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Outra informação li.�
berada dá conta' que as

tarifas-dé água sofrEnam

majoração de iÓO%, pas
sando a tarifa mínima,

para consuIDo até 10 mil
litros!mês, para Cz$
60,00. O Samae, :vai vol
tar a ser administrado,
nOs próximos do:s anos e

lIle:O, pela Fundação
Sesp e, o reservatóriO que.
atenderá a rua ·joinville
e 'a d fa c ê n Ci a,s',

.

terá

1.00m:)', ao contrário dos

750m:)' projetados.
E li Sarem, ligada a

Pl',esidêno:a da Repúbli
ca,' ,tberou Cz$ .150 mil cl
Amvali, para' compra de

um' novo veículo, em

sub_sÚtuição ao, atual.
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CIIPital SuI.Aml!'iOJl'" do
Chlp6u

'

:

Na foto, Juarez .Alves Nunes,' GereIlte'Geral 'da
CEF/SC; REmato F:ranCi�o CavalazAJ.,. 6ereDte de

Aplic�ção e Captaçãe da CEF/SC; 7 J'OãOi B��ista ( da

Rocha, Inspetor de. Agências da. ea.ixàl!· eésal' ',Luiz
KojfkowskI, Gerente da AgênCia de: Jaraguã 'do Sul
e o 'Presidente do "Lai' das Flone�", 'Moacyr' Sens.

Na data de 21 de maio;
compareceram ao' Cartó
r:õ de Registro Civil' de
Jaragúá do Sul, para as

sinatura da Escritura PÚ
blica de

"
Mútuo Dínheíro

com Obrigação e Hípo
teca, o Gerente Geral da
Caixa Econômica Federal
de Santa Catar.na, Dr.

Juarez Alves Nunes, o

Pr�sidente do Cem:selho
Diretor Móacyr RogériO
Sen!i e O 10 Tesoureiro
José Roberto FruçtuQso,
da AssociaçãO Assisten
cial para Idosos "iar das
Flores". O mésmo do- .

cumentb foi assinado no
dia 26, terça-fe�ra, pelo
governadOr Pedro Ivo
Campos, garantindo de-

o Lar das Flores voem'

'encontrando
.

grande dí
fículdade para a obteá-.:

finitivamente o íínanci- cão de utíüdade pública'
areento", a ser liberado federar, é uma: -vea ob::.
dentre -, das próximas se- -tído: terá .oondíções de
manas,

. gradativaI'flente, -; i.l'l:bguir recursos - da'
de acordo com o crono-

-

União,
-

como entidade' de .

grama '. das obras '. caIiáter -

fflantrópíco , In:
A hipoteca de • terreno dependente "deste .' .fãto

onde está �eRdo constr:uí: 'em 'qPfãl, a S�çr;�taii9::
do o .ancíenato, servira EswooiaJ ds AçãO, Comu
de garantla pare obten-

, nitária
.

da, Pr;sidênC1a
. �ão do financiamento da �epó.QL{çª, ,�r��miß.$o'§

.

à
J�nto a CEF/�AS, B<;> v��

, Assoc!açãp,: Cz$ 200 mi}
.lar de I 26.054 QTN s atraves, da prefeitura
(Cz$ 6.554.000,00). O fi- ,MunJcipa1:'

-,

nanciamento será salda�
.

do integralmente p�lo S,,:arV.I'!,dn,re's.

Governo: de> Estade> e tem 'ti UU,
prazo 'de 15 anos para
pagamento.' O . projeto
inici,aL de financiamento
foi apresentpdo à CEF/
FAS ,eiIf 24 de abl:-il de

t-_...
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__!sl.lkt,�Ie O cOI�ênio CEF. / FIS (Iara O
...........

·

':---,--,L_I_r.,.._.;;..dl�s_;:_;:,F�ío:..:....:re=-="s�..

· '...;..._'
.llflrllÜlíC.".1II à PrefeitBfIT. i::�� 1�:�h� dá-se

O. ancianªtQA çoIp,C\reé!,
-,total de 4. 3,40xn2,,_ te.JI\ .

'j trínta e dois ,por' ceÁtQ
.

_

da: obra pronta, constan
do da superestrutura

.

e

telhado. O custo
"

final'
coi�ide:r:�d,Q 'o valQr de ·ci$.
8 mil o ��tro . q�i!�r�9q,
atuqllI!:€nt�! ,é!ting� a Çz�
34.720.000,00. O ünan
cíamento ,', de

.

de. 2605.4
OTN's da CEF/FAS,'" virA
a fundo perdido, uma vez
que será pago.' peló 00-'
vernp dp Estado.,' '

,

€om inVestimentbS' ne "ção!mês, projetados, es

ordem de"C:i$ 1-,�;m.11hão, '. tão sendo ultrapassadas.
a Dlunic.iipaliclade Jära, -. O Prefeito Municipal
guaerise ädquirlu úm' de Jaraguá do Sul; ao

computador, pera -íntor- 'contrário' do .. qUe vem

matizar as suas, príncí- ocorrendo na maioria

pais ati-v-idades � e prestar' dás prefeituras e estados.

.
melhores servíços ii' co- do Brasil, vem pagando
munidade. Uma sala normalmente o "gatilho"
'específica vem sendo

.

a- salarial". Neste mês de
..

daptada le iIUtlíalmerife maio será 'concedido 15%
�

serão n.ci®.ali��.das os de reajuste aos servido
setc;>re,$ de _.estatíslica, _res municipais. porém" a

controle, de estoques .
e continuar . esta, ínítacêo.

de, bens patriII!oniai�1 ca- Vasel vê' 'diHculdades de
dastrç de "g�ta�

'é

.
das cumprir o dísparo do .

ruas .com iIlfra:estiutura. gatil»o, uma vez. que a

As Iolhas "át, pagamento receita el:itá sstabilízada
e IPTll continuarão sen-' e até mCS!T:k' caindo, co

da feit'as em" . empresa,
.

mo o retorno de iCM, e

contratada, deBlumeneu. não há como repassar
A íníormacão é . do os custos.

pJ;,efeito Durval Vasel,
que r,egl�hquf' .tampem.,.:' Inde:p.::-:ldellte ��S '. di

que' a meta de pavimen- fículdades as obrars

tacão de rues fixada no continuam e esta, semana'
íníclo da sua admínistra- terrrünard� as obras de

ção föi e�m,p�]ada. Além -r-constrar Eo pelas pre·
elas obras d� san:êam�n-, feiturrls de Jararzuâ e

to, até 'O'present:e, fOTàm Schroeder, da pOl!l�e pên
th)çadas, laiotadas' ou sil destruída .pelas en

asfaltadas, 308.000m2 de chentes
.

ue fevereiro,

�.Jas! ul�rapassando OS cujas . desp:�sas foram ra-
..

,)05.000m2 existentes ,no 'teadas entre as duas ffill'

munJcípio até então. Os nf_ci.paliaddes, uma . vez

8.000m2 dt pavimenta- 'faz o limite' ter�itorlal.

P'asseii 'e "ol'va pD,nle
-

pod,elD sair
.

o prefeito Durval Vas",}
revelou 'esta semana a

sua intençãO de inictar l�•.
Se possível, con�lui-t, vá�
rias obras' comunitárias
até o final de seu man la

t�, em dezembro do pró�'
x ,lIla. 'ano. Dentre às
obra:-, .

a 'construçãO do",
pàsseio . público na rua

Jorge, Czerniewicz; o

centro espÇ)rt:vo na Vila
Lenz:: Q éompl.eJ(()' � ere,
the•. pOsto d'e sàúd'e e

.

pré-escolar na Bàrra dO
Rio Cerro; a novä to-'
do"iária e' a ponte- em

�oncreto. armado, nas

imediações - do·Grubba·
coin 100 metros lineare�,
ligando a Epitácio Péssoa
à rua ,"Carlos Mayer.··

II greve
- 'ßtisGa�do melhores sa

_'1ários,
."

os servidores es"
.

'tadhai's défla�ratanl gre-"
ve em toda Simta Catari-

.

na. Em Jarag1i\á do Sul,

O Púrtido Dem()cráUcp -'lit',abalhlsta· _ ,PPT" funcionáribs
r

do Fórum e

vem a público repudlfar ;"s violentas ilg�ões _

. da
>

u"nidqde SanitáI'-ia,
que foram alvo. no dia 26.05.19ß!7,-.os funcioná-

.' assim cOrno q IJlagistério.
. rios ,púhlicos estaduais, � UléJ.ndo d()" (i9vir.l;\9' em 'sua maiöria, äderiram

d{) P:MDB'. ,ao mõvimeiltà, com "as
.

�s reivindicações dos
I
grevIstas, mais do que

.
-

aqesº�.s, 7!l� . ll).�!�Ji!iç-ª�_Ijº
justas são uIÍl ato de' d�fe�a do nj.élllOoI patrimO· dia-a-dia. 'Os ,professOres,
n:io do homem, o seu salár�o. cuja classe é a mais re-

A escala móvell, ·cria�a pelo PMD,B _
'

.

Le-,\ pl"�!>eJita-tiya. °éfu número

2.302/86 .::_ é um dJireito adqp,irido dOo ful)clonalis"-' ,4ß pqtt�pf;p;ªJ\�e.S': prbmo�
mo e,,tadual e não poderá' ser cortada por um veram nâ -tálde' de sexta:

ato arbHrá1r10 e ditadorlal da própriO partido que
feira, dia 29 úma pässea*

o criou.

I·ta
p�las ,ma.:; centrais da .

A luta: é justa. cidadé, para mostrar a

DR. 'ROlJERTO MARCELINO VARGAS MADRID
.'

,"n"1itisfação t� a vexató�

Presidente dõ PDT-Diretóri() de. Jaraguá do Sul fia si6iação porque ';a
�-T1('ontram .

.'Nola, Ofie,ial-

SEMANA DO MEIO AMBIENTE (01 a 07 de JUNHO). yUAL A' SUA CONTRÍBUIC;ÄO?IRIIMB EXPOSITOru;S, ÇR,OMA�OS. '

�_
..

"

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

.

,{ti!&f :&.... '. .

.

MOVlMENTA.ÇAO INDUSTRIAL.
.

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

- _.. "."_
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J'arag!lá do Eul..:. Semana qe' aO/maio 'a O{'jlJunh0/1987
�

C O R R E I O

Enlace. M'ahfu.f���":·'l"elK'· ."'.� :���;��Çã�T"oT:�;v�t
-, ,

"

õ bem-receber" e, a .hospi-
Xalidade, toram fatores
"êgIítribui-tlvos, pera o

in-êontestável sucesso do
21° Congresso Estadual
do Comércio Lojista.
Jaraguá do Sul foi mui
tíssímo elogiado. De pa
rabéns o CDL e a Comís

, são "Örganizàdora, pelo,
nível ,do Congresso.
QUEIJO / VINHO _

A
Casa ida Amizade de 'Ja
r�guá do Sul já vem co

"m.ercializando os cartões,
, ao, preço de Cz$ 350,00 a

unidade, para a 2�, Noite
<i '

'. "", dó . Quei [o e Viilho, em
A sociedade' jaYa.'gÍla� 'los f.:Ma,.t:,çátt��:�:,'" Sônia dependêndtas dio B'eir,a,

ense se engalana ,1)este Mah,futl,_;' Marca1Jto; An- Rio, no 'dia 12 de junho.
diã, para festejar o' .casa- .tonía" Cesar da: "Silva e O Mus t c a I

, Leopoldo
m�jj:to de ddis" metnbié�' Marfta Mahfud da Sil- Show animará a nOlitada,
egi�S$6�", 'de .. 'fanií1i_�s , �"va, Norberto Pedro o-e- , de 'Carátetr beneíícente ,

traÔ!H::fölí4is 'lo�a�:S.. 'Ei(es ,", chsel e'��"�MáJ:'cia Rudolf. DIA DE, TEATRO _ As
me,�IR-q "r�cpi}hêcê,m' , '.'ç�'ue, "Carlos A.-1 Il.miliétidoerfer, peças "O elef'antlnho que
"Np:- va,géli:; de nosso ser..' e Iara Rüd01f Emro.endO-

'

caiu do rabo do cometa"
qu�.Ilª�J*1 ��PS�?�'s, c ;dé ,'ei:felf;:',�,�Ç;;�,�t,�, f.:brfeia e 'e "Tudo em cima da .ca
tal}tas vezes �oh�a9··,·.. ,Ana';, :{'.:Mâda:,/ ',Rellizzaro ma"; serao encenadas
N6'��.qu�ret, 'no dai'; �,té- .. Corr.�iit:, o �noiv'&Jtétã Os . nesta 30 de maio, .no sa

cell�:}: ité nossas vl�as. ": :�' seguíjÍt�s' ;, :pail:r.liii��s:' ,

Ião da Comunidade E

N�� �n<;0I!\!ÇI'IÍlOl>". ',.'" Percy Normann Joesting vangélica, às 15h30 e

Cláupia é ,o.fi:pei ,orna- _,e Marinà Rudolf ,Joe8- ", 20h30r respectivamente,
meU",to de ..nossa, sQdeda-, tm,g', Wilmar Ulrkh,' pelo Grupo de Teatro Ja
de, filha de Má]lo,,,e Gf;r-"e MargJF 'Ulrlch' sé�Maria de Almeida, de
,da Rudolf Mahfud Ei Car- Egon Trap-p e Reli .Trapp CuriJiba.., PromoçãO:,
los ':"é. 0-,. benquisto, ,fi" Adejair· Estefano Balsa- Fundação Cultural.
lho de Ewa1do e Walttaud nelli e, .Ingrid Balsanelli PIANO j FLAUTA � No

,Har-bs Zenke" que .dev:e-· e Renato Trapp e Car- dln 10 de junho, às. 20h,
rão '_col:llparee,er. logo. ,mem. Trapp .. Após' a na SCAR, Recital de Pia
mais, para sei"unir pelos cerimônia religiosa os noi- no e Flauta pe!los con..!

laços -sa,grados do ·.ma" v:os' e pais receberão os certis�as Leila p(1�va e

t.rimônio aO. soar das 2Q P convidados no Clube A- Maria Jo.�é de Ol_lvetr3!,
,

ho;ras, 'na' ,,comuntdade tléti.c� Baependí. com entra.da custan-Jo

:Evangélica _ Luterana. Aos distintos noivos, Cz$ 40,00 (adulto)' e Cz$
de Jaraguá do, Sul \._ pais e dernals familiare�, 1,l,(\O (crjallca).. Promo

Centro, onde serãc1 alien- o "Correio da Povo" cão do Cc'merv<lfõrio de

çoadõs ná presença dos i8ipt'esenta os 'e�usivos' oMúS'�(la, Ic1éJa DeU:<''J/;us

pais, de' parentes, ami- cumprimentos' aO. 'novel tina, com apoio da FUI�·
gos é convidados. ' casal, \ ,com as feliCida- dação cultura}.'

SäG "padr�inhos, pol' des extensivas aas pro� ESPIRITO SANTO _ De

parte da rioiva João Gar- genitóres. ""

sE'gunda lt s,exta-�€ira
\VIRO WALZ APOSENTA-SE' próximas, festividades de

O distinto'
• desportista o seu secretário exe.cu- Espírito Santo, do Eae-

e profiS§i€}qa�:� y�I'-@:?�alz tivo."

aposientöü.'le'fne -;; �ú�t.imo Para comemorar o ato

dia 15, depois de 33 anos de suá aposentadoria pa"
de dedicado ,labor, de gau aos seus companhei-,
farmácia� ii,gado' à Dto,ga- ras uma 'caixa de cerve

ria e Farmácia Catari- já, tendo sido !.'audado
nen�e, "uma' organização -pelo 'bólonista: Renato
nerfeita, boa de Se traba- Trapp, "que, enalteceu a

lhar'\,. no dizer de, Viro � figura, de Viro, conclu
W à I z ,õ cup a va 1:11- indo afirmando ,que <'p.&O,
timamente a ; gerência . teIl?-0s mais o 'Viio. �a

'

nesta cidade. Doravante, tOatarinense, mas contI-_ ;------------
o de�p'orti'sta do

,

',sentà nuará, sendo o nass? "Vi"

Pua pa�ará a ter ativi" ,ro do Ipiranga". Para

dades vinculadas àö p'rin-, béns -àó Viro -Walz pe

-cipa!' c�u.p'e da, .;cidad�" _ la 'eonquistii dé s�a me

n Baependi, _ onde, �erá recida aposentagona., -,. - .

- .

"'-, "" �.,_,..

,
c'

......._

',,''':. '.,'-:'.,. .

. ':� .. : """'0-'�in':Ro'50-" .', ".

,
': \', � � J., J; !I" ','

- -: ':�
�

I ;. ' "

......' '_ • ,-.r ,
-.... _

I .... :r.. ."-;. I

A ROUPA iNFANTIL

GetßUo ,\Ta,�tä�$� ,e ��e:f��l,
.

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

-

,

Barão do RicHiranco, sala 4,

FONE: 72.2607

Doze tiDOS de lalk
ches. ' Pr;ve 'nOssos,
petiscos _ coração de
frango, moela, fritas, ;

peixes e Jrutos do
mar.
Rua CeI. Procópio
;Gomes, '

_, anexa" a

Mar.schall PoILm�nt0S.

P eti SC,8 ri'a
GATO BRANCO'
,Pi.AN77':;.O :CA
MADRUGADA

DO ,PO�VO--..- ,�: _�
�'.

�'� _�:�:���:�,�;'�"�;t����,::�2'�-�
pjendi, com compêfições "�o de���rn"lerp0, ,J.l�t � é;fl -e

de .?olão�.e tiro, ao, aI",? com o;,8inc,a�.\s, �
.

cad�· �

Serão _- encerradas com r�,_e 9rsfJ;�Ul ,4ß
.um baile, 'dia 6,,'musicado - htíIÍdés �'" aô,

'

, ipj:Íh
pét'la Banda Cavalinho tes'.}' %'.' '5 /1: ,t, .;"�<�:
Branco; com' venda d�-'-".u'OIS:1'6etJES ,\,p�êt.
mesas a partir do dia <1-°, to Durv�l Vasel revelou
ao preço de Cz$, 400,00 a Intenção de construir, ;

TELEFONISTAS _ As" ainda; no Seu governo, o.

sjmpáticas teleíonístas de .. Passeâo Público na rua .

�

Jaraguá do Stil marcaram Jorge, _Cz'ernieW\lcZ. //1 l

para o día 26 de junho a ',Começa.. na próxima. S� ,

comemoração do seu dla mana .» 'il\yentáJ 'to .r"ta!
(que é 29 de junho), _com be]!S. cul!:u!a!s. �� Jl;l!'a� __;
um jãn'far de -cóníréter- guá do Sul, com a vinda
Il'j�a(�o I�m." ('�pendên':"";; da,,,�:tqu,tet, �4a'� F®tr....
das do C.A. BaependiJ f'ç-io1 :p��Mem6rta:7.,'" ,,�-' aJ;
A coluna fOi brindada NO ,CINEMA _ O Cine
com um convite e vai "Jß:raguá exibe" d� 30 ,a J�4. ;

�a�dal' p�esenç� ÍU), ág�.:'{ "'dê ";_junnQ�;. nO \llôiártó � it�;
,

pe.
',' 20iít5, -0'- fihhe- '�'FX_'

,

:.:: "
ZIGUE-ZAGUE _ O C.A. .Assassãneto -sem .Morte";
Baependí escolhe, na noi- cOIll,�censura 14 anos. <

'

te deste dia 30, a "Garo- NOVO. GUIA �- Dentro
ta São Luís", em sua boa- de duas .semanas deverá
te, para associados ou circular o .novo . Guia; In"
não. (__,) No CTa La- formativo, Cultural e;, T1.i�,;
co Jaraguaense, promo-' _ rístíeo de J�ragu,� '. do,
cão das, Leias HM e .Sul.: que aç'j;la-se- no .pre- ;
DME, o Acampamento, 10.' .-:,.

PATR.tCIA ,COMEMORA

Comem6r� oS:'�GUS do;s
ani,nhos de vjda no diq
1 ° de junho, a g,raciosà
garotinha Patriicia An-'
dré:a; filha de FlaviO Jó:
sé (Odlla Pavanello), ,

Bru.gnago. Uma coIifIa
ter,nização nE.ste domin-

.. - _I- ",-

SEUS "DOIS ANINHOS : .

gO na
'

,reSic;iêhci'<i dos

pais,
-

Jeunib;í QS' a:vos�,.�
,

f,'iOS, ,primos. e
-

amigui- ,

nhQs', para ina>rça:f ã da- ,

ta, ,�áns:iiosam.ente aguar-,
'

dada, ,p.éla )(>qiien� '" aIÍi:
.

vers�fiapte: '.À, :Patt os,
-

parabéns:" e um' beija0:
'

,-

.

� :-. .. �

;."

• - � oi
• :..

_ " . ' ' ,c
dia 30, o seu Posto de Venda§ ju�to a .•f�hr,�ca, há,
Rua JC�llvi1le, nO 1. �OO�, ,.'"

iI',-
_ ''':-

O ponto elegánte de vestir bem' 03 ,seus pim
polhos. 'Agora na Marechal 'Peodoro 819, a s;ua,
espera, sempre ('om as" ú:1�imas novidades.",

::';; _T\....(,
-�--------------------�-----------------��

�.. -�

,tr. i

J-óias, relógios, pulseiras,_ aQéis, aHan,ças," .

prataria, artigos em (juro e tudo,' o 'mais .para"
'presentes na'

-Relojoaria ,.' '- avenida.
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Var,gas n� 9, ·c •

Mámãe Coruja'
Seus fUhos merecem uma 10;a só para ,�!e�.

Loja: Mamãe Coruja o castelo. _c:Ie �ell I:eizinho ,e

sua pril;lcesinhà. El}x�,,ª,is... RªXa J;leb�,,_, t;Q,upas , iP�
fanto-juvenis. perfumes, b!jouterias, artigos para
;presentes.' ,:,.�" > "" "., ': ,-,.""� c: :'

RUà Barão do Rio Bra_?lco 168 _ Fon� � �2:06�,5
'----��------------�---------------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ja1'à'guá do Sul � 'Semana de 30/maio a 05/Júnlio11987
' _ "

-CORREIO DO, }l·OVO

La:jistas "-aaçam: em Jaraguá campanba 'de 'escla'r,ecimenta sobre ltifláção
'

Médicos - veteri,nálios formam--' :Húcleo
.
Reui:onal.' "Déficit público. _ va

mos .exigir o corte desse
mal" é o tema que .nor-: FOi fundado no domin-

.: selh'o ''fiscal .: FúI�io Go· classe, De' acerdo com o
teará a campanha, utili-

go, dia 24. o Núcleo' de �tteÍl; 'Ronaldo Klitzke e relações púbhcas :: Wal-
zando-se, para .a sua di- Médicos v€.terinários do Oscar Emílio Pech, demar Schweitzer, obje-vulgação, VTs para a te- Vale do Itapocu (NUM- tiva-sl3 dinamizar o tra-
levisão, Spots para ra- VI), que reúne os 16 ,. Com a fundação _ do balho médico-veterinárió'
dio.. anúncios em. jornais, profissionais da .área que NuMVI, os . vetennärtos na região e divulgar o
rf,oillietos' pare dístrübuí -

prestam trabalho nOs' da região, desligaram-se Núcleo como entidade de
ção nas lojas, display e

municípios, de Jaraguá do Núcleo de Joinv:ille, classe .além de possíbili-;adesivos. Esta campa-· do Sul,
.

Corupà, Schroe- haja vista que .Jaraguá tar . uma maior .represen-.
nha

'

é o contra-ataque der, Guaramirím e Mas- do Sul é hoje pólo. cata- tatívidade política e so
ao governo, que incapaz saranduba. A rundacão= lízador do Vale do' Ita�' cial e; conhecimento do
de controlar' seus gastos, com a aprovação des es-

. pocu, .podendo, desta' for- . real papel que a catego-
emite moedas que ge- tatutos. deu-se em depen- ma. melhor congregar a' ria exerçe,
ram inflação, "enquan- dências do Parque Mal-. JARAGUA SEDIOU REUNIÃO' DA FrESC

., .to a mensagem. oficial se
wee. O presidente; da ..

intensifica em. colocar a
nova associação é o mé

iniciativa privada, ou se- díco-veterinário
'

Daniel
ja. os empresários, COUlO Luiz Ampessan, více-pre-

A.. apresentação da os responsáveis pelo pro- sídente Maurício _Leh-
carÍipanha sobre inflação cesso de corrosão do po- mann, secretário Belisá-
e dáíicít público coube· der aquisitivo da moe- rio Luiz Lagedo, tesou-:
ao Dr. Samuel Schubert., da, . como sendo eles os reíro Rubens- Mllchert
o presidente da', Federa- vilões da sconomta, cri- relações . públicas, Wal-.
ção dos Diretores Lcjís- mínosos e E.xplorádores demar Schwertzer e con-
tas, Lother Dieter' Maas, do público", diz Lotha:.
declarou .

RO "Correio do Durante o Congresso
· Povo'" que a campanha Lojista, em Jaragué do

· constará de duas fases. a Sul; empresas partíct- .

primeira. procurando es- pautes autorizàram util�
clarecer . o público sobre zacão de

.

espaços publi
a' diferença entre aumen- cítános dontratadOs pe
to de- preços e inflação, las próprras. colaboran-

.

dsmónstrendo que a ele- do para a djvu�.gação da
vação dos preços'

.

aos campanha de esclareGl
co.nsumidd:res é uma mento, Foram' m1ÜS de

"consÉ\quência" e não Cz$ 100 mil autorizados,'
uma causa e:. a' segunda, o aue deixou Os premO-

. camri:mha de escílal"eci- tore� entusiasmados .e

mentö informando que a c e r t if ic a dO l
.

de que
'verdadeira.. caUSa da in.. apoio e .erigajamento não

fiação :
<

�stá no déficit fàltarão ·para que a ver

público. portanto.. no dade sobre a inflação se-

• próp�io governo � ja dita.

A Federação dos Dire

tores Lojistas de 'Santa
Catarina, 'com apoio .

da

Federação das Associa

ções Cômerciais e I,nd�s
triais e da Assocíaçäo

· CataIlÍnense
.

de Super
metcados, lançou em

Ja'raguá do Sul. no dia
.

21, na abertura dó 210

iCo:ng'Ilésso Estadual do

ComérciO Lojista a cam

panha '''Inflação:, a" ver

dade deve ser dita", que
.alcançou " grande reper-

.

'cussão, mereceu re,gistr.o
de renomades coníeren-

,

. cístas e despertou ate�
ção de outros Estados .:

',Agradecimento
para·

e convite
CuUo

. os FAMILIARES ENLUTADOS ·DE

WALLY· EMÍLIA BHELING. J\10HR,.

·�nda' consternados com () seu .falecimento, ..
Vêm

agr�:decer á' todos .os que enviaram". ��oJtesr co.
l,oas, cartõ€.,.3, e telegramas, aos p�reI,lres. an.:'II-.
gos e íuncioJlá:rios que acompanhalia·Il1.a extm
ta. a suá:' 'últinia morada. -Em esp,ec'ial, ,agrade..;'
cem aos enl'ermclir.os e enfermelÍras, dos' Hospl�
ta,is São José e Jaraguá, aos Drs. Luiz Cé:rloS'
Bianchi e Rolf ,Horst aos funcioui:rios do

LaboratÓrio Jaraguaensi� de Anális·e.s Clin�c.as,
�speçialmete aos ,Drs. M,arlo � Sousa )a. IrJ.ll�u

Passoki,' a todos Os doadores de sa:ngue' Srs,

Ag�nor Borge!!, Irineu Kremke. I.riheu HOlJ.'on�o
'&,0, . EJmo Wacholz e Jorge Vog�l" é! enf�rm�ell'a
Terezil'rha G&edké,�:OO Pastor Gunther RU�CK.ert,
,pe�as . pàlavras con!'ortädoras e, �ambéIl1, às

.

Sras" Bloedorn e CI\i.sta e d�mals sen!ho as

que ju'ntamente 'com' o PaStor, en'io�am um

,canUco de d:espedlda em. lingua alema.
A toiUo�, eri�ím, o nosso muito. ?b'r'igado e 'o

,convite'> par,a o culto de sétimo dIa que se r�'a
t'zará às 8h30min de domiilgo, dia - 31 de maIO,

�n� Igreja Ilvangé1ica Lullerana Centl'o '.

Agradecem o� 'enlutados dar fall1ília de VIALLY

,EM'UA BHELING MOHR

A' Associação Comer- -

na 'geração de bens e

cial e Industrial de .Jara- liqu.:ezasi ao município.
guá do Sul, divulgou es' REUNIÃO DA' FIESC
ta semana Os resultados A . Federação das ." In-

.

de levantamentos prell- dústrías do Estado de
minares do fator eco- Sanita Catarina' ,(FIESC),
nömíco do município, realizou dia 29. .sexta
envolvendo 9310 empre- feira, a SUd reunião bi
sas ligadas a índústría, mestral em .Jaraguá do
comércio e, serviço, que . Sul, em dependências da
empregam um universo SER Marisol � Pela ma

de
.

23. 200 pessoas , Estas nhã, l'euníram-se os COn
empresas trveram um selhos do Sesi. e do Senai

Os sindicatos dos tra-
faturamento, em 1986. de e à tarde o' Conselho debalhadores urbanos e ru-

$
,".

O· t lESeJ
Cz 6.637.495,471,1 j o represen antes da: F '

,

raís. baseados em ara- dobrá do' faluramento re- integrado pelos presid<',ú-.guá do Sul ou com sub-
gístrado ao ano de 1985. tes de sindicatos patro�sedes no município, em
Muito embora nem todas nais ligades a indústria.'

nota distríouida à popu- aS em,presas constem nO'. Os empre:sários Josélação,' diz que apesar do,. levantamento, o movi- Carlos' Neves, Dorval
. l'estahelecimento do a-

menta, ·obscrvádo rati- Marcátto. Eggon João da
tend�mento previdenci.á- fica a força econômica Silva' e Rudolfo Hufe
rio junto aO Hospital São

do município e a ,partici- nuesrSler 'integram este
José, às 15 horas do d1a

pação do setor privado, .Conselho.
.

20 de maio. a luta con'
tinua•. uma vez que o SPC: 'CRISE AUMENTA NEGATIVAÇOES'
convênIo foi rE.":'l' abeleci- O SPC _w Serviço de mo inadimplentes. Foram
do parcialmente. Os Prote'ção ao Crédito, negativadas naquele ano

s:ndicatos '. esclarecem .completou em fevJeteiro., 4.312 fi.ch'1s' e recupeta
que o convênio foi assi- 21 anos de instalação e das' �. 603 fichas.
nado somente até o. dia de serviços à cOmunida-
31 de maio com o Hos-' de ·lojista da -região. Sã,o No ario passado, o SPC

pital São José e que, o. cerca de doze mil infor� prestou 155.274 informa-
Hospital Jaraguá conti- mações mensais presta- ções, três por cento su-

.

nua sem atendimento, da.s as 106 usuárias, pe:r:i.q.r ao ano anterior.'
-');rincipalmente para pé- den'tre" as quais lojas, das quaiS 5.461 inadim
cliatria. (crianças) e, ain- instituições nnanceiras e plentes. No período, fo�

da, que ö São JOsé, vol- estabelecimentos bancá- ram neg,ativadas 6.457
tau a' atender com uma rIos.' Em 1985, segundá fichas e recuperadas· .",
ala desativada. slgnifi- dados estatísticos. o SPC 4.359. Neste anO, de ja
Gando 20 leitos a menos, de Jararguá do Sul pres- . neiro a abril. as infor�

.

tou 151.724 infoiniaç:ões mações prestadas sOmâ-
Diante destes fatos, as

representando 19,68% aram 34.296. sendo, des
�n'tildad�s s,indicais sus- mais do qUe 1984, e des' te tötal. ::;.061 fichas ne"

penderam :1 manifestação tas, 5.497 foram sobre. gativadas e 1.742 fichas
popUlar que fariam. dia clientes registrados co- recuperaàas.
28' defrOnte o Inamps, .

porém" continuarn aten- GLATZ: PDT CONCORRE EM CORUPA·
tas em defesa dos direi- . ê O presidente dO Dire- braços abertos Os des

tas dos traball:.adores. e, tório ,Municipal do PlJT .contentes destes' 'patti-
por isso. reivindicam a: :de - Corupá, Arno Glatz. dos, pois Q PDT é uma

imediata e definitiva rea- zd12)Claróu, .

esta semana; opção muito boa, uma

'tivaçãQ dos convênios ao "Correio do Povo", sigla que se identifica

Inamps _L Hospitais; que que o [eu partido está, com âs asptrações po;pu-
os récolhimentos sejam legalmente constituído e lares", <;lcrescentou.
feitos em juízO e não vá que nas préx)mas eIe i- Glatz' afirma que o seu

para os cofres do Iapa,s. ções sai com' candidatos partido vai dispu,tar- as

até, que o problema seja próprios a p:ré:eito' e ve- eleições d� 88 "para ga-
solucionado; que seja lreadior "com amplaEl nnar,". Elé també:m con-

implantada uma UTI, e-
'. perspectivas de obter si d e r a importante o

vitandö o d€Elocamento' su:cesso'.': 'Arno' disse que surgimento de nOvoe'

a Joinville nos casOs de aguarda o desfecho da uartidos,- como ö PT

gravidade; ampliaçãO do' "briga" quIZ o PDS e' o e o' PDT ém Corupá".
número de leitos e. por PMDB de Corupá. vão' pois desta. forma o· elei-'
fim, a .estatização dos travai: para a escolha de torado teIiR melhores

'h:O'$Pi,ttlls sob o controle seus c3ílldidàtos, "e por cop.dições de manifes'tar,
tios ''11C1balhadores. isso vamos aguardar' de ,suas tendências",

ENTIDADES SINDICAIS
AINDA LUTAM' ,
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CORREIO .PÁGINA 04Jaraguä do Sul .... Semana de 30/maio a 05/Junho/198?' .�,
Edital 15.48i de 19.05.87 ' Cópia recebida do cartô..t
Nlllon .Raduenz e .Iraeí ProelalHas de"Cas'amentos río de Schroeder, neste

Fazem anos hoje:30 Rtldlger
"

·'EStado.

Dr ." Arnaldo Schulz. Sra. Ele, brasileiro, solteiro, MAR.GOT ADBllA ORUBBA LBHMANN, Ofioial do Ri:- Aríldo Pretti ê Rute Lu..
,

,

d d
.

uínas na gístro Civil do 19 Diftrito da Comarca de JaraJUá do Sul. Es- da Gessel"'Edl'l Schmöckel (Curití- opere or e maq ,-

1 d J
.

d S 1 tado de Santa Catarina, Brasil, faz s_aber que compareceram em Ele, brasileiro, solteiro,
ba}: Sra. Helena Bardi- tura e aragua ou, Cartério exibindo os documentos exigidos pelaleí, a fim de se

.

d "'1' d residente .' índustrtáno, natural de
ni Bortolini, Sra. Lídia-: OmlCI Ia o e lIt:: habilitarem para casar. os sezuintes: ,.

ne Müller Schmitt, Sr." 'em Rio Cêrfo Il, nsste pintor, natural de Jara- raguá do Sul, domícílía- Jaraguá do Sul, domící

ROberto Luiz'Zehnder. distrito, filhO de Arno guá do Sul, domiciliado e da e residente em Estiad.t.� líado e residente em Es

Helena Maristele Franz- Raduenz e de Magdalena .resídente na Rua Tomas Garíbaldi-São Pedro, nes- trada Itapocuzínho -san

ner, Gilberto Kassnel, Brehmer Raduenz. Ela, Francisco de Coes, SOO, te distrito, filha dê Anna ta Luzia, rieste distrito,

Marílla Pereira, Rachell brasileira, solteira, au- nesta cidade, filho de da Silvá Schulz e de filho de Luiz pretti e

Gramkow. xihar de escrítórío, na- Martins Correa e de Oli- 'Heinz 'Schu1z. Natália Pessattí Pretti.
tural de Jaraguá do Sul, via Tecilla corres. Ela, Edital 15.486 de 20.05.87 Ela, brasileira, solteira,

Oia 31 de maio domil:::iJldada €. reftdente brasileira, solteira, do Inácio Meíncheín e' Rosa- costureira, natural de
Dra: Rita de Cássía Zon- na Rua Bertha Weege, lar, natural de Jaraguá ne Berthold] Schroeder, neste' Estado,
ta Xímenss, Sra. Sally 623, nesta cidade, filha, do Sul, domiciliada e re- Ele, brasileiro, solteiro, dom:'r-�liada e residente
Neítzel Caropreso, Sra. de Hugo Rüdíger e de ísídente na Rua Tomas Operário, 'natural de Pre- em Estrada Schroeder I,
Linda Bornscheín, sr. Olind�Íla Ehleurt "Rüdt- Francisco ,de Goes, SOO, sídente Nereu, neste Es- em Schroeder, neste Es
Frederico Wítt, Sr. Iná-. ger.

'

nesta cidade, filha de tado, domícilíado e' resí- tado, filha de Bernardo
cio Víeíra, Alzira Lern- Edital 15.482 de 19.05.87 Milton Antonio iFurtado dente na Rua JOinville,' Gesser e Gertrudes Ma
ke, Waldemar Rove, Sr. Moacir Correa e Resonir e de Isaura da Silva Fur" nesta cidade, filho de Jo- yer Gesser.
Adernar Krügel. Furtado

'

tado , sé Meinehein e de Nor- Edital 15.490 de 22.05.87
E, le, brasileiro;" solteiro,' Edital 15.483 -de 20,05.87 ma Sibirino Meinehein. RauIino Klug e Terezi-

Dia 01 de junho h
Patricia Andréia, filha Cópia recebida do cartô- Ela, brasileira, 'soItiüra, nha Camac o

I
' río de Guaranrírâm, neste ,operária, natu,ral de .rera- Ele, - brasileiro, solteiro.

Flávio José (Odi a Pava- NACIMENTOS
, Estado, guá do Sul, domiciliada servente, natural de Pou-

nello) Brugnago, Sra Ivo- tDia lO/maio Isaías da Silva' e Zenaãde e residente na Rua Car- so Redondo, nes e. Esta-
ne Enké Machado, sr .

,

,

1Lucíane, Iílha Norberto da Cunha los Eggert, 433, nesta ci- do, domící íado e resi-Gerhard Gaedke, Sra.
[Astrid) Lenz , Ele, brasileiro, solteiro, dade, filha de Eleuterio dente em Garibaldí, nes-

Jane Simone Moretti, t 1Dia 12/m,aio maroens iro, natural de Be,rtholdí e de Maria ie distri o, fi ho de Fran-
Leonita Rosa L. Emke,
Mariana, filha João Car- Alex Sandro, filho Uno Itapocu, neste Estado,· Catarina Mais Berthol- cisco Klug e de Irma

,

t (Ma'. Aparecida) Cam- domiciliado' e residente dí .
Knoch. Ela, brasileira,los '(Sônia) Marcat o; ,

pregher: Jonathan.' filho em Es,trada Guàmiranga, Edital 15.487 de 20.05.81 solteira, costureira;, na
Igor,

'

filho Nélson (Ce-
, Ildemar "(Maria) Gorges; em Guaramirilll, neste Célio JOsé Rosa e Rosi- tural de' Joinville, neste

cHia) Tamawski. IJuliana, filha Edson (Ma- Estado, filho de João Jo- mar Apalredda Bonomi- Estado, domici iada e
Dia 02 de junho' ristela) Luchtenberg . sé da Silva e Isatair Te- Di'

"

' resIdente em, Garibaldi,
Sr. Ingo Klitzke, Sra. Dia H/maio rezinha da Silva. Ela, Ele," ,brasileiro, solteiro,' neste distrito, filha de
Wanda Nicoluzzi, Sra.· Karoline Cristina, ,filha brasileira, solteira, ope- operário, natural de A- Pedro Martinho Camacho
Irene Hamann, em Blu- Adernar (Nilse) Döege; rária, natural de Guara- �;aquari, D!e$ te /Estado.,. , e' de ElviPl Camacho. •

menau; Sra. Irene Voigt EvelYn, flha Edemar mirim, ,:rieste Estado, do- domiciliado e residente Edf,tal 15.491 de 25.05.87
Schroeder, Virgílio Ni- (Cecília) Benthien. ,miciliada e residente na na Rua Santilha Purris João Anton:lo Sfii('� e Sil-
colini, Thoinás Kazmiérs- , Dia 15/ma1o !Rua 'Luciano SegundO, Ranget '180, em Ilha da 'viu Reichow
kii, Marcelo Hi'endlma- Tamara, filh� Altair (II- nesta cidade, flha de E- Figueira,' neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro,
yer, Wànderlei Rogério da) Sardâgna. vanaZio da Cunha e de filho de AroIdo Otavia- ajudan\te de 'motorislta,'
Pelles. Dia 16/maio Maria Moreira da Cunha. no Rosa e de Edesia Ma- natural da Lapa, Paraná,

João RicaÍdo; filho Má- EdUal 15.464 de 20.05.87 chado Rosa. Ela, bras!- domiciliado e residente
rio (Almid,a) Lunelli.' José Uno Pe'reira de·Je- leira, solteira,' operária, em Rio da Luz L ne'ste
Dia 18/maio Sus e Deusian:e de Sousa natural de Jaraguá do distrito, ,filho de Anto"
Andressa Thyany, filha Silva Sul, domiciliada e resi- nlo Stj.ca e de Maria Jo-
César (Vânia) Xavier;. Ele, brasileiro, solteiro, dente na Rua Pará, 166, quina Silveira Stica.
:Thi.aigo Rafael" filho Rô- operário, natural de, Pe- nesta cidade, filha de Vi- ,Ela, brasileira, solteira,
gério (Miriam) Lange; trolândia, 'neste Estado, ,tório Bonomini e de Ane- operária, natural de Ma-
Carlos, filho Francisco domi'flÍliado e, r(l�sidente 'sia Terezinha BOrtolini 'I:�pá-Palotina, ", Paraná,
(Ermelinda) Urbanski. em Estrada Nova, neste Bonomini. ' domiciliada e residente.
Dia: 19/maio

\

distrito, filho de Pedro Edital 15.488 de 20.05.87 em 'Rio da Luz I, neste

Juany, filha Alcioni (SO- de Jesus e de Candida Cópia recebida do curtó- distrito, filha de Guido
lane) Coelho;" Simone, fi- ,Astácia Pereira. ' Ela, rio de Schroeder, nes� ReIchow e de Iltrida Del-
lha Antônio (EId) Justen, brasileira, solteira, costu- Esta.do.

'

ling Reichow. .

Daniela, filha Dilnaldo reira, natural de Piripiri, Luiz Carlos Dalprá e Re- E,dUal 15.492 de '25.05.87

(Ada) Sçhäfer; Eliane Piauí, domiciliada e resi- nate Strelow Fernando Raimundo de
Marli, filha Roni (Marli) dente em Estrada Nova. Ele, brasileiÍ'o, solteiro, Moura e Neusa de Souza

Preuss; Ana Paula,' filha neste distrito, filha de auxiliar de prOdução, na- 'Ele, brasileiro; solteiro,
Itamar (E!enJs,e) da Silva Francisco Casta Silva e turaI de Joi,nviUe, neste motoristà,-' natural de
,Johnathan Feliper filho de Antônia Campelo de Estado, domiciliado e re- Curnaru-PernambucO, do
J,ohn; ('Gladis) ,Berts{b; Sousa Silva stdente na Rua JOinville, miciliado e residente na

Prancine, filha Mário Edital '15.485, de' 20.05.87 nesta cidade, filho de Avenida' José Rufino
(Marilene) Jung. IIson Volkmann e Ivete Natalino Dalprá e de 1..491 'Tejipió-Rec�Lfe,
Ola 20/maio Schulz

, Maria Gorges Dalprá. l\ernambucO, filho de
Franciane, filha Francis- Ele, ,brasileiro, ,solteiTo, Ela, brasileira, solteira, Ralmundo. Serafim de
cO (Anita) Maisen operário, natural de 'Ja- ·auxiliar de prodUção, na-' Moura e de Ana Maria
Dia: 21/maio raguá do Sul, domiciliado 'tural de SchrOeder, nes- da Conceice,o. Ela, bra-
Leonardo; filho Hercílio e residente em Estrada te, Estado, domiciliada· e sileira, solteii:a, eosln-
(Iara) da Rosa Jaragua�inho, neste 'dis- resIdente em Estrada reira, natural de' Jaraguá
Dia 22/maio 'trito, filho d� Heinz Volk Rancho Bom, ein Schroe- do Sul, domidValla e ro-

Tami.ris, filha' Nilo (Inês) mann e de' HildeQ:ard der, neste Estado, filha sidente em Ribeirão Mo-'
Simm;' Diane Cristine, fi- Budenddrf Volkmann. de Sigfrid Strelow ,e de lha, neste. distrito, fill"'a
Iha IsvaIdo' (DOris) Bauer Ela, brasileira; solteira, Isolne Hönnicke Strelow dp, Luiz de Souza e de

cc.stureira, natural de Ja- Ediital 15.489 r.!e 2005 .,'!7 Irmgard de Souza,

ANIV�SARIAN\TES\

. Dia 03 de junho,
Sr. Luiz

_ Carlos Rubini,
Sra: Anelore Beber, Ro
se Mary Lange, Sr. Ali
berto 'iEw:ald, \Sri.a. In�
geruth Mahnke Baratto,
SI' . Gilson Gonzaga dos
Santos, em Fpolis; Edu
arda Moreira, Sr. Jorge
Martins, LaérCio Olska ,

LeandrO Pisk'e, Francine
Krause.

Dia 04 de junho
Sra. Gertruci GeHert ·En
derie, srta. Clara Kirs
chen, Hilda Blank, Ro
sane Solange Winter,
Sr., Amandio Klein, Sra.
Hilda Pia'Zera Karan, Ar
lete Hanianp, em Blu
menau;

Dia 05' de junho
Sra. Carla Haake Mayer
Dr. Máriro Rau" Sr.
qnác'\o . 'Tomaselli, SIia.
Dilva jahnke, Sra,. Lili
Hamack Bartsch, Sira.
Dölo'res Séhinitz Tanko,
Maria Leocardia Schmitt
Sra. Edite Cattoni Petry
Rosane Zehnder .

'

DO

De.spac'h·'anle LúCit
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEÚ VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO..

.

FUNCIONA JUNTO A, AUTO ESCOLA JARAGUA- AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2078,. '" F�LE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

I '

I
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�al'ar.uá dO/S�l.:.;; �emana de 30/ma�o�a 05/JUldaq/198:7 C_O-RREIO DO 'POV'O

PaSJ_·. ,caMgiel e eicllstico marcarão Semaa
..
do .

Melo·Dmbiente
OCRE ouve l\eCe$sidades' das escelas dêA �e�:i:s�� ����:� ��nd�r�aasE;ta����sFer��:-

biente de Jàraguá do viária e percorrendo as

A proíessora Rosemeire reuniram-se conjuntamen- Sul, instalada na dia 2 .uas Getúlio Vargas, Ma-
Puccini Vasel, diretora' te no

: salão paroquial , de -'junho do ano passado rechal Deodoro, Domin-
da

'

19�' UCRE, informou A nova admínístracão como órgão de assesse- gos Olívio' Brugnago, 25

que dentro da fi.<10\\Ofia da UCRE, vem se ,mol- ramento ao Executivo, de Julho, Procópio Go-
de �edudaç10 partícípatí- dando às necessidades vai marcar o seu primei- mes de '_ Oliveira, \MaL
va, foi ínícíado .o rotei- da' educação na região. ro ano de atividade e a Floriano, Epítácio Pessoa
ro de reuniões que atín- No p�ríodo de 18 a 22 Se�aria do Meio Ambí-. e Artur Müller ..
girá ,todß.s as

,

�scol�s
.

de maio, na Escola Alba- ente com um passeio eco- "

•
'

••

I
'

.

d.destadUé;üs, ,envOlvendo dl- no Kanzler'; realâzou-se lógico até as antenas de TOll dade nos rlZICU, tores �e llie I aretores, proíessores, se- o cursa Tecnologia Do-, TV, no próximo dia 5.
cretários

' .

e, . serventes cente-Mícroensíno, co- O coordenador da COM
pará auscultar' as neces- ordenado peta UCRE' eDEMA, enoenheirO Aris
sídades d�s' escolas em, patrocinado pela Prefei- tídes PansteiIi,- em cole
todos os .

sentidos, inclu- tura Municipal, contan- tíva. a imprensa, destacou
síve as questões salarí- do com a partícípação de as principais realizações
aís, "uma explanação 48 proíessores da rede e diz que o órgão está
franca e aberta que sO-' municipal.' O curso foi aberto à comunidade.

,

mente -contribuirá' pera conduzido peio professor que pode encamiinhar
a melhoria da educação, Dr. Joaquim José de sugestões, reclamações e

como um . todo", destaca Oliveira Monte, de Curi- denúncias, desde que
Rosemeire �', tíba, que em, julho volta, fundamentadas 'e ide!\ ifi-
Todas as unidades, es- '

a Jaraguá do Sul para cadas.
colares E}erão envolvidas dirigir idêntica ativida- O passeio ecológico do'
no processo. Até Q presen� de aos professores das dia 5, sexta-feira, injcia
te, reuniões foram r.eali- Escolas Alberto Bauet e às 7h30, com saída do

zadas no Colégio Ho- Cristina Marcatto. trevo na subida do Mor-

lande Gonçalves, _ Abdon De outra parte, encer- rO da Boa Vista. Parti-
Batista, Roländ' Dorn- raram-se as inscrições cíparão escolares, esco

busch, João Romário Mo- para os exames supletivos !leiros, Sesí e também
reíra, José Duarte. Maga-

'

de to e 2° gratis, cuias' membros da comunidade,
lhães, ,Alvino Tríbéss, movas vão acontecer d e uma vez que é aberto.

'julius Karsten, Walriete 25' a 25 de julho, .no 'CIP.. No trajeto, cerca de du-
Píezera Zíndars. Euclides As linscri:ções somaram zentas árvores s..erão ,

da Cunhá, APAE .e' Q� 207, constituindo-se em plantad�s'!� no cume da

colégios e· �scolas 'bási.- número recorde de ins- morro, serão' prôferidas
cas de Guaramírím, que' crítos. pequenas palestras e, ex·

posj,ções d�dático-peda-,
gógicas acerca elo meio-
ambiente.

-

.

No período de 1° a
' 6

j(}e jÚiIlhO, '.- defrönte a,

prefeitura, Eerão distri
buídas mudas de árvores
de diversas espécies, g.ra-
tuitamente. E além disto
às escolas desenvolverão
redações iunto 8,OS' alu
nos e selecionarão as

melhores, para conco,-

rerem a nível municipal.
'

Pil\.[�SEIQ , CICL!STICO J
-

Com participação livre
também comemOrativo, a

semana do Meio-Ambien
te, a UCRElHermes Ma
cedo/DME-·� promoverão'
no' dia 7, �m ,passeio ci
cístico com iníc�o prev' s-

o
� - ---

•

A safra de arroz : foi
encerrada em Massaran�
duba 'e região, com a co

lheita atingindo 49,5, mil
toneladas, nos nove mil
.hectares plantados. A Aca

.�
resc, que desenvolve o

trabalho de extensão
junto aos rízícuttores,
vai iniciar um levanta
mento para registrar o

grau de intoxicação a

presentado' pelos agri
cultores que tratam di-
,retamente com o mane

jo Ide agrotóxicos.'
Segundo ionte da 'Aca-

resc de Massaranduba.
serão colhidas amostras O munícípío de Mas
de sangue de trezentos sarandube vai realizar,
agricultores que, trabe- em 19,88, '1.211- Festa Ca
lham não só na cultura tarínense do Arroz ' (Fe
do arroz, mas também do carroz), que, por' decisão'
fumo e de verduras. À- da Prefeitura, será realí
través do Indicativo do _ zada de ' dois em dois
'nível de Colinesterase, o ,anos, com o Objetivo de
hóm81.1,' -do campo-Mberá. divulgar a econom;a
Lnediatamente após os' principal do municip'o,
exames o grau de parti-' 'bem como integrar os ri- ,

cipação dos prodúto� tó- zictJ.lto!es ,dá, :r:_egião; .

DM.C , ,entrega, os avisos do Incra
'A Unidade Mun:cipal
de Cadastramento do
'INCRA, com sede no

Sindicàto dos Trabalhi:l
dores Rurais de Jaraguá
do Sul, 'estã cOmuI'liçan
do que os avisos de pa
gamento do Imposto
Territorial Rural, 'ou seja"
do imp'Ostb do Intra, es
tão a disposição das con

tribuintes, para
.

serem
retirados e quitado� , no

Banco Bamerindus, até
o dia �2 .de junh6. Os
.-::.<>ntriQuintes' que -em

"

__ w
--

,Compra .. sé'
Telefone

Res1jen<:1à'l ,ou cQmercfaI
em JÃl�..á., p'�gamento

'

a vl�t��, �,Cont&."(Í{os." : pelo' _

'

Fone; 72-0237.
'

anos anteriores recebiam
as guias envelOpadas por
meio do correio e ainda
não as Feceberam,' tam
bém deve,rão pr0curá�las
no Sindicato.,

,

A UMC observÇl. que
para a retirada dos avi

sos, ,notifícações e, enve

lopes é necessário a a

presentação da guia qui
tada de 1986 e todos Os

que fizeram E) apresenta
ram éadastro nOs' anos

de 1986 e' -1987" devem

apresentar o comprovan
te de entrega do PAC -

Papel de Fundo Acinzen
tado:

Ltda.MáquinasDestil
Erru'ipamentos 'para fál:>�iCa de, do�e:, de fruta�,

,

,chapas de cobre, fu:ndiçao de alum�lllo e bronze,

,�<;tiladores de aguardente e alambvHles .de cchre

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564

Jara�u� do Sul _ �� "

OPPU'S
Vídeo Clube e Locadora,

.. ," .PAGINA 05

Spezia &

.
,

Além do sorteío da
brindes e de' uma bíeí
cleta, 'serão premiados
o ciclista mais

-

jovem, o

maís
"

idoso, a' fa,milia
mais numerosa, a esco

la com maior número de
participantes e a bicicle
ta mais exótica.

,"!'{iCGJs em seu' orgenísme. ,

A partir desse levan
.mento, os registros serão
enviados a Fundacen
tro, em São Paulo, 'qu.e

, estabelecerá ,parâmetros
para a toxidade para a

região. '

Dependendo da
'incfdência de agrotóxí-
cos no sangue dos .produ
tores, será feito um tra
balho de- educação pera
o manejo corr-eto dos de-'
Iensivos, e aos contami
nados

'

será indicado '0

tratamento para a desin-
toxicação.

'

Foto Nortelândia
Rua VenAnc1() da Silva PQ.rto 78.5 _ Fone 72-2804

Metalúrgica Franzà' Ltda.
Rúa Helm Mahnke 210 _' Fone 72-1381

J ,tda.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
, ,",

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

,

Rua João Januário AyrQso, 7';2 ::... Jaraguá' Es- -

querdo ...: Fone' 72-0300 _Jaragúá do Sul _ SC.

eia. Ilda.

JARAGUÁ:30�05 BEMTECIDOS.
"

��====�==--="=-=-=-�-==���=-=-�.===---=--�--���--�"��==�--�------------�-----------

PROGRAME O SEU LAZER ASSISTINDO
,

BONS FILMES. DRAMÀ, COMEDIA, SUSPEI"�E
, DO jEiTO QUE LHE 'CONVEM, NA OPPU' S

, nM�'SAO 1.400 TiTULO!::! A, SUA .D1SPOSIÇAO '

Foto

FOTO

A v. Mal.' Deo�orQ 252

Piazera

SOM e VIDEO

Feme 72-0251.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jarafiuá do Sul ... Semana de 23 a 29 de maio de 1981'

I,pto. "( truco' '� 'compre:)
Troco um apartamento de Jaragua do Sul com

3 quartos, demais dependências e garagens, por
outro em Ppolís, com as mesmas características
ou compro, Tratar 'com'Rígon, 'telefone •.....

035/622·2233.

SINDICATO DOS TRAl3ALHADORES NAS
INDÚSTRI'AS :METALURGICAS MECÄNICAS

E DO MATERIAL ELETRICO DE
, ,JARAGUA DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados to
dos os íntegrantes. da categoria .proüssíonal
lotados na empresa KOHLBACH SIA., para par
ticiparem da Assembléia Geral a ser' realizada
em nossa sede sita à Rua Planinscheck nO 151,
em Jaraguä do Sul, em data de 1 de junho às
9 horas, em primeira convocação, ou às 10 ho

ras, em segunda, sendo que em, segunda con

vocação a mesma será realizada com, qualquer
número de partícípentes presentes, a fim de de
liberarem' sobre a, seguinte ordem do día:
1 _ Discussão e aprovação das reivindicações

do pagamento do adicional de ínsalubrídade .

2_ Outorga de poderes à diretoria do Sindicato
para negociar cem a empresa, e O Sindicato da,

categoria. econômica, o pagamento do referido
adicional de insalubridade. 3 .: Outorga de po
deres à Diretoria da Sindicato para em caso de

malogro das negociações, suscitar ação coletiva
judicial; e 4 _ Discussão, e aprovação da quan-,
tia a ser descontada de todos os integrantes que
trabalham nestas empresas, em favor do Sindi

cato Profissional.
Jaraguá do Sul, 21 de maio de 1981.

LUIZ CARWS BUSANA
Presidente{,

\

Comercial Floríoní
MAQUINAS E' EQUIPAMENTOS

-

PARA ESCRITORIO.

Assistência' técnica de Máquinas de escrever,
calcular, Autentícadores, Caixas Registradoras,
Relógios de ponto e Mão de obra.' CONSUL

, 'TE-NOS.
Rua: venancío da Silva Porto, 353 é
Fone: '72..1492 Jata2uá do Sul.

Rua Reinaldo Rau 61 ..,.. Fones 72-1390 e 72--2321
..,.. CRECI 643-J.

VENDE
1 _ Apartamento no Edíficío Jaraguá Rua.
Pres. Epitácio Pessoa
1 ...: Apartamento no Edifício Gardênia Rua
Rio Branco'

'

1 _ Apartamento no Edifício Bérgamo _ "Rua
João Píccollí

.
"

Diversos Apartamentos em Construção no Edí
fi\do Carvalho na Rua Gumercindo da Silvai
esquína/Emílío Stein {construção]
CENTRAL _ Um Terreno com área de 816.00m2
edificado com casa e apto. em alvenaria, situa
do na Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira com

aprox. 80 ms da Mal. Deodoro, prox , agência
Besc ." ,

. ',',
�lém de ó�����s, terr�nos, apartamentos,

áreas índustrías e "tómerciais,' chácaras, ,etc.,
em diversos .Iocaís. Consulte-nos.

CORREIO DO POVO
c-.". --,----_

Fixadas
.

as prilridades da reDiäa HIrte ja· Estada
o Semínérío Municipal Guaramirim, Corupá, Rio

Permanente, reuniu 13· Negrinho e Joínvílle, a

munícípíos da região presenteram as três prí
N4rrdeste do Estado, na oridades básicas de cada
noite do día 21, em Joín- munícípie ,

ville, nas dependências' Mais de 40 pessoas" en

do Sesi, Onde foram elei- tre prefeitos,' secretários
tas as oito prioridades municipais, Iíderes comu

regionais. Em meio' a nitários, representantes
muita discussão,' os -re- de sindicatos e associa
presentantes dös munící- cões de moradores, esti-
'pias de Barra Velra, Ja- veram prestígtando o e

raguá do Sul, Araquarí. " vento. Os debates foram
São FranciscO do' Sul, coordenados porr técní
Garuva, Massaranduba, cos do. Gaplan., Fucadesc
Schroeder, Campo Ale- e por representante do
gre. São Bento do Sulr Governo do Estado.

EI_resas �e,Jarlluí II 8,81sI de sr
,
Açio/Empreea- Cotação

Em
20.05.87

'" JARAGUA FABRIL PP 0,50
"', MARISOL PP 5,80
WEG C38 .PP 14,00

.. POR LOTE DE MIL AÇÖES.
------------------------�,

Osd·
laça0

Cotação
Eni

21.05.81
0,50

5,35
13,00

(-) 8%
(-) 1% ;

Lalcbanele Disne,
Marque Q seu encontro na LANCHONETE

DISNEY, e passe horas, agradáveis. Agora sob
nova direção e atendimento personalízado ,

.

Venha, aguardamos a sua visita.
'

Marechal Deodoro 507 _

São Luis.
defronte o 'Colégio

�

-BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
EDITAL, DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL ficam convocados to
d03 Os sócios do BOTAFOGO F.C . 'r para reuni
ro.n-se cm ASSEMBLEIA GERAL E >\.TRAORDI
NARIÀ, Ia realizar-se no dia 011 junho/81, nas

dependências do Clube, sito a Rua Pastor .A lbert
Schneider, em primeira convocação às 8 horas.
não havendo' quorum em segunda convocação
::''0 minutos após, no mesmo local, com qualquer
número de associados, para deliberarem sobre
o se2uinte:

ORDEM DO DIA
1) Discussão e aprovação dos novos Estatutos
da 'Sociedade.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 1981
IR1NEU J. DEMARCHI

'

Presidente

Escrilória de' 'Ipografia
, \

e Engenhari.a
DESME�RAMENT6s, MEDIÇO.ES' E PLANTAS
DE TERRENOS EM GERAL. '

PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E OR
ÇAMENTOS.

Encemínhamos toda a documentação,
Rua Reinoldo Raú n<' 86, 1° andar, Sala 3

Edíflcío Mário Tav�r�! Rf,qximo do, Posto de
Saúde..

" ,.,

Contactoi: Pane 12-2416',.

PRIORIDADES
As oito. prioridades es

colhidas íoram: asfalta
mento da �C-414, que tí
ga Massarandübe a Bar
ra velha; ligação asfál
tica Jaraguá 'dó Sul - Po
merode; -contínuídade da
rodovia Corupé-São Ben
governo e discutirão as

táltícà da Estrada' do Sul;
preservação da Serra do
"Mar; despoluíção do no

Itepocu; reabertura do

Canal dó linguado; polí
tica pesqueira regional é

preservação,' das praias;
criação de Um Centro
Admínístrativo

'

Regional;
reaparelhamento dos hos-'
pítaís e unidades sanitá
rias; ampliaçã,O da 'Ma
ternídade Darcy Vargas;
abertura da maternidade
,do Hospital Regional de
Joinville; reaparelhemen
to e ampliação do perto
'de São. Prancísco dO Sul;
ampliação do sistema de
abastecimento nas cída
des de Jaraguá do Sul e

São Francisco do ,Sul e,
ainda, a construção de
centros para reabíhtação
de menores carentes; da
região.

'

i'
A� oito propostas sê

rão encemínhadas ao

Gaplan, 'onde posteríor
mente serão repassadas
,ao governador Pedro Ivo

,

campos que as :colocará
em ,prática. Em novem
bro será realizado um

novo seminário, quando
os representantes dos 13
municípios . farão uma

.avalíação das atitudes dO
governo e discutirão às:
prioridades .•

,

Fesla,Jullila-
,
Dia 20 de junho

grande
-,

festa junina
no Colégio Estadual
Holanda'M. Gonçalves
na Ilha da �igueira,
com início às 16 hs.
Haverá -o tradicional

casamentö -caipira, e

0,3° Festival de Músi
ca Serrtaneja .

Funcionará. também
,

no local. um completo
serviço de bar e co-:
zínha..

' ',
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. .

..

� HI�t6rla de nossa ,pate �o' pode ficar 56 na saudade"

,o�Passa�o só é ImportaBte<'sé o/temPO foi bem empr�gadot .

.<,

Barão de Iiapocu

HÁ '5'1" ANOS aquím Teix�ira't e. O· çon- Horst, e. Adolfo, filho dá'.
. Em':'1930, depois des junto musícet do maés- viúva sra. Erna Mahfud.

tamancos de Wllly Ben- tro França Vosgerau, Ar- Este acontecimento deu
díxen, aparecía os que, no Mueller, Geraldo Har- se na resídência dos país
íabrícavam as verdadeí-, nack,<' . ·lAllvinó Enke , .•

'

e da noiva na':' cida.de
.

'de
ras . HOLZ:PANTOFFEL � B�rtoldo Fernandes. São Bênüo do Sul. Es:.G'
(tamancos} (pcrica.dos pe- HA 30 ANOS trearam aliança na mão
la firma Allerhahn & Em

. .1.957 o' ,L�gisla' d1ür;eiti; os jovens Mau-
Corupá). Apenas serviço tívo Caterínense elegia a rs. filha do sr .: e sra.
Citá:., de Hansa (atual no;và mesa diretora: Pre- Mauro Schnaíder, e Ja
de qualidade, nur- Quali- sidente Ruy Huelse; 10 miro, filho' do casal �r.
tätsarbeít . LaSSe sich Vice _ Clodorico MOrei- e sra , João Wiest J-6ni"
durch' anscheinend. billi- ra: 20' Vice _ João Ca- lor. 'Estiveram em vísíte �

gere Preise nicht; be ir- ruso MacDonald; 1 ° Se· aos seus pais, as m�ni
ren, o que. queda dizer, cretérío _ .Volneu Colaço nas-moças ,$ilv'ia";e -Ruth
que não se deveria

. por de Olívéira: 20 Secr. .: Hertel e regressaram, ':à.
supostos preços maísbaí- Bsteníslau Romanosky. capital parenaense onde
xos deixar-se. enganar. Suplentes: Mario- Olmger ,�stuldam. contrataram
Era a concorrência que e José Valdomíro Silva. núpcias o jovem casal
entrava no famo. .. ; , Ganhava 'Ruy Huelse Antonilda, filha do sr. 'e

_ O Sport 'Club Flores- (UDN) com 20 votos con- sra. Venâncio Nícoluzzí
ta jogava no Campo E- tra 19 dados a Alfredo e Valmir, filho do casal

I mílío Krüger, mas e,ra no Cher-em (PSD). Sr. e sra. João Medeiros
c SalãoiKampke que se re- _ A Câmara deVerea- 'Receberam a benção nup
alívazam as grandes do' dores de Jaraguá do Sul, cíal na Igreja N .S. do
mingueíres e o mais aprovava o parecer da Caravaggío, na cidade de
gostoso· churrasco daque-: Comíssão de Viacão ,e,Brusque. a ;elegaJ;ltç "srta.
la época. Obras 'Públicas,· inc1uin- 'Marisa Tensini e' o sr.

� Com·o pleito de 1�. do no Plano Rodoviário Dr. Ivo Kaufmann. Com
de março, aventava-se a do MunicípiO a Estrada viagem marcada, pa.ra o

. idéia da candidatura do Grota Funda _ Manso, a mês àe maio também, .' à
dr. Arthur Costa ao estradal que liga Jaraguá EUJ.1epa o .sr .. Dr. Erich
cargo de prefeito do mu- do Sul an n::unicípio de Kaufmann' . (Milli). .

inClpló de Joinville' e Campo AlegIe� HA 10 ANOS
mais: segUndo os 'jornais _ Acabava de ser no·

_ Em 19't7, o Juventus
'o dr: 'AcÍDlpho Konder meado pelo Santo Padre de Jaraguá' ,do Sul, jO-
ocuparia uma pasta do PflDa Pio XII para Bipuo garrdo ' em seu próprio
_futuro ministéiio, vinqo DiOcesano de ' Joinville, campo, tiravâ nCvamen·
o dIr. Victor KondeT', o Padre Grepótio War� te. a alegria do Joinville
"artual" Ministro da Vi· IDe:hng, Vi{Jário de La- E.C., ganhando por 2x1

I ação
a governar o Esta- Ollni'l.. Na!':cido a 17 de mais uma vez no Cam-

'

dó. Mas as idéias ainda abril 'de 1918, em São peonato. Estadual de Fu-

I,não. esta:vam _ defini,das.. L�?·g,ero. Mun. de Or- boL O mesrpo quadro, o
A l'llsati.sfaçao do RIO leas, ordenou·s.e na Ca- mesmO campo e, a mesma

I Grande do Sul e o insu- nedral Metro:oolitana a disposição de lutar e ga,.

',' cesso' de Getúlio Varj2'as 5 de setembro de 1943 nhar; o trinômio do "Mo'
, ainda não havia sido as- po'r DOm Joaauim Do· leque Travesso"

I similado pela vitória minplue.s de Oliveira, e- _ A Câmära pl'esid:da
de Julio Prestes, xercendo ria Arquidiocese, p�)lo V'ereador Mário

I HÁ 40 ANOS os caH?Os, de coadiutor Krutzsch, através de
_ Em 1947, O Bikini de ItaiaL Prof. do Semi' maioria de votos apro- "

l Bc\�i.che Clube f!B. B.C.) nário�Menor. de J3rusque vava o p;rojeto de . lei
I

excun:ionava para Ma· coadiutor dc,,' Crieiürna e. que" !,;mbvend1onaya.' .'0
fra para enfrentar as e· desde 1948;. Vigárl0

.

de G.R, Juventtls, d,a�do ao:
quipes do "Catarihen- Laguna .

.

,', J.'Móleq'u€ Til1veSS·Ö"·.. cehl
se'� e Soci.edade "14 de - Após '120 minutos de mil cruzeIros para OcOr
Julho". A naHe, após adrrada: luta o, Baepen- rer o pagamento de des'
lauto jantBX a palavra di era desclàssificado do pesas 'inerentes a um
do dr. Raul Blev, em no Campeonato' Estadual, ·c:lube de futebol do in·
IDp dos despOrtistas de cOntI'la o Operárfo de terior.
Mafra e o dr. Prramo Joinville,. em 2x2 e de-
Ferreira do' Amaral res- pois 2x1. O quadrQ azur· _Já· naquela época .os

saltava a festa de con- ra: Gaulke. Piazera e vereadores,' tratavam,
fraternização, levantando Octacílio; Taranto, Ame' também, 'de corrigir a

um bri.nde aos .srs. Dr.' ricano e Schwerdtner;, sua ,remunera;ção, uma
, Aderbai Ramos da Silva Guida, Nutzt, Hamilton, vez, que ninguém. era de
presi'dente de tOdo� os Zico e Turíhio.

.
ferro fazer lanta fo�ça

catarinenses e . Pedro ßÃ 22 .ANOS em pIol da coletividade.
krus,s, operoso prefeito. Em

'
.. 1965, "Bianç:a" ',rela:' Resolução na 02/77

da cidade cl€. Mafra. A apresentAva o 'seu ''RA· .� ·parte ... fixa ficava em

comitiva do "Bikini": DAR SOCIAL" da im- Cr$ 1.402,50 e a parte
Cuft Siewert, Osv'aldd prensa jaraguaense e ve· variáv(el, de sés diárias
Buch 'Hermann Althoff �am o aule ela. anotou: por mês" �:o valor de
dr: PriamO, Ferreira do "Em viagem de recreio ·Cr$ 233,75, çada uma.

Amaral IrrGcêncio Silva, o di,stJnto. casal, sr. Dur· Hoie existem outros me-

,João SOuza:,'Eugenio' Sie- val Marcat1:o úutta), PiH� cani:smos' para atualizar
dschlag" Erwino,·· Enke,' tiram' co:rp destillo' à " Eu- ps vencimeritos, com ba-

'l'lYtM. Fiedler, Claudio ropa. FiCaram noIvos os se, também, nos ganhOs
�

Stulzer; Jorge Vierhel- jovens Mercedes, i filhà do;S Senhores' Beputados '

.
ler, tIdo pawlowski, Jo- dO srr. e sra. Ernesto Estaduais.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
INFORMATIVO ROTARIO "

SEBASTIÄO

',eIo
o Quacll�nlc'�oMeia.:� .� .. l)�.I.:'��.:.�.'����.';dia�.;�-:'

.
- . H -:.,;:, ·',.,Fl!iincisco. i .às ·194 •.Do:

..
"

"Rotary Leva, Esp�ran"çii!;;;, A'S' �;:iJAi�go(.,:nf-Mª-!�iZ,)i:'7: ·'9
,

.

.

.'

,;:hi::"� ".� e.l:),9h.\:Sa9 ç,;r;�stoyao 8h
. ASSEMB�IA DISTRITAL �.

,,"e < " .;. ��:. $S ... Trindade àS.�8h30.
BOAS .� VINDAS AOS COMPANHEÍROSI ..

:' .. ,.�' .':.MENSA.Ga;M. '-.". ÇOInP.-
.

" .:-:;;�
-

,�' niQranio� nést�.:·d9mihgo
A cidade de Jaraguá do Sul vive -intenso. ,'CM"., c.-�9i'\,f��!�.,.�<la";Asc.enção .; do

ma de íesta e trabalho Com a realízação.: hoje.;ir�r ..,..;"§e��:l.Or,�;:,,,,-;.; Jesus vai...-�O
da ASSEMBLÉIA DISTRITAL do· Di;Sitrlito 46.3�;::>,� Pai :e-Jl�s. g.�t�a Jlm� t�- 'r

reunindo na Pérola do Vale do Itapocu rotaria-
:1'(' . I���.,'ê " .. �>utpp:ir: .,.s�rinos

nos de todos os clubes do distrito especialmén-' : ,,-' tI\'!IB;SIQnatios, ístó- 'e, le-
t€l os presídenhes, secretários, díretores das t. vata� B?a. N,0va' a todo�.
avenidas de serviços, os novos sócios recente- 'POIS, "todos ' �oIIlos

. Igreja
mente admitidos os rotarianos em geral e as' e- não, se podê admitir

esposas que lap;'oveitalm � oportuni1diade pa��r.:> -, , .u.� . 'c����t ��di����nt.e,
conviver momentos agradáveis na Casa da A- apätíco, trânqUllo. Te-
mizade, assim como para realizar compras ·na'1>-�·. 1D.9s.:u.lp.:"mu�dQ:. pare ser

cidade. .

".'>;,,">:'J), ,.;, .ev:�g�J�fía<;lo J
. e,' . Jesus

Dentro do Distrito, a assembléia tem . pos+: .. �ºs.<env:iª c:o�o ,_:;ap9sto-
,

missão reunir os dírígentes dos clubes. instru;.,· .los. _ T?d9 cristão e:q-
indo-os com os conhecimentos do atual gover-' quanto discípulo de Jesus

nador, do futuro e dos ex-governadores já rnen- , recebe esta order» para
cíonados nesta coluna. na .edição anterior, no- que se ,preocupe com o

sentido de bem conduzir e fazer atuar' os seuß .�. an,únéiÓ;'.Sd�i',Evangelho. '-.'
clubes dentro do consenso de Rotary Interna· Portanto, mãos à obral
t· I
".

.

,.. , 'I'�"". ", CA::SAM'ENrOS '.:.;:_ NestelOna, .

.... ..' ..

'

tDesta coluna partem. as saudações mais ffa-,.'�:·I: :,' ·dia.'�S�·;'" il�� �� ríz, às

ternas de uma boa estada entre nós. de- exce-' 16h15· '- Adettnr Holz/
lente aproveitamento integral das instruções �egfane AJ?arecida" M�r-
rotärías que serão ministradas. As esposas ele }).l1S; Ant0:r:t�o P. Fíguei- I

. rotarianos os votos de um congraçamento de�-""
. :'ir�dolf.Jvone Gesser, A-·'

tro do espírito da Casa da Amizade.
. ... � lalrt?n �.!�' ,

M.
. t.u.n:n� �

Avante. CompanhE,üros,' que o movímentó " -- Cleusa- de FatIma - .. da

rotário, "leva esperança"l ..:. ( ,;
. I.� e. ��!� Erg_�lmann/

. � ., �", Renah ·FE!tlstel.' Às 17h15
CAMPANHA POLIO PLUS, AMANHÃ'" _ Alcides Dalsochío/Ma-
Realiza-se amanhã, em Floríanópolís, ilo�"Or"� .' rtä'a' ',Maif§lfe, e r8h "�.

lando Scarpellí a grande festa das Seleçã,o.!.. Ernesto .,J .C. Kanzler /
Brasileira de Sênior e Seleção Catarínense, em'"

..

Paulína Mkhellí.·· Na
, benefício da Campanha centra a Poliomielite; ""; "Bãrfa. às 17b _ Calíxto

.
.:';, Klritzke'�n./.têhita' Felipp,

R.C. TIMBÓ _ P�ROLA DA VALE ,: -: c,.....17.b30 ,>...".,::�JeJllar· Butzke/
Os Governadores Genovêncío e Marle fize- Lídia Belarmino e t8h_

ram a entrega da Carta Constitutiva do -maís ." ;, Adaä· .4�deslerl'Maria A�
novo clube rotário: o R.C. Timbó _ Pérola. do, p�recida, Nagel.
Vale: que contou com a presença de todõs: os' : _

.

.,..

.

.."..,..-,-..�.:-:'--.'-�� _

clubesl vizinhos, que prestigiaram o acon�c!-:" : �:) �POSIçÃÓ
mento e que deixou muito feliz o Comp. 'P}:'��;" ".: 'NQTU�NuRBANO
sidente Cristofolini. Parabéns a_os bravos COn�<:,:_ '." -:--���--,.".- ____

panheirosl.
.

: "'"

c" �

: ' •• '. )�,:titÚve;�idade ,Fede-
"'

.. ',ral, dê�...=:·Santa
. Cafhrina.

POSSE DO GOVERNADOR MARLO SOUSA � .' 'âtravés 'dà 'Divisão '

de
A po�se do Governador MarIo SQUS& dar-sE!-.4��"

'

ihvlc1à4es' AÍ'tí�tii:as
.

Ei·
no próximo dia 26 de junho de 1987. tendo por

- '.

Cultuiáis... dö' 'beparta
local o Restaurante Itajara. uma sexta-feira, às' ..ment.o .de Apo�o à Exten- ; .

20 hOras'-. Todos os clubes do Distt. 465 ·estão·:
'

,sãol�·;-·:'da', ·P.Pó.Reitotla de
gentilmente convidados para assistir a passffi'::"!"� - JPesqutSa

.

e Extens&;ó, a- :,

ge.m da governadoria do Comp. Genovêncio, briu no último di.a7, 20 :

Mattos 'Neto para b Comp. MarIo Sousa,' .pl;}J.l�:.. _;, dO"'icQrfce�.Je): na ante 'sa- :

tencente áo R.C. de Jaraguá dÇ).Sul. o segll;!iqQ..... ,:�la-,q�·R_ei�ºF�a. da UFSC,
governador que o clube oferece' aO Dist;rftó. ,:. : .' a; �Exposiçãó . de Eótögra-:

. Os interessados deverão comunicar a presença· fias" !fNOTURNURB'ANO"
.

para IDôior comodidade de .estaqJa e prepar!o de autOria dos fotografos;
da alimentação riOs atos festivos. .

; .. , ;c'." �d()";15lúdE:!o' dé"'Fo�ografias .

de 'FlorianópQlis
.

'pyltón' ....

NOVO COMPANHEIRO "PAUL HARRIS" ':.' do Valle,:'Pereira e 'JOão'
Na reuniãO da 5�-feira, dia 21 do c�rentE#; Pedio j' Ässumpção Dás- ;;

,

.

do R. ('. Florianópolis. o Companheiro GehÕ-- tos. "Á e:XprE1ssiva visita- ;

vêncio Mattos Neto, atual Governador do Dis�:;:'�, ':-'ção ao-s�s.tq.nd-s"'demons-
triÍo 465. recebeu do Presidente do clube o, �eu. ,·tra.o SMCeSSO dos dois
distint.ivo do mais recente Compa�heiro "Paul fotóg-rafos patrícios, e re- >

Harris" do
. Distrito, muito cumprImentado pe-, c6mendaII1os' aos. nOssós

los presentes. leitores visitar a exposi-'
.� -.::::-:::-. :'_ 'ção -quê' seo>-:;:'p'l'ólongaiá

O INFORMATIVO 465
. _

até o dia 6 de .. junho vin-
Este Informativo deverá ser .o elo de, h�aç�0;ff' __, p.9,.ul',Q�. s.e:rn.pr� das 8 às ,;

,
.

entre o Governador e .os· Clubes do Dlstntor ;-' t�!8:. ·p.Q,r�s,;: �c,"
•

transmitindo seman.álmente as últimas -ndt12'ia�' .

V· d ? E C
-

....
' pa.rab�ns ao Dylton e

da Governadoria. oce concor a� n ao, maos�'; ""ao :1\ssumpção e cumpri-''à
.

obraI
'

" _ Estamos a disposiiÇão de todos ·os· 'lR:otarJi"'" ���tos. à
....lJF;SÇ, -P9r� lll_ais

Clubs' no atendimento dos ideais rotários. .esta Ill��;f�.,_.dSl Arte ; e
_

______--------..."..---:----.........,----' .r.�.c1;l!�r&f��;,��(lf;8;1. �".

rosto de' Vendas'. Marcatto
Chap'w;, bonés. 'wílsellas� 1C.1mJ-, sborJB,

,

. bermudas. e cordas.
Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

Um toque de amor. Dê flores a quem você
ama. 'Decerações, buquês, arranjos, plantas orna

mOiels, coroas, com entrega a -domícílío.

Casa. dás Flores
.

Remei" Rau 601, esquína com a Joio piccolt.

I:

Ilstll,dera Elétrica JaraUlá
_. .l&tf)].ação elétrica de baixa e alta' tensão, montagem
•de painéis.

Rua Fritz Bartel 61C); [Víla Baependi)
,

. Fone 72-1429,'

enrrascaria Boi Grelhado
Venha saborear o melhor churrasco na brasa

da cidade, com o melhor. acompanhamento. Tu
'do feito na hora, com sabor inigualável.

, Atendemos dlariamente das 10 às 14h e das 18
às 24 horas. Aos domingos. ,cardápio espeqial.

Getúlio Vargas 488, 1° andar. (ao, lado do
.Ríachuelo)

Sup.

Folo· '.Center Lído,
Revele se:u filme a cores e ganhe desconto de 30%
ou u_ma ampliação de 20x25 colada no painel.

XEROX _ APENAS.Cz$ 1-,5Ó
Feto Center - Galeria, Dom Francisco, Sala 05

OCULOS?
.. '�aslenteS
.pague .'

'JOALHf!ttt"d\ PEROLA >' ..

'

..
_ 'OTICA ·MODERNA'

reinoldo· rau,289 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,- E D I.T A L
ÁUREA MULLER GRUBBA, . Tabehã

de Notes c Ofkial de Prota1tos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul,. Estado de S, Catarina, na forma di]

lei, etc.
.

Fu saber a todos quantos este edital virem que'
se acham nêSto Cart6rlo para protestos os títulos centra:

aENO ENGEL _ Rua Joaquim Fco , de Paula, s/n
Nesta .; CASA FERRAMENTAS FRANCISCO
JURGENS _ Nesta _ CASSIA MERl.KONELL -

Nesta _ ELOI MATHIAS _ Rua Tifa Mathias I -

Nestes, FAB.· MOVEIS ESQ. ANSELMO' PE
REIR'-\. _ Rua Campo Alegre _ Nesta L HARRY'

LEHN _ Estrada Aurora II� s/n _ Nesta .. MAR-'
CO ANTONIO VIEIRA _ Rua Exp João Zapella
Nesta. _ JARAGUA DO SUL INFORMÁTICA
LTDA. _ Rua preso Epitáclo Pessoa, 111 _ Nesta.

E, � Óa dItoa 4evedores não foram encontrados

• 9u � r�am.• acdta.r • devida Intimaçãc, faz pUl

irAr:rmé.aio 40 presente e4ital para que os mesmos com

� '.-&1 Cartório, na Rua Artur Müller,' 78, no

pr'" .. )li • fiIIIl de liquidar o seu débito ou então

<lar rado por que o aio faz, JOb pena de serem os referi-

.

$ii títulos pro1fttHos DA forma da lei, etc,

IHIJer aguá do Stil, 28 de maio' de 1987.

Áurea Mf1lJér Grubba _ Tabeliã de Notas !,;

� .. Pro_ de TítUÍOs da Comarca de J.do Sul

ENCADERNADORA

. -LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAIS.

i��<.,. •TRABALHOS ESCOLARES.
"'�\�\- CARDÄPIOS. E OUTROS.

RUA SÄO PAULO, 114 (prox. a antiga Cyrus)
JARAGUÁ DO SUL· SC

IITERIMOYEIS
liierlediária de
'IIíveis LIda.

I -VENDE�

} _1. casa mista com 100m2, .

px. Botaíogo. Barra
RlO Cerro.

.

_1 casa em alvenaria com 50m2, px. Grêmio

Esp . JÚventus.
_1 casa em alvenaria com 140m2, px. Weg II.

_1 terlenO com 406m2 (ponto comercial), no

asfalto para Corupá. '.

.....1 terreno com 1. 500m2, na rua 25 de Julho.
_1 terreno cdm 412.m2, px. Salão Doar.ng .

1. J01o'.Plceeli, lO� - fön-e 72-2117 - Jaraguá do Sul.

CORRJUO DO pavo

. Dr. AUevir A. Fllaça Jílilr
Ora. Osvalina' Vargas Rldrilues

FAÇA UMA ASSINA·

ruRA DO "CORREIO

00 POVO".:e SIM

PLES,. LIGUE' 72-0091 ;

APENAS Cz$ 250,00.

ADVOGADOS

Rua 'Domingos da Nova 102 _ FOlie 12-0498
Jaraguá do Sul-Se

-----------------...;,_--..:_--....;_......__,_---

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

.-

D R. W A L DEM A R S C H W E I T Z. E R'
CI ínica de pequenos e grandes animais. cirurgias. vacínações,

.

, raio x, internamentos. boutique.
Rua Joínvílle, q9 1.118 (em freDte ao Supermercado Breithaupt)

.--,.__�__._
Fone 72-2840 _ JaraguA do Sul - Santa Catarina. .

Confecções Sueli Lida
VestiD�o bem SeDhoru e 'Crtuçu

Vá conferir a maís varJada coleção aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Päbrtca e Loja L Av. MAL Deodoro da Fonseca nr. 1085 _

F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
. ,

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

Jaraguá do Sul _ SC.'

Resídêncía: 72-2520 _ Fone (0413) _ 72-1217.

Comércio de Produtos
Têxteis Walter Ltda.

Compra e Venda de fios Têxteis, CODes de Papello e Plástico,.

Retalhos de Tecidos e Outres Produtos _ Têxteis.

Rua 28 de Agosto 3.472 _ Bairro Avaí _ Guaramitim-SÇ.

Compre seus lI!aterla1s de construção na

Arte Laje. Jaraguá
VENHA APROVETTAR A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO DO

.

.

PISO TÉRMICO "FORMIPISO". .:

PREÇOS ESPECIAIS _ EXCLÚ?lVo' NA PRAÇA. EM
DIVERSAS PADRONAGENS .

.

TEMOS TAMBÉM A MELHOR LAJE FORRO E PISO DA
REGIÃO •

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira' 850 _ Fones 72-tOU.
72-2334 e 72-12fJ2 _ ,Jaraguá do SuLSC'.

,25
ANOS'
1ge1W1Gee

< -.",,,-, -- - .... - � - Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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------

ADVOGADA
. .

'Dra.' Aurilel),c M. Buzzi
Questões de

.

terras - acídentes de trânsito - t�
ventärtos -, cobranças 'e. advocacía' em' geral.
Rua Reinoldo Rau. 86 - sala 4 - Fone 72�2711

EscritóriO' "Contábi,' Garcia
C:RC�SC sob nl? 0075

Escritas tíscats, é contébeís.«
Imposto de Renda

. .

Regtstro de Mícrc-Bmpresa "

Confira a eficiência de nossos' serviços.
Rua. Barão do. Rio Branco,. 168 - Fone: -12-0695

I

:..... itl. /\,_
FERSIANAS • BOX • ESO. DE AlUmiruo ..,

.,-PE.FLf;1t.
RUA JOINVIi.LE� 1é38 • .iARAGUA DO SUL· SC.

. .

FONE: 10473172-0995 � .

I. ,

Persíenas herízontaís e verticais,
. . box p.ara .banheíros,
dlvísões, toldos, portas saníonadas, esquadrias. , .

e cercas em alumínío.
Consulte-nos! Pone 72-0995

EseRITúRIO JUlUmCO

José AI,befto Barbosa
-

Alexa'od·re, Dellagius:Una Ba,rbo�a
- '.' .'",

AD'VOGÀDO.g

Rlia João Marcatto n. ,13 _ 2° andar,' Sala' 204:

.Tani�uá do Sul.
'

.--�----------�------���-------�

H. O N DA.
,.

SUBA NA

C'HE GOU A
"
,

CONCESSIONARIA RONDA DA �GIÃO. CO
MERCIO DE ·MOTOS, AS�ISTÉNCIA, TECNICA.

'E' BGUTlQUE HONDA-WAY.

. ENTRE NESTA ,B O N DA DA MEN:EGÓTTI
MOTOS E 'SAIA PILOTANDO A SUA MÁQU1NA.
,

Rua Adélía Píscher; 239 [Rodovia BR-�280)
. -

. '

Fone 72-2999. _ Jaraguä do Sul _ SC.

.

_
.....

�

de Ouro'� - - - - --

, -João Lúcio' da, Costa � Olga Rohweder da Costa -
'

,

Realizou-se. ontem,' pa- Irenrar e reaolver os trador de empresas, mes-
ra alegria da grande fa- problemas do dia-a-dia. mo sofrendo das _ggruras
mílía Costa, a Boda de João Lúcio, o "Jango" de uma incontrolável in
Ouro do distinto casal dos amigos, desde tenra Ilação, pela incapacidade
i'Jahgo" da Costa e D. idadeise preocupa com e a írresponsabílídade dé ..
'C)lga, tradicional .

família O,f! problemas de sua cí- governos que ai�da hoje
[araguaense, ele filho de dade . e município, ul- infelicitam . este' país,
'Ma!Ilic(el Francisco da trapassando. algumas ve- pondo a perder patri
Costa e Wanda Henschel zes ,os Iímítes terrttort- mõníos duramente con-
da Costa e, ela,' filha de aís para se dedicar ao quistados atravésde pa-- ,"
lOus:tavo . Rohweder e próximo, tamanha é a dieme .trabalho c'qnstru-' ..
Marta Danks Rohweder pureza de sua alma .. Sem- tivo .

'

"

todos de saudosa me- pre participou e ainda serviu'e' serve ,
com

móría. �artiaipa dos movrmen- muito brilhantiswo O"

O distinto casal óra se
: tQS que visem o. bem Lions Clube, presidindo

cobrindo de ouro casou estar' e o desenvolvimen-. o clube e partlcípando de
no dta 29; de maio) de to da saciedade. Jovem, comissões .. Em- 1980/81,
1937 'e desse' consórcio muito jovem aínda . to- foi o'·Çovernädor' do Dis'
os seguintes filhos: ISQl- mau gosto, pelo futebol, trito L-lO.. .

. I
.

di, ' casada com Roland participando de muitas As 20 horas .réa'Iizou..-:se .

Behlr:endt; Amazilda, ca- peladas que lhe custaram Culto Ecumêníco na Igre- •

sada
.

com: Ilson .Noltêneo até a . idade madura al- ja Matriz de São se1Já.�"
Bastos e Valêrio, casado guns sofrimentos, nO e- tião,

.

seguido 'de récépção
com Arlete ,'Schuh da xercícío de partícípatíve dos convidados, parentes
:Co:st,a. Ornam o casal atleta do João Pessoa, e amigos .rio salão de fes"
ainda 8 netos (1 faleci- IJambém partícäpou da tas do

.

Clube Atlético
do) e 2 bisnetos,

, política como vereador Baependí ,
.'

.

.Dona Olga é' a dedica- combativo, presidente da Ao "Jango" e' 'll D;
da; esposa qu� acompa- Cârn�r�, presi�ente �e Qlgla () nosso g�and,e _oa- '.Inha seu mando pelos comissoes. vice-prefeito braço' de fellOitaçoes,
bons, . tortuosos 'e .maus em . exercício e como 2°. ainda que '. tardíamente,
caminhos da vida, íníun- Vice-Prefeito do Municí- com os votos dé .muítas ,

dindo no marido a indis- piO de Jaraguá do Sul. Ielictdades,
.

extenstvos']"
pensável calma para en- É o competente .admínis- aos demals Iamíliares.

lanchonete. e Sorveteria Pinutdnl .

",

Lanches, pízzas, petiscos, sorvetes e gelo. '

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PAS1'ELÃO�

Rua Ângelo, Rubinl, 1110 _ Barra do Rio Cerro.
Feme 72�2181 _ Jaraguá do Sul/Se;'

Para nós, seguro não é só garanUa d� riscos"

S'eguro é

Prestação de . Serviçôs
C1Jnsulte- D.OS

I

S e ß u r rs .

.

A. ,.S a�r c i a '.
. -

Rua Bxpedícíonárlo GumeJ:cindo da �ilva n(] 90, 1 (] andar, Sala 2
.

Fone 72-1788 _ Jarag-uá do Sul .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os'
.' Herdeiros Duquesa

FESTAS JUNlNAS
" .

Tradição cristã que passol plrl I dominia 'Ipularda
UMA MEMOR,IA ?OS queimaram a aldeia de- As festas juninas (dE:.'!' (inverno no hemisfériöPJUMEIROS PROPRIEr[A- 1es".· Mas ninguém maís

junho), Ou joanínas (de sul). .RIOS DA "VILA" - �Fa- se lembra do restante. João), são comemoradas INFLtmNCIA
zendo a 'leltura destas Outra :. ali por Corupá, ariualmente, no período PORTUGUESA
publicações a gente pode os

'

trabalhadores foram de 12 a 29 de junho, e se ' Toda a Europa antigacriar a idéia de que os no final-de-semana para caracterizam em tOdo- o conheceu a tradição 'de
nossos paiS teriam ,sido suas casas em Jeraguá Brasil por danças (espe- acender fogueiras nos
os primeiros donos des-. ou Joinville e quando cíalmente a, quadrilha), �,ugares aItos e mesmo
'ta VIíla. Assim aconte- voltaram não encontra- 1

,.

d çabebidas (quentão _ pín- nas p ameies, as an S·
ceu com a equípe . que ram mais nada em seu .

h f id redor do fogo os sal-ga ou' vm o ervu o com ao .

. ,'.

escreveu estes apontamen- rancho , Possivelmente os
ihr ) íd (b tos sobre as chamas Nogengl e e cornI as a- .

tos. Todavia, ela se a- índios tinham levado tu- t d
.

h-' h
.

l' ferio
-

ul as fota a- oce, pm ao, pipoca, em sei sui, '

-

percebeu que estas ter- do. Ele mesmo nunca ti-
amendoim etc). Até me- guelras tiveram' grande

ras- .

anteriormente, era hha visto um índio,' mas ados 'da . década de 50,: aceitação popular por-_
. dê outra gente: os índios colegas seus sim. Eles

quando começou a ace- que as. festas Ocorremou dos bugies como Se tinham cabelos comprí- leração .

do processo de numa época de frio. ,,,Idíz sempre, vítimas de dos, andavam sem roupa urbanização nas princi-,
'

As festas junínas _ ho
'muitas injustiças até ho- e de noite vnham espiar· pais cidades brasileiras" [e dedicadas a Santo An-
je. por isso. é bom que o que os brâncos faziam,

era comum acender ío- tônio (dias 12 e 13), Sã(-/
oS lettores ee lembrem mas não tinham íníciatí-

gueíras nas ruas, .nor- João (dias 23 e 24) e São
.que tudo o que dissemos va de ataque somente se malmerite livres do as- Pedro (dias 28 é 29) ._<ler nosso, foi tirado de ölguém os maltratasse. falto. e dos automóveis. foram' trazidas ao Brasil�utros, a 'preço de san- AlI eles se vingavam. 'Em suas Origens crts- pe16s colonízadores . por
gue e prepotência.

.-

Jusliçaf Um caso estra-
tãs, a festa era realidade tugueses no mesmo sécu-

Bem antes de nossos nho e íntorr ssante é a-
,no hemisfério norte na 10 da descoberta.

colon'zadores ": tnioravaril qUf'le" do "Pedudo", que noite de 23 .jiara 24 de A noite de 23 de junho
aqui homens datríbo dos já roí enotado , junho e dedicada a São também é usada na �'rá-'botocudos ..Nã0 há ne- . Na Vila Duquesa não 'João, santo católico, pri- tiea d e adivinhações,nhum -testemupho dé al-

- há registro de ataques, mo de Jesus Cristo. O pllinCipalmente por mogué� que - tenha vlsto massacres, de encontros dia de seu lUasêimEmto ças, embora 'Santo Anto.
aqui �lgum' índio. Mas ou confrontos entre in-

(24 de 'junho) '.� coincide n10 é que seja conheci-
existem vestígíos deles. díos e brancos. Pois

..

com o solstício de verão
.

do como o santo casa-
Na abertura do Valo da sua colonização começou

. Sociedade e na arruma-
.

em 1918, quando Jaraguá
ção das arrozeiras, todos era uma Vila considerada
Os colonos da Vila são com 'estradas de rodagem
unânimes em afirmar que para Joínville e Corupá
foram 'encontrados pe- e a linha de trem iá es

daços de cerâmica típice tava pronta há algum
dos bugres, pedras -lísas tempo , Tudo ísso íez
em' forma de machadí- com que os índios fugis
nho' ou faca, montes de

.

sem em tempO, bem an

cervão z

enterrados, pos- tes da chegada dos nos

Sivelmente suas íogueí- sos "duqueses". Mas mes

ras. Eles cobria,m seus mo assim não deixa de
sinais p�ra. não' s.erem ser triste porque tiveram

perseg)lidos pelos bran- que fugir, deixando �udo
cos; Ö sr. Luiz Maffez- o que era deles. Se tlves�
zollt afirma ier conversa-, sé hàvido \!lma "asSimila
do com descendentés .

ção humanitária", en�redestes índiOS' na reserva Os dois novos, teria SIdo
'd(: iP:;es!\dente.' Getúlio" bem melhor.
que declararam: "Nos- Eis um càpíu10 que não
sos pais conhec'am poço" poderia deixar· de' cons
por, poço do Rio rtapocu-. tar ,nestas publicações
zinho" ..O "nono" Rope- dos "Herd-:õ.iIos da . Du·

•latto trabalhou muito na quesa". SobretudO por:abertura de estradas, so- que a lufél pela terra P.

bretudo do trem: conta- uma' ,realidade." Quem
Via; hlstór:a�' P'Onipilan� .tem terrä, u"e-a, para o

tes: de mas,acres de ín- feU hem, e par,,, O 'bem
eHös nelns bri'lncos, pm de todos; pois ela é um
fins do século e começo presente d'vino qup' faz
destp.

.

.

todoS nós sermos irmãos
.

Mflis gravada em sua e nunca estranhos. HOie
mf>mória era uma entre os índiös também estãO
i'''Jianos e' índios no Rio lutando pelas �l1as reser
dos Cedros: "Os índios vaSo Ano;êmo-�os. A
mataram uma família de eles a n�s!"a snlidaried<;t
polacos 'e .

os italianos de e fra�ernidade.,

Advogada
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e dívórclos, acidentes de trênsíte,
ínventártos, cobranças e advocacia ein geral.

.

Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 12-1108

Iaraguá do' Sul.

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

tqpe
Rua Domingos da Nova no 145 _ Jaraguá do

Sul·Se.
DicAS' HOBBY TAPE

,

AVEN"íURA :Vá e Veja, Força 'yingadora,
Mamãe do Mistério e Heróis Imbatíveis. DRA-'
MA: Muito além do Jardim, Desert Heart e

Né'da em COmum. POLICIAL: Qu:et Cool e

Strike Force. SUSPENSE: A Pequena lo:a de
Horror Massacre na república dos Estudante�
Do Além 'e Disque M para Mata,r. EB:OTICO:
Evelin Scböne e Utilidades Eróticàs. COMÉDIA
Á fine' mess, Perigosamente' juntos e Escola

.

de
DetetivEs. INFANTIL: Mônica, a prinCefa e (

rQbô e. Siperbook I e n.

VOLKS/1500 _ Ano i9711Vermeiho 25.000,00
VOLKS/ 1500 Ano 1974/Marron

.

4-2 . ODO,00
VOLKS/1300 L _ Ano 1980/Verde 59.000',00
PASSAT TS _ Ano ,1979/Verde 68.000,CO
VOLKS/1300 L _ Ano 198:)'/Branco 76'.800,00
V\tVIBRASILL _ Ano 1976/Branco :)'6.000,00
CORCEL L � Ano 1977/Bege 42.000,qO ...

·�·.II·11W1'�'..·lel..DI
.

'" F�"" 7:1-1'797, 72-1995· e U-.l614' Av, Mal:.. JpeodofO, nO IS8 _ Ja.raeuá, do
__________�� � �__��--__�--�"��··�,,�·��'oo�1���,<--�.�' � ----��--------��

menteiro "(São João é C

prötetor das grávidas' o
São PedÍ'o das viúvas).
NA REGIÄO
Em Jaraguá do Sul e

na região, a tradição das
festas junínas é preser
vada, principalmente em

estabelecimentos de . en
sino ·e em comunidades
interioranas. Com o cli
ma frio, as festas aconte-:
cem principalmente no

mês de junho, aquecidas
I'pelas fogueiras' (cuja'
queima diminui a cada
ano), quentão pinhão,
batata doce, amendoim e

os "arresta-pés", após o

casamento caipira e a'

presentação das .sínha- '

zínhas e dos sínhozínho-
Fórmtâas

.

encontradas .'

para o aumento de públi
co' e consequenteménte,

.

da renda, empregada gé
ralmente pare ,fins CO·
munítérios.

SOU PROMOVE
SEMINÁRIO NA
CAPITAL

Em
. comemoração à

Semana
.

Nacional do
Meio Ambiente' (01 a 07

. de [unhot e ao Dia Mun
dial. do .Meío Ambiente'
(05 de junho), a Secreta
ria do Desenvolvimento
Urbano e MeiO Ambiente
e a Associação dos Pro
fessores da Universidade
Federal de Santa çata-'
rina, estarãO pfomovendCl
o Seminál'io "O Desen-

I
volvimento Urbano e a

, Questão Ambiental", que
será realizado nos dias

I 04 e 05 de junho; no au-

I· di.tório do Hotel Diplo
maté_l, -em rlcrianópolis.
Este Seminário 'tem

por objetivo, di.scutir a

nova polítíca estadual do
me:o embiente, eIf;l vir
lude da criàção da Se
cretaria do Desenvolvi
mento Urbano e Meio
Ambiente, bem 'çomo
promOver intensIvamente
a participaçaó da cömu

n:dade catarinense no

processo de controle da

poluição e prPEervadio
do patrimônio ambieri"
taL

. Jornal do fnfeIior...

força da Comunicação
impressa.

CORCEL L Ano 1911/Azul
MAVERICK LDO � AnO 1978/�rata
CORCEL II _ Ano .1978/Bege
C'HEVETTE _ Ano '1978/Branco
OPAT A COMODORO _ Ano 1979/Verde
FIA-.i." 147 _ Ano .1979/Cinza
O::e1'la válida somente até 12.06.87 .

42.000,00
'T8.MO,GO
60.000,00
60.000,00
56.000,00
60.000,CO

Sul/se .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
FURGÖES, FURGÖES ISOTÉRMICOS E FRIGORíFICOS

.

Jaraguá Esquerdo' Rua D�. Bnríco Fermi, 113 - Fone 72-1071

.

-
.

�
- .

.

A rota da malha

)
.

.... -NÓS temos tudo
·

para a radar a ·todos.
Ven a conhecer

_a linha Chevrolet 87.
Conheçá em uossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.
Nó. temos 9 carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,·

Diplomata, Chevette .ou Marajó,
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

.

financiamento. facilitados.

[jJ
........

Emmendörfer Comércio de.Velculos Lida.
.

Av. Mal. Dt'odo'?537 - Fone•• 72·0655 e 72-0060 - Ja,aguá do·Sul·Se
...J.'l_""'_.q,

ELETR-OI.AR,-:
Comercia,l .' de; . Pe,çâ,s lld'I.'

, -

Onde o seu. aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten-
dimento é um direito seu.

. .

Peças e acessórios origin.ais e assistência' téc
níea autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,::
SLACK & DECKER, FAET, GE, E-LETROLUX'
'FAME e rORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200 ..

Jaraguá do Sul _ SC.

. \".,

CONSERTAMOS- TAMBÍlM AS 'SUAS: PÊRSIANAS.,�
.

.- . ···.c-.' ,:t. .

'. _'-...
'

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

Frioliveira Com. e:' Repres. Ltda.�,
fiambreria

'.

Presuntos,
-

queijos; linguiças. hamburger,
kibe, almôndega e outros.

. -

. .

Agora diariamente'. com' carnes .bovínas,
.

suínas e aves.

E ali na Av. Mal. Deodoro, 144 (proxímídades do

Colégio Divina Providêncíe) ou taea é). sua enco-

menda pelo fone: 72-1187. .

. ..

-,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA: 13

:Kohlbach estréia' 0'0 Stock·Cars c'um_ novl carro.:, Meta é 1,lil:ulo
A Kóhlbach-S.A. .mos- do pelo Sávío Murilo de Nos anos anteriores, com

LI·ua' '-·val· I·RI·CI·ar um 'ROVO Tor'o-el·o trou na noite de sexta- Azevedo apresenta uma pebíu a título de experi-
.

:,.', .', ...,.
.: feira, dia 22; para � im- série de modífícações em êncía, "mas este ano se-

A segunda rodada do _ João Pessoa x Alvora- prensa de todo o Estado, relação ao anterior, ago- rá pra valer", - diz. Sévio

Campeonato .da ·lª' Divi- da, Caxias e -Botafogo e
em dependências do Bei- ra realmente competítí- _ que considera que

sãQ' da Uga Järaguaense , Malvíce x Veteranos de ra Rio Clubr, .de Campo,
'

vo 'e.: em condições de somente a falta de sorte

de ,Futebol,. : apresentou Guaramirim.
o seu novo Opala, . qu�, brigar pelo fítúlo, ou, na lhe tíranä das primeiras'

,

estréia
/

rieste 31 de maio pior das hipóteses, pelas coloéações nas nove pro·'no ;dIta 24"naisra�i�sgori6: TORNEIO JARAGUA. no Campeonato Brasílei- primeiras co}.tJc�çê\e.g. vas do Campeonato.
trtu ar e asp ,.

ro de Stock-Cars, em In·
.
Com exceção' da' car-. Durante a apresente-resultados Garibaldi Ox1 CORUPÁ .

terlagos. São ,aula,. com o rocena, em' fibra de ví- ção do novo carro, o
Malvice [Ixl nos aspi- A Liga Jeraguaense de

'patrocínio ,da empresa. 'dro, a'tecnólog',ia 'do c?r. preSÍidén.�té do .Jeraguá
antes) Cruz de Malta Futebol, em conjunto comr ,

.,. ,

. , '0 carro, que será pilota· r'
. 'tar" Motor' 'Clube," Antônío

3x1 A,méríca lixO). Bota-
.

a Liga Corupaense 'de _

o � ca .mense, prepa- 11

.'

'3 O" A'l &r d '(2x1) Desportos, ínícía no -día BICICRO,SS. SE1.ECION""
rado pelQ experiente 'E� Normãrâo Bona, homena- ,

fogo x
'.
v ra ,a,;,t' - ft.

reneu ,Boéftger,'- quê pro. geou a Sávi�' Muti.ló e"
e Alíançe Ox3 Guarani dia 7 de junho, um Tor·

.

AO BRASIl.EIRO -

". - , , "

(2X,f 1,.,., n'ós asp.il�a,nte.·,s)" A
.

naío Intermunicipal, ,

com. [etou rp.uqariçéls nó
.

mo- �p; cUre�õr·ad;inirl.ist�àt.J. ,n, �

líderança isol·ad·a amda a participação de dnco· Com a participação .de .for e ria suspensão" do vo é grande' 'entusíesta r

't" ,." 'B'·t f' '..
t· D C rupá pilotos de ,Jaraguá! ßO' Opala, para que ele al- do esporte Wilson Kohl�

per ence ap o a ogo, se-. eqinpes. e, ,.0 ,

l' cance 'e"m' velocidade, b h'" o
' "1' d'

guído pelo Malvice e participarão o D. Pedro Sul, Florianópo Is. Lages .

ac ',' cm' 'P atas e' pra·
,

"

,
.

T 265 quilômetros por hora ta;
.

. ,

Cruz de' Malta. A .roda- II. e o Ouro Verde e, de' imbó. Itajai, Joacaba. , . , .

da 'do dÍéi ';31 '

de 'maiO,;' Jeraguâ do SuL a ,po:q.te Brusque e Rio' do -8lll, a- em final- dé Teta, cónsi·
.

com as, partldas Inícían- Preta, 'Vitória e Chica de
"

conteceu
,

nesta cidÍade,; dera:d� ex.:celéhf,�. 'I' Na�' O.' STOC�-C.ARS; EM 87

do .ês '14h e
.

15h30min, 'Paula. Na rodadá ínau- domingo, -dia, 24dl. 2ª' Se. tr«ldI'OlOnal8, cores ver·, As Ilrovas, desta tem·,

resp�çtiv��n�, tem no gural estarão frente .. (f· letiva para o. CaJillpeon.9-� "melho e branco, o carro' por?-dá; serão 'as se�uin,�
tía'léndário: Guar�i x .,frente, D� Pedro x Chi•. to Br�sileiro de ßi�ic:r;:6ss, da ,''Kohlb,:ch conse�ue t�s:., 31�ma210<. .S�O,' PaulÖ:

'

G�ribaldi,' Ámériéa x co dê Paula e Ponte p':r6�' a r€alrzar-s� .em outubro, _6 mIl �ptaçoes p�r, �mmr ��fJu,nh.()!.. GOlama; '.
' _2�V

Botafogo, ". Alvorada x ta x Oúro Verde. na �api�al do E�i.adö. A, t?" �em,:340 HPs' �e pa:. !'9nh�; ,S�� " Pa�l�; ,,26(
cruz' de Malta e MaJvice A LJF está' tmnbém eqmpe Japagua.ens:e,. par· - tenc�a e, pe.sa 1.015 qm� ,1'lli��O" .', R�,? de: .��an�,�ro;
x i,liaIiça. '.' ara iniciar' o Carripeona· tici.po,u cOm 17 P'l!.OtOS l�s, ��I?petl�do" c<;>!U ,�: 16/a�os�o, �raslll�; �O(_':
O CampeoI;lato Sênior ;'0' Coringuinha/87, cate· federad�s, dos qU�ls _

9 numel'� �9 .. ,

.;'
'

.
',setembr:o, ,. Ihoc Gran�; ?d' .

tj\réferanos), e.m, S\la �e·
'

oda infantil, junto', CC,i,1 co��e�u:yr�m ','R.�emlacao:, ,
����e a�o, &era a ter. SU,I;, ��/o1:1t,ub:O, �:GOH�.�l�;

��da rodada, RO dia 23 �� Corinthía'ns EC.," do' ,Femmmp :- J01C� Moret;· celf� �e,z <_Iue a Kohl�ac?,' 221n;0�embro, Sao Paulo
I •• 1 1 4 J2'+'1 uá Es :Ucl:�do. Se'ffl' ti €m 1° e Salete Moret�l' e S�Vl.0 competem no e em 'dezem_bro, .

prov(l'
úl:t�mo"1 :�W,e�en: GUi '1 ?S I

..
g q

t'
, 'em 30 lUSlar' InfantIl Braslleno de Stock·Cars. extra, em Sao Paulo.

! ,resultado'S' ), -. . -'- 'Malvlce eqmpes par lClPam· e, .'
: 2*1 Alvorada, Botafogo na primeira fadada io· (cmcO categonas) -; �u. SADIA CAMPEÃ DO OUJ\DRANGULAR
lxl J'bãoe,PessQa, e·y�te. gam: Corin-th;ans x FIa- dano. �el!ipe e ClaudlO '

. 10 ANOS DA UFS, -_,
ranciHH.�:{GUà:tiH:nirini-2x3 menguinno, Botafo�O x Bertold�, em 1°, Marl�n ,

-,

, .... "..... _.;'" ,.' "

Caxias. Neste dia 30 São Luís "A" e' Vila �attedl, Arn�ld� �l��., Q ,�uadran�u..�ar çQ�e' .S71eçao de. Járagu,a, ,�, Sa- .

jogam a partir das' 15h:5'O Lenú x São Luís "B". n' �r.. e AWon,o FablO morat��o aos, d�z anos de .

dl:: 5x2", TIgre: ,F?i ca�·
�;:;::::�L::"':'�.��--__"'--------'-'---:---:--=-'-'':'"--:--- VeQllll em 26 lugar: ,Ju" fundaçao da LIga Jara· pea do tOmelO a SadIa,
:/ ,SESr' PROMOVEU A 'PROVA CICÔSTlCA' veni! -'- Diego Br--anden· guaense de futebol d� vtee a' Tigre, ':,'0 Trans·

P' Serv;.iç� de Esportes feniinino,. Reg:na ,M. bra em 2° p Jaiso Toma. SalãO, ,prö!>Órçlonol,l sá- bra�iÍ é a Seleção d<i ��.,
do,., Sesi de ,Jaraguá I do, F.ontana. (N:eves) e Crls- zelli em 3°, liJgar. hado.e domJngo 'l)m bom raQuçí do Sul na quarta
suL realizou :d;a 24, a tina de Avila (Marisol) . A Dalcelis foi a pairo-, ' nív�J técni.ç�, ma's o pá·, cÖlocaçâó.' .

".

PrOva Ciclistica
.

"D,ia da POr equipe: Weg Máqui· ,cinadora do evento.. E blico fOi ,deé,eption,a,Ílt:e,
. .

Ind�stria", çom 163 par· nas_.em 1°, Menegotti em, no di.A 20 de iunho, ini·, pela ;nªtureza dá p,romo· 'PeI<:» Campeonato' cr·
tiéipqptesf.,

.

Na categ9r!a 2° e M;:tr,catto em 3� lu· 'cia o 2° Campeonq_to·Mu· ção ... , Na él6�rtura' dd tädino" Adulto, da LJFS,
,

individual. usuádo, Os gar. Foram d:stribuidas n;cipal "Dalcelis _ A Fo· quadrangular, Tigre 5x4 ,Jogaram sexta�feira à noi�'"'"
öp..co,

.

p�imeiros coloca· ·:;0 medalhas e troféus ta da Malha", às 14h, Transbrasil e Sadip 6x3 te, Fanfárra x Juventus,
'dos .foram: .. Sávio Vieira para ,os l°',e 2°' lugares com Inf)crições pOdendó Seleção dê .raraguâ e,' no Seleto' x Arctu:no Pradi e

(Weg M�qujnas), Adielar por equipe.
.

f'"r feitas no local, das domingo, TrafisbrasU 5x3 lUo Molha
_

x
'

Nápolis ..
M,... Dias (Weg Motores). Até o dia lQ, no cesi, 12h às 13h30 ..'

.
UCRE PROMOVE JOGOS ESCOLARES EM JUNHO

C!9dir Mafra (Met. ser:ão aceitas jinSc:r;c:fes É'" T" .\
... , .

I 1° J rl � CORN lIA: FAL A
'N

.

J d 12
'

"
,

'

..

'

T�app),. José Abi:o An- �ara os s, o�q,;.· .e' .. a·
POUCO PARA OS- PÄN .

,e: p�r,1Q ,o e, a 13 {lei junho, segundo a

dré
." (Weg ',. f'v,1otores) e lUão, nas modahd2de"Cl dR

. . " .'
.. ' .' Junho, a 1911- UCRE vai professora Pedra San·

Antôni.o" C.. . da Silva b-\J,J'co" 'canastra, \]pnt:'f'al Jara.guá do Sul';' atra·
.

promovei Os 'Jogos Es· tana Alves, que in·

(Bombeiros)., Categoria. e dOminó, ç'ui,a 'rf'ynncti·. vés dos, ,atletas Cornélia' colares".Regio:Qais '. MiriII1, formou, , também
.

da

indi,..yidua.l � comqnidade� cão está prevista .para os' BolzJ'lger, e. Ademir c' Infan�ir: e JúvenÚ,� na ,partLci'p,a,ção 'da 19ª'

V�rdir;' }:tompurg: Clauc) ,dias 20 e 21 de junho. 'ROesler, patrocinados <'moda1ldàd;e de' atletí�mo!
.'

UCREiios Jegos Escola·.'
dionor, dos Sap:to�, Ve7, E n9 dia 28 do pró;x:;�o pela DME/Dálcelis, par·

.

em depertdê�cias do. C. �es, Cé!tarinense� "de :3. a_
,

né�j,ó" HortÍburg, ,Marl'n- mês, Provã Rústica DIa. tici.pou no final·de·sema· A. B:a,ependí e, de.16, a' 8 d� Julho, em Criciúma,
do P:atemo e ,.Jair Pinhei· do Sesi, em seis ;ca,tego· na passaslo, em São Pau· 20 de jl'!�ho, �s Jogos nas. modalidades de a·

roo Indivi'd"ualmel'+e nn :rias. .". '''':''ff1f't· lo, das provas seletivas' , Escolares Regiion<;iis ,Mi· bol M/F, handebol M e, ;,

"t?�GrONAL DE VOLEI TEM NOVA RODADA class'íficatórias para Os rim de volibol, basquête- bo.�MtF, hanqebol M e

A 'teréeira rodrda do Construsol. Neste sába· Jogos Pán·Amet1i::aIlOs. bol e handehol. As ins· volibol F,' categoria' ju·
TOrnc�o Regional Adulto. do, dia 30, iogam às 14h marcados para Indianá· crições vão 1!té o dia, 4 . vEnHo
e 'Infantil Mascul'no e AABB x Clube das Doze. polis, Estados' Unidos
F�nÜnino de Val boJ, da' (adulto fenllnino': às 15. cornélia obteve o 20 lu. C.ß" 81 COlHE BONS"RESULTADOS EM JOINViLLE

Ug� ,Regional de VoLbol e 16h � Armalwee x gar nos "lOOm com bar·" O Clube de Bolão. 81,' empatado co:::p ,a Tupy e

e ::ßasqllet�bol, teve oito puarte Magalhães e Ki'- reIras e' Ademir o sexto a'iEado, à Soçiedad'e Yi·, a, Tigre ßm-,número 'de
jogos realizados no sába- Kaska x Tereza Ramos na mesma prova. eirense, participou ,(Has . pontop, pOTé�m, na-- cJí;is- .

d� �, domingo passados. (infarltil feminino) e às Agora, "de 19 a 21 de .231 e 24, em Jdinville, sificação final, .por.. proc'
17h _ Kt·Kas1<a x Clube 'iunho, Cornéli,a vai bus· do torneia comemorativO dução de, palitos, dassi·

sêus resultados foram: Pomerode (adulto mascu· car á classificação aos. aos trinta anos da Asso·· ficou·se em terc:eiro lu·
iT'êlleza. Ramos )2xO Ro· lino,. Domingo, dia 31, Jopos :Pan·Americanos, cié(ção A�lética. Tupy. gar. Coube ao Clube, de
land Dornbusch, Ki·Kaska às 8 e 9h (adulto femini· durante as rlisputas do No sábado,

,

venceu as Boião 81 a melhor méliia
/'Urbançi "2xl Dllarte Ma· no) -'- Breithaupt x Ind. Troféu -ßTasii nf" Atletis· ,- eaüipes do, Tiradentes, por�'€'quipe,. através de.
galhães; AABB Ox2 In· Reunidas e Armalwee x mO,' na Pista Constâ:nrln 'G1?y;'a; L1tei:ário, Tupy e, Jiar()14o Guths ,(�S3,1) .

e

d�ßti'i:as 'R�uI!idas" Ki·, Faia X;, lOh _ Holarido Vaz Guil11atãe!':. no Ibi· Alyorfldá"e '110 domingo,' também o pcin/l;&-�irecord';
Ka;�lça 2xO:Sea:ta, ArmaI·" GODralves ]c Roland Dorn- ranuera, �!i'ío Paulo. As" nn.. únicß 4er:r!'J..t,a,l;-per�eu dç:>; T-prÜ'eio '(27?), p'�lD
w�� '�'x:O I}r'�lthaupt., AGV bu�ch (infantil feminIno' puas chances �ão multo -

'I?lra a':; �:S!r�: �:ftoafi:do "1�tf>Ptto. " "�1f,I

2�:� ,<To. Ra;f9 "Xt
.

Á:r�alwee e. às 11h ,..... Sea,ra ,x'MG! grande!>, de obter' a
'

vara' -.---.,...........�-.""'.-,----.......------------,.._---------
, 4x� 'Hotando' G9nçalyes Gonstrusol (adulto mas" ,DA'At D,�,11ecão Brasl,leira de "CORREIO O Pe Conf. Grithus OX2:MGI cUli:J;lO. ...L b'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1111 ainl· e'orgalizaeu do C8ogresso täJstä-lluitb' etodiá_O$' v'
Is' ·":"I�"'õ'e":S' 'de f'íá9i,o lösé: 'ia�uá�l�oC��!�e:��' -i�: :sti�;r�Pcr�p��se����� �:�e ����a-������' 'c�S:,AUU uy '. jista de Santa. Cataríne, em' Jaraguá do

_ Sul.. ,O brasileira, segundo os'

,
.

realízado de 21 a 23", c.fe- CDL local e a Comissão conferencistas, é, PQlí'4cé'J..·,�
plebisc,ita, que o PMÓB realizou sá,bade, em,,': 'maío, em Járaguá. do Sul", -Organízadora, tendo à, é não

'

econômica e ,,.',0 ,

- O
-

O te d Ioí .marcado pela organí- testa Ivo Ewald e Mauro causador da inflação,' ria
'

.Jnri:lig,uá . .no Diretório, can,,Wu com ,1 4 v�.t�m s",' �z ,

-

r D t r Ih 'zaçäó e alto nível dos Koch" esmeraram-se. nes -verdede- é -(j: g'0vetino e;.
por cento do 'total, de fi.��dos. ,os:'o/q�e V:O � a" �� .conferencístas e' do te-' preparatívós e na orga- não á índúsísía e"0' '�_"46°1.0 prelerem o parlame,nta.nsmo E! 41/0 o. pres�de,p_, .

própr
.Il

d mário técnico, que a- .nízação, que arrancaram .'mércío como -o pro 10cialismo; 61% são íavoráveís a 4, anos para o man a

ii
to. de Sarney e 26o/<i, a 5 anos,; 62% quereID:' a rup- gradöu �', t�d,os .9s ' .318 elogios dos palftiCipan" vem impu 'ando, ha-jà vís-.

ture da Aliança Demcerática ja, e 22% desejam que, c�nvenclonals inserttos. tes, coroando -de ê;x:ito o ta que não ' há, preocupa-, -

,

"

té 1988' ,

"

' I numero recorde ,em Con- trabalho iniciado há oito, cão em cortar gastos,Permaneça ae,." ,_-d �
"', ..lo V O C 'fo" .. '

penes auIile:m:-.
'

,O Congresso Estadual- LOjist&, 'sucesso em todos QS grasso uvSIf� nat�eza., meses. ongresso, 1 -mesjsua, a e
' ,',

settlldos r pouco n�ö ,'teve' o seu final maculado ,E A pro��amaçao, foí de-' encerrado com
.

a pales- tar impostos.
'

que um' ruma de, Ín.satlsfa(lo reínou, �jaÍlte; di! re- senv�vI.da, eu: "sell: tod� ,

tra de Dr. Jayme' Ma- Outras observações: a

vogação do decreto- que, isenta de ICM a, parcela. 4e oe, �o fl�al nao _fOi ,lan, grassí de Sá, presidente econolÍ;iia' vaíse deterJotar'
aCrésCimo ilnance1�o nas y�o.das ;:li J)raz:o! em: VlgÕi' çad? Un'l"doçumelil-to:, uma ,do Côn:selho, de Bcono- -nos próxímos meses. e

desde 83. J\"aitituille de Pedro Ivo sena rep,!�iJl<la"a; ve� ,._que, no- entendar �dO mia da .Assocíação co-
a índústne vai se'ntir o

tr é d apupos" evitados .a ,tempo" com habllid.âde presidente da Fede_r�çao mercial do Rio, de Jeneí- "efeito 'dá' recessão '.

coma�se, dos Diretores Lojístas ro.
muitas, insolvências, .E'

_

e tato_,
....' Lotnar -Díeter Maas. "ser- ,

t
'

Um relato da sItuaçaO' antes do encerramento do
..

'

f
Cada qual dentro de quan o as mícroempresas _

- "

itoi
.

'

con trengímentos e 'nó vma apenas pare azer
seus temas específicos, os ,que tiveram os prazos "Congresso, eVl0':l maiores- s

,'volume nas' gavetas das
conferencistas, 'de mudo' para pagamento des fio'discurso, prudentemente, Pedro Ivo promete� rev�r autoridades" _ Uma preo- I t nancíarãentos ,ptOrrog'à-a sítuação, provccandö aplausos. Na quarta-feIra, dia "

�
"

f o gera, raçeram perspec�,

d
'

b I" ta Palécío 'e comu cupaçäo, porem, IC u
tívas nada animadoras dos, estes de nada adian-. 27, Q ,goyerna or recet eu OJIS s_em .;, t· d' ,', ,- patente' entre os lojistas:, tarão, "p@isdaqu',ra,seis,nicou que o· decJeto .de revogaça� fOI es lCa. o ,em

, o 'perigo de uma grande para o País, no campo
IT,ais 90, d�8s, a pa-rhr. de, ",1° de junho. ASSIm, por

recessão" que J'á começa
econômico, cómo.por e- meses será pior do: que

st xemplo, que já': estamOs hoje" . ,Mas existem ,es-Ord\-permél'n�ee GOmõ e a.
á'" -I d'ú tIa mostrar sinais, com re-

per'anças e o otI"ml",s"moNo Congresso: roube àQ seeret ria da . n s r a
fI d'" t tod' caminhando' para a re-

,

Co�ércto� e Tu�mó, EVtlásiO Vieira, um discurso. o:X�:tbrl�� â� ':�vidàd�s." cessão e
.

que o .Bra�n 'deve pe-rflevE}rar," '''uma
eminentemente politico-partidário, q'l,le nada somou., corre o nsce de hlper,m-. ,'vez que o Brasil 'é' maiot"
Muitos pos presentes torceram o nariz �nte ,&�;impro- A maioria dos 84 CDLs,r fIação, com queda emi-' do que o bU,raco e, ,deve

'

pr'�edade' do momento-. Pisou na bola 9' Sect"etá-rio. ' , encontrar �ma saída pa- ,

'

J>rE>sente, O: deputadO constituinte Ivo Vanderlincle, Governador eucerrou o 21� Congress,o 'Ia a crise".'

�����u.se apenas a ouvir o discurso: e anotar � Cri-

O êncerramentó' do 210. como exemplo o ICM,

'

'EsciitêirlS�
....:. U Pãrtido dos Trabalhadóreg (PT), re'j1niu s�xta- CóIiire�so' �stad'U�l cio, que dá apenas para

'

pa_ '.

�����r��� ��e�:dOsSe��lOm!��â�:rist�áL����:rl�:. ��� �0�1��,�a�hi��a:c�!bad� �:�a��/�ílC�����trO dO: cO:lcluem ',se�1
Z3na. Discussão' söbre o partidO e a sua ImpOrtancla presença do governador munidpios. 'A dívida.,..
no l'llOvimento operário foram ,alguns .dos- temas t�a- Pedro Ivo Campos e do, disse .:... será paga grada- Estä em fase 'de! acaba;,'

' )

�-'ldos.. No cia 19 de, julQO, o PT reah�a conv��çao, ,prefeito' Durval Vasel, tivamente.' Campos re- mento ,a ,construçãO da
pani. eleição do novo diretó�o e ex�cl:ltrya J?ufilclpal, ,além 'de. dirig.entes liga-' ,conheceu que. o funcio- ,sede p:r:6pria q�_ ' Grupo
_' O PT; PO)! ideologia, _

diUcilmente partIcipará da
dos ao comércio lOjista nalismo ganha mal e qu� ,Escoteiro' Leon Deh�, de', "

Frente AmpJa, integrada pelo PDS,
.

PFL e P�T, p�r� cataripe!lse·. Um .climq há d�torção salarial , 'e Corupâ, siiuada na" rua
.

,

,as eleições de (J8. Deve correr sozmho, tanto a p e
de animosidade marcou; excesso, de gente, por ' otto '

Hillbrecht, '.' com '

feito como ,a vereador,� o uFrentão", oreúne. ��us li- "�a chegada do "governador, isso, a demissão deve 0- uma ár�a cónstrufpa d�"-;''xi di a tral'a e deftn IX ' es- ," ,

2' t' "d(leres ,nos pró, mos, as, P ra "'-r 'PMDB que d�as antes_ revogou o correr, para redução de )5�m ',em um, err�n.ô ,e
tratégias de açãp, p8j� enfrentar a maquina do

", 'decreto, que' isel\t�va do, despesas com 'pessoal, 1.200m2. A sede, ab!'i
nas eleições do prÓXImo ano, nas quais botam fé l'!F.l

ICM a parcela financeira' que já ultrapassa, 85% :da . ,gará o movitn�ntO es�d:vitória.'
'

,,' "

,

.

.

,da' mercadoria, o que receita. Uma avaliação' teire e }obinht)S-,'_ ati�gin-
_ O PDT a'e Jaraguá do Sul podera ser dls,s0Iv1do. ,,'desgostöu os lojistas, dos, quadros '.

está ,sendo
_ ',do cerca dê !50)�ài.e8. ',,'

Ou melhor, se não oc;orrerem mudan�as a ;mvel . d.e .

'tonrorme o ,presidente feita·. . (' Para a :tonsttuçãó da ,Se
diretório regíónaI, ö' pre�de1?-tê' do' .d1fet6�lo _mumc�" da federação l LOthar, Com relaçã.� às', greve,�;, ,:eiE" ()� Crupo :Escot�ito.
pal, adVOgado,. _R?berto "MadrId, �deve ?2shgar se

TI
�
o'

Maas m�nife�ou.'. aO �o- o'
"

gOvern�dor ,afirmou ' ,�tem' c;�ontad9 com a aju?�
rartido. Mac.1nd e da· ala �e Jalson Barr�to, S{u.e a, licitar a rec{)nslderaçao: que não há condições de da Prefeitura Mtmicipal,'
se "enquadra" cOm a ala liderada pel� pre.sldentc ,da medida e a justiça .atender os .reajustes, do Mjni�téiio d,a Educa..-

,

Mar"oel,l'lés" acusado de
I
fomentar a dlscordla ne tri;butária', as�gura'lldo unia vez que, não. exist� ção, bem !;omo d,o ti.ons

partido, ,", , uma legí�ima :concquista receita. liA' paratização Clube c;l,e Corupá;;.
,_: O fantasm� da recessão começa a rondar empr_e- da classe e do consúmi- de nada resolve, só 'vái De outra, parte, a, Frell-

Ba<; de Ja;raguá do S-ul. Se demissões em ,massa aln- dor.
.

agravar a situÇl.Ção. 'A te Liberal 'de Corupâ, e.,
da não 'ocO"rreram, algUlrias enipresas estão concor- Pedro Ivo, dizendo não sociedade não pode ser laborou 'um' cÇl.Jendário, ,datár'las, como Malhas, San Remo, Pampa, Mirtes, ,ser o dono da V'erdade, p:e'na'11i1lada, só. porque de reuniÕes comuhitä.riéÍs,D'ArJ.)e e Illscoitos Jane.' Também a Corulimentos, 'acertou deoater a situa- �ervidor€s públicos pe- para. ouvir'tod«.s as_ co-'
Br'rtike pediu concorda!a� ,

pOr nâó póssut� meios de .- ção em 'Florianópolis,' dem, melhores 'salár:iojs"-. inunid�des' do'município,salêlar 'a dlvida, face aos custos das maténas primas para 'rever a posição, o O próx�mo Congresso assim ComO lévar, a men-,
e a8 elevadas taxas de juros., '

, 'que ataobou, ácontecendo Lojista será em Chapecó' sagem do partido� A pri- .

_,o advogado Osmar Dutra, com banca �m_Jaragua .

na 'última quad'ta-feiia. 'e em 89,' ein Araranguá. rne'.ra reunião aconteceudo Sul, ex·de-putado federal cassado, em 1969 e com Ele consideJo'l!l a� campá- no dia 23, devendo eri-
Os f)€ns confisc;:adQ's- pelo goyerno, ,na época ,da Re-

. nha da: Federação L6jis- ,SíLVIA: ,BUHR' ',' cerrar-Se no. citá 22", devolüçãã, vãi ieéeber de volta o que lhe foi tirado. ta de combãté' -ao déficit janeiro do Pi:Q�,XfiO an",D€tre'tô äo presidente Sarney devolveu a Dutra os públic;o comó allamente, Faleceu ás 18 horas 'do téndo a frente, dos traba-seus bens, como �partamentos, barcos de pesca e o feliz, "um ,'exemplo paTa, dia 21 de rna:o, vít:ma lhos o vereaq6r Ernes-,Grani-!-c, Hotel Blu,menau, vendido pela tJ'n;ão � in!- o Brasil; é á' cónscientí- de patada:cardíaca em to Felipe Blunkf, que tãm-ciativa privada. zação da soCiedade na hospital de Curitiba, Sil-
,
bém, é o preßideI1te, da

responsabiUdadie do des- via' Buhr, coril: 42 anos PFt torupaense.tino de si l?l'ópria", disse. de idade.' Deixou "enlu- Na Câmara, Blunk, so......'

,CTitica:trdo' governos 'tados os seus pais Alfon- licitou a, ampliação da
anteriöres, o Governador so Bt'lht e 'Charlotte ,Me-, rede de energia" elétrica
afirmou', que' Santa 'Côtä- yer 13uhr" o irmão, Claus ruf.al para, a localidade
rina' vive"moment0s ",

di- Bernardo e_ cunhada, Ja- de Rio Corrêa, onde
fíceis, cOm" comp�o.inis- ,

nice, bem como seis so- irá benefici�r .,76 proprfe
sos' êlevâdos, törpánö-ö ",�brin:hos e demais paren� dades, A 'ind4caçãe· rece
quase "im"possÍvel admi-' tes. Aos nn1utados, nos- beu aprovação unân:ime
nistrar o Estado. Citou' sas condoiências. dO Legis',atiy,0. ,

ANTES DE TQMAR lJ"MA

DECJSAO, TOME" UMA
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