
HORÁRIO DE ,VERÃO'
A .hora perdlda ne mês

de outubro será' recupera
.

da quando os ponteiros
des relógios (UI em atrâ�
9:6.105 em GO' mín ites Ho·
je, sábado, termina o cha·
mado "horário' de 'Verão",
em vigor

-

desde O
. � día" 24 je outubro do a�

no passado, corri a finali
dade de economizar e

nergia elétrtca. Os relógi
'os

.

serão atrasados em

60 minutos à zero hora do .

dia 1 de fevereiro,· do
mingo, "com o restabele
círaento da hora legal. A

�

diferença horária" ' pelo
,qué se constatou.

.

nãO
. provocou muitas mudan
ças,' a não ser alguns
transtornos-

.

-

� • /I'

-

Jara�uá do Sul-Se, de 06 a l2,de fevereiro de 198�_ A�� 69 .N° 3.4'1�Cz$ 20,00
<.

ÄSPÁLTAMllN'l;Q.. .,,.,

O Governo' 'do, 'Btâdo,
'

por gestão
'

dó' de.pt:it'àdo.'
A.Duw-e,

.

gàT'/;inHu 'rét.ur�·�
'sos "'para asfàJ'tâfnebt-ó' ö'@'; .

18 Km ri(:rS,�' aceSSOS iÍªs ,: .

distritos �de, JâFag.uá.> dt)':·"
SuL .em trechos

'.

esj)ecíf.i:'}'
cos no Gâ.rihdldi" Rfd '-tIã"';;,
Luz, Neren Ramos" ê� SaJ1�"'" :

ta Luzia (centro urban:o
e acesso até. aproxímâda-'
mente a entrada do Ali:miéi ".

nha);' para inicio -'eIÍi ma·
io ou junho. Na Ilha da'
Fígueíra. as obras de pa- ..
vímentação ciJn1inuárfi em(
direção ao centro." E dia .,. -"

6, foi" aberta .

õ licitação'
da rodovia Jâi,�g'Uá';PCl1il�"
rode, iil'for.mou 'o prefeito
Durval Vasel.

- .

�;Estndos vão delial; a localizaçlo lia' lava rOdo'.ána de 'aragná
Um dos problemas ma- tamento de Terminais Ro- O, .secretãrío de Plane- quirem o terreno 'e cons- estimular as -e'IDpreiteinls;,

is
_ graves no setor de.. dovíânos du : Secretaria jamento Aristides Panste-' 'tróem as .casas, venden- a investirem nesta modalí-

transporte que Jaraguá do dos Transportes e Obras, ..1n· e .0 ,deputado Adernar do-as posteriormente aos dade. epoíando todas as
Sul 'se depara. é' a falta estudes técnicos' pera de- Duwe, estiveram esta se-; interessados., A Preíeítu- Inícíatívas, que venham a
de uma rodoviária con- íínír a melhor . localiza- mana' com ,; o :'p'r:es,��en�e .

ra de Järagua, diante da diminuir. o déficit habita·
dízente. Apesar do

. po- lçãó .da �l1tl,ra' rodovíäna.
-

da Cohab/SC" Pà:uIQ Car- . carência de moradias, vai cíonal.
-tencíal econômico avan- consubstanciado no traça- pes, agÜí7.ç·nç�o;, Q�' P-I;oje.�

.

�

:�=�d�:ua�i��:d� �� f!:n�e!o'��[{r��jeÇão ::�!bi��r�t�1i '.C,nvêlil garante dragalem dila...
para atender a crescente Prelíminarmente já é- 'para ,constn,Içãö��.':·,q�;.:c�m", �'''; �' ,.

,

demanda , de, passageiros xíste um �ocal; na região 'casas,no Jàragy.á Esquer-
., Durant� _

a assembléi� . saranduba.
·

apesar 'de algumas me- da rua Joinv;�ne, /om á- do � ss �pa.rt�en1p�ê ;P�- :".d� .Ass09,:1<",ao. dos �um�lhorias terem sido intro- rea de 10 mil 1'0,2. Quan- lo slstema";!npç,oop!,.,, ��" -. /.PPI,OS, �0. Vale do
.

t?PO '. O projeto emitem o pla
duzídas pela' atual -admi- do entrar em operaçãrr 'cr"'�'1tes'; 'com obras \ iDlciais·· ,pu;· realizeda na. manha de no de uso da lagoa e

nistraçâo. há I)OUCO maís nova rodoviérta. a atual
r

previstas para ?- segunda :onte�,· sexta-feIra,. em outras medid,;i's'de. enge-
de dois anos- A, munící- será trenstormada em te{,' quinzena ';:üe Aévlarejro, Masseranduba, fOI cele- nharia, como a dragagem-
l'd' d t' mínal rodoviário : urbano," "Um n"o'vo" gn'l'po' será for- 'brado convénio entre o e fixação da barra

"

dopa 1 a e. es a, agora., SO"
I Governo do Estado. a-

' .

I d D· D" "MORAD AS ad"
..

d " rio Itapocu.· A' lagoa ín-icitan o do ete!- epar-. ..
". .

::,� . m ,o. aSSim,. que ,JIllÇ.la a
través da Secre'taria do.

.

-

. ". ',:a. con$tr!l�ãc d(f,çpnj'lWtP �egra o processo estuari-

Ud.O ,0.0 ··I-I'n�·" dos., me·l·hor.e's, '.' do' ·-a. 0·'.. ·.0·'.· . 'oe,'apa.nameIÍtos eIJf:,Três Desenvolvimento Urbano no e o seu assoream,énto
, :Rios do Narte/:' : r ,...

e Meio Amh;enté- e a vem impécündo a renôv:a·
,., Amvali, '}')a.ra. do realização ção- das águas E' o acesso

O empresano jara!g'Ua-, vereiro, rio Hotel Laje A Oohab/SC, ;sêgú'zido '0 �e obras na lagoa de elos cardumes· de peixes
ense Uôo Wagner, .' pre- de Pedra, em Canela, Rio

. ptéfeitö Dutval Vasei;' de- Barra yefha,.· Foi o últ,imo e crustáceos pars o seu
sid,ente da Federaç.ão dos .Grande do Sut. ve'-lançat edifal para ma- ato do prefeito de Jara- povoamento e reprodução.Diretores Loji�tas de San- A Fedeiação, apesar da 'is mil casas e apartamen-· guá do. 5ú1, Lurval Va- A solut;ão déi fixação da
t C t

.

't da del'�beraçã ... do B"'.nco Cen- t· J a' d SI' 1 't t dA' -a a anna, a. conVI' e, 'oi v.,.. os em aragu o U.' se, a es a a ssocia,:;:ao,' barra do fio Jtapocu es-
d· "a� d'''''' d B SI'I traI fixanJo o 1.10.r.áFio de' ..

d" . li:.O -<'.. I h
.. .

t
.

uaç o d H.e e ra . sen. o .

p
.

pelo. nocoop, aja VIS a que entregou o tá inti.mamen.le iigada à
Sul. de CoIDunicél.ções, vai 10 às 15 h0ras pa.ra ,o 200' pelo sistema' Ficam cargo a seu sucessor, Ze- lagoa�'

'
.

integrar o júri para es- atendimento banciário ao (lotes isolàdos) e as res- ferino Kuklif'.sld, de Mas-
colha dos profissionais do públicQ, a partir de, 22 tantes pelo démàis pro-
ano na :írea de propagan- de fevereiro, entende que gramas '2xistehtes. 'Há·' . '.. . ". '

da. No total são 18 mem- o melhor ho:r�iio seri'a das 'outra 'forma de financia- 'C'.DRR·"E'I'�,.,.... D,'0' 'PO'VO" 72'·.M·9'1.' "
-

bros -' seis de cada Esta- 10h30 às HL heras ,

e, mento, on:d�: as, eI�mreitei- _"

do 'do Sul - que escolhe- neste sentidá, consuI :ijrá . ras· e const-,'�to�as ad-
'Tão' os melhofp.s c9Il1erci- os. CDLs de todo 6 Esta- r \ .. ,. '.. '. '. ,

����:��l���s JÖa.::.d�=-v_,_��_'-_;�:.....�_�i�.;_�O_ra_O�_;l�_��_·�a_�a""",,:,r�_:p;;._�_�o_�_jfe·ira di :Malha ·e Mo�ttà "I'uropecaária já' têm datàs
v'

.•
. Com o ;"@bjeHvo � .. d-e. festividadés e]usivas aos

; J�rauua'· 1'0'1· e'm I-Dl'POStos lederal·s promover a,3a Amostra 112 anos ,de Jöragua dO'
,r • .,. .

,

.

Agropecu.ír:ia e. a 2a Fei- Sul acontece6o de 15 a
.

' , ,-' .

ra' da Malha" --estiveram ,25 de julho, d(:�finiu-se aJa.raguá do Su.l foi. no lugar entre os que �,I_!iajs '."- .

.

.

.

I
. retinidoS' na 'DJanhã'" de mesma data para a reali- A Ccim<\l1são Central,. se·ano de 1985, Q centési�o- arrecadaram. naque e ano,

· ...
.

, teI\:a-!eira, os rotarianos zação da 2/l, Feira .da rá formada pell:) titular da' ..

',' sétimo maiO!: arrecadado.r cujo p'rincíl)al tributo e
, buiz Nico�odelli e Solon' Malha. No período . de SECET, ::BaJdÚJno Ráulino;

I, d,e impostos federais do o imposto de renda. Gilberto da Silvá, bem 15 a 19 de Julho. reali- Luiz Josl$' Nicolodelli e'·

Btasil,' com ummontante, , - ,
.

'I d I "como' ';\S ie�esentantes· .zar-se-a .� 1" Mostra, A- Solon' -âa
.

Silvü) empresá-..de Cz$' 2d3 r.lilhões, po- O CM recolhi o pe o .. .'. .

.

-

,.! da Acarest DêjÉlir Perei� grç'pecuária, ,também em rios e IAt'resenta.ntes dosição de�tacada, conside- municfpio' em janeiru fin- . . -

rando a exi�têJlcia de m.a- do, atingiu . Cz$ 164.786. ra. e Damel ,Ampessan, dewendências, do parqúe Rota,ry' Club de Jaraguá
is de 4.500 uni.dades mu- 369,19, ou seja, 314%, su- juntamente com o secretá- ,de: Exposições Agro.pecuá- do Sul; ])�jajr Pereira' e'

. rro BaldlJi�'l.Q Raulino e'on<). Analü;(Ju·.se na oca- Fúlvio Goetten, da Aca-nicipais -HO País. A nivef perior ·ao valor de janei, assessor de imprensa. da ;sião questões �(.>Jatiyas ao
-

reSc e Cida.:lc �,,,.,,.Ç1.indada Delegacia da Receita, ro do ano pitssado, que
mqJ1icipa!Wa�e, Jorge.C. '1espaço H3ico.· _E: .

a infra- Jorge ROOf, dei, as?�s�ria"'Federal, que inclui Joinvil- toi de Cz$ 39·826·429,14.
Roos. ies�r\.!.tura, visando o aten� de 'f1;mprensd diJ. J?refeitu-Ie "e Blum�nau, Jaraguá A informaçiID é. da Exa- ,,, ,� .....

. ,
,

Eu'
.' yonsid,eié;lno.Q�1ql:le' ,as 'dimento:ah .p:LÍblico e a �rà.ç; '\

I posicionoll�s� em _terceiro to�ia star lial"
c- ,.,,,,_"--;

c.fiação te c9ndi;;:ões a·.

dequ�das e slificientes aos

expositó,res' (\ visitantes.

. � SAlJD�DÉS DOS' BANHOS DOMINGÚEIRÖS NAS AGUAS ··'i..tMPIDAS· ,j, �'.

DOS NOSSOS .

RJOS.AWDA-É-.T�.D_.DE:,PR:f:SEl\Y,{\�!-R�· ·)ktAMa5��I.�_ .",
...

- -

.. _",� J _, .

5' ,-
.
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'aragtiA do Sui - Semana Ge 06 a 12/fevji988��7=�.""._
... --.--.- .. -

---'CbRREIO DÓ povêJ
..A R.ed.� Pemlnína . de

Combate· ao CAncer; rei,

nlciou; as. atlvldade$ n.o
dia 2«)" prestando atendi:
mento diário no Posto de

.. A panterinha Rosane; Filho-Vilma Schunke
. Saúde, das 14,às 16h. Em

Sehlochet, comemora nes- : .Fol aprovada no
. ves

março, 'informa a .presí-,
te domtngo;. dia 7, os �Ibular_ curso de comér.!

dente Rosane Vallattí, es�
seus 18 anos de idade, cio' exterior lFURJl� aite horário serä :

amplíado- devendo' receber .. os cum- jovem Rosímérí.
.

Maffez.
A Rede' está agradecendo prímentos dos pais João zolli dos Reis e, no curso
ao Líons Centro, ' pela

e Matilde e do
.. mano Jo- de díreíto (FURB), a con

doação de um, ar:' condi, ão Nilson, além' do. eírcu-. 'freira' Terezinha 'Cardoso,
clonado. para as neoesst-

lo de amizades. feia. bo- repórter ele A Noticia em
dades do. consultório.. níta idade que festejá. es " laráguá do. Sul.··0 Líons Clube, Cidade,

nossos parabéns-
'

.. Nossas condolências aosIndustr.ial inícía no dia
manos Udo e Ingo Wag�8 as zeuntões normais e .. Nossa agenda branca
ner e tarnilla, muito [e'já se prepara, .para a maí- deste sábado. ·registra o
lacíonados nos meios em-or campanha do clube. a enlace matrimonial,' na

IitiMatriz, ,às 17k15 de Os- presaríeis, PO! ICOS e so-'de acuidade visual, que ..
.

1 fs lecimento demair Zabel-Eloita Madru- ·CIa}S, pe o CI
'

envolve todos Os alunos
seu pai Affonso Wagner.de Ia. a -tà. séries das re- ga e, às 1 Bh, 110 Rio Mo- ,

,J,

lha.; de Arlindo.Buzzí e. no dia 30· passerro-,des estadual e munrcípal ". ,

. :Esteve ein visita ao Ro.
que farão .exames oftal- Waldeta I!ierº�rg�r. Na'l tary Club de 'Jaraguá domológícos, 9�, com defí- 1-greja Evangélica 19h,.

Sul, na terca-íetra, -o goc,:iê_:n:.:C::ia:_::!g::än::.h::.a::f:_ã,_:o:..._::Ó:,:C:,:U:,:lo:.:s:.,..__L..:_e_o_n_G_:_.;r_d_o_-__B·_i'u.....e::;c:çkíh::.._e_i_m_er vernador indicado do Dis-
tdto-465. Comp- Luiz Ró'
"berto Fránco, de Joinvil· .

le. Ele súbstítuírá o Dr.
Mario Sousa na governa
doría do' 1h465-
" -Os companheiros do
';'Jornal do Vale", de Gua
ramírím, programaram a

vinda àqueia ciqade, da
dupla ·Chitãozinho e Xo
roró, ídolos da' nova mú
sica sertaneja. Será um'

PAGINÁ ,02,'

to de carnaval e día 15,
concurso de blocos.

'

A

petizada também terá .

oportunidade . ce ,se es'
baldar nos dois clubes. -

espetáculo,
'

imperdível e
,. Sete blocos vão desfi-

único na região. lar no carnaval' de rua,
.:;,-, está .sendo iniciada a' juntamente com a

"

Escola
comercialização da segun· de Samba Estrela D'Alva
da edição do Guia, Infor- e o 'bloco Estrelinha do
matívo Turístico' e Hls- Mar, de Navegantes, nostórie6 de Jarágu� do Sul, días 13 e 1,6, às 20 horas,
com quatro cores. des- na rua Reínoldo Rau.
ta feita muito melhor do

.. A 'SECET está repassan
que no eno, passado, que .do 60 por conto do valor
repercutiu otimamente.

.:: destinado aos blocos é
'··0 carnaval de. sala<,) escolas, pam que se pre
no Juventus será aberto "

parem para o. desfile. O
sexta-feira, dia 12, pros- julgamento acontecerá dia
seguindo dIa 1�{, com con- .13 e a divulgação. dos
curso de blocos e fanta- resultados no 'día 16, ter'
sías e, nos días 14 e 16, ça-Ieira,
sempre às 22 horas, com,

.. Tomou -POS$�.·.,�()· dia
a Banda Carnavalesca 11 de janeíror como pre
Cruzeiro, de Jeraguärdo sídente ' da Associação

. Sul. Brasileira dOI3 Jornais' do
.. o Baependi abre tam- Interior,' em NUerói,.' o
bêm sexta-íeíra com a confrade lourd:an Amora,
'NQite Azul a Branca", a eleito' em novembro em

pafttr das 23 horas, as Gramado, de cujo Con-,
folias carnavalescas, .

con- gresso o "CP" participou.tínuando nos dias 13 e
.. Depois de mereoídas16," sob a antmaçãe da- férias - afinal, ninguém é

Banda Verão Tropical, de de ferro _ já estão em
Itajal- franca atividade em' seu
.. No sába::lo (13)" con- salão de beleza, as 'cabe'
cur�o. de melhor bloco e leireiras Rosa. e Tine.
farÍThsia individual. No

BeVa Ri:!?, no àiiJ t4, gri�

Gente�

Jóias;' relógIos, pulsetras. anéís, allanças,.
pratarta, artigos em ouro e tudo O' mal" para
preaentes na,

lIe�IDiQiP'iI ' .... ;Ivenida
mârêclial �Dêo®róó<:443 'e Getúlio Vargas ,nO 9

e �Maria
.:' :�:Q,; P9�to ele�an_te_'de.�'e�t1r, bem: os seus 'pim

'.' '.,; i)s: Ag�ra ,na M,él:fe.ch�d DeodorQ, 819,;a sua

,!>I{>P r.r' ,sempre com
..

as últimas novidades.

.,.
PéU'a todas as ocasiões;, jóias e relógios da.

. .:-; .. -

, ..
'

CIRURGIÃO DEN'HSTA � CRO-2446

I '. ?��,c�' çel!.: ;tocóPÚf��ollies' d� Ollvceii:á, .

t24
, ',,' : .:.' . .' .. �,�:t

,

I JQne :�;O209 - Jar.�á do Sul

RELÓGI9S
;�' &" PRESENTES

, SEMPRE O MELHOR PRESENTE
'Marechal Floriano 29 _ Jaraguá do Sul.
,_ "'< tO ,� -', '�_ "'..:. ". "�;" �.:-: '. -

•• "t- '-"_':'

Clvll' _ Criminal _ Comercial '_ Trabalhista ,"',

R· WalteL:M.�XqlJ.ª,Tdt! �'q6, _: fonE1.' (Re9') .,,- �2-2Sß4��.�.' . , ,', t"J.�!.é\�.;U;�;���SUl:
;": :'_, �" i; ,:�;

-"-�.........____"::""";��L-----:,,,,���- .. __ .. _ .. _ .... ....

� D�,V O GAP OS, :

l'
-

, R." J.' Pereira Oliv.eira
·Lauro 'Pereira· Oliveira.,···'··

"

, ,Curtirido o,nascimento
--=======::;::::::=:;;::======;::============-:. _

da filhin,):l3. JuH ze, no dia
. 27;.,t3:ass�dll,� às :,20h15" no

.

Ho'spital sãö Jose, o mé-
.
dico Júlio César. (Maria
do Ç�u:rn9) Jahl1ke, Ji pri
IIl,9gênitél çl.o rasaI. Para�
"béns aqs joven,s pais, :ã8,: '

sim corno aos avóß Ro�
lap,do �..DilYa Jahnke.

& I;nfQrmaçõés·

�,

Mamãe Coruja
Seue ·fllhos 'merecem uu\a loja só para eles.

Loja Mamle Coruja, o C8Bte�o de &eu reizlnho, e
lua prIDcesJnha. EHovahJ �a bebé" roupas l�-.,
fanto-JuveJill, perfumes,· 'bljoutertas, artigos para
pre�tes_ .

Rua Bàtio do RIo Brailco 168 _ Fone _n-0695
I ,. 1

ÇHORINHO NOVO (1)

1

, COl'inl)oso
! r'

,
.

A ROUPA INFANTIL'

Estã'o êsban:iô.ndo felicF
dade, os amigos Pedro

.

Paulo· (AHa) Parnplona, e·

Ie ex-diretor do Sen,ai a

tualm�nte D<! Jara'g1,Ía Fa
bril e ela coordenadora
das creches Domiciliares,
com o nascimento, no dia
28 "de janéiro, no Hospi
tal São José, da Gahriei
la: 'Alano Pamplona, . que
passa a di,vidir as honras
da casa �om o. mano Fa
brício. AJs cumprimentos
pela. vinda da. Gabriela,
juntamos Os da

.

coluna,
.

com votos de paz e sàú.
d:e,

€HORINHO,NOVO (2)

A loja >ideal pára a moda requintada de seus,"

.'", pimpolhos. �

G· �.

Av�l):�dª-: ,o�t'(*1Q �a{�as, 97 Jarâ.guá do Sul

. , ".
" .. . ,;r ., ...

, Barão �oRió Braro::o, sala 4
FONE: 72':2607

"

_,

. ,;' .. ; ....'

M'
.

·OV.elS
"

·e na
"._

. " , .'�
-'

) �

I .. !" � •
! .',

,

;'j

MÓ ViEI'S
.

�- "'"

" Tudo a pr.eço de fáhrica

Rua BÊlrãQ do ,Rio Branco.;, '12 ,;_ Fone 72-2487
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I, PAGINA, .. 0.3 "f'

Situação da telelonia, energia e çorreios debatida na leus

A campanhe da matricu- , ra a sua I!1aIÍt;d�.nção, a

la, que objetiva trazer às 'través da 'Secretaria da
salas' de aula aquelas cri- Educ&:;:ão, 'as escolas re

ancas com idade" entre 7
_
ceberão ajuda e ó aluno.

e 14 anos oue vivem fora que residir longo da esca

da escola,
.

inclusive os Ia, será' contemplado com

excepcionais ou -com, ou- passe escolar. pa'go pelo c

Entrarem em: vigor ter- tros 'distúrbios, encerre a Estado.
ça-Ielra, dia 2 de feverei-,

segunda fase no próximo CURSOS-
ro, as novas' tsrifas do

dia 10de'� fevereiro, nas 'No periodo: de .8 a 12-
servhyo de tJ ansparte co-

escolas das rel,les' IQunici- 'de fevereiro, no Colégioletivo
-

do município, au-
paI e estadual, que já, Abdon Í3atiSfa� será múüs- ,'tor'izadas PQlo' Decreto 1.
marcaram Oi'ltns para o i- trado o CUISO de Atuali-623/88, do Executivo Mu- 'nício do ano-, letivo {a' 'zaçªo em -Mef(Jdologia dá

nidpal. cOllsiderando a
nívél de ',Jaragllá): 18 e Ensino de, 19 Grau, paraexpósição Qe motivos �a- 22 de' fevereiro, respecti- 'professores, de colégios es-

, presentada pe�a, ,��açao vaniente, Na' primeira e- taduais, escolas básicas,
Canarinho, quÉ' pleIteava

tápa, que não atingiu o escolas relJuiddß ,e ,de' es-uma majc:mi.;:ão de cerca,
'd f I fi 'cl:r!':es 'multis' Ide' 70' por ,cen,to, quando numero e3p�ra, o,' oraI? co as co." ,':"" ,

4à
,-"

,

matriculados em Corupa, seriadas, lde' 1 a "a: sec
na verda Ie o aumento au'

Guaramirim .1asaguá,l Mas riés} e: 'tàul])<bn, o Curso'
torizado foi' de 4Q por saranduba e Sçhr()�der 21. de Atualizac'ão em -Etdur-,cento, elevando as pas-, ,. -cação 'PrécEs�olar. 'Em i-. 091 aluno,5.' _sagens' jas ónibus Clrcu- 'Até, ö inkiö àas aula�, _ gual perlQdo estão 'prb�lares. que perfazem os

informa ii coordenadora gramados cursos de mate"
trqjetos dent,:,o -do perí-

da ,UCRÉ, Rosemeire Va- m'ática e físiq, ciências,
metro urbar�o para,' - Cz$

seI.' as ',=scol<J,s receberão história, ge0grafia,' edui4,00. O custo' anterior e- �aterj,al didático :pata a-
-

cé'i;:ão especi.aJ .

e ,encon-
rª Cz$ 10,00. /' tendimen.lo as ériaI),ças tro com diIetores para ,oAt 'fa 'das ,linhas ' , ..

,

,

'd ds, an �
so'freram carentes, a�sim como li� Plano Anual de Uni ,a esinterdistritais

. vros, atraves do FAE. Pa- Escolares. "
'

também majoração.

A Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá

I.., do Sul iniciou RS reuni
ões semanais da classe.
segundaifeir-a, com cri

ticas à Telese pela caó
ticas situação da telefonia

-

principalmente no horâ-

BANCOS.
HORÁRIOS

MUDAM

o Conselho Monetá
rio Nacional, aprovou a.

fixação dos novos 'horá�
rios bancários que entra

rão em vigOr no dia 22 de
fevereiro- O Banco Cen
tr�l baixou' a Resolução
1.457; fixando horários
específicos a serem ,obe
decidos e ,em Jaragua do
Sul, como (-;ID todas as,

'cidades da região, os baw
',cos , Iicarão, abertos' das

,

10 às 15 horas, quando
hoje o horärrío é· das
llh30 às I (:;h30, em vigor
desde 1936" quando 'da

decretação ao plano Cru
zado. ,

ONiBUS 'rEM NOVAS
TÄ1!IFAS

rro de pico, causando }r- vai doravante participar
rítacão a toda 'a comuní- das reuniões da classe em

dade 'que tem neste meio ,presarial. íato visto' como
um dos principais canais muito importante, 'onge
de comuníceção. O presi- poderão s�r' r.iscutidas-ces
dente -Sig6lf Schunke ha-' várias sítuaçõês que i se'

_ via recebido Informação apresentam em relação ao'
de que -o problema se re- sistema energético. Tendo' por local o Sa- cípal, organização. do P'T
solveria' até àezemhro P: O presidente 'da Empre- Ião Cristo Rei, Jaraguá do

.
na região, eleições

.

de
o sue, porém, não aconte- sa Brasileira de Correios Sul sedia rieste final de 1988, a questão 'do negroceu.

'

e Telégraíos, \ Laumar Me- ',semana, .o 2° Seminário' no ano .em aue se come-:A entidade acolheu re- 'lo VascOncelos,' em res-: 'Regional Norte Catarínen- _ mora o centenãrío da' a-

clamações de empresas as-
'

posta -à Ofício do deputa- se do Partido dos Traba-. bolij�ão
'

da escravatura;.socíädas íace ao aumento, do 'Adernar Duwe
.

acerca lhadores,' que será aberto além de outros assuntos.'
das 'tarifas de água" fato de melhorias solicitadas. às 14 horas de hoje, dia Para o Semíriârío é,

'

a
que leva 'a Associação .à no prédio da ß,gêricia de '-6, concluindo-se na tarde guardada a, 'presença depesquisar o custo: em. ou- Jaràgúá do' ,Sul, (amplia- 'oe domingo. Segundo o- representante da Executi-'trás cidades para equipa-: ção), 'diz que a, obra pre-.· 'presidente do. Diretório va Estadual do pT, assim
rar preços e, na sequên- tendida é-urna das metas, Municipal do pT, ,Luiz como correlegíonärios de
cía, convidar o diretor do príorrtértas da' delegada' Hirschen, dentre Os as- Joinvílle. Araquerí, -Bar-"Samae pena uma expla- regional de Santa Catarí- 'suntos da pauta figuram t.,a Velha, São Francisconaj;ã() da situação e dos na. O pleito foi incl�í�Q uma análise da conjuntú- , do ,Sul, Itaiópolis, São Beil
projetos do Sarnae. A, Ce-- na proposta orcamentaria •

ra partidária à
_
nível na- .to, Jaraguá do Sul e Gualese; a pedido 'Próprio, de 88;, 'dentro ·dás "possí- cíonal, estadual e muní- raminrn.

Calp:8nha' da matrícula àl_é 'dia 10

, ,

. veis dísponíbílidades fí-
nanceiras".

-

<,

A' ACIJS, segundo sí
golf Schünke. vai. marcar

com uma fêStiviâade' o,

seu cínquentenãrío (22- d@-. "

junho), com um palestraá
te de renome nacional,

'

PI 'realiza - Selinário .

em Jaraguá

,',

GruPG Folclórico, já _é real,idade
o Grupo' Folclórico 'de Danças' Germânicas de

Jaraguä' do Sul_já é realidade. Na reunião marca
da para o dia 29, sexta-Ieíra úI�ima" compß,rece-
ram catorze pessoas- ínteressadas em integrar' o
Grupo e já iniciaram atividades, sob CI comando
de Carlos 'Hoffmann

.

e Albertina Junkss." com o

apoio 'da Fundação Cultural. '

..

A finalidade é a de resgatar as tradições folcló-
.

ricas, através da dança, com grupos de anultos e

çrianças. Os ensaios vão acoritecer nas noites de
,.

domingp,' das 19-às 21 hor'às, no salão'ldo CeJ.:ltra."
Educacional' Evangélico;
CERÁMICA . GOIANA

-

Na terceira' semana de março; Jawguá do Sul
deverá f@çeber 'grupo de artesão� ria cidade goi
ana �de Goiás Velho, que trará u, sua expI'e&sã('J
--a.rtesailal maior, 'a .cerâ,mka, Qs coataçtos inicb
ais foram mantidos em S. Paulo pelo secr.etário
Balduino Raulino e além de Jarag\lá do Sul,
os goianos vendeyãö seus produtos tqfl}bém em

Blumenau -e Joinville.

Redá Regional, de -'Mús�a de S.C.
,

,

.

A Assoçia;ção Artístico-Cultural, de Bntsque; a

exemplo do ano passado, irá r:oordenar a Rede:
Regional de Música,de Santa Catarina, integrada
pM' dez cidades pói::o-culturais: Florianópolis, I:.a-" "

ges,· JoinViIle, Blumenau, C:ficiúm3', TubarãQ, Ja
raguá do Sul, Itajaí, São. Bento do Sul e Brusque.
Segundo o diretor executivo da entidade, Ina

cio Venske, a promoção recebe o pahocínio da
Funarte com o apoio das entidades ci1.1turais <;Ie
cada uma das cidades participdntes" "visando
promover o intercânbio de mÚsicos catarinen-

,ses".� Com inicio previsto para abr-il deste ano.
" deverão acontecer 60 concertos.

:_�-,--,.-,,--,-,-;--�------� .._,--------,

Ginástic·a - ,jove,ns �

e senhoras
-'

De segundas às- .qulptas_feiräs

HORARIOS: 2\ls feiras das 19 às 20 horªs. De 3!,l
às 5\ls feiras, das 15h45 às 16h45: <.1&s 17h3Ö às
í8h30 e" das 19 às 20 horas:

" ,'.

Locai: sala ao laQ� do, Colégio Ho1ani0\Gonçalyés
(Ilha ?é!. Figueirã). com a pro�essora R6sane Véra
faia Pereira. ... Fºn�'"''12;.23§:1. ,

I--�----�----------���:,'�;�';�:·�.�--�--- �� ��

, t>'�r�gl �:' "
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Andréia" filha l1iJ�rio' (rn-'
gríd] Kríeser: .Andressa,

'Dia 09 de janeiro filha Ademir (Márcia)
'WanderleÍ, filho Honório, Marquardt-' , MARGOT ADBLlA GRUBBA LBHMANN, Oficial do R� distrito, filha de Mario

(Mansa) Rosniak. ,ptro Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jaräguá do Sul, Es- Bassaní e Iracema Junkes
ANIVERSARIANTES tado de SNlta CatâriDa, Brasil, faz saber quo compareceram em

Dia 12 de janeiro Cartório exibindo os documCJ11:01 Waidos pela leí, a fim de se
Bassaní.

Veronica, filha José (Ve-: Fazem anos hoje: 06 habilitarem para casar. GI leaum_ 'Edital 15·926 de 29.01.88.

ra Lúcia) Assuni�ão.' Sr. Edgar Gramkow, Sr. Edital 15.919 de 26.01.88. Jaraguä do Sul, domicilio, Dílneí Tímm Klasen e
,

Día 13 de janeiro
'

Arcelino Pícc01f; Sr- Cel- Laurtto Holz e Alldia
,

àdo e residente na Rua Karín Köpp

Eduarda, filha Eduardo é 'so Wasch, Sra. Claudete Boshamma Minas Gerais, 118,' nesta Ele, -brasilelro, solteiro,

(Evínita; Pereira; Willian Stulzer: Sr. Renato E- Ele, brasil�iro., solteiro, cidade, filho de .Ianuário eletrotéemco. natural de

Rodrigo, filho Nilton (Gi- wald. Sr. Sidnei Garcia. operérío- ,

natural de Ja- Pincegher e Linda Minat- Pelotas, Rio Grande <lã
selda ) Prochnow- Sr. Ariovaldo Hansen. raguá do Sul,. domicilie- ti Píncegher. Ela, brasí- SuL domiciliado e residen-

Dia 14 de janeiro. Katia Magali Black, Cle- do e residente em Rio da. leíra, solteira, secretária, te na Rua Lourenço -Ké!nz·
_

. Luciano, filho Lindolfo e mentina Martins. Luz III, neste distrito. fi- natural de Massaranduba, ler, 611. nesta cidade, fi-

(Isabel) Zimmermann. .

'

Dia' 07 de tevereíro lho de Conrado Holz e neste Estado, domícílíada lho de Guido :Klasen e 1.-

Dia 15 de janeiro Sr. mImar Miguel Sch- Edeltraud Krüger Holz-. e residente na Rua An- rena Timm Klasen. Ela,

Vanessa, Naiara, filha Ro- .; wartz- Sra.' Euphelía Eh- Ela, .brasíteíre. solteira, tonio Teixeira dos Santos brasileira, solteira; auxi-

naldo (Maria) Nu\J.es Iert. Sra. Elizabeth Vieí- do lar, natural de Corupá, Junior, '112, nesta cidade, lar de escritório. natural

Dia 18 de janeiro til, 'Sr. Eugenio
. Murara, neste" estado, domícíltade filha de Atilano Rozia e· deJaraguã do SuL domíci-

Rodrigo, filho Mârío (Ra- 'EIlis de Almeida, Zulmí- e residente na Pedra de .Lonka Kuchenbecker-Roz- Iiada e residente na rua

. quell Kowalskí- ra Volpi. Talita Freibér- Amolai em çorupá, neste
.

za. Lourenço Kanzler, 544,
Dia 19 de [aneíro ger, .Ana Carolina Ritta, 'Estado, filha de .Alfre�o Edital 15.92:;" de 27:01.88· nesta cidade, filha de

Mariane e Juliane, filhas em Petrópoli:;-RJ.. Boshamma e Pa'llma Zil- Sebastião Krause e Wilma LíÍiz Köpp . é Vera Hílda

"Benedito (Nilzu) Vieira; Dia 08 de -fevereiro se Boshamrn,a. Salvador.
'

Köpp.
Rafael Augusto, íílho Ru- Sr. Osca'r Guilherme Gnei- Edital 15.920 de 26·01.88. Ele. brasileiro, solteirb, Edital -15.927 de 01:02.88.

díney {Marla Elisa) dos pel (Schroetler]- Sr. José Cópia re�ebid� .do cartó- comercianle, natural de AdeUno Marquardt e Ro-'
Santos. Carlos' de Andrade,. Sra-. rio de GUé'lI'ammm, neste Jaragué do Sul. ,dom.icili- secleide Gonçalves dos

Dia 20 de janeiro Lori Lawin Murara; Sra. Estado. ,
_

ado e residente na Rua Santos

Chelton Wal.lemar, filho Renata ve, Fischer, sra- Jucelino José BagJÍtollt e Jorge Lacerda- '258, . nesta' Ele, brasileiro, solteiro,

Waldemar (Hílda) de So- Inês Eulália, Wunderlich Ádellrla GlacomelU. cidade, ' filho, -de : Levtnus pedreiro. natural de Ja-

'uza; Rodrigo Antonio, fÍ- Tenci. em Curitiba: Rose- Ele, .bresileiro. solteiro, Krause e Ema Romualdo raguá do Sul, domiciliado'

lho Dirceu (Angela) Seb- Ii Olga Schmidt, Reinal-' serralheiro. natural de Krause. Ela, brasileira, sol- e residente em Jaraguá_
ben;-- \ Jonatan Wíllíerr. fi-. do Purlani, Sra. Dirce Rio dos Cedros, neste Es- teíra. comerciante, natu-" Esquerdo, néste distrito', ,

lho Mauro- (Erondina) Ber-
, Garcia ..

-

tado. domiciliado e resí- ral. .de Pomerode, rieste" filho .de Ralf' Marquardt .

ri. Doa 09 de fevereiro dente em João ,Pessoa, Estado,
. domiciliada e re- e Irmgard Horongoso"

'

Dia 22 de janeiro Sra. Otília Maser (U. da : neste 'distrito, filbo de Má- ridente na Rua Jorge �a- Marquardt. Ela, brastleí-
Isis, filha Paulo (Rosa) Vitória), Sra. Noemia -. rio B'agáttoli e ,Maria Bp- cerda. 258, nesta cidade, ra. solteira. do lar, na ..

'

, Tavares; Andersen, filho Funke,Natalino (S.Paulo),' gátolli. Ela, bra,sileira, sol- fHha de, FridoIino Jo-aquim tural de Caçador, neste

Claudemir (Sdnia) Jun" Sr,ta. Ivone de Fátima Bo- teira" cabelereil_a, -natu- Henrique Salvador e Iza- Estado, donüciliada e re-,�

ges; Tiago Ivon_ei; filho nomini (Fpölisí, Ivair ral de Guaral1lÍrim, neste ura Salvador.'
.

sidente em ,.Taraguá-Es·-\
Angelo (Áurea) Vicente; Blank (Jl}e), Sr. Joãó So- Estado, domiciliada e re- Edital 15.924 de 28.01.88. querdo, neste- dIstrito, _fi
Jaqueline Simone, "

filha .

ares (Sabará), Nélson Ta- sidente, na Ruã 28 de ,A- Antônio Carlos da Costa Ih� de, João Gonçalves 9-0S
Edgar (Neusa)' Nieis. :__ barelli, 'José Carlos Nu- gosto, 839, em Guarami- Nunes e Clalidiá Mara Santos e Conceição Ger-

Dia 23 de janeito nes, Ivone Gonzaga,. Gê- rim, nesle Estado, m�a. Stulzer. vasio Santos.,

Dione Luís, filho Nélson raldo Maass. de Pedro Giacomelli e HH-
,
Ele, brasileiro, solteiro; E pará que chegue ao

(Márcia) , Klein; Jonas.- fi- Dia 10 de fevereiro trudes Hille Giacomelli. policial' militdr, natural' conhecimento de todos,'
_lho Gentil (rvfarli)' Pellis; Sr.' Álvaro Batalha Jlúni- Edital 15.921 de 27.01.88- de Vacaria, Rio Grande do mandei passar o presente
-Debora Paula. filha Dal- nior (Rio), Sra.' Id�lina Gerson, Antônio da Silva Sul, domiciHado e resi- Edital, que será publicado
mir (Már'cia) Parrizottú. Grimm,' Sr. Ademir Oechs-, e Valéria dos Santos (lente, na Rua ',' . Francisco

.

pela imprensa em Carlö·

Dia 24 de janeiro ler, Delírio Arnäldo Lang, lHe, brasileiro, solteiro, de Medeiros, 123,' nesta ,rio, onde será afixado du- '

Talita Huana, filha Jorge ,Marlene Pereira, Osmari- crol_lometiista, natural de cidade, filho ele Wilson rante 15 dl�.
'

(Erinice) \Vischral; Vane- ,na' de Borbq. .

/Joinville: neste Estado, Nl1nes Ziliõttü e Mar�a
-

FALECll'vfENTOS
ssa, filha Renato (Elzi) Dia 11 de fevereiro domiciliado

'

e residente Danaria da, Costa Nunes. ,Dia 1-9 de janeiro
Campregher; Cristian Jo-' Pauline. fmIii Eduardo na Rua Pe. A!berto JacOl:>S, Ela." brdsil'?ira, solteira', Antonio�-Marinho,' 42 a-I'
sé, filhó José (Ivone) Ave-' (Mércia Séhunke) Hórn , 203. nesta cidade, filho' de I t'aU:lCiliar aaministra,lva,

-

nos; Ana Lf.>it-�r Steindl, .84
lino. ,.....__ Sr. Adalherto José,' Rubi- Aroldo da Silva e Wally- natural de Paranàgua, Pa- anos.
Dia 25 de janeiro ni. Sra. Ana Buchmann, Kilop da Sirva; Ela, brasi- raná, domjc;liadó e re-

( ,+","- n�flson,
-

fJ'lh"o Val-e'rl'o C' K' M' H I' 'lt
.

t' i
Dia 20 de janeiro

ue >3ra. arm anane u- ena, so eUd, secre ar a, ,sl'dente na Ruc" Francl'sco
(I)

"

f I I'
1 Clara Escher, Radünz, "64

vone, Putka.
.

enuess er t�igue, Sr.. natura de Coxupa; neste de Medeiros, 123. nesta ''''''

DI 26 d
.

i R t N J' • E t d d
.

'1' d ,;anos; Leopoldo Jordan,
a· e Jane ro ena o age;· PatiJ,ilcia ''S a o. OP.:lICl ia a. e re- cidade,' 'Hl:b.a de Irio 'E-

Rafael, filho Lltcio (Beriil- Helena, fflha Jaime (Ma- sidente / na 'Rua Afonso' loy Stul_zer e· Estela' Ma- ,�ià'�2�0�e janeiro
des) Postai; Carroline E-, ria Odetet Blank; Elmar Bartel , 439, nesta cidade,' rià 'do Rodo Sales. Albino TOTlO:h, 21
manuela, filha ValéIio (E- Gruetzmach,.er (Blumen-ªu),· filha de Val<lir Domingos Erl' I' 5 {\25 2 :() ó

anos.
, C

. '-Ilta 1 .�" (lP. 8· '1 ó08.. ,Dia 22 de' janeiro
deltraut) Kaznrierski; Dou- nstian, filho João (Ü� dos Santos e Anita dos Renal'do A'Ive-.·s Telx'eira ·e

-1 E'd l' M h S
Hermiho Francisco Ra-:

gas uardo, filho. João lan a nke) Noé, em . antos.
. '\. lanete Bassani

(Inês) Stein; Charla,
-

fi- ,Santos-SP: Adriana Sarti. Edital 15.92� de 27�01.88. -
mos, 87 anos.

.

' F,JE> bra�ileiro, 'solteiro, Dia 25, 'de j'aneirQ .'

lha Ingo (Hilma) Hasse. Roseméri PereIra, Vilmar Osn1 PlnceRher e Marcia
'.,

Dia 27 de janeiro . Vieira da Rosé'!; Sra. Wal- Marllze Rozzá
IndustJ:iàrio, natural de José Lino Pereira de ·Je-·

I B E
Erechin, Rjo Grande do S"S, 23, anos', Ademar M,a-

Douglas, filhc Jair ·(Rosi- y. raUer (JUel ''0 Ie, brasileiro. solteíro, '1-

Di
c;:,ttI. domiciliado e resi- ,isen. 19 anos; Bertholdo

nha) Pellens; eilsan, Íi- a 12 de fevereiro economista, nascidb em (lp.n. te na PUi'\ -Franci.sco Ull "68
'

lho Alcides (Sueli) F.uech- Sr Miguel iJartaonann mann, . , anos·
� 'Hrustka"� em Jarq.Jiuá_Es-. Di� 27 de janeiro

ter; Bruno. Júnior, filho Buchmann, Sr. Germano Waldemar Jas€- de 011'- )
d

.

R· .

je
quer 0, nestp dístrito, fi- Frida Milker Freiberge,r,

Bruno, (Le.omiTél.)' -Berkem·- ernk (Massaránduba\ vel'ra LUl'Z B )nom" l- Jh cl V
'

-

SO'
I ., t. 1m, o e aldomiro' Alves 74 an,os.

brock. �'r·· smar HambUrg (Goi- vone V I 'l'd T
.

i
.

en�ra" vam o ' eixeira e' Anair Melo Dia 29 de J'aneiro
'Dia 28, de J'aneiro an a), Sr. João Fatinhuk, Manske, Kafiane" Vl·ll" T"

-

EI' 'b" 1
'

S'
,

,

- elxeIra· . a, rasi el'ra,
.

C'arlos Hen'rI'qu'c. F" d' ..

r. Nelson Hardt (,Timbó), wock
-" ,- ne e..

--------'---'--:---__._..:.....:::.:.:...::....::.:.:.:.:::.;::...J.��:::!.:_�:::.:::.:..'__.____ solteira, costureira, na- mann, 84 anos.

NASCIMENJOS·� ProelalDlS de, :Casaßle'nlos
tural de Jaraguá do Sul;
domíciltade e residente'
em Ribeirão Molha.: neste

.

.

Ó e spa c II a D
"

e L ú c 1 o
., �T������g��1ENTOS DO SEU �tCULO, NAS,MÄOS DE QUEM lHE: ?FERECE o MpLHÖR }

FUNCI()NA JUNTO A AUTO ESCOLA 'JARAGtJA:-�c�?GETúUO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261 '.' '.1:.·.·72-2018.
.

AGORA TAMB:GM, EM FRENTE AO FORUM.'
.

" ... �,,'"
.

... .... ".', ,

.

�--"
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C-ORRmO no POVO -"-',
���--'----�----�-----------'--,-------------------

Executivo destila subvelçõ s e cOltribuições a entidades em 88'-,-
Ja aguaense de Futebol sob a denominação de
css 15 mil. Sociedade Museu Municipal Jara

Bstr�lq,. Grêmio' ESp'�:H(ti. '

guaense e implantado ep:l

vo Juventus <� Botaíogo julho do ano passado, o

Cz$ 10 mil Grupo Esco- Museu que funciona na

teíro Jacorítaba, Soco Ja-. na Av. Getúlio Vargas,
raguaense de Canaríeul
tura e Ornitologia e Co
ral Evangélico Jaraguá
Cz$ 1.5 mil: OASE Cz$
15 mil. Rotary Club Cz$
30 mil, Sindicato dos Tra
balhadores, Rurais

-

Cz$
150 mil, Clube Jaraguaen
s� ae OCadrez' Cz$ 30 mil
COJÃS Cz$ 30 mil, SA
MAE Cz$ 500 mil, SUCE-

,
SU Cz$ 30 mil. Arsepum

,

Cz$ 600 mil E: Liga Jara

guaense de Futebol de
Salão Cz$ 25 mil.,
MUSEU MUNICI.PAL
.Criado pela Lei 633/76.

,doação a Cohab/SC, de
área de (iO.OOOrn2, no ia-

. raguá Esquerdo. destinada
a construr-ão de um' con-'
junto habitacional. ,',�,��:::

O Executivo Muni- e Santo Estevão Cz$ 15

cípal de J,araguá do Sul mil; 19 de Abril, Aurélia
encaminhou à Câmara de Walter. Dom Pio de 'Frei
Vereadores. projeto que tas. Duque de Caxias.
concede subvenções, e Darcy Vargas, Erich Blos-
contribuições a diversas feld. Freímundo Keíser.
entidades educacíonaís. Georg Wolf, General 0-
culturais, assistencíaís, es- sorio, Machado de, Assis.

portívas e recreativas. Major J .lHo Ferreira.
nos valores de Cz$ 1.580.. Orestes Guimarães, Pa
·000.00 e Cz$ 3·348·000.00,- dre Alberto Jacobs, Vic

respectivamente- As sub-: tor Meirelles, Marieta

venções. neste exercjcío. Satler Ruhíní e Adelino
serão destinadas a: FERJ Prancener Cz$ 10 mil

Cz$ 5 milhões, SCAR cada uma; Jardim de In-'
Cz$ '200 mil. Fundação fância Irmã Anidía Cz$'
Cultural Cz$ -2 milhões, - 15 mil; AMVALI Cz$ 1
Ação Social Cz- 250 mil. milhão. Acaresc Cz$ 405
APAE' Cz$ 100 mil e' As- mil, Soco do Valo Agrí
socíacão LeX das Flores cola Industríal de !Itapo-
Cz$ 30 mil.

,
cuzinho Cz$' 30 mil. Soc.,

. As contribuições '!lerão Agrícola de Irrigação Es-

.

estas destinações: APPs trada Nova Cz$ :)'0 mil.
das Escolas Albano Kauz- IBAM Cz$ 18 mil. Asso
ler Cz$ 30 mil. Alberto ciação Brasileira de Mu
Bauer, Cristina Marcatto nicípios Cz$ 5 mil, Liga

\: ...

depedêncías da antigo Es

tacão Ferroviária, recebe
rá oficialmente o nome

de "Emílio -da Sílva", nu
ma homenagem a quem
dedicou seus conhecimen
tos e seus préstimos ém
favor da memoria cul
tural de Jaraguä do Sul.

resgatando a história e

reunindo objetos de va

lores históricos para o a

cervo do museu. A pro
posta já. se encontra na

Câmara. assim como o

projeto que autoriza a

'Iico indefinido�:-
I,' >.: t·�'

i .

O .: calendário turíAt-i�&,' ';
cultural � esportivo ":ele;
Jaraguä do Sul. ainda pão'."
.está concluído. Isto por
que, lamenta o secretãríó- .�

de Bducacão, Cultura. Es .. ',

porte e .Tunsmo, Baldumo:
Raulino, "pelo menos "a"

metade dös clubes-e eh�·<- .

tídades paru as quais' éfÍ-�
víamos no fina,i dô' �mo:'
passado correspondêricí
as pare, if r.emessii das da�:'
tas: de seti� princ�pais': é.:'
.ventOS' pare) S8 não rid_s
remêteram; prejudicando;
assim, todo o nosso' traba-:
Iro e, a- própria d�v�ígà.-,
çâo' do município".

. '"

Cesta do Povo vai ser ,ampliad-a-
A Secretaria da Agri- um total de 253 pontos

cultura e a Cídasc conti-' de venda c 45·966 famíliasMetalúrgiCOS querem 40b semanais cadastradas, atendendo no

ano 100 mil pessoas-
nuam implantando o Pro

grama de Alimentação
Comunitária, , - conhecido
popularmente como "Ces
ta do Povo" f2 que visa
fornecer nove alimentos
básicos à' popu lação' de
baixa renda das zonas

urbanas. A Cesta - con-
. tém arroz, fE:ijáO, Iubã, ó
leo de seja, massas, a

çúcar, peixe,' farinha de
mandioca .. fLl rinha de tri

go., além de hortigranjei
ros da épbca. O Progra
ma foi lan--;:ddo pelo· go
verno em julho do ano'
passado, té!1do atingido
32 centro::> urbanos, com

Ern. assembléia r�i2Ja�
da domingo, día 31, os

.

,:' metalérgíeos da'VIeg de-
"

I

cídiram pelo fim do tra-

balho aos säbc-íos e re

dução na jornada de tra-·

balho para 40 horas se

manais. sern prejuízo dos
salários. Cerca de dois

, mil participaram. na mais
concorrida assembléia da
história do �in.dicatq dos

.

Metalúrgicos, em seus 21
,anos de existGncia.

De acordo com o pre"
sidente Luiz Carlos Bu
sana. as negociações já
vem ocorrendo desde o

início de jdneiro e com

a 'deliberaç,ão da assem

bléia, nos· prúximos 30 di-,
as deve estélr concluída a

.

fase de conciliaçãö. Os

t:r:abalhadores metalúrgi
cos decidiram também

'

que caso as negocíeções
com o Grupo \Veg não
tenham resultados posi
üvos no prazo aprovado,
o 'feCUrS0 será a greve,
.a segunda na Weg, de

pois da tomada de posse
.da .nova diretoria do Sin
dicato dos Metalúrgicos
em lade.mala do ano

passado.

Em Jaraguã do Sul . a

Cesta do P')VC Ioi ímplan-.
tada em novembro. na

Vila Lalau e Vila Lenzi,
atendendo a' cerca de 600
famílias. com a venda de

produtos trlnta por cento
maís baratos do que nos

supermercados. Dois ou

tros pontos deverão re

ce,ber a Cesta,. o Jardim
São, Luiz no Jaraguií Es
querdo e

-

na Vila Cohab.
Não existe ainda data pa
ra a entr-ada em funciona
mento n�stes locais·

Dentre os eventos ,I'do_
ano destacam-se o : 5Q
Congresso.Catarinense de
Educação Municipal, de
21 a 23 de abrir' e, no
mesmo mês., de 8 a· 10,
a Ja Festa Crioula (míní-
'rodeio do eTC) ; em· jU
nho, dia 22, d comemórâ�
çãó do cinquentenário €lâ

ii
Associação Comerciá]. "-ê' I

Industrial; em julho. d�
15 a 19, a :3a Mostra'

.

A-
. gropecuárlli e .de 1.5 a 25,
a 2a Feifil da Maiha: Pa
ra ago�to, POt' exemplo.'
de 19 a 21, o Rodeió Cri
oulo do efG La!ço Jara
guaense, éli.!TQ. do Concur
so Miss Jawguf;.

"
..

,;

..

....-.

A redw;ão da jor�ada
beneficiará cerca de _seis
mil trabalhadores e nes

ta semana Él' diretoria do
Sindicato reuníu-se com

a empresa H ohlbach. pa
ra discutir a mesma rei
vindicação. Desta forma "

destaca Bus·.:tna, 80 por
centó da categoria está.
envolvida, "movimento

que tom4rá conta' da ci
dade".

Dr. Altevir ß. Fogaça. Júnior'
, /

Ora. Osvalina Vargas Rtdrigues Entidad(�:)
.

e oú cluoes
que ainda." r.áô remeteram
as suas jJrogriünaçôes dá •

ano à Se-::eL airi.!a pode� ,

râo fazê-lo.' ape>l-fl' Ba1dp.-:
ino RauJin0. :_

Agradecimento'Nola de ADVOG'A DOS

Rua Domingos da Nova 102, _ Fone 12-0498
. Jaraguá do Su��SC

'j,'

. A esposa CoiJda, filhos Udo e Tugo, noraS e

demais ,familiares doo querido e inesquecível
.

AFFONSO WAGNER
ainda wo o impacto da irreparável perda deste
ente querido. 'falecido no dia )0.01.1988, aos 61
anos de idade. externam seus ínl�lhores agr,ade
cimentos 'aos parentes, amigps e pessoas de suas

relaf;:ões, aos qUe "�enviaram ilOi"es,. coroas e

telegrc,mas ,e que acompanharam ás cerimomas
, de sepultamento. no, Cemitério. de Jllc�-Açu, ,mu-,

niópio de Guaramirim.
.oe modo "especial agradecem, a dedicação

dos médi'Cos Celso Storrer da Silva.Pouglé;ls An

jo. Sebastião Rezende. Luiz Çarlos Bianchl, A

gustinho Bianehi e Vicente Caropreso, á direção.
enfermeiras e demais colaboradores do Hospital
São José pela atenção qispens�dd" extensivos à
direção e corpo clínico do Hosp�tdl Santa, Izabel
de Blumenàu' e. ao Pastor Hermann Milhé:user •

da Comunidade Evangéli ca Luterana. ,

_ A tOdos, enfim.· o imorredoUlo. agradeci-,
mento da fa,mUia enlutada.

--,--,-.,-_

�� 'Me,lalúrgica
Técnico

'R A P P Ilda'
Induslriral

PARA ADMISSÃO IMEDIATA
REQUISITOS:
Experiência comprovada e� desenvolvimento'e racionalizgç50 de produtos
e processos; conhecimento de PCP.eM & T;' capacidade çle liderança.
A empresa oferece: __

__ Semana de 5· d"iàs
...

.- Assistência médica e odontológica
_ Otimo ambiente de trabalho .; ,;" P'

- Amplas possibilidades de desenvolvimento pr_ofissk>nal
- Salário compatível com a função. .

,

Os interessados deverão epvlar Curriculum, Vitae para
Metalúrgica Trapp Ltda, ]tua Jotnv1lle nr. 1-111,- ou

. Caixa Postal nr. 106, ÇEp 89.250, Jaragu:l do Sul _
sc-

�--��--------------�------------
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Cobras & Lagarios
FERDINANDO PISKE

.

COISA ESQUISIT)\. ( 1 )- muita geríte boa sequer está passando por' 'um

Está faltando água nas q�er saber de doar 2% verdadeiro) drama. Rezam

residências localizadas nas do Imposto de Renda a
.

as leis que o Ioteamen

regiões altas da cidade. pagar (:l.epois dedutíveis to, antes da venda de

O pessoal se queixa que do IR na hora de pagar, lotes, deve' ter arruamen
tem tentado telefonar pro e em dobro) pera uma to, esgoto, Iínhe de trans

SAMAE para pedir que entidade cultural que missão de energia elêtri

ao menos volta e meia um assuma o Centro Cultural. ce e escambau. Pois lá

carro pipa abasteça a re- Uns por Il10tiVOS poljti- não tem. Pronta a. casa

gião, mas o danado do cos, outros porque sim- 0_ cidadão não conseguiu
teletone tá sempre dando plesmente acham o CC u- Convencer nem a Prefei

sinal de ocupado. Porque ma soporífera bobagem, tura, nem a CELESC. a

será?' outros, simplesmente por implantarem a bendita 'lU:� - , .

espírito de porco não que- na pequena rua. Foi-lhe

COISA ESQUISITA ( 2 )_ -rem desembolsar antecí- dito que se 'você quer
. rinho antes

.

do tempo, luz, vai ter de entrarcom

Pomerode dançou e rolou ninho antes do tempo.. o material". Com o que
. sua V FESTA POMERA- preferindo mendã-lo . pna o cidadão até concordava.
NA. Gente' de -íora em: Brasília pro senher Sari Mas 'foi-lhe dito mais:

penca. Novidades idem, ney 'investi-lo n� sonho "Não temos pessoal nem '1'incluindo. uma banda de. de sua ':'Ida política:' a equípamen to para botar
'

músiCa da. Aíemànha-' -0- �err?via
.

Norte-Sul. Ao os postes. Você: vai ter de r .

!

. ma semana e tanto"q� .
myes de das'em o dinhei- ccntratar uma finna em .1

festa, dança, ál�g:x:UI.. ..�� dí-. ro � _ ". !awg_}1á. do Sul, Joinville para fazer a; ser

vertímento- E -ÚÓ$, c� da mandem-nó pra fõra- . v�ço, porque nem em Ja

Pérola do It.apocu?· .Ter- Quanto à questão 'polítí- raguã 1erri.· Isto no ter

ceiro maior. arrecadador es, é apenas -rrdícula. O ceiro maior arrecadador
de ICM, terceiro Parque '�iinheiro doado ao Centro de IeM,_r.o fim do sécu
Indústrial, 101" maior ar-

e para uma obra necessá- lo vinte e na Nova Repú
recadadcr de tributos fe- ria ao Município e não blica Brasileira. E em ple
derals em 1986, cadê nos- .vaí beneficiar o -sr. Dur- .na Constituinte peemede-
so. pioneirismo, nossa va� Vasel, que h�o bista ....

··

pujança. nossa liderança? vai ,carregar o CC para
Cá, a obsessão é as Feí- casa quando terminar seu'

ras de Artesanato e a m,?ndato.
Feira da Malhe .v.. pro-
vavelmente porque nessas COISA ESQljISITA ( 4 )_
"promoções" muita _ gente
fatura, não é? Ahl Vamos
ter o carnaval. Natural
mente! ,'.

__ x _

Falando nessa coisa, o

Ministro da Justiça (a�
quele do eterno chapéu)

O Governador, de uma disse em Floripa que se

penada, demitiu quase do- a Constituinte não aproo
is mil diretores de esco- var logo a duração do
las recentemente' eleitos mandato do Presidente; a

na forma da leí vigente .. questão passa -"por
.

de
Agora vai enviar projeto curso de prazo" .Mas ..

Säo Bento reuniu seus. à Assembléia pera revo- pelo. amor de Deus, po-
empresários e eles bola- gar aquela Ieí. Dá pr� de uma coisa dessas?
ram a construção de um entender um riegócio des- Pra vocês 'Ferem a "seri
moderno Hotel. se não ses". Se-a intenção era não edade", -com qUE.: Os ho
nos enganamos de cinco concordar com ci eleição mens que.nos "governam"
estrelas. Metade'. da gra- de diretores, porque não ... tratam de problemas
na necessária virá da se revogou a lei antes de de tal sorte sérios.
Embratur e a outra de demitir?

.

uma empresa que-os em-

presários fundarem [espe- COISA .ES()UfSITA ( 5')_
ctalmente para esse fim- Nem por isso, no firn do

.

E nós, repetindO todas, as Tem um lott'amento no ano; todo.lm;rJdo vai vo

"virtudes" e vantagens de centro da cidade' onde um .tár novaníente 11eles. "Et
Jaraguá do Sul? Pelo que' cidadão que lá construiu per cal1se ... ".

se ouve, pelo' qu�
. se diz,

COISA ESQUI-SITA ( 3 )_

_
x _.

--

Para n,ós,. seguro· não é só garantia de riscos

Seguro
PrestaçãiJ de

'é
Serviços

Consulte - nos

A.'Seu·uros
Rua Expedidonárlo Gumerdlldf,J da Silva a'l 90, 19 andar, Sala 2

Fone 72-1788 _" Jaraawi dó Sul.

Garcia

Chapéus, bonés, Vilseiras, cajmilsas, s·horls,
bermudas e cordas.

'

'Em .

frente .à fábrica. _ Amplo -estacionamento.

Poslo de Vendas MarcaDo

spezia
SERRARIA·E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados,

.

Rua João Januário Ayroso, 7n· _ Jaraguä Es
querdo _ Fone 72-0300 � Jaraguá do Sul _ se.

eia. ttda�&

e
r 'ERSIA.AS • BOX • ESO. DE ALU_I.IO .."

.� 'R!o!L�!�U!�SC• It... • - FONE: 10473' 72__ .

.J

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros;

divisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias
e cercas ein alumínío .

Consulte-nos: Fone '72-0995

ESCRITQRIO manneo

, ..

José Alberto Barbosa ..

{ Alexa:ndre DeUagiuslina 8arbos�
A D V O G A :r-, o S··_

\

Rua João Marcatto, nr. 13 _ 2°' andar, Sala 204,

Fone 72.1869 '-- Jaraguã co Sul

1

ELETROLAR
Comercial de Peças ,Lida.

Assístêncía. técníca em máquinas de costura
mdustrtaís e domésticas, peças,

".

acessórtos e agu-

'Ilhas em geral.
. ,

.

Oferece também assistência técrucs autorizada

I
em apare lhos Arno, Walita. Brttánía,

.

Bleck
.

&

Decker, Paet, GE, Eletrolux, Pame; Pandora; . For
IlO� Lver, além- do maís completo estoque de pe-
ças; e acessórios.

.

I
I
I

Av . Mal e
. Deodoro. i. 309 _ Fone 72-2200

Jaragúá .do Sul-Se

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:eNCIA TEcNICA

E BOUTIQUE-HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HON D A DA 'MENEGOT'fI
MOTÓS E SAIA PILOTANDQA SUA. MAQUINA.

. Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR..280)
Fone 72-2�99. _ Jaraguá do Sul _ SC.

..
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Inauguradas
o,blas de, ampli
ação do sistema

de água
Em rápidas solenída-

des, na presnça de autori
dades municipais, da fUR
dação Sesp e convidâdos,_
foram inauguradas obras
do sistema de abasteci
mento de água do Samae
de Jareguä

'

do Sul. São
elas' a estacão de trata
mento de águe, tipo cla-,
rificador de contato

(filtro russo], que elevou
a 'capacidade de produção
de 74 para ,112 litros/se
\glilndo;,:a' nova adutora
de 1.500m para abasteci
mento da .área do lado

esquerdo do rio Jtapocu
� o reservatório apoiado
de 1.OOOm3 (um milhão
de litros' de ágüí;i), com

um investimento total, de
Cz$ 20.799.492.22, dos

quaís Cz$ lG.367.344.19
pagos, pela Preleítura' e

Cz$ 4.432.1.48,0:3 recur�ös
pröpríos do Samae.

o Dr. Huberto Leodoro
da Silva, COr): denador do
'Núcleo. de Recursos Hu
'manos, que responde pe
la Diretoria Geral daFun
dação Sesp. r-m .Curítíba,
afirmou, durante os atos,

nauguraís, q1J€ o sanea

mento é imprescindível
e que a ág�Jél -é questão
,básica" vendo nas " obras
inauguradas mais do que
uma simples obra de en

genharia, mas aigo ess,:n
cial à 'saúde da populaçâo-.

A expansão e melhoriaS'
no ,sistemil "de abasteci
mento d� {�qua da cida-

'

de, segundo o prefeito
Durval Vasel., sempre foi

preocupacão do governo
municipal. onde os inves

timentos são altos e não

chegam ,a sé 'cobertos

pelas tarifas cobradàs clos
usuários. � As melhoria)s
introduzidas' - c1irse Dur-:
val garantem um tran�

quilo abastecImento para
os pr.óximos ,cinco anos,

mas já encomendamos
·projetos a Funde,-;:ão
SeEp, que de'verão estar

concluídos até agosto.
prevendo ampliações que
supram o cOl�sumo para
os próxjmos' 20 anos,'

quando certament� lara-,

guá do Syl i á terá ares

, cosm,opolitas�.

�� p���!�!!�f�ra�!a"�lt�:;����, ,Walter Luil Rib\r��rr.J õ·'
Baependí, os membros do Diretório, pera. entre. outros ",\,� h ! hfl92: ob orrn rrr
assuntos, levantarlnomes ,e listar candidatos para os ADVOGADO rJ9[rJo�r) lU? ob ßlJ�

,

cargos de prefeito e vereador, às eleições de novem-
. .obri�:::Jôq orts o 9j

bro. Pensando nas eleíções, a Executiva esteve reu- Rua João Marcatto na 13, sala' �Qp, ( .2F9J!�hjJ rn
nida esta semana na sede do Diretório, tratando so-

Fone 72-2875 .: Edifício' Domingos Ch�li)di�b �ß�I1ß
bre a estruturação' das ünancas, para enfrentar o em-

Jaraguá do Sul-SC. ";0.[ srns rn
bate. , /,

.

, 'I 9VU)f[
· . A imagem peregrina de Nossa Senbora de Fatima

,', l:.::·===========::;:=::Z;::::;===::::::Jm:li:C:ãeIestará em Joínvílle sexta-tetra, dia 12, da'! 11 às 14

horas, na Paróquia Sagrado Corilçííó �e.JeS1!& (ao lado / 'E ·t'
�

,

Co t'b·1 Ga/rc·a �f1ßS:�'ß�do campo do JEC). Vinda de Portugal,',� tmagem per-
.: SCfl orl'o n a I I

, rn9�� ib
corre o País e a peregrinação faz parte do Ano Mari-

CRC-SC b nQ 0075
,20.L :::>

ano; que começou no dia 1 de,' junho, (Pentecostes) e II so
tra fil-qterminará no dla 15 �e agosto deste ano.,

,
II Escrllas JISCa_1,S � contábeis

,'êJ[�"9,1· . O concurso para escrtturáno básico dá .Cç;âxa ,Eco- II -

Imposto de Renda ')1:)6 eqnömíca Federal, atraiu 23·634 candidatos ero
.

Santa li, Registro de Micro-Empresa
'

srr i2Catarina. O salario inicial será, de Cz$ 12 mi� mais as
,

vantagens. A CEF ainda não d��u�gou o �umero de
Coniira a eficiência de nossos s",e,rviçd�: !l,",'�a,,,', ,"

de vagas para o Estado e Regiao- As provas, antes
Rua' Barão do Rio Branco, 1-68 - Fone;;;�069Pß1 ",l.:..

marcadas para marso, foram adidas petas novas nor-
, _

..,.' ,.,'

mas do governo. Em Jaraguá do Sul inscreveram-se
. .

'� ; :j;ift," '

245 candidatos-
,

'

· .Estatisticas da divida mundial no período .1981/88,
levantadas pelo Banco Mundial, revelam, que o brasi·

leíro ao nascer, está entre os habítantes-maís endíví
dados do mundo. Segundo: o atlas do Banco Mundial:
tomando por base a média de nascimentos e a divida

externa brastleírt, cada criança no Brasil n�c.e.'deven
do 8i6 dólares. Tadinho dos brasíleírínhos .....
..A Secretaria de obras' ou de Serviços Públicos da

Prefeitura, bem 'que 'poderia providenciar, o mais bre
ve possível, o _ fechamento dos buracos nas dual?' l�
terais da Marechal Deodoro" junto a passagem de m

vei, que dificultam o, trânsito normal 'do.s pede�t�es,
colocando em risco .a.' sua própria integndade LSIca.

, Um pouco de dmehto, � ar�ia fá resólVé.
"

'

· . "O sistema de transmíssäo para Jaraguá do Sul, o

39 p. Iíndustríal do Estado, está em tal estado de

esgotamento, que é possível fritar um, ovo sobre os

fios". A de_claração foi feita há duas semanas em
Blumenau.. pelo presidente da, Celesc.' Nogert- ,Wiest,
quando da revelação dos bolsões críttcos Estado.A
"coisa" está mesmo quente.

F�l
..

, ·Orlan

,
.

C a·'f' é·
rr '.

S ASS -E

EQUlPAMENl'OS PARA ESCRITORIO

-Rua Venâncio' da Silva Porto" n9. 353

ENERGIA COM GOSTODE CAfÉ

I ,

Confecções

I

I FONE 12·1492 b

r t
----.;�----'----.------------§'f
------"--------�---�--------;,b

o

, AUREA MüLLER GRUBBA, 'Tabeliã e Oficial de

Titulos : da Comarca de Jaraguá cio Sul� Estado de
Santa Catarina. na forma da LeL etc.

- I

I
Faz saber a todosquanto este edital virem

que' se acham neste Cartório para protesto os

títulos centra:

I{úki'

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA

Rua Joinville n9 1400 _ Jaraguá do/ Sul·Se.

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

o

)

Serraria Jaraguá
.;, :.7i'jl BEHUNG
:. . 1_'

V f'udas de madeini' em geral e serviços de

serragem.

'Rl)a São José n9 '143, ,; :ßail1fO, J;aragu( Esq\ÍerdQ
Fone 72·2963 ,,<' �',

.-.

\; ," '., •. f.

Adernar Klemz. Rua Teodoro Weiss, sn-, nesta
Com. e Repres- Malgarin Ltda·, Rua 601. sn.,

João Pessoa, nesta _ Gisana Transportes e Com.
-

Ltda. Santa Luzia, 'km 14, nesta _ Incatex Ind.,
Acab. Têxtil Ltda .. Rua 354. sn, nesta � Ind. Com.
de Roupas Robel Ltda-, Estr Santa Luzia, sn. nes

ta �,João Carlos Dippe;: Rua Reinoldo' Rau, 585,

aptó 4, nesta _ KM Com. de Peças e Aces. pi
Veic. Ltda, Rua Alberto Santos Dumont, 595,
nesta _ Laureano Camilo. Santà Luziu, nesta _

Rest. Lanchonete Ltda, Jaragu:á EsqlierdQ, sn·,

nesta' _ Sigma Empr. Educacionaiil, Rua Louren

ço Kanzler, 177, nesta _: Vald!r. Kopsc, Rua Pe
dra Branca, sn·, nesta .:_ Valmir Transportes E'

Rep. e Com., nesta _ "Valter MarqUé:ldt e Filhos
Bda., Estrada Garibaldi. 84, negta.

__ !"'" isnuu 9i!k!Wi

E. como os ditos devedores não ,foraxn en-,

contrados ou se recusaram a aceita.r a devida

intimci;ão, faz por inter:tl}édio do plesente ed,it�l
para que 'os mesmos compareçam neste .Carto�lO
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lel, a hIll:
de liquidar o seu débito, ou ent50 :iar razão por
que não :J faz, sob a pena de seren�' ()� refendos

protestâdos na forma da Lei, etc. . ,

IH/Jaraguá do Sul, 04 de f�veJeiro de 1988.

AURE.A MüLL�R GRUBBA _Ta ;J;.

pr(jteSIQ.;.àe;W�� ....;;WIl/Ni1i1JifJ;�'':'<.-.-.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, PÁGINA. 10·

Senai revela a p�odução de' 87 e _elhorias para este ·ano·
o Centro de Treínat

mento do. Senat de .Jara

guá do Sul acolheu duran-,
te o ano passado. 3.715
matrículas, nas diversas

áreas, dos quais efetiva
mente 3·562 concluíram,

,houve 124 evasões nos

196 cursos oferecidos, to
talizando 1.85.1Q9 aluno/
-hora. Na área<::::tie apren
dizagem houve' 230 matrj
culas. 1.229 pera cursos
para supervisores e geren-
.tes, 364 para cursos

.

0-

peracionaís. 464 para hi

giene -'ê �'Sàg:urança no

.<�fit, a1arial vii
�);oo...... 00.,�d.VU,

�.. .'� ';:(.-�:
.

'-c

.

.

Q��te José Sar
ney . ,á.��l," decreto eíe.,
van� ,?ele- et$' 4.500,00

para C�>S.280,00 o valer
do piso .aacíonal de sa.;
lâríos, com um reajuste
de 17,3%, permitindo um'

aumento real de 0,6SO,-b,
levando-se em conta a iIL.

.

Ilação registrada janeiro
de 16,51%. O presidente
também decidiu reajustar

.

o salário mínimo de reíe.,
rêncía em 17,6%, elevan.,
do-o dos atuais Cz$ 3.-
060,00 para Cz$ 3·600,00,
o que dá um alimento real
de 0,93%. Os 'novos valo.,
res do salário piso e do
mínimo de referência en.,

traram em vígor em li? de
fevereiro.

-- . .

De acordo com o de.,
'creto n" 95.686, o piso na.,
cíonal do salário -

ao dia

passa para Cz$ 176,00 e.

para Cz$ 22,00, o salário
hora.

trabalho. 22 para sup�r1
visores de 1 a linha, ainda
em andamento e, 1.4Q6
partícipantes em pales-
tras. As evasões aconte
ceram em maior número
nos cursos de aprendiza
gem (60 alunos) e 5� nos

cursos operacionais.
O Senat. durante o. ano

passado, substítuiu o di- .

retor Pedro Paulo Pam

plona- que demitiu-se pa
rar ingressar na iniciati
va privada, assumindo o

seu posto Alemo 'de Ara

üjo. A estrutura de 'pesso
al do Centro de Treina
mento de jaraguá do Sul

�. composta por tH pesso
as, entre diretor, assisten
te técnico, supervisor de

aprendiz�em, instruto

res, orientadora educacio
nal. agente de treinamen
to, secretárias e auxilia
res de servícos gerais-
Dentre -às etividades es

peciais durante o ano

passado, segundo o rela
tório apresentado pela ad

mímstreeão do er do Se-

mil. 'destacam-se a ampli
ação no .atendímento às'.
empresas, .em cursos de
treinamento; estudo e a

presentação de projeto
para melhoria do curso

costureira .índustríal, a-

brangendo 1eformas e
.

substituíções de máquinas,
mudança no lay-out e

reforma nas instalações,
cujas ações serão desen
volvidas em � 988; reali
zação da Semana, Interna
de -prevenção de Acidentes
e de . programação alusí
va a Semana do Estudan
te, assim come palestra
sobre o sistema Senaí e

sua atuacão em Jàraguá
'do Sul..

Outros pontos a desta
car: conclusão e inaugu
ração das obras da Asso

cÚI.�ão dos Servidores do
Seneí de Jaraguá do Sul.
(ASSEJAS); divulgação
dos programas de atendi
mento do' Senat nas esco-.
las; realização de Semii
närto Interno de Avalia
ção de Desempenho 'do

A inflação: oficial de
jarteiro, medida pela Fun
dação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatístícà
(IBGE), ficou em 16,51%
e nos últimos 12 meses al

cançou ;64,n. Nos três
últimos meses. o índice

'. acumulado foi de 50,06%,
sendo saúde e cuídados

pessoais (29,ö1%)' e habi

tação (18,931)(,) os grupos
que maís forçaram o ín
dice final para cima.

Com os 16.51% de in-

�

fla;:;:ão em janeiro, 'fi:]l:an-,
do o preço da OTN para
fevereiro em

- Cz$ 695,50,
os rendimentos das cader
netas de poupança que
estão' sendo depositados'
nas contas desde segunda
feira, dia 19, atingem 17,
09%. O ganho líquido do

"'overnight"
.

.

em janeiro
dê 16,27% 'foi 0.8%
menor que a remunera

�ão da caderneta, perden-
'do, inclusive, da inflação.

"
,

!iiUiifi7IAVEL - .Jaraouá Veiculas,
,L��a 'o Peças e Serviços Lt�a.�

R e v e rrd e d o r

Rua Exp. João '. Zapella. n? 214 _ Fones 12 1806
e' 72 2078 .: Jaraguã do Sul

CT; introdução' dos cursos

sós oferecidos pelo CE
TIQT para àS indústrias
têxtil e'. de confecção, i

niciados' com o curso de

cronometragem básica e

com a montagem de pro
grama contemplando 12
outros' cursos a serem de
senvolvidos este ano.

e reequipamentos das o-

ficinas, a acontecer em

1988; execução do plano
de manutenção das dfici
nas, com a reforma e pin-
tura nas máquinas da.
tornearia, ajustagem e

alteração no arranjo fí-
sico da oficina elétrica: e,

Campanha para recolhi
mento de assinaturas pe
la não estatização do
Senai foram recolhidas 7
mil assinaturas nas em

preses ,e comunidade.
,(.

E ainda,' definição ob
tida com d direção regi
onal e conselheiros, so

oferecidos pelo CE�
.

._ s e
Uma Moenda 60 x 40 cl transmíssão de Ierro:
i caldeira com capacidade de 1.5 Kg à vapor; 1

alambique de 60 latas. 1 alambique de 30 latas,
t forno de 30 Iatas: 2 tonéis de t).50ü 1 cada; 1
tonel de 12.000 l(tros; 2 tonéis de 1,000 1 cada
e 1 balança de 30.000 Kg. Preços a combinar.
Tratar com Sr. Gabriel Oechsler, na fábriica de
aguardente, Ilha da Figueira.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E -LOCADORA

.

LANÇAMENTOS DA SEMAN{\.
,

.Loucademia de Polícia IV -. Comédia.
Máquina Mortífera - Avent-rPolícíal

.

Hístóría sem fim - aventura.

Perseguidor Implacável .: policial
Motos de Prata - aventurá

Matar e correr - suspense
A montanha da família Robinson - avent.
Rambo II - aventura - relanço selado
Born American - Nacionalidade Americana .

. ,

", .. aventura
, r Testemunha da loucura - suspense

,

. E o grande sucesso de bilheteria de
Walter Lima Junior ELE, O BOTO

OPPU'S 'VIDEO CLUBE _

Somente ii1mes seladös _

stnõnímo de qualidade.

, .

, (

"iiiIJ FOTO
It ""1EI"1I1 ,Av. Mal. Deodoro, 252

PIRt- 1'11· Fone 72'()261
,

"

,

- �'-'

. _

ti:

'.-' ,-, ..

--:

Umnovi)d�oda IUI!'l>
" r ," ,::":

, .

. ; \.'"t) d..\ ':':'-:"
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No día 9, um dia depois terra de nascimento e do "

apresentava-se a famosa progresso que ela expert-
. -Em 1948, (l dr. Ary Pe�l\ Orquestra Show e Espe- ·mentava. Pe. Sebastião
reira 'Oliveira, Juiz de täculos Casino de Sevilla; Demarchi. na ocasião, ser
Direito da Comarca, . bai- com seus cantorés exclu- .vía à Ordern dos Salesia-
.xava Edital de Leilão com sivos José Maria Madri é nos, na cidade de 'Santa
prazo de 10 .dias, quando Alberto DeI Monte. Rosa-RS, enauanto que'seriam arrematados na .. No dia 1 de fevereiro, Frei Alído R�sá (autor dospropriedade' do féÍlecido às 15:35 11",· Ialecía ,o "Herdeiros da- Duquesa")>

- OTTO RUMOR, bens �r- Marechal Rendon. Nos ú]; da Ordem dos Francisca
recadados na rua Epita- tímos instantes de lucidez, nos tinha -oeupacões . (de
cio Pessoa. nesta cidade, 'chamou o genro, dr. Äl- fínídas na imperial cida
.que sé encontravam de- varo Beraldínelí e muito de de Petrópolis, no Esta-
.positados sob' .iI guarda do agitado perguntou o no- do do Rio de Janeiro.
curador, 'sr .. Afonso Buhr. me da praça fronteira ao,

.. Agricultores' ele Jaraguá
que consistiam de .,u�a Ministério "da Guerra., encaminhavam longa (car
camionete NS.U·, moveis Depois de algumas vozes ta à imprensa, reclamando
� utensílios e ferramentas de comando imperceptí- centra os baixos ; preços
de oficina uiecênica e, veis deú dois débeis hur- de seus produtos. Com a.

. cC)rpint?ri:a, cujo auto �e' ras à república, como . se divulgê�;ão de seu texto
avaliação e

_

arrecedaceo revivesse as lutas de n?- para os- -responsäveís to-.'
era extensíssimo, ,�cup��- vembro de 89, nas quais marem conhecimento, um.
do pratica!Uent� uma pa- tomara parte ativa e sa- apelo para minorar o so- .

. gina na i.mprensa local. .liente. 'Q corpo foi con- frimento (lo pequeno pro-
, .Alfredo .Kreuse, Pres- do: duzido mais tarde para dutor. merecedor de tra-:
,Clube Atlético Baependi o salão nobre dc Mínísté- tamento rnaís humano. "

,

avisava aos portadores de rio da Guerre Juscelino
'

Apólices da. extinta Socie- determinou que fossem .: .I;IÃ 15 ANOS
, dade : de Attradore� prestadas as honras de

.

'

Jaraguá, que procurassem Ministro de Estado, de-. .. Em 1973, Augusto SyI'-"
-

à respeito, Impreterível- cretando luto oficial por via Prodoehl comparecia
mente até o dia 28 de fe- três días. com o artigo uQEVASTA- "

vereíro. o. S�retáriº dº. .Em Corupé. falecia no çÄO", um alerta sobre a

Clube, sr- Franci�co F. dia 24 de janeiro de 1958 devastação vegeta], tor-

Fischer, em seu escritório o sr. Albino Koerner. com nando progressivamente
à .

rua Mal. Deodoro. n" à idade de 78, anos e 10 'um' deserto" as' melhores
204. meses- zonas do Estado que' no

.. Pela Portaria de 30 de começo do século tinha i

dezembro/47, o Pref- Wal- ...HA 20 ANOS 85% de áreas em florestas
demar Grubba aprovava

.

' e, em-, 197:;", nem mais 10%
a

. escala de férias para .. Em 1968, realizavam-se
__ possuía. -Ap€'lava' aos no-

'I,1948, aos seus funcioná- �m Jaraguá, -as finais dos vos prefeitos e vereado
rios: José Pereira Lima, 80 Jogos Abertos d: S. res dé todos os niutlÍci
E't;l:gar Piazera, Pran;ça. Cata;rina, na cetegona de pios "olhem Uln-pouqu�-
Vosgerau, V.erdi .f. Len- atletlsmo, ,je �o��aba, nho_ por algo que mal�',
zi AnloníÖ' Pedri, Gui- transferidos em vH-tud� d9 vale do que"simples "em�
lh�rme:, Hérillg� João, Ao 'I!lau tem'{:>o TE:Ínante, por belezamento

. páisÇitzis�i{
Zacko� H.é�riqlú� ''ferraz:·· duas vezy3 cor:sec_utivas .. ·co; olhem pela' saúd� "dá
za, Raul'MassanÉüro, E ... Joaçaba, laragu<l, Sao Ben" Natureza que' � a nossa,

gíd�o Volto]in.i, Geny Cos': t� gei-Sul,.Mafra e Join-, do home;n".
"

ta, Ademclr M· Silva;, A- vtlle" bem como um -'fe- .. Jaragtia E'stava .

e:(Íl 7°
lexandre Ko.ehler, Walde- sentí;lnte 'de Blulllenau' f�- lugar na distrtbuição -

; dg
mar 'S. Mö.Íaes, Vicent� zeram-se pre�ent�s

.

�s rCM aos 'ffiunicípíos:' Jq"
de Söti.za" Hetú.-ique

.

Pe- cl.ispu;tas, empolgando' a inviUe, Cr$ 863·.844;00; ,

'

dri. Luiz T. Martins, Hen-,' grande assjstência
. 5Iue Elumehau, Cr$ 638.60'l.1!iß;j

rique .·BOS3� é A�Zira :Mu- compar�.c�a 'aó Estadiq. tages, Cr�', 322;'701,00;' "

rara. Max WI1n,elm, resultando Brusque, Lr$. 174.Q61.0();
em que Mafra' alcançasse Florianópolis, Cr$ 172.
�2 vHórtas, ,Joinville, ·7; 762,00; Itajaí. Cr$ ,,141.'.
2 de Jo.açaha, 1 de São 114}00;. Jarag'lá' do· S1J,J;

.. ·Em 1958, Wolfgang .
Bent<:>, 1 de !3]umenau e 2 Cr$ 125;ZJ.O-,OO; Concór:'

, W�ege� Dir .. Preso da Ind. de Jaraguti do Sul. A e- diá:, Cr$ 122055,00;' Sß'ö
_e Com. W· 'VlE.ege S/A, quipe . especializada da Bento 'do Sul, �r$··93.144,
publicava edital de co.p- Conüssâó Münicipal de 00- e Criciúma. Cr:$ 92:693,

, vocação de AGE para 2.6 Esportes esteve. à, altura CO. Em éontrapartida e·
,-de abril Je .1948, para de- dá-missão, redundando em xistiam !lluni.cipios que
liberéli!�ão sob:e aprovação autentico sucesso· "participavam apenas com
do Bal"anço, eleiçãà do .. Visitav3.'1l seus família- quireras' '. Santa Rosa de
novo Cçms. Fisc-al e as·· res os Rev·· Pe. Sebastiã0.' lSmà, rece1)ia a menor

suntos de rnteresse da So- Demarchi 0- Frei Alido parcela _ Cr$ '286;21, se

ciedade. Rasá, b, que constituia lwido dé Itapema, Cr$
··0 :Clube Atlético Bae' niio só alegria das famlli-"281.00; Aquas MorIJ.as,
pendí convi,dêvcl Os ásso- as, como Inilni.festal�ão da Gr$ 289,00; Caropaba, Cr$
ciadös- ,para .0Grito de-- imprensa local que el�s 715,00; ,P�:;arras, ·Cr$ 841.

l' ,,' Cé).IIia,val, às :2.1, horas' do visitavam para dizer: da '00; Anítápolis" Cr$ 880,00Marechj11 DE:odoro 302 FonÉL 2�0181 '

':'ü;ia' Hd� fevereiro de 1948. satisfação de reotrnar ,à e Angelina, Cr$ 1.084,00,
__________�__----���------�_.�7'�;,�.c��',,' ���'�;�,������������--�--------------------.;. .. �-...':':'7

Jaragu4 do Sul Semana (lê 06 a 12lfev.1UfaS: -

CORREIO . DO POVO·._
Fundado/iO maio 1919. CGC 84.446.591/0001-34 ..

'

Diretor: Eugé�o V. SchmUcke! Jorn, Prof.DRT-SÇ
n.-129 e QiJi. de Empresa Jornalística n: 20. t...fêm-.
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográííco de S.
Cato Redator: Flávio J. Brugn&go/- ORT-SC n. 214/
84. Repórter: y.,óune' AoS. GonçalTet - DRT-SC, 09

, 219/84. ReQÇão AdminJsttação e PnbUddade: Rua ce
ronel Procópio Gomes de Oliveira, 09 290 -' eg;pos

.

tal. 19 ..;_ Fone 72-0091 - 89.2S0-1aragu' do S..l-8C

Impresso nas oficinas da Orgentracão
Contábil liA Comercial" S/C Ltdd.

Assinatura para Jaragu' ..do Sul Cz$ 800,00 \

OutraS cidade. " C�$ 1.100,00
Número I.Avulso •.••.• , ....•.....•.. .cz$ 20,00
N6mero Atrasado. ... . . • . . . . . . . . . .. Cz$ 25,00
/

Representantes credeadadOl:. Pereira de SouZa &Ci••
Ltda, Tábula Veíeúlos de Comunicação S/C Ltda. e 'Pro-
pal Pr,opaganda Repres.eotaçóés Ltda.

.

Elte Jomal é asaoclado a ADJORl/SC e -ABRAJORI.
.

t.=··==='=========-==--

; I Helojoaria- AV'ENIDA"
As mais finas IUles�· para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalh� :e artigos de ptataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmídt, 279 - Fone 72-Ó448

r«:FHO .

'.

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.
"

Programe bem as suas viagens de féfiãs e
'

recreação ' A "c8narlDho" coloca à su� d,is
poskã� Os �o�emos e confortáveis ônibus da sua

fTota. Veilha conveIS.ar conosco.

Áv. Mal. Deodoro, 98� _,.' ;Fone 7�.;.1422 '-.

Túbos
Tubos de PCV .(�letrbdutos), TubOS' de�, Concreto,

,t'ubos de polietlleno (mangueira preta). ' .

Fábricc.:: Rua JoinviIle, 1016 -:-
Fone 72·1101·,

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

�(,"ile 72-0066 """ Jaragu� do Sul_ S�
'
..

:.;

\ '

Lanznaster
l! HORA DE BRIL�AR

Jóias; rerógiQs, alianç'as e

presentes finos é com a r:OVé, -

"LANZNASTER
Marechal De.odoro, 391 _ Jar·3.guá .do Sul.'

Fot.o Los s
Fotografias ...: equipamentos de�lne

,

foto"_ som e.,video. �'

''(
..

,

-

,

PÁGINA. 1,1

liA História de nossa gen te não pódê ficer só na eeudads''.
O Passado só (> importante. se o' seu tem pó foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão do Itapocu
( .,'

. .. HA 40 ANOS

,

'. � .HÁ '30 ANOS,

,
,,.
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j'aragua aa' Sul - Semcu1a ãe aß a J27têv.l198S:

Ecke« , Deulsche »

LEITWORrr: "wIR SCHREIBEN EIN ,WEN�G
IN DEUTSCH. DAMIT DIE' ERERBTE MUlTER··
SPRACHE NICHT VERGESSENHEIT GERAE<T!"

- Die Relation -

-H,U M O R

.

CORREIO DO PoVO ��' ,.'-_. -��."'---���'-=

----�_ ..�����------------------

COLUNA' EVÀNG�LlCA
"

CULTOS NO DOMlNGO,
, (6-0 días antes da pásc�a},
às 8 e 19 horas, em por
tuguês.' CULTO DE, ,AJ?RE
SENTÀÇÄO: No culto das
19 h' de domingo, será a

presentado _
oücialmente

a - comunidade, o 'Pastor
Carlos Eduardo Müller
Bock, onde tollos são con. -

.vídados- CURSOS: de ba
tismo no dia 05 de - mar

. .ço, às 15 horaE' e de noi
vos 'nos dias 12 e 13 de

,-março,
.

começando, dia
12 às 17 horas. Inscrsções
e demals ínformações .

junto'a secretaria ou íons
n-0892. '

"

IGREJAS ISENTAS DO
IPVA
O deputado evangélico

Vanio de Oliveira, do.
PFl-SC, 'comunicou que
a partir. deste ano, todas -

as entidades religiosas
.
(igrejas) de oualquer de:,

c

nomínaç'o estarão iisen
HiS do .!PVA.. Esta no-:

vídade na lei que dispõe
sobre propriedade de veí
culos automotoras foi u

má proposição do parla-.
mentar. catarinenss.

'

Informe ParaQuial
.

PAROQUIA SÃO SEßASTIÃO "

, MENSAGEM:' "Os sínaís do Reínó". Jésus,' o

homem de Nazaré, -éverdadeíramente o Messias"
o' enviado pelo Pai. E o filho de Deus que veio

at� nós para dar uma Boa Notícia da parte de seu

Pai: O Reino chega quando a nossa .sociedade se

orgenízaa partir dos mais carentes quando se reno

va quando os oprímídos se sentem confortados. Ai
de nós, cristãos, se não formos o sinal do Reino. Ai

sede nós se não anunciarmos o Evangelho. "Ai de :

mim se-não transmitir a Boa Notícia a quem dela
esté.precísando". Qual BOg Nottcta!". Aquela que
<fá sentido à vida, aquela que experimentamos na

:

Intímídade.de Deus. Cuidadc com o profeta' taga
rela. Fala, grita e não transforme nada -. Sua voz

não vem do silêncio de Deus. Aterxcão ao profeta
que traz, a marca .da cruz em suas acões- Esse 40-
mem tem que ser escutado �seguido;

.
.

HOitARID DE MISSAS: Sàbado ( 06/2 1 às 19h
na Matriz, N·Sra. Aparecida, S.luiz' Gonzaga. S·
Judas Tadeu e S.' Fancisco; <20h SS.� Trindade e

20h30' S·Cristovã_o. Domingo, às, 7,9 e 19h na Ma

triz; 8h em S. Cruz e N Sra dcRosário e lOh em
S. Estevão.

.

Clímax
1.

�ag�'zine

"Meine Katze' ist krank". sagt Kurt zu seinem

FreuIid Otto. "was' hast dudeiner ,Katzt' damals
,

gegeben, als siakrank war?" -

- "Einen Loeffel Terpentin", sagt Otto-" '�

Vier' Tage spaeter treffen sich die beiden wie

der;
- "Ich habe meiner Katze Terpeutin gegeben",

sagt Kurt, "áber nun ist sie tot."
- "Meine auch", erwidert Otto.
Im Examen stellt den Professor die Frage;
- "Wie viele Inseln 'gibt es and der katharínen-.

zer Kueste, und wie reissen sie?
'

Die Antwort des Schuelers:
- �'Es gibt viele Inseln, unterr andere São Fran

cisco und Santa Catarina, und ich heiss€ Iensen".
Grossmutter fuehrt schon seit langem ein Hau

shallsbuch. Natuerlich tauchen immer wieder die

gleichen Ausgabeposten auf, wie Miete, Strom
Wassergeld Fleisch; Gemuese usw. Mit Scho-

'ener Regelmaessígkeít erscheint aber -auch Pos
ten: G W. w.

Als ích Grossmutter darauf ansprach, wollte,
sie nicht gleich' mit der Antwort. berausruecken- CURSOS:�Abertas as inscrições para: curso de
EridliCh erklaerte sir rnír.. wie wichtig dieser noivos, marcado para os dias-.05 e.06 de março;
Posten sei. Sie brauchte, ihn zum Ausgleich des dia 1;;, 'fevereiro, 14h,c�rso' de batismo, para pais
Saldos .arn Monatsende Die raetselhafte Abkuer- e. padrinhos. Estão abertas as inseri cões para
zug bedeute nichts anderes .als: "Gott, weiss

. crisma, pré-eucaristia e primeira eucaristia"
. woruer." ._--,,...-_:___� ":'-'�;.J:==:;:::::;:======-==j-�=;:;;�---"""':'----

ENCADERNADORA

TUDO PARA-NOIVAS.

MODA l\1ASCUlINA _ FEMININA E INFANTIL

, "

.' ,

Jaraguä do Sul _ Av .: Marechal Deodoro 2.60 _ Fone 72-0968

Guaramtrím �(Rua 28 de AszostQ, 1.334 ...: F:Jn(" 73-0259
'

-LIVROS • REVISTAS • NOTAS-FISCAIS.
•TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antiga Cyrus) ,

JARAGUÁ DO SUL-- SC

PÁGINA ,12 -

-IITER,M,OYEIS- ,

Intermediária' de .:

Imóveis Ltda.
. .)

IMOVEIS A VENDA

-1 casá e] 340m2, rua J. Pícolí, semi-acabada.-
I'

-1 apto. cl- 100ni2. Edifícío9Gardenia.
"J terreno cl 2.000m2. rua Venâncio S.- Porto.

, -1 terreno -c! 600m2, R. Joinvllle, frente asfalto .

.

,"1 terreno, 577m2, próximo' de<Loní-Mar. .

-1, casa alvenaria, 150m2,' R: Padre AloiSIO. Barra.

Ró João Píêcoli, 104 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul
, �

,

- ' !

r
I

, , AUTOM()VEL NOVO ESTÁ-DIFlClL tn ,

NOS TEMOS -CARROS usADOS EM ESTADO DE NOVO E PREÇO DE USADO
riSCORT/ 1986' _ Mar�on . Alcool· GOL BX!1985-� Prata

> .. .'

ESCORT/1986 _ Prata Aleool GOL EX/1984 __ Branco
ESCORT/1984 _ Branco Álcool GOL S/1983 .: Branco
DEL-REY GLl1984 _ Branco .Alceol PASSAT/1982 -� Cinza;
DEl-REY GLl1983 _ Verde Álcool PASSAT LS/1982 .; Bege
BELINA L11986 _ Ouro. Alcool PASSAT lS/l�80 __ Branco
,BEiJNA II U19B3.� Bege /

Alcool, VOLKS 1300 tilgSt...; 'Branco

�'\ �\L.

I
-

[IG- [1't.l'5""·"·6"'11"III. \ .

Av. Ma.1. Deodoro, nO '158 _ Jaraguá do Sul/Se. PO.es 72-1777. 72-1995 e 72-2614t

Alcool
-

Alcool
_
'Alcocl
Aleool
Alcool

·Gá:solina
.

Gasolina

...
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. "Iatogo .

e· Matllce· iniciall dlllingo a . decisão do callpeonatl
B6tafogo e Malvíce í- la equípe cruzmaltína-

niciam às 1'6 horas. deste A segunda parrtída de

��n:iingo, na Barra. do cisrva vai acontecer no

Rio Cerro, a decisão do dia � 14, no mesmo local e

título do Campeonato da horário, devendo para
1 a. Divisão do ano passa- ser campeã uma das e

do, com os mesmos joga- quipes sornai no mínimo
dores da epoca da,' para- , três- pontos e, para tanto;

lízacão face aos recursos poderá haver prorroga
que envolveram o próprio j;:.ão e a 'disputa pela co

Botaíogo 'e o Cruz de branca
'

de penalidades
Malta, face à inclusão máximas.

írregular .
de jogador pe- A Liga .determínou a

LRVB � lem, calenidario, à. temporada

o presidente João. Ba' circunda o Estádio Max
tista Prim, do Clube A- WilhelJi'/ iúrâ servir as

tlético Baepelldi, anunciou ativid�de's, JúdoÍsticas, ha- ,,'

a realiz�ção, este .. ano,. da, ja vista qúê' o espaço ho'
la Copá Baepepdl de Ju· j/e ocupadp, sob a arqui
Clô, . para él' qual' o clube bancada: é exíguo ante ó ' No depcllrtamento de tê- A Sociedade Esportiva
planeja. convirIa.r' agremi- crescimento da IÍlodalida- his de campo, �s inscri- e Recreativa F10resta, do

açõ�s' de Santcl. Catarina de. �ções con.tinuam. abertas . , baiJro' Ano Bom., da ci-
e de outros Estados com . na secretaria. O dade de t6rupá, durante

,
as . quais o Baependi man- Outra novidade do a-

-

Baependi acaba de con- assembléia rCilH:iada no

__________..-
tem relaciomirnento. Pre- zurra diz resp'eito a con- tratar o professor .

Rai- dia 24 de jimej·r:o, em

TORNO PARÀ XAXIM tende o Clube, igualmente, tratação' da professora Li- mundo, -'que juntamente sua sede, elegell a nova

Vendemos. Para tornear sediar etapa do CaI?peo- gia Braun Joaquim, ex- com o pTof�ssor Kiko -- diretana, fica,pdo' a sua

vasos de xaxiin, totalmen� na,to �stadual de Judô; -campeã estadual por Ja· hoje convalescendo �je consHtlliçâo, a seguintÊ(
te equipado, em estado Pnm mfOffl}OU que .

esta raguá dö' Sül, para minis'" interverlj;:ão cirúrgica - te- Presidente Valdjno Tecp
de novo. Tratar pelo Fone �lUtorizada a,

I

cot)ertura da trar cursos de. natação e r&o condições de melhor la, vice Aldo Gaedke, í9

12-1730. ; ,,;j..olllliarea exist�nte entre a -ar- treinar eqtüpes que irão . aténçl�r o grande: fluxq. Tésour'i:üro t.uiz·' SilviIlo
__________�_,._. quibahcada € o muro qu,e defender a Cidade nos di" de tenistas.

'

Floriani, 2° Té'soureiro
"

�------��-----------------------------�----�--�----------�--�------�� Pedro Paulo Blas, 19 Se
cretário Adolfo Lange, :2 o

Secretário Adernar Dörn
-e Diretor Espor-tivo Car
los Gilberto da ,Silva.,
Conselho Fiscal: Bruno
Gaedke, Cláudie dos San-'
tos, Fritz Enimann, IIdo
domar Hauffe e Atanil
Piaz.

.

A Liga Regtonal de '10-

libol e Basquetebol, se

gundo' o calendério ela'
,
borado p/ temporada, in

serido no calendário de

eventos esportivos, so

ciais e culturais do muni
cípio. tem prevista a' re

alização, de 11 a 27 de

maI\;:o, do Torneio de Ve-
.rão Adulto Masculino/Fé
rmrnno de Volibol; ,de
2 a 22 de maio, c Torneio

_ "Wolfgang "Weege" Fe
minina; �, de 6 a 29 'da

quele mês; o Torneio de

Inverno pare as categori
as inferiores: de· 9 de [u
lho a 28 de agosto, o

calendário .Ja LRVB pre-.
vê a realízasão do Cam
psonato Regional Adulto
M/Feminino; em outubro.
de .19 a 30, o Campeonato
Regional Inf�mtil e, de 18
a' 27 de novembro, '� Co'

pa Primavera de Volibol.
Na modc!lidade de bas

qu.eteboL no mês, de a

briL de 3 ti 26. o Torneio
Aberto Masculino/Femini
nO; em junho, de 3 a 26,
o Campeonato Regional'
Adulto M/F; de 2 Q 25 de
setembro,

_ Campeonato
Regional das' categori,as

cobrança de 'ingresso. a

Cz$ 50,00, somente para
homens .. A' arbítragem se

rá conhecída
/

momentos

antes do jogo, através de
sorteio entre Wílson Car
doso, Tíbérlo Stuy e Ri
cardo Nardt. C.OIn à pre
sença de diretores das
duas equipes,

da ta. Divisão destä tem
porada. Será um encontro

preliminar, para confiro

maçã? do Interesse, . haja
vísta que outro deve a
contecer antes do início
do certame, marcado para
6 0:4 13 de março, no

mais tardar. Estão . em

condições legaís de dis
putar a 1 � Divisão o Bo-

.' tafogo. Malvice, Cruz de
.

Malta, Américo, Alvora
da, Estreita, �Arweg, Grê
mio Caríbaklí e- Aliança,
de acordo com o presi
dente Waldemur Vieira.

REUNIÄO NO DIA 9

As 20 horas de terr;a
, feira, .dia 9, ínlcía na se·

de da Liga Jaraguaense
de Futebol, reunião com
os clubes ínteressados cm

Jélitl: ipar do Car tr.O[l/lf:_,
inferiores e de 4' a' 12 de

.

novembro, Copa, Primave-
ra de Basquete .

CALENDARIO ESCOLAR
Ö . calendário despoftí

va escolar, onde estarão A Divisão Municipal de
.

está iniciando a expedição
envolvidos os alunos da Esportes inicia às 14h30 de convites. para o S'Cl
região, marca para abril mín deste sábado. <día 6, Campeonato Munícípal. de
os 811s Jogos Escolares Re' o 19 Torneio Feminino -de .Bocha (oficíal). a ser" dís

gieneís-Iuvenil: junho, Jo- Futebol de Salão. 'em .putado nas, canchas da
gos Escolares Regionais disputa do Tróíeu Ivo Arsepum. no Agropecuä
Infantil e Passeie Ciclis- Konell/Reul Y Rodrigues" rio.. \ Dentre os melhores
tieo Semana do Meio Am' no Ginásio de . Esportes bochófílos ja Campeona·
biente; juiho.: 'reâlizõ;ção Artur Muller Até terça- to sairá a seleção para as

de competscões
.

de atle- 'feira, cinco equipes es- disputas dos Jogos Regio-
tismo mirim, infantil e� tavam inscritas, mas a n�is 'e Jogos Abertos.
juvenil; agosto, o Festí- definição 'do número de A equípe campeã levará
val do Folclore;., outuero participantes aconteceu um novilho e troféu e do

cross-country escolar. Ies- quinta-feira à noite, du- segundo ao uuarto colo
tival do canto

.

escolar e rante a reunião na Secre- cados suínos e troféus. O

Jogos Regionais . Mirim; taria de Educação, Cultu- melhor jogador receberá
. em 'novembro. 0 festival ra, Esporte é Turismo. a medalha de Honra ao

de gísnétíca escolar. De outra parle. a DME Mérito.

.No mês, de maio deve

DME inicia feminino de t de salã,o

Prim: ilcrelenlo ao, esporte no C. A. 8aep�ndi
;versos

_ campeona.tos e

competfçõ.�s ofic�ªis e, a

té mesmo, nos Jp'gos A'
bertos.

' ,.\

---
-

_.Lc
�/ . :::(�.

"��
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,

�� Ill--t--t-1
: :�:m::�1ÄRAGUA TURISMO
• Reserva de hotéis '

-' .

Agência.:�çte�Yiagens- .

Rua Epit� Pessoa.464�F�,�·i�77- Telex(0474)341
. JARAGUÁ DO SUF!'SA�tÀ ÇATARI�A ', ..

• Passagens aéreas
(nacionais e internacionais)

• Passagens rodoviárias

• locações de veículos .

• SerlÍiços de, passaportes

,( ,,,

- @.�>,��.....

.:��[�

.comêçar O 2° Campeona
to de .Sêníor (Veteranos'. .

i
I .

reinicia I
• I

. IreIROS. I
I
!

'Bolão

O Clube de Bolão 81,

presidido pelo desportis
ta Jaime Blank, reiniciou
oficialmente as suas a·

tivídades bolonistícas no

día 1<? de fevereiro e tem

para a temporada, como
uma de was princípaís

'

metas. trazer para Jara-
. guá do Sul o Campeonato
Estadual de Clubes, bola

pequena, provavelmente
no mês ele maio. 'O Clube,
afiliado. e Sociedade Ví
eírense. vem mantendo
contactos para a efetiva'

ção do objetive-

Também o selecionado
jaraguaense de bolão re

iniciou as atividades,' vi

sando es disputas dos Jo

gos Regionais e Jogos A

bertos de Santa Catarina
O comando técnico da se

leção, este ano, está con

fiadb
-.

a
'.Adernar Branden-

burg (Amba] e, a .coorde
nação da modalidade a In-

.

gomar Hornburg.
,

Floresta
di,retoria

PARANA

A Soci,�dade Paraná, da
Barra do Ribeirão Grande
do, NQrte, Nereú �am'6s ,

tem assem1)léia' à�' 8h30 de

,dfSfufngb, dia 7, para pres-
,

,
"" ", '

ta:ção de conta�; e eleição
na nova diretoria e con'

selho fiscal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;·;��ECRETO.N? ....
;

óiis8, A Câmara de Vereado- 'seja Único, não esteja sub-
Fixa:;c'Cpre90 da pavimentação à paralelepípedos. do .trecho, . ·res. 1i'liç-io'U· día 1° de=fe- locado' t!, que, os rendi-

·'que.' .especíüca. ,

'

.'
" ,

'

.. ' .
,�

, -- vereíro as atividades do 'melitose, ·dO·. prcpnetänoa
.

ALBANO MELCHERT; Pr,efeito' Munic�;p�b de Corupã nd' ano' Iegíslatívo, elegendo não exced-i a três salâri-
uso da ati:"íbúi!ção que lhe é conferida pelo ítem XXIX do <,:cÜgö 7·0 dt

' '. os membros das seis co- os mínimos. �

Lei Complementarn" 5 de 26,de novembro de 1975, e de conformidade missões técnicas internas', Na sessão de quarta-feio,
com o disposto na- Lei Municipal n? 358/79 de i9.03.79, encarregadas de dar os ra,· o líder do governo,

pareceres aos 'projetos-de- Almire Parias Filho, so
lei·e demaís atos. Como licitou a pavimentação'da
,era esperado, o PDS, jun- rua Joaquim Francisco de

.

to com Menel p Vegini, Paula, desde o entronca
que' estão sem partido, fez mente com a rua Maria
a maíona das comissões. Ubeléna da Silva, até o

em detrimento do PMDB, seu Iíscal. Solicitou tarn
qué- detem' o poder no 'bém, Q vereador a' implan
muníctpío, O Executivo tação de um parque in
já encammnou à Câma- Iantil e creche domiciliar
.ra, cinco projetos7tle-I�1, no Bairro J�ão Pessoa.'

'

um,.do�, quaís . isenta do, Enquãnto isso, novamen .

_
pagamento do imposto ',te, José Gilberto Menel é

.

predial urbano, os proprí- 'Orival Vegini. dirigiram
etários ,de .casas de

.

al- pesadas, rrftícas a
.' admí

venarra- madeira ou mís- ,. nistração munícípal, taxa
te. com até 120m2 de â- da de corrupta e neglí->
rea. desde 'que o imóvel gent-e.

.

Estado deBanta Catarína
Preíeítura- Munícípal de Corupé-

DECRETA
Art. 1° '_ Fica estabelecido que o preço ,pormetro quadrado referente
a pavímentação à paralelepípedos dos imóveis especificados' no edital
de custos n<!' ,01/88 de 03·02.88 será de Cz$ 500,00 (quinhentos cruza-

,dos) o, metro quadrado.
' j

,

Art. 29 .; Ö preço fixado no artigo anteríor obedecera ás modalídedes
de pagamento 'fi:lC;adas na ,.Lei Munícípal-n? 358i79.
Art. �'() _ 'Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação .re

vogadas
'.

as disposições em contrário.
'

\,

Prefeitura Municipal de Cqrupá,' 03 de fevereiro de 1988.·
c

." .

ALBANO MELCHERT Prefeito Munícípal'
/

Estado de Santa' Catarina
Prefeitura Municipal de Corupä .

,EI)ITAL DE ,CUSTOS N\l' Oi/a8
ALBANO ,MELCHBRT,. Prefeito Muníoípel de

"

Corupä, di
vulga pelo, presente Edital os custos relativos às·,obras, de pavímente
ção.à paralelepípedos da Rua, nO 16 GERMANO MAHNKfi, e esclarece.
que os valores abaixo espeeífícados constituem tributos estabelecidos

,

pelo código tríbutärío Municipal (Lei 255/73) e Lei Municipal n? 3581
79 de 19 de março de 1979, que. versam sobre a contribuição de me-.

Ihoría. e' qJie a'lt9cra: éli I;.eb Nf1,�'62 dé 28:.e2<6L 'que cria o calçamento das'
Ruas dá Cidade, Ê! <é äeVida' pot todos os proprietários dê imóveis be
neficiados por obras públicas.
a) - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS ,OBRA'S
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com .os cus-
tos abaixo éspecífícados:' .,

'

ELEMENTOS
-

1 - 'TERRAPLANAGEM
1.1 Regülarízação . e 'compactação

, da sub-leito '

6.351.03m2 17,50
2 - GALERIAS DE AGUAS PLUV[AIS'
2.1 Escavação de Valas'
2.2 Assentamento' de tubos
2.2.1 O 0,30
2.1.2' O 0,40
2.2.:)' Reaterro
1. 3 Caixas 'Coletoras .'

2 .3. 1 CA-1 'i� 30 unido 5.420;00
3 - PAYIMENTAÇÃO ,

3. 1 Assentamento e Rejuntamento 'I
.

.

do meio-fio 1.414 m 40,00
:-_l, 2 rrén�sporte e fornecimento de areia 1.590,80m3 2SO,00
3.3 Espalhamento da .... ...::� e dssen-

tamento do parálelepíp.edo (:;.009,50 ni2
4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAlS
4.1 Meio-fio 1.414 unid: 90,00,

,

.(.2 Paralelepípedos 24.(l.380 unid.' 6,00
4.3 Tubos' I,: l
4.3.1 O '0,30' r ' 168 unido 280,00
4.3.2,0 0,40" " 562 unid.· 340,00
TOTAL .

� 'r� ��" " ; .. , ......•......•..Cz$

"QUANTIDADE PR.'UNIT.: PR. ,'ToTAL

481,8Om3 . 14,00

,168 unido
562 unido
338,50m3'

110;00
'

130.00
50.,00

56.560,00
397.100,00

56,00 '3:)'6.532,<00
'

127.260,00
1.442�280,00

47.040,00
191.080,00 �.

3.004'.750,00

5. custo ''TbTA�; 'Cz$ :)'.004.750,00 (Tres milhões qUé'.t.fO mH se-le
centos e cinquenta cruzados). '

5. 1 área a pavíinentar, igua,l á. 6.009,50m2 (Seis mil ,:::tov� m0tros e cin
coenta. centlmetros quadrados).

5.2 Delhriitação do trecho beneficiado .

E beneficiada a Rua 'nr. '16 GERMANO MAHNKE, a partir do seu
iníCio no' entroncamento com a Rua Róberto Seidel 'até o seu' fi
nal, termi:Qé:lnnq no entroncamento com a BR-280..

5.3 Contribuição d'ß Melhoria
A contribúição de, melhoria será cobrada por proprif'Cidde. lev.an-

do-se em conta a testada dos �esmos. ,

F�RMULA: Testarla. do lote mul�iplicada por 1/3 da l3.rRllfa do leito
da Rua, mult,iplicado- pelo custq' do m�tro quadrado, igaal' custo tofal.
O recolhimentp .do tributo será diretamente ao tesoureim M::Jnicipal.

.

/'..
-

Prefeiturd Municipal de Corupá, 03 de
,

fevereiro de. 1988,

ALBANO' MELCHERT Prefeito :tvlunicipa,l

"lIplsli "_pte-diar" poderi' ser, isentl-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Corupä

EDITAL DE LANÇAMENTO NQ 01!88.'

, � Prefeitura Municipal de Corupä. divulga a

traves do presente edital os lançamentos refe
r�nte à pavimentação a paralelepípsdoj, da Rua
N° 16· GERMANO MAHNKE, de acordo com' o

E;d!tal de Custos N<? 01188 de 03 de fevereiro de
, ,1f}88, e o Decreto nP 03/88 de 03 de fevereiro' de
1988, sendo que os confrontantss fitam íaneados
de acordo com a relação anexa, ,a cobrança

r

será
efetuada par:� cada propriedade, a partir de ,01
de março de 1988. ," ," ,

,

Ot i Afönso Mahnke "105;23 352.615,00
02.Eggon João da Silva ': 56/jO 28.300,00

,

03..Ingobert. Eingrid '84,90 42.450.00
04.0svaldo e Valdtr Lindroht' 10\75

. :)'5�375,00
05-; Ermínio'Merettí '

, ,: 61,92 33.960,00
Oê .Lauro Auerhahn /- 79,24 '39,620,00

, 07. Ignácio Bunkowski
'

1 1,32
'

5.660,00
08.Mariano Kus'kows'kii 59,'43 29.715.00,
Og.Antonio Koch 42,45 21.225,00'
lO.Adular Althaus

,

'

58,01 29.005,00
11 .Ind- Com. de Roupas;

Mac-Mor Ltda .
< l76,02 88.010,00,

12-.Sonia E.M. HiUbrecht Evely
Moreira e Etvino CMoreüa HR 29

13.Amo Schünke 84.99
14iElfrida -$chünke

"

"99,05"
lS,.Jrsac ,MeÍlegaz�o Borges .c,', 6Ó,8,(
16. Alfredo Stiz

'

42A:5
17. Lourival Lawin 120,27
la.Adalberto Maia

•

5�.4:_)c
19�Maria Martins 5tj,60
20'. Amauri Martins

. _ 127,91
21.Aldo Sen 5!Ú1'b
22'.Amaldo Bernardes,,' 42,45
23'.Mário -Creuz

.'

4�A5
2-'LAdolar Weiss 42,45
25.Roberto' Hanemann ,5(.),GO
26.Fernando Jank.owski 443,55
27.Curt Linzmeyer 5LG4
28.JOlW, 'Tribes ." 51,64
29.Hethert Voigt 63·95
:>0 . �Villy �ehling 4.0AG
31.Gerhardt Voigt 84,90

'

32,André' Schewinski
, 214,79

33. J;3ertolino Alves 4245
34.Adolar Maia 70:15
35.Georg He_rnnann 183,95

, ,I'

89.145,00
42:495.00
49.525iOO ,,'

"30:420,00
21.225;00'
60·. .135.ÓO
29]"15,00
28.300,00
63.955,00
,28.300,00
21.225,00
21.225,00
21.225,ÓO
28·300,,00 ,

221.775,00
25.820:,00
25.820,00
31.915,00
20.230,00
'42·450.00
101·395,00
2r.225,00
35.375,00

p,<ifeitu,a_ Municipal de Cmupá, 03 de :::::��o I
de 19?8..

ALBANO MELCHERT
Prefeito<Münici:pal
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