
'CÓ�RCIO/BANCOS

o CDL de Jaraguä do
,

Sul decidiu; como nos ã

'nos passados.. não
•

abrir
, as lojas na quarta-tetra de
cinzas, no

.

período da

manhã, reabrindo somen

te às 13h30; permitindo,
assim, a participé'i�ão dos

íuncionérios no carnaval.
�

Os bancos estão fechados

segunda e, terça f eiras,
voltando a atender na

quarta, das 1211, às 16h

::''0. A Prefeitura também
somente íníciarã ativida
des normals na tarde de

-quß.rta-feiÍ'a. . Decretou

ponto facultativo. Jaraguä do soi-sc, de 13 a 19 de fevereiro de .1988. Ano 69 nf( 3.414 Cz$ 20,00

Com' o desfíle .prevísto de Turismo, promotora do

-para iniciar às 20 horas, _ evento, constou em seu I

na rua Reinoldo Rau. eri-' regulamen:!o um mínimo
tre a

.

Loja -Dísapel . e a de trinta integra�te!.' para
"rua Guilherme Weege, a- cada' bloco, que terá,' por

- -contece rieste sábado, dia extensão, meia' hora para
13, a primeu a etapa do desfilar perante o; públi
carnaval de rua de Jara- Co e à júri.

.

guá do Sul. A Secretaria Serão avaliados. para e-
,

Carta,al na rua' 'e nos' salões.
'

O samba �toma çonlá d'a, cidade'
'

.

'P,rod,ulo iàraguaense na' Antártica

------�--'-'-----�--'----��-�-

I, FM entra ou Itão no .ar·?

SAMAE - Parabéns pelo terceiro rese:r:vatório de água.
Ágora, cuidemos também do �taBocu.·

berão troféus; além da a- cionais como Baependí.
juda de custo para asIan- "Juventua, Beira' Rio. Bo-I -

tasias, cuja primeira par- taícgo, Doeting e Vitória,
cela já foi liberada. -têm uma programação va

riada até tença-feira, com
concursos de blocos é dê,
fanteslas. Em Cuaramírírà"
[Diana) e Cótupa'(Atiiado:'
res), idênticas pk-Qgiãmà> '.

ções foram' Idéalizadas:
'

NOs SALÕES

Q melhor do carnaval
acontecerá novamente r{�s
salões. Sociedades 'tradi-

CABINA DE TELEX

o Diretor -Regióhal da"

Einpresa B-rasileira de
Correios e Telégrafos, Fer
nando cilid.ei?à Bsstos, in
formou- quinta-feira '44ê
a ECT colocou a dispo
sição da -comunídadê ' ja-',-'
:çagu,aerise um novo' síste-
ma dé' comunicação: 'ca
bina pública de telex.

'\'Doravazyte a' população
de Jaraguã do Sul poderá'

.

transmitir suas mensagens:
,telex em poucos minutos
para o pa;(s e exterior, ,a
través dá nossa '{;ábúla.'<·
diz o Diretor Regional da .:

scrrsc.
. .

..- "_"_.

Policia 'Militar tem novo ,comando
melhores Companhias de
Polícia do Estadö" cujas
'obra,s do quertel devem ie,
nicíar logo, I

• A PM Objetiva, .desen
volver uma campanha de

conscientização do tränsí- '. '

.fo junto as escolas, reali-'
zando

.

também trabalho
para diminuir as bidcle-,'·
,tãs sobre as calçadas. ,a-

. lém de intensificar a "a

,ção ostensiva para evitar
a marginalidade e disci
plinar o· trânsito,

A8M ,cede computador ..para Jar,a'Doá. Pedro Ivo r8ceb�
Jaragúá do Sul será um

-CDL REUNIU-SE

o 10'Pelotão da 4a Cia
.de Polícia Militar, base
ado - em Jaraguá do Sul ,

tem novo comandante.
Assumiu o cargo no dia
4,

.

o 2° Ten, Rogério Luiz
Kumlehn. substit�indo' ao'
Cap. Anílson Nélson da
Silva. Defensor dá' inte-
.gração ,po1ída-comunida
,de, o Ten, Kumlehn tem

propostas para' a melho
ria do servicô de trânsito
e intenção de montar em

.Jaragué do Sul uma das

dos municípios contempla
dos pela Associação Bra-
"sileira de Municípios, com
um míerocomputedor. jun
tamente com uma impres-,
sora. monrtor e seis sis
temas 'de programação
um- dos quais de contabí- Na quinta-feira, lia '11,
Iídade e orçamento,

.

a- ,ci chefe- do Executivo Mu-daptãveís a Central de nícipal, o secretário 'Ivo'
Processamento de .Dados Konell re o. deputado A
da Prefeitura. A ABM ob- domar Duwe, foram rece
teve .os :fecursos necessä- bidos em znidiéncia pelorios através do Ministérjo g.overnador Pedrá Ivo,
do Planejamento, para au- quando Jaragúa dó Sul
xiliar a infoimatiza/yãö ratificou os pedidos' ,

jádas prefeituras", iniciada, formulados em diven;as' á
aqui, no .ano passado. Pa- was; bem como foi tra
ra tanto, por exigência da tadö sobre a priOrizaçãocessante, as funcionários da obra da no,Va rodoviá-,
municipais Renato Borto- ria, considerando. a neces
lini e ��nato Hinterholz sidaed premente de talo'
(Co.n�ab)J�dade ç Pessoul), . ora: pelo aumento" das
pan�lparao ,de 22 de fe- ,llinhas, três das .quais' in-
verelro a' 0-5 de março, terestaduaiS..'

,

'em Brasília, de "üm curso
ministrada pela IBM e no

retorno :deverão trazer' ós '

equipamentos, de acordo
com o prefeito Durval Va-.
sel:

ß R T A M ft EXp'osltores, CroniadQS
-

J.! Mdvlmentaçâo Industrial.
.,_. ,

- , .,.

o comércio- de Jaragué
do Sul estará fechado .na
manhã de quata-Ieira de

cinzas, decidiu o Clube de .

Diretores Lojistas, esta
semana. Na ocasião, o

presidente "Bruno Breitha
upt comentou o projeto
de urbanização di} área
-central propostú pela Pre
�feHura, qU,e agnldou os

cedelistas. Breithaupt, p'or
solicitação da Polícia CI
viL pediu Çlc; 10'as

. que
cQmercializam bicicletas
e çiclomotores; para que,
na: nota fiscal. escievâm
o número do quadro, pa ..

ra servir dê documento e

identificação Í1Q caso ' de
comproval�ão de. proprié-
d�e. ,.'

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

Ainda não existe, previsão pare a entrada
em iunciönamento da émissora de frequência
raodulada em .Iaragué do Sul, A Empresa !p ( 0-

muntcacâo Pérola do Vale Üda,' está aguardando
a aprova...ção de projeto de iU\?,talação da FM,

que encontra-se em íase de ,analise,. dev�ndo es

ter conclufda até o final de fevereiro. Junto ao

Dentel. em Brasilie- A concessão- 'foi liberada em
�

meados do .ano passado e a empresa' tem prazo .

de dois 'anos para colocar' no ar, sígnífícando
que até o final de 1989, corre _o prezo le�al.

"

A informação é do deputado Paulo Rober-
to Bauer um dos sócios da pérola do Vale. a'

'crest�ndÓ _que a potência da embsora �erá
.

de

I '5 mil watts, atingindo de FlorianópaHs a Rio 'çlo

I 'Sul. Curitiba e Porto União, com 'é:� antená l,ns-
, ta1ada junto as t0rres de, TV, apesar, da _negallva
da Prefeiura em ceder o local alegando o de

cteto de defesa ecológica que não perri1ite ins
talação de equipamentos com fins comerciais "

,

Bauer no entanto diz que a empresa buscara

seus direitos na ,�llsl:iça, O nomf' da FM de Jara·

guá "será conhecido através do c0l_lcl�r�o, de acor..

do 'com pretensão de seus propnetanos.:
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Jaraguá do Sul _ ',Semana de 13 a 19 de fevereiro de 1988.
,

CORREIO DO POVO

CARNAVAL (1)

o país' já vive sob, o

reinado de momo. Os bai

les carnavêléscos ,)inicia
ram-se na noite de sex

ta-feire. dia 12, contínu

'ando " qté tarça-Ieira nas

principais socíedädes e

clubes da região. O Bae-
,

pendi abriu com a "Noi

te Azul e Branca" 'e ner

te säbadó. 'realiza 'con
curso Ie melhor bloco e

Ianiasie : individual. en
cerrando sua programação
"na terça-feira, com seis

,

hor�s.
- CARNAyAL (2) ,

O Beira Rio promove
domingo, dia 14" o Grito
de Carnaval e na -segun
da-feira, o Concurso de

Blocos. sempre às 22 ho-:

ras. Para a garotada, caro

naval infantil no Beira.

, ,RiO no domingo e no Ba

ependí na terça·feira,' as

15 horas, I!ranqueado aos

filhos dos associados. A

nimação das noitadas se·
rá da Banda Verão Tropi·
cal, 'de Jtajaí, com a realí
zação de Beto, Promoções.
CARNAVAL (3)

No Juventus, neste sá
bado, concu-rso melhor
bloco de Iantasías,

-

con

tinuando a íolia no
' do

mingo e terça-feira, ' com

a 1 Banda, Carnavalesca
Cruzeiro. O carnaval" de

salão estará quente tam

bém no Botaíogo, .Vitória
,

e Doering, assim como no

Diana ,(Guaramirim) ') e' I
Atiradores (Corupé). As

opções pera quem quiser
pular carnaval nos salões,
são inúmeras.

CARNAVAL t4b.
.'

. "",\\
Nâ rua, o carnã�al a-

contece neste sábado, a

partir das 20 lioras, com

o désííle e concurso dos

melhores blocos- de cu]o

júri a coluna participará,
julgando o item comuni

cação. Os resultildos se
rão anunciados terça·äe.i
ra à tarde e à noite os

blocõs voltam para a Reí

notdo Rau, cujo encerra

mento será com a 'Escola
de Samba Unídos de São

João, de Itajai, que virá

com 250 'Ugur-antes e 80

bateristas. Não leixe le
I

comparecer.

& Inf()rmações
.. Assumem no inicio de

março, como juizes de

direito da
-

Comarca de

Jaraguâ , <lo Sul, os Drs. I.

ríneu. Bíanchl, ' na 2� Va

ra e Carlos Alberto da

Rocha. na 1 � Vara.' Eles
vêm removidos .das Co

marcas de Xaxim e Canoí
nhas. Boas vindas L

Neste sábado, dia 13, na
Matriz, o casamento" de
"Lauro Jung/Leonída De
retti às 16h; Claudinei

Nesi/Mari1Íice Maxime às
1 7h 15 e Rogério Longo J
Gertrudes Bberhardt, às
18 horas.. .

..Em' Guaramlrp, dias
12 e 13 de ,março,' a Pes
ta doa Igreja Santos An

jos, do Bairro Avaí. Na
vizinha cidade, a .Socíeda
dé Diana vai promover a

amplíação e reforma da
sua sede social.-
. -No eine Jaraguá, dia 1.3
a 18 de fevereiro, às 20h
15, ,'A Maldição, dê Sa
mantha", 'censura 18 a

nos. A partir' do dia, 20,
'�Os Fantasmas Trapa
lhões", .b maís povo fil
me dos formidáveis hu-

,

maristas. ,'.,' .

.. De Araruna, Paraná, Pe.
Si1lvio Salgado, ex-vigá
rio auxiliar da Pa�ó'quia
São Sebastião envia caro _

tão cumprímentando o CP
e remete alentado artigo,
que publicaremos em

data opörtunídade. Agra
decemos!. �
.. Recebemos o bem fei

to e impresso informati-'
vo "O Tecelão". da Jara
guá Fabril. com inúmeras:
novidades, inclusive os

'nelVOS lançamentos de
toalhas e cortinas. 'Bola
branca e continuem

-

fír
mes· '

'Chegando a redação' o

"Jornalzin' de Letras", do

colega Domzete Rosa, .de
Bambuí, Minas Gerais, a

quem tivemos o prazer de
conhecer

'

no Congresso
dos Jornais do Interior,
em Gramãdo. Avante!
.. Será de 15 a 17 de a

bril, no Teatro Carlos Go
mes, em Blumenau. a 27a
Conferéncía Distrital de

Rotary. 0.465· - A propó-.
sito, .quarta-feira, o R.C

•. ,1-Jaraguá do Sul. acertou
em Corupá a data da fun-

dação -do clube corupaen- ,I

'Mamãe

. J61as, relógios, pulseiras", anéis,' alianças,
i pratirla, arUgos em, ouro e tudo o mals para
pr�tes Da

.'

"

se. I
.- . Troca Idale neste .día
13, a Sra.' Hllda Jurk,//.
Engenbeiro Carlos Dieter
Wer�ér e esposa Rosan-
gela., de Corupá. seguem
para um giro à Europa.! /
Reímundo-Cerda Güths re

cebem a bênção hoje pe
los, 25 anos de casamento.
.. Assumiu dia 4 o coman

do do 1 ° Pelotão da -'ia
Cía do 89 BPM em Jare
guá do Sul, o 2° Tenente
Rogério. Luiz; Kumlehn, a

quem- cumprimentamos e

desejando sucesso tanto'
.para o comando 'como pa
ra os comandados da PM
local.

,

'

.. Em ,Jolnv1lle. no 629 BI,
�

.

PAGINA 02

o "nosso Batalhão" tem
!tambéin novo' comandan
te. É o CeI. Edgar.d Luíz
da Cunha França, 'que
assumiu 'o posto do Cel.
Ariel.

..

CClrin!)Ç)so
.-

'A ROUPA INFANTIL·

A loja "ideal para a moda, requtntada de seus

pnnpolhos.

Avenida Getúlio Vargas, 91
-t- Jaiagu� do SuÍ

Móveis'
"

e na

"

,

MILLON

LIONS·� CORUPA

o operoso Lions Clube
de Corupá desenvolvendc
nove campanha, desta fe�
ta para sensrbilízar as

autoridades responsáveis
para a desobstrução . da
barreira na BR-280, en
tre Jaraguá do Sul e 'Co
rupä- É altamente legíti
mo o pleito, no qual to'.'

des devemos nos engajar.
A campanha tem a soli-

,I

lariedade e o apoio da co-

luna. Já está na hora de
se respeitar melhor a co

munidade corupaense, pra
tícamente isolada por _ViR
t-érrea.

-

Relojoaria
.

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9
·Iyenida

João�, .'Maria

Coruja
Seus filhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamle" Coruja «) castelo de seu relzlDho e
sua prlncestDh�. Enxovais para, bebê, '. roupas in
fanto-juvenis.

.

perfumes, bijouterlas, artigos para
. presentes, :)

,

Rua Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-1)695 . I

-'I

Tuao' a preço de fábrica-
<,

",
.

� .�\ J:;;� -7.:'. ,.

Rua: 1IíJ�ãct �dÓ' Rio Branco, 72 _ Fone 72·2467
"

,,'
• � .,-"", _c, . ,I .'

1 '

I

O ponto elegante de vestir bem os seus pím
is, Agora na Marechal Deodoro 8 t 9, a sua'
'a, sempre Com as últimas novidades.

Para, todas as ocasiões, jóias' e relógios. dá
'

SEMPRE O MELIrOR PRESENTE
Mar�chal ,loriano 29 _ Fone' 72 1911

---- .=====================-=-

I.· Dr. Valter· Germano· Behrens·
I
!

':IRURGIÄO DENTISTA

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 184·

CRO-2446

.I

RELÓGIOS
!lo PRESENTES

Fone 72-0209' _ .Jaraguá do Sul

AD'VOGADOS"

R ... J.

Comercial

Pereira� Oliveira
lauro . Pereira ', Oiiveira

R· Walter Marquardt, :)'56.-,- fóne (Res.) --: 72·2194
Jaraguá do Sul.

( ,

Clvll 'Crlminal Trabalhista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jàraguä . elo Sul

,)

Escola
..

de Brte da .SCIR' re:abre.matrlculas e contraia docêntes·
(Fone 72-2477)., localizada viÚ�;'/Ölerie SIumÍnsky , tre. O maestro Melara ao'

na rua Amazonas, com.
\' Mai'cê'sé, Siebartb' e Cj o- " certou com a entidade o'

entrada ao lado da Para: vanni ,;r�Illpo,',de ;S. Bento, trabalho integral durante
fusos Ewald., O' ano Ie- do Sul; Maria 'Aparecida' três dias da semana. E
tivo inicia-se no dia 'Jq Ventura. de Florianópolis; para.icobrír o déficit men
doe marçox, I Mônica Meier, de Curiti-, sal, hoje em Cz$ 81.157;00
O corpo docente da Es- ba e, ainda Neuza Stange, de acordo com Her-

cola é dos mais gabarríta-: Eunice Barbosa Adrían
dos, figurando Elísa Hen- , Mara Fischer, Vânia, Pi-

S
'

níng. Aldo José Gumz, tu-. ilho e VanizeKreg; .de Ja- enai, oferece cursos à comunida�e]iz Fernando .Melara ,e, raguá do SuL : \
,

'Voldis Sprogis, de Joín-
'

O Centro de Treinamento. do Senaí de Jaraguä do :�,

!", �scola .de Arte, está, Sul encerrou nesta sexta-feira, dia 12/ as' ínscri'ções "

,C,MI d:uplica O sentido, d, a" G.W""" een,e".' oflClallzada junto ao Co�- .para os cursos operacionais ele desenho técnico me-
9 selho Estalual de Educa- '

cênico, ajustador jnecêníco. leitura e interpretação dé
A Comissão Municipal,' nardo Dornbusch, assim .ção. e a SêARregistTada desenho, torneiro mecânico, costureira índustrial e e-

'

de Transito' aprovou es-
..,

que concluído .o tu{aÚa-' no Ministério dé;l C_:ultura, Ietrecísta índustrial, este último destinãdo somente a
ta semana, a implantação "mento. bem como na rua ,po�t�nto" ,B:pta, a �eceber, queles que já tenham 'frequentado outros 'curs�s' de"
de sentido duplo na rua João Planinscheck. .para \ os, beneficios f�scals ,da ,eletricidade ou possuam experiência c dentro da área,

,GuHherm€ We,ege, no
: inibir a velocidade. -Nas LeI 'Sarn�y_' J-l0Je, 39. alu- nas' empresas. O teste de seleção .estã .marcedo J>ara o :

.trecho entre a Reinoldo escolas, já no início do nos .parücípam da pintu- dia 18 de fevereiro, no CT-SENAI. '
,,' � +

o

Rau e a Marechal Deodo- ano letivo, será encetada "ta, 10 na expressão cor- Através de contactos mantidos com o SENAI/CE�:'"
'ro, atendendo" príncípal-i campanha estimulando o parar", 155 na escola de TIQT - Centro de 'Tecnologia da Jndustría Ouímíca e

mente a uma teivindica- uS,Q da ciclovia e, coíbin- música, 45" voca�istas a- ��xtil;, o Centro' de Treinamento de Jaraguá do Sul,
_

,,:;ão dos profissionais da do o trânsito de bicicletas dultos. 50 vocalistas in- através do CETIQT, vai realizar dois cursos' der mecánt- "

área da saúde, haja. vísta sobre as ca_;adas. O tr_a-- fantis, 25 participantes �a ca de rnäquíne de costura ,industrial, que serão .mínís-:
"

que virá Iacilitar e cele- balho de orientação ca- orq�estra e �8 ,nÇl." teor�a trados no Senaí. de 18 de fevereiro a 11 de mareo.:
brar a locomoção para o berä .a Polícia Militar. musícal- .totalizando 363 Os cursos abrangerão todos os tipos de máquinas de '

Hospital São José. As de- O relatório dos acíden- pessoas envolvidas direta- costura empregados 'nas indústrias, visando, assim, a� ':�.

mais ruas - Domingos da, 'tes de trânsito, no mês de mente 110 aprendizado das tendei uma, grande necessidade deste profissional :lléi "

Nova, João Píccoli e Ca- dezembro, da' Delegacia diversas manífestações ar- região. As inscrições são gratuitas. no Senai 'local.,'
'

_

tístíca oferecidas pelabo Harry Hadlich ... per- de Polícia da Comarca, a' , '

'A seARi '

"

'

manecerão com os mes- ponta a' ocorrência de " 28. , C h b
·

"

,

'

"

mos sentidos. acidentes sem vitimas e O 'presidente Ralf lIer-, O � Ilscreve para 8, cas,a
-

pro,pr,"il, ..

::

A CMT, após estudos, 13 com vítimas. Ern janei- .mann. informou que vai

concluiu pela construção ro, foram 21 sem vítimas ser intensificada a' cadei- _,
Abrem-se no día 23, na Prefeitura' Municipal, ,a�

,

de ondulações transver- e 4 acidentes com vítim�s Ta Ie mÚSÍca Ie "câmara': insCrições aos interessé)dos em eandidatar-se a cômpra,
sais (lombadas) na rua Ber- inclusi:ve uma fatal. para o ingresso na orques" de c�sa própria, atrav�s do Si.stema Finönceiro (la Hà�'

. !
"

'

,','. bitàção, cuja' re,nda familiar situe-se entre 1 e 10 sa-

"-Criada a aSSOCiação doe pesQursa' e estudo, s" s'ala.r"lioalS·' lários míriir.(lQs (máximo Cz$ 52,500..00). O cadastro se-
'

,

'
_

'"

Tá feito dur�nte b horário de expediente, A partir do,'
Novidades na adminis- vice-c;o�rdenéidor' é Afon" vos e metas da A.ssocia-

término das" in_scrjr,;pes, com duração de duas sema;� ",

tração salarial de Jara- 80 Bortolini 'da Weg:- ção, segúrída-'feitá,_, du- ·nas, a Cohab iniciará o processo de catalogação dOs'
guá. Foi criada na cida- A partir ,de févereiro, a rante a relmiãQc cl$]. Asso- j�tere.'3sados de a�ordo com as fa�xas de renda, baja
de a APERJ (Associação e,Qtidáde estará promoven,: ciê�:;ão CQmerciàl'e I.ndus-

VIsta que a metragem das medidas, agora, variam de

de Pesquisas e Estudos de' do sua primeiIê� pesquisa trial, juntament� 'com' o' aco�dô cOIll o rendiment,o dp mutu.ário. '

Rerrninerqj:;ão de· Jaraguá empresarial, a quai abran- presidente dá A"ssocÍélçõ,o,'. N t dI'
','

"

,

.

es a' mo a ida�e, e contratada: empreheira,�que"ad-
do Sul), a qual é compos- gerá todo o muniCípio, de dos Admiwstradores

-

de qmre o !err,eno, da-lhe Cl infra-estrutura necess�da; COris"
ta nOT adrtünist-racores de Jaraguá do Sul e circun- P'essóat Mauro- A'ugusto ",

t "t
. /

!"'. 'rol e pos enormente repasa as obras a Cohab, qUe as
carg'os' e salários d@vá-vizirinos,TTata-sedeumaMinelli.Esta AS,soe,iaç'�o, d, ven ,era, seguhdo das: exi'gências,

,

, rias empreEas e tem como associação abe'rta, onde· que formou', grupos seto- '

,

objeto a a,:1ualização ' poderp· pa�tidpar ,admi-" riais, ligados ii sal(\lrios; se- 'Exp'I'mov'lai reu'oe movei-
.' -

..

comtante da pratica sa, nistrador.eS' de sglários de" gurança e treinamen:tq" ,,:' li
," ,

,

'

elros: larçu,<
larial ,adotada pelas em- todas as' empresas inferes' peverá alterar a sua deno-

U
-,

'.
-

. .

"

presas da regiãq:', A co- sadas. c!Çl ,região, minarão para Centro Ja- -

_ l!;l evento q�e, ha t�es anos, mobIhza o J)arque,
ordenadora é a �ra, Elisa- A coordepadora da ,�- rag�aense ,de Recur�qs l�dust>n�l mc;>veleuo de.. Sa? ,Bento do Sq], Rio. Negri-
beth Hass (Mansol) e o PERJ' explanou os ob'eh- HUID(;lnqs. n, o, Ca�pa Aleg.re. � çorupa} em Sant� Cüanna, ,a-

, " lem de t<><i0 o setor, mstalado no, Pa:çana, a EXPOMO- ','

VEL�� III:F�irä da Inqústr'iq_ de Móveis do Sul" mo�
vimenta ,'os empiesãi-ips ê' .incrementa as Perepctiva� f.,'

�e"uma recuperação,em 8,8 ..Apesar dd crise, c,ujos re
dexos se r�fletem numq participação men�r da indús'"
lria ,mo,veleúa de ,São :Bento do, SUl, comparativamen-'
le a: IT E:x:pomoyel. praticamente todas as grandes in�
-dústt!� de, Santa,Catarina estarão resentes no evento
que se Í'e�li�ará" dé, 11 a 20 çle ma��o, no Centro de
Exposições de Cur�tib�, no Parque Barigui: _

A Escola de Arte da
'

SocIedade, Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul re
abriu as matrículas pare
o corrente ano, para -o

preenchimento de vagas'
aos cursos de piano, vio

líno, violoncelo,' violão,'
. flauta e sopros-metais. O
atendimento é das i4 às
19 horas. de segundas às
sextas-feiras, na SCAR

mann. ii SCAR vãi- recor- ,

I , ,

rer as é1npréS;6s e outros

órgãos, "cuja cón,tribüi�ão
poderá 'ser abatida do-ím
posto de renda, segundo:
o que faculta.' a Lei Sar..,

ney, ' ..

.�-----__;.. ..:.;.-::....

GinásUca -,' jn,vens ,'e senhoras" '�. ,

•

.- _I'
•

, •

, ,,/;
•

�.

De segundas às quliitas...;felras

�ORAIVOS: 2�s feiras das 19 às 20 ho:ças,·,�,..3\·
, �!,s 5�,s fe�ras, ,das 15h45���li6h45: U�S/1'1'13G,�,ä\

, !8h30 e, das 19 às 20 tt�iâi� .. t...." �::�' � l
. ocal: saJ� ao .lado, d_o 'Ctlflg1.Q,;H,0Ian ir>!�;<?�çuf' ��:+Ilh& dé;l FIgueua). com i'", professora,Ro�rre"

"

a

;aia Pereira.... F�m� 12j_�351. '.' .�,

,

, '

Rua 7 dr. Setembro, 525, Fone (0473) 225475
,

Blumenau, SC '

'.,. . "
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Jar�g�á'dÕ:'Sul _ ,�emana' de 13 a 19 de fevêreiro .'(ie '1988.

,'Iela.as .

de Casa.enlos
. CORREIO 00 povo

_"_"_._._"_.� '.._
..

__",1--.
. pAGINA '. 04 .

NASCIMENTOS· ANIVERSARIANTES' .' Milton Guimaries e Stl
via Luqueta, -

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar financeíro, na
tural de Palotína.jParanä,
domícíüado e residente
na.Rua Brich Aben.: Vi-
la Lenzí. nesta eidade, fi
lho de Izidoro Guimarães
e

-

Alzira de Souza Gui
marães. Ela, brasíleíre..
solteira, Industriãrla, ': na
tural de Curitiba, Paraná,
domiciliada e residente
na Rua Antonio Stanis
lau Ayroso, 112, nesta cí- , ;

dade, Iilha de Augustinho
Luqueta e Rosalina. Rosa.

MAltOOT ADBLIA GRUBBA LBHMANN. Ofid� do R"-
.

Dia 18 de ja�iro
'

Fazem anos hoje: 13
.

tro Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jaragui do Sul. ßs.-
Nayra. filha Alzídío .(!. sra. Justina Bertoli, Sr. f:do de Santa, CatariDa. Bcuil, faz labor que Çömpareceram em

solete) Ké;lth . Ana Mana, Adem.ir Fodi, Sr· Ricardo Cartório aibiDdo c» documentOI aiaide» pela íeí, a fim de se

filha Mariolandó (Eliane) Gumz (Rio do Sul), Sra- habilitarem Para CUIl'. OI aeauiata: .

,

R Erica Horst GOIljyalves, Edital 15:928 de
.

02.02.88. filho de Arthur Bervig eD�:a22 de janeiro Sr. Fernando Bl_?Sife'ld,. Volnel' Varela é Marllse' Leonida Laub Bervig. E.

EUsange1a Lulsa.: filha Sra. Sibila Narloch,.· Sra. Bruéh le, brasileira, solteira. coso

Eva!ldro (Jocelei) Rope- �mííia Hilb.ert Riztinann Ele brasileiro. solteiro, tureíra. natural de Rio .d?
lato. Joínvílle- Sra- Hilda .Ba- operário, 'natural de Ata· Sul.. neste �stado, domící-
Dia 23 de janeiro

,
ade. Sr. Eugenio Soares. 1anta , neste Estado, do- liada e residente em Es-

'Carla Celína. filha Jose Pereira, .Marcos Krause miciliado e residente na trada Itapocusínho. neste

-Carlos.. (Zanete) Rosa. Júnior, Irene Rosá, R?seli Rua' Corupé. 91,' em Vila . distrito. filha de Frey�un-
. Dia 27 de Janeiro

.' Harmel. Janete Terezmha Nova. neste distrito. filho do Reinke e Edla Reínke.
JuÜze filha júlio César Pellis: t , .'

•

de Carlino Soares Varela Edital 15.Ç)32 de 05.02.88.
(Máfia do Carmo) . Jahn- Día 14 d� fever.eiro e -Terezmha SchelleJ Va·

.

Antonio PeliSblno. Fllho
ke: Mariléia, filha Lau- Sr. Marcos Krause, Ta-. rela Ela .brasíletra- sol-'e Lucia Maria dos Santos
re�tirio' (Resani) dos San- mara Regina _ I,.o;mba,rdi. tetra. costureira .natural . Wéstphal.· ..

"
Edital ·15.936 de 0.9.02.88.r

tos:' Joelma. Iilha.. Mârío Marcos César ,Meldola. de Massaranduba, neste Ele, brasileiro. solteiro. Víhnar Flohr e Anallee
(Deolinda) Nunes. Marl\ Urb'anSklt.. ·iCris�ina

.
Estado, ríomicílíada e re- eletricista, natural' de Pinto.

Dia 28 de janeiro Mçmnes., sidente .na Rua Corupâ, Corupá, neste Estado,do? Ele, brasileiro, solteiro.
Tattane R�gina, f�lha Val-

_

Dia 15 de fevereiro 91. em Vila Nova, neste miciliado e resigente na almoxarífe. natural de Ja.
dir "(Ines) PeUis; Gabrie· Sr. Heínz Blosíeld, .' Sr. Ar· distrito, filha de Herbert Rua Paulo Kraemer, 214, raguá do Sul, domícflíado
Ia, filha Pedro' Paulo (Al" tur Vasel. Sra. Sítvia" Bruch 'e Norma' Hochstein em Agua Verde. 'neste

e residente na Rua 331.
fa) Pamplona-

.. -
.

Thornsen (Blumenaul- Sr, . Bruch
-

distrito, filho- de Antonio nr.· 268, '

em Jaragué-Es-Dia 29 de janeiro
'

Mário' Vi.tório· Rasswei- Edital 15.929 de 9:)'·02.88. Fel1sbino e Rosa de Mi- querdo, neste distrito, fi.,
Edipo -Díego- filho Egón ,ler, sre, Lourdes Bellet! Adenor Hanemann e EI·" randa. Felisbin('). Ela, bra- lho de Veno Flohr e . AI
(Wafy) . En-gel;. .Prtscíle- Pedn: Srta. Martilise Eu· mira Zlehlsdorli" sil'êira, solteira, comerei- felina Grossklags Flohr .

.

filha. Alceu. (Jucilene) nice Fritzke. Sr.' Artur Ele, brasileiro, solteiro, ári�, natural de Itajaí. Ela. brasileira,' solteira,Schreiber; Jonathan, fi- Vase}. Clenio Veiga, Lau- vendedor, 'natural de Ja- neste Estado,' doriüciliada do lar; natural de' Barão.lho Heleie (Maria Solan- ro de 'Souza" Abílío Her· raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Paulo de Cotegipé. Rio Grande'
ge}- Ferreira; Leandro. fi· culano : André, Mário Nu- e residente na Rua Ber- Kraemer. 214. em Ag�a do Sul.' domiciliada e re-
lho Valmör (Maria Lour" nes. Jair pallaböna, ,tha Weege, ,585, nesta Veräe, neste distdto, \fi·' si·c;lente nd Rua 3�'1. nr. _

des) Piccoli. Dia 16 de .feveleir«;>· cidade. 'filho de Walter lha 'de Mana Joana West�
,

268, em Jar,aguá-Esquerdo.Dia .30 de janeiro. ./ Sr. Sérgio Alberto Mar·. Haneniann ' e, A)zira Ko· pha!. - .,', neste distritQ, filha de Al,Tatiane, filha Lauro' �Me· tins, Sr. AírtoIi Fernando neH Hanemànn. tola, bra· Edital 15.93:> de 05.02.88. cides Pinto (� Amália Pri-
lita), Bast. Ramos. Sra. Eriça Hens· sileita, solteira, operária, Alt,lr Antunes -e Ed�lene ori Pinto:.

'

Dia 31 de janeiro cl\el Fagundes. Sr. ,Henri· rÍatunil de Jaraguá do 5úl, Kre,s
. ,TIago Felipe,,-, fill10 H,Há. que Funke, Sr.· Luiz Bel- domiciliada e'residente na' Ele.' brasneiro,� soIteuo,

rio (Márcia) Trapp; An� leti (Compá). Elenir _M. -,Rua Bertha . Weége, 618, operário, natural. de Ab·

I ORAÇÄO AO ESPIRI1'Oderson Clayton, filho Wal· C. Rawietsch, Júlia :SOos,. nesta cidade, filha de Rolf doli Bati,sta, neste Estado,
.

. SANTO _

ter· (Iris} -Krüger; Carlos. Isaura Ullerl Aluísio Gar·' E'rvino Alvino Ziehlsdorff dômiciliàrllJ e residente na .

EspírIto -Santo, vós quefilho Udo (R9�erpéri) Neu· cia da Silva..Vitor Sardo.. e Hertha Ziéhlsdorff. Ruq' Carlos Eggerr 45,
me I e.sc1areceis tudo.'mann. Dia' 1"1 de fever:eiro.

.

Edital 15.9.30 de 03.02.88. nesta cidade, filho de An-
q1,lê iluminais todos osDia 01 de fevereiro Sra. Elfrida Karger Nico·" Rubens Antônio Tepassé e

. tônio Antunes e Lenir càminhos, pará que euSabrina Sinara, filha. De· lini '(Curitibà). Sr, Dónato Nadlma Suely Mahfud Antunes.. Ela, brasileira, atinjá a felicidade. Vósnis (Lilianef Köpeaki; 'A· Frieclel, " Sra', Dirce Fun· Ele, 'brasiieiro, solteiro, solt�ira, operária, ,natural .

qu.e me dás o dom divV
na Amália, filha. Ubiraja· ke Rtbeiro. (S. Paulo), Al· caldeiro,' naturál de GUé�·. de laräguá do Sul, domi·.

no de ,.perdoar e esque.ni (Nadir) de $á; . Kelen cides Krenke. . Orlando' ramirim,
.

neste Estado, do· ci1iáda e residente na R.
cer. o mal que me fa.Fabiane. filhª. A}gacir (Te- 'Stein, . Júrema

.

Maria B�; -miciliado e· residente na Bemáido Dornb�sch, 1.
zem, quero neste. curtorezinha)' Hofímann. ber. Rua, Prof. Ürbano -Teixei· 645, 'nesta cidade, !filha diálogo agradecer· vosOla 02 de fevereJro Dia 18 de fevereiro ra da Fonseca, 549. em de·Reinoido KreiS e Ali· por' tudo e confirmarCarlos Éduà.rdo. filho· AI- Sra. Rosemary Voigt Km- Guaramirim.-· neste Esta· da' Volkmann,Kreis. mais uma ve2: que j�.'cir (Í'ai1iä) Pradi; Dayvid eger., JÜrgen· Georg Her· do, ·'filho de Rudolfo ·Ber· Edit�i 15.934 de 05:02.88.
mais quero separar.meWillian, filho I.:oreno. mann, Anderson. Couti- nardo Maria Tepassé e Ogenlr BaTum e Laura

. de vós por maiores que'(Marlene) Bl!lehm:uell�r '] nho Müller, Roseli Hele· Rosa Safarrefli Tepa�é. Oeschler.
. sejam as atenções. n:ta•.Ana· Lúcia, filha.' Jose na Tajes·,. José Cé!;lar Ber· Ela.' brasileira, solteira, Ele, brasikiro. solteiro,__ teriais. Pe�o contrário,(MarlyY da. Silva.

.

nardes, Jpão Fooi. Arlin· do lar; natllral de- Toledo•. industriário. natural de
quero tudo fazer emDia. 03 de fE'verelro do Töwe, Margalis� Töwe, Paraná, 10miciliada e� re· Màssaranduba, neste Es·'
prol da humarndade pá.Rafael Diego. filho Valdir Simone Cristine. Krause, sid'ente na Rua.' digo, na 'Jado; domiciliádo e resi·
ra que 'possa merecer-a(Ruth) ZapE'lla;' Máikon Sra. Jurema· Xavier Fis- Avenida Getúlio Vargas. dent� nà Rua Uruguai;139_.· ,glória perpétua .:na vos�Roberto, filho .José (Ira·.' cher (Fpolis)' e Sra. Lur·· 13. nesta Cidade, .filha de nesta cidade, filho de 0- -

'sa çompanhia e na com:.ceI1la) Pedri.
.. des Koch.' 'Antonio Mahf'ub e Norma lyinpio Bamffi e Dorvàli- panhia de meus irmãos:Ola 04 de fevereiro . Die 19 de jfeverelro 'Butzke ,Mahfud: na $tringari. Baruffi. Ela,_ A pessoa çleverá fazerFabiane Mala, filha Ed· Sr. Vereador Errol :Kret· Edital 15.�31 de 04·02,88.. braslleira,�' solteira, ban· esta oração 3 dias se-san (Amarildat· dós San·

. zer'. Sra. Edeltraud H. Eri· Eldo Eugenj� Bervlg e cárià; natural de Jaraguá gU:.dos, sem dizer o pe.tos; Júlio César, filho E·· ke (GuaralJlidm), Sra., 'UI- . Tania Leonlta Reinke. .

do Sul. domiciliada -e re· .

did.o, dentro de 3 dias,duardo (Ariet,e) .Arndt; H- gia Maria Eichinger Sie· Eie, brasilE'iro. solteiro. sidente na .Rua çarlos será alcançada a graça,verton Rodrigo. filh<) Al·. wert, Emâni Luís Emmen· '. técnico elelrônico. natu� Oeséhler' em Ilha �a, Fi·
-

/ pot mais difícil que se".'ceu (Rosima) Strelow; doerfer, Sra. Maria A ral de fucunduva, Rio' gueira1 neste: distrito, fi� .'

ia. Publicar assim q�e,Nayra, filhd
.
Valdir (Ma·, mélia Oliveira' (Ppólis),' Grande do Sul. domicilia· lha q'e Gabriel Oeschler e receber a- graça. Por.:tia) de Araújo; Diego,Fer Paulo César Maba. Ani· do e residente na Rua Jo· 'Monica Hillesheim Oesch·

graças alcançadas.
'

.

n.ando�' Wh<) -Antonio (Su· ta Sch.uster.. Paula 'Maes•. ão Butchard, 331. em ler. .

,

M.G.H. �eli) da' Sih'a.
.

Hilário Gregolewitz. Gúaramirim,
-

neste Estado, Edital
..
15.935 de 09.02.88.

1"

'.

/ Des' II a c' b ._1 n' te.
l .

L ú 'c i·�'o '. .

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, N�S MÃOS ,DE QUEM LHE OFERECE o MElHOR
'. .�"'.. '. �M. ATENDIMENTO. .

' '. ,.

.

.

,

.

". .' . .

.

-

-

.:
....._..... ,.::7·""';f�"FUNCIONA JUNTO A AU1'O ESCOLA JAJlAGUA"'7:.:�V;:.ßETOLIO VARGAS, 26";_ FONES: 72-1261.

72-2078 "

" AGORA 1:'AMB'bM EM FREN� AO FORUM.
.

.

-, I
-----
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. Esgoto . sani�Ario ,de 8.,.,1118 terA particip�ção CO.BlitArla· li custeio;
Vista]. que funcionará co- milhares de veranistas de . AMVAU: Rêgis (:aan;,á', VÍllhaj, AÍ
.mo experiência piloto pa- Jaraguá do S'ul.

.

Compá, KUKLINSKI PRESIDEN�E' bano Melcherf '(Corupä) e
ra a !fixqção'de diretrizes . duaiamiiiffi, .Schroedér '�.' José de Aguiar, (Guaramí
e aplicação em outros bal- 'Massarand'uha .qúe' Jêi:ii

'

c O Preíeito ZeíerínoKu- 'rím] com, e'fetivos. e Val- '

neârios catarínenses- o casas em Barra' Vêlha: ti- kíínski, de Massaranduba, celir Morais .(B,ar�a. :,Ve
anúncio partiu .do secretá! ma vez que -partíciparão 'é o novo presidente

.

da lha), ErmíniQ: MÔf.et�( (Ço- :
rio Werner Zulauf; da' Se- financeiramente -para o Amvalí, eleito dia' 5, em rupä). e Valertarió :Uevi-

. duma, e írrteressa aos custeio da obra: .lugar de' Durval Vasel. o gilli (Gua:rami:i'iní);'�::cõmo :

A . metade do investi- 19 vice-presidente é Aldo. suplentes. Delegados j]).ll-.'
mento será. fínanciado pe- Pasold [Schroeder], 2° vi- to a PECAM: Durval Va
la Caixa Económica Fede- ceDurval Vasel (Jeragué}. sel, .Aldo Pas61d"é'�Vã1ler'
Ial,'e a parte restante-com Conselho. 'Fiscal: Valter Régis.', .':. ",'�, :�,;' . f

�::h��E[�:iOac1f;; :;�l�:�t�i:�:�:e::!!_ �����::����:}:.;.PFL de Corupá prepara a Côbt�IiÇãoj
Zul-auf. do Desénvolyi� cursos existem e que serão que será incorporadä

.

a Os membros do Díretó- cas .para ,;19B&. O .P?yfDBi
mento Urbano e Meío-Am- repassados as interessadas partir, de 198� nos carnes rio Municipal. PFL Corupá tendo, maiotia"Jicou com.
\ bíente, em viagem queIará através da secretaria de :

do IpTU, devida por
_

to- reuniram-se nó día 4 pas- as Comíssões-ede Legisla-
9. Alsmanha. no dia 6 de Cultura, Esporte e Tu- dos os propríetãríos de sado. no Gruta Verde, 'pa- ção e Justiça, Fínarrças ,

março, junto com uma co- rismo- casas, terrenos e aPB:r�a- ra organizar os prepara- Contas" Ei! Qryan).enW. A6-
mítrva do governo catari-

D d Du�e, ome�tos naq�ele'balneano. tívos com vistas a. Con- PDS eeúbe ; a�,i'e41hússaes':
nense. onde 'pretende man-

. e acor o com
.

stado _ira 'g:rencijH as venção Municipal do .día Ie Saúde, Edúcª,çãcU_.e��.t"
ter. contactos com entida- .objetíva-se dotar as soei-, obras e financiar os pro- 28 de fevereiro assim co-. Comísão de Redação _

de
des alemães para a obten": edade -dt meios .fínanceí- jet,os:1. E� '[ulho/agosto D;lO os nome dos candída- Leis. Por decisão 7'du":'PM-'
ção de recursos desltil}a- ras, estímulando-ss tarn- pn�x�m?s Ja se tera uma tos a serem lançados' na DB, que possui cinco ev- \

dos a manutenção das' so- bém a participar' la l estImativa. de. custo, com. oportunidade, desde pre- readores. o PFL não parn-:
cidades de caça e tiro da ,Schuetzenfeste,

,

.marcada Q anteprojeto esboçado. fette. vice ,e vereadores. cípoü de nenJ{��a Cqw�s-.:.
região. Neste sentido" o preliminarmente para o As obras devem- 'começar Em: função do número de são- < >

•

r;:
...

�parlamentar está Ievan- mês de outubro, em -Jara- e� marco do ano que', filiados,' o Diretórío pas-
.

Na mesma sessão, o pe-.
tando documentos e Iotos : guá do Sul. vem. sará a contar de 3:)' para felista 'Ernesto Felipe i

Drefel·t�S. p·ed.em' aslalto" na "Ma-ssa�anduba -,·B.··' V.elh,a�' ,45 membros e 11 suplen- .Blunk.'S'ö:litiro1if,:Ct{encami-:;
" ,

tes A convenção dos pre- . nhamento cde telex ao En-; ,

fe1istas será realizada no geni1ßiro.;0hef_e;d,ó. 169
rompe o tráfego, tendo. Salão Atiradores; das Distrito Rodoviário Fede-'
causado já duas v:Jtimàs - 9 às 17 horas e no encero' räl, pedindo providências
fataís, além d� eontros a- ramenlto -

uma "(chopada" para a normalização d'o trá
chen'tes. Mélcnef1t· Tecla- ,.. vai comemorar o encontro fego' da BR-280, Km: 82,(
mau 'igualmente ·'que as dos filiados. "em--Côruppá, que encon
obras de asfaltamento no No dia 1°, na reabertura tra-se int-errompido - �des�
trecho Corupá�S. Bento do dos trabalhos legislativos, de outubro de 1987, rece-
Sul ,estãó flaralizadás ... ,

a Câmara de Corupá a� pendG .apoip de todos os
--. " ," legeu as comissões técni- vereâdores.'

. A .Casarr concluiu em

Barra Velha, relatório
prevendo a ünpa.anta:çãó,,:,
de sistema de esgoto sa

nitário paraa despoluição
das praias e <;la lagoa (on
de se tem registro' entr,€.
o cestão e- o Hotel Bela

. Duwe: ,verbas alemães -às sDc'iedades

. Os prefeitos 'Valter Ré

gis e Zeferino K�k�ins�i,
,enéaminhararo sohCltaç,a-o
ao Governo do Estado, a

través da· Amv9-li., pleite
ando. a paviment&:;:ão as

fáUica da. Rodovia SC-

474: ligando Barra, Velha

a Massarandubª ' que
consta prioridades mi

crorregionais detectada,s
durante o Seminário Re'

gional Permanente ..A to- -

dovia' é vista como de

grande importância _para
'_-'

o escoamento da produção
.

agrícola e Gomo' fator de

integra,ção microrregional.
razão pela qual foi so

licitada a inclusão no

programa de metas- .

do.
governQ, para atend}men-
.to a niédiO prazo. Ja O

prefeito de Corcpá, �1-
bano Melthert, rej,vin-db
cou ao' DNER a. desobs

trução da Rodovia . BR-

280, nà altyra de Po;ço
D'Antá, cuja ba,rreira há

mais de dois meses inter-

H AUS H.�A· E L.y E R r H
_

Gesucht 30 45 jaehrig fuer 2 áeltere, gute
Leu te in São' Paulo _ Zentrum.' Hauskost, Zimmer
mit ßad u. guter Lohr!

Anfrage: BUHR - Jaraguá do Sul _ R. Pres"\Ep.
Pessoa, 71 - fundos.

I
l
I

I
I
.!

-

l

Paulo d�z· que ·PedrQ.. ,I't��:di�iljBa1.-

,
:._' _, .,!' .··.v. ",�.:,.{ {i�":''::_·''':�-;'""1" �

. o deputado Paulo Bauer l,qua.rt�fei:ia'4ia.;':iÊfuntã0�;do)
(PDS};comentou que o 'fa-' Diret6riô d0::PDSi'(í� Jara-'
to político que mais acir- . gUá" d6 'SuT:ffi-äse !QÍlé4em;""
ram as discussões em constatado -a' 'fla'grànte�äis-;
Santa Catarina,é a exone- criminaição do governo;
ração de diretores Ie es Pedro Ivo pára -com'" as
colas, eleitos por processo preféituras a:di.iÍini'stri:hi�d :

demo�r�tico� mas que o 'pelo PDS e PFL. 'éiiiItilintoi
governádor teima em. que as éptef-eit1:Ifat:f' �peêfue-i

.

transgredir a lei. aprova-, debistas "ganhariF ': dotas'
da pelos próprios parla- insignifiéànl:E!S; :.,,' <J.retT-ato: .

mentares do PMDB,. nÇl. le- da sua; 'Càlami�ôSà-" atlnü<
gislatura' passada. O par- riistraçãOi'. ';'c·.:';:;�j"";> ,"

,
L

. lamentar, que participou
.

'" c' :·",,;,;,�te:"};>c:
.

.. ;,.:";;':.!': f': h·:�.;-;�::·;: i··,-
Bauer, def�nde a .. 'Feali-:.

zação " de . ���çÕes;<�g:ê!-aiS:
este ano, ª�Sé!-r;� d� l�hei1 .

da dificulçlílP�i� ;:Pªf:ª.: taL:
porém,: <lcrepUta.. .p.as;: �lei�;
ções municipili� -Q# :nôy�m�
bIO, "as q�ais',p ,rMOB, não:
tem .corügem d�, Çldié!r, .pe-j
la

.

prQpria� pressãq popú�
lar ,e. i��aJj��lIS�9 ;j31,�. en�tYQlve t-oda d. naçad'. . o.

'def)ütadö p,aulÓ'�%uet�:tistál
��i,mad�:}c:1xp. }'êV.�s;��·par-�.
tI�p nä' 'iegíão;:' ,:CI"titl.e�vat

. ii ��ftY:::���1����������'�1'
dades de' coHg.#ç'âo; 'mui-:
to emb9rf\:,;fJllh�J&Hns mu�j
nidpio!il:':;: e�i�t.am� Ei!l'n1:lÄtas;
arestas' paia�,·�e;�Pi:i',·:�:�:: ao;
.paradas, ,aci:escenknh..

_ ..

Acerca :de desobstrução
dá barréüa, o'· deputadó:
Adeinar Duwe ,Jn,fo:fmou'
q'1'le contadúu com o . D-,

<

NER, que logo -deve exe

cutar o trabaUiov-
_

�Jém:
de construir, úma" pro�e
ção que ·irp.peça � növos
deslizamentos no :ruturo,
O projeto foi a apro:vaíção
no Rio dê janeiro', . 'E so-

-

bre a Corupá-Sfö' Bento
do Sn I, esta, semana' fri
ra

.
libera;as verba-s:''''"pa;;

ra continuidade:' das J,Ö
béas,. garanfi·nc;l6 'o

.'.

«ce}e:'
ramento da const.rução· da
decantáda· rodovia.. ,... ' ,',

" Passagens aéreas
,

(nacionªis e intemàcionais)

• Passagens rodoviárias

<
.

. 1

• Excurs.õ·es aéreas e. terrestres
• 2;' .:� .

. , ..

· C=_� JARAGu.i�n.. " URISM,.,O• Reserva de hotéis • "'�'- .

�
, ,.�.g�ncla,i:Ue. ,i�geÍls ;,i, '." _',' C\,)\.1\}f,p.", locações de veículos

,,.

RuaEpit6ao_,464c..... i:I'0977-T_<OO4l3,11 L,�·.
_ �...�.'.'... ,.• Serviços de passaportes JA�GUÁ Oé:rsUl- sANt..teA!ARI!\IA
� /.
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Walter Luiz 'Ribeiro
ADVOGADO

Rua João Marcatto n° 13,' sala 305, FOne

Fone 12-2815 _ Edifício
-

Domingos .Ch:odini
Jeraguá dO Sul-�C. '.'

.

-,

Escrilírio Contábil Gàrcia'
CRC-SC sob n9 0015

Eacrltas ··flscallf e' eontábets
Imposto de '. Renda'
Realstro de Mícro-Bmpresa

Confira a eficiência de n0850S servíços.:
... lario do. Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

.--------------------�._--
.'

" F}' O r i a ni
EQUIPAMENTOS PARA .ESCRlTÓ�10

Rua VellAnçlo da Silva Porto, nC} 353

'FONE '12-1492"

.,'

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
',Titulos da Comarca' de 'iaraguá do Sul, Estado de'
,.Santa Catarina. na forma 'da Lei. -étc- ,

.

.

Faz saber a todos quanto este edit�l virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos centra: <,
'

Antonio Zacarías Correa, Rua 19, cas� 29, Vila
Nova, nesta _ Artilio Friese,' nesta _ Bar e Lan- .

chonete Natalino Ltda, Rua Jolnville. snr:, nesta.,
EU Cereso, nesta '- Eloí Eliseu Schneider, Av.Jo-
_.' J r

,"
o"

ão Pessoa., nesta, _ Guiomar Schmauch, Rua AI-
.berto Santos' Dumont, snr., nesta

.�. Inds, Cerami
ca Argil Ltda, Rua Bertha Weege, snL, nesta -,...

Ivo Fagundes ,Schroeder I Funlos Bar Lombardi.
',Schroeder _ Jaime Bruch, dC:' Prefeitura, nesta._
Jussara Anita Karsten,; nesta _-Lanchonete Chan
grila de Moacir F;, Rua ,Roberto Zieinann, sm.,
'nesta _ Malharia Ançlressa Ltda., Rua Horacio
Pradi. sn. 'nesta _ Marisa Lucia Cardoso, Estrada
Garibaldi. sm·, nesta _ Osul Ótgani·z. Sul de Re
preso e Com. Uda., Rua Centenário, 113, nesta _

Policar Lavaí;:ão e Polimentos, Rua Victor Rosem-
, berg Posto Shell, ne�ta .� Silvio Luiz Kiimekoski,
. 'ß�-a Agua Chuas, sm, n�sta.
�. .

.

"1��1! E. como 05\ di�ús devedores não foram'. en

contrados ou s� reeus.aram a açêitar a devida
intimação. faz por int�rmédro do

� presente edital.
para que os mesmos compareçam! neste Cartório
.na Rua Artur Müller, 78, no praz<) dCl Lei. a fim
de liquidar o sEm �ébito, Ou ent50 dar razão poro'
que não o iaz, -sob a 'pena de serém os referidos '

protestados ·na f<_:>rma da· Lei, etc.
-

IH/Jaraguá do Sul" 11 de fevelieito de '1988.
AUREA,-MULLER GRUBBA _Tabeliã e Ofirjal de·
Protesto 'de Titulos.-

,

;'.\, '>ê;.�
------���������------��---------=
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, .

I

.... : .

.
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Lagartos
FE.RDINANDO -PISKE

.·Cobras� & Uespolu.ição.' ,��

da 'agoaBUSINADAS _ Triste sina- ir do Luiz Carlos Busaría
que se vê impelido irresistivelmente, pela necessidade
mórbida de tentar esconder a própria mediocridade, a
lançar publicamente em rosto de, homens proeminentes
da comunídäde, t ada sorte de invectivas e diatribes.
Para mal de seus pecados, é apenas' uina tentativa de

tapar o sol com a· peneira.

Em 'sua doentia aversão ao capital .,(por sinal ca
racteristicas de todos os fanáticos adeptos. da CUT, do'
PT e da ala progressísta e rad!çal da Igieja. Católica.
Apostólica e Romana), Busana está convicto 'de� que
está agradando, e que sI insultos aos empresários o re

tratam como Iider aos olhos de certo s�gménto dos
'trabalhadores locais e adjascênclas. No entanto, .i.".

massa operária roais esclarecida sabe que um Lider s�
identifica .pela sua capaçídade de dialogar, de buscar
a conciliação de interesses conflitantes, de obter van

tagens pela negociação pacífica, pela ponderação sere
na das razões da outra parte e' pela análise 'iria e ob-'
jetiva da realidade . econômica preente que ora ena

liza por igual trabalhadores e- empregadores.

'Um passo importante
para o desassoreamento
da lagoa de Barra Velha,
fiXa:i;:ão d a 'barra e das
margens

.

do rio Itapocu,
em sua lot, foi dado na

sexta-feira, com a assina
tura de convênio da or

dem de Cz$· .12 milhões;
entre a Secretaria do De-

.

senvolvimento Urbano, é
Meio Ambiente/SecJ;etaria
da Agricultura, via c Cí-:
.dasc e a Associação dos
tv.i:unicipios do Vale do 1-

tapocu, para a realização
de estudos e prestação de
servrços. Os recursos pro
vêem do PROURB e vão
permitir estudos pela Se
temge-Servíços -de !'Mine
ração e Engenharia Ltda,

, baseada -em .Ioinville, cu

jo contrato de locação de
serviços no valor de Cz$
7,2 milhões .fora assinado
também no dia 5 assado

.,.,

Conquanto. avesso ao capital. nem por: isso Busa
na deixou de gostar de -dinheiro. Tanto assim é que
a pretexto de "defender DS interesses da classe e lutàr
por melhores dias (o velho e. surrado chavão comu

nista) para os trabalhalores", está, tentando extorquir
dos metalúrgicos .nada jnais, nada menos, que um por
centro do salário, mensalmente, para forrar as burras
do 'Sindicato que' em má hora os trabalhadoras lhe' Os trabalhos foram '1-confiaram. Sé os opeaíos forem tolos e concordarem nicíados esta semana, com

I com o esbclho. cálculos feitos indicam que o folclórico' _a coleta de dados, ecoa-.
.

presidente -. terá à disposição em torno de uni milhão .

,
. . aquametrta da logoa, me-"de cruzados mensalmente: O que ele pretende - fazer

. . dição das veriações . das
com essa búfunfa -toda não se sabe ao certo. Mas e-

xistem especulações e conjectaras. ..'
. mnrée, "verificação da quo-

- Iidada da água e, dos se-
,

O Presidente do Sindica to dos Metalúrgicos so-' dimentos, além' de outros.fre dá. .síndrome da pobreza (material e O -desassoreamento dado espírito). Dai seu ódio aos 'patrões, aos que traba- lágoa,-"fixação da barra e,tharem.enírenteram mil riscos empatendo seu capital dé'� rp.argens do rio Itapona atividade econômica, geando empregos, produzin- cu serão o passo seguindo ríquzas, conquistand os empre novos 'espaços e au- 1.e e virão melhorar ,as
ferindo lucros. Busana. ao contrário, quer vencer no condições 'ambientais e e--

grito, insultando -empresäríos vitöríosos e procurando cológícas da lagoa da,j?gªr os trabalhadores contra os patrões, promovendo Barra Velha,. possibilitan-a confusão, o confronto se 'possível, para tumultuar a - t I

CiO o seu repovoamento.
paz e a tranquílídade da comunidade. I ,om peixes e crustáceos,Ora.ro que onzína o -progresso de 'uma comunida- '

.

ó - a;ci11;:Ie atividades de la-cte, senão a comunhão entre capital E;) trabalho? Quem
" zer, que constam no pro-conheceu Jaraguä, como nós, em janeiro de 196'4, até. Jeto.,.. hoje fica espantado com o extraordinärío progresso

desta comunidade. Progresso, por que? Porque homens �

M
'.

'M
- · .

"1dt:; espírito e�pree_ndedor c�locararfi, sua capacidade ,useu UnlClpacríatíva a servsco tia comunidade, reunindo economí- _.
.

as e partindo. em busca de novos e mais. -p'romissares \D d d' 20 d
.

,_. -
- es· e o la e u-honzontes. Isso nao deu apenas lucro aos patrões,eo- Ih

-

cl
"

d
.

J

1110- premeditadamente o Busana q�er fa:z:er crer os 0,., q_uan o, .

a sua mau-

trabalhadores ..
,

Lucros houve' e. não 'podeIia deixar de �raçao. ,�te.-:::�eze�bro: .

Ci

haver. �imguem empata dinheiro pàra 'não t�r lucros. - daU3;� �Ulll_,_l.pal Emll��
?\rem mUlto menos Ö .Busana. Mas também, a par dos .

I ,.�',} va r�glstrou a vI

lucros. criaram-se milhares de empregqs,
-

o comércio. �Ita;,,;_o �e j.815 pessoas.
se expandiu a ponto de Jaraguá ser hoje autosufici-' ��a lza, o na Av.

A G�
ente. a cidáde {1mpliou seüs limites, a população cres-

'" �u I� Var?as. Edepe�dencl."
- ceu, enfim. o lucro gerou o progresso, porque 'foi re- as. ,a. antIga

.

staçao Per-
.

: 'investido na expansão de fábricas, na construão Ie r�y?ana, em Julho, 2.204

novas. Além disßo surgiram centenas de p�quenas e
vlsl1araiJl o Museu" e�

médias fábricas, implantadas por ex�trabaIhadores das agosto 859, &etembro 28t,
,.; g�a�des i!ld�strias locais, que pi:lrtiram para_ter seu ne- �i�Ubro 0/231, novembw

�OCIO propn�'. A realidade jaraguaense mostra que
e deLembr� 64. De, ou·

quem aproveItou as chances o�érecidas pelas grandes
tra

�. parte
um total d.e

empresas, �em tev,e �spírito de sacrIfício, quem quiz 1.1.:39 ��sS'o�s" esteve v:""
vencer na VIda, esta ar re�ati,vamente bein de vida, Slfand.o . afa?Ua d? .Sul
dentro das granqes fábricas ou fora delas 'com seu ne-

duran.le o l�les d� JaneIrO"

góciO próprio. sendo, o maIOr numero do

Voltaremos aQ assunto.Correm pelai umas
-

. estó:das P_a_ra_n_.a_.__
���__�_.:__

escabrosas: F
'

aça ou renove a sua.
.

assinatura, do
"Correio do Povo"

Você é especifll p<"l!(l nós.
'CORREIO DO/�O' •. 12�O.091
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,_meros moslram volume de serviços de manutepçãl
Durante o ano-passado,

as viaturas municipais,
segundo relatório apresen
tado pelo prefeito Durval
Vasel. rodariam- 1.014,500
km, consumindo _ 378.448

litros'de combustível, Fa

lam trensportadas, no pe
rlodo. 23.479 carradas de
macadame, 23.173 de-barro
7.860 de areia, 440 de bri
ta, 1.598 de .paralelep.pe
dos. 1.828 de lixo domésti
co,8.310 carradas de ca

pínação e resíduos de'
. construção, 1·212 de á-

gua ara irrigação e 28.
720 unidades de tubos de
diversàs bitolas.

eelesc :
/

'

'pede'
da

Aguiar
,reforço.
rede

o prefeito José Aguiar
e o empresário Pedro AI�

'miro Weber, de Cuaramí- ,

'rim, foram recebidos em

.audíência pelo presidente
, 'da- .Celesc, Nogerf Wiest,
;quando solícttaram reíor

.ço na rede de energia e

.lêtrtca para o parque de

, exposições,' ,localizadó nas
, .mergens da BR·,280, que
abrtgarä nó mês de agos-,
'to a 2a Eeira Aigrdpecu�
.ária de Guaremirim.

'

A

.Agência local foi designa
'da para fazer' o levanta

mente e'
,

o projeto da c
0-

"bra, para a melhoria da
,

rede.

A munícípalidade gua..

ramírense concluiu a

construção da quadra po-"
.

liva1ente junto a escola.'
do Pqço Grande, assim co-

,

'mo a primeira etapa ,
do

'

prédio do Jardim de In
fância Senhor Bom Je

sus; de 422m2, até a sua

cobertura, 'executada pela
Construtora .Lemke.

Foram fabricados 19.172
,

nas diversas localidades
tubos de concreto e ad- do Interior (> periferia, fo
çiuiridos 10.820" destina-. ram 92 unidades, Eetes nú-
"dos, pára o saneamento meros representam ós ser-

básico, dos quais efetiva- viços prestados pelos de
mente 28.752 foram im- partamentos .de c<j>nserva'
plantados. Ern reforma e' ção 'e manutenção das vi

ccnstrução de pontilhões, as públicas urbanas e

boeiros e pontes pênseis rurais de Jaraguä.'

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL'_ PFL

:: r --,'ELETROLAR
Comercial '.' de' ,reça� -_Llda.-

rara nós, <seguro, 'não é só u_r,antia de· riscos
-,

"Seguro
;Preslação de

\ -r

. Consulte' .... nos
'.

Seu U'f ss
.

A�, &a rf-�ll'
Rua ExpedIcionário Gumerdado da Silva, n9 90, l' andar, Sala 2

Fone 72-178,8 _ Jaraauá d9 SUl.
"

,

" ,.J
--------------.,_.------�

',---,--.

.-�...�....

[,

Diretório Municipal de JARAGUA DO SUL

EDITAL, DE CONVOCAÇÄO /

,

.
O Presidente db Diretório Municipal. na for

ma: dá Lei eleitoral vigente, convoca' os eleitores
Iíliedos ao Partido para a Convenção Municipal
extraordmãria a realizar-se no dra 21..:' do corrente

mês, 'â Rua Presidente Epitád.), P�ssoa, nr. 229.
às 09 horas, que se prolongará até às 17 horas.
nesta cidade, para a delibera'cão da seguinte:

/

ORDEM DÓ DIA
.'

, \

Posto de, V-endas Mareatlo

a) Eleição dos Membros e dos Suplentes do Di-
_., retório Munícípal: .

b) Escolha do Delegado e respectivo Suplente à

Convencão Regional.

Jaragua do Sul (SC), 10 de fevereiro de 1988

I
,

GERALDO WERNINGHAUS
Presidente

Kuki
/

, Confecções
I '

Chapéus, bonésrl vilselr.u. eä{tiiltsäs, s-hortsl
. berm••as e cordas.

frente à fábrlc� _ Amplo estacíonamentê.

POSTO DE VENDAS JUNTO,A FÁBRICA
'

Rua Joinville n� 140() _ Jaraguä do Sul-SC.

& eia. -Lida.

[,
II

....... .,..--
Jarauuá Ltda.

spezia
SERRARIA E SERVIÇOS DI! �rOR

Madeiras para coristru�\:ão e serviços ,�e:' jrator
'cQm profissionais altamente especíahzados.
Rua, João Januário AYrt)so, 11? _ Jaragl,l!i iEß-,
querdo � Fone 72-0300 _ Ja:ra,guá' do 'Sul _ SC . .I_

�:II '

PERSluas • BOX ,. ESO. DE AlI.flIO

Serraria
':'_ ,I{;'�i'l BEHIJNG,,11', I. ,1J

.;: J'

.PERFLEX
RUAJOtHVILLE,1838· .iARAGUÁPO SUL � se
, FONE: (0473' 72.Q996

<,
Vendas de madeíra em geral e servlços de

serragem. ,"\

,

"'-

Rua São José na 143 _' Bairro Jaraguä Esquerdo
Fone 72.2963

Persianas horízontaís
:

e verttceis,
,

box pata banheíros,
dIvisões, toldos, portas saníonadas, esquadrias

,

e cercas em alumínío.
Consulte-nos! Foné ''12-0995

é
Serviços

,
-o

ESt:RITÖRIO JURIDICO

José _'"Al'berto Barbos'a
Alexan'dre ,Bellagiustina Barbosa

ADVOG.A"10S

Rua João Marcatto, nr. 33 _ 20 andar, Sala 204,

Fone 72.1B69.� Jaraguá do Sul'

I_,__�_-_

Assísténcie técnica em máquinas de costura

industrIais e domésticas, peça�, aeessôríos e agu-
kll"as elb geral.

"

'

.

'Of�r;�C(.. também assistência tecmca autorízada.
""HJ apärdhos Arno. WaH:la, Britânia, Bla� �
Decker. F-aet. GE, Eletrolux; Fame, Pandora; fßr...

Itrl� Lver, além do maís 'completo estoque de pe
• dS, e ecessórtos .

Av. MaívDeodoro. 1,.309,,_ Fone 72-2200

Jaraguá 'do Sul-SC
....----::: _'_---

-- '

N A HONDA

/

CONCESSIONARIA HONDA DA kBGIÄO. CO

)"-1ISRCIO DE MOTOS, ASSI�T.ENCIA 'TECNICA
,

E BOUTIQUE-cHQNDA-WAY.
'

•

_,

<
j��

-

-

"1; '.

ENTRE NESTA ,'a'I().'N'f)'A" DA MENEGqTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDOÀ, SUA MAQUINA.

Rua AdéI1a Fischer, 239 (Rodovia BR:.280.)
f.n:-lt> '?2·2Q(Hl. _ Jamguá do Sul _ SC. "

_._------,----------------...:;
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\

-,'

� Massaranduba -eslÍera' 100 mil- visitanles"na 2a. Fesla -do" arroz
. -

"
,

"- -'.

Massaranduba, a Ca- uma área de quase ,mil
pital Catarinense do Ar- mettos quadrados, 'que es

roz, adiou pata .:
o periodo tá " 'sendo construído , so·

de 15 a 18 de abril, a' mente com recursos da

Festa do Arroz, .que de- Prefeitura Municipal, não

"veria 'realizar-se em 'rhe'a- fi�aria pronto na data pre

dos de março, mas o' pa- vísta pelo calendário tu-
,

vílhão de exposições, com rístíco 'do.Estado.

.INFORME PAROQUIAL ...:.·PARÓQUIA�S. SEBASTIÃO

;MENSAGEM: Na quarta-feira de ' cinzas, dia 17 de fe

veraíro, começa q, 'quaresma.' A Igreja convida -?s fi

'éis. neste dia, ao jejum e -abstlnêncía- O jejum e um

hábito muito frequênte na Bíblia, no Antigo e 110 No

vo Testamento. Tantos' os patriarcas, os profetas, O;
povo em geral e o próprio Jesus Cnsto fizeram do'

Jejum um meio de expliação. de penitência e de cres-
.

Cimento na fé. Hoje, o jejum é sobretudo um c�amado;
à sohdariedade- Mflhões de irmãos' nossos passam -fa-

me noBresil e-no mundo Inteiro, e a-lgreja'nos convio'

da a um dia de jejum para rros unirmos a eles em seu

sofrimento. Como Cristo em sua paixão e morte se

uniu a nós, somos chamados a viver :em" solidariedade
com os que sofrem.

.

'. }
M�S3AS: Sábado "(13), às l1h30_N.Sra. dê Fátima; 19h,
na Matriz, S. Luiz Gonzaga, S. Judas 'I'adeu; S: Pran- .

.' cisco e N. Sra. Aparecida: 19h30, em .Santa Luzia.

Domingo, às 7, 9 � 19h na Matriz: Bh em N.Sra.-do Ro

.säno e São João: 9h em S· Pedro .e às. 9h:;O em S. Cris-

tóvão e São JostS. '\'

.i:
.

, . .

LANÇAMENTOS DA SEMANA
,

,

"

Chuva de Milhões [comédia]"
Píevel um Conto Americano, [desenho)
Spys (comédia),
O Rebelde ((aventura)
l'y1ontenegro (comédia)

.

Um.___Verão .Perigosô (aventura)
A Poção, Mágk?l '(avent.)

. Katherine (drama),
A Lenda dos Campeões (aventura) ,.

Fantasias de-Verão (romance)'
'A Sombra do' Vaticano (comédiaT
Caça Sangren�� (aventura)

OPPU'S VIDEO CLUBE
Somente iilmes selados

. sinônimo
.

de qualidade.

l!ii!fFOTO .
"

" tt1r*.R'.'.n.
�V. MaI.D.eodoro, 252PIA",!: 11 "",

Fone 72-0261

.. _ . .,
..

Esta' será a 2a FECAR- milhão de sacas de arroz. governo".' 1-:I�je, a. cota
ROZ - Festa Catarinense No ano passado, prejudi- ,ção da, saca gira em torno
do Arroz, a anterior a- cada 'por tempestades, a, dé Cz$ 550,00, valor que'
contecída 'em 1986, quan- safra chegou a 820 mil sa- tende â cair no pico .. da \

do recebeu a" visita de cer- cas, para uma previsão i- colheita. Conforme ,cil-'
ca de 40 mil pessoas. Nes- níclal de 950 mil. "Éste culos da AMVALI, o pre
te ano, os . organizadores ano teremos uma boa sa- co razoável seria de Cz$
esperam de 80 a "100 mil Ira, disse, Dâvío Leu, pre- 980,00 por saca, para
visitantes e, para tanto, _ sidente da Comissão de compensar o trabalho, do
estão , sendo: preparadas Djvulgação da Fecarroz, produtor com uma 'mar
diversas inovações -' ,na apesar de desestímulo do gern de lucro média.
programàção, como baí-

----�--

Iões, noitada. de rock. Es'tado de Santa Catarina ' i

shows com artistas nacio- Prefeitura Munícepal de Jaraguä do Sul

naís, pratos típicos .le DECRETO N? L62S/88
'

arroz é 60 stands instala- .

Declara de 'Utilidade Pública a área
dos no novo pavilhão. de Terra de Propriedade de Heinz..

Massaranduba, com u-
Schulz

. .

ma população' de 15 -mil "O PREFEITO MUNICIPAL' DE :fARA-'

habitantes, tem 2.200_ pro-
GUA-DO SUL, no uso de suas, atribuições e' de

príedades de produção de
coníormídade com o disposto no art .. 6° do De- "',

arroz irrigado, a maioria
ereto-Lei nó? 3365 de 21 de junho de 1941. -

de
-

pequenos agricultores. .D E C R E TA: /

O arroz contribui com
Art. 19 - FIca declarado de utilidade pú-

75% na economia do mu-, _
blíca, nos-termos do Art.' 5"', alínea I, do Decreto-

nicspío, o restante' está Lei n" 3.365 de 21 de junho de 1941, para etetto. .

dividído em outras ativi-:"
de desapropriação amigável

.

ou judicial, a área'
dades,

.

como a cultura da
de terra 'abaíxo descrita: -'

.

- -

banana.: milho e fumo. _ i
_ 2.06L07rh2; sendo parte do 'Imóvel situado à

Estão ínsteladcs.na cída-
Rua 10 - José Theodoro Ribeiro, zona urbana

de três empresas de bene- - deste Município. com área. total de 12.500m2

ficiamento de arroz, in-
e Matrêcula Imobiliária n" 36,809 pertencente

clusive. umél . cooperativa, a Heinz Schulz. A área em questão está - assim'
com 620 associados. distribuida: \

A estimativa de colhei- =--_ 1.250,QOin2 para o leito e 24L40m2 para o

ta. nesta safra,' é de um
passeío ,da rua 391.. - 'Carlos Qechsler e 395, t

6:;m2 para o leito e J 74,0.4rn2
.

para o passet6.
da Rua 10 - José Theodoro Ribeiro. .

Art.: 2? _ A 'área' em questão destina-se' ab
'arruamento e passará a integrar o Patrimónío:
Público Municipal na categoríe de Bem de Uso'

,Comum ao Povo '.'
Art. 39 _ As

. despesas decorrentes do' pre
sente ato correrão por conta de dótacão -própría
do orçamento' vigente. .,

Art> 4? _:_ Este Decreto entrará em vigor na ,

data'
-

de 'sua públicaçãÓ" ficaridQ "revógadas .' as,

disposições em contrário.
.

Jaragúá do Sul, 05 de fevereiro de"1988'
llURVAL VASEL' IVO KONT'LJ.
Prefeito Munic"ípal ,

COLUNA EVANGELICA

-CUL'TOS: ,Sábado, no

Centro,
-

19h, em' portu
guês. Domingo, no Centro.
às' 8 horas e 19 horas,
MATRÍCULAS . DOUTRI.
NA:, Durante o mês de fe
vereiro estão sendo feitas
matrículas para os novos,
que ,este ano' completam
12 ànos. Documentos ne

cessários: certidão de
nascimento. e certidão de
batismo .

Secr. de Adm. Finan,;,:us

, i

, I

; !

Rua Exp.�João 'ZapeIla,' fi<? 214._�Fones 72.1806
e n 2�78 _: Jaraguá do S�l

I -----,--:--...._----------------__:."-;,--__:�-_::_--_;_---,------_._-
..

'Umnovôdesafioda Illeg
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coumo DO POVO ��
-

Fu'lldadQ!10' maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: EugêDlo V.�Gckel Jom. Prof. DR.T-SC
n. 129 e Dir. de Emprésa Jomalistica n. 20. Mem-

. -bro efetivo do Inst. HistÓrico e- Geográfico de S. :

Cato Redator:-Fl'�o J. Brug..go - DRT-,SC n. 214/
.

84. Rep6rter: YYo", A.S. - GftpIIY. :::- DRT-SC D9
ZI9/84. RedaçãoA� • PIIIIIIddade: Rua.�'
rooel Procópio GomeI de Oüveira, D9 290 - �
íal, 19 -

- FODO 72-:0091 - 89:2SO-larap do s.I�
Impreao DU oflclDas da OrllàÍltzaçlo .'
CoDlAbll liA CoIÍlerclal" S/C Ltda. --'

Amnatura pàra lar.....� SQl •••••••• Cz$ 800,00
'OutrM ddadeI .••••••••••••• /.� ••••• Cz$ 1.100,00-
�N6mero' Avullo Cz$ 20,00
N6mero: Atrasado .•• d Cz$ ,25.00
8._tlmtel eredéadadot: Pereira de sOuza &cia.
l..tda, Tlbula Veícu!OI de Comunicaçio S/C Uda•• Pro-
pal' Propa'aDda Repreaentaçékla Lt4&. "

-

I ,.,

Jt.t. Joraal 6 _dado .' ADJoRlisc • ABIlAJO�'

CORREIO, 00 POVO

� Relojoaria - AVENIDA
hs maia &ali auaestõet para pre.entel,

jóias, ' r�6JiOl, .. violóel, trof6ua,
medalhas �e arti.OI de prataria .•tIo oa�,'

RELOJOARIA AVENIDA

N. MaredIaI. _ GetOo V.... '

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor 'Solar

Rua Felipe S�idt,· 279 - Pone 72-044'8

�F
. $C ,:!fillfi''''''�. �.

. ,��IAÇÁO:::AR:�:�:�� -

. Programe bem as suas viagens de férias e

;
.

recreação. A "CanarlDho" coloca à sua dis-
, posição os mod,emos e confortáveis ônibus d,a sua

. .

frota. Vénha conversar conosco, '

Av. Mal. Deodoro. 987· _ FODe 72-1422

Tubos' Santa, Helena Ltda,

. TubOs de PCV (eletrodutosli Tubos de CoDcreto,
Tubos de Polletlleno (maDgueira preta)�

F'brlc&: Rua JolDvllle, 1016 _ FolÍe 72-1101

Escritório: Rua Cei. Procópio. Gomes,. 99

F(,'lle 72-0�66 _ Jaragu' do SulL sc
_'_ ........

- ..

Lanznaster
I! HORA ')jE BRlLHAR

Jóias. relógios, aLanç':ls" �

presentes ünos é com a nove ;:
LANZNASTER

"

Marechal Deodoro, 391_ Jéragué :do Sut.

F'oto
'.(

-

FotOiraH.. ..;. equipamentos de clDe
foto � 10m e video.

"

Marechal Deodero 302 fone 12-01�1 '

'--�------------------�-----.�--�----, -
!

'"

c,

CONFIRAl\ Á� HJST(lRIA ...

"T ;trn��·_'·'-
,,�,�.��� ���:;� �

----------'---- �_____________ .� ...r'\,).....

PAGINA II
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:' .a.
.. : ·L�lfll ö)r' .'

.

7-·�·"·':..·��:::·:';"-�" �-:�;'.:
,

'E s C 'r'lf·, 'e,
.•

r \ •

'\.

, Recebemc's' do. Presi- p��r 'corre,ç.ão .. I,á· foi . ';can-,';Ji�: É, por �.;)Ç�,�pl�, .? .\�e-�
dente' do Partido Liberal dld�to 'a. su.p�.)N�' �q�. :��_� ,,�IS?� �� . pesq';1?'�a?or: �:d�
dep- Alvaro Valle'\(! seguin- ,nad.or,· pélo ·RlO :_a�.)an,eI- vánas obras� illlnh&s. �. do
'te .carta:

'

Brasilta... '. TO, e V[ce-Presidente na-. Partido, c, por ;s�e traba

tenho o prazer de-sempre cicnal do P�, l_'-l�ar, que lho .rece_?e ,credlt<] jias
ler' o' "Correio do Povo', cedeu ao -ex-Ministro A- pubhceções- Geralmente,

que o Sr. sempre me en- Iuísío Pimenta . O. segun- redigidas aí. ..,
.

'via desde ,nosso último. do Víct-Presitente é .. o Como 'amigo, ajuda-rne.
encontro.' Dep. Afif Domingos. A a tratar ,de algumas pou-
Suspreendí-me ao Ier .retrdão do .Sr. Koch leva- cas cabeças de gado que

a- notícia' de 'que '

.. o PL ram-no à .Tesouraría, eleí- .tenho em Guamiranga,
havia. eleito, Js/eu. Tesou- do pela unanimidade o da � que não visa a lacro ..
reíro Nocional. o "capa- .Conversção Nacional; .: ,. Orienta Cl 'capataz, o... '. :

taz" -'::dé .mínha fazenda, 'Eu não teria um capataz' Minha carta justifica�s�'
o SK. 'Egon Koth�,. .

Ó:
, .com este currículo. ao' qual .por 'duas razões. E:m !:tl

Comê). me sinto meio- -se .soma iimportante ex- meiro lugdr" a exphcaç::o'
catarínense.". T-?t-:frmi!to-me;,periência internaciona. 'que merece s€Ldada'sobre
-6 -cQfiÍerftáho:' como' rios- Há: muitos anos,' com- o fUflcllJn{rrio de 11.í:el,
so. ·EStado gosta de crttt-. preí -com o. Sr. Koch um.,correlegronário

-

e armgo
clatfe diminuir os seus pró- terreno em .Guamíranga Em segundo lugar �q.ra
pri'ös'�valores'! . (ele é tão proprietário da que Jara�uá s� honre de
"�, :,.' , terra quanto eu) para que. ter .um tubo' da terra na

G:,,sr. :F:�on' Koch é um, tivesse'. refúgio . para, es- Comissão Exeeutiva de um

dog.·':ij;':{utldtltlrüres; " do" PL, tudos 'que exigem. concen- 'Partido Nacional, .. que J
�OBlJ '-lãrga:,�," e,xperi�neia ,tração".e' isolamento. ' Por: 'hoie s.e: unpõé- em todo? .

pol-ílälfa .',ídesd.e, ,�.960), ad- este :'e-scritóri,o . -avança- país. �", 'i :<',i ", I,mirad'o:/�no·Rlo e::·,erp.·,:-B.ra ...·:.:-çJojJ -�
.. reponsavel ,o· Sr... ""i�'

'eília,,:' em.' circulas '. nado- Koch; que "at .;passa parte c�m @·,abraço amigo e

I'.nai'$.,:"por, sua digriidade, de sêu tempo, quando'não admHador,� ass, Alvaro
;sensatez e por ·sua· exem- está nd RiGl. ou em Brasil. Valie". ;', ,,'.' . ..'

• .

I
.

.

-.,,'" . ";"_". -:'::��."

Maqazine<> Clittlax� ..

'

,�
"

'"
.••• '

.• 1"

,
"

.

-;-. ,TUDO:PARA NOIVAS

MODA �A-SCUI.INA _ :FEMINlNA É' INFANTIL
I' ,.

. ,,',

-'!..

,Av.� Marechal DeodOro 260 Fone 12-\)968·.Jarillluá, d.o Sul

Guaramirim
... _,J-

'

.. I .' ._�

-' 1"

\.
"

O 'MELH,OR
.

EM PRAÇA ·iÉ NA MORETTIj JORDAN;
:,:

Chevette SL L6�:� ; Cinza .

Moto Ronda Xl:;; 25,0 _ .Vermelha .

o�.H .,; DehRey Ghia _ azul -met-.·. _ � ,

;\.
:,'.�,� �·�,:�Delr-:ftêy GL· _ Douiad'o
, ,;:<, ,;, • "'�ii;;_ Del,Re)' Behna GLX _ Verde

r .{<;,(,'; ..,�;ci,,)D,er·Rey:Belina L _.
Dourado

; ;.,�,'�?: '�' <!ejT�o�'té'l�BeHna L �. Azul M�t
i .,1N��;1�� 'H.;tt<.{�eêl .1;1 tuxo·-,-,'Br�mco ..

:jE��� i,oi;!ú5 Ob-r-déf)H _, Branco
.;'-.

1986
1983
1987
1986 <.'

1983
.: ·1983 .�

19ß1

».

LElTWÓRT� ';'WIR SCHREIBgN EIN WENIG 'IN-'
DEUTSCH;DAMIT DIE ERERBTE 'MUTTERSPRA
C.H� Ntc:ftT IN VERGESSENHEIT GERAET-J" .

/

.. , '" •..

D_ie Redaktion: '.:., .

LUSTIGE ECKE
Ein' Mann sitzt mit stark' laediertem Kopf auf aí
ner Bank, neben den Redovíãrío, gegenueber der
Bahnhofstation. E.in 'Spazi�rga�uger entsetzt: "Das
sieht jq_ boese aus! Soll ich Siê" nach Hause brin-
gen?" . .

.

"Nein.' nein" schreit der Mann, 'von "da komme',
ich j agerade!' � •

xx-xx-xx ..xx�xx�x·
'

..
'

Die-Praú des-Castgeber' '\:�f{reut"
"

ihre Caeste mit
'

einer ·Gesangdarhieb:.l.ng. Fluestert ein Cast: "Hat
hier jeniaridum Hilfe gerufen?' - Flu��tert ein an-.
derer: "Vermutlich Mozart!"

,

.

xx-xx-xx-xx-xx-xx·· .

Eine'aheJ)qme Jegt,auf .dem Bradesco. neben der :

,Bruecke. einen Scheck v.aL·- ."Bitte· quittieren Sie
! auf .derzReuckseite", verlangt der Bankbeamte.
':Wie muss,'{çhdas .denn machen"?" .� 'Schreiben Sie
nu�'jlireil Nämen � genauso,' als

_

unterzeichneten
Sie einen B'rieL "Und die' alte Dame schrieb lang-

\ sam undumstaendlich.
.

"Eure Euch liebende Tante
';Agathe." . '.... ,,',

xx.:)ÔC-x&:_"tx-xx:xx· ,,"
,

�Dieses .geschah :auf deIn wge na Rio da Luz,
.. !.n

(�er gegend vom qerßeara. EJIt�Wanc;J.erer t:t:_itt in
einen Geschaeft 'únd' verlang' Brathuhn. "So:ort,

, mein� Herr!j� ,Die zeit yergeht'i Dá. spr.icht der
\Nanderer: "Herr Geschaeftsmann, wesnalb _muss
tch de:trn '50 -lafige' aufmein hifÍbes Bratuhuhn War'
ten?" ,

.

,

Weil noch niemand die ,andere HaeI'fte bestellt
hat. Wir 'ko�nnen - doch nicht ein -halbes H�ndl
E:chlachten."

. ..DESÖBSTRUÇ,Ã.Q - �Num gestto que teve o apoio .de,
toda'a coIIiúnidade, a Prefeitura -de Corupá- desobstruiu
a BIt�80· .f�chi!çla há r�mesespor um desmoronamento
e respEinsável por vários acidentes .. O trabalho caberia
.ao·iDNER, mas a bmocra-cia oficial impediu 6 rápid.o de·

simpedimen�o .

INTfRlf,tOVElS- .... 'I.
...., .

'
..

'

,

Inter.mediá:ria 'de I

Imóveis. LIda.
,

.:' _
'IMóvtIS A VENDA

'.

'_ 1 ten:enQ, 4Q���;J;:I,lª los, T. ,RibeirQ, f-re�te.
1 terren0, 390m2, rua, 'rhoinás Francisco de GÓes

_ 2 teÍ;renos,.4.�m�.G�da, ru9..Amazonas, lat. M'al.
� 1 casq.,' recém construída, 140m2, px; do Bae-
pendL

' ,,.', .

,-.1 casa" .. 340. m2, . semi�acabada, 1{)(o PJ:colí-
G.Weege.

•
_ Apartamelltos Ed· Gardênia.- Ana. Paola e eris-

i tiaue Moniqúe.
'

.

- "c'.,.

,R. João �íc€oli, 10'4· fone 72,.,2.11-'1 -Jaraguá-do S,,',

"

·'.i

1986
1985
. 1987
1984
1984
1982

,

1'983':' .�'"

..V()yag� LS _ Branco
, Gol' S �_ Branco
Escört .:_ BIanco '

Pas�at LS _ Bege'
CheveÜe, L � Begê

.

,I·
SüllSC:'�H1lj�.J&;1777 '::"72-1995

. f

,}'}�J�,��1"i!�: .bh

i� it·· Moretti, Jordan & Cia. Ltd

,l Av. Màl. Deodor9.l n° 158 _ Jaraguá 40 e 72-2614 '
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o bolão feminino de Ja- ese é o novoitecníco. �': inLcia,ndp colp, um traba
.ragué do Sul. restrito, selecionado jàragu��n�� ..

lho de base. Conhecedor
O Servs;o de R�pórtes._ nos últimos 'anos, 'aos du- de atletis\nó, substituindo' profundo .da modalidade

do Sesi conluíu esta se- bes. regressa as atívída- a José Augusto Caglíoní. Celço levou Jaraguä do
mana a montagem do ca- des 'com a formação '. de Giese acertou -eom a-DME Sul a conquista de um tí�
leudärío e da programa-

.

uma seleção, que iniciou e será o responsável. p�Ios .

tulo e' de um terceiro lu

ção para 8B, cujo destaque o trabalho esta semana', . preparativos da. modalida-. gar nos . Jogos Abertos.

principal .serâ Ia Olimpí- sob orientação técnica de de. que conhece. fundo, nesta década.

ada Seslana e' a inaugura- Waldir dos Santos (Padeí- .uma vez que durante mm,: O volíbol masculino e

ção do seu ginásio de es- ro] e coordenação de Os- tos anos atuou como atle�
.

feminino reinicia as suas

portes, que encontra-se nir Winter (Kisuco]. Um ta. A' contrataçã-o de Gie- atividades no dia 22.

em_ fase rle, concretagem grupo' de mais de vinte se foi' bem recebida. A

das .arquibencadas, obras bçlonistas foi relacionado, modalidade poderá reqe'\,
"

dentro. . do .... clfo-' do qual sairão as selecio- ber maior incentivo. a_ .

nogrema, apesar do, mau nadas que treinarão' com partir da reativação dQ�
tempo. Para. o dia 22 de vistas aós Jogos Abertos atletismo pelo C.A, Éáe-;'
fevereiro está prevista a de Santa Catarina ,haja pendi. 'que 'est�' em vías..
posse do Cànselho· Des- vista que, pelo reduzido de acontecer, segundo o�.

portívo. Sesiiano; cujo número de equipes, não presidente João aßtísta
presidente, pa,ra este ano,

.
necessitará buscar classi- P,l\i�.

. .

é Onildo Chaves (Man-' ficacão nos Jogos Micror-
., ;,.,_ .'

.

sol)
.

e vice-presidente regionais e Regionais. ' De outra parte, o, prQ(_ Rua DomiJleo. da Nova�-·l�Q2.� Fo�e::12::0498
VéÜdir Chiodini (Marcat- ATLETISMO E HANDEBOl íessor Celço Thoma:z;i' de� Jaraguá dó' $u:)i�SC , .

tQ). O / professor Waldir Gi- ve çomandar
.

o handebol, .___,_-,--- 5�;l,!(!',,�·�C(>...':'�,ii'"?''!_-------.....;
�� '!t;����J$\; �
-

'

�·lt

No 'di-a 19,' séxtà-fef�a,:�
jogarão :1,S 15h30'�Paäte':'"
ras x Panterinhas e às 1,6
'horas Hermäcía x>' SEIL
Pontes, A .decísãc :do_ter<:::;�
ceiro lugar' fi ,da'ÚtUfo ;�â- •
contecerä n.�>':;·Ala.,.,'27�-��'�;:.ti

'
.. �

., ,

•.
'

>. ... ,•.,," ":ß�

Dr. Altevjr A; Fagaça· Juliai '1'.

Ora. .Osvalinh VárIas Rjtjô�it
-,

A,D V;..o �iA�� Ó S

_'c ;/�L.�
,

,

Jaraguá do sei �.Seman�-ä� 13 a 19 ae -fevereiro ae 1988· CO�REIO DO POyC)
-- ----,------.-

A temporada salonístí
.

ca inicia no mês de mar

<ço, No dia 4,- a Liga Jara

guaense de Futebol de Sa

.Ião provocou uma reunião

prelíminar, para sentir o

ínteresse dos clubes em

participar dos Campeona
tos Cítadínos Adulto" Ju
'venil· e I�fantil de Fute

bol de Salão, nesta tem

. parada. Segundo o presi-
dente Sérgio Kuchenbe

'cker. ínícialmenté pelo
menos quatro equipes ma

nífestaram vontade de dís

putar e, neste sentido, a
LJFS marcou novo en

contro' para o día 22 de

fevereiro, às 20 horas. na

Arweg, no qual serão a

certados detalhes acerca

d� calendário esportivo
e 'demais-' assunto" :;técc
.nícos e admínístratívos-
'. L) •

LUTA LIVRE

SES I

Com (luß,S' göleá(fas�. ihF _.

ciou-se, -s'á!:ia,ªÓ;, dia�'.'� '_t}'p':
Ginástq .de E�:pottes:;. )�:f:.":.
tut Müller, c(l?' '']'6tne1ê{'
de Futebol "d� Salãd _"-'ti�: ir"
'míníno da Divisão Muni-
cipal de' Esportes, ': 'ein'

"

disputá do -rröféu. IVQ. kó,<
neli/Raul Rodrigues.. :' .,A'
equipe das Penterinhas

s,

aplicou' 5 so sobiê"á SER -'
Pontes. enq'uantö,.' :q�e a�'
Panteras

.

sapecou
'

7, a "0'
sobre a Hermécía. Na
noite de quarta-reG'a,' �dfa�
10, jogaram" SER. 'PoI,úei

>

J!: 'Panteras .

e Her.m�d$ ,

x Pantertnhas.
-

.�.". ';"
_- -

. ';'-.'- ".,,'
-,
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Is ....aCies de flá,io José Hts�taf' Jarauuá' preéisa de 25 mil�ões para aMpliaçãO '.

, ,

" ;,
-

.'

�", - v"

•

'

'" Um grupo de pessoas de xecução da obra e analí- 'verão ser _iiÍvestidos a-
',- _.

destaque na comunidade sa�(;) �.Q"",montante-,-de. .re- -.proximadamente_" 25 mí-

ser vereador, hoje, constitui-se num, espetacular ,"l;>i' jaraguaense")liderado pe- cursos neeessérios. assim lhões de, cruzados nas

co".,Há pouco, a imprensa ríoticíou, que os vereadores 'lo 'empteSáríd, .Werner como os, diversos meios obras dvís'� ne instala

de Floriapópoli.$ passariam a ganhar Cz$' 225_.mil men- Schuster, renníu-se no día de ,:.Qvolvilnento. e �nt�> Iacão de, equipam�ntos, o

�ais.para o ccmparecímento a pou�as �esspes: numa 8 pa.ss�do.�ara:,trqçar, pIa", graçao da comunidade Ja que,>da�ra ao HosPlt��_Ja
verdadeira sangrta aos co�r.es do muntcípío. .sabídamen- ,/ nos :rel�C)íonad�s co� _

a raguaense na consecução ragua Ja�plas ,condjj,.,..o.e�
te mendicante. fazendo inveja aos marejes _que escan' ampliação das ínstaleções dessa importante meta. de atendimento. beneííci-
dalízam os escalões do governo, em todos os níveis-. do Hospital e' Maternida- Na ocasião foi feita u- ando a comunidade regio�,

'

dade .lçuaguá, objetíven- "rna análise da sistemática nal. I
'

Em Jar.guá do Sul, onde os vereadores reclamam sa- do dar' maior funcionabili- ' a ser adotada para as cam

lárlos atrasados e ameaçam mandado de segurança con- dade àquele nosocômío é, panhas de arrecadação de

triJ o presidente Ortval Vegini, a partir deste mês pas- solucionar 'os -problemas
'

recursos' financeiros sa-.

'Saram a ganhar Cz$ 72.500,00, para proporcionar um . de ordem econômica que bendo-se 'de 'antemão que
espetáculo .deprlmente que se assiste � cada sessãe, ín- àfligem o estabelecimen- ja existem doações de

dlg,n0' de um ,_"unlci:p10 que já teve em seu Legislativo' to Hospitalar. -Neste . prí- 'empresas locars" engaja-
,nome�. que honraram s�us mandado"s. ,"

.

meíro encontro f()i discu- ,

,

das, neste proposto. Se
tida a viabilidade; de , e- .gundo estímétívas, .. -de-:

'Não bastesse á baíxaria.após a sessãorde segunda
feira;' o 'vereador Menel e' o 'funcionário da-- Ptef�itu�'a
João .Borges Filho trocaram insultos � foram as

.. ,VidS
dos fatos Bugrínno acertou- dois pontapés no ve�ea�or, Q vizinho 'inúnié�pi� d� muro, trágICO aos nossos damene, a desgraça ou a

mas os "bombeiros" .ímpedjram qll� a luta, atíngísse Pomérode, com o qual' te- olhos e negativo no senti- ,ruína procurada de li-
rn.aiör�s' proporções- O caso fqi para r p� Delegadé).. Mais mos as maís cordiais rela- do cçmunítãrío.

'

vre vonade ou por falta
uma para piorar a imagem da Câmara de Ven eadores. ções de amizade e benqua- Com uma população de de discernimento, no pri-/

- \, '_.
': �

rença, forma com Jaraguâ 15.000 habitantes. o vizi- .

meíro caso a .pessoa a-

'Esla ' co1u.na, d,u, maís '�ma v,ez, prova da do SQl e' os demaís rnuni- nho município registra um' tenta centra ,um dos Mari-}
sua leitura' obi'lgatória, .modestía a""parte O.dep. fedeal ctpíos- caterínenses lítora- . suicídio a cada 40 .dias, - damentos . de Deus - "NÄü
AlviÍro' VaUe, presidente nacional do Pa,rUdo Liberal, .

neos um dos primeiros ca- em geral �de jovens, () MÁTARAs" -, matando-se ,

saiu em. defesa'do prímeíro tesoureiro do PL, o Jaragua- mmhos ,rödoV'i,ár)os
'.

que 'que- causá espanto, 'dados a'.si próprio, este instruo
ense EtJon Koch, dtado no flnaLde novembro como "c:.. ligavam o Súl ao Norte do colhidos da unica Vara 'menta de extinsão é con'

pataz" �e ,sua fazenda'no Gliamlra,nga. A anotação- na.o .

Pais. Éstradas,tidas em cer� Cri�inal recl os inqueri- denado_ pela -religião
confere por EgolÍ é sócio de �alle. Leia na pagina doze. tas épocas as Ipais bem -<:ui- tos, da. Delegacia de PaU: pristã, razão porque" se-

" I
" ',,,

,

< dadas e..ntre o Rio Grande ciá. Tenha-se em vista que ria de todo conveniente
A Fren,te Liberjl.! elege dia 28 o novo Diretório e Exe· do Sul e São Paulo. Gran- Pomerode registra inédia' que secdesvendassé este

cutlva Murlicipál,� em sua' sedeina Epitácio Pessoa.
.

O de parte dos "Rio Cerro inferi.,or a um caso' de a' :qlÍs�ériö que envolve 08

está encerrando a 'cajllpanha de filiação, nesta Jase., :s,e- Leute" -moradores do Rio gressão 'com lesão corpo' 'jove:ns, fazen(io-os 'reçon,
gundó Gera.ldp Werninghaus, que não cohfinnou se Cerro contribuiram e ,ral grave por ano e não ciHar's€ com� Deus.

'

Mes,
fica ou não na presigencia. Enquanto isso. o partido contribuem com, o seu la' se tem notícias de homi- �o qtle o. ptecedente e

continua"anotando nomes' para a vereança ,e dep.tre OS" borno desenvolvimento da cídios há, mais de �quatro xlsta na ,esteira da II-
comentados está o do empressário Werner Schuster. economia, ,pOInerod�e " anós.

.

_

'

GueTra 'Mundiaf, quan'40.

')' . ,Um marco, no alto da O pa,stor Jorge' Dietrich, jovens dót,ados de exacer·
'

<> 'Partido dos t'tabalhàdo'res considero� bom e Semi- serra, é, à iml(ia: testemu- procurado pela reporta-:_ bado' patrIotismo,
.

tliqns'
, naio Regional No�te, acontecido ,em ,Jaraguá do Sul a- nha, ,do que estamos

/
a-, gerp. laínenta

-

que ria d- formÇivam's'e ,'nos triste

pesar dos ausências, .Para obril.dias 2 'e ,::;, ,em firmando, unindo a Ye1ha dade se tente escondei. as inGnte famosos kamikaze
Jo1D:vlIle,. a agremiação pror,nove curso SQbre poliflca amiza,de da região.· pequeRas e grandes dese nos 'ataques suicidas rea

municipal' e dias 9 e 10, em' .:{araguá do Sul, :curso sobre Em j.aneiro" povo e admi"
-

gra,;as de seus habitantes
.

lizados' por pilotos de a

formação politica, para no máximo trinta partiClpantes, nistrßi;ão, mostraram aos e que, nada, exatament.� viões japoneses.
informa o presidente Luiz Hlrsch�n; milhares. de forasteiros··., por �sso.' s.e fez até a'gora Pome�ode bem que estiÍ

do que é capaz - a Cidade para tentar descobrir as, precisando. disso para .vi·
Secretario Ivo Konneil está confuso quahto a interpre-, mais Alemã ,dó Brasil, causas do alto fndice ,de ver a plenitqde de SlB

tação da lei elt'litorai que define os prazos de' desincom: chamando a atenção dos 'suiciKlios.,
'

existência.
fatibilização, para 'estar arto h concorrer emnovembro. grandes jornais e das TVs

' Sendo' o' suicídio. 'figura: Fritz von Itapocu - 02/88.
, A. duvida é se o prazo 'fatal encerra-se dia 14 próximó e'encerrando com verda
!nov� meses B;ntés da eleição) ou 14 de maio (seis me- deiTa -apot,eose a "Festa
ses). Pelo sim, pelo nã,o: está atento'para não'correr o" Pomeràna": -

isco de set barràdo pe1a,.Lei. . ,. ,
.' Nésta verdadeira ascen-

,são· dd vizinhg, município
que aplaúdimos é incenti
vamos 'pelo seu amor ao

rabalbo. b.us,candf:> equi
parár'se aos demais·' ir-

,
mãQs da rica e ,próspera
reglao, lamentavelmente..

, surgem tàmbém os aspec
tos negativos e, ,no caso
de Pomerode, motivos de,
fortes preocupações .

do

que ali ésteja acontecen'
do. :um verdâdeiro estig
ma dentr(') de uma comu--

.,

nid�de
!

que fudo té� Rara .

viver bem' e desfrutar do

g·rau de bem esta� que
chegoJI a ,alcan.çar. ,

O jôrnal O -Éstad9 de São
Pauln, em uma de suas e·

ditões,. destacou em ge'
ne�osas p-ãginas', de pro-.
mQção o que estaya ,9, ,me'
'recer Pomerode p'&ll� n'§�ü
-esforço desenvolvimentis'
ta; entretanto. colheu na

entrevist� .

um fato inco-

'

.•A titulo de es�larecime�to, projeto qhe �concede i·,
seição' do imposto pr�diitI urbano, _que, «leu entrada na

Cß�ara, não fbi remetidopelo Executivo, mas slim, pro
�L pelo vereador Errol Kretzer.Segu�do as informa·

.

ç�, a CAin�rá não pQde legiSli,lr sobre nIatéria ftilan
cé.,i'a e o projeto, em si, é- inconstitucion�l. O mérito da

hííçlàttva, ,pelo menos não p�de .se!" Il:egado. '

Reunido 'quartq-feita, dia '10., o Diretório do PDS :es�
t.abeleceu o cal�ndário q.e reuniões e a agenda (ias ati
vidades para HJ88. agenda preve a divulgação das a

tividades, campanha de filiação_ partjdlÍria, fupdo .par·
tldário, campanha eleitoral. consulta, pescJl.iisa e ec:co'

l� ,

dos, ,cand�d�tos çomitê eleitoraL calendário de co.
mlClOS. estrategla.s., entn e ,outas atividades.

ENERGIA' COM GOSTO DK CÄF:G
, ,'.

r .- .'
_'-------------------- -"'-" _'--_-

. LEIA, ASSINE,
, : ANUNCIE E
DIVULGVF NO

�CORREIO DO POVO",
,FONE '12-0091 ' _.

não revelado'

A PEDIDO. I ,

, Busana alKa, "de � novo
É isto m�srno', Busdná ataCá de novo.' A vI·

tima desta vez foi Isoldi M'Ulasehadt. funCioná
ria dQ Sin,dicato dos Metalúrgicos. Isoldi foi re·

clamar o pagamento do seu 13° saíário de 1987
lê "

• I _'
e para sua surpresa. a Íera Busana sentiu'se o-
fendida e aos' gritos tocou a funcionária Isoldi
de.,porta.a fora. demitindo-a por justa causa.

,

Pelo visto o Sr. Busana está cumprlndo o

'qu� prometeu' na campanha quando --candidato _

çle "PROMOVER MUDANÇAS". E mudanças es
tão' itcontecendo no Sihdicato hoje· fundo'
p.ário da entidade que re�lamar' seus direitos es
tá, sujeito a ser demitido por ju�ta cáusa. Se es�
ta moda" pegar e os empresários de ,Jãraguá do
Sul seguirem. selis exemplos. coitado do traba-
lhador. I

'

, Mas ci coisa não fica como está, o Sr. Busana
v�i ter o que explicar direitinho e prestar conta
de seu& ato$. Nesta terra ainda existe justi.ça e
eu acredito nela: Esta e uma das mudan;;as . do
Sr, Busana. que prega

-

tanto' a justiça; mas age
com .dose excessiva de ignorância: '

,

P�.fa·béns Sr. Busana, continue promovendo I

suas 'mudanças.
'

(ISOLDI MULLASCHADT)
.-.----�------------------
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