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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

.

Sesi· adquire· área para cozinha industrial e novo supermercado·
, ..

.. I A Superlntendêncla Re- 'construção da sua cozinha partlclpa das reuniões 1988 - UMA. INCóßN;TA
Jaraguá:1,2 bUhãp' g���:n:�c���u �� d�:n�� �:�s��a�e'�nod:u�e�m���: ,��n§�n�t:i� .S��� e c��s��soc� tr;�:éc;t����u�:������=

de 'dezembro, a compra de
.

do. A' informação foi trans-
.

O empresário credita o mo da economla national.

de ICM 81
um Imóvel de 1'1.000 m2 mí tida ao ,"Correio do Po- desfecho da negociação a Ele disse que se o qove=-

. em entre as ruas Barão do Rio vo" pele conselheiro do Se- atuação do supertutenden- no não, consequlr segurar
Branco, Marinà Frutuoso e nai-DR de Santa Catarina, te do Sesi lWalmir Osny a 'rédea' da Inflação e re

rlo 'Jaraguá, destinado.a José Carlos Neves, que Espíndola e ao presidente verter a trajetória atual, da
da Fiese, Milton Fett. Se- economia, dentro das pró-
gunclo. '''Jeves, a prioridade xlrnas semanas,' há fortes
do Sesl ,éj.", construção de perspectivas de uma, htpe
uma 'cozinha Jndustríal Ie rlnflação; acompanhada de
posteriormente o super- uma total desorqanlzaçâo
mercado, cujas.dlmensões do conjunto da socledade :

não. soube. precisar, haja braslletra. '
.

vlsta - que nos próximos 'Ü momento é dos. mars
dlas virão a lJaraguá do lntranqulllzadores e nebu-
Sul técnicos e enqenhelros

.

losos, assevera,
para o levantamento da'
área: � deflnlção das 0- ·f E R Jbras .

,

.Baixa as cO'Dsultas oa src. Ca'el ve'ndas 'dI comércio '

I
I \

o município. de Jaraguá
db Sul arrecadou em tribu
tos estaduais, ande o ICM .

é o prlnclpal imposto, no
ano passado, a rmportän- ,A Prefeitura. Municipal
cia de C.z$ 1.232.470.512,88 '. de Corupá reiniciou nesta

superando em 202% o va- primeira semana de [anel-
lar de janeiro a dezembro ro, a construção de uma

de i 986, .

que foi de Cz$ escola municipal na rua

408.339.527,81. O' superá-.' .Otto Hilbrecht. com duas
vit de 202% de um ano salas' de aula e dependên
para outro, não cobriu a elas, cuja conclusão está
inflação Ido exercício pas-' prevista até o início das
sado, que, foi' superior a aulas. Atualmente erícon-
3�% . '., .

.

tra-se em fase de levanta-
No mês de dezembro, o mente das paredes.

10M Iregistrau pequeno de- .A. muntctpalidade tníclou
crésclmo em (relação a neste ano. a construção
novembro, lnterrompendo de uma quadra de esportes.
o aumento nrcqresslvö que polivalente, junto a Escola
vinha desde o final do prl- Äno Bom, com 15x26 me

meiro semestre. O mon- . tros. Os recursos são ori-'
tante foi de ICz$ 163.074. undos do convênio Preíel-
746,72. centra Cz$74.439. tura/MEC, que possrbtlí-
372,70 registrado em de- tau, também, .aconstruçãe
zembro de ,1986, ou seja. da Biblioteca Municipal,

.
119% .malor.

A. título de' .tlustração,
para acornpénhamento .do
quadro evolutivo," o 10M
arrecadado por Jaraguá do
Sul; nos últimos anos:
1987-c-s 1 .232.470.512,88;
1986 - Cz$. 408.339.527,81;
1985 - Cz$ 130..750.109,98;
1984.;. Cz$ 25.738,150,78 e

em 1983-Cz$ 8.735.777,88.

Corupá ergue escala e repeUdora
um prédio de 130m2 de
área', localizada na rua Dr.
Nereu Namos, fundos da
Unidade Sanitária. Acha-se

.

em fase terminal.

De outra parte, já se en

contra em Corupá todos
os equipamentos necessá-

.
rios para a instalação de
uma repetidora de TV (Glo
bal', no a01)igo' Morro dos
Muraras. O oestearnento e

a fi,a;ção já foram implanta
dos, bastando, :agora, a" e-

.

nerqização e a instalação
dos eouipamentos. A Pre
feitura está investindo ce'r

ea de tCz$ 1 milhão � no

futuro, no mesmo local,
outras .reoetldoras pode-
rão ser Instaladas.

'

.

íComprovando as decla- qulsitlvo dos consumido

nações pessimistas dos 10- res, face o atual mecanis-

jlatas que previram uma rno , de reajuste salarial,
queda' nas vendas em 87

'

com conjugação Com o re
. em .relação ao ano de 86 crudescrmento do proces
'emtorno de 15 a 2'O!%, os so lnflaclonério. O ServiÇo
'Últimos dados da pesqul- de Proteção ao Crédito, a

sa do desempenho do co- nível de Bräsll. reqlstrou
mérclo varejista feita pela de janeiro a setembro, uma
Secretaria da Indústria e queda de 16% no número'

.
ComérCio, em conjunto de ,consultas, todavia, os

com o Ministério da Irldús- inadimplentes. aumentaram
tria e Comércio apontaram consideravelmente.
um decréscimo nas vendas Em Jaragöá, o SPC ano-

de janeiro a loutubro, de tau uma nueda nas' con-
13,03%, sendo a mais a- sultas de 18,5:%, dura.nte

Uma péssima. notícia na tingida à ',categoria de bens o lano ,passado, com 24,.332

áreil esportiva. �araguá / semi-duráveis,.seguida pe- informações a menos; em

do Sul acaba de perder ri los màteriais. de CQnstrtl-- 87, foram prestadas 131.

concurso do téonico �os\é, ção, bens c;Iurâveis e os de 942 consultas e no ano an-

Aúgusto CagHoni Ei dos ex.. consumo'imediato,' terior '196-.274. Segundo o

cepciönais atletas CorFlé- secretario - execwtivo do
.

I'ia Holzinger e Ademir. A ,acentuáda. diminuição SPC, Gelestino Klinkoski,
Roesler. Esta semana mU- no l'Iível de consumo, mui- o órgãd recebeu dos usuá

daram-se para Ghapecó, to sentida também em Ja- rios, para registro, 9.467

provocando I um �eríssimo r'aguá do 'Sul, pode ser
_
fichas, totalizandO' Cz$

de'sfalque no atletismo. explicada, entre outros fa- 35.765,586,7'7 e' foram

P�ÇJina ;H. 'tores, pelo baixo poder à- cânceladas I(contas atrasa-

t988 _'UM BRiNDE À" �S PERANÇA. UMA SAUDA çÄO A PAZ.•

S" PRECISO' CONtINUAR ACREDI TANOO

'Os candidatos ao vesti
burar da Acafe/88 que não
retiraram. a etiqueta de
insorição no lnlclo de de..,
zernbro, tiveram a Última
chance de retirá-Ia no dia
7 de [anelro, quinta-feira,
nos locais onde fizeram a

inscrição. 'Existem 20.330
candidatos' inscritos ao

vestibular, Que acontecerá

das . recuperadas) 5.994.' IJOS dlas 19, 20, 2.1 e 22 de.
janeiro próximos"

'

fichas, no valor de Cz$
13.629.137,75..

Muito embora ·não' pos
sua elementos oficiais, Gê
acredita. qúe ás obras do.'
supermercado somente ini
ciem quando da conclu
são do ginásio de esportes
do Sesi, que já vem sendo
construído aos fundos do
Centro de Atividades, na

rua . Walter Marquardt.. A
COZinha lrídustrlal, porém,
deve sair antes.

o.

prepara
ves'Ubular

De. outros SPCs, recé
beu para reqistro 888 fi
chas (Gz$ 4.751.813,49) e

4;515 flchas para cancela
mente - Cz$ 1.560.035;09.
Com 9 funcíonárlos, o SPC
de Jal aguá do Sul conta

a.tualmente com 114 esta
belecimentos associados.
Por outro lado, aConte

ce neste sábado, dia 9, no
Salão de Convenções do
D,imas Pal"k Hotel, em FIo,..
ri'anópolis; -o 22.0 Seminá
rio Estadual dos Serviços:
de Proteção ao Crédito
Extraordinário, para alte
ração do regulamento na

cional e regimento estadu
al. De Jaraguá do Sul par
ticipam o diretor do SPC
José Ramos de Carvalho'
e o seoretário Cele_stino.
Klinkoski.

Em Jaraguá do Sul às
provas terão lugar no cam

pus -da PERJ. A instituição.
lnlcla na próxima semana

'as tratativas finais para a

organização; do vestlbular,
prlnclpalmente A,ai arreql
rnentação de fiscais para
funcionarem durante o pe
ríodo de lrealização, já que
estes são os maiores pro
blemas, por envolver con

si�erável número de cola
boradores. '-

,CORREIO DO POV.o
fi., vendá· nas segUintes
bancas:. Banca Globo, Gl'1a
fipel Filial, Banca IKarina,
Grafipel Matriz, O Ponti
nho, Mercadiniho Schmidt,
Papelària Pena � Pauta e'

Farmácila!Homeopática.
.

Cz$ 10,00

\
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FORMANDOS EM
FARMACIA '

No rua .16 de
.

[aneíro;
às·20h, na Assembléia· Le
gislativa, acontece a for
matura do Curso de Far.,
mâcía do .Centro de Cien
cias da Saúde da Univer
sídade Federal, de Santa
Catarina. Dois [araguaen
ses, os manos Cléber

'

e

Lucíana Saade- filhos dó
casal Adolfo. Oswaldo
(Mercedes Silva) Saade,'
leitores da coluna, fOL
mam-se em farmácia. a__

pós. anos de estudos..Clé
ber fará, na continuidade

. especialização em bioquí
mica e Lticiana em tec
nologia em alimentos. Re

gistramos o convite para
as solenidades e abraca.,
mos os formandos e pais, .

pela conquísta do láurel
uníversitárío. '

Bàrão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.26<>7

Gente Informações Jaragué do Sul contou
com. a presença muito
honroSa da dra. Zilá Ro
dirig!ies Leite. advogada·
muito solicitada nos foros
das- Comarcas do Norte
do Estado do Rio de .Ja
neíro. mais .precísamente .

em Itaperuna, onde resi
de. Depois de dois anos

voltou a. rever seus ami
gos de Jaragué, de 28 de
dezembro a 2 de ,janeiro
de 1988, com rápidas es

ticadas pata os balneários
�atarinenses, . F1!oriqnó_po_
Iis e Blumesau. A Ilustre

. visitante .esteve hospeda-
. .Durante os meses de da na residencia do nosso
janeiro e Tevereíro. a Bi- diretor e, junto com a 'do,
blioteca Rui Barbosa obe- na BrunhiIde foram os ci
decerá o horário de ve., cerones constantes it cL
rão. / nas segundas-feiras dade histórica.. de . São
'das 12 às 19 h e de terças Francisco do' Sul. Atual
às sextasJeiras, das 7 às

..
mente está integrando u-

14 horas, sem
'

expediente ma excursão para várias.

aos sábados.
'

cidades. do Chile e o' re-
.

torno através da vizinha
R,'epúbl!ica da Argentina:
O "maís antigo" agrãde.:gol, no Beira Rio, '21 ho- Cê 'as elogiosas referen.,

. ras, grito de carnaval; cias à sua circulação por.día 15, 22 horas, noBeL 70
.

ra . Rio, Concurso de sio.. ;:��:n$fo:��s'IÍ�o:a�s ���CGs e dia 16, no .Q'Iep"", .

di, -ncerramento d, � fo _

'

.

tIgo semanário de Santa
Catarina.lias momescas. A garota-

da terä também oportuní
dades: dia 14.02 no Bei·'
ra Rio é dia 16, no Bae
pendi, às 15 horas, . com

entrada franca para fi
lhos de assocíados-

. -Completa .neste 10 de
janeiro seu primeiro ano

- cO,mo vigário da Paróquia
São Sebastião .de Jaraguá
do Sul, o Padre josé Fe
lipe Dalcégio,

-

que junto

.

com 0S vigáriOs_coöp�radores vem dando contL
miidade a obra do Padre
João Heidemann. que dei
xou saudades.

PAGINA 02

.. Deyagar, a cidade retor- da. Jaraguá do Sul mar-

na a normalidade. .Após ca presença, onde se des-
.

as festividades de
.

natal' / . taca a Marcellus Malhas,
e ano novo e as férias apresentando a' coleção 0-

coleÚvas, ii cidade adquí- utono.dnverno 88. Vale
re outro aspecto, embora a pena conferir.

.

lentamente. O ano que se ' , ..A AABB de Jaraguk do
inicia, apesar das sombrí- .. Sobre feiras e exposí.; Sul sedia dias 31 ·de mar-

as . perspectivas econômí- ções, aliás, de 21 a 30 ço, lC}, 02 e 03 de abril.'
cas. sempre traz esperan- de janeiro, ne 'Parque A- a 19a Jornada· Esportiva:
ças- Em novembro tere- nhembí, em São Paulo. vai Catarinense de AABBs.
mos eleições,e, quem sa__ acontecer a Feira Nacio_ devendo atrair mals de
be, possamos até eleger o 'nal da Indústria Te41L mil pessoas. A 'díretoría
Presidente da .Repúbllca- FtENIT OutonoJJnvemo.· já vem organizando o a..

Um bom 88 a todos. Estamos sabendo que
.

contecímento. para repe....
.. O Museu Municipal E':' muitos empresários [ara.; tír o .sucesso de 1918.
miÍlo da Silva.· inaugura- guaense§ já agendaram
do no dia 20 de julho do viagem a São Paulo para
ano passado. registrou. a- visitar a famosa FENIT.
té dezembro. 3.800 vísí -

tantes que assinaram o

.

livro de _visitas. Este .nÍL
mero, no entanto. é sa.,

bidamente superíor- O
Museu iniciou no día 4

uma nova exposição' de

rotos históricas da cidade.
.. De 9 a 20 de janeiro,
em Balneário Camboríú.

. acontece no Centro de

Promoções. a I Feira dos
Produtos Catarínenses
pela vez primeirà realiza-

\

UMA VISITA.
MUITO HO'NRO,SA

."

. CARNAVAL DE ·SALÃO PROGRAMAÇÃO
(A Banda Verão TropL
cal, de Itajaí, animará no

'vamente o carnaval de
salão, de Jaraguá (lo Sul,
há onze anos realizado por
Beto Promoções. A aber.,
.tura. com à "Noite Azul
e Branca",' vai acontecer
no dia 12 de fevereiro,
às 23h., no C.A.Baependi

,

e no dia 13, . no mesmo
horário e local, Concurso
Melhor.' Bloco e Fantasia

. Individual; dia 14 (domin

J61as, 'relógios, _pula,elras, . anéis,
.

allanças,
prataria, arUgos em

\
ouro e

- tudo o.mais para
presentes Da

.

<-'

Relojlaria
Marechal Deodoro 443 .e Getúlío Vargas nO 9

Joã·o'· e -Maria.
. o ponto eleg�te' dé v�t1t bem' os seus pím- .

.polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre COlD·· as últimas novidades.

Coruja,

Seus filhos merecem uma loja só para eles.
Loja MamAe Coruja o castelo de seu relzlnho e

lua· prIDceslnha. Enxovais para bebê, roupas in
fanto-juveals, perfumes, bijouterias, arUgos para

'

presentes.
Rua Barlo do Rio BraDco 168 _ Fone 12-0695

Mamãe

Para todas. as ocastõés, jóias e rel6g1os da -]

, \ Dr. Va·l·ter Germano 8ehrens·I _

.,

CIRURGIÃO DENTIISTA _ CRO-2446
Rua CeI. Proc9pio Gomes de OlIve1ra, 184· _

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

i=====:::::::;:==========::::::===
I

,.

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano 29 _ .iaraguá do Sul.

. A P V O G A D- o S

R. J. ,Pereira Olivei'ra
. Lauro Pereira. Oliveira

.

'COl'inf)oso
A ROUPA INFANTIL

A loja _deal .para a moda) requintada de seus_

plmpolhbs.

Avenida· Getúlio
.

Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

Clvp � Criminal __ C,omerclal _ Trabalhista

R. Walter MarClUardt" :;'56 :_ 'fone (Res.') _ 72-2194
JaJi'aguá do Sul.' ,

-

,
"

N. SRA. FATIMA
A Soe

VEM

A. imagem. peregrina de
Nossa Senhora de Fátima
estará em Santa Catanna,
em fevereiro. Começa sua

vísíta ao Estado .em Brus
que, nos dias 12 e 13 pe
la manhã, Neste mesmo
día, â tarde, estará em

Tijucas, e. no día 14· ehe-
.

gará ao Santuário de Nos
sa Senhora de Fátima�
no Estreito" em Florianó
polis. Dia 15, inicia a sua

viagem de retorno a Por
tugal. Será certamente
um espetãculo de fé, igual
aos que' a .ímagem tem .

centralizado nesta sua

nova visita ao ·Brasil.

.BAEPENDI 88

b Clube Atlético Ba:
ependi .definiu toda ,a

programação' social para
,este, ano· Em fevereiro,
dias 12, 13 e '16. bajles
de carnavä1; dia 26 de
março. baile' comemo.ra..::..
tivo. aO$ 10 ano<> da ins�
talação da sede nova; dia
21, de maio. baile de Es
pírito Santo; dia 22, 23 ou

, 24, dependendo· da PIo
gramação da semana de
aniversáriQ de Jàraguá, o '

baile Rainha dos Estudan
tes; aia' 24 de ,setembro;
baile dé;l.s Debutantes. e
dia 31 de dezembró, bai- .

.

I Ie de révéillon.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cristi; '29 de junho (quar
ta) São Pedro; '15 de ;'a_
gosto .(s,egunda) Assun t.;
ção de Nossa ,seIinoiéi; '1
de setembro (quarta) IIL.,
dependência, do Brasil ;
12 de outubro (quarta) N.
Sra. Apareöída: 19 de no.,

.

vembro (terça] 'I'odos os

Santos;, 2 de novembro
'(quarta) Finados; 15 �

,

de
novembro (terça) Procla.,
mação da República. . 8
de dezembro, ,tq'4,.ir�ta) L
maculada Conceição. e 25

,

de
' dezembrb (ßómingo)

,

Natal. Os feriados munL-,
cipais são os -que ap�re_
cem em negrito.
Àlém destês, Jaraguá

do ,Sul COmemora· a ,data
'da 'sua, fl,lndação, 25 de
julho, que este ano caL,
rá numa segUnda",Jeira.
Uma série.de eventos ,mar
cará a passagem dos. 112
anos' de fundação da ,cL
dade.

, PAGINA 03

Weu realiz,a a CO:ßve,nção de' Vendas e constrói, nova unid_de I,abril
"Cidasc: 'prograla pioneiro'el BY

A Cídasc está ímplan., A Cidasc já está dívul.;
tendo. como, expe.rêccíá gando o seu calendario de

pioneira no programa de eventos para 1988· .Se.,
Reflorestamento, em Bar., rão 142 eventos que co.....

ra Velha. viveiros flores.; meçam na primeira quín.,
tais comunitários. Estão zena de janeiro, em Po.,
locá.lizados nas príncípeís merode, com a 4tt Feira
comunidades do municL Agropecuãría p 29 'Tor_
pio e têm como vivP!!ilB- neto Leiteiro. Haver! L
tas agricultores treina- inda 'rodeios. feiras de
dos pela Cídasc. A pro., gado, de arroz. de terneí.,

'

dução destin�......se basíca., roo de mel. de reproduto.,
,

mente à comunidade e res, de novilha e de .ma.,

tern por 'objetivos facL çã, além de festas e eam.,

litar acesso, evitar des., peonatos que marcarão o

leeamentos maiores das proximo ano em vários
'mudas, permitir aos ínte., municípios catarínenses
ressados o acomnänhe _.

.mento do desenvolvímen.,
. to das mudas e smcroní.,
zar o preparo da t=rra

com a entrega das mudas.

CALENDARIÓ / 88

Em, Jaraguá do Sul, no

mês de julho, vai acon.,

tecer a 3� Mostra Agro.,
pecuária. que'correré pa.,
ralela à 2\\ Perra-de Malha.

-

ADVOGADA'
Dea. Aurilene M. Buzzi'

Questões de terras - acidentes' 'de transIto - t.'
ventiirlos - cobranças e advocacia em geral.
Rua (�inoldo Rau, 86 - sala" - Fone 12-271 r

CORREIO 00 POVO

Durante a ,semana, a
lém dos grupos' folclóri=
cos e b'ailes, comida ·tL
pica e chope, os' concur_
sos de bolos 'e cucas (se_
gunda, dia 11), de geléias
e sobremesa (quarta, dia
13) e de licores e cerve_

ja caseira -(sexta dia 15).'
No 'dia 15 será aberta a
IV Expo_Feira Agropecu_
ária e, II Torneio Leiteiro
do 'Município.

"
Durante os dez dias dé

,comemoràçã0, 14' band.as
fárão a animação sonora
de V Festa PQmerana,
dentre elas' o "Original
Banater Musikanlen", de
Sidneifigen, Alenha OcL
'dental.

,

A, 2:)' 11 Convenção madóres- O temário' da estando o término das 0_
'Nacional de Vendedores CONWEG é vasto. envol., bras civis previstas para;WEG (CONWEG), será" vendo assuntos relaeíona., março próximo, para eIL

'

realizada nos días 12,.13 dos a vendas. assistência trar em operação no mês
e 14 de janeíro, no audL técnica" controle de ,qua-, �e 'maio. Serão produzidos
tório do prédio da Díre.; lídade, crédito, cobrança'. .na nova fábrica motores
ção Geral, do Grupo WEG. cadastro, demanda, pro., da carcaça '132 até 200.
A abertura e o encerra., dução, faturamento.' pe., possíbílítendo aumento da
'mento do conclave econ., 'culiaridades regíonaís e produção: "

tecerãQ ne Associação outros, Também a Weg ML.;:,
Recreativa WEG. "

quinas está ampliando o
A, Convenção reunirá FABRICA IV seu parque fabril, com

'cerca de 150 pessoas, en., ,

Teve início em novem., maís um prédio de- 1.750
tre diretores. gerentes e

'bro, segundo -o "Notícias m2' de área, O ptédio�que
vendedores das empra., Weg"'- o estaqueamento tem padrão industrial já
sas Weg. Motores; Weg' tias ob�as, civis da FábrL, -com previsão' de futuras
Máquinas, Weg Acíona., .ca IV da Weg Motores, ampliações, abrigará as.

mentes. e \Veg Trensíon.. que se localizará no PaL áreas adininistrativa. co.,
,

que Fabril' ,II.: entre o, mercial e de engenharia,

Pomerode. a'b-,r',·u a'
prédio da Centnil de. Pro- sendõ édíficado . em

' dois
,

"cessamento "de Chapas
.

e 'pavimentos, dentro
" do,

a, Fábrica Il. A área a estilo arquitetônico da

5� Festa Pomerana construir e de ,.553�2, empresa.

De·8 a 11 ,de janeiro Feriados e, dias', sanUficados"e�'m'",'8'8Pomerode .realíza a quín., <,ta edição da Festa Po Do's dez' , � feriados oficLmerana, -com muitas atra., ais comemorados nesteções da cultura germá., ano, dois cairão num doz,nica, além de exposições mingo: 19 de maio, e 25industrial .comercíat, ar.,
tesanal e apropecuária. A

de dezembro. A' propósí.,
abertura da' .Festa Pome.,

to. .é oportuno o registro
dos feriados e dias san.,rana aconteceu na noite ..

'

de ontem, dia '8.' "Ílbc.ados em 1988 � a sua

mente com. E ]unt.a ..

_ devida comemoração: 19

Tndustrtal C
a

X�olslÇlaQ..._ de janeiro (sexta) Dia
• omercia eMd" I .

Artesanal N t domí
un ia da Paz: 6 de ja.,

go d'íe l'O·
es e

t
OmlIL.. neiro (quarta) Dia de Re.,

• , acon ece o '. 16 d f
' 1;desfíls típico, com" muitas IS,) 'c'- e,' l�velr1eldro, f er.,flores. trate • '. ,ça" .arn?;va" e feve.,..] s germamcos. reiro (quarta) Cinzas' r'l<:lubes de Caça -: e Tiro, ,

'

.' "

'
.

.)

grup'os fold' .

'

b
' de março (qumta) QUilL.

orlCOS -e aIL. ta_Feira Santa' lQ de a_das. '

bril (se.xta) Pai:�ão do Se_
nhor; 2 de abril (sába<:l'o)
Aleluia; ;3 de abrfl ( 'do_
mingo) Páscoa; 21 de' a_
brll (quinta ) riradentes;
19 de maio (domingo) Dia
do Trabalho; 12 äe maio
(quinta) Ascensão do Se_
nhor: 22 de maio '(domin_
go) Pentecostes i 2 de ju_
nho (quinta), Corpus _

Serraria ']araúuá Lida ..

(BEHLING)

\ NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIÖS
, ,LIXEIRAS IMUNDAS'.

'

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E'JARÃGUÁ':

') M�a LL ON,.

Tudo a preço de' fábrica
'

'Móveis' é na

Seae: ' verbas,' a -, escolas de Jarauuá
No dia 16 passado, por fissíonal da educação, iIL.

convocação do governa- dependente da, área ou,

'dor do Estado, os respon., função de atuação.
sáveis pl educação estc, SEAC: VERBAS PARA

_secretáfio, diretores ,da, - JARAGUA
, SE e das 'unidades regL·, A 'SecretaFia 'Especial
onais de' educação _ eS..;.. de Ação Comunitária. ÓL
tiveram reunidos, em FIo....., g,ão� da Secretaria de Pla_

rianópolis, quando foi co.:.... nejamento e Coordena, - "

municado pelo governaL 'ção da Presid�ncia da Re_

te: a implantação do Pla-
,
pública, repassou reCUL

no de Carreira a partir sos. no valor de Cz$ 260

de ma:rço, çom a promo_, 'mil à Prefeitura de Jara.=

çãQ do �cesso' automátL guá do� Sul, por me�o. de
co e por ,merecimento; \a:ssinatl.J.l'a de convemos,

possibilidade, da efetiva- beneficiando unidadel>

ção do professor em duas escolares da rede éstadu-,
unj.dades escolares;, a e....: aI, como segue: Cr$ 80

fetivação dos, -professores mil para posto médico

admitidos pela Lei 6032 -comunitário no, CIP Ma_,

(caráter temporário), cu..:.. rio 'KrutzS'ch; Cz$ .BO mil

jo tempo de -serviço e 'para reforma do teto e

habilitação estejam de a- telhado no 'CE Roland

cordo com a legislação es- 'Dornbusch; Cz$ 80 mil

pecífica. No Estado, s�_,' para construção e piIL.
rão beneficiados aproxl_ tura do muro nó CE Ab�

madamente 100 professo_ don Batista e Cz$ 20 mil
�

res. para hortas e' alimenta_. ,

E além destas, comunL ção escolar na EB Ilha

cou a assinatura q�
,

de_ da . Figueira.
cretos:' regulamentando I a

alteração da carga horá_

ria do' proféssor, tanto

para mfl,ior quanto� para
menor; regulamentando a

Regência de C�asse, de'

forma a incorporar ' este

incentivo monetário ao

salário do professor por
ocasião de sua aposenta
doria e. ainda, aposenta_
doria especial' aos '25 L
nos (mulher) e 30 anos

(h<;>mem) para todo pro_

Vendas de madeira em

serr�gem
ger.al e serviços de

, '.

"

MÓ,VEIS,

,Rua, São José: no 143 _ Bair,ro Jaragliá EsquerdO'
Fone 72-2963 Rua Barão do Rio Branco, '12 _ Fone 72-2487
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NAS C I:M E, N 'l' O

Ola 11 de .dezembro.
Renan, filhó Alvaro {Gi-
sele} Ewald;'- .'
Dia 17 de dezembro
Mônica Ester, filha' Wel
son (Dorly) Krehnke ; Os
valdo Neto, filho Manfred

(Rosane) Hartje.
Dia 18 de dezembr_o
Sígneí. filho lngo �o,�
ma) Gíese: Josíane CI7sb-
na. filha Inácio (Alcemra)
Dalcanale

Dia, 21 de dezembro

Douglas Ricardo. filho de

Olívio (l'erezinha) AI
drovandí-
Dia 22 de dezembro
Pamele, filha Gilberto (La
ríta) Petry: Jaquelini Ma
ria, filha Arno (Rosane)
Voltolíní: Aline Daniele
filha Luís Carlos (Irondí.,
na) Bortolini
Diit 23 de dezembro

,

R�faeli' filho Moacír (Már-
'cia) Schuster; Adriano, f��
lho 'Osnír (Clarice) Pedrí.

, Cristiano, filho Martin
(Neide) Dencker.
Dia' 24 de dezembro
Luís Ricardo, filho, Fino

(Elsinà) Fischer; Rodrigo,
filho Egídio '(Diva} Kiat
koskí- ,

Dia
.

25 de dezembro
Leandro Aurélio,. filho de

Osmar (Ivoae) Lennert;
Cleversone- filho Nélson

(Mírían) Wessler: qá.udi-'
a Andressa. filha Claudio

(Sandra) Leichtfeld
Dia 26 de dezembro
Karina, filha Hugo (Cris
tina) Raposo; RhuaI) Je

ferson, filho Jaci (Rosm.:e-
ri� Zanella; Jeferson C��i�
ton, filho Ercio (Maria
Oraci} MiriIricio; Francine

.

Roberta, filha Luiz (lva-
nilda) Eberhardt.

.

. Dia 28 de dezembro
Rubens Fernando, f�lho
Ja.ime .(Sandra) Campes
trini; Jeann MarceIl, fi�ho
.osni (Eleana) R�inhold;
Dia 30 de dezembro
Venilton, filho de Ameo
(Marli) Ponstein;' Tiago
Felipe, filho Moacir (Ja-
nice) Vercino.'
Dia 31 de dezetnbro
Marcelo ,Thiago, filho 4e
Estefano (Mirian) , Olos;
Geraldo, filho de, Geraldo
(Helena) Barbosa.
Dia 02 de' janelrõ
Dario Daniel, filho Ursu
lino (Norma) ,Hornburg.
Dia 03 (Ie janeiro
Rafael, filho Jair (Neide)
da Silveira.

Edit�l 15.885 de 18·12.87.

Jorge Lutz &tlva, e Eleo...
'nora RiSkowskt
Ele, brasileiro, solteiro,
montador; natíral. de São
Francisco do, Sul,

-

neste
Estado, residente e domL
ciliado na Rua Travessa
Koehler, 300, em São Fran
cisco do Sul, neste Esta
do, filho de Ema Silva.
Ela, brasileira, solteira,
do lar. natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na. Grota Fun
da, 48. neste distrito, fi
'lha deHeínrich Rískows-

• ANIVERSARIAN1ES

. Fazem anos hoje: 09
Sr. Adernar Bartel, Sra.
Maria Salete Rozza, Mai
con César Sehwartz.

'

Fazem anos domingo
Sr. Mário Nícolíní. Srta.
Simone Carla Lange, A
mauri César Dunker, Sr.
Antonio Carlos p.' Cordei
ro Fernandes

,

Dia n de janetro
Sr. Paulo Ruysan. Sra.
Olga, Schmitt de Aguiar
Borges [Fpolís], Landoald
José Tepassé. "

Dia 12 de janeiro
Sr. Areádio Fríedebald

,
Fischer, S�.' Flávio'Rubíní,
Sra. Mirian Wachholz
Kuchenbecker, Sr. Harry
Hórnburg, Sra. Cesarina
Araldí. Sr. Ivo Baehr('l'a
tu), Sr. Edson Müller, Ma-:
ríno Pereira. .'

Dia 13 de janeiro
Sr. Waldemiro Karstell,
Srta. Daniela Seick, em

S€rrÇl. Pelada - ES; Srta.
Edir Maas, Sra.,Edeltraud
Larsen Sc;hmidt Eunice
Zehnder.

Edital 15.892 de 04.01.88

Cópia recebida do Cartö
río de Piçarras, neste Es;
tado-
Oswaldo Sanson Junior e

Marta Cristina, Pereira.
.

Ele.' brasileiro" solteiro.
servidor público, natural
deste _ Estado, domiciliado
e residente nesta cidade
filho de Oswaldo Sanson
e Leonora, Zipf Sànson.
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural deste Es
tado. domiciliada . e resi

dente em Piçarras. neste
Estado, fílha de Antonio
Pereira e Felicida�e· Cor-
rêa Pereírà.

'

Proclamas de CasQmenlos
MARGOr ADEUA GR_lJBBA LEH:.\1ANN,'Oficial do R>:

gístro Civil, do [9 Distrito dá Comarca de Jaraguá do Sul, &
tado de Santa Ca�, Brasil, faz saber que compareceram cru

Cartório exibindo os documentos exigidos ppla lei, 'a fim
. º� se

habilitarem para casar. os seguintesi .

'

ki e' Elsa' Albrecht Risko
wski.'

e' residente na Rua Rio
Branco, 638, nesta cida
de, filho de 'Ouiríno Buz
zí e Alida Buzzí. Ela bra-:

.
sileíra, solteira, bancária,
natural de Jaragúä do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Prarrcíscc Hruschka,
798, nesta cidade, filha de
Simplício 'Freiberger e de
Érica Gerent' Freíberger,
Edital 15,890 de '22.12.87
Marços

..

Alexandra Bel
. tramíní

.

e ßse Demétrio
da Silva
Ele, 'brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Rio
do Sul, rieste Estado, do-
.mícílíado e residente na

Rua Julio Tavares da Cu-
___"':'_-"-__�___"--:----";

nha, 71. nesta cidade, fi- NOVENA PODEROSA
Edital 15.887 de '21.12.81 lho de Marcos Beltramínil DO MILAGROSO MENI-
Lauro Jung e Leonída De- e Brasília Gastaldi Bel- NO JESBS DE PRAGA
.rettí- tramíní. Ela, brasileira,
Ele, brasileiro, solteiro, solteira, eletrotecníca, na- Oh! Jesus que disseste:
motorista, natural de Mas- tural de Florianópolis, nes Pede' e receberás. Procura
seranduba, neste Estado, te Estado, domiciliada e e acharás. Bata e a porta
domiciliado e residente na residente na RQa Antonio se abrírä, por intermédio
Rua Guaranâ-Açu, em Mas Carlos Ferreira, 30, ap. 45 de Maria vossa mãe eu

saranduba, neste 'Estado, nesta cidade, filha de Jaí- bato, procuro e Vos rogo
filho de Alfonso Jung e me Demétrio da, Silva e que minha oração, seja
Herta .Kassnér Jung. Ela, Zulma Pacheco da Silva. .ateadída.
brasileira, solteira; costu,

','

..
Oh! Jesus que disseste:

reíra, natural. de Massa- Edital 15.891 de; 22.12·87 O céu e a terra passarão. -c,

randuba, nesbe ��tado.do- Danilo GQldac,her e San.,
mas a minha palavra não

mícilíada e residente. na 'Edrla sablete'l�e Borto::-. '

passará, por intermédio de
Rua Walter Marquardt. -

e,

'1' radsl eElfo, it .s� erro.
Maria vossa inãe eu hu-

127,
.

nesta cidade, filha' auxi lar e s�r� ?no, .na- mídelmente rogo ao vos

de Ottilio Deretti e Maria tural de Marípä-Palotína,
so pai em vosso nome

, Dosolina Spézia Derettí. �araná, domiciliado e r�- para que a minha oração
,s�dente na Rua.Guaraml- seja \ atendida.
fIm, 11.9, �m ';'l1a �ov�, .oh! Jesus que disseste;
neste c:hstnto, fllho de Sl-'

tudé> que peçlire$ ao Pai
gold. G�ldqcher, e �or.ma em' :meu nome Ele aten
Hoch,stem. Ela, brasIleua,

derá. Por intermédio de
solteira, atendente de' en-

Maria vossa sagrada mãe
fermagem,_ natural de La-

eu confio que minha 0-

çerd?��lis, neste E.stado, oração seja ouvida.
domlclhqda . e ,resIdente Reze 3 Pai Nosso e uma
na Rua João Sa�y Tav��, Salve Rainha. Por Graças

Ires, 364" nesta CIdade, fl- alcançadas. ,

\

lha de J'osé. de B?rtoli e �_. B.M.S.
Itelvina de Bortoll. .._''_'__..---_,--- '--__

Edital 15·886 de 18.12:87,
Elói Müller e Meralene
Nair Klein
'Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Ja

rpgU:á do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios

do Norte, neste distrito ,

filho de Edmundo Mül-

,ler e Hilda Hassel MüÍ
ler. Ela,· brasileira, soltei
ra, operária, natural de
Jaraguã do Sul, domici-'
liada e residente na Três
Rios do Norte. n.este dis
trito, filha de Geraldo
Klein e Ermelinda Becker
Klein.

Edital 15·888 de.21.12.87
Cópia recebida do Cartó
Fio de São P�lUlo-SP.
Ildefonso Dalcegio e AIi

,gelina Tereza-de Souza.

Ele, brásileiro, solteiro,
supervisor, natural de Bo
tuverá, neste �stado, do
miciliado e residente na

Rua Erwlno Menegotti,
599, nesta Cidade, filho de
Isidoro Dalcegio e Ana

Dalcegio. EIra, brasileira.
solteira, professora, natu
ral de São Paulo-Capital,
domiCiliada e residente em

São Paulo-Cápital, filha de
José Maria de Souza e

Lydia Tormente de Souza·

Diél; 14- de janet_ro .

Sr. Lúcio de Aquino Ma
chado, Sra. Dorot,hi., Ed�a
NicoliJili (Curitiba), Sra .

Onélia Müller Ersching,'
Sra. Adeli!l'la Mann Pie-,
truzza, SF..Bertoldo Bau
mann,· em Joinville. Sr.'

Egon Hoffmarm, Simoné
Hornburg,

Pia 15 de janel,ro
Sra. Zélia' Rengel, Sra.
Maria Madalena Weiller, Editar 15.889 de 2H2.87.
Röder, Sra. Renata Bach- Arlindo ,Buzzi e Waldete
mann, Sra. Maria Pirmanh Maria Freiberger' .

Cristofo)ini, Sr. Leopol- Ele" brasileiro. 'Solteiro,
do d� Cosia, Rosa K. Vi- auxiliar de escritório, na

eira, Sra. Gertrudes -Bra- tural de Doutor Pedrinho,
atz, em Joinville. neste, Estado, domiciliado

E para que chegue dO

conhecimento de . todos,
mandel passar o presente
Edital, .que será publicado
pela Imprensa em Cartó

rio, onde será afixado. du

rante 15 dias.

'ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela intercessão de Santa Clara, o senhor to-

'dö poderoso, me abençoe e proteja, volte para
mim os seus olhos misencordisos, me dê a paz e

tranqüilidade, derrame s�b:re mim suas graças e

depoiS' desta, vida me aceite no céu e� compa
'nhia de santa Clara,e de todos os santos, em no-

,

me do Pai ,e do Filho'e do Espírito Santo, Amém.
,

Fazer os pedidos a Santa Clara, 1 de negócios e

2 impos:>Íveis, rezar 9 Ave-Marias, mesmo sem

fé seus pedidos serão atendidos, reze cl 1 vela
, acessa, e no nono dia çleixar queimar, pubncàr,

no nono dia. Agradece
'

B.M.S,
"

o e s p' a c ban I e' L ú c i o
"

ENTREGUE OS 'DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS Dl': .QUEM LHE OFERECE O �UiOR
EM ATENDIMENTO.

'

FUNCIONA' JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGtJÁ- AV. GETúLIO VARGAS, 26 - F.oNES: 72-[261,
12-2018

'

AGORA' TAMBEM EM fRENTE AO FORUM. ",

------

/

'-
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'TG�Meia- M!C�!!���!�ti_
,

,

� ,- � �- , CII,CI va aprovou em sessão ex-

"
' traordinária! o' .projeto

, <; - ,
" t '-,

, _. : -Ó:Ó,
rr

_c de leí 292/87, que trata do
RotilrlanQs: ",Un1dos para: serv�J;, d�dlcados à p�, "limite de faturamento a-

FELIZ,'ANO NOVO !nuál 'das microempre$is.
,

Co� ,�esta: �diçãö inic��e o segundo semestre -;

para gozo de isenção de

do 'Ano Rotárío 1987J88, e aproveítefnos a opor., rCM. A' aprovação' é re.,

tunídade pera desejar aos Rotarianos e Iemíha.; sultado da interferencia
res do Distrito 465, votos de um Feliz AnóNo., da Fecl,era'ção 'das Asso.,

vê, cheíó de paz .eAmor, disposto para rever 0: 'ciações' Cpmerciais e In-

Plano de Met� de cada .uma das Avenidas de dusti'iais de Micro e Pe-

Serviço, afim'de que, ao final do ano rotário es., quenas Empresas ..de ,SaIL.
rejam atendídas todas as propostas de cada, clu., ta Catarina juneo ao Go.,

be rotário.
-

."

'

v:ern0 do c Estado. p�ra
MENSAGEM bo PRESID'ENn, CHARI.t!S c. que modificasse o estatu-

,

r: C. KELLER .' to da mícroemprese-. que
Todos nós' rotarianos temos o potencíal de ín., .para efeito de -ísenção do

Iluenciar a opinião pública.' Devemos procurar ICM, est(l.bêlecia o fatu-

Iazà.Jo cada vez melhor! ramento ,anual de 10 mil

,PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTfl OTNs. tomando como ba-

O Rotary Intemacíonal" tem encorajado os ro., se o valor 'da OT� de ' ja-
tarianos a ínformaremcse a respeito de todos os neíro.
aspectos de problemas 'relativos ao meio ambí.,
ente "através ,ge programas de Clube ou por ou.,.
tros meios. Para fazer frente às necessidades de
suas comilni<lades,' os. clubes e distritos rotäríos
de todo rj mundo. têm desenvolvido uma varíeda
de de pfOgramªs e projetos relacionados com'o
meio ambíénte.

'
'

Roteríanos de todas as partes do mundo doam o

seu tempo, - seu dinheíro e seus conhécnnentos a

projetos de limpeza de rios, reciclagem de artí.,

gos de vidro e alumínio, e outros projetos .. de
melhoramento do meio ambíente. Tudo isso é Ieí.;
to como parte do contínuo programa de presta.,
eão de serviços 'de Seus clubes pari} a melhoria

, da qualídede de Vida em suas respectiva comunL
dades.'

.

,i!ii:: ...�.>!li>-'_.;j ..... ;.,;;;�:.�"'""'I 'I:_�"";y " �,

Em conseqüência de uma prolongada e devasta.. '

dörã seca rio nordeste do Brasil. os -rotarianos
do 'estado'de . Pernambuco se mobilizaram para
poder providend.ar a construção de poços' àrte_
sianos em áreas ao redor do Recife.

'

À leí. que:modificou o

estatuto da' mícroempre.,
'sa leva o número 7.177/
87 e' Ioí publicada no Di

ário Oficial do Estado de

30.12.87. com efeito re.,

troativo para todo o ano

passado. A míormação é

tranquílo. pois. para ßO�O

do presidente ß'a AMEVI
<le Jaraguá dó Stil, PatHo

qorláni_ adiantando <lUP.

foi uma conquista da ela!':

'� e que 'o mícroempresé
rio pode. doravante. ficar

da isenção -de reM,' e li

mite de faturamento a_

nual serã atuaH'7:ado de

äcordo com a O� men...:.
.�. \

,,','
",'

,
'

Artesana -

,"o f'

Arte e. Artesanato.t'

"

Artesanato confecções _ jóias !>ljouteriasbrinquedos

perfumes _ f9to e som.

AY. Getúlio Vargas 5�6 _ 'Sala 1 : Jaraguá do Sui
(dl'JeXa ao Supermerça<to Rlachuelo)

o 'N a'gora corrigida' mensalmenle
sal.

I

"

l�te _

de faturamento po-
Com base na' OTN de de chegar até Cz$ 474

janeiro, por exemplo. o mil.

:CEF abre inscrições para CODcurso-
A Caixa Econômica rupá e' Itaíópolís. presta.,

Federal 'mantem abertas "rão provas em Joínvílle.
desde o. dia 5, até o día . que é o pelo regíonal das ,

14 de janeiro, em todas unidades operecíonets,
as suas agencias no Es- Do programa- oficial do
tado e. .no Pais. 'as inscrL Concurso. consta língua
ções pata o Concurso pa., portuguesa., matemãtíca,
ra Escriturário Básico. nível intelectual e prátí.,:
com salário inicial de Cz$ -ca de serviços bancários,
12 mil maís é).S vantagens que compreende:

.

'Q.-E>çÕes
concedidas pela empresa. de serviços ba:r:iéário$. .no
Os candidatos deverão ter ,'ções de contabílídàdê, e

entre 19 e 29 anos, (29 noções de mercado 'fi�an
grau completo e pagar cetro. ,

taxá de Cz$ 600.00. Em Jaraguá do Sul. as

Os inscritos em Joín., inscnçoes estão abertas
vrlle. Guaramtrlm, Jara.. na agência da Caixa E-'

'

guá do Sul. Mafra. Rio, Ne conõmica -Federal. na rua '

grinho. São Bento do Eul. Gumercindo da Silva POL
S?O Prancisce do Sul-Co- to.

I
"

ta (Campos Novos), Ira.,
'cemínha (Cunha Porã),
Santa Rosa do Sill ($Ó1'IL:,;.
bri(»),Timbó Grande(SoIIL.
ta Cecília), Urupema (
(São Joaquim), Serra Alta
(Ouílombor 'e' Celso' Ra_
mös (Anita Garibaldi).

'Criados 14 ROV.OS ·munj,cípios em SC
A Assembléia Legísla.,

'Uva. na . semana do natal.
derrubou o veto imposto
pelo 'gove:rnador do. Es.,
tado à criação de 16 no.,

'Vos municípios. deixando
de aprovar apenas dois :

Forquilhinha (Criciúma) ,

que 'é a' terra natal do

cardeaLarcebispo de S�o

Paulo, D: Pàulo Evaristo,
Arns e' !tapoá, pertencen_
te ,a Garuva .. Assim, 14

'distritos passarão a par.,...
tir ' deste ano a ml1nicL

pios no Estado. elevando

pàra 213 as unidades miL..

hicipais catarinenses.

Os novos munic�pios
,
são: Iporã do Óeste (Mon,
dai). 'Apiúna

- (Indaial),
Lindóia do Sul (ConcóL
dia e Irani), José Boite_

aux (Ibirama). Uni.§o do

Oeste (Coronel Freitas).,
Doutor Pedrinho (BenedL
to Novo). Vitor, Meirelles

(Ibirama), Abdon' Batis_

:==lÄRÄGuÃTURISMO

• Passagens aéreas
(nacionais e intemacionaisl

� Passage,{s rodoviárias
•

• Reserva de hotéis

. Agência ·de Viagens
Rua Epitáclo Pessoa,464.fQn8n·0977- TeIex(0474)341
,i 'JÂ'�GUA Dó SOL - SANTA CATARINA

• LocacÕ8S 'de veículos
.... '

.. ;.

..

I'

Vilrines :

MenegaUi vloce
cAMenegotti VeíC1,llos ,

foi a' �mpresa, veßced0ra
do Concur�o de Vitrines,
instituído em dezembro
pelo Clube de' Diretores '

LOjistas de Jaraguá' dÚ
Sul e do qual participa_
ram 16 lojas. O c'ontur
so objetjvou estimular �
decoração natálina inteL
p.a das ,l<;>jas. A premia_
ção _- troféus _ foi entre "

gue 'Ílo dia 22 passado �
- vencedora Menegotti· Ve-,
iculos.

_ Confecções Sueli
segundo colocada e HeL
mes Macedo terceira co_
locada.

o julgamento coube ao

presidente. da AClJS SL
golf Schünke. aó enge_
,nheil"Q . e .��cretáI1.io de
Pian�jameÍlt(f " , 'Aristides
Panstein e:a 'ditetbra da
19ª' UCRE. Rosemeire Pu
ccini Vasel.

'
,

LEIA, ASS1NE,
ANUNCIE E _- >

DlVUlGtTF NO

"CORREIO DO POVO"
FONE 72-0091 "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.' :: �pé�., tioia.ée; '.lr� �'''' eo�". , , .

"""udu e cord...
.

.

,

Em 'rente i 'ábrlca. _ Amplo estacionamento..
;.:, .

% ••11",,;$ "'ehe MP"? S? Ua' pl . .

,·Spazia -. &_� ��CiaÍl Lida.
sStltAlUA E SEa'VlÇOS Di! 'l'itATOR .:

Madéirâ*. paJa cõnstrução e' sel'Vi�os de trator '

(jQ1 profissi01'1ais altamente espeCializados; .

,Rua Joio Jralluá:rio Ayroso, 1'" _ Jarapá B...

querde _ Fone' 72:'Q3oo .... Jafa� do' Sul .....: SC;,

11'e.'.. F\.'
PÉRSI••••• 801- • ESQ. DE ALItMINIIJ "I

PERFL'EX
RUA JOINVILLE. 1131- JARAGUA DO SUL: sc

I'QNE: C04711 noIII6 .
. �

Pêtslalias- borizontals' e verncaís,
box para banheíres, .'

. -_

í1lvts�, toidos, pcjrta,s sanfoJladils, esquadrtas'
e cercas em aíumínto.'

. Coúsulte-nest Pone '72;:0995;.
"

,ES<;mt:()RI<;> JUR!DICO' ,
. "

José
" AlbertO Barbosa

Ilexa:ndre DeUagiustina, Barbosa·
Á o' Y Q ç J\ I) o S

,

Rwa João Mlrêätt':' .�. 1·3 ...., 2<1 andar, � $41a. 204
,

Jaraguá do Sul. .

. ,
,

..,.

ELETROLAR·,
.

.
.

"", Comercial . 'de 'P�ças lted'I._

_.
ASsist�tJda . técmea em máqurnas de c:;ostur;a

mdustrlals e doméstloos,· peças, acessóttl)S e..ap-:
.

lbas eru getal. .

. .

.

Of-en::ce também assistência técOIca autorizada
(":ru apa(.f: lhos Amo. 'Walita," Bti�anta! . Black

.

&1

Decker. faet. GE, EletrolU, FaBle, Pandora; For

am Lver,' aiérn. do. IJlais completo estoque de pe-
çala e aceSsóriQs.

.

Av. Mal. Oeodöro. "309 .... Fone 72-2200

.fárªgúá dn Sul.S�
� ..:-__ .. �_

.

_ __:,_.._ . _,. _ . .,..-..z--,�_

5 U B,A
",,-

NA H ON D A
h",

..:::.._-

,

,

CONCESsIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MaRCIa DE Motos, ASSIST�CIA TÉCNICA

. ". E 'BOUTIQUE BONDA-WAY. '

EN'TRE NESTA· H ON D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILÖTANDO A suA. MAQU'INÀ:

" Rua Adélla F�el!, 239 (Rodovia, BR .280) ,""

.

PoDe 72-2999. _ Jaraguil do Sul :- SC.-
.

"-.�, ....-

-

".

Sindicato- cios - TràbalMdoies, nas Indústrias I'idI.,-" h· •••� Meoanlc:at • � Ma�" El....lcq �I�,a " IS., l�_'. daraguá do,âul '.- ",

'

- ,y

�i��j��=�:��g���RIA". el 81: ',I·/�?'
,

O. presidente dp-, Si.ndicato dos ,Trabalftacfa-' ,'-
"

'.'
'

r.és nSS"Jlildústrias Meta1úrgicask Mecânicas e do, O ,lBGE divulgou a ta-

Material Efétrié& de. Jaraguâ do'Stil. rto U$'O' .de : xa Oftc.ial de_.inflação éle;
,

suas atribuições, convoca os trabalhadores das
.

dezemb.ro: ,1-4.14%:'A' ,vâ:"�' i
empresas !WEG Motores' IVa, WEG Máquinas s/a, riaçã9 ac�úlada dó rn;

,

WEG Acionamentos sIa, WEG, sIà. todas estabe-
. díce

.

de Preçoá ao:'Con.::,.. I

lectdas nesta cidade
.

de Jaraguá :do Sul para. se suJIli.c1or (IPC}' atingiU' nö.
reuntrsm' em assembléia' geral "extraordinária no ano passado '(81), a taxa

próximo dia 17 ,(dezessete) de Janeiro do .ano em hlstórtca de, �65:96%. Os-
curso em sua sede social a rua João Plantnscheck depÓsttôs ;-feitó' estE! mês
n," "157 nesta Cidade em prlmelra chamada às' 8 ". em cadernetas de pou.,
hofas COm quõrua legál .ou uma hore após com pança deverão render 14!
qualquer número de- presentes no -rnesmo loeal, 7107% .. A Obrigação

.

do
pará deltberarerrr sobre a seguinte ordern do día,

.

.Tesouro 'Nacíönal ,(OTN),1 .. ., Apr�ciação .

e \lotação por escrutf- a: partír-do dia: 19 de la._
niá- secreto da proposta a ser apresentada as .. neíro passou para C;:z�' ,

€imptesàS SURra cttedas no que diz "respeito ao 596,94� 'Os contratos' 'de
trabalho nó sábado. .,.,.. .

- aluguel com 'correção '. a.;2 -.,. Autorlzação para a Dtretoria do sm-
nual, que, vencem .ein ja:::.. '

dlcato proflsstona] negociar Com a diretoria .das
neíro Iírmados durante o

empresas a redução da, Jornada .de trabalho em

dia de sábado. Plano Cruzado, serêo re.,
3,. - Autorização para .a Oirêtoria do Sin":' . ajnstedos à base de 461.

dtcato pr()nssional para em caso de . .malogro
\

das. 03%: ..bs· _ éÍluguéfs contra.,
negoeiações

'

deflagrá,- g.reve ge_rä,í ou parcial: ou ·tadöS'ãntes-do Plano' CftL.
qualquer �óu;tr.a· medida cabível. ',. ,

zado. 26m ,cçlfreçãb �nti�i;'
.'

Lu' Ca I 8 ..... ..-.. sdtterão,.. téaJ·üst�,_. ·d.e -228. :,'-. IZ, .ros �..a.- . .

presidente 690"<;, já ös aluguéis se.,

-Jaraquá do Sul, lSÇ,r04 de [arrelrö de'1�8
. 'mesttais, -�til. ambos Os

:-======;;::;::===::::::;:=========-
"

Cfl,C:O�. terão fea;tisté 'de

,1' Jõ�!������i:��i�inéàt
_'C'.- O,,"n'f.e.c;:.ç'O.·,".".e·_'�.".... : \vu.lgacià,p�ã( :.dézembro.
. ,.' . ..'

de 1,4.14%, i�plic,a., ���
'. pru'da nq pqder �q_1J..isitL

. vo, -somente ,.no mês de
�eze�bro, ,de. :�,95%, já
qu.e ossalários estão., sen:...
'do

.

corrigidos . ,este
.

m�,
'pela unidade

.. �e. referên..;. ;

'. da _ße "preços d� 9.19%!
De outIa parte, � 'partlr

do dia 19, (i) Piso Nacio_
"

nal de '.Salários (PN�}' foi_
elevado para Cz$ '4.500.
00, reajustado em' 25% eIIl

relação ao piso anterior,
que erá de Cz$ 3.600,00. v

. O Brasil entrou em 88
.

com perspectivas nada
animadoras em sua eco_

nomia, apesar de sempre
haver "esperança" de dias
m·elhores. No Ministério'
da Fa_zenda, que dita as I

nonnas ecó�ômicas na._

ciönais, o preSidente Sar_

ney . .confirmou o nome de
'Mailson.N6bregal -'-

. "

Kuki;
"."' f

.'

'POSTO DE VENDAS JUNTO,A FÁBRICA·

Rua' JOlnvtlle n{} .1400· .... Jarag.uá do' Sul.sC�; ,

ESCRITÓRIO DE' ADVOCACIA

'Rubem .f,oosecä
--

Flexa
Aristides, -lftolar'

.

.
.

Advogadüs
� _-

Questõês de _lerras, inventártos; -separações, : di·
. vórcios, direito ,previdenciário, direito empresa·
daI, direito trabalhista, civel e, cr�lnal.

-. _.�

tua Relnoldo Rau n{} 86, 1-;' andar, Sala 6' (andgo
Ça�t4rlo . �e Registro de Imóveis).,

. Para nós, seguro. nãO é -só garaotia"de riscos
,

.
_"",

. - - ... , • -',.e .'

�'. S_eguro é
.. PreslaÇão de Seniças ...

',' .�

_",

'_
1

'.

'"_::- -_, -.;;'- ��'
.. ',.'

...

:C,onsuUe '.. ·18S
!: . �'-'

...;: ;;;'
- �

\ -, �. '.$::.e"g u:r tt,s: .;�';",' A. G a r c,fj., _'"
"

,1�ua Ex�dJcionát-t0 GUIQercbl40 .4. Silva D' 90. I' andar, Sàla 2
, ",,"',f, ..- .,:: '�Jle;'1�-J788!,_ Jaragú do S'_Xi" ,,'i :':.,' ',"",". /
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,EQUJPAM!!NT0S PARA' ESC!U+OR19
'

.. "_.�:
_' " ;

R\Iél 'ven��� ck 'SUva Porto. n� 353
"

;� "

'

.. eAUReA. . MUll.ER GRUBH�". ,filbelii'
dei Notai CI UllC&At GCI 'ro� Oe 'lnUJ,u. Qa; U>waê�
"_ ·"at.aua do- �"&tado öo S. (;a'.na., .11& iorma .�

,

... 0I0Ç.
" .,',

.

,

r:
" 1:'_ '-'&,OC,L .. L� ,*U&&U�. taWö' ..awu.

.
""'1õiiIl .._

..� � �,i:�. � I.UUU ...... ''p1U�_ \I'" ú..�.... -'M.....

,Agemir Roesler, Rua, BR:· 280 Km 63; nesta _

,\.-:nsuàne Hornburg .Schoenreiuer, Kio CeHO .L,l,

A.�,;'" !\.V.cana!'ui.Pô� nesta ... Pabnce Aru. ue

L.lmento, Kníess J\.11ting, Rua Prer. Jose. -neuer.
',,:l44,), nesta ...:. Pecuíarra Rancho Bom, uda., .tlS

,

tl'acta Rancho Bom, .sn«. Schroeder _ FláVio �la:'·:,
neun-.�ua :WÚ.le Guintoc, sn;, nesta: ; ...; bIsana:

s'�ransll,orte� ,Çom�, Ltd,a,:.Sta. LUZia. 'Km 14. fies_.'
ta _.rie�berto SçhWz, ,Rua, Aguas CiMas. 'sn,,_
,a.c·, ;.Weg: Màquinas S·A·; nesta: ...... JN Lonsu1tói:la
!-tda, Rua JQa.o:Jv1arca,tt0 13 ou 408 , nesta � Jo_'

sé Kienen, R�ncho' ,Bom, s·n'; .... Schröéder _ Jos,é;"
Cláudio Sta,hetm, ;José 'bmmendorter; '1643, 'r'
nesta. . ..,. ,José Eduardo Assis, Rua,LH· 'lrigölaIL.
dia, nesta _ KM Com.. de Peças e Aces. P/' Veics
Ltda.• Rua' Alb�p, S. DumonL 595:., ,nesta..;..'

.

�LaurentiaQ /Çamit�;,Rua, Sant� 'Luzia" nesta _ Lo.:..
;rival Gumz, Rua Felipe Schmidt. 181, Corupá _

l.úc;ia J:�nlÇ,E�, ,
Rua José Teodoro Rib�ro, nesta,._,

,Mafltarla" A:ndi�sa-" Ltda." Rua' Morado" '. Pradi,
"

nesta _ Norpettö S. EmnJ:endoerfer, n�st; _ Re_.
"

nato Mokwa,' TUa dos Monos;:; nesta .� Seriqua_
dros pl Ind. TêxtÜ, Rua Pe. Alberto Jacobs, 194
�nesta ..: Silvio Gomes, Rua Equadot,' 33, n�sta: ..:..'
Wigando Meier, Est.� Gatibaldi, nesta·
" c, :WJUO OI: :QÍ� OOVeGOI'ca,,'oào' . .toram -cBQ()Dtraoo. :�.

• ou lO r� • "iai a Qovida iDUmaçãc,'tu PUf
ÜltormédJo 'ÓÓ',;PRMll!l�'� put.'que OI melàloa éom
:Pareçam ,� �ri.o, ," .Rua AnlH Müllér, 11;' ao
:prazo da iei' a . fim de üqíJJdar o .-u d6btio. oU eotãC.

, oár �,pot _,o• faz, .ob ,.,.. de/lII'cm OI referi
'.IOf tftuloe proteatadciI (Da for'IR' 'da lei. ,etç.

.

"" "o ,"
tH/Jar�á do "5111,,'07 de janeiro'Q,e '1988.

; Aure. itdàlJer, Grubb. _ Tabeliã de Notas to:

.)fici&l
.

de Pr� de TIculo. • Comu'oa ,de l.do SuÍ ,

.�� '.,
.

.

.- '.

: Ruá' ioão',' M..a,iê'aft,Ô' �ó "131, sara:. ,3.0S,. FOne
Foné� 72':2875 .� EdÍfició 'nomihgos' Ch:odfÍlf" _

�a�agll.� d� ,S:ul-SC�<"

J. Escritório Contábil Garcia
escritas fiscais· e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Mlcro:'Empresa

,

"
1.":� _

-'. \0

."."t. ';�' .• ,

[ Conüra a eficiência d� no�s .;:8eJ';YiÇQ�' :, �
.•

,�

a�ua Bario. do ,Rio Br�oo, 168 � Fone: 72-0695
F

'

.CORREIO 00 �O .: --','" ',-

." .. -...,....-----------------------------------

'�-,�--.-� --=�.---�-,., �- '-O"b'r'a'
�

s -"&-;_-:--lftar�s-"-�-�-'-"-
....-:" ':-;�', ��. �

t -;" _ : ".�.a lU· .,': ..

_ ,. '_','
' ,

" _

'

..1... ..' '.,. fERDIN� PISIm. " i- ::;

_ �Pr����JiTleçar.,bem,88,�re- dar, ,anranjaram aquele atI:"" tunidada :de trecar todo',
_gts�r�m� �qui, inp�l;)qs" p�� re'g�o. ç0lTJ:: .o" PFLt 'qlJf) deu muedo ape�do a esse,
ohoradqa ag'rad�ßiRle.r.rtos a Iuz à tal Aliança Demo- prattotlsrno - isto mesm(;j:"
!a, tedos ia�eles que;, aos

'

crátlca, e o turco [oi pras, pra . �d� . prato1t tlotlsmo.
. enviaram -eaftõe� e brindes ealendas. ,Naquele arreqlo, que está ar, prinQ.ip611-
pIO Natal. paseádc, Nosso Q Sarney era o bom, o po- mente na tal de Oonstítu
emocionado .MUlTO OBRl- lítlco calejado e experlen- lnte, (?,??l
GADÇ>••� que 1988 seja te, "the ri��h' rnen J� .the A Assoc�ão Comerciai
P.8ra to.dos. um ano

_

real- rlgth ptace .�
como ql�lam, esta dletribulndo aos es

mente �OM(e PROSPERO. os ,Ingleses.-,E os amerlc�- crttörlos de contabllidade ,.

- �. --;. � '--. : .....;. "
.

�os também, Maao destl- e às 'empresas, em gér:-'ál,
,

� 'P;Ol.S � isso! ,D�u n"A no no� arrebatou l'�ncre,.. dos
_ rnurucrpíos de . .)ara- (. '

NO�lcla de .terça-felra qU,e do. E tiveram de dar posse guã, IVJ:assaranduba. Coru-
a IK.O�bi, ,?M'ii094, da ti�- ao �ice-Pres�dente SarnéY ..pá, Schroeder e (;i�,arami
-cretapa .oe Plane�ament� P�r�m I.he 'Impuseram o rim, o seu primeiro 8.0 1 e-,

'

da r'refertura de Jaragua' MInistério do Taucredo. tim Inforrnativo .. deste ano
do ·Su[: foi vlsta trafegando -sobre o qual SarneY não -que chama a eteação Pár:�'
na Prata. de E.nse�da du- tlnhe autoridade, surripia- as alterações havidas no

rante as festas natalinas da pela santíssima trlnda- funcionamento da Junta
. e de Ano Novo. de paulista; santo Ulisses, Comercial do Estado, que,

,

t:'ois' nao e, só, não! Dia são Mario e são Fernando voltou a adquirir autono-
26, nove e rnéla da manhã Henrique, se é assim que miá adrnlstrativa através

ultrapàssamos no ,ikm ö2 se dtz.;
'

.

de Lei sancionada pelo Go-
da B�, 101 O ca{l'1.!!1h�q CM 'O arreglo nunca funclo-

I v�rnàd()r Pedro' Ivo Oarn-l-
0013,' também da Prefeltu- nau, porque faltsva. auto- pos.":

'

r,ã Niunicipa� de' Jaràguá ridade 'ao Presidente. Sai AleIta' o' Bolétim dá
cio' Sul, Garregà'id,o� uma Ministro, entra Ministro, ACIJS p?ra b ,seguinte: ai

mudançâ. O motörista, Ílwenta 'Plano disto, subs- parti.,. deste mês de Janei'"
mUlto

� gentil n, 'até acenou titu·i pelo�Plano, da quilo, o ro, ,as .taxas e emoiumel1l
pará nÓs quando reconhe- País foi afundado na infla- tos devidos por atos de,
eét.i nosso carro. '

. ,ção incontrolável. I; agora Registros do ComérciO:
COmO!e minha senhora·? que 'a incompetêncj,a dos autenticação de lcivros, re- -'

Cômo . é isSo ide governo próCeres I peemedebistas gistró de �mpresas, etc",

transpa,'ente'?,' ;?'ois .

olhe, co�seguiu_ coloc�r (> .Brasil devem, ser� recolhidos ;::10
\ achamos que ,é issQ .daf, m�ls um� ve�' a" beira �o BESC" elTl.�;..Documel1to de

,.não? A Prefeitur.a, ,esteve abl�.rmp, .os tals deram as Arrecqddaçao '�o Regis,tro
fechadä áté O di'â '06, 'des- de Vila: DiO�o,'_deixflndo, o do IC.O!)l�:ciO - DARC". à
de 'antes do Natal, .mas abacaXI, na� ma?s do Sar-

. �onta da Junta Co ll,1erc.l.aI
seus 'carros e camilihões' n()y qU13, lai, esta Aret�atado que consta �Q citado, 0;9:-'
trafegam pelai: cal'lregando com?� �ncomp�t�ncla p�r- cumento, e �u� �á está à

veranistas � e . mudanças. s��lflOa?a, o vllao da: hls- ven�a,
�
nas IIvr,arlãs., DeJ";,

quando' öevianr estar esta- t�na, cUJq. man?ato é. p!e- sa �or�la aS,empresas n.ao

'c'on do
.' .

cl
CISO castrar via elelçoes mais de._vem usar o OAR

I a s nas garagens a d' .. ",' .

'd' t' , é �d I Ih"'"
muni'

.

l'd d' T'd; 'à Ire�íl", am a.es e anQ; se-, atrav s o qua reco Iam, �

I' ICIP� I

I
a e. .' u o � gundo proclamam, ,alto Ie taxas e' emolumento� à".

c �ra�. c aro que os co� bom som, conta da :Secretaria da Fa-
tr:lbul�tes paga'llJ a gl8soll- N'ão morr�mos de, amo-. z�ndà (lo iEstarJo., .,'; , j :;,��;.�
na, mmha senhora...·

.

res� pelo Presicfente, Mas' O ti-túlar ,da coh,ln:a!, :qu�;
Qúe lpars"s:erá e:ste'? O

-

a eleição aue se dev.e f2- tanibem ',á
'

o :-Secf,etáttQ ,

_ ,

' zer" de préferêp,'r.Í,31 no mês Executivo da ACtJ$: 'esta'
Ta�cr_edo nao 'ganh�ria a .que yem. é de ,Presiden�e lá diar'iame,nt-e�pàia �áct�-:
elelçao do Ma�uf, SO ,com a Prefeito e Vereador, isto reCer as dúvidas.a resp�f�
os votos, do PMDB. Var é, dar, ao povo uma opor- to.

.,

, ,

--'----:--t"-:...;-";O_----:-:''"'''-'-- -;..._
.

....:....----..,...:... .;.____... -

..

�."_.,............;,;;..,»1
··1 �.�\\.. ::;

�--���--�-----------.-�------------�_..,.��--��--�

"

. Para Vo.cê ter bo.às férias, "

Õ seti Chevrdi�t tem que"estar'reVi�ado..
� para vi:>eê ter férias'melho.res-aiItda,

. _' a ElllI!.lendõrfer Veiculos faz ã revisãº
cpmpleta. do. seu Chevro.let agora
e Vo.cê só paga na volta,

,

"

,Férias cQm dinheiro. no. bolso.
I! Chevro.let revisado
;é .cóm � ,Emmendörfet...,

.. 'ßoás férias.·

A Emmendörfer faz ii revisão
"�completa de i,�eu 'Chevrolet:,agora..
E você só paga depois das fé.rfa� ...

" ._ , .•.,,: ' ..... � ",;: ... "i.

", ..

:-: .' f .,.�

._-.. .0'

.,. J
. 1 '

EMMENOÖRFER VEíCULOS
Rua Mal. 'Deodoro, 557 - Tel, 72-0655 ..

Jaraguá do Sul SC

, .. ','
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LEI'l"WORT: "WIR SC� war der Unke).,. .dem sie
Esta nota apareceu no, tro

:

.na RepúbUta. que é ·'�contas ao MEC das ver., REIBEN EIN WBNIG lN" gehoerten-"
'

.,' �""
'matutino O ESTADO .no da regíão.Ouem se habílíta bas recebidas nos últL DEUTSCH, ' DAMIT DIE UB der+Chrístenlehre la.;

apagar das luzes do não à esclarecer o essuntot :

'

mós dois enos.. Ó, que 'pro., ' ERERBTE MufuRsp�' esst sích der Pástor die

muito comentado ano de Tem macho nesta terra, vecou um, novo recuo às CHE NICHT IN VERGES .víeíen wunderbaren HeL

1987. "Falando anteon.....' tchê? exígêncías de Macieira 'SENHEIT'GERAETI�'
,

'lwígen ChrtSti aufzaeh _

'

tem (isto é, 28.12.81) em X _ (guardem bem .este ,no_

'

Die 'Red.,tton ,len. Die Antworten kom.,

Florianópolis, .o díretor., Júlio' Cesar é demitido' mel)'. razão da ""gota dr men rasch, 'von allen Ste_ '

geral do DNER, Antonio por não atender' cunhado água" pau a dispensa do GRUESS� AUS SÃO PAU. ten:

Cánabrava. assegurou que do presidente. i;Ao con., cargo do catarinense que LO "Die Aussaetzigen mach.,

a BR-l0l não será duplL testar velhas práticas e confirmou o' pedido de "Ein gesegnetes WeihnL te er reini" _ "Die BliIL
cada no próximo ano.tea; propor nova solução para verbas para beneficiar o cbt�f�st und ein gluecklL _dEm _

sehendi" .r: D!e,Gicl!
te que estamos vivendo, atender pedido feito por Sampaio Corrêa (que de ches, gesundes Neues tbruechigen konnten wí.,
sem muitas asperançaãl]' Cláudio Macieira _ irmão vez em ;quandÓ pintá

-

na Jahr wuensehen 'wir. ni; eder laufen I r, "Den

em razão da inexistência de dona Marly Sarney e TV. nos campeoriatos co., nen. Lahmen half er auf die

de recursos ftnanceíros assessor do Presidente da lorides da CBF), não re., Moege "198$" uns den Beíne I '\"
r

-,

para tal fim. Também an., Repúblíca.i, o secretário velando em" detalhes" a Frieden' in der Welt be., 'Nun íst's still. der. Pfar.,

teontem o programa "A de Educação Física, e Des
'

sua: demissão; dizendo a.; wahren und uns àas Ende rer aber vermisst noch

Voz do Brasil" transmL portos do Ministério' da penas: "Só espero que o
-'

der wirtschaftlichen Not etwas. "Und wa!l tat pr

tíu declarações do mínís., Educação Seed/Mec. substítuto tambéIíl dedL in unserem Land bringen. mit den _Tauben?" _:.:'Die-
tro dos Transportes. a, Júlio Garcia. acabou sen., que sua atenção ao es., Mit herzlichen Cruessen. liess er fliegen !" ,

quem o' títular do DNER do exonerado e.:. a porta., pOIJe não.....,profissional, Ihr Rudolf Hirschfeld und Aus die Zeiten wo Kae.,

está subordinado. segun., ria do ministro Hugo Na., 'prínclpalmente no .mo., Frau Gerda".
-

semodel noch ins Buero

do as quais encontracse poleão já foi publicada' mente em que já defíní., Da wir schon von einer arbeitete. ",Sc"i sagt' OL
em .estudos, para sxecu., no Diário Oficial." mos verbas - para o Pro., "Ecke" sprechen.' ersche., tomar zu 'seinem neuen

, cão em '1988, a duplíca., Macíeíra. explíca..se. que jeto SeuLe8. No maís. ínt dieser Nummer eine' Lehrling. _�'erst streichst

ção do trecho Curitiba., ria uma, verba de 180 mil são coisas da política", ,LUSTIGE ECKE: du die beiden Fenster daI.

.Ioinville. da ,BL101. paus pera o clube de fu., disse ele. ,
Fritz, aus Garíbaldí. stL ,EI' geht .íns Nebenzimmer,

Ora. se a coisa fosse para tebol Sampaio Corrêa, do pois é. após se acreditar ehlt Vaters Gewehr und- aber schon nach 10 Minu

para valer o sr. Antonio Maranhão. O .dínheiro. se., nas intenções sérias e
kommt .abends strahlend ten steht derLehrlíng ne.,

Canabrava teria que. o., ria destinado para a a., responsáveís do palácio nach Hause. - "Ich hab lOen ihm, ,"Die' 'Fenster -,

brtgatoriamente, ressaL quísição de equipamentos' do governo e� depois que drei. Enten geschossen! "- sind gestrichen, sagt ,', er.
tar..esse detalhe. De du., de ginástica. recebendo se mostra a impossibiUda_ __Wllde?, fragt der VL "soll ich auch die Rah

as. uma: ou alguém está de Júlio. correlegionário de de atender um pedido ter verdutzt. _ "Nee. wild men streichen?".

mentindo. ou o fato reve., Cidra, ou melhor. Macie., descabido, põe_se - um

la um, choque. flagrante ira, informação de ,aue ínsto no olho' da rua, pa.,
de informações, demona.;: não poderia "distribuir ra contínuar a vigênda
trando a completa dessm dinheiro para clubes. Me., das safadezas 'e A, ('()rrup�_,
tania existente no gover., cíeíra=não gostou da res., ção da administraeão-
no federal." ,

posta' e insistiu. chegando Por isso -rrue se ,-diz, mH�

E depois' dizem que nós ent"io. a
-

uma alternatíva o pinto niA. o fté'lt" mla P

.

somos faladores ! �para _çeder o dinheiro pe� o Jt'11io rhia! NÄ'll �e

É verdade qlle o Paraná la Seed. Aí chegolLSe à n>�neita :mais a nota' ne

sempre, tem mais peso, conclnsão de que a Se_
-

J1'il en17AnM:; npq(\ �JL
mesmo contando santa rTetaria de Educacão do JA, T OTJVAnOI
Catãrina com um miniL Maranhão não prestava Bvl Slnsval _ 01/88.-

, , ,

Pelílicl, PQlíl·içes,,�,FelcIDre·- & .eia.

Feliz' Ario Novo ..

"DEUTSCHE ECK!."

.. .

_ � •. �_, '�1 •

, Dr� Altevir I.
'

Fogaça Júni,or
_._ �.

"

•

'; _I • r

- Orl.' OsvaUnl Vargas ,Rtdr-igues
,

'
,

A D V O G A D 'O S ! 1 1 ....

Rua DominioS da Nova, 102 _ Fone 72-0,498
Jera2Ué do Sul-Se

'

� r
-- --_.,-_._-:--.-

IIIERIMOYEIS
Inlermediárla de""

. ...... .."

Imóveis' Lida.
IMÓVEIS A VENDA

1 terreno cl 1.600m2,' com 2 casas de madeL
ra; px. Salão Doerlng. .

I casa, '650m2, 'Iino acabamento, rua Le�poldo
Janssen.

_

'

"

_ I casa cl 320m2, esquina João PicollHiullherme
Weege.

' -' , -

_ 1 terreno cl 400m2, rua ThQIDáz F. de Góes.
_ 1 terrello cóm 872m2, fÚil José'Emmendoerfer

R. João Pic«.oli, 104. fone 72-2117 - Ja-ta2U4 do Sul

"

�

�u.f este ano seJª_repleto de reaUzações,. e "principalmente, você consiga - c(QDprar aquele
F O R D N O V I N H O que você sempre'30nhoul !' ',�j��

r ...� .

-h

oretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av. Mal ..

r
'

i
-

,
'

,

..

- ,S I-

.:� ,
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,

liA HistÓriade-:.nqssa gellte não pode. ficar. só. na.saudade"
. o. Passado s6é i�poftant1fr.q.� te�pp; fph �exp e�Rr���:, �

•.

'i;·EORRIIO�_ '- DO � ro,vo
CONFIRA A HISTÓRIA ... (

.

'_: Barão, de Itapócu
FU!IldadQ/l0 maio 1919; CGC -84.436.591/000�":34.

• Diretor: Eug�o.V� �iSck�í JQ�., �rof.,pRT-S� ,

n. 729 e Dir. de Empresa Jomalistica n, 20. J.fem- .

bro efetivo dó Inste Hístéríco e Geográfico de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 214/.'
84..Rep6rter: Yvoooe A.s. .�oçalves - DRJ'-SC 09

.

219/84. RedaçãCJ AdministraçãO" e PnbUcldade: Rua C<>
ronel Procópio Gomes <Je Oliveira, n9 290 -- en.Pos
tal, 19 .: Fonê 72�091 - 89.2S0-Jaragq'·iio se-so

'lmpresso nas oficinas da Organização
Contâbll "A Comercial" S/C

.

Ltda.
Assmatura para JlU'agui do Sul,· ••••••• '� Cz$ 500,00.;
Outras ,ci<la<lea � Cz$ 600,00

�

Número AVUlso .. �, •..•••••••••••••• Cz$ 10,00
Número Atrasado, .. ;, .. " ....•.••.••

· Cz$· 15,00
Representantes' credenclàdOl:' Pereira' de SoQZa &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-

e

pai Propaganda Representações Ltda.
e

••

I Este Jornal é asloclado a ADJORlISC e ABRAJORL

I �

Relojoaria
.

AVENIDA.
As mais finas 8Ug�tõeS para presentes,.

jMa.s; relógios, violões, troféus,
,

medalhas e artigos de prataria estão ná

RELOJOARIA··AVENIDA '

Na Marechal e IIÍI Getúlio V.....

Funilaria Jaraguá Ltda.
Càlba$ e Aquecedor Sofar'

•
_'J

_...

Rua Felipe Schmidt,
.

279 - Fone 72-0448

�F..o···
'

..

.

.

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.'.� - I .

Programe beni as suas viagens d� férias e
.

recreaç.ã0 .. , A "Canar1nho" coloca à sua dis-, .

posição os modernos e, confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar c.onQsço .. '

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

Tubos, Santa' Helena Ltda�
Tubos de PCV (etetrodutosJ, TUbOs. de Concreto,

Tubos -de polietlieno (....allgu�ira preta)•.

Fábric�: liua Joii1viUe, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99
,

F�,.e 72-0066 _ Jaraguá do S� _ SC

FotoII
I'

Fotografi. _ equipameJltos, d� cllÍ�
, foto _ sQm e video.

'

Mareêhal Deodoro 302. Fone 12-0181

.

,

f:! HORA 'DE BRILHAR.:
'��,. Jilas'; �léigios:t· alianças E?

presentes finos é· com a I:ova
,

lo A!;N -2 NrA S·T E.R
Marechal Deodoro, .391 _laraguá de.' S�l ..

..•. ' Lanznaster

,. ;

pAGlNA.09

SII .

....
.

"

.

' .:

• •.•HÁ.40, ANOS Av®ida·Ltda..·;"",�A reda- .

� .��gflcla 8. munícípíes,
: ," .Em 1948,' a primeira ção ficava na Av. Mal. dirigia,� ao; comércio? e
edição do "Correio do Deodoro. . 210; Ó telefone -indústria -de agraçtecimen.
Povo" saia no día 11 Ele 239, a �aixa postalr, _t9 e;J� .pela, colabo;ração rece-
,Janeiro;' 6 páginas, tama- a assinatura anual custa':' bída, colocando-se à dís
nho 48 x 32," tinha"como, va Cr$ 80,00t··,,;, -posiçª-9.:Q.a. .sua, resídêacía, .

diretor responsávél-Pau- ...'Frei Alberto Maria de à rua Venâncio da Silva
.

lino Pedri 'e aparecia, en- J�raguá, O.M,.. filho. da' Po}\to. E 0_ mesmo Cepítão. ,

tre janeiro e 3 de junho, distinta temüía E>emarchi FEl;rdiaandó. Piske, autor.

aos domingos e às 5a ff:ls.,· era :recebidº em frente ao' do Iívro . 'ANOTAÇÖES
com redação à Rua Mal, Grupo Escolar', . "Euclides ])0, "FRONT' ITALIANO
.Deodoro. 136, Caixa Pos- da Cunha" e condUzido'. e da coluna COBRAS &
tal, 1� e fone\39, custan�Q festivamente à Igrejá 'N. ��'rOS do 'maís en-
a assinatura anual Cr$ ,,5:, Senhora do Rosário' onde' bgo..·· ,

Corria o ano 28' de fun-" rezava 'sua prímeíra- Mís-: q,�Francisco' Píccione :

,

dação e a edição primei- sa, Ao' meio dia, o povo 1
Preso �o Líons de .Corupá.ra .de 1948 era de n91463. de Nereu Ramos oíerecía :
escrevía longo artigo pe-

I

··.0 que causava sensa- banquete ao novo' sacer_�la modernização e reapa-:
, ção ,na terra :ra a pró:x:i� dote no Salão da 19reja, I r:lhament�. do "Porto' de
ma mauguraçao da Rádlç> falando. na

, ocasião,' o'
Sao FranCISCO do Sul",

,laraguá Ltdä-. que funcío- Prefeito Wél.ldeinan Grub-. para integração do Norte
-nava 'em fase experímen- ba, como' eutorídede mu-c CatariJ:1ense. .e lançando.' tal, moderna aparelhagem nícípal.. EugêÍlio Victor � slQgan muito dívul
em ondas longas, 1.510 Schmöckaí, em nome dos' gado na região: "Faça ho
quílocíclos,

.

que merecià . presentas, de saudaçã« eo ,

Je o c.!�e puderes e. �ão a"
francos elogios no muní- sacerdote e solicitando' manha.
cípío e munícípíos .cír.í, abençoasse a todos, o que' HÁ 15 ANOS ..•
cunvtzínhos. CeL acontecia em seguida. Fa-s. ": ..ijJl1. 1�73, o "mais an
so Kuss. seu representan- lava ainda na solenidade. tigo" _ Correio do Povo,
te e o dr. Priamo do A-o sr. Atílío .Andríollí, en- ,ed�tav:� � � edição 2.'111' ,

maral e Silva visH.avam o. quanto 'que os novíços de: qu� saía no sábado, . dia.'

"Correio do Povo", em no- Rio Cerro entoavam cân�,-6 d� janeir.<;>, COw· �"pfo
-. me dos diretores Homero ticos relígíosos e ljtll!gi�'�.�in�, ta�apno 4.ª, �. 3�,
Camargo e Werner Stan- cos e os festejos prolon- tendo ,como diretor E�gê-,- 'ge, para comunicar a aus- gavam·se até as prilPel:ras:: n�? v,. ScpI.9:Qck(\!J,_, �I!l
piciosa nova, que deveria horas da noite. �. presso na Gráfica ,.Av.ení
dar-se, ainda, em janeiro ·,·.A Sociedade, çle G:ultu- da' e r�daç3.ó,' fR..ua!��I.de 48. Na edição do CP ra.Artística realizava -qit:J. . peodp,ro,: .1301 .,c:9_ID:. .t.êl�,de, 10.08.47; os sócios já magnífico concerto na foné 2023 e ,oabra, : pos.;_ta_l
tinhain comuniêado o re- véspera de Natal, no Clu-. 19,. <;Qbran(jo a·" �ssillàtú- ,

gistro da rádio; contudo, be Atlético Baependí, qu& .. Iii. an,y.al ap..
; preçQ, de",€racidentes de percurso a- ainda re�rcutia, .

,:.
. -

$' 1S;QO : ,
'.

'.

'

. .

_

diaram a inauguração, que
.

J'

•••A Festa oe $�oße�â:�- ,

se deu às 11 :30hs. do dia HÁ 20 ANOS... tião prometia grarides re-
.

31.07·48, nas antigas. in�- , ..Em 1968"
.. 9 "Correio. alizações, qtle iniciar�ge.,

talaçõe& do Clube··Atléti- do Povori aparecia no dia, ia' nó dia 6 parä conçluir
co Baependí, na rua Se- 06.01.68, ed.. 2.465, diretor no· di�' 21 de' ji:rneirö: . DU
me Mattar, comparecendo ;Eugênio. Victor Schinö- ranté·; O· periodo· 'Vetifi&f>
para as ·solenidades ;,(i) e- ekel. impJ;'esso. na Socie_ i vam-se': a', õê'nçãb' é' ·pró",
lenco artístico da PRB�2, dade Gráfi�a, redação à cissãb dos veiCulos; cIitÍrL
Rádio Clube Paranaense,' Av! 'Malv Deodoro, 210, -rascada ílO .Agro-Pecuário,"
de· Curitiba. ,Era o prefixo caixa postal 19, formato bâ1.1e dó diopp, totnelo dê·
ZY'p-9· que· entrava ofici- 48 x 3:tA, paginas fi} a aS'" bolão, Missa das :criànçáS:'alinente no ar, com locu- sinatulP . anual custava da -juventude e dás: senHo·!.

. tores dai qualidade de Jo- NCr$ 4,00 (quatro novos ras,· ·barrá:éaS extemàs,'
sé Cláudio. Giostri,

.

Arru- cruzeiros). presença da 'Banda' dá t�
dá Neto, Clero Motta e ".O custo de vida Ba B.C. e: pregador dä festä',·
Souza Miranda, entre mui- Guanabara até novembro o rev. 'Pé; BetUnho Schap� c,
tós' outros. Ainda hoje de 1961' era 4e 24% em po, da Paróquia/-São Ju.,;
serVe' à comQ.nidade do confronto com 39,5% no das Tadeu� .-de' $.. 'Pa,uFo,' j

nordeste' c�tarill-ense - a mesmo período do
.

ano .... ' SANTA'CA'DARINA;.;-,
Voz de Jaraguá do Sul. passado· No mês de outu- Apl'esenta· ö que fe�' em:

� ••HA 30 ANOS
.

brõ a' elevação era de 1.2 1�12. Ent 'o Governad6:r.
_I ...Em 1958, a primeira % em contraste com 1.5 Colombo Machado SaUes"

edição do "Correio do Po- % eDi outubro, de 1966. quê representava em nú
vo"; n9.1969 àpareda no �ue saudadé a' ,gen�e'não nieros o projeto Catati��\
dia 5 de· janeiro, tam..a'" sente com os congefeunen..; liense' (le Desenv:ol\riin�;;'
nro 48 Je, 32, 6 págin�! ttos dos Funaros, '-dos to,.

'.

. .

'. .' :�;';;�
com á Deutsche Beilage· Brasser' e outrosJ5iclios, da :,.O' :pre!êitó H�,�-:'
des·

'.
"Correio do .1'ovo'''' gaiola eçon9��ca- de 86_ nald·. M�Yer, . n(J '�

(1 página em língua ale� .87. :lFranca:rp.eJilte r' - dãs lUzes d� 1972'; sarl�;
mã), ci�culando aos do- ·.,··.ferdinat;idó Piske, Ca; onava as· lets n9 1397, (�
mingos; Artur Müller

.. �
a·; pitão R/i deixava -as f� 399, quec autblizavaJIl' ��.paredão como diretor' fun- ções de Delegado· do Ser- . trair emprésljUló$'t' :."·cJ�

dador, Paulino Pedri co- _:_vitQ Militar, tl'ansfenndo- propriar"'tel't�' paiat·��
mo gex:ente e era 1inpr�s-· �se para' 'ii, 1'_rV�, â' pê" 'gar roas ß','�pl�in.��t���t:!'
50' na S9dÍedad� _Gráfita. d!ãÕ:;. eil'lu'iSdfclOlUUldo' �t'dEfve.�,- ._),,'

.

:",::,:;':. .f��
______ ""'----- --------- --.--------.--.:.......;...-..,_

.

...__
;,;i'_._�_ ..

iI �

"
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:0 169 ··Óistri� RodovL
) ,

.- ,

ärío "Federal!DNER. cen.,

siderando -o. expressive -au '

meato de veiculC\s·· que
transitam, pela Rodovia',
BIL101.,..$C,' " durante .. 'a"
tempOrada, de -verão ' ',e.

-

,

objetivando. - -rundamen.;: .

�lmentet· diminuir· os �
. cidente� solicita' a, -todos

, os I catninhoneirosi' ,com.:..
.

preensão e' solidati�-ade.
no.: séntído de- evitarem "

traíegér pela referida' ro.,
dovta aos 1 domingos,' no
periodo compreeadído ,

entre 03 de Ieneíre él 21
de fevereíro.das ,14:às 21h -------------.;.....;..:.....--------------- ------...;._----------

Escrltono O) 'Cbntábil' Barni
OferecemOs >serviço de 'contabili�ade em

geral e assessoria especial às micro e peque- ,

': nas empresas..· '"
; ,Rua Véílüdo �·SUv. Porto,.33t._,Ao lado da

"

"

-,Cômerdat FÍo... ·

.

sAVlO MURlLO" PIAZERAcDE AZEVEJ)O
. _. _-

;'.

, MURILLO ;BAltRÊi'o' DE AZEVEDO.. ,.. . .

j, r

Direito Civil,',::':" Crtminal _ Comeréi�l
' .. ,.;. ".":

'..
.'

' ,,' .. ,,'Í'rabálhísta .;.. EsportivO
'1 - ': ....

Novo en(leteçO',L" Mal. Deodoro da FOnseca,
Do' 9� --:-Sala 1 '.'

. o' 'o '

-

. 1.., " .. ' ",
. " ...._,

Rua ReinOIdo Rau' 61 _ FaDes 72·1390 e 12..2321
;

- CRBCl �3�J.

,L O .c 14.. ç Ã·o

-, casa '�� 'madeírá rll� �einoldo Rau
Duas' casas no loteamento Hruscka.
Casa éllvenarÍél'rua Joínvílle
Ca�à álvenàrla rua Jorge Lacerda
Casa alvenaria em éGuaramirim
"Càsa medeíra na rua 'Amazonäs
,Apartam�nto :Edifício Jaraguá
Apartamento defronte Colégio S. Luis
DUas salas ·Edificj.o Chíodíní '

�la:Edifício .Míner
- 'Sala, D!l' Reino!do Rau
Casa e bar em Guaramirim

'

'- ,�IßlU d�t�s; tnuitas outras, Veríüque em nosso
escritório.' . _

.
'

,

,

PÁGINA 10

Clínica. VeletinárieJ
,

. SCHWElTZER
D R. 'W A L, D ! M A R S C H W E, I T Z E R.

Ciiilica de' pequenoe ê grandes animais,' cirurgias, vaC�Çõeài
'ralo :Er. ,tJitemamentos, bOutique.

Ruä JolDvUle, D' 1.178 (em freDte ao Supermerca40 Breithaupt)
Fone n·2548 _ Jaragu6 do Sul ., Santa Catarlil•

-Confecções Sueli Lida
, VesttDdo bem Senhor.. e Crlanças'
v, cODfert.l a mais variada coleçlo aproveltaDdo

" as vaataaeas do preço e credJárto Sueli
'F'brtca é Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Ponsecã, DT.,108.5 .

,

,p. 72-0603 Jai"a2uá do Sul _ SC.
,

Loja 2, Rua Reinaldo Rau. n° 530 .; F. 72-2911 +

•

.,

Järaeuá do 'Sul _ SC.

fuRGOBs, FURGObS IsoTSRMICOS E'FlUGôRlFlC05
,

Jaragu6 Elquerdo Ra. Dr, EBnen. fermi, 113 - PoDe 7l-1077
,

,

Climax 'Magazine

.' ,

TUDO PARA NOIVAS
...

.MODA MASCUIJrlfA: _ FEMINlNA E INFANm.

Jarai'" 'do' Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone,72-0963-

Guaramlrla _ R\18 '2à d. Aaosto, 1.33-4 ;_ F:"nc:> 1�-0259

.'

_'-- :.. . ..:�' ..

"'LEVE À JARAGUÄ PARA SUA CASÀ�

"j8Iaguá'.i
,':

",'", �, ...

,
-

.

'Nossos, �utos:,T�lhas.de Mesa, Panos de
.

,

,CoPII� Tecidos para CortIna. e ,Ve,tu�rlo; 'e�tiq ,

" dlsponfYels RO'Posto de' Vendas slto.a BR. 280, .

, ,

,

. �. "

�: :' 1
Km 54 • GU.aralllllrl".

, f'

. '-� FA8RL s.A.
I

'

" "

': "

. "
.

-

.:.'

Promovendo .'

'. ....
'

..
'."

.

.,@1 KOHL
....

B-A-C-H ·.· Jaraguá ,!-o Sul; .• <.
MOTORESEL�S :. pelo BraSIl afora. ... .

"

•

-I"

, .�'.
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'

CORREIO DO POVO
"Ó, PAGINA II

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

Ille.lisml de, Ja,rallá pe,rde'clncurso de Caglioni, 'Cornélia e Idemi·r

C O O já �eliíiu clleadiria de aB
Descentralização.

.

Esta
,

.

I" ,

é a palavra de ordem na

Coordenação de Despor
tos pará este ano. Entra
rão em funcionamento, 5
supervisões regionais e

,

20 Inspetorias .' uma por
mícrorregíão que. em con

junto com' a estrutura da
COO em Florianópolis i

rão tocar um calendário
lotado de atividades. A

,COD terá sob sua respon- O veterano da Socíeda-
-sabílídade os Jogos Mi- .dade João Pessoa, tradi-,

crorregíónaís.: Regionais cional clube' do futebol
e Abertos (fase principal). jeraguaense, elegeu no

os Joguinhos Abertos' com dia 1'2 de dezembro a, sua

suas quatro fases e os Jo., nova diretoria. Na pre
gos Escolares. ,sidência está João Davi
No caso dos Joguinhos Lombardí. vicE!_presiden-,

.

'

Abertos haverá a Iase mu-. te Aldo Lüdtke. secreté
nicipal que \

ficara sob
,
a

'

rio .Adamastor Malgarín.
responsabilídade das pre-

.

tesoureiro Ronaldo Sch
feituras. O calendário pa- .mídt e técnico Iyaldo .

Sacht,

VETERANOS DO J .

PESSOA _ DIRETQRIA

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

"l.ANÇAMBNTOS DA SEMANA:
, ,

Aventureiros de Fogo (avelltura)
o Exterminador 2 (aventura)
Massacre da Sera Elétrica II (�errQr) ,

He-Man especial de natal (desenho)
O Ataque (drama)
A Fuga do Terror (terror)
O Fim da Inocência (Romance)
O _ Espião (suspense).
The Hit (pollelaI)
fi Para o Inferno (guerra),
Os 7� �olnas Vermelhas" (guerra)

e'mals 1500 filmes a sua disposição
.' '1,

gramado ,o Campeonato 'M I
·

I-da 1 \t Divisão (que vai co-
_

O DelC Isma:
meçar .no ínícío de abril),
correriçl<? paralelamente ,JS· fl·c'ou' fira f,
um campeonato infantil I

,

ou ínfanto-juveníl: Cam- A Federação Catarínen,

peonato da 2a Divisão, se de Motociclismo exclu
no segundo semestre, Cam íu Jaraguá do Sul dó seu

peonato de Veteranos, calendário da, temporada
Campeonato Infantil com' de 88, para sediar etapas
clubes filiados ou não e, dos campeonatos de velo
ainda, junto com a Liga cidade e' de cross. O ca

Joínvíflense, o Torpeio lendário foi divulgado no

Norte Catarinense . ", . final de dezembro, [unta
. mente com os pilotos
campeões "da temporada
passada, que tiveram suas.

colocações homologadas.

o responsável pelo surgi- em Jogos " Abertos. Com
mente de grandes atletas, , a sajda de Caglíoní. Jare
detentores de títulos, im- ,guá do Sul. perde também

portantes a, nível estadu- o concurso de dois ex-'
"

al, nacional e sulämerí- cepcíonaís atletas de pro
cano. jeçãos nacional _ Comê-
O experimentado treí- - lia e Ademir _

.

e deixa
nador deixou a cidade' incertezas quanto ao futu
com muitas mágoas e' fa- ro da modalidade e des
zendo críticas aos atuais motivação à nova safra de

dirigentes do esporte, pe- atletas que vem surgindo.
lã forma como o conduz. Oxalá a modalidade e o

O atletismo, nos últimos esporte local como um to
anos. sempre foi a moda- do, consiga superar a

lídade que mais medalhas 'grande perda sofrida. São
trouxe .à cidade, seja em nOVqS medalhas de ouro

campeonatos estaduais ou que Jaraguá do Suldeixa

OltalolO i011 em Ouro, .ela Alador !:r�rit����

Ao, final dó Campeona.,
to Estadual Amador,' on- .

de o Botafogo . participa,
'será decidido o títulá de
87 do Campeonato' da la Jaraguá fica, assim, fo-

Divisão, entre, Malvice e
ra do circuito, .após anos,

desde, à época do Motó
Botetogo. "melado" face
aos recursos interpostos d�omo Getúlio B�ireto da

pelo Botafogo e Cruz de .
SIlva, que posten�rmente

M lt
'

"nont
'

passou- para Autódromo
a a para reaver pon o 'Arth B íth t O

na partida realizada en- '. .

ur
_

rei aup. .s?-
tre ambos, onde' o Cruz fIcclO�ad�s do �ot9cI�hs:. ,

de Malta utilizou-se irre-
mo flcarao: ?ssIm" p�va..;

gularmente de atleta. dos de assístírem os pe-
,

gas" .em Jaraguá.

1IIII4Il' JAVEL'· .JlrllDá Veiculas,
AutomcWeissa Peças 8 Servlças -lida. "

ESTOQUE DE VElemos USADOS
Caminhão M.Benz/1113 •

Truck / HidráuUcQI!'i:iJ._ll·' 85 Vermelha D
Premio S _

••.••• � ',' .ro::o1._.� 85 Azul ,A
Panorama •." ••••••.•;•.3) 85 Branca A
Fiàt ,147 C .... ', .. .. .... • 84 Branca A
Belina II ......•�O::':'m"iI" 84 Marron

' A
paratí . � ......•••• _J'��J 84 "" VémE! JA
Del Rey OU;!"o ."......... 8.4 V.érd� A

vFleULOS' NOVOS PARA PRONTA ENTREGA'
- Elba CS _ PicLUp _ 'Fíoríno Premio '

CS _ Premío S :
..._ Uno CS _ Uno S

Uno 1.5 'R' '"i' Todosc) Km/.Modelo 88.

O técnico de atletismo
de Jaraguá do Sul, José

Augusto Caglioni, [unta.,
ra 88, definido pela COD mente com Cornélia Hol-'

é: Jogos Escolares _ mar- zinger e Ademir Roesler,

.ço. abril e maio; Micro - os principais expoentes da
'

abril 'e'maio; Regtonaís - equípe. transferíram-se es
,

julhe.se agosto; Jogos A- ta semana para Chapecó. .

bertos _ outubro; Joguí.; contratados pela' Fundação
nhos _ regíonaís em junho Municipal de Esportes
e setembro e abertos em" para o início da formação
novembro. de uma forte e competi

'tiva equípe- Caglioni. que"
ao longo de 21 anos co

mo atleta e técnico 'em'
Járaguá do Sul conquistou
maís de mil medalhas, foi,

O Botafogo Futebol Clu
be, da Barra do Rio Cer
ro, estreia neste domín

go, dia 10, às 16 horas, na
terceira fase do Campeo
nato Estadual Amador _,

da Federação Catarinense
de Futebol, jogando _ na

'

cidade de Ouro, no meio
.

,. oeste catarínenae, contra
o, Ouro Esporte Clube. As
'duas equipes voltarão a

se defrontar em Jaraguá
do Sul, no día 17 de ja
neíro, informou o presí-.
dente da Liga' .Jaraguaen
se de Futebol, Valdemar
Vieira. que está aguardan

_ do o calendário oficial da
Federação .p�ra a. defíní
ção do calendärío da LE..

ga, ,que deverá InICIar

com um Torneio de Ve
rão, a partir de Jevel'eiFo.
Segundo Valdemar Vi

eira. a LJF vai amoldar o

seu calendário de acor
do .com a entidade 'maior
e adiantou que está pro-

\1

('

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is Inolaç-õe's d;e FI'áyià José
-__,;.'- -,

"

.._

..Alcançamos, enfim, 88.,
O ano das eleições, que
inicia a meio' da turbulên
cía econômica 'e politic�
que envolve a Nação- Pa.,
léLse em eleições gereís
de Presidente a Vereadot,
porém, ainda, é uma iIL

cögníta, apesar das, vo.,
zes cada vez maís tortes
para a tese de quatro a.;

nos para Sarney" o que
significa' eleição presiden
cial. O Palácio do Planal
to, claro, trabalha em

contrário.
'

..A nível local, o PMDB,
com a força da 'mäquí.,
na" da Prefeitura, já em

ação. espera eleger Ivo
Konell prefeito múnící _

pel. Para 'o cargo de vL
ce, vários nomes despon.,
tarn, mas o que reúne
maior preferência é o' do
vereador Adernar WiIiter
o niaís votado em '82,

que. conta com a força
das urnas e uma boa pe.,
netração no ij_nte�or., Se
não der Adernar Winter

-

na vice, será zebra.
..O 'úentão', que, reúne
os partidos de oposição,

, menos o PT, não definiu
o seu candidato. Comen.,
ta.se que o presidente
do PDS, Brrol . l<ret�r,
teria colocado o' seu no_

'

me c�mo opção e até o,

capitão-de Indústria: Eg_
gon João da Silva é co_

mentado. Todavia", a sur_
presa fica com o ,nome de

Reginaldo Schiochet, que
entra na· lista dos "pre_
feU..-ráveis", ", pela

'

frente
oposlclon,iSta.
.. Pa.ra a vereança, a, lis..:....
ta de pr�tendentes é ex_

tensa. Além da maioria
dos atuais vereadores, no

mes conhecidos como Eu...:
gênio Strebe. Décio Pia_
zera; Victor Baller (?),

.Nélsío Henn, Luiz Carlos

.Busana, _ Clemente Man _

nes, Uno Dalpíaz, Paulo
Floriam, para citar aL
guns da oposição, são
lembrados. São, claros 'no
mes cogitados, o que não'
significa que saiam 'can.,
didatos em novembro .

.. Se houver eleição 'para
Presidente da 'República,
Um dos nomes que conta c

a simpatia de muttos em

Jaraguá do Sul é o do pau
,lista Antônio Ermirio , de

, Moraes. Já existe gente
abraçando a sua candida_
tura 'e até o plástico pro.,
mocíonal foi mandado
buscar em S.Paulo, que
diz: "O Brasil precisa de
um gerente, Antonio Br.,
'mirio para presidente". .

Será que dá�. ,
,

.. O, início- de. ano é' épo.,
ea de previsões. Pai PaL
va. o maís famoso bruxo
de Brasília arrisca o seu

prestígio nas previsões
políticas: 1) O mandato'
de Sarney será de 4 anos;
2) 0, próximo presidente
será Brizola: 3) ° PMDB
perderá 50% das prefeítu.,
ras em todo o 'País; 4)
Lula e Maluf disputarão
a sucessãO'· presidencial ,

{\las sein chances de che_
gar ao segundo escruti _

mo.
" " '�

"
. Um totál de '14 prefeL,

turas receberam sexta _

feira, . dia 8, recursos do
Govel1lo do Estado, via
Ministério do Interior, co·
mo ressarcimento' de pre_
Juizos com enchentes,
vendavais e chuyas de

granizo em" 8'1· ,O prefeL
to VaseI, de Jaraguá do"
Sul, recebeú cheque de
cerca de Cz$ 2,5 mllhões,
pl fazer frente aos estrago
das enchentes de 13 e 14
de

'

fever�lro

MASSA AUTO FALIDA DE INDÚSTRIA
TExTIL JARITA S/A.

COIDunicadê:)·c
Cº,muniCQ I a tCKios, os credorés da M'as'sã'Auto
Falida de Indústria Têxtil Jarita, SoA: 'ê' ôütros .

interessados, que PQr decisão unânime' dã' 'Tér_
ceira Câmara-Ci;viJ ,do' Egrégio Tr�bunài ·dê 'jús"::'
tiça do Estado 4� Santa Catarina 'cujoe·R.· Äcór":"
dão fui publicado' no Diário' da Justiçà ni? 1.409
de 26.11.81, ,com trânsito em julgado, fui recolL
duzido como SíNDICO da Massa, Auto Falida de

,'Indústria Têxtil Jarita S.A, do -qual ,havia sido
destituído por decisão' ilegal do Dr. Rui, FraIL

, cisco Barreiros Fortes, então juíz de direito da
'.

Segunda Vara desta Comarca.
'

Fica assim. portanto, restabelecida a Legalidade,
Legitimidade e a Verdade.
Estarei à disposição de todos os credores, em

meu escritório sito a Av. Mal. :Deodoro da FaD
seca n� 97 - Sala 1, d�ál'iamente lia período veL
pertino.

Ja_raguá do Sul, 28 de dezembro de 1981._
'Murlllo Barreto de AZevedo

'

_' Advogado Sindico _ j

'Corredor de Exportação: uma boa, 'pra Jarauaá? �

Esta é a pergunta que
muitos se razem, quando
tomam connectmento do
convênio firmado entre o

, Estado e a Pcrtobras, mês
passado, de amptiaçao e �abe-se o -ique quer di
melhoramento do Porto de zer um

..

Corredor de Ex
São Francisco do 'tiul. portaçao ". t:: trazer para o

O asfaltamento do aces- nosso velho São l;hiCo, tu
so ao porto. pode até ser do o que anualmente se

tomado como o primeiro produz dentro das frontel-
,
sinal de seriedade das in- ras do E:stado. dos estaaos

tenções ido documento, no-' vizinhos e uma lambuja
tadamente os estudos que pare "nuestrcs hermanos
se desenvolvem ,com vis- \ paraquayos ". Não significa
tas à uqaçao entre -Joaça- , tres oú quatro trens cor

be e São Miguel do Oeste, "j;anöo o litoral norte cata-I
, com a .perttctpação finan- rlnense, por dla, mas três
cetra do Governo Federai. ou quatro JCClmposições a

l\linguém explicou como cada 1S ou 30 minutos. dia
vamos' nos encontrar qeo- e noite, em todos os rne

graficamente com o Para- ses do ano, carregando so

guai, uái! ja, _ feijão, milho, frutas,
Subitamente somos for- produtos industrializados e

çados a pensar na ferrovia os "Container" que trazem

Norte-Sul, que o r'res. :::>ar- :, importações. Isto é, se o

ney garante que sairá em assunto for levado a sério.
88, o primeiro trecho que,

'

Daí a pergunta se o

corresponde a um terço da "Corredor" é benéfico pa
obra total.jêxtsttrão recur- ,r.a·Jaraguá'ê:lo' 8\.11, vez que
sos tantos pera construir .a . cidade, no seu .ponto
todas essas ferrovias a um mais critlcarnente desen
ternpo só? Logicamente volvido, vl

jamais' se pensou que isso
'

ve expremida entre morros

poderia significar .mals um. que a circundam, enquan
..

conto" que' ttempos atrás to corre em oaralelo o rlo
nos tez a cabeça e .que se ltaoocu e . os trilhos da

tr�nsformou no . famoso 'RFFSA, em todo o trecho,
"pacote cruzado" de que no sentldo Oeste-Leste. I
todos nós estamos enver- 1
�onhados de, nos terem le- Os arranha-céus estão á

vado na lábia, para ganhar mostrar que a urbe tende
uma eleição. :Mas, mesmo a Crescer verticálmente,
a.bstraindo daq'uilo que os por falta de espaço'.
bÚziOS de Mãe Cristina ,Já escrevemos certa vez

n,os encubaram, somos dizendo que a estrada de

obrigados a avaliar as pa- ,ferro é atrasso de vida para'
lavras do, governante, ',que / Jaraguä (quando atravanca
afirma que "num futuro todas as ruas com ',as pa-

, próximo o' Porto --de São radas na e ... taçãol e os

Francisco será um dos simpatizantes do turismo

portos
-

mais importantes ferroviário, nos criticaram

do País ,(o :'que, não 'é np- duramente, chamando-nos
vidade prá ninguém!)', 'pro- inclusive de "nazista".

porCionando um Ihcremen- Como se a passagem
to nas exportações da pro- pela cidade fosse condição
dução do Paraguai". ," s'ine" q,ua non"!

Hoje voltamos ao assun-

Novamente ,somos lev;a� to, levados pelos temores

<;ios ,à pensiar no esbanJa- de uma cidade' indefes,a
mento, de' reCUrsos que diante de uma real.idade: 'a

tanto comprometem a vida intensificação rodo-ferro
nacional: duas ferr,ovias viária a cortar a cidàde,
paralelas, a do Paraná ,e de oeste a leste_ trazendo
de S, \Catarina, que pare- todas as maielas inerentes
cem colidir com súbito in- a esses tipos de vias de
teresse pelas exportações oirçulação.
'do Paraguai, que já tem

cadeira cativa� em ,Parana- -
O gevemo'municipal, os

guá. Afinal, as palavras represen'tantes doi povo na '

do governante têm que ser
.câmara, os empresários,

tO'madas literalme.nte e va-
as Partes interessadas -,o

lem pelo' que ,foi di�o para Estado, a RFFSA o os pró
forma'ção da opi n rão púb I i- p_r_io_s_n_a_:b_it_a_A_te_s_-_d_é_v_e_r_i-__IE_u_;q_ê_n_io_'_V_i_ct_o_r_S_c_h_m__.ô�c_'k.....el
oa:.

Mas o títuló enseja' ou
tra pergunta: é uma boa
para Jaraguá 10 Corredor'
de Exportaçãó? 'Se olihan
mos ó Estado e a 'região
como Um todo, tudo o que
vi'er formalmente para be-

, neficiar o "ZEtRO" dai BB
101, é bom; entretanto, �á
que se olhar 'as peculiari-

Org. Cont. A COlercial S/C Lida.
'Correio do, Povo
-VAR'IS

Rua CeI•. Procópio Gomes de Oliv. 290 � Fone '12.00�1 ,

"

am ser mobilizados para
um anplo exame do assun

to enfocado, levando a um

debate; .o mais exaustivo
possível,';para que não paí-:
'rem dúvidas 'quando; cne-

'

gar o momento decisivo .da
Implantação definitiva do
"Corredor de (Exportação' .

Tempo }I houve, em que
deveria ser construlda uma

ponte, log,o depois do via
duto sobre a ferrovia e a

Venâncio da Silva Porto,
com objetivo de desvíar o

tráfeqo do centro da CIOGi
de. Näo saiu Dor lnftuência
política da época. Hoje ela
está para satr: apenas que
o outro lado da margem
do rio as áreas estão den
sarnente c,onstruídas e as

. possíveis desapropriações
vão ferir fortemente as, fi
nanças municipais.
tlá que se desviar a fer

rovía do Centro da cldadé
e. em seu .Iwg.ar, aprovei
tando a presença, de minis
tros catarinenses 00, Repú
blica; transfoi mâr o Ielto
da .atual ferrovia numa mo

derna 'via urbana, com' al
guns'elevados, a, única via

,

publica à zcortar de oeste'
a leste toda a ,cidade, faci
litando o movimento cada
vez rnals intenso na cidade.

'

Ouanro à 'B'R;.280, ésta
'

poderia ser desviada pela
ponte

..

Alberto Bauer", (10
quadro urbano de Nerau
Bamos, tomando o sentido
d� Estrada Ita'pocu-Hansa,
àaora 'al,argada pela Patru
lha Mecanizada do Estado,
que deveria; dar àquela roo:'

dovra a estrutura· pana, o

futuro aproveitamento por
onde correrão os :ve;ículos

,

conduzihdo os produtos pa
ra exportaçãQ.
Soluções viáveis que po'"
derão receber outras dire-

.

trizes para aprimorar a idé
ia e dar-lhe ai destinação
,capaz de tranqüJlizar os

moradores da bela" Pérola
do tVal.e do Itapocu".-

O debate é ,imprescindí
vel, para preven�ir e não
par.a remediar'; contudo, os
responsáveis não devem
demorar a se decidir. i

, ,

dades de cada uma das cl

d�des por onde os trilhos
da RFFSA e/ou a falxa as

fáltlca da BR-280 passam.

Enquanto isto não acon

tece, vamo's colocando as

nos,sas harbas de molho,
que ó castigo podei vir a

Ca\ll;ilo! Em JaJIleiro de
1988.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




