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Mapa ' GeolQuiç.o
Foi assinado -na ma-

, nhã de ontem, dia 11. con
vênio entre a Prefeitura
� g, Secretaria de' Ciência
e Tecnologia, Minas' e E
nergia, para a elaboração
do mapa geológico de
Jaraguá 'do Sul. objetívan-

, do, com isso, conhecer as

jazidas. existentes e detec
tar os possíveis minérios,
que afredita-se existam
em profusão, O trabalho
deve durar cerca de dez
meses, quando então se

t�iá 'um estudo aprofun
dado a respeito,

Jarau�á

Asfalto \ começa
em março

No- encontro mantido
com o· governaç:lor Pedro
Ivo Campos, . na 'semana

passada, afora questões
políticas e partidárias, o

prefeito Durval Vasel, se-

-cretãrio Ivo Konell e de

putado .Ademar buwe
apressaram reivindicações
'anteriormente formuladas,
como a construção do

quartel da Polícia Militar
para a Companhia PM.
através de mutirão, com a

'

Prefeitura cedendo o ter
reno (10 mil m2) e p mão

de-obra, cabendo (ao Es
tado o material e as ins

talações, O. a�faltamento
da Jaraguá-Pomerode de
Vê iniciar em abril e' no
toca:nte a' nova rodoviária,
'a qual foi solicitada
prioridade, o governador
promefeu .oolaborar des-.
qe que obtenha,emprésUmo
junto ao FAS/CEF. ,�

.

Os ·líderes. solicitaram
ao Governador apoio para
a construção da terceira'
ponte urbapa sobre o rio

Itapocu e receberam' in
formae;ão de que o asfal
tamento dos acessos aos

di,stritos (18 km) deve i

mClar' em março, sendo
qUe a, abertura da licita�

.

çãi:r acontecerá' no. dia 29
'de fevereiró vindouro.

.No próximo -día 22,', sé·
gunda-feíra às 10 horas.:
em dependências da Clu
be Atlético Baependí.: se
rá assínado o contrato pa
ra a construção da ' linha
de 138 KVA entre as

subestações de Joinvtlle
e' Jâraguá do Sul, envol
vendo a Celesc e a Alu
sa S.A., de Sãe) Paul<,>,

. vencedora ,da. concorrên
cia. O ato, seguido de co

-quetel. será
'

patrocinado
pelo Sindicato das Indús
trias Metalúrgicas de Ja
reguä do Sul. Todas as

desapropriações necessä- '

fias para a implantação
qa .nova rede foram feitas
e a previsão é de que até

. dezembro
.

á. obra' esteja
concluída- ','

.

,Às ,

19h30inin de terça
'feira, .em cerimônia que

MATERIAL E 'MERENDA -contarã -com a participa-
A merenda escolar já i�ão das Iíderancas GO-

está chegando as escolas, murritärias, será instalado
para atender neste inicio em Jarazuä do 'Sul o Pro
de ano. As escolas recebe', gramà Nacional do 1.eite,'
bem também material de que, a princípio, atenderä
limpeza e o, material bá- mil famílias de baixa ren

sico, este, exclusivo para 'da com um litro de leite
crianças carentes, de.diário, através d�" Secre
acordo com a coordenado- tarte de Ação Cornunítérta
ra da VCRE, Rosemeire da Presidêncte da Repúblí-
,VaseI. consistindo de 4 ca. O coórdenador esta-

cadernos, 4·1ápis preto, 2' dual da SEAC. Leonardo

,
borrachas, par de conga e -Ouadros Filho esterä pre-
camiseta- sente. As famílias ínteres

sadas e que atendam as

fínalídades do Programa.
deverão cedastrar-se na

/

Divisão de Assistência So
ctal da Prefeinua: na Av
Geti'liiö Vari?'as',

.

('\6 "lado
da, DelegaCia de Polícia

.Jaraguá do Sul·SC. de 20 a 26/fevereiro/1988. ANO 69 Í14} 3.475 .' Cz$ 20,00

mu·nicipaliza :educaçãD a partir ' de,
Com a presença do $- escolas isoladas (1 a a 4a gues. Vila Chartes, Ri-

cretérío da Educação Syl-
'

séries). O convênio obje-,' beirão Molha, Francisco
via -Sniecikovskí. será as- tíva descentralizar o en- 'de Paula: Rio da' Luz Vi
sínado às 8 horas de se- sino de competêncna do tória, Jaraguá :84, Rio

gunda-feíra, dia 22, no E�tado, que passará a; da Luz II, Ricíêri Marcat

gabinete do prefeito Dur- . ser gerido pelo . Municí- to, Rio da Luz I,. Seara, Vi
val Vasel, na presença de pio, cabendo ao Estado" la Lalau, Jaraguä ,9� e

lideranças e demãis 'auto- rio entanto, o pagamento
' Alto Caríbeldí, l'

rídades. o' convênio para a dos professores, as refor- 'VOLTA AS AULAS

munícípalízação dh ensí- mas, ampliações e cons- ': O ano letivo, em todas
no em Jaraguã do Sul.que truções necessárias. Os as redes de ensino, será
a 'princípio atingiré 19 prédios serão passados ao aberto segundá-feirá em

dominio municipal em re- ·Jaragl?-á dó .Sut e região,
gime de comodato. 'onde cerca de ,23 mil
Serão atingidas nesta .alunos de 10 e-2° .graus yo�l

.primelra fase do processo tam aos báncos escolares,'
de municipalização do en- findo o .período de férias.
-�ino as, seguintes escolas O -colorído e "o vozeíro do

.

estaduais: Estrada Garibal- estudante vai Ser nova

di, Angelo Moretti." R�- mente visto e ouvido. As
beirão Cavalo. Caríbaldi. escolas, os professores· e
Ribeirão Manso Alto Ja- diretores, precendendo a

raguá-19. Ribeirão. Rodrâ- abertura do ano.letivo, pro-

'seu,unda
moveram cursos, treina
mentos e o 'planejamento
do ano escolar. A rede es

tadual.:' na última' quínta
feira, día 18, promoveu a
segunda chamada para es

colha de aulas excedentes..

Ca,rnaval melhora nível'. e p'romele' mudanças em 89
•

_.' -. __

o

-

•

O; carnaval de rua' não tarde de terçá-feira foram

tem tradição em Jaraguä conhecidos os resultados,
do Stil, mas aos poucos com o bloco Baíínho ga
vai se firmando', com a nhando o t�tulo mais uma

melhoria dó nível dos blo- vez. Os resultados finals

cos. organização' e' partíci- foram: 1)·Bafinho com 660

pação popular, que sur- .. pontos, 2) BB's de ·I'.u cóm

prendeu durante.' as 610, 3) Sacarolha ., com
.

apresentações de säbado e 550, 4) Em Cima da Ho
. terça-feira, na .rua Reinol- ra com 530 pontos, 5)
dç Rau. Os' blócos, al- pé Quente 'tC:-:-i 470, 6)
'guns deles, .mostraram en- Ki-Kaska com 260 e em

redo próprio e muita a- ; 7) Bloco de Suios, com

nimação, aliado 'ao figuri- '200' pontos. Os dois últi

;no e boa movimenta,-;ão mos' grupos', por ter que
na avenida. O bloco dos brado o regulamento, re

Sujos, com os' rapazes tra- tornando pela avenic'a a

vestidos, levou a descon- pós O' desfile-, perC'eram
tração total. apesar do ch- 300 pontos.
ma de -avacalhação, ca

racterístico do' bloco.
Na noite de sábàdo, o

júri eonvidado pela Secre'
.

taria de Turismo - Ed-
wirfes dà Costa, Helg&
Kelbert; Elomir Stenger','
Flávio 'José Bnlgnago, Ce

lina 'Pereira,. Rosemeire
Vasel e Zigmar Lucht - a

valiou os bl_ocO's ,e na

Ainda no sábado, apre
sentarani�se a Es€ola
de Samba Est:'fêla D'Alva
e o Bloco Estrelinhas do
Mar, de Naveg!lntes. Na

terça-feira, o� blocos vol
taram à Reinaldo Rau, en

cerrando o desfile, com

relativo atra$o;. a Escola
.

de Samba Unidos de São

MOVIMENTO NOS
CLUBES
Apesar da animação, al-I------------'-

guns, dos principais Clu-
bes reclamaram do moo. EXCEPCIONAIS: .

vimento 'e' do
.
caixa. que R"EANALlAÇÁO.DA

deixou de ser engordado. -PENSÃO
·Os concursos de blocos e

.

.fantasias foram atrações à 6 Serviço Regional de
. parte. Np Baependi. Os re- Eçluca::;:ão Especial, infor
.. sultados fariam, pela or" Ol� aos pais ou' responsá-
'dem, BaHnho, BB's de veis petas excepcionais
Itú, Folia em Azul e Bran- _que recebem pensão do
co, Ki-Kàska, Saca:rolhas e Estaºb� para: que compa
Extras rHo Ident!ificados� reçam3,na APAE de Jara-
'No Beira- Rio ganhou .� guá 90 Sul. a fim de pro'
Bafinho, seguido do Folia ceder a reavaliação do

em, Azul e Branco e BB's benefício, 'ffilmidos do
eie Ttu e, no ,Juventus, foi comprovante de renda a

campeão o Bloco Pé Quen- trial'. No dia 24 deverão
te, vice e Em Cima .da comparecer o� pais 'de
Hora e terceiro o BloCà' excepcionais de Jaraguá
Vermelho e Preto. do Sul e no dia 25, os

. de Massaranduba; ,S'ch-
.

Para o carnaval do pró- roeder, Cox:upá e Guarami
ximo ano, existem promes- rim. Na' .ieg�êo são cer-·
sas de inovações, inclusi- ca ?e .90, beneficiados. 'I've côm um' trio elétrico.

João; de Jtajaí.

f�_ruia: c_.Qtra-"
sai' RO' d,ia :22:'

•

"-< .'�'

A -o T A M R �-"cpositõres Cromados
, 1\ .

. /'
Jl Movl111�ntação, Jll�ustrlal.A TODO MOMENTO HÁ_ 3�600 'TEMPESTADES DE, \ÁGUA EJlvI AÇÄO

NO MUNDO E O HOMEM AMPLIA OS SEUS EFEITOS.
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';:.A Dalcelis, que doou
blusões aos pesqutsederes
brasíleíros que. encontram
-se na Antártica, vai pa
trocinar o Concurso Miss

do na presídêncíe Hermes, com Carmesn Borges, tes
Santa Catarina, marcado Raduenz, o Marechal. Em tejando no Salão Paroqul
para 19 de março, na

seguida; será fundado o al, Em Campal, aliás, tro
Proeb .em Blumeneu- Du-

segundo Rotary Club de> cou idade - día 13 Berthol
Tante meia hora. a Dalce- Ja.raguá do SuL do Frankowiak e dia 18,
lis' fará desfile-show, mos- ,.0 Dr. MarIo Sousa, go- Delourdes e Marieie Blu
trando a sua coleção pa- vernador de 'Rotary, Dis- nk- Parabéns a ambos.
ra todo o Estado. trito 465, con,!essou-se re- .. Casamentos: neste día
.. A empresa, após o su-

compensado cmn a cola- 20, na Matriz, às tüh-Ro
cesso do Iançamento das boração que vem recebeu- berto Carlos Gomes - A
sapatilhas, prepara-se para do dos companheiros 'e cl, parecida Dias e 18h - Je
lançar no mercado, numa

o crescimento do Dístríto ão Rogério Segundo - Leo
grande promoção, .sua

Em março, na Capital, a- nice Buccio. Na Barra, 18
linha de tênís esportivos,

.

conteoe o Seminário de horas - Irineu Fischer
que é uma nova mostra 'ln'fGrma,ção Rotária e em Kátia Ersching e às 20h15,
do arrojo de seus dirigen- abril, em Blumenau, a em S. Luiz Gonzaga,. Val-,teso Bola brancá ao Cêlío Conferência Distrital. dir Chiodini - Jraní Mans-
e a Dalva Cristovão, que

.. Urna segunda jaragua- ke.
realmente pensam ·grande ense está na Antártica. A .. Na Igreja Evangéllca
e projetam "Jaraguä, primeira, a bióloga Dra- Centro recebem a bênção
. . �m Corupã. estão sendo

'.Miriam (nascida Pradí] e pelos 50 anos de casamen-
ultímados os_ detalhes pa- agorá, acompanhando a mento. às 18h30, Albrecht
ra a fundação do Rotary .

sétima expedição brasilei- e Alzira Gumz. Na. Co'
Clu�, ,o segu�do clube

.

.de
ra, a jornalista Ioíande murddadeA de lJtapocuzioi

ser:Vlç? da,cidade.A .

dITe-' Msrquardt, qu� trabalha . nho, ,a benção pelos 25
tona Já esta formada, ten-

na Unísmos -em S. Leepol- anos de união matrímonl-

ALEXANDRE B.MANSKE do,' mas cuja família re- .al para Eugênio e Guerta'
side na Barra do Rio Cer- Hass. às f9b30;
ro.' Ela foi repórter do ··A 25a Campanha da
'''Santa''. Fraternidade, com o te-

··0 cupido flechou o a- ma"A Fraternidade e o

migo Heinz Parey, "o ho- Negro"; foi aberta em Ja-:
mem do som de Corupá", ra!:!uá . do Sul. na quarta -

nue casa neste dia 20, às feira de cinzas, pelo Bis-
20h, na Igreja EVélngéllca,

'

/ I

Gente"- & Informações
conhecimento e agradeci
mento .ao "Correio do

-

.

Povo"; pela divulgação
do vestibular unificado da \

Acaíe I
· . A jovem Lucíane' Ca
líssí. de São Carlos,'

,

São
Paulo, trocou 'idade día 3
e em Jaraguá do Sul veio
visitar famílíares e conhe
cer a nova sobrinha Isís,
· . Não esqueça: dia 25,. em
Guaramirím,

.

Chitãozinho
e Xororó, no Ginásio de
Esportes]. Ingressos a ven

'da a Cz$ 350,00.
· . No mais recente íolder .

da Santur. muito boníto
Sch- por sinal, .Jareguä :' do
da Sul I&inalmeinte:, figuro,u.
re- Já não era sem tempo-

Às- -12h45min do
-

dia 04
de, fevereiro, com -3kg 160
e 48 cm, nasceu no Hos
pital e Maternidade São
Jos�, Alexandre Bartel
Manské. filho .do casal

,

João Roberto (Beatriz' Bar
tel) Manske, enchendo de

ifellcid�d'e ;os org·�lhosos
pais e também os avós
'Heinz (Ilge Bauer) Bartel
e Hilberto (l1sa Jurk]
Manske. Fazendo coro as

alegnas; as bisavós
.

Alma
Bartel Modrock., Paula
Zíehlsdorf Bauer, .!
Hilda 'Reck .Jurk e Adele .

i

Hardt Manske, Ao peque-' .:==::=====-=---:::..,-::::-::;:--::;--._;;:,.-:;_;;--==;;:;;.;.''.:;;'::::-.:;-=========:=::-,
no Alexandre e familiares
ós cumprímentos e muita

saúde, bem corno a irmã
zinha Danielle.

Mamãe Coruja.

Seus' filhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o castelo de seu reizinho e

sua prtnceslnha. Enxovais para bebé, roupas in

fanta-Juvenis. perfumes, biJouterl�,. artígos para
presentes.
Rua Barão do lUo Branco t 68 _ Fone 72-0695

Cannõoso
DR. PAULO ALEXANDRE

Mais um [araguaense
conquista a laurél univer-
slt'ário. No· dia 26-02

.

Iorma-se em odontologia! ,

pela Universidäde f�deral'
do Paraná, turma do 20
'semestre' de 1987;- o jo
vem Pàu10 Alexandre dos
Reis Gumz, filho de Os
mar (Madsa dos Reis)
GÜmz. As-'Uh está mar·
cada a missa solene na l

grejá Cristo Rei e a co

lação de grau Cl� 20h, no

auditório da Reitoria. Ao
Dr- Pauli, Alexandre, os'

nossos- parabéns e suces-
c

so.

A ROUPA INFANTIL

A loja ideal para a, moda requintada de
'

seus

pimpolhos.

Avenida Getúlio> Vargas. 97 _: Jaraguá dö Sul

,

eMóveis n'a

MÓ V EI"S

Rua Barão do RIo Branco, 72 _ Fone 72-2487

/

po Dom Honorato Píeze
ra. de Lages, quê veio
fazer a pregação em sua
cidade natal.

.

. -No Cíne Jaraguá neste
sábado às 19h15 e 21h15,
domingo às 14h, 16h30,
19h15 e 21h15 e de se

gunda à quinta-feira, sem

pre, às iOh15, "Os Fantas
mas Trapalhões", o último
filme dOIS conhecidos co

mediantes.
.. Professera Carla
reiner, .Presidente
FERJ, registrando o

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, allanças .

prataria, arUgos .em ouro e tudO- o mals _p�rapreselítes na

,Reloio_ria Avenida-
Marechal' Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

João .Maria
.

e

I�,
o ponto elegante de_vestir bem oSl seus pim
>S. Agora na MarecJ):al Deodoro u19, a sua

','a, sempre com as últimas novidades.

.

Para' todas as .ocasíões, jóias e relógios' da '

,

-L

JÓiAS' ,RELÓGfOS
i' PRESENT�S

i
,

i
I

SEMPRE O MELHOR PRESENTE _

víarechal Floriano 29 _ Fone 72 1911.

. ,

-_ ..--------___.:.--�----�-----

I
I

·-1
,

i
I

. Dr: Valter Germano Hehreus
CIRURGIÃO DEN1\lSTA _ ÇRO-2t!46i
CeI. Procópi� Go��s de OlIveira, 184.,
Föne 72-0209 _ Jaraguá do !::lul

ADVOGADOS

,R'. J. Pereira Oliveira-
Lauro, Pereira

.

Oliveira
"

Clvll Criminal _ Comercial _ Trabalhtstll

,R· Walter Marquardt, :)'56, _ fone (R.es . .) -:-
12-2194

Jaraguá_ do Sut:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chitãozinho' e luroró 8' 6uàramirim

circulatórias, ,

Jarauuá'
o

,do Sul' conta 'com I,oderna, �Unica_-'
- .,.

em' ,doe'nçasespecializada'

.r

No último dia 13' de ca abrangem' O:-<i,iagnósti· isso com apareIhageJQ.' mo-
,

- Janeiro, íníçíou suas ativi· co. e tratam�o, de uma, dema, com .o Doppler UI·,
dades em Jaraguá do Sul, série de doénças que afe· tra Som, Bldlreclon�, que
uma nova

-

cll'nica, especí- tam a população, sendo � permíte ',sem sofrlnlento
'aUzada no diagn6stlco e mals comum entre elas para o paciente) a eonär-"]
tratamento ,

das dõenças\ as variz� responsáveis mação, dlagnósUca.' ','_"
circulatórias- periféricas. por uma, parcela ímportan- Nós hospltais da, elda�
A clíníca tem como médí- te dos casOS! "de afasta· de é' mantido sobreavts.o
cos os: doutores Celso Oro mento do trabalho. Estas, permanente: ,p�ral Q �ten·"
lando storrer da' Sßva.,- além dos problemâs de dímente dos caslos - de ur',

que 'Já atendia nossa 'po· ordem estêtíca., trazesn, se, gência. P.9rtanto" Jar�guá
pulação há '4 ,anos e Dou- não' devidamente tratadas. do Sul dispõe agora d�
glas Faria, Corrêa Anjo , eomplícações; como ülce- um serviço oomileto de
ambos ex-assistentes do ras na perna,' Debites, en- angiologia e (::iru�gia vas-.

Serviço de AJigiologia Cli· tre outra9),' que �etam na cuIar, dand,o tranq:pilida�'
, hlca e' Cirurgia' Vascular, força de trabalho do ln· de à no�sa população e

dirigido pejo' PÍ'0�. Má· dividuo. evitando a necêsSidade de
rio Degol, fundador e

_ ,r�oção para; outros ,ceD'

primeiro :presldente da So· - A clinica' �tá apta a tros..
, eledade'Brasileira de An· tratar todo- o, campo com· ,

giologia e Cirurgia Vaseu· preendldo :pel� ,doenças I A, clinlca 'está localiza·,
lar e o mais renomado el· vasculares, ressàltando as da na ;Rua Coron� Pro·

"

rurgião vasculá� brasitei� tromboses, \f.Ie�te$t eri�l· cópio Gomes de Oliveira
ro no exterior. peJa� doençélS' arteriais e 285, atendendo pelo teJe.'
As' atividades da clini- Untátilcas� con'tan� 'para fone 72·2500. -

.... \:

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pós'graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma, Bronquite' Rinite _ Espirros, Coceiras nos olhos, nariz, OUvidos
e garganta, Tosse, Resfriados constantes, Sinusite alélgica,

Aiergia da pele: Eczemas, urticárias, Irlchações ' cocelrilS ' picadas Je insetos·
feridas na boca,

Alergia a alimentos medicamentos ao sol e ao filO,

Erupções divelsas,

Pleparo de vacillJs Testes Alérgicos,

Rua 7 de Setembro, 525, FOfle (0473) 22 5475
Blurnendu SC

---..-..- ,'

Na, próxíma quinta-feira, aia "25, estarãO"' em dUara�<
mírínia dupla Chitãozinho e Xororö, de grande sueês- ;',

so no r.áaio e na télevísão, acompanhada pela'�da.".
Dé-Ré-Mi.pera real�za,ção de .um show rió Gf:hásl'() de";:

,

Esportes ROdolfo Jahn. a partírdes 20h3Omín; Aipro.:C,::'
moção é' do "Jomal do Valle" e Úata-� de wna·iíttica·:",

apresentàção em toda a região, .sendo ,'qu,e se observa>
'. .

2 uma' excelente aceitação, por parte do pttblico'; :dada a •.
fase de. sucesso que atravessa a carreira da dupla.: Qs

-

ingressos estão gendo vendidos em: toda a região, com '

grande aceit�ção e'procura.
,,. .' .

' �
.

Quem ainda não adquiriu o Seu tngrssso
' ter" de :fã� "

, zê-lo 'Jog.o, sobpena de não conseguir entrada. Chitãri'-:
,zinho e Xororó deverão ínterpretar seus grandes sú,'" ê;

cesses, inclusive algumas eancões crc> ndVo";elép&.":',c. ,.',,1

BaBCDS·altel1m hlrário Bise'UR','
,

As ag�ncias bancárias'de todo ,o· �a:í�' reiliiciarc@,�({ ,

meio dia de quarta-feira de cinzas os seus �xpedleP.t�
"

normais, após o feriado de ,carnayalque ,par�lizou, ta�;'::,
bém todas as repartições. públicas. Na próxima �egun�:

,

da-feira, dia 22, entrará. em funcionamento o novo h�.
rãrto dos bànc9s. Nos .mrinícípíos.do Río de Jimeiro:�:
.de São Paulo e naqueles qqe posuam maís de-250 JnU .:

( habitantes. as ag�ncias baÍlcária� funcionarão d� "l,G,:
I ',-às 16 horas.,

"

"',,. ,
'

"

" ,

'

Nas regiões do Norte e Nordeste, os bences ''Vã<;>: a-,l
brír, a partir. de segunda-feira, das ·8 às ,13 hora�: �oS,�
demaís munícípíos do interior 'do Péiís (Jar�gpá, ,�Q:-M'
e regíão)• o novo horário serädastü às; 1� horas. föt}
outro "lado. todas as demals ínstítuíções fin�éei,i:M '40:
país estão autorizadas-pelo Banco Central a

_

a�ôfa��ijt :

os mesmos horários de íuncíonemento.dos p�c� cÖlil�rciai9�

PROGRAMA 00' LEITE CHEGA,A' JARAGUA. "':,:'
• o.' •

•

,"' .' ., " �,'. " •
-

1_'

Cerca de mil - familías serãO' "beI'lefid4das
.

com o Programa Nacíonal do Leite em Jatagu":do"JSut"
_

Foi _o que ficou acertado com o eoordenador iégio�l da"
Secretaria' Bspecíal de Ação Comunítãría -' Leonardo',_
Quadros Filho. Famílias com. renda 'familiar,até dors '

salários mínimos se habilitam sendo necessãrío .preen-:
eher

.

algumas formalidades como por exemPlo eStat'
em dia com a vacinação, participar de uma reirníão pa;,!'

_
ra recebér instrução e apresen�ar docUinentajÇão ,do'· ,

filho.
'

'

,

A fãmilia beneficiada vai recebe� uma canela., Com: ,

<> tiqlietes jmpres�s p�l� casa' da Moeda,' a qual�dari:
direito a um litro diário de leite. A toordenat:ão ',' dô
Programa em Jaraguá do Sul é -ç1a DiViSão de ASsIStên'::

�_ cia 'Social., '

" .

. '

, CONÇLUlDA A SONDAGEM DA 3' �:,",�:','
À sondage�' do t�rreno onde se_l�calizará 'a terceiia::"

�

pontê'urbana 'sobre � Rló' Itäpocu� nas imediàiÇões' 'de? "

· antigo coméocio G�bba, ligando a EPitácid Pessoa:" cotrt .

a rua Rio de Janeiro, já foi conc�uíd�� 'pe��tiÍld?i�P�.,;
ta forma, o cálculo do custo da, obra, sobre o qual o.�li�,

· nid'pio, através do' Executivo, irá reiVindicar recutsos'
'. em'Brasília, uma vez que· os séculos de vi,ab"Ji4é:i.de téc··

·

nico-financeira já foram. realiz(dos pe�a 'l;Dip'f�a Bra'
I

silêÍTa de Transportes, U!'banos. E O'''pt�priô' Iiiinisti:Q
Pr'isco Vianna, do Urbani.smo. Hab'itação,Je,; DeSenVbl:'
yimento Urbano, já acenou, a! pOssn:�ilidäde de 'àlotái

,

:recursos, qpando da slia visita' àJaraguá dcvsül; em" dê',

'zembro Ultimo."�
'"

"! ;"": ,I '

',"
.

"-

. Serraria,
" ..\ "

;:,1

; 'o" v', I BEHLiNG
," -.

� -

Vendas de madeira em geral e Serviços de
"

'

.1, se�age�
'Co

" '

,i, Rua' Sã<) José na 1.-4� Bairro fara�á '����do
Fone 72.2963 ,:

,

"

, ',-
'

. ;�" ,;,

'�,,/,
I ";I ,�;>'1;, �>. <; .

;,;.;;.-.�.,.i;.�" �f:>':
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_-

,

Silva Salvador. Ela, brasí-

.

.'

-

I NTES 'p I de' Ca'sam�enio's leira, .solteíra, índustríärí-
.. : 'Í!T� .

ANlVERSAR A
-, roe a.as· .

a, natural de Agua Doce,!)Ja �. d.�,- J�r9" .,

-

.

20 MARGOT ADBUA GRUBBA LBHMANN. Oficial do Rb.' neste Estado, domícilíadaJeJ�né� filha Hélio ,(Lin- Fa2;em/ anos h�je:.
"

Jiatro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Es- "� residente na Barra dodauUr,',',),,!. de, Borpa1. .' ·Sra. Odíla Bertoli Moretti, tado de Santa cat&riDa,. Brasil, faz 1!&J:?er que co�patec;eram em Rio Cêrro, neste distrito,
'

� "

Sr. Alfredo Weiller. Sra. Cartório wbindo oi documeD� ex1aados pela leí, a fun de se
filha de João Maria Cae-

DJ. ,�7· ,�e janeiro,
ilh Bernardína de Aguiar Cu- habilitarem J)U'a euar. OI leaumtea:

.

tano de Oliveira e Benu-.
·M�c.elQ �epd<Ille, .nuoS.Are,l>t,J.4es' (Ma. ,Salete ), nua, �m,Guaramirim; r�. Edital 15.931 de 08.02.88. t�<:elão, natural,.,�� Jara- ta Cassiano de Oliveira.MaÁc>�" •

t,
.

Carmem Lima, Marcos! Brun1valdo Ewald e Crístí- gua do Sul, domícílíado e Edital 15.943 de 12.,02.88.Dfa 'c�8 de, j�e.lro. '.

Scheuer Júnior,. Márcia
ane Claudia Müller. residente .em Ri0 .da Luz Luiz Carlos Melech- e Ro-Fãblana" tuha, ; Leonardo -Roch�, Andréa de Barros,
Ele, brasíleíro, solteiro, I, ne�e di��ritQ, filho

.

de géria .Lúcía Lamín,�ri�a) . dos .Santos. . em Blumeneu. "

operäno, natural de Jara- EugenIo Muller e Regma Ele, brasileiro, solteiro.zDia 30 de janeiro Dia 21 de
'

fevereiro
'guá do Sul, domicilia�o .

e Boeder Müller. Ela; bra-' índustríärío natural de Cu-Jeíerson. ijlhÇl Ci�nan,do, ,$1]. .Jeíme. CéI110 Pia�era; residente na Rua Joínvíl- sileíra, solteíre, etürsturei-
_ ntíba, Paranä, domtcíüa'Ma.;;�pa�da)\ iScllnai1' Sra. Diva Clara Schneider,

Ie nesta cidade. filho de rei, natural de .Côrupä, do e residente na Rua Ber-äei� ",
-
-. � .,.,' 'Sr�c Guido- otávio BEort?l� R�nato Ewald 'e Inês, E- neste Estad(); dR�midciliaLda tha Weege,' nesta cidadeDia 02Ad�rle,Y.�reJro, ní. Deise Gomes, . :rvm wald- Ela, brasileira. sol- e residente.em 10 Q uz filho de Tadeus Melech:eDeonice Rubíneía.

,
filha Pedrí." Sr. Mário I Steíndel.

tetra, do lar; natural de- I, neste distrito, 'filha de Donatila Mendes Melech. !Ad�mir (Soníe): Dalcana- Iris Thomsem, Carmem Ul-
Jaraguá -'do Sul, 'domícílí- Adolfo Hílle e Propegía Ela, brasileira, s/olteira,te:' . ..�' .' ler, Cláudia Márcia 'Bar-
ada e' residente na Rua Hille. do lar, natural de Ilhota,Dia 03 de fevereiro,

. Je� ,em Ponta Porão
Sergipe, 124, em Ilha da Edital 15.941 de 11.02.88. neste Estado, domicílíada IJóSiáne; -tiilhâ Izídrö' (Mà-' Dia 22 de tevereím �

Figueira, neste distrito) Sidnei Antonio Soares e, e residente na Rua Bertha
..

ri1f);'-'JÓf6a;�AíiãYPãiiUl, fi- Dr. Alfredo Guenther, Ora, filha de Nivaldo Müller e EU MaI'la Prussek.' Weege, nesta cidade, fi-Ihä"'"JüSé "Càrlos
.

fApareci- Aracy WiU Spínola ( S. Vílma Spézia Müller. I Ele, brasileiro, �olteiro, lha de Laudelino Antôniodâf:Majcner.'.. '.,' 'Paulo), Sra- Mapa de Lo- Edital 15.938 de 09.02.88. eletricista, natural de Vol- Lamín e l\1!ariél. da SilvaDIa'cO' 'd� janeiro' ,"" urdes Krause Peters. Ruth Flavio dos Santós e ..... Ma-
ta, Grande _ Concórdia , Lamín.

,
Sânära' de Fátima,

.

'filha Hoffmann. Paulo Lennert, rin�lde Jaremczuk
neste Estadó, domiciliado Edital 15.944 de 12:02.88.ciImiro� "(Giória)

.'

Menon; Irío João dos Santos, 0- Ele; brasileiro,' solteiro, e residente na Rua Parai- Luiz Carlos Ríbelro e
. E.Alexandre; -mho João Ro- já"io Kisner. montador, natural de São ba -147 em Vila Lenzí. Ienlr Isolde Steinberto

- (Beatriz), Manske.. Dia 2iJ de fevereiro Paulo - Capital, domicilie- nesta cidade, filho de Li- Ele,
.

brasileiro, 'solteiro,Fàbi'ánà 'Kâila. fílha Jai- Sra. Elfriede Strebe Sie- do e residente na Rua Jo-
no Soares Filho ,e Isolde pedreil'o, natural de Ca-�.�a. Tén��ª} Mepz. tert, Srta. Nara Regin� sé Emmendoerfer, 644 " . Soares. Ela, brasileira; sol- p!Ilzal, neste Estado, do-OIá':OS de feverelrö" "

. Beltrqmini, Sr'a. Angelinà nesta cidade, -filho de Jor-
,teira,: ba1coni�ta, natural mieiliado e resi�ente naEéluârdo Antopiõ: ,

'

filho: Pedri' Peters, Sd. Mário ge Pedroso dos .santos e de Rio dos Cedros, neste Rua Santa Catanna, 164,J�sé ::(��. Märl�té)
"

�Mar-- H&ffemann, Sra. Ida 'Maria Benedita' Sanlos .' Est�do domiciliada e re- nesta cidSide, filho de Ma-,'ldeúvlzi.·
".

Muller (Corupá), Sr. Da- Ela:, br'àsileira, �olteira, sident� na Rua /25 de J:�- . r.ia da .Conceição Ribeiro.
,

Dtà 'Ot;"de fevereiro
.

gobeito Soares (Jlle), Ma- secretária. natural de Ja-, Iho-Lateral,
.

39" nesta ci� Ela,' bra.sileira, sölteirq.,,'Maria Caroline, 'filha José ra Anacleto, Silvana ,te- raguá do Sul" domieiliad� .

dâde, _ filha de Mariano cos��reirá, natural
.. d.e. Ja"

.

(Uda) . Wª�n,.�F. Rpd�!g_o. , cil�fl .� fabe,r Luciano, fi-
e residente na, ,Rua Jose 'Prussek e AI,nida Pmssek. 'ragua do Sul. domU::lhadaAlexanêire. ' filho" Raneis- lho ·LUCIO (Ivone)· Macha- Emmendoerfer,

. 644, n�Sta Edital 15.942 de '11.02.88. e residente n� Rua Adol- 'co,)(�o�liL:�aul!n,ó,: ' do. cidade, filha de AlCIdes
Luis Carlos da Silva Sal, fo Püttjer, 252,nesta cida-D.lõ; ,Õ�!,clth"le��elJ'-o. ':.:..' Dia 24 �e fe-�e[eil'o Jaremczu� e Rosalina de và(lor e Eva Cassiano de de, filha de Arno >

SteinJos�>A.�Qll�o.J��bQ. João Sr.. Altair Luclano� An-
Sou�� Jaremczuk.

011velrq e Alvina Martins Stein.
' (lY-f�. Ç;t;istiIi�J'Tti.�(;lacJe.- gela. CéI-i.a Sting��n, Q�a- Edital 15.939 de 10·92.8B. Ele" brasileiro , �lteiro, E p;Ira que che�ue aoD�.. ,q8:, ,,�. l�veJ:e1rO , vo Ma�ms, !:-1ana Klem,

. Mauricio Leitão Rodrigues operário, natural de Rio conheciIil�nto de
� todos,J\nane. Dé.bôra / filh� • 0$- Ir-ene Zapella Borges e e sandra Winter

Grande-Rio Grande do Sul, mandei, passar o presente
.

n(�(An��} -Miiiler;', I,.\l�� Rosenei Aparecida Gret.., Ele, brasileiro, solteiro, dOJiüciliado e residente na Edital;, que,será. publ1çadonil.� Rãçh�l1�., f41ha:OI1mpiQ' ter. quimico tex�l, natu�al de Barra. do Rio Cêrro, n�s- pela Imprensa ellJ Cartó.,(�a. �'é��,� ,aara�f9'� Dia� 2.5 �e ,fev�re1ro
. Rio de Janeu:o -: RIO de

te distrito, filho de Santos rio, onde será tlfixado du-Priscila 'Estelita,filhà Fran- Sr. Octadlio Pedro Ra- J�neiro, domiciliad� e
João Salvador e Nely da ranle 15 dias.ciSC(l, (aogéri�),. �rias< rpos, Sr. Alceu Simas, Sr. 'residente na Rua LUIS Sar-Di.:.09, ,�e, fev�refro',' Dávio Leu, Sra. Olinda ti. em Nereu Ramos.' nesta

-

_� --.-_____,,,--_--:- -;J�ltan�,. fQp.â Iniberto ',,(Lh Silva de Ol.iveir-�,
.

Sr.
.

cidade, filho de Waldirn{il' WeJ}dqr(f;.·Van,_qerlei! Nestor' Pedn, Sr. Lauro. �!J'lgue� 'e. Albertinafilho' �anfredo (Renelda) César Radtke Brqga. ,Sra. Leitão Rodrigues. Ela,Meier. 'Her-t-ha Piske Gosch, Sra. brasileira" sblteir�, au-Dia 11 -dê,levéi'.elto'
'.

,Edit Gerent (Astorga), xiliar de escritórío, ,na-,Rg!l,é!��o; �ilg.o DeQ,Il.ir ,JS<!.- Waldir Maas, Clara Mó- tural de Jaraguá do Sul;leté) ,Mªr-tlJl.�. .'
,.

rettl' Floriani.
.'
Venâncio domiciliada e resJdente naDia 12 'de' !fevereiro, '. .

� Oarem, 'Hor�t__.., EJ'!(línam. Rua Ney' Franco, 463,chãiàhê' 'Fia':qtíri�>�, filha, Dia ,.26 de fevereilo - nesta cidade, fílha de Al-BÔle�láv() .. (�a; f'4ima.) 'Sr. Ge�á�o Campestrini , bertÖ. Winter e EleonoraArndt.
'

'

Srª. Marisa Pavanello Spe- , Wendorff Winter. I,-.......,.._

.

.,..."_,_,. xià, Srta. Ingnd Fischer,' Edital 15.940' de 11.02.88.
• , ,

'-_"{'RECE It., Srtã. Solange DO$ter, Sra. Àrlldo MUller e AdelIta".,; STA.�. Cann�m Slva Schioch'et, HlIle. .Fa,ger. 3� pe9i<;l�, seJldº Sra. Darli d,a Costa ,(Jlle�. �

Ele. brasileiro, solteiro-

�t;:i��,el�:179�':�Q�:'I" C'on' ta'hl"l, Barlll"
' ,

Á�e--Matlas, 'qUe mesmo Escritório
sem .íé seI;á, atendido.
Rezar�com unia vela
acesa e no' 99 dia dei-
�ari\ queimar até o fim·
�blicar no 99 dia·

tgr,adece. L.B..
"

-,

Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e aSsessoria �spe,::ial' às micro e peque-
nas empresas.', .

Rua VenAncio da SUva PortO', 331 _ Ao lado" da
Comercial FlorJalll

'-

.

" '.' De segundas às quintas_feiras '

Ginás,tica -

HORARIOS:"2�s �feirás' das 1-9 às 20 horas. De 3�
às 5�s feiras, das 15h45 às 16h45; 'de.s 17h30 às
18h30 e, das "19 às 20 horas·,

.

. .

Lo�al: sala ao lado do Colégio Holani0 Gonçalves
(Ilha da Figueira). c�� a-p��fessora Rosane :Vera.

,{aia P�r�ira. Iii!! Fºn� 7�.)51 •

ADVOGADA

..

Dra. Aurilene'M. Buzzi
terras - acidentes de transito - in

cobranças. e advocacia em geral.
Rau, -86 -' sala -4' - Fone 72-2111

Questões
.

de
ventárlos -

Rua, ('�inoldo

; Ifi\.••.! \UI
....... -," "_.. ,

.... DesIlachante .Lúeio
"�NTREG� Q!i�os DQ SEU VEICULO. N��. Dlil QUEM UlE OFERE<;" � MIjUIOR

. ,EM ���I�g. A' AUTO ESCOL,A JARAG1:JA - AV. GETUIJO VARGAS, 26 _ FONES: 72-1-261��018 .

AGORA TAMBEM EM FRENTE,AO FORUM.' ,

1····
l

-----

_=-�t__
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--

'-:-,.--�--..._,__.�,�.�.�

:13 fevereiro. Ligo pra' Es·
teves Júnior pra saber
onde e quando posso fa- .

zer o cadastramento. A

p\llssoa que atende diz

que não é 'na Esteves:

Aqui é· só pra pensíonis
tas. O seu caso' é na Heitor

Blum•. no E�reito nos íun

dos do Hotel Bruegmann.
Completo' a ligação do

número que me é dado e

a voz' do outro lado· se

faz ouvír .

o
.

Cadastramento' dos

Vir!

ADVOGADO

Cível .: trabalhista e criminal.

Rua Reinoldo Rau nr. 86, Sala 6. Centro (em cima

do Lo<jio dó Povo) .

.
f .,.,

aposentadas
.. .

J'Y�\:.\.
.

.-�

� Passaqens aéreas . .

(nacionais e intemacionaisl

• I:xcursões aéreas e terrestres ",
_

..1 ,
','" 1_ -..

r-

•
.'

'

.' ;

•

-c;

;Q=�'-"'···JARACiUATURISMO
•

Rese�a rJe hotéis
.

Agência de Viagens',
.' .

•

'

Locações de veículos '. " "
� ,

.

�ua Epitácio ?essoa,464�'F�ne-n :0977�T.x(0474)�41·'.
• Servicos de passaportes ,,_ JARAGUÁ DO SiJl .; SANTA CATARINA "

.

.

'-.

. ; Passagens rodoviárias .; 'f' ,

.

,

. PAGINA .. 0$

O que é um outro pro'
blema que vai custar ser
reconhecido e que' só a
Justrça, como se tem � vís-
to. pode reparar." .

A Constituinte . o' ):I'_..e

vai diz�r a respeítoz .

Como o governo , todos
andam numa nebulosa e

quem suporta todo Q des
caso é o aposentado..

, Até quando .,

----------------�

SENAC
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" P�ÇlNA ,ObJaragná do su; Semana de 20 a 26 de fevereiro de 1988. CORREIO DO, FOVO·,.----�------------�----------------�--------�----��--

'Walter .... lUil� RiheirJJ�-"
� ',..

�
" _- '.- ... . ".' ...

-ADvOGADo

Rua João Marcatto llO 13, sala 305, Fone
Folie 12-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní
Jaraguá dO Sul-SC.,

C' • Escritório· CoatábU Garcia

, ",

CRC-SC sob nl? 0075

. Escr1tas fiscais e contábeis
.

: _ . Imposto' de ,Renda
Registro de Micro-Empresa

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

F·I O r-i an i
»:

EQUIpAMENTos PARA ESCRITÓRIO
Rtla Venando da Silva Porto,' n9 353

';:.; . 'FONE. 72-1492 ';1

, ,

E-DITAL
� '.l "

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial 'de .

Títulos 'da Comarca de Jaragué do Sul. Esta�o de
Santa Catarina. na fotma dll Lei. ete- -

-

_'

. .,. "..

Faz saber á todosquanto �ste' edital virem
que Sé acham neste Cartóríe para protesto -os

títulos centra: ,r

ANTONIO ZACARIAS CORREA - Rua 19, casa,
.

.
. :

29, Vila Nova· NESTA . FLAVIO STAHELIN - Ti-

Ia Vogel - NESTA, - METALÚRGICA Bt REPRES

WAFI, LTDA.- Rua Barão do Rio Branco, 1022 -

.
.

'

NESTA - VALDEMIRO DREwS - Estrada Ribeirão

Alma, sin - NESTA.-

E. como os
.

di,tQS devedores. não, ,oram en
contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimét!ção, fa�, por intermédio do presente edital

.

para que os mesmos compareçam neste Cartório'
na Rua Artur Müller. 78. no prazo ßa Lei. a' fim
de liquidar Q seu débito. ou então dar razão por

,

que llão o faz, sob a pena' de serem. os referidos·
protestados na forma da. Lei. etc.

_

-

IH/Järaguã do -S1:11, 18 de" fevereiro de 1988."

AUREA MPL�R GRUBBA _TabeUã e Ofidal de
Prdt��to de :rítulos.

, .'

Uma Data . Histórica ".� '.', s ; :'

SOCIEDADE " :,l>ESPORTI· ,

VA E" :RÊCRJaATiVA.
AMIZADE

FERDINANDO, pISKEl

'Os Pracínhas da FETh rädícados em Jaraguã do Sul.
estarão reunidos hoje .a partir das 11 horas no Monu
mento a eles,dedicado. para a solenidade alusiva à to-
mada de Monte Castello, pela' Força Expedícíonéria Ficam, convocados
Brasileira. a 21 de fevereiro de 1945, ná Itália. Na opor- todos, os associados desta'
tunidade será Iprestada homenagem aos que tombaram' Sociedade pa:t;fi assembléia
naquela batalha, inclusive Jeraguaenses. . geral Ordinária a reali-
Monte Castelle foi considerado, por justas razões, zar-se nç dia 21 de teve

a vitória do maior: valer moral. conqulstada pela FEH reíro de 1988 às 8 horas em

Depois de quatro assaltos fustrados pela enearniçada lla convocação _ou às 8:30
.

resístêncía da guarnição alemã, a 21 de fevereiro dê 45, horas. em 2a convocação'
numa ação conjunta com a 109 Divisão de Montanha com qualquer 'uúmero de
(norte-emerícana) que atacou - Monte Belvedere e, pos- associados para apreciarem
teriormente o outro baluarte que defendia virtualmente a seguinte ordem do dia:
o Castelo. o Monte della Torracía. á tropa brasíleíra in- Ql -Presta:ção de Con
vestiu pela quarta vez contra o Morro Maldito, como tas do Ano de 1987; 02 -:

era chamado pelos .Pracínhas. -Ao entardecer, a Ban-
.

Eleição do Conselho De-
','

deíra Brasileira foi. finalmente. fincada no topo' do liberativo; 03 - Elesção do
formidável Morro e dali. apesar dos contrateques .ale- Conselho Fiscal; 04 - As-

, � mães-ela não mais saiu. .

'

.suntos Diversos- r

.

Em termos de postção estratégica (defensiva] Monte
Castelo, tinha pouco valer. NQ entanto, lá do alto os
alemães controlavam dia e noite a Rola 64. (coino as
nossas BR�) pela qual eram transportados todos' os
abasttecimentos do V Exército Americano. (ao qual
a FEB pertencia) e do VI II Exército Inglês que' lutava
na frente de Bolonha. Todo material [armas, munições,
alimentos, -etc.) era desembarcado em Lívorno e trens
portanto em grandes comboios ao longo da frente de
batalha. Ao excelente observatório nenhum movi
mento de viaturas na Rota 64 passava despercebido.
Nenhum' comboio, e mesmo viaturas isoladas. deixaram
'de ser violentamente- bombardeados pela terrível artí
olharia alemã, que causou estragos. .medonhos à� tropas
.aliadas que 'Iutavem na .regíão. Nenhum Pràcínha es FERDINANI)O PISKE

quecerä jamais as temidas pontes de Sita e Marano,
onde muttos bravos perderam a vida ou foram grave
mente feridos. quando não mutilados. '.,' ,

� Por si só MçnteCastello não seriá.um objetivo difícil
de conquistar, apesar de sua altitude (mais de 900). A
�1.l� defesa �stava .nos outros dois, morros que 'o la
deíam- E lá do alto os alemães protegiam seu velíoso ob
servatório. multas' vezes, desesperademente, . como º:
correu quando .dos ataques brasileiros; Havia. no Cas
tello.. Casamatas COIÍl, grossas paredes e teto dê con

ereto. capazes de resistirem a' bombas de gra-nde ca�
líbre, inclusive lançadas por : aviões (brasíleíros é a

mericános), e não poucas 'vezes. Algumas' dessas 'for
tificações foram construídas de tal forma que do alto
do Belvedere ou dó Torrada, eles podiam disparar
diretamente para dentro das casamatas com eanhões
anti carro. , que dão tiros raz_p.ntes.' -.

.

Os estrategistas custaram a compreender o recado
dado pela pr.imeir.a patrulha brasileira que quase ehe
gou ao alto do Castello, em novembro de 1944. 'Esses
elementos (do então 6° Regimento de Infentaria), .em
seu relatório deixaram claro que o Castelle

.

seria
_

r índefensével (pelos brestleíros) enquanto os álemãe's'
.

" '

'

estivessem nos outro,s morros;' .

A o senhor ScllII;l,ö-"
Cento e três sordados brasileiros morreram nas cin-

ckel e ao Flávío, ficam re

co bat�lhas: pela conqutsta do Monte Castello. Cen- gis1:rados nossos agrade�
cimen'to!i pelo, espaço atenas de outros foram feridos e mutilados. Ou.t:J:os per-

d ....... nós cedido. que 9gora de-
. eram-::íF' quer sendö aprisionados pelos alemães (o I .

'I
'

que deJIlonstra como esses 'bravos ava�avam sobre
vo ve�o�... ao. JOrDa. com.,

o,Mórro Maldito. apesar do sangue· já derramado-e da, ,a COnVlQ�tO de que outrp.o
frustação dos insucessos, por sinal, coisa normal em �se me hor

.

do �qu� �osqtialquér Exército quer por terem simplesmente de�
Izemo. sem ;e Im.�o �f .

saparecido. Lembre,se que 2:>" níilitares brasileiros fo-
com .8S �vfs e arn'da�oram considerados� desaparecidos. porque não retorna- �e pm .ad na Cl -fl' e,

ram das missões que foram C'qmprit. Os corpos de �aoê?ara aJu ar a engran
DEZ deles foram encontrados depOis guerra terminada: na

ec la� mats. p8!Ia balan'"
,

'çar o core oItália. mas foram sepultado_� como Sqldados Desconhe-· ... .

<eidos.' pois não foi possivel identificá-los. Até hoje �lTam� o bme de c��p�
,

'

o corpo de um desses inesquecíveis' companheiros.
' pen uramos, as c ue·

está sepultado no Cemitério Militar Brasileiro. em Pis-
ras.-

tóia (Jtália), hoje considerado território brasileiro. por
especial deferência do Governo Ital�ano.

_

. HONRA E GLÚlt1A, AOS HERÚIS DE MONTE CAS
TEl.LO _

CONVQCAÇÄO

Jaräg:uá do Sul, 11 de
Fevereiro de . 1988.

'

Udo Voígt - Presidente

.
'

Cobras' &
r,

Lagarios
, '

'Quandp � redigimos ,!o
comentário da, semana pas- '

sada. pensãvaraoa . .estar ,

prestando' um 'serviço, à
- comunidade com as crí-'
tícas 'feitas ao "presidente
do, Síndícato dös Traba-

'

lhadores nas -Indústrías .

<

Metalúrgices, Mecênícas
. e de Material Eléh;ico, .de
Jaragué do Sul, que vem
tumultuando a vida das
empresas com procedi
mentos pouco ortodoxos
Constatameg.agora.que a'

comunídadé não "aceitou
nossas cdticâs como vá
lidas, razão pela qual -a-:

qui as retiramos expon
taneamente, ficando o

dito' por hão ditá.
- I

CORREIO DO POVO
NAS BANCAS
'-

Cz$ 10,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaràguâ do Su,I _ Semana, de 20 a 26 de fevereiro de 1988.=-_,;;",-:-�-,--:-=-_=--=:",,:=-=-=-:���������_::_:__�,CORREIO 00 .l?OVp
Resposta à matéria da coluna "Cobras -e Lagartos" Sul tem" dado à comunída
do Sfemanário "Correio do Povo", edtção de 13 a 19 de :

.trabalhadora desta cí-.
,
de fevereiro de 1988, pág. 06.' dade e da teglão a prova

E, trl·s'te se' h' d t'
-

" de quesíndícate não é pa-
,

"

",
' f :capac O e 'D,a ,rao.· '. '

ra fezer-ünagem Ele peeso-:
as e apoiar, patrão, mas

,

.

(Resposta ao sr, Ferdínando Piske)
.

'pelo eonträrío, para díarí-

. Atr�ves dós anais da ele diga de onde veio' e o' amente brigar com eles.
'

hlst?n� de s�te��a�ão. do que produziu atê, hoje pa-
Não fosse isto não teria

capítalísmo tem ;exlstIdo, ra
, que nos desminta, es-.

o sr. Ferdinando Pil&e a

para que os pattões se te é o nosso desafio!.' I preocupação semanal de
, ,mantenham no pedestal,

, atacar a Entidade e 'o seu
suportados pelo. suor dos A essa geilte que nada atual presidente, subscrí-

trabalhadores, a tal "arís- faz sobra tempo para fa· tor desta. ,Ele faz isto por
, tocracia operária" (nome lar mal dos que trabalham que é na verdade um 'ome
bonito para chamar capa-. e mesmo com o.vento con- nino de recado 9,OS patrões
cho de patrão), que por trãrío remam junto com que merece o. nosso des-'
'recolher algumas. miga- os que querem lutar por prezo. E só estames res-

lhas caídas da mesa deste, melhores días, ESTE pondendo "ao mesmo PÓf..
dão-se ao sórdido e sujo VELHO, CHAVÃO" que entender que este �enhof

papel de 'empçrcalhar o usaremos enquanto per·' ofende à categoria não ao

nome ,de dirigentes operä- durar a exploração, fruto homem que preside o Sin

rios que sequer conhecem. da ganância dos patrões dicato dos Metalúrgicos.
É.a isso que se presta e da híprocísia de seus
Ferdinando Píske, funci- capachos.
onärío da Associação- Co"
"mercíal e Indústrial de
Jaraguê

. dó Sul,
"

Não' gostarla de falar
sobre isso; quê não fosse
necessária a existência de

, Para qu e exístam os, sindicatos, e; que os. 'pode
patrões a diariamente ex-' rosos distribuíssem a ren·

. plorar 'trabalhac)bres e· da que usufruem: Mas co·'

xístem também estas ""pe- mó íssoé' apenas-um sonho'
tças raras", que não são da maioria' do, povo tra

patrões,' tampouco 'traba- balhador. que acalenta
lhadores, felizmente, -fí- mos, lutaremos até- a mar
cando no meio deles co- te a seu lado pará- vê-lo
mo 'Intermediãríosi

.r , ••
a_o realizado-

travessadores,

Ktlki
.

:,1
Confecções

POSTO DE VENDAS JUNTO'A FABRICA
,

.
'

Rua Jolnvllle n� 1400 _ Jaragúá do Sul-Se.

Apevi'
l,

convoca'

P·ara nós.. seguro· nã,o é só garantia 'de riscos
.

-'

SegurJ),'
prestação

", d'e
é
Serviços

Consulte�·.- nos

S:e'"g"u r os "'1.
,

G a r c i a· ,

'

Rua ExpediCionário GUlBerdade da Silva .990, l' udar, Sala_'2
,

,PODe 72-1788 __ Jaraguá do Sul.

PAGIl'.lA, 09

·Posto de Vendas· MarcaHo" ,

-

•• -
C" .-.

-"....,.-::---_.---

. Chapéus, bonés, VIlfIelra.. ca��,: shöi1B�-'�)
_

, bel1lludas e cordas. . ,�#.
�

•••
.... �- ...... - '.?

_ Em frente -á ,fábrlC\!a. _ AIilplo estadoDameDto.:'

s,pezia I, eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

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

Rua .Joãe J�uário Ayroso, P? _ Jaragtiá Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jax:aguil do Sul .... SC.

�---_._-----_ ......_-------._-

•
_ r PERSIANAS. BOX ._ESg. DE ALUMíNIO--""

.- �, R!o!L�!;!U��8C� FONE:ICM73'72.-·. �

.
Persíanas horIZontaiS

,.

e, verucaíe,
,

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

e cercas em alumlmo.
Consulte-nosl Fone' '12-0995

Que ele prepare a pena,
porque- muito assunto ele
terá pera escrever-se sou-.

besse - porque da .nosse
parte não

.

haverá trég:ua
aos que ele tenta com sua

incompetência def.ender: a
classe patronal.O sr, Perdi- '

nando Piske, .não acredi
ta naquilo 'qU€ é a nossa
mola

'-

propulsora, melho
res dias à classe trabalha
doral. Surpresa para nós
'seria o contrário, pois çs

I
abutres da .classe operária

,

É verdade que' _ Jaraguá nunca acreditaram, nisso.
\

"

No tempo dos escravos, do Sul cresceu; mas o' LUIZ CARLOS BUsANA·
há 100 anos, eram con- que defendemos 'é que o Presidente ,do Sindicato

hecrdos como capatazes. fruto deste crescimento dos Metalúrglco,s. .'

extensão do braço do'íse- seja mais democratíca-
nhor" na senzala. Em.Iín-

.

mente distribuído, para
guagem chula (se é que' que os pobres não fiquem
ele conhece este termo) cada 'vez mais pobres', e

conhecemos .os Ferdíaan- que os ricos não 'fiquem
dos Piskes da vida de cada vez mais 'rlcös.
"puJÇaisacoS"'ou "dedo·du�, Ô Sindicato dos 'Meta-

�� I'os".são estes sk:inhores . \,!rsic'úoi ,

ut6ebma 'oouie

� � n_?da produzem, e que Íúrgicos de Jaraguá do

IiSCRITÓRIO' ,JURlDlCP

_". »:

I ,. José Alberto .Barllosa
Alexa·odre Dellagiustina,Barbosa.

ADVOG}I.'I)'O,S-

Rüà João 'Marcatto. nr- 13 ":"�2° andar. Sala 204.

. Fone 72:1869 _, Jara,guá cio Sul
.'O.� ,

'

/
.

, \

CONCESsiONARIA RONDA DA kEGIÄO. CO
MBRCIO .DE �OTÓS,· ASSlst:BNCÍA TßCNICA

,

E BOUTlQUE HONJ;>A.,WAY.

El"ifllUrNESTA HON D Â riA MENEOOm '
.

MOTOS1 E SAlA PILOTANDO A SUAMAQUINA.:
Ruá Adélla FIsCher, 239 (Rodovia BR-.280)"

FoDe 72-2999. _ Jaragmi .do ,��
'

... SC. 'C'

< I.

ELETROLAR
,1;0

•

!

Comerc'ial de, Peças 'ttd.a.
.

'

ASsistÊ<ncia técnica em m,áqutnas <je costur�
tndustrials e domésticas. peças, ace!lsör.lO$ � �gu-

.

lhas em geral. '

.

" .

Ofe:rece também assistênCia ,técnica autorizadá
em a,pair:-Ihos Arno, WaHta, Britânia. B1ack &

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Pame, Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe-'
çai e acessórios.

.
'

,
"

, A Assoeíação dos Pro
íessores e Educadores do
Vale· do ItapoGu- (APE-VI),
está convidando', pais,alu�
noS e.' profos da" r,egião..,

.

para uma� assembléia. :no
dia· 27' de 'fevereirO, às 9,
horas; ná sede do Sindicato
da CoÍlstrw�ão e do Mo·
bHíário, para discutir as

ßuntos referentes a edu�
cação, lia Hill de: nos or- Av. 'Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-2200

ganizarmos na defesa de
nqssas bandeiras, em fun-, � Jaraguá do Sul-se
ção dos ú.ltiJnos aconteci:' . -'__,.,,,.....��---- �...,...-'----------..;._-

m:entos que envolvem a "

educ�ção,' no Estado",
"diz a entiqade,

'

::S U B A
'q

'NA 'nON,DA

I,.

,,>,:',

.,)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jara�á-�do Sul.:..;' Semana dê 20 a 26 de fevereiro de 1988.
.- ... ----�

CORREIO' DO POVO

Desmatamentos causam apreensão' em Massaranduba
o desmatamento de

'

grsndes áreas nos morros

para 0, plantio de pinus e

líottís promovido pela A

groenergêtíca (Tupy) tem

levado as autorídades mu

nicipais de Massaranduba
a preocuparem-se com a

agressão ambiental, cuja
consequência imediata é

a!' dímínuição do volume

de água das vertentes que
abastecem os 'arrozais,
base de economia do mu

nícípio- A denúnfia foi
formulada pelo

:

prefeito
Ze'ferino Kuklinski ao se

cretário Werner Zulauf.
do Desenvolvimento Ur
bano e Meio-Ambiente ,

pedindo a sustação da lí

beração aos projetos e a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
'-

c-Ó N V O C A ç Ã O
,

Pícam convidados os associados da S.E.JOÃO
PESSOA para a Assembléia, G,eral Ordinária a

ser 'realízada no..próximo dia �8.02, com a la con
; vocação às 8:00 horas e a 2a convocação às
� 8:30 horas, na Sede anexa ao Estádio João Lúcio

-

corn 'iP- seguinte ordeÍn do dia:
10_Prestaçã9 de Contas relativo ao exercício dé

1987;
,2°_Ele';ão, da Nova Diretoria para o .ano de 1988;
3"�Assuntos Diversos.

'

Pelo comparecimento antecipamos' nossos a

gradecimentos.

A DIR�TORIA

OPPU'SVíDEO
CLUBE ,E LOCADORA

LANÇÂMENTOS DA SEMANA

Pedro Mico (Drama com Pelé e, Tereza

Rachel).
'

7 vezes mulher (comédia)
, 'rgfp�e$s� ao ,amanhecer' [drama)
'Diab'o no corpo (drama]
�aL4aliias de - verão (romance)
"Made'r a verdade de uma -rnulher (drama)
Katheríns (drama) I ' ,

, A)'qção Mágiciil (avEmfura)
-Amítlville III (férror)

,

Perseguidor Implacável (policial)
S, P Y; S (comédia)

,

Tina 1 urnen Live (show cl Tina Turner)
E mais o grande romance de James,

" --·,·,tlawell .o mesmo autor de Pássaros Feridos

_,
"e Shogun, 9 'grandioso TAl PAN. I

f I

OP�U'S VIDEO CLUBE _

SomelÍt'e lUmes seladös .:...
sínônímo de qualldade.

>',

, ,

críacão de restrições na

venda dê terrenos pelos
agrícúttörés àquela' em
presa, face as' proporções
do problema, que pode
rão, no futuro. comprome
ter toda' a atividade a

grícola ligada 'ao arroz

irrigado.

_
Na, " Con,stituinte
(1)- A aposentadoria _ ain

da permanece 'como as

sunto polêmico no proje
to constitucional, com al

guns" parlamentares con

,f1rontando propostas de
seu cálculo. Parte deseja
que a aposentedorta *ja
retirada da média dos 12
últimos salários ganhos
'pelo trabaíhador- Outro

grupo deseja que o berre-

, íício tome por, base o sa

lário anterior ao mês do

pedido de aposentadoria
formulado pelo, emprega
do.

,'_ x _

(2) O acordo Isobre '

pro
teção ao emprego começa
a sie esboçar, em torno da
emenda do deputadó Lu
ís Roberto Fonte (PMDB!
RS), que garante uma

índenízação compensató
ria em casos de despedida
ímotívada ou se justa cau
sa, estabelecendo-a nas

disposições transitórias.
enquanto a .leí comple
mentai:' não for promulga-
da,' ém 40% do valor do

F_9TS, índependente ,dos
demais direitos do traba-
"lhador..

PÁGINA 10

Informe Paroquial
NOSSA MENSAGEM: "OUVI O >CLAMOR DESTE' PO
VO.. ; CONVERTER·SE E CRER NO EVANG�LHO

,Estamos iniciando � Ouaresma., tempo de conver

são- E estamos. também iniciando a Campanha da' Fra
ternidade. A Campanha deste ano, ]1OS diz 'que Deus
ouve o clamor do povo negro" ínjustíçado durante sé
culos pela escravidão e discriminação. Ao, se realizar
a 25a Campanha da Fraternidade, é importante relem
brar .que o objetivo primordial desta' campanha per
manece o mesmo: a 'nossa adesão a Jesus Cristo, re
novando o compromisso de viver em Iraternídade,
porque este é o sinal mais autêntico do seguimento do
Senhor: "Nisto saberão todos que sois discípulos, > se
vos amardes uns aos outros" (Jo 13, 34). ,I

A cada ano, na Quaresma, a' Igreja, convoca os

cristãos à conversão, que supõe o reencontro com o

mistério central de nossa fé:, Jesus Cristo, Filho de
Deus, deu sua vida por nossa salvação como a maior

expressão do' amor de Deus Pai. Todos são chamados.
a renovar e assumir com novo dinamismo nossa, op
j;ão cristã. Para nós, cristãos, '0 amor aos irmãos, sí-
,nal que comprova a, autenticidade do amor a Deus
(Jo ,4,20), deve expressar-sé na fraternidade das rela;
ções entre as pessoas e dentro de cáda comunidade.

A .mensagem central" do cristianismo é "Amai
vos uns aos outros como eu vos amei" (Jo 15,12). A
Campanha da fraternidade apresenta, cada ano, uma

perspectiva particular dessa mensagem.. -

MISSAS: Sábado, às 19h na Matriz, S. Luiz Gonzaga,
S. Judas Tadeu e S. Prancísco: 18h45 em S. Estevão
e 20h na SS. Trindade. Domingo, às 7, 9 e 19h na

Matriz, 8h na N ..Sra.' do Rosário, 9h ein S. Cristovão
e 9h30 na N. Sra. Aparecida.'

Coluna
_

. E'Yangélica
"Como o Pastor busca, o seu rebanho, no dia em que
encontra ovelhas dispersas, .assím buscarei as minhas
ovelha". Ezequiel 34.12.

, i
I

CtILTOS: No .domingo às 8 e 19h. em português, no

Cehtro. CURSOS: 'De batismo dia- 5 de março às, 15
horas e denoívos. dias 12 e '13 de março,' começando
día 12 às llh. Inscrições ,e informações na secretaria,"
Föne 72-0892. CORAL: Reinício das atividades dia 23
de lIevereiro; às 20 horas. Novos cantores serão bem
vindos.

E I A T

'Reven'dedor

-

Rua Exp. João Zapella, n? 214 _ Fones 721806
e 72 2078 _ Jaraguädo Sul

�-------�------------'-------------- -_,-- --"
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Reloj�aria AVENIDAII

II
II As mais finas IUptães para presentes,

j6ias, relógios, violõeS, troféus, .

'

medalhas e arugOi de pratarla estão \na_
RELOJOARIA AVENIDA

N. Marechal e ... Getúlio V8l'.u

Funilariá .Iaraguâ Ltda.
Cal�a$ e Aquecedor Solar

Rua Pelipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 '

r«;P' "

..

'

.'
CANARINHO

YIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e'�
"

recreação.c A "Canadnbo�r eoloca à s�a dis-'

posição Os modernos e confortáveis ônibus,da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72�1422

Tubos Santal Helena Ltda.�

Tubos: de PCV (eletrbdulos}, Tubos de Concreto,
Tubos de 'Polietileno (mangueira preta).

Fábrfcä.'= Rua Joinvillé, 1016 _ Fone n-urrl-'

&crit6r19: �ua -CeI. Procópio Gomes, 99

F("ile 72-0066 _ J�rag.uá do Sul _ SC

\
. ,

Lanznaster,
:e HORA DE BRILHAR

jÓias,- relógios, alianç-as e

presentes -finos é com a I:ova,

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jar'igut do Stil.

, .

-

r
'

Los 8
. I

,

Fotografias _ .equipamentos de, cine
'

foto _ som e video, '(.'

� Marechal Deodoro 302 Fone 72-0t81

, .

liA História de nossa gente não pode Iiear só na saudade".
O FJ3sado só é importante se o seu tem po foi" bem empregado.

r \
.

CONFIRA i\ HISTÓRIA ...
Barão do lnípocu_

: ..HA 40 ANOS' rugem. As máquinas es', Governo. Municipal e Q
.. Em 1948, Egoh' Ehmke. tavem destinadas pará o ex-Presidente Eugênio ViC
o E.E. da coluna ESPOR" Estado do Maranhão, mas tor Schmöckél às�umia a

TES. do hoje :"mais anti·'não puderam ser desem- liderança da Arena na Cä-
. go", relatava esportes' : barcadas no perto' de.São mara.

J 'Chegará o Dó Pedrei? Sim, Luiz, pela' falta de um guin .. O Pref. Victor Bauer e

tudo indica que o D. Pe- daste' em condições. Des- o Pres, da Arena, Ver'
dro virá domíngo para ma" ta ma:il�lra Ir�toinaram Octacílío Ramos eram re

i� uma 'vez exibir-se em- para o Recife, sem quaís- cebídos em 'audiência pe
gramado de Jaraguã- Será quer providências para lo governador Ivo Silvei
seu adversérío o'Baepen- á sua titilízàçãe : ou pre- ra. acompanhado pelo Se
dí.Faz poucos días que o ál �ervação. Coisas ,'. deste. cretárío da ÃRENA, . Ver.
vi-anil sofreu uma derro- desgovernado Brasil. Orlando Bernardino da'

.

ta por 2 x 1. De São Pau" .. Jogavam' pelo campeo- Silva, .quando foi entre'
-

lo -: Domingo jogaram ,na nato o João Pessoa com gue um-dossier contendo"
capital bandeirante os ví-io Agua Verde, ganhando exposições sobre proble
ce-campeões de 1941, Co' o primeiro .pela contagem mas de natureza política
rinthians

/
de, S. Paulo e de \2 x 1. com a arbitra- - e admínístração. Ivo Silo

Boca Juniors da Argentí- gein de Jorge Erschíng. veíra farta' entrosamento
na. Resultado: empate de Os quadros formaram .da da ARENA. no 92° ano

um,a um. Notícias do Rio" seguinte forma: João. Pes- do munícípío, em julho.
'

Sera iniciada' a construo soa" Jango, Paiva e Ti" - "

.

ção do' Estádio Municipal ão: Bmílio, Elidia e Zico; .. ,HA 15 ANÖ,S
no Rio .coníorme sa.bé·se Marreco, Adolfo, Célio, j '..Em 1913,_ a Liga Jara-
devérâ ser o:maior ao Osvaldinho 'e EU. Agua' guaense de Desportos
mundo. Trabalharão 1.000 Verde" Tícó, Meyer e legiá a' nova diretoria
operários, dia e noite, po- Schuenka: 100dar,j Bola, Preso Mário Vitória Ras
is o campeonato mundial Liba; .Guedes, 'Bagé, BOT1 sweiler; Viée /

_ Wilson
será em 1950. Nada atra- ba, Lolí e Santos. Na pre- Fernando Dornbusch; Se
.sarã a grande obra do so- liminar á equipe de 'Às- cretãrío Max Fiédler Pí
nhado Estádio, Em 'Ma"' pírantes do Jk>ão Pessoa lho e Tes. Osmar Kanz

.fra . No jogo em Mafra, abateu de maneira categó· ler. Para o Conselho Fis
na disputa, do campeonato rica a do Agua Verde pe- cal eram eleitos como e-

estadual o Operário ven- lo escore de 2 x O.
' fetivos os srs. dr. 'Guido_

ceu o América. de Joinvil- ....HA 20, ANOS Fernando Fischer, Durval
le, por 3 a 1 tentos". : .Bm 1968, o Seleto Espor· Vasel e João Lli�iô da
No dia 19 de fevereiro te CLube, de Guaramirim Costa�. I

de 1948 dava-se a arre" elegia -a súa -nova diretó· ·.A ACIJ r�unia as for·

mat(i\ção, "por quem maiS: ria: Preso de Honra . Ar- ças vivas da cidade, para
der o mair lance oferecer noldo Bylaardt Jr.; Pres. debater o assunto Iiggdo
".os bens imóveis arreca· Salim' José Deqúech; Vice ao asfaltamento do trecho
dados do falecido QUa' Dr. José Constâncio de da .sC�32 . Jaraguá do Sul"
Rumor, que se, achavam. Albuquerque; Secr. . Re' Guaramirim, que não saiu
sob a guardá do Curador; nato CarvalhQ;' 2° \Secr. e que, em fins de dezem"
sr. Afonso Buhr, a saber: -Frederico Guenther; Tes. bro de 1,972 a' verba cor-I
1 terreno situado fazendo Dicesar Oscar Leandro '; rdponderlte foi c.an'cela·
frente para a estrada que 2° Tes. João Eichinger -

e da. ou melhor, foi trans"

vai para Hansa (atual rua Orador . dr. Gerson B. ferida ,para dar refo]Íço '-

Bpit. Pessoa, c/40 ms· ,tra' Ferreira. a verbas que acabé�.ram be'
vessão dos fundos com· .Também a A AB.a.' ti· neficiando a pavimen"
o rio IÚ1POCU, umá' casa nha novo Corpo Direcio- tação' de outras estradas.
de residência e um galpão, nal: Preso Célio Gascho ; O próprio dep. Octacílio

construção em madêirq , Vice Harry Otto Butzke; Ramos,- ein contato com o,

tudo avaliado em' Cr$ 23. Dir. Tes. 'Alceu Çolin; pir Govérnador no, trato de
. ,500,00. I' Secr. Jósé G de Oliveira; problemas administ:rati·

...HA 30 ANOS Oiro Social e Cultural . vos, çonseguiu de Colam·
. ,Em 1958, o Brasil ,era: Adolar JarÍc Dir. Dep. bo Machado Salles' o em·

considerado a Terra da Esportiyo . �i.QIT'ar Bp'n' penha da palavra de que

Fartura. O Brasil era en- no Lucht e Dir. Bibliotecá- não seriám implantada�
tão o único paísl no I!!undo rio " Armínio Fischer. novas estradas. mas do

onde o funcionalismo fe- .. A Câmara- (Ie Vereado' asfaltamento das rodoviaS'

.Q.ßr�l absorvia, co'IIlO ven- res de Járaguá elegia a já implantadas.
cimentos, 90010 das rendas nova Mêsa, através de" ·Frei Auré1ió Stulzer ti·

federais. Esta constata(j:ão, sucessivas ,votações, ele· nha pronto o livro '. -fobie

fê'la o Prof. Alvaro Por" gendo Presidente'o Ver. Jaragúffi. '" O PRIMEIRO
to Moitinho durante o João Lúcio da Costà, Vi- LIVRO DO JARAGUÁ e

.congresso industrial nQ ée Presidente o Vêt�H�h.!! faltavam,' _:. recur.,os( para
Rio de Janeiro. Gerhard Mayer. 1° SéCre' cu�1:ear a slta impressão .

. . Not�'éias do porto do Re� tário O VereÀdor Sig6tf. Su"rgiu, então, o artigo
,

cife denunciavam o aban·, Schuenke e �o Secret-ári'o VA1\10S AJUDAR FREI

don.o em que, se encontra- 9 Ver. I?olcítdio Meneli. 'I, 1\�ELlO, _vendendo an"
"

yam há mais de 4 me�s: Pela afinidade quê lin�'!t;�t.�,dam�nte ,a edl�ão e,

. 4, locol,llotivas Diesel, ex� com D Prefeito MuniCi��� .

ruf consegUlr o dmhei'

p�stas às'intempe:ies, sem 'yictor, Bé;lUer, era.�ondJ.l" :0 pa!a conta! a históri�
qualquer proteçao, em zldo o V-er. OctaclllO Pe' lmpressa em hvro. E às-

estado a(iiàn:tado "de fer-' dTO Ramos pára Líder do dm aconteceu! ,

_'\
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dignidade,
-

acima ludo

I,

I

Senhores diretores, que com sorrisos
.

a�gos( e��. trilhai um caminho já,
trocastes VO$So -cargo

.

e- condídoá em rostos 'enve- pronto'. ':e necessário en

.letivo. por um "cargo de Ihecídos pelo medo?' . O centrar; a dlgnldadé per-
. confiança" no governo, governador resolveu. ac�- dída, e isso se torna tar�
agora pe:rguntamo..§/ sobre bar com a presença .ínco- Ia cada vez mais penosa
o discurso' que tem fluído moda -de. muitos de vos- ·e· comprida se vos sen-

. de . vossas práticas educa- sos colegas. A mão do. go- .tírdes impotentes agora..
tívas: - Que ausências têm vemo repressor. paira ·so- Existe uma saída digna
sido choradas e celebra- bre eles. - SEREIS SOLl- dentro de cada um. de
daS?' - Que horízontes u- DARlOS? vós. Os que vos fizeram

;Íq,pi�os têm sido -propos-
.

O patrão contra-ataca diretores não podem se
,

tos?
'.

, e vós cruzais os braços. -envergonher- Não conce-

Se 'a pessoa não estí- Quando o patrão humilha dais ao governo poderes.
ver disposta a' defender- o empregado é· justo que ilímitados . pera vos íntí
se contra os abusos ,'do ele 'se .recuse a·· cooperar :tp;idar e 'vos prender ca-

. poder, a liberdade' está e quem não coopera em da vez maís- SC!I�S úteis e

condenada. - "Prísíoneíro. favor do eutoríterísmo é por, .ísso- usades pelo po
dize-me, quem foí que chamado' "íncompetênte". der que :já '.emppbreceu
fez esta

.

inquebrantável Senhores diretores,' não milhares e vos empobre
corrente que te prende ,empresteis vosso corpo, cerá

-

ainda mais.
Fui eu, disse o prísíonei- vossa mente e vossa ca- Aceitar a índícação pa
ro, quem forjoú com cuí- paçídade para- a penetra- ra

.

o cargo é. trair aque
dado esta corre:p.te"..

.

. 'ção da injustiça. ·Sois. edu- les que depesítaram os

A liberdade. dá.' cala-' eadóres. Não.
'

.. vos deixeis. seus votos, num processo ,

[rios... soiã vossos pró- manípuler.: dirigir .;vossas legal e legítif!lq de subs

prtos carcereíros
.

quandO. idéias; não. podeís .t�air i- tancial respaldo j�to à

\aceitais o jogo' do' poder. deaís por -tão pouco: Sa- comunidade Catannense-
- Como aceítaís o - jogo bemos que' é maís. 'Iácil (APEVI - Jaraguá do Sul). .

-
.

'

..

'

'.
.'-

.

,,' .-.----

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

-__"..........._

Clímex Magazine.
r. 'I

TUDO PARA NOryAS .

. ,\

MQDA MASCULINA _ "FEMININA E-INFÄNTIL.

.....
. . - _,.

Jar�guá do Sul _ Av .. Mare_chal Deodoro 260 Fone 7,2-0968

Guaramirlm _ Rua 28 de A29sto, 1 ;334 _ F:J.Í\(' 73-U259

.I
I

!
! .

Die'Redaktion
EIN BRIEF AUS SÃO PAULO (5; Frebruar 1988) I
•.. ín den letzten

.

Nummern des Correio do Povo sah
ich zu meiner Freude wieder eine "Deutsche Bcke".
In Erinnerung an unsere- fruehere gute Zusamme

narbeit sende ich einliegend wieder ein Gedicht "Keí
ne .Antwort" ín der Hoffnung, dass es fuer die "Deuts
ehe

.

Ecke" in einer der naechsten Nummern geeignet
ist. '" .

Mit : allen gútén "Wuenschen und herzlíchea Gruss .

Ihr Rudolf Hirschfeld.
KEINE ANTWORT

Ich las es 'heut im Tageblatt; .'
Das man den Krieg begonnen hat,

-

"Siezieh'n mit Bomben und- Raketen
Und wollen alles Leben toeten .' /

xxxx�xx
Vernichtet wird ein jeder Ort,
Was gruen' und bluehend war, verdorrt,
Zersteert wird Acker, Hof und Herde.
Zurueck bleibt die -:-verbrannte E.rde.

x x x x � x' x
Du fragst: warum, weshalb, wozu?
Auf eine Antwort wartest du ?
Dur �Dummkopf, stelle keine Fragen,
Kein Gott kann die die Antwort sagen.

x x x x jc x x
_

RudoU ·H1rschfeld,."S. Paulo

« Deulsche Ecke ))

LEITWORT: ''WIR SCHREIBEN E'IN WENIG IN
DEUTSCH,DAMIT 'DIE ERE'RBTE MUTTERSPRA-'
CHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAETI"

(
-

'.

I
I

'- ','

" D.r. AUevk 1.-' Fogaça Júnior
Dra� Osvalina Vargas' 'Rodrigues

ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova 102 ..., Fone 72-0498
Jaraguá do' Sul-ªC

------

"

INTERIM'OVEIS'
Intetmedtária de
IlÍIóveis . Ltda� .

IMÓVEIS A VENDA
_ 1 easa em a!_venarla, 110m2, rua Adolfo Zle

mann.

_ '1 casa, ein alvenaria; 130m2, rua Padre Aloisio .

(parte financiada).
' ..

'.
.

'.
.

_ 1 terteno .com 371m2, rua Tlíoinaz F..de' Góes
(px. APAE)•.

_ f terreno com 900m2, Jaraguá E�querdo, px-
.Arg!;

Témos . apartamentos em construção podendo ser
financiados pela CEPo

.,..
.

.

"

R. JQão PícC!:oli, 104 - fone 12.-211� -·Jaraguá do Sul'

o MELHOR EM CARROS USADOS DA PRAÇA :e NA'MORETTI, JORDAN

Chevette SL 1.6 __ Cinza
Moto Honda .xt 250 ., Vermelha
Voyage LS .: Branco
Gol S .,;_ Branco
Escort _ Branco
Passat LS .,. Bege

. Chevette L _ Bége

) .

,

DeI Rey Ghia. _ azul met.
Del Rey GL _ Dourado

.

Del Re�' Belina GLX _ Verde
..

Del Rey Belína L _ Do�rado
Corcel Belína L _ Azul' Met.
CorcellI Luxo _ Branco

- Corcel -II _ Branco

1986
1983
1981
1986
1983
1983
1981

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

..

-

";
�

1986
1985
1981 �

1984
1984
1982
1983'

"

,Av.. Mal. Deodoro, nO _158 _ Jaraguá do Sul/SC. Fon. 12-1111, 72-1995 e 72-2614
I

»Ó, ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá, vai .Adulto, "em Dois. ,foques
Foi hindada .

a Acade
mia Jaraguaense de .Ka
ratê, cujos treip.ament�
acontecem às .terças

.

li!

quintas, feiras,· da!�! 19 às
21": horas, no Botafogo,
Barra do Rio Cerro. Nes
te domingo, dia 21, às 9h •

o' karateca Renato Silva,
faixa preta, segundo Dan,
fará demonstração de Ka
ratê e defesa pessoal, na

Armalwee.
.

A A�socia;ção Recréa
tíva Malwee abre rieste
dia 20, o I Torneíö-Aber
to de Bocha, cuja conclu
são dar-se-á nos dias 27 e

28. Ó valer da "inscrição
� Cz$ 2.000,00, tendo co

mo prêmios novilhos e

porcos. Para março, o I
Torneio Aberto de Fute
bol de Salão e' I Torneio
de Volibol Veterano. I
Neste sábado dia 20 na

Arweg, acontece uni qua
drangular de handebol
masculíno, envolvendo
Weg e'Martsol, campeã e

vice dá Oliseja ein 87 e,

Consul 'e Elnbràco,' .

cam
peã e

.

vice da Olimpíada
Sesiana. de Joínvllle, no

ano 'pà.ssado.
D. PEDRO ViRA O quadrangular promete
CLUBE .sOCIAL uma boa. movimentação.

.

A tradícíonal Sociedade O Congresso Técnico

E-sportiva b. Pedro II, de
.

d? 19a. JECA que reuni

Corupã, que possuía, ou-
ra 49 AABBs" está mar

trora. forte equípe de fu- cada para o dia 27 de fe

tebol,"'sua principal ativi- ve�eiro.!/ I O Departa
dade. está alterando os es-

mento de Arbitres da Liga
tatutos " sociais para im- Jaregueensc "'de Futebol

plantar uma moderna se- reúne o, quadro às lSh

.de, no mesma local da a-
def,+e sábado: I I /-O Bae

tua}, "Corá a venda de títu- peridi inicia: no dia 23,

los Patrirfi�niais que,. 'a növo G:urso de' hata;çâo.
principio, serão colocados Inscrição a 'Cz$ '500,0{), na

cinquenta:
/

I
fecretaria.

O salão antigo serL dé-' ...Waldir Giese jai es.iá no

molido dentro' das proxi-
comando do atIetismo dê· �

..

mas semanas a" Jaragua ,do Sul, onde atu-
.

� , Sjlm que
publicada a alteração es-

ara como técnico e al1éta .

. tah.ttária no Diário Oficial
Uma empresa local, está

do Estado, para que uma
tentando trazer de volta

seqe nova seja construí-
uma aUetà "de nível inter-

.da e na' parte inferior nacional, liormada aqui,
.

t 'd
" que reClama fälta de pairo-C.·OD.8 rm os vestuaFios

baF, "anitários entre ou-
cinio onde Se encontra,

',has dependências destj.-
mas pediu umá fábula.

'

nadas ao futeboÍ. O ante- Aguardaremos.

projeto da nova sede do
D, )Pedro I I foi solicifado
junto a Ofício-Arquite
tura' e Engenharia, de Flo-
rianopolis. I \

se�·i,ar '-' Es�tadual
'

--,de
.. ,. ,U'ulão

�--------------------------�--.....----------

Confirmado. Jaraguä do do Sul, como �ede,·' onde

Sul 'vai sedíar o Campeo- disputava a preferência
nato Estadual de Bolão

'.

com Brusque. A Socieda
Masculirro Adulto' (bola de- Vieirense esteve repre-
16 cm), tendo como sedes sentada pelos bolonistas
de chaves a Sociedade Vi- . Jaime Blank e Antonio
eirense

.

e C.ABaependi. Berns.
Caberá ao Vieirense pro- O Campeonato Estadual
'mover o Campeonato,' em de Bolão vai acontecer

conjunto com a Federação nos dias 29 e :)0 de abril
Catarinense de Bocha e elo de maio. com 16 clu-.
Bolão e. neste sentido, te- bes participantes, cÍe todo
ve a confirmação do se- o Estado, divididos em

díamento do certame na duas chav�s, que jogarão.
noite de segunda-feira, em respectivamente; na Viei
Bltimenàu, quando o sor- rense e Baependí. O con

teia determinou 'Jaraguá 'gresso técnico está marca-

Kohlbaeh patrocina Góes· e Kist
gar entre os melhores da
tênis Mundial Júlio Góes
é paulista, 16Sa lugar no

rankíng mundieã; esteve
em terceiro lugar no ran
king nacional no ano pas
sado e entre OIS seus títu
los exibe a conquista de
ter sido quatro vezes

-

o

campeão do Circuito Sa
télite Internacional.

Os tenistas Júlio Góes
e' César Kist assinaram
no dia 11 passado, contra

to de patrocínio com o

diretor. administrative da
Kohlbach S.A, Wils'on
Kohlbach. passando

'

a

partir de agora ·a jogar
com a camiseta da empre
sa. O patrocínio, segundo
Bibe, se enquadra ríentro
da filosofia da Kohlbach
de incentivar o esporte A primeira competição
brasileiro. Para os tenís- que Júlio Góes e César
ta�,éste patrocínio \epre-:, 'Kíst participarão já C9m

senta mais um motivo de a camiseta Kohlbach está

,entusiasmo Pi'lra a ·tempo-.. com inicio marcado para
rada de 88. que promete' o 'próximo día 22. Trata

ser excelente em número se do Circuito Vat 69, uma
. de torneios internacionaís. competição considerada'
,

César Kist é gaúcho e bastante dura e difícil, u"

entre os títulos
r

que já ma, vez que tem duração
conquistou exibe o de .

de um mêse 1't5 Inscritos.
campeão no ano passado Na primeira semana

. do

dos torneios do' Porto, Vat 69,as partidas . serão
.

Lisboa e' Ma.sters do Cir- fealizadas no Tênis' Clube
cuito de Portugal. Quinto de Santqs,' ocorrendo de

colocado no 1'anking na- pois em quadras de clubes
danaI em 1987; atualmen- de campinas, ,Ribeirão
te César está em 2050 "lu- Preto e São Paulo. I

Sesi divulga

fiano, com a posse
I ,

novos dirigentes.·

No período de março a

" julho, estão previstos o

i
.

Torneio de 'Pesca, Jogos
! de "Salão classilficatórios

pará 0S, Jagas de Integra"
t;::ão Se�iana, em Rio Ne-

do para o dia 28 de abril
e o des'file de abertura .na

manhã do dia 29, no sa

Ião de
.

festas da Viéiren-
se.

,

No ano passado, em La

ges, o Clube de Bolão 81.
. representando ii Socieda
de Vieirense, obteve o

quinto lugar' no Campeo
nato. O clube campeão-

ab.ril .

terá presença garantida'
na Taça Independência de
Bolão, 'no Paraná. E para
coroar de êxito o certa

me, ·foram iniciados' es_ta
semana os preparativos',
objetivando a perfeita or

ganização, o que sempre.
em todos os grandas e

ventos, Jaraguã do Sul
primou; I

Bicicross, -as pro�as�. da: temporada'
Durante reuníão havida

em Jaraguä do Sul, no

Centro de Atividades do
Sesí. a Federação Catarí
nense de Ciclismo definiu

.

o calendário do bicicross
para a temporada, i que
inicia no dia 23 de marco,
com a primeira etapa' do
Campeonato Catai ínense,
no Breicross Center Clube,
em São José. O bícícross
é um departamento vin
culado a- FCC e, integren
do a comissão técnica es

tá Valdir Moretti. da e

quipe CoriÍlthians-Dalce
Iis de . Jaraguã do Sul,

responsável pela ascenção
de-ste esporte na éid&de.
O calendário. tem ainda

as seguintes provas'; 231
04 - segunda- etapa. do Es
tadual. em Lages; 091 S -

terceira etapa do Estadu
al. em Brusque: 18/6 -'

quarta etapa do Estadual"
em- Timbó-- 09-7- quínta
etapa do Estadual, em Ja

raguá do Sul";12 e 13/8,
Mundial IBMXF,no' Chile:
19,20 e 2118 Mundiai na .

Éélgka; 24/9·
.

Grahde
Prêmiö, Cidade 'de Lag.es;
e8 e 091 10 • Qllinto Tor-

a programação' esportiva

o Sesi vai desenvolver e-

. ventos culturais, para,
em junho, promover_ o Fes
tival de Música Serfaneia
(com a fase dasslficató
ria nos bairros) e, ainda,

apresentél;-;:�a da Banda
Musical e outros.

dos:

Em julho, dia 03, prova
rústica comemorativa ao

"Dia do Sesi' / e naquele I

mês, também'- haverá festa

iunina e Jogos' da Integra
ção Sesiana e ).Il R�o Ne�

grinho; nos dias 27 e 28
de agosto, Campeonato.
Estadual de Xadrp.7.: e em

retembro, cOIDPeticã.o d�

célnoagem e término da'

fase é1assificatória para.

a 7a• Oliseja. A Olimpíada
Sesisma' Jaragu'aense vai
acontecer no decorrer' 0(')'
mês de ou.tubro. Em no

vembro. dias 5 e 6. Olim
píada Régional em' Jara
guá do Sul 'e dias 26 e 27,
Olimpíada Estadual.. em

Blumenau. Finalmente em

dezembro, a. proli':rà.ma�iío
prevê gincana, :promoção
"Viva o Natal" e Colônia
de ""Férias.

Segundo o coordenador
do SeEi Leonidas Nora e

o encarregado de eSpor
tes Hercí[io :(\1endonça da
Rosa, durante. o decoúer
do ano .serão realizadas'
Ruas de Lazer nos bairros
da cidade e paralelamente,.
a programarão, serão In
troduzidas outras ativida
d€s a:rtís1ieas, culturais Oll

sociais, além ela fnau�Hra
ção qo Centro Esportivo.

neio Sul-Brasileiro em

Santa Cruz do = Sul (RS);
29 e 30/10 - Sexto Cam

peonato
. Brasileiro, em

São Paulo; 19/11 - final
do Estadual para pilotos
não federados em São
José e 20/11 - encerramen

to da temporada para pi
lotos federados, em S.José,
no Shopping Center Ita

guaçu. I

O Corinthians/Dalcelís,
de-Jaraguä do Sul, jácon-·
firmou partícípscão no

calendário oficial do de
partamento, de bícícross'
da Federação.

,AGlNÁ, .3

o centro de Atividades grinho e, o 'início dos

qo Sesi de Jaraguá do Sul campeonatos flassi'ficató
-Séjçãa de Lazer Esporti' rios para a' 'ta. Olimp:lada
vo,condu.iu a program�-

. Sesianél (OLISEJA). No

ção a ser cumprida duran- dia 23 de maio, comemo

te o ano, ligada as ativi- rando o Dia da Indústria,
dades e�portivas, sacia

i�, culturais e de lazer,

·oferecendo -opções para
todas as faixas etárias.
Tendo como meta atingir
o maior numero possível
de

.

usuários e dependen
tes, a programação pre
vê para',o dia 22 de feve
reiro. segu,nda-feira, às

19h:;'O miri, reunião do

Conselho Despmtivo Se-

Faça ou. ren�ve a sua·

assinatUra do
._l/Correio do Povo"
Você é especial para nós.

Salonismo feminino: a.s. finalistas
. .

Panteras e Panterinhas, cidirão o título no prOXl
tder e vice-líder do' 10 mo dia 2't, assim Como o

Torneio de Futebol de Sa- terceiro lugar.
Ião Feminino 1988, da m· No dia 10, péla .segunda
visão Municipal ESP9rtes, rodada, SER- Pontes o x S
se defrontam às lSh30min Panteras e Hermácia 1 xl
deste sá�ado dia 20,' no Panterinha�. O tftuJo,pe-;
GiI).ásiO Artur Müller' e 'lo visto'"ficarã entre Pante
às 16h jogàm Hermácia XI ra,s e Pántei-inhas" equi
SER Pontes. Destes iogas pes de melhores canipah�
sairão aE} equipes que de- has, até aqui. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is- 1II,IaCies de Fláv,io José 'Colcluída :Iais da "lIi'ela'de das obras do "Lar das flores'
_;

,

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

.

-___"---�-----------""'----:'"-.----_". A maior obra de cunho de e assoeíadoss às doa- A entidade buscando·t Jaraguâ dO' Sul, cada vez meís, aprQxJ��'se .�a �n' -, social de Jaraguá do Sul ções até dezembro im' novas fontes de recursos,-

terttca. Duas. -jaraguaenses, - em mi�são. üfl�lal, J� plsa',' cóntínua �!lefido erguida; O'
, 'portaram em Cz$ 1-2 mí- 'eLlcaminhou no ano passa

ram no continente geladO' e blusões aqui fa?flCadO's prédio de 4.340m2 da As- lhões, excluída a doação . do pedidó de recursos ao'
aquecem os pesquisadores- Um g�up� de pesqUls�düres socíação Assistencial para do terreno, em dinheiro, Ministério da Educação e
possivelmente em julhO': püde.ra VH a, Jaragua, tra- Idosos "Lar das, Flores", tijolos (10,0 mil),' cimento 'aO' Ministério do Planeja-'.zendo materiais, fetos, slides � íílmes. p�ra sere� ,m�s- já teve "53 por (mais de 10 mil sacas), mento, não obtendo, até
trados durante palestras, cujos e�tendlmentüs _Ja fO' cento da . sua construção brita, materiais sanitários O' presente. resposta, Ca
ram Iniciados

, por Paulo Wunderlich, da Dalcelis. As
. realizada, -com recursos e contribuições mensais SO' à solicitação seja aproo

perspéctívas de que venha a acontecer são as melho- obtidos junto a, comunída- dos maís de mil associa- vada nos termos propos
res

: possíveis. I de 'e ao Governo do Esta- dos, através de carnês. tos, o custo da übra fica
•• Um presidente de partído ein Jaraguá -do Sul, in' do. Ö .CU&tO'tota} do .ein- r:üs 60 a�artamEmtüs, �O .: rá 25% ao. Governo Fed�·
conformado com a atuação -do diretório a nível esta- ' preendímento esta estima- sereo vendidos pür usu-

.

ral, 25% ao Governo-
dual e do distanciamento das suas Iíderancas; deve jo· do em 70 milhões de cru- fruto vitalício, Destes, 13 Estadual e 50% a Comuní-

gar a toalha (se j.á não o íez], passando a acompanhar za�bs ,e até, agore foi re- foram colücad�s e repre-, dade local. I

a politica ao larga, O nome e a agremiação ()mitimos, alízado 5�,{, da
. �bra e senta� ',:' receita d;. Cz$

por pedídö expresso de alguns membros- uma vez que ga�tüs em matenals. '
t:! 9,7 mIlh�es. A, Pre.eltl�ri,l A Associação Lar' das

está-se tentando contornar a situação, o que é d1f1cil. mão-de-obra o equívalen- colabora com toda ,a areia. Florés, para dar andamen-
, .te a 37 milhões de cruza- transporte de brita, ser- to, aos trabalhüs,' está,

� ••

'

Em COIUpá, O' Partido da Frente Liberal fez maís dos. viços de terraplenagem, pr-omovendo a venda do
uma aquisição. 'Np último dia 12, em Joínvílle, abo- O Estado participa a- aterros, além de subven- usufruto vitalício dos 17"
nada por Vilson Kleínubíng e Vílmar Dallanhol, O' traves de financiamento ções anuais e convemos apartamentos 'ainda di,st,
proíessor Waldemar Schultz. ex-presidente da Arena firmado com a Caixa E- através da SEAG. NO' a- poníveís. assim como con-.
e do PDS, assinou a ficha de filiação no PFL, com conômica Federal no valor no . passado, revela .Moa- tínua a campanha do cí

grandes possibilídades de fazer unia dobradinha com de Cz$ 18 milhões (26.054 cyr Sens,' foram gastos -

o mento, de doações de di
ErnestO', Felipe Blunk, como candidatüs a prefeito e OTN's), dos quais j,á rece- equivalente a 11,7 milhões nheÍro e da Campanha do
vice�prefeitü. " bidüs Cz$-9,7 milhões. O sendO' 6,6 milhões de cru-

' tijolo, que, objetiva ad-
'presidente dO' Lar das Flo- zados em materiais de quirir 150 mil unidades,•• A comunhão entre PDS e PFL está dificil na' antiga
res, Moacyr Rogério Sens, ' construção e Cz$ 5,1 mi- para:O revestimento exterHans!a..Humboldt. Ninguém quer, abrir mão de indicar

'o candidato a prefeito. O PDS deseja lançar o ex.pre·
infürma que, da cümunida- lhões em mãü-de-übra. no do prédio;

feito Adel1no Hauffe, téndo Bhink como vic;:e_, abrindo Novas fre'ntes- de pav·mentaça-o e obras no MUßI·CI'pl"8caminho, para que Ernesto seja o candidato a prefeito ,

, .

_. .,,', I
,.
,.,.

na' eleição seguinte. O 'v:eread9r e presidente do PFL, .

porém, aposta na sua força e quer a cabeça de chapa já.
,

MuitO' embüra cüntinue cürrendü paralela aO' Está-
a recuperação.da pavimen- diü Max Wilhelm. Tam�

** De um peeJ;l1edebista dO' primeiro time,'preocupa- taçãü danificada pelO' trá- elüw, defrüntecmfpsrh
do cüm certO's acontecimentO's: "QuandO' eles- (PDS) fego pesadO' 0'1). pela açãO' bém a r�a Guilher-,

es,tavam no püder: bri'gávam entre si. se batiam., mas das chuvas; a' municipali- me Gielüw, defrünte
ninguém ficava s�bendo d� ��da, enquan�ü qu� no, dade reiniciüu as obras' de O' E,sj;ádrü, vai ser pavi
nosso partido, o fqtü" por mmu,nü que seja, va� .a e- calçamento a paralelep;1- mentada, infürmüu Piazera.
xecr,açãü pública". E arrematüp. : ','NissO', sem, duvldas, pedos, dentro' do seu ,cro-, Na- Barra dO' RiO' CerrO'
eles eram muitO' mais competen!es do que' nós�H. Nem 'nügrama,de execuçãO', ,Cü- ser�b iniçiadas na sema
mais, nem menüs··, ,mo nas ruas Carlüs, May, na·que-vem as galerias
.. , Cres�em nos' bastld�res a iIiformaçã<; dá possivel �,Jo�é �1arceli�ü ,Muller, na rua Berthà Weege (a"
dobradinha Strebe/Werninghau� como candidatos da 'lmedlaçües da fuma. B,retz" té a entrada da Tifa da

'coUgação PDSíPFL,--em novembro. O ex·prefeito. pelo ke. Igua}mrFnte cüntm';la � Müs<la), ,que-receberá,
,menos, tem declarado que não concorre a C�!go. E· rua Jüse �eodlüro Rlbe�� posteriQrmente, a pavio
xecutlvo. mas ,somente ao Legislativo, por razoes mui· ro, .lilO senhdü lha da FI mentação. Afora estas -0- .

to li adas as últimas' eleições. Mas eÍ1quanto i� ai·' g'?eua·Centro, onde, tam- ,bras, a Pre'eitura" em con"g ,

,
-
..

'd St b
'., bem se executa afi übras juntO' cüm a Patrulha Ro

t uns carros ja desfilam ccm os aqesivos e re e, ,Ja
de drenagem e aterrü", düviária Mecanizada"

.

do
l'm cam'p�nb.a.

_ permitindo a eliminaçãü" DER-SÇ, vem alargando' � ,

"rogaça 88" é outrO' ade,siv:o vistO'. Atualmente sem ,de alagamentüs e a ligp- Estrada ,Três Riüs dO' Nür

partidO', Fogar,:a nãO' decidiu, süb qual sigla vai se a- çªü cüm o calçamento e- te, desde O' RibeirãO' Gran"
brigar, ape�ar da sua aproximação com o grupO' da xistente. - Da mesma für- de até proximidades dO'
frente opüsiciünista. Para concürrer terá, que emprestar '

ma recebe pavimenté\�ão a antigO" SalãO' Alemanha,
,uma si.g.!a, que poderá ser até mesmO' O' PT (se este a- rua Thomaz FranciscO' que é O' estagio' atual düs
ceitar), mas a tendência é a fürmaçãü de um novO' par- qe Góes, que faz a liga" trabalhüs de retificaçãO',
tldü, após a promulgaçãO' da p.ova Cünstitui.�ãü. çãü da rua· Antüniü Caro , alargamentO' e 'retificaçãO'.

" '..' '.
. los Ferreira cüm a Düna As demais estradas

" da-- t'" O Pres.idente do PMDB, Ivo Konell, participa, no
Antonia e na sequência nificadas pelas constantes

�Jinal do mês de reunião do Diretório Reg�onal, em
de acürdü' C0m o secrétá� chuvas que tem assüladüFlodanópolis, e marcou para '21 de março, a conven·
de Obras _Alfonso Piazera a regiãO', vêm sendO' re'I ção para �leição do ,novo diretório e executiva. Antes Neto, será pavimentada a ,i

cuperadas. "
disso,' porem. havera reunião preparatória, ()nde s� rua OUo Kuchenbecker, a NO' campO' de übras em
pretende listar pretensos candidat�s a cargos e�etivos, 'conclus'ãü da própria, 00'- escolas, -foram cüncluí- assinadO' ..
pols até_aJJóra, oficilamente, ninguem se apresentou. 'na Antônia e, pür fim, I

-----�-_,;---...,.......--------
�� A nüssa sülidariedade aO' amigO' e Jürnalista Fer- a rua Leüpüldü Janssen.

'CORREIO 0'0' POYO' 12 0091dinandü Piske, que a'partir desta ediçãO' deixa de assi- Outras ruas prügrama- ',,' , . �. '

nar a sua apreciada cüluna :.'Cobras e Lagartüs", pür das para- receber a pavi-
razões que

-

o própriO' expõe (leia página 6). Nós', da mentaçãü, ünde os servi-
imprensa; sempre acabamüs sendO' O' büde expiatóriO' ÇüS de drenaRem já estão
da história· ,Mas nãO' há de ser nada, apenas laJll.enta- concluídüs, sãO' as' ruas

mO's o ücürrido. Capitão, quandO' 'quizer,vülte. Max EugêniO' RobertQ' Z,i- ..,.-

emann e Venezuela" lei
terais, da' Jorge Czernie- '

_wtcr.-Na rua Ney Franco;
a Prefeitura implanta as

galerias de esgütü e águas
puviais, para, püsteriür
mente ser' calçada. Esta
rua liga a rua' MAX Wi
Ihelm co m a ponet penEil ,

AlfredO', Emmend�erfer,--

De confür'midade éom o artigO' 482,' Letra I. da
CLT, cünvidamüs ó Sr. Paulo Ro(b:igues� 'pürtadür
da Carteira Pwfissional n<? 96.244, Série 012/SC,
'a comparecer na empresa nO' prazo de 72 horas.

,

O., nãO' comparecimento caracteiizará O' abando-
nO' de

.

emprego.
'

METALúRGICA ERWINO MENEGOtTI LTDA.'
Rua 590 . Erwino MenegoUi, nO 381. IENERGIA COM GOSTO Dl!: CAFl:

dos üs trabalhüsf-' nas 'Es
colas Municipais Alberto
Bauer, Jaraguá ,99 e

-

Se
ara (Rio da Luz), enquan
to prosseguém em bom
ritmo na Escüla da Vila
Lalau, . ünde se' cünstrói
,�eis - s,àlas de, aula e de
pendências, cüm O' térmi
nO' previstO' .. para março,

-

Na lQ, de Abril (Jaraguá •.
Esquerdü), duas nüvas sa- :

las encüntram-se em fase
final e na escüla Ana Tüi
we Nagel (SãO' Judas),
duas outras salas serão
'incorpüradas ao prédio já
existentes.

'
.

A municipalidade, ,após
terminadO' O' alambradO' dO' "

Fstádio JoãO' Marcaítü (so'
falta ii cülücaçãü da, tela),
cünstrói üs vestiáriüs, bar

.

e demais dependências sob
a arquibancada. ASi 'ins
talações j-uventinas, em

trüca' da� übras
.

recebi"
,'das" s��o cedidas p�,r? as

prümüçües' dO' mUnlCIi'ptü
püT, um -prazo de cinçü a

nos e contratO' nesle sen-

itdü está em vias, de S�F
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