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JI:ü:agu,á do Sill _ SC, de 23 à 29 de janeiro de 1988 _

,

Ano 69 _ Edição n" 3.471

, Definidos, os, detalbes ,do carnaval � de rua 'de 88 '

o carnaval de- rua de

Jaraguá do Sul terá" a

princIplO, a participação
de seis blocos e da bate-

'ria da Escola de _Samba
Estrela D/Alva; que desfi

larão nas noites de 1:)' e 16

de fevereiro, (sábado e

terça·feira), a par!tir das

20 horas, na Rua Reinaldo
.R<lu. Na �egunda-feira, dia
18, a Secretmia da' educa
'ção, Cultura, Esporte e

Turismo, promotora 'do
desfile, reuniu os repre'
sentantes dos blocos no

C.A.Baependi e 'anunciou,

que a Prefeitura irá con

tribuir com Cz$ 25 mil

para cada bloco qu� ,des
filou nO ano -passado, re-

passando 60% do valor
antes do carnaval e o res
tante 3.pÓs, justamente
par a forçar a partidpw
ção nas duas datas·

A verba destinada pará
cada escola de samba' é

Cz$ 50 mil, mas nenhum

representante compareceu
à 'reunião do dia 18. Ma

nequinha, da "Estrela ßL
Alva", manEestau 'inte
resse posteriormente e vai

participar com os seus

ritmistas. Como atração a

parte, desfilarão Os com-

'ponentes do bloco' "Es
trelinhas do Mar", de Na

vegantes, que também a

presentou-se no ano pas-

sado.

Para 0- julgamento dos
melhores blocos, ,será ob
servado o figurino, comu
nicação, coreografia, nú ..

111ero de participantes e

o tempo de penr.anência
na avenida.

AlOvali

Com a coordenação de o grupo, dos quaís "não
Albertina Klitzke e Carlos será exigida nenhuma ha.,
Hoffmann. que de 03' a -bilidade em danças.
15 de janeiro participaram, As' pessoas interessadas
em Gramado - RS, do VI' ,em integrar o grupo Iol-
'Seminário de Danças Fol- clórico deverão compare
clórícas Alemães. a Fun- cer no ,dia 29 de janeiro.
dação Cultural de Jaraguá próxima sexta-äeíra, na

do ,Sul está criando um avenida GetÚlio Vargas,'
grupo folclórico de danças antigas dependências do
.germênícas, que' objetiva Centro de Informações
resgatar as tradições fol- Turísticas. Contactos po
clórícas. Para )tanto, .

a derão ser feitos com Car
Fundação está convidando los Hoffmann (Museu-Mu
pessoas de "ambos os se- "nícípe], Av. Getúlío Var
xos. com' idade entre 15 gas 245) ou com Alberti
e 35 anos, para integrarem na; pelo telefone 72.2009.

Município "cria. grupo folclórico

pode acontecer

Jaraguâ prepara Congresso de
. Educação e parte à municiJlalização

Mais de 600 pessoas são com exposição de livros lau. Jaraguá 99 e Aha Ga- "

"

'
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o d� e materiais didáticos. rl�a�:. a munícípaßzasäo, Desapropriada ál ea pará 4a. ponte
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Educaçao Municipal, mar, MUNIClPAU7;AÇÃO 00 o ensino será descentralí-
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d di 2'1 22 ENSINO' O prefeito Durval Vasel Entre a 'E 1 Alb rt
'ca o para.os MS , e, zado. passando a adminis,

' ,

sco a e ' o

23 de abril em Jaraguã Jaraguá do Stil encamí- tração e o centro de decí-.. tem marcada viagem den- Bauer e a' Ponte Pênsil

d S I
.

t
'

h di 23 d d
' tro dos próximos dias a Maria Grubb f

.

ou, com o ema cen- n ou no ia e ezem-. sões para o município "

'

.

a, OI execu-

t I d b J/M b
,

t d
• Brasília, .para 'apressar atada tubula a- t

'

ra versau o so re u iro, a minu a,' o conve- que assumírä igualmente
..ç o, . a erro e

.'

li
-

1/ P It' d
.. lí

-

d liberação< dos recursos abertura d
.

t d
mcipa izaçao'. a �S ran- rno e murncipa ízaceo o os prédios, em regíme de

"
,.

e rua proje a a,

t d tão een-v
i

ensí S tari d E
dos convênios' J'á assina- para dímí trai t

es e renome es ao- sen-: ensino a ecre ana a -

comodato. Objetiva tam-,
nuir o raje o

.río contratados, informa o ducação, que foi despa- bêm a melhoria do nível
dos em várlos ministérios; dos operários e dos alunos

, ' ! 1,-1 1 além de encaminhar ou- d d d
'

secreterío Ba xluino Rau' .chado favorave mente na de ensino, como ressalta
a re on eza.

líno, que integra a comís- primeira semana de janei- o tltular da SECET, Bal-
tros pedidos. Para Ieverei- A sondagem da -terceíra

são central, organizadora roo Dentro de quinze dias duíno. Raulino.
ro, é aguardada ,a vinda ponte' foi iniciada pela

ao 'lado �e Rosemary Va- prevê-se a aSSID9-1ura do
a Jaraguä do Sul do Mi- fírma Battístela. para le�

sel, Brasília Beltramini, 1- convênio específico, que CEE AUTORIZA NQVAS nistro da Ciência e Tee- vantar o seu custo. O Che

nácío Arendt. Cecília é na primeira fase municí- ESCOLAS'; nología, Luiz
"<,

Henrique, . Ie do Executivo confirm�u
Ivo Konell. palizará o ensino em 19 A Comissão' de Ensino para contactos com bases a aquisição de um imóvel,

O Congresso está sendo escolas isoladas estaduais 'de 1 Cl Grau,' do Conselho partidärías. ao lado da Famac, 'per�
estruturado e dentre as e que são: E'LEstrada Ga- 'Estadual Estadual .de: E: No campo de obras, in- tencente Çl.O, advogado

várias comissões de apoio ribaldí. Angelo Morem, - ducação. autorizou em 22 forma - Durval. está-se re- Max Bornholdt, objetivan
estão as de hospedagem, Ribeirão Cavalo, Garibal- de dezembro passado, :0 cuperando o calçamento e do a futura' construção da

recepção, alimentação, di- di. Ribeiro' Manso. ,Alto funcionamento da Escola na Vila Lalau executa-se quarta ponte urbana so

vulgação. social, secreta- JaFaguá 19, Ribeirão Ro- Municipal de 1(! Grau A- a construção de um novo bre ö' rio Itapocu. Custo:

'ria, transportes e coorde- drigues, Vila Chartres. Ri- na Töwe Nagel '(S.Judas), emissário, com 700m de, Cz$ 2 milhões em OTNs

nação de cursos, e mini'-' beirão Molha. Francisco' E.M.Seqra (Ribeirão Gran. extensão, até o no Itapocu, de janeiro.
'

cursos. Paralelamente as de Paula, Rio da' Luz Ví- de da Luz) e E.M;Vil,a
atividades congressuaís tória. Jaraguä 84, Rio da Lalau, com ensino grada
haveré cursos para pro- Il, Riciéri Marcatto, Rio tívo de 5:.t a a:.t séries. a

fessores da microrregião, da Luz I, Seara, Vila La- partir de 198�·

Schuelzenleste
Uma festa típica,' que

marque as tradições 40
município e que cultue a

herança des antepassados,
estä sendo viabilizada em

Jaraguá do, Sul. Lançada
'a idéia no final de 87, a

Schuetzenfeste '(Festa do,
Tiro) pode mesmo acon

tecer, paralela a Oktober'
fest (Blumenau), Fenarre
co (Brusquer ,e Marejada
(Itajaí)" reunindc todas
as-sociedades de atirado-

eleue Kuklinski

res da região, oportunízan
do a participação não a

penas aos associados, mas,
também, a todos os par-
ticípantes.

Os contactos iniciais já ,,'

vem sendo mantidos e

tem tudo para acontecer,
a cQntar pelo interesse dÇls
autorídades municipais em

promover um evento de
expressão que marque Ja
raguá do Sul.

no, --dia 5
,

da' atual diretoria. Aléim
dos assuntos administrati
vos,' será en:qcado tambéní
o movimento econômico,

Na mesma data ser& i

realizada, a assembléia
extraordinária, para pres
tação de contas e eleição

A 'Associação dos ,Mu

nicípios do 'Vale do' Ita

pocú (Amvah), realizará
no dia 5 próximo, em Mas
saranduba, tendo por lo-,
cal a Biblioteca Pública
Municipal, ,a sua primeira
assémbléia ordinária ,do,
ano, a última da gestão

REFORCE A SEGURANÇA DO SEU PATRIMONIO .' PROTEJA�SE CONTRA AS,
VISITAS INOPORTU NAS DOS "AMiGOS 'DO A�HEIOu.

da nova diretoria. -Subs',

tituipdo Cl Durval Vase!,
o preSidente deverá ser

Ze:eríno Kuklinski. pre
feito de Massaranduba" de
'acordo com o rodízio es-

ta,bel�cH:lo no llllClO dos
Il"ßnrlatos dos prefeitos da
*:rO'Hegião.

ARTßMA'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..Por gentileza da MaL Das escolas de samba.

wee, estivemos em COIIL confirmou somente a Es.,

panhía do amigo Wilmar trela D'Alva, - do Mane.,

Raboch, visitando a Fes., quínha. ,

ta Pomerana, em Pomero., .. Casamentos: Na matriz,

de, onde a empresa tinha hoje, lOh30_.Jorge dos

estende.próprio, muito vL Santos/Marínês dos San.,

sitado, aliás. 'A Malwee tos, l1h30, no Río Molha,

tem a fábrica dois insta.:.,., Ademir Alves da Silva /

lada no vizinho município, Rosemari Pedri e às l8h,

gerando centenas de em., no Rio Molha, Luiz Car.,

pregos. los Bruns e Elisa Reeders
..A Festa Pomerana, alL .. Na Igreja Evangélica
ás, resultou outra vez em Luterana- Centro, recebem
êxito; Resultado do traba., a bênção matrimonial
lho de uma comunidade nest'e sábado, 19h-Elói,
com menos de '20 mil ha- 'Müller / Meralene Nair

'bltantes, que valoriza as Klein' e às 20h, Osmari
suas tradições, dando e_ Antonio Bertoldi e AlL.

xemplo a outras cidades,
"

negret Caulke: Parabéns

lIlplgsive Jaraguá- 'aos nubentes ..

,�'Seis blocos! pelo menos, ,.Regjstramos pesarosos
vão desfilar no carnaval o falecimento do nosso
de rua, na Reínoldo Rau, colaborador e amigo, or.,
días 13 e 16. O ,acerto a_ ganísta da Igreja Évan_
conteceu segunda_feira.· gêlíca . Luter�na, �.

Johan.,

J61as, 'rel6g10s, pulseiras, anéis, alianças,
pratula, artigos em ouro e "tudo: o maís para
preseDtea Da

"

Reloiaaria, Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9,

,-, ,'João Maria,
<'

o ponto elegante de vestir bem os seus pim-
'-,' .)S. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

..,�'" (a, sempre com as últimas no,vidades.

Para todas as ocasiões, jóias e relógios da

(. _.

I

, 'I
RELÓGIOS

& Í'RESENT�S

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano- 29 ...; Jaraguá do Sul.

I
J Dr. Valter Germano Hehrens

CIRURGIÃO DENIUSTA _ CRO-2446

Rua CeI. Proçópio ,ÇÓl_!'l:,es de OlIveira, .184
:":;;:>._; .... ".,.

nes -Max August' :Breuel,. ção Nacíonal dos Direto
na tarde do dla 18. Aos,' res Lojíàtas- Deverá Indí.; .

íamílíares, néssas. sentidas ear outro oömpanheíro.'
cond�lências.

"

' ',<.Uma dica- Até 5 -de Ie.,
..Sociedade 'Sport .Clube vereíro, na Capítania dos
Paraná programou '

pata
'

Podos em S:' Prancísco do
este domingo, ao meio Sul", estarão abertas as
"dia, em 'sua sede, uma Inscrições paJa o concur.,

feijoada de confraternL "so de admissão 'à Escola

zação, devendo reunir as., de Aprendizes de Mari.;
socíados e 9S colaborado., riheíros de Santa CatarL
res da Sociedade, Agra., 'na· P1;ofissão de futuro.
decemos o convíte rece., ..De,:,U a 20 de março,
bído.. .

-,

ne ç�ntr,o de Exposições
..Curtindo o nascaneato 'de ;0in'Ulba, no Parque
da, pnmogêntta Gabrlela, Balilgul� a Expomóvel'._
naseídá 'dia 13, no Hos., Feira de Móveis do, Sul,
pital São 'Jos�; o 'casal em sua 'terceira edição,
Luiz Carlos- [Vanessa. E.,';' na. quál participarão em.,

wald) Mendonça, FeIizes: presas e empresáríos do
estão também os avós

'

Vale do Itapocu. ,

Na.sctmentb, (Claudipa) ..0 ,SET, bateu altos picos
Mendonça.' e Ivo JNotm�) ,de • audiência semana pas.,
Ewald,

'

sada com o filme "Pássa.;
.. Troca idade, dia 25, se., ros Feridos". longa me.,

gunda_feira; a Sra. Bru., tragem que deixou muita
nhilde 'Mahnke Schmö.; .gente acordada até tarde
ekel. esposá, do nosso DL da noite. Os comentários
retor, a caÍto,rária' Mar_ acerca da. trama ainda a.,

got Adelia Grubba Leh- contecem.
mann e o índustrial Heíns '�" Sobre televisão, aliás,
Edgar Reeder. A -ambas, está- na hora de alguém
os nossos cumprimentos. tomar unia providência
.. Udo Wagner" presiden_

,

mais séria' em relação as
te da Federação dos DL repetidoras. 'E só dar um
retores Lojistas, foi con., vendaval ou trovoada que
vidado

'

para ,integrar as os canais vão para as cu_
duas chapas concorrentes cuias. Principalmente a
a ditetoria da Cohfedel'a_ Globo.

, ,

CORREIO' DO, poVO
-

�Mamãe Coruja
Seus nIhos JUerec:;em uma loja só para eles.

Loj� Mainle Coruja o castelo de seu reizinho e

sua pl'ln�., Enxovais ,para bebê, roupas in ..

faDto-jovenls, perfumes, btjouterias. artigos para
presentes.

'

Rua 'Bario do ,Rio Branco 168 _ Fone 12-0695

I

_l
======�==================�-

.COl'inVoSo
1'- ... •

A ROUPA INFANTIL

A loja ideal para a moda requintada' de seus

pimpolhos.

Avenida 'Ge�:.:'lio Vargas, 97 _ ,Jaraguá do Sul

I
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AnVOGADOS

R. J. ·Pere_ira Oliveira
Lauro IPereira Oliveir.a"

Civil Criminal Comerdal �' Trabalhista

R· Walter MaFqua:rdt,,:;'56 _ fori� (Res.) _ 72-2194
_,

" J�Fagtlá, do _$_ul:

"

e na

MÓVEIS
Tudo preço de

h!i";:.:·'1f

l Rua_
Barão do 'Rlo� Branco, 12

a fábrica
Fr>ne 72-2487

,PÁGINA' 02

-ENLACE GAULKE
,BERTOLDl

----------------�

Annegret ,e Osmarí, ü
-losoíando em torno do
casamento -_ '� união de
dois seres, assinala Q-I�
miar de uma das mais im
portantes etapas de SUÇlS,
vidas", imprimiram con
vites para a cerimónia re

-Iigíosa, a realizar-se hoje,
dia 23, às 20h, na Igre.,
ja Evangélica Lutersna.;
Centro. Na ocasião, ,em

presença dos pais,' famí
líares e convidados, I re_

ceberão a benção matrí.,
moníal, tendo como tes,..
temunhas, por parte da
noiva, Ernesto Jürgen (EL
vira) Joesting, Arlindo
'(hl.cqpeIine)' Schunk FL
IhQ, Jürgen Joachim Joes.,
ting e srta. ReniIda Fun
ka, Evaristo Flori�ni ,e

srta. Eliane Splitter e Jo
sé 'Albus Neto e a irmã
Edilene Albus e, por par
te do noivo, Belizärío
(Bernadstj; Bertcldí, E_
gon (Ilza) Richter, Airton
(Marlene) Zanghelini, La_
ércio (Eliane) Rath e Ar
noldo e a srta. Tênía. Re.;

-

gina Bini.
,

Annegret é a filha dL
leta do casal Norberto
(Lyra Z.) 'Gaulke e o noi
vo Osmari é, o filho beIL
quisto do casal Anselmo
(Zélia) Bertoldü residentes
nesta, cidade. Após a ce
rimônia religiosa os noL

.

vos i receberão os convL
dados nos aprazíveis sa
lões oe festa do C.ABae
pendi.. Aos distintos noi
vos e respectivos pais,
os cumprimentos desta fo
lha, com os votos de mul
tas felicidades.

JOANA HERTEL
Carlinhos Hert�l está

felfz da vida com, ,ci vin_
da da irmãzinha Joána ,

que nasceu no dia 21 de
, dezembro de 1987, com o

'

, peso de 2,3 kg e altura de
47 cm. O acontecimento
não só emocionou o Car_
los que, agora, tem COllL

panhia, ,como foi motivo
de forte alegria para 'a

mamãe Sílvia, ,da titia
Ruth e dos avós Walter
Carl�s (Bubi) e Gertrudes
(Mitzi) Breithaupt Hertel.
A coluna augura a peque_
na Joana muita saúde e a

mamãe, ,irmão, titia e a_

vós, os cumpr.imentos.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO No 38/81

A Preíeítura Municipal de Jaraguá do Sul, divuL
ga através do presente Edital os lançamentos re.,

ferente a pavimentação à paralelepípedos da Rua
,

37 _ JOÃO PLANINSCHECK, de acordo com

G Edital de C�stos n= 38/87, de 16 de outubro de
1987 e o Decreto n° 1.573/87, de 16 de outubro
de 1987, sendo que os confrontantes ficam lan.,

çados de acordo/com a relação anexa. A cobran.,

��a será efetuada, para cada propriedade, 07 (sete)
días após ,a execução .dos serviços.

,

M2' Cz$
01.Marcatto Ind. Chapo S.A: 268,00 113.768,68
02.Nelson Krueger 54,00 22.923,54
03.Trarnquílo ACostenaro 46,67' 19.810,47
04.Altair João Luciano 46,67 19·810,47
05.Clara Vieira 46,67 19.810,47
06.Luiz Antonio Rosa 46,67 19.810,47
07.João Carlos Venturelli 46,67 19·810,47
08.Leonardo Stringari 46,67 19.810,4";

09.Benilde Bertoldí 46,67 19·810,47

lO.Benilde Bertoldí 46,67 19.810,47

1\1; 4Bdegar Cardoso da Silva 93,:)'3: 39·620,93
12.Pascoal Martini ,46,67 19.810,47
13.João R. Panstein 50,00 21.225,50
14.Dehon J. Panstein 50,00 21.225,50

�5.Bernadete p. Borges 50,00 21.225,00,
16. Fabio Panstein 53,33 22.640,53
17. Vap.i Panstein 85,00 36.083,:)'5
l8.Nanci Maria. Panstein 53,33 22.640,53
19. Tarcísio Panstein 68,33 . S'O·578,87
20.Margit Kamchen Vailattí 124,00 52.639,24
21.Rolf Ramthum e' Outros 72,03 30.578,87'
22.Sonia -Aperécída Oss-Emer 69,30 29:418,54
23.RÊma,te Ramthum Klein'

- 50,00 "21.225,50
24.Waldemar Ramthum 719,67 305.505,70

25.Ingo Lux 6833 29·008,18
,

26.Jngo Lux 55,00 23·348,05'
27.Waldemar M· Rau 33,33 14.150,33
28.Waldemar M. Rau 66,67 28·:;'00,61
29.Waldemar M· Rau 48,33 20·517,98
30. Ines Juselite Písetta 46,67 19·810,47
31. Ivo 'Hass 48,00 20.376,48

I, 32.Mário .Antonío Mayer 46,67 19.810,47
33.Tranquilo A Costenaro' 46,67 19.810,47

34.No,JlivaldQ Leonardo Klein 46i67 19.810A7
35.Marta Olea Domínoní 93,33 39.620,93

36.Egon Drews 46,67 19.810,47
37.Augusto C. Cardoso 46,67 19.810,47
38.Tranquilo A'Costenaro 46,67 19.810,47
39.Tranquilo, A Costenaro 46,67 19.810,47

40.Sebasti�o Bona
'

46,67 19.810,47
41.Pedro Witkowskí 46;67 19·810,47
42.pedro Witkowski 46,67 19.810,47

43.Iris Mohr Schmmertz 86,67 36.790,87
·14.Iris Mohr' Schmmertz 43,33 18.395,43
45.Manfredo Mõhr 46,67 19·810,47
46.Alfredo Mohr 90,00 _ ::>8.205,90
47.João .da Costa Silva 91,67 38·913,42

48.Mario M. Brotzkí 53,33 22.640,53
49.Mario Fodi 46,00 19.527,46
50.Irinieu Sievert 46,67 19·810,47

51.Evaristo Vicenzi 47,33 20.0%�,47
52.Luiz Fodi. 46,00 -19.527,46
53.Wolfgang Pauptiz 46,61 19.810,47

54.Cartonagem Garcia Ltda- 100,00 '42.451,00
55.Guilherme Menegotti 535,00 227.111.85

56.Andreia Pisseta 46,67 19.810,47

Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1987.

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

DURVAL VASEL
, Prefeito ,Munlcip�l

·leuislalivo. de Corupá reulin-se exlrâordinariamenle
A Câmara de Vereado., De outra parte, em de- tidos.

res dé Corupä reuníucse .zembro passado.« o PDS Fontana, a pedidQ,' dó
extraordínaríemente dia corupaense elegeu o no., vereador Ernesto Felipe
19, às 18h30, para analisar vo Diretório e este a H- Blunk, irá interceder jUIL...
e deliberar sobre a pauta xecutíva. assim formada: to a RFFSA, a colocação
do .día, que constava ,da presidente José Norberto

"

de uma lítorína diária 'IL
apreciação de projetos., Müller, vice Pedro Alves,' gando .Corupá a S. Ben.,
de.cleí. dois abrindo cré., secretário Antonio Carlos to, para atender, princL
ditos suplementares e ou.,

,

Blunk e tesoureiro Ade.; palmente, os moradores de.,
tros concedendo subven., mar Jark. Na terça-feira Osvaldo Amaral. Rio Na__
ções a entidades e am., desta semana,' visitou Co- tal e Rio Vermelho; 'pri...
pliando o padrão de ven., rupâ para contactos polí., vados' de meios de trans.,
cimentos do Iuncíonalis., tícos. com d,ompa'nheiros porte face as obras de,as.,
ma, na faixa de quarenta, do PFL. o ex-více-gover., .faltamento na BR-280. An,

/

por cento. No dia 1° de nador e deputado constí., .teriormente, a Rede havia
fevereiro, o Legísiativo tuinte Victor Fontana. As informado que, não há vL
vai escolher os integrantes eleições' e a renovação do abilidade económica. fato
das Comissões Técnicas Diretório (28.2) foram aL não aceito pelo vereador
Internas da Casa. guns dos assuntos, discu....... Blunk-

,Bumbeiros atenderam 117 sinistros 658 novas .cons-

87

.•�lergia.A\clinica .

Dr.Antonio"Schmidt

o Corpo de Bombeiros Neste trabalho, segun-
Voluntários de Jaraguá do' o Comandante Hermí
.do Sul - desde agosto de nio Lucíolí. foram gastas
1966 prestando serviços 186 horas, consumidos 271
� comunidade no comba., mil litros de água e utí
te a incêndios e nas CéL .Itzados 844 soldados, nu.,
lamídades públicas -'- re- ma média de 7,2 soldados

gístrou ii ocorrência de por sinistro. Os caminhões
117 sinistros' durante o e viaturas percorreram,
ano passado, dos quais 19 no ano passado, 5.571,7
em estabelecimentos iIL km; dos' quais 4.4:)'3 km
dustriaís, 31 em residên., . somente no atendimento a

cías, 7 em automóveis, 29
em florestas, e 31 outros

(resgate, afogamento, etc),
além de 23 prestações de

serviços, como corte de
arvores, transporte de á

gua, escoamento de po
ços, além de outros.

sinistros.', _

A corporação dispõe de
20 soldados, dos quais 8

plantonistas e sobrevive
com o apoio da indústria,
comércio e comunidade;

assim como com parca
subvenção estadual.

truções

R O 'b e r. t.

em
Foi, de. 658 o número de

licenças solicitadas para
construção em Jaraguä do
Sul, durante o ano pessa.,
do,' perfazendo um ,\total
de 112.160,26, m2 de área

'construída, dös quais a

edificação residencial foi

responsável por 68·132,65
m2, � residencial! comercial
9.253,34 m2, comercial 6·
680,08 m2, índusíríal 20.'
852,96 ,m2 e outras cons.,

truções 1.241;23 mz.

Dezembro foi o mês em

que maior número de H-'
cenças foi solicitado: 86,
com 14.090,17 mz. Em á.,
"rea total de construção ,

novembro registrou o nú- '"
meio maís elevado de to.,

dos os demais meses do
ano: 14.090,17 m2.

As licenças de habíte.;
se somaram 449, totali _

zando 84.650,36rn2, se.,

- g'Undo o mapa da Secre.,
tarla de Planejamento du
Prefeitura Mlmicipal.,

A D V O G A D O

Formado pela Escola de Pós-qr aduação da pue f�io de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Triltamento de Asma· Bronquite, Rinite - Espirros, Coe c'!' ,,', >;; olhos, nariz, OUvidos
e garganta - Tosse, Resfriados constantes :)lnuslte alérgica,

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· InchJeões - COCfiras ' t,'vadás de Insetos,
feridas na boc3.

Alergia a alimentos· medicamentos, ao sol e ao frio,

Erupções diversas,
Preparo de vaelnJS ' TlJstes Alergicos,

Rua 7 de Se tembr o, 525· Fone (0473) 22 5475 .

Blurne nau SC
� ��_""'_ _"H. _ 4

• �)"�

, ,,� ;_.
. ..."(;;

)
,

Comunica que a partir de 25.01.1988, estará

atendendo em novo endereço, na rua Antônio

Tobias n" :)'2....:. Fone 72.1616 _ Jaraguá do SuL..s�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" NASCIMENTOS·

Dia 27 de dezembro,
César Augusto, filho Cau.,

by (Ma. MargaIida} Ma_
thedí.
Dia '30 de dezembro

Luzia, filha: Landemir (Ma.
Holanda) Rosa; Nelize
Pabíula, filha Luiz (Nelí)
da Silva.
Dia 31 de dezembro
Ismaille. filha Francisco

(Marleíj de Souza.
Día 02 de janeiro .

Jean Carlos; filho José

(Canaen] Cabral.
Dia 03 de janeiro :..

·

Diego Rafael; filho Anto.,
nío (Ma .. Edite) Mateus.
Dia 05 «Je janeiro
Douglas, filho Ranoltot/c-
'lair) Ramos: Jean Carlos,
filho de C .a r los

I. '

. •

(Maria) de Souza; Schyr-
ley 'Adonay, filha Alíre.,
do (Saletej

'

Kohls: Rícar.,
do, filho Sérgio (Máreia)
Rank.'

.

Di'a 06 de [aneíro
Sidney, filho Ango (Ursu-
Ia) Köpp. ,

Dia 08' de janeiro
Cleíton. filho Enildo ( A..,-

· lice) Fischer.
Dia 09 de janeiro
JonatnaVV, filha Vicente

(Marli) dos Santos; $ilvia,
filha Mário (Mirian) Kro
isch.
Dia 10 de janeiro
Marciane, filha Adernar' e
(Cenira) Utech.

. Dia 11 de.ianeiro
Marlon, filho Marcildo
(Clarice) Stein; Karina
filha Adenor (Ivé}nete)
Franzner.
Dia' 12 de janeh:o

.

-

Diego, filho Alceonir (Oe
· usi) Götz; Ricardo: filho
Alberto (Leonira) Steçkel;
Acemir, filho Waldemar
(Alida l. Krueger.
Dia 13 de .. janeiro
Adriano, . filho Valmir
(Sandra) Luiz; ·Priscila, fi
lha ,Cirineu (Ma· Apare_
cida) Sanches; Felipe, fL .

Ira Julio (Eronides) Hen_

rique; Fernando, filh(');_Re_
· nato (Isabel) Klein; 'Lean�
dro e Adriano, filhos

.

Karl (Darci) Jan�sen.
Dia 14 de janeiro
Leandro, filho 0I:lando
(Mariste!a) "Vürgers; Dani
el, Hlho Valmir (Mauri)
Hi.llesheim.

.

. .

Dia 15 dé ianeiro
TIS,mael, filbJo RaHE'ön(Ar'-
1ete) Rãduén'l: Allan. fj_
lho Júlio (Terezinha'. Sil
va.

CORREIO 1}(5" p�VO �;-'7'�-;�� :;�; ':"::.:.?;:�.':-:-�.;: ,AGJNA,�04
. ---

--:
�._---_._---

--Daiiiel" Mê1R1e-ir Rtbe1rn":'" é

Proclamas de' Casaßlenlos �:.nic:rá�iJ���as(')lt�io ,

. �GOT ADE� GRUBBA LE!fMANN, Oficial do Re- operano, natural. de Ju.,
gJ.Stro Civil do 19 J?istrtto � Comarca de laraguá .do SuJ, ßs- quitiba São Paulo domí-
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em' . '..

'
.

.
.

'

Cartório eXibindo os documentos exiaídos pela.Je! a fim 'de se ciliado e residente na Rua

ha.bilitarem J>8l'a. Casar. OI seJnJintea: .

•

. Henrique Marquardt. 88,

�lcent� de LIma. e. T�re- padeiro, natural de Taió,
.
nesta cidade, filho de Wil

zínha de Jesus Oleníck neste Estado, domiciliado son Mendes Ribeiro e Be-
de Lima. E� brasileíra, e residente em Ilha' da renice Nícacío Ribeiro.
solteira, do lar, natural Figueira, neste distrito,' Ela, '. brasíleíra.. soltéíre,
de Itaió�o.li.s,· neste Esta., f'ílho' de Filístrino Macha.,

. operária, náturai de .' Ja
do, domícílíada

. e' resL, do e Alida Machado. E_" raguá "do Sul. domicilíada
Dia 23 de janeiro.

dente na Rua Richard la.. brasileira, solteira, do- e residente ria Rua Hen
Sra. Rosane Moretti IzL �iske, 446, nest� cidade, m�stíca, n�tural de !o_ rique Marquardt, 88, nesta
doro, em Guaraniirim fll�a de Augustínho de > deío . Bonito, Rio Grande cidade, filha de AlIi'edo
Sra. Edith Spengler, em Bauo. Nunes e' Alduina do Sul, domiciliada é' re., Meldola e Maria Schrö�
Curitiba; Sra Illa Víer.,

de Baíro Nunes.. sidente em Ilha dq Fíguei- der Meldola.·;
.

:' :

gutz. Sra. Leonída Gram.,
Edital '15.902 de 12.01·88. ra, rieste distrito, filha- de : Edital 15.908 dé "14.'01.88.

kow Franzner. Sra. GeL
Valdir Chiodini e Irani Dorvalino .Tavares

.

e Ma., Cópia recebida do cartó-

· trudes Fiedler, Srta. Noe.,
Manske ria Rodrigues Ribeiro.

.
rio de- -Schroedor, . nesteEle, brasileiro, solteiro, Edital. 15.905 de 12''.0'1.88. E'sta'do..

.

mia Costa, Sra. Adélia li

.

Meldola. Sr. Airton Sch.,
índustrtãrío, natural de Rogério Longo e Gertru_ H�rcílio dos santos' e Be-

wartz.
.

.

Jaraguä do Sul, dornicí., des Bernardína Eberhardt lonice Alves dos Santos
Dia 24 de Janeiro

Iíedo e residente na Rua Ele, bfdsileiro,' solteiro, Ele, brasileíro, solteiro,
Sr. Paulo Doníní," em S.

Joãa .Tanuário Ayroso,. operário, natural de Pe., auxiliar de produção. "na
Paulo; Sra. Helga Hens.,

.. 703, nesta cidade, filho de dras Prendes, neste Esta., tural de Jareguá do Sul,
h I N

. . Vergtlío Chiodíní e O_ do domiciliado e. residen., domícílíedo e residentec e ardt, em. Cuaramí.,
rim- Dr.' Paulo Menezes

linda Pradí Chiodiní. Ela, te na Rua Rpitádo Pes., ém Estrada Itapocuzinho, I.
de Mendonça, em joinvil- brasileira, solteira, auxí-.. soa, 676, nesta, cidade, em Santa, Luzia, neste dis-
Ie;

.

Joselita Cielow.
HaT de escritório, natural : filho de Sínésío Longo e trito, filho de 'João' Felí-

Dia '25' de janeiro
de Jeragué do, Sul, domí., Angelina Savi Longo. Ela,' cio dos Santos e;;' Maria

Sra. Brunhilde Mahnke
.ciliada . é residente na

- bresileira.. solteira, vende- Ropelato dos Santos. E

Schmöckel, Sr. Heins Ed.,
Rua Itapocuzinho,

.

nesta- dora. "natural de Parana.. Ia, brasileira, solteira, au-
R

.

d 'S M
cidade, filha de Hilbert vaL Paraná: domiciliada e' xI'II'ar de prod··u·ç'a';'o, nat"-gar ae er, � ra. argOt. ue

· Adelia Grubba Lehmann, Mal1ske é Ur�ula 'fodt residente na Rua Epitácio
.

ral de Leboil Régis, neste
.

AlexandTe filho Dr. Má_ Manske. Pessoa, 676, nestq_ cidade, Estado, domiciliada e, re-

rio (Carim) Boehm.· em'
Edital. 15·903 de 12.01.88. filha de Oscàr Bernardo sidente em astrada. BI.3.-

· Joinville; Sra. teonilda ArUdo Mo:scheta e Cacil_ Ebel,"hardt e Sebastiana E� cinho, em Schroeder, tiêS':_
Tambosi. l.eonilza Enke,

da Aparecida Garcia berhardt. te Estado, filha. de Jorge
Sra. Eliana da .Silva, em

Ele, brasileiro, solteiro, Edital' 15·906 de 13.01.88. dos Santos Alves -e Elza
Joinville. pintor, natural- de JesuL Laud Deodoro Demathé' e· �e Oliveira Alves.'

· Dia 26 de janeiro
;. tá_Formosa D'Oeste, Pa_ Margarida MaJ;'chi. .

Sra. Ruth Câmara, em raná, d.omiciliado. e resL Ele,' brasileiro, solteüo, Editai' 15.909 de' 15.01.88 .

Blumenau; Sr. Heinz Zah- dente em Jara.guá_Esquer- bancário, natural de
.

Ja_ Arpaldo Hoppe e Ida Dos-

·
ler, em S. Paulo; Sr. Osni do, neste distrito, filho de raguá ,do Sul, domiciliado· hammer

.

Müller, Sra. Denise Marià . Dionizio Moscheta e Te_ e residente na Rua AlbL Ele, brasileiro; solt�iró,
Reiner Passold, Osmar reza de Andrade Mosche_ no ZaÍlgh�lini� 426, 'nesta operârio, natural d·e Ja_

Ka.smirski, Sr. Mário Rei- ta. Ela, brasileha, soIteL cidade, filho de Julio De_ taguá do, Sul, domicilié:tdo
ser, Sra. Maria -c. .Spézia, ra, estúdante, natural de mathe e Alzirá Steindel e residénte em 'Jaraguã
Sra. Vera Mery Riba3' Jesuita_Formosa D'Oeste, D�nathé. Ela. brasileira, 84, neste distrito, filho de

Mendonça; em JHe. Paraná, domiciliada' e re..:... solteira, "cömerciante, na_ Gustay Hoppe e Cl�men-
- Dia 27 de janeiro slidente 'em -Jaràguá_B,s_ tural de. Itaiópo1js, neste

.

tiIia Hoppe. Ela, brasilei-

Sra. Êlvira Rau Rocha, em querdo, neste distrito, 'fL Estàdo, domicíliad.a e :çe_
. ta, solteira, öperâTia, na

S.Paulo; Sr. Erwald,VieL lha de Antonio Manierí.e sidente na Rua '29 de Ou- tutai dê Corupá,: nesÚi Es_
'ke, em S.' Fco; Sra. Olga Dejanira Teixeira Garcia. tubro, . 101. nesta' cidade, tado, domiciliada'ê' resL
Mees (Corupá); Sra. Mári- Edital 15.904 de 12.01.88· filha de Giacomo Marchi dente n� Jaraguá 84, nes-
na B. Gonçalves Bertholdi. .olivlo da Cruz Machado' e Alice Leitempergher .� te distrito, filha 'de 'HeL
D. Adele Janssen. e Gelcy Tavares Ribeiro Marchi.

\

m.uth Boshammer é Elvira
Dia 28 de janêiro Ele, brasilei1'O, solteiro, Edital 15·907. de 13,Ol.88� Prochnow Bosha�fne�:
Sr. Celso Vase1. Sra..Mô-
nica Prodörl Roennau, em

.

Campo Bom_RS.; Sr. Be_
no Geffert, Sra. Melania
Barg. ,

Dia 29 de janeiro
· Dr. Victor -E'mmendoeL
fer Filho, Ida Marquardt
Lickfeld.

'Edital 15.901 de 12.01.88
João Maria Vicente de

Lima e Matilde de Bairo

Nunes
Ele, brasileiro, . solteiro,

vigia, nascido em Rio Ne

gro, Paraná, " domiciliado'
e residente na Rua RL .

chard Piske, 446, nesta

cidade, filho de Osvaldo

ANIVERSARIANTES

,
.

Artesana - Arte<e Artesanato
hrinquedos _ confecçõesArtesanato jóias' _ bljoulel'iàs:'

.'., ";',.

..... :

p�':"fu_mes _ fofo e som· ':1

.

,..... .:f;:
" '';\','

Dia 17 de japeiro
Ricardo André, filho
sar ·(Maris'lela). Barg.

Ce-
Av. Getúlio V�rgas 546 Sala 1 _ Jaraguá do' SUl

(d'leXa ao Supermercádo Riachuelo)

D· e ,5 p a c ',a n·t 1· t 'Ú c i, o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO'SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MEUlOR
EM ATENDIMENTO. - .,

.

.

.

FUNCIONA JUNTO A AiUTO ESCOLA JARAGl:JA -:- AV. GETULIO VÀRGAS., 26 - FONES: 72-1261
12-2078 " .

. AGORA TAMBÉM EM FRENTE AO. FORUM, .' .' ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRElO- 'no PeVO'

federação. Lojista· quer unificar· o herário baolário nl_Estado
,

..
-

-. -

.
�

-_ -·ó

o -presidente da Fede., seis CUlTSQS para contratau. ria da campanha de COllL ficação do horãrío bancá-. f�sto, discutir. à questão
ração dos Diretores Lojis., ção: As .idades críticas bate. ao déficit público e, . rio em Santa

.

Catarina, 'Junto a Federação'Nacío., �

tas de Santa Catarina, o empresariais, Admínístra., também, vai ser apresen- para, com base do manL
f
nal, dos Bancóa.Fensban,',

empresário, -jaraguaense ção em tempo de crise tado o plane de míorma.,
,

'
" ,L'. '

Udo Wagner, mostrac.se e Admínístração ParticL tização dos"�SPç.s, com 1?,a'.{ AD'''OG'AD'Amotivado e sfltisieito' com' 'patíva, com Samuel SCID,.U- se no de Belo' Horizonte,
-Ó.

•

' .,V, ' ,_'

o. trabalho, nestes" dois bert e, ainda, Vendas ,e tido como, um dos, .síste.,
meses de mandato . .A a_ Marketing, Gerência,' de mas mais eíícíentes do

V;àliação" tem por base o loja e Marketing para o País- Neste .aspecto. . dtz

encontro do conselho, di., 'desenvolvimento dos n�_ diz Udo Wagner;" a 'Fede-
reter da. Federação, ha., gócios,' com David Gon-J ração.sedítaré :» manaal

vida no inicio de janeiro, calves. dos usuârios des SPC�. �

em Florianópoiís, com a o' conselho diretor da, treinará monítores regto_,
totalidade s da diretoria, Federação decidiu que' naís, para rrepassar as ip_
quando foi prestada a durante a Convenção de A Federação; ígualmen
conta da diretoria anteri., Chapecó (21 a 23 de a., te, aguarda até .o: final. de,
dr ,e reafirmado o progra., bríl), será apresentada u_, janeiro - a manífesêação.
"mà de ação da atual ges., ma nova peça publicitâ., dos filiados, sobr:e a unL

'-�----,-'_ ..

}ao, que fundamenta.i.se
no -euto..desenvolvímento

"

do empresériu..lojísta. a-:
través de cursos. pales
tras, encontros 'ê congres..'

, sös;' incentivo, a informa __

tízação dos SPCs, defesa

intransigente da Iivre L
nícíatíva e combate a es-,

tatizaçãÔ-e, ainda, combate
�

ab déficit público.
Com relação 'ao.' ítem

,prim@iro do programa'
"

.

. Udo declarou que a Fe.;

deração já 'indicou .
aos -

'CDLs de Sánta ,Catarina
SCHROEnER

,

Hari Zerbien. assim co

mo �s demals integrantes
da Executiv� Municipal
db PDS de Schroeder. fo

ram reeónduzidos aos car-
.

gps, durante a convenção
realizada em meados de

'dezembro. .Na vice-presi
dência está Arnaldo' Rüch
ten. tesoureiro Walmor
Stricker e secretário CaL

melo Pasquall- O partido
majoritário em Schroeder
deverá eleger em novem.,

bro 'O subsfituA:o de Aldo
Pasold. que .afirrna não
ser favorável Cl prorroga.,
ção de mandatos de pre.,
feitos" e vereadores, ma_s
que sé d�fine.m el�ições
de Presidente_ da Repúbli
ca, Pri;3feito e Vereadores
n;úma época e para Go�,
vernador, Senadores e,

Depütado$ em outro pe_'
dodo.

,

A -municipalidade sch_
roedense eÚá concluindo
o ensaibramento e a3 o

bras de retificaç70, alaI

ganíenio e aterro do ,a_
'cesso a 'Schroeder I, d.es
de o trevo até a CerârnL

ca, Intercontinental.

Aurilene M., Buzzi '

.

�- Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - éObranças' e advocaeía 'ém geral.

r ,Rua r�inºldo Rau; 86 - "ala 4 Fatie 72-2711

Yen d e ,-' se

- Dra.

.EDITAL .DE LANÇAMENTO ;N9 39/87

Cz$
21.296,25,"
,12.876,80 ,

23:772,56
13.,867;-33 ' ...

12.87t:;;80\dl Je.
"

3'3.182,53
_ I._�

2.2·484,88

10.895,76 ,

-26.744,13
13·867,33
tl2.889,66

Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1987 ..
DURVAL VASEt

.

_

.•

'

�rviços de passapQrtes

A Pjefeitura Municipal de J_afaguá dó Sul, dívul.,
ga através do' presente Edital os lançamentca re.,.
�'€lrente a pavimentação à paralelepípedos da Rua
,86 _ E Q

-

II A D O R, dê acordo com

o Edital de Custos na 39/81, .de 16 de' outubro de
1987 e o Decreto na i.574/87, de 16, de outubro
de 1987, sendo que os confwntantes ficam lan.,
çados de acordo com a relação anexa. A cobran.,
ça será efetuada, para cada propríedade, 07 (sete)
días após a execução dos serviços.

Mi
50, lt
30,33
56,00

,32,67
30,33
,78,lf
52,97

da
25,67
63,00
32>6'7,
101.03

01,Horst
. Sporrer

02.,Ari Romão Pinheiro
0::1, Edmundo Lombardi
04, Siekebart Gieseler
05,Harry btto Buske
06, Edson Muller
07 , Ademir José - Bertoli
08',Martínha _F;. de Medeiros

Cunha
'7'09.Adolat Jark

1 O;Sigolf Schünké
11 . Sigolf Schünke

,
.

Gol Plus 1.8 .: Ano 86 _ cor Bege Polar Metálico.

Interessados deverão tratar pelo Fone, 72-2720,

com \Vilmar,

Estado de Santa Catarina
Preíettura Mumcípal de Jaraguá do Sul

"

. ,

.Preíeíto Municipal

'CORREIO DO POVO' y 12-0091 -

�,�

• Excursões aéreas :e.terrestres .'
'. >oe,,"'"' ,

• cru,o.o, ,nam_"'JARAGUÃ TURISMõ
• Reserv<! de hot�§.��

,

• Locàções' dê �eT&::: ". ' Agência de Viagen�
Rua �pitácio Pessoa.464-Fone 72-0977-Jel�x(0474)341.

j�RAGU.4 DO sm - SANTA CATARINA.

• Passagens aéreas
(nacionais e intemacionais)

• Passagens rodovlárias

.h

i' ,,).,

SOCiEDADE ,SPORT CLUB'lARANA
Edital de 'CóÍlvoc'a,éão ._

I
-

��''''
'Assembléia Geral.Ordinária '

O Presidente da Sociedade Sport Club' Pa.,
raná, no uso de suas atribuições, convoca todos
os associados da referida sociedade para se reu.,

nirem em assembléia gerál ordinária no prÓxima,
dra 07 de fevereiro do ano ein curso em, sua. sede ,

social à Rua Itapocú Hansa, sn.c, Nereu Ramosv..
nesta cidade, em 1 ° convocação às 8:30 hs com

quórum legal, ou 30 minutos após COlU qualquer
número de sócios presentes no mesmo.Iocal para
deliberarem sobre as seguintes .ordens do' dia:
1 ii_Prestação de contas reíerente exercício ,1987.'
20_ Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal.
3°:'_' Assutos diversos d� interesse do Clube.

, Barra do Ribeirão Grande, 15 de janeiro dê"1988.'
.

PAULO ADEM�R .FLOiuANl .:
"Presidente,

.,

..

.._----�----"-_....,......_-----

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

. I
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Walter 1 ,�L,uiz�: Ribeiró
ADVOGApO

Rua João Marcatto nO Aß, sala 305, FOne

Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odiní
Jaraguá dO Sul-SC.

Escritório. :Contábil Ga.rcia
CRC-SC sob n9 0075

. .: . . ."�
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EDITAL��'
r

J '

AUREA MULLER GRU8BA,. Tabellä
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jarasuá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc,

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acbam neste Cartóri'p para protestos es títulos eoIitr:a,

Adolar Horwéútr. Esfrãda Nova, snr·;- nesta _

Airton Klosowski, Rua Joinville, 135,· nesta .� A
lois KliIllkowski. Morro da Boa Vista, Ilha da Fi

gueira, nesta _ Antonio Zacarias Correa, Rua 19
casa 29 Vila Nova, n�sta � Canfec. Morlon Ltda,
Rua Jaraguá,' 68, nesta -f Dl)rival Fodi. Rua Rio
Grande· do Sul, :)'4, nesta' _ Genesio Jose Kiato- .

viski. Rua Ribeirão Cavalo, snr., nestà _ Irmãös'
Marconi Ltda., Rua· Getúlio Vargas, 665' ou-:707,
nesta _ Montagem Concrétar Ltda, Rua José Teo ..

doro Ribeiro, 2922, nesta _ Pedro Kostetzer, Rua
299, sm·, nesta � Rudemar Nestor Go:nçalves, rua
Rio de Janeiro, sur., nesta' "'- Valclemiro Drews,.
Ribeirão Alma, sm·" nesta. � Wàldemito daSilv,óh
Mal. Deodoro, �41; 'sala 03,. nestã�' _;_,"WaleHr Ris�
tow, Rio Cerro I Km 10, nesta.

E, como ,os ditos devedores não f.oram .encóntrados

�. ou � ,x.�!ram a acCit� a devida intimaçãc, faz pur
. UlterA{ídlp do presente edital para que os mesmos �om'

pareçam n�te Cartório, n.a' Rua Artur Müller," 78, no

prazo da lei a fim de Iíquidar"o seu ãét5ito ou então

,aar razãQ por que o não faz, sob pena de serem os referi�
•

.los títuJ.os protestado� na forma da lei, ete;

.IH/Jaraguá do Sul, 21-: dEi jà�ir�' (i�, 'Hl88·, ..

:'. ,
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Áurea MülJer Gi'qbfJa/'_ Tabeliã��d"€':.:NtÓtas: e' f:.

JficiaJ de Proteatoi;�de' Títulos da Oomarca de I.do SuJ.
-':\- _,-
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Cobras r • & ';'lagarlos
FERQINANDO iPISKE

Em setembro do ano garantias de completa se., agitadores da CUT. voL
pesado, a Revista Cerre... gurança. naquele". trecho taram das férias e decla.,
teíro. amplamente dííun., da estrada. onde não -são raram a quem ínteressar
dida entre caminhoneiros raro as oportunidades de possa, que vão mandar _

do Brasil; divulgou, n1L.. apoio e serviços de so., ou já mandaram _ ím.,
ma reportagem. que o.

.

carros aos .acídenteelos ... " plantar alguns "out do., .

\

trecho da BIL1Ql e 280, Vale' ressaltar que a ors" (painéis de publící.,"
entre JoinviÍle e Jeraguá denúncia da: Revista. foi dade) nas rodovias de a_

do Sul era perigoso para.. levada ao conhecimento cesso a cidade,' contendo
os motoristas de caminhão da Políoíe, Rodoviária, Fe., algumas reivindicações à
Dizia a revista que segun., deral, em I Guaramírím. Constituinte, como 40 hs

\
� do relato de vários mo., pela Associação Comercí.," semanaís, esfabilidade no

; torístas. q-ue quando a do Sul. Assim, dentro dos emprego, reforma agrária,
carga de I

um 'caminhão. princípios democráticos e etc, e, deixaram espaço em
era valiosa e estivesse de da liberdade de imprensa" branco pars posteríor.,
serviço um _certo patru., a verdade foi restabele., mente pintar os nomes J

lheiro da Polícia Rodovi., cída. '. dos parlamentares barrL
ária. defronte ao Posto

_

x
.� giL.verd�s que vetarem

Guaramirun. o caminhão '

centra as mesmas. A inL
estava sujeito a sumir com

. Segupdo '''o -Gcvernador ciativa é, no minimo, ri...::

II)c;_t0rjgta e tudo, ,�o .
�n...- do Paraná, sr. Álvaro DL dícula. Semelhante coação.

teríor do Paraná elou. as, "Sarney 'esta no poder moral não vai fazer ne.,
Mato. Grosso, sem deixar

porque Deus quiz".., nhum deputado ou sena
vestígios. , Como se vê, o'Gover- dor mudar de opinião.até

nadar confirma que Deus porque esses "dirigentes"

I'Na edição de dezem., é brasileiro. Devia . ter sindicais estão cempleta ,

,

bro/B'Z, a Revista volta sido uma sensação ínef'á., mente. desmoralizados de.,
ao assunto para desmen., vel para os. peemedebis.; pois do fracasso de duas,
tir a repo:rtagem anterior [tas. 'quando discutlram eleições locais. O parla.,
-mente citada. íids"'Sêguin- com Deus, a: escolha do mentar tem de raciocmar
tes termos:

I ". .'.Agora, Vica.Presídente na chapa em termos de BRASIL .e

entre os rumores dos de Tancredo .. '.' Que o. não de detenninado seg.,
motoristas'.:,.- que já tOL próprio Deus' nos perdo,é,.. mento da sociedade, quan
naram o assunto folclórico do se trata de fazer uma
_ e' as eutoridades preo.,

,'_
x -. Constituição ..... Estabilida_

cupadas em esclarecer o Já' o senador' Carlos de, 40 horas, etc, certa.,
assunto, há a palavra 0--;- Chiarelli trombeteou aos mente não convém a 11m
Iícial de que "morte cer., quatro' ventos que no: que País como o Brasil que
ta" não passa' de boato. tange 'ao Centrão é as precisa ele seu povo tra.,
Por isso Jazemos questão tais 280 assineiuras 'nas balhe, trabalhei trabalhe
de divulgar (I) movimento emendas q. serão 'votadas para ver se saímos do'
de esclarecimento da brã., ptíoritariameúte, que "as- burreco em que a politi.,
va ·génte catarínense. ie.. siriatura ndrj' é voto". Por cagem e a agitação ín., '-

vando aos usuárâos de.; aí se vê a irresponsabili.; dical fascita no� enfiou.'
quele trecho Çl. palavra do dade, de certos' políticos.
169 DRF/PNER, da Asso., Quer dizer, uns caras, se.,: -.

-

.

ciação Comercial e In.,
:

,gundo o senador gaúcho, Ao contrário dos P�(;_ /'

I dustrial . de Jaraguá do assináraài deterrnínada ê., goeiros de desgraças, 88
! Sul-SC, da casa do Ins_ m:enda, 'evidelltemente, vai 'ser um uno bom pura

I petor da .polícia Rodoviá_ porque concordéivam com muitos. É ario de elei' ;es.
I riá Federal e

c de outras. elã. Aga ra, TIn h orÇi da E em ano de eleições
destacadas ueísonalidades, votàçãõ, podem votar!'tó não consegue arrumar

. da região. Todos assegu_ "cohtm.. Dá, pra entender? o que quer, quem TI tem �
Iam que as histórias men- cara de pau para chegáf
clonai:las, em nossa repor_ "'" x � nos "'home" e trocar o

tagem não correspondem benefício 'almejado, por,
aos fatos .e reafirman as Em termos locais os três ou quatrd votos.

,

.

, Seu �I'O S
,Rua Expedlc1ollárto Gumercindo da Silva nl} 90, 11} andai, Sala 2

"Fone 72-17ß8';;;;;�magilá\do Sul.

. rara nás,deuáro nj1l é só garantia de riscos
. Se'gu'ro'

Prestação' de
•• -
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'é
Serviços

Con�sulle' -
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"DEUTSCHE ECKE"
Leítwortr "Wir schreiben
ein wenfg in deutsch,
damit die ererbte mutter

_!1pfache nicht in verges
senheit geraetí"

. . . Die Redaktton
LUSTIGE ECKE
Die Kundin im SCHUH

HAUS probiert und pro.,
bíert. Schliesslich meint

die Verkaeuferin: '''Gnae_
dige Frau Síbilla, Schuhe,
die innen groesser sind "

als" sie aussen aussehen,
fuéhren wir leiler nicht.

VéJ,ié:r und Sohn. unter.,
halten sich im Rio da Luz

Viktoria, beim Aipi ern.,

ten:
'''Valer'', fragt Albrecht.

"fueschtest 'du dich vor

einem grossen Hund?" _

"Aber ga� keine Ideei','
l'ir:ht der Vater. Vlelle.

lcht . vor einem g oneo

L. "wen? _ "Auch alrt,f1

Eine Zeitlang staunt AL
I.JltCht einem te, jlfe;;;:o
Vale, begeistert 8 ..1,_tl$ er
.schlíesslích feststellt: "Al
so nur vor der-. �1u1ter!"
Im Jaeger Bataillon der

Prinzenstadt komimt . ein
Soldat zu spaet in die Ka
serne und erklaert dem

Sargento: "Entschuldigen
. Sie bitte, aber mein Pferd
nn Cerro ist ploetzltch tot

umgefallen!".
.

,Eh� weiterer Nachzue.,

gIer erscheint - kurz da.,
rauf .mit derselben Ents_'
chuldígung. Dann trifft
der Dritte 'ein _ sein Pferd
sei auch tot umgefallen!"
Den' vierten Zuspaetkom
menden empfaengt der

Sargento mit hochrotem

Kopf: _ "Jetzt sagen sie
blass noch, Ihr Pferd sei
auch fot umgefallen .. ,!"
"Nein, wieso? Ich bin,

mit 'dem Taxi gefahten,
aber wir kamen nicht
dürch, weil da drei tote

-Pferde, auf ler Strasse la_
gEmi"

,

.
-

-

POSTO DE VENDAS JUNTO' A. FABRICA·
,-

Jarag�á�O Sul-5,C- :> ':�ti' J1osé· 'Allberto . Barbosa
":�'__:'�", .' IhlxlOdre 'Uellauíustiltir Barbosa

I, '-,
'J A '0 v-:ß G j). T) o s, "

.

'� �i)..'. _ �",
�.

.r;, •

• '.

Rua Jóã,d Marcar! ...... -.i.. ,13 .:..' '2° andai: Sala 204

Sindicato dos Trabalhadores nas IndÚ..s.trias
Metalúrgicas Mecânicas e -40 'Matená('Elétrico

.

de Jaraguá do Spl '>." ·'c, .':

�dital de. Convocação _,' '"

,"...

Assembléia Geral Bxtraondtnäría
"

,':� �"'" .,'
O presidente do

. Sin�i�ato d,9s Tf�'?�J�a;:�t�, ,I,
,

dores nas Indústrias Metalúrgícas M�ca,J)lca�. e .

do Material Elétrico de Jaraguá d�J$ui,,�ç,onY9�ca:'
"

0& trabalhadores da categoria rE'pres�nta,da. ,pÇ?r "

esta 'Entidade, para se reunirem em As�e��léia."
Geral Extraordínäría no próximo dia 31 d� janeí.;
JO (domingo) do ano em curso em sua sede s�çial ,

a Rua João Planinscheck nr- '157, nesta' Cidade ,de'
Jaraguá do Sul; as 10:00 horas em primeirà dhiL

"

mada com quórum legal, �egu:ndo 'à r.:�gislaç�?,>,
vigente ou uma hora após "no mesD,lo

...

local=»:
qalqer número de pr,ese�tés, para

'

�elí�erar s?b!é: [�
a seguinte ordem do dia;,

.

LAltêraç�o por escrutínío secreto da
.

cláusula "

.'

8* dos estatutos 'sociais desta Entidade Obrefr-a�F.' ,

que trata dos deveres des associados. .' I
'

I:'
,

Jaraguä do Sul, 18 -de janeiro de 1988.:
< Luiz Carlos -Busana ..

Presidente

r
-.

,

Kuki
"

.

� \i: .

,. .

Rua JoinvUle nC} 1400

/. 1 J,"

IltTERIMOVEIS
Intermediária,' de't:;
Imóveis ltda.

,;ir IMÓVEIS,.A VENDA
,',

fY� ,

_1 casa em alvenãri�, ::i2Qin2, à�.p;l,L�áábada, "rúa
J. PicoIli.

' ,� ",�. " ,

,_i ca�m em:alvena,r�a, 650mf' �: !;.._ep'i)qlcl�.}�:gffi.�e1:1-<;:;
_1 casa exp:..alvenana,' 130�2,. r· ft:l:' ����fl�ra.'
_1 terreno, '600m2, rua.Jomvilletponfpi- co�er-Cl:al :
_1 apto. nó Ed.'Gardência , éol1li;, 120p:l.2: ,i

.

"�'

, �. João piC€Gli, 10� - fone 72-21n}� ja,�agJkdo <_;ti1
-

� "I _.'
,. _.;.

.,' '" ",�}
�

� �"��

_",'

A Emmendörfer faz", a revisã<}> ',i"

completa de seu Chevl"oleJ �gora,.� .. ;:,
" . E você só paga depois .das fén;ás. "

, ,

,f.,��/{. �

A�
�

PI;I'ra você ter boas férias,
o seu .Chevrolet tem que estar revis�o;
E para você ter férias m�lhores ain�,
a Emmendörfer Veículos faz a revisâ,o

- completa do seu Chevroiet agora J *'

e você só paga na volta. .

.,

Férias com dinheiro no bolso
e Chevrolet revisado
é com a Emmendörfer. I

��
, .,.,:'

'

...o..:·::r.EN-TRE,NESTA H O N D'A DA MENEGOTTI:
, ,I �

... .:.. ';!.�'�'. '!;_�. '

..�_ .. �

'.'�;j; "! c�'SAIA PILOTANJt)Q
...
X�.SUA MAQUINA.

.<i\".,'. �Rua.,:Ailél1a Fischer, 239" (�btlQv}a BR,280)
',.' " ,'W',I' j '",..... F.pne 72-2999. _ Jaraguá �o Súl _ SC.

__.;_.•--'- �_.,...--.............. �. '- . .(f ..

'

-'\t0' '.� .{,•.•:{).:';"\"" .. ��l.�'"
-

.. ,:'"L-..--__..-- ,� --'--,-- +ú""')A..-"+-'�l-"_---
_ �'.�L" .� � '"�' .e>

Boas férias.

" '

}

Pos·to de Vendas Marcatto
"

I

,.1,';.'... :

. Chapéus, bonés, väsetras, ca!m\isas, shor�8,
1,/' benuu.�as .e çprdél$�;, •

Em' frente. à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Sp'_�,ia:';,,:, �&i .i: ,Ci1aa' .llda.
k1;, SEUÄRIA'í:rSERVJçOS 'DÉ' TRATOR'

Mcldeirààt'Hparq. jçonst:tuçã�· e serviços de trator
com ptofissÍbrlàilf 'aFtamente espectalízados;

.

'Rua João 'janüári,ó .Ayráso, 7??" _ Jaraguá Es
querdo 'L 'Pane :7�-03ijO'''_')Jarâguá do-Su! � sc.

.. �'.í '.;", .-� '-.:�': .

r PERS'l.ÁS D' 801 .. ÉS!). DE ALUM'iN'IO '" '

,

•...� '.!!!!..!:..�!sc
. ';� " FONE: (0473172.Q995 �

"'; ,

'PersianáS' horizontaIs ' é vertícaís.
,

'. ;'V' ; , -: .; box para banheiros,·_;
.

, diy��õe�" tOld�si,' portas saníenadas, esquadrias
"', '

e cercás em alumíeío..
"'

..
".',
Consulte-nosl : Föne

. '12-0995 "

c., .Ó»,
"

.

, .:, EStRITÖRIO' JURíDICO
.. I

•

�'.,. r-: I

,

I

- ') � -.
'

..

.... !Jaraguá do
.

Sul.
'

'

",-,; ..' .. '

;' ·t. � 'ELEtROLAR,fl'
., I :-,' .' f ,

:Çiíierciil de Peçils. �td.a��'
, . .' I. ri J

� r , (1
•

, Assistência', )lécilica"em . .OIáquina.s de ,costura
,

indusftia'is e dómesticàs, peçasj accs�6Fios e agu-.
Ih'as <'êii.. geral':' ,; .

". , ' , '

"

Oferece também assistênCIa téclllca autorizada
�nl âpari,.. lhos Am(i), ..Walita, Britânia. Black &

, necker. faet, GE, Eletrolux, Farne, Pandora; For

ß(�i!"Ly.er, .além do' mais completo- €!'-toque de pe'
çats;·'é a.CICSsóri'ós. ,'I .�

- Av.. Mal. .. Deodor.() ...1. 309 _ rone.72-2200

,

•

.......,--..

,'<·"'0""'"

J'ar�guá ··db Sul-Se
'4-..� ._.� -,_.�.

,
-: "

>': .'�

N A" 'H�O N D Ä
-i'_"-t"',"" ••

;---...,..
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'PÁGINA oB

Viva 1988 Slgura e tranqüila, cool·' 0- deS,eliJpenho
e" a suavid'ade ;de, um' veículo F ,0 R, O •

"

Estado de Santa Catarina
..

Prefeitura Municipal de Järaguá do Sul

EDr�AL_ DE LANÇAMENTO No 37/87
J

A Preíeitura Municipal de Jaraguá do SuL divuL

ga através do presente Edital os lançamentos ��-;,
::erente a pavimentação à paralelepípedos da Rua

136 _ GUILHERME LESSMAN, de acordo com

o Edital de Custos N° 31187, de 16 de 'Outubro de
'1987 e o' Decretól-l? 1.572/87, de 16:de outubro
-de 1981, sendo 'que os conírontantes ficam len.,
çados de acordo com a relação enexa- A cobran.,

ça será efetuada, para cada propriedade, 07(sete) �'

dias após a execução dos serviços.
,

�

Cz$
42.592,50
3.962,09
12.579,65
12·876,80

05.Henrique Lessmann 46,61 19.8-10.,47
06.Clara de Medeiros e -outros 29,17 12.381.54
07.Met. Erwino Menegottí SA. no.sa '47.0.49,86
OS.Met. Erwino Menegottí SA.' 35,00. l:4·857,85
09.Wilson Antonio Rebello 35,00 14.857,85
1(0.. Jaime Richter 35,00 14.857;85
l1.Luiz Alberto .Oppermann '42,00. 17·829,42
J 2. Luiz Alberto Oppermann / 22,81, 9·70.7,,1:;"
13.Amo Schreiber 35,00 14.857;85
14.Amo Schreiber 35,0.0.

'

,

14.851;85
15.Wilson Antonio RebeUo 70.,0."'0 29.715,10.
16.Luiz Scheuer 35,0.0. 14.857,85
17 . Milton Adolar Stange. 35,00. 14.857,85
18. Douglas Conrado Stange 35,00 14.851,85
19'.Paulo Crutzmacher <' 32.67 1:>.867.33,
2o..Wilson Antonio Rebello 61.67 28.725,18
,21.Eleonor Blydia Stein 214,67 91.128.15

22.Harriilton Luiz Langer 36.t7 15.353.11
23.Alcides de Nova Peixoto 36.17 15.353,11

24.Dieter Klaus Sonnenhohl , 36,11 15.353,11 '

25.Horst Sporr�r'
,

35,0.0. 14.857:85
26.Ademir José Bertolí 54.13 22.980.,14
27. Com. e Ind. Breithaupt SA.- 137.43 58·341.82
28.Cöm. e Ind. Breithaupt SA. t4�,67 �1.412,45
29.Com. e Ind. Breithaupt SA. 26,83 H.391.o.2,
3o..Com. e Ind. Breithaupt SA 116.6'1 49·526,17

01 . João Destefani
02. Luiz Ferreira Simon
03 . João José Depine
04.Alida Lessmann

M2
101,33
9,33
29,63
30.33'

. Jaraguá do· Sul. 1-1 de dezembro ôe 1987.

DÜRVAL VASEL
Prefeito Municipal

-LIVROS - REVISTAS - NOTAS FISCAIS -
.

,r ., -TRABALHOS ESCOLARES.
,.

...,��

. CARD�PIOS.E·OUTROS .. �

- .
-' ''__ {' . :.

RUA SAO PA",P;-�,1'� (Próx•• antiga CyNS)
.

. JARQuADO SUL. SC' ,i
, ".:1'.'. .

�_,Do YO,U' 'speak enqlísh ?______,__
e· ��im que o professor tho Hermann apresenta a Iélo, que consistia em fa.;
i:n!cia a auia de mgrês- E; senhorita Cathérin.New., laLs-e o inglês tal qúäl �ê
quem de nós não passou man, sua sobrinha inglesa . pfoaunciam em português

'. por �:�sta experiência. PL e a cólegüínha desta _lü_ suas palavras escritas. Pa
Heil era pronunciar COL cy: Conolly. 'ambas ainda ra quem sabe ínglés

:

(e
retamente a palavra dita curtindo o verão' brasileí., português, dato) é facL
pelo mestre e que, quase. roo A primeira apresenta., Irmo, e basta um' pouco
sempre saia com outro, ção foi fácil,. pelas pala., dê treino. Falsrru.sa

.

as
'

.,

som pela boca do aluno. "vras já apreendidas, mas palavras exatamente co.,

Bem a propósíto vale le,nL., a conversação já foi maís mo são' escritas, seguíndo
'

brar o' qu� certa vez a., difícil de 'parte á parte. as regras dê pronúncia do
eontgceu com um príncí., Foi ;aí que" entrou nova.;. idioma' português, ou se.,:

píante, quê resolveu iIL mente o' Preso Hermann. ja,:o "h" aspirado não e.,
ventar uma língua, como dizendo que com à Ca., xíste: o "th" soa 't' mes.,
nosoutros nos, safamos therin se 'poder,ia falar em mo, colocacse uni ·"e'" a.,

quando encontramos ar., alemão .: que eia conhecia pós palavras terminadas
. gentinos ou uruguaios e1. bem, poís..pretende se es., em consoante, .e assim"
educados. respondemos: ,peciali�ar. .na língua : de por :dic;nte: . Um diálogo
,E,arte em português- e par., Goethe, o que nos causou em portinglíche entre um
te em espanhol, nascendo espanto. primeiro porque lohn (naturalmente pro.,

.

dai. o portunhol ou o es., o inglês é aceito ínterna., nunciado Jône). e um
pantuguês _ o português., _inglês); foi uma língua 'Jack (dito; claro, Jaque-.
espanholou o espanhol., opcional e. segundo•. por "Go.óde,momingue; Jone
portugues. que a conversação. correu ou dô iou. dô?" _ �'I (é
E: enquanto nã o se ilIL. fluentemente para a com., . "ai''',; mesmo] 'ame. vêl.'

.

planta o esperanto como preensão das partes- ande lou?" ,_·"1 dide note

lingua internacional, ha., Mas, vamos ao que COIL sleépe rijete tiss€. nijete.'
veremos de descobrir me., tou. o poeta E:p.o Teodoro "Vate apenéde laste

.

nL
ios de comunicação entre Wanke no seu livrote UM jete? dide iou eate� too
os povos. ELEFANT"E'· INCOMODA muche nfr;ter sleepe?" ,_

Assim aconteceu na fes., MUITA GENTE em que "No. i tinque ite vas- te
tiva reunião de Natal do o portingliche (português problemes i ade bi lear.,
Rotary Club local, quan., _:__;ingles). foi umf língua nínje portínglíche".

'

1 do ° Presidente Rolf Bo., inventada 'por seu amigo Po�s- é. são coisas da -vL.
.-----.....------------'--'--�- da. O� melhor. coisas d,e.

línguás ...
. FFitZ von Itapoeu- Jan/88Dr. '�Alteyir A. Fogaça, JÚRi.or j

Ora. Osvalina Vargas Rodrigues
LEiA, ÁSSINE, DIVULGUE
E

.

ANUNCIE NO
.

/

"CORREIO DO POVO".
.

'ADVOGADÇ)S

Rua Domm201 da Nova 10.2 ..,.. Fone 12-0.498

Ja:raguA do Sul-Se
. i

VOCÊ É IMPORTANTE
'PARÃ NOS. '

,����� m_ BB�.a m.&U -- ..
,

..

'.

,

.'

t
,

1

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. } ,

Av. Mal.· Deodoro, n·
-

Isa _ Jerl.2U' do sullse. fOD" 72�1777; 72-1995 e 72-2614

.� "', .'
'
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PÁGINA _ 09

Fundado/l0 maio-1919. CGC 84.436.591/0001�34.
Diretor: Eugén10 V. Schmöckel Jorn. PraL DRT�SC
n. 129 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. t,.1em�
bro efetivo do lnst. Histórico e Geográfiéo de S.'
,Cat;Redator: Flávio J. Brugnago � DRT�SC n. 214/
84. Repórter: Yvonne AoS. Gonçalves - DRT-$C, n9
219/84. Redação Administração' e PubUcldade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, 09 290 - Cr.Pos
tál, 19 - Fo?e 72�0091 - 89.250-Jaraguá do StlI-SC

�presso nas, oficinas. da Organização"
Contábil OlA Comercial'! S/C Ud,l.

Aasinatura para larago' do Sul cas 500,00'
Outras cidade. ,•••.•.••..........•. Cz$ 600,00
Número Avulso Cz,$' 10,00
'Número Atrasado........ .. .. Cz$ 15,00

-

Representantes credenciados: Pereira de SoUZa &Cia.
Ltda, 'fábula

-

Veículos de -eomuniéação SIC Ltda, e Pro
paI .Propaganda' Representações Uda;
'Este Jornal é asaoclado a ADJOlUJSC e ABRAJORl.,

CORREIO DO POVO

Relojoaria -� AVENIDA
As, mais finas sugestões para presentes,

jóias, relôgíos, violões, troféus, -

medalhas e 'ärtigos de prataria estão na

RE,WJOARIA AVENIDA

t'Ia Marecbal e na GetúHo Varg8Í

Funilaria J araguá Ltda.
, '

Calhas, e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 Fone' 72-(J44H

r«:FHO ..

VIAÇÃO CANARINHÓLTDA,

Programe bem as suas viagens de férias e '

recreáção. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,

Av. MaL Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV (eletrodutoS), Tubos de Concreto,
Tubos- de Polietileno (mangueira preta).

,Fábrica:: Rua JoinviIle, 1016 .:... Fone 72·1101

,Escritório: Rua CeI. Pn>/cópio Gomes, 99

Ff.'ile 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

,'-Lanzn'aster
:E HORA DE BRILHAR

Jóias, relóglos, alianças e

presentes finos é com a I:üva,

, LANZNASTFR·
Màrecha,l Deodoro, 391 _ janguá do Sul.

··:Fot·o Los s
Fotografias _ equipamentos de cine

folo _ som e video. I'
Fone 72-01B1 J

----------�--------�--�----------�

Marechal Deodoro' 302

Barilo do 'ItapócâCONFIRA }\ HIST()RIAee.
. ..HA 40 ANOS' Tribunal' de Justiça. rclIlLse ao Restaurente 2

� -Em 1948,' o, deputado .. João Santiago Amaral, Dois Irmãos, onde nova.,
Arthut Müller (UDN) por Agente de Estatística no mente fízerem.ise ouvir
'Jaraguá, recebia do Pre- Munícípío alertava, os in., os diretores e o prefeito
sidente da' República.

-

te- dustriaís de ramos que municipal.·
'

legrama, adiante: "RIO declinava, que já se a., .. .0 Vice ,-- Governador
12: Tenho· a satisfação de chava .aberto o Registro' Jorge Bornhausen Ieda...:.
acusar e agradecer a men- Indústrial, que se encer.,

mava uma urgente refor.,
-

sagem telegráfica em que faria no dia 28 de Ieve., ma admtnístratíva, mo.,

vos congratulais com meu reíro, sob pena de multas dificando velhos esque _

,

governo pela cassação aos faltosos.
'

mas estruturais. O atual
dos mandatos' - represen- ··A Soeíedade Recreativa Senador Jorge Bornhau., .

, tantes 'extinto partido co- Esportiva Víeírense;.' com' sen, e eX-Ministro da E
muntste, Cordiais saudà- sede" na rua Joinville ducação, naquela época'
çes- ass. EURICO GAS- (Salão Konell) comuníca., recebia homenagem co.,

,PAR DUTRA". Os tempos va sua nova diretoria: mo-' político do Ano", e

passasam, os homens são Preso .Rudí Hamburg; VL a sua manifestação veio
outros, os governos .tam- ce Amandio .Schmídt: 10 acontecar.,' passando para
bérn, a transição democrá- Secr. Emílio da Silva; 20 vica..governador a ter a.,

tica está sendo tentada e Secr. Otto Kuchenbecker; tribuições executivas, co.,
a Constituinte com a ex- 10 Tes. Bertoldo Bartel. 20

laborando com as metas

"treme esquerda e direita, Tes. Oscar Eggert e para
de, gover�ador.

tendo de permeio o "cen- Cons.: Fiscal, Walter BaL �

•..HA 15 ANOS

trão". estão tentando ad- tel. Wigando Menzlín, Le-
,

. -zrn 1973, a COTESC es.,

ministrar os seus interes- poldo Mielke, Leopoldo, � t�_va em pleno desenvoL
ses na redação da Carta Adam, Willy Patsch e Ju.,

- vímento para a, instalação
Magna que já tarda. onde lia Frieduiann., ,de 42.000 ramais em S;

tem o Partido Comunista .. Albano Kanzler. Preso
Catarina. E� Jaraguä dó

(PC) de Unha russa e chi- e E.V.�chmöckel, Secr. Sul?, atendimento urba.,

nesa. o PC do B e' outras convocavam ÂGO I n? tinha capacidade tní.;
, ", pe a I "1 t

. .

siglas que até hoje não Associação Rural de J ,

CIa para mi ermmais,

sabem a que vieram.
, raguá do Sul, para apr�= que poderiam ser �mplL

· .Bm ato assinado pelo vação de balanço e eleL adas. par� 5.000. H�Je, e�_
prefeito Walderaar Grub- ,ção' da nova diretoria' e ,sa capacídade esta mUL

ba era .exonerado do car- do -consalho fiscal. tas vezes ultrapassada e

go de Intendente de Co- " . ,
. HÁ 20 ANOS

a cidade é, seguramente,
rupá o .sr. Alfredo Lan- . .Ern 1968, no dia- 12 de

'a maís congestionada' de
-ger, sendo nomeado para -jarieíro dava-se a solene

todo o estado. necessitan.,

substituí-lo o sr. Otto inauguração da "Linha de
do de urgentes prevídên.,

Langhammer- Transmíssão de Alta', e
cias junto da TE'LESC;

· . Era orçado em Ci'$890. Baixa' tensão ._ .Jaraguá do para E;vitar_ o colapso.
000,00 a receita munici- Sul

_ Garibaldi" antiga
. -Hans Gerhard Mayer.

paI para o ano de 1948, reivindicação dos jara__

Prefeito Municipal de Ja.,
e em igual quantia a des- guaenses, motivo de gran., raguã do Sul, lendo' em

pesa. Os principais títulos des debates na Câmara .

vista as torrenciais chu.,
da receita eram os Impos. Com um custo total ele vas que se abateram so.,

tos de lndústrias e Pro-., NCt$ 100.855,14.. spndo 'bre o municí.pio, no diã

fissões .e Hcená. respec-; NCr$ 70.000,00 das' ML 23, com prejuÍzos ,nos

tivamente com 250 e 210 ',' na,s e Energia. a linha se
bairros da cidade ,co-mo na

mil cruzeiro's" seSlui;ndo=' constituÍà de 16,600 ITlS. de zona ruraL destruindo
se a agrJcola com 1'50 mil. ,alta tensão e .15.400 ms. plantações, pontes de
A despesa fixa ficava em 'de,bàixa '!.enseo e 8 trans- :madeira, pontes pênceis e

Cr$ 182.200,00 ,para a ad- formadores, servindo a diversos trechos -'de es�
ministração geral. lf.. pre- 110 consumi.dores. GeraL tradas, assinava decreto
feitura tinha 35 fUIlclonà� do Wet��l, diretor rellio_ nO 257, de 29 de dezembro
rios com vencimentos en� nal dã CELESC, na Barra de 1972, declarando, es.....

tre Cr$ 100.00 p 1.200,00,_ do Rio Cerro, numa das tado de emergência em
o

•• ,HA, 30 ANOS dependências da firma W. todo o município.
· . Em 195ft o, filho (lo Co- Weege S.A., discUl'S{)u' .. Victor FTeygang expú�
Jptor Ec:tadua:l. s'!< Zenon' lembrando o movimen!o nha em lIma das salas do
Fernanaes, concluia o �eu legitaniente jaraguaeIL prédio defronte à EsquL
curso 'de direito óela Fa� se, fez referências ao Mi- pão (na Mal. Floriano, ho
.culdaae de Direito a� San...:.. nistro das Minas e EneL je _

o Caesar's Club) uma

ta Catarina, onde o ba_ gi,a, sr· Mário. Tibau e ao mostra de arte -elaborada
charel Tvêho 'Bra'ltê Fer-t pep. Fej· 'Laúro CarneL em folha de flandres, a__

-

nana'es Netto conauistava ,ro de Loyola, ,.que ta,nto' çompanhada de uma sec_
.

"am räro brilhaÍltismo o colaboraram para sua e� çã;o de pintura primitL
21> lupar ;f'm sua turma "xecução, pleiteàndo re_ vista. A exposição' 'era

composta'�êt� _

63 badÍélT�_ [cursós n,;eçêssát;iPs'., :Coube muito visitada e a -pintlL
Janelos, infórmando à im

'

a inauguração ófíôal ao 1['8. 'tIo artista Victor Fre'{/'
pr,enfia .local o seu deselo prefeito Victor BaUer. Em ga:ag mereçeu elogio es_

(le estabelecer-se C0ir:i . seguida, Os dhetôres Ge_ 'flecial de Lindolfo Bell.

banca de advocacia em raldo Wetzel e Jota GülL quando da realização do

nossa: Cidade. Hoje, -o dr· _ çalves. da ·CELESC,- em ii> Salão de Arte Jaragua_
.

. Tycho é um' dos- ilustres J cçi:IlpliJjhia . de autorida_ "ense, em 1971, promovida
desembarga'dor�s dqj:n_Q��Qtd�s 'e tdmddaqos; aiiigi� pela municipalidade.
______-_" ,. .:t.. j""-':-:' '-:.. '.;.
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, Jaraguá do Sul Semana de 23 � 29 aê janeiro de 1988. PA�A re
:

CORREIO DO POVO

Escritório, Contábil Barni

Oferecemos serviço de contabiÍidade em
geral e assessoria especial às micro e peque- ,

nas empresas. ,

'

Rua VenânCio da Silva Porto, 331 _ Ao lado da

Comercial FloriJaJll

Trabalhista _ Esportivo

Mal. Deodoro da Fonseca

sAVlO MuRILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO -DE AZEVEDO

Clínica' Velerinária'
, SCHWElTZER

D R.' W A L DEM ,A R S C H W E I T'Z E R

Clínica .de pequenos/e �rande� animais, cirurgias, vacinações.,

raío x, internamentos, boutique.
-

Rua Joinvllle, nl} 1.178 (em frente .ao Supermercado Breithaupt)
I'one ] ..:-2548- _ Jaraguâ do Sul _ Santa Catarina

'Advogados

i .

Novo en'dereç'o
Do 97 _ Sala 1

C· -h a '] é
lMoBWAlUAE
REPRE$ENTAÇOES LTDA.

,

__Salas Edíf- Miner, Cbiodíni, na Reinoldo Rau e

ne, Walter Marquardt-
_3 casas madeíra na rua R�inoldo Rau .

.:_Casa alvenaria 1.6t. São Luiz
-

_Casa madeíra rua dó Botafogo ,

_:�asa madeira rua José 'I'heodóro Ribeiro
_Casa alvenaria rua Walter Marquardt
_Casa mista na Pres. Epitácio Pessoa
_Casa rua Frederico Bartel

_Apto. defronte Colégio São .Luís
-Apto. Edifício Jaraguâ e salas Bdif Chiodiní
_Salas, casa e bar em Guarami rim-

A pEDIDO
O Presidente do Sindi.,

cato dos Metalúrgicos de
Jaraguá 'do SJ.lI, senhor
Busana. está querendo
descontar de cada' traba.,
Jhador metalúrgico 1% de
seu salário. Ele quer ser

Prefeito do PT, então ele

quer trabalhar na polítL
ca com o nosso linheiro.
Ele só está atrapalhando
a vida do trabalhador,

,

ERALDO· M·CORREA
(LAGUNA) .

:.."
..

,

�·,,/.4�,

'Confecções Sueli Lida
VesUndo bem Senhoras e- Crianças

.

Vá conferir a maís variada coleção . aproveitando
as . vantagens do preço e cred.iárlo Suell

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da' Ponséca, nr- 1085 •

,

. F. 72-060� Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72�2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

"FURGOEs, FURGOES I�ÓnRMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá EsquerdO Rua Dr. Enrico Fermi, H3 - Fone 72-1011

.

Rua Reíneldo Rau 61 ... Fones 72-1390 e 72-2321
-

..., CREet 6'{3-.1.

.LOCAÇÃO

Verifique outras oporluÍlidades 'em nosso ,escritório

Direito Civíl. _ Criminal _ Comercial

__
0

••-

-ClilDax ,Magazine

, ,

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E .INFÃ"NTlL

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

Guaramírtm _ Rua 28 de Azosto, 1.334 ...:.. F:Jn(' 73-0259

�
.

.

,

�

,"lEVE A JARAGUA PARA SUA CASÀ
'Nossos .produtos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa, Tecidos para Cor'iinas e Vestuário; estão
. dispOnfveís no Posto de Vendas sito a DR. 280,
Km 54 - Guaramirim_

.

JARAGuA FABRL SA.

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

- Jaraguá vai sediar' em ,abril· c.o,mp,ellção "da.s lIaBBs
----------���----------------------------------�----��-

-Um dos granàes acon.,

tscímentcs esportivos de
1983, em Jaraguá do Sul,
será o sediamento da 19a
Jornada Esportiva Ca.,
tarínense de AABBs (JE-,
CA),' que traré a cidade
cerca dé duas mil, pessoas
entre atletas,' dírígentes e

acompanhantes, .nos dias

_ -fi «íe março, 1<? e 02 de a.,

:�rn. A AABB local volta
a sediar o importante e

vento dez anos' após e des

-de Junho do ano passado
'a eomíssão 'organizadora,
tendo a frente Luiz Celso

Trindade Muniz, vem se

reunindo, para organizar
a JECA, que. terá a par., .

tícípação já confirmada de
47 AABBs de todo Santa
Catarina-
As modalidades que se

rão disputadas, tendo co

mo principais palcos a

própria AABB, C.ABae_
pendi e Ginásio de Espor.,
tes Artur Müller, são:

futebol de salão, basquete,
volibol. natação, tênis de

'campo, tênis de mesa, xa

drez, corrida rústica, fu
tebol soçaite, general, bo-

OPPU'SVíDEO
"

CLUBE E LOCADORA

LANÇAMÉNTOS DA SE MANA

Caçada, da Morte (Western)
Haloweeh II (Terror)
'<Vida Selvagem (Comédia)'
AssaSsinato "por Encomenda: (Policial)
Desta vez te agarro (Comédia)

,

O arqueiro ,e a feitiçeira (averrtura)
Doce Liberdade (Comédia]
O Estranho sem nome (Western)
Apocalipse Now (Guerra)
Alto Risco (Aventura)
'Temporada Mortal (Suspense)
Chuva de Milhões (Comédia)
Festim Diabólico '(Susp/Hitchcok)
Meu raptor, meu amor (Policial) e

-Top Gun _"ases indomáveis (Aventura)

1-,··.··1'·"··,·

..
�.

Ião, truco, caneco, domi
nó, bolão e bocha.· Na

coordenação do esporte
está Sigmar Lucht.
A AABB de Jaraguä do

Sul, como anfitriã, desde
dezembro prepara as suas

equipes para bem repre
sentar a cidade, contando
ainda com atletas das a-

. géncías de Guaramirim e

Corupá. vinculadas a As

sociação. Vclibol, futebol
de salão, futebol soçaíte.
dominó, caneco, general.

xadrez, truco, tênis de
mesa, natação, rústica e

bolão são as modalidades
nas quaís partícíparã.

Dois loques -��-----..J

* A Arweg abriu inseri messo tem definidas as.

ções para seus torneios 165 equipes que estarão
internos. As modalidades competinlo no final deste
de bocha femínina e tru., mês, nos dias 30 e 31. na

co iniciam no dia 31 de Praia Grande. São Fran
e o futebol'de campo dia cisco do Sul. Ao todo se.,

7 de fevereiro. Para este rão 825 pescadores e 165
ano, entre os naipes mas- 'fiscais, ocupando aproxí
culíno e feminino, estão' madamente oito quílöme.,
programadas 38 competi- _ tros da praia, Jaraguá do
ções entre funcionários do Sul. terá novamente e.,

Grupo Weg. No seu está- quípes participando.
O Botaíogo empatou. dío. a Arweg está im-

* A Liga Jaraguaense de
melancolicamente domin., plantando o posteamento, Futebol vai iniciar no dia

. go â tard�, na Barra' do
para a iluminação. 1 ou 14 de fevereiro. o

,Rlo Cerro, com o Penha-
.

* O secretário Balduíno Torneio de Verão. para
'rol, de Ouro, sem eber.,

'

RauUno confirmou esta movimentar equipes tan-
tura de contagem, pelo s-rnana o ínten lose fl(' la- to da 11,l €omo da 2� DL
Campeonato Estadual A· ravus lo Sul em serlrar oe: vísões- Na reunião da Li
mador; O resultado trou- JO�Oi Regionais Leste- ga de quinta_feira. foi
xe complicações as pre., Norte. que aconrecera- tratada sobre a questão•.
tensões futuras do Bota- entre, junho e agosto.
fogo no Campeonato, da., ("'fll!'. a salda de UIQlionl ,* Os pilotos Sävio

.

Mu
da a situação criada, onde- cf" comando (do ,,�Il"CI�- rílo Azevedo e Jugo HoL
6 Penharol : achava.ise no nado de atletísm J' r, P "l( P Imann. defendem nestefí.,
direito de _ter a classifL o .nome de Waldir 1�'l.?se nal de semana, em São

cação assegurada. A ques- para assumir o f,(" I)� da- Paulo, as cores da KohL
tão, porém. somente foi ,da a experiência qc{> pos bach nas. "Mil Milhas de
resolvida' no decorrer da suí como professor c atle- Interlagos", tradicional
semana, com' o pronuncí - ta-

'

corrida que abre G calen.,
amento oficial da Federa� '*

A l1a ,Gincana Catarí- 'dª,rio .automobilísüco bra

cão Catarinense de Fute., nense de Pesca de Atre., síleiro.
bol .

BOTAFOGO EMPATA

JAVEL - Jarauuá Veículos,
Peças e Serviços LIda.

.ESTOQUE DE VEICULOS USA:QOS
0no- cs . 87 Azul A
Uno SX 85 Vermelha A
Premio S 85 Azul A
Fiat 147 C 84 Branca A
Belina II 84 Marron A
Chevette Hatch 81 Cinza G
Chevette 76. Branca G
VEíCULOS NOVOS PARA PRONTA ENTREGA
_Premiq CS. _ Premio S _Uno CS __ Uno S
_Elba CS .�lba S __Pick-Up __Horini'
_Todos O Ktn M'(>d. H8

'li Exp. João Zapella, 214 Fone 72-1806 - J. do Sul

1 .� •

«:

mais felicidade com
,

,,"' ::E�-:<,�
,

,

maior facilidade .'

'

'

, � i: .,
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Is ba_ies de Flávia Jasé 'Si.'icalls ,e.aRiallas -". traidores·
"

du centrãa
•.Adriana Lobo Campos. 1iviaqQ". está ínvéstíndo Os Sindicatos dpSEIIL..·

segundo mahiÜno· blume., firme na ampliação e pregados no Cómércio.>
,

-nauense, ·é a, contratação modernização da sua ,in,- dos Trabalhadores na

do Grupo Segurador Sul dústría gráííca, a, qual dL Construção e .Mobihãrío,
,Améri,ca/Bandeirantes, o.; Fige com muito sucesso. 'dos' Metalúrgícos e dos

cupando o cargo de ge,- Política agore, diz Udo.
.

Empregados-em 'Estabele_
rente eomercíal: com sé., só a política Iojistica e C:imen:tos de Saúde" quê
de na Praça: XV, nr. 11, 99 . empresarial e nada mais. integram ii Frente Estadu.,
andar, na Capital do Es., :Em tempo> Udo dirige a al das Entidades Sindicais
tado. A notícia continua, apolítica Federação ',dos em, Jaraguá do Sul, estão
despertando vários co., Diretores Lojistas ", esta dese'Qvo�vendo-umä cam.,
mentários, onde se procu., ,sim sadia e autêntica. �', panha de .alerta ejíe es.,

ra descobrir o Início, o' .. 0 24 de' janeiro regís;"; clarecímentó _ junto . a

meio e O· Iim .dos impé., tra tres datas, comemora, classe trabalhadora da- re.;
rios estão no Início e no 'ttvas que merecem reíle; gião, denunciando os cons
rios' estão no in-cio 'e no xão, día do, Aposentado, tituíntes que integram o

'meio, alguém disse que da Constituição 'e ,da Pre; "centrão", "que querem
a 'substituição, se dá por, vídencía. De se lembrar, a continuar enriqueeendo
ordem, alfabética, ' numa luta da sofrida classe dos as custas da exploração
alusão ClOS Bornhausen e aposentados. das trapa, do povo brasileiro",
os Campos. ,E o "B" pelo cas e trapalhadas dos cons

' ,

, '

"C": $ todos riram com a títuíntes que teimam em Já' foram distribuídos 8
coincidência, em que seIL. atrasar a nova cenetísuí.. mil panfletos denunciando
do tão diferentes, acabam ção e â ímprevídencía da .o centrão e os constituiu

'

tãö parecidos...., prevídencta .soeíal brasL ,tes' catartnenses que vo.;
., Em Guaramtrím, o PDS .leíra. "Reverter o quadro,' taram contra es propostas,

deverá' unir a força do por, .hora,' é PUréI utopia..
'

'prog'ressistas'
'

aprovadas
"turco" Salim, Dequeeh a .. Os servidores munící., pela comissão de sístéma.,
prefeito e a juventúde de ,'pais de Jaraguâ do Sul, tízação, cujas principais
'Mário, Sérgio "Dêgo" Peí- conforme decreto do L reivindicações são as 40
xer ii vice. em ,novembro xecutívo assinado dia 19, horas semanats, reforma
ja praticamente certo. terão seus, ven�imentos, agrária, estabílrdade no
Para vereador, nómes jo_ reajustados. com efeito
vens como' d� Marcos retroativo a 1Q de janel...., IR A PARnR DE
Mannes. Dinaldo· Reinke. ro·' 0s que' ganba,m .at� MARÇO
Silvestre JunkeS. Jair To_ Cz$ 20 mil, teFão aumeh� ----"......--"'--;.....",.;.._-

melin. Osmar Jacobi, Lau� to de 3'5% sobre os vén_ A partir dó ,día 19 de
to Guesser e Mário Vick cimentos março a rede 'banéária j�
(Maruti) •. além dos atuais. ,de dezembw e os ful1._: ,est&ta recebendo as, de_

são lembrados nas, rodas
•

donários com salários SH_ darações> de rendimentos'
politicas. 'perior a Cz$ 20' iliil; ga_

,

dos contribuintes do' ano
.. 0 PFL de Corup'á; que nharão 30%. Os .inati"ps basé de 1987.- No dia 3

recebeu terc;;a_f€'ira a vL serã..o reajustados na �es_
de' feve�eirQ a Secr�taria ,O m"O',YI·m'.,en'',to' IUr'l'sl'l�c'o'c ,'em, - J'8r'8g,ua'sita do éX__ vicé governa_ ma proporção., .

'"
!!la ReceI�a ,Federal co�e_

,dor ViCtor Fontana @le_ .. ReclaJllaçõe.. de clientes" ça ,a enVIar peios correIOS "
'

I
"

"

h' I' os' form lá" , O movimentO ,turístico do por Santa Cata:rina
ge dia 28 de fevereiro o que c egaram à co una ,

,.

unos pàfa pre_ ,

nOV0 diretório. O partido," acerca da$ irritantes fL ,enc:hlmento das dedara_ de dezên:bro decaiu e1l'=/-, 2.075, São Paulo 1.196, Rio

que nãó deve coligaLse las qUe se formam no, ções àos contribuintes em somp9:raçao a vflovembro, de Janeiro 850, Bahia

com o 'PQS, já tem 16 can-, Banco do Brasil e Caixa todo o pªí�: A remessa segundo o registro do' 400. Distrito Federal 38,

didatos a candidato a ve_. Econômica, instituições deve se estender aos con....... Centro 'de Informações Rio' Grande do Sul 31,

reaq.or mapeados. Para a
' do governQ federal. O 'tribúintes dwrimte todo o Turísticas de Jaraguá do Mato Grosso. 21, Paràíba

prefeitUr:a,-seu líder mai� problema. clar9. não está mês de fevereiro. O pra_ StJ!. Foram, 7.00j6 Os tu� e Minas Gerais.
'

or, Ernesto' Felip�( Bluuk ,

nos, funcioná',ios. cuja 'ca_ zo para entrega das de� rlstas que ,efetivamente
.

Do extebor vieram 44

está nas ruas com o de_ pacidade e qualificação darações encerra'-.se'
.

no soli-citaram' informações pessoas, oriundas de Por"

calque: "Lçh liebe Coru_ são indis'cutiveis 'mas, na dia 29 de aQTil para ,oS da cidade �dos quais fugal, parqguaj, Uruguai' e
pá _ Blunk 88". falta de quadro. :Enquanto contri�uintes com im� 7 6·560 vindos em 1,64 ô-

.

Argentina.'No ano passa
.. Nos dias 06 e 07 de fe_

.

que em outras repartiçQes posto a pagar ou com dL nibus � 44� em 143 auto��
,

do�, 89 mil pessoas vislita

vereiro acontece em Ja_: proliferam os aspones. on- r..éito a restituição, �Já pa� móveisl. Como '�empre, Fam, á ,cidade ou solicita

raguá dh _Sut no Salão 'de há necessidade, - falta ra os isentos ou com re_' o ma�pr volu�e cveio' do ram informações' sobre a

Cristo Rei. 'o 29 SemináIrio gente., ,sidências no exterior o Parana, com 2.386, c�E)guL mesma no ClT ..

'

Reg:fonal Norte do PartL- .. 0 deputado çonstituinte ,prazo enceFra_se no dia

do
l

dos Trabalhadores' Victor Fontana esteve em '31 de maio.
.

(PT). ,para discuss�o de Jaraguá na' ter,ç�feira "
NÚMEROS DA P'M"

'

extensa pauta. Para o' Se- onde contactou com as

mluário déverão conver_' lideranças do PiFL e rece_
, ·Se"gu,nda, relatório do 19'gir petistas de JoinyiIle.' beu alguns ped�dos. A

- Pelotão da Polícia .MilitarAraquarl.,' Barra. VeJha, 'Fre�te Liberal, tem con_:_,
São ,Francisco. Itaiópolis.

-

. vénção marcada para 2& de Ja,ragua do Sul, em 87

São Bento do,Sul e Gua_ de fevereiro e p�ra a' houV'eram 10.6�'8 atendL

ramirim. Em 10 de feve_ presidencia, tanto '.Geral-: 'mentos de ocorrências de'

d\) Werl-l'l'na,hatt's' P'od'e trânsito"
<

regi.strandö_f:€r�i�o, "o pT comemora seu '"

89, anó no �IasH. ,continuar, como o vice . 3.398 autuações de esta:_
'

.. O excpresidente do PDS, We�ner, Schuster assumir öonam�nto em local Jlão
Udo Wagner, livre dos o cargo. O PFL já mapeia: ,permitido e 2·414 notifL

incõmodÓi;> polítioos e "a_ r-andidatos pa�a novembr,O'.' cações por transltarem
-r-�'�<

" ,

-

sem o uso de çápacetes.
Apesar das intensas cauL.

panhas de conscientização,
'ÜS motoristas e pilotos
precisam ainda de muita

disciplina para di�inuir

t.,'
as irregularidades' �tllaL:

, !i mente existentes' nó irân':'_
'sito do município.

• 112 HS
ConjU:t:l.to com grane.1eira Randon ,completa, ano '87
BaiXa quilometragem. Cz$ 380 mil 'de entrada mais

dívida. Contactos: Fone 011-223:8877. rama13062.

emprego, direito de gre.; da Silv,a' Porto.
ve ,� eleições diretas, Em

Jaraguá do Sul, além dos c ,r Os constituintes catari.,

panfletos, quatro 'ouLdo_ nensés consíderados "tra.,
ors foram instalados, na rdores" pelas- entidades
BR-280, entre a Weg e a sindícais são: .A'lexandre
entrada de Schroeder, nas Puzyana, Ivo Vanderhn:de
ruas Walter Marquardt e Eduardo Moreira Pinho,
Brwíno

'

Menegottí e na Victor Fontana, Ruberval
confluência' das mas BeL Pilotto, Henrique Córdo.,
nardo Grubba/Venâncio' va e Artenir' Werner.

'

"Passe' do ldoso ]á' beleficia,
-

,2ao
O passe do idoso, íns.,

títuido por lei municipal
no final do ano' passado
já está beneficiando a 230
idosos que se cadastraram
junto .ii Secretaria dó Bem
Estar Sectal da Prefeitura
e" receberam a carteira,
com validà.de· para dois
',anos. 'O benefício é COIL

cedido d todos os idosos'
�om maís de 65 anos

.
de .

idade, ,residentes no mu.,

nícípío. independente de
renda. Os interessados em
obter o passe deverão L
ni.cjalJhenté procurar � 'a,
Prefeitura e em seguida
a Vi,ação Ca,narinho.

De outra parte, ó -vale_
transporte, regulamen_

.

tado pór, decreto_lei assL
.

:hado .�m novembro, !já,
eStá. ,sendo opeT.i:lcional[t�

-zado em Jaraguâ do Sul .
,

A Viação' Canarinho ím.,

plantou o vale..trenspor.;
te no.. dia 19, de janeiro
e todas as íníonnações- e

os tíckets poderão ser ad__
quirldas na Canarinho.pe.,
lãs empresas' e usuários
que atendam as 'exígên.,
cias do fiecreto�lei.

'

O gererite da Viação
Canarinho,' Jorge Henri
que Brognolí, .rnformou
que a empresa entrarã
com pedido para .majora.,
ção das tarifas- urbãnas "

,

höje em Cz$ 10,00, junto
a Prefeitura" pleiteando
algo em torno· de setenta

por cento, para cQbrir os
custos ,opieration�is., A

1llajoräção é de competêrL
cia ex;clusiva do Execu=-,
tivo Mlllnicipal.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO·
,

, A
�

famJlià enlutada de

Johannes Breuel
,

, I

ainda profundamente consternada' GQ$ Q seu fa--
lecimento, ocorrido dia 18:0t.1988, agradece a

todos os parentes" amigos, vizinhos, pessoas de
suas relações e que o acompanharam'até a última
morada., Agrad�cimentos espeCiaiS à Dra. Nancy.. '

, Pastor Rückert, ao dirigente e' ao coro da Comu'
nidade, Evangelica e a- todos o� amigos e demais
pessoas que, hessa hor.a' de iufo, so'uberam cOll" 1'.

,

iortar-nos com palavras" gestos· e envio de flores
corOélS, tele�n amas e cartões.
'Convida, outrossim, para o éulto no

_ domingo,
dia 24, às 8 h, na I�reJa Evangélica Cérttro.

Jaraguá do Sul, 23, de janeiro de 1988.
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