sileira, . soiteira, i:p:dustriá-
.

domiciliada e residente na Boqifái;:io Carlini e <:lara e residente na Ru� DOl!ll�Moser, SIa. Olg-ci Stin-
r�a, natural de Jaraguá dO Ruâ Vitório pradi, 69: nes" Giovanella:' Carlini.· Ela,. gos Rosa, nesta pd�de, fIghen, em Cambé�PR; sr., Sul. domielliada e residen- ta cidade, filha de Mario

. brasileira, .
solteira, costu- .lho de Manoel Adnano eMarcqs Spenglér, emCúri- te na Santa Luzia, n�ste Stingllen e Emilia Hintz reira, de Guaramirim, nes- Catarina Krause. Ela, �raritiba: Sra. Ot'íl:a Zppella distrito filha de João Maf- st'nghen.· te Estado, domiciliada ,e sileira, solte�ra, costureua,

A_lp_e_r_st....a_e_d_t. -_'·-:-�__
.

f_e_zz_0_1l_i_e�J-U-s-ti-n-a-H-a-n.....g--E�d-it-a"":'1-1....5._7_69_de�0_4;1_1_'..;.,87_._:F=es��i�de�n�t::e�n�a:..,_;R�u=a::.....:C:::a;.:r...:lo;.:s_.:;.na;:;.t....u�r.;;;.al�de.;;.'_J_a_r8�g;;..u_á_d_O_Slul,

.
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ÉNTREGUE os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS D:i QUEM LHE OFERECE O �UlOR
EM ATENDIMENTO:
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.
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261FUNCIONA JUNTO·A AUTO ESOO1A JARAGUA _' AV. 6�?LIO VARGAS, 26 '- �ONES. 72·1 ,

72-2078
'

AGORA TAMBEM/EM FRENTE AO FÓRUM. ' _.

Dia 16 de novembro
Sr. Milton Kohlbach

(Néco), Sr.' Velmor .Stüpp,
em Blumenau: Evanir Te
resinha Pradi, em Itajaí:
Sra. Romílda Winter, Ma
ria de Lourdes. V6ltoline
Eggert; ,Sr.' AiÜônio A.
Schmitt, Sr. Alwin Hoff
mánn, Sra. Dolores' Seidel
Drefahl, em Rio Negrinho,
Gilmar Luíz '. -Siefeit, Fre
doÜm $àsse.

Ola 19 de novembro
Sr.

-

Rubens Nicoluzzi,
Sra. Olga esposa de João
Lúcio da-Costa, Sr. Pedro

Eugênio Brugnago, em S.

Paulo;' Sr; Rudolfo Bleich,

I
I

i
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Casallenlas
domíctlíade e residente na

Rua' Domingos Rosa, nesta
cidade, filha de Rafael
Hoschler, e de Vanda
Klein Hoschler ,

'

Edital 15.777 de 05.11.87.
Cizenando Schnalder e

.

Maria Aparecida Pereira
Eie,

.

brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Ilhota,
neste Estado, domíeilíado
e . residente em Conjunto
COHAB, quadra 03, lote'
.09, n? 69, -nesta cidade, fi
lho de Francísco Schnat
der' e Lucia Schnatder.
Ela, .breslleíra, solteira, do
lar, natural de Jeraguä do

Sul, domiciliada e restden
te em Conjunto COHAB,

quadra 03, lote 09, n" 69,
nesta. cidade, filha de Gale
díno Pereira e Maria da..
Silva Pereira:
:gdital 15.1778 de 05.11.87.1
Sevéríno Matuchaki e
Sblange Luiz

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, 'natural de Rio
do Oeste, neste Estado,
domiciliado e . residente
em Barra do Rio Cêrro,
rieste . distrito, filho de
João Matuchaki e Casimí-.
-re Matuchaki . Ela, brasi

leira, solteira, operaria,
natural de Blumenau, nes
te Estado, domiciliada e

resídent., na Rua 518, em

Barra do Rio Cêrro, neste
distrito, filha de Berto Ju
lio Luiz e Jodecia Zacarias
da Silva Luiz.
Edital15.719 de 05.11.8�.
Cópia. recebida do' cartó
rio de Guaramirim, neste

Estado.
José Ladimir Freiberger e

.

Terestnha Melchioretto·
Ele, ,brasileiro, solteiro,
comprador, natural de Ja
Iaguá dö Sul, domiciliado
é residente' na Rua Joa

quim Francisco de Paula,
nesta cidade, filho de Oví

dio Gregorio Freiberger e

Edite Fodi Freiberger. Ela,
brasileira, solteira, .reviso
ra, -natural de Guaramirlm,.
neste Estado" domiciliada'
e residente' em Estrada
Bananal do' Sul, 951, neste
Estado; em Guaramirim,
filha de Nilo Melchioretto
e Ignez Martini Melchio-
retto. ,

E�lit.al 15.780 de 06.11. 87 �
.

Márcio Zapella e Alberti·

. na Riegel'
.

Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado, e

residente em Rua :;'21, em

Ilha da Figueira, neste

distrito, filho de Oª,mar
Zapella e Annà Fodi Za

peUa. Ela, brasileira,'. sol
teira, . costureiFa, natural
de Jaraguá 'do Sul, domi

ciliada e resid�nte na Es
trada Guamiranga, em

Guaramirim, neste Estado,

\

filha de Renata Riegel.
Edital 15.781 de Ú6 .11. 87.
Stélto João Rodrigues e

Martlze Wlsch�al
Ele, brasileiro, solteiro,
professor.cnaturel de Bar
ro Branco-Lauro Müller,
neste Estado, domiciliado

. e
.

residente. na RUa Cabo

Harry Hadlich, 132, nesta
cidade, filho de . Izidoro
Alves Rodrigues e Salete
Schambeck Rodrigues'.
Ela, brasileira, solteira,'
professora, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Cabo

· Harry Hadlích, 132,: nesta
cidade,' filha de Mario
Wischral e Ilse Bachmann .

Wischral.
Ed'ITal 15.782 de 06. 11. 87 .

Cópia recebida do cartó
rio, de Tubarão, nesta Es-
tado ..
Rudíne! Simas e Resenge
la 'de Souza Damíaní

Ele, brasileiro, solteiro,
escriturário, natural de
Curitibanos. neste

.

Esta
do, domiciliado e· residen
te nesta cidade, filho de
Elio Simas e Laide Fer

nandes Simas. Ela, brasi
leira, solteira, natural de

'TIreze de Maio, neste ES"
tado, professora, filha de
Rosalíno Damíaní . e Maria
de Sousa Damíàní. domí
ciliada e residente em Tu
barão; neste Estado.
Edita115.783 de 06.11.87.
Osmar Manírtní e Helena
Maria Freiberger
Ele, brasileiro, solteiro,
índustríério, natural de

· Jaraguá do Sul, domicilia-'·
do e residente na Rua
Valdir Manírini, 199, nes
ta cidade, filho de Luiz
Manfrini e Alma Venturi
Manfrini. Ela, brasileira;
solteira, industriária, na-.

tutal de Jaraguá do Sul,
domicilipda e residente na.

Rua Francisco Hruschka,
798, nesta cidade, filha de
Simplicio Freiberger e Eri
ca' Gerent Freiberger .

Edital 15.784 de 06.11.87.
Adelar Madruga Dias e

· Vanilsa dos Reis

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro-mecânico, natural
de Corrêa Pinto, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente em Vila 'Lenzi, nes

te distrito, filho de Pauli
rio Manoel Dias e Horten-'
cia Medruga Dias.. Ela,
brasileira, solteira, balco
nista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Max Doe

ring, 20, nesta cidadé, fl
lha de João André

.

dos
Reis, e Luzia dos' Reis:;
,Edital.1.5.785 de 06.11.87.
Claus Normann ,Klemz e

Dorothéa Bregi\e Bretzke
Ele, brasileif,o, solteiro,
torneiro, natural de Ibira
ma, neste Estado, doínici-.
liado e residente fia Rua

. Lourenço Kanzler, 134,

pAGINA os
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nesta cidade, filho de Sieg'
bert Klemz e Elfrida
Klemz.

.

Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua
Fritz Bartei, nesta Cidade"

filha de Eríberto Bretzke
e Lydia Meier Bretzke.

Edital 15.186 de 06.11.87.
Gilmar Maes e Eliane Lu
cia Steínmacher
Ele, brasileiro,' solteiro,
operário, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua
.

Henri
que Marquardt, 380, nesta
cidade, filho de Osvaldo
Maes' e de Serena Maes.

Ela, brasileir'a, solteira,
secretária, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Euge
nio Nicolini, 184, nesta ci

dade, filha de' Eugenio
Steinmac])er' e L u c i a

Scheuer Steinmacher .,
Edital 15.787 de 09.11 .87.

Adernar Madruga Dias e

Roselí Ferreira /

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Cor

rêa pinto, rieste Estado,
domiciliado e residente
em Vila Lenzi, neste dís
trit�� filho de Peulíno
Manoel Dias e Hortencia
Madruga Dias. Ela, brasi

leira, solteira, operária,
natural de Corupá,' neste

. Estado, domiciliada e re

sidente na Vila Lenzí,
rieste distrito, . filha de
João Ferreira e Maria
Ferreira.
Edital lS.7as' de 09.11.87.
Lonval Marchíollí e Car
melita Hoffmann
Ele, . brasileiro,. solteiro,

operário, natural de Taió,
neste Estado, \domiciliado
e residente oa' RUa Irmão
Leandro, 357, nesta cida
de; filho ,de Arduino Mar
chiolli e Irene MarchioIli.
Ela: brasÜeira,' solteira,.
costU1;eira, natural de Itu-,
poranga, neste Estado, do
miciliada e residente na

Jardim. São Luiz, 575, em

Jaraguá�Es'querd'o, neste

distrito, filha de Bertino
.

,. - I

Hoffmallll e Luzia Petry
Hoffmann.
Edital 15.189 de 09.11. 87.

Cópia Recebida do Cartó
rio de Brusque, n�ste Es
tado.
Luis Carlos Scoz eBer·
nadete Venturelli
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro químico, natu-'
ral de Rio do Sul, neste
Estadd, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Alfrizio Scoz e Ottilia
Scoz. Ela, brasileira, sol
teira, professora, natural
de Brusque, neste Estado'
domíei1tada e resiaente em

Brusque, neste Estalio, fi

lha de Amadio VentureHi
e Flo],"ipe VenturelIi.

.

Editar 15.190 de 10. 1t . 87.
Cmat BJttencourt da SilVE\'

..

.... A Feira Livre de Ja' de tals melhOrias.
raguá dó Sul, que antes _ O Museu Municipal
funcionava no galpão de "Emílio da Silva", que ho
festas da Paróquia São Se- menage1a o velho mestre
.bastiãé, está, agora, no e historiador, fundado em

Agropecuário,
.

atendendo 20 de julho de 1981, não
às quintas-feiras e sábados. tevé ainda o nome oítcre
O galpão foi requisitado lizado . O Executivo não
pela Paróquia e, assim, à remeteu à Câmara, ainda
melhor solução foi 'deslo- o projeto nominando o

cá-la ao Agropecuário, Museu, o que, espera-se,
onde, dada a distância, aconteça dentro da maior
traz problemas tanto para brevidade.
os feirantes como para os _ O antigo e obsoleto
consumidores. '

prédio dos Corretos em

_ A Secretaria de Edu· . iaraguá do Sul. está re

cação, Cultura, Esporte e cebendo novo visual, com
Turismo, está levantando a sua Pintura externa. Bn
dados e informações para 'quanto aguarda-se a am
o Calendário de Eventos pãação, há anos reívlndí
de 1988. Nele serão Incluí- cada, o munícípío, um dos
das as festas de rei e ra- que maís arrécada tarifas
ínha, festas típicas, pro- postals e telegráficas, so'

moções culturais e espor-
.

fre com a falta de' espaço
Uvas,' religiOsas e soeíaís, no prédio,da ECT.

.

bem como outros aconte- .'
_ O Ministro da Ciên-

I

cimentos. Até o final de cia e Tecnologia, Luiz
novembro pretende-se ter Henrique, estará día 20 em

os elementos para a tabu- Jaraguá do' Sul,. com a co

lação. mitíva. Às 16h30 será Te-

- Nos dias 26 e 27 de cepcíónado na Praça do
novembro, Jaraguá do Sul Imigrante e postenormen
verá a Ia. Mostra de Tea- 'te visita a Weg e a' Kohl
tro Estudantil, nas depen- bach . 'À noite profere pa
dências da recreatívg da lestra na reunião da Fa
Marisol. Nove peças se-' cise, em Gitaramirim.
rão encenadas e o mov�- _ Edson. Rodrigo De·

mento+objetíve estimular rettí, aluno da 3a. séríe
a arte cênica junto as es- da Escola Municipal (Je 1�
colas, através do estímulo Grau Cristina Marcatto,
da Fundação Cultural. com conquistou o primeiro lu
o apoio da SCAR, da Mar- gar a nível estadual no

catto e Marisol.
.

concurso de cartazes so-
_ O deputado Ademar bre prevenção de acíden

Duwe obteve através do tes de trânsito, recebendo
Governo do' Estado, via como prêmio uma viagem
SeCretaria da Hducàção, a Floria,nópolis.
Cz$ 40 mil palra a reforma

_ O Rotary Club de
do prédio da Escola Isola· Jaraguá do Sul, em aten
da Rio da' Luz II

.

e· idên· dimento a solicitação da
Ueo valor para a reforma Governadoria do D-465. a

da rede elétrica junto ao cada biIpestre, premia os

Colégio Estadual Roland alunos do segundo ano do
Dornbusch, que carecem :).9 grau de cada escola que

mais se destacam, com

oertificados e visita Q_S
,

.

e Luzia Tomio
Ele, brasileiro, solteiro,
inotorista, natural de Vila
Conceição-São João do
Sul, neste Esta'do, domici
liado e residente néi Rua

Joaquim Francisco de

Paula, 931', nesta cidade,

filho de José Lopes da Sil
va e .Adelia Bittencourt
da 5ilva. Ela, brasileira,
solteira, operária, nàtural
de Rio, do Oeste, neste Es

tado, domiciliada. e tesi
dente na Rua' Joaquim
F�ancisco de Paula, 9:)'1,

nesta cidade, filha de João

Silvio 1lömio e Francisca
Tomio.
E para que chegue a�

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
,Edital, que será publlcado
pela imprenSa em· Cart6-'
rio. onde será ,afixado d;i·
rantt" 15 �i"s.

empresas.
_ -Nai ser inaugurado

dentro dos próximos dias,
o alimentador energético,'
Que ligará a Subestação ele
iaraguá do Sul a Schroo
der, destinado principal·
mente para atender a de·
manda de consumo das

novas empresas instaladaS.
caso ,da Menegotti e da

Kohlbach, dentre outras.
I

ABANDONO DE
EMPREGO

A Pi:efeitura Municipal
de Jaraguá do Sul soli
cita o comparecimento
da servidora Gisela Luy
na área, de Pessoal, pa·'
ra '.tratar de, assunto de
seu inteTesse.

.-.- .•._�_.-'------
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-il:-t.'�""7iIi7",ff-;-1-t"l�I�:rjC_ORREIO
DO \P<?X��-j-._�._;"I,. J \

J
.

--.�-',
qual o PT/CUT & Cia de- ..

.'�;i,r:-ol,llbra:l"lSJ' &''. '·L·,'g",g','a,
\

....,tIO,.,·,�,r,' veriam, voltar suas bate-� ,&' � rias dé grosso' calibre. Não.

, FERDINÄNOO PISKE' contra quem investe capí-Os arautos do Partido cadores e investidores, tal, trabalha ie produz.
'

'dos 'I'rabalhadores recor- Só. Mas ?S lucros da em- 'A empresa privada tem
rem

.

cf táticas, erradas e presa - salvo a remune- de dar lucro, senão vai à
contraproducentes, na pre- ração dos admínlstradores faFênêia. Todos sabem. que
gação da .mensagem do e, 'eve�tualm,ente, divide�- aS e�presas estataís, agora

:

Partido, visando o recruta- dos., sao apl�cados nas, Ií- até a Petrobrás" estão dan
.mento de adeptos. Tal se- nahdades cítadas, . al,em do prejuízos todos os
ja o caso de íncenüver de que constituem capltal anos, mas continuam fun
centre os empresários a de giro para Ja' empresa cionando ímpavídamete e

qualquer pretexto e IDes- sobrevi!�r, e desenvolver expandindo suas' ativid�mo sem pretexto algum. nu suas etívídades. '

"
des,' para 'arrumar mais

ma tenta�iva de pintá-ias' A solução do �roble�a empregos pata apanigua-
, perante os trabalhadores do cada ��z, .mais bmx? dos políticos. Continuam
'como carrascos da classe poder aquísítívo des sala- Iuncionando porque o .go
trabalhadora, tomo se em- rios não e�tá em pichar o vemo liga suas máquinas,
pregador também 'hão, é empr:gador. Nem na, des� produz mais algumas deze
tr abalhador. 'Dentre os 'truíção . da empresa. �a nas de bilhões de cruza-

I, surrados e a�Plamf'ente �mab�olhnacdeoitr� f�IS�enOq:eel� dt0ds, Pf�ga Os prejuízos e
" superpdos

-

chavões Igura r, '

,
' li, o ICa no .mesmo nas

a de responsabllízar os empresa precisa d�s' em- empresas. Porque fora de- ,

mpregadores pelo' arro- pregados. Mas o :mveJ;so las. quanto maís dinheiro ,
. eh salarial, quando todo também é verdadeI,ro. Os em circulação maís infla- :C :ndo sabe que 'quem diz trabalhadores tambem p:_e- 'cão, menor o poder aqui- I
IDuanto a empresa pode au- ci,saIn: da emp�e�a., �nt,ao sitivó ,do dinheiro.�entar salários, é o gover- o racional, o lógico, � que Os líderes petistas e os,

.

'esse mesmo governo as duas pertes convivam líderes. sindicais sabemno.
I I 'f' t t ês d .

,

',res'ponsáve pe o paci lcamen e, e a raves
.

o dISSO.nue e o
I - diál b

.

I -

P _,

.

acho' e 'pela ínf açao ia aga usquem . so uçoes arque nao dizem a ver-crue corrói os salários.
_ •. para problemas �ue apare- dade? Quem vai quererI

O trabalhador sabe das cam . Outra çOl�a que o filiar-se a um partido po
co'sas. Sabe que ,quem trabalhador precisater e� lítico que te� na mentira:deposiba dinhei.ro em pou- mente -!1�e a��nto, �ea. sua arma malS forte?

I'.

,

a o lucro Sabe de salano so e vlavel.
. -xxx-. 'panca, VIS .

.

.
'

t... "
,
ue quem aplica dinhei,�o quando h?�ver aumen � Fe�n�do-', Cardoso,: Oq
Over ou outros papeIS da produtrvldade na, em Brastl Jamals voltara ao�� valor, visa o lucro. E p,resa. ,Isto �, quando, se F�I". A.gora o Br�sil vql

sabe que o eI]1presário que }lroduzl,r maIOr quantlda� .tara aO f:undo. FelIzme�te.,

pata seu dinheiro numa de de produtos, com o
. Fernando eardosQ: As��rica ou casa comercial, mesmo pesso?l e despesas Fon;as 'Armadas sô inter

visa o lucio. E: precisa ter correntes. �I o lucro,. au- virão para, manter a or-·

lucro, porque precisa to-- menta, abrmdo
I camu!-h,o dem no PaIS, por expressa

car Sf>1.il f; 'negóciOS . �ucro par� l'ea justes salanals determinação do Co�greg,.
r�a INPS, Fundo de Ga- reaIS.

.
so" .D_

t'. P'IS' Lucro· paga Os líderes pehstas sa- Gen. Pires Gonçalves:ran Ja,· "'. Ihimpostos 'que constróem bem �e, t�do lSSO_ me ar "Não vai dar".
_

.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. estradas, hospitais, esco- q�e nmguem; En�ao o �: Fernando Cardoso: "Vai,-

,PARA. ESCRITORIO. las. Lucros pagam a. ex- �ao. se, entende e e�sa m� sim"!,
, . _ .'pan.�ão da empresa, ge- sIste�c_Ia em dene�nr em� A �IsteI?atIzacao dISseAssistênci� técnica dé Máquinas' de escrever,

rando novos empregos. �r�sanos.· Iss� na? cons
que �ao V�l dar e as Ff!A!'- ,

" -1 ular Autenticadores, Caixas Registradoras, Ltirro paga salários. ,trOl nada, nao aJuda os co�ltl�ua�ao cO�,a- mlssaorel�g!O� de, ponto e Mão de obra. CONSUL-
Como se vê; os rendI-. t�a�alhado�es: ,po,rque o constitucIOnal .

la
. c?n_sa-TE-NOS. .' mentós da poupança ou \-'liao d� h��tc:na e ou!ro. grada nás Conshtulçoes.

Rua: Ven4J1do da SUva Porto. 353
da especulação ,financeir�, :fi,,� �oJe, l� mcontrolavel anteriores.Fone: '72-1492 - Jaraguá do Sul.
vão para <>bolso dos aph- defIcIt publIco, contra o

_......:... _"..--:-"....,.. _.������====���I .

·Confecções Sueli Lida
.

., Vestindo bem Senhoras e Crianças
,

.
,

Vá conierir a mais variada coleção aproveitando ..
as vantagens do ,preço e crediário Sueli '

Fábrica e Loja 1 Av, Mal, Deodoro da Fonseca! nr· 1085 -

F. 72-0603 cJaraguá do Snl _ SC. '
.

to)a 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F, 12�2911 -
Jaraguá do Sul _ Sç. .

.
.,

,I

'�

" ··i'

[.
'

C:l{ ','1 "D"VO'G�ADA. �,�.I ln., .
"
.,.f ...

, 't
r

-

.Dra, Aurilene M. Sumi..
Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
R r· Id R' 86 sala 4 � Fone 72-2711

.

ua .." �mo o' au" -

t -

)

EDI,'TAL -
AuREA MÚLLER GRUBBA, Tabehä

de Notu e Oficial de' Protestos do: luwob � l-om4l'ClI

de Jaragu4 do Sul. Eatado de S. Catarina, na forma da
�

I.e,i, etc.
Faz Saber a todos quantQs este edital 'flrem que

.HI acham neste Cartório para protestos os títulos eontra:

AtUa Rolí Keil __ Rua Walter Marquardt- 1127 _

Nesta _ Ceão dos Santos _ Rua Emllio Stein, 283
Nesta:'" Com. Repres. Eliane Ltda, _ Rua João
Samt Tavares, 262 _ Nesta _ Confec. John Ltda,
Rua 314, s/n. _ Nesta _ Eloi Mathias _ TUa Ma

thías, s/n, _ Nesta _ Francisco de Souza o Souza
., Rua Jo1nvill�/ s/n, _ Nesta _ José Orlando
Machado Duarte ;_. 'Rua' Preso Ep1tácio Pessoa,'
1376 ...... Nesta _ Renato Potapoíf _ Rua José Teo

doro Ribeiro, 1277' _ Nesta _ Severino Jovencio
SoUza." Rua Aguas Claras, 582 _ Nesta _ Trans-

.

portadora Marquardt Ltda • .:_ Rio da Luz, I
_

Nesta _ Trevo' Transportes Uda •. _ Rua Angelo
Rubini, s/n , _ Nesta.'

,

..

'

ditos devedores não toram encontrados
.0::., '.

como os
,.

" " -

fO ou -se recusaram a aceitar a. devida mtímaçar , i az, [JU.r ,

',\mermédio do presente edital parA que 06, ,:?e6mOl> com

'pareçam neste- Cartório, na Rua Artur M�er, 78, �o
prllZO' da lei a fim de liquidar o seu d�blto, ou entã�
aar razão por que o não faz, sab pena .� serem os refen

jm tltPIOs protestados na forma' da lei•. etc.

IH(Jaraguá do Sul, 12 .de o:ov�m�!o de 1987,
,

. Aurea Müller Qubba .--:- Tabeha de Notas fi:

;}ficial de Protesto. de Títulos <la Comarca de J.do Sul
,

.

,9

CODlercial Floriani

...
"

FuRGOES .

FURGOI!S ISOT�RMICOS Ê FRIGORlFICOS' ;
,

.

Jaraguá Esquerd� Rua Dr. Enr.co Fermi. ,113. � Fone 72,..1071
-_........ _,_.

PÁGINA 06

Colégio . Sã'o, Luí�
COMUNICADO.

,

,

A direção do Colégio São Luis comunica aos

int.eressa4os que ..está selecionando PROFESSORES
de 1" e r. graus, para 1.988.,

�

. Comunica; ouhioS'S)m, que, a seleção se, pro
ced.erá de 09 de nov-embro iii 05 de dezembro e
obédecerá a critérios de 'formàção e aptidão pró·

I
.

' fissionais, além de TESTE ESC�ITO, pr�v1sto pa·
ra 07 de dezembro. SolÍcita:-se a devida. documen·
.tação.

Os interessados po�erã,o procurar a direção
do Colégio, nOg periodos VESPERTINO e NO-
,TURNO, para o' àcadastramento.

I

A DIREÇÃO
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.de
Exatamente em tempo. auxílio financeiro a estu- forma, todas as boas ações

de politica e/ou envolvi- .dantes, recebidos da Pre- necessárias ao desenvolvi
mente politico, as mesmes ,feitura Munícípal, tomos mente da comunidade,
pessoas Inconformadas e l beneficiados com Cz$ ...' A títuío de informação,
ínsatísleítas, 'perante a I 18,613,44 cruzados. Bem desejamos lembrá-lo de
reaíídade dos . fatos que Menos que o gasto com a que os dois inquéritos em

comprovam a competên- viagem de turismo, com o poder da justiça, tiveram
cía, a dedicação e a suces- pretexto de participar do .orígem na sua: »: postura
so polítíco-edmínístratívo Congresso de Vereadores pouco recomendável co
da Secretário' de Admínís- em Natal (Rio Grande do mo cidadão e político.
tração e Finanças _ tam- Norte), realizada pelo Pre- Além do maís, SUa situe-

I
"

bém Presidente do Dire- sidente da Câmara. ção política é preocupan-
tório MUnicipal do 'PMDB "Quase todas as passa- te. Está sem partido e' com
_ Ivo Konell, .voltam' à 'gens e mordomias pagas sérias dificuldades' para
carga com as-, mesmas pelos contribuíntes... Com encontrar uma sigla )que o

mentiras e difamaçpes que o dinheiro gásto somente aceite.
'

já foram rebatidas e des- com uma passagem de Em termds de conheci
mentidas, na imprensa em Ida-e-verta a Natal dá para mentos, referindo-nos ao

geral, menos no jornal "A comprar 1 mil e 100 Iitros artigo publicado no Cor
Notícia", que se prestou de leite para merenda es- reio do Povo (1 a 13 de
pará dãr APENAS UMA colar". (DIário Catarinen-' novembro de 1981), que'
visão dOfi fatos, encobriu- se. 09 de novembro de estamos respondendo, fio
do a VERDADE, lamenta: 1987 -'Visor � ).

'

momento, sabemos "que
, velmente, numa atitude Se um salário de Cz$ foi escrito por alguém que
comprometedora e par- '75.000,00 mensais é .altís- também está se aprovei
cíal. , '

J' símo, para quem trabalha tando do Presidente da
Lamentamos que nossos' com dedicação e assumiIi-' Câmara, pois o despeito

, adversários políticos' não do uma grande responsa- do cidadão tem uma expli
,

. tenham outra íorma de Ia- bílídade, como explicar cação bastante lógica e

,

zer oposição, pois 1?rejudi:t então o do Presidente ua plausível: FOI DESLIGA
cam. a imagem de Jaragua� Câmara que -é bem supe- DO, DO QUADRO DE
do Sul e a dignidade ães-� rior, para não fazer nada" FUNCIONA�IOS DO IGo
te povo' simples ,e trabe- a não ser caluniar os ou- VERNO DO ESTADO, NA
lhador, , que não merece tros através de notícias OPERAÇÃO "CAÇA-FAN
este envolvimento ,tão' em jornais _ MATERIA TASMAS".
aviltante. PAGA _ com Q dinheiro Não passa de um "pseu-
Sabemos o 'pOiI\qu:ê des- do povo. Não é verda- do-advogado" e "fantasma

tes caluníadores, sob ou- de?.. Os balancetes da militante". Para este "ían
tro ângulo, voltarem" a Câmara de Vereadores tesma" queremos dizer o

ofender novamente; Que- comprovam' tais aberra-. seguinte: ' LOCUPLETA-
rem denegrir e prejudicai: ções e/ou subterfúgios. çÃO E RECEBER DINHEI-, "

a imágem da' Admínrstre- Se realizar serviços pa- RO DO POVO, 'DURAN1�
cêo Vasel junto. à comu- ra a comunidade constí- ANOS E, ANOS, SEM
nidade. No entanto, a hís- 'tui-se um desvio de equí- NUNCÀ TER TRABALHA;
tó�ia nos mostra qual' se- pamentos nobre Presiden- DO.

'

rá 6 destino destes, ele- .te. então não sabemos Vamos ver se a "trans
mentes que. apenas dese- por que existe o órgão parêncía" da Câmara per
[am destruir, �e nada ía- público. /Será que é ape- manece a mesma, ou se

zem pata construir, atê em nas pará atender o Presi- providências' serão toma-
termos políticos. dente dar Câmara de Ve- das para á moralização.

. Enquanto, tais oposito- readores, sustentando suas Inclusive, convidaríamos
res não aceitarem a par- mordomias? : a comunidade ' em, geral
tícípação do SecretáIjio

'

,Gostaríamos que o presi- para comparecer nas ses

Ivo Konell, na Câmara de dente da Câmara�I].ão es- sões da Câmara de Vereá
'Vereadores.' à fim de dís- quecesse que a sua inveja dores, a fim de observa
'cutír as questões levanta- é fruto de sua íncompe- rem "in loco", o que acon-

'

das e distorcidas publica- tência política. E como, tece-no Legíslatívo de Ja-
mente,

,

estarão demons- um câncer que o está cor- raguá ,do Sl:ll�
,

trando que' a mentira e a roendo � anulando, deslta (Ivo KonelI),
desonestidade permanece
com os acusadores.

'

Voltamos' ao assunto em

fuI\ção 'de termos qu�
eXércer nosso, sagrado dI
reito de defesa, pois quem
cala consente, bem como'

para fazertnos alguns lem-
bretes.

'

Atual\zando ti valor do

'IITERIMOVEIS
Intermed'iária' de
Inlóveis Ltda.
-VENDE-

1 casá em alven�ria ,com 180m2, terreno de
600m2, na Proc. Gomes.
1 residência de fino acabamento, 650m2, ter
reno de 1.-550m2, rua Leopoldõ Ja�sen.
1 casa em alvenaria, fino acabamento. com

180m2, rua Clemente Baratto.
1 casa de madeira c/100m2, px. Hospital,Ja·
raguá. "

,
,

'

- 1 chácar� com' 8 morgos em Schroeder, cis
,

,

, lagoas; 1 casa' e ' benfeitorias. ,

R. Jgão Piccoli'. 104 - forle 72-2117 � Jaragu.á do Sul, ,

'COU.:rNA
EVANG"eUCA

CULTOS: Domingo às 9h
com confirmação e coral
e, às 19h, informal, todos
em português. CURSO 'DE
NOIVOS: Nos: dias '05 e

06 de dezembro, mais um

.
Curso de Noivos, que de- "

ve, ser feito, antes do ca
amento. Início é no' sába- '

do, às 11 horas.

PÁGINA 09

Posto de, Vendas Mare,aHo
ChapéU8, bonés, :vilse� ca�S8s, Sho$,

�rmudas e cordas�
,

Em frente à fc1:brica.,.... Amplo estac1onaJq.ellto.

& ,eia.,
,

Lida.Spezia
SERRARIA E SERVIÇOS DE 'TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 1"'? _ Jaraguá Es-.
querdo _ Fone 12-0300 __ Jaraguá do Sul ... SC.

"

, ,

11
/' PERSIANAS • BOI ., ESQ. DE ALUMíNIO "I

I

e.,' \.. PERFLEX'RUA JOINVILLE. 1839· .iARAGuA DO SUL· sc
FONE: (0473I72.Q1195 �

Persianas hertzontaís
•
e vertícaís.,

, box para banheíros, '
,

-

divisões, ,toldos, portas sentonadas, esquadrias
e cercas em alumínio.

Consulte-nosl Fone '12-0995

ESCRiTÓRIO JURlmco

José' Alberto Barbosa
II

Alexa:ndre Dellagiustin:8 '. BarbpS8
ADVOGJ;.1)OS

Rua João Marcatto u. 13 _ 2° andar; Sala. 204·
,

Jaré):gaá do, SuL r

'I

E,LETROLAR
Comercial de Peças Ltda.

Assístêncía 'tétnica em máquinas de .costura
tndustrtpls e domésticas, peças, acessórios e agu-
U}as em geral.

'

'Oferece também assistência técnica autorizada
,em. apàrelhos Arnó, Walita, Britânia, Black &

Decker, faet, GE, Eletrolux. Fame, Pando:ra; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe-
ças e acessórios. '

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ F.one 72-2200

Jaraguá do Sul·SC

SUBA NA HONDA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTÓS, ASSIST:eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-W:AY.

ENlRE NBSTA H O N �A DA MENEGOTII

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.. ,

�ua Adél1a Fischer, 239 (Rodovtá BR-280),

FoDe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.
-

, \ '

"\
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...Quatro - Meia - Cinco

ROTARIANO HINDU m,ágico e malabarista. Nas
,

PREGA PAZ NO MUNDO cidades .

que visita, faz
No .Iínal, do mês passa- apresentações' especiais

do passou' por
.

Santa Ca- nas escolas, onde mostra
tarina ' o jovem rotariano suas habilidades.
Ram Chandra J;Uswas. (30), NUIIla vida de abstínên
que pretende percorrer cía, Ram provocá reações
400 mil quilômetros de das pessoas quando dizia
bicicleta

. por vários paí- que vinha para o Brasil.
ses, pregando a Paz no "Me diziam que era um

mundo. Saiu da índia em país de muito sexo", .e rí..
21 de abril de 1982 e já "Na televisão aparecem
percorreu 124 mil Km., pessoas nuas e, os homens
numa, missão pessoal pa- querem se abraçar .aô

.

ra levar a Paz e pregação aparelho. E, deixa uma
da antí-violencía. gargalhada solta com o

Mesmo sendo o seu pai que nota nos costumes
I um rico engenheiro de brasileiros. 'Ele não tem
Calcutá, prefere fazer os curiosidades com o Rio de
tra jetos em sua bicicleta Janeiro e· São Paulo , Sa
de fabricação indiana, be. quê são centros vielen
percorrendo; em média, .tos, más o verdadeiro mo-

60 Km. Já esteve em '35 tivo é que prefere as pe-
países e falou com 25

I

pre- querias cidades". ,

sidentes. Antes de sair "Creio sinceramente na

de sua terre natal, apren- fraternidade internacional
deu' o inglês, francês e es- e viajo pare compreender
panhol, além de mímica, as pessoas .de outros pai
juntando ao todo os t O ses, compartilho de um
idiomas que conhece. Mas intercâmbio de sentimen
passou por uma experiên- tos", diz Ram Chandra
cía, quando imaginava Biswas . Para ele, não há
que a língua corrente na fronteiras.' Pode fica. até
América Latina era espa- três dias sem comida e

nhol . "Mas ao chegar no água no deserto de Kala
Brasil, f ,a I a va FIl portu- ' hari, em Botswa. na Afri
guês". diz rindo' da situa- ca . do Sul ou até 25 días
cão que encontrou. ' Sua sem dormir na Antártida.
mensagem é a mesma de prati<J8.nte de ioga, sabe
seu conterrâneo ,Gândhi. como controlar' o corpo
Acima de' tudo, é uma nas situações difíceis. As
missão de amor que ele vezes é obrigado a romper
espera concluir em 1989'. com seus costumes. Vege-
Segundo Jair Alan, que tariano, chegou a Comer

,

o entrevistou em Lages em churrasco ou então escan

nome do DC, "No Brasil, dalizou Os seus pais, Hara '

Ram pretende visitar o Prosad
, Biswas (o' pai, 62

.presidente Sarney e comu- anos) e Radha Rano Bis-
,

nicar-lhe sua missão de was (a mãe, com-óô anos),
paz. "No Rio Grande do ao telefonar, e dizer que
Sul, ele esteve com o go- havia fumado. um cigarro
vernador Pedro Simon e o na Antártida para ver se

prefeito de Porto Alegre, passava o' frio que sentia
Alceu Colares. Érri Lages, nas ' geleiras, ao' lado de
visitou o prefeito Paulo lobos marinhos e mílhões
Duarte e todas as persa- de pingüins". Ram procu
nalidades registram esta ra os destacamentos de
/passagem

'

num livro que, polícia militar,' onde con

o viajante leva. No Bra- segue hospedagem e refei
sil, pretende chegar até ção. Sua bicicleta pesa
'Manaus. Nó final de sua 29 quilos. Ele pesa 50 e

viagem, Ram escreverá um sua bagagem 55. A via-

Ilivro sobre sua aventura gern é relatada para as

e se cumprir os 400 mit embaíxadas-a governo da
-,

quilómetros, baterá o re- Índía ,

'

No seu arquivo,
corda de distância sobre vários'

' textos de jornais
bicicleta. Ele é jornalis- do mundo inteiro regis-,'
ta, pintor, técníco têxtil, tram sua passagem.

.. � ...-.�_._�_._--:'-�_... -_ ....�-.---

O Doutor Júlío César Knoll, Juiz substítuto em

exercício na la e 2a. Vara da Comarca de Ja

raguä do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc...

.

FAZ SABER, (em resumo Q art. 687 do cPq,
o seguinte: Venda em Ia. Praça: Dia 30.11.87, às
8:30 horas, e venda: em 2a. Praça: Dia 16.12.87,'
as 8:30 noras, por quem mais der e maior lance

.

( oferecer. WCAL: Edifício do Forum desta Co
marca. �' INDENIZAÇÃO N° 35/74, em que é Au
tor Frederico Ansbach e Réu Edgar A. Eipper.
_ IMÓVEL A SER PRACEADO:' _ 1'9) _ A parte '

ideal, pertencente ao Réu Edgar A. Eípper, do
terreno situado no lado pár da esquina da Estrada
'Isabel com à Rua Padre Gabriel Lux, no municí
pio_/de Corupá, desta Comarca, fazendo frente
com duas linhas, sendo uma com 114,00 metros,
Com terras de Affonso Toni e a outra em 190,00
metros com ii Rua Padre Gabriel. Lux, travessêo
dos fundos em 200,00 metros com terras de Ha-

, roldo Radüz, estremande pelo lado, direito com

duas linhas, sendo uma Com terras de Valdemire
Perfeito de Aguiar em 498,00 metros e a outra
com terras de Affonso. 1Ioni, e do lado esquerdo
com terras de Curt Radünz e Artur'Martini em

906,00 metros. contendo a área de 116.100,00 me

tros quadrados, sem benfeitorias, registrado no

Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca,
sob n<? R.1-8.280. _ Avaliado o.fmóvel em: Cz$
2.902.500 _ (Dois milhões, novecentos e dois mil
e quinhentos cruzados). _ Nos autos não consta

qualquer ônus ou recurso pendente. _ Que ficam
devidamente .íntímados o requerido EDGAR' A.
EIPPER, e sua esposa ETHEL KRAMMER
EIPPER, os condôminos "firma individual" de
ADA BAGGIO EIPPER, e seu esposo ROLAND
HERBER"PO ERNESTO EIPPER e a usufrutuária
JENY ELEONORA STOLL EIP.PER, caso os mes-

.

mos não sejam encontrados e Intírnados pelo Sr.
Ofícial de Justiça através de mandado. Dado de

passado, nesta cidade de.Jara guá do Sul, aos vin
te e oito dÜ1S do mês de outubro do 'ano de mil
novecentos e oitenta e sete. Eu, (ass.] (Jurema
WliH Sardagna}, Escrivã Designada, ° subscrevi.

Jaraguä do Sul _ Semana de 14 a 20/Novembro/198? CORREIO DO POVO
----------------------------------------------------------

ESTADO DE SANTA CAT<ARINA
PODER JUDICIARIO
COMARÇA DE JARAGUÁ DO SUL

JUíZO DE DIREITO DA 2a. VARA DA
COMARCA DE JARAGU'Ã DO. SUL

,

EDITAL DE PRAÇA·,

JÚLIO CESAR KNOLL
Juiz Subst. em exerc. na ta. e 2a. Vara

Clímox Mag_azine
TUDO PARA NOIVAS

ilE-:J '

. MODA MASCULINA

PAGINA 10

ABANDONO DE
EMPREGO

'

De conformidade com

o art , 482: Letra J, da
CLT, convidamos 'Zeni·
ta Terezinha Miranda,
portadora _ da. carteira
profisstonal nO 28275,
Série 002, a comparecer
na empresa no prazo de
72 horas. O não com':
parecímento . caracteri
zará o" abandono de

emprego.

JIOTEL NE:rO LTDA.
'

J{v. Mal. Deodoro.da
Fonseca, nlY' 104.

ORAÇÄO AO ESPIRITO
SANTO·

,Espirita Santo, vós que
me esclareceis tudo,

que iluminais todos os
. caminhos, para que eu

atinja a felicidade. Vós

que me dás o dom divi
no de perdoar e esque
cer. o mal que me fa-

I
zem, quero neste curto

diálogo agradecer - vos
por tudo e confirmar
maís uma vez que ja
mais quero separar-me
de vós por maiores que
sejam as atenções ma

teriais: ' pelo contrário,
quero tudo fazer, em

,

prol da humanidade pa
ra que possa merecer a

,glória perpétua na vos

'sa companhia e na com-

pànhia de meus irmãos.'
l\ pessoa deverá fazer
esta oração 3 dias se

guidos, sem dizer o pe
dido, dentro de 3 dias
,será alcançada a graça,
por maís difícil que se

ja. Publicar assim que
, receber' a graça. Por

graças alcançadas.
.

M;A.P.G.

FEMININA E INFANTIL

jr '

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

Guaramlrlm _ Rua 28 de A20sto, 1.334 _ Fono 73-U259

,'OPPU'S
Vídeo,Clube e Loéadora

Foio Piazera
FOTO _ SOM e VIDEO

,

Av. MaI; Deodoro 252 _ FODe 72-0261.
-

, LANÇAMENTOS DA SEMANÁ
,

Duas vídas de Mattía Pascal (comédia) _ O jardineiro Espanhol (Aventura) AS VIAGEN� DÉ
GULLIVER (desenho) _ FlTGA DO BRONX (aventura) _ VINGADOR ANONIMO (policial) _

'CALIFÓRNIA ADEUS (Western) _ REI LEAR (d'ralJ,lél;) R.p.M. R�d10 Pirata ao vivo (Show,) _

-MACHO CALAHAN (Western) e' mais uma ;su'pel'prodw;ão de Raíner W. Fassbinder: QUERELLE
,(erótico).

.
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.. -: .. fI.,da .lDlléstica X. Cuunss. laciu.aI de I.oseíla.os· e Petsililils. ." -. ..

PreclSa-se. 'Tratar com Maria Useté, na ruã
Donaldo Gehrlng 0-' .sO,. quarta rua 'c\ direita apÓs
trevo "de acesso' ao Beira R19. Deve ter -expe'
)
rlénc1a de 3 a 5 anos..

.

JUIzo DE'DIREITO DA COMARCA DE
GUARAMlRlM·SC .

CARTÓRIO 00 CRIME, ClVEL E. ANsxOS.
EDITAL DE 19 e 20 LEILOES _ EXTRATO

AUtOs: Carta Precatóría n9 34/81, oriunda do Juí
zo de Direito da Cömarca de Jaraguá do Sul, ex
traída dos autos de Execução n? 10.918, em �ueé .autor: BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A.
e réus: CARLOS ALBÉRtrO· SIQUEIRA e ÔSNI
PI! SOUZA.' Local: Átrio do 'Fórum, à Rua' 28 de

Agosto; 2000 � Guàramihm, SC. Ie_! leilão: -día
01.12.81, às 9,35 horas.por valor igualou supe
ríor ao da avaliação. 2e_! 11e1lio: dia 15.12.87, às'
9,35 horas, pelo maior lanço. Bem a ser leiloado:
"Um Caminhão de marca FNM. de cor cinza
chumbo, placa BQ-8491, .

em perfeito estado de

funcionamento", o qual foi avaliado por Cz$ ...

400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzados}. Não
consta dos auto, ônus.ou recurso pendentes" In

tíma-se por este edital o devedor; caso sua inti-

� mação não for possível < pelo Sr , Meirinho.' Gua

remírím, 22. 10.81. lEu, ,(ass.) Escrivão, a
.

mandei

datilografar e subscrevi.
.

Artur Jenlch'etl Filho,-"" J.uiz de Direito,

liSTADO DE SANTA- CATARINA
PoDER JUDICIÁRIO
COMARCA DE' JARAGUA-DO SUL

JUIzo DE DIREITO DA. 'COMARCA DE
,

JARAGUA 00 SUL
.

. EDITAL' DE ::l.EILAO
O Doutor ·JÚlio César Knöll, Juiz substituto em

exercícío na
'

la e 2a Vata da Comarca de Ja

ratuá"-do Sul, Estado de Sãnta Catarina, ne forma

da 'tei, 'Etc. . . --
FAZ SA�ER �(em resumo, art. 681 do' CPC) o

seguinte: Venda em 10 Léílão: ma 19. li .81, às

8:30 horas. _ Venda em 29 Leilão:' Dià 09.12.87,
.

às 8:;;'0 horas, por quem maís der .e maior lance

oferecer . � LOCAL: ·Edifício do Forum desta Co-

n.târca. _·JEX.ECUÇÃO NQ, 1.906/85. �_ Requeren
té NILSbN KLEIN. _ Requerido SEBASTIÃO
SEVERINO �DA SILVA; _ BENS À SÉREM LEI-'

LOADOS: _ Uma casa de madeire, medindo 8,00

x 6,00 metros. cemprímento e largura respectí
vamente, contendo a área de 48.00 metros qua
drados,

.

com uma varanda medindo 2,00 x 3,00

metros incorporada a casa, com quatro divisões

internas, tudo em madeire. sem forro,' coberta

'com. telhas de barro do tipo francesas, janelas e

- pprtas de madeira, assoalho de madeira, que fc;>�
à'Valiado em Cz$ 65.000,00 _ (Sessenta e cinco

mil truzados). _ Nos autos não cOÍlstà qualq"ll;er
Ônus ou' recurso pendente. _

Dado e pássado nes-
.

. � cidade dê J&ragua do Sul; aos vinte e sete dias

do mês de outubro do ano de mil novecentos e

ó�tenta e sete. Eu, (ass.) (Jurema Wulf Sardag
, tia), Escrivã Designada, o subscrevi. - Se o e;x:e'
chtado não for encontrado pelo Sr: Oficial de

J�stiça, ficará pelo mesmo intimado.
.

'. JÚLIO Cl!SAR KNOLL
Juiz Subst. em exerc. na la. e 2a. Varp

Sul estarA -representadà
pela sua diretoria em C"Blü_
menau, com o objetivo dO
criar a iederação' Catarí
nense dos Aposentados' e
Pensíonístes, a FEAPESC.

De 4 a 8 de novembro 'Sul), como membro eíetí
realizou-se em Cidreira, vo ,

. 'I'ramandei-Rê, o X Con- Foi uma grande conquís-
gresso Nacional dos Apo- ta para Os catarínenses,
sentados e Pensíonístes. participantes pela primei
que reuniu em torno de ra vez de· um evento de

. 1 ,200 congressistas de to- tais proporções, tendo,
<ia o Brasil. A delegação agora, uma maior oportu- PROURB PARA 88
de Santa Catarina esteve nídade, a: nível nacional,
composta _4e apenas oito de prestar. serviços a uma

-

As Prefeítures do Vale

representantes, sendo. três classe margínalízada no do Itapocu a€ertaram o

de Joinville, quatro· de Brasil, que são os aposen-. programa de' ação e de

Tubarão e um de Jaraguá tados e pensíonístes. Com aplicação
.

do� recursos

do Sul, cuja participação' isso, se torna necessário oriundos .do Prourb. pare .

foi' marcante! tendo colo- que todos se inscrevam e o. exercício de 1988,. que
cada dois companheiros participem da· associação. serão pagos de fever-eiro a

em cargos na Confedera- de classe, pois somente novembro; de acordo com

ção Brasileira de Aposen- através da união de for- o cronograma elaborado

tados e Pensionístas. cuja ças conseguir-se-á poder pela Amvalí , Os 'valores

sede será em São Paulo, de pressão junto aos ór- que cada qual receberá,

até 1989. Foram eleitos gão's do governo e da Pre- durante o próximo ano,

para o Conselho Consul- vidência Social. serão: Cz$ 1.328.906,00

tor da Confederação Luiz Neste sábado, día 14, a para Jaragu4 do Sul, Co

Carlos de Freitas (Joín- Associação dos T'rabalha- rupá Cz$ 869.760,€10, Bar

ville) como secretário e dores.Aposentedes e Pen- Ia Velha Cz$ 1 ;109.040,00.

Gerold Meier (Jaraguá do sionistas, de Jaraguá do Guaramir'i:m Cz$·.•...•...
-_........--'--,.;-��---------___.:;::...,____;_,_ 1 .043.160,00, '.' Messarandu-

ba
. Cz$ 1 .232.880,00 e

Schroeder Ci$ '456.600;00.
Os munícípíos caterí-

nenseg tiveram creditados
no dta 10,' os valores re

passados do ICM pela Se-"
creterta da Fazenda. de
acordo com' os seus -índí
ces de participação. O
"bolão" foi de Cz$ .

537.471.049,00 ..

---------'-----

Um toque d. amor. i>ê· floretl--a quem "O�
ama. Decoraçiies".buquts, arranjos, plantas' orna
mentata, coroas, COlD entrega a domicilio.

Casa 'das Flores
Re1nolc:lo Jlau ,606, esquioa com a 'João Píccolí,

Clinico
.

Velerinária
:SCHWEITZER'

DR. W A t DEM A R 'S C H W E I T Z E'R

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, Internamentos, Iboutíque.

Rua Jotnvllle, n9 1.1'18 . fern "rente ao Supermerêado BTetthau.ptl
i __ ---,,-__�.__

Xone J .::-1548 _ Jaraguá do Sul __ Santa Catarina
--.---'-'-'--.----_._-�--.;...'

o
------....--

._---__
o

._..,-'_

Para nós, seguro não é só ,garantia de riscls

Seguro
Prestação de

é
"

Servi'ços
Consulle.- nos

B.Seguros Garcia·
Ru� "ExpedICionário Gumercindo da Silva n9 90, 1.' andar Sala 2

__ .

Fone 72-1788 � Jaraguá do-Sul.
"

,

.

/,
�

... Carros usadIs el estado de bOVI f ,reço de usado' ...
Del 'Rey GL 84 - Alcool Corcel II 81, ... Alcool .'. Passat GTS 83 - Alcool"

�Bélina -L 84 -, Alcbol Premi.o S
.

86:- Alcool Gol S 83 - Alcool
corcel II L 83 - Alcool Fiat 141 'C. 81 - Alc�l WW 1300 L 86 - Alcool
Belina II LDO ,80 - Gasol. Voyage LS 83 - Alcoöl Chevette Mar. 81, - GasoI.

_'
-

Pampa 4x4 86 �. Alt::ool Passàt "1.8..
-

84, - Alcool 'Ford F-4000 82 - Diesel
..

i�.·[ [...
.

Av.' MaL, Deodoro, -no 158 _ Jaraguá do SUl/Se.PODeM. 7_2';�711, -1�;.i995 e '72-2614

--------_._-------------....--.-------- ----------------------------'_.�_._,_----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TGß$ijf1t'QPO Contábil Barni
":"�-""Ofere<::emo-s' -setvi.ço de contebílídade em

,

gel'al 'e esseseorre especial às micro e peque
nas empresas. Desconto de 20% à associados
da AMEVI.
Rua, Venãneíe da Silva, Porto, 331 _ Ao lado da'
'Comerctal FlóJtlaDl,

�. ..;.
-

-

SÁvío MURlLO, PIAZERA DE AZEVEDO'

.: . MURll.LO BARRETO DE AZEVEDO� .�. - ,

, ,

: ,';;' ,,'Advoqados,.',
.' "1'

, '

Díreíto 'Civil ,.l., Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo -

\

- • I

.1 :, ,"

., Novo endereço _ Mar.
'� 9'7. ...; Sala 1

•
Deodoro da �nseca

, ,Rua Remoido Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72:-2321
, - ,

,••, CRECI 6-'3-J. ;

VBNDE
,

-. Um<terreno Com, área' de 2.060m2, sito a
�

rua

':«: Joínvíâíe, prox. .Portal Jguã.
.: Um terreno com área de 208,m2 sito a Rua

-, Joirivil1e, prox, Trevo de Schroeder , ,

Um terrenov-com . área de 433m2 siito a Rua
'274 ;

_ 'Jguá �

Esquerdo, prox. Grupo Escolar.
Um ter-r-eno com área de 500m� sito a Rua Ge-
túlio Vargas, ,pfOX. � Correio. _

'

.

Um terreno com 45,00 metros de' frEnte para,
a Rua Joinville, espec.ialmente pa,ra Posto de
Vendas Com�'J,'cial ou Industrial.
Um terreno cóm área de 90. OOOm2. a .

4.000m2 do centro da cidade, prox Faculdade.
, ""E�CORUPA ,�',

Um te1!reno 'cOm áFêa de 9ó340rn2. SE'11do 101
'" metros de frente ,para 'BR-280, 'área Indi. e

0(.( ComL, prox. Fápr.ica Marisol-Corupá

• "l-. _"
.�.� -_ .. -.; �.... .�

PONTO ·-DE·VISTA
.

. PÓRQUE. O,
-

PARTIDO LIBERAL EM
. JARAGUÁ 00 SUU )

Pelas ,tendências polítí- seguinte, :,umà' formaçãoo
,.' Aillga-se c�,sa em al-
.venaría nova, com 3

cas em todos os níveis, e mínima
.

que vem capací- ,quártÖs . (1,
.

auíte], Rua
os 'próprio,s. dírígentes de tá-los a .exercer .

o cargo Presidente Ep1tác1o .pesmuitos partidos' hoje em com dignidade, honestída- soa n? iais.. Valor Ci$ação, vemos como muito de- e liberdade própria de

promíssor para Jeragué do uma democracia autêntí- 23.000;00. ',!ra�r· Po-
. ne 12·0201.'Sul a fundação provisória Cá.

do PARTIDO UBERAL, Como programa temos
como o próprio nome já no Partido' Liberal a atíví

expressa na sua Sigla, ele cade -éconômíca deve ser

viSa a democracia fomo desenvolvida peJu empre-
ínstrumento de ação, bus- sa privada e lívre, o direi- am . resposta ao .últímo
ca a realização do bem to' a propriedade como parágrafo de "COBRAS E '

comum, "em uma socíeda- natural -:e .ínalíenével, on- LAGARTOS'" do' Jornal o
.

de livre,
.

piuràlistà e. par-' de esta propriedade .justi- CORREIO DO' POVO com'
ticipativa." fica-se; -sobretudo, como data de 31/10 a 6; 11;87
Achamos viável por ínstrumento para que jle . temos a lame�tar' que es-

vermos hoje em Jaraguá assegure a liberdade. .l temo, tratando com pes
<10 Sul muitos empresários 'Iodas estas premissas e, soas que se fazem de -de
novos, profissionais, líbe- Qutras mais' estão, Inseri- sentendídesl A. conclusão
reís ou estudantes ,e o po- das no programa do Par- deste mesmo parágrafo,
vo maís esclarecido .em tido Líberal,'e Jaraguá do feita,com aquelas duas pa
geral, com muita vontade Stil é um município ade- lavras, serve na.medida
de . pa�ticip�r.· da polí�ica, q�ado para a su� !unda- para elas-!, . .

mas se veem, tmpedídos çao dada as condições fa,:. Cem essa, nós perdemos
'

pelos velhos .caciques que voráveis de· . equilíbrio- até a 'noção' da' significa
não soltam o poder ou. existente entre o capital, cäó .correte de: educação,
nem mesmo pedem uma e trabalho, vivendo har- civismo, estreitar os laços
opinião' àqueles que os mónícamente dentro de. de amizàde .entre escolas e

;

elegeram com o-seu. voto, .justíças
'

e sem explora-': estudantes. .íncrementer o
:

isto está a�ö�tecêndo, �� ç?es!_ como meta _primqr-_l espírito de competição sa

todos os mveis dé,l. pOhtl- díal em todas as Empre-. dia, q_.p.rilnoraniento. d�s.,.._
ca, . o que

�

é lastimável e sas sendo a valorização do íenfarras _e bandag como
desestimulante ,para os homem.

. veículo de extraordínéría
'

maís jovens que desejam Para leventarmos. possí- valia pára O entretenímen
ingressar na polítíce..

'-

veis simpatizantes do Par-· to e a educação cíviCa e

Vemos aí desta forma tido Liberal,. gostaríamos estudantil: r maís ainda:'
um partido novo, sem do- muito e aprecíeríamos re- hrio""garra, 'v,ergçmha na

,nos, pors a i�to são aler- c:ber .

subsídios � �ug��- cara, patrimônio do muni- �
tados pelo préprio manual toes sobre a sua viabilí- cípío, �CAR., Fundação i

de organização das comis- dade de instalação" para: Cultural e acolher jUrlqi-,' .

'sões provisórias do Par- tanto poderão' nos escre-
I camente aqui, no 1IERCEI

tido Liberal,. além de após ver ou telefonar. para o 'RO PARQUE INDUSTRIAL,
a filiaçãO' s'Eirem promovi- €lldereço '. a seguir: DO ESTADO!

'., "

dos cursos de formação, ',.

�

,'Na.fábulade 'JA RAPO- ,

política, a seus nOVOs �n- VALDIl�: TOMEUN "

'. 'SAJ3 AS tivAS" a,. rap,o- ;

tegraFltes que Trão exef:cêr CaiXa Postal, ,98
.

"

sa se' des,cu�pou dizenQ.o-
cargos em comi.ssões ou 89.250·Ji;lraguá do Sul-Se

J "só éã,es' POdEÚU1, 'tiá,gá- ,

cons�n�os, tendo, por con- FONE.: (0413)< 14-1169 'laSf"".,'por não pOdel',al-:
.

' .'

,"
,:,', oimçá-Ias. .. Atuamos na"

área ,fia,quilo.- que é' ;�pere
ne e não naquela dos ,qia
dqres de·,ROBOS, ciu�. coi
sjfica e dá caIt�ha parp._os,
ABO'l;ims. '

.
,

Não 'ca n s a nl. o' fi por'
aguardar a'hma pw·pícia.
Estamos p;. "" cmp g�nte

'que não, vihra maÍs" tem
sangue de bafata ou chum
bo nas veias e se esc1ero
sou cedo demaisL Pior!!
Está- com int,enções' inegá
veis e �visíveis, de' passar .

'tudó
. isso para a� hpvas

.gerações! ....,
.'

Evaristo Kiiltkowski
I"

'Aluga �\ se

II

SERIA MESMO UM MAL ;
.

ENTENDIDO?,
-

'rLEVE- A JÀRAGuA PARA SUA CASÀ"
'. .

' -".

-

Nossos produtos: Toalhas de Mesa, Panos de

'jérClgQá Copa, Tecidos para Cortinas :e Vestuärio; estão' ,

-
. I·

disponfveis no Posto de-Vendas sito a BR. 280,
..

-
"

.)_.f

JARA<li«\ FABRL SA. ).

Km 54 -.Guaramlriin.
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Jaraguá- do Sul -. Semanade 14 a 20/No�embro/1987 CORREIO DO povO PAGINA, t3

Vila � le,lzi ,leva ,o: ,título � do Campeoiá,to' ·Warzeano
' , equipes disciplinas, º' Es

trada Nova e (!) Santo An-. "

tônio.
.

As datas para as -pre
raíaçêes ainda não foram
ecertades.

o Estádiöi Max Wílhelm
apanhou domingo à tarde
um público de cerca' de
BOQ 'pessoas, que essístl
ram

�

a decisão do 5C! Cam
peonato Municipal' Var
zeano 'de Futebol, promo
vido pela, Divisão Munlcí
pal de Esportes. O certa:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- Que
.

o ... EspíritO' Santo . ilumine· San:ta ·C·atarina
O' "cumpade" Flávio es- Pref. Gervásio Maciel,_ de

tá armado de falta maté- Ituporanga,: delegação das
ria prima do que foi o 69

.

mais eficientes a
.

se mani
Congresso

.

Brasileiro de festar nos plenários con
Jornais do Interior e o' 19 gressuaís.
Congresso Latino Amerí- .

'
.

cano dos Jornais do Inte- DOIS prónuncíamentos
ríor, realizados d� 5 a 8-:- .prende�am a atenção. por
do corrente na cidade .que envolvem .problemes
gaúcha de G�amado. . de

_

sobrevivência dos pe-
. . riódicos que lutam díutur-
No Centro de Conven- namente por melhores dias

ções do Hotel Serrano (é o das comunidades e dQS eS

que deveríamos. ter aqui tados em €Iue atuam.
_

em Jaraguá, pela impor-· A primeira manifeste
tância da ,AMVALI) uma ção partiu do companhei-

I frase chamava a constan-
.

ro .Suvlo Rangel Figuei
te atenção de diretores de redo, Pres , da ADJORI
jornais, de jornalistas, ex- SC, da Gazeta do Vale. de
positores de matéríaís e Gaspar, a chamar a aten
equipamentos para jornais; cão da 'utilização das ver

de autoridades, de ilustres bas de publicidade do Gov.
palestrantes e de convida- de Sta , Catarina. prevís
dos .especiaís: "JORNAL, tas em orçamento, quan
TES1IAMENTO DE LI- do o plenário, estarrecí-
BERDADE" .

-
-

tdo,' tomou conhecímen o

Lá se emparelhavam 180
. de que as publicações de

jornais de 16 estados e 86 ainda não haviam sido
ma,is 10 estrangeiros. para pagas at$. outubro/B? e,
tomar a medida 'do termô- -

como' não são :

paga� .

em

metro e da importância OTNs e sim em cruzados,
do' conclave. pode-se aferir o estado de
Até o Gov. Pedro

-

Sí- mtséria em- -que transfor-,
mon. ao abrir oficialmente mam os órgãos de ímpren
os . trabalhos, manifestou- sa do interior catarínense
se categortcamenter "Não Vale dizer daqueles íor
é olhando para o Atlãntí- nais que receberam algu
€0 que vamos crescer; E mas migalhas das polpu
olhánde para o Oeste que 'da verbas consignadas em

vamos deixar de ser o he- orçamento. o que não é o

mísfério do' atraso' e da caso do "maís antigo" qu_e
fome, pára ser a Améríca ié vivia franciscanamente
Latina forte ·e unida, do e a partir do novo gover
futuro".

.

no não "l'ererJou NENHU-
Santa Catarina compa- MA autorização, 'embora

reei,a com jornais e jorha- seus secretários enviem
listas de Brusque, Araran- diariamente os "pres� TP:'

. guá( Criciúma; Gaspar, Ja- leas,es" ni'lTil f:er"om divul
ra.guá do .Sul, Lages e SãQ pado" pratll;tamente. Des

Miguel do Oeste, -além do .respeita o governo' cataú-
,
I-

nense as leis que aí estão,
corno é o caso' do projeto
do Dep , � Marchettí. tor
nando obrigatória a publi
cação de âtos· oficiais: o

. descumprimento do' dispo
sítrvo legal poderá. acar
retar sérios ·aborrecimen
tos', ,quan<;io entrar em

ação o papel fiscalizador
do 1,'ribunal de Contas.

Os catarínenses presen
tes, em sínal , d.e respeito
aos participantes do. 6q
Congresso Brasileiro e 19
Congresso Latino Ameri
cano, não se manífestaram,
como em Crícíúma, com

.

vaias no plenário da con

venção, mas receberam a

solidariedade da maciça
presença nos días 5,·6, 1
é 8 do ,corrente mês.

A segunda manífestação,
envolvendo o'mesmo as

sunto, partiu do compa
nheiro Cleilton. Gomes.
Pres , da ADJORI do· Es

pírito Santo, do "Correio

Popular", de Campo Gran-,
de Caracíca. que precisou,
no tempo do Gov . Gerson
Camata, '''brigar'' com o

Secretárío da Comuníca
cão Social o qual. afinal
caiu e: ín'ciou-se um r.ela
cíonamento tímido, no

sentido de relacionar os 32

jornais do interior com .0_

governo.' E foi mais enfa
tico: no atual governo, in
forma o iOr'nalista Cleil
ton, verificou-se pequenó
atraso nos pagamentos e,

.

no di.a 27. 10 . 87" o Gover
'nador ped:u desculpas pe
ll) àtraso do repa�se da"
verbas que os jornais elo.·
Interior devem receber
mensalm,ente, o que pró
vocou palmas no plenário,
pela maneira compreensi
va com que dois gover
nantes do mesmo\ partido.
tratam os assuntos da co

municação no Pais. E olhe

que, com :todo o res,peito,
o Espírito S8!lto n�o é o

Estado de' Santa Catarina.

Está na hora de
.

se fa
zer uma prece muito for

toe para fazer abrir OS olhos
d� governap.te barriga
verde, antes que seja tar
de. E que o Espírito San

tQ ilurp.ine Santa Catari
na-!

Fritz von Itapocu
Gramado�RS, 8. 11 .87

SHOW DE MÁGICA·

A fu:q.dação Cultural
trará a Jaraguá do Sul,
no dia 22, para' uma
apresentação. às . iOh, no

Colégio são Luís, "Los Fa:
luggi" , um show de mági-'
ca internacional, Será
aberto a comunidade •.

laias - , e ' ·lnfDrmaçÕes
CONVENÇÄO. A Jara- bro,

guá fabril S.A. realizou AVEVI. A Associação dos
nos días 1�' e 14/novem-. Vereadores do Vale do

. bro. a sua, Convenção Na- Itapocu (AVEVI); realize
'cionàl 'de

.

Vendas, que rá dia 20, às 1.9h30, 'na Cê
reuníu. pela primeira vez; mera de Vereadores de
todos os

-

representantes Schroeder, assembléia or- ,

comerciais da empresa es- ' 'dinária pára tratamento de
, palhados pelo, Brasil, que assuntos Internos e do in
são cerca de trinta. Da teresse dos associados. A.
programação constou reu- entidade é presidida por
níões de trabalho. confe- Errol Kretzer e no final
rência proíerída pelo Dr. do encontro haverê uma

Rodolfo Danielz (S. Paulo), .

confraternízação ..
lançamento de novos pro- -

.

dutos e .atividades de con- EMISSÁRIO. iniciaram-se
graçamento e de coníra- esta semana, a", partir do

. temízação, além de visi-, Cemitério Municipal, as

tas �s instalações fabris obras de implantação do
em Jaraguä do Sul e Gua- emissário na rua Domin-
ramirim. .

. .gos da Nova. São 560m'
ROSSI VENCE.

-

As elei- que terão ímplantada tu

cões para a renovação da bulação de 1,20m; neces

diretoria do Sindicato dos sãna para eliminar de vez

Trabalhadores nas Indús- o problema de alagamento
trias da. Alimentação de na rua Reínoldo Rau. Até

.Jareguá do Sul; aconteci- o Natal estará concluído.
das dias 3 e 4/novembro, RÓTULA. Neste mês de

transcorreram' normalmen- novembro será Iniciada a

te. A 'Chapa 1. encabeça- construção da rótula na

da P9r Antônio N. C. Ros- cabeceira dá Ponte Abdon
si, recebeu 435'votos,

con-,
Batista, que vai eliminar

tra '190 da Chapa' 2, ven- 'o. problema de tráfego
cendo por uma díferença

I
existente, aumentando a.

d� 245 voto's. A posse de- 'segurança do local. Infor
ve acontecer em dezem-;l mação-é do prefeito Vasel.

ÁuuaJ: FSESr, vai' cóotrátar projeto
Enquanto prosseguem Sul. O Mínistérió da Saú-

'

as obras de construção de, de destinou, a fundo per
�m reservatório apoiado' diqo,. Cz$ 1.600 mil, para

, de 1.000m3, fàse terminal, a execução do projeto.
com previsão de coneIu-' Ele prevê o levantame'n
são em trinta dias, a fun- to topográHco plani-alti
qação Serviços de Saúde' ,métrico de revisão, amo,

Pública, administradora do pliação e interpolação de

SAMAE, teve aprovado o cursas de níveis de_ toda

cron,ograma fíSico-finan- ár�a urbana existerite e de
.

ceiTo destinado a -contra-' ,expansão da- cidade de Ja-

,
tação do proj'eto de cons- raguá do� Sul e. . elabora�
trução e ampliação do çao' do projeto técni�º de
sistema de abastecimento.' ampliação do sistema d�
de água de JaraguÁ �o abastecimento �de água.

...

t Comunicação de. Falecimento
.

.

Comunicamô.,' o falecimento do' SR. MAURO

ANTONIO SCHNEIPER. ocorrido no dia 07 de

novembro de 1987, na cid�de de itajal.

-------

'Farmácia do Sesi -O'ovo -eo,dereço
Para melhor atender à sua cJientela, em local

. adequado e a preços reduzidos, a Farmácia dQ
SESI- passou a atender em suas novas. Instalações!
.na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nC! 507,
em frente ao Colégio São 'Luís, no horário Dor

,mal.
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