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Embarcà no día 14 a Brasllia- o pref�itö :ÕUrvál
'.

.

..

-:-: ---yãs,éf. :onäe' encaminhará aAiversos Ministérios
'pro}etos para a obtenção de reeursos a .värtas Q

'bras, -pr,in.cipalmen(e na área educadbn�l, bem
como dey terceira ponte urbana sobre o rio Itapoeu•.
cuja sondagem e projeto final foi concluído. Va-:

1l�1. a respeito do escandalo provocado pelas de-·
nuncías- formuladas pelo ex-ministro do Planeja
mento. Aníbal Teixeira. sobre íntermedíação de
verbas federais. disse que QS recursos recebidos
por Jaraguá do Sul foram legais. sem apadrinha- I.

mentos. cujos projetos o próprio levou a Brasí-
lia e cuja tramitação foi acompanhada pelo de-.
putado {hoje ministro) l.uiz Henrique da Silveira.
Na Capital Federal, o Prefeito. vai . verificar

também o andamento de outros pedidos enca
.mínhados aos Mínístéríos .há alguns meses atrás:

o plano' de urbanização
'. do binário central de Ja
raguá .do Sul rfoí exposto
pelo prefeito Durval Va-

'.

sel. quarta-feira. na reuni..

ão-almeço do' Clube de

Diretores, Lojistas; no

C.A.Baependi. De acor

do com o prefeito, o an··

te projeto ache-se em Ia
;;;e, embrionária, de· consul
ta aos segmentos comu

nítários. sobre a viabilr-.
dade ou não de execução.
O plano prevê pavimen-

tacão asfáltica com con

creto betumínoso, usíne
do a: quente sobre .0' para
lelepípedo . elas ruas, Ma"
rechal Deodoro; Rio Bran
co,

.

Procópio, Gomes, Flo
riano Peixoto, Epitácio
Pessoa, CeI. Bmilio Car
los Jourdan e Getúlio
Vargas, assim como o

recapeamento ·da Reínol
do Rau, nos trechos .ín
tegrantes do sistema, bi
nário. Além do asfalto ,

a padronização das cal-

Vilas .lelii e Lalau .Ierãa creches
o Chefe do Executivo

Municipal informou a

existência de possibilida-'
de de construção de duas
creches formàís na Rua
Joinville e Vila L�nzi, de
300m2 cada qual, desti
nadas ao atendimento as

ramãíes carentes e a fi
lhos de operários. . Neste
sentido a Prefeitura deve
conveníar com a Secre
taria do Desenvolvimento
Comunitário para a operá
c.ionalização do pmJeto,
que exigirá investimentos
c�l€ulados em Cz$ 7 mi
Ih@es, A creche da _ rua
JoinviHe deverá s�r. cons-

o Cartório Eleitorral da
.

o Cartório nenhum título,
17a. Zona, localizado jun�. segundo Luciano Oliveira,
to ao FÓrum de Jaraguá Chefe, do CaI(tÓj'�O E�ei
do SuL iilicia segunda-feira foral da 1.7a. Zona.
dia 7, durante o horárÍ'o
de expediente, a entrega
de cerca de mil e quinhen�
tos mulos. a eleitores que
fizeram transferência; cor
reçÕes e novos docúmentos
após as últimas .eÍelções.
Ê que desde entãó o Tri
bunal Regional .

Eleitoral
não havia remetido para

çadas com. a implantação'
de IÇldrilhos., substítuíção
dª� �rvo:re� antigas por
estremosas "e Implantação
de lixeiras p(lblica:;

.

ao

lop_go do, trecho.

Objetiva-se, em linhas.
gerais, dar uma roupagem.,
nova a área central da'

.�
,

cidade. O secretãrío de
Píanejamento !Aristides
Panstein mostrou, na 0-

casíão, a perspectiva ele
custo OTN/ in2, da parte
que caberia aos lindeiros
e à municipalidade. No

passeio e meio-fio, 'a pre
feitura r arcaria com 0,65
OTN!m2 e 9 proprietário

com 0,70 OTN.!m2, com

o poder público' munící
pal cedendo o meio fio,
areia e toda a mão-de-o'
bra, 'ficando aos proprietá
rios o cimento e· o cus':

to dos ladrilhos.

entre Os lojistas, que i·
rão discutir com '11laior
profundídada o assunto.

TaDle '"Ola
Na pista [asfalto), se

aplicada camada de 4cm,
o valor por metro qua"
drado seria de 0,52 OTN,
se de ôcm, de 0,.77 OTN/

.
m2 e, de Bem, 1.0:) OTN/
m2, valer pago pelos lín
deíros. O custo das obras'
seria lançado como con

tribuição
.

de melhoria.
O plano teve, a

príncípto, boa aceitação

JarROHf '�pDssai
.

28.101 veículos·

Disposto a "varrer o Ii
xo" é comovido corn às·
maJlifestaçlÕes die solída
riedada re<:ebidas;: Perdi'"
.nando Piske volta a assi
nar a sua apreciada' colu
na "Cobras e Lagartos".
A redação recebeu deze-' i
nas de pedidos para de- .

mover o Capítão a recon
'siderar a SUd decisão. No
episódio, um fato' ficou
patente: o jomaLem sJ, e a

coluna do Piske em espe
cial. são muito aprecia"

. dos e lido�.,·
Foi COnsiderada bea a

O Delegado. Regional de Polícia, Dr. Adhemar Grubbe, Campanha.' SOS Rio-Acre.
i-n':ormou quihtà-feil:a ao "Correio do Povo", os números em

,
Jaraguá do Sul, que

de 'veículos registrados no níunícípío e na região poli- arrecadou principalmente
cial, Em Jara�uá de Sul são 26.J07 veículos, dos quaís -, alímetttos não pereciveís.
,19.955 autoraóveís, 5·919 motocicletas e 2.223 caminhões. Na manhã de qUinta-feio
Em Guaramirim �o 2.532ve�c::ulos. sendo 1,463 automó- . Ta. um caminhão com. os
veis; 582 motocicletas e 411caminhões; Massaranduba d.onativos seguiu para
possui 2.671 veículos, dós quais 1.456 automóveis, fl80 Ploríanôpöhs, de onde,
motocicletas e 3:>'5 caminhões; Schroeder tem 772 veí- via aérea. foram embar-'
culos. sendo 460 automóveis, 194 motocicletas e 118 ca-

. cados para. o Rio de Ja.'
lninhões. enquanto que eorupá tein" 980 ve�culos' re- neiro. c.om

>

a coordenação
gistrados; dos quais 682 automóveis, 228 motos e 90 ca- da Cedec e Cruz Verme-
minhões.

' .1· ..'

lha..
.

CUIDADOIO BANHO DE SOL DAS 10 AS 14 HORAS'
PODE SER PREJUDICI�L A SAÚDE;'

no Posto' de Saúde; Jorge
Czerniewicz, laterais e
Vila Amizade, na Escola
Alberto' Bauer;. Chico de
Paula e Agua Verde, na
Escola Ana Toewe Nagel;
V�la Rau, Estrada Nov'a e '.
Três Rios do Sul. no Co'.

, lég'io Julius Karsten e Ne
reu Ramos, na Escola EU- :
clides da Cunha. I .

O aumento médio . do i
Ip'I'U, para o c;orrente e-

.

xercício. c.onforme' a Di�
visão' de Tributaçõo, gi- "

ra em 250 por cento.

truída em ärea contígua
a escola da Vila Lalau e
na Vila Lenzí. em 'ímóvel
cedido pela Iamilià Kanz-
ler.

.

Além. das creches for
mais. as 15 creches domi
ciliares que hoje existem.
terá o seu número dobra
do até o finaldo ano, con
soante Durval

.

Vasel. E
na noite de ontem, sexta

.

feira, foi implantado ofi

cíalmente o Programa de
Leite, durante solenidade
no Sindicato do Vestuá
rio, àß 19h30, com a pre
sença. de lideranças polí-
ticas e comunitârias.

..
IPIO:.. 'islribliçãa de· carnês em· catorze 'tcàis

Cartório-' Eleitoral '. entrega títulos Para evitar filas : con� Martins e São Luiz, na

sequentes reclamaçoes, a Escola Dezenove de A-

Prefeitura Municipal de bIil; Ilha da Figueira (to
Jaragu,á do Sul montou da) no Colégio Holando
um esquema es;pecial' de M. Gonçalves;. Vila. Nova
enTrega de camês do Im-' e Rio Molha, no Colégio
PO$to Predial e Territori' Roland Dornbusch; Barra'

Ele lembra, qUe o doeu- aI·Urbano (I.PTU), a par- do Rio Cerio, no Colégio
mento deverá ser retirado tir da segunda quinzena D4arte Magalhães; Jarél!'

pelo próprio eleitor. sem de mar,ço, ',instalando ca- guá 99, ria Escola Jara

intermediários, .devendo torze pontos. Os morado- guá 99,. Jaraguá Es

pl tanto, apresentar lilll do-
/
res e proprtetários de i- querdo, na E s c o I a

cumento de identidad� mÓveis na Vila Lenzi e Cristina Marcatjo; Jo,ão

ou o protoco!o de cadas< Nóva Brasília, deverão re- Pessoa, Vieiras, Centená
tramento, em caso de no- tirar os cari1ês na Escalá, rio e Santa. 1.uzia, na Es

vo título. Albanö Kanzler; Tifa dos cola VJeiras; Vila Lalau,
. Vila Ba�pendi e ,Região,.

A R' I' a 'N A .�wres Cromados
. ,Movimentação Indusiriál.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ No próximo sábado,
'dia 12, às 20 horas, .no

Ginásio de :Esportes Ro
dolfo Jahn, será eleita a

Miss Guaramírím 88, que
apontará a representante
do município ao Miss
Santa Catarina, marcado

para o dia 19, em Blume
nau. As três primeiras
colocadas e a miss' sim'

patía receberão premia
ção. O Grupo H20, de

Joínville, fará um show
na oportunidade.

_ D� formandos do

curso de Ciências' Contá
beis da FURJ/FERJ. che

gando convite para Q jan
tar

'

de eóngraC;amento.
neste sábado. no Parque
Malwee ,é para o culto
ecumênico e 'colação de

grau 'no dia 12. na Igre-'
ja EvangéUca Luterana
e, também, 'para o balle

Gente
de formatura, naquela
data. na Arweg" com .a

Banda Verde Vale-
_ Pessoal amigo, da

AAßB, preparando com

carinho a 19a, JECA- Na
área social, dia 31 próxi
mo, 21h,' confraterniza
ção na sede social, com

música ao vivo e às 23h,
boate jovem, no Baepen
di. Dia 1.0 de abril, 23h,
roda' de samba na AABB
e dia 02, às 21h, ' fe�ta
de encerramentô,' com
jantar dançante. premia
ção e congraçamento.

,

_ A comissão organi-
'

zadora da' 2a;' Festa ca
tarlnense do Arroz.,mar

, cou para o, dia 9 de a-

JólU, relógios, pulseiras, anéís, alianças,
pratuta, artttoS ein ouro e tudo o maís para
presentes Da' ,

Relolaaria
�arechal Deodoro 443

,Ivenida
e Getúlio Vargas n° 9,

João' ,e ',Maria"
Moda infanto-juvenil para realçer a
elegÀnda de seús fllhos. Um carinho

especial para o' seu bom gosto.
Na Marechai Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

Para todas as ocasiões. jóias e relógjos da

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Mareéhal'Floriano 29 _ Fone '72 1911 ,L

: ., �,.,

DOVO levantaJmento i if�
gráfico da poteneíalída
de turística de Jaraguá
dó Sul e região, com o'

apoío da Secretaría, �e
bríl, na Soci.édild,e"'Atlra- no;;élia 02 dé .março. no Turismo.
dores de- _M_aranduba Hospital São José, o' jo'-,

_ Casamentos: Neste
Central. )0 ;Baile e elel- vem casal Evandro (Léí- sábado, na Ilha da Pi
cão da, Rainha �a Pecar- a) Pereira- Compartilhan- gueira, 18h _ Ogenir Ba
roz. A exemplo de-1986, do das alegrias estão os ruffi/Laura Oechsler e'
o acontecimento 'mal'carä avÓs, Arnoldo (Imelda) na Matriz, 18h _ Antônio
época no

' calendé.tto SiQ- 'P�reira e Antônio [Iva- Pelisbino/Lúcía M a r i a
cial massarandubense, " nilde) Andrade- ,', Wesfphal. Na Igreja H,

_ Ó Departamento de '" A SE1R Martsel. rea- vangélíca, às ,17h, Eldo
.Turismo- de =Pomerode, 'liz-; nó dia 16 de abril, 'Berviig/T:ania Ue, o,rü!>t a
.juntarnénte corri a' Revis- às U' horas, o Concurso Reínke- 'Felícidadesl.

'

ta Moda, realizarão nos. Garcita l\farisol, Ido qual �
_ ,Já< assumiram seus

dias '2�' e 24 de abril, o participarão 15 candidatas, cargos como juizes títu
Encontro de Est-i-listas de- representantes da Matriz lares das Ia- e 2a. Varas
Möda di:L Santa -. Catari- e, das Ftltais. «;> acompa- .da Comarca de' Jaraguá

: na, ocasião'; em que será nhamento musícal será do Sul, os Drs, Carlos AI
criado em Pomerode. o do Grupo Arco 'Iris. Em berto da Rocha e Iríneu
Centro .Catertnease da 81, a vencedora foi Ro- Bíanchí. No Tribunal de
M6dà;, "€;',mais ltlim trâba- �!sani Junkes, ' ",', <.Justi�a assumiu o Desem
'lno do Chico Tãíiolâ: ., Beto : Carrero 'estä, bargador Nélson Konrad,

- Â' Só'dedade de Des- projetando a construção
_ No período de 7 a 11

'po�os 'A�raf,·� p1ljé'sld,idal em .Santa Catarina" de, de. março, em, dependên
pelo Jait"Maba;' que foi'- uma Disneylàndía brasí- das do Colégio Divina
mà' excelente patrímênío leíré, .em uma de suas Providência, curso' de
espol1tivo/social ! em prí-' Iezendas ein Armação, enfeites de Páscoa, com

vilegiada área no Jara- cujo projeto está', orçado a prof: Roser à tarde e
gu� EsQ\l�rdo, elege ,dia em 100 milhões de dóla- à noite. Informações na
13' .prôxímo '0 Conselho res. Breve· 'Betci, Carrero recepção do educandá
Deliberativo.' ,q�e,' 'por estréia seu show em Ja-' río.'
sua vez,' escolherâ ii 00- raguá do Sul.'

va. d��et�rlâ. , ',' �,A Santur-Santa Ca-
.; Curtindo devidamente tartna ,".J:lurlsm'o. �uaJill

()

,

nascímerito (�\) filho zando \lo seu material pro
Evandro 'Pereii:ã i Júníor. mocíonàl, vai realizar um

�
. '.:" i

.

_
o arquiteto Guinter

Weímer, da' UFRS,
,

a'

maior autoridade brasi
leira no assunto, pales
trou' díà 1.0 em Jaraguá
do Sul sobre o patrimô
nio a:r:quitEitônicó de, eSI','
tÜo germânico. Veio ,a"

través, do Ministério da
Cultura/SPHAN.

':.:_:' 'Ô dUbe estã inician
dÓ"' ;

as reformas das ca

deiras, ,que ap,resentam "

problemas, enquanto qqe
prossegt;Iem �s ob,ra'S' da
sittina. 'que �everão ficar
prontas aiÍlda na 'gestão
,do, presidente' João Ba'
': ttsta Prim; -

"
,

-;
'"_""-, ,:-,

,
.

M,am_ãc'" 'Coruja
'séus fllhos merecem uaia loja s6 pará eles. ' ,

Loja Mamã� Coruja o castelo de seu relzlnho é
;.u& '.;p1'ÜlceslnJla. ,Enxovais Hl"a bebê, roupas in

hlilto:;juvenls, perfUiÔes, blJouterlás, artigos 'para
presenles. ,_, ,

"

Rua Barão do Rio Branco '168 _ F�ne 72�0695

:_ ,Baependi retificando.
O ingresso para o baile'
dos 10 anos da nova se

dé, custa Cz$ 50,00, sen
do 'Cz$ 200,00 a mesa,

Será estritamente sociaL
somente pata os associá,
dos quites cOm suas" o

brigações (mensalidades).

( ,

- A 'ROUPA lNFANTII,

'Or. Valter' Germano' Hebrens
... 'i,

,;;i��hid�;�ÚHo:t�li�s, ��.
I
I
I

CeI. Procópio Gomes de OllveÍ,ra, 184

Fone 72"0209 _ Jaraguá do Sul.

ADVOGADOS

R. J. 'Pereita Oliveira
Lauro, Pereira Oliveira

R· Walter MaÍlquarcÍt, �'56 _ fone (R�s.) _ 7�:219.4
, �iit�úá do Sul. � '" ,o "��"

'I
,.

__
'

_'

',I • �

Jàraguá do Sul

. ..._ ".�. o" .-:.>.:� 1:.;::'- .

;.•• �-'J
.

�. , I

'

na

- Com 3kg300 e 49cm,
ll'asceu dfa f.o 'de mar,ço.
a" FabiaIii Kitzberger, fi
lha �lo casal Sílvio (Dul
éeli. Fianceschi) Kitzber
gér, a quem, cumprimen ..

'/ tamos, j'unto ,com os avós
e démais fami�iares.

"

.

r
.

( ,

, '"'M,I,'L'LO,N,'",'
K'

•
. �,. 't. '" .'

'.

";,'.
..

'>

'" ,', ';, MlY'EI S
., (. '.'.:�.

•

,I. •

-

::"
<

_\'" ,.: ._

c .• ,�_.: r " ,.', �'.-- rj· _,

: �. •

t

a�rão do Bio Branco, sala 4 'I' ,

'FONE�72.2607 '

Rua Barao do Rio Branco, 72 '_ 'Fone 72·2487
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,
, Senai vai � :disculir nptia�ção, do CI no :di'a' .18"

':&'0' dia 18 de março, às
14 horas, no Centro de
Treinamento do Senai 'de

Jaraguá do Sul, represen
tantes das, empresas, jun
'tamenté com o' diretor do

Centro de 'Iireinamento
Alcino Araújo e do pro
fessor Antonio Gustavo

Jorge, Coordenador i de

Formação Profissional do

Departamentt'l Regional
do Senaí de Santa Catari

na, vão discutir a ampli
ação da escola, obrá já
garantida e com recursos

alocados no orçamento
do Senai-DR/Se. O Cen

tro de Treinamento de Ja

raguá do, Sul, ,que es�e
ano, registra um signifi-,

,

cativo aumento do núme

ro de alunos" .defronta se

com ',13er;�Fsimos: proble
mas de espaço físico.

Inaugurado em 1975�
,desde então sofreu' uma

s� 'amplia�ão, à época do
diretor Jerônimo Loz- A

l'ém do .espaço físico, a à

l'ea- pará construção é exi-
'

gua, nscãssitando estudos

para o melhor aproveí

litorinas têm
nlvas '

,
tarifas

Desde o dia 25 de íeve

reíro. as tarifas das auto
motrizes (litorinas) estão
mais caras, determinadas,

pela Rede Ferroviá(ia.' re-.
deral, Os passageiros que
comumente usam o trajeto
doméstico diário das lito

ripas, que cobrem o tra

jeto Corupá São Francis

Co do Sul' ,p.1gam -as se

��intes \ta�nas; a partir
ãq, estação de Jaraguá do

Sul: a Corupá Cz$ 54,00;
a Nereu Ramos e Guara

mirim Cz$ 41,00; a Join

ville Cz$ 82,00; a ArÇl
quari Cz$ 96,00 e a São

Francisco Cz$ 117,00.

tamento, obedecendo cri
térios 'arquitétônIcos, es

téticos, circulação, entre
outros.

"

FORMAÇÄO DE INS"
TRUTORES
O Departamento' Regio

nal do Senai aprovou o

curso de Pormacão de
Instrutores de Treínamen
to para Jaraguá do Sul,
Com duração total de
240 horas, o curso con

siste na formação de ins
trutores que, posterior
mente, dentro das empre
sas, repassarão as infor
cões nos programas de
ensino correto de um tra
balho, ifeladões, humanas
no trabalho. Em breves .

'inações nos programas de
no trabalho, racitonalizat-

ção do trabalho, e, ainda,
liderança de reuniões. Em
breves dies o Senai vai'

,

reunir os gerentes de re

cursos humanos, para a

implantaçãó do curso.

Já 'na próxímá semana,
segundo o diretor do CT
do', Senaí; Alcino Araújo,
será iniciada uma pesquí
sa, através do formulário
específico, para viabilizar
a montagem do programa
de Supervisores de ta.
Linha, nas áreas de Cal
deraria e Estrutura Metá
lica. Este curso' deve ini
ciar-se em agosto e em

Junho encerra-se o de Su

pervísores de la. Línha.
área de mecemca, que

. tem uma grande frequên
, cía de participantes.

PFL renova Diretórios e Executivas
.O Partido da Frente li

beral renovou os Direto
rios no domingo, durante'
as Convenções Municí
pais realizadas na maioria
dos munícípíos.. Na Vale
do Itapocu, onde o PFL
tem uma prefeitura e ve
readores em Barra Velha,
Cuaramírirn, Massarandu
ba e Corupá, as Conven

ções transcorreram em

clima de normalidade., Em

Jaraguá do Sul, cerca de
vinte por cento des mem

bros foram renovados. fí
cando a presädênciía da
Executiva para o empre
sano Werner Schuster,

vice-presidente' Nivaldo
José Lehmkuhl, secretário
Líno Dalpiaz e tesoureiro

, Paulo Ademir Ploriani.
O PFL de Jaraguá reúne
se todas as terças-ferras.
as 18h30, em sua sede, na

Epitácio Pessoa.
Em Guaramirim, Luiz

Carlos Pereira substítuí a

Ademir lzidoro na presi
dência Nos demais car-

,

1

gos estão Haroldo Wetsz
tein como' více-presiden
te, secretário Aristóteles
I. Pa!'lsos' e tesoureiro
Reinaldo Richter. Ade
mir Izidoro e Lutz Augus
to de Mello são os dele

gados titular e suplente à

'Convenção Regional.' No
município de Massaran
duba, onde votaram ses

senta por cento dos fili
ados o pregidente do
PIL -' eleito:", é Irineu
'Stringari, vice Alfonso
Kreis, secretário Alois�o
Koslopp e tesoureiro Má-,
rio Tomczak. São vogais
Realdino , Moser. Valdir
Melchíoretto e Antônio
Inácio' Deretti.
Em Corupá. Ernesto Fe

lipe Blunk foi reeleito
presidente, vice Alfredo
Ângelo Morettâ. secrstál
rio Júlio César Dominó
ni. tesoureiro Adolfo
Langer e suplentes da
Executiva Val d e IIi a r

Schultz, Rudolfo Fey
,

e

.Juvenal Mockwa.

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

Blumenau SC
-, ���_.-----_.-_-
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, Men-sagem" Democ·ráfi'êâ" .. a1i;:-;�:
,

.
' Eleitor Jarauuaensé,

O PAR'rIDO DEMOCRATIêo 'SOCIAL,' com'
o seu, Diretório Munícípal renovado, orientado"

pela Coraíssão Executiva .recém eleita, convicto
da veracidade e autenticidade dos princípios
que prega e defende, sente-sé orgulhoso em levar'
ao eleitor jaraguaense os objetivos fundamentais
do seu "PROGRAMA". que, sem dúvida, expres-'
"sa a clareza das melhores intenções e propósitos, '

sempre voltades ao bem-estar da gente que está
_'

.envolvída no engrandecimento desta terra.
"

O PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL di

rige se a todos os jaraguaenses, sem qualquer
discriminação, propondo-se a edificar uma soci
edade progressísta, ,livre, e justa. com participa-

'

ção pacifica da maioria bem intencionada.'
'

O PARTIDO DEMOCRATICO SOCIÁL se
gue, 'fundamentalmente, a linha de tradeçãõ dos

grandes Martidos pofíticos, que produzíram, as ,

'maiores conquistas da humanidade, sustentando .

,

não só os direitos civis e poläícos, mas também
"

aqueles deordem econômica e social, onde'
_
.se

destacam os direitos inalienáveis da, pessoa. hu

mana, além da liberdade de não ter medo, a lívre
escolha é prática do culto religioso, a garantia
da privacidade do cidadão, direito ao trabalho

digno, ao salário justo e à segurança. individual
e coletiva. Ocorre, entretanto, que os deturpado
res da ordem nacional entenderam e entendem
esta linha de ação como sendo -uma ditadura.

O PA.RTIDO DEMOCRATICO SOCIAL tem

, o povo, fonte da soberania nacional, como agente
e destinatário de toda ação politica, não aceitan
do, entretanto, á subversão da ordem nacional. I

O PARTIDO .DEMOCRNl'ICO SOCIAL é
um partido que repudia as íntránstgêncies ídeo
lógicas e também não aceita o çapitalisrno selva

gem,' gerador' de terríveis injustíças.
O' PARTIDO DEMOCRATICo SOCIAL de

fende a lívre íntcjatíva e a propriedade privada,
compreendendo que uma e outra não podem,
porém, exercer-se contra o bem comum. mas.

ao contrário, unicamente a seu serviço, pois co

mo salientou João Paulo I : "Sobre toda proprie-
'dade privada pesa, a hipoteca social."

,

O PARTIDO DEMOCRATICO SOC1'AL com

'promete se ,a lutar por uma sociedade aberta e

"plurehsfa, Iundada na tolerância e na solídarieda
de, na qual todos tenham o, direito 'de participar'
.das decisões que, afetam a vida nacional ou pessoa
humana e de questionar e físcalízar .os atos da:
admínistração pública em todas as suas esferas.

O PARTIDO DElMOCRATlCO' SOCIAL afir
ma a igualdade de direitos de todos os seres. hu
manos e a transcendência de seu destino, b�m
como a, inviolabilidade de sua dignidade. I

O PARTIDO DEMOCRATICO' SOCIAL as

sume, também, o, compromisso de respeitar e fa
zer respeitar a Declaração dos Direitos Humanos

aplicando-os a nacionais e estrangeiros, sem dis"

ci"imi-nação de cor ou ra,ça, credo ou convicções,
religiosas.

'

,

'

Isto posto, o PA.RTIDO DEMOCRATICO SOo'
,CIAL -defende um vasto 'rol de importantes
"Princípiös", tanto no Campo PoLtico, Social e

,

Econômico. os quai$ serão levados aos caros elei- '

'tores jara,guaenses· numa oportunidade muitö
pr6xima.,

Com esta: mensagem o PARTIDO DEMO
CRÁTICO SOC1AL procura fazer chegar ao elei�'
tor jaraguaens'e uma visão mais ampla da verda
deira meta e objetividade da pölítica partidária
para que, após uma análise profunâa da filo
sofia adotada pela agremiação, este mesmo elei
tor encontre um çarilinho mais claro que possa
levá lo a, uma 'decisão'mais correta .possível, na

escolha dos seus candidatos. ":",
,

A COMtSSÃO EXE�UTIVA " MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cidade,
.

fllha de José Mi
.

chalach e Allda Boschí
Míchalach .:
Edital 15.96:;' de 01.03.88.
Valmir Schulz e Martnês
Scaravonatto
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio Cêrro
II, nests distrito, filho
de Werner Schulz e Edi
ke Kieckhoefel Schulz. E

la, brasileira, solteira,
.

vendedora, natural de 1-
raceminha,' neste Estado,
domiciliada e residente no

Rio Cêrro I, neste distri
to, filha de Severino Ro

que Scaravonetto e Eu
gênia Olga Scaravonatto.
,Edital 15.964 de '01.03·88·
Paulo Freitas e Jandira
Feder
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório. .na
tural de Taió, neste Es;
tado. domiciliado e resi
dente' na Rua Domingos
da Nova, 365, nesta cida
de, filho de José Freitas
e Gertrudes de Freitas '.

Ela, brasileira, sotteíra.
operária, natural de Ga
ruva, Joinville. neste Es
tado, domiciliada e' resi.'
dente . na Rua Heleodoro
Borges, 65, nesta cidade,
filha de Annibal Feder
e Miranda Feder.

NASCIMENTOs PraclalDas de CasaOlenlas
Dia H/fevereiro

f Ih Ed' MARGOT ADEUA GRUBBA LBHMANN, Oficial do R�Flaviana, i a vmo
Jiitro Civil dO 19 Diatrito' da Comarca de Jaraguá do Sul, &_(Rosemira) Mathias; Ro- tado de Santa CatariDa, Brasil, faz �I?er que ço�par�ram em

sangela, filha Reinwald Cartório exibindo es. documentos exlIldos pela leí, a fim de se

(Lúcia) Marquardt babi1ita� para casar. OI seauin_
.'

Dia l6/feverejro Edital 15.957 de 23.02.88.

Thia.go, filho Renato J� Feltdn e Manlete.A-

(G Ida) 5'1 parecida Danaise a 1 va
Ele, brasl·leir.o. solteiro,Dia l8/fevereiro

Zaira, filha Artur (Lau- operário, natural de Rio

rícl) Zatellí , dos Cedros. neste Estado,
-

domiciliado e residente na

Dia 19/fevereiro Rua Henrique Demathe.

Helton. filho Sebastião 230, nesta cidade, filho

. (Marly) Petry; Daiane de Orestes Feltrin e de

Cristina, filha Alcides Merc�des Feltrin. Ela,

(Wilma) Franceschí
. brasileira, solteira, do

lar, natural de Corupá-DIA 20 de fevereiro
neste Estado, domiciliada

André Marcelo. filho
e residente na Ribeirão

Valdinho (Janete) Mader Grande do Norte. neste
Dia 21/feverelro

distrito,
.

filha de Andel-
Charléní, filha . Nilson

mo Dana e Adair Dana.
(Angelita) Eing; Nilson Edital 15.958 de 24.02.88.
Rafael, filho Jair (Mírt- Dlonl810 Augusto e Kátla
am) Bortolottí) PaganelU...Dia 22/fevereiro Ele, brasileiro, solteiro,
Mariana, filha Garinel- operário, natural Ide Jla:

son -(Cada) Miranda; Thi- raguá do Sul. domiciliado
ago. filho Rui (lsolete) e residente na Rua João
.Knopí: Rodrigo, filho Carlos Stein, nesta cí-
Alceu (Rosangela) .

Franz- dade. filho de
.

Antonio
ner: Leonardo, filho Wal- Augusto e Angelina Do
derníro (Lori-) Glatz; Jo- mingas Augusto. :EIla. bra
nas. filho Luís (lmacula- sileira, .solteira , do lar"
da) França natural de Blumenau, nes-
Dia 23/fevereiro te Estado, domiciliada e

Adnano Ricardo, filho residente na Rua Frieda
Luciano (Sílvia) Zanelfa: Piske, 45, nesta cidade ,

Andêrson Carlos, filho filha de Harrold Paganel
Auri (Janete) MaenclÍen; li e Hannelore Hochheim
José' Luís, f filho \Sílvio Paganellf
(Namir) Müller; Denise Edital 15.959 de 24.02.88·
Regina, filha Gilberto Luiz Carlos' Schütze e E-
{Doraci) de Melo; Julía- dite Kuhn
ana, filha Maurício (Ma. me. brasileiro, solteiro,
Terezinha] . Zanghelíní: A: índustríário, natural de
na", Luísa, filha Celso Jaraguá do Sul, domicill
(Neusa) Vasel; 'Pa'tr�cia, ado e residente na Rua
filha Alçoguir' (Elzira) Procópio Gomes de Oli ..

Ersching; Scheilla, filha veira, 1..106, nesta cidade,
Valdemir (Sonia) da Luz. filho de Werner Schütze,
Dia 24/fevereiro .

e Leonora Schmidt Schüt-
Djeison Lu:s, filho Do- ·ze. ElÇi, brasileira, soltei-

rival (Marlene) Longhi; ra, secretária, natural de
Alialan, filho Orlando Massarandtlba. neste Es-'
(Deliira) I<anzler; Kami- tado,' domiciliada e re- .

la,
.

filha Luiz Carlos (Mar- sidente na Rúa Domigos
Iene) Pereira; Patrícia, Rosa.. 45, nesta cic,lade. fi-.

filha João (Liliane) La- lba de Paulo Kuhn e Cla-
min; Airton, filho Ango ra Decker Kuhn.
(Alice) Spies

•

Edital 15.960 de 24.02.8.8.
Dia 25/fevereil'o Adilson Marcos . Sbarde-
Shara Jéssica, filha lattl e_ Kátia Silena Ver-

Gelasio (Iracema) Rosa; binnen.
Franciele,'

.

filha Gilberto' Ele, brasileiro, solteiro,
(Barbara) Gatscher' industriário, natural deEMAGRECIMENTO Dia 26/fevereiro Ja.raguá· do Sul, domicili-

Celulite e FlaCidez. IEclerson, filho - Egon ado e reSidente na Rua
.

Contactos com Dr. Ka- (Nair) Draeget; Camila 2S de Julho em Vila No-
m (CRM

.

4566) ,Rua Emanoela. filha' Ivo (OI,· va, neste distrito, filho
São Paulo, ·1343 (Fone ga) Warmeling;' Andriel de Lino Sbardela,tti e Ce-
0414,,226856), em Jo-.

.

Aluizio, filho PeGro (Apa- cHia Scheuer Sbardelatti.
inViIle. recida) de Andraäe. :Fla, brasileira,.· solteira,
--::=========:::;:::�__ bancária, natural de Al-o

----_
_

• �

--------------�

ANfVERSARIANTES .

Fazem anos hOje: 05
Sra. Elisabeth Vieira,

Sra. Iris Lange· Engel.
mann. Sra. Lúcia .Luíza
Albrecht, Sra- Marta Ell
vira Schíochet Pelles. Ro

gério Jackson Raduenz.
.

João Alves Pereira, Inês
Poch. Maria Suelä Rad�'
k:e, Margarida �chwartz,
Marciele Píccoli e wuu
an, filho Raul (Maria Fá

tima) Marschall.
Ola 06 de Março
Srta. Arací Pieper, Sra.

Blízete Magri, Sra. Ju
liana _K. V. . Coutinho.
Ana Cláudia Ronchl, em

Joínvtlle-
Dia 07 de março
Sra. Yara. esposa Dr.

Fernando Springmann:
Sra. �deltféiud Rolím
Hermann. em Corupá;
Nélson Morbís José Re
nato de Carvalho, Irace
ma Behlíng. Anã' Laura
VieIra Rodrig:ues,' Almir

Líppínskí.
DIA 08 de Março
Sr. Aldo Piazera, Sr.

Remado Fischer (fpolis);
Sr. Wilson Germano AI
brecht, Schirley Adrian_a
Bartel Fernando Bitten
court

'

Lúcíane, Elçida
Liekfeld e Síbelly. filha·

Eldga'r (Janete) Gram-

kow. em Rondônia.
Dla 09 de março
Sra. Waltraud Simon,

Sr. Júlio Carlos Ferreira,
. Sra. Edeltrudes .Lipínskí.
Marcos. Antonio Rosa, I

vone Welkmann. Fran

cisco França. Anastáeta
Olska -.

Dia 1.0 de março
Sra. Cacilda

. Menegottí
Schünke. -'Sra:- Maria LU
zilda Baratto, Sra: Maria
GonçaÍves Voigt. Sra.
Btunilde Boss Hórhburg,
Sr. Roberto Funke, Sra.
Paulina Morbis, Sr. Ro-.
mtlaldo Henke' (Curitiba),
Sr. Roberto Renato Fun
ke. Sra. Alzira Nag'el,

-
..

Sr. Nélson Pereira, Sr.
José Nunes.
Dia 11 .de MarçO
Sr. Nivaldo Bau,er, Sr.

Renato Tomaselli, Sr.

Marcelino Bison!, . Sra.
Ívete' Stulzer da Silva,

to Paraná, domiciliada e

residente na Rua João Ja
nuárío Airoso, 607, nesta
cidade, filha de Nilton J.
Verbinnen e Edla Hansen

.

Verbinnen. ,
Edital 15.961 de 29.02.88.
Sandro Marcelo Rodrigues
e Nllza Klínkowskí.
Ele, brasileiro, .solteíro,
operário, natural de São
Bento do Sul, neste Es
tado, domiciliado e resí
dente na Rua Domingos
Rosa, nesta cidade,

.

filho
de Darci Rodrigues e I-
dalina Rodrigues. Ela,
brasileira. solteira, do
lar, natural de Luís' Al
ves" neste

.

Estado. dom i -
ciliada e residente no

Morro da Boa Vista. nes
te distrito, filha de Paulo
KHnkowski e Adelina T.
Klinkowskí.
Edital 15.962 de 29.02.88.

.

Antonio Langa e Maria
Míchalach-
Ele, brasíliero, solteiro,
operário, natural de Dou
tor Pedrinho, rieste ,F1sta
do, domiciliado e resi
dente em Rio Cêrro Lnes
te. distrito, filho de José
Langa e Edviges Lenga.
Ela,

.

brasileira. solteira,
costureira, natural de Ri
beirão Bonito, Paraná, do',
miciliada e residente em

Rua Bertha Weege, nesta

E para que chegue ao.

conhecimento 'de todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será . publlcadn
peJa imprensa em Cartõ
río, onde será afixado du.
rante 15, dias;

ADVOGADA.

.'

Dra. 'Aurilene M. Buzzi -(
Questões de terras o acidentes de trânsito - In-'
ventArios - cobranças e advocacia em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

"

FÁBRICA (DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Tubos, fossas' sépticas,' caixas de gorduras, cai-
'

xás de aterramento, calhas, palanques de varal
reto, palanqu.es de varal Upo "T", palanques de

cerca, palanques curvos para alambrados, tubqs_
para poço de diâmetros 80 e 100, mesas para lan
chonetes, . tanques de lavar roupas, tubos drenos,

apél8 para jardim, blocos pél:ra.muros e outros..

Verifique a qualidade de nossos produtos.

Rua Walter Marquardt nO 706 - Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul.

--�------------_"_._-----__'

D. e spa c h a n I e L ú· c 'i I
ENTREGUE. OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS De QUEM lHE OFERECE O MEUiOREM ATENDIMENTO.

-
. " .

FUNCIONA JUNJ'O A APTO ESCOLA JARAGl:JA - AV. GETúLIO VARGAS, 26 � FONES: 72-126172-2018 AGORA TAMBEM EM FRENTE AO FORUM.' .

_.�_._-----_.___,----- --------------

-----------------------------------_.
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C�lIara. aprova projetos deneßlinando· bairros e lorllas de proteção'
a vereador Errol Kret- frequentem cursos

.

-em uma eseala de prioridade minacã., pública na rua DAE d ta
.

t
.

di
-

to'
.... _ .' .

'r- , que a o normas
zer apresen ou m icaçao ou r S municípios, no que pare aos que Vierem ii se Maria Francisca Klein 'e de prevenção contra in"
ii Câmara,

.

reivindicando se refer: as de�pesas de beneficiar. Errol solicitou a listagem. dos contríbu- cêndíos e

r

que dispõe o ..

a municipalidade uma a- locomoção, res!n�as a à Mesa, a formulação de intes inscritos em dívida ;,bte a instalação de novas
juda financeira' aos es- passagens de ónibus, es- um� eons�lt� à TV Edu- ativa. farmácias ou: drogarias na
tudantes jaraguaenses que cabelendo-se, para tanto, cativa, ob)et.iva.n?o· um área' urbana ,de. Jaraguá

estu?o de . viabilídade no.
. Dó vereador Atayde do Sul; A única abstenção

'

sentId� de fazer chegar a Machado, a Telesc, pedi" a este último projeto foi
esta Cidade, a programa- do pára implantação de de Menel.· I

.

ção do emissora, IE pediu, telefone público no Jar-
ainda, .ao Executivo, ilu- dim São Luiz, defronte o Luiz. Zonta pediu a Te

Supermercado Fronza.. A cuperacão das ruas late-

feira da Malha ;�r:::,rao ag;���� ��t: �:�. �ai�:;e:�}:i:�rq�����
limita e denomine os segundo disse, .o estado
bairros de Jaraguá do Sul, é lastimável, criticando
sem qualquer emenda ou ao' mesmo tempo lotea
discussão, que tramitava mentes mal feitos e clan
desde setembro. Aprovou destinos (segundo AdeÍnar .

igualmente o projeto que Winter) existentes nas

autoriza o Executivo a imediações, em locais
firmar convênio com o', impróprios .

.

Corupi insta'la a nova biblioteca
.

A Prefeitura Municipal de Corupá concluiu . a

construção de uma escola com 146m2, na rua Otto

Hilbrecht. com duas salas de aula, que inícíou ativi

dades esta semana, abrigando cerca de setenta alu

hOS, desde o pré-escolar a 4a série do lI" grau. Foi

concluído também o prédio da Biblioteca Municipal,
ne rua Nereu Ramos, cujo acervo bibliográfico está

sendo transferido para as novas instalações.
A municipalidade corupaense encerrou a segunda'

etapa do calçamento a paralelepípedos- da rua Ano

Bom, num trecho de 3.600m2, e inicia a nova etapa
de mais 3.400m2; •As autoridades do vizinho munici

pio aguardam para . os próximos dias a vinda dos

'técnicos da RBS-TV, de Porto Alegre, para a insta

lação da repetidora, uma vez que todos os equipamen
tos já se encontram em Corupá-

Empresá,rios .e_ Celesc na 2a.
_
feira

o admínístrador regional da Celesc em Joínvil
Ie, Marcos Defreítas, participa segunda-teíre, dia

.

7,

da reunião da Associação Comercial e Industríal de

Jaraguá do Sul, para discussão' sobre a realidade e

nergétíca da região, planos e projetos a executar.' O

encontro está sendo.qualificado' como de grande im

portancia, considerando que a questão energética é,

preocupação constante das empresas. Idêntica diSCUS

são se pretende fazer com o diretor do. Samae, proxi
memente,

Ontem, dia 4, às 16 horas, Jaraguá do Sul sediou
reunião da Coordenadoria Regional Norte da Facísc,

dirigida pelo empresário Hilson Steidel, de Mafra, 'pa
ra pautar os assuntos que a região levará a assem

bléia da Facísc, ein laguna. Jaraguá destacou como

prioridade, urgente atenção da Telesc, para solucío
fiar o irritante congestionamento das linhas telefôni
€:as, que tem transíormado a cidade num verdadeiro

caos, nos horáríos de píco.

Escritóri.o
Assessoria. e

WollI '

Contabilidade
VALDIR ·GOMES WOLFF _ CONTADOR E

ADVOGADO
Cônstitui,;:ão de firmas, contabilidade, contratos,

declarações imposto de renda,. 'àssessoria jurídt_
dica e físcal. registro de microempresas, defesas
fiscais..

I.

Rua Reinoldo Rau, 460 _ Centw _ Jé;iraguá do Sul

r

I

A Feira da Malha e a

Mostra Agropecuária, que
este ano correrão para
lelas, já' se encontram em

.

fase de organização. Para
a Feira da Malha,.por e

.xemplo. dada a previsão
de aumento. sígní
fícativo do número d,e ex

posítores; utílízar-se-á _ a

lém do. Pavilhão Artur
Müller, a construção exis
tente ao lado, no próprio
Agropecuário, utilizado
comumente

. para depósi
to

.

de materiais. Existe
também proposta de, em'

.

caso de necessídade.. a-
. daptar o espaço das can

chas de bocha da Arse

pum, . para servir de área
de exposição.
A Mostra Agropecuária

[e restríngírá a exposição
de animais e implementos
agrtcolas, em função da
Secretaria da Agricultu
agrícolas, eni função da
estando (garan\'lido.s ipela
ra. dua�" barracas. tipo
circo.onde serão servidas
refeicões.

Rua C�l,. Procópio Gomes de Oliveira. 285

Angioclínica

'CORREIO 00 PÔYO' 12�0091
,

,Area forense tem novidades e'm' -JS
Novidades na área fo

rense. A Comarca de Ja

raguá do Sul conta com

novos juízes de direito tí

tulares da!l 14 e 24 Va

ras, No : dia 25 de feve'
reiro. removido da Co
marca de Xaxím. assumi
u a 2a Vara (Cível e Cri

me) o Dr. Irineu Bíanchi.

que exerceu antariormen
te a magistratura em Gua
rarmUlm,

'

respondendo
também como títular do

Cartório Eleitoral. E no

día 4, assumiu a 1 a Va

ra o Dr. Carlos Alberto

•

_ Senhora de m�ia idade, com .<:onhecimentos de

datilografia e enfermagem" para (!)IS' dois períodos.
,

_ Fax,ineira � para serviço diário.

�'

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

• Passagens aéreas
(nacionais e intemacionaisl

• Passagens rodoviárias

• LocaçÕes de veículos Agência de ViéJgens .

Rua Epitqdo p�$söo,464. tooe 72. l 977-;relex(0474)341
• Serviços de passaportes JA'RAGUÁ Dq'SUl!!'!'''5�..tTÄ\CAl\RINA
� ----------���'���"��'�/--7' �----------�----------__,

'da Rocha, removido da
Comarca de Canoínhas .

a Fórum Iocal, desde
o ultimo dia 22, com a

publicação do 'ato no Di

ário da Justiça" não con
ta maís com ,o concurso

do escrivão Adolpho Mah·
fud, que 'aposentou se por
tempo de serviço. Ad-of·

, pho Mahíud ingressou no

Cartório do Crime, Cível
e Comércio, Peitos da
Fazenda, Provedoria é Re
s.duos, Orfãos e Ausen
tes em 1956, do qual era
títular, Amadeus Mahfud.
Foi nomeado por ato' do
Coverriador, como .Bscre
vente Jura.nientado do re·'

f,erido Cartório, em 29.10.
1956, carg Q,queocupou a'

té 1°.09.1964: datà em

que asmmiu e foi nomea
do, . para o cargo de 1l7��_
crivão 'do Crime. Feitoe;
da Fazenda e

.

Res'íduoR._
Cartório que foi desmem ..

brado à.o, primitivo.
Em 15.10.1975. passou

a exercer o cargo de
Escrivão do Cível. e Co·
mércio, Provedoria. Ór
fãos e Ausentes e protes
tos eIl" Ç!eraL por força
[la vacância do mesmo,

em virtude do pedido de
exoneração formulada' pe�
lo titular Amadeus, per
manecendo rieste . cargo
até o d�a 22 de fevereiro,

por Jorça da aposentado-
ria. ,

Exerceu também o car

PO de Escrivão EleítoraL
na 't1Q Zona, desde maio

.

de 1965 até o' corrente a

no, portanto, por mais de
20 anos. Após 32 anos de-

.'. dic�dos
..

à justiiç<l;!; . l,\iah
,fun gOza apora do 'mereci'
elo repousó:' ,,,. ,-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ribeiro,·
ADVOGADO

Rua Joio Marcatto n° 13, sala 305, FOne
Föne 72-2875 .; Edifício Domingos Ch.odíní

.

Jaragúá dO Sul-SC.

Escrilóril Cldlábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscals e contäbeís
Imposto de Rendia

.'

Reglatro de Mlcro�EiÍ1pres!.

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

" ·F·I O r i a n i
EQUIPAMENTOS PARA ESCIUTÓRIO

Rua Venâncio da. Silva Porto, n9 353;

FONE 72-1492
f'

EDITAL

AUREA MOLI.ER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulos. da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da LeL etc-

Faz saber a todosquanto este
, edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contrai

AdeniJda L·. Pasa. Rua Jorge Lacerda, 223 '-'- .Co
rupá r: Calçados Litoral. Rua Domingos da No
va, 98, nesta _ Gisana Transp. e Com. Ltda, San
ta �uzia, nesta _ Metalurgica KM Ltda, Rua
Alagoas. snr., nesta _ Renato Potapoff, Rua' Pa

r�ná, snr.. 'nesta _ Rosalí Modas e Repres- Ltda..
Rua Bernardo Dornbusch,' snr-. nesta _ Rósemeri
Vieira da Silva, Rua Augusto Mielke, '255, nesta

, _ Valeir Vícentín, Rua Reínoldo Rau, nesta

'I Valos Transportes Com. Emp. Lida, Rua Br. 280
Km 60, nesta.

E. como'Os ditos devedores não fot�m en

contrados ou se recusaram a aceitar a' 'devida
íntímeção, faz por íntermédio do presente edital

J para que os mesmos' compareçam rieste Cartório
na Rua Artur Müller. 78; no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito. ou então dar razão por
que não o jaz, sob a pena çle serelÍ: os referidos

prótesta?os na forma da Lei, etc..

. IH/Jaraguá do Sul, 03 de março de 1988. "

AUREA MüLLER GRUBBA _'Fa,beÜã e Ondal de
!'rotesto de tit,ute,s.';'

Q multípresidente chamou os Ministros milita
res que editaram a Constituição de 1969 de patetas:
O Ministro. do Exército deu' um pito nele. Agora o

senador Roberto Campos observou que do jeito que

a� coisas vão indo,. n�o_ vai demora� na�a, éa, vão Objetiva-se, com oica-

dl�er que essa ConstItmçao· que um dia vtra luz,
J destro, conhecer. e con

fOI elaborada por 559 patetas.
.

trolar a evolução da a-,'
- - - - - grícultura irrigada no

O tempo está quenttssímo no Planalto Central. país, compatibilizar, o u-
O que .mais se ouve é: "estão armando um golpe- 'so. da água na irrigação
branco - Sarney quer perpetuar-se no. Poder·" O Mi-. com os SéUS outros 'usos.
nístro Leônidas Pires Gonçalves perdeu boa opertunt- simplificar' o processo
dade para ficar calado - ou realizamos eleições para de outorga de autoriza
Presidente em 88, ou o Pais mergulha no caos. - O ções e concessões, facilí
Presidente -não tem o direito de interferir na elabÇ>- tar :

0S trabalhos de pes
ração da Constituí.cão ... ", e coisas que tais, quisa estatística e teeno-

Parece que ninguém atentou ainda para alguns lógica é difundir os avan
fatos: primeiro, quem quer (edl!-Ziir. o mandato do ÇQ� da tecnologia entre /

Presidente, tem de admitir a • redução do seu próprio, os írrigantss..
posto que ambos estão íixados pela mesma Consti

tuição.
Cêíito é apenas o seguinte:
+r- Sarney é o Comandante. Supremo das FÇ>r

.ças, Armadas;
.

_ As FF AA pelos seus Ministros tem dito

repetido que cumprirão sua missão constitucional.
e-r- A Constituição vigente diz que o mandato do

Presidente será de SEIS, anos, ..
__ Logol..
Como o Pais tá indo. mesmo mal- com todos

. esses problemas �ócio'econ-9micos e financeiros, o

remédio parece-nos bem simples. Porque não' adotar
.

o Parlementartsmor. Aí o Primeiro Ministro compõe
um Ministério e passaa .governar o Pais, e o senhor

Sarney cumpre os seis anos e não terá mais nada a

reclamar.
.'

I

Mas aí, num País complicado como
.. 0_ nosso;

surgem logo duas perguntas:'
� Ele-s, os.. 559, aprovariam a redução do man

dato do Presidente para quatro anos e:o deles pró-
prio para dois?

.

_ Eles, os 559" aprovariam o Parlernentarísmo,
conhecende desde já as conseqüências? Perda de !por

,
.

_ .

domias, inriqbilidade do empreguismo, etc.F???
. 'r'

. _. J ..'

& Iluoo 1."

Cobras -& Lagarlas'
Ferdinando Piske

A M I G o S I ... Não sei o que lhes dizer.•.
,A comovente manírestação de solida�iedade literal
mente me arrasou. Querem matar o velho?

Nem sempre. a prolixidade num agradecimento
traduz o que realmente se queira dízer..

Por. isso me permitam colocar nestas duas pa
lavras slmples toda' a emoção, todo o 'reconhecímen
to, toda .a gratidão que sinto em meu coração..

_ MUITO OBRIGADO _

.

Vamos em frente, sim! Vamos varrer o lixo ...

,A imprensa local cabe importante papel nessa

operação varre-r a sujeira. Somos de opinião que es..

critos ou entrevistas faladas nos termos das que cer

to indivíduo tem divulgado, não deveriam encon

trar acolhimento em nenhum órgão de imprensa.
,

A lei assegura o' direito de resposta a qualquer
cidadão €}ue se sinta ofendido ou criticado injusta
mente. ,Mas RESPOSTA iElM TERMOS.

c"
.

Um coleguinha do outro jornal sugere à Âf$!
sociação Comercial que siga o exemplo do CDL' que
deu folga a seus funcionários na manhã da quarta
-Ieíra de cinzas. Poís.. de duas uma: ou ele' não sa

be- onde fica a ACIJS; ou, então, observou mal. Nessa

época, há muitos anos, AClIS é- CDI-: 'cumprem o mes

mo horário. Como no ano em curso...
.

Telefone, ,residencial em Jarag1lá.
pelo Fopé, 7J '0003; com Rudolfo, no

comerci�í.

Tratar
horá,rio

ea'fastro de Irri

oantes diSCiplina
uso da- áoua
Encontra-se em' anda

mento, em todo o Estado
de Santa Catarina, o Ca
dastro Nacional de Irrt
gantes, que está sendo fei
to pela Acaresc através
de convênio com o Pro-

.

grama 'Nacional de Irri
gação (PRONI), órgão
do Ministério' da' Irriga"

,

ção. Durante os meses

de fevereiro � março,
consoante - o agrônomo
Sérgio.

.

Victor Santíní,
espera-se cadastrar 16
mil agricultores" que u

sam água para a produ
ção agrícola. No' Litoral
Norte, .

abrangendo 10
municípios, onde existe
urna grande concentração

.

de írrigantas, por ser zó
,Jii3. de arroz' irrigado e
. olericultura, deverão ser

cadastrados 6,500 agri-
cultores.

.

o levantamento do Ca
.

dastro Nacional de, Irri
gantes. é a primeira e

tapa do trabalho de dis
ciplinamento, especial pa
Ta conhecer a realidade _ _

da írrígação no país, per
mitir a: regularização, as
segurar o direito dos
atuais usuários na irri
gãÇãÖ e garantir o suces

so dos potenciais irrigen
tes. assegurando uma

maior eficiência na exe

cução .rios programas de
expa�são da produção de
alimentos e na renfábili-·
dade dos investimentos
públicos e privadas.

"

Patrimonial
Vendo Título

.00 Beira Rio, Clube
.

de Campo. Preço a

c�inbinar. Tiratar p�lo
Föne 72-0850. '
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Ybto aos '16 anos

aprova,do�
o voto facultativo para

os menores a partir de
16 anos, foi aprovado es- .

ta semana pelo plenário
da Constituinte, que resta

beleceu o texto do ante

projeto de Carta elaborado

pela Comissão de Sistema'
üzação. A iniciativa foi

aprovada por 355 votos.
,

Os menores de 16 a 18 a

nos só'poderão, votar nas '

próximas eleições se a no

va Constituição for apro
vada em tempo hábil pe
ra . que o registro eleito
ral seja feito até o dia 6
de agosto.

Segundo cálculo de téc
nícos do Tribunal Súperi- c

or Eleitoral, e dispositive
. aprovado pelo plenário
da ANC, deve representar

, 'um aumento de cerca de
3 milhões, e 500.mil novos
eleitores.' Atualmente o

número total de votantes
é de cerca de 70 milhões.

Duwe na
Alemanha.

o deputado Ademar

Duwe, acompanhando 'o

Secretário Werner 'Zulauf
. e de comitiva catarinen
se. embarca neste sábado
para a Alemanha. 'levan
do fartai .docnmentação
fotos e fita-vídeo de 80':
ciedades esportivas,

-

e re

rreativas que 'mantem. a

tradição germamca, do
tim ao alvo,' para tentar
a obtenção· de recursos

trnados à manutenç-ão.
f"xif:tem perspectivas des
tes recursos virem a ser
liberados através de con

factos de Duwe com en

tidades culturais alemães.

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

, Estade de Santa. Catarina
Prefeitura Munícípal de Jaraguâ do Sul

BAIRROS ONDE SERÃO. ENTREGUES os

CARNÊS DE I.P.T.U _'1988, A PARTIR DA
SEGUNDA' QUINZENA DE MARÇQ / 1988.

PONTo.S/BAIRRo.S
01 KM. de 10 'Crau "ALBANO KANZLER"

(Vila Lenzi
_

e Nova Brasília)
02 - E'.M. de l°Grau "Dezenove de Abril"

(T!iJÕo dos Martins e São Luís)
03 - C.E. I/Holarido M. Gonçalves"
_ (Toda Ilha da 'Figueira)

,

04 _' C,E. "Roland H. Dornbusch"

(Vila Nova e RIO Molha)
05 - C.E. "Duarte Magalhães"

(Barra 90 Rio Cerro)
06 - E·M· "Jaraguá 99"

(Jaraguá 99')
07 - E.M. de 10 Grau I/Cristina Marcatto"

(Jaraguá Esquerdo)
08 - Prefeitura "Municipal de Jaraguá do Sul

(Centro) ,

09 - :g. R. Vieiras
.

i
, (João Pessoa, -Vieiras, Centenário e S.Luzia]

10 ,. Posto de Saúde ,
,

(Vila Lalau, Vila Baependi e Região}
11 í KM. de Ja Grau "Alberto Bauer"

.

(Jorge Czerniewicz e lateral e 'Vila Amizade)
12 - KM· de la Grau "Ana T. Nagel"

(Chico' de Paula e' Agua Verde]
13 - C:E. "Julius Karsten"

(Vila Rau, Estrada Nova e 'Três Rios do Su))
14 - E.E. "Euclides da Cun�a"

(Nereu Ramos)
Jaraguá do Sul (SC), 27 de janeiro de 19m1:

IVO KONELL ADlfIJAIR E, BAt.SANELLI
,Secr. Adm.. e Fin. Chefe da Div- de "Trib. I
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SEDE ESPORTIVA E RECREATIVA MARISOL

CGC MF NI} 83.784.116/0001-96
EDITAL DE Co.NVo.CAÇÃO

ASSE,MBLÉIA GERAL o.RDINÁRlA.
Pelo presente edital ficam convocados todos

os associados, para a Assembléia Geral Ordíná
ria, a' realizar-se no próximo-dia 08 de abril de

1988, às 19 horas, 11a sede social, para delibera
rem sopre a seguinte:
ORDEM DO DIA:
01 1- Prestação de contas do exercício social de

1986 e 1987. ,

02 - Eleição da nova diretoria;
03 ,. Assuntos geraís de interesse da sociedade

,

OBS: ISerão deslocadas urnas para a 'l}latr'iz e fi"
'. haís da Marisol, bem como para as outras em

presas dó grupo sediadas ein Jaraguá do Sul

para que os colaboradores possam vota.r, duran

te o lanche. Haverá uma urna para cada unidade.
As chapas que irão concorrer deverão ser a

presentadas ao Presidente da Ser Marisol até o

dia 1,8.03·88, observando 'Se , o. Estatuto da' Ser

Marisol.
Jaraguá do Sul (SC), 01 de março dé 1988.

GILMAR SERGIO VEGINI _ Presidente

P_ra ',nós, seguro não é só 'gara,nti�; d'e riscos

Seguro'
.. Prestação de

Consulte ... nos
,

.

.

Seu u r ii S a�:�, G a r c ta' ,

"

Rua Expedi<;ionário Gumercindo da Silv� n9 9.0, 19 andar, Sala 2

Fone 72.1788 ..... J�aguá do Sul.

é
Serviços

Posto de Vendas MarcaDO'-
Chapéus, bonés, vãsetras, cillm\isas, shorts,

bermudas e, cordas.

Em frente à, fábrica. _ Amplo estacíonamento,

spe,zia . & eia.' Lida•
SERAARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de traJor'
com profissionais altamente especíalízados.
Rua João Januário Ayroso, 7f? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 '""" Járaguá do Sul _ se.

_
r PERSIANAS. BOX a ESO. DE ALUmíNIO "

i ,PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1838· JARAGuA DO SUL· sc

.It.. FONE: 104731,72__" �
,

,

Persianas nonzontaís e verticais,
box para .banheíros,

dí visões, toldos, portas saníonadas, esquadrías
e cercas em alumínío,

'

..

Consulte-nos! Fone ,'12�0995

I
I

- �------�----�----�.--�------------�

. ESCRITORIo. JURlDICo.

José Alberto "Barbosa
Alexandre Dellauiustina, Barbosa·

ADVOGJ\DQS

Rua João Marcatto. nr. 13 _ 20 andar. Sala 204,

Fone 72.1869 _ Jaraguá ao Sul

.ELETROLAR
Comercial de, Peças Ltda.

. Assístêncla técnica, em
.

máquinas- de costura
. Industriais e domésticas, peças, acessórios é agu-
lhas em geral. .-
Oferece também assistência técnica autorizada

em aparelhos Arno, -Walita, Britânia, BIack '�'
.

Decker, Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora: FOIi

DOS Lyer, além do mais completo'estoque de pe-:
cas e- acessórios.

.

."

Av •. Mal. Deodoro. 1.3�9 _ Fone 72-2200
\

jaraguã do Sul�SC
'-./-,

-..-�..,:._-____::,;.._.._---------.",---�-.-,--_-::_'-

SUBA NA HONDÀ

COI\CESSIONARIA HONDA' DA kEGIÀü, Cu'
�lERCIO DE MOTO$, ASSISTENéiA' TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA HP. Nj)� _DA MENEGOTfI
� '" .',-

, • ,>._.
-

-

MOfOS E SAIA PILOTANOO A SUA MÁQUINA.
"Rua Adélta Fischer; 239 (Rodovia BR.280)

Fone n-299�l _ Jara�\iâ do Sul":' SC.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A inflação oficial de

fevereiro foi de 17,96% ,

informou a Fundação Ins
tituto Brasileiro de Geo- brígação do Tesouro Na

títuto Brasileiro de Geo cíonal) passou a valer..

E).- Desta forma, os de- em março, Cz$ 820,42; e

pósítos em cadernetas de a URP (Unidade de Re

poupança renderão, em ferência de Preços}- que

fevereiro, 18,54% (corre- reajustará os salários em

ção monetária maís ju- março. abril e maio, é

ras de 0,5%; a .oTN (0- de 16,19%, de acordo com

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREA'nVA
U VIEIRiElNSE ..

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, são convocados todos os só

cios da "Sociedade Esportiva e Recreativa Viei

rense" para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA
RIA, a realizar-se na sede da Sociedade a: Rua

Dona Matilde, n? 1.277, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, Estado'de Santa

-

Catarina, em data de

26 de março de 1988, às 14:00 horas em primeira
convocação e

- às 15:00 horas em segunda con

vocação, para deliberarem sobre a seguinte or-

dem do dia: _

.

1 �- Apreciar, discutir e votar relatórios e a pres

,
tacão de contas da diretoria e parecer do
conselho fiscal, relativos ao exercíeío de 87;

2 - Alteração dos Estatutos Sociais; ,
.

3 - Elei;ção do Conselho Deliberativo para o bi-
ênio 1988/1989. _! ,

, Jaraguá do Sul (SC)-, 24 de fevereiro de 1988.
Martins Kienen _ Presidente

em março
a média geométrica da

inflação ofícial registrada
em dezembro, janeiro e
fevereiro. Em março, os

aluguéis com reajuste se

mestral serão majorados
em 104,2Hi" enquanto Q'

queles com reajuste anual
serão elevados em 352.

COLUNA ·EVANGÉLICA

L'EMA -DA SEMANA:

Ninguém que, tendo pos
to a mão no arado, olha

para trás, é apto para o

Reino de Deus. Lucas 9,

62. CURSOS: de Batismo,
neste sábado, dia 5, às

15 horas, no Salão Comu
nal-Centro. De Noivos;
dies 12 e 13 de março, i

niciando dia ,12 às 17 h.
CULTOS: Domingo às\ 8
horas e 17 horas,' todos
em português. ESC.oLA
DOMINICAL: Reinicia
neste domingo, 6 de mar-

_

<;0, ci Escola' Dominical,
às 8 horas-

, Clímex Magazine
- TUDO PARA NOIVAS

FI;MJNINA E INFANTIL

'>

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

Guaramlrím _ Rua 28 de Azosto, 1.334 _ Fono 73-0259,

�.JOi>A MASCULINA

��,----

O MELHÖR EM CARROS US�DOS DA PRAÇA :e NA 'MORETTI, JORDANI

I
Voyage L.s branco
Escort X.R.3 prata
Del-Rey G.L·X Vermelho
Voyage L.S branco

-

Escort branco
Monza S.L.E azul
Chevétte. S.L cinza

-

,

[1--lI[

1986 Chevette L Bege 1983
1986 Gol ax prata � 'i 1985
1986 Gol S. branco . -{. 1983
1983 F. 1.000 1985
1984 I -P. 4.000 1986
1982 Corcel Belina, L. 1983
19861 Belina LDO 1980

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Informe
-

, Paroquial
PARÓQUIA SÃO SEBÀSTiÃo

Mensagem: ".e preciso se converter" A Cam
panha da Fraternidade deve rios levas' a ações con
eretas. que viabilizem o processo de libertq,ção de
todos os irmãos marginalízados e em especial os

negros. Para isso- é preciso que tenhamos sempre em
vista alguns critérios para orientar a nossa ação ..Pri
meiro critério: conversão. O primeiro critério é a

_ ?usca da conversão e a superação de tudo aquilo que.
Impede os laços de fraternidade e o compromisso
com Deus libertado. A Campanha da Fraternidade
possíbílíte

-

br�ncos ouvir o clamor do povo negro
e a ele se unir na busca 'da "terra prometida", ond-e

s,e possa viver sem díscrimínaçõas, mas com justí.ça,
liberdade e paz. Ela é a oportunidade também para
o� .negros e pessoas de outras raças ou grupos so
CIaIS con,tmuarem na luta pelos seus direitos e pelo
reconhecímonto de sua dignidade. Para todos, a CF
quer ser um meio especial de .ajuda no crescimento
da liberdade, -caminho privilegiado para a realização
da proposta de "Jesus - Cristo que veio derrubar os
muros' da separação entre ás pessoas e os povos"
(cf. carta de S· Paulo aos Efésios, Capítulo 2, Versí-
culo L4). .

HORÁRIOS DE MISSAS: Neste sábado, 17h30
N. Sra. do Caravaggio; 19h na Matriz, S:

-

Luiz
Gonzaga, S. Judas Tadeu e S. Francisco e 19h30 N ..
Sra. Aparecida. Domingo, às 7, 9 e 19h na Matriz;
8h em S. Judas', Tadeu, N. Sra. do Rosário e SS.

-

Trindade; 9h em S. Cristovão e 9h30 em SEs·
tevão. <,

•

Dr. Altevjr A.' regaça Jón,ilr
·Ora. Osvalina - Vargas' ROdrigues

ADVOGA DQS'

Rua Domingos da Nova 102
- ., 'Fone 72-0498

Jaraguá do ·Sul-SC -

INTEI.MOVEIS .-/
Intermediária de !
Ilóveis Lida.

'.
.

'.

R. João Píccolí, 104·- fone 72-211'1 - Jaraguá do Sul

IMúvtE:IS A· VENDA
� 1 casa em alvenaria,' 150m2, 'r. Padre Aloísio
Barra do . Rio Cerro.

- 1 apto. cl 166m2, fino -acabemento, Ed. Ana
Paula.

-

- 1 casa em. alvenarria 100m2, px. Weg II.
- 1 terreno, 2:000m2, r. Venâncio da S. Porto.
- 1 terreno cl 600m2, r· Joínvílle. frente asfalto.
- Várias chácaras nas redondezas da cidade,
próximas do. centro. <,

-

Av. Mal. Deodoro( n° 158 _ J�lfaguá do Sul/SC. ��D� 72-11·77. 72-1995 e 12-2614
�--r--- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sa.

o programa consta de
análise e previsão de

vendas, programação e

controle -de estoques e

pt,adu�o. relação entre
vendedores e comprado-
'res. controles gerenciais
e econômico"financeiros
'e tomada de decisão, cus

tos' e formação' do preço
de vendas. apuração de

lucro e ponto de equilí
brio financeiro' da em

presa. Este curso é íné

díto a nivel de AMEVI e

� inscrições poderão
ser feitas. na sede da As

socíacão. na rua Venân
cio da Silva Porto 331,
CQtl1l

.

informações pelo
telefona TH492.

De outra parte- a A-

CORREIO DO POVO �,,--.-----,-'--.----.,

. -.� . - .,._ -.' ..._ '", ...

MEVl .

estará. representa
da neste sábado, dia 5.
pelo seu Presidente e Te
soureiro, no 1.0 'Encontro
Estadual 'de 'Pequenos e

.

Micro,)�pJesáirios, eim
São Miguel do Oeste, on-

de será 'debatido, entre
outros, o Decreto Lei
7.177/87, Ano Nacíonal
da Micro Empresa, Situa
ção Nacional da Micro
empresa e perspectiva da
nova Constítuícão.

AMEVI promoverá curso' de Simulação de Negócios)
-'"/ ..

A Associação das Mi�
cro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu
(AMEVI) vai 'promover
em convênio com o

CEAG/SC, o curso de

Simulação de Negócios
paraempr�sários de mi·
cro e pequenas empresas
e demals interessados

nos dias 21, 22, 23, 28,
29 e 30 de março, na

ESGola Municipal Albano
Kanzler. ,A taxa de ins"

crrição é de Cz$ 1.900,00

por participante e o cur

'so tem por objetivo pos
síbílítar aos participan
tes, de uma forma sí

'mulada, a oportumdadé
de entender e 'de simular
através da "Simul ação
de Negócios", todos os

subsistemas de uma mí
cro ou pequena empre-

oPPU'S VíDE"O
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Pedro Mico (Drama com Pelé e Tereza

Rachel).
7 vezes mulher (comédia)

, Promessa ao amanhecer (drama)
Diabo no corpo (drama]
Fantasias de verão (romance]
Marie, a verdade de uma mulher (drama)
Katherine (drama) I
A Poção Mágica (aventura)
Amitiville III (terror)
Perseguidor Implacável (policial)

, S p Y S (comédia] ,

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

[ Clawell o mesmo autor de pássaros Ferid-os �:
e Shogun, o grandioso TAl PAN. I

..

OPPU'S VIDEO CLUBE _

. Somente íflmes selados, __
'sinônimo de qualidade.

i '

!iiiiiii! JAVEL - ,Jaralná Veículos,
, L�sa I Peças, e Serviços Lida. '

·Revendedor

F I A T
Rua Exp. João Zapella. n? 214 _ Fones 72 1806

e 72 2078 _ Jaraguá do Sul
'

'AGJNÂ _lI

),

rl

INFORMAnvO ROTARIO

A O Quat�o-Meia-
� ClICO

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à p�"

R. c. JARAGUÁ DO SUL COMEMORA 83 ANOS
Para os clubes que se reunem às 3as.,,-feiras tive
ram neste ano uma excelente oportunidade' para
comemorar na sua data de reunião - 23 de Feve
reiro de 1988 - a passagem do 839 ano de existen
cia do Rotary International.
Assim também aconteceu com o Rotary Club Ja
raguá do Sul que não só comemorou -'festivamen
te os 83 anos do Rotary International, como tarn-
.bém festejou o Ingresso.em 23-02-19ß2, do atual
Governador do Distrito 465, pertencentê-ào clube
homenageante, pelos seus 26 anos de vida rotá
rio, todos eles com 100% de freqüência.
Coube ao Comp. Dietrich Hufenuessler assinalar
\)S 83 anos do Rotary, através de interessante pa
lestra; contando em pormenores Os; momentos i
niciais, lembrando a atuação de seu 'fundador
Paul p. Harris e seus primeiros companheiros, .:

um alfaiate, um comerciante de carvão e um en

genheiro de minas, sendo muito aplaudido. .

A.-' homenagem ao Governador Marle Souza e d.
Jandira, coube ao comp.: Tabajara que, em feliz
improviso, lembrou e enalteceu ii vida do efici
ente companheiro do clube, hoje alçado ao ele·
vado cargo de Governador do Distrito 4aS, que
vem desempenhando com raro tirocínio, com cré
dito de fundação de muitos novos clubes no dis
trito, além da excelente admínístração do seu
dWrt�. I

A TRAG�DlA NO RIO DE JANEIRO ENO'ACRE
A C?mUnidade Jareguaense fiel' ao seu' princípio'
de ajudar e de solidarizar-se com os flagelados
no Rio e no Estado Acre; também encontrou no

Comp Aristides Pansteín, do R. C. Jaraguá, como
Presidente da Comissão de Serviços à Comunída
de, excelente oportunidade de tornar efetiva a'
p�rticipação do clube de serviço, para atuar nas
varias comissões que se formaram no município,
visando o atingimento do objetivo colimado. A
Senhora Gilian, esposa 'do Presidente do R. é:
Jaraguá do Sul - Rolf Hérmann, solicitou às es:

.

posas' de rotarianos a colaboraçãc voluntária, no
atendimento dos trabalhos que se desenvolvem

,

na Igreja Matriz, local onde são, recebidos "os
,

, auxílios �or perta da população Jaraguàense.
SEMINÁRIO DISTRITAL DE ,INFoRMAÇÃO
ROTÁRIA E RELAÇÕES PúBLICAS
Voltamos a lembrar a realização do Seminário
aci�a, no dia 12-03-88, em Florianópolís. que con
tara com a presença do Conselheiro Manoel J o�
sé Riet D' Arriaga, ao Distrito 468. O Coordena- .,

dor do Seminário é o Comp, ex-Gov. Remaclo
Fischer e o. evento' realizar-se-á no BAIA NORTE,
PALACE HOTEL. próximo da Ponte Herciíio
Luz, na Capital. às9 horas. Presenças necessárias
os presidentes. e Secretários, atuais e eleitos,

\
bem como os Presidentes das, Comissões de Re
lações Públicas e de Informação Rotárie. �

(Ba Comissão de Relações Públicas do Distrito
465, Ano 87ß8) t

MENSAGEM DA

o Grupo'WEG proporciona a seus colaboradores
treinamento para profissionalização e o.portunidade
de freqüentar escolas de todos os nrveis. Dá ensino
profissional aos filhos de seus colaboradores, junto
com emprego e benefrcios sociais.

.

" ,

'f

_e
•

I

Válorizando
<) homem.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Clínica Veterinária,
. ·SCHWEITZER

D:Jt. WALDEMAR SCHWJ!ITZ-ER.
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,'

,

.
, . raio x, internamentos, boutique.

Rua Jolnvllle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fonê 1.l·2548 _ Jaraguá do Sul....: Santa Catarina

Confecções Sueli Ltda
VesUndo bem senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleçio aproveitando
.

as vantagens do preço e crediário' SueU
Fábrica e Loja 1 Av. MaL Deodoro de Fonseca, nr. 1085 -

. F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 12-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

FURGÖES CARGA SECA, ISOTBRl\flCOS, 'FRIGORlFICOS
E, CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaragu1 Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1077

�: Nós temos tudo ,!!� I

'pa-ra a radara todoS:�
I;'. rVen a conhecer �JS,'

-a linha Chevrolet .

88.
'00 Emmendö'rfer Comércio de, Velculos Ltda.

Rv. Mal. !I.odo,�,557 -, Fones,72'0655 e 72·00.60 - "'.ràguá do sul,se

pAGINA '12

Aberto Campeonato MunicipaI8och.l,

Schroeder inicia' 'orn.eio' dIminuo

foi aberto dia 29 .Q

Campeonato Municipi:ll de
Bocha, oficial, da DME,
no Agropecuário, do qual
participam 17 equipes
Na rodada ínaugural, Vi
la Nova 2xO Arduino Pra
di e Arsepum 2xO Indús!
trias Reunidas, Esta se·

mana jogaram ainda, pe
las segunda e terceira ro

dadas, 'Móveis Chiodini x
AABB, Papp Sport x Ar
weg, Baependí x Jaraguá
Fabril e Pedrottí x Móve
is Pradí. No dia 7 joga
rão Escoteiros, x Super
Lenzí e Garibaldi x CSM

A Comissão Municipal
de Esportes de Schros
der, abre neste domingo,
'dia 6, o 'Torneio Muni-
cipal de Futebol de Cem-

) po. em disputa da T'aça
-presârío, desportista e

\ "Cláudio Tomaselli", em-
, líder comunitário desa-

parecido prematuramen
te em acidente automobí
listico

.
em novembro pas·

sado. Cinco equipes par-

•• ,_.,-._- ••. _ ••• _. ·_w••• __ •__ .",

e no .día 9 jogarão Me·,
negotti e três equipes
sorteadas entre os per-

, ,

deoOl;es. I

PANTERAS CAMPEÃ
O Campeonato Muni-·

cipal de Futebol de Sa

lão Feminino' 'foi encerra
do sábado, com a espera
da conquista dá equípe
Panteras, que venceu a

Panterinhasj por 4 a L

. enquanto que' pela dis'

puta dó terceiro lugar' ,

Hermácia 1 'x O Pontes .

Lúcia, da Panteras, foi
a artilheira.

tícipam do Torneio e na

rodada ínaugural, nas

categortas aspirantes e

titular. jogarão Grêmio
Tömaselli, x Fluminense
e OHmpico x Alíenca,
folgando .

o Comercial,
No dia 8, a CME reÚ

ne os bochófilos do mu

nicípio para .organizar o

torneia de bocha, que
deve começar na s�gun
da . quinzena de março-

.
II Escritório' Contábil Barni

Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e essessoría especial às micro e peque'
nas ' empresas.
Rua Venâncio da Silva Porto, 331 _ Ao lado da
Comercial Flor.laDl·

Serraria Jaraguá Ltda.
Jl} BEHLING

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

Vendas de madeira em geral e servlços de
serragem.

Rua São José n" 143 � Bairro Jaraguä Esquerdo
};lone 72.2963

eletrodomésticos · utilidades· móveis
prl"�.11 aCêSSórios, .:bicicletas

.

� \.
-

presentes · bazar . confecções · som •

camping · náutica · es�rte e muito mais .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I.C .Ra iRalgUração dos refletores da arweg, ·COII portoes· abertos
,

.

-_.
.

._.. .

Os desportistas da re·

gião terão oportunidade
de assistir, em apenas
quatro dias, as apressn.
tacões. em Jaraguá do
Sul, das equipes infantil,
júnior e títular do Joín
ville Esporte Clube. Nes
te domingo, dia 6, no

.

Dois loques'
.: C9m 11 o equipes, a

Arweg promoveu domin
go o Torneio de Pesca de
Caniço, onde buscava-se
a

.

captura do maior ;';'ú
mero de peixes. Foi cam

peão o Departamento �e
cânico, vice Acionamen
tos Expedição, 3.° Calde
raría Weg Máquinas e

4·° Manutenção Weg '.1.
No dia 13, 26. equipes
femininas participam de
tömeio idêntico, no Rio'
Itapocu.

- O calendário do en

duro catarínense- há pou-
. co divulgado pela im

prensa, não marca nenhu
m:a etapa do Campeonato
Estadual' de Enduro para
Jaraguá dó Sul, como a

contecia anteriormente no

mês de Julho ..O çertame
coordenado pela FCM, a

contecerá nas cidades de

L�ges, Chapecó. Joínvíl
Ie, Cräciúma, São' Bento
do' . Sul, Brusque, Concór
día 'e Blumeneu-

_ Vinte e dois municí

pios' integrantes das pri
meira e terceira micror

regiões, participaram 4a.
feira, no auditório do Se
sí, em räraguá do Sul,
de 'debates· preparativos
visando as fases classifi·
catórías dos joguínhos a

bantos de Santa Catarina
'.

e 28.os JASe. Foram tam.
bém' entregues regula
mentos e as carteirinhas'
para Os atletas.

_ A �ucessão de Val
demar Vieira. ina ipresi·
dêmcia da Liga Jaragua
ense de Futebol já come

ça a. esguentar. Muito
embora somente vá a

ec;mtelcjer elei,ção em fe
vereiro

.

do' próximo ano,

alguns nomes já efltão
Aendo comentados,' den·
tl'e -eles o de Arno Deret
ti e Sérgio Silva. Vieira
deve concorrer a reelei-
ç&o.

.

__ A Seleção Brasileira
. de Craques (Rivelino e

Cia.) volta a Santa Cata
rina é jogará no dia 13.
às 11 horas, no Caldeirão
(lo !taum, contra a equi
pe veterana do Fluminen·
se (Joinville), que recoT
Çou seu elencb com ex

"'pro�iss\ionais do Oa:x\ia8.
. AmériCa e do próp:'jo
JIEC.

'

Estádio do Botafogo Fu

tebol Clube, na Barra dó
Rio Cerro, às 14h:l0 vão

jogar Botafogo (campeão
do �.o Torneio Papp Sport
de Futebol lnfantíll e O'

infantil do JEC e, às 16
horas, a equipe títular do

Botafogo mede forças
com o júníor do ·JEe. que
recentemenite Iconquistou .

o terceiro lugar na Ta;�a
Sã.o Paulo de Futebol Jú
nior. A vinda destas e

quipes dá-se graças a in

termediação elo presiden
te da Liga Jaraguaense
de Futebol, Valdemar V�
eira.
E na quarta-feira, às

21 horas, com, preliminar
às 19 horas entre Cruz

.

de Malta e Botafogo, o

Joínville Esporte . Clube,

campeão de Santa Cata
rina, enfrenta a. equipe

.

da Associação Recreativa
Weg, formada exclusiva
mente por colaboradores

do Grupo Weg. A entra
da será tranca e marca
rá a inauguração do sis
tema de iluminação do
Estádio da Arweg, onde
foram implantados qua
tro postes com 4 lumi-
nárias de 2.000 watts de
potência cada qual, re

p:resentando uma lumino
sidade total de 32.000
watts, com posslbälídada
de ámpliação futura da
capacidade.
Estas promoções mere

cem, no mínimo, a pre
sença de um grande pú
blico, considerando não
apenas a franquia do in
gresso, mas, sobretudo, o

potencial das' equipes
'joinvilenses, (que já al
cançaram projeção nacío-
nal,

...

NOVOS AMISTOSOS'
Novos amístosos con

tra o JEC estão marcados
para as próximas' sema

.

nas. Nd. dia 13 de mar-

. .

Bicicross realiza certame seletivo
Os pilotos federados e

não federados de Jara

guá do. Sul poderão par
ticipar nos días 05,12 e

19 de março, antes do

Campeonato Cata�hense
de Bicicross. um campeo
nato interno com a par
ticipação exclusiva de

pilotos jaraguaenses, pa
ra a escolha dos melho
res visando' o certame

catarinense. O patrocínio
é da Confecções Sorria,

com apoio da equipe Dal

celis de Bietcross e Pos

to Simon. que colabo

rarä com o si�tema de

som.

O campeonato será

disputado em 17 catego-

rias, no masculino e fe�
minino, com idade entre
5 e 18 enos. Os partící
pantes de cada prova i
rão receber certificados
cíerecídos pelo - "Corin
thíans de Bicicross", sen
do

.

esta a única compe
tição que o Corínthlens
vai promover, uma vez \

que posterionpellte será'
comandada pela Equipe
Dalcelís de Bleicross. Às
medalhas serão entre-
gties aos três melhores

.

de cada categoria, após· Tudo. ·'

'.
,deUnido para a 1.9a., J E C A_as três etapas,..

Inicia na tarde deste .

sábado, na pista da Na
nete: na rua ''''a:1ter Mar-

.

quardt.

Inscrições à Copa M.alwee de Fulsal
Estêo abertas na· Asso

ciação Recreativa Mal

wee (Armalwee), com

Sérgio ou. Carlos} pelo
telefone 72-0182, as' ins

cTIções
.

para a I Copa
Malwee de Futebol d'e

Salão, até o dia 10 de

mar-�o. . As disputas co-.

meçam em meados de

março, em dêpendências
do Ginásio de iEfsportes.
"\Afolfgang Weege, no

Parque Malwee, podendo
pa·rtici.par equipes com

até dü:le atletas, dos

quais até dois que parti
ciparam ·do Ca)1lT+�onato
Citadino de 87 ou que

foram inscritos na Liga
Jaraguaeme de Futebol

de Salão neste ano.

As inscrições. custam

Cz$ 3.000,00, valor cobra

do
.

para cobrir. a taxa de

arbitragem, segundo Sér
gio1 Silva ..

L I GA:
NADA DEFINIDO.
O presidente da LlFS,

Sérgio Kuçhenbeck'er. in
forrnou

-

que nada está
definido com relação ao�
campeonatos. citadinos
desta ...t@mporada. O edi"
tal convocando os clubes
filiados para a. a1\sembléi
a . será publicado nos pró
ximos dia.s;, Kuchenbec
ker aprovou a institui�
;:::;;0 pela FederaÇão Cata
rinense de Futebol çle. Sa
lão de uma divis'ão es�

. pedal no salonismo ca-,

tarinense, com 12 equi"
pes onde não se inclui'
npnhutl1a (Ie Jaraguá do
Sul. qUé deverá mesmo

éff5'Püfar o estadual na

C'utef!oria int01·mediária.

co. no
I 'Ernestão", na

preliminar de Joínvílle
x Chapecoense.: o Bota

fogo jogará diante do jú
nior do JEC, devendo a

contecer nas semanas se

guintes novos' amistosos,
em Jaraguá e Joinville,
entre o JEC e o Malvíce.
Idêntico "pacote" de ao,

mistosos o presidente da

Liga Jaraguaense de Fu
tebol está fechando com

.0 júnior do Blumenau Es
porte Clube.

Tomaselli elege
0' Grêmio Ésportivo e

Recreativo Tomasellí, que
reúne os colaboradores
da Madeireira 'I'omasellí
de Schreeder, elegeu' no
dia 1'9 e empossou no dia
22 de fevereiro a sua

. nova diretoria, com man

dato até fevereiro de
1989. A presid�ncia; tfoi
confiada a Hélio Ron
ch'i e os .demais cargos
estão assim distribuídos,:'
vice-presidente Marcos
L. Tomazeli, ia. secr

Marcí G· Rubin, 2·° secr.

'Amilto J. Tomaselh. l a.

teso Dalila .I, 'Ronchi, 2.°

teso Falmor de Luca, di-

\retqr social Raulino Vol
'les, diretor esportes Ru

dimar R. Rubin e diretor
de relações públicas In

go Baade.· No conselho
fiscal estão Olívio Toma-.
selli, jjdio %maseili,
Guida Rosá e Avelino J.
Bucci.

Com O apoio da muni
cipalidade, dos dirigen
tes' oducacíónais e das
associações sociais e e9'

portivas do município, a

AABB de Jaraguá do Sul
sédiará: por� oca�,fão da
Semana Santa:, n0S· dias
31 de mar,ço, 1·° e 02 de

abril;' a 19a. Jornada iEs-·

portiva Catarinense de

AABBs (JECA). O even

to se reveste de grande
jmportânoia para Jara�

guá do Sul. quP. recebe
rá visitantes de todo o

Estado. a alta dheção do
Banco. do

. Brasil e da

Federação Nacional dê
AABE

. (PENAB). O even

to vai. reunir 46 AABBs
de Santa Catarina , nú'
mero definido duraiüe
o Congresso .

Técnico re

alizado sábado à . tarde

na �ede social da AABB,
em Jaraguá do Sul.
Toda a programação da

JECA.
-

iniciàndo às Sh
do dia 31 de marÇo com o

congresso técnico e. à!!l

10�; o in;'cio efßtivo das

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

ARBITRAL
.

A LlF realizou
�

arbí
traI na quinta-feira - com

Os clubes' da la. divisão
para avaliar o número de
clubes que vão disputar
o campeonato oficial da

temporada. Na próxima
semana a entidade reúne
os clubes da 2a. divisão

para idêntica avaliação.

l·handon,ß de
Emprego

De conformidade com

o artigo 482 letra "I"

da CLT, convidamos o

Sr. Antonio Carlos
Heíermann, portador
da Carteira Pro�il3�o
nal n? 2::;078 e da sé:
rie 0009 a comparecer
em nosso Depertamen-]
to Pessoal no prazo de
72 horas, a partir des
ta data· pera reassu

mir a função, sob pena
de ficar caraqt'eIjízaCio"
o . ABANDONO DE,
fFMPREGO.

.

Jaraguá .€1'0 Sul, .02 de
março de 1988·
Comércío. e 'Indú!sttta
Breithaupt S·A.

(Jaragué do Sul)

PEDRO SI.MON: "Jornal�
do Interior têm papel Iun
damentel na integração da
América Latina". ,

competições: nas moda-,
lidades de- basquete. bo
cha, bolão, tênis de me
sa e tênis de campo. No·.
decorrer do dia, todas as

demais modalidades vão'.
ser iniciadas, O futebol
de salão será a v.ltima'
modaHdade a ser encer

rada, às 18 horas do dia
2 de ábril, um sábado.

Os locais de d:isjmtas
das 17 modalidades da
JECA serão: Artur :Mül'
ler AABB, AgropecjJá-.
rio, Arweg, Beira Rio,

.

Baependi, Armalwee, Clu
be Jaraguaense de ;X&
drez e Vieirense. Parale
lamente â programação
esportiva será cumprida
a programa,:;ão social, de
acordo com Luís Celso
Trindade Muniz e .:R.udl
beTto Jacobi, da Comili'
são Organizadora da Jor-

.

nada ..

A cidade será visitada
DOr pelo. menos mil e
,', �

.

f"

<f{UnhentQs abebeanos d'\l
rante a realização da JE
CA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lestrau terça-feira à noite
em Jaraguá do: Sul sobre
o patrimônio arquitetôni
co e cultural germânico,
que se acentua no . Sul
do Brasil. A palestra fez

.

parte de um projeto ' do
§§§ O' Ministro Luiz Henrique da Silveira'. mantem

Ministério da Cultura, a-��te säbado contactos político partidários na regi- através da Secretaria do
ão. Segundo o' programa, às 8h30 visita a, Energe, em

Patrimônio Histórico e
Guaramírím; às lOh, o Diretório de Corupa e ao melo-

Artístico Nacional, com
dia almoça em Jaraguá do Sul com as lideranças do

o objetivo de que cadapMDB. Às l6h, mantem entendimentos com o �MDB comunidade sé conscien
de Massaranduba. O prefeito Vasel acompanhara Lu-

tize sobre a valorização .elz Henrique no périplo. preservação de sua àrquí§§§ O Diretório de Jaraguá do Sul reuniu seu� .mem- teture típica. N<Í quarta-. bras quinta-feira à noite, para tratar sobre a .vlsIta de
feira,' com os arquitetosLuiz Henríque.: assim como listar nomes de ll1ter�ssa- Dalmo Vieira Filho e Ma

dos em concorrer a vereança e a vice-prefeito. 'I'am-
. ria da Graça -Agosti-nho;bém.a eleição do DíretórioMunicípal do dia\27 de mer-
da SPHAN/PróMernória

.�o entrou na pauta, quando serão definidas as candi- ..
percorreu a região de Riodaturas- Quem quizer concorrer deve filiar-se até
da. Luz: onde a Pró, Memó-

dia 12· �

da cadastrou casas em es
§§:§ Udo Wagner� Bugênío Strebe, Errol Kretzer etilo enxaimel, para in-Reiner Modro, pela ordem, foram os nomes maís vO-·. clusão no Roteiro Nacílados na pesquísa realizada pelo PDS, no interior, pe- anal de Imigração, quertferla -e centro da cidade, para concorrer a' prefeito.

o Ministro Celso FurtadoPara à colígação, vista como necessarísstma, o nome
deve. efetivar em abril ,deWerner 'Schuster venceu disparado para fazer a
quando'também assinarádobradinha. Schuster é o presidente do ,PFL; eleito. -decretos para o tomba

domingo último.
mento de dezenas de ca§§§ Para a vereança, da atual bancada do PDS, so-
sas típicas em Santa. Ca-mente Brrol Kretzer e Luiz Zonta vão tentar a ree-

- tarina, de real interesseleição. O partido tem confirmado, de forma oficial;
para a preservação.catorze, nomes. de uma lista de mais de trinta. Na

próxima' reunião do Diretório, na primeira semafl:a.?e
abril, marcará presença o ex-governador Esperidião
Amin, estrela maior do partido no E'stado, e o ,depu-
tado Paulo Bauer. .

.

.

§§§ O Dr. Madrid não. é maís o presidente do PDT lo
cal. Atitudes arbitrárias de supostas lideranças esta
duaís do partído fê-lo tomar a decisão de se afastar. S�·
us demals companheiros, os de relações maís estreitas
com o ex-presidente, deverão tomar' o mesmo camí

. nho,
.

procurando abrigo em outra agrem�aç�o. Este,
pelo menos, era o pensa:mento do grupo ate há- pouco.
§§§ Ernesto Felipe' Blunk. do PFL de Corupá é o prr
meiro candidato declarado a prefeito da região, com.
propostas de governo. d�finidas, .priorizan�o. pro?ra
mas- nos setores economlcos, socIal, adIUllllstratlvo,
institucional e físico-territorial. Suas "id'éias, ideais
e metas" já .circulam, independente da ainda passiveI
(mas difícil) coligação com' o PDS, que não cede a

"cabeça",
.

.

§§.§ Ademir Izidoro, ex/presidente 'do PFL de Gua
ramirim, ficolJ fora da Executiva, para poder concorrer
em . novembro a vereador ou a prefeito. O PFL tem

. nomes para a vereança e' na eventualidade de coliga,
ção, segundo Ademir, .primeiro será observado o inte
resse do município, podendo acontecer tanto com o

.

PDS como com o .PMDB. "O objetivo final é a con-
_

quista do poder", .d,iz..
. ,

§§§ ID� çocheira: Victor Bauer podera ser novamen 9-
candidato a pref_eito.- Desta feita por ... Barra Velha.

o professor e arquiteto niversidade Federal
Guinter Weimer, da U�' Rio Grande -do Sul,

Is Anolaç,ões de Flávio José

Café
S ASS E

ENERGIA COM GOSTO DE CAFI!

Dr� RubelD F. Flexa
A D V O G A-D O

Cível - trabalhi.sta e criminal.
Rua, Relnoldo Rau m. 86. Sala 6, Centro (em cima

do "Lojão do PÖV'é)n
.'

do
pa-

Dalmo . informou que a

Pró-Memória deve basear
uma -equípe de : obras 'em

'Jaraguá do Sul, pará res

tauração dos conjuntos
arqjntetônícos, entran-
do os propríetáríos com'

. os .materiais necessários.
Neste Roteiro Nacional
de: Imigração, em

..

Jara-

guá a região de Rio da

Luz, serão mantidos per
manentemente pontos de
vendas de pl'iodtiltos' a

grícolas, para venda aos

turistas que serão induzi'
dos a visitai o Roteiro,
que inclui ainda Pomero
de, Timbó e Indaial, on

de se ,�centuam a arquíte
tura e 09 costumes ger-
mánlcos.,

Área do Município está indefilida
A área territorial . do

município. de Jaraguá do
Sul, segundo. documentos
oficiais, é de 557km2, co

mumente usada também
nas escolas quando do

ensino da geografia e em

publicações distríbuídas
pelo Pa�s. Desta área, se

gundo os últimos dados
levantados (hoje certa-

'. mente alterados), 515j{_m2
eram de domínio. rural ,

terras devçlutas e
.

ou·

tros acidentes, físicos e,

42
.

km2 de área urbana.

OCorre que o IBGE,'
desde o início. dos anos

sessenta, dá ao município
S�gundo' Dalmo Vieira uma _ extensão territorial

Filho, chefe do escritório maior, . de 694 km2, área
da SPHAN eJU Santa Ca· que a própria lei do Pla
tarína, existem em Jara- no Diretor .d.a cidade, em

gu ádo Sul 137 casas ca-
_ anáhse na, Câmara de

dastradas, passíveis -de" Vereadores aceita como

preservação boa parte de- oficial, juntamente com a

las. O· arquiteto sugeriu área de: 557 kmê. que' é
as autoridades municipa- a usual, Fxíste. portanto,
ís, que se fizesse um ca- pontos conflitantes e obs
dastramento cultural, ci- euros e que carecem de
tando as edificações, fes- definição oficial.
tividades. costumes, aci-
dentes naturais' e outros,
inclusive a própria área
agri'col� dentro deste Ro
teiro. I

--- --�-----

Trilwtos federais
f:�gund�. <fiados divui.

gados pela Secretaria da
Receita Federal, a alTeca

dé!.!ção de triQutos fede�
rais, em 1986, nos muni
cípios

.

do Vale do Itapo
cu foi a seguinte: lara
guá do 'Sul Cz$ .

. . .....

282.967.046,79, o que lhe
valeu a 107a. colocação
entre os mais de qua"
tro' mil m uni c i p i Os
brasileiros; Cprupá Cz$
5.222.604,10; SchroeçIer
Cz$ 1.546.703,09; Massa
randuba Cz$ 4.041.475.31
e Guaramirim Cz$ 16.465.
086,59.

De outra parte, está
assegurada paTa os· dias 22
e ·23 próximo§, a r_ealiza
ção em Jaraguá do Sul do
curso

-

Imposto de Renda _

PeSSaR Jurídica, em con
vênio enhe a Associa�ão
Comercia:l- � CEAG/SC.'

O· Gaplan, segundo .a

-Suochefia de Estatística ,

. Geogra'fia e Informática,

.

cita, uma outra metra-

gem, "ainda .não. oficia
lizada pela Fundação IB
GE", -de 547km2, portan
to menor, sem se saber

- em qual fator baseou-se
para determínar esta á
rea. Alem da área terrí
tonal. existe, também, a

questão de �imi tes, com

alguns mapas não citan
do Jaraguá cio' Sul fazen
do divisas com São Bento
do Sul] como o do Plano
Rodoviário' Municipal, e.

laborado em 1983), en

quanto . outros, como _ do
DER/SC. de 1985 e o Ma
pa Político do Gaplan, e

ditado em 1986, demons
tram com clareza o limite.

Com Os recursos hoje
disponíveis, estes . dados
merecem- no mínimo ser

atualizados e oficializados
para que, sje '; estabeleçam
informações corretas que
sirvam para pesquisas. e

estudos futuros.
.

Comunicação
OSNY CU�AS D'AQUINO (cirurgião· dentista)
após' ausência por um per:'odo de 60 dias (23.1'2 ..

.

87 a 23.02.88), comunica à fOua' distinta clientela
.

que colltinua atendendo em. 'seu consultório deI).,
tário na parte de clínica geral e radiologia den-
tária, no Edificie> Miner, 19 andar, Salas 22 e 2'2
A, defront� a PrefeiturGi. Horas marcadas das' 8
às l2h e das 14h30 às 17h30 - Fone 72-0225.

CONVOCAÇÄO
REUNIÃO ORDINÁRIA 00 CONSELHO

COMUNAL
Pelo presente são convocados todos os mem-'

bras do -Conselho Comunal, constantes do Artígo
32 dos Ei�tatutos, para a 1 a Reunião .ordinária,
a. realizar-se no dia 24 de março de 1988, às 19:

. '3(Lhoras em primeira e às 20 horas em segunda
convocação, no Salão Comunal à Rua Esthéria
Lenzi Friedrich; 78, nesta cidade, pani .delibera-,
rem sobre a seguinte: I
ORDEM DO DIA-
J . Relatório do' Presidente Comunal e .obras

Assistenciais;
.

_
I

2 - Leituia', discussão e aprovação das con-tas
comunais, relativas ao exercício de 1987;

::; I· Eleiçâo para os cargos vagos na Diretoria;
4 . Indiçél;�ão das Diretorias das .obras· Assis-

tenciais;
.-

5 Assuntos djversos.
Jaráguá do Sul, 10 de março de 1988.
R.oNALD KOHNTOPP _ Pre!.1idente
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