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Lojistas
do

aceleram
CODgresso

Jaraguá do Sul sedia
nos dias 21. 22 e 23 des

te mês, o 210 Congresso
Estadual do Comércio

LOjista, em dependências
do C.A. Baependi. A co

missão organizadora. ten

do à frente Mauro Koch,
semanalmeIite avalia os

preparativos do Congres
so, que inicia às 15 ho

ras do día 21, quandó os

presidentes dos CDLs a

valiarão o comportamen
to do comércio no se

gundo semestre e tam
bém escolherão a próxi
ma cidade-sede. paralela
mente. díretores e secre

tàríos executivos dos
�PCs díscutérão aspectos
1'( latívos aos serviços
que prestam ao comér
cio. em Santa Catarina.
Na manhã do dia 22,

os congressistas terão o

portunidade de visitar a

Marisol. Kohlbach -e Weg
e à tarde, três palestras
constam da progresnação
e à noite, a Marisol ofe
rece coquetel em sua re

creativa. No sábado, dia
23, pela manhã.

-

duas pa-

preparativos
Estadual

lestras e à tarde, outras
três palestras encerram
o Congresso, no qual se

farão presentes o gover
nador Pedro Ivo•.prefei
to Durveâ Vasel, presi
dente da Federação dos
Diretores Lojistas Lo
thar Maas, presidente da

Federação do Comércio
Charles Edgar Moritz, di
retor regional do Senac
Cláudio Alexandre Fül
Igraf. dentre outras

/

au

toridades

O nome dos palestran-
,

teS e' os temas serão a

nunciados na próxima
semana. Segundo Mauro
Koch existe um grandê
trabalho de organízação
do conclave que objetiva
a busca do entusiasmo,
da atualizaçãO e do auto

desenvolvimento A re

ceptividade. diz Mauro.
tem sido ótima, e todos
os congressistas recebe
rão uma sacola com

brindes e as pastas de
trabalho dos congressís
tas foram patrocinadas
pela Fininvest.

RECEBA BEM OS

1====�:=:==1_t:==::j1 SITAN1l!S.

XII
CONGRESSO

ESTADUAL DO
COMÉRCIO LOJISTA

DE SANTA CATARINA

DIAS 2� E 23 DE MAIOIII7

A PARTICIPAÇÃO DE

TODOS s IMPORTAN

TE PARA O SUCESSO

DO EVENTO.

VI·

Clube de Diretores
de Jaraguá

Lojistas
do" Sul

o governador PedrO, de extensão sobre o rio Sul, de um total de 20.704
Ivo Campos recebeu em Itapocu, Imediações do unidades a serem im
audiência. na terça-feira, Grubba, construção, da plantadas em todo o ES-"
o prefeito Durval Vasel, nOva rodoviária' e, tam- tado, num prazo de dois
acompanhado do secreta- bém, do prédio pata a- anos
rio da Admínístração brigar a Companhia de .Sobre esta questão, ne

Ivo Konell e dO deputado Polícia Militar. próxima semana o secre-
.Ademar Dwe, onde tra- Segundo Vasel, o Go- tário de Planejamento e

teu-se de assuntos admí- vernador relatou a pe- coordenador da Comis
nistrativos

.

e políticos. núría financeira da má- são Municipal de Habí
Dentre as reivindicações quina. admtnístretíva com tacão, Artsüdes Panstein
formuladas ao Chefe do pletaments falida e com vai a Cohab/SC, para
Executivo Estadual, para Cz$'::'O bilhões de díví- detalhar pormenores a

atendimento a 'curto, mé- das, o que ímpossíbílíta cerca das moradías a se

dio e Iongo prazo, figu- a contratação' de qual�' rem construídas no mu-·

ram o acesso cômplemenj
,

quer obra. No entanto, nícípío, Para o início da
ter à segunda ponte pelá: para melhor escoemento implantação,. a munícípa
rua Bernardo. Dornbusch, do tráfego, Pedro Ivo de- lídade já tem área dispo
asfaltamento da rodovia terminou ao DER/SC, a nível de 80 mil :r;n2, na

Jaraguá-Pomerode, cons- abertura dos 1,8 quilô- Tifa dos Martins. no

trução de uma ponte de metros faltante da rua Jaraguá Esquerdo
concreto com 100 metros Bernardo Dornbusch. dei- INFORMATIZAÇÃO'

xando-a em condições A municipalidade a

para no futuro receber a bríu concorrência para a

pavímentaçêo, compra de um computa-
Junto a Casan, o mu- dor multí-usuärío, unida

nícípío obteve eco ao pe- des de dísco. quatro ter
dido .de elaboração de > minais de video e duas
projeto pare futuras am- impressoras matriciais,
plíações da rede de água. destinado à estatística,
O secretário de Desen- controle de estoque, con
volvímento Urbano. Wer- tribuição de melhoria é
ner Zulauf, que esteve planejamento Os írrêes
�i!llta-feil'la em. Guara- timentos devem girar em

mirim na assembléia da Cz$ 1,2 milhão e para
Amvalí, coníírmoú a implalnltação do sistema
construção de mil casas o profíssíonel já foi con
populares em. Jaraguá do tratado.

Rede de Combate
ao Câncer dia 15
Uma nova entidade fi:

íantrópíca está, nascendo
em Jaragu" do Sul; Na

próxima. terça-Ieíra. 5 de

maio. às 14h30, na AA�B,
será fundada a Rede Fe
minina de Combate .

ao

Câncer de Jaraguá do

Sul, iniciativa: de
.

um

grupo de senhoras da so

ciedade local, apoiada
pelas .jE'mais Redes já
existentes no Estado. A
comissãO organizadora
determinou nare a ordem
do dia, a ratificação do
,nome da, nova organiza
ção, apresentação, díscus
são e aprovação dos es

tatutos. eleíção da primei
ra díretoría e conselho
fiscal. registro inicial de
voluntárias que auxilia
'ião a entidade, índepen
dente da participação da
diretoria, além de

.

ou

tras questões relativas as

atívldades da novel or

ganização.
A .Rede,. que conta com

o apoío da Prefeitura,
iniciará atividades em

julho, atendendo' na Uni
dade Senítäría da rua
Reinaldo Rau, através do
médico contratado Dr.
Fernando Springmann.

a Pedro Ivo

SEMINÁRIO PLANEJA AçõES DE GOVERNO

No próximo' dia 12 de envolvei a comunidade
maio, às 9 horas. no sa- no processo de planeja
Ião nobre do Sesi, será mento, buscando resulta
instalado o

.

Seminário dos práttcos, COII).o eleí
MUtii'r::ipa1 Permanente cão, por ordem de priori
em forma de fórum de dade, das

.

10 necesslda
debate popular, demo- des municipais que po
crático e' suprapertídärío derão ser supridas' pelo
e que tem como objetivo governo estadual e' sele
institucionalizar a parti- cão das três necessidades

cipação do povo no de âmbito íntermuníct
governo estadual à nível pal, .

que 'serão levadas
de planejamento e acom- ao seminário regional,
parihemento das ações ainda no mês de maio.
�'o ;", Executivo. Idêntico Já dia 6 de maio pró
Seminário vai ser reali- xímo, em Jaraguá do
zado nos 199 municípios Sul, lideranças da sede e

catarinenses e doravante do meio rural vão discu
acontecerá em maio (pa- 'til' e apontar sugestões
ra subsidiar a elabora- para o plano de ação da

cão do orçamento esta- Secretaría da Agrícultu-t
dual) e em novembro ra, para a gestão 87/90.
(para avaliar os resulta- Este encontro, será coor
dos obtidos).. denado pela Acaresc 10-
O objetivo principal é

-,

EBCT ,.... SOCORRO! ESTA AGeNCIA NÃO DÁ MAIS PARA JARAGUÁ DO SUL. IRTILII EXPOSITORES CROMADOS.
,I' MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A.LEX BOSS: HÓSPEDE.
DE BERLIM Gente & . InformaçõesA notícia que transmi

timos aos nossos, estima-
dos leítores reveste-se' FUNDAÇÃOIREDE A-' gitimo.
de especial ímportêneãa, través' do trabalho de- QUINZE ANOS - Sexta-'

pois, ela. diz respeito a sínteressado de grupo de feíra. próxima, 8 ide maio'

um prestante 'cidadão senhoras, Jeraguá do o Beira Rio Clube de

que tein a seu favor rele- Sul funda no dia 5 de Campo comemora os

ventes serviços à comu- . mai�, ..terça-feire. a �ede .

seus quinze anos com

nidade .
'

Femínína .de Combate ao c uni batle a partir -d� -23

Referimo-nos ao Sr. �ânC&, em assembléía horas, com o Grupo 41.'

Axel Boss que acaba de,' marcada 'para às 14h30, Redenção. O presidente
. ser convidado 'pelo Se- na AABR Serão aprova- ROb�rto Madl"J.d conVida!
nado de Berlim Oeiden-- dos os estatutos ee eleita a a todos e lembra que as

tal para ser hóspede ofi- primeira diretoria. Para- reservaS de mesas pOl(le:
cial da cidade 'corao uma béns pela iniciativa. "rão ser fenàs pelos fones

justa homenagem àque- VISITA ILUSTRE _ O ví- 12-0413 e, 72-0980.·

les que, de uma forma ce-cônsul dai :África' do ZIGUE-ZAGUE - Paulo e

ou- outra, tiveram ligação' Sul, S. J. Kruger, deverá Anaír Marcatto recebe
com a cidade que no cor- visitar Jaraguä do Sul, ram na aprazível cháca

rente ano complete'
-

os no día 20 de mato. segun- ra dos Mercatto, para
seus 750 anos' de funda- do' oficio do próprio ao um jantar. as integrantes
çãO., "Correio do Povo", com do grupo de lanches,:!l/
O honroso convite é quem

,

deseja discutir Recebendo cumprimentos
,€xtensivo à esposa, dona questões relacionadas a pela idade 'nova a Ana'

Marga Sonnenhohl, - CNe seU: pais. Trará farto ma- Lúcia Dellezen. I II O C.

deverá acompanhar () terial e documentos ãn- A.. Baependi inscreve

seu marido aos muitos fOrmativos,do seu pais.. até 30, de maio equipes
lugares çulturais da cl-" AR1'E DRAMÁTICA

, ,para o Campeonato de

dade de Berlim, e pára o Confirmado, para o perí- Futebol Suíço
Sr. Axel Boss, €mbora já odo de 11 a' 16 de maio, DESFILE I MODAS

tívesse visitado aquela o Curso de Arte Dramá- Proíessoresi -e ,,fundoRá-,

importante cidade alemã: tic� em Jaraguá do Sul. dos da Escola Municipal
por diversas vezes, des- O encerramento dar-se-á de 10 Grau Albano Kanz-

,ta vez o será pára relem- às 10h30 do dia 16, ,na ler, promoveram dia 10
brar os tempos em que Feira de Artesanato, com sexta-tetra à noite, um

,estudou nas escolas ber- o Grupo de Teatro do destUe die modas da

líneses e exerceu o' seu Sesi encenando o Projeto Boutiaue' Status, em' de

trabalho 'como compe- Poema, de Vínicíus de pendências da boate

tente proüssíonal quê é. Moraes. 'sob a, direção de Cäesar's Club. Çom casa
A 'viagem deverá ocor- MarQarida ,Baitd. cheia, o desííle agradou

rer entre julho ,e agosto NOVO GOVERNADO� a galera aue faz, do Cäe

do corrente sno. Ao dís- - O médico ,blulilenau-, sar's o 'pOint" preferido

tinto. casal, nossos cons- ense Lourtval Saade, se-:
'

tanteS leitores, os cum- rá o próximo governador eINE JARAGUÁ - O Ci

primentos desta folha. a- do Dístríto L-lO de Uons ne Jaraguá está exibindo
companhado JOs votos' Internacional. Ele assume desde o dia 1°, eté .o dia

para que" desfrutem des- em Julho, substítuíndn 'a' 7, nas sessões das 20 ho-

sa honrosa distinção, Walfl1edo Mát10 'vatue. �' ras, a' película"A Leri-.

transmitindo a nós ei Saade foi eleito 'durante 'da', um conto místico e

por extensão, aos nçssos a, Convenção Distr'ttal engraçado. Nas Sessões '

leitores, O que de,agra- • reallzada em Jaraguá do das, 22 horas, está em

dáve1 cOlheram pór '6ca.:: Sul, nos diim 10, 11 e 12 cartaz, teé terça-feira, dia cAFt! AS MÃES - O'

sião da passagem do ani- de abril. 5. ,"0 Grande Cassino", Clube de Mães e AFP

versário da, tão afaD;l.ada PRO-MEMORIA _ 'Numa filme pOrnográfico exclu- do Centro EducaciónaI
cidade da grande nação iniciativa louvável, a �ivo para público adulto. ' Evangélico realizam d)ali

.que é a Alemanha de Prefeitura e a Fundação' DIA DE ROCK Ad�n- 9, às 16h, o primeiro ca-'

nossos antepassadoS. Pró-Memória aceitaram

Jaraguá do.Sul que no cor a realização do inventá-,
rente ano completa oseu rio de bens culturais do

,

111° aniversário de fun- município, .para resgatar
dação _ 25 de julho a arquitetura e unidades

sente-se honrada COrri ,
o � de 'interesse

.

cultural da
convite formulado, a: uni, colpnização álemã: Em

de Seus' prestantes habi- resumo, preserVar os

f antes. prédios em enxaimel le-

ii! "mania roekíana", a

contece neste sábado, dia
2, no Gi1iásio Artur'
MiilIer,:ó ROCK JA, com
trêsl band�," palia aglilM
a cabeça da rapazíada..
:São elas: Má Companhia
{JéIil'aguá), Invasãó Bás�
ca (Joinville) e Korzus
(S. Paulo). Ingressos na

portaria custarão Cz$
80,00, ' i
D.R.OPE.S. _ A' bonita
Célia Ropelatto. do 3°
Magistério, é a Rainha
dos Estudantes do Co
légio Divina Providência'
eleita dia 24 último .. _ A
ex-Supervisora Local de

Educação, Isaura Maria
da Luz Silveira" agrade
cendo a coluna' o empe
nho' e a colaboração'
dada durante a sua ges
tão.
NO JUVENTUS _ A Ma
risol, através da sua re

cendo a coluna o "empe
deste sábado, dia 2, no

Juventus, a sua gin-cana
ínterna iniciada no día
do trabalho. Um baíle
marcará o enc�rriamento
e a música será do Gru
po Musical Scorpíons, de
Curitiba.
REELEITA _ Toda a di
retoria da Ação Social
de Jaraguá do: Sul, mer
cê do seu grande traba
lho, foi reeleita pare
mais um período de dois

q_nos, durante assembléia
realizada na manhã' de

terça-feira. Assim, conti
nua. presidente a dínêmi
Ca Vera Lúeía Schwinden
Marcatto ..

Carinf)oso
Á"ROUPA INFANTIL

MODA INFANTIL.

UM BRll.HO NOVO E DIFERENTE'NA

CONHEÇA-O

Getúllo Vargãs 97 e Mairechd Deodoro '882
_

"O ponto.elegante de vestir benl, os seus' pim- ,

polhos. Agora na'Marechal Deodoro ,819; a súa

espera, sempre COm as últimas novidades.

João Maria

Jóias, relógios, pulseiras', anéis, alianças,
prataria" artigos em ouro e tuc;lo o mais para
presentes na

.
.

'Relojoaria ' Ive,nid'a
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

fé em
'

homenagem às
mães, no salão comunaI.
,O evento integra o pro
grama dos 80 anos de e

xistência , �. escola e

paraleliljlllente haverá
desííle de modas, execu

ção instrumental e outras
atrações. "

BAlLE DAS MÃES .; C.
A,'. Baependí promove,
día 8, sexta-feira, o Bai
le das Mães, com á. 'Or- ,

questra Caravelle, cie
Porto Alegre. As mesas,

que custam" Cz$ 500.00
cada qual, vêm tendo
uma' grande procura. o

que de . antemão 'prevê-
'se sucesso na promoção .

do departamento 'social
do clube.
BAILE DE RAINHA...: A
Sociedade Esportiva! e

R�tiva Urãão São
JDão, de São J'oão, reali
za no próximo sábado,
dia 9, o tradicional bàUe
de raínhe, com música- de
"Os Orientais" A Socíe

dade convida a todos pa
'ra "participar do' enco:ó.�'
tro 's.odat.
FEIRA 'DA :MALHA
Aconteça dia 8 próximo,
com a presença de toda
a imprensa do Estado,
expositores e promotores
o lançamento oficial da
1 tl Feira da Ma,lha de Ja

raguá do Sul" em depen
dências do Itajara. A

Feira da Malha, 'promo
ção do'

_
Rotary, apoiada

pela 'prefeitura, será de
18 a 26 de íulho.
NA VIEIRENSE _ Com'

mú�ca dai Badtnha Ver
de Vale,' de Blumenau, a

Sociedade Vieirense pro
move o Bane em homena

Ilern às mães, dia 9. Ven
da de Ingresos na sede�
soCial. :e público.
-_.- .-...,..;__.------

. CASAMENTOS

Na Matriz São sebas
tião, às 16h15mi:n de sá
bado, dia. 2, unem-se e'm

matrimônio Leo Pedro'
Rech' / Fátima Terezinha
Öonçal�es, Almir

'

Pa
cker' I Alice Stricker e

José Vicente da Costa I

Josefa Kasmirski; 17h15
_ João Carlos Pellense' I
Bernardina Meurer; 18h
_ Ronaldo Ruysan I Isol
de Marli Hem e às 20h_
Jair A:' Perito I Sônia

Raquel Papp. Às 19h, na

Ilha da Figueira. Nélson
João Baader I Paulina
Ferrari.

Mamãe Coruja
Seua flIhos merecem uma loja só para eles.

Loja Manille Coruja o castelo ,de seu reizinho e

8ua pr:Inces:lnha.',Enxovais' para bebê, roupas, in
fanto-juvenis, perfumes, bijouterias, artigos para
pre.entes. '

Rua Bario do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lOde .meto, OS TRABALHADORES NÃO PODEM
FICAR DOENTES •

. 0 PROBLÉMA INAMPS X
'

HOSPITAIS AINDA
CONTINUAI ,

"Quandó alguém pegar com suas mãos o código tra-
,

balhísta de um país, friza que ali, estão séculos de so

frimentos calados ou de revoltas, e aquelas páginas,
nas entrelinhas de composição em linotipo, foram es

,critaS a sangue e fogo, porque até hoje, íníelízmente
nenhuma classe dommante abriu mão de seus privilé
gios apenas por um ideal de fraternidade ou por um

espírito de amar aos Homens".
.

,

(Russomano)
Desde 1886 os trabalhadores vêm se .organízando pa-

ra garantir ,seus direitos.
_

�

,

Hoje 10 de maio de 1987, 101 anos depois os ttaba

lhadores-de Jaraguá e do mundo ainda são explora-
dos. No Brasil há a maior jornada de trabalho, 48 ho

ras semanais, com o menor salário mínimo do mundo.

Em Jeraguá os trabalhadores não podem fícar doentes,
não há hospítäís credenciados ' pelo INPS, mas nós

continuamos pagando 8,5 à 10% do nosso mínguade
salário. 'Agora, eles, acenam com intervenção nos hos-

pitais. ,

Tá Bom, que intervenhaD;l, é uma .solução para o

problema a curto prazo, mas não resolve tudo. Pas

sado este periodo como ficarão os hospitais?
Qual será a realidade de Jaraguá do Sul?

Não é só de festas e de presentes no dia lOde

maio, que podem viver dignamente os trabalhado�:s.
Precisamos de melhores salários e de uma politíca
agrícola defínída. ,

'

, , ,

.

O Governo e os partões nos sugam, nos exploram
o ano inteiro e quando '. chega o grande día, O DIA
DOS TRABALHAPORES nos vêm com presentes e,

grandes promessas (que nunca cumprem). Estes pre
sent.es foram obtidos às custas de nosso Suor. Que
remos '\jver"dignamente e' tàmbé:in

-

desta maneira

cuidar de nOssa saúde.
' 0, n' 'co"-,

,PAGAMOS INPS, TEMOS DIREITO e. EXIGIMOS
RESPEITO: i

,

� pela estatização dos hospítats' sob direção dos

trabethadores.. ",
,

...::

-

que o dinheiro do INPS seja" pago em Juízo enêo
vá para Os cofres do lAPAS àté 'que o problema seja
resolvido; -

-,
.

.

'-", .

,

_;_ Feativ:ação imediata dó -convênÍo HQSPITAIS com ".
. INPS;

,
"

,
"

,

. _. Implantação de uma UTI 'para' não
'

sermos maís
- -

mandados para .Ioínvillé e morrermos na estrada;
, �. aJDpliação imediata do h1> de Leitos,

'.' " .".".

SINDICATO,DOS EMPREGADOS'NO COMERCIÖ DE JARAGUÁ DO sur.
SINDICATO DOS TRA�ALHADORES NAS INDS, DA· ALIMENTAÇÃO DE-JARAGUÁ DO 'sut" .;

-" ,

S�DICATO' DOS TRABAlHADORES NAS INDS,· DA-CONSTRUÇÃO'E DO MOBILIÁRIO DE JGUÁ 'Dó SUL,
" ..

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS lNDS, MEC., METALÚRGICAS E DO MAT� Et:. DE' JS.
"'.'

SINDICATO OOS TRABALHADORES' RURAIS ng JARAGUA DO SUL.
-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INpS. DO VESTUÁRIO DE'JARAGUÁ'DO stn:
SINDICATO. DOS TRABALHADORES EM -ESTAB. DE SAÚDE DE JU::E' _ SUB-SEDE JGUA DO'

-:

SUL.
SINDICATO DOS EMPREGAQOS .EM ESTAB.BANCÁRIOS -DE-JLLE _ SUB-SEDE JGUÁ DO SUL.

'

lo.
.

DE" ···MAI·O····

0-.'
,

J

..

\.: � .

:...
"

. r

,
.

.

I
_

,
,

I ,fi,
..........

�

-

..

c" ....
,

..' ",

i -. .. ..

.

.
.,

Vamos comemorar mais um aoo de luta da classe trabalhadora
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'solteira, do' lar, natural

Dia 08 de .maio Procla'mas
.

de Casame'nl/os de Novo Sarandi-Toledo
Sra. Marci Olga Ma.sca-. .

Paraná, 'domiciliada e re-'
renhas de Oliveira, Sr. MÀRGOT ADELlA GRUBBA LEIL.'\1ANN, Oficial do R"'- sidente na Rua Francisco

Fazem anos. hoje: 02 Osmar Schmitt. D. EIsa gístro Civil do .19 Distrito da Comarca de larâjuá do Sul. ßs- Zacaria� Lenzí, nesta bi
Sr. Cláudio Aríldo Stul- Buck, Sr. Rodolfo Maier, . tado de Santa Catarina. Brasil, faz saber Que compareceram em dade, fiihà de Felisbino da
zer, em Londrina', .D. Lu- Sr. Bruno Friedel,

.

Sra.. Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei; a fim de se Luz e de Maria Rosa da.
1

.

D habilitarem para casar, os sesrUintes:.
"

-

dila ßm.mendoerfer, Sra. Adé ia Harbs, Sra. oro- Luz
.;

EvanÍll' Nícoluzzí, Sra. ty Vitória Grubba Tava-. Edital 15.418 de -21.04.8'1 Joínvílla, 1.839, nesta' ci- Edtt� 15�425 de 23.04.ß7
Angélíoa Murara.' Sr. res da Cunha Mello, Sr. To.Qlás Jos.é Petry e Mil" dede, filho de Ewaldo Zen Renaldo Kllpp e Marli
Nélson. Kreutzfeld. Sr; Ademàr Henn. Sr. Rolf lila Apareeída poSSéllll.aJ . ke e Waltrend V. Zen- KirQg,er
Ramiro -Schmítz, Etnani Zelnder, André Kan- Ele, brasileiro, solteiro, ke. Ela, brasileira, sol- Ele, bra�i1eiro; . solteiro,
Jo�é Voltolíní, Sra Maria chen Tere:z!nha de Lour- mestre de obras, natural teíra, professora, natural operário, natural de Ja-.
Reisér;' Scheuer, .Sandra des Kanzler, Sr. Char- de Luís Alves, neste Es- de Jaraguá do-Sul, domí- raguä-do Sul, domiciliado
Deriísa Rove, Sra. DOTa 10ttE� Voelz Neitzel, Sra. 'tada, domícíläado e resí- ,ciliada e residente "na e residente em Rio Cêr
Beatriz Krause. Prancíela Gisela Bauer Mohr, Alan dente na Rua Ney Franco Rua Epitácio Pessoa. 1.018 ro I, neste distrito, filho
Alvína Leítempergher. Roberto Schwartz. nesta cidade, filho' de nesta cidade, filha de· de Alfredo Köpp e de'
Dia ,Ó3

.

de malo Laudelino Petry e de Lu- Mario Mahfud e de Gerda 'Frída Kopsch Köpp Ela,
Sra. Kátía Hínschíng NASCIMENTOS zína Marcellína Petry. Rudolf Mahfud. brasileira; solteira ope-
Bauer. em Curitiba; Sr. Ela, brasileira, solteira, Edital 15.422 de 22.04.87 räría, natural de jarag�á
Martinho Rengel. Sral· Dia 03/abrU operária, natural de Rio Márdlo Renato Steile1n do Sul, domiciliada e Ie-

Matilde Horst, Sr. José Leandro, filho Lio (Maria do Oeste, . neste Estado, e Marli TObias sídente em Rio Cêrro ; I,
Otávio Tomelím. sral. Salete) Derettí, I domiciliada

-

� residente EIe, brasileiro, solteiro, nO 184, neste distrito, fí-
Izabel Schneider, em ))ia 06/abrll ,na Rua Ney.· Franco, auxiliar de escritório, na- lha de Sílvíno Krüger e

B\lUJDlenàlu; Srta, Waidi Crístían, filho Adaír (1- nesta cidade, filha: de tural de Schroeder, nes- de. Cíllí Grossklags Krü-
Meier, Sr. Renato Benet· vanélia] Busarello.: _ Raulíno Possemet e ,de' te Estada, domiciliado e zer.

ta, Francíene. filha Ilto Dia 12/abfU Ana Possamaí..' residente na
'

Rua João Edital 15.426' de 24.04.87
(Erica) FagundeS. - Eliane, filha Nélson (E· Edital 15.419 de 21.04.87 Píccolí. 519, nesta cída- lrI:neu 'UndemaDIÍ. e Te-
Dia 04 de maio dlith) Rassweíler: Adría- Renato Spezta e Arlete de, filho de Renato Stei- reZa SlrenJier
Sra. Ruth Ribeiro, Sra. .na, filha Alózío (Ivanil- Apélll'ecida Spezia ,lein e de Herta Obertíer Ele, brà.$ileiro, Solteiro,
Cristina Zanghíltn, Sra. de) Motter. . Ele, brasileiro, solteíro, Steilein. Ela, brasileira, servente, natural de Ma.
Alda Soares, sr. Ralf DJa 13/abril comerciante, natural de solteira, comercíáría, na- ripá-Palotína, Paraná, do-
Frederico ZibeÍ1 (Pome- Dezíane, filha Senezio Jaraguá do. Sul, domící- tural de Joinville, .neste mtcílíado e residente em

rodet, Sra. Armela' Pie- [Dezãl) Carneiro. líado e residente .. em Estado,' domiciliada e te· EstJiada Caríbéãdí, neste
. per Schmitz, Gilson Fá- Dia 15/abr1l Ribeirão Molha. neste sidente na Rua João Pie- distrito, filho de Aleíxó
bio Fodi. Maurício Fer- Eliakín Augusto,· ülbo distrito, filho de Armen- ' CGU" 519. nesta cidade,. Lindemann e de Veroní-
nando Peixer, Gilberto Altair' (Marly Marlene)' do Spezia e de Iracema filha de José \_obias e de ca Wallow Lindemann.
Braun.sburger, em Curi· Pieper; ,SilÍlone, .filha An· Borba Spezia. Ela, bras!- AlZira Tobias. Ela, brasileira,. solteira,
tiba. tônio (Sueli) Schwir· leira,. Solteira, costureira, EditaI 15.423 de 23,04.87 costureirit; natural de
Dia 05 de maio. kowski; Diego, (ilho A- natural de Jaraguá do' Mal'lio ·Minoru Issago· e Jaraguá do Sul, domici-
Srt·a. Raquel \reresinha demar (Benilde) Gonçal· SIIll, domiciliada e ,resl- JreDid Matiklewicz. � liada e reSidente em Es·
KTawulski, Sr. Heins ves de Jesus; Jefferson, dente em Ribeirão· Mo-' Ele, brasileiro, solteiro, tr.ada t Garlibaldi,' neste
Marquardt, Sra. Marlise filho Manuel (Ita) Maria lha, neste distrito, filha projetiSta, natural de distrito.. filha de Fra:q.z
Schmitz' Mattar, Sr. Wil· Dia 16/abdl

_

de Mário 'Spezia e de' Quiriri-Taubaté, São Pau· Strenner e de Maria Ra·
mar Victor Viergutz, Mi- Daniele, filha Alcebido - Olandià .BertoJdi .spezia. o 10, domiciliado e residen· datz Strenner.
riall Hafemann, Ilse, (Leonir\, Ba.lsane1Ii;' Ca·· Edital 15.420 de �22.04.8'1' te na Rua José TeOdoro Edital 15.427 de 24.04;87

Trapp, Mada Calisto do rina. filha Valm€lr (Ma- Osnt Reese e])rta Rusch Ribeiro, em Ilha da Fi· Alcides Dalsochio e Ma
Rosário, Sra. Ursula K. ria) Dalsoquio; Leandro EI�, brasileiro. solteiro, gueira, neSe distrito, fi- �rlsa AparedJda ManSkê,
'Duwe, Sra. Olivia 'Schio· . Roberto, filho Flávio lavrador, natural de Co· lho de TOshio Issago e Ele, brasileiro, _ solteirp,
chet, Sr. Vicente Catto· (Sandra') Sacht; Chries· rupá, neste Estado;' dO-, de Shigeko Issago. Ela, gráfico, natural de Ma$·
ni. Sr. Rolando Jahnke, Ie, filra José (Arlete) miciliado e residente na brasíleira, solteira, baI· saranduba, neste Estado,
Sn Vllmar pavanello, Pauli.

.

Ruä Isabel Alto, 'em Co.. conista natural de Jara· . domiciliado e residente
Sra. Elsa Georg, Carla Dia 17/ablrtl rupá, nesté Estado, '. filhO guá dO' Sul, domiciliada em Vila Lenzi. neste di�·
Spézia, Eliseu Jairo Sch- Diego, filho Egon (Már· de João Gustavo Reese e residente na Rua Ala- trito. filho de Cláudio
mitt, Sr. Geraldo Kars·· dIa) Blae$ing:' Juliankl, e

'

de 'Gertrudes Prust goas, 21, em Ilha da Fi: Dalsochio e de' Tereza
ten. e Paola Elena Pradi, Mhã Alexandre (Denise) Reese. Ela, brasileira, sol· gueira. neste distrito, fV Ciz Dal�chio. Eila. brji·

. em Itaiai.
' I II-r Hafermann. teira, doméstica, natural lha de Wladislaw Mar- sileira, solteirà, operári�,

Dta 06 de ma:to. DIa 18/abm de Jaraguá do SÚl. domi- J.tiewicz e de Maria Ma· natural de Corupá, neste
Sra. Hulda Horst Maier, Paula KariDa, filha Pau- ciliada e residente· em gierski Markiewicz.

.

Estado, domiciliada e re-

St. Gerônlimo Trentini, lo Roberto (Sílvia) Pei- Três Rios do Norte. nes- Edital 15.424 de 23.04�87 sidenlte na: Rua João
Sr. _Nélson Sti.nghen, 1- ter. te distrito, filha de Al� -' Alairton José Lune1U e Doubrawa, 205, nesta ci-

solde Wackerhagen, Sr. Dia 19/abtll
.

fonso Rusch e de Anita Cleusa de Fatima da Luz dade, filha de Norberto
Erwino Liermann (JIle), Priscila. filba Carlos Ro-. Ha�sel Rusch. Ele, brasileiro,' solteirO, Mansk.e e de Therezinha
Karoli.na Burok, AnQela berto n?osiméri). Calda. Edtt� 15.421 de 22.04.87 opérário; natural de Co· Arl Manske.
Baratto de Aráujo( Már- Dia 21/abril ' Ca�los Rudolfo Zenke e rupá, nes'te Estado" . do- E para que chegue ao

do Sc!1Ubert. (Fpo!is), Gilmar, filho Gil�emar Cláudla Mahfud" miciliado e residente na conhecimento de todOs,
Sra, Mailv Baumer·,

.
fFil�) R07.wold: Marlete,. Ele, brasileiro, solteiro, ' Rua ProteS$OI1 Antonio mandei passar o presente

Dia 07 de mato filha Márcio (Leonia) industrial, natural d.e. �a- Ayroso" 210, nesta cida,· Edital, que será publicado
Sr. Avelino Karsten, Sr. Hornhllrg. raguá do Sul, domlclha� de, filho de Perfeito Lu- pela Imprensa em Cart6.
Lauro Demarchi. Sr Emi- DIa 22/�brlI do e residente na Rua ·nel1i e de Maria Tereza rio, onde será afixado du-
lio Klitzke, Prof. Ruth. Carlo� Ri.('ardo,. filho AI- L'imelli.. Ela, Qrasileira, rànte 15 dIas.
Roesel, Sra. Iracema Te· 'do (Lourdes\ Bortoliril: Felipe Tadeus, filho Sér
rezinha Morbis Toma- Anil·prsan' André, filho gio (Deonize) Va1canaia;
selli, Sr. Cândido lei- MOatir" Maria Alice) Franclne' Suelen, filha
thold, Sr. Mário Rosa, :Ranch: �imone, filba Ru- Marcos· (f;uely) Jun.ckes.
Sr. OScar Cielsiuski. sra. bpns (Zpnaide) Koch; Dia 24/abrll
,Agnes Cisz Rozza.' Diego Gilmár. filho A9'ostinho Débora' Caroline,' filha'
Beyer âo Nascimento. mo��napl-'ll Bockor. Vendelino (eBrnardete)

DIa 23/abr:ll' " Salomon.

ANIVERSARIANiFES

Destilo Máquinas
.

LIda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,

chapas de eobre,-fundicão de ahlminio e bronze.
Destiladores de . aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinvil1e, 433 _ Fone 72-1564
� -Jaragu4 (lo Sul _ SC

-

II

Despachanle Lécio
.

ENTREGUE OS DOCUMENTOS.DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DF QUEM LHE OFERECE Ö MElHQR.
EM ATENDIMENTO.

. ". -
,

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 12-1261
72-2018 . FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

.
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PÁGINA, 05

Produç�o leiteira vem reagindo'· bem. MunicípiO' é auto
I

• suficenle

A falta de atendimento
h�piltalan aos. prevíden
etários, mereceu desta
que na sessão Iegíslatíva
única . desta semana, com

posições confljtantes de
vereadores e críticas às

partes envolvidas que
'deixaram a' comunidade

privada de internações e

atendimento médteo-am-
. bulatöríal atravéS do

Inamps, desde lOde abríl..
No

.

entanto, -

a rejeição
dO projeto-de-lei que re

conhece despesas de e

xercícios enteríores da

municipalidade' é que de
verá

-

tomar conta das
discussões e comentá-
rios, :pela polêmica que.
levantará.

.

A Comissão'
de Legislação e Justiça,
controlada

-

por 'Vereado-
res" contrários à linha de A partir desta edição, o "Correio, do Povo" publi-ação e comportamento cerá a cotação das ações das

..

empresas de capitaldo prefeito'Durval 'Vase], aberto de Jaraguá do Sul, négocíadas na Bolsa de Va
doo parecer contrário, Iores de São Paulo, o desempenho durante a Semana
em vísta do "conflito de- e as oscilações no período correspondente. - A colabo
valores", isto é, díferen- ração _ é de Osmarí Antônio Bertoldí. operador da HM
ça de Cz$ 0,60 na sorna, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliárlos, de Ja
muito embora saiba que raguä do Sul ..

'

o interesse maior é poli- Açãe/Empresa.
-

Cotação Cotação
�;

.

� &
Vereadores também a- 21.04.87 28.04.87

presentaram indicações
-."

JARAGUA FABRIL pp 0;50 0,50
como MarinO Lenzí, pa- MARISOL pp 7,10 8,00
ra alargamento,

-

tubula- WEG C36 PP 110,00 130,00
. ção e mecademzação na VALOREs PARA LOTES DE MIL AÇOES
rua Paraíba e implanta-
ção de iluminação públi
ca na rua csnos Eggert
e, ainda, esta em con

junto com' o presidente
Ortval Vegini, instalação
c;le Orelhão na Vila La
lau.
; O Iíder cio Governo,
Almíro . Antunes Farias
P.ijlho, prestou hornene-
gem aos trabalhadores,
pela passagem do Dia
Universal do Trabalho,
comemOrado a 1 tt de I

maio, -r: I

Jaraguá do Sul é pos
suidor de uma das maio
res bacias leiteiras de
Santa Catarina, com uma.

produção. anual de 8,5
.. milhões de litros, 65%
doS quais entregues as

usinas' beneficiadoras e

os restantes consumidos

Câmara . rejeita
projeto polemico

nas propríedades e- ven
didos "in natura". No
'ano passado, S.540.974
litros foram entregues às
usinas, para unia média
de 1. 149 fornecedores, o
�ue equivale a 4.882 u
f1rq�/a�o por produtor.
A produção experímen
tou de 1980 a 1984 uma

escala descrescente, mas

a partir de 1985 a pro
dução reagiu, apesar do
número de fornecedores
ter se mantido em baí
xa, posição que é centra
balançada com a assímí
lação, por parte dos pe
cuaristas, de tecnologias
tornando maís eficiente
a produção leiteira.
Em 1980, o leite entre

gue para as usinas foi de
6.244.074 litros; em 8L
6.007.464; em 82 _ ....

5.860.916; em 83 5.:;20.871
em- 84 .; 4.921.805; em
85 _ 5.280.107 e em

1986 _ 5.540.974 litros.
'Pelos números - observa-:
se que nos' dois últimos
anos a produção cresceu

graças as melhoras, ao
estimulo e as boas pers
pectivas do setor,' com o

apoio e essistência téc-

nica da .Acarese, Cídasc.
Prefeitura, Gumz Irmãos
e Sindicato dos Traba
lhadores Rurais;
O técnico da Acaresc,

responsável pela área da
pecuária. de leite, Dejair
Pereira, observa que o

último reajuste do pro
duto pelo governo, a ra
zão de 60%, provocou
reação junto aos produ
res, qUe passaram a de
senvolver mais intensa
mente a atividade, in
centívados pelo valor
compensatório, que con

trasta com o pago ante-'
.

�onne"te, 'que desesti
mulava a produção. . Os
;insumos no . entanto, têm
aumentado

.

numa escala
assustadora. ..'

Ressalta Dejair. que Os

l)Íe\Cua'rÂ�s têm, nos úl
tímos anos, essímílado
as orientações da exten
são, no que tange ao ma

neio, pastazens e melho
rias no rebanho, fazen
do com que a

.

atividade
se torne maís efícíente.
Ele cita como' exemplo
que a médiá de forneci
mpnto' / ano / produtor
'tem aumentadc,

.

passan-

Empresas de. Jaraguá na Bolsa de sr

Osd·
Iaçäo

13%
18%

do de 4.250 litros/ano
.em 1984, para 4.467litros
em 1985 e 4.822 litros em

1986, com tendência a

aumentar este ano, pelas
razõeS 'já citadas. O mu
nicípio de Jaraguá do
Sul, como revela a in
dústria, é .auto-suücíente
em Iene, haja vista que,

tomando por base o pro-
duto entregue à usina'
(Gumz Irmãos) em março
de

.

470.576 litros, 6�%
permaneceu no munící-

. pio em forma de leite em

pacote, isto é, 296.210
litros, além dos deriva
dos. O excelente é ex

portado.

Fabricantes

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINDO
BONS FILMES. DRAMA, coMeDIA, SUSPENSE
DO JEITO QUE LHE CONVEM, NA OPPU' S
TEM. SÃO 1.400 TITULOS A SUA. DISPOSIÇA.

Dr. Altevir A. Fogaça Jún,ior
Ora. O$valina Vargas Rodrigues

ADVOGADOS \

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498
. Jaraguá do Sul-SC

ESTADO DE SANTA CATARINiA
PREFEI111RA MUNICIPAL.DE
JARAGUA 00 SUL
. ...D E C R E T O N° 1. 466/87
....Reajusta. Vencimentos dos Servidores

Municipais e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL. no uso de suas atribuições;
D E C R E TA: .

Art. 1 ° _ Fica concedido aos Servidores,
Públicos .Municípaís um reajuste, que terá efei
to retroativo a partir de 01 de abril de 1987, na
ordem de 30% (trinta por cento) sobre os Ven-,

cimentos em vigor no mês de março de 1987.
Art. 2° _ Os proventos dos inativos munící

paiS serão. reajustados no mesmo percentual e

data dos funcionários em atividade.
Art. 3° _ As despesas decorrentes do pre

sente Decreto' correrão por conta .de recursos

próprios do Orçamento vigente.
.

Art. 4° _ Este Decreto entrará em vigor,
COIn efeito retroativo; no día 01 de abril de

1987, revogadas as dísposíções em contrário.
Jaraguá do Sul, 23 de abril de 1981.
DURVAL VASEL·
Prefeito Municipal
IVO KONELL

.' Secretárío de
, Admlnlstra;ção

e Finanças

Se você quer-ter uma PRONTA ,ENTREGA no. centro de POR·
TO ALEGRE sem custo algum, fale.conosco. TemoS uma prontinha
com mais de 1.000 revendedoras atívas; esperando por suas criações,
Aceitamos mercadorias em consignação e reall�os acertos

semanais.
.

Possuimos mais de 8 anos de experiêncta no ramo de confec
ções e funcionando com pleno êxito junte a várlas fábricas.

Voluntários da Pátria, 595 salas 808 e 809
Fone: (0512) 25-266-2 _ Porto Alegre _ RS

de Confecções

OPPU·S
Vídeo Clube e Locadora

Folo Piazera

FOTO _ SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro 252 _ Fone 72-1211.
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Posto de Vendas Marcatto'
Chapéus. bOQés,' :viIselras.. ea!oiPfUIS, sh0J1s',

bermudas e cordas.
.

Em frente à" fAbJ;'lca. "_ Amplo estac1onamen:to..

.'
Um teque de àmor. Dê flóres a quem você

.. '. ama . Decorações, �uqu�, arranjos, plantas orná
mentaís, coroas, com eatrega a domlclllo.

.

Ca·sa .' das' Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a Joio Píccolí,

Instaladora" Elétri'ca
.

Jaraguá
Istalaçlo elétrica de baixa e alta tensão, montagem
de painéis. '. .

.

Rua Fritz BarteL'6JO (VUa Baependi)
. Fone 72-1429

'

Churrascaria Boi Grelhado "

Venha saborear o melhor churrasco na . brasa
da cidade, com o" melhor' acompanhamento. Tu

.

do feito na hora, com sabor inigualável.'
Atendemos diariamente das 10 às 14h' e das 18
às 24 horas. Aos domingos,' cardápio espeoiat

.

. " . "

Getúlio Vargas 488, 10 ·anct.ar (ao lado do" SUp.
Ríachuelo) ,

.

,

,.

f' .

F010 . Center' . Lida.
Revele seu filme a cores. e ganhe desconto de' 30%
mal!' uma ampliação de 20x25 e-um álbum CarGO

.

brinde: ....
.

XEROX"':' APENAS Cz$' 1,00
•

-�

_ .� _
c ..- _ __. :

Foto Center - Galeria Dom Pranoísco- - Sala 0"5

OCULOS?
. HaslenteSpague·

-JOALHERIA A-PEROLA _ .

-> OTICA MODERNA
reínoldo rau,289

JAAJGI..J:\:X>ANOSBEMTECIDQS 1 Nereu quermalter
. , .

I . Posto .do· 'Besc-
.� . I Continua l)epereutiDdo

,___ - ---'----....",......."..---�------J a audiência do governa-
dor Pedro Ivo" Campos,
concedida em Palácio a

.

55 pequenos e mícroem-
presérâos catàI'in;ense$�
no día 9 de abril, quan--

. do assuntos de relevàn
cía foram tratados" A As
sOW::iação Comercial e
Industríal da Micro e

pequena Empresa do 'Va
Ie .do Itapocu (AMEVI)�
que participou da. audi-
ência, pediu a.o Gover-
nador, através do líder

'

êdo PMDB na Assembléia
deputado .. Iraí . Zilio, pare
que seja preservado .'

o
posto bancário do , Besc
em Nereu Ramos, haja
vísta que o governo., co
mo medida de contenção
de despesas, tem, arqui
tetado o fechamento de
vários postos considera
dos deficitários.

CO'RREIO' DO' POVO'

, Comercícl Floriani
Acaba de receber grande quantídade de 'máquinas
de escrever portáteis O'UVETTI.·

-

. Preços' de pr9"_pçlo. ,

. . .

R.ua VenAndo da Silva Perto _ Póne 72-1492
�
.'

Jar� do Sul

IMOBIllAiiA E

REPREsENTAÇO�S LTDA:

Cabe, agora, a comuni
dade de, Nereu ' Ramos
garantir Ia continuidade
do posto' de serviço do
Besc, realízelndo alí as

suas operações de . crédi
to, abrindo contas e pa
gando às Suas

.obrigações
pare. preservar a con-

quista legítima.
.

. Faça ou renove a sua
, assinatura do

"Correio do Povo"
Você' é especial para nós

VENDE
'.

i· terreno, �R." JoIlnv1lle C/338m2 Prox. Weg II

� 1 (erreno; R. 25 c}e julho com 800m2 trevo, nha
d� Figueiia'

_

1 terreno Loteamento' Schmidt com .513m2 prox..
. Supermercado oetúDo

.
.

f terreno, R. Joinville COm 2. 060m2
.

1 tell"en9,.R. EmU Burow dOm 400m2 prox.
.(

�ra Rio" :
. .� .'

1-,••

1. casa de-:alvenaria com 180m2, em terreno de'
400m2, R. Thomaz F. de Góes • à
1 casa, mista COm 140m2.' 'em terreno'de 400m2
R. Marina·. Fructuoso.
í casa em ,alvellélI'ia· com 150m2 em terreno de

.

420m2 R. José EmmedoÍ'fer.·
1 casa alvenaria com 200m2,. em terreno de
406m2 R. Ernesto Zóhn.
1 casa ide.madeãra com 100m2, em' terreno de

.

420m2,· R. em trente Lot. Centenário.
(WEG' Il]

.

'Rua Reinoldo ·Rau.61...:: Penes 72-1390 e 12-2321
_ CRECI 643-J.

" .,- ;..,

.

- L-anchonete "e Sorveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes '.,e . geJ9 _

ATENDEMOS PO'R ENCOMENDA. PASTELÃO'

Rua Angelo. Rubini, 1110 _ Barra do RIo-, Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguá do SuÍ/SC.

. Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro'
Prestaçlo de

é

Serviços
Consulte-nos '.

S eDur os'
.

" "·A. "G· à r' c i a
Rua EspedidonArio Gumercindo da SUva n' QO, l' andar, Sala 2

. Fone 72-1.788 _ Jaraguá do Sul.

I

.�.
1
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ADVOGADA
-Dra. Aurilene M. Buzsi

Questões- de terras' - actdentes de trânsito -- In
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 :. sala 4' Fone 72-1.711

Confira a eficiêncià de nossos serviços.
Rua Barão- do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Escritório· Contábil Garcia·
CRC-SC sob nl? 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposte de Renda

Registro de Micro-Empresa

-11-.' .r... "pÉRiiLDE;t
�

RUA JOINVILLE-. '839 • .iARAGUA DO SUL· sc
•

FONE: 1000172-OJ186 �

. '!.

i

Persianas honzontaís e
. verticais,

box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias

e cercas em alumínio.
.

Consulte-nosl Fone -

-

12-0995

ESCRITÓRIO JURlD1CÖ

José Alberto Barbosa
Alexandre�DeUauiustiDa Barbosa

AD VO GA D O-S

Rua João Marcatto n, 13 _.20 andar, Sala 204-

Jaraguä do Sul.
1 ------____

SUBA :NA .. H O ND A

CHE GOU A.

CONCESSIONÁRIA � HONDA -DA -kBGIÄO. CO
MERCIO' DE MOTOSí ASslSTBNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

.ENTRE NEST.A -

HO N ri A' DA l\fENEGOm
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINA.

,Rua Adél1a Fischer,. 239. (Rodovia' BR:�280)
.

. Fone 72-2999• ...: Jaraguá do' Sul ..� SC.

A história do 1� de maio. começou há IRais de 100 aDOS
.

Dia 10 de maio é a da- quando O líder Samuel' foi aplicada pera Ficher,
ta em que Se hornene- F:ieldemann começou a Lingg, Engel, Spíes e

geia o
.
trabaêhador. E um falar, 180 polícíats surgi- Parsons.

dia de festas e comemo- ram de todos QS' lados. . Lingg, certo de que iria
rações. ,Mas, ,poucas pes-

- Quando se preparavam morrer, S\(icidou-se um

eoas tem conhecimento para abrir fogo, uma .bom día antes da 'data marca
a

.:

respeito
-

da .ótÍgem ba estourou entre elas. da para a execução.. Já
desta data A história do Mais de 60 caem � um Parsons, que estava íora-
10 de 'maia começou há morre na hora. gido, .compereceu em

101 anos nos Estadös tI- A policia ímedíatemén- pleno julgamento por]
nídos . É

"

uma •
_ bístörte te reprime os grevistas à achar que era seu dever

que teve Um' início dra- ba.là. O comício é díssol- acompanhar os compa-,
mático, COm farsas e e- vido e à

.

meia noíte a nheiros até o fim. Os

písódíos trágícös, praça estava cheia de ca- condenados foram execu-
.
GREVE ',' dáveres. Entre mortos e tados no día 11 de no-

.
Em 1884, a Federação feridos havia velhos e vembro de 1887, às 11h

de Agrupamentos do Co- crianças, atingidos pela 50min. Antes de serem

mércío e. Uniões de Tra- repressão policial. executados eles cantaram
baíhadores dos Estados O acontecimento re-> a Marselhesa, um hino
Unídos e Canadá, decidiu voltou os trabalhadores. de liberdade.
no 40 congresso premo- Em contrapartida, as au- PROTESTOS
ver uma greve. para con- torídades ficaram ainda Imediatamente surgi-
quístar o direito da re- máis

.
enfurecidas pela ram em todo o mundo

dução da jornada de 12 morte dó policial. na ex- protestos contra a exe

horas, de trabalho, díérto plosão da bomba. Já se cução
-

dos operários.. De
para 8 . horas.· sabia que a bomba es� pois de cinco anos de

.

A .greve geral para tér tourara por erro do pró': "contínuos - protestos, o

êxíto foi marcada pare prío policial. Mas asrau- processo, ou farsa, foi a

o dia lade maio de 1886. torídades estavam em-" revisão. No final da re
Com uma preparação de . penhadas em acusar al- visão, Os líderes 'presos
quase dois anos,' a gre- guém pela morte do mes- são 'libertados e o RO
ve acabou alcancendo mo. vernador de Líons. John
dimensões que deixaram As investigações . co- Affgerald diz' publica
surpresos os

: empresários mecarem . e finalmente mente que "os condena
e o governo dos Estados foram presos os líderes dos de Chicagó foram
Unidos. Milhares de tra- Spies, Parsons, Fischer, vitimas de

-

uma odíosa
balhadores dos Elstados Neebe e Lingg. Foi preso maquinacão preparada e

Unidos é do Canadá cru- também Guilherme Se- . desenvolvida s'ist.ematP
zaram os braços fazendo lenger. Mas .ele -acabou camente com o obietívo
com que as indústrias dos . traindo os companheiros, exclusivo de levá-los à,
doiS países ficassem com él/cusando"Os perante as forca. Foram [ulgados e

suas atividades .paralíza- autoridades em troca da condenados por um trfbu-
das. liberdade. nal ilegal e ilegalmente.

REPRESSÃO FARSA constituído. Tal ferocidade
Os operários passaram,

.

Organizou-se
.

em Se-' não tem precedentes na

paralelamente, a promo- guida um tríbunal com história".
ver comícíos a fim de a finalidade de condenar A partír de então os
conscíentízar companheí- os acusados a qualquer trablhadores amerícanos
ros dispostos a. "furar".a custo. Um júri escolhidO organizam-� e conseguem
greve para que aderis- a dedo foí constítuído e jornada de Oito horas
sem ao movimento. O- com o propósito de levar de trabalho. Hoje em
perártos reunidos -em co- Os acusados à forca. De

quase todos os países do
mício no dia 03 de maio nada, portanto, valeriam

. mundo comemora-se o
. são atacados. pela policia os esforços dos advoga- Dia do Trabalho. Mas
na cidade .de .

Chicago. dos de defesa dos operá- poucos são aqueles queDo choque resultam os rios. O julgamento, ou. se lembram de citar o
primeiros mortos. melhor, a farsa, teve .íní-

nome dos trabalhadores
As lideranças. operá- Cio no día 21 de junho, q-ue deram suas vidas ,pa_rías . convocam então um cionclwndo Os trabalhos ra conquistar os direitos

comícío de protesto . pa- no día 20
.

de agosto. Di- legitiJnos dos operários.
ra a noite do dia 04, na versos lídereS fo:ràm_ con
Praça Haymarker. Os 0- denados à prisão perpé
perários decidem com- tua, enquanto que a pe
parecer aO comício e. na de. morte, por forca,

E o dia 10 de maio,
fOi escolhido 'como a

data universal' do tra
balhador, numa demons
tração de pesar pelOs
trágicos .acontecimentos
nos Estados Uni.dos, en
volvendo, pessoas que
tão somente buscavam a

justiça. .. __ J

.Foto Nortelândia I,tda.
Rua VenADcI() da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

.

MetalúrgIca Franza Ltda.
Rua Helnz Mahnke 2�10 _ Fone 72-1387

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pundado/Jü maio 1"919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugénio·V. Scluilöckel·Jorn. ProL DRT-5C

.

n, 729 e Dir. de Empresa Jornalístíca n. 20. �:��m-::
" bro efetivo cio' In$t. Histórico e Geográfico de S.
Cat. Redator: Flávio J. Drognago - ,DRT-SCn. 214/
84. Repórter: Yvoone A.S. G,onçâlves' - DRT-SC. h'V

il9/.84. Redação AduiJoistiação e PubUcldade: Ruã.. Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - a- . .,os
�l, 1:9 - Fone 72-0091 -- 89.2S0-Jaraguá, do S\!ll-SC

Impresso nas oüctnas da Organização
Contábil "A Comerciai'" S/C LtdciJ'

Assinatura para Jaragu! do Sul· • • • • • • •• 'Cz$ 200,00 '

Outras cidades ; .. .. .. .. .... :Cz$ 240,00
Número' Avuíse : :...... Cz$' 3,00 '

Número
.

Atrasado, .; ...•.......... _. .. 'Cz$ 4,00
,

Representantes credenclados: . Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.

�ste lornal é 8S�dado a ADl0RJ/SC e - ABRAJORl.

CORREIO DO
.
POVO

"A Hlstóda de' DOSM geate alo pode ficar só Da saudade"
o. Passado SÓ. é Importante se o tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

,

Relojoaria AVENIDA'

HA 57 ANOS honrar e engrandecei o Brasil como
- Vinham à, Jaraguä os srs. DrS. soldados do seu glorioso Exército, na

Plá-cido Gemes, .. Plácído Olímpio, Car-. guerra mundial de 1945".
los Games, e srs. Rodalpha Schlemm,
Max Colín, Roberto Schmidlin e os HA 30 ANo.S
"alíencístas" de Bananal, Jaraguá do _ O Clube' Atlético Baependí ven-
Sul e Hansa, para a formação de um cía o Atlético de São Francisco do
novo partido politico, que pleitearia -Sul pela elástica contagem de 5x2,
a eleição municipal. A primeira re- em partida arbitrada por Jorge Ers
Viravolta 'depoís da 'vitória do Partido ching e auxiliado por Antonio Maba
Republicano, . de J�o Prestes sobre e. Faustino Giralla e uma renda de
Getúlio Dornelles Vargas. Cr$ 10.200,00. Os'· quadros: Baepen-
.; A imprensa [araguaense recebia dí .', Gaulke, Piazera . e Octacílio; A

comunicação da DIRECTORIA, do merícano, Zico, Schwerdtner: Guãdo
Santa Cruz Sport Club "de BananalRio Taranto, Chadéco, Hamilton e

.

Turí-
Brenco, da fundação do clube e da bio. Atlético � Cabeção, Tesoura e

eleição de\ Sua. díreção.. Pr'e�idente . Giga; Genésio, Bscanda e Badejo; Di
João F.' de Lyra; Vice Adolpho A. di, �i�, Jorginho, Harry e Nika.
'Pereira; 10 Secretário Manuel L. da Waldir O. Rubíní fazia longo COIPen
Silva, 20. dito Jacob Reinert; 10 Te- tário na página de Esportes.
'soureiro JoãO C. da Silva, 20 dito -A-'

_ José Castilho Pinto escrevia um

quino' H. Pereíraj : Horader (orador) arti.go íntítulado de "Os APADRI
Rudolpho Tepassi; '. ,Guarda' Sport NHADOS" comentando servidores
Henrique Pereira e Capitão Joaquim do Serviço Público Federal, que era
P. de MedeirOs. respondido .de forma contudents pelo
- Fdt� Vogel, pai de, Prítzí Vogel sr. José Sérgio' Sampaio, em "RES-..

Fiedler, era um homem muito prepa- POSTA AO PINTO". JOPAPI, com a
rado para a sua, época. Além de re� classe de um bom jornalista retornou
datar da pAgina alemã

.

do "Correio com o "RESPONDENDO AO "SE
da Povo", ele anunciava, em língua NHOR .10� S'ERGIO SAM!>�,t,�
alemã, que lecionava aula particular com ética e

.

educação ensinou
.

ao
em inglês' [conversação e gramática) gra.tuito agressor' as boas maneiras

.

assim como estenografia inglesa e de se comportar na sociedade. E não
,�emã (9tö1zel"'ch'itey)';', Irancês (con« se falou maís no assunto,
versação e .

gramátíceq- e, eventual
mente, o ensino de datilografia.'
- Herbert Graupnei era proprietá

rio da 'Casa Columbíe, (antigo Café
Nacional), na Preso Epit. pessoa, com
sua FRUHSTUECK-u KAFFERTU
BE [lanche e caíé) e ,aineIa vinhos
'e 11 ic or es. de _ boa procedência
e cerveja. .b e m g elad a. Era,
também Iocal .de . .venda de sortidas
mercadorias do

__ matadourn de Her
mann Weege � POMMERODA (sic) e
conservas.. '

HA 40 ANo.S

, ....; O "Correio do POVö", em editortel
voltava a abordar uma justa home-

I nagem aos expe,cU.cionários,' decorrídos 2 anos que nas terras da velha
,

. Europa, nas frentes de batalha de.

Montese, Castel Nuovo, Soprasaso e
Castel Gandolf, pracinhas mostraram
ao mundo' cívíhzado o ·valor do sol- ' HA 10 ANOS

! dado brasíleiro, 'lembrando' o \ brílhan- _ Comentava-se ainda. a magnífica '

te contingente de 5Ó filhos e dos 4 SC-301, agora a BR-280 e, de passa
que sucumbiram: o cabo Harry Ha-' gero 'a ROdovia Waldemar ,Grubba;
dlich e os soldados Antonío Carlos por Lei iaProvada (pela Assembléia
Ferreira, João Zapella e .Gumercin- Legísíatíva, mas que _alguns teimam,
do da Silva, cujas fotos eram estam- em chamá-la de Rodovia da Fuzarca,
padas. ,Artur Müller fazia o pleito de pela.' existência <Ie um sem número·
um monumento e são., de • sua lavra de motéis alinhados .(eID .suas mar
as frases que se' seguem:

.

"O monu- gens. A imprensa destacava a via
menta deverá ser erigido 'em .a. nos- pública como sendo a RODOVIA DA
Ba principal praça pública, bem no REDENÇÄO concretizada depoiS de
meio do lindo Jardim fronteiro à Es" sete anos de continua luta. A inau
tação da Estrada de Ferro. O "Correio guração oficial dava-se .Do dia. 15 de
'do Povo" aventa a patriótica,' e 'março de 1911, pelo Gov. Antonio
merecida idéia" esperando seja ela Carlos Konder Reis, e o custo de' de
amparada pelos poderes públicos do· sapropriação., implantação, pontes,
MunicípiO, comércio e povo. Que, fu- viadutos, pavimentação e sinalização
turamente,- os que visitarem á nossa ficava em Cr$ 5:;'.426.146,06. O seu

Jerra, ao. desembarcar na Estação da ihlçio dava-se à ,2 de fevereiro de
Estrada . de FerrO, testemunhem satís- , 1970 e término alo de março de
'fatoriamente o sentimento de

'.

grati- numa extensão de 29 Km.
dão patriótica do povo de Jaraguá, '1917 com os serviços de sinalização,'
aoS filhos ,desta terra que soubeFam'

As mais finaS sugestões para presentes,
jóias, relógios. violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão Da

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargaa

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas' para todas as finalidades

�gol'll 18mb'. .quec;edOfei a

....... .oa..
Rua Felipe Schmidt, 279 - FoDe 72-0441$

�,

HA 22 ANo.S
_ Levantava-se a questão .da ilu

minação pública e a imprensa, não

gostava da forma como. era conduzi
da e argumentava:: "_ o caso do es-

.

goto fedorento que não tem jeito de
ser canalizado e Sem lancetar outra
maior a água canalizada, que aos
89 anos de idade ainda está por ser

instalada. De que adianta adornar a

cidade com um lindo diamante,
-

en

'quanto ela continua vestida de esto
pa. Cada um vê' as coisas à sua ma

neira. 'Por isso lutamos por uma me

lhoria generalizada" dentro da maior
modéstia. Era O início da época em

que a população se. conscíentízeíva
centra o excesso de gastos em coisas .

desnecessários, como às famosas fon-
tes luminosas. '

'

Viação - Canarinho Ltda,
o' transporte , caru.hoso_

' .'

I�
.

Programe bem.as suas vlagens de férias e
.. ,

..

recreação. A ..Cana.....ho" coloca à. sua dis-
.

posição os modernos e confortáveis ôníbus da sua

frota. Venha. conversar conosco.

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

laraguá do ,Sul '_.' �C.

..

TUBO' DE 'POLIETilENO
(MÂNGUEIRA PRl:TA)

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE. 1016 - FONE (0413) 72'1101
ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMI'$.99 - FONE (0413) 72-(10s6
_ JARjlGUÁ DO SUL- SC

Fo to L os s
Fotografias :.....equipamentos de eine

fo�o � SOlO e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Lanznaster,
o HU relojoeiro

Jóias,· relógtos, alimç.. , cristail, troféus, Iileda
'lhas e preaentes.

Marechal � _ Fone 12-1261

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
> ABANpoNQ J>E EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, Létra "I"
.

da CLT. 'cgn,:idamos o SR. ARTILlO FRIESE,
portador da éa.Tt�jra profissional nO 01.692, sé
rie 426, a comparecer em' nosso

. Departamento �

Pessoal .até 0(.95.1981. para- reassumir ', suas

funções .sob pena de ficar caracterizado A13AN� '.:

·

DONO DE EMPREGO.
.

·

Jaraguá .do Sul; 29 de abril de 1981.
METALÚRGICA; .LOMBARDI LTDA.

,"
�

.' -,' . .'
._ -'.

............ E.··D" I T A L -
. AVRBA MOU.ER GRUBBA. Tabehã

de Notas. e. 01ici-.l 'de 'Protestos de Títulos da Comarca

de h.raguá do Sul', -Estado de S. CatariDa, na forma da
•

' ., ,',
. II

lei, etc.. '

.. Faz saber li: t�� quantos este edital virem que
se acham neste Cartório,para protestos os títulos contra:

CLAUDIO A 'DECATTO: _ Nesta _ GERHART
WITTE _ Rua Leopoldo Janssell, 44 _ Nestà
IMUNIZAÇÃO- JARAGUA _ Rua. Guanabara.
s/n. _ Nesta �' iINACIO; LAUBl � Jeraguá Es-

,

querdo Km 01 ,_ Nesta _ INCATEX IND. ACAB
TEXTIL LTDA.' .:..,'Ruã 354. s/n" _ Nesta JOsé:
CAMPREGHER .: Rua 321, sln Loteamento Mar

eatto' _ .Ne$ta\ :..... LORENA HANEMANN
Rio Cerro II s/n _ Nesta _ LORIBERT RAHN --'

Estrada Rio' da . Luz .s/n ..;_ Nesta � NORBERTO
STASSUHN EMMENDOERFER _ Rua Quintino
Bocaíúva, 132·...;..: Nesta .; OSNIR VALCANAIA
_ Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 501 _ Nesta.c

SILVIO KRETSCHMAR ,;_ Av. Mal. Floriano
Peixoto, 157 _ Nesta _ WIGANDO MAIER.·-

"

Estradá Gal'ioaldi 84 _ Nesta. '

ALCIDES CAMPREGHER: _ Estrada Geral Alto

Pomeranos, s/n .: Rio;' dos Cedros - EMILSON
· BORBA _ Rua: Reinoldo Rau, s/n, AIC Dísapel.; .

Nesta _ lLDo. 'TREVISANI _ Rua Ilha da Fi- .'

gueira,. s/n, �. Nésta _ JOS� ORLANDP' MÄ.- .

CHAOO :OUARTE _. Rua preso Epitácio Pessoa,

1376, _ NeSta;'
.

. .', .'

E. como os dítos devedores não foràni enooiltr:adOs'
e

.

ou se recusarasn a aceitar a devida intUn�(',. fáz �I
. -

interrnêdio do presente édÍtaL para que os mesmos eom-
..

'

pareçam rieste Cartõrlo, na Rua Artur. Müller, 78,. no·

prazo da lei I)- fiín _.de .liquidar o seu �bito ou eJltio
oar razão por que o não faz, sob pena de serem os rêferi·

. ;tO� titulos protestados na forma da lei, etc.

Jaraguá do Súl,,29 de abril de
'

1987.
Aurea Müller Grobba _ Tabeliã de Notas �

,Jficial de Protestos- de TItulOs da Comarca de I.do Sul.

IIiIERIMOYEIS
:.-. ,.Intermediária - de

.

,.

:"Im,�veis ·llda.
+VENDE-, .

:.,; 1 teflTeno com" 800-it2, frente para ä$fako,
'Rua Joinv1lle _ SaJio Líder. '

.

'

_ 1- ,terreno' coni 2�.7.0m2, defronte Weg I.
, _' 1 casa de madeíra com 100m2, rua Tubarão

lateral da Rio Branco � ':
_ 1 casa de madetra,; rua Rio Branco, ótimo

. - . -' .!
.

ponto cQmerc1al. .' f

_ ..1 terreno com 400.2, rua ReinQlido Rau,

ótimo' ponto comerdàl. !
.

.

_ VárIas casas de maneira é alvenaria em

'pontos diversos da. c1dad�.
.

.

�'. -

R. João Piccoli, 104 - fone :72-2111 - Jaraguá do Sul
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Clínica Velerinârià'
�.' _',< 'SCHWElTZER .

;'," .

D R."":W. A; L DEM A R sc H W E I TZ E R '

'. Clíníca dê ,PeqUen�s e grandes 'animais, círurgtes, vaclfiélções,'
_ '. raio x, íntemaméntóe, boutíque.

.'.

Rua Jolnvllle, ,.' 1.118 (em frente' �o' .s�pérmercado Breithaupt,
.�__",.."".'_

Fone 72-2840._ Jaragu6 . do_ Sui •.-ta Catuina. ".
'

,L'

.

l
.......

.'7 .

Ccnfeceôes Sueli Lida,
Vestindo bem SeDhor.. e Cri..ças '

,

Vá conferir a mais variada coleçao aproveitando
.

as vantagens do preço e crediário Suell '

Fábrica e Loja 1 Av� Mal. Deodoro da Fonseca; iu: 1085 -

F. 12-0603 Jaraguá 40 Sul _ SC. '. .' "
.

.

.

Loja 2 Rua Reínoldo Rau, n° 530 �: F. 72'-2911'_ .'.

Jaraguá do Sul _ SC. ..... ...., :

;,..

Produtos
Waltet

C ., ·

.omercio

.Têxteis
de

·Ltdâ.
Compra e Venda de F101·t�t. Cone. d� ,Pa�iaQ e'PI6SUCó,'

Retalhos de TeddOs e Oak�°Prod,:.rt08 Té�t8�:
Rua ·213' de .Agosto 3�412 _:Bairro Ävai_ Guaramiiim,-SC ..�

; -'
-, .".

- ,
•

, <"',
•

�,-

Resjdt.ncia: 12-2520' ... 'POile (0413) _ 1��i2;1.·

. Persianas José,' _ Ellllend'örfer: '

. Lida.
Desde 1911 -atendendo bem 'e 'velÍdéndo' 4ualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitQs .sobre as

Pe�lanas José Emme-.dGrfer que Bio fabricadas com
Iêmínes de dura-lumímc e lUas corei fixas e sólidas
são esmaltadas a fogo. .,'

"

.

Rua J�cob Buck, 46 (fundol do Bradesco)
Fone: (0413) n-0247

.
,

, Compre seus mater1a18 de CODStnlçiO.na

JaraguáArte Laje . j

Materials de cODStiuçlo e telhu' colOl!1a1s direto da Cer8mica Vlla Rica.

Aquecedor Solar d. FUDllarla Juquã.
,

.

.' .
.--

E além d1Iso, a.melhor laje· da re.riio: Vllite���. "

remOi o· Dlenu�r e 1IIIl boa preço:
'

.

Ru Expedic10D4rl0 ADtO"" 'Carlos Ferretr. ,158 .;. � 72-1011,

12-2334 e 72-1282 _ Juaeú d. SuL:.Sc:
----��---------�==��---

PRÊMIO .PETROBRÃS DE ..•
'CONTROLE DE .QUALIDADE "1986
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. Escoteiros data' e' a ,diretoriatrocaicOlelDoral
No dia 23 de abril co- Tropas de 'Escoteiros e

,m.emorou-s,e Q Dia do Es-, ',Escotéiras e a Tropa Sê
coteíro, Jaraguá do Sul, níor, Em assembléia re

desde 1968. contà com o cente. foi eleita: a nova

Grupo Escoteiro Jacort- diretoria' pera o biênio
taba, que reúne 120 mem- 87/88, tendo como pre
bros, Wvididos em sua sidente e presidente do
Alcatéia de Lobinhos, as conselho de Grupo José

Hermelo Marchí, vice
presidente Edmundo Wil
le, " dir. admínístratívo
Rodq].fo (Marchi, adjunto
João Waldemiro Hohl,
diretor financeira Egon
Inroth, i adjunto 'ErraI
Kretzer, diretor patl'imo-'

níal Mário Perrezza e

adjunto Ivo Konell. Con
selho fiscal, Luiz Carlís
Flo.riani, IldQ Vargas Fio
risval Bnke, Altérío Len
zí, Josimar Mareolle e

Dr. João Biron.

"

"-- ·,�W _'" "'.•.
� "" ...

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

., Nossa· hOmenagem
.

a todos aqueles.que,
pelo seu esforço
e dedicação,

.

,mO\tmum
Brasil grande.

GRUPO

Arn�ldo SchliH
'mirre aos

8'5 anos
Jaraguä do Sul e San

ta Catarina' perderam na
manhã do dia 24 de abril
aos 95 anos de idade, um
dos seus' filhos maís ilus
tres. As '7 horas, o vene-

.

rando Arnoldo Leonardo
Schmítt deixava a vida
terrena, entregando-sa a

Deus, encerrando uma

passagem de luta, de sa
crifício, mas também' de "

muito amOr, e doação.
Arnoldo Leonardo Sch
mítt era casado com Otí
lia Prim ' Schmítt, com a

qual teve 15 Iílhos, 87'
netas e 115 bisnetos. Era
o maiS idoso. empresário
de, Santa Catarina e teve'
extraordínäna contríbut
cão no crescimento de
Jaraguá do Sul, em ati
,v[idades t .

comunitárias,
empresariais e socíaís

, tendo sido o segundó
preSidente da Associação
Comercial 'e Industrãal,
no período de 1942 a
'1944

Seu corpo foi velado.
na residência, na rua
Walter Marquardt e bai
xado. à sepultura no sá
bado, dia 25, com gran
acomphanamento. O "Cor
reio do Povo.", em edí
cões próximas, destacará
em necrológio , o grande
Arnoldo. Leonardo Sch"
mitt

JS sediará' Ciclo
de Estudos da

ADESG
A Associação dos Di

plomados da Escola Su
perior de Guerra (ADESG)
decidiu pela realização,
em J.araguà do. 'Stl.I, de
Ciclo' ae Estudos de 'PO"

,

lítica -e Bstratégíe, no
',perío.do de 11 de agosto
a 10' de dezembro, que
9�jetiya, preparar

.

pes
soal. para assessoramento
gOvernamental e em em

presas' privadas. Direto
res 'dá. Délegacia da
'ADESG em Santa Catari
na estiveram segunda
feirá em. Jaraguá dó Sul

tratando da ' questão
"

quando informaram que
para 87, apenas 25 cída
'de's' bresíleãras foram
contempladas com Ci
clos de Estudos, sendo
Jaraguä do Sul a única
de. Santa Catarina e uma

das cinco da Região Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pró - MemOria. lará- inventá'rio . de bens cullurais' em
-

Jaraguá . do,' Sul
, -_

.

O arquiteto Dalmo. Vi
eira Filho, da Fundação
Nacional Pró-Memória /.,
Sécretariä .do' Patrimônio

.. Histórico' fi' Artístico Na

cíonal, apresentou no .úl
timo die 24,' às autorída-

, ,:.
.

.'-. .
.

.

des
.

munlClpalS, a. pro-
p'Ostii dé incluir' o muní-'
cípío nos roteiros cultu
rais de imigração objeti-

.

vando o inventário de
bens culturais caracterís
ticos da colonização ale
mão A idéia, segundo
Dalmo, é valorizar' a ar

quitetura germânica, as

sim como conhecer e es

tudar 'outras unidades
de Interesse cultural por
ventura' existentes na
comunidade .

A proposta foi
.

acata- partir de então uma ar

da pelo
.

prefeito Durval guiteta da Fundação Pró

Vasel e -pelo secretário Memória, durante 6 e 8

de Cultura Balduino Rau- meses, identificará as co

líno, considerando a im- munídadea integrantes
portêncía da . preserva- do roteiro e documen
ção dos bens históricos tará a arquitetura em

e culturais às gerações enxaimel, cercterístíca

pósteras. Para a sua via-' marcante da' colonização
bilização, um. convênio germânica, ainda visível
deve ser assinado e a pio ínterãor e periferia

de Jaraguá do Sul.
Um levantamento com- ,

pleto será realizado. Pos
teríormente, conforme
explicou Dalmo Víeíra
Filho, a Pró-Memória e.·

a Prefeitura discutirão a'

melhor forma de preser
va;ção, seja através do

tombamento, rastauração]
ou melhorias.

; ,

I

.

'

C·âßlara· de·

Jaraguá'
Vereadores
do Sul

MENSAGEM

"
',' .Na data em que se comemora 'o día mundial do trabalho, deseja

mos transmitir a todos aqueles que com o seu trabalho, esforço e

'dedicação lutam pera 'construir uma .socíedads melhor, mais justa
e maís JlUm-:lna, . a nossa mensagem de otimismo e esperança .

. ßem trabalho' não há progresso, Sem, progresso não há paz social.
-

.

Todo trabalho é digno. Juntos vamos construir uma cídade
.mélhor,

•

e

ORIVAL VEGINI··
PRESIDENTE DA CÄMARA DE VER:eADO�S

,

. DE JARAGUA DO SUL
.

"' -,

Preleitura ,Municipal de

-JaFaguá· do Sul

Aos trabalhadores das maís diferentes categorias profissionais
A NOSSA HOMENAGEM.

.

Aos Operanos e Trabalhadores Rurais _ O ,NOSSO .oRGULHO.
Aos Funcionários Públicos em geral _ O NOSSO RESPEITÖ.
A todos' aqueles que já deram a Sua parcela' de contríbuíção pa

ra o nosso engrandecímento . _ A NOSSA GRATIDÃO.
Enfim; a você TRABALHADOR, elevamos bem alto a nossa pre-

ce' e rogamos' ao Senhor �odo poderoso, Mestre supremo da obra

'dö mundo, oue derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que
dignificam o seu trcrbalhó com. litmê,tidade, críatívídade e per
severença.

PARAl3ENS TRABALHADOR!

DURVAL VASEL
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOMÓVEIS NOVOS OU USADOS, SEMPfffi TEMOS O

MELHOR NEGOCIO PARA VOC:&:

VENHA TOMAR uM CAFEZINHO E.CONHEÇA

NOSSOS PLANOS E VANTAGENS

.Av. Mal. Deodoro, n� 158 � Jaraguá do Sul/SC�

I

(I

PARABENS TRABALHADOR!

II

;,

.1' .

,_ .u �� ,

Rua Domingos da Nova. Do 145 _ Jaraguà do
Sul-SC.

DICAS HOBBY TAPE '

, Top-Gun!ASês Indomáveis (Oscar melhor'
música)
A Missão (Oscar melhor fotografia) "

.

Uma janela para o Amor [Oscar's melhores. ,

roteíro adaptado,. cenografia e figurinos). .

,i

VIDEO AVENTURA.: O Vôo do Navegador.: u.

Karatê Kid II, Mãos de'Aço, Guerra da Cocaí-,
,

na, Os Aventureiros do Baírro Proibido. VIDEO
DRAMA .Coronel Redl, SObre.' ontem à Noite,
As Violetas são Azuis, Pecado Original (triplo),
Princesa Margarida, VIDEO SUSPENSE: Sexta-.
feira 13-6(1 parte, MasSacre no Texas II e Navio

da Morte. VIDEO COMEDIA: Clube Paraíso e

De Volta às Aulas. POLICIAL: Execução Sumá-
. ria.

I'

HOJE E SEU DIA.

PARE, DESCANSE, PENSE s

AGRADEÇA AO SENHOR A

SUA VIDA, A SUA' SAÚDE,

A SUA FAMILlA E O SEU

TRABALHO

M a r 'i 5 o I
. E SEUS PO�TOS DÉ VENDAS

�bqpe··;:,\:1 •�""'••!;!.I!"" .

FODes 72-1977, 7�1995 e 72"2G14
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.
'

.

Jaral�' do Sul _ SC.

FURGOES, FURGO.l:iS ISOT�RMICOS E FR1GORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1011

Onde o seu aparelho eletrodoméstIco: é .ti�ia-
_

«Ó:

-

do por técnicos trelnad()8 na fábrica e.o�bom a�eD;�
dlmento é um direito 8eu�

.
'

..

ELET_ROLAIt .

Comercial.. de' Peças, -
� ·�tda�� �.�:.,��'r_:�

,

."
�

. A· rotada malha

Nõs.temos tudo
·

para a
.

radar a todos.
..

. Yen
.

a conhecer
a linha··Chevrolet 87.
Conheça em -::lOSS3 loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.

.

Saia rodando com o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,
Diplomata, Chevette ou Marajá.

Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de
financiamento facilitados. .

'

.

.

.

,

..

ELASVAOGOStAR!

Emmendörfer Comércio de.Velculos Ltda.
.

Av. Mal. D�odor?557 - Fones.72·06SS e 72-0060 - "a,aguá do sul·se

Pe�al e acessórios originais e assistência téc-
.

nie. autorizaàa ARNO, WALITA, BRITÂNIA,
DUCK & DECKER, FAET, GE, ELETROLUX
F'AMB e FORNOS LYER.

, Av; Mal. Deodoro. 1.30G _ FONE 72�22ÔOr"
-:

.
.

.

- ."

--------------------_.-

2 ali na Av. Mal. Deodoro, 144 (proximidade. do
Colégio Divina Prov.idência) ou. faça a sua enco
menda pelo fone: 72-U87 .

CONSERTAMOS T�SM AS SUAS. PERSIJ\N.AS.

.

Frioliveira Com. e Repres. Lida.
Fiambreria

'

PresUlltos,. qgetJos, UnIu1ças, haJQb.urger,
.

.. klbe. alm'6Ddega e outros.·

Agora dtÚlamente com" �rnes' bO�IIUll,
swn.. e av....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Çomeçam dia 5 ,as eliminatórias ,da Olimpíada S.esiana
� A AABB de Jaraguá Ö Centro. de Ativida- partidas:' 19h Weg '. '., ." .

do Sul está parãcípando des do Sesi de
.:

Jaraguá Motores x Seará, 20h �' Atletl·s-m'o' 1·0' ·1·'C'I·a· be'm' temporada' '81'em Joínvílle, até domín- do Sul dará inicio no dia Marisol x Urbano e 21h .

'

.

. ,,'
"

'

..
go, da 18� Jornada Es- 5, a' fase clesstãcatóría _ Mannes x Coní. Neuza; Crícíúma sediou. de
portíva Catarínense de da VI, Ollmplada Sesía- dia?, na Menegotti, na 24 a 26 de' abril, a. pri.or..AABBs, em nove mo- na, nas inodalídades de mesma ordem de horá:

.

meíra etapa do Campeo-,dalidades asportívas. São volíbol : masculino, bo- rios" Kohlbach .x ,W�'g nato Estadual de Atletis
elas: futebol' suíço, volí- cha !ffiasculina,. futebol' Acionamentos,

.

Argi x
_ mo, onde' Jaraguá do

bol feminino, dominó,' de salão, futebol suíço l�- ,Trapp e Menegottí x Lom-, Sul, através, da equípe
general, xadrez, bocha, vre e futebol suíço vete- bardir ..' I, D:ME/Dakelis, foi -desta- .

prova rústica, truco e ranos,
.

que
;. latingiIllm Na BOC.HA, �inte _e que, conquistando qua

tênis de campo. Os -abe- maís
,.

de dez empresas quatro equl�e.s dl��utarao tro primeiros lugares com
beanos locais confiam na ínscrítas, As demals mo- a faSe classlflc�tona da Cornélia Holzínger, nos
conquista de : algumas dalídades come bolão e Olíseja e no día 8, nas 100m e 400m c/barréíras,
modalidades. jogos de salão' -- truco,' canehas do' Grêmio Mar- Ademir Roesler nos 400m'
... Jaraguá do Sul esta- dominó, canastra,' xadrez' catto, abrindo a compe- c/barreíres e Carlos H.

rä representado. neste do- e. outros _ serão dispu· tição, vão jogar às 19h A. Miranda nos 110m
mllngo, 3 de màío, em tsdos diretàmente nas fi-

_ Marcatto x Weg Má- c/barreíres. Na marcha
Brusque,' na I Etapa do naís, A fase classíücató- q'uina.s! � Lombardi x atlética _

.

5.000; Tânia
CampeoD\ato catarlnense _ ria inicia' no dia 5 e a Borracharíeí Wolf e, às Tomio fol a quínta colo
Qe Bnduro, de 'regulad- fase final no dia 29 de 20h30 _ Mannes x Trapp cada e nos 100 e 200m
dade,. com apt'oxtmada.J agosto, com éncerramen· e Weg Máquinas x Mene· rasos, Vanilde Oesterei-
mente 280

. quUOmetlros. to previsto para 26 de gotti. Já o campeonato ch ficou em 140 lugar. .

E pela marca obtida
A divulgação' dOS resul- setembro, de FUTEBOL sutco LI· Luiz Roberto Pereira foi Cornélia foi pré-convo-
tados e premiação. àcon- VRE E VETERANOS, te- o quarto nos 5.000m e o cada pelo Comitê Olím-
tecerão na S.E. Bandet· No YOUBQL disputam rä a participação de. 28 quinto nos lO.OOOm ra- pico Brasileiro, para . in�,
rantes. Em julho,'. Jam- dez equipes, em duas empresas,. agrupadas em sos; Valmir Oestereich tagrar o selecionado na
gUá do Sul vai sed!lali." chaves, e na primeira oito. chaves. A primeira quinto nos 110m cl bar- cíonal que vai ao Pana
unia das etapas, duran- rodada, dia 5 de' maio, no rodada somente aconte· reiras e sexto nos 400m merícano em Indíanópo- '.
te a Semana, -de Jaraguá., Ginásio da Menegottí, derá no próximo säba- c/1:?arreiras; Sérgio Mar- lis (EUA) em agosto e ao

_ Mauro Mahfud, ju-' vão jogar às 1911 _ Sea- do, dia 9 de maio, na ca- tins' 'oitavo nos 200m Campeonato Mundial.
doca 'da equipe Kohl}?achl rar x Menégottí, 20h tegoríe, suíço livre. No rasos: Antônio S.M. For- no mês de. setembro, em

Baependí. partícípou no Weg Acíonamentos x campo do Sesi jogarão a tes o oitavo nos 80.0m ROma e, ainda, ao 'Sula
final de s.emàna passado,' Marisol e,21h _ Weg Mo· partir das 14h30 - Mari· e Ö décimO nOs 1.500m ra' mericano de Atletism:o,
no 'Rio dé Janeiro, dà tores x Marcatto. No sol x Weg S.A., Reunidas sos' Carlos' César ·Mar- marcado para São paulo
disputa de vaga' à Sele-F FUTEB.OL DE SALÃO, x Menegotti e Malwe x tin�, nono nos 800m e em outubro próximo.
çãQ Brasileira. Foi o úni· 25 equipes em oito .cha- Lombardi e no C�JIlPO da

. DMElCJX CRIAM,ESCOLINHA DE XADItBZ-
.

co. catarinense cOnvoca·' Voes disputarão;o c.ertame. MaJisol _ CSM x Weg ,

do na categoria peso pe' A rodada inaugural,· dia Acionamentos, Bombeiro.S A' Secretària de- Educa·
.

lio 'Carlos Jourdan 103;
sado juvenil (15 a .16. 6, na Arweg, marca as x Argi e Luljmar xTrapp. ção, Cultura, ESporte . e sala superior ao eine Ja�

). M
.

t to Turismo de Jaraguá do raguá.anos ... auro. no en an. BICICROSS TRAZ MED'ALHAS DE LA.GESnão conseguiu' cIassifi- Sul, em conjunto. com o

car-se, onde dez disputa' Um total de cato.rze pi- terceiro lugar, Salete Mo- Clube Jaraguaense de A propósito, em recell�
vam umá vaga. .

lotos de Jaraguá do Sul,
.

retti, Jorge MoreW,. Mar· Xadrez, acaba de criar te assembléia, o' CJX 'e-"

_A I)1vtSão Munidpalt da !eqUipei Corinthians .Mattedi, Arnaldo Altini uma escola de aprendi- legeu é empOssou a nova-
de Esportes abriu sexta- EC, partimparam domiin' Jr. e Jaison Tomazelli. "

zagem Ie. aperfeiçoamen·\ diretoria. Mário Mahfud
f":'l: l' d' 'alt'o

-.
.'

5 go, 25 de a,bJ;il, em Lages to do J'ogO .
de xadrez, é o preSidente' de' h<;>rira,'Clra, o'e,m ,o 'o Nt d' 3 dcampéo�t'o '.Munlcipail .

da 1 � Seletiva. para .

o eS e omlngo, e' prograniad� 'Para fundo· Áldo.Prada o presidente,
de Fu�bol Varzeanó, no C�m:rt.eonato BrasHeir'o,;a maio, em Brusque, acon·

nar, inicialmente.'!).s se- vice Walter. 'Sonnenli6hl,
,

Estádio' Ma'x WllhelíIi realizar·se) em· outubro tece Uma etapa: do Cam' gundas, quartas e sextas·
. secretários Ricardo" FeH.

Na oportunlidade jogaram A equipe, patrocinada peonáto Estadual de Bi· feiras, das 19h5Ü às 22h. feld,' t.esoureiros, Marcas
as equl� das' Chaves pela Dalcelis, obteve nas cicross' De outra parte, o 30 e nas terças e qUintas- dens e Siegfrid K.re'l!tz�'
Verde e Àzul, sendo: diferentes categorias, 4 2° Campeonato Munici· feiras. das 15 às 18 horaS, Mahfud e Heinz· Taesch
Santa Luzia x Vila Lenzt, troféus de primeirO. lu- paI de Bicic:r;oss "Dalcelis além do' sábado, � total- ner, diretor de patrill?-ô
XV Novembro B x Arse- gar, duas medalhas de a Rota da .Malha" tem o mente gratuita e da es· niO Oscar Mendes Filhó,
pum, Br�verde x S. An-' segundO e cinco de ter- calendário

.

definidO. A cplinha' . poderão. partici· diretor social José Cons
tOnto, Cobra x Rio Mo- ceiro lugar. . Obtiver�m abertura, sem contar

par pessoas a partír dos tâncio de Albuqueiciú'ê;:
lha. N. BrasilÍa x Portu�' o primeiro lugar os pIlo' pontos, está marcada pa- doze anos, junto a sede diretor de esportes ,

A�
gu:esa eI Can:adnho' x ,tos Joice Moretti, Luci- ra 20 de junho e as de· do Clube Jaras:mapnse ceste Berri e orador' Lau�
Bangu. Próxima rodada' . anO Felippi, Cláudio 'Ber' mais provas nos dias. 11/ de Xadrez; na ruà Emí- ro

.. COJ;reia.
.

.

.

dia 10
. .

toldi e Antônio Vegini julho, 08'<' agosto, 19fse' _'--_"-.,...--_......-_;_----�----.,._--

....,. O piloto Sávío Muri� (Baiola'; de segundO 11:1- tembro, lO/outubro e rantes) e América lxl de maio,. as partidas ,G�·
lo Aievedo, pelo tercei, gar, Jackson Ropelatto e 08/novembro, sempre às Malvice, com vitória do ribaldi x Botafogo, Al-'
ro ano consecutivo; es. Diego Brandenburg e. -de.,_1_4_h_0_r_a_s_. ,____ América, lxOj nos aspi- vorada x América, 'Ali·'
trOo d'

.

rantes. Já rio TorneiO "Iri· ança x Cruz. de. Máita" ,e',ela ia 17 de maio no UF DÁ SEQtmNCIA A CAMPEONATOS
L tr",," P t Ma'IVI'ce x Gua"'an",l·.' .'.'A..CampeOniato BraSileäro' -_.:::::.:::._:==.;:....::::.:..::..::.;:::......�-----------:------------ nlau em,*, • a ,on e· ". ..

Chevrblet de Stock-Clus A quinta rodada do. 3xO Aliança e Guarani PrErta der!l'otou. o Avaí, IAga testá, ßigora". at�n�
no Autódromo' d'e In. Campeonato da 1� Divi-. lx2 Alvorada (com Os 2:x;1 e o Vitória empatou dendo ,aos clubeS nQ:s ter
terlagos. Para a tempora. são' dá Liga' Jaraguaense mesmos placar�:!S entre a 2 gols c()m' o _. Ch-ico: ças, e quintas�feira,s, ,

das"
da, Sávio terá um novo de Futebol apresentou no aspirantes), Cruz de Mal. de Paula. 17h30 às 21h, pq. s'éd,e,
Opala. dia 25 de abril, domingo ta 3x2 Garibaldi (3xO pa· . A "Primeirona'" tem, com os trabalhos de '�é-

os !resultados' Botafogö ra C. de Malta noS aspi· marcada' pára domingo,3: cretaria.
.''''.-''

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

Dois loques'

Arcênió, Boas, décimo
nôs,' 5.000m e· nono nos
10.000m· rasos

. Cornélia, nos 400' CI·' ,

bar�iras:,' . estabeleceu
.:

58.2 segundos, 0 segundo
melhor tempo da Améri·
ca dó Sul e de Ademir,
com 54 sego igualou ao re
COrde ,:estadual.·Ademir
Roesler; Cornélia Hol-.,
zínger e·' Luiz Roberto.
Pereira. estão 'em Curítí--,'
ba, disputando o Tro·· .

féu João Carlos de on.
.

veíra, em suas especiali·:
dades

. Tem.
.

qenle novQ em
-

Jaraquá
P. S.Equipamentos paraEscritórioLt4�;...

Rua Reinoldo Rau, Do 520 _ EdUido . ,
.

-

.

_, �
. Bérgamo, esqu:lDa com a Rua

.

GuUhenne :Waage •

I
. 1,
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Intervenção no
" São

HOSPl,TAIS

José
' ,

VE;R�US\

garante
INAMPS

o atendimento\��, ,.,p,revi.denciário
,

'

Num clima .tenso. em- .o ·Inamps, advoga para pal de Saúde, Ivo Konell tem atendido a centenas

presáríos, médicos, sindi- si Os direitos e para oS hos eontestou críticaS, de 'in- de oesos.: concedendo
calistas, dírígentes hospí- pítaís os deveres. Sobre' ,es sensibilidade' por parte subvenções e pagamen
talares' e municipalidade, ta questão, se até 20 de 'do 'poder público', muni-' tos, além de ter, orereci
díscutíram segunda-f�i\r'a, maio não houver acerto, cipal ao problema, aür .: do 'ajuda aos hospitais
a cessão, desde lOde a- todos os hospitais con-. mando que desde o pri-' para cobrir parte do, dé

�. dO, atendimento ventados poderão romper meiro momento vem ten- ficit .alegado (comple
h�p\italar aos prevíden- com a Previdência, ínfor- tando contemporizar a mentação das diárias) e

, ���:Si nos hospüfta�s mou a Irmã Bnedína. 'situação, mas todas' as proposto assumir o

São José e Jaragué, prí- \,' propostas esbarram na pronto socorro, pera que
vando a comunidade que O Secretário de Bem-. íntrensígêncía dos hospí- a comunidade não ,fique
tem que desembolsar as' Estar Social e coordena- tais. Observou Konell desassistida' de vez, como

custas ou então procurar dor da Comissão Mtmfci- que a municipalidade vem ocorrendo. Arguiul o'
atendimento em outros
munícípíoa.. O 'supel'in-
'tendente do Inamps Ri
cardo Baratieri e o secre

táÍrio 'do Departamento
,

de Medicina Social João
Guimarães participaram
dos debates" onde era

visível a revolta e o
clamor pare a volta do
atendimento, seja de que

,

maneira for, por renova-

r ção 'do órgão e as dãfícul
.dades que vinha en

bou prevalecendo.
Baratíerí expôs a posi

ção do órgão e as dificul
dades qUe vinham' en
'freI).tando 'par� contem

porízar a sttuação; em

Jeraguä do Sul, único

munícípio do
_
:Brâsil a

suspender o atendimento
trazendo ,dlHculdades à

população. O superínten
dente relatou que a in

transigêneia não está no

Inamps, mas nos hospi
tais que vinham -des

cumpríndo o convênio,

pera ele, ainda vigoran
do, uma vez que foi pror
rogado pOr 60 ,dias; a

partir de 31 de março.
Os hospitais" em con-,

trapartída, ,expuseram a

situação, afirmando que
as diárias são insuficien
tes (Bar�tieri reconhe
ceu ,que (> valor é -baixO)
e devido ao,

- fator. vem

causando seguidos
"

dé
ficits, além de impOSsi
bilitar a contratação de

,pessoal "habilitado e de

pr0mOver reformas, am

pliações e cOmpra de e

quipamentos com mcur-
"sos próprios. "Nós não,
nOS auto�I;Ilantemos e

,

o

mínimo que queremos é'
um preço justo para a

tender com segurança",
frisou a Irmã Efledina
Sachetti, da Sociedade
Divina Providência, pen
samento corroborado pe
lo administrador do Hos

pital Jaraguá, HiláriO
Dalmann.

Os nosocômios, pelos
seus representantes, sa

lientaram que têm per
dido funcionários para
as indústrias, por não po
der comp�tir financeira
mente, além do que,' em

relaçãO aO convênio pro
posto pelo

.

'Inamps, as

tzlãusulas foram conside
radas inaceitáveis, onde

I , Extinção' 'da ·Microrregião
A microrregião da urbano - como os que 90, escreve: "Ne Es

AMVALI _ Associa- sentem maís os pro- tado de Minas, a dííe
ção dos Munícípíos do blemas na área rural. IleIiciação geogréfíoa,

- Vale' do Itapocu _ é No que o prefeito econômica e social
uma conquista Ilegíti- Vasel tem a maís vas- das varias zonas ter-

. ma dentro do moderno ta experiência nos ritodais, cada qual a

direito municípal. Ela seus cinco anos de presentando caracteres
nasceu do anseio po- mandato.. próprios, sugeriu des
pular, fruto de ,ama- Existe idealismo no de logo na,Assembléia
durecída experíêncäa asSocialtlvismo mun��, Constitucional de 1891
dos que tem o ecargo cípalt Claro que exis- a' idéia de colocar en
de, dirigir os interes- tel tre o Estado e os Mu
ses da região., Adilson Abreu Dal- nicípios uma outra en-
JA: se disSe que o tan, in Enciclopédia tidade edmínlstratíva.

assOciativismo muní- Saraiva de Direito; em A primeira! ändícação
cípal com suas estrut 1917 já dizia: "O ideal partiu do Deputado 'O�
turas diversíflcadas do munícípalísta está cor- línto de Magalhães,
poder municipal, não poríftcado ' em um .que apresentou um

pode e nem deve ter- grande númerO, de As- projeto de : constitui
minar o seu raio de sociações de Munící- ção para esutdo da'
ação,' como poder pú- pios existentes. Em Assembléía, contendo
blíco que é, nos res-, nível nacional Opera 'a a divisão do Estado'
tritos limites do Muni- Asaoclação Brasileita em cantões e destes

'.

cípíe, de Municípios, e - em em Municípios ... "
De lembrar-se que nível estadual, aS di- E como entidade, na

as muitas respostas às versas Associações e- reforma tríbutéría. ela
SUM indagações na área xiSil;en'tl'es "nos diversos' é útil?
de necessidades a u- Estados-Membros", Archíbaldo Severo,
nidade municipal' não 'Um exemplo hrs- em seu' MODERNO
encontrará nem no tóríco da necessidade MUNICIPIO BRASI
Estada, nem na União, das 'associações mi-, LEIRO, faz uma

'

intes
maS que o Estado, no crorregionais: OrIando sante comparação,\.mos
ca.so� 'daltarinenste prt:!- M. Carvalho, em séu trando o desacerto dOs
tende levar a uma sé- livro POLITICA DO' que legislam em ma

J.'Iie de municípios per" MUNICIPIO 'págs 8?- téria tributária:
feitamente· identifica'"
daß atra.'vés de uma ARRECADAÇÃO EM,

pOlítica prógramadal e
,alternatiyas a impor.

A associação, doS

municípios si nãO en

cdntr�Jr solução par� Dänte Martorano,
seus, problemas e mui- de lidudosa memória,
tas vezeS fora dg al�

em Beu DIREITO MV
cançe dos can'ais ade- NICIPAL. também lem
(!uados estadual e da bra o assodativismo,:
própria união, pode-se "A nosso ver, a Fede
'com mais <:lesen'vo�tu� ração brasileira, coinó
ra dirigir-se a outros, outras modernas, deg,f
municípios. E se o conhece' (,lutro poder
jl"'oblema é gener;:tliza- autônomo no governo
do a aliança circunviz-i locá'!,

'

intefIIlediário
nha, como é o casO entre o Estado-Mem
jaraguaense, sempre é bro e o Município.
mais ,cômoda e por is- Mas, nem por isto" (j's
so deve Ser a preferi- Mun(icípios bresilehos
da.' : deixarem de, instituir
E o q\le se chama. pessoa jurídica de di

de a espontânea assO- reito privado" para Se

ciação ,<)ps Mun'icípios associar:em".
com 'finglidades as :E o que também diz
maiS amplas na perse- Alcino Pinto Falcão,
guiçãO de objetivos abordando aspectgs da
comuns especificados. ' coopereção horizon:ta�
tanto par�' as comu· no federalismo: "Na
nidades que tem pro- Alemanha, ]a se pro- Fritz" von ItapOcu
blemas nO perímetro· cura cnar pessoa jU- Maio/8?

BRASIL ESTADOS
UNIDOS

11,5%
14,5%
54,0%

Impostos Federa'is . .. . ... 63%
Impostos Estaduais ':.;.... 28%
Impostos Municipai,s ....

' go..-b

ridica de direito pú
blico interno; não ter

ritorial, mas urna co·

nhecida cadeia de te
levisão ' esta1Jelecida
pelos Estados-Memb�os
:,utilizandO Os" podere,.
remanescentes e con

figurando uma enti
dade supra territorial'.
A AMVALI tem ra

zõeS sobeias para. di�
'zer a que veio e a sua

atuação, a.gora sob o

comando do municíplo
que detem o terceirÔ
parque 'industrial di
veTs�fi;cado,

,

atintJe
plenamente os' obieti
vos de todos os asSÓ
dados. Tanto que mais
dois municíp'ios pre-

,
tendem' se filiar. a ela.

Secretário que a Prefei
tura não recebe OS, des
contos dos trabalhadores
da, folha, de pagamento,
daí .porque não pode as

sumir um encargo que
não é seu, "mas estamos
sensíveis ao problema,
dentro das nossas possí
bilidades" .

Médicos, empresáriOS e

Sin�icalistas manifeste
ram seus posícíonamen
tos, em discussões ríspi
das' em certos momen
tos, uma mostra da preo
cupação pera com a situ

ação. O Inamps ofereceu
eos hospitais díéríes de

Cz$ 172,00 mas ao São
José, dado ao caráter fí

lantrópico e por absor-
, ver maior número de in

ternações, foi: oíerecído
Cz$ 215,00. Apesar dos
valores, os nosecömíos
permaneceram irredutí
veis, uma vez que o au

mento aplica-se apenas
às diárias e não para ou

tros matertals. Objeto
também' de reivindica

cão. Os valores ofereci-
, dos pelo Inamps, pelo
que foi informado, são
até para o final de maio,
e Os hospitais -temem que
aceitendo a reativação do
convênio .

nas cláusulas
atuais, na renovação não
tenham a garantia de
valores.

Como houvs unpesse.
o resultado, do enGontro
foi comunicado ainda na

segunda-feira por Bara
tieri ao preside:n,te, do
In&mp�� Ezi:o· cordeiro,
para as prOvidências, is
to é, a intervenção num

dOs' hospitaiS, 'nó caso, o'
São José, cuja decreta
ção é de competência do

'ministro Raphael de Al
meida Magal!iães�' que

I ainda nãO havia - se cum

prido até o fechamento
da edição. A intervenção'
é ,um regime de admin'is':
traçãQ especial, por 'um

prazo ' de séis meses, pe
riodo em que a casa 'de
saúde escolhida será ge
renciada pelo 'Inamps 'ou
por pessoa designada pa
ra tal, pelo Instituto.

No encontro houve pe�
10 menôs um ponto em

comum. Se por interven

ção Ou por reativação do

cOnvênio, todos desejam"
urgentemente, a voha do

�

(�nd1mento previden
ciátió nos }?ospitais da
cidade. (FJB).

Fa�a sua empresa chega,r
mals longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone 72-0091.
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