
Na segunda quinzena,
de fevereiro, serão pro
cessados junto ao CPD da '

municipalidade, os carnês
do I'PTU, do exercício de
1987. O cadastro dos con..

trlbulntes acha-sé em fa-.
se de implantação e a

economia que' o municí
pio fará, só na emi ssão
do IPTU, é de cerca de
CiS 1 mllhâo. O paga
mento será em quatro
parcelas. ,

.

De outra parta, foi da-
'

do a conhecer o compor
tamento' da arrecadação
em 87. da Prefeitura: IPTU
;CzS 500.741,96. (Cz$'
407.098,93 .ern ,86), ISaN
CzS 9.093.552.48 (Cz$
3.353.299,86 no ano ante-
rior) e ICM Cz$
157.782.826,00, contra
CzS 53.458.777,95 em

1986.
'

Município beneficiado'com recursos iederáis para várias obràs
Jaraguá do Sul foi be

neficiado, no último dia
9, com recursos da or

dern de Cz$ 2,5 milhões,
repassados pelo . Governo
do Estado, através do Mi
nistério do Interior, para
fazer frente aos prejuí
zos havidos no munlclplo
durante as cheias dos
dias 13 e 14 de fevereiro
do- ano passado, Naquela
data, 74 municípios foram
beneficiados com I Cz$ 100
mllhões, Além destes re-

cursos, Jaraguá solicitou
e tem praticamente garan
tidos outros junto as. es·
feras federais, como Cd
5 milhões para a terceira
ponte do Ministério do
Planejamento, Cz$ 2,5 rni
ihões para o ,si§tema de
água no Ministério da Ha
bitação e Urbanismo, Cz$
10 mllhões para pavlmen
tação na EBTU e :Cz$ 3
milhões no DNOS, para
as galerias de escoamen
to das águas pluviais ..

A propósito, segundo
informações do chefe ,do
Executivo Municipal, ' nos

'

próximos dtas será inicia
da 'a sondaqern da tercei
ra ponte sobre o rio ttapo-'
cu, na altura do Grubba,
para futurá construcão da
obra, de 104 metrôs de
extensão', ainda este ano.
Nesta semana, a Prefeitu
ra contratou a compra de
100 metros lineares de
galeria

•

reforçada,' par� a

travessia da rua Preso
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Massaranduba, transíere data
da Festa dó,Arroz

A 2�a Festa Catarinerrse período previsto anterior
do Arroz - Fecarroz, de mente - de 11 a 13 de
Massaranduba, teve a sua março - coincide com a

data de realização trans- quaresma, muito respeita
ferida para os dias 15,,16, da pela comunidade do
17 e '18 de abril. A decl- lugar. ,

são aconteceu esta sema- Com a nova data, os or-

na, 'diante da possibilida- ganizadores prorrogaram
de de concluir-se em tem- "os festejos da Fecarroz, ; Jndependente disto, a

po hábil o pavilhão de ex- aproveitando a antl3dpa-, comissão organizadora
posições, em vista do ção do feriado de 21 de vem programando as atra
atraso, na entrega da es- abril, Tiradentes. E se- ções. para garantir maior
trutura -pela empresa fer-: gundo informações da presença de público á
necedora. Afora isto, o Comissão de 'Divulgaç�o, festa.

Samae inaugura novo

sistema' dia 29
Está marcada para o

dia 29 de janeiro, às 19
horas, a solenidade de
inauguração das obras do
'sistema de abastecimen
to ,de água de Jaraguá do

- �l:Il, do semae, que cons

tam da Estação de Trata
mento de Água, tipo clarl
fícador de contato (tipo
russo): nova linha' aduto
ra para abastecimento. da
área do lado esquerdo do
Rio Itapocu e o reservató
rio apoiado, com capaci
dade de 1 ;000m3.

A Prefeitura e o Samae
investiram nestas obras
Cz$ 20.799".492,22, dos

quais Cz$ 16.367.344,10
pela munlcfpalidade e Cz$
4.432.148,03 pela autar

quia. A propósito, existe
intenção do goverr;)o rnu

nicipal em construir [un
ta a ETA, o escritório ad
ministrativo do samae,

para centralizar as deci
sões e fugindo, conse
quentemente, do paqa
mento do aluguel..

até o presente, nem a

Secretaria da lndústrla e
.

Comércio e tampouco a

Secretaria de Agricultura
e Abastecimento confir
mararn partlclpação de
apoio ao evento.

LEI ÁUREJ\

o ano cultural de 1988
no Brasil será marcado
pela forte presença de
Imanifestações afro-bra
sileiras em todos os ní
veis, iniciando o pro
cesso. de resgate cul-

" tural, político e SOCial
i do elemento negro.
r-1986 marca o oentenä-
rio da abolição .da es

cravatura; os 100 anos
da lei Áurea. Em Jara
guá do Sul, a Fundação
Cultural define nos pró
ximos dias a comemo

ração ·do centenário, pa-
'

ra homenagear Dl nagro.,
I

Epitácio Pessoa, por onde
escoarão as águas da re

gião "alaqadíça da Vila
Lenzi, tendo já prontos
230 metrós. -,
Acrescentou Durval Va

sei iii contratação de ser

viços de terraplenagem
na .Tlfa dos Martins, Jara-
,guá Esquerdo, onde se er

guerão as casas do nú
cleo habitacional da
Cohab. No terreno de
.obras, ainda, equipes

'

de
calcetelros foram deslo
óadas para a recuperação
do calçamento e desobs
trução das' bocas-de-lobo, '

nas ruas onde o proble-'
ma é' rnais acentuado. Em
'relação ao asfaltamento
do acesso à segunda pon
te, a previsão de término
.é entre dois ou três me

ses.

IPTU' E ARRECADAÇÃO

Iluminação pública,
'será ampliada

O Admlnlstrador Regio
nal da Oelesc, Marcos De
freitas, iniciou na quarta
feira o programa de visi
tas mensais que fará do
ravante a Jaraguá do Sul,

.

com todos os assessores

diretos, para um contao
to mais estreito com os

:

consumidores, com a ad
ministração ,'municipal . e'
com a própria direção da
aqêncla local, "pára sentín
os problemas de perto e

promover um relaciona:
mento mais amplo".
'Marcos inf,ormou que a' ni
vel de municíplo; a prlo- '

ridade . é a manutenção.
do

, sisitema em caráter
emerqenclal, através de
duas equipes, bem como

estender as chamadas

"pontas de linhas". No
sistema de iluminação
'pública, 104 luminárias de
80 wats foram destinadas
a Jaraguá, para a amplia
ção nas ruas onde o bene
tício ainda não chegou.

O Admlnlstrador da Ce
lese acrescentou que já
foi deflagrada a constru
ção da nova subestação,
na "divisa, Jaraquá-Guara
mirim, em terreno de
fI.000m2, devendo estar
concluída até o. final des
te ano. A, subestação re

,ceberá a energia da nova

linha Joinvi'lle-Jaraguá,
que dobrará a capactda
de de . energia do municí
pio, passando para 138·
mil volts, garantindo o for
necimen;to para 10 anos.

GreS,Cem OS nascimentos em JS
i Um mil, quinhentos e

vinte e três jaraquaen-:
ses nasceram durante o

ano passado e 576 famí
lias foram legalmente
,constituídas lern igual pe
ríodo, números superlores
aos registrados ém 1986,
segundo ° Cartório do
,Registro Civil da Comar
cá de Jaraguá do Sul. Dos
1.523 nascimentos, 182
foram do sexo masculino
é 741 do sexo feminino.
,Os óbitos" somaram 314,
.des quais 185 masculino
e 12� feminino, menor do
que no ano anterior, co

rno também foram infe
riores os números de se

parações consensuais (66)
e de dlvórclos (22), com"
peratívamente a 1986.
Para que se possa ava-
"... .

,
,

SOL, CALOR, VERAO. NA QUENTE ESTAÇAO TODOS OS CUIDADOS

SÃO NECESSARIOS. PRESERVE SUA ._VIDA E SUA SAÚDo':. -ARTAMA

liar o comportamento evo

lutivo ou involutivo des
tes futoree sociais, nos

últimos' anos, apresenta..

mos o quadro: NASCI·
MENTOS - 1987 (1'.523),
1986 (1.471), 1985 (1.498),
1984 (1.448), 1983 (1.529}
e em 1982 (1.579 nasci
mentos). Jóbitos: 314 em

1987, J1986 (318), 1985
'(264), 1'984 (273), 1983
(283) e em 1.982 (297) .

Casamentos: 1987 (576),
1986 (514), 1985 (504J,
19ß4' (508) e em 1983
(515). Divórcios: 1987 (22)
1986 (23), 1985 (14), 1984
(14) e em 1983 (10J. Sepa
,rações� 1987 (66), 1986

, (92), 1985 (52), 1984 (42)
e em 1983 foram registr.a
dos 47 separações � con- ,

sensuals..

Expositores Cromados

Movimentação Industr�al:
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. (.) Jà,raguá do Sul mar-
.Ca presença,' de 20 a 25 G

.

t '&' I f
'"

'

de 'Janeiro, na 'XV' Confe-
.

en' e
,',

'".
,n.

"

. O'rm'iaçõesrêncla Nacional de Rota�'
.

"

.

ract Club', a ter lugar em

'Arapiraca, Alagoas. Na da 1'." FEISUL - Feira da Rehl0ldo Rau. quinzena de abril;
CONARC partlclparão Car- Indústria -da Região Sul,

'

(.) Nossas sentidas con- (.} As plsclnas do Bel-
los, Moacir Chiodini (Kl- na cidade de Crlcíúma, dolências, pelo falecimen- ra Rio e Baependi, com a

'

ko), Helclo Chiodini; Car- que tem por loca.I o Par- to, sequnda-felra, dia ,11, forte canícula que tem

los Augusto de Souza e, que de Exposições Maxi-
_

de Wilmar E9gert, fundo- feito, tem' registrado gran·
',Lígia W�rner de Souza.' miliano Galdzlnskl, lnau- nárlo da Malwee 'e inte- de movimento nos últi-

(.) Neste encontro, bus- gura�o esta' semana.
.

Co-
)

g.rante da diretoria e dó mos dlas. ,A. propósito, em
carão: subsídios para a mo sempre, a Dalcelis es- Coral da' SCAR 'e, Raquel .abrll, o Beira Rio elege'
Conferência' Distrital do tá em todas, Poffo, pessoa por' demals nova diretoria e escolhe
Rotaract, Distrito.46S,· (.). Segunda-feira, dia conceituada em Jaraguá, o substítuto do Dr. Ma-
marcada PIna os dias 15, 18, às 20h, no C.A. Bae· por longos anos represen-

.

drid.
'

16 e 17 de julho, no mo- pendi (canchas de bocha),' tante da Menegotti. Fo- , (.). Com o floresclrnen-
-

derno auditório' do Silidi.·' reunião com dirigentes de ,ram grandes perdas. to das estremosas, as vias
cato do Vestuáriö. As de- . blocos e escolas de sam-: (.J Recebemos há pou- públicas da cidade ganha-
legações vão ficar aloja- ba, para programação do co e fazemos o registro, rarn um novo visual, com,

das em dependências do carnaval de rua e. defini- dos Anais do I Seminário o bonito colorido, .. que
Colégio São Luís,

.

.

ção das datas dos desfl- ..
' Sul-Brasileiro sobre a Oul- contrasta com o próprio

Cl A Dalcelís está par- 'Ies e do apoio financeiro tura da Banana, aconteel- verão. Inclusive muitos e-

ticipandó, de 15 a 24 de da municIpalidade. Deve 'do em Jaraguá do SUl de Ioqlos se tem ouvido a'

[aneiro,
..

como convidada. acontecer" a princípio, na 25 a 27 de novembro de' respeito. ,

1986, coordenado pela A· (.) Completa o seu prl
caresc. O,' sucesso-do e· meiro aninho neste sába
vento é ainda hoje cornen- do, dia 16, a 'garotinha
tado, pela sua extraordi- Débora Carolina, filha do
'nâria importância:""· ..

nosso colega de trabalho
( .) Já se encontram em Clóvis Marcellino (Lúcia

andamento os trabalhos Mendonça) Gonçalves..

das comissões que orga- Nossos parabéns e fellel-
nizam o 5.° Congresso dades.

'

Estadual de EducaçãoMu- . '. C) P_refeito Zeferino
. nlcipal, que acontecerá Kukllnski, de Massarandu

.. em ,Jaraguá do Sul, na ?."- ba, comandando os prepa-

Mam&e . Coruja
,Seus filhos merecem um� 'loja só pata eles, ,

Loja Mamle Coruja o castelo de seu reizinho e
sua prlnceslnha. Enxovals para bebê, roupas in-

,
fa.to-j,.ven1s, perfumes, bijouterias, artigos pará
presentes. .

' . ..,,'

Rua Barão do Rio Dr.anco 168 _ FQJie 72-0�95

Jóias, relógios, pulseiras, anéiS, allanças,
pratula, artigoS em ouro e tudo o .mals para
presentes Da

-avenidaRelojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

I
,

,

-:COl'inDOSO
", f

1
...__::r "�l�:� �UMf'!' ._.'_" ���',��

A ROUPA 1NFANTIt:

A loja ideal para a moda requintada de seus

pimpolhos.
'

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ -:Jariiguá do .Sul
I'

rativos da 2." Festa Cata
rinense do Arroz-Fecarroz,
que deveria acontecer em,
rnarço, mas foi transferl
do esta semana, para o. pe
ríodo de 15 a 18 de abril"

. (,1 Em Guaral:Tl,jrim,'Pre�;'
feitura, e ACIAG iniciam .. ,

dla 19 os preparativos da
2.·

'

Feira Agroindustrial"
marcada para os dias 26.,
27 e 28 de agostQ. O pav('"
lhão de exposições encon· -

trá-se em fase de cons-

trução. ,

(.) Próxima sexta-tetra
às 20h30min,. na Cape,l�
do Rio Molha, ri casamen
to de Marcos _ Alexandre

,

'

Beltraminl e 'Ilse Derne
trio da Silva, ele, filho de
Marcos e, de Brasília Gas
taldi B.eltramíni.

(.)_ C�m os tempos bio
eudos, está sendo muito
comum nas' praias do lito�
ral ,norte casas vazias é

�

, espera de inquUinos, .co
mo também pará venda.

COLUNA EVANGÉLICA
CULTOS: Neste domin

go, às, 8 e 19h, Etfll porta-·
guês·. CURSO DE NOIVOS

, Nos dlas 12. e 13 de ma�·
ço teremos mais um Cur
so de Noivos, Iniciando às;

. ,17 do dia ,12,. Maiores :in�
forinações e inscriçÕe�
junto a Secretaria, fone
,7,2�0892. ESCOLA DOMI·
NICAL: No dia 23 de [a
neíro

'

será' realizada uma

reunião com os líderes da
Escola Dominical, com lní
cio, às 15h, no Centro.
,LEMA DA SEMANA: "A
lei 'foi dada por intermé�'
dio de Moisés: e a graça

'

e a verdade vieram por, in- '.

terri1édio de 'Jesus Cr,is-'
to. João 1.17".

:""iI

Rua 7 de Setembro, 525, Fone (0473) 22 5475
-

Blurnenélu sc . _
-

-�--�_. � --, ......._

.

,

,
'

-
-

.' ,

,f;,
"

I . -Joãor:· c', ',,,

,

o pónio elégante de vestir' bem os seus pim-
,

-Ó, ". )5" Agora na 'Marechal Deodoro 819, a sua

,.,ç,. :a, sempre com as últlmas novídades.
. \.

t·-........._.___.--"---------'---·I )Para' odas as ocasiões, jóias .e relógios da

e Maria

-

i

.".,-.

i";)""
\".�

.'

l.
SEMPRE 'o MELHOR ,PRESENTE

Marechàl Florlano,,29·· � ,.faraguá do Sul.
"

'

I

I : . Dr. .
Valter' .'. Germano Be'rens

CIRURGtÃO DENTIISTA _ CRO·2446

'iUcl CeI. Procópío 'Gomes de 'Oll'vetÍ'a, '184

I
l '

. . . .

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

ADVOGA,DOS

Perei·r8- Oliveira
'.

Lauro Pereira· Oliveira
ClvU _ Criminal _ Comercial _ Trabalhista

R.'Walter M-arquardt, S'56 � fone '(Res.)' _ 72-2194
,. ,

" Jaraguá dQ Sul.
/"

,
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.Centro Educacional E�angélico - "80 anos"

A'nossa histó�ia é a históriada nossa gente
,-

'

3. o que somos hoje: mais se identifique. ;

A Diretoria Admlnlstra- Educação para nós é

tiva do Centro Educacio- coisa séria, onde o pro-

nal Evangélico em 1982� fessor é bem reconhecido

numa atitude corajosa e ·e valorizado. Onde o alu-

empreendedora, decidiu no é tratado como pes-

pela construção do novo soa. Onde <8 'Participação
prédio. São feitas as' prl- dos pais é constante atra

meiras .reunlões, Pessoas vés' de atividades como

empreendedoras e com projeto ,leitura, dfá da co

um grande espírito de ll- munidade, dia recreativo,

derança, assumem a dlfí- palestras, entrevistas etc.

eil tarefa e a idéia torna- Educação para nós é coi ..

se realidade. Na Comls- sa séria porque é através

são Pró-Construção desta- do saber bem; do saber

camas: Vicente Donini, ser bem, e do saber; fazer,
Presidente; Laurita Kars. bem, que se cria pessoas

ten Weege, Vlce-Preslden- competentes e capacita

te; Irineu Pasold, Teseu- das para administrar já.
reiro; ;EveJi.na Schroeder o nosso país. ,

Rueckert, Secretária; Pas- A Educação, como função
tor Ingo Piske, Denise Pa-: de toda comunidade, exl-
rucker Lueders, Edmundo ge por sua natureza, a

Wille, Carla Haake Mayer, cooperação de muitos. A
Claudio Doege, Lolita Ma- nossa escola por .ser uma'

zurechen, Udo iW�gner, escola cornunltárla que
Dr. Edson Schulz, Norber- presta um bem comum.
to Knaesel, tJrsula Muel- deve ser vista, como uma

'ler Horst, Nelson Lehmann agência de formação. De-
Edemar M. Eggert. O Pre� ve ser vlsta como lima

sidente do Conselho Co- agência onde acontece in-
munal nesse ano foi o Sr. vestimento social. Ouan-
Waldemar Behling.. do preparamos pessoas
, No dia 11 de dezembro com boa formação é evl-

de Ül83, graças ao apoia dente que toda essa for-

recebido de diversos . se-I mação voltar-se-á de far
tares ligados a escola, o' ma útil para a própria co

novo prédio é inaugurado.' munidade.

Hoje somos, uma escola Educar é' nesta hora,
que-tem 720 alunes matrl- para nós, um desafio que,
culados, do Jardim de In- com urgência, requer o

fância 'à 8." serle, perfa- apoio de toda a, comunl
zendo um total de 28 túr- cade, onde, exiqe.. por sua,
mas. A nossa proposta pe- própria natureza a coope
dagógica está essencial- raçao de muitos. É, por .

mente voltada para a for- ,

.

essêncta, um trabalho de

mação � integral do edu- grupos, um difícil ernpre
cando através de lima e-' endimento que .a todos)
ducação partfclpatlva, vol- nos compromete.
tada para a realidade on- ,Na nossa fil.ö50fia··' o

de vivemos. Ö aprendiza- fundamento do nosso tra
do da língua alemã inicia- balho reside na dedica
se na pré-escola, através ção e no serviço. Isto, é

. do, "Kindergarten" cinde evangélico. Isto é cristão.
adotamos o. alemão, como ;Os nossos' 80' ANOS"
llnqua- estrangeira oficial de dedicação e serviço
a 'ser ensinada aos alunos. existem ,graças a dedica-
Voltados para a forma- çäo desta' comunidade

ção integral do aluno, ofe- que acredita no valer da
recemos ainda: A música, lima escola. .Aos ex-alu
através do aprendizado de nos, professores, funcío
um instrumento; 'o canto, nários e todas as pessóas
a dança folclórica. germâ- que .de uma ou de "outra
nica; o teatro e. o esporte. forma lutaram com' todo
como atividades currlcula- o empenho pela -tradlcto
res desenvolvidas no pe- nal "Estola Particular Ja-
ríodo normal de aula Oll raguá", hoje, Centro ,Edu-
como atividade extra-elas- cacional Evangélico" o

se, onde o aluno pode op- nosso sincero Muito Obri-
tar pela .atlvldada que gado.

1. O Início .

Até o ano de '1903 não
existia no centro da clda

.
de de Jaraguá do Sul' uma
,só Igreja ou Comunidade
/Eelesiástica. Entretanto,
haviam comunidades e

vanqéllcas nas localida
des do interior, principal
mente nos vales do Rio
Cerro, Hio da Luz e Jara
guá. Em 21.12.1903,

'

foi
tundada a comunidade de
Ribeirão Frâncisco de
Paulo. Em 1906 o Pastor:
Ferdinand Schlünzen lide
rou um movimento com

,

o objetivo' de construir
uma escola em Jaraguá
do Sul.

Ne ano de 1906, Inicla
rarn-se duas construções:
a .Escola e a casa pasto
ral. Em 1907 o Pastor Sch
lünzen .assurnlu a recém
criada comunidade de Ja

raguá do Sul, 'em �8 de

julho do mesmo ano" a

escola é inaugurada. O

próprio pastor exercia a

função de professor .na

escola.' I
, --- .... _]

2. Assim 'funcionava a

Escola IIParticular .

Jaraguá" , I
Para tornar; a nossa his-

tória mais viva e .transpa
rente a Sra. Hildegard
Kaesemodel, a qual dedi
cou 25 anos à escola, foi
a

.

procura de ex-alunos
que passaram, pela escoo

la, e faz o, seguinte rela-:
to: "Entrevistando várias

pessoas encontrei três prl.
meiras alunas do ano de
19Q7 que são elas: Dona
Carolina Vasel Buechler,
Dona Kaethe Puschkeit
Rudolf e Dna. Allda Grub
ba Rüge, com esta última
não pude, conversar pot
encontrar-Se enferma em

S. Paulo.
Em todas as . entrevis

tas feitas, sobre os pri
meiros anos de axlstêncle
da escola, aparece. com

destaque o nome do Pas- .

tor f-erdinand Schlünzen,
fundador, e durante anos

o unico professor. Funcro-.
nava a escola numa pe
quena .casa de .enxalmel

,

oe urna sala' apenas, e,
. todos os alunos tinham
aula no .rnesmo período.

, Contai Dona Carolina que
,

a mulher do Pastor ensi
nava o "Is", 118", IIG", -

Schültzen, o que consis
tia em aprender a ler e a

escrever para ,a primeira
,série,. A professora era

muito severa e exigia
muito d�' seus alunos.

Quem não estudava era

castigado com um "�opf�
nuss", hoje nós chama
mos de cascudo na cabe

ça.
,A esposa do Pastor tarn

bém rnlnlstrava aula de
dança aos alunos onde a

prendiam a dançar o Hhe
Jnlaender, . Galloppvalsa e

a Polka, ao som de um

velho realejo.
Os bancos da escola e

ram compridos e pesados.
Em cada banco cabiam a·

té 5 alunos. O material
usado na época era a lou
sa e um lápis próprio para

aprendiam a escrever'
com letra gótica, mas de
pois da nacionalização do
Sul tudo mudou. Foram
contratados professores
para' lecionar em' portu
guês. entre elas, Daria
Anésia Walter Crespo,
muito elogiada na época.
Conta-nos Dona Carolina
'ql,le os alunes ' sentiam
uma 'dificUldade muito
grande' em aprender' a no
va língua.

E as .canções: Onde en
centrar os lindos "Lieder"
cantado em alemão? Bem,

" '

escrita 'nela. Atrás e ao

lado da escola havia um

campo, uma área cercada,
onde ficava o burrinho do ,

Pastor, seu único meio de
transporte, Conta-nos Do
na Carolina que o nome.
do burrinho era "mullnhe"
e que as sobras de lan
ches eram bem aprovei
tados pelo burrinho.,
Aos sábados era feita

a limpeza geral na escola.
Cabia aos rapazes, ínclu
sive 'enterrar o "produto"
da semana. As meninas,
lavavam o chão e as jane-

. las e os rapazes remo

viam os pesados bancos
e limpavam o pátio. A es

cola ficava limpa' para j
aos domingos tornar-se

,Igreja. i
i

Naquela época .os -cas�
ti gas ' corporais' faziam

parte da pedagogia e a

vara de marmelo ou pês
sego era temida. Havia
dois. rapazes, cujos pais,
tinham. curtume que vi-.
nham para escola com

calças de couro por baixo
da calça, de fazenda.. , ame

nizando .. assim as dores
das varadas. Certa' vez ou

tro rapaz colocou um ca

derno -na parte final das
costas. Mas o som dife-'
rente que produziu aler
tau o professor.' 'Muito3i
alunos, até hoje, sentem
revolta devido aos . casti
gos físicos e muitos fo
ram, castigados fnjusta·'
mente.

'

O ensino era, rninistra
do em al.emão, e por' tal
l'aã7.0, por vários anos a

escola denominou-se Deu
tsche-Schule. Os alunos

eles continuavam sendo
cantados em alemão. Ca

so pintasse \àlgum estra
nho o cante era silencia
do.
,As férias de fim-de-ano

eram curtas. Começavam
uma semana antes do Na
tal e' terminavam na prl
meira semana de janeiro.
Antes do início das férias
havia o exame final, as

sistido por todos os pais.
O aluno fraco ou pregui
çoso éra reprovado. 'Eilt

julho os alunos éram dls

pensados 15 dias para.
ajudarem na plantação
das lavouras. Éram cha
madas as "Pflanzferien".

No começo da década
de 20. a 'escola já funcio
nava ,no outro prédio
(atual prédio da escola'
velha) que éra usado co

mo igreja para culto aos.
domingos. -Todo o esfor
ço foi feito para naciona
lizar a "Deutsche Schule",
deram-lhe até. c nome de
"Princesa Isabel", fato,
que não adiantou e' não e

vitou Ó 1echamento da es

cola em 1939 cem o ad
vento do estouro' da 2.
Guerra Mundial. Foram
quase quinze anos, lon-]
gas, tristes e desanima
dores, até que em 195.3 a

escola é, reaberta com o

nome de"Escola Parti
cular Jaraguá". A contri
buição de pessoas liga
das à comunidade jluran.
te estes anos foi. um ,fato
inegável, onde a dedica.
çáo e Oi espírito comunitá-

,

rio, foram a vida propul
.sorá de efetiva dedicação
pará a educação.

Posto, . de 'Vendas MarcaUo
Chapéus, bonés. viÍSeir.as. calmPsas, 'shorl6. ;

.
bermudas e cOrdas.

'

,
'

Em frente à fábrlca� _ Amplo eltacloDamento�
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Proclamas de Casamentos
MARGO; ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civil dó, '1.0 Distrito da Comarca de Jara
Quii do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz
saber que compareceram em Cartório extblndo" os
documentos ,exigldqs pela tel, a fim de se hahiliúl-
rem para cäsar, os seguintes:'

,

Nascimento s
'

Dia 15 de dezembro
Grace, filha Eurico (Lu
zia) Zanghelini

Dia 22 de dezembro
Jefferson wttltan, filho
Valdir, (Sandra) Zanotti

'Dia 23 de dezembro
Juliano Alberto, filho Fazem anos hoje: 16

,

Paulo (Clarice) Mendes Sr. Darci Buchmann; Dá-
,Dia 24 de dezembro bora .Carollna, filha Clóvis
Crlstlane. filha José (EI- (Lúcia),' Gonçalves; Jaque-
fi) MUrara; Leonardo, fl- lin� �Jlaria Quadros, Mar-
lho Edenlr (Karla) Vegi- lize Martha Krause, Ed-,
,ni.' ,

, '1., gar Schneider Júníor,
Dia 26 de dezembro Dia 17 de janeiro'

,

Marlléla, filha,Aliiredo, Sr. Eduardo E. Mann,
(Elvira) Stein; Giani Fa- "Srta. Regina Silva, Sra.

\

bíola e Geisi Fablane, Amazilda da Costa Bas-
filhas de Itamar (R,oseli) tos, Sr. Waldir, Araújo,
Nazario. ' ::'i a. Maria de Lourdes

, Dia 28 de dezembro Hengel Bruch, Sr. Relinda
/

'

Daniela, hlha Orides Gramkow, em S. Bento do
(Roseli) Pereira . Sul.

Dia 30 de dezembro Oia 18 de janeiro .'
.

,

Jeferson .Jósé, filho Sll- Sra. tont, esposa de WiI·
vmo (Eliane) Maria; Da- son "Bibi" Kohlbach, A:
nlelle Cristine, filha de marildo Bachmann; Ga-
Mauro ,(EI.mira) camar-I' brlel José, filho Tàrcíslo
go. '

,

' (Cecília) Maranqonl: Sra.!
Amanda Baumann, em Jo
mville.
Dia 19 d. jl)neiro
Sra. Laurita Weiller :Hil,

bert, Sra. Ema Braatz, Sr.!
Freimund Lippinski, Hél
cio Chiodini; Luciana, fi-!
lila Ademir (üalva) Tarn
bosl: Wanderson, filho

r
Waldemar (M'agda da Sil
vá) Rau.
Dia 20 de janeiro
.Sra. Terezinha Müller

U:sching, Srta. clotilde I.'
\
., '-lonçalves, Sra. Dolores

Dia ó4 de janeiro ,espósa Curt Birkner; Sra:
Jhony, filho Francjsco

'

&olange dos Santos Ma-
(Marilete) 'Cardozo; hnke, em Santos·SP; Gil-
MarcHeia,' filha Clátice da Klein. '

_

(lngwald) KrischanskL Dia 21 de janeiro'
Dr. AntOnio Pradi, em

Dia 05 de janeiro l�ajaí-; Sra. Nelli do Valle,

Lufs, Fernando, filho A- Péreira (Fpolis); Arno tip-fonso (Nâdia) Langa. pinski, Sra. Ursula' Enke,
Dia 08 de jàneiro'

Sr. Edson Warhaftig, em

Pricilla, filha Mário
Curitiba.

(Cléia) Rosa'
Dia 22, de janeiro

, Sra. Adelaide, esposa de
Ingo Lange, Sra. Iso,lde 'W.
Krüger" Dr. tivinos Spen
gler, em Curitiba. I

ANIVERSARIANTES

sÓ,

Ola 1.0. de janeiro
Isabel Cristina, filha A·
dilcio (Renate) Probst.

Die 02' de ' janeiro
Laís Kelin, filha Lícerlo
(EI,y) Baron; Dalana, fi-
lha Edison (Angela)
Constantino; GUstavo
.Fellpe, tílho Julrnir (A
na Maria) Bozza.

Día 03 de janeiro
Jeffetson JOSé, filho Vii

I son (Rosalina) Gonçal-
ves." ,

Di,a 11 de jal1eiro ,

Arexandra, filha Inácio
. (Rosane) , Meinehein.

. Dr. Altevir A. Fogaça" Júnior
.

-,.
. ,""

Dra� Osv8_lina Vargas, Redri,gues
ADVOGAD,OS

Rua Dómingol da Nova.- 102 _ Fone 12-0498
J'araguá do Sul-SC

Edital 15.893 de OS-01-1988
Assis Rodrigues de SOLI.
aa e Antonia da Silva Fo
saça. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural de

_ Correia Pinto, neste Esta
do, domiciliado e res iden
te, em Santa Luzia; 60, nes
te distrito, filho, de Ciprl
clano Silveira de Souza e

.Santa Rodrigues do Car
mo. Ela, brasileira, divor
ciada, operária, natural de
São José do Cerrito neste
Estado, domiciliada e re

sidente em Santa Luzia,
€0, neste distrito, filha de
Francisco Fogaça Sobri
nho

I

e Maria Izaltina da
I $.iIva' Fogaça.
Edital 15.894 de 07-01-1988
Leonardo Luiz Brueckhel
mer Filho:...e Vilma Schün·
ke. Ele, brasileiro, soltei
ro, gerente comercial, ·na
turat de Blumenau, neste
Lstado, domiciliado e re- '

sidente na Rua Horacio'
Pradl, 330, nesta cidade,
filho de Leonardo 'Luiz
Brueckheirner e Ida Brue
ckheimer, - Ela, brasileira,
sottetra, industriáriá na
rural de Corupá, nes'te Es
tado, domiCiliada e resi- '

dente na Rua Horacio Pra:
di, 330, nesta cidade filha
ce Felipe Schünke 'e EI
trieda �chünke.

.

Edital 15.895 de 07-01-1988

Doil'io da· Silva Schmidt e
. Diva Aparecida Novaki'
(J'9, brasileiro, soifteiro, pe
,dreiro, natural 'de Renas
cença, Paraná, domicilia
do

,

e residente na Rua
I-rancisco de M�deiro�,'
j 15, nesta cidade, filho d�
[)omenez Schmidt de Ca
margo e Avanlr Padilha da
Silva.' Ela, bràsileh:a, sol
teira, opt;}rária, natural de

I

Palmira-São Jião 'do Triun- I Estado.
to, Paraná, domiciliada e ',Gilmar João dos Santos e
residente na Rua Francis- Marlene Delagiustina ,

co de Medeiros, 115, nes- Ele, brasileiro, solteiro,
ta cidade, filha de Domin- mecânico, natural de Ja-
90S Novaki e Juliana Soa- raguá do Sul, domiciliado
res de Lara. ,tl residente nesta cidade,"

filho de Manoel dos SanEdital 15.896 de 08-01-1988
tos -e Dovirge Mafra dos .

. Maurí Rosa e Roselí Güths
E!e, brasllelro, solteiro, Santos. Ela, brasileira, sol

teira, conferente de em
, comercrano, natural de

barque, natural de Laurenuaraquá do Sul, domicilia-
,rio e residente em Estrada tino, neste Estado, domi

ciliada e residente em
ltapocuslnho, neste dlstri- Serra da Fruteira, em Lau.
to, filho 'de Jordão Rosa e
Alice

.

Rosa.' rentíno, neste Estado, _ fi-

.
Ela, brasileira, solteira, do

lha de Will;',Delagiustina
e, Salvelina Delagiustina. �lar, natural de Jaraquá do, Edital 15.900 de 12-01-1988

'

Sul, domlcíllada e res i- Enéas lork e Dulceléia A.dente em Estrada Itapo- parecida Stinghen.
"custnho, neste distrito; fl- Ele, brasileiro, solteiro,
lha de Helmunde Güths e soldador; natural de 'PoçoGertha Strücker Güths.' Preto - Irineópolis, neste
[ditai 15.897 de 08-01-1988 Estado, domiciliado' e, re
F.delino Gomes Perreíra.e sldente na Rua Francisco
Arlete Romualdo Stinghen, nesta cldade.fí
Ete, brasileiro, divorciado, lho de Evaldo lork fi Aura
natural de' Teófilo Otone, ra do Nascimento lork,

_..

'":il1as, Gerais,' soldador, Ela, braslletra, eoltelra.".cornlclllado .

e residente operária, natural de Jara-
em' Estrada Nova, neste I guá do Sul, domlclllada e
distrito, filho de Tito Go- residente na Rua Francis
mes Ferreira ,e Maria-José co Stinghen, nesta cída
Pessõa. Ela brasileira, sol- de, filha de Adernar Stin
teira, do lar, natural de ghen e Rosa Ferraz Stln
Jeraquá do Sul, domlcllia- ghên.da e residente em Estra- E para que chegue ao
da Nova: neste distrito fi- conhecimento de . todos,lha de Eurides Romuaido mandei passar .o _presentee Anair da Silva flomual- Edital, que será publicadodo. pela imprensa, em Cartó-'
Edital 15.898 de 08-01-1988 rio, onde será afixado du-

.

Ausimar Francisco Nicole· rante 15 dias.
ti e Maria da Graça Nar.

, des. Ele, brasílelro, soltei
ro, servente, natural de
Lsges,' neste Estado, do
micil,iado e residente na

'Rua Joinville, nesta cida
de; filho de José Nicoleti
e, 'Antoninha,. Nfcj)leti. Ela,
brasileira, viúva, co'sturei
m, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua Joinville... nesta
cidade, filha de Pedro_ Ci

priano e Margarida Ni,el-
, sen.
Edital 15.899 de 11-01-1988

C(.pia • recebida do \ cartó-'
rio de Laurentino, neste

FALECIMENlOS
Ola 21 de dezembro

Maria Maurer, 59' anos,
Nereu Ramos '

Dia 24 de dezembro
Resa Fuck Klein, 79 anos.
nests; An1iheno� Quaio, 66
anos, nesta
Dia 26 de dezembro "

..-

Rasaria Caetano Pinherro,
69 , anos, , Guaramirim
·Oia 29 de dezembro

Osnir Vieira, 32 anos, nes
ta '

.'
\

DIa 31 de" dezembro
Ernesto Carlos Krogel, 76·
anos, Schroeder

Artesana .. Arte e, Artesanato,
confecções _ jóias bijouteriélsArtesanato _ brinquedos

I
I /.

Av. Gelúlio' Vargas 546 _ Sala 1 _ Jaraguá do Sul

(d1.1eXa �0 Supermercado �lachuelo)

perfumes _ foto e som·

o e', S II, a c h a /0 I e, L ú c i o
..

'

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM"UiE OFEREÇE O MBlHOR. '

EM ATENDIMENTO.
'

, ,

FUNCIONA JÚNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA'-AV. 'GETULlOVARGAS, 26 -.FONES: 72-1261
72�2078 AGORA TAMB:E:M EM FRENTE AO FORUM.

.
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Jaraguá vai aderir a'municipalizacão da, saúde
"

'.
I

,

A Secretaria Estadual de
.

Saúde apresentou' a 44 re

presentantes de municí
plos - entre coordenado
res de . centros regionais,
secretários municipais e

alpuns prefeitos. - na últi
ma semana, os critérios
para a implantação do pro
jeto de rnunlclpallzação
da saúde, cuja primeira
etapa inicia em fevereiro
com o repasse pelo gover�

Vestibular
começa terça,
na FERJ
Começa' terça-feira, dla

19, o, Vestlbular . Unifica
do.-88 da Associação Cata
'rlnense das Fundações
Educaclcnals, nas 18 íns-:

tttulções de ensino supe
rior do' sistema. No prl
meiro dia as provas serão
de' Cornunlcação e Expres
são; .'. dia 20, Ciências I
'(Fís"fca e' Matemática);
dlá 2'1, Estudos Sociais e,
dla 22, Ciências II (Quí
mica' e Bloleqla). Em Jara
�gl:lä' do Sul, as provas a

.contecerão no campus da
. FEAJi, em 27 salas de aula,
'que �brigará . os 149 ins
crltes ..
�, Os oocrdenadores do
vestibular das fundações
reuniram-se segunda-feira
dia 11, para as instruções
:finais. Como uma dás no-

.
-

. vídades, o candidato s-o�
mente poderá deixar a sa

Ja onde realiza a prova a

partir das 8h30mÍ'n. A co

ordenadora do vestibular
na FERJ;- Marisa Pradí Flo
:riani,' alerta aos candida
tos >p�II:a que estejam no

;primeiro dia de' prova às
7 horas, munidos do do-
"curnento de ,identidade e

cartão de inscrição.
:" As provas começam às
8 horas e após este horá
rio ninguém entra mais. O
listão dos aprovados, se

gundo Marisa, está pre
visto para. o dia 26 de ja
neiro e posteriormente se

rão realizadas as màtri-'
culas dos calouros.

Vende-se
.

Casa de frios com .a

çougue.

Tratar fone 72-1187.

• Excursões aéreas e terrestres

.• Cruzeiros marítimos JARACiUÁ TURISMO
.' Reserva 'de hotéis

no de Cz$ 250 milhões. O

processo de municipaliza
ção em SC integra inicial
mente os munlcíplos que
já .fazem parta das Ações
Integradas de Saúde (AIS) \

e, desta forma, ligadas ao
Sistema Unificado e Des
centralizado de- Saúde
(SUDS).

Para a concretlzação da
medida falta a conclusão
dos projetos de implanta
ção que devem seguir al-.
gumas exigências anun

ciadas, como - lnstalaçâo
ou reestruturação da Go-.
missão Interinstitucional
Municipal de Saúde(CIMS)

existência de unidade or

ganizacional ISecretarla
Municipal de Saúde) ou

equivalente), hierarquiza
ção dos serviços, entre
outros. O município de Ja
raguá do Sul inclui-se en

tre aqueles que murnot

palizarão, nesta primeira
fase, a saúde, segundo o

secretário Ivo Konell, que
já remeteu a documenta
ção exigida. Com a ' im

plantação, o atendimento,
será unlversallzado e

quem' ganhará com isso é
a' comunidade, ressaltá o,'

secretário municipal da
Saúde.

JNPOaMATIVO ROTAJUO

O Qlatre-Meia-'
Cinco

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à paz"
/' ,

POLIOPLUS LÉVADA A MILHOES

Um anúncio da Fundação Rotária sobre a campa
nha POLIOPLUS foi recentemente publicado no '�Th�
New York times", levando-ao conhecimento de mi

lhões de pessoas o chocante fato de que, anual�en
te, enfermidades preveníveis por meio de vacinas

ainda roubam a vida de 3,5 milhões de crianças e ao:

leijam um número- equivalente. O anúnclo menciona
também como os empenhos de clubes como_ os do

D-4G5 que estão ajudando a levar a imunização a

milhões de crianças necessitadas. Nenhum dos rota-

, rianos contribui à campanha da POLlOPLUS pela pu
,
blícidade que poderá obter através do "The New

York Times"; no entanto, a mensagem ajuda a foca

'lizar a atenção pública nesse sério problema e, com

maior conscientização, poder-se-á obter novos alia
dos na batalha contra a poliomielite. Se verificarmos
o quanto a Fundação já fez e que ainda pretende fa
zer conheceremos a razão por que ela é "a menina

do; olhos do Rotary".
'

. -

PREOCUPAÇÃO COM O MEJQ AMSíENTE

É. cada vez rnalor o número .de pessoas que se

preocupam com o meio arnblenté. Agressões de toda
a sorte são cometidas. por pessoas irresponsáveis
que comprometem a vida das 'demais pessoas que
vivem no mesmo ambiente.

Na edição passada estampamos preocupações
dos rotarianos pernambucanos com relação à seca

no nordeste brasileiro. perfurando poços artesianos
em áreas rurais.

Rotarianos da Argentina, do Brasil e do Uruguai
organizaram a "Comissão Internacional do Rotary
para a 'preservação do Meio Ambiente no Vale Ao
Rio Uruguai" com o propöslto de encontrar soluções
para os problemas ecolöçlcos do rio e sua bacia.

R.C. JARAGUA LANÇA BOLETIM
.

O Rotaract Club de Jaraguá do Sul acaba de
.Iançar o terceiro número de O ITAPOCU • Boletim
Informativo, com o que encerrou o ano de 1981.

(Óa Comissão de Relações Ptiblicas do D·46S,
Ano 1987/88) -,

-

-�=��
--�-

fi:;

���;.

COOPERATIVA ' HABITACIONAL DE'--
JARAGUÁ DO SUL LTDA.

Comunicado
A Cooperativa Habitacional de Jaraguá do Sul

Ltda. convoca os inscritos na mesma, a comparece-
-

rem na sede:la Pfefeitura Municipal de JaragUá do
Sul até 25-01-38, para apresentação de documenta
ção necessária, com vistas a aquisição de uma Uni
dade Habitacional no Condomínio Residencial Ami
zade.
'. '1I')formamos que o não compareclmento no pra
zo previsto; Impllcarä na perda da classificação do
,candidato para o citado empreendimento ..

Walelírio Henrique Piazera
Diretor Presidente

Serraria Jarauuá LIda.

• Locações de it�ículos Agência deViagens
• Serviços de passaportes

Rua Epitác.io Pessoo,464-Fone72·09n - Telex (0474)341
JARAGUÁ DO SUL - SANTACATARINA

_'" .

UmnoVodesafioda luau
� o,,

,,)
�.... :.

1 '

(BEHLING)

Yen-das de madeira em

serragem

Rua São José n° 143 ... Bairro Jaragaá Esquerdo.
Fone 72-2963

r

geral e serviços de

• Passaqens aéreas
(náCionais e intemacionais)

• Passagens rodoviárias
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Ferdínando Pi�ke também seus filhos?Cobras',&, Lagartos
, " Presidencialismo ou Par-út:n 'leitor dá coluna' te- vo puxão de orelhas' nos lamentartsmo, els a gra'n. ';

lefonou pedindo deflnlção maqulnistas' qua madruga- de questão. Qual é o' me-'do que' seja "Pratlotlsmo", da a dentro'-voltararrt a in- Ihor reqlme? Estarão os !termo por nós usado no fernizar a vida dê' milha- brasileiros maduros' paraúltimo, comentário. .Ora, res de. pessoas que rno- enfrentar o rí:lgime parlasemana 'pas>sadà� assumlu 'ram ao: longo da linha fér- mentaristá? Bom, a ques-o cargo de Secretárlo "pe. rea, .corn suas buzinadas tão não. é essa, apesar daCornunlcação do' Estado'" absolutamente desneces-. opinião contrária de ilusde. Santa 'Catarina, o se- .sarías. Isto vem do início, tres e' ilustrados cldanhor Antunes 'Severo. Prl- do século, quando a situa-' dãos. 0- fato capital é esmelro ato 'do novo secre- çäo era outra. Partem -os te: se não praticarmos otár:io:, nomeou sua filha maquinistas de princípios Parlamentarismo, jamais.para o cargo, de assessora errados, Trem não "costu- saberemos se -somos cade Gablnete, setor de lrn- .ra" o trânsito, não ultra-
pazes de conviver comprensa. '

....... passa, não corre em ex- ele. Ö Presidencialismo éA [udiclesa e oportuna cesso de velocidade. trem
o regime que coloca asanällse 'do Schmoeckel anda na linha. Todo rnun- grandes decisões na mãodas' conseqüências que do sabe onde estão os dei um só homem: o Presi-

I advirão, da implantação do trilhos, faltando, neste dente ,da República. E, co-,.Corredor de - Exportação, particular, apenas uma
mo se

, vê, não é precisode", Santa .Catarjna, está melhor Sinalização que, que ele seja qeneral.: Mi.a preocupar uma pá 'de convenhamos, em Jaraguá Iitar ou paisano, o Presl
gente. ·E não é para me- do Sul é excesslvamente dente manda e desmanda,nos. Já imaginaram trens parelmonlosa. Por que, pe- porque ninguém contesta,correndo pelo. centro da ,Io.amor de Deus, a Pretei- uma vez que o regime Jacidade de meia em meia tura não coloca umas pia- cíllta ao empreguismo, ohora ou até menos ..em- cas maiores, não só, nas pelequlsmo.i as obras polipo? IE correndo mesmo', passaqens de nível,' mas, ticas: O Parlamentarismo
pois quê o Corredor. 'Im- em todos os locais onde é- diferente. O Congressoplicará necessartarnerue são necessárias? Para fiscaltza de perto a açãona mudança de- bibla' das . que essa ridícula econo- governamental. Se um PrlIinhas," ,

pará bitola (je mia? Vemos' diariamente melro Ministro inventar
1 ,60m;�o que significá que '. .os "estrangeiros" confu- construir essa' famigeradaItrens' Ide -. passageiros,' sos e perdidos numa clda- Ferrovia Norte. Sul" ou
que certamente também de _ desse tamanho, por- comprar aquele' prédio em
voltarão. vão desenvoivér que a placa de sinaliza- Bras-ília, não tem escapa

, velectdades de 80/10í) ção nà esquina é tão di- tórla. Uma voz se levanta
krnh. "Seguramente vai ser minuta que só chegando rá AO, Congresso, o Pre
um caos total e cornple- em cima dela conseque-se rnier será chamado às fa
to, se até lá Jaraguá do" vtlr o' que lá tá escrito: las e se não convencer os

, Stil, /nào usar força: pclítl- .Outra coisa, à nolte não parlarnentares, seu goverCa para que o Plano Dire- �e vê o trem na Reinaldo
no cairá inexoravelmente.

tor seja cumprida nessa Hau. Não caberia alí urna Não se tratará de substi
,

parte, pois o mesmo pre- luminária de gás de sódio tuir esse ou aquele Mi
'vê o deslocamemnto da para clarear .as coisas e nistro. Todos os .Ministros
estrada de 'ferre

� para a- todo mundo visse rntida- deixarão .o governo auto
. CQmp.anhar o contörno da mente a cor marron do_s matic'amente. O Parlamen-
cidade pßla BR 280, que vagõ,es' e que alí há Umqi tarismo tornará muito di
passará

.

alí ,na "andere oancela�. Ou será que a Hcil certos conchavos tão
. Seite", fundos ·do Hospj- PrefeitL!ra precisa econo- em moda no Brasil. Com'
tal, 'Jaraguá Fabril, etc. A �izar para ter .dinheiro o tempo o funcionalismo-
propósito, já quê estamos Wa pagar os 75, r",:111 de s�- federal tornar-se-á profis-

. com; a mão na massa, va- lár.io_ do' Secretario, de FI- sional e acabarão as no
,Ie fazer novo apelo à alta. nanças.· (ainda será só is- meações até, cinco esea
administré:\ção da Rede ,so?) e ajudar o pobr_ezinho Iões, a -cada novo Minis
Ferroviária, para dar no· para estudar ele mesmo e 1:ro �que ássume.

·'i__
�

A Etnmendörfer faz a revisão-

completa de seu Chevrolet agora.
E você só paga -depois das férias.

, Boas férias.

p'�ra você ter boas:férias; .

'o seu Chevrolet tem que estar revisado.,
E para você ter férias melhores ainda, .....:;.......
a Emmendörfer Veículos faz a revisão

completa do seu Chêvrolet agora
e você só paga na volta.

,

Férias' com-'.dinheiro no bolso'
,

e Chevrolet revisado _

é,com a EmmendÖrfer.
(,

EMMENDÖR�ER VEíCULQS
-Rua Mal. Deodoro, 557 - Tel. 72-0655

,

Jaraguá do Sul sc

, ,

" ��loriani
):

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

'Rua Venâncio da Silva Porto, nC! 353

FONE 12-1492

, AUREA MULLER GRUBBA,· Tabenê
de Notäs e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma di .7

lei, etc•.

faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartôrio para .protestos os títulos eontra:

Alzira Zanella, Rua Mal Castelo', 2853, Schroeder;
Arlindo Boing, Rua Domlnqos da Silva, 145,' nesta;

.

Bar e Lanchonete Natalino Ltda., Rua Joinville, s/n,
nesta; Carlos Azevedo Pereira, AIC Marcatto, nes

ta; Elmo Mathias, Estrada Geral, nesta; Ivo, Fagun
des, Schroeder I Fund. Bar Lombardi, nesta; Lancho-';
nete ChangrilIa de Moacir F., Rua João Carlos Stein '

722, nesta; Margareth Marisa de Souza' Peta, Rua,
Getulio Vargas, 847>nesta; Met. Miravelos Ltda.v
nesta; Móveis Augusto Ltda .• Rua Ernesto Larzen,
73, nesta; Osul Orq Sul de Hepres Com Ltda., Rua'
Centenário, 113, nesta; Octaviano Uber, Tifa Terezl
nha, Nereu Ramos, 'nesta; Valmlro Prlbl, Ribeirão
da Luz, nesta; Varlesio José Rayniak, Rua' Curt Va
sel,446,'nesta.

-

-

E, como
\ os dites devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devíde intimação, faz, pur
.

intermédio do presente edital para que os mesmos com

p�am neste Cartório, na Rua'.Artur Müller; 78, no,

prazo da ,lei a fim de liquidaI: o' séu débito ou então

(lar r'azã� por que o não faz, sob. pena de serem· os referi- .

� jas títulos protestados na form:a � lei, etc.
.

"
4 ,

IH/Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 1988.

-Aurea Müller Grubba ..::. Tabeliã de Notas� .

3ficial de ProtestO. de TítulOl da Comarca de 1.� Sul

'Walter
�

Luiz Ribeiro
ADVOCADO

,-

Ruà JGão Marcatto liO 13, pala .305, Fone
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch:odíni,
Jaraguá da Sul-SC.

Escritório. Contábil Garcia
CRC-SC sob nl? 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de' Renda

Registro de Micro-Empresa _,

. .."..

Confira a .eficiência de nossos servIços.· :"
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0698"

".":
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SINDICATO' DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇAO
DE - JÄRAGUA DO SUL

Assembléia Gera" Extraordinária
,

"

.•.
'

! ' Edital de Convocação .'
" O presidente da entída
de supra. no uso de SUdS

atribuições. convoca, p'3-
lo presente, os senhores

empresarlos do setor das, 02. Delegação de pode- ,

Indústrias de Allrnentaçõo res à Diretoria deste Sin-
de Jarapuá do Sul, cujas, dicato para neqoçlar as,empresas são, fltladas � alterações propostas, nos
este Sindicato, para parti- termos da decisão da As
ciparem da Assembíéla

sembléia Geral do dla 21.
Geral Extraordináriâ mar-

'Não havendo número le
cada para o próxlmo 'd_iu gal à hora acima' mencio-
21 de janeiro de 1988, as

nada, para funcionamen-
15:00 horas, na sede so-

to da AGE, a mesma rea
cial, para deliberar sobre

llzar-se-á a partir das 16h
a sequlnte na mesma data e local,

ORDEM DO D,:A com o quorurii previstos
nos estatutos sociais. )1. Dlscussão da ßropos- Jaraguá do Sul, 13 de ja-ta do Sindicato dos Tra- neiro de 1988.

balhadores nas lndistrlae
de Alimentação de Jara- "Rodolfo Hufenuessler

. guã, do Sul, para alteração Presidente

parcial da Oonvenção Co
letiva de Trabalho em vi
gor.

Kuki
�

Confecções
, ;

POSTO DE VENDAS JUNTO, A,FÁBRICA

Rua Joínvílle n9 1-400 .: Jaraguá do Sul-SC.

ESCRITÓRIO DE, ADVOCACIA

Rubem fooseel
'

F.lexa
.Iri'stides ',Thumaz,

Advogados
Q1lestGes d. terras; inventários, separaç6ee, di
vórciOl, direito previdenciário, direito empr8H
rial, dlreltó trabalhista; cível e criminal.

./,

.
.

.'

Rua Reinoldo Rau n9 86, 10 andar, .sa� 6 (anUío
Cartório de Registro d� ImóveIS).

.

-------

- �. _' "

CORAE'IO DO POVO

STR recebe
•

equipo-
odonto IÓQ'icp
O Sindicato dos Traba

.lhadores Rurais de Jara
guá do. Sul foi contem-·
piado cçrn um moderno
equipo-odontológico, re

cebido do Minstério do
Trabalho e que entra el11
operação na próxima se·.
gunda-feira. Virá prestar
àtendimento aos. 9.600
assoclados e dependentes
do Sindicato; em substi
tuição 'ao gabinete odon
tológico que funcionava
até então, recebido do
Funrural, e que foi desati
vado para atender em ou-

. tro órgão. Desde 1972 vl
nha prestando serviço.
Ö processo, .segundo o

presidente do STflJS, an
berto Fritzke, tramitou em'

temp.o recorde, graças ao

apoio do Executivo Muni
clpal ß do .ernpenho do '.

deputado Luiz Henrique
da Silveira.

1 ASSESSORIA JURIOICA

Desde o tnícío de . de
zembro, o Sindicato dos
Trabalhadores Rura'is con
ta com uma assessoria
jurídica, através de advo
gada contratada que dá
expedlente de segúnda, à
sexta-feira aos associa
dos. O campo de atuação
de assessórla, no meio'
rural, é muito vasto; de
vendo servir como ponto
de informações sobre as.
múltiplas sttuaçöes que
se apresenta.
A _ entidade slndlcal

atua também no setor de
medicina ,preventiva

'

e

junto com 'o setor de
odontologia, passará a

universalizar o atendimen
to, dentro' da
proposta ,do programa de
-m,unlcipalização da saúde"
que deve atingir também
Jaraguá do Sul, em sua

, primeira etapa de-frnplan
tação.

P,ara nós,. ,seguro, oão é só. garantia de riscos

Seguro. ··é·

Prestação' de - ,Serviços
.

Cunsulte - nos

.: S.e U u' r o s
-

I.,' G a r 'c i a�,
Rua Exped1c1oaárlo Gu••rcllldo dÃl �va .' 98, l' andar, Sala 2

. FODe 72-17.88 _ Juafili dO SIll.

,

�.

1
("

"

Página 1

Posto de Vendas. Mareatlo
Chapéus. bonés, viseiras. taImJsas,. shbrJs.

bermudas e cordas.

Em frente ,à fábrica. _ Amplo, eetacIOn8m.eato.

Spezia eia. Lida.&
SERRARIA E SERVIÇOS -DE TRATOR

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

.

Rua João Januário Ayroso; 1!J.-') _ Jaraguá Es
.

querdo _ Fone 72·0300
"':' J_araguá. do Sul _ SC.

• .

/

"pis'ii:E'x"
'

�'
RUÃJOINVILLE; '... .iARAGUA 00SUL·1e• "- FONE:IOoI73I72__ .�

Persianas horizontals e
" verticais,

box para banheiros,
_

divisões" 'toldõs, -portas .santonade», esquadrias
'e cercas em'alumlnio.

Consulte-nos!
.

Fone '12-0995

ESCRITÓRIO., JURlmco

Jo'sé Alb'erto Barbasa
Alexa'odre DellaDi�stina Barbosa

Á D V O G j. uo s

Rua João Marcatto n. 13 .:.. 20 andar, Sala 204

Jaragué. do- Sul.

f·ELEtROLAR'·
, ,

Comercial de Peças. tida.
AssistêDda' técnica'em' máquinas de costura

Industriais e.dóm�sUcas, 'pe'ças, acessórios e aiu-
lhu em aeral.·' .

Oferece também assístêncía técnica autorizada
em aparelhos Amo, Wallta: BritânIa, BIaCk &:

Decker:,. Faet, :GE, Eletrolux, Fame, Pandora; Fol'o:,
.DOs tyer, além do maís completo estoque de pe-
ças e acessórios.'

.
.

Av; Mal. Deodoro, t.309. _ Fone 72-22�O

Jarafluá. do Sul-Se

S U·B A NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MSRCIO DE MOTOS, ASSIsrENCIA .TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

,ENTRE NESfA HONDA 'DA MENEGOTII
MOTOS E SAIA PILOTÀNDO A SOA MAQUINA.

Ruª AdéUa Fischer, ,�39. (Rodovia BR-�280)
Fone 72-2999. _ Jaragl!� do Sul

r:
SC•

l � ������--�--�:�
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Previsões astrC)lógica� para· 88
'.

.

Sarney, Maluf, P.lvo e Esperidião Aas previsões
o ano de '1988 deverá definição da nova éra: a. Muitas greves ocorre-

ser de realizações com Êra, da' Sobrevivência,' rão em 88, de que poderá
alguma situação delicada com alguma confusão e resultar uma menstruosa

-pelo fato de ser um ano discórdia entre os povos, manlfestação- anti-Sarney,
"de transição. "Mana" prevê um' ano com a negra posslblllda-

Mãe Cristina, em )987 atribulado para o presl- de de repressão e até·
previu acontecimentos na dente José .Samey, cer- mortes.'
área da política que real- cado que está pelo "cír-. 'Do fado' positivo .. .dasmente aconteceram e' culo totalmente neqatlvo" .

b
.

d I'
.

tual
'

P. revlções estão .a,S . des-'p'revê para 88 multas n- os po ItlCOS a uars, ,po- �

, cobertas de jazidas -per-'g'as polítlcas prejudlclals, dendo ocorrer um com- .

t"

d d S
.

pé.tu,as .com pedras vallo-.com elelções diretas que plô para a que a e ar-

não serão aceitas por' riey J� a saída de pelo rne- sas-escuras e, na .Amazö-
d nla, a descoberta do ouromuita gente. nos ois ministros; entre-

tanto, entende qué o Pre-. ,negro" Q petróleo.
Para o astrólogo Jaime sldente mudará muttas ' .

.

. ,E, apesar de um reter-Lopez Dalmau, em 88, coisas. A nível. estadual. riO dos conflitos, nas IlhasWlutão entra na Casa de as perspecttvas de Pedro .
.,.

d'Malvlnas, o Brasil eveE.scorpião·� característica 'Ivo ficam mais obscuras. obter; algun.s alívlos nas- genérica de rrova época Assim' c6mo' ele 'pode,', Hf relações exteriores. .
a-astrológica - e pre ere

ser afastado por doença, verá progressos na _ cura.não ser profeta do pessi- .

segundo a vidente, precl- 'do yjrt"i� da Aids; a granmlsmo, Conforme suas sará. de muito apoio para
:

d�� peare sem frontelras.concluções clentíflcas, recuperar-se.'
ele antevê transforma- "Mana" prevê. perspectl
ções profundas e viradas : O' ex-çovernaqor Espe- vas de acertos ne BESt,
em todos os sentidos no ridião -voltarä ao ,centro com. uma' ressalva para
corrente ano. que podem dó cenário político, embo- às' populações. fluminen
se estender por mals ai· ra deva tomar especiais se e carioca, que deverá
Quns 'anos, atingindo to- cuidados com seu, partido ter cuidados com a pontedos.os povos do planeta. 'é· seu eompanhelro de Rip!Niterói, .porque duas

; A vidente Amelína San- chapa para as eleições. deo' suas estruturas mals
'tos Correa, á "Mana", A eleição direta pára profuriqas" "estão .com ra-
dentro da llnha branca da 1988, está' mais para." Bri- cháäLi'rás.
Umbanda a que está liga- " zola do que

.

para Paulo
da, prevê para.Bê o Ano I'vlaluf, mas que José Er- . E' bom guardar essas
do. Suspense que Introdu- �ínio ,de Moraes é deren- prevrsees para

.

conferir
.

zirá, a Década da Justiça. tor de grand�s forças pa-' com' o que deve aconte
e Era da ,Igualldade,

.

ape- ra a disputa presldenclal; eer neste ano de 'S8 qUê
sãr da insegurança das Pelé é outra personalida- acaba ·ôe· nasce'r sob as

'pessoas, insegurança que oe bem próximo da presi- i·rifluênéias,'dé OXllm, lan-
. ;se 'dedu'i; de uma outra dênc,ia da nação. , sã;, lemanjá

; e' Bará.
.

r I,

';
-l

I' ,

,

'f�__._ _.--_ .. ."., ....._.;-- ._,----�-_.-

------'-...-
'1

f- I i

,e,ME,VI: Associação Co�ercial e ·Industrial. da, Miel'O '

e Pequem. Empresa do Vale do I,�apocu.
'

.

Comunicado
AOS MIGROEMPRESARIOS DO VALE DO ITAPOCU

Pelo DecretoN," 95.184 de 10-11-87, o Presiden
tã da República decretou o reajuste mensal do llml
te da receita bruta: das mlcroempresas ao 'nível fede-

, ral: e no últlmo dia 30 de dezembro, à Governador /
,

do 'Estado sancionou a Lei À,o 7:177 com-semelhante'
alteração, a nível estadual,

Sem dúvida todos sabem da importância . que.
estas medidas representam para a nossa classe.
mas o que muitos näe sabem, e se sabem não con
sideram; é que esta decisão do Governo Federal,�'
do Governo Estadual, não foi por acaso e nem caiu

. do Gé(J,:m.�s sim, dévldo a ação da Confederação
Nacional das Micro e Pequenas Empresas, da FAM;.

PESC-Federação das Ass, de Micro e Pequena iEm,
.

presa de Sta. Catarina e dá AMEVI-Ass. da Miem 'e
.

?_equena Empresa dó Vale do ltapocu, .9ue; faze�do
.pressão sobre os polítlcos, mostramos a necesslda
de urgente da correção da injustiça cométida "cQI'FI
o. segmento. �omel)te a'AMEVI nos úlrlmos 8 me

ses mandou Cerca. de 340 tonoqramas e cartas aos.
Deputados Estaduais e Federais. Mtnlstros e ao 'Go
vernador do fstado,· sollcltando prlorfdade para .9
nosso 'problema. Não fosse Isso, temos certeza ab
soluta que .tals medidas não teriam sido tornadas, .,.

procu.ramoS:com esse comunicado 'mostrar aos
micros e pequenos empresários da nossa região."
que quando existe um pouco de união e participa-

. cão na busca de (Im objetivo ,comum. dificilmente
deixaremos de ser ouvidos .. E especlttcamente no
caso da correrão do limite de faturamento, encon- �

tramos inúmeras dificuldades no desenrolar das nos-,
sas reivindicações, devido, .princi'palmente, a omis
são da rnalorla da classe. E, sobretudo, essa omis
são tem nos causado muitas dificuldades financeiras,
nas quals ainda nos encontramos. ...

, Por ,este motivo, pedlmosque todas as micro e

pequeas empresas da região,
.

associadas ou não,
GOlltribuam com 5% do salário mínimo, para que
possamos aúmentar nossos recursos na ·defesa dos
interesses da classe e ampliarmos cis :,enefícios aos

associados, bem Como, para fazer frerite as despe
sas norm(;lis de uma assqciação, como Luz, Telefone,
Aluguel, Pessoal, Correio, Materiais de Expediente,
etc. Não é justo que uns ,poucos ar:quem'com- todas
as despesàs, para depOis todos serem beneficiados.

portanto, entre em contrato com a' AMEVI à R.
Venâncio da Silva Porto, 331 Fone 72 .. ,1492. 'TernOs
muito a fazer, ma� somente com a classe unida_é
flue cOllseguiremos ating.ir nosspS objetivos. 'Vamos
seguir o exemplo das grandes associações do pais.
Contamoß com sua. compreensão.e coiabo.r�ção ..

08S,: Se preferir. éon.t�'ibua f�zend:ö' d�p6,s.ito
bancário diretamenfe em �ma de. nOSas con�as::

Bco. dõ Brasil S.Ä Ag·. Jaraguiá do Sul,A. 4.142-4
, ",B,e,sc ·S.A. Ag, Jguá -do Sul n. 21.397-13.:

,

� Paulo Ademir Flor.iani, P�esjdent8

I

iCORREíO DO POVO ;. Iiá
68 anos, escrevendo e re

gistrandOc.a 'história_ de Ja

raguá' do SUlI e região.
Participe desta luta. Faça.

2 sua assinatl,!ra, aouncie
e divulgue' para ,os'' seus

ßmigos, para ()$. se4s cli-'

entes e para os seus cola·

oJraqores.

.
Viva 19.88 seguro �' tra�qüilo com o

..

desempenho e �a :suavidade de
..

_

um· veículo Ford.'
.-

• ." I •

. �_lI �

.... ":
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CORREIO DO POVO
Fundado/lO maíe, 1919. CGC 84.'436.591/0001-3<i.., .

Diretor: Eugénio V. Scbmöckel Jorn, Prof. ORT-SC
n. 129 e. Dir. de Empresa Jornalística n, 20. t..fs::J
bro efetivo, do Inst. Histórico e Geográfico de S.

. Cato Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 2141
,84, Rep6rter: YvoDDe AoS. GoóçaIvet ...;_ ,DRT-SC li9'
219/84. R�oA�o e PuhIIddade: Rua�',
l'OI1el Procópio �ea de Oliveira, D9 290 - Crr.P08-
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-iaraguá do Sld-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contábil "A Comercia!" S/C Udcl.

AuiJ!atura �a JlWagu' do Sul "!";" Cz$ 500,00
Outiu cidade. I Cz$ (600,00
,Número Avulso ' .•••••••• Cz$ 10,00
Número· Atrasado •..•.••..•• '. • • • • • • • Cz$' 1.5,00
Representantes credenciados: .Pereíra de Souza elCia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro
paI Propaganda Representações, Ltda.
E.te Jorná)' é 8SIOciado a ADJORl/SC e ABRAJORL

Relojoaria AVENIDA
Ás maís : finas sugestõea para presentes: ,

,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos ,de pratAria estão na

RELOJOARIA AVENmA
Na Marecbal e Da Ge�o Varpa

Funílaria Jaraguá 'Ltda.

Calhas e·. Aquecedor Solar

Rua Felipe, Schmidt, 279 - Fone 72-0448

i _

«CHO··
.

, VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas víagens dê férias 'e
recreação. A "Canarinho" coloca à sua. dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua
. frota. Venha conversar conosco. .

Av. Mal. Deodoro, 98'1 _ 'Fone 72L1422

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV (eIetrodutos), Tubos de Concreto,
, Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábricã:: Rua JOlJlvl11e, 1016 _ Fone 72-1�01
Escritório: Rua CeI. Procópio Gom�, 99

F�'Ile 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ 'SC

'Lo,ss
Fotografias, _ equlpéUDentos de eine

.

foto _ som e vldeo�

'Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Lanznaster
a H.ORA DE BRÍUIAR

Jóias, relógios, aliançls I:'

presentes finos é com a r:OVé, '

.

'LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jaraguá do Sul.

-

. \

/
,

/IA HistÓria de nossá gente não' pode fiçar só na saudade"
O Passado só é importan te se o seu tempo foi bem empregado

CONFIRA i\ HISTÓRIA ... Barão, de Itapocu,

... HÁ 40 ANOS clalmente 'o Prefeito Wal- Deputado Lauro Carneiro"
_ Ern 1948, falecia em- dernar Grubba que focalt- de Loyola, agradecendo

Rio da Luz Alto, no dia\ do zou o trabalho dos home- as manifestações de que
Ano Novo, Wilhelmine nageados. Agradecendo fa era alvo. ..., � ,

Ratke Lemke, com a idade lou sensivelmente como- - Repercutia. o encer
de 91 anos. "Nasceu na A- vído o já;ex-vigáriQ Orlan- ramento do ano, com um
lernanha em 13 de março do Kleis, seguido da pala- jantar oferecido pela mu
.de 1856, na cidade de vra do Ir. Evaristo Pio, am- nicipalidade para 250 pes-
Standemío, velo iao Brasil bos aqradecendo o apoio soas, no CAB, reunindo
em 1868, casou em Blu- que sempre receberam na funcionários e operárlos, /

menau e veio para Jara- conoretização de séus pia assim como os Senhores
guá em /1904 e viuvou em nos de trabalho. Em no- ,vereadores, falando João/
1906. , me

'

da Câmara falava o Mathlas Verbinen, Octací-
� O Prefelto Walde· Presidente, Ver. João Lú-' lio Ramos, Eúgênio Victor

mar Grubba, em 9 de ja- cio da Costa e a seguir, Schmöckel, em nome dos
neiro de 1948, divulgava em seu nome pessoal, co- funcionários e dos verea
pelo semanário local ex- mo professor do Curso dores, o Dep. Lauro Loyo
tenso artigo, de protesto Técnico da Escol" S. Luís, Ia, Sra. Zenlta Lenzi Zan
contra a I:.mpresa Sul-Bra- Eugênia Viçtor Schrn'9ckel luca, Insp. Munlclpat.iêmf
sileira de Eletricidade SA unanimes ria apreciáçäo .

lia da Silva, em nome, dos
que pretendia o aument� dos notáveis. e [mprescln-

/

aposentados e, o prefeito
das tarifas dê energia e- dfveis: 'trabalhos presta- Victor Bauer.
létrica, supostamente sem dos pelos quatro homena-
fundamento legal. O Pre- geados ao povo 'de Jara-

' ••• HÁ 15 ANOS
feito, atendenqo' aos' legí- guá do SuL _ Em 19.73, os [ovens-]
tlmos interesses e as ne-

_ Enquanto isso, na também queriam um es-

.oessidades do povo, por' Câmara Municipal, na Or- paço na imprensa. Assim
cujo' voto livre e sobera- . dem do Dia, era lldo e a- nasceu a coluna A ,CURTI
no fora eleito para defen-

.

provado, em primeira dls- çÃO DA SEMANA, que
der-lhe Os direitos e prer- cus�ão, requerimento, do mexeu com meio mundo,"
rogativas estabelecidas Ver. José, Pasquallnt, a, não sem algumas vezes
nas- Constituições Federal respeito, de melhorias, de ter que ouvir telefonemas "

'e Estadual, reputava o au- vanos passeios púolícos desaforados, porque al
rnento de 7,5%i um aten- no centro de Corupá e a' guém resolvera assumir a'
tado à economia popular -proposta de, mudança 'do carapuça: A coluna era as-
e qualificava de lnominá- nome de Estrada lzabel s.nada por M.V. - Eram
veí e intempestivo: para Roberto Seidel. duas jovens' que resol-
_ O Governo Murrlei- viam afvulgar as coisas

pai publicava a Lei 0.° 23,
... HÁ 20 ANOS

, da mocidade. Quem eram

,d� 14-11-47 .:._ a Lei Orgâ- - Em 1968, no vizinho as garotas? Martse Mars-
nica, dos Municípios, por município de Guararnlrtrn, C��I1 e Vvonne Alice Sch
ande os municípios deve- ' realizava-se solenidade de mockeI. Tudo numa unais
riam guiar-se doravante, outorga do tltulo honorltl- se": '

_ i.

baseaao -na Constituiçâo co de Cidadäo de Guara- _ Em janeiro os pais
de 1946. mirim. ao uep, Federal Fidélis Wolf e sua esposa
_ Perdla-se entre o tra- Lauro Carneiro de Loyola, Ondina Marquardt Wolf e

jeto da' firma Breithaupt "ca Arena catarinense, sob a Vva. Alice Cerqueira
. & Cia. e Salão São Ma- a presidência do Ver. Sa- Leite casavam os seus fi
teus, um encerado, pelo 11m Dequech, de convida- lhos Marlene' e .

Danllo,
que se solicitava quem o dOS especiais, notadamen- com o ato civil na

'

res i
achou entreqar ao seu do- te os prefeitos de -Julnvll- dêncla da noiva e o relt
no, Domingos Reck Ju-, Ie, Jaraguá do Sul, 'Malil-' gioso na Capela do Novi
nior, que seria gratificado. saranduba, Guararnlrim e ciado, na

'

Barra do' Hio
,

... HÁ 30 ANOS
'

Sehroeder. A recepção a- cerro .. ', .'
Em 1958, em janeiro, e� corria ,no Glube Guarami- _. Bertoldo Klitzke e

ram transferidos o vigá- rt::nse, muito concorrida, D. Vera eram convidados
rio Pe. Orlando dos Pas·' ouvindo-se na ocasião o pelos seus fi'lhos José AI- ,

sos Kleis, para a paróquia Tabelião Osnildo Bartei, berto, Gerson e Eunice
de Brusqlie, Pe. Antonio em nome, da sociedade' 10- para festejar as suas bo�
Echelmeyer, de, Retorcida, cal, Dr. Nilson Bender, aas de prata, ,que aconte
Pe. José Mühlhotf, cape- Pref. de Joinville, Dr. Ja- cia na Matriz de São Se
Ião do Ginásio S. Luís e o lIIel Dippe, Líder da Are- bastião e recepção no .c.A

.. -Irmão Evari,sto Pio, . dire-' na de JOinville, Artur, Fa- Baependi.
'

, tOr do Ginásio, este para chini, .repres. do Preto Ir,i- ---: O's Rubini; da Bárra,
os pampas· gaúchos .. Dada neu Manke, de Massaran- também �ram notícia. Car"
a estima e o 'respeito. de dUba, Eugênio Victor Sch- 1.05 José Rubini, filho de
todo o povo 'jaraguaense, mP.ckel, Presidente da' Câ- Horácio (faleCido) e Pau
fel-lhes oferecido um ban- mara de Vereadorßs de Ia Stahl, integrava a pth
quete ,no H, Central, com Jaraguá do Sul,. Octacílio meira turma de Psicólo-

, a presença de todas 'as, Ramos, reprel? do Pref. gos, pela Ass. Universitá
autoridades mUnicIpais, Vict_or Bauer, de Jaraguá, ria. Santa Úrsula-RJ, .

e o
Qâmara de Vereadores, Dr.' Gerson B. Ferreira, Irineu José Rubini, irmão
Serventuários

.\
da Justiça em nome 'do' Rota.ry de ,de Carlos José, formavà-,

e representantes de todas Guaramir'im, Renato, Car� se em' direito pela .Facul- '

as. classes sociais. Ofere' yal�o, em rJôfue dos Ser� dade de Direito da Univer
cendo ô ágape, falou ini-' ventuarios da Jus�iça e o sidade de C�mpinas.
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'Escritório Contábil Barni

Oferecemos -ssrvíço de contabilidade em

geral e assessona especial as micro e peque-
nas empresas., '

Rua Venäncío da SUva Porto, 331 _ Ao lado da

Comer9al Flor!lBnl

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

�RILLO BARRETO DE AZEVEDO

, 'Advogados
Direito Civil _ Críminal j; Comercial

Trabalhista _ Esportivo.

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Do 97 _ Sala 1

Casa de rr.adelra em Três Rios do Norte

Casa de alvenaria, Lot, Pinheiros II

Casa próxima do Posto Marcolla
,

Casa em alvenaria, nova, rua Curt Vasel
'

Casa mista na Epitácio Pessoa; 56

CaSa em alvenàrla Rua Walter Marquardt
Salas na Reinaldo Rau (antigo Dutra)
sara próxima do Zehnder
Casa e bar' em Guararnirim

Ga:pão 500m2, fundos da Marisol
Salas Edifício Chlodini

es. h a I é
--

JMOBlLlAlUA' E \

REPRES�AÇOES LTDA.
I .

aUA Re.Í!Iloldo Rau 61 _ Fanei 72-1390' �72-2321
_ ÇRECI 643-J!

LOCAÇÄO

El'A nosso escrltérlo, verifique outras, oportunidades.

! SESI·Jaraguá do Sul

O Sesl, Departamento
Regional de Santa Catari
na, está selecionando pro
fissionais para trabalha
rem em diversos munlcí

pios. Para Jaraquá do Sul
existem vaqas para enfer
merro (com curso su

penor J, médico' (clínlcc
geral) e: dentista (curso
superior de odontologia),
Informações na Seção de
Recursos Humanos do Se
sl, em Flcrianópolts.

II
I'

,

I'

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR· SCHWEJTZER
Clínica de pequenos e graudes animaiS; cirurgias, vacínações,

raio' x', internamentos, boutique. ,

Rua Jolnvllle, n9 1.178 (em frente ao 'Supermercado Breíthaupt]
,
,rone n·2548 _ Jaragué do Sul _ Santa Catarina,

,

Confeccões Sueli' Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais varlàda coleçio aproveitando
as vantageas do preço e crediário Suell

,

Fábrica e Loja I, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F.'12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
,

Loja 2 'Rua Reinaldo Rau, n° 530 _ F. 72-Z911 '_
Jaraguá do SUI,'_ SC.

FuRGOES, FURGOES JSOTERMItOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo 'Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1077

-,

.

)

Climox Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL,

Jaraguá do Sul, _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Gueramírtm _ Rua 28 de A20Sto, '1.33,( _ F:Jn(' 73-0259

--�"

-r ' ��

LEVE A JARAGUA PARA SUA CASA

jaraguá,'
I Nossos produtos: ''Toalh3s de ri;�esa. Pán:Qs de

Copa, ,Tecidos para Cortinas e Ve3tuiÍria; estão
,

, '

disponíveis no Posto de Vendas sito, a BR. 280,
.

Km 54 - Guaramiriin.

"

JARAGUA FABRIL SA.
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LJF reúne ârbítroseclubes em janeiro.Jec fará amistoso emJS
�

,.".,., .

·A liga Jaraguaense de que. considera a divisão àe contas do exercrcro gó,. na cidade de .Ouro, no Joinville Esporte' clube,
Futebol '. marcou para

.

o importante pois. estimula passado, entrega dos car-. meio Oeste catarinense, para a realização de um

dia ,·19, terça-feira .äs, 20 a melhéria da arbltraqern, nês das mensalidades dos ao empatar sem abertura amistoso elTi Jaraguá I do
horas, em sua sede, UITI tanto nos graduados quan- . alvarás' de funclonamen- de contagem com o' Pe- Sul, no in'ício da tempora-
encontro com o seu qua- tn n.os que' aspiram a ca- to, cuja ,solicitação deve nnarol local, pela terceira da, contra uma' equlpe ou

·

,dro -de árbrltos e repre- tegoria principal. A di're-' dar entrada no Conselho fase do Campeonato" Es.. centra uma seleção local,
seatantes, para discussão toria de árbritos da l.JF, '.

f'egional de Desportos tadual Amador. Neste do- em local e.data a deter-
e .anällse da temporada . será dirigida, a partir des- _ até o final de janeiro. Os mingo -as equipes voltàm • minar. O JEC. s.egundo o

passada e fixação dos .

te ano, por Ego� Erdmann clubes que não renova- a campo, às 16 horas, em seu presidente, estaria
valores das taxas de arbl- Je Wilson Cardoso (Para- I rem terão a Iícença cas- Jaraguá do Sul, onde uma "devendo" um amistoso

traqem, com a. conse- ntr).· sada, ficando impedidos, vitória simples garante a em' Jaraguá, pelo apoio··
· quente .divisão da catego- de disputar campeonatos continuidad.e da equipe incondicional que a torci-

ria'
.iA" 'ficarão os árbi- REUNIÃO COM' eficials, Haverá muito rl- da estrela solitária no Es- .da jartaguaense tem dado

'HdS e bandeiras federa- OS CLUBES
gar no cumprimento des- tadual. .

ao clube, .em 'todos os ja-
dos e na categoria "B" Ainda .neste

.

mês de ja- ta medida.
.

De outra parte, o presl-
.

gas e promoções.
aqueles que não classlfl- neiro deve acontecer as-, BOTA'FOGO 'EMPATA dente da LJF,' Valdemar ,)

.

cados, segundo o presi- sembléia com os clubes E JEC PODE VIR Vieira, está . mantendo Loto II em fevereiro

, dente Wäldemar Vieir�, filiados, para prestação O Bötafogo;' conseguiu contacto com o presiden- A Loto II Com apenas!
\ , um bom resultado' dom in- te Waldomiro Schützler, so dezenas, a ser lançada

.......111 ' pela Caixa Econômica Fe-

.
Parans rleneva sua direcão dia 7 deral, terá seus volantes'

I entregues aos revendedo-
res no dia 26 de feverei-'

.

ro, quando as apostas co

meçam a ser vendidas. O
encerramento serä no dia·

.

4 de março e Ó \ primeiro
'sorteio será na segundá
feira, dia 7, às. 13 horas,'
C9m apuração imediata
dos ganhadores. A Loto
I! pagará cinco prêmios
e terá .

aposta única no
valer de Cz$ .60, 00, com
um sorteio por semana. (

Os
.' acertadores das seis

dezenas
.

sorteadas cha- .

madas sena, receberão o c

prêmio ·principal.

· Jaraguá do Sul· Semana de 16 a, 22/ianeiro/1988

O"'Jp'·"p·····'Tl'·S···
.

"

,'<'0
",'

VíDEO
CLUBE'" E' LOCADORA .

.."-'

� ..,..'

LANÇAMENTOS DA SEMANA
<,

Cahoblanco (aventura)
.

Superstição (terror)
lncubus (terror) ,

Agen'cy - Agência deassasslnos (aventura:
Hallowee,n - II (terror) I

Cacada da Morte (western)
O Próximo Homem (Poíicial)
O Estranho sern nome (western)
Assastnato por Encomenda (Policial)
Por um Caixão Cheio de Dólares' ,

(western)
O Xerife de Rockspriilgs 'Iwestern)

. Conspiração no Vaticano (drarnal
Geada na madrUgada (policial) .

Stick,- um homem' destemido (poliCiai)

CORREIO DO POVO Página 11
---------------------------.-----------------

A Paraná possui uma

das mals bonitas e am-

I pias sedes do interior,
consequlda com o apoio .

dos associados e com o

despreendimeríto da' di
retoria, obra - que, "

es-

I.pera, não' sofra solução
de éontinuidade. "

I função dos -carqos que
� ocupa de' presidente da"
Amevi e Vice-presidente
da Fampesc e em razão,
também, de 'concorrer a

cargo eletivo (vereador)
em novembro próximo"

.

A Sociedade Sport Club
Paraná, da Barra do Ribei
rão 'Grande do Norte, Ne-:
reu Ramos, marcou' para

:

.0 dla 7 de fevereiro a sua
assembléia para eleição
da' nova dlretorlae pres
tação de contas. O presi
dente atual, Paulo Ademir
Horlnanl, à testa da dire
toria desde o surgimento
da comissão provisória
formada para o reerqul
mente da tradicional' so

.cledade - após '. muitos
anos desatlvada, não con
correrá à reeleição, em.

J -

tiiiiilii/JAVEL � .Jaragaá V.,eieBIOS,��a Peças e Serviços Lida.' "

, .'

ESTOQUE' DE vEtCULOS USADOS , I

Plck-up .. .. 87 Azul A
Uno SX .. 86 branca A·
Prêmio S .".. .. '" 85 vermelha A

I

Prêmio S .. 85 azul A
..3elina II .. 84 marrom A
De·1 Hey puro; 84 verde A
Fiat 147 L 81 bege A
ChEwetle .. I.. .. -: . 76 ' branca G
VElCULOS NOVOS PAR A

I

PRONTA ENTREGA
�. Prêmio CS, Uno S, Prêmio S, Plck-Up, Uno CS, Fio

rino, Uno 1.5 R. Todos. OKm/Modelo 88.

R. Exp. João Zapella, 214 Fone 72-1806: J. do Sul

. I

I

ft'ii���"i::'i'!trc" "f;"�;J,;��'"
.;:.:�x,·'

. �r:: � .

.

mels felicidade com··l4Jllllm

. '/

, '
..

"
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As Anotacões de Flávio José
"

.

'.
_. .

I

carreira.

• O PDS,"sol)<a presidência de Errol Kratzer, reú
ne na semana, que 'vem a sua Executiva, Ei para feverei
ro o Diretório será convocado para troca de idéias

.

acerca da cempanha eleitoral de novembro, assim co

mo relacíonar, nomes para concorrer a vereança. Ä �,re
feito, não existe nome em potencial para ir ao "sac-i
fíclo". O dê Errol. no entanto, ganha corpo.

,

• O Tribunal de Contas; do Estado detectou irregu-.·
laridades na .Oâmara de Vereadores de Massaranduba.

.

A "ajuda de custo'; ilegal que vem sendo paga, denun
ciada neste [ornai, deverá ser devolvida com juros e

correção. Mas apesar de irregular e da medida corretl
va do TCE, a "ajuda", segundo informou-se, continua
sendo paga, num flagrante desrespeito à comunidade.
• Um aviso aos futuros candidatos ou pretendentes

a vereança municipal. Cálculos indicam que para "bri-.
gar" por' urna cadeira na Câmara, o candidato vai ter
que desembolsar entre' Cz$ 1 a Cz$ 1,5 milhão,' para
o pagamento do material. combustível e para o assé
dio e as rnordldas ,ql:le vão acontecer.

'

Para prefeito.
por baixo, uns Cz$ 30 milhões, revelou-se, Haja bolso.

• O PMDB de Jar�guá do Sul conflrmou parao
dla 27 de março, a renovação d/o Dlretérlo Muniçjpal.
O nome de Ivo Konell, atual presidente, é .vlsto como
certo para continuar no Ct;lrgo, apesar de concorrer a

prefeito, já quase , Cetto p�ra' receber as chaves da
Prefeitura de Durval Vasei.,

IITERIMOVEIS
,

. lalerlediária de
Imóveis Lida.

I,
.

". IMÓVEIS A VENDA

3 terrenos, cl 450, 427 e 872m2, r. J. Emmelldoerfei"
.

"
l' terreno 30x20m, rua Joinville, frente asfalto,
1 casa alvenaria, 140m2, 2 pisos, px. Baependi
1 ca�a,' alvenaria, 80m2, r. João Planinscheck
1 'casa, alvenaria, nova, 320m2, r. João Píccoli
1 apto" 3, dormitórios -+ dependência, Ed. Gardênia

R. João Píc€oli; 104 - fone 12-2117 - Jaraguá do,Sul

/

/

Trânsito: GN firma convênios com a SSP
Na área de segurança, tura, em converuo com a

está sendo muito sloqla-
'

SEAC, deu início na ter
do o serviço de rádio pa- ça-felra a construção de

-,

trulha, implantada em de- uma quadra polivalente, a \

zembro, ,principalmente segunda. de um total de
na condução do trânsito clnco conveniadas com o

na área central. Em \Gua- . {Governo Federal.
ramlrlrn, informa a asses- Já dia 19, às 19h, Pre�
soria de imprensa, ini- 'feitura e Associação Co-
clou-se esta semana a mercial, Industrlal e Agri-
construção de uma nova cola reúnem-se pára cons

etapa do, parque de ex- tituir a Comissão Cen- '

posições, assim como o tral. Organizadora da 2.�
Jardim de Infância Muni- Feira Agroindustrial, mar-.
clpal, Na comunidade de cada' para o período de
(Poço Grande, com custo �6 ,a 28 de agosto deste·
de Cz$ 350 mil, a Prefei- ano.

.! O eíndlcalísta Luiz Carlos Busana, dlstribulu no- A Prefeitura Ml:lnicipal
ta esta semana, protestando contra a intromissão do de Guaramirlm celebrou

patr0riato:ê da rnunlctpáltdade na vida da entiddae, em na terça-feira, com a Se-

razão da campanha do sindicato dos rnetalúrqlcos de- cretarla de. Segurança PÚ-

sencadéada, <illsciplitümdö o desconto de 1 % sobre a blica, dois convênios. O,
folha de pagamento -dos operárlos em favor (ja entida- primeiro, regulamentando
de, para-rnelhcrla dos movimentos relnvldlcatórios .em o uso de vias públicas
88;

.
,

. munlclpals, obrigando '. a

<. Busana denúncia pressões, diz que o desconto
. municipalidade a fiscali-

foi deliberado- em assembléia e que o sindicato prepa-
zar' I) trânsito sob a [uris-

ra a ccntra-öfenslva. Na nota, :0. sindicalista diz. que diçäo do município e apli-
Durval Vasel e Ivo,Konell temem 'o lancamento do seu car multas por infrações
nome a- prefeito e que se o seu desempenho acompa- cometidas pelos conduto-

nhar o de 1987 a frente da entidade que dirige, sairá res de veículos, de cujo
com chances de vitória.' E promete desdobramentos total 30% : será emprega-

futuros.' do em sinalização de

• Há cli:as passados,' tim diário noticiou que o pre" vias públicas e 'o
.

restan-

feito Durval Vasel estaria cotado para a Secretaria do te no equipamento; re-

Desenvolvimento Comunitário, ocupada hoje por Dani- eqliipamento e manuten-

lo Schmidt. Não há a menor chance disto. acontecer, ção do serviço de fiscali-
diante da situação política peculiar em que esta envol- zação. O outro, convênio
vldo. Décio. Piazera e Orival Vegini, eventuais substitu- transfere a Prefeitura de

tos, por lei.. estão em, reta contrária ao Prefeito. Dai., 'Guaramirim os encarqos
• Nada impede" porém, que em 1989 (entrega o.'. de vistoria' dos veículos,

cargo. dla 1.9 de janeil"O.J, o burgomestre jaragu.aens9 1 qua�do ?a transferêilCi?
ocupe posto destacado no.qoverno do Estado. dada a / ou licenciamento de ver-

estreita ligação, com P. Ivo. Para 90, a grande mata .

é culos automotores.
a campanha! para deputado estadual, ocupando o espa-"

.

ço deAdemar Ouwe,_que, concluído o mandato, vai Malwee na
pendurar as . chuteiras, Não tem interesse. em' fazer

Festa
,

,

Pomerana
As Malhas Malwee S.A.

estão parttclpando da 5.'
. Festa Pomerana, em rea

lizaçâo na Cidade de Po
merode desde o dia 9,
'com um suqestlvo estan

de, prestigiando, assim,
o evento, que está muito
concorrido e com gran
de afluxo de turistas das

, mais diversas ;reg,iões do
País. A Malwee, há quase
doze anos, tem instalada
em Pornerode a sua fábri
ca 2. I

A Armalwee, de outra

:
'

pàrte, .
implantou na praia

de Armação, município de
Penha, dois campings, de
frente para o mar, desti
nados a seus colaborado
res e' dependentes. To-

"talmente equipados e'

'com um' bonito visual,
constituem-se em mais.
um benefício -

q.ue a em

presá coloca a disposi-J
sição dos funcionários.

Estamparia ,e tingimentos,
. Dentro do plano de expansão -da empresa, a Ja

ri!guá Fabril S.A.,:através de sua subsidiária Guara
mirim Acabamentos Têxteis Ltda., à partir deste mês
estará apta a atender servlçosde estampagem, tin
gimento

.

e acabamento de tecidos planos e malhas.
Os interessados poderão obter maiores in.or

mações com os Srs. Frederico ou Krügger através
do fone (0473') 72-0777 ou, se. preferirem, contactá-

.

los pessoalmente à Rua Jorge Czerniewicz, 590 -

Jaraguá do Sul-SC, nc horário comercial.

-

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
'Foi extraviada. uma capanga de

,
Nélson Alexan

drlno (Pizzaria Casarão), com todos os documentos,
talões de .cheque do Banco do Brasil, Bradesco e
Meridional e seus respectivos cartões. Observe bem
a assinatura'

Saem, finalmente, os
. índices do ICM

A Secretaria da Fazen
da do Estado de Santa Ca
tarlna divulgou,' finalmen
te, os índices ofíclals de
retorno do ICM dos rnu

nlclpios catarinenses, que,
'servirão para o cálculo
do tributo que retorna
aos cofres rnunlclpals.
No Vale do ltapocu, todos
tiveram os seus índices
aumentados, com Jaraquá
do Sul, pólo microrregio
nal, detendo -o, 'terceiro
nlaior índice do ,Estado,
superaçlo' apenas' e tão-

somente por Joinville e
Blumeneu.
o índice de Barra Ve�

lha, para este exrcício, é \

0,07722%; Corupá 0,21831,
Guararnlrlm 0,38507; Jara
guá do. Sul 4,06580; Mas-'
.saranduba 0,28243; e'

Schroeder 0,6734%. O
produto, da arrecadação
da primeira quinzena

. de
janeiro, que vai ser, ratea
do no dia .25 próximo, se.
rá calculado, para efeito
de retorno, com os novos
índices.

.

SJNDICATO DOS TRABALHADORES 'NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS
MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL

'

Edital de Convocação
I ' Assembléia Geral Extraordinária

- O pre$idente do Sindicato dos Trab alhadores nas Indústrias Metalúrgicas.
Mec,ânicas e do Material Elétrico de Jar aguá do Sul, convoca· os trabalhadores
da categoria.....xepresentada por �sta Entid ade para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordiná,ria no próxi'l1)o dia 31 de janeiro (domingo) do ano. em curso

em s,ua sede social, a Ru.a J�ão Planins,eheck n.o 157, nesta !Cidade àe. Jaraguá do

S�I, a� 8:30 horas em pnmelr_a cllamada Gom quorum legal, segundo a Legisla
çao vigente ou uma hora apos no mesmo local com qualquer número de pre-
sentes. Para deliberar sobra a. seguime . Ordem do Dia: .

.

1; Bedi�tri?�ição do� cargos d? .Diretoria do �indicato supra timbrado, em
face da destltulçao do Diretor Administrativo desta Entidade em Assembléia Ge-
rál Extraordmária realizada no dia 00 de dezembro de Hi87. .

2. Discussão, ratificação ou retifica ção da cláusula 23.0 dá ConvencãiJ Co
letiva de Trabalho que trata da tdxa"de lortal6cimento do Sindicato ou seja �\e.
versão de 1 % (Um por cento) em favor do Sindicato Profissional. '

,

•

Jaraguá do Sul, 12 de jane.iro de 1888. Luiz Carlos Susana.� Presidenta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




