
PMGN fa,z a reforla. adlinistrativa

:Estado exonera se'le 'direl_res,. ,n3 região ..: ,fscol._. te·c:nica pOde .sair
No' Va-l� .. do Jtapocu, É que, segundo a direto- vado que o número exa- res. foram reconduzidos de 700 professores partící

sete "!lifetoréS; dé c escolas ra da 1911- ueRE, Rosemet- gerado emnada contríbu- a seus postos e sete cai- param do teste classifica
. públidàs .fornm -subsíätuí- re Vaser;� \foràm .extíntos íu para ,a melhoria da ram. -sendo 3 em Schroe- tório para escolha de au

dós, por.força do decreto cargos./desnel::éÍ!.'Sáriós em qualídade de ensino.
. ..

':

der (Miguel Couto), 2 em las' excedentes, cuja esca-
da Governo do E$tado, colégios estaduaís; onde .'

.

�
'. 'Corupá (Teresa

' Ramos}•. lha dar-se-à' na próxima
. qu;e exonerou 1.471 díre- . h,aviam tr�s dtretores, o Nos cínco municípios da ,1 em Mässaranduba (Ge- semana:' áreas 1 e 6, no

tores em Santa Catarina. que..:n:a' ,pf.âtít�; ãcou pro- região escolar. 3;1 direto- neral Rondon] ,

e·l em dia 19; área 2, no dia 2
____._;_.....--�__�,...;...__---"'--,-'.',;.;;;".---.........--.,..�-�-""'"'""-.,-------- -_.;...

.

....,._ JaIiàguá do Sul' '(Heleodo- e área �; no dia 3, duran
ro Borges), onde perma- te o horário de expedien- .

neceram somente os di- te da' UCRE. Todas as

retores gerais. A direto- vagas estarão abertas pa
ra da UCRE diz que nãQ ra a primeira chamada,

.

>há compromísso político inclusive para as escolas
com' ninguém e que DQ que foram criadas recen..

decorrer do ano. qualquer � temente. A segunda elfa
diretor poderá -ser subs- mada já tem data deííní
títuído. índependente dg nida: 18 de fevereiro.
ideologia política. se MUNICIPALlZAÇÄO
hão estiver em condiçõ�· Junto com S.Miguel· do
de exercer a contento' á Oeste, Jaraguá do Su(se�
sua tarefa. dentro dos rá o pioneiro ria munící
príncípíos, da competên- palízação do ensino . em
dia, responsebilidade ,e Santa Catarina" que ,_ nu-

dedicação à causa- ma primeira etapa atín-
, ,

girá a 19 escolas. A im-'MATRICULA E I;SCOLHA plantaçãO da .munícípalã-
DE' AULAS zação deve acontecer ria
Em todas as escolas -

segunda semana de Teve-;
. estaduais e munícípaís -

reíro, com a presença, em
a .campanha da matricula Jaraguá, do governador
permanece aberta até 10 Pedro Ivo e do secreta- .

de fevereiro, para crían- rio da Bdueaçãc Sylvío:
ças na faixa etária de 7 Sníecíkovssâ, segundo a- '.
a 14 anos, inclusive ex- certo definido na última

à existência de um proje- ainda, a colocação de -li- cepcíonaís ou com qual- quarta-íeíra, na Capital
to, que achá-se em, .fase xeíras públicas, estas quer desvio que o im- do Estado.
Inícíal de estudos e de podendo' acontecer. logo. peça' de partícípar ein . NOVAS ESCOLAS
viebílídade técnieo-finan., uma vez que. estuda.íse uma estola convencional Até Q início do ano le-

4
...,2, ml•..1 .c..8

.. ·rl1e·I',·r··.·..,as·· .

ceíra, i>ara o embeleza- modelos que melhor se ou de educação especial. tiv€> (22 de fevereiro), se

.. '. II
.

_

-mento' da área centrai da adaptem ao perfil ' da· Na primeira etapa da cam- rá entregue à comunidade;
Cidade; -o que mudaria cidade. O plano do Exe- panha, que não atingiu o

.

o . novo prédio da' Escola
completamente o : 'vísual. cutívo será levado ao número esperado, foram Básica. Alvino Tríbess. de

em 87 Segundo o" plano, todo conhecimento do . Clube matriculadas, 21.091 cri- Vieiras. Em 88, também,
.

.. .

o anel viário central re- dos Diretores Lojistas, na ancas (redes estadual e será' construída a E.B.Val�
ceberia uma camada as- reunião do mês de .feve- municipal), sendo 1.5:;'9 dete Piazera Zíndars. as-

_

.' O' Posto Regional do Iältíca sopre .� .peralelepí- r-eiro.'· em Corupá, 2·R01 em Gua- sim como será elaborado
Trabalho, "expediu, . du- pedo e;' afora' Isto•.

'

as ramírím, 13.725 em Ja- o projeto da Escola Téc-
rante o ano passado, em· calçadas seriam padroní- ROTULA EM FE.VEREIRO raguä do Sul. 1.929 em nica 'Federal, de caráter
Jaraguá do Sul, um total zadas com a colocação de A Secretaria de Obras Massaranduba f\ 1.081 em profissionalizante, para
de 4.282 carteiras de tra- .íadrälhos, isto, natural- confirmou PilCft fevereiro Sc!J.roeder.· /'

implãntação .
em Jaraguá

balho, das quaís 1.848' pa- mente. com a participação o início 'da construção da possivelmente voltado a'
rara homens maiores e dos lindeiros (propríetãrí- rót�la na ponte �?�on De outra' parte, cerca , área têxtil:
646 para menores �e; 1.167 Os com frente para as ruas' Ba:Ista, para possíbilítar
para mulheres maiores e beneficiadas) e da própria maIOr. segl1:rança ao �rMe-
622 para mulheres meno- municipalidade. go, dunmtp-nd? os acíden-

- res de dezoito anos. O
.

" ,
tes; que SIl<;>' constantes. A

mês de janeiro, como tam- 'Prevê também. o plano implantação .Je uma pas-
b�m aconteceu neste; é a substituição de algumas sagem sob d ponte, para

quando se cregistra' á lll�lÍ- _árvores e a implantação os ciciistas, pode ser

ar procura pelo d9cumen- de nova sinalização e, viabilizada t�mbém.
to l�gal, häJä 'Vista _,o

continge,nte de jovens que
se habilitam :pata o mer-
cadó de trahalho," nas

válIJas' áreas e ramos

de atividades ..

f ,

. Centro da. 'cidade' poderá. ganhar novo "visu
__al_'--'--

.

o prefeito Durval Va
ser revelou, esta semana,

.,.,
.. � .: ::"- ... '",

'

.. ,

'Ca'r'n'es do ,IPTU sOlenie ellarço

,Neste imClO de ano,
,müitas emprésas. de Iara
,guá do Sul dbriram ins-.
_ c-rições .para 'o, preenchi-
m�nto' de vagas; cbnstéL
tando_:se unfa p1!oçura a
centuada, significado a

existência de mão..".de_o-
.

'bra, 'muito embcra a rota
tividade seja elevada ... e

tenha contrinuido paI:a a

,grande procura pelo em

pregd.

A ,Central de Processa- es�abelecimentos de ensi
menta de Dados� da Pie_ no, para facilitar a entre-·
feitura MlHlicipal· de Ja- ga e evitd1" as filas que
raguá do Sul, já está pro- anualmente se formavam
cessando os cadastros pa- quando da época do 'pa
ra a impressão dos 'car_ gamento do IP11].
nês do Imposto Predial e

.. -

O sistema próprio de
Territorial Urbano (IP_-- processamento de dados
TU), do eXffi"cicio de 1981, pennite q divisão por
pela primeira vez realiza- ruas é bairros, .facilitando
da por equipamentos pró� o próprio c0ntrole. O
prios. A entrega dos mais, '1PTU, . com um aumento
de quinze mil camês, a médio de 250%, poderá ser

partir da segunda �uin- quitado em até quatro
,ena de março. apresenta- parcelas, vencíveis nos

rá uma inovação': serão dias 15 de, abril,· ,15 de'
entregues nos próprios jünho, 15 de agosto e 15
J:>airros, po8sivelinente em de outubro,

A Administração Muni- aumento, no ·entanto, con
cipal de Guaramirim está �lderandq

-

a reestrutura
dando entrdda IJa Câmara ção e .a reforma, atingede Vereadores _' que ini- uma: média de_ 55% sobre
cia as ativ'idödes do ano QS vencimentos pagos no
no dia. 19 _ de projetos mês de dezembro.

.

de refórma' a�ml1ü'3ttativa O prefetto José de' Á-'
,. e de majoração· salarial guiar pleiteou e obteve
aos servidore'3. O projeto junto' ao DNER, õ asfal
de reforma administl'ati- tamento de dois acessos
va ,ajusta os cargos e a BR.280, nas ruas Irineu
funções da Prefeitura Mu-

.

Vilella Veiga e João Os
nitipal, transformando, os soski, já concluíÇfosl Agui-
,cargos do ,primeiro ,es-· ar está gestionando' juntocalão em noye. secretarias aquelle

.

dapartamento i
espeCíficas,. das' quais dênticas obras 'em ,outros.quatro efetivamente· fun- acessos centrais da cida':'cionarão. de j;nediato, .a, de. I ,

partir da aprovação pelo GúaramÍrim aguarda' a
Legislativo. liberação do Ministério daCom a reforma, o qua- Saúde, de Cz$ 250 mil,dro de pessoal será rees- cujo' convênio já fora
tr:uturado. E além disso, assinado e em vias >deserá concedido,uni aumen'" ser ratificado pela Câmato salarial de 30%, a con- ra.
tar de 19 de' janeiro. Esse

Preserve .

a 'arborização de, .I!ossas vias públicas·
\ Denuncie o� . vândalos a· "R T A M I Expositores Cromados,

"A Movimentação Ind�tr1al�
_;;_---�---------...;,-.----".........".._----,-,----...,.;..-....,_,."".�...>...............--------...-------------......:._------_;_

�.
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FELIPE BEHIJNG GOMES

.Jaraguá do' Sul. Semana ile 3ö1jan. 'Q 05/fev. de 1988. . CORREIO
.

DO POVO PÁGINA 02'

.. A· Cömunidade Evangé..:_ .

'li�a .:Luterana_Ceptro,. de
Ja�aguá do Sul'Jecebe no

día 1q de fevereHO o
.

seu

novo Pastor .. Trata-cse do

,Pastor .

Carlos Eduardo

Müller Bock, q_ue assume

a

.

Paróquia. no lugaJ do

Pastor Egoil. LohmanI): e
.

dividirá o trabalho �om os

Pastores. Piske e Ruckert.
Nossas boas vindas- .' .

• .:C.A.B�ependi .

convídan
do o quadro assocíatívo

para as festividades do

carnaval, dias 12. 13 e 16

pröxímos,'. com a. Band:
. Verão· T:roplcal. Día 16

tarde, fölJa . pata a gurL
z�da'c' E dia 26 de marco.
baile cOl.1lemorativ? aos

10 anos de ínstalaç,ao da

nova sede.. O ingresso se.,

rã slmbÓllÇ9.
Secretário

.

de Cultura é

Turismo, Belduíno RaulL

Gente
no, confirmou a reaüze.,.

,ção do Miss Jarag1,lá, mas
só no segundo semestre
A representante da cída.,
de no Miss Santa Catari.;
na, día 19 de março, na

.

Proeb.. em Blumeneu. se.,

rá Cl Miss Jaraguã 87, Mar
garet .Denise Schmidt. que
tem tudo. para emplacar.
.. Neste sêbado, dia 30,
na Matriz S;· 'Sebastlão" .

o

cassmento.. às 16hlS, de
Ramiro José Morettt/Su.,
eli Raquel Morettn 17h15
Danilo .Goídacher/Sandra
Saleta de Bortoli e às 18h-
Enio de . Bona Sartor/Sí.,
Iene Fl'eiberger. Na Igre_
ja Evangélica, 19h, Nor.....
berto Gonçalves- / Trilci

JóiaS, relógtos� ..pulseiras, anéis. alíanças,
· prataria, artigos

.

em ouro e tudo o mais p�ra
·

..presentes na

..Relojoaria Iven'ida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

L :' .I8ão' . ek� .

"
,�.

. ".0 ponto elegante 'de vesUr bem �s seus pim
';1' '1)5. Agora na �Matechal Deodoro 819. a sua

��:'r.>i:\ (ã, sempre' cOm as' últimas n,ovldades.

M,aria

�2:::=�::::::=::==========;::::===jlI '):ilara' t�das 'as".dCª,siões, jóias e' relógios da
"

..
1

Co PRESENTES .;

'CIRURGIÃO DEN1USTA :.... CRO-2446

Rua Cel. P:r'�cópio Gonie� de' Oliveira, 184
.

,

1:' '.

I.,
I

t .

L�
A D V 'Ö ,G A DOS' '\._

...1..
:

J�.-·��'Per_i'ra Olive.ira �o.�_ C��)�:

·lauro Pereira Oliveira
. Civil Criminal _ ComerciaL�-".rapãlbfsta

..'� "
\

-

,J;��:
.

R· Walt�r Mãrquardt,-:)'56�: fone (Réi.) -'- 72-2194
. Jaraguá do Sul.

-- � ''''-�-C'"-

.

jfJ;Y"

& Informações
passado, o engenheiro· .

Paulo, e a odontóloga Ro
sa Maria CallsSl Tavares,
aos

-

quaís�

. cumprímenta.,
mos.

. .Socíedade Vieírense
marcou para 6 de Ieve.,
reiro, baile Je rei e rai
nha em sua sede. com ()

Grupo Musical' Cruzeiro.

Ingressos a venda na se.,

cretaría.

Encontra-se em festa as

famílias Behling e Gomes.
Com' 3kg780, nasceu

'

às
.lOh. do dia 25' dé janeiro,
no Hospital S·José, Feli
pe Behlíng Gomes, com

.

52cm, para fazer compa., :

nhia a irmãzinha Patrícía
-,

.

Daníella. Felipe é filho do
casai Eduardo Luiz (Bea.;
trace Danielle Behling)
Gomes e neta de Walde.;
mar (Rosemary Loss) Beh_
ling e de NIlo (Liane) Go.,
mes. tendo como bisavós

Olga Löss, Albrecht (Ce.,
cílía) Behlíng. Max Thíe.,
me é Senhora. Saúde, íe.,
licidade e os parabéns ao

.

Felipe e Iamtlíares.

EMMANUEI.LE ,MARS_
.

CHALL

Willian Marschall gan_
nhou uma irmãzinha. Às
17h20 d o dia 22, nasceu

nQ Hospital Jaraguá, com

2kg950 e 50cm, a. EmméL
nuelle Marschall, trazendo
aletma à vida do casá1
Raul Marcos .(Maria' de
Fátima) Marscball e tam_
bém aos avós Oscar (Ma-,- .

ria Aparecida) de Souza e

Herbert (Relinde Manhke)
Marschall, que é· dividida

.

com os bisavós de Em
manuelle, Maria Francis_-_
c.a de Souza, .. Olga HenL
ehel 'Mahnke, Adolfo (Em
ma) Marschali. Aos cum
primentos recebidos, jUIL
"tamos os nossos.

Schulz, Parabéns!.' ção no-vestibular da UF_
•..Parabéns .a Fundação SC, a jaraguaense Rossa
Cultural pela iniciativa na Mafra Pinto. S. Thiago,
de criar um Grupo Fol- para o curso de educa;
clórico de Danças' Ger.; ção física, em março. E
mänícas. Muito louvável la é filha do nosso cola.,
a atitude, que merece o borador José Ca!!tilho
apoio de todos. Jovens (Cenizia) Pínto ',"

....

entre 15 e 35 anos pode., ..Estamos sabendo que
rão integrar o Grupo. Con- vänos grupos do nosso
tactos comCarlos ou AI- \

society estão arrumando
bertina, no Museu MunL seus trajes para brilhar
cipal ou fone 72;2009.· nos bailes de carnaval ,

· .Beira Rio distribuindo nos. blocos ati individual
convites para o carnaval mente, principalmente no
88, que inicia dia 14 com Baependi, Beira Rio ,e
matínê :

infantil e concur., Juventus,
so de fantasias· e, aInda, ..A Dalcelís é Artama,
nos días 14 [à noite) e 15, empresas que orgulham o
neste último com concur.; parque fabrU .jaraguaen_.
So de blocos. Ingressos· se. fizeram sucesso na I
comeÇam a ser vendidos . FeisuI Feira' da Iudús_
a partir de segunda_feL t�ia da R:egil'il) SuJ, encer.,
ra.. rada día 24. domingo, em
· . O jovem Alexei MeL Críeíüma. �... ..

ler, filho do 'Dr. Roberto .. O Rotarv Club de Ja.,:
<, (Zélia) Meller, nossos lei- raguá do Sul encaminhou

tores em Floripa, logrou o processo pare a obten.,
êxito no concurso vestí., ção da Carta Constituti.,
bular da UFSC, em agro.. va do Rotarv Club je
nomía. 0- econtecímento Corupã, o ruais novo clu.,
foi. muito comemorado, be de serviço da região,também por toda a femí- em' vias de fundação.lia.

.

.. Curtindo o nascímento
.. Também obteve' aprova- da pequena Isis" dla 22

WANDER NA A.l).V.B.
. No jantar promovido
pela ADVB (Associação
dos Dirigentes de Vendas
do Brasil), em S. Paulo,
tioi _homenageado o· ho_
mem de vendas do' ano
1987, Sr. Bernardo Gord_
farb, presidente das 'Lo_
jas Brasileiras S.A. e Grn__:

. P9 Marisa. 'Pr.estigiou o.

jantár o industrial jal'a_,_
guaense Wander Weege,
de Malhas Malwee,

Mamãe CorujaSeus filhos merecem uma loja só para eles.
Loja Mamle Coruja o castelp de seu relzinho e
lUa prIDcesiDha. Enxovais "ra bebê, roupas In�
fanto-juv_s, perfunies, bijouterJas, artigos para
prese8tes�

,

R�él Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

Barão do Rio Branco. sala 4 .

FONE: 72.2607

Cdrinß9Sp
��:�. :,,;;.. ��. '"' - :"-:

-

I ,.

: I A ROUPA INFANTIL

A loja idea� para a .moda requintada de seus
, pimpolhos.

Avenida Getúlio Vargas, 97
_ Jaraguá' do Sul

_.-====:::=::::=====================--:

Móveis. -é ·na
r_I \

• ,_.1

.·MÓ·VEIS
Tudo

.

a preço de fábrica
·

Rua Barão do Rio Branco, 72 _ Fone 72.2487
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Jaraguá 'lai· o 181= município mais _-dese_v·olvido do Brasil ·elß
Novamente, _ e pelo dé

rimo-quarto ano consecu.,
,

tivo � a revista "Dírígen
_
te Municipal", do grupo

Visão, publicou 'a classi-'
ficação dos 500 munícípí.;
os mais desenvolvidos .do
Brasil" aplicando, para

� -
. /'

Alvalr rtaliza assel.bléia el MS
,A -: Associação dos

.

Municípios do Vale do 1-

tapocu, realiza no dia 5,
sexta-feira, duas assem

bléias" uma das quais e

'legerá a neva diretoria da
,

'entidade, com mandato a

, tê 31' de dezembro, quan
do expira-se a· gestão dos

atuais prefeitos e.' vereado
res. Antes, no período de

2 a 4 de fevereiro, em

Tubarão, o. secretário-e-'
xecutívo da Amvali, Dá.
via Leu. participa do 239
Encontro Bstadual de Se
cretários Bxecutivos de

Associações de Municie

pios, ocasião em que se

rá discutido o processó de

. participação das associa-

.ções no . movimento eco

nômico, a partir de 1988,

junto a Secretaria da Fa-,
zenda, uma. vez que as

entidades não concordam
, com '0' -mêtodo que o' atual
governo' vem adotando,
considerado altamente ne

gatívo. Vai ser díscutído.
também, segundo Dâvío
Leu, o novo. modelo das �

DIEFs, especificamtnte pa
ra as, microempresas, que
será diferenciado e, ain
da, discussão da proble+,
mätica de operacíonalíze
ção

.

da Prourb para este

exercício,' haja vista que
'os critérios para a dístrí

buíção serão alterados.

Câmara re'inicia atividades' dia 1�
,

' ,

Ás -Cêmaras de Veréa- 'mia, Agricultura, Indüs-
, dores

' iniciam segunda- tria e Comércio e, . ainda

feira, dia 19 de Iévereiro, Redação de Leis.

um novo período ordíná- A bancada oposicionis
do de sessões: o últiino.' Ita, que é maioria, deverá
desta 'LegislatUI-ä..ßtp. Ja" compor a grande parte das

raguá do Sul a Câmara' Comissões. príncípalmen,
reúne-se às 10 horas, es- te as mais importantes.
tando na pauta principal a Neste ano, espera-se \ que

eleição das, comissões téc- o Legislativo analise e

nicas internas, em .nümero discuta as leis" que com

de seis, e que são: Legls põem o Plano Diretor, há

lação e Justiça; Fínanças. quase oito meses encamí

Orçamento e Contas do nhadas para votação Ou

Munícfpío: Transportes, tro pràj�,to," )mpo�tante
Comunicações, Obras e que aguarda votação é o

Serviços públicos:, Educa- que denomine e delímí

ção, C.iJltura, Saúde e' ta a área de 25 b,alrros .do

Promoção Social;! Econd- município.

·litorina :' novas tarifas vigoram
I

I
Desde o dia,21 de ja� 46,00- a Nereu Ramos Cz

-n�iro último, as' autorida- $ :)'5,00; 'a. Guaramirirri
_motrizes ..(litorinas) que Cz$ 35,00; a- Joinvilfe Cz

fazem o trajeto diário en' $ 70,00é a Aaraquari Cz$
tre

.

Corupá e Sãó Francis- . 82,00 e a São Francisco·

co do Sul rodam com no- do Sul Cz$ 100,00.

V-as tarifas, determinadas

pelá Rede Ferroviária Fe'- Este meio de transpor
deral S.A, que vinham te" antes muito u5ual, con'
mantendo estávei.s os prEt tinua tendo número razo

ços desde novembro. Os ável ele usuários,. que pre

novos valores em vigor, ferem a litorina aa meio

,com partidas da estação majs convencional na a-,

de Jiu:aguá do Sul são' os tualidade, o ónibus, '-às

,�s=e�g��=in=t�e=s�:_-�a�C�o�r_u�p�á__C_Z_$�_c_l�el_a_d_es__d�,o_c�tr�a�i_et_o_. �

De segúndas às quintas_feitas

HORARIOS: 2�s fieiras'das 19 às' 20 horas- De 3�'

às 5�s feiras, das 1�h45 às 16h45; uas 17h3() às

18h30 e, dás 19 às 20 horas·'
'

Local: sala ao lado do Colégio Holanjl) Gonçalves
(Ilha da Figueira),' com a professora Rosane Vera

.tfaia Pereira.... fºn� 11.�351. '

"

Ginástica - jovens e senhóras

.�

88
tanto, 'critérios próprios -, sendo 84 do 'Rio' Grande alídäde. uma vez que fQ
baseados -nos indicadores do Sul, 65 do Paraná ,e ram .extraídos de dados
económico-financeiros, 35 de Santa Catarina. Ja- oficiais, enquanto que
indicadores de ínfra-estru- raguä ,do Sul sempre fi- alguns foram estimados
tura de serviços públicos gurou entre os 500 mais por não

'

haver míorma.,
e indicadores sociais. Na desenvolvidos e desta Iei- ções exatas, segundo a

edição atual do estudo, ta ficou na 181(1 coloca- publicação.
que se refere ao exercício t;:ão, caindo da 165� obtí- Joaçaba. Brusque e U
de 1'986, foram consíde., da na- publicação passada. russanga, são os três mu

rados 1.325' municípios Muito embora alguns nc-. nícípíos caterínenses me

brasileiros com maís de meros apresentados nos lhores colocados. Sete dos
20 mil habitantes, segun- indicadores sejam irreais, trinta e cinco municípios
do, estímatívasdc IBGE como 'por exemplo a exís- do. Estado classificados
apresentada em 1:985.

, têncía de 4.297 teleíones, entre os 500 maís desen-
A região Sul colocou a maioria deles, no entan- volvidos estão a' frente de

184 municípios na relação, to, aproximam-se da re- Jaraguá do Sul-

ICM: Jaraguá tem o 3= maio.r retornQ do Estado
o' Diário Oficial do Es- mente, a Amvali é -a quin- de Corupá C:z$ 244.717.

tado de :)'1.12.1987, trouxe ta em termos de índice 749, de Guaramírím Cz$
os índices' definitivos re- tae 'retorno, com 5,09617%.

'

425.14�.349, de Jaragué do
ferentes a participação deis É superado apenas pela, Sul Cz$ 4'.420.411.44:)', de
mumcrpios ,catarinenses AMMVI com 16,44348, A- Massaranduba Cz$ 307.
no produto . da arrecada- MUNESC �6,31061. A" 720.965 e, de Schroeder
ção do reM nara o exer- MOSC 7,42304 e a AM- .Cz$ ''13.667.478.
.cícío de

"

1988. Com um ARP com' 6,05545%. O ín
crescimento

'

de 172,5�%, dice de Barra Velha é

a' Associação dos Municí- ,0;07722, de Corupá 0,218

pios, do Vale do Itapocu 31. de -Guaramirim 0,38

[Amvalí], registrou no 507, de Jaraguá do Sul
ano de 1986, o movimen- 4,06580, de Massaranduba
to econômico de Cz$ 5. 0,28243 e Schroeder 0,0-
557.157.155, sendo Cz$ 6734.
4.868.868.659,-da indústria

....
'

/

e comércio e Cz$ 688.288. O movimento da índés-
496, dó setor agropecuá- tría, comércio e" agrícul
rio. ture. em 86, de Barra Ve-
Corri seis municípios. so- lha, foi de Cz$ 85.490.171,

Especificamente de Ja
raguä do' ;;ú:l, o seu ín
dice é o terceiro do Esta
do, superado por Joínvíl
Ie e Blumenau, . somente.
Do movimento de Cz$
4.420-411.443 em isse, a

purado em 1987, Cz$
176.037.551 corresponde a

'agröpecuáj-ia e Cz$ 4.244.'
373.892 a indústria e co-

mércio..

.Ií-J�
-

_

M_etalúrgica
Técnico'

T R A P P-
/

lida
,

.In d.us I riai
PARA 'ADMISSÄO, IMEDIATA

REQUISITOS: '

I pxpeI'iência comprovada em desenvolvimento e racionalização de- produtos
e processos; conl_lecimento de \ PC? e M & T; eapacidade de liderança.
A,empresa oferece:
__ Semana de 5 diás "

"_ Assistência médica e odontológica
� ótimo ambiente de trabalho

_ -Amplas possíbilidades de desenvolvimentt.) profissional
__ Sal;írio compatível com a. função.

Os interessados deverão enViar Curriculum Vitae para·
�1etalúrgica ,Trapp Ltda" Rua Joinville nt. 1·117, ou

Cé,lixa Postal nr" 106, CEp 69.250, Jaragu� do Sul _-:-Sc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edital -15.9fo de 18.01.88.

Proclam'as de' '-'Ca'"·'5,.-:·,',a.""·ßI'entos
comercíente. natural .de

. Amarlldo Lope� e Miriam Jaraguä do SUl, domícílía-
Brandenburg J' - , �'" • , do e residente na Rua' pê.

Fazem anos hoje: 30 Ele, brasileiro,' solteiro. MARGOT�EUA GRUBBA�JL\iANN, Oficial do R�
.

Alberto Jacobs,' 443; nes->
Sr. Curt Birkner,' Sônla pedreiro, natural de Ja., aiatro CivU do 19 Diatrito da Comarca de Iara,guá do Sul, ßs- ta cidade, filho de Raul
Maria 'Krause- Sre. Os., raguá do Soul, domiciliado �do do,Santa Catar:iDà, Brll§il, faz·saber que comparecerem em pasq'ual Fernandes e' Te-'

.

I'
- Cartório exibindo os documentos exiaidos pela leie . à fim de se

marina Soares (Fpo IS) , e residente na Rua
.

Ro., habilitarem para �. oS,seauintei:' rezínha Rosa Fernandes.
Sra. Bdeltreud.c.esposa de berto Zíemann, 958, nes., ,

'

.\ Ela, brasileira solteira,
Valério Kazmierski,' ta Cidade, filho de AmaIL tural de Jaraguá do Sul, e residente na Rua Ber., costureíraf netural de Tim-
Dia 31 de janeiro' dio Brigido Lopes e· So., domicilieda ê' residente tha Weege, 53, nesta cL· bó, neste Estado, dorriicL
Sr. Guilherfne Roland Jo- fia Cecilia Lepeck "Lopes- na Rua Teixeira Coelho, dade, filho de Conrado líadá e residente na Rua'

, enck. Sr- Marcos Scheuer, Ela, brasileira' solteira, 107'-
_ ap- 3;;., Bloco_ß,Ba_ Fischer e Asta Fischer: Emílio Manke Junior, 2.,

.

Sra. Emília Wanda wiu. auxiliar de escritório, na., tel em Curitiba, Paraná, Ela,' brasileira, solteira, 104, em Guaramírím, nes.i
Amauri César Dunker. I_ filha de Walter Branden., professora, natural de Ja - te Estado, filha 'de Aleixo
ria' Satier,. Rosélia ,Sílvia"

NASCIMENT<?,S ' burg e Alei R�inke Bran- raguá .do Sul, domiciliada Bianchíní e Maria Naír
Winter e Raíael.xfilho de ---- denburg- e, residente em'Garíbaldí, Bianchini. ,

Leomar (-Roselene) Leier, nie, 03 de [aneíro --- ./' , C I

.. Edít I 1'5911' d' 1901 88 neste 'distrito, filha de AI- .Edital 15.917' de 25.01.88.
Día O 1 de fevereiro

.

f Ih R k 1 a' , e,·· . .

I
.,

Marilaíne. i a
'

unen Dortldo Carlos _Danker e fredo Ersching e de
. Te= E íenarda Costa e ,Sandra

Sra. Ilse Bertha ,
Kohlbach.

. (Gislaíne] Niedersberg. Rosímert Andrích reza Mueller Erschíng.> Regina Odwazny
>

.

Sr. Hiládio Chíodíní. Sr, Dia 10 de janeiro EI brasíleíro,
-

solteiro, Edital 15.914 de 22.01.88.' Ele, brasileiro, solteiro,
Sidney Tajes da SÜvà, Marcíanê, filha Adernar e,

João R.ogérl0 Senundo e torneiro, natural d'e Ibí-
Srta- Ana Bárbara Buch.; (Ceníra) Volkmdnn.�. mecânico, natural ce Ja.,

L
&

, eonícs Buccío. rama, neste Êstado, domL
mann,' Sra. Alice Pedrí, Dia 12 de janeíro ragua do �ul" domícília.;

EI'
.

,

d
.

d t R e, brasileiro, soltêiro.. ciliado e residente na R.
'R'ocha, Sra.' Hildrut Voigt A

'

fílh W ld O e resi en e na ua'
'f- .

cerur. 1 o a emar
Carlos Oechsler. 100, em pintor, natural de JOiIL' Jorge Czerníewícz, riesta

Doster Krause, Brunilde (Alida) Kruéger- Ilha da Pígueírà. neste dis- "ville, neste Estado, domL cidade, filho de . Pedro da
Machado, Karíní' Balsa., Dia 13 de janeiro' ciliado e residente na Rua Costa e Maria -Pacheco. '

nellí.
.

'GabrieIa, fllha' ,1.Ul··Z Car.;
tríto. filho 'de . Norberto

b'
.

'

D k Ed h S h h
. Parai a, 166, nesta cída;; ,Bla, brasileira, solteira,

Dia 02 de íevereíro 1 (V M d
an er é it c uc a-

os .' anessat en onça; rdt Danker. Ela, brasíleí., de, filho de Pedro Segun., do-lar, natural de' 'Mé;lSSé;L'Leandro Schmöckel Gon- Adri ftlh Alei (D. dI', .oriano, I. o lf' J..l...,:..'
ra, solteira, _operária, na_, o e nês Segundo. Ela, randuha, neste Estado, do-,

çal�es, Sr: Lino Voigt, Sr. lia) -Maria.
'tural de Masl;iaranduba, b!a$ileira, solteira, ope_ miciliada!� residente na

Francisco Voigt,- Sr:, An_ Dia 14 de Janeiro ,neste Estado, domicil!ia_ raria, natural de Joinv-il- Ruª Jorge' Czerniewicz,
, tonio Mahfud, Sr. OswaL Letícia, filha Davi (Ema) da.e residente na Rua Jo_ Ie, neste Estado, domicilL nesfa cidade: filha de Ed
do H'iusi (Curitiba), Sra. Luy; Rob�rto, filho Lídio

.se 'Theodoro Ribeiro, em ada e residente no Rua mündo Od�V'àznv e -Irena
Gertrudes Piazetzili, Val- (Melita) Hardt·, Tiago. fL P

-

'b M dO'
_j

. Ilha d''a' Fl'guel'ra' neste araI a, 166, nesta cida__;_
.

a er clwazny. ,

decir Ramires Pelles, DuL lho Joaquim (Emelda)"
., ,

,
.

Martl'ns. dl'strl'to, l:l'lha de Danuzio de, filha' de José Buccio 'Bd"t I 15918 d 2' O·
, ce 'Satler,· Sr. Adalberto I "

' 1 a .
' , .e 6. 1.8.8.

A dr'ch Am l'a Alt'n' e Maria Lucia lUn'l:es' Valfred'o Bauer e Roseli'Blank,
_

Anísio Ruediger, Dia 15 de J'aneiro
nIe'. e 1 1 1· .I'

. 'Edl'ta'l 15912 de 2001 88 Buc:cio, Platznumer.Sra. Ana Maria Pimentel Alan, filho � Ju!io' ',(Tere-
. .' J.

'

• • •

e .

CaI'ione (P'poÍis\' Roberto 'h) S'l A d Agenor Cardoso e Tere_ Edital 15·915 de 22.01·88. Ele,' brasileÍro, solteiro,
" zm a 1 vai n,erson; i h d F'ti " M' rt· CI"'·· N

.'

M'
..

Nu'n s Tecla V'ogel Dre 'f'lh L' (L' '-') Q s.Jl a e. a ma a lOS. aUulDel esi e arlni q-�.loJ·oeiro, natujaI , dee ,
"

_ .1 o UlZ eomcla ua�
EI' 'b '1' It

:
..".

,

gel, Maria Lennert ,LÍpins}" dros; Tamiris, filha Au_.'
.

e,
, rasL�llro, �o. elfo; 'ce Teresinha MáXimo

-

Schiro.ede'r, 'neste Estado,
ki; Antônio. Müller, Thiéjl' gusto (Silézia) Schumann; pmtor,

\
natUl.a,?e aragua Ele;· brasÚeiro, 'solteiro" domiciliado e residente na

go Kamchen., Marcelo, filho Aurélio do Sul, domICIlIado e re_ auxiliar de laboratório, Rua Jose Bauer, nesta cL

Dia 03 de fevereiro (Carmelita) Lopes; Fernan-
sidente em; P�dra" Br�n_ natural de La.uro Müller, dade, fill)o de Raimundo

Sra. Yeda Marilu Bauer da Thaíse, filha Nivaldo ça, neste, d.lstnto, fllhö neste EstadO, domiciliado Bauer 'e de 'A,nita Maria
.'
Conti. Sra, Cecília l.esco_ Cfânia) Bruns'.

.

de A�dre .�ardoso e A_. e re&idente na Rua Joa_. Gramm Bauer. Ela, tira:
wicz Marangon�, Sr. Ben- Dia 16 de janeiro poloma ZImmermann. E_ , quim -Francisco de Paula, .sileira, sQlteira, operária,
no Leopoldo' Fiedler, Sra. Aug�:sto, filho. kâilson

la, ,?�asileira, solteirJa, o_ n�sta' cidade, filho de Val- natural de Ma,ripá, Paloti- :
'

Realdirte Stinghen, Sra,
, (Mana Salete) de Amo_ ,pe�ana, natural ,d�, ara_ dir Nesi e de Ondina Ma_ na�PR., domiciliada e re

Ivaiü Fátima Schwartz, E- rim; Jean Maciel, filho gu� do Sul, domlclha�a,e fiöletti Nési,' EJ-a,
.

brasL �identé na Rua José. Bqu
laine Schmöckel' (CuritL' Afonso (Mailete) Sapelli. reSIdente na Rua J;ose leira, solteira, operária, er� nesta cidade, fL

ba); Edson' Antonio COL Dia 11. de janeiro Em�endoerf�r, 972, nes_ natural de' JoinvllIe, neL lha de Obéitó Platzgumer
reia; Càtarina Matilde Gilnei. fi,lho Gilmar (MaL _ t.a CIdade,: fIlha. de Ave_ te Estado, domíciliada e e Alvina Platzgumer..
Decker; Manfred Gruetz_ li) Schiocbet; Cati-a, -fL Imo t:tar�ms e,.de Isabela' residenle .na, Rua Joaquim
macher (Blumenau), Edú·, lha Valdir '(Antonia) Ra_ Fr�nclsco.' Martms. Francisco de Paula, nes'ta.
ardo, filho Henriqu{ (CaL moncini; Anderson Clay_ Edital 15.913 de �2.01.88. cidade, filha de João MáL
mem) Fugel. ton, filho Paulo (Jurací) Irineu Fischer e Kátia Te..: ximo é Sinesia Máximo.
Dia 04, de fevereiro da Silva; ':Ricardo, filho

reslnha E�sc�ing Edital 15·915 de 25,01,88,
S L'

" 'J C' Ele b'ra-Silelfo solteiro Gfbnar- Fernandes e' I""_-rar· ,lma, ,esposa orge esar (Marístela) Barg" . .' .

.' ..... ' ""

'Ersching; Sra; Ortrud. Dia. 18 de janeir,ó,' retlfl�ador, ·natural de Ja_ �el Bianchin.i.
Waidner Guyot (Alema_ : SaraJane- Laís: filha Flá_ ragua do Sul, dOIbiciliado Ele, brasileiro, solteiro,

nha), Sr. Luiz G Stinghen, via (Elzira) Ludero; .
E_

Sra, Martha Krause, Sra, luisa, filha Ademar (E__,_
Melânia Mey, IrÍna KrlL venal _Hornbur�; Fábio,
ger, André Kamm-er, Sr. filho Osvaldo (Cer_l'i)
Osmar Gonçalves,.e Gra- .' Russi; Kredane, filha A_
ce Kelly,-" filha Jaime, (M\l ristides (Fátima) SabeI;
..Odete) Blank. D,enise, filha Nélson (Ve_
Pia 05 de fevereiro. rena) Albrecht�
Sr. _Eugênio Strel;le" Sr, E- Qia 20 de janeiro
delmar nöring, Sra. Erna Ricardo,

.

filho InQ'omar
R. Krause, Sra, Olga·· .. B. (Maria) Froelicn; Edson. ,

Geffert, Sra. Sílvia' . dos fiJho Edí1son (Orazília)
Santos Neitzel. lMiltbn de Souza; Raquel Lilciane
Reimer, Leocádia Souza filha Sido (Suely) Prust, f

Coelho, Almino Paulo Pel- Dia 21 de janeiro
.

lense, Traudi Oechsler, Mi,ehely Monise, filpa
MárGio (So1ange) Gie1ow .

'ANIVERSARIÀNTES

.

0, e s p, a ,c' h a'l t� e � L Ú C' ',i �o'
'. ;ENTR,EGUE os DOCUMENTOS DO SEU-VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OI:ER.ECE: o 'MEÚioR
EM ATENDIMENTO. -

:' ,'.. '�, 'i

FUNCIONA JUNtO·A AUTO J3SCÓLA JARAG1:JA - AV. GETúLIO VARGAS, 26.� FO'DJES: 72-1261
72-2078 . 'AGORA TAMB]jM EM FRENTE AO FORUM. "

',' '" "

..

,v·., ,\,.-;, "

. ..,\.;"
� :.. '. j.

, E para. que éhegúe ao .

conhecimento de todos,
méUldef passár o pre�ente
Editál, que será publ1c�do
pela imprensa em Cartó
rio, onde ser�r jlfixado du
rante, 15, dias.

Artesana - Arte .

e Artésanato
.
Ar�esanato brinqúedos � confecções Jóias bljouterias . I

./

Av. G{'lúllo VarRas 546 _ Sala 1 _ Jaragu� do Sul'
(ePlexa ao Sup�rmercado Riachu�l.�)'

'.-.�, ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

diretores, .dítos íncom.,
petentes- Vamos lutar

junto com a comunída.,

Eleições para diretores sa séria. Somos profíssío., de. catarínense para recon-,

de Escolas, uma conquís., naís conscientes e escla., duzí-los aos
/ seú:s cargos.

ta da cõmunídade catari- 'recidos. Queremos,demo., Será íncompetêncía mes.,

nense. trabalho de 54 en- cracía-
- mo, a causa de sua exo., A Secretaria da' Educa- día 29 de dezembro, foi

tidades
-

e 1.500.000 pes., O Governo mostra que nerãção?, OU será; por ção, informa -a 19\1 Coor- aprovado o funcíonamen.,
•

soas, envolvendo pais, tem -dois,discursos: um serem conscientes na res- denadoria Regional, man., to de � grau na Escola'
.alunos e educadores,' prí- de palanque e outr,o de . ponsabílídade educacío., tem abertas as matrícu., Básica .Julíus Karsten; a"
melro passo para a de- prática. O primeiro' para nal. por terem uma refle- las para o ensino pré_es.- partir _

deste ano letivo.
mocratízacão da. educa., chegar+ao-poder, manL xão critica aliada a uma colar, 1° e 2° graus em As matriculas poderão ser

ção. "/ e_ o Senhor Gover., pulando a confiança do atitude resolvida, uma todas as escolas dà rede feitas na própria Bscola,
nador num só. ato exone- povo, quando o povo é m�eira de ser, --\lID -en- oficial de ensino, cujas hoje denomínada Colégio
ra 1.470 diretores. ,Um - importante' porque vota;

_

gajamento .. uma .luta. \L vagas são asseguradas a Estadual Julius Karsten,
desrespeito, mais . um á- o segundo. para perma., ,ma pr_esença efetiva �� E- todas as crianças ou [o., O educandãrío localiza-se
to de autoritarismo do necer no poder a qualquer ducaçao? '

,

"

vens da faíxa etária de 1 no Bairro Rau.
governo, que se coloca ., custo. _', I, _

v
Os diretores

, fora� a 14 anos. Os pais ou res- Na 19\1 UCRE estão ex-
acima da leí- ,- Fazemos um' apelo a exonerados, por serem, lí- ponsäveís devem procurar

-

postas as listagens con-
A quem beneficia as e- todos os diretores exone- deres competentes, _j)or a escola mais próxima de tendo a classificação pa-

xonerações desses díre.; rados e aos que serão re., representarem uma amea- sua residência pare efetu- ra .aules excedentes, -A
teres? Agora voltem os conduzidos ao cargo: A ça, porque filho <!_e tra., ar a matricula, que � gra- , escolha das aulas' realL

'

"cargos de eontíanea" dignidade está acima de balhador. na opíníeo - do tuíta, zar_s�á nos días I: 2 e 3
""oU! 'V:Dcê 'taz o que e,U!' t�do. Não gosteríamos .de go�erno, não preci�a de, De outra parte, pelo Pa- de fevereiro: �

tàmbém na
quero, ou você caí fora; -vê-los submissos com me- ensino de boa quahdad:. recer nO 540, do Conselho UeRE, durante o horário
eu sou o' patrão, eu faço do de

'

pensar - por sí pró., Filho de trabalrodo� neo Estadual de Educação, do de expedíente.
a Ieí, eu sou a leí". Onde' príos- A comunidade que pode ter escola particular -

. estã a_ democracia? Gos., os elegeu ainda confia em então, que seja submisso

taríamos que -.. fossem, eS_I vocês. Lutem pelos seus Ruma escola pública- ele

clarecídas as verdadeiras _ cargos eletivos, é uma' e seu dirigente:.. para .o

razões políticas contidas conquista legal. de fato e filho _,do �rabal_hadoí, res

no discurso do Senhor Go-' de direito. Vamos ser so- ta ser mão-de-obra bara.,

vernador- Educação é coi- lídãríos com os 30% dos ta pera o .sístema capíta.;
,

lista _ não é dessa ma,_
neira que se melhora a

qualidade' de ensino.
'

Senhores pais, é isso

que quereis para vcssos
fílhos? Senhores diretores.
é isso que esperais para
vosso educando? Vamos
todos.. pais, alunos,

, pro
fessores-educedores fa.,
zer vâler' nossas conquis
tas. Vamos afrentar esta

'questão, as ideologias que' A· FaIÍlílià Enlutada de

tentam desvalorizar o ato HERMILIO FRANCISCO RAMOS'

de pensar --por si próprio. .aínde abalada com a perda sofrida" de público,
.Oue a Educação represen-'

- externa seus melhores agradecimentos aos pa.,
te um autêntico desafio. rentes, amigos e pessoas de suas relações, aos que .

Sendo assim. nossa prín., enviaram Ilores, coroas e mensagens 'telegráfL
cípal ' tarefa .§_ enfrentar'

ces.» ou acompanharam as cerímöntas de enco.,

esse desafio; nao esmore-, mendaçãö. e sepultamento daquele ente querido,
.

cendo face ao rúmo dos De modÇ>
-

especial agradece a dedicação 40s' mé_
acontecimentos. mas dan- dicos Df. Agostinho e Dr. Vicente, bem como' a�

do-lhes' novos' rumos. enfermeiras do Hospital São José; ao Pastor Ma.._ -,

(APEVI_ Jaraguá do Sul) noel Evaristo, ela Igreja Assembléia; de Deus,
pelas orações e cantos, bem cdmo a todos os

demais membros da Comunidade 'Assembléia de
Deus. . ,

Jaraguá do Sul" 26 de janeiro de 1988'.
FAMILlA DE �RMILlO- FRANCISCO RAMOS

�

Escola Julius Karsten' terá o
. 2�' grau á partir deste a'll

Exonerações'Eleições x

"

,

Os Iamihares do saudoso '.�

-c-, ANTONIO JOSE GONÇALVES
convidam parentes, amigos e pessoas de

suas relações, para assistiremß míssade terceiro .

.ano de falecimento, a reahzar..se no dia :)'1 de
janeiro de 1980 (domíngo), às 9 horas, na Igreja'
Matriz São Sebastião, de Jeraguä" do Sul. Ante
cipam agradecimentos.

.

Jaraguá do Sul. 3,0,de janeíro de 1988.
"

�Nota 't de
.

Agradecimento·. '

LANÇAMENTOS DA SEMANA.
,

o Casal Os'terman (AventjSuspense)
Wartime _ Tempo de -Guerra (guerra)'
Morte por

' Telefone (PolicialhSusp:)
Gritos do Silêncio ,(guerra)'

'

Um Espírito baixou eJ;D: mim (cOIt:tédia)
Piratas de 'Polanski ,(càmédia)
Gotcha -'- Uma arma do barulho (policial)
Um romance muito perigoso (policial)

, Chibe dos cinco (comédia)
Um homem destemido (policial)
,� a grande" supef!�rodução de· .

H011ywoo)d SUPER,MANN lV (aventura.).
OPPU'S VIPEO CLUBE
-Somente filmes selados -

sinônimo de qualidade.

f

PEDRO SIMON: "Jornais
do Interio,r têm papel fun
damental na integração'�a
América latina".,

L

. PRECE- A
' - -

"ISTA. CLARA�" .,

Fazer 3 pedidos sérido�A.
1 de negócio e _2 impos-

.

siveis. Rezar 9 dias 9
Ave-Marias, que mesmo

sem fé será atenâido.
Rezar· com uma vela
acesa e no .99 dia dei
xar queimar ,até o fim.,
Publicar no 99 dia.

Agradece. � IK.

I,Dr. Altevir A. Fogaça, Júnior
Ora.- Osvalina Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

Rua pominRos da Nova' 192 _ Fone 12�0498
.

Jaragu6. do Sul-Se

·Umnovodesafioda·I'lelli
,

-

" \.

- .(
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COlonidadejá mobiliza-se, cóntra agressões eçalógicas I
órgão veio trazer à luz sessorameato ao' Bxecutí
muitos problemas ambien, vo. mas tem' um ' fiscal
tas. alguns graves. e j.á que acolhe as. denúncias
se tem visto .sínaís de a: venfíca "in loco" os

maior respeite ào. meío., crímes, ecológícos 'come

-ambíente, apesar de 'con- tidos! inclusive documen
tínuar sendo agredido em

.

tando- ,O IBDF tem uma

'escala crescente.
.

'atuilção muito'" limitada •

uma vez que- dois' fiscais ,

.!loje já se vê as próP9as apenas têm UII,la: -área
comunidades mobllízàn- muito vasta parà atuar,
do.cse centra desmatamen- desde São Francisco do
tos" como aconteceu no Sul afé. Canoínhas.
Jareguezínho, na Tifa' dos

.

A comunidade .jarague
Pereiras e em Aguas ense, seja urbana ou ru.,

.Cleras, preocupadas com .ral, pode colaborar com

Os emitentes de che., Jf1. devastação e a_: conse- o trabalho .da Comdema.

ques sein fundo estão pa., 'quente diminuição dos'
.

denuncíando tedas as for

gando mais 431,4% por eursos- - de água, conse- mas de agressões que a

cada ,cheque devolvido . quêncía primeira do· cor- natureza ., .

.
' so

Quem emite cheque sem
te de ärvores nas margens fre. Neste sentido, devem

fundos, hoje; 'está obrí., dos riachos" .onde não se -dirig.ir a: Preíeítura,
gado, a pagár C-z$ 25,00 'são respeítadas as faixas Junto -a- Secretaria de

.da tarifa cobrada: pelo de 30 metros, segundo o Planejamento, para for

banco,
.
'maís Cz$ 44,65 que reza ii Lei 1.51L de malízar a denúncia, onde

( 3% do MVILMaior va,
. 01.01.86. os' denuncíerites serão

lor de Referência) para:'.
A Comdema . não tem protegidos com o'. sigilq,

o serviço de compensa., ,.•·_'o.....d_e_r,.....d_e_..;;..p_o_lí_ç_ia"_,_e�'_d_e_a_s_-___::p_a_f....a......_ev....._it_a.....r_·_re_t....a_l!_a...;..ço_-e_s_'--:
ções do Banco do Brasil e
mais Cz$ 144,18 éOIDo ta.,
xa para retirada do nome:
do cadastro dös emíten.,
'tes de cheques sem fun.,
dos, ,mm(total de Cz$. '.

8�3;83. A medida do Ban., :

to Central visa remune-
'.

_.t.
'rar ·os .baneos: e o sistema

- de 'compensação, além de
reduzir o número de che.,
ques sem fundos; que
aumentou consideráveL
mente íic ano de 1981.
Em agosto de 1-985, o iIL
dice de cheques-sem tun.,

.

do de, todo o sistema cor.,
.

. respondía a'. 0,8t% des

che�ues emitidos, 'perc�
tual que chegou a:ZOÁ!· 1110

fínal de, 1987, oscilando
entre cinco e sete milhões
_de cheques ao dia. A muI.;
ta maior, de· Cz-$ 144,18;
cobrada para nãO . ínclu_.
são ou retirada dó nome.
da pessoa do cadastro de

.
emitentes d� cheques' sem "

.. fundo, " deverá
'

permane_
c;:er neste valor, sendo reL

.

'ajustada juntamente- COIQ.
° Maior. Valor. de' Refe':_
rência•. 'hOle em Cz$
1.488.35.

Formada a um ano" e

meio. a COIl' issão � ',unÍ'
cípal de Defesa do Meio-

,Ambiente já conséguíu
algumas vítórias impor-
tantes, ganhando respeito
pelos 'seus posícionamen-

.

tos e criando a consciên
cia .ecolögíca., notadamen
�. em. relação. aos, desma

. tamentos e' corte de
.

'iiiáäeitas.:A existência do

.MULTA PARâ, CHEQUE' .

S�M F�NOO
'

L,�••

\.

C a f é
.

- SI ASS E
ENERGIA" COM GOSTO DE CAFt!

.: \
-----....--

, Sind1c�to dás Indústrias da Construeão e d� Mo_
.'

.

'. .'bílíárfo de laraguá do Sul'
"

,

,c ASS1?MBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente da entídade supra convoca os

associados do Sindicato para .participàrem da AS�
sembléía Geral Bxtràordínäría 'a realizar-se 1110

.próxímo día .03 de fevereiro,' às 11�OOf horas, na
sede social, para deliberar sobre 'a seguinte:

. '.' ORDEM·DO DIA _

Apreciação, .díscussão e deliberação sobre a.
proposta do Sindicato' Profissional, pará alterar,
ções na Convenção Coletiva de Trabalho vigente;

, Delegação de poderes à Díretoría do Sindicá_
to pal"a negociar as

-

alterações com a 'Diretoria'
do Sindicato dos Trabalhadores nas·lildúst'rias da
Construção 'e' �o MÖbiliário. .

.

'-

'.
Não havendo quorum legai.· à hora acima

mencionada pa-ra iníCio dos trabalhos em primei -
'

.

ra con'!'ocação" a AGE será realizada a partir das
.

18:00 horars com o q1!lôruni. constante .dos Esta:_
tufos Sociais. .. .'. .

h\,raguá do Sul, 27' d� janeiro de' 1988.
. .

JOSE ,CARLOS NEVES
Presidente

'Para nós, Seoura não é si oarantia de riScos
.� Seguro

'Prestação da �

Consulte _' nos
..._,

,S e',g .0' r o.s' I. G a r c i a
?

Rua ExpediqoDário Gumer�do da Silva n9 90. i9 andar, Sala 2
,

,

.

, FOile 72-1788
_, J-araguá do .Sul. - .'

( ., é
,S'e'FYiços .

-... -

:-- _'
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Posta de Vendas ',MarcaOa
/.' Chapéus, bonéa, .vdselr.u.. (:B""'sas, ,shons,

bermudas e ·cordas.' / .

Em frente- à fAbrica. _ Amplo estacionamento.

. Spezia & . eia. lida. "

.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
_

Madeiras ·para· construção . e serviços de trator.
com profissionais altamente especializados.

.

Rua .João JanuArio Ayroso, 1·1-1. _ Jaraguá Es
querdo ... Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul � SC.

e
� PERSIANaS • BOX • ESQ. DE ALUMi"l� ....

� 'R!o�L!!�U!�SC� \" FONE:.fM73) not86 �

Persianas horizontais e ve�lca18,
box para banheiros, .

divisões, toldos, portas sanfoRadas, esqu.drlas
.

'e êercas em alum1illo�
.' Consulte-nos! -Fone '12.;0995

ESCRITÓRIO JURlDlCO

.. José Alberto Barbasa'
/�; Alexa·odre Dçl�agiUstina 'Barbosa

"

A D V O G- J\ 1). o S

Rua João Marcatto, nr: 13' � 2° ander, Sala 204,

Fône 72·1869 .::.. Jaraguä ao Sul

, .

ii ELETRQLAR"
Comerçial de Peças Uda.

Assistência ' técnica ,em máquinas de €ostura
.'ndustrlals e domésticas, peças, a(;6ssórlos e agu-
Uias em geral. "

.

.

Ofer�ce_ também assistência' técnica autorizada
. em apacelhos, 'AmO, Wauta,' Britânia, Black &

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandor.: For
nos Lyer, áléui do mais compléto estoque de pe
ças e

.

aees_sórios •

.

,Av.. Mal. Deàdoro. 1_.309 ;;_ Fone 72-2200

Jaraguá- do Stil-Sc

II
II-

SUBA N,A

" -

I

. CONÇESSIQNARIA HONDA ·DA· kEGIÃO. CO
MBRCIO.DE MOTOS, ASSISTaNCIA TECNICA

, E BOtrrIQUE HONDA-WAY.·

ENTRE NESTA H.o N D A DA 'MENEGOn1-'
" MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua A�él1a FisCher, 239 (Rodovia BR",,280) .

JIone 72-2999. _ JaraguA do SUl _ Sç.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaràguá do Sul �. Semana de 30/jan. II OS/fev. de '11}88. CÓRREIO· DO POVO. '

------------�--------�--���------------------------
. }.

WaUer luii· Rlbeiro
ADVOGADO

.
Rua João Marearte 'na' 13, sala 305,

.

Fone
Fone' 12-2815 _ Edifició Domingos Ch.odíní

Jaraguä dO· Sul-se.

r Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n� 0075

-.. Escrlt� fiscaIS e contábeis

IlnPOsto de Renda
.

Registro, de Mlçro.-Emp:.:esa
_-

Confira à'eäcíêncíà de n08SOS serviços.
-Rúä Barão do Rio Branco;. 168· - Fone: n�0695

,. ,

" F I
· ·

.

or I a n I.

EQUIPAMENTOS PARA' ESCRITÓRIO

Ru� Venanclo da SUva Porto, nq 353

FONE 72·1492

'E, D I l' A L
"

AUREA ,MULLER GRUBBA, , Tabellã
de Notas e Oficial. de Protest()S de TItúlos da Comarca

de iaiasuá do Sul, � do S. Catarina, na forma da

1Oi,.tc.
Faz saber a tódo$ qu&$ltos e.te· edital- _vIr� que

se achâm nesteCartório. para proteatos os titulos .eoJ}tra:

:

Adalberto Klug;. EstJ."qda
.

Garibaldi, Snr., ne�ta -

Adenilda L. Pasa', Rua Jorge Lac�rda. 223, Coru_

pá _ Alimentlcios fete Ltda•. Rua Afonso Bartei,
233, nesta ..:. Com.· Represo Comerciais Lt,da. Rua

Reinoldõ Rau.' 865. nesta __ Com. ·Agric. I.ipin&ki,_
'Eostrada Pedra de Amolar. Corupá _ Com. e Re

ptes. Eli-àne Lida,. Rua João. Sami' Tavares. 2�2.
nesta ;_ Com. Repre.s. Malgariu Ltda, Bairro. Jo�
Pessoa, nesta .... Confec. Caromel Ltda. Rua Ger

mano!Manke, silr., Corupá _ Elmo Mathias, Rio

Cerro i, nesta _ Granja Jaraguá Ltda� Jarag\iá
-

zinho, nesta _ Interoontinental Cer. Art. Cimo

-zWM leSa;) zlUl-
-

. 'I lapéo�.q;)$ '1?P�'1
-1?Ql1?W -=-1?lSaU .'l.Sv '1?llallad .;) olUOlUV 1?na 'o'l{

ria Andressa- Ltdà; Rua Horacio Pradi. snr·, . nes-
_

ta _ Paulo Junqueira, Estrada Rio da ,Luz, nesta.
'

E' OOmo 'os ditQs devedotes não foram encontradoa

e ou � recusaram. >a aceitar à devida intimação, faz por

iúterm�o do presente edital para que os' mesmos com·

pareçam neste Cartório,'na Rua Artur Müller� 78, no

prazo da lei a fim de liquida, o seu d6bito ou' então

aar razão por que () não faz, sob pena de _em os referi··
.

:jOs titulos protestados Da form:- da l� etc.

IH/Jaraguá do Sul. 28 de janei!o'de. 1988�

,Áurea MOPer Grubba _ Tabeliã de Notàs �
.)ficlal de Protesto. «!e TItula. da Comarca

. � l.do �'
"

.

'

. PAGINA 09'
.

Rede' Municipal inicia aqlas 10-: dia "18'· próximo

�: ; , "-',.... ,;.

Recadastrameato·
dQs, •.

'

aPDsentá'.
, . r

A partir dó dia 4 de f�
.

vereíro.
�

o
_ Instituto Naciq.'

nal de Previdência Social
..

(INP5) começa em. todo �
Estado o recadastramentc

dos .segurados que rece.;
cebem . beneficios do 'ót"
gão; os aposentados e pen
síonístäs. O trabalho,' que _

tem, como objetivos prín
cipais a coléta de

.

dados
completos sobre os bene-:
,fíciários e detectar irre- .

gularidades. já est' na fit-
.

se iniCÍal; ,

- A Fundação Educacional Regional Jalag1:l,Q.ense•.
.

comunica, que as MATRICULAS para- os candí-
. datos aprovados no VESTIBULARIACAfEl88 aos
CURSOS de ADMINIS1RAÇÄO PEPAGOGIJ\ . e

Cl:eNCIAS CONTÁBEIS do Centro de Ensino Su... .

perrior da FERJ serão:
DATA: 02,e 03 de fevereiro de '1988
HORÁRIO: 8h30min às llh30min.:

, � ·14�OOh às 19:00�. : .

LOCAL; Campus da - FERJ .... Avenida .dos' Imi....
grantesnr- 500 .... Jaré!guá do Sul. '!
DOCUMENTOS .NECESSARlOS P/ MATRICULA

� 01.Requerimento (fornecido pela FERJ); .'

. -02. Recibo de Pagamento de matreuía .(fornecido
pela FERJ); ":

- -

03.Certificado Militar (duas fotocópias _ fr�nt6!-
e verso): .

.»

04. T�tulo de Eleitor. (duas fotocópias _ frente e

verso); ,

º5.Carteira de Identidade (duas fotocópias ....

frenté e verso);
.

.

'

06.CeJ'tiçlão de Nascimento ou Casaméato (duas,
. fotocópias);

I
__

c

_".:

•.

�-
,

? �'-,

07.Diploma de 20 Grau para os formados em ".

normal ou técnico ou Certificado de Conclusão
_ (duas fotocöpías c, frente e verso):

'. .

08.Histórico Escolar de 20 Grau. em duas vías
(uma original e uma fotocópia);

09. Três fotos 3 x 4; - -- � "_,, ---" 'o. _ _ ",' _

_:,_ "-- -,- ---,--:.
- 10.CIÇ (próprio, ou do pai ou do responsável);

I 11 .Declaração de horário de trabalho.
OBS.: 'Os .candidatos, que Já possuem curso su:_..
períor deverão apresentar:

.' ,

.

12.Diplomá e Histórico Escolar de 20 grau (uma'
fotocópia de cada, da' frente e verso): '_

- 13.Diploma de Nível Su perior.(2 íot. trente/v
14.Histórico Es-colar de Nível Superior (duas vias-
�a original e. uma fotocópia);

,

15. PROGRAMAS das disciplinas. cursadas na
.

outra Faculdade, devidamente carimbados pe.,
-

,la,. InstitUição; ....� .

;
,

. 16.ns demaís documentos necessänos par-à a ma-
trícula; estão relacionados acima. •

.' OBS.: Os ,: candidatos aprovados nos cursos' de
. Admlnlstl'áção,' Pedagogia e Ciências ·ContábelS;
deverio fazer,s� matricula nos' dia$ e horários
previstos, caso nio - acontecer, automattcam.ente
o

.

candldáto perderá suà vaga� sendo -cllamado o' -

seguInte na claSSificação.' .

.

AS aulas terão lnfdo dia 29/02/88. \
,

'Jaragtlá do. Sul, 22 de janeiro de 1988.

O Secretãrío Munícipal tro do Conselho Nacional
. tegrante da 'executiva na;;'

de Educação de Jaraguã : de Representantes' da U· cíonal. Foi formada. na .()�

do Sul, Balduino Raulíno, ntão l'fáçional de Dirigen-· casíão- uma comis�o parí
partícípou -nos días 27 e tes Municipais" de _

Educa-, tária com o MEC,' para.
_28_._e_m_"",B_ra_s_íl_ia_._d_0__e_n_c_0_n_�,,--ç_ão_,__n_a...' __qu=--a_li_d_a_d_e_;·_d_e_in·

.

tratar Soore .. a educação
.'

de jovens -e adultes, con- '

gresso .naeíonal . de edu
cãção. ·programaç:ão de: 88
e .sobre cf fórum naCional·
de dirigentes:
A nível de .muni�ípío•.

as aúlas iniciarão' DO .: -dia
ia de fever-eiro, antes dÍs
'so, porém..no díe 1-0

-

hà
verá reuníão com os di
retores .. e áo -día segUifité.

.

com todos os :pl'ofessores
'da' rede. -. Ali'; inahicu1às.
pará, äté ano letivo,' ãHr
da não estão fechadas, .to
devía. pera;o . pre-escQlar,

-: a estHnátiya é de qu.e:' 3.
, turmes ínícíem o ane.' ';,

Ö recadastramento élí'
...,

contece em' t�os: os·· es;;'

�tad.9s . biasileir.os ; e se es- -,

tenderá' até .·0, dia. 29 de
julhQ dé' 1-98à;; .quando to�
-dos • os municipio� '�erão
atingidos. �.E.m Santa Ca�
tatina; doSec 199 municípif
os, apenas .33,' po,§,suem a;'

gênêia$ do INPS Ja reprer-
. sentâçêies 'Q,ª preVidência.

,
,116 são atm�dos" a�a� .

poi' postos. do, zrpmstério
-e 50 niio,.-te)n�, naclla _disso�

,.�../ '

Os . ben���i�O� � ,erão
convocad9S.• 'PQr

. p� m�

..ciça campaoh,. de� iJnpreIl'"
sa e pelos prêprios camês.

_. _.,.._,. �.....

PRECE A ii
STA. CLARA

, Fazer· 3 pedidos' se:tfldo .'

. 1 de negÓCio �
e 2 �pÖL

. síveis.R.ezar 99 diél$ 99,
Ave Martas, que·��s_
mo sem fê será aténdL

.

do, Rezar com Uma • ve_ I

Ia, acesa 'e no 90 dia deL
;

xarr queimarr ate ·'0 fim ,

Publicar 90 dia"
agradece.,

.

M�G.J.

. COMUNICADO ....

>ADVOGADA -

�'

Drà. Aurilene M. Buzzi.
Questões.. de terras - acidentes de transito - In·
ventár10s - Cobranças e advoéacla em geràl.

,

Rua r�inoldo Rau, .86 - sala'4 - ,Fone 72-2711
.

- 'r

Kuki 'Confécçõ�$
POSTO DE VENDAS JUN:t:0 A FABRICA-

: .. ';
,

.).. .. �.. \..

Rua �óIn"Ule nC1 1400 :_ Jaraguá do Sul·SC.
I .

-.,

r

'-
- ,
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CORREIO' DO. POVO- -

, J.ara�uá, do 'Sul ,Semana de 301 jan- a 05/fev. de 1988.

,Um mUlldo ·'sem operárias
LBIlWORT! "WIR, SCEL dann kocht es. i. ". A -revísta "\zeja", "de la de uma revolução tec., peráríos desempregados ?
'RjEIBBEN _.BIN,WENIG- �N Efu.Mann kommt. zum 23 de dezembro p.passado nológica...Jndustrial que, Eles não vão morrer' vo.,
DEUTSCH, .. DAMiT DIE' Zahnartz Osní und' fragt: publica em' suas pägínes está .em marcha e que vai luntariamente e se lhe
ERERBTE MUTfE:RSPAA-' "Was kostet

_
es,' wenn -amareías uma SUr):lr®IL mudar não só a cívilíza.,

-

ímpuzerem isso, farão aIL.. '

CHE N!CHT IN YERaas� Sie mir eínen Zahn', zíe., dente entrevísta concedL ção tal como a conhece., tes um movimento armac

SENHE,IT GERAE'fP'. '

-

_
'hen?".

_'

" ,

' ',da pelo Sr. Adam Schaff, mos mas, até, a face, do do simplesmente apota.;_
, ( " v .'. "Es kommt drauf "an� I escritor e renomado filó., Planeta com a' extinção líptko.'

, .

: ....Die Redatíon. 'Schmerzlos, sagen wír ,50,0, sofo marxista polonês]. do proletariado e de OlL' - A citada entrevista des.,
,

'

LUSTIGE: ERGEBNISSE: ',,, cruzados!".
'

Nessa entrevista, o' co., tras categorias que de., pertou -e nossa atenção
Franz und Georg· trinken ...

i 'FueruhundeJlt? ' DOlL' nhecid� homem de letras sempenham funções repe.,
I não só por, ter partido de

noch die letzte . 'Flasche ner Wetter!, 500 fuer die e teórico do marxismo fa_ títívas. A classe do OpEL. quem partiu, um' escritor
'Bier im Baependí: . ."fch', paar Sekunden Arbeit,". ',la sobre o eapttalismo. o raríado, afirma o entre,. e famoso teórico marxís.,
glaube, sagt Pranz, du hast ..• "Bitte", sagt. der ZaL comunismo, e,

'

principaL vistàdo,' apresenta hoje ta, mas porque contraria
eine fleissige Frau?". !,'Na, narzt. "ich kann ihn auch mente, do atual socialia.;: 60 milhões de desempre., em muito o contido .

no

,und obI" .antwortet. Georg ganz langsam ziehen." _ , mo real e sua mcepactde., gados que não tardarão a nosso conto "O Mundo
_�'Wenn ich nachts gEL.

-' Zwei Freunde treffen sieh de, I_!ão obstante o síste., chegar aos tOO e 150 mL .Do Futuro"- estampàdo em

gen drei Uh� nach -Hau., \ am Camboríustrand: ma de economia pleneja.. lhões, ' com o terceiro o nosso livro "Da Terra E
se komme, steht síe man., "wàru.m hast du eine .sch- [ada. em produzir de ma., mundo ganhändo essa do COSInOS"" lançado em

,c�al IU)Ch,' mit dem B� warze Zunge."
/ frâgt der neíra econômica, .moder.; triste corrida desempre., 1977. !

.sen Ia der Hand an -der eíae ,kopfsch;uettelnd. Der na e com suficiência. Diz "gadora, que no fim do sé.,
,

"Tl,lerl"., ',,> _ ": angesprochene -wischt 'aindã o' ent:revÍstado que culo alcançará a casa dos : ,E conquanto a entre.,
Mutter 'und- Tochter' ste., sich schluchzend .eíne essa incompetência está' bilhões. e isso dado ao vista do Sr. Adam Schaff

�heJ_l aro: .Herd-. Da spricht Traene aus 'dem Auge und gerando uma. :/conjuntura fantástico aveneo eíentí., seja rica de conceitos fun
Brunhíld; "Mutti, ,wie �sagt mit Grabeªstimme: eéonômica, que tem .como fico.dndustrial e que re., dementados ,e até socío.,
kann man eígentltch tesL "Runtergeíallen �nd zers- desdobramento uma, 'Crise sl,1ltará na dispensá -c, da lógíoos, 'nós, entre outras
stellen, ob das

-

Wasser chéU!I".,
'

socíal-econõmíca e· tam., força de trabalho operá., díscordêncías. duvidamos
'koch!?": .

bêm política que vem
' ria que será então subs., da extinção do preletarí.,

... "Was- ist' zerschellt?" 'dando lugár à uma cerra., tituída pela referida tec., ado, não. acreditamos na
"Sehr eínfaeht.. Tochter, da oposição. da' ala COIL. nología. E faz, em outros exístêncía futura de

'

um,
'Jl).an taucht einen Finger " ... "Die WhiskYfla,sche., aUf '

servadora comunista. termos.' esta patética iIL mundo sem operários.
hinein. Laesst sich die' einer frischteerten stras., É o maís ímpressíónan., dagaçãoc., Como irão vL
_l-lat'tt rauehelos abzíehen., se-",

-

t� da entrevista, é que fa_ ver esses bilhões de ,'o_ Jaraguá do Stil. 25.01·88.

AUTOMOVEL NOVO ESTÁ DIFIClL Ul '

,

!'\.,� .. ', ! • _-,; NOS- TEMOS C�R�OS USADOs EM ESTADO DE NOVO, E PREÇO DE tJSADO
ESCQRTf1986 _ Marron Alcool GOL BX/1985 _ Prata

. ,

':..;_ , • ..:: é$CE>RT/1986 '_ "Prata Alcool 'GOL ;eX! i984 � BrancQ
'I'�; ,,/' . ESCORT-/1984 _ Branco Alcool GOL S/1983 _ Branco
.. , ,,:;- . DEi.-RÉY,G1.I1984 _: Branco Alçool " PASSAT/1982 _:_ Cinza
;.f'" C", DEL-REY'GLl1983 _ Verde' Alcool PASSAT {,.S/1982 _ Bege �

,

"

,�'.i ,I BELINA L/1986 _ Ouro Alcool PASSAT LS/1980"_ Bnmco
'BELlNA' n 1/1983 __ Bege

- ,AlCool 'VOLKS .1300 li 1981 _ äranco
, '

« ß·eulsche Ecke »

s
:

_-,

. /
,

" '.'Cllln·ax Mdg�zine'
.���"�'��'�'�"�--�'------�------����----�---

o;· 1. �l �

.

i

� '.} tuDO PARA NOIVAS,
..

MODA 'MASCULINA '_ FEMININA E INFANTIL
.' .

. / I ...� .....
, '," ;' (

...... \.. ,

.

,
�

j' � _

-

.l /" _'

'JaratJu� do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 7.2-0968
_

J "':'.

"". 'Guaramirlin- � ,Rua 28 de foe:osto,_ 1- .334 _ F:)_nC' l�k02'59

'/

. :..

J
.• ;

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Por José Castílho Pinto

ENCADERNADORA

-LIVROS • REVISTAS - NOTAS�FISCAIS
• TRAr;lAI,.H�OS ESCOLARES
CARDÄPIOS. E,OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (PRsx. a antiga Cyrus)
....ARAGUÁ 00 SUL. SC

IItTERIM'OYEIS
Inlerm'ediária' ,de

, Imóve'i's llda.-
"

IMÓYEIS A VENDA
-

_1 casa, fino aCqbamento, lateral Domingos
-da Nova
_1 c�sa, 80m2 r\la 1oãc) Planinscheck
_1 térreno, 400m2" nla Thomaz Fco. de 'Góes ,;,

_1 casa, l40mi" recéIIL..COnstn,lída,· P�C.A.Bae_>,

pendi
' -. ,,'"

,

"

,

�_2 terrenos com 400m2, na rua Amazonas
/ '

�í casa, :320m2 rua -João 'PicoliÍGuillferine
"Weege.

�' .' .

R,. JQão PiceoU, :U}4 - fC:)De 12�2117 - Jaraguá do SuÍ

"

I,

Alcool·
� Alcool
Alcóol '

,

Alcool
Alcool'

Gasolina
,

Gasolina' ,

,Av. Mal.. Deodoro; n° 158 _ Jaraguá do SuliSC.'Poliei 72..,1771, 72.1995 e 72-2614_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1.600.000,00,

,

400.000,00

1.S70.oo0,00

60.000,00

S10.000,00

- ,

600.000,00

,

-

200.000,00 '

'

1.000.000,00

350;000,00

S.500.000,00

'sooco.os

200.000,00

2.f:no.ooo,OO

60.000,00

200.000,00
'

24·965.000,00
- , ,Art. 29 _ -o' recurso para abertura ,do presente

crédito suplémentar, correrá por conta da anulação' párcial GO programa
e vé:rba àbaixo discriminados, constantes do Orçam�nto �igente, a sa�
'ber:

,
"

(l401 _ DIVISÃO, DE CONTAB�LlDAJ)E '
,

0401.99999992.020 _ RESERVA ORÇAMENJARIA
401.09 __ 9.0.0.0 _:_ Reserva. de Contingêpcia "

......
,
Cz$ 24.965.000,00

\

Art. 30 ._ Este DeCreto entrará�em.';Vigor na data de '

,sua pu6licaçãoi,revágadas- as d_isposiç?E:!S em contrári�':". I. > ;,};,� ,', ,

'

'"', f ,r Jaragua do, Sul" Hf:�e,-Jap,élro (te 1�88. '

,

DURVAPyASEL '

'

./ :"" )VQ ,.KQ;NE�L: '

•

Prefeito Municipal ' Secretárjo da Administra{'d() e Finanças

Estado de Santa Catarina _

Prefeitura Mnníclpal de Jaraguá elo Stil
\ DtCRETO N° 1.614hiH

Suplementa e anulá dotações do O�çamento
vigente.

_

'
"

'

"

.

, O PREFEITO, MUNICIPAL DE _JARAQUA. DO SUL,
no uso -das atribuições, q]le lhe são conferidas e com base .na L-ei �unL
cípal N°' l.lSt/H? de 19 de dezembro de ,1987;
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto um crédito suplementar no '

,

valor de Cz$ 24.96S.000,00 (Vinte e quatro milhões, novecentos e �es
senta e cinco mil. cruzados) para reforço dos programas e verbas abaixo

discrímínados, constantes do Orçamento .vígente, a saber:
0301 _ DIVISÃO DE PESSOAL
Ö301.0307021�.004 _ Manutenção da Dísâo de Pessoal
:301,06 _ 3.1.9.2 ' .i.Despeses de exercícios anteriores, Cz$
0302 _ DIVISÄO_ DE MATERIAL

.

0302. 0:;Ú70212 .008 _ Manutenção da Divisão de Materaí
302. OS _ 3. 1 .9'.2

.

__:_' Despesas deexercícios anteriores Cz$
1)3Q3 _ DIVISA0 DE SERVIÇOS GERAIS.·'

.
-

0303.03070212�009 _ Manutenção da Divisão de Servi cos Gerals.
:)'03.07.,.:.3.1.9.2 '_ Despesas-de exercícios anteriores Cz$ -,

(;1303.14794792.016 _ Manutenção-do sist-ema de-segu- ,

I'
, 'rança, higiene e medícína -0.0 tra balho.

,.

303.40 '..:. 3.1,9.2 _ Despesas de exercíeiosantertores Cz$
0401, -'- DIVISÃb. DE CONTABILlDAPE

., _

0401.0308Ö322.('H8 � Manutenção da Divisão de Con·tablhdade.
, 40L06 _ 3.1. 9.2 _ Despesas 'de exercícios anteriores Cz$
0402 _ DIVIS,ÄO DB TRÍBUTAÇÃo. '

_

0402.0:;08030Q..021<�. Manutenção da Dlvi'são_ de Tribu.taswo-
402.06 _ 3.'1,.9. 2 �<Despesas de Bxerclcios anteriores Cz$
0403 _ DIVISA0 DE TESOURARIA .

.

040'3.03080322.023 _ Manutenção da Dívlsêo de Tes..

403. OS _ 3. 1 .9'.2 _ Despesas de exercícios anteriores Cz$
US01 _ DIVISÃO DE SAÚDE E ASSIST:t:NCJA SOCl�L .

,0501.1:;\754282.02S .. Manutenção dos Serviços de Saúde ..
501. 13 _ 3. L9.2 _ Despesas de xerctcíos anteriores

. Ç�$ .

OSOl.15814872.027 _ Manutenção doS' serviços de As sístêncía.
501 .25 '_13.1 .9. 2 �,Despesas de exercícios, anteriores Cz$
'O�Ol _ DIVISÃO DR EDUCAÇÃO . '. _.._
0601.0842ÍS8i.029 _ Manutenção da Divisão dti! Edu �açao.
601.0.9 _ j. 1 .9.2 _ Despesas de exercidos anteriores Cz$
0602 _ DIVISÃO DE , CULTORA ' ",
0602.Ó8482412.035._ Manutenção da Div- deCultura
602; OS _ 3. 1 .9. 2 '_ Despesas de exercícios anteriores Cz$
0603 _,DIVISÃO DE ESPORTE

.

_Of)0:;'.08462242.�038·_::_ Manutenção da Div..de Turismo
. l�03. OS _ 3. 1 .9 ,'2 .z: Despesas de exercícios anteriores Cz$
0604 _ DIVISÃO DE TURISMO·

,

0604. 1.1653632.042 _, Manutenção da Di.v'.:rt� Turismo.
1304.07 .; 3. 1 .9.2 _ Despesas de exercícios anteriores Cz$
0701 _ DIVISÃO DE OBRAS

"

.

'0'101.13764482.043 � Manutenção da Di". de Obras
. 7(\1. 07 � 3. 1 .9.2 _ Despesas, de exercicios anteriores <I:z$
0702 _ DIvrS.i\O DE ESTRAD_AS DE RODAGEM'
0702 .1688S6'42. 004 _ Manutenção da Div. de Estradas de Rodagem.
702.06 � 3.1.9.2 _ Despesas de exercícíos anteriores! Cz$,

-.

'1·800.000,00
0703 _ DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, '

0703 .16�)lS7S2.046 _ Manutenção dos servicos relativos a Vias Urbanas.'
703.08 _ 3. 1 .9-. 2 ,�Despesas de exercícios anteriores Cz$ 4.800.000,00
0801 � DIVISA0 DE PLANEJAMENTO "

"

0801,10583232.047 _ Manutenção dos serviços de " Planejamento.
gOl. 06 _: :;'.1. 9.2 _, Despesas de exercícios anteriores Cz$ '1.6S0.000,00
0802' _ DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,:, ,

'

.

0802.10603252.050 _ Manutenção dos servicos de lím peza Pública.
80:2'.14 .; 3 '-1. 9.2'" ...,.;.' Despesas dé exercícios anteriores, Cz$

" f:550:000,00.
0803, _ DIVISÃO DE ACROPECUÁRIA .'

.
'

"

0803.04140752,OS4 _ Manutenção das atividades. da
,
Agricultura

,
' \ " 803; OS � 3.1. 9. 2 _ Despesas �e rxerd(:!o� anteri�res, CZ$,.. '

, �, '0803.04150252 .056 _ Manutençao ,das advldades. da;-pecuana.
,.,,"., -°0'�':14 3' 1, 9.2 � Despesas rle éxerci'eio.s antenares Cz$"', Cl.:l. - ••

'. TO"f,"L
,..

, '.

Cz$f-\. 1··· ..... ··.·· é_' ·'_I··.··

PÁGINA 11

AME-VI _' Associação CO.Q1ercial e Ind1l$trlal da
Micro e Pequena Empresa do Vale do Itapocu

.

, COMUNI�ADO
'

AOS MICROEMPRE'SÁRIOS DO, V,DO ITAPOCU
Pelo Decreto N° 95.184 de 10.11.87, o Presiden

.te da'República decretou o reajuste .mensal do
limite da receita bruta dasmícroempresas a nível

/ federal; ·e no último dia ;)0 de dezembro, o Go
vernador do Estado sancionou a Lei na 7.177 com
semelhante alteração, a: nível'estadual.

�Sem dúvida todos sabem da tmportäncía que
estas medidas representam para a nossa classe,
mas o que muitos não sabem,e se sabem não con-, '

sideram, ,é que esta decisão do Governo Federal e
do Governo Estadual, não foi pOT' acaso e: nem
caiu do céu, mas sim, devido a ação da .Coníede
ração Nacional das Micro e Pequenas Empreses,

�

da FAMPESC-_Federação das Ass. de .Mícro é.
Pequena Empresa de .Sta. Catarína e da 'AMEVI- ,

Ass. da Micro e, Pequena Empresa d.o"Valedo 1-

tapocu. que fazendo pressão, sobre os políticos,
mostramos a necessidade urgente da correção da
injustiça, cometida com, o segmento. Somente a
AMEVI nos últimos 8 meses mandou cerca dê
340 fonogramas e cartas aos Deputados Estaduais

,

e Federais, Ministros e ao Governadordo Estado,
solicitando príortdede para o nosso problema. "o
Não. ,fosse: isso,. tem�s certeza absoluta que �aismedídas nao tenam sido tomadas. '

.

Procuramos com esse comunicado mostrar
aos micro e pequenos empresãríos da -nossa re.,

l' ,

gião, que quando existe um pouco de união e

participação na busca de um objetivo comum,
dificilmente deixaremos de ser ouvidos. H espe
cificamente no caso da correção do limíte , de
faturamento, encontramos inúmeras dificuldades
no desenrolar das nossas reivíndicacões, devido,
príncípalmente, a omissão da maic,"la da .classe.
F, sobretudo, essa omissão tem rios causado.mui-
Jas dificuldades financeiras? 'nas quaís . ainda nos
encontramos. �

,

Por este motivo, pedimos que iOdás as micro
e pequenas, empresas da região, assocíados:Oll
não, contribuam COlD. 5% do salário mínimo, para

.

que possamos aumentar nossos recursos na defe
sa dos Interesses da classe e ampliarmos os be
ll.eficios aos associados, bem como, para fazer,

'

írenteas despesas norniaís de uma associação:
,
como Luz, Telefone, Aluguel, Pessoal. Correio,
Materiais de Expediente, etc. Não é justo que uns

poucos, arquem com todas as- despesas, pará de
pois -todos serem beneficiados.

Portanto, entre em cont�to' com ,il AMEVI
à Rua Venâncio da Silva Perto, 331 Fone', 72.1492.
Temos muito a fazer, mas somente com a classe
unida é que conseguiremos atingir nossos obje
tivos. Vamos seguir o exemplo das grandes as

"socíeções do 'país. Contamos com sua compre-
ensão e colaboração.

OBS.: Se (preferir; cohtribua Iazendo depósí
to bancário diretamente em uma de nossas con- .

,

ias: Beo do Brasil S.A. Ag. Jguá do SuLnr,4.142.4'·
,

Besc S.A. Ag, Jguá do Sul nr. 21.897-6
Paulo Ademír Plortant • Presidente

Informe Paroqulal
PAR,ÚQUIA SÃO SEßASTIAO

HORÁRIOS DE MISSAS: Sábado, ;1alQh,- na Ma
triz e S. Luiz Conzaga; domirigo, às ,7, 9 e 19l},
m: Matiiz, Hh em S. Juda� e às Yh3i) em S. Fran:,_
cisco de A-ssis·
MENSAGEM: "O melhor dos pres�ntes" � Quan-'
do o Pai nos quis dar o melhor de si mesmo, en
ttegou�nos seu Fillio único. "Je8'l1s, pm seu turno,
nos amóu até o extremo de entregaL,se por. nós
na cÍuz. Portanto, nosso; amordeve manifestar-se
eminentemente no ato de dár Jesus aos demais.
Se 'Elé é o melhor dos. <;1:g.Q$ 'que recebemos,' . é

igualmente o mell!or;,,:pff'ts@nte que p6aemós o

ferecer aos outros;. ,C'� �A:i.vesse d poss,ibilidade
,

'de aconselhar alguém muito -querido. poderia
falar�lhe q.e como vi:ver mais !':.:l,udét\;'elmente"
como obter mais dinheiro, ter' uma: educação a"

i ptímorada, gozar a vida, ou coisas simi�ares.
.

. ". - . .
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.ClíníccrVeterinária,
SCHWElTZER,

,

D,R., W A L D f! M A R S C' H W :E I TZ,:a 'R

Clínica de pequenos e grandes anímaís, cirurgias, vacinações,
"

raio' x, internamentos, boutique.
.

Rua JolnvÍUe, nq 1.1'18 (em frente, ao Supermercado Breithaupt)
FOlie 12·2548 _ Jaraguá do .Sul _ Santa Catarina"

INFORMATIVO ROTARIO

'.I�J .. O Quat!o-Meia�
,

,

. CIß�CO
Rotatiimos:. "unidos para servir, dedicados à paz""

,

'

CARTA DE GRAMADO_ eANELA--RS

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mals variada coleçio aproveitando
as 'valÍtagens do preço, e crediário Suell

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro tia Fonsecà, nr. 1085 •

: F. 12-0603. Jaraguá do Sul � SC.
-'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.

\
'

, -FURGOES, FURGOES ISOTl!RMICOS E FRIGORlFICOS
Jara:guá E�qtiérdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1071

NÓS temos tudo ·1
. 'para a

.

radara b)dos::
• rYen a conhecer
a linha Chevrolet 88.

Emmendörfer Comércio de Velculos Itda,
Rv. Mal. Deodor?557 - Fonesi72:0655 e 72-0060 - Jaraguá do sul·se

�-,� -:;...

Os participantes do INSTITUTO,' REGIONAL
das Zonas 2 e 4 da SACAMA, reunidos em Gra.;
mado-Canela-RS levando em conta o extraordL
närío esforço que os rotarianos de todo o mundo
vêm, realizando para eradicar as doenças evitá
veis por imunização na ínfênciía e, partícularmen.,
te, -, conscientes de que este programa represeIL
ta 'para nosso País, como 'contribuição inestimá
"vel ao plano de vacínacões desenvolvido pelo
g'Overno brasileiro pará que sejam alcançados os

. objetivos de tão humanitário empreendimento.
CONSCITAM . VEEMENTEMENr TE todos os

cômpanheiros a que redobrem seus· esforços,
levando recursos e promovendo a mobilização
social necessâria para que se crie uma verdadeira
consciência nacional de que este é um esforço que
tem de mobilizar todos os nossos patrícios, em

todos os lugares, para que-
'

possamos ver afas.,
tados para sempre de todos os lates, a apreensão
(> medo e a desesperança, ante a iminência de do.,

-enças hoje perfeitamente controláveis
-Que cada companheiro assuma o lugar que lhe

cabe nesta rnémorável Campanha - 'no ano dedL
'cado à' POLIO PLUS - 1.981/88, não medindo sa.,.
crífícíos para que 'até MAIQ de 1988, :possamos
dar a única" resposta cabível.rieste Instante á gran ��
de convocação que nos fez o ROTARY para mös-'
trarmos e verdadeíra dimensão do nosso serviço

.

à causa da humanidade.

r )

I'(Da Comissão de Relações Públicas
do D - 465 - 1981/88)

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

'CORREIO 'DO POVO' 72�'0091

Serraria Jaragu'á" Ltda._
'. _.,-.'� uJ BEHLING /'�t J'l,i;�fJi,r: ;

, \

Vendas de madelra em geral e serviços ,de
serragem.

Rlla 'São José nO, 143
. Fone 12.2963

Bairro Jaraguá 'Esquerdo

,
_.�}. .'

maior ,facil'idade
, ���'�,�

-:'.-\
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liga marca para fevereiro a decisão da ia. Divisão � ·de 8.7:
_---"------ __-=- .__ --'- ,"""e=

.. �

.......

No 'dia 2 ds fevereiro, 1.000,00' para e lfibit-rö:'�'
terca.Jetre. éi UF', reune Cz$' 600,00 pare cada:
em sua sede os clubes in- i.' ndeíra. E com, dÚa

,
'ii"

teressados, para acertar a ap 1 aorar ,os. coriiii.r ínien
'

realização do Torneio "de to,' serão realízauós ,'11'::';'
, Verão. 'SG�, Intensivos pela F�Je::
ARBITRAGEM l'ôçãjl' 'e Cobraf

"

"
r:

o quadro de árbitros�da ESTADUAL JúNIOR ': r.

Liga Jaraguaensé de Fu.; ,A Liga, pelo seu
, pre.;

tebol, está, agora, dívídí.; sidente, vem envidando e'§i:
do em duas categorias, A forças no sentido da .pàr.;

:

e B, reunindo ma catego.; tícípação de' urna eqlüpê:'c
ria principal es maís exz ja �glláensc no CulnDe('..:�"
períentes e na segunda, neto E,stadllal J � '".lv' . h� ,i

os' novatos. O departamen- já vísta que 'O flC)l�i:'êht
to é dirigido por Egon é bom. Os contactos

"

�;·ilô
Erdmann e Wilson, Cardo., acc .tecendo, ,'" ínc u- I ' .,

so, a quem caberão fazer para:,� pàtr<?(áiJjo<dfL,.::��;
a escala das autoridades'. q.lJ:ip�j" para a. :cob�éIfiii«" ,

. As taxas de arbítragem das despesas ·citi.J� '0 chi�g,
'

foram alteradas, com .ví., ter! .no €lecólÍ"er' do :Céi;;;' ;
gor até junho, sendo Cz$, tamev > ,..,'; �:

A Liga Jaraguaense de
, Fut�bºl 9�finiu, é! p.rjncí_

pio para os días 7 e 14
de .íevereiro, as partidas

decidirão o titulo do Cam
peonato 'da la. Divisão de
Amadores, de 87, entre

Botafogo e Malvíce. No

dia 7, segundo o presíden,
te da LJF, '\Valdemar VL
eíra; a partida será no

Estádio do Malvice (Iara
guá EsqUerdo) e o jogo
.decisívo no Estádio do

Botafogo. Após � decisão
a Liga pretende realizar
,o; Torneio de Verão, en

tre clubes da 2� Divisão,
e paralelamente, .correrä
o Campeonato da 1110 Di
�isão, que deve iníciarc.se

até no máximo o dia .13
de marco, em face das

poucas datas disponíveis
no calendário da entida
de.

CarJO da K�h'lbach qUébra em S. P,aulo

Caiaquet: iaraguaelses. cI.quislam ,roYª�"ffl J�ç;��
D', '''1E prou'ram'a' as all·vl·dad,e',S de 8 8 reallC'zOo�sge7 1.Pl'Oa,tstidc'1�aPsanlt6ese' do 1ç Festival de Caiaques : Ruy � Nestor : Lessmann.

"- e Batetras no río Itapoc.u,' foram '. campeões ,no.. ,.ca,L,:::.
17 de janeiro, em BaL entre Nereu Ramos e Ja_; aque de quatro raetros,

em Nereu e Jaraguä e, a- neärío Camboríü. 6,' 1� raguá., " categorias .de-. 20 a :ID,
inda, durante o ano, o Torneio Regional de Ca., --,-�a classe caiaques de ' anos e de 3D, .a 38 .ànos.. �

. campeonato aberto de Iu-
noagem. promovido pe., três metros (de 15 à-'18 ,'As competíções .honveram,tebol de salão, torneio de Ia Hermes Macedo, no anos), Sandro wnie foi o,' _se no oeeano. '::;_.. :,.} :::;:!{;Q;

bocha e demals competi - qual Jaraguã do Sul' so, campeão,' assim como "foi :
i Pára' {) :mês de, mat,çOi;;es) 'i

ções que serã,o promovL
. btessaiu._se, conquistaiL também, Teodoro ollNêne" tá: Ilrograrri.ado o 2();",Fes�'": !i.das ou terão o apoio do do nada .menos do que :r..essmann (ida'de entre 18 tival de' Cä�aEJ-Hes Eil :�Bã;lreié! {

órgão p'romotor do, es_ cinco primeiros lugares e :;0 á.nos},na m�sma cate....: ras, com' sá.(;:1a';söb' a �öl1i!\
porte à ní_vel municipal. prova do crescimento des...,.. gona. No feminino, Ká_' ,te Alberto ,Bàu,er'-:éHi ,Ne::< ,

te esporte, que teve impuL tia Wille Rariühum iguaL ,Hiu l{amos,- ê chegàc;la;';nru:' iAcrescentou Ràul que. so a partir da .realização, mente conquistou 0" prL
'

ponte Ahilon BafistaA.,,\;ilO·' !'
a DME vem organizando no inicio do ano passad<?, 'meirö lugar.

-

Os iTrr;.ãos centro_ qe .Jafà"��á,':âQ Sul.r io cronograma de utilizd_
\

çãö do Ginásio Artur Mül- " "', 1
ler e 9.0 AR-rOpec1!lário., �.. i

1'que saa administrados pe_ . ,

lo município.

Um problema mecânico

quebra da ponta do ví.,

rabriquim - tirou os pilo
tos Sâvío MUTile de Aze_
vedo e, Ingo Hoffmann.
da Equipe Kohlbach de

, Jaraguá do Sul, da dispu.,
ta <ia 18\l Mil,Milhas Bra
síleíras, acontecída no fL
n;aiLdeT,seman:a' passado
no Autódromo José Car_,
los Pace, Interlagos, São
Paulo. A dupla vinha bem,
com' uma volta, e meia de

vantagem sobre ji segun.,
da colocada, até que por
volta das 7h30 de do.,

mingo aconteceu a que.,
bra, à três horas do têrmí-

A, Divisão Municipal de
Esportes abre em Ieverei-
.ro. as' Inscrições para o

Torneio de Futebol Femi
no, ,oportunizalildo às

mulheres um campeonato
ör.ganizado e patroCinado,
como forma de incentivar
6 desenvolvimento deste

esporte também entre o

'sexo feminino. A informa

ção é do Chefe da DME,
Raul Roörigues, que irL.
formou ,a: realização, em

março, do 2� Fes.tival de
Canoagem (caiaques e: ba�
t�iras)" no Rio Itap-ocu;

no da prova,
-

que cons.,
tava de 204 voltas no cir
cuito de 7.980 metros.
No ano passado, apesar

de ter havido acidente,
Sévío e Ingo obtiveram o

terceiro lugar. As Mil Mi
lhas Brasileiras

�

abriram
as competições automobí.,
lístícas no Brasil. Para es

ita temporada. segundo
informações da Kohlbach.
nada está,decidido em re

lação a participação ou

não ,no Campeonato Bra
sileiro de Stock-Cars ou

certame de outra catego., I

ria, "que está sendo es-

"tudada".

"'-, '-

Sete equipes n_ Gincana ,de Pe�ca
Inicia_se neste sábado; ta com maior númerö, (Ie

dia 30, a 11 It Gincalla Ca- equipes; sefe, e que s�o
tarinense de Pesca de Ar- as seguintes: LEi!ssmpnn
remesso, patrocinado pela - Despachante, Clube 'da
Sociedade Joinvilense de Colina, Lavaísca, KohL
Pesca' de Arremessô, com bach, Mallon Móveis, Ar-
165. equipes. que' estarão sepum e Loja Salari. A

competindo até domingo, equipe da ArsepuIÍl' Ja
dia 31, na Praia Grande, tem o "time" ç6mpleto e

município de, São Francis- 'vai de Deja, Tuba, Flávio, �

co do Sul. A primeira e_,_ Paulo, Ivo Hass, Fio, Bar

tapa (sábado), vai das 14' bante, Rocha e Tide·
às 19 horas e a' segunda
etapa. (domingo), das 6
às 11 horas, completando
dez horas de pesca.

Jaraguá 'do
-

Sul sempre
tem participado da' GirL
çana de Pesca e desta fei-

VOLIBOL

A Liga Regional de Vo�
Iibol e Basquetebol, inici
a as atiyidadés em feve_
téiro , ativando contac_.
tos com clubes e dirigeIL
res, para expor o progra_
iila de trabalho para a

temporada. Para o.mês de
março, informa o presL
d�nte NilsQ Danna, está
previsto uIÍl Torneio Ex_
trLOncial de Volibol.

I
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E'Steve em Jaraguá do niciais para viabilizar re., dia 15 de fevereiro em Pucabem. para sõndagem ao programa de atendí.,

Sul, na qutllta.__f-eirji, en., cursos para ",

a oçnstrução Jaraguá' do Sull· Ela: vem "'e' ,cónt-actos prelímínares mento do menor "carénte.
geItheitó da Empresa da', tereera. ponte. urbana realizando, .trsbelhes, na

'

acerca de convênio que' o convênio,' encontra.íse

Brasileire de Transportes sobre o do Itapocu. na região· de Ripettão �6ran..,.,.,' p�s�a,ße.r i1�siiI�do .Ç�m a','em � estúdo�,' infofIQ..QÚ'; ",,-:'
Urbanos (EBm), pare altura do Grubbe, _cuja de e Estrada Jtapocu.,", ' municipali1.:ttl'e, \ voltado, Durval Vasel. .:

"
.. ,,":,

contactos com as autorL solicitação de aporte fL ,,' Hansa. Também aébàm....se '- ,', '
"

dades municipais acerca. nanceíró será feita .apro., ,'enmho_elsaragulll.ad'fiodJ?alcSt'ea:dlc,aOmr"'eLs", Sear parli",c,,i,pa, d,e, 'Oficina M,'ú$ieada destinação dos recursos xímadamente, quandoda.
'.

'

de Cz$ 13 milhões, cujo ida do prefeito "Durval operando na- desobstru., � , Alunos e proíessores da Escola de Música da So.,
convênio foi recentemen., Vasel a Brasília. ção -da tubulação assoreai,' ciedade Cultura Artistíca "de Jaraguá dó Sul: pàrticLté,assinado, 'para aplica_,> - De "outra parte, a, Pa., da com barro e detritos

param pela primeira vez, no período de 3, a H de [a.,
ção .

no programa trulha Mecanizada da levados .pelas águas, neíro, em Curitiba; da 6� Oficina' de MlÍsica, curso .de
de . paVimentação de ruas,;.' Secretaria, dos Transpor.; .expressão nacional e-que serviu para o aprlmoramento-
O engenheiro também to., tes e Obras dc Estado E no dia 22, estiveram

.na art-e -musícal, além da' mostra do gabarito -da Escola' , ,

mau as provídêncías- L
-

deve pé,rIila'Ilecer até o na cidade 'técni'ê.os di,l ,de MúsiCa da SCAR;' cujo 'conceito já é conh_ecittéi.',E'I:iÄ-'�
,

nice Barbosa, Ester Bonilaurí e·Neuza Stange, particL ", "

'A'
,

·
'

d N'" param do 4° Encontro de Professeres de Piano; oríenta.; .;

-

'.

merlcana ,e açoes do pos-Henríqueta D'Ili'arte e Homero de'Magalhãesr'"
"

' Rícardö Feldens, do' curso de. Regência de Orq-uestta;-:-:
,

. Bem andou a imprensa in- tas afirmou que "não é 0- os serviços' Je bombeiros, Regência de Coral e Prática de 'C6riÍI; i ci:>Di,·T.uleró·· ,"e ( ,

teríorane brasileira e la "Ihando pare: o Atlântico .de hospitais e aeropostos' ,Mara Rodrigues; lrving Feldens tomou- parte no cürso "

tino-americana ao realizar que -vamos crescer. É 0- localizados na faixa· de- de Viola e Prática de Orquestra, regida p,or Lute�o Ro�'': �

de 5 a 8 de Nov- /81� 'o lhando para o Oeste que fronteíra.. clrigues e 'o grupo apresentou a 3� Sinfonia Ge Bràl1ms(
60' Congresso Brasileiro e

. vamos deixar de ser-
-

o' Para acelerar o processo Adriana Fij)cher, partícípou do -curso de 'violão. !e�s�" ::

10 Congresso LáUno Ame hemisfériö do atraso é da era firmado' em Protocolo ,; 'síco. com Marco A. Pereira, da, Universidade de BfasP

rícaao dos Jornais do. ln- fome; para ser a América Regional compreende .a lia a, ainda, Elisa Henníng, no Curso de flauta tran��,"�,
teríor- com, vistas à aber- Latina forte -e unida," do cooperação ·na�'área -, de versa.

.

tura das fronteiras dös ,�uturo". telecomunicações, a' ela.....

países que compõem a O Goy., Simon, represen- boração de pacotes
.

tu.;

grande faxp.ilia desta par tendo o 'Pres- da' Repüblí- rístícos ,e a harmenízação
� te da América. "ta foi ,enfático:-' "Nossas' das listagens de bens pas.... 'A AMEVI ..... Assoéial;ãö .da·Micro e Pequena. Ém�
Foi o JORNAL, TESTA- fronteiras estão cheias de sivei� de interqimbio d.o�! presa -ao Vale do ltàpoc:u,; tendo em"vista a' iinpoitânL."
MENTO' DE LIBERDADE qucu;'téis. Queremos 'en-, dois pajses.,

'

(ia' do desenvolvimento ela indústria de alimentos, ,de "

o slogan que cOfreu os'chê-las, no entanto de fá- Fato que constitui Um: pequeno' e ' médio porte da, Rossa região é a, cónséqu.en�
,plenários e corredores da bricas e Indú$lrias, porque ponto importanfe no te_

. ;te nece!?sidade dê fOFmação e/'ou treinamento' de mão_
Convenção de GraIIlado 'não tememos a .guerra, e láci(mamento entre Os de:......obra qúàlificada para ate:nder aos padrões de qua-
,que tomou os .�OO jorna- sim a miséria e a fome": povos, está a iNtegração lidaele, ptogresso tecnológi(;:Q para o: melhor aproveL'
listas de entuslásmo em Palavras desse' naipe éL cultural que, como, 'nãb lamento das potenCialidades regionais, solicita a todas
alargar ös horizontes, in inda hoje ecoam pelos. ,:poderia deixar' de ser, é

que é6mpareçam na sede da AS$9ciação,' na ruá: Va..'.,
dependentemente de frön- patppas e. em Porto A.le..... llma proposta comum de ,Hâncio da Silva Po�to, 331,'.para apanharem um queL: "

teiras. Enxergaram longe gre, foi, dada a formé;i. do valiriar nos dois lados da Jionário elaborado pela Faculdade de Engenharia de � d

os homens da ]IIiprenSa, Protocolo Regiopal para fronteira, (Is "diplomas e limentos da ,Universidade Estadual, ele Campinas<.:... U__:,,'
antecipando"Se mesmo, a assegurar ru; demapdas· Os certificados expedigos, nicamp,; que usará os dadós fornecidos para propor que :

governos na - solução de da região da fronteira dö pelos respectivos ,gover� a Séci:�tafia �le T-eçnolögia Industrial, do Ministério da
problemas comun� nas Brasil e Argentina, com nos· .

'

Tndúst'tia e CQmérc;io, possa apoiar o íomecimento de
.

máis variadas' atividades. a patticipaçã,o dós três Es- Adianta a fonte informa"":' cursos de treinamento para a, área de aliment<1s, na

'J
A união faz a força, e dç, .tados sulinos e as 6' pro� tiya" nos três estad:os se região pofarizada por Jaraguá do Stil .

.

,

. campo das idé�as pas�a :viIicías do Nordeste �r_ introduz,irá º
. :spanhol ,

..
ram para a prátIca. HOle. genUno ...:.. Conientes, �

nas 'escolas pú'blIcas ,da, Fer)· ;,1'ave, _,e,'n',or I'n" d.,I·C"e, d'e 'abslenç',a-o' :'"I oS homens da . imprensa Chaco, Fonnosa, Missio_ fronteira, tendo como· re_ '.

,dó ihteTior co��tituem nes" Entre ,RiÇ>s e, Santa F�, eí,p,r<!ca o ;ensin� d.o por�, Il :,,' "
' '

tim bloco monobbco. que .Acaba de nascer o pro.:..." tugues nas plOvmClas
,

da O men9r índice de abstenção do vestibular unifL

haverá de transformar pa- cesso de integra,ção eco- fronteira, ,prevendo_se a cado" dã Ass<>ciação Catarinense, das: Fundä.ções EQ:u__
e

ra melhor esta parte do nômica, politica, sodal e cri.ação de um centro de es- cacionais ,foi registrado" ein :Jaraguá do Sul. junto ' a

Continente' Americano, 'i- cultural, da AmériCa La- tudos soCiais e etonômL, Fundação Educaciopai' Regional Jaraguaense: 8,14%.'
sOlados como nações e ca tina, com vistas para a cos, 'de caráter internacL 'As prayas foram realizadas na semana passadà e en....; ,-

rentes de, meios para sair formação do que sugere ° onai na região. t ) cerradas sábado. NQ' sistema furrdacionah dos 20,330-.

do . subdesenvolvimento titulo' deste arUgo.
>

Se.,. ,Este passa s� constitui no ÜISCritos 'inicialmente, 17.154 fizerem todas as provas,
em que os povos s� de- gundo o Secretário de Re- mais importante dest� co_, c;uja divulgação dos resultados aconteceu na quarta,'__
batem- '. lações Internacionais, já meço de 88, que deselL feira.

"

Enquanto 'qHl Pedro de há consenso em t<>rno do volverái �a larga, área As matrículas- em- Jaraguâ _do Sul, para. os éursos"
certas bandas se preocu-' projeto do gas�)('i11tÇ) Bra- entre a. Argentiné!. e o Le pedagogia e' administração (próprios da FERJ) e

j

pa, ,em demitir- 1·471 dire- sil-Argentina;;'cla 'cón:stru� Brasj:1, que possivehnente çiênçias contábeis (extensão da FURJ), acontecerão, nos
tores de escolas, para im- ção de mais uma i ponte diluirá os 'movimentos da di:as 02 e 03 de fevereiro e toda a documentação neces_ ,

por práticas arcáicas "e v� 'llm3mn" Oll o alqO$ criação <;Iö Estado do I....: sária está explícita no edital éle matrícula que <> "Cor.::.' ,,'

ultrapassadas, eis que o fronteira com o Rio Gran- guaçú, que, reclama jus::- reio do Povo'" divulga'nesta edição, na página nove·,

próprio ensino
-

superior de do Sul, bem como a in- tamente mais atenção-dos
J,"R I," ,', prO)�e'I,a' .'a" Junl,a' par'a'J8'r'a','U,U'a' ,

"

federativo escolhe demo-' dustrialização da' região governos &quela �egião"
,

craticamente os seus di:- fronteiriça,' enquanto que De se louvar !lGov. Pedro ,

' I " " '

rigentes, um, <>utro Pedro, o Paraná e Santa'Catarina� pró�pel'a, maS' esquecida., A Juiza, Ione Ramos vai ocupar' n0S próximos dois
seu vizinho tem a visão estremecidos com o epl- Simon Q!le, mesmo heL, �mos Q' càrgo d� presidente do TR'l' (Tribunal Reg�onal
de ye):'dadeiro estadista, sódio dà SUOESUL, vão, danrlÇ>' um governo qua_ do Trapalho). ·e a primeira mulher a oé.u_pat o' cargo
comparecendo aos eon- ,demOrar-se em estudos de �e ingovern�vel, mesIF!o ('tesde a sÚq., fundação ,em dezembro de ""1981 e 'a: data
'gressos, para reconheçer viabiIiçlade da. industria:.... metido !luma "bananosa" da sua p03s,e ainda não foi definidé!.: Entre,as metas de
perante 180 jornais de 16 lização, através de distrL ,éiinda ellcontra teinpo pa_ atuação da ,nova presicien�e öo TR'!' está, a contiJ:luidade .

Estados e 10 �straBgeiros tps industriais, desde qÚe 'ra se. preocupar com os ,da construçãó,cta sede dö órgão e pretende tambémcriar ..

, que os "Jo1l)alS do Inte- se chegue a um consenso, seus mfortunjidos_ coest8.=: novas turmàs no J'RT e juntas do Tribunal no Estado.
rior têm papel Jundamen- ouvida.a Sudestil..

' "'dUaD:o�! é os irmaQs da Segungo ela, já existem ,projetos para criaçãe> da
'tal na integração latinO' A aberturà dás", frontéiras ;yi�inh�" Na�ão i,�ã. "

3� Junta em Florianópolis '@ uma ,Junta dé CortêiUação
americana".

'

se inicia entre brasileiros' ,Governar é preciso, ,Mas, e Julgamento em Jaraguá 'dó SuL
' .

" '

E maÚi: corajoso 'e' firme e argentino� ,pela utili;Z;éL saber governar ...
nó seu raciocínio. para ção em confunto dos seL '

,

o aplauso dos congressis- yiços' públicos. tais €omo Bugênio Victor ScbmÖckel

CO:lunidade, Latino'
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