
Feira Agroindustrial é alpliada
A 2a..Feira Agroíndus- que atinja o.' público espe

trial de Guaramirim, teve . rado. De outra parte, o

o. período de realização Conselho Comunitário de
ampliado. A Comissão. Guaramirim programou
.O:r;ganizadora, reunida para o dia 15 de março
quarta-feira, recebeu pro- duas' peças teatrais no

postas e definiu o lay-out· .Salão Paroquial, pelo Te
do pavilhão de exposições atro de Roberto. Menghi
cujos estandes serão ni, de Curitiba: às 15h30,
colocados à venda para a peça infantH "A-B-C..
as empresas interessadas. Um Tesouro para Você"
A Feira vai agora aconte-' e às 20h30, "O Analista
cer no periodo de 26/08' de Bagé". A promoção é
a 04 de setembro, período beneficente, Visando tarn

que os. organizadores a- " bém
'

o enriquecimento
creditam seja o ideal para cultural da comunidade.Jaraguá do Sul-SC, de 12 a 18/Março/ 1988 _ Ano 69 _ N." 3.478 Cz$ 20,00

C!âßlara de Vereadores propõe o IOßlbaßleilo da Capela . Säli João
nístas em manter o a- ta, ano 86. O vereador adquirir os seus lotes e

tual templo, ameaçado de Almiro Farias Filho, lí-
.

construir as moradías, O

demolição,' fato que não cencíou-se da Câmara vereador reívíndícou à
se sucedeu face a Iímí- por' trinta días, para tra-' . Telesc a implantação de
nar concedida pelo poder tamento de saúde, a par- telefone público junto
[udícíárío. A votação do' tir da última 'quarta-feí- a FERJ e, também, à

projeto, para não me- ra, quando teve aprova- Celese, iluminação pú
líndrar, os vereadores, da indicação conjunta, .blíca desde a nova fá
será secreta. Vegini a-

.

com os vereadores Ma- brica da Luiz Kienen até
Para marcar os 91 a- realízacão ela exposição presentou também pro- rino Lenzi e Mathedi, a sede recreativa da So

nos de fundação e os 32 ainda não. está defini- jeto denominado de "Dr. reivindicando estudos pa- ciedade João Pessoa.
anos de emancipação po- do. Alvaro Batalha-Médico" ra que sejam instaladas
lítica, o município de Co- o Posto de Saúde de Vila novas aparelhagens des- Luiz Alberto Oechsler
rupá está preparando u- Esta semana, foi con- Lalau; Luiz Zonta suge- tínadas a captação .de no- solicitou, iluminação pú-
ma programação. festiva, cluída a implantação de riu para o Posto de Saú- vos canais de televisão, blica na rua José A.
'cuja atração maior será iluminação pública na de da Vila Lenzi o norne junto a repetidora em Sehmídt, na Ilha,da Fí
,uma exposição industrial Ponte Governador Ivo de "Erich Kaufmann-Mé- Ribeir-ão Grande do Nor- gueira e Atayde Macha
para mostrar o. que o Silveira, . que dá acesso ao dica" e, Gustavo Mathe- te. do, a pavimentação' na

município produz.. Pára centro de Corupá, com di, quer que o Posto de Os 'legisladores muní- rua Afonso Barbí, en

tanto, deverá ser forma- 'a ativação das quatro .

Saúde de Nereu Ramos cipais apresentaram ou- quanto que Almiro Fa
-da comissao, integrada "Iumínártas de 40z watts passe a ser conhecido tros pedidos ainda. O rías, a tubulação de es

por representantes da cada uma. Na área po- como "Padre Antonio E- presidente Vegini quer goto. na rua 109-Acre.
Prefeitura, Câmara de Iítíca, .o vereador e pre-. chelmeyer"..

'

que o Executivo envide Já Mariho Lenzi pediu o

Vereadores, Associação sidente do PMDB; Car- esforços IÍ0 sentido de calçamento da rua Adol-
Comercial e Industrial, los Dieter Werner, pediu O Executivo encamí- implantar loteamentos no fo Fiedler e o patrela-
Líons e Rotary Club, para licença na Câmara por nhou projeto para alie- munícípío, de modo que mente, macadamização de

preparar .o acontecímen- 30 dias, face a viagem nar uma prensa para
:

a as, famílias .de menor po- todas as ruas laterais da
to, a ter lugar no Salão que empreenderá ao ex- fábrica de tubos' e um' der aquisitivo possam rua Joinville.

Paroquial. O período de lerior.· veículo Opala Diploma-
.

'

Bauer slgere .olles de candidatos a prefeita e vice Jaragná vai. ter .Dvas prê ..escllas

localidade de Vila Char
tres,' como de valor his
tórico e artístico munici

pal. :Este é mais um ca

pítulo dos preservacio-

o vereador-presídente
,Orival Vegini, apresen
tou à Câmara, projeto
de-leí tombando a. Cape
la São João Batista, da

Corupá 'Planeja lostra industrial

Afastado das lides po- pT e ala dissidente do

líticas, o ex-prefeito Víc- pMDS e outros partíídos
tor Bauer ficou surpreso que porventura .

forem
com a nota publicada na constituídos. Victor Bau

edição passada, de que er, a pedido, relacionou

poderia ser candidato a nomes passíveis de con

prefeito por Barra Velha. correr, na sue opinião, a

A reportegem, declarou prefeito e více-prefeíto:
que. se sentiria honrado Udo Wtagner, Eugenio
em concorrer ,a prefeito' Strebe, José Carlos Ne-

. por Barra, Velha, todavia ves, Reiner Medro, Eu
disse não pretende se genio Victor. Schmöckel,
candidatar a cargo al- Octacilio Pedro Ramos,'
gum, e, , se caso fosse, Sigolf Schünke, íElrrol
sairia por Jaraguá do Sul, Kretzer, (Hans Gerhard

.
onde já foi vereador por Meyer (Nutzi), Werner
duas legislaturas e pre- Schuster, José Gilberto
feito por dois manda- Menel, Dr. Altevír Foga
tos. ca, Reginaldo Schlochet,
A propósito de candi- Eggon João da Silva, Lo

daturas, no seu entender, rena Marcetto; Márcio

para as eleições de pre- Marcatto, Dietrich Hufe
feito e vice-prefeito, de- nuessler.: Rudolfo Hufe
veria existir uma coliga-

.

nuessler, Wilson Kohl
cão entre PDS, PFL, PDT, bach, Dr. Gerd Edgar

Baumer, além de ou
tros..
O ex-prefeito acha que

sabendo Jazer política, é
fácil derrotar o candida
to do paI"tädo governis
ta, através de articula
ções e estratégias. Ele
aponta também uma re

lação de cerca de sessen
ta nomes de prováveis
candidatos a vereador,
que. publicaremos em

edição próxima, de fili
adºª ou não aos, partidos
de oposição.

E por fim, disse que se

houver impasse na esco

lha do candidato a pre
feito, feria a coragem
suficiente para concorrer
e tentar o terceiro man

dato. "E pera ganhar",
arrematou.

A Prefeitura Municipal,
em convênio com o DAN,
deverá construir quatro
salas pare o pré-escolar
'em estabeleciInentos da
rede. estadual, cada qual
com 12,25m2, cujas obras
vão '\inici'ar dentro em

breve. O valor' convení- ,

ado é de ,Cz$ 4.335 mil.
Na rede municipal, são
atendidas em Jaraguá do
Sul, 720 crianças em 32
tur�as de pré-escolar.
O prefeito Durval Va

seI adiou pára após o día.
21 a sua ida a Brasília
para encaminhar projetos
e verificar a tramitação
de 'outros levados ante
riormente a vários minis
térios. O município rece
beu esta semana a prí-.
meira parcela do con-

vênia assinado em' dezem
.bro come EBTU, de
Cz$. 3..250.000,00, para
,a pavimentação de ruas.
O convênio. total é de
Cz$ 13.300 mil.

A partir do día 21, co

meçam a ser entregues
os cernês do IPTU, nos

locais já divulgados pela
imprensa. Este ano, todos
os camês foram proces
sados na . CPD da Prefei
tura.. tido como um dos
melhores do Estado na "

.

�inistrélição, ,públíit'a
municipal. O IPTU pode
ser pago em até' quatro
e representa, segundo
Durval Vasel, menos de
quatro por cente da -re
ceita, orçementãría do
munícfpio.

ENTÃO, COMO VAI Ö RIO ITAPOCU? CONTINUA
MORRENDO? VAMOS NOS UNIR PARA SALVA-LO. I R T I M A Expositores' Cromados

" Movimentação Industrial_
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. Muito bonita e concor-
.

rida a festa de congraça
mento dos formandos de
Ciências

.. Contábeis da
.PURJ/FEIÚ, .

sábado à
norte, no- Parque Malwee,
onde' homenagens 'foram

prestadas aos que contrí-
6uiram para a graduação.
'Homeriageou-se também
os. acadêmicos que maís
se destacaram ao }ongp do
curso.

'O Líons Clube. Cidade
lndustrlai, .rque vem de-:
senvolvendo a Campanha
da Visão... dQOÜ a Rede Fe·.
mínína de.. Combate ao

Câneer. Cz$� ISO. mil,. pa-..
rà 'compra .de materíaís,
A entrega do cheque se

rá na próxima semana.
O Museu Municipal "E

mílio da Silva!.LeStá tem·"

porartamente .. : fechado;,
Ele;s.erâ: reaberto rips pró"
xímos .días, mm a.expost
ção de objetos aaägos 'dõ�
adas. pelas famflias, .jara
guaenses, que vêm rece-

bendo_- restauração e 'limo
péza. ,'" . _. -; .,' '�'

..

Deixando. Jeraguä � do
.

Sul! após nove anos! o.
Dr. . ,l;aércio dá:'. Cunha
Silveira! Fiscal do Traba·
lhO': Ele está'âssumihdo a

Subdelegada RegIonal do '

'F-rabalhö; âe, Blumenaui,
uma 'merecida'; 'promoção.
Dêtxá unia. grande lacuna
Iíâ cidäde.�·' ;. _.

-;:;Al1dot· LuedeÍ's e espo-
'

sa" Deníse, representaram.
a 'ASS'ociação' Comércial
e Industrial de Jaraguá do
Sul,

,

terça-feíra, nó jantar.
coinemorativo ao eín
quentenário de fundação
dà Tup'y S: A., em JÓinV1l·
Itt ',,; r

O
.

Beira Rio" Clube de
Campo vai realizar no dia
2 de maio a eleição da
nova diretoria. O atual

. presidente, 'Roberto Ma-
drid, poderá ser recondu-:
zído ao cargo, tendo como

vice Eraldo. Paci�llo. .

..Â SCAR. de Jélraguá dQ
Sul está necessitando de

.

um pIano•. ÓUem tiver pa_
[I

ra empréstimo ou doação,
deve contactar cam a

secretaria da entidade, no
periodo. da tarde, ou atra·
\rés do telefone .72·2477 .

. : Ä Associação ,Atl�qca .

.

Banco dó' Brasil de Jara·

guã . do. '.
SÜl reçepciqné!

impresa _da,;t:eglão às l�h
deste sáQado, comQ parte'·
'dó esquema q:�, diVuIJ1a·
ção ,'da_'XlX Jor:pada Es·

BariiQ dO,Rio Bral'lco,-aalà ,4.
FOt'lI;: n·�607

sídêncía despontam os
nomes de Olímpio Fagun·
des e Heins Edgar Raeder .
Os acadêmicos em Ci

ências Edonômicas, que "

hoje colam grau, na Igre
ia Evangélica pa�clipà.
rão após do baj,le. de for
matura, no C. A. Baepen
di, COJIl o conjunto de
Ritmos Soçaite. Agrade
cemos o gentil convite.
A ABR4.JORI instala

no dia 16 de março, a sua

sede em Brasílía, na Casa
.

dos Munícípíos, quando
junto . com a Asocíação
Brasileira de Munícípíos,

..
'

será lançado.o .
"GrUo do,

Interior". :e o presídente
Amóra atuando.

.

A Associação Comer
cial e Industríal de Iara
guá ,do Sul, yai elaborar

.
-

programação para marcar
eoildignamente 'e seu

meio século de Ie:rl�tên-'
cia Uma comissão será;NQ' flagJ'ante, os. aca- Ia);que colem grau nes-

-, fórmada para elaborar o. dêmícos... em Cíêncíes .. te sábado! na 19reja
. �, .

.

programa festivo .Bconömíees ,(Economi· Evangélica Luterana-
Troca idade dia 16 o secre-J--__,..�__.. �.......:",:,_.

--d':"""-G=r-a-c7I'e-:t:-e--dTe-�O�b;:·v-':-::e7.I·"::'''':-'-7.G�e::rs:o�n:-:A�.---;d�a:-;;SWlIkv;;aJ/-V;Va tärto de Planejamento'A.portíva Cat�rin��se e 'L L""

AABBs·JECA.. 1'6h15 Siclénei- SoaresiEU léria dos Santos. Na rlstides Pansteín, dia 18_0
O melhor ,filme de Dankerl Rosemeri Andrích Barra, 17h30 Luiz.Carlos assessor de imprensa da

guerra já realízedo. l!sle Denker/ Rosemeri Andriíh Ribeiro! Isolde Stein' e Prefeitura Jorge Carlos
•

e' lah 't;I!II'n'o Volkmann/ às t8h Rubens Antonio ,Ross e no día 29 aniver·e o chamatívo pari) Q caro .1!'
..

faz cio Cine Jataguá· Adíléta Etdmann. iEm Tepassé/ Nadima Sueli sana a primeira dama do
"Nascido pata �tar" - S. Judas, lBh Milton Mahíud, munícípío, Maria Luíza
que será exibido d� 12 a Guimarães! Sílvia LU A Sociedade de Des- Vasel... '

17 de março, ne horário quetta. 'portes Acarai realíze as- , a de .marco foi o Dia In.
das 20h15 'min.·

Sem:.bléia neste. domingo, jjternadonal ..
da Mulher.

(,' No Rio Molha, l'1h
em sua sede, para eleger Embora tardiamente, se-

Cesamentos. Na Matriz, ;Brun.idaldo BWald/, crils ó Conselho DeI1beraUvo
. guem Cis nossos cumpri.lOh Valmir .' da Rocha! tiane Müller e t7h30

e Diretoria. Para a pres' mentos pela data, .

,

_

Gente

Coruja
Seus fllhos merecem uma loja só para eles.

. Loja Mamle Coruja Q castelo de seu rei�inho e

lua pl'lllces1nha. Enxovais para bebê, roup� in

f.nto-jàvenls" . perfumes, biJouterie.; artígos' pare .

prePentes. ", '_
.

Rua Barlo do Rio Branco 168' _ Fone 72-0695

Mamãe Dr. Valter Germano Hebreus
CIRUR,GIÃO DENTIlSTA ,_ CRO-2�46

->aó.
.

CeI.. Procópío Gomês de Olrvetra. 184 _

.

.
.

-'
�

Fone 72-0209
-:- Jaraguá do Sul

i'

jóias, relógios, pulseiras, anéis;' alianças,
prataria,: artigos em ouro e tudo o mais pará
presea.tes Da A D V'O G A DÓS'

"Ivenida
e Getúlio Vargas n° 9

'Relojaaria .

Marechal DeodorQ 443
R. J.I'

Pereira Oliveira,
Lauro Pereira OHvei.ra

João e Civll _ Cr1m1nal _ Comercial _ Trabalhista'

Modá �fanjo·juvenil ,para
-

realçar él
. elegánclêt de seus flIhos. U�· caI1nho

., espeçlal para o seu boin g�sto. . .

Na Marechal Deodoro, 819';_ Iaraguá do SQ,l,..... SC.. .'
.

R· Walter Marquardt, :)'56 _ foné (Res,) � 72-2194
Jaraguá do Sul.

.

\. �a.ra i<>das as ocastõeB. j61as· e rel6gl.... da ·Ca;rinßoSQ.

.

-Avenida Getúlio Vargas,' 91 _ Jaraguá do Sul

A· ROUPA, INFANTIL

� ..

- " - j",&:;:�t%i� �_
JÓiAS" RELÓGIOS

-

'--r.;;:,�,..
"A r

..: PRESENTES

f'" ..
-

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano 29 _

.

Fone 72.· 191.1
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Implantado o Programa do Leite em Jaraguá do �ul
O. Programa do Leite,

da Secretaria Especial de
Acão. Comunitária da Pre
sidência da República, é
realidade em jaraguá do
Sul. O Programa foi im�
plantado oficialmente no

dia 4 de março, durante
solenidade no

:

Sindicato

SINALIZAÇÃO
TRANSITO

DE

. A Comissão Municipal
de TFânsÍto aprovou. a

. proibição de estaciona-
mento na rua Venâncio
da Silva Porto, ao .Iado da
diclovia, assim como' o

; estacionamento entre' as

ruas- João Planínscheck e

Lourenço !Kanzler, \1me-i
'diações do Parque' Fabril
Weg n. O 'projeto de si
nalização da cidade, com

as placas bandeiras" foi
apresentado e discutido,
devendo ser implantadas
imediatamente, indican
do bairros e acessos. São
trinta .e duas

.

placas que·
proporcíonarêo uma am

pla sinalização da cidade.
A Polícia Civil, em re

latório a CMT; registrou
durante o mês de feverei
ro, 20 acidentes sem ví-

.

timas e 9 com vítimas,
tendo-se registrado' dimi
nuíção: nos acidentes nos

últimos meses. A Polícia
Militar, por seu. turno,
está concluindo os prepa-

·

rativos da 'campanha edu-
cativa de trânsito, a ser

· encetada a 'partir da se
. mana que vem, buscando

. atingir principalmente
condutores de veículos e

mótocícletas, através 'de
blitz para verificação da

documentação e. equipa
mentes . �n<$sp,éIlsáve,is
nos veículos. Ciclistas e

· pedestres são objetivos
'também da campanha da .

PM, que tein. o apoio da
CMT. e de entidades do

.

município.

do Vestuário, com a pre-
.

arias. Oito entidades es

sença de lideranças po- tão envolvidas nesta prí
líticas e comunitarias e meira etapa, que deve a

do coordenador da SEAG \ tingir a mil crííanças: A
em . Santa Catarina,' Le0� PPs das Escolas Albano
nardo Quadro Filho. .

Kanzler, Alberto Bauer,
Segundo o Coordenador Euclides da Cunha, Hele�.

da SEAC, o Programa do odoro Borges. Cristina
Leite atendeu em 87 um Marcato e Ana Toewe Na
total de 5 milhões de cri- gel e, ainda, a Associação
anças e para

: este ano a dös Moradores de Nova

· previsão é de 9 milhões, Brasília/Vila Lenzi .
e As

em todo o Brasil. "Em Ja- socíação dos Moradores
raguá do Sul a SEAC im- do Conjunto Habitacional
plantou uma estrutura de Jaraguâ do Sul.

.

leve, eficaz e ágil", disse .

A coordenação do Pro-.
Leonardo Quadros Filho,'

. grama do Leite, à
.
nível

·

"mas ela veio para ficar municipal, é daSecretaria
definitivamente, devendo do'Bem-Estar Social, atra
sei' amplida para propor- vés da Divisão de Assis
clonar atendimento a um têncía Social.' Até o final
maior número. de crían- de abrHi informou lvP.\,
ças na faixa de O a 7 anos Konell, pitelenders:e. 'en';
tujas famílias se incluam volver 20 entidades e en-

· dentro das propostas do tregar os tickets para mil
programa do Leite, cuja íamíhes.ique já estão sen
resposta será uma criança -

do cadastradas.
mais saudável e com um O prefeito Durval
bom crescimento". Vasel deseia que o pro-
A princípio 400 famí- grama do Leite chegue. a

lia estão sendo benefici- 4 mil famílias, de forma
adas com o recebimento gradativa, uma vez que,
de um litro diârío de leí- para tanto; tem Jtaranti�
te, através de um ticket de atendimento do ( pró
trocado pelo produto nos prío Coordenador da SE�
supermercados e merce- AC em Santa Catarina.

Coral, da SeAR: apresentações em 88 .

o COral da Sociedade
Cultura Artística, uma das
maiores expressões da
cultura jaraguaense, ele

geu a suá diretoria para
· o biênio 81/89, conduzin
do Luiz Lanznaster à pre
sidência. Nos demals car

gos estão Nayr Vielle co

mo vice-presidente, 10 se-.
cretário Antonio Pires,
2a. secretäräa Martiste�
Gascho, 10 tesoureiro
Waldir Pasold, ,120 tesou-'
reiro Edmundo Wille e

ldA.!fe\qras sociais �lmê.(
Salves e Marlene Pasold.

Os ensaios continuam
sendo realizados' às

quartas-feiras, às 20 ho
ras, na SCAR. O calendá
rio deste ano prevê apre
sentações em colégios, re
creativas e .

I ,igr:ejas,
para incentivar ri cante
coral, além de excursões
para jtrês ödades, ,atra
vés de intercâmbio. Den
tre as apresentações já de
finidas estão as de 10 de
maio, na Arweg: 24 de
agosto, no Teatro Alvaro
de Carvalho, em Floria- .

nópolis e, ainda, o Encon
tro de Corais,· no día 16
de julho, abrindo .os fes

tejos dos 112 anos dé
fundação da cidade.

.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pós-qradu açâo 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 alérgica.

Alergia da pele: Eczemas' urticárias· inchações· coceiras· picadas de insetos·
feridas na boca.

Alergia a alimentos· medicamentos· ao sol e ao tr io.

Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Aiérqicos.

RUd 7 de Setembro, 525· Fune (0473) 22 5475

Blurnunau SC
_.-..--

PARTIDO DA FRENm' LIBERAL
Diretório

.

Municipal de Jaraguá· do Sul

. Assim . Pensamos e Agiremos
o Diretório Muníeípal do Partido. da 'Frente Li
beral de Jaraguá . do Sul, ao proclamar sua fir
me e inabalável disposição de lutar em favor
de uma sociedade lívre e democráttca.. postu
lando um desenvolvimento "VOltado para·a me
lhoria da qualidade de vida do homem, com
base na gestão .sO\diial do poder, manilfes'fé;l.. o
seu compromisso de agir eonscíente e decidida
mente em beneficio da comunidade jaraguaense,
ptocurando, sob todos os meios, exaltar e fazer
prevalecer - o. seguinté: .

'

_. Colocar o. �.nteresse dos eídadãos jaraguaeh
ses e. õ bem' comum acima dos : Interesses pes
soais e partidários;.

- Não tolerar a malversação dos recursos 'e do
Poder pelo Poder;

....
.

.:..' Promover absoluta transparência das Con
tas Públicas, para que· todos saibam onde e pa
ra que são. usados os impostos;
,_ Fazer' da honestidade e da probidade um

. dever, especialmente nos cargos -púêllcos:
.; Lutar pela preservação do"meio. ambiente, da
qualídade de vida, da 'cultura e' tradições jara-
guaenses:

..

_. Pregar e. executar. ã melhoria dos serviços
públicos, para que qualquer cidadão, especial
mente o de . menor poder aquisitivo, receba a

atenção que merece e seja valorizado como
pessoa humana;

.

_ Preservar a lívre iniciativa, Sem a qual ho
mem nenhum tem a oportunidade

-

de exercer
suas potencialidades;
_. Não apoiar pactos de qualquer ttpo que não.

objetivem o bem es�ar da comunidade':
.

.... . Valorizar o homem, que -deve ser o objetivo
.

primeiro de toda e qualquer admínístração:
_ Integrar o povo na díscussão e solução dos

problemas' sociais;
.

... Trabalhar na construção de novas relações
sindicais, onde o reconhecimento da: 'necessida
de de integração entre o trabalho e 'o capital
leve a negociações que respeitem o direito de
cada um, valorizando o . trabalhador voltado- à

qualidade e eficiência; sem interferência poliU-
coipartidária; . '.

'
.

_ Conclamar os jovens à partícípação 'política,
visando procurar novos caminhos;

.

_ Não. apoiar pessoas'que 'não .tenham dado.

provas, seja _

a que nível for, de despreendímen-
to, honestidade e espírito públíco:

,

_ Procurar jovens, mulheres e homens que -de
fendam estes· ideais; na constante edi'ficação de
um novo espírtto nacional, que' deve renascer

�/ou nascer nas bases munícípaís, que são a

fonte do Poder.

Jaraguá do Sul, 08âe ·qezembrq.de '\981.1
Membros' do Díretôrío 0.0 Partido

Móveis
,

e na

MOLL ON

Tudo a preço' dê' �ábtica
..

,

"'/1

Rua' Barão do Rio Branco, 72 _. Fone 72·2487·
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Rede, estadual de ensino alende a 15 mil alunos na região
A rede estadual de en

sino, onde as aulas inici
aram-se no dia 22 de fe
vereiro, vem' atendendo'
nas. Q9 unidades escola
res,

.

um total de 14.745
alunes do .pré-escolar, 1.0 ,

é ,2.° graus, cujos docen
tes -tiveram oportunidade
de participar de treina
mente na semana que
antecedeu às" aulas. Des-.

L· ",._'

de a última segunda-fei-
ra, dia 7 de março, a, re
de estadual passou a a

tender a comunidade de
São Francisco de Assis, ,

com o' funcionamento da
Escola Básica Vila Lalau,
construída pela Prefeítu-

"Notícias do Emaú·s
'\

o: Secretariado do
Emaús. 'da Diocese de Ja

.ínvílle, que Iuncíona a

nexo a Paróquia, São" Se
ba�tiãc;> de Uaraguá, €lo;
Sul, marcou pata ps días .

18,1g � 20 de março, no'
Centro Shalon, em .Nereu
Ramos, um reencontro de
emauístas,

.

que
'

objetiva
fortalecer a espírüualída
de e -proporeíonar ao

emauísta unia 'maior
-

apro- .

xímaçäo com a 'própria
igreja e com a comunidade
onde' vive. Segundo Lori- ,

val Pellín, este é o tercei-
'ro reencontro - são dois
anuais e' o' próximo será
de 29 a

- 31 de julho - es

tando ás inscrições aber
tas até Ö, dia 14 próximo,
na Secretaria Paroquial.
Os palestrantes serão da
própria Diocese.

,

Já 'no dia 10 de abril,
em Jaraguá do Sul" acon

'tece a Escola Míssíonáríe,
a partir das 8 horas, rio'

, Salão Cristo Rei, ondese
rão repassadas' -informa�,

,

çõés' para 'o Emaús. "OS
participantes deverão sei:"
emaúístas. enconärístas .ou
cnrsílhístaa, No <ßa 211
próximo, o Secretariado
do Emaus fará a Escola
Missionária em' .Ioínvílle,
na Catedral do Bisnado.
Em JaraQUá está prevista
outra nara o dia 21 de
aposto.

Para este ano, os Emaús
'masculino e feminino já
tem datas previstas. O
masculino de 5 a 8 de ma

io e de 6 a 9 de outubro
e o feminino, de 16 a 19
de junho e de 8 ÇI. 10 de
setembro. por outro lado,
estão programadas Mara
nathas Abertas nos dias
26 de junho em S. Bento
do Sul e 2'5 de setembro
em Jaraguá, de acordo com:
Lorival Pellín, do Secre
taríado doEmaús.

ra Municipal, nas imedi

ações da Weg II. A esco

la, que era uma reivindi
cação da comunidade, a

tende também os alunos
excedentes 'do Colégio
Heleodoro Borges.

o Estado, por intermé
dio da 19a. UCRE, dístrí-

buíu às escolas material
'escolar para atendimen
to aos alunos 'carenfes
que freqüentam o ensino
de '19 grau. Este

programa de assistência
ao educando, na região
executado pela Dívísão
de Ensino, atingiu, dos
11.991 alunos matricula-

dos até 30 de dezembro
passado, os seguintes: 40.

. 769 cadernos (85% da, ma
tricula), 27.:)'40 lápis (57%
da .matrícula), 13.190 bor
rachas (55% ç],á matrícula),
1.992 pares d'e conga (33%
da matrícula) e 5.166 ca

misetas '(65% da matrícu
la). Foram entregues í-

Moyi�llento eco·nôl,ico: entrega, das DllEFs em março
Termina día 31" de mar

ço � prazo para a entrega
nícípíos do Vale do Itapo
mações Econômico,Fis.
cais para as microempre
sas, através de 'formulário
próprio, mais simplifica-"

, do. As macroempresas te
rão prazo' para entrega
das DlEFs até o día :;0 de
abril e este ano, de acordo
'com a secretaria executí
va da Asscciação dos Mu
nicípios do Vale do Itapo

.

cu, não haverá .prorogação
de prazos para-evitar os

"transtornos ocorridos em

87, quandó os índíces de-

finitivos de retorno do de março, é 30.6% supe
ICM foram publicados so- rior ao índícade feverei

mente emS'l de dezembro. ro e o bolão do ICMi cre
Os formulários para a ditado no dia 10 de mar

declaração do movimen- ço aos municípios catarí
to econômico acham-sé à nenses somou Cz$....
venda nas papelarias. As 748.1-34·.508., ps v'alores
empresas omissas ou aos municípios do Vale
'fraudulentas serão' penalí- do Itapocu foram os se- ,

�das com pesada mul- guíntes: Barra Vélna Cz$
ta, \conforme prdje�o-de 816.364,00 Corupá Cz$ ..
lei encamínhado a Assem 1.792.755,00; Guaramirim

bléía LegislatiV'à. Cz$ 2.946.752,OO;'araguá
afA;luví llsas,lppcp opp do Sul Cz$ .

.28.418.263,00; Massararr-'
duba Cz$ .

2'.236047:;',00 e Schroeder
Cz$ . 747.985,00'

ICM E PFM
O Fundo de Participação
dos Municípios, do mês

'Deleti.ve CrilDin,al e'Particular,
�; .' BRUNO G. MARSCHALL

Investigações tndustríaís e comerciais, bancos

espionagem, cônjuge e cobrança.
Detetive: Bruno G. Marschall; Investigador:

Jesé

Rua Exp. Gumercindo da Silva 616 - Jaragué do
Su17SG.

EscritóriO
Assesso,ria e :

Wollf
Contabilidade

VALDIR GOMES WOLFF
CONTADOR E ADVOGAI)O

Constituição de firmas, contabilidade, centra
tos, declarações imposto de x:�da, assessoría ju
rídica

.

e fiscal, .registro, de microempresas, defe
sas fiscais Ialêncías,' 'concordatas .:
Rua Reinaldo, Rau, 460 _ Centro _ Jeraguá do Sul

gualmente materiais de
expedíentes e de limpezas
às escolas estaduais e às
que fiazem parte' do proje
to de munícípàlfzação do
ensino.

TRANSPORTE ESCOLAR
Visiando garantir o a

cesso e a permanência do
,

'àluno na--escola, a' Secre
taria da Educação de San=
ta Cäfarina, por meio da
Divisão de . Apoio. ao Es
tudante, está implantando
o projeto Transporte. Es
colar, que beneficiará os

alunes '

economicamente
carentes do meio rural. A
UCRE, pelo seu serviço
de apoio 'ao esludaruté�
encaminhou à Secretaria,
relatório do número de
alamos da �icrorr:egião,
.que se aprovado' na in

.fegra beneficíará 822 q
lunos.

• Passaqens aéreas
, (nacionaÍ5 e intemacionais)

• Passagens rodoviárias
'

• L�ções de veículos

• Serviços de passaportes

CORREIO DO POVO
� NAS BANCA.S

Cz$ 10,00

CLUBE An:eTICO BAE�ENDI

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital, ficam convocados. to
dos os

'

Sócios Patrímoníaís do. Clube Atlético
Baependí, a fim de se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, em 'Sua Sede Social, sita à Rua

, Augusto Mielke, 466 nesta Cidade, à, realizar-se
em data de 28 de .março de 1.988, às 20 horas
em primeira convocação ou às 20,30. horas em

segunda convocação, .com qualquer número de
SÓcios presentes, para tratarem da seguinte OR
DEM DO. D,lA; •

1 ° - Apreciação, do Relatório, Prestação
e aprovação de Contas da Diretoria e Parecer
do Conselho Fiscal referente ,ao exercício de 1:987.
2° - Eleição dos Membros do Conselho Delibera
tívo para o periodo de 1988 /9,0_; 3° - Outros as
suntos de Interesse da Socíedsde

. Jaraguá do Sul, 011 de mélrço de 1988.
João Batista Prin
Presidente

--�-�=:::_'=='-------'=

/

Rua Epitácio Pessoa,464-Fone72·0977-T�ex(0474)341 '

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARiNA

,. Excursões aéreas e terrestres

• Ou",", marítimos JARACiUÁ TURISMO• Reséroa de hotéis

,Agência de Viagens � p_P:'
/ ' \:. c\.l\.1\.l
'·1\.l�\51'J\0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"':"'::'::..:::!:�--="':''''''''::''':::'''''''''':=---------____';;;'-;'__--'----'-----E-DITAL DE CONVOCAÇÃOÉDITAL DE CONVOCAÇÃO Pelo presente Edita,! 'f-icam convocados to-
ãos os ,associados do SINDICATO DOS TRABA
lHADORES 'NAS INDÚSTRIAS !:METALÚiRGI- .

CAS MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRl·
'. CÖ 'DE JARAGuA DQ SUL, para reunirem-se

.'

em ASSEMBLÉIA GERAL pXTRAORpINÁRIA
no próximo dia 20 de março de 1988 às '8:00 hOMO
ras em primeira convocação, em sua se�e sita- à>
Rua João Planinscheck n" 157, em Jaragua do Sul,

.

para tomarem conhecimento da seguinte ordem
do dia:

.

1 - Leitura, díscussão e votação por escru

tínio secreto' do Relatório de Diretoria, Balanço
\Fina'Ilc�o .Balanço 'Patrimonial·, (:omP1ara:d�):
Démonstração da Aplicação da ContribUL�O
Sindical, todos do exercício .de '1987 � respectrvo

. parecer do Conselho Fiscal.
,

No caso denão haver numeroJegal, no ho
rário de Convocação da ASSEMBLÉIA. GER,AL.
acima marcada, ii mesma realizar-se-á uma hora

apôs c/ qualquer número de associados presentes.
Jaraguá do Sul, 08 de março de 1988.

LUIZ CARLOS .SUSANA
: Presidente

.

._i.. 'I _._

. pelo presente EDtrAL, fi�am convocados
todos os íntegranes da categoria profissional lo
tados na empresa METALÚRGICA CSM LTDA,
pare participarem da Assemblêía Geral·á' ser rea-

.

lizada em nossa sede sita à Rua João Planinscheck
nO .151, em Jaraguá do Sul-(SC), em data de 20
de março de 1988, às 11,OOhoras em primeira
convocação, ou às 12:00horas em segunda con

vocação a mesma será realizada' com qualquer
·

número de participantes, a fim de deliberarem so'

bre a seguinte ordem do día:
· 1 � Discussão e aprovação das reivindicações
do pagamento do Adicional de Insalubridade e

Periculosidade. 2 - Outorga de poderes à.Diretoria
do Sindicato para negociar com a empresa,
e o Sindicato da categoria econômica o paga
mento do referido .Adícíonal de Insalubridade
e periculosidade. 3 - Outorga de poderes à Direto-

·

ria do Sindicato para em caso de . malogro das

negociações, suscitar ação coletiva judicial. 4-

Discussão e aprovação da quantia a ser descon
tada de todos os integrantes que trabalham' nes
ta empresa, em favor do Sindicato profissional. {

Jaraguá do Sul, 08 de março de 1988.

LUIZ CARWS BUSANA
Presidente

oPPU'S VíDEO
.:

CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Sem lei sem esperança (Westernj)
.

Maniac (Suspense)
Midway (Guerra)
Padre nuestro (Drama)

Cidade em chamas (Aventura)
As pontes de Toko-Rí (Guerra)
A ultima testemunha (Aventura)
O assassino perfeito (policial)
Uma escola muito especial

garotas (comédia)
Cidade corrompida (policial)
Sexta feira 13 - capítulo final (terror) .

O rebelde (Aventura)
Por amor também se mata (Romance) .

Conheça o nosso sistema de vídeo-cheque•

O sistema mais barato e prático de aluguel
• I de Video-iilmes. .

.

{

OPPU'S VIDEO CLUBE'
Somente fUmes. selades

.

smömmo de qUalidade.

para

. (

....

tliíiíiiij Jl\VEL - .Jaraguá Veículos,
Autom6wNsF.&, Peças e Servl'ços. LIda.

Revendedor

··"í
Rua Exp. JO,ão ZapeÍla, n? 2.14 ... FOÍl�s 12 1806
,e 12 2018 � jaraguá do Sul .

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo ,presente EDITAL,ficam convocados

todos, .os integrantes da categoria profissional 10-
.tados na empres!;!; ,METALúRGICA J�ÄO WIEST

. SIA, . para participarem da
.Assembléia Geral a

ser realizada em nossa sede sita à Rua João PI,a�
nínscheck n" 151, em Jaraguá do Sul-(SC), em da"
ta de 20 de março de 1988, às 10:00 horas em prí-

. meíra convocação, OU às 11 :00 horas em segunda
convocação a mesma será' realizada com qualquer
número de par:tl,Gipantes, afímde deliberarem so-

'bre a seguinte ordem do díar
_ . '. ,

, l' - Dicussão e aprovaçao
. das reívíndíca-

ções do pegamenso do Adicional de Insalúbrri-
dade e Periculosidade.

'

2 " Outorga de poderes à Diretoria'do Sindi
cato para negociar com a 'empresa,'e o Sindicat�
da categoria•. econômica, o pagamento do refen
do Adíclonal. de Insalubridade e Periculosidade .

'�j- Outorga os poderes à Diretoria do Sin
dlcato para em caso de malogro das negociações,
suscitar. ação .'

coletiva judicial. ·4 - Discussão e

aprovação r
da quantia. a c' ser descontada

.

de
todos .os integrantes que trabalham nesta empresa,
em favor do . Sindicato Profíssfonal."."

.

Jaraguä do Sul, Os.� de março de 1988.
.

LUlZ CARLOS BUSANA
"
Presidente

PAGINA

F IA T

li

" ·.Apfoximatl'afuent-e-, oito
.'ceritos aposeritados-: tíve
ram sentença' -favorávél: do
Juiz da 2a/Vara'. da Co
marca 'de"i<Brusue! (S€),e
'fetivando a reposição sala-
·

ríal que ..Vinha' detasade
desde.o ano de 197��'sen
do que a condenaçãa a-

brangeu a reposição 'atra
sada e a correção, do .. car

nê de pegamentos .. em pa
tamares iguais aos-salários
mínimos na 'época da a-

· pcsentadoria.

Cada aposentado de-
verá receber em média
300 OTNs, existindo em

Brusque mais de mtíapo-·

sentados ígualmente a

espera de sentença íavorá
vel. Já em Jguá do Sul
exístêm ap:rmtimadamen�·
te 1.500 processos' aguar
dando a decisão 'do judi
ciário, . impetrados centra
o INPS.

'
.

A ação de revisional de
aposentadoria foi apresen
tada pelo advogado. Ro
berto MarceHno . \láigas
Madrid e pretende o. pa
gamento de diferença ven

cidas e vincendas centra
o :INPS, .alegsrido quê es

te reduziu valores.de suas

aposentadorias· '(dos . 'im

petrantes) com base úni
ca e exclusivamente em

tabelas pelo Instituto e-.

ditadas, desprezando por
completa a norma legal
q:ue rege a matéria.

<":,',-.�

A vida, é um permanente desafio. A tranqUilidade
s:

social' uma obrigaçlo; a paz e a manutençlo do lar,
um compromlsso do chefe de famllia. Sustente esta
responsabilidade, nlo deUt.., que mês Infh_Inclas lhe
sejam prejudiciais.

i

. "
'

�

.

MENSÀGEM DA

....! :
ESEUS

COLABORADORES
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Dla ,12 d� março
,Sr. Hglmuth N�i�Z'I:!I�
Sr. Hilári<;> Rosa, Sr. Do'
:rival Duwe, Sr. Rovíno
Küster' Roger, filho Luiz
Celso

"

(Márcia) M1,miz,
Maria 'Helena Krüger,
Marilane Doering.
Dia 13 de março
'Vivian, ülhe Iríneu

[Rosane] ,Schmö��el)
.

Bu

,erger, em Cuntl�a, Sr.

Rodrigo Nícoluzzí, Sr.

Jorge Ersching, Sr. El}fon
fonso Schramm! Sra. Ara

ci Eggert, Sr. Ernesto
Krause, Sr. Paulo Carlos
Hoeít, Sr. Bento Nunes,
Sr. Waldir, Gerent (Aster
ga), Sr. Augusto Gess�r
(Concórdia), Sr. Euch
des Martins, Francisleine
Mainara Rosa.
Dia 14 de março
Srta. .Arlene Terezinha

Boos, Sra. Adalzíra, es

posa Dr. Murílo Barreto
de Azevedo; Sra. Anas
tácia Stulzer, Sr. Rodol
fo Herbst (Porto Alegre),
Sra. Ivone Voigt,' Valde
nír Cezar Pereira, Sra.

Anâlía, esposa Sr. Eugê
nio Krüger.
-Dia 15 de março

Sra. 'Roseane Maria
Nort, Srta. Eliane Rei-
mer Sr. Salim José De-.

quê�h (Guaramirim), Fá
bio Müller, Sra. Iracema
Fusíl, Sr. Antonio Pedro
Martim; Céssía . Behling,
Irani Manske, Jair Pedro
'ní (Curitíba). Marco. An
tonio Roenau Filho (Cam
po Bom-RS).
Dia' 16 de março'

"

Dr. Luiz-de SO,uza (Rio
de Janeiro), - Sr. Célio
Rengel, Sra. Sônia Regi�
na Emmehdoerfer, Dani
ele Luise Krause, José
Kasmirski, Iraci' Barg,
Sr. Rudolfó Brandt, Sr.
Ivo Siewert, Sr. Aristi
des Panstein.
Dia 17 de março
Sra ..Lourdes Anita Hin

terholz, Sra. Cleide Syr�
Iene Gonçalves, José de
Ávida, Sr. Adalberto Ber
toldi, Gerson Lueders,
Edinara Adelaide Boss;'
Karine, filha Leomar '(E
dUene) Leier, Ho.rlando
Pon�iceUi. '

Dia lO'.de março
Sra. ;Yolanda

'

Nicoluz-'
zi Motia� Sr. Hans B,eyer
(Cascavel), 'Sr. Wlalmir
João Medeiros, Sr. Wal
'dir Fodi, ,Sr. Itamar da
Silva, Sàndrà Ristow,
,\\Taltraud Schmidt Xavi
er, Karine Leier,

'<o)'n'. "

.

.

.

i

-

•

"

__--o,. .� . _.�

NASCIME_NTOS

ADVOGADA
Dra. : Aurilene:��M. ,Buzzi

Questões de terras - ,ac1�eDtes de trAnsito - In
ventários - cobranças e a4vocact!l em ,geral:

- - ::.. .

Rua r�inoldo .Rau,' 86 • sal" " :r:o�e 12-2711

,

d 1988 CORREIO DO POVOJJ�a�l'a�g�u�á.:...-�do�·�S�u!!.I.:._�S�éD1�a�na�d�e�·�I2�'-:a:-:lIJ�a�e�m�a�r��o��e -::-_Edital 15.965 de 01-03-S8 .

P 'I d Cas'allenlosCópia recebida do Cartó- ·roc alias e
,

.

.

"

rio de Guaramirim, nes-

GOT ADBLIA GRUBBA LBHMANN. OfkiaI do ll�te Estado.
.'uo� do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. &-Co -de SaAt&' CatàriDa. Bruü. faz �I?« que coJD;P&l'tceram �
Cartório eXibindo os docwilentos eDJPdos pela Ieí, a fim de se

babilitarem para�. OI 1C.IUiDteI: .

Dia 22/ f�vet�lrQ MARCOS LEITZKE B VES DE OLIVEIRA
Gilmar, filho Vino ROSELa TEREZINHA Ele, brasileiro, solteiro,

(Ruth) ,. Rassweiler DOS SANTOS pedreiro, natural de Bar'
Día 23/feverelr() Ele, brasíleíro.. solteiro racão, P�raná, domícílía-
Tarnara Renate, filha, lavrador, natural de Gua- do e residente na Rua

Adolar (Orídesl Rosario; rammm, .neste EStado, Robert� Ziem�nn, 1.74�,João Paulo, filho Sandro domiciliado e residente nesta cidade, filho de VI-
(Rosemeri) Junkes

em Estrada Bananal do riato Ribeiro Paz e Ma-
Ulla 25/feverelro

. Sul em Guaramirim, nes- dalena Rauber Paz. Ela,Fabíola, filha Luiz (Ta- te Estado,filho de Adolfo brasileira, solteira, _dO lar,
nya) de Souza Leitzke e Herumgath su- nat';lral d� ��rracao, P�-DI1ia 26/feveteiro, blitz, Leitzke. :Oa, bresí- rana, domícílíada e �eSl-

.

Claudínéía, filha Ivo
leira, solteira, operária, dente na Rua Robert.o(Maria Francisca) Alves; natural de Rio do Oeste, Ziemann, 1.749, nesta CI

Ana Cláudia, filha Izido-
neste Estado, domiciliada dade, !il�a. de Jo�o �lvesrio (Rozana) Kroin; Cláu- e residente na Rua Joín- de Oliveira e Vitoria de

día 'Rosa, filha Sérgio ville nesta cidade) íílha Oliveira.(Neli) Santini; Ràfael de Arnoldo Crescêncío Edital 15.969 de 02-03-88,Fernando, jfilho Guida dos Santos e'Ana Cres- VALGENOR BACKER E,
(Rubíe) Junckes; Maiko, cêneío dos Sa�os MARISE ZIEHLSDORFF
filho Moacir (Ivaldína) Edital 15.966 de 02-03-88 Ele, braslleiró, solteiro,Ochner: Daíane Cristina, GENIR JOS:e JUNG E Industríárío, natural defilha Ingoberto (Tere7À- RENILDA DA' snVA Apíúna, neste Estado, do�nha) 'Lemke;' Jean Dou- Ele, brasileiro, solteiro, miciliado e residente na
glas., filho Elemer (Ade- operário, natural, de Ir�- Rua Carlos Eggert, ',478Íores) Kroeger ceminha - Cunha Porã, nesta cidade; filho de Pe-Dia 20/fevereiro

neste' Estado, domiciliado dro Backer e Ema de Car-
Danubia, filha Anto-

e residente em Santa Ll,1- valho Backer. Ela brasí
nio (Elair) Moser; Rodrí- zia, neste '<$.strito, filho leira, solteira, industriá
gOi filho Sebastião, (Dar- de Guído Jung e Selmira ria. natural 'de Guaramí-
Ci) Decker

-

�rgarida Jung. Ela, bra- rim, neste Estado, domí-
Dia 29/fevereiro sileira, solteira, costureira, ciliada e residente na
Sirlei, <filha Pedro (Ilur- natural de Schroeder, Ruh Frederico Bartel. 72,des) Vieira; Fransciele

neste Estado, domiciliada nesta cidade, filha de Iri
Cristina" filha Jair (Lo- e residente em Santa Lu- neu Ziehlsdorff e Alida
rena) Mosquetta zia neste distrito filha de Kupas Ziehlsdorf.

,Dia 1.«:» de março Pedro da' Silva e Renata EdÜtal 15.970 de 04-03-88Luís Paulo, filho aus- Fiedler da Silva LUIs CARLOS KöHLER,rio (Maria do Carmo) .de Edital 15.967 de 02-03-88 E SOLANGE KANZIJERBorba; Janaine, filha A- VA�RIO ALVES E Ela) brasileira, solteira,velino (Ilsa) Cerkai ; Crís- MÁRCIA BUENO DA do
�

lar, natural de Jaratíane, filha Valdemire ROCHA guá do Sul, domiciliada(Marli) Vieira; Eljone Er- Éle, brasileiro, solteiro, e residente na Rua João
nanes, filho Elmo (Wally) pintor, natural' de Garuva, Ooubrawa, 605, nesta ci-Petter

neste Estado, domicilia- dade, filha de AdalbertoDia 02 de março do e residente em Mor� La{jn Kanzler e SalvelinaJackeline, filha Ivo (Ta- ro da Boa Vista, neste Veloso Kanzler. Ele bra-nia) Splitter; Ricardo A- distrito, filho de Argeo sileiro, solteiro, operário,xandre, filho José (Vera Alves e Paulina AlveS. Ela" natrtral de Jaraguá QOLúcia) MüHer; Rafael.' brasileira,
.

solfeira, do Su(
.

domiciliado e resifilho Rudi (Rovenal. But- lar, natural de Canoinhas, dete na Rua ,José Emmentendorff; Evandro Junior; n�ste Estado, domiciliada doerfer, 712, nesta cidafilho'Evandro (Rosi Léa) e residente em Morro da de, fHbo de Pedro Lau-Pereira'
Boa Vista, neste' distrito, rentino Köhler e Nilsa'Dia 03 de março filha de André Bueno da Köhfer..Rafaela, ,filha Pedro' Rocha e Dorvalina Ma- Edital 15.971' de 07�03-88(Mariane) Leitempergher chado da Rocha. OllDINO RAASCH E EDia 04 de março Edital 15.968 de 02-03-88 RQNDINA MARlA. APAPatrí'Cia, filha Adelino MIGUEL RIBEIRÓ PAZ E

.

RECIDA DE SOUZA(Rosely) Kienen MARLI TERESINHA AL- E'l�, brasileiro, solteiro,Dia 05 de março
'Scheila, filha Maurí

(Natalina) Borgmann;
Evandro, , fi1ho', Vitório '

(Clarice) de 'Ávila.
Dia 07 de março
Jean Marcel, filho

Vah:!l0r ,(Joanita) Ga-
âotti

,

., - {>I', 8,'-�; �p a c 11.- a I I e l í c i o
,

ENTREGUEOS.DOCUMÉNTOS Do SEU VEtCULO,'NASN1Ã�S DE QUEM IRE OFERECE o MEIROR

E� ATENDI��g. A AUTO ESCOLA JARAGt:J� - AV. GETúLI.o VARGAS, 26 _ FONES: 72-1261

__
'1FWNCIONA.

'AGORA TAMBEM EM FRENTE AO FORUM. '

"1�-2018 .. ' ,.r-I, , .

�-�'"'7""..;..'� .

---::,-:-:--
__�'-===�2'�=<'�f.:·""<'�·�"-"'''�';;_-�;;;;���-.::=�.;;-==-==-;;::::==::=--_-==�____..,......__�=:..::.� ---.; � __ _ _=�

PÁGINA 04

operário, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Estra
da Gaiibaidi, neste dís-
'trito, filho de Adolfo
Raasch e Ela Bier Raasch.
Ela, , brasileira, solteira,
costureira, natural de
Massaranduba, neste E's
tado, domiciliada e resi
dente em Estrada Garibal
di, neste distrito, filha de
Paulo A1indio de Souza e

Maria Jandira de Souza.
Edital 15.972 de 07-03-88

Cópia recebida do cartó
rio de Massaranduba, nes
te Estado.,
,AIRTON GIRARDI E:
MARIA ROSEMERI CON·
ZATTI
Ele; brasileiro, solteiro,
engenheiro, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente nesta cidade, filho
de Alcides Caldino Girar
di e Irma Simeoni Girar
di. Ela, brasileira, soltei
Ta, do lar, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em �assaranduba,

,

neste Estado, filha, de Ma
rio Conzattí e Iracema
Eíchstädt Conzatti.
Edital 15.973 de 08-03-88
FINO KRüGER E INlES
HORNBURG
Ele, brásileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente em Estrada
Garibaldí. nesta dtstrito.
filho de Emilio Augusto
Guilherme Krüger e Irma
Hornburg Krüger. Ela,
brasileira! solteira, lavra
dora, natural de Jaraguá
do 'Sul, domiciliada e re

sidente em Estrada Gari
baldi, neste distrito, filha
de Hilbérto Horn_burg' e

Zità Kickhó�fel '

Ham

burg.
Edital. 15.974 de 08-03-88
MARIO BACHMAN E
TEREZA SANTOS DA
FONTOURA
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente
em

. -Schroeder ,I, em

Schroeder, neste Els,�ado,
'filho de Valdemiro Bach
mann e LuCia Fenrich
Bachmann. Ela, brasilei
ta, solteira,' operária, na

tural de Campo Novo,'
Rio ,Grande do Sul,' do
miciliada e residente em

Estrada Itapocuzinho; 443,
'nesta cidade, \�ilha de

l'�t�lino ,Alves da Fon
toura e Maria Jesus
Santos da Fontoura.

LAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'EDITAi' DE CONVOCAÇÃO .-_." ..

I Denoßl''I-n'aça-O dos' lal-rros de Jaragua' 'Pelo presente Edital ficam' convocados to-
.

.

.
. ...

_ '" ", . 'e ......
'

.

- dos os 'associados do SINDICAro DOS TRA-
" ::. ,.' -',

',:-. '_:", J BALHADORES NAS mvúS!RIAS -METALúR-segundo se sabe, nãö ó" éis ao partído. Que'
.

o GICAS, MECÂNICAS, E ; DO �ATERIAL ELÉ-correu. Quer dizer, aín- prefeito subscrítou o pro- . TRICO DE< JARAGUA DO SUrr pera. reunirem-da não se aprendeu nos jeto de leí é éntendível .

se em Assembléia 'Gerai .111xti"aordinária 'no pró-quase
". seis anos de go-

.

porque é o, chefe do gru- ximo dia 20 de março ,de 1988, às" 7 :00 herasvemo a máxima c estam- 'po que nunca desmentiu.'
. em, primeira convocação, ou em' seg�n9-a. uma'

pada em todos: os papéís .

a sua cor partídáría. Que ; i.
nora após, no mesmo dia, na sua sede s!ta a Ruaoficiais:" os

'

vereadores 'terihaÍn
João Planinscheck n.? 157, em Jaragua do S1,11-,Na segurança de nossas votado a

.

favor porque.
'. para tomarem conhecimento e, deliberarem sobremãos'; povo e governo querem a hegemonía do
a seguinte ordem do dia: .',trabalham' juntos". No PMDB, tudo O.K.I Mas

1 Leitura, discussão e, votação por es-caso'o povo não foi ou- até os índependentes, crutínio -;ecreto da PROPOSTÄ ÖRÇA�NTÁ-vído, nem pelo executivo que ,se desligaram, tam-
. RIA., para o exercício de 198ft

" .'e muito menos' pelo le- bém ederíramt E os ou-
.. Jaraguá do Sul, ()a de março; de 1988 ..

'

gislativo. E. ,�viva a de- tróra todo poderosos que LUIZ CARLOS BUSANAmocracíal,
.

deitavam e rolavam as
, Presidente "

,

Eis que, agora, no co- suas imunidades parlra-" ._;.._,_.:__------------
..

-�---""':'_..,.----__;
meço da" quarésma,- aín- mentares pelos quatro

_
r

PERpSIANEAS .RB.OXF.',E,'SLO'
D

...EEALUXMiN.
ia "'"

da com os confétes pen- cantes do municí'pio, ho-
.,durados- nos cabelos e o je a "honrada" oposição i. cheiro da. lança perfumoe também aderiu, sem uma .

"

'.
RUA JOINVILLE, 1838 -.iARAGUA DO SUL - scda Reínoldo Rau (eu dís- 'emeridazinha que pudes-: \... .FóNE:(0473I72.oé9& .

, �

se Rau?), os' ilustres sal- se esboçar uma reação .

Persianas ,,�r1z9ntai� e vertíeaís,'. vadores da pátria (et. para .justífícar-sa perante
. box para banheiros, ... ,disse salvadores? da pá- os eleitores.

.

divisões, toldos, portas saníonadas, esquadriastria?), votaram' na noite Santo Deus, onde esta-
e cercas em alumínio.de 29 de fevereiro. 'o PFO- mos, afinal? Muitos 'ha- ,

.'

F '12 O'9"95Consulte-nosl one . -. ..-jeto,' aprovado com 13 verão de perguntar-se,« o ::;;:::========='=='===-=-=-::":_='-:;i':':-:_�":::-:--::::_=:-'''='.-=_::-:-''-;::_::::-'_'''-'-votos, eis que Menel CNe estão fazendo como

chegou após a votação; fílíedos" a partidos ; poli
No entardecer de 2 do ticos, quando encontram
corrente 14 votos

'

sela- na Câmara correlegioná
ram a serte do projeto, rios que vivem a bocejar
dando a sua unanimida- durante o tempo em que

'

de ao projeto de leí, que ocupam a cadeira, para
não , teve uma' emenda fazer jús ao, seu polpudo
Sequer. ' Amanhã vamos jeton."

"

ver nos postes os pompo- Bem que merecemos uma

sos nomes dos Chicos, e Câmara assim. Já não se

dos Ribeirões da Tifa dos fazem mais vereadores
l\{OJ)'Os a ilustrar -os nos-. como antigamente. Cui-
sos bairros, entre ou- dado, jacaré,

.

que qual-
. trös. .

- I '!t�. quer dia a lagoa seca:
Que os assessores do pre-

' Mas, deixa estar! As e
feito queiram nomes. que. leições vem aíl Auf Wie
tais até se aceita. Afinal derseh'nl
estão sendo- pa�os pelo

.

que -trabalham e são fi- Fritz von 'ltàPOCl! 03�88

,Em setembro. de 1987,
logo depois da data da
Independência (eu disse

independência?), o pre,
feito enviava à Câmara
o projeto de t�i n9' .;.
24/87, delimitando e de
nominando os bairros de
Jaraguá-do Sul.
A opinião pública tomou
conhecimento do fato e

choveram telefonemas ao'
"mais -entígo", para co

mentar alguns
.

nomes

jocosos que entrariam
para a galeria das' deno
minações de áreas da
cidade.
Como parte da cormint-:
dade, fizemos . um estu
do dos maís estapafúrdi
os e comentamos elogio
sementa o projeto, solí
citando, antes de . mais
nada, a participação -dos
habitantes 'dos "

bairros
envolvidós e" entendía
mos que havia necessi
dade da 'presença dos
representantes do povo

·

_' os vereadores' _ pará
sentir a sua responsabili
dade na reprovação, na

aprovação pura e sim
ples OU· nas alterações'
que devessem ser Intro
duZidas no corpç da. fu-
turá lei.

.

A austera Casa de Leis
(eu disse .eusteret), o le
gislativo municipal, ao

que se sabe, por seu
diretor de expedíente, sr ..

João Modesto da Silvei
ra, anexou o comentário
ao projeto par�, quem,
sabe, ajudar' es edis no

exame da matéria,
.

posto·

que repercutira favora-�

velmente a manilfestação.
de' descendentes que se

pretendia homenagear
postúmamenté� pelo mui
to que contribuiram no'
desenvolvimento da

'
Pé

rola do Vale do 'Itapocu.
,No entremeio de tempo
fortes ventos sopraram
entre o executivo ß o

legislativo, com raios ê,

trovÕes �e quase abala
ram as estruturas do Pa
ço

'

Municipal, ',regado'
com: grossas chuvas que
levaram e limparam a

lei maior que trata
.,

da

independência. dos pode
res, '.mas que não, (levem
passar de harmônicos en-'

· tre si.

A Int'enç.ã'o era a de co�
laoorar num projeto _

à
altura do progresso des
ta terra -e (le sua histó
ria, -capaz' (Ie atravessar
os tempos, sem servir de
motivo de chacota pelos
visitimtes e peI() próprio
novo que a habita.
Em assuntos dessa na-

· tureza, (leve haver 4!Ilpla
consulfa . ao ,povo. 'que,

Poslo de· Vendas .
Marcatto

Chapéus,. bonés, vIlselr_, calinJsas; 'shorts;
.. bermudas e cordas.

.

,.

Em frente à fábrl(à. _ AJoplo estacionamento.

,

spezia ' & Cia�. tlda'�};;;
SERRARIA E SERViÇOS DB TRA,TOR

Madeiras para' construção e. se�ç?s de trator
, com profissionais alt�ente especlahzad0s..,

..

.

Rua João Jailuário Ayroso, 7"'.": Jaraguá Es- -

qÜerdo _ Fon� 72-0300 _ Jaraguá de Sul' _ sc.

S'I e i D'
rt' 'f�

FÁBRICA (DE ARTEFATOSDE CIMENTO

Tubos, .fossas sépticas,·
. caixas' de .gorduras, cai

xas de aterramento, caIhas, Pi\la�q'!les.de varal

reto, palanques.de varal tipo' u�", ,palanqußs d�_
cerca, palanques curvos: p�ra �lambrados, tub�S

.

para poço de diâmetros 8Q e,100,. mesas para lan

chonetes, tanques de lavar roupas, tubps -drel�,'Os, .

anéis para Jardim, blocos para' muros .e. o",tJ:Os,.
Ver1f1que a qualidade de nossos pr�dutos.

.

j "'. .

.

Rua Walter MarqUardt na 706 - FOIl,e 72·J315,
(reside,neial) • ;Jaraguâ do Sul.

.

.

ESCRITORIO J.URIDICO
.

José Albertó. �Barb��;,a:-
.

.
-

.
..

,_ ..

Alexandre, :De"aui'JsUa� '�t�r�H�!ji i) ,
!
l
.\

Rua João Marcatto, rir. 13 _ 2° anc;i�(,' 'Salá 204, r

. -

.

'.., '

Fone 72.1869 _ Jaraguã ao Sul

Av. Mai., Deodoro. 1.309 _FoIJe 12-2200

Jaraguá do sul·se

A D V 0" G � " D �

ELETROllAR
Comercial

�

de ;rRça� :'ifi�i�. '. i
. ASSistênCia' técnica 'em má'f\l.lJlà:�; de (;tJ;;< Ul';J II'Industrl:áls e domésticas; peças. acessõrtos e agu,
lhas em geraI� , ..

'.

.:. '.

-Oíerece també:IJ;l assü�têncla técmca auto. V.-rll, j
em àpafEi-lhos Arno,. Wàlita, Britânia,' BIaet> .�.

Decker, :(tael. GE,· Eletrolux, Fame, Pandora; r,)·
.

DÓS Lyer, além do, mais completo estoque .dr, r"

ças e acessórios.

SUBA RONDA

ef.

. CONCESSIONARIÁ HONDA. DA kEGIÃO. C0
MERCIO' DE .. MOTOS, 'ASSIST'SNCIA TEeNIC 1\

E BOUTIQUE HONDA-WAY ..

EN1RE NESfA H O N DA DA MENEGOTJ 1

MOTOS E SAIA PILOTANDOA SUA 'MAQtr.H\i;...
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodóv�a, B� 280'

. Pone 7�::-2999. _ Jjuaguá do !SUl "_ '�C:
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RELATORIO DA DIRETORIA:' Prezados Acionistas ., Em cumprimento às dísposícões legais,· temos a satisfação de apresentar e· submeter
apreciação 'de V. Sas, o BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÖES FINANCEIRAS, relativas ao exercició social encerrado em

de Dezembro de 1987). Permanecemos à disposição des senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se tornem, necessários.
Jaraguá do Sul, Janeiro de 1988..

.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 'EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981.'
PASSIVO

CIRCULANTE:
Fornecedores
Conta Representante
Salários .

a Pagar
Impostos financiados
Impostos 'e Contribuições
Provisão de Imposto de Renda
Provisão para Férias
Credores' Diversos

PATRIMONIO UQUIOO:
Capital Social
Correção Monet. do Capital
Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva Legal
Reserva Especial ,

TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRATIVO DE. RlEsULTAOOS·

31.12.87
2.751.505·681.42
2.75L505.68i.42

I

ATIVO
CIRCULANTE:

. Dísponíbílídade:
Caixa. e Bancos
Crédítos: .

,

Duplicatas a Receber
(_) Provisão Dev. Duvidosos
Outros Créditos:
Adiantamento a Fornecedores
Notas a Cobrar
Imposto a Recuperar
Contas a Receber

Depósito Computsórío
Antecipação Imp. de Renda
Estoques:
Produtos Acabados
Produtos em Elaboração
Matéria Prima
,Material Embalagem
Materiais Diversos
Mercadoria Cantina
Despesas Antecípadas:
Despesas ,Financeiras
Total do Ativo Circulante

REALIZÁVF..I. A LONGO PRAZO:
.

Depósitos Eletrobrás
.

.

Incent, Fiscais a Aplicar
ATIVO PERMANENTE:

.

Investimentos:
Partícípação de Incentivos !'

.::

Participação
. Imobilizado:
Valor Original Corrigido
(-) Depreciação Acumulada
Construções em. Andamento
Total do "Atívo Permanente
TOTAL DO' ATiVO

6.640.280,50

784. i48.685, 10
(23.400.000,00)

-6.640.280,50
283.887.817,21
4·230.623,15
18.122.357,29

.

3.429.115.62
45.268.012,95
55.850.000,00
4.:;'00.000,00
56.442.92

2.780.430,26
24,353,25

1.080.698,02
.

9.176.000,00
1.056.209,49

_

10.581.783,70

760.748.685;10

.'

. .-Ó.�

! ;to\li.;.;., 47.719.784;65 �

.

199.558.955,25
94.001.758,54
5.390.478,09
4.475.87:),74

55.706,07 .

187.000.000100
631.471·252,80

.

94.231.248;02.
, 3,4.050.146,35
'186.002.916,20 1.032.755. 37

1.477.899.9 51

25.299.474,72

351.202.556,34

.

'Receitas de Vendas
(igual) Receita Bruta

(menos) Devoluções Abat. e Imp.
incidentes nas Vendas

(igual) Receita Liquida.
(menos) Custo dos Prod. Vendidos
(menos) Despesas com Vendas
(menos) Despesas Admínístratívas

(menos) Depr. não+Inclusos Custos
(menos) Despesas Financeiras

.

(mais) Receitas Financeiras
.

(igual) Lucro Operacíonal Líquído
(maís] Receita não Operacional
(menos) Despesas não Operacionais
(menos) Ajuste Progr. Econômico
(menos) Correção Monet. do Balanço
(igual) Lucro Liq. Antes do Impos-

to de Renda' 111.036.83'7,2:;'
(menos) Provisão' do Imp. de Renda 55.850.090,00
(igual) Lucro Liquidá do Exercício 61.186·837,23

.

DISTRIBUIIÇÁO' DO RESULTADO
- 3.059·341,81

'L.

58.829,82
1.143.949.826,,48

595.223.325,57
- 2.156.282.355,85

1.076.017.518.98
268.839.934,04
46.841.525,90
1.598;517,77

1119.255.105.35
92.131.683,86
675.861,437,67

6.163.324,�5
.46.660.528,99

"�

58.829,82

11.387.899,99
I. 17.900.364,06

) .

22.382.707,61
874.220,62

508.616.034,73
. (261.759.940;63)

4.548.759;65

29.288.264,05

23.256·.988,23
.

251.404.853,75
303.950.106,03

1.447.899.932,51

518.327.395,70

i
If

DEMONSTRATIVO CAPITAL CIRCULANTE 31.12.87
31.12.81 31.12.86

1.143.949.826,48 351..566.104,16
415.144.369,14 203.658.484,86
728.805.457,34 147.907.619,30

Ativo Circo
Passivo Círc. .

792.383.722,32
211.485.884,28
580.897.838,04

Reserva Legal
Dividendos
Reserva Espeéial 58.127.495,36

Reserva de Provisões _'!'

Depreeíações
Lue.ro
Correção Monetáriia
Garantia

.

de Investimentos:

DEMONSTRATIVO DE' ORIGENS E APLlCAÇÖ� DOS. RECURSOS'
APLICAÇOES:

Aumento Capital Circulante
Aumento de Investimento
Âmnento Imobilízado

,26
,52

481.477, ;92
92.942. ,29
11.457. ,85

477,11 ,56
40.234· ,61
:;'0.949 ,49
208.403. ,18

, 1.771. ,35
23.945� ,24
32.931- ,41

57.864. 48

I

1580.897.;",044.109, ,70
32,746.3 ,39

617;753. i,13

Patrimônio liquido
217.567.550,03
742.793.735,91

1.250.512,85
25.005.674,47
61.186.837,23

"520.353.900,23
9.956.927,35

617.75:>.852_,1_3��__�� �

--,-,,_-:-- :__-t-:.
DEMONSTRATIVO DE MUTAçõES DO PATRIMONIÖ UQUIOO"

DESCRIMINAÇ'ÁO . CAPI'f.AL
.

Reserva de Capital Reserva Lucros
Saldo Inicial 31.12.86 "l�. 166.494.000,00 36.305.686,67 14.767.863,36
Correção Monetana

.

;""'11 '�� 699.923.042,24 42.810.693,67
Aumento Capital AGO

-

e AGE, nl '?fiik' '�20.506.000,00 (20.483.155,44) (22.844,56)'
Reserva Incentivos Fiscais d' �; 'ri ,9.956.927,35 9.956.927,35,
Reserva de Provisões .1\ '9..

'.

" L250.512,85 ,1.250.512,85 tJ,.\I,(:f,()S ' f�; 61.186.837,23 61.186.837,23

j-
Saldo em :;'1.12.87 181.000.000,00 725.702.500,82 J20.953.062,55 1.032.755.56:;',37

ORIGENS;

NOTAS EXPLICJ\.'NVAS
NOTA I' ., As demonstraçõss financeiras foram elaboradas com observância das disposições contidas naIeí 6.404/76 e Decreto Lei n

1598/71· NOTA 2 _ Sumário dos prínclptos Contábeis: a) Estoques - Foram levantados ao custo determínado pela legislação do Impo
Renda, excluído o ICM recuperável, contido nos mesmos. b) Provisão p/ Imposto de Renda _ foi constituída incluindo os valores dos iDeelL;

.

tivos 'fiscais. c) Provisão p/ Devedores, Duvidosos _ Foi constituída em 3%/ sobre, o valer das duplicatas a receber. d) O capital Social estfl
representado por 81.000.00Üi ações ordínârías e 148.000.000 ações preferenCiais, sem valer nominal, e) Seguros Contratados _ o valor do s�·
guro vigente a partir de 31. de Dezembro de 1987 e vencível em 31 de Dezembro d� 1988 é de 1.39:)'.36.2.220',00 . Jaraguá do Sul 31 de ort·
zembro d� 1981.

.
,

WANDER�:�VEEGE ,11 RAUt DRIESSEN NÉLSIO JiENN· �
.

SIDIO MULLER
Diretor S

"",
ente !f,l '!"j Diretor "1';. Diretor r Contador eRC _ SC 8.424

CPF .N.O -34 .'i� CPF N.o 103.938.899-04
\....

'_

Ç,Rf N.O 019.559.269-'72 CPF N.o 21.8.681.319-04
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atividade herHella expande-se e lIelher, na· reliie A P E V I lillrialCamp.aaH•

- E� Janelro recebemos
26,06% de r�àJúste;isto -e:
o nosso gatilho do mes de
Junho, que o governo de
veria, nos ter pago em
julhp/87. Faz, portanto, 7
meses [julho a janeiro)
que O funcíonalísmó pú-'
olíco estadual não tem

qualquer forma de rea

juste. QUAL E A NOSSA
PERDA SALARIAL ATU
AU. A ínfl'ação

'

acumu

lada de julho/Bê a jeneí
To/88 já é de 89%.'Se fi
zermos uma' prevísão,
por baíxo, de 16% de in
flação em fevereiro e de
16% em março, � infla�
cão acumulada até março
será de 156%. Ou seja,
quem, está ganhando ho
je 10 mir cruzados' deve
ria estar ganhando Cz$ .

25.500,00, só para acom

panhar a: ínflação oficial.
. E importante colocar

também que: todos os tra
balhadores deste País, me
nos nós funcíonártos pú
blicos, estão recebendo re

ajustes mensais; as URPs
(setembro 4,69%, outu
bro' 4,6go"{,, novembro-
4,69%, dezembro - 9,19%,
janeiro -,9.19%, fevereiro
,- 9,19% ). Comparado,
portanto, _-com os demaís
trabalhadores e fazendo
uma previsão de URP de
março de 15,�%, em março
teremos deixado de rece-'
ber um reajuste, acumu
lado de 72% (de URP).
O QUE E ESTE NOVO
DECRETo 'PO iGOvER·
NADOR?' "

� 75% dividido em 3
parcelas: 25% eni feverei
ro, 25% em março e 25%

pimentão e feijão vagem
experímentou uma evo

Iução positiva nos últimos
quinze anos. A indústria
lização de produtos hortí- ,

colas teve também nos úl
timos anos aumento con
siderável, na otdem de -

550% no período' 1975!
1983, consideradas ás s\e"
te principais hortaliças
processadas por 14 índús
trías do Vale _ do Itajaí e

Litoral Norte do Estado,
onde a região' ';Pàrticipa
com mais de 80% da ma

téria prima.
Observa-se pelo quadro

da Acaresc, que em 1975,
foram' índustrialízadas
741 toneladas de- pepino,
repolho, couve-flor, re

polho roxo, feijão vagem,
beterraba e cenoura, au-

. mentando para 2.591 ton.
em 1980, para 2.731 ton.
em 1981, 2.739 ton. em

J 982 e para 4.082 tonela-
o das no ano seguinte. I

Cerca de 900 produtores
rurais cultivam anualmen
te na Baixada Norte Cata
rinense cerca de 1.500
hectares com hortaliças,
'produzindo em torno de
22 mil toneladas, num va-,

lar total de Cz$ 225 mi
lhões

rio Regional da .Acaresc
de Jaraguá do Sul. O cli
ma também favorece o

desenvolvimeIrto da ati
vidade praticamente o

ano todo, dada a quase
ausência de geadas e de
temperaturas amenas,
mesmo

.

no inv.erno, cuja
média no mês de julho,
consíderado o mais frio,
nos seis últimos anos (oi
de 16,9 graus nesta re

gião.
A atividade hortícola,

dtsputa com outras cul
turas os melhores solos às

margens dos rios,' pnncí
palmerite do rio Itapocu.
De acordo' com Peixoto,
'CO:Ql base em, dados da
Central de Abastecimen-

, to de Curitiba (CEASA),
93,2% do pimentão e

93,4% 'do feijão vagem ca

tarínense, cmercíalízado
naquela Central é oriun
do da Baixada da Norte
Catarínense, o que corres

ponde a 40% do volume
comercializado na entres
safra, oestes produtos na

quela praça. Porto Alegre
é outro abastecido pela
regrao com estes dois
produtos, no período de
maio a agosto.
A cultura do, pepino,

A topograüa. acíden
tada da região da Baixa
dá Norte Catarínense im

pÔS aos colonos imigran
tes que aqui chegaram
muitas limitações para o

desenvoivimento de uma

agricuâtura maís c�p�
títíva. Dotados de uma ba

gagem cultural, aos pou
cos desviaram dos seus

objetivos para atividades
artesanaís originando no

inicio uma insípsente
:

in'
dustrialização e hoje, um

grande parque indústrial,
cujo desenvovímento n�,
-região sufocou o cresci-
mente agropecuário, por
estabelecer uma' concor

rência na excelente mão
de obra disponível no

meio rural mas contribuiu,
.

por outro lado, para a e-

mergência de uma nova
atividade, a horticultura,
que consiste na produção
de hortaliças e frutas.

, '\
A horticultura, mesmo

cultivada em reduzidas
extensões, remuneram a-·

dêquadameIite a mão-de-,
obra utilizada, sendo esta
uma das principais .cerac
terístícas da 'àtívidade,
sezundo. o engenheiro a

grônomo Alcides da No
va Peixoto, do EScritó-

em
.

ebrü, calculedo lobte
o salário .de ja,n_irro de às.
'Irp.portanfe: -este decreto,
não é reajuste salarial;
E Cl. correção monetária e

o� juros dos gatilhos' pa
gos com atraso. O governo
está apenas pagando ,par
-te daquilo peloqual demos
entrada na justiça (ação
do gatilho). O Pedro Ivo
está agora reéonhecendo
nâ prática o que nos deve.

Continuamos, portanto,
há 7, meses sêm reajuste
salarial, com uma: perda
de 156% em räareo. Con
tinuamos sem política -de
reajuste sà'larhil defini-da.
Continuamos ':Sen�o 'gj:>
vernados por decretos,
sem negociação, sem da-

. tá-base. Continuamos ten
do o nosso salário, arro
chado é defasado.

O que o governo nos
deve, o' que nos roubou
é tanto, que podemos cor
rer o. risco de sermos en
ganados com esta misé
ria em conta-gotas. A
SITUAÇÃO E ESTA: er
rocha salarial violento,
ataque' às nossas prtncí
pais conquistas, amea
ças e pressões, rolo cem
pressor sobre o magísté-

ICM SOBRE VENDAS A PRAZO MOBILIZA OS LOJISTAS rio.

vai tentar audiência. com "

o governador Pedro Ivo
para reverter a síítuacão
;e chégp,r a Convenção
Estadual do Comércio lo

jista, de 21 a, 23 de abril,
em Chapecó, com um' po
sicionamento claro sobre '

a questão.
Para esta Convenção em

Chapecó, os cedelistas Ja

raguaenses já se mobili
zam para marcar presen
ça e prestigiiar principal
mente o presidente da Fe

dera,ç.ão, Udo Wagner, que
Ha presidir o primeiro
acontecimento do gênero,
na qualidade de dtrígente
máximo do órgão federa
tivo.

A Federação -dos Dire- bém preocupação com a

tores Lojistas de Santa cessação do efeito do de
Catarina iruciou movi - ereto de isenção do ICM
mento para que o horário sobre as, vendas a prazo,
de atendimento bancário isto é, o imposto é cobra
nas cidades do ínteríor se- do sobre o valor das pres
ja estendido em maís uma tações a crediário" à que
hora, passando das 10 às coloca o comércio catari-
',{} horas, a exemplo das nense em desvantagem em

capitaís. 'o. presidente relação as cadeias de 10-

'I
Udo Wagner disse que à jas de outros Estados que
horário recentemente bai- possuem financeiras pró
.xedo

.

pelo Banco Central prias e que, deste modo,
(10 às 15h) não agradou' , escapam' do 'pagamento
aos bancários e muito me- adicional do lCM.
r-os aos clientes, que têm

, reclamado muito do redu
, zido prazo de atendímen-
. to.

.

,
'

1 Wa.gner manifestou tam-

o QUE FAZER'. Recu
.peracão da perda sala
rial: 160% em março. Po
litica, salarial definida:
'reajustes mensais confor
'me o índice de inflação
do DIEESE. VAMOS A
LUTA.'

(A P EVI).

I
.

I
NOTA DE AGRADECIMENTO1_

A FamUla Enlutada:-de

Maria Garcia Marcbi-uI! re::>su ototjsuaq o.

plantado nó governo pas
sado cessou em 31 de de
zembro de 87. Agora, à
diretorJa da Paderação

protundamente consternada com o seu far
lecimenlo ocorrido em 04·03-88, aos 18 aDOS

de idade, agradece a todos os parentes, amigos
e vizinhos, bem como aos médicos e enferme.

. ras do Hospital São Josê de Jaraguá., tio Sul, e

'aos que enviaram ílores, coroas. telegramitS e

acompanharam a extinta até a sua última mo·
rada.

.

: De' :Dlodo espectál agradece carinho,.·
'mente aos Padres Alulstq; Boelng, Osn�do ;Klein.
José Felipe Dalcégio e CarlOS. pela �slsténcla
esplrituaJ� bem como pelas palavras

o

de fé e

conforto. proferidas na', Missa c::oncelebrada de

corpo presente é no 'cemitério, enàlt�ndo a

v.ida exmnplar da extinta.
_

,

,Agradece igualmente aos participantes ... -

Missa �e 7'0 Dia, ce�brada no dia 10, às 19h30,
na Capela Santo Antônio.

,
. , 1�.,.·-.

Para nós, senun não é SB larantia �e riscos
._.

Seguro é
Prestação: de Serviços

Cu_suite ... O,OS

, S e I u r o s � I.' G a, r c i a
-Rua :Expedicionário GUDleJ'clDdo da Sllv� 8:9 90, 'tl! �q..r, Sala 2

Fon.e 72-1788 _ Jaraluá do Sul.,,; 'CORREIO DO;�"'O' 12-0181
�'''''''''�''--,..---------....__;_----------------

-_._�
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FURf.:·lorma\ haie bachar-éis em Ciências E�onômicas e·Conlábeis-eßl·JS··
A<Flindàção .Educacío-

•

Alexandre � Moral Píazera. Tomazelli, Romíldo Ro
nal da Região de Joinvil- Amaríldo César l\![aran- � drígues, Roque' Edmundo
Ie (F.tJRn _ Extensão: Ja-. goní, Ana Mar-ia 'Rozza, . Müller, Rosalí Harmel,

raguá .do Sal. .. "do..><;urso Antonio Adolfc Beloli.A» Rosane Terezinha Peíxer,
'de Ciências Econômícas. risteu Rosa,-Arlene Tere- . Sidnei Marcos Nagel, Sil
forma no dia 12 de mar- zinha Boos.,Arrio Luiz Pe- vio Jacob Hertel. Valde
IÇO (hoje) uma nova .tur- reíra, Carlos Cêsar da cir Ramires Pellis e Val

ma de economístas-. A ".Silva t Cludía . EmmeQ.do-· dir José Bressan-
Turma Prof.· Amaro Cé- erfer, :Clésio Felipe. Con-
sar �R.�ºello, 'Pélrticipa do . rado Francisco Fedi, Dir- CI:ENClÁS CONTABEIS
culto ecumêníco às 19h� ce Maria, Zanella, Dulcío Também no día 12 de

45miª .rtª.)greJß.: Ev�gß-_
.

Lenzí'. Pilho,. Euge- março, com culto ecumê
lica .:Ltlterana de Jaraguá nio Busnardo. Geor-gete nico e cola,ção de grau na

do Sure do culto ecumê- de Fátima Silveira; Ger- Igreja Evangélica Lutera

nicocªª�º'\1;30mi.n, no pró- son LuÚ:Z; Bublitz, Helena � na, formá-se a la. Tusma

prío t.��'pló, {E;!nqQ como Hertel, Ivo RangheÚ:' do curso de Ciências Con

par8.lJ:H.úo o ,Prdf. Aldo Janis Solange Maba Aral- tábeís da Faculdade de

Romep Pas9Id·.e patrono, di, João Carlos de Andra- Ciências Admínístreflvas
e Prof TIário Bruch- de, José Carlos Kleín.Jo- da Furj - Extensão Jara-

Pr9Qlefendo . cumprir sé Cleocír Sardagna,. Luiz guâ do Sul. são' bachare
com' fídelidade,

..

os deve- Geraldo Arnecke. Luiz landos da Turma Prof.
res J�postQS pela Cíên- c;arl�s Mendonça,' Mári9 Valdemifr .A.lcide� Trapp,'

.

cia Jl::córiô�i.ca,. respeitar Marcos Stinghen, Maria os segumtes: Anldo Ro
a vêr.�ade'; a iustiça e 0,. Teresinha . da' Silva, Ma- weder, Armíldo .

Carlos
sigiIQ;. ,profiSiónal, propug- .' rylou Kátía Link, Mauro .Pereire, Arnaldo Silv�ira,
nendo pelá: soluçã'o . dos José' Dias, Méreia Doering, Arno Beber, Celso Anton

problemas 'socíaís � eco- NeuraMaria Prestíní Or- Prítzen, Dlmas' João Tam
nômícos do País, estão os Íando Röper, Paulo Àyr{on bosí. Ede�irson Valdecí
bacharelandos: Adelmo, Buchmann. Reinol<:Ío Pellí- Flohr,' Ivo Demate. Jair

Fritz'�I?:: Adolar ,Lqed�rs;' ní Stein; ���ério i i
Lauro .:- João Wittkowski, . José

.:,:'" -" ,'\'
-'

'; ,:
'. "'CI-

.: ,

.

.

:;,. .: .: " IIDax 'Magazine
.runo PA�A'-.NOIVAS

,f,\.
..,;. '.'.;' ";, ; MODA' MASCULINA _ FEMININA .E INFANTIL-

"
" ,Jaraguá do Sul _ Av. Marechal DeodOro 260 _ Fone 12-0968

GuaralOirim _ Rua 28 d� }.\2osto, 1. 33-4 ....; Fone 73�0259

I

J'

I

Luis Gonzaga dos Santos,
.rosímar Conzsttí, Jundír
Gírardí, Laércio .. Gaedke.
Orides K;li�e, Ronaldo
Cíelusínskí.' Rosaní Stef- �.

fens, Valdir José: Witt
kowskí. Warley Marcos,
Weller, Wilmar José
Schmitt e Wolhey Char
les Weller.. '

Comunícecêo
Os�Y· <:_UB:"'-S D'AQUIN? (cirurgião dentista) .

apo� ausencI� por um período de 60 dias (23.12.
87 a 23.02.88'), comunica à sua' distinta clientela'
que Continua atendencio ,em 'seu consultório den
tário na parte de clínica geral e radiologia den-

. táría,
.

nó �difí!cio Miner, 19 andar Salas 22 e 22
r'

" ,.

A, defronte. a Prefeitura. Horas marcadas das 8
às 12h' e -das 14h30 às 17h30 - Fone 12-0225.

ABANDONO DE EMPREGO:
.

De conformidade com o. artigo 482 l�tra
"I" da CLT, convidamos o Sr. Valdemar Ríbeíro
Luiz portador da Carteira Profissional n? 80619
série 0009 a comparecer em nosso Departamen
to Pessoal no prazo de '12 horas, a partir des.
ta data' para reassumir a função, sob pena de
ficar caracterizado o ABANDONO 'DE EM-
PREGO.

.

. Jaraguá: do Sul, 18 de fevereiro de 1988.
Comércio e Indústria Bretthaupt S;A.·
(Jataguá do Sul)

,
.

Dr. Altevir I� Jloaça 'Júliar I,
'

Ora. Dsvalinl Varais' RldriOHes
.

, .

-

A D V o G A D,Q S

Rua Domingos da Nova 10� ;.".: Fone 1,2-Q498
.

" Juaeu6. do Sul-Se
"

111EIIMOVEIS
Intermediária de'
'1Ióveis . tida..

R. Jgio PíCG:oli, 164':' fone 12-�111 - Jara'guá do Sul'
'I' ;...

IMÓVEIS A VENDA
1 Cõ:asa em alvenaria; 120m2; rua Victor Bra-'

mo:rski, Guaramirim
.

...... .1 casa com 150m2, na rua Marina Fructuoso
_ 1 casa cl 150m2, px. Sup. B:reithaupt, Barra
do Rio Cerro
..... \ 1 terreno -cl 600m2, tua Joinville, frente as·

faI1:o'
_.

_ 1 tefreno cl ,2�240m2,� ruä" Venâlitio da Sil�
va Porto

�-.-----

O MELHOR EM. CARROS USADOS DA PRAÇA :E NA MÖRETTI�.10RDAN/-

..

Del-Rey Ghia
. Es<;:ort XR-3
Esêort Basico
Eßcort Básfcô
'B�ífna II'L

.

Corcel II L

Pampa L4'x �

� .' ..

1986 - ,Azul'
1986 -Pratä S. Met.
1984 '- Branco
1984 - Vermelho

1986' - OtIro Q ..Me�.
1983 - BraÍlCº
1986 - Vermellla

. '�.:ij"lI.
, '

Volksl 1aOO-Fusca 1983,· Azul., .',

Voyage L S· 1983'" Bra-nco',:;
Voyage L S 1983 - Verde
Gol B X 1985 - Prata
Gol o 'B ,. ':.·lß84i"� Branco
Gol L S 1984 - Cinza
Gol. S ' 1983 � Bránco

) �

J"

"; .. ' ;
.- � Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

":':-'" "',""

Av. Mal. Deodoro, n° 158 _ Jaragúã do Sul/Se. PODei 72-1777, 72-1995' e 72-2614"

'-�: "". ....

• _> ....,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Seralua. ao Sul COllREIO DO POVO
�.'�-"'_."'---"''''''_._,'''-:... 'l�Â '13·

----------------��--------��--�
Semana êle 12 I 11 irê marçó (J� ·lOD

,

llepreseotantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, T'bu1� Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-
Ilal Propaganda Repreaentaçóel Ltda.·

'

"te Joroal , _oelado • ADJORl/SC • ABRAJOllL

CORREIO DO POVO
rundadQ/10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: EugêDlo V. SduD&:kel Jorn. Prof. ORT-SC
n. 129 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. t...!::m
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico da S.
Cato Redator: FlilVio J. BrugJlago - ORT-SC n. 214/
84. Repörter: YYODDO A.S. GODçaIY. - DRT-SC nC]
Z19/84. Redação AdmlDlltncio • PublIcidade: Rua Co-

.

tonel Proc6pio.Gomes de Oliveira, 09 290 - ex.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2SO-Jaragu' do S.l-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contébll liA Comercial" S/C Ltda.·

�siDatura para Jaragu' do Sul •••••••• Cz$ 800,00
Ç)utru . cidades Cz$ 1.100,00
Número AvuJso� Cz$ 20,00
Número Atrasado Cz$ 25,00

Relojoaria AVENIDA
As mais finas luaestõe. para presentes,

jóias, rel6gios, violÕCI, trof6us,
medalhas e artigos de prataria estio nl

RELOJOARIÀ AVENIDA

Nil Marechal e Da Get6IIo V.......

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas· e Aquecedor Solar

Rua Felipe Sc1uQidt, 279 - Fooe 72-0448

-

�/r;=. ..

HO

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem. as suas viagens de férias e .

recreaçêo. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modemose confortáveis ônibus. da sua
.

frota. Venha conversar conosco.

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

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de Polietileno (mangueira· pre�a).

Filbrlc&: Rua JOlnvllle, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua Cei. Procópio Gomes, 99

FC""1e 72-0066 _ Jaraguá <I;� Sul - SC

Lanznaster
E HORA DE BRILHAR

Jóias, relÓgios, alianç3s r.'

presentes finos é com a r:ovc.

LAN Z NAS T E R

Marechal Deodoro, 391 _ Jdragué. do Sul..

Fotografl.s _ equlp�entOs de clne

foto _ 10m e video.

Marechal Deodoro 302 �Fone 72-0181

"A História de nossa gen te .nêo pode ficer só na saudade",
O F<l6SadQ só é importante se o seu tem po foi bem empregador

"
.

CONFIRA.. j\ HIST()RIi\ ... Barlo dê lta"",,

�

'HÁ 40 ANOS .ça da. locomotiva que perigo de cortar os dê'
iria prosseguir com o dos; até as plàptas gos-

Em 1948, o Juiz Ary trem de passageiros, ru- tarn de uma xícara de
Pereira Oliveira. fazia mo à São Francisco. do chá de vez em quando.
saber aos que "o presen- SU:l. No Instante preciso O chá frio age um tôní
te edital virem ou ínte- em que a máquina se a- co e deixa as folhas com
ressar possa que por des- proxíma, em marcha ré, bonita cor. P@de juntar
pacho de hoje, (5-2'48) do combôio estacionado também as foll\!nhas de
foi suspensa a praça pa à frente da gare, local, chá: os colares estão vol·
ra a venda de bens ímó- um caminhão lotado com tando à moda:

_
Conserte

veis, pertencentes! ao es' sernínaristas procurou á· o seu do verão passado,
palio de OUo Rumor, e travessar aquele trecho usando linha d�· . pescar.
constante do edital ex- do leito ferroviário, não .e não �e preocupe má.�
pedido em 27 de janeiro havendo nenhum grave a- com um colar .arrebenta
passado, a qual deveria. cidente devido ao 'imediá- do; nada melhor· para
realiza.r·se no dia 19 de to alarme dado pelo fo- limpar os óculos que uma

. fevereiro corrente, às 10 guista e a presença de es- nota de cinco cruzeíros;
hora�". Razões outras de- piríto do maquínlsta. Com limpa e dá brilho. Dízem
termmaram o despacho o caminhão apenas em- que uma nota de dez lím-
que resultou rio Edital purrada pela locomotiva pa ainda melhor. Pô!
de Suspensão da Praça e os semínarístas salva
que será· motivo de no- ram-se com um susto tre
vos comentários para a mendo.
elucidação da história do _ A Orquestra

.

"Casino - Em 1973, por iniciativa
homem que aqui morreu de Sevilla", apresentava- do Rotary ChÍb de Jara
sem deix�if herdeiros. se em Jaraguá na Praça guá do Sul e seu presí
_ Vinham à Jaraguá em Ten. Leónidas C. Herbs- dente MarIo Sousa .: ho
visita de despedida de ter (atual Praça do Expe- je Governador do Dístrí
seus pais, os Irmãos Ma.. dicionário) com a pre- to 465 - eram dístríbuí
ristas Nivardo Cosme e senca de 4 mil pessoas, dos pelo centro da cída
Frumencio Pio, désígna- num palanque erguido ao

de 22 recipientes para
dos para servirem nas ·lado da Estação Ferro- coleta de lixo. Objetivo:
Santas Missões, na Ásia. viária; O espetáculo iné- "Povo educado é cidade
O primeiro deles, que na dito 'foi possível graças limpa". O Sugísmundo
vid� civil chamava-se aos patrocínios do pref. desaparecia da cidade.
Hilario Andríollí, era fi- Waldemar Grubba e das - Grandes homenagens'
Ilho de Luiz Andriolli e firmas Textil Cyrus, Max· revesti�m o programa de
de d. Erp.ília Andriolli e Wilhelm, Bernardo Grub- recepção ao novo carde
o segundo.. Albano Stefa- ba, Marcatto, Ind. Reu- al brasileiro, Dom Paulo
ni. filho de João Steía- nídas. Blosfeld, Ma r _ Evaristo Arns, em São
ni, ambos naturals des- quardt. Foto Piazera, Ho- Paulo O novo cardeal
te município. Deviam em- tel Rex. Empresa Fren- era e é de Santa, Catarí-

·

barcar para a França no zel e Jaraguá Fabril. na. A chegada de . Roma
dia 3 de março. Após' estava marcada para o

um estágio de 3 meses, HA 20 ANOS dia 18 de marco de 191:".
seguiriam. para Ceilão, u- - Era Paulo Freire que
ma ilha 3.0 Sul da lndía, - Em 1968, O Clube Atlé- dizia: "Uma das grandes,
onde desempenhariam sua tico Baependí, por seu senão a maior. tragédia
sublime rmssso de cate- Presidente Bertoldo Klitz' do homem moderno está
quismo. para � Reino do ke, convocava os seus em que é hoje domínado
Senhor. os gentios. Da associados para uma As- pela força dos .mítos .e

França seguir.iam'·mais 3 sembléia Geral Ordíná- comandado pela pubâeí
missionários da Congre- ria, que. tinha a seguinte dade consumidora orga
gaçã.a, um espanhol. um ordem do -día; 15' .;_' Pres- n�_za?a,

-

id:-oI6�ica .ou

francês e mn italiano. vh· tação de contas ·da Di- nao,. e por l,SSO vem r.e-
·

sitando em Portugal o retoria, relativo ao ano nunciand� cada
..
vez. �m

Santuário de N. S. de Fá,· de 1967; 2·° _ Homologa- o saber, a sua éapacidad.e.
tima. Era a primeira vez ::;ão da escolha pelo Con- de decidir.. Vem sendo.
que religio�os deste mu· sel�o Deliberativo, Dire' e��ul�� da, .orbita das �e-
nicipio iam para o el'tran- tona e Conselho Fiscal, Clsoes .

.

geiro trabalhar nas! San- do local para a construo _. O carnaval 110 ·Riq �e
· tas Missões, o que deve ção da futura séde soci· Janeiro terminou com 29

ter ell€hido de orgulhQ a aI e 3.° _ Eleição do Con· mortos e 169 feridos.

P9Pula�ão católica e "os selh� Deliberativo para - .0 deputa.do Nina, ��
velhos pais desses jovens .o bienio 1968 _ 1970. " belT�. (Arena), garantia ..

jaraquaen�,es, _ O Informativo Acar�sc que u�a se empephar �es'
comparecia com a colu· te alIo (1973)". para que
na, tra.zendo IDÉIAS QUE a Câmara aprove projeto
AJUDAM: _ Uma colhe- que estende às mulheres
rinha de arroz CFU no sa- brasileiras a obrigatotie"
leiro de mesa permite a dade da prestação de ser�

sa�da do sal bem sequi- viço militar". Embora
nho. mesmo nos dias ú· não obrigatório,

-

a mu·

midos; na falta de apon' lher há muito. está ser

fadar, ensine o garoto a vindp como militar no

usar lixa grossa para f.a-.,,���,�ito. Marinha e Aer
zer ponta no lápis,. sem· �litica. .

---.----

HÁ 15 ANOS

HÁ 30 ANOS

Em 1958, grave desas'

tre, de conseqüências
trágicas ·fôra evitado ini

lagrosamente no pátio
de _manGbras ;da" Esf:rada
de -Ferro, em ÇorupáJ. no

'cruzamento com a via. pú·
pIAc-á.';, "quando da mudan-
:-:"ll-,.l:-r· ,-
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Walter, Luiz
·t -":" ",.,

Ribeiro
ADVOGADO

,.' ".

Rua João, Marcatto n° 13, sala 305,' Fone

,Fone 72,;,2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní

Jaraguá ao Sul-SC.

.
. " .'

. ESCritório Contá,hU Garcia
s: '."; :",;'. CRC..SC sob nC? 0075

:::'�'.: :;:, : - .,'�.. (

,,:: _�. ,·J3s.(l'llas fiscais e contábeis

,
f:'_�.�· IIPpoßt_o d� .. íiell:da "

, ;< ..:._ ,_Reg�tr�' de Micro-l!mpresa

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

.':'
,"

�',F 1 O r ia Ii i "

Grande i':ptomoção .de venU�dores' de teto. De

ces 12.200,00: por apenas Cz$ 7.500,00 a vis,ta.
, sOmente .até: o dia '19 de março.

', -

.'�..;. I'. ". \
'

';.: ..

s.. "i ��â,' Venâncio da SUva Porto, riCJ 353
� ,:' r.

' ••

,FONE '12·1492
<'

:r;_ /..: ..... : / ..

".:,_."� E -D I T' A L.�

.: .:�;: ..
- .

AUREA 'MOLiER GRUBBA, Tabeliã e Ofidal' de
Títulos da'Comarca .de Jaragué do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma' da Lei.' etc.

'Faz saber a todosquanto "este edital virem

que se acham neste Cartório para protesto os

. tiitulos contra:

'AÓEMAR. WACHHOLZ NESTA _ COM. RE

PRES. ,pEREIRA LTpA. _ Rua Paulo Kraemer,
217 :_ NESTA :_ .ELOI MATHIAS _ Rio Cerro I

,

_ 'NESTA .; IVO FAGUNDES _ Schroeder I

Fundos- Bar Lombardi '_ NESTA _ LOURIVAL
GUMZ _ Rua Felipe Schmidt, sIn9 B. !zabel
,::.:.", ,CORupA _ NELCIA PAUL COLAÇO _ Rua

'. Barão do Rio Branco, s/n9 _ NESTA � PAULO

JUNQUEIRA _ Rio da Luz, s/n? _ NESTA _

WALI;>EMAR MANOEL DOS SANTOS _ Rua 25
"

de Julho, 39 _ NESTA. �

(.:'(0: .:;,

E�' como os ditos devedores não foram ,en

contrados. ou se recusaram a aceitar a devida

iiitLilia:!;:ão. faz por' íntermêdio do presente edital

pará que os mesmos compareçam neste Cartório'
na-Raa Artur ,Müllen'78, no prazo da Lei, a fim
de Íiquidar o seu débito, ou então dar razão por-

, q�,e'p'ã? o jaz. sob a pena cle serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc. '

, .

kURlPA 'MütLER ,GRUBBA ""Tabeliã e Oficial de

,Protesto de Titulos.

, .,: IH/jaraguá do Sul, '10 de março de 1988.

LElTWoRT: �;Wir Schrei
ben ein wenig in Deutsch
damit die ererbte mutters
prache nichr in vergens
senhett geraetl"

Mas também Vivemos emoções maís Iortes por-
.Díe Redaktion,

que nos marcaram, e estarão sempre presentes em
VON HJElUTE UND VON

nosso espírito, porque advieram de acontecimentos
GESTERN

raros na vida de 'I;lID homem. Tais,' sejam' nossa par-
Waehrend der, letzten

ticípaçãe na Segunda Grande Guerra Mundial e as �- .Weltkríegszeít, geschah
duas ;Medalhas que recebemos. A vista dos Diplomas

es an einem Deusich

traz de volta aqueles momentos tão emocionantes Schweizerischen Grenz

quando !IlOS foram entregues. A ascenção ao oficia- posten:
lato no Exercício Brasileiro, seguramenteconstítuíu-se

Ein, I deutschstaemmiget
,o dia da, realização como homem, significando que

schweizer Bauer kam mif

Unhamos ido bem mais longe do que o filho de mo-
seinem Lieferwagen aus

destos colonos poderia esperar que chegasse. Fora '

der' 30 Klm. entfernten

'do Exército, nos sentimos novamente realizado, des- deutschem Staedtchen zu
ta feita como profissional da imprensa, quando 'o rueck und nahe ,des

jornal A NOTICIA nos outorgou e nos entregou pu- Grenzpostens ueberfuhr

blícamente, o cobiçado troféu O JORNALEIRO. er den Polizeihund: Zit

Quando o vemos diante de nós, em nosso escritório temd vor Angst ging er

partícular, um frêmito de emoção nos domina .ínva-
zum' Nachtpasten und

riavelmente.
stotterte:

'

"Ha;.. Ha... HeU Hltler!
Porém, quiz um Grupo de Amigos que uma e- Der Hund Ist ToU"

moção 'ainda' maís forte e mais marcante nos fosse Ah,' Du kommst aus der
reservada e que se materíalízou na comovente'men- Stadt und bri�st uns
sagem de solidariedade e apoio "EM DEFESA DO solche schoene Nach
JORNALISTA FERDINANDO PISKE", divulgado .pela richt? Bei unserer Streí
imprensa. .

-

fe haben wir ein Paar'

Hoje. (escrevemos na quarta-Ieíra, día 9 'de Pullen Schwertzer Tropmarço) recebemos das mãos de alguns desses AMI- fen' aufgestoebert, ....;. al-,GOS o original do Manifesto, com algumas dezenas
,

MI
so nun Prosit, unser gu-de assinaturas; E, A GOS, a cada nome que desfi- ter Freund; dies Ivent'Iou diante dosnossos olhos eles, os olhos, foram se '

enchendo de lágrimas de incontrolável emoção.
' muss doch begossen wer-

den!
'

,

,

AMIGOSI Asseguro-lhes que' foram longos mí- Aber der Bauer machte
nutos gloriosos'... ,

., t vondannen , und dachte:Muitas vezes, ao longo dos anos de lides [or- "Ist Hitler oder bin ichnalístícas, me perguntei se meu trabalho afinal de , verrueck.t?".
contas estava valendo a pena. Estaria eu realizando

algo de bom, de útil? .Algradar a todos, sabia que
'não agradava, até porque o mundo seria intoleravel
mente monótono se todos pensassem da mesma for
ma sobre uma porção'de coisas, que dirá-:sobre to
das as coisas. Estaria porém, agradando, ao·menos,
às pessoas cuja opinião me interessava, 'pessoas' do
.meío empresarial, cultural, polítãeo, 'econômico, so

cial, etc? Enfim, perguntava-me eu, está valendo a

Pena o que fa.ço? Mesmo na dúvíde, fui em

írenta... t'

Agora já sabemos a resposta. Ela veio até nós'
graças a um 'índivíduo. indigno que nos cumulou de

indignidades próprias de pessoas que' 'não sabem fa.
zer outra coisa, senão vomitar publicamente indigni-
dades contra seus semelhantes. '

,

A resposta à indigna agressão está nos jorn�i�
e agora aqui, nas minhas mãos, que tremem de ale
gria e emoção enquanto. datilografo este texto.

,

AMIGOS! Creiam-me que este Manifesto vale
seu peso em ouro para este velho. Palavra de hon
ral. Vou guardar este documento com o respeito e

o carinho qu� só se dispensa às coísas que nos são
maís' caras ,lila vida.' ,

Mais uma vez: a todos vocês, não só aos que
assinaram o Manifesto, 'mas também aos qUe' nos'
procuraram pessoalmente para protestar sua solida
riedade aos que nos telefonaram elou escreveram,
até de outras cidades, mais uma vez; repi�o:

Cobras, & Lagarios
Ferdinando Piske.

Ao longo dos nossos sessenta e' Cinco anos vi
vemos muitas emoções comuns a quase todos os se- ,

res humanos. A prímeira namorada, a primeira "mu
lher" na vida de um jovem, a namorada defínítiva,
o casamento, o nascímento dos filhos e depois dos
netos ...

MUITo OBRIGADO
Como soldado ,da Força Expedicionária Brasi

leira na Itália, serei sempre um soldado de prim,ªira
linha, do "front", qqando se tratar de limpar, esta
clf)&de de certas sujeiras, que de outras cuida a: Pte
f�i.tui['a.

I Contem comigo.

« Deulsche
Ecke »

PRECE A
STA. CLARA

Pazer 3 pedidos sendo
1. de negócio e 2 impos
síveis. Rezar' 9 dias 9
Ave-Marias, que mesmo
sem fé será atendido.
Rezar com uma vela
acesa e no 99 dia dei
xar queimar até o fim.
Publicar no 99 día.
Agradece L. M, Z. C.

NO�ADE�A
CLARA"

Oh
.

Santa Clara' que
seguistes a Cristo; com
tua vida de pobreza e

oração. fazei' que
:

en-
'

tregando-nos confiantes
a, providência do pai
celestial, no inteiro

, abandono, aceitemos se

renélD;lente sua vontade,
amém. Rezar este ora�
Ção e mais nove Ave
Maria durante nove
dias com uma vela ace
sa e no nono dia dei
xar queimar até o fim.
Fazer 3 pedidos': um de
negócio e dois impossÍ!- '

veis;, publicar a novena
no Iilono dia.
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Quando esta edição cir
cular,' o governo estadual
completa

.

�U:a�e Ó seu pri
meiro' ano" ��, ad!DiAfstra�,

,çãö. E, por' in�rível �v.e
J?R-r�ça, ainda não conse

guiu se, q,esen'vencilhar
daquela niánia 'de If[�par
a 'admínístração pera des
lanchar: Quando -na opo
sição gritavam aos qua
tro ventos das liberdades
do povo e dos funcioná
.rros, prometendo respeitar .

aqueles .que cumpri am
os seus deveres. �as, as

sumido 9 governo, o dis
curso passou a ser díferen- ;

. te, Falando recentemente
com. uma Pessoa ligada à

. russsc ela afírmsve
que .pelo menos, cada se

gunda pessoa, em Floria
nópolis está sofrendo a

ação perseguidora do go
verno e muitos até acre

ditam que o . governador
até nem saíba do que são
capazes certos "executi
vos",

-

no exercício de efê- ,

mero mandato.
,

Assim é que o ex-dep, Vaso.
.
co Furlan não se confor
ma coni um fato ocorríído
na Secretaria da Agricul
tura, que .arqurvou sint'
dicânêia feita para apurar
denúncias sobre o uso de
carro oficial para fins de
recreio por um irmão do

seçretérío-adjunto. O fa
to

_ aconteceu no ano pas
sado e a sindiçância Gons
tatou .a responsabílídade.
Só que o processo parou

. aí, nada maís se fazendo.
Outrossim, a imprensa da

Rua RéiÍloldo Rau 61 _'Fones 72-1390 e 12-2321
�. CRBCI 6"3'-J.

·!MÓVEIS A VENDA
.. � �

- ._ I

Apto. �if. Hondura (Rua Guilherme Weege)
eom 90m2.

-,

\

Apto: Edlf.':Piecolt (Mal. 'Deodoro) -COJ,n f17m2.,
Casa em 'alvenaria, 'Rua Donifiigos da" Nova ß77,
cláreá dê 58�5Öm2,

-.

edíficada em' térreno de

321,60rn2. vr
r

Terreno _ Rua Joínvílle, px, Salão Líder,
,

de

28.50'Om2.'
,

'Feirétio _ Lateral da Walter Marquardt, px. Pos

to tl:ime, área de 1.116·,29IÍlZ:
.

'

,"
,

Veríffque, em nosso escrrit6rio, outras boas opções
_..., -.'1 "l'- .��

,

- r "'1'nfrr'" _

'

,.... '-,
' .. ' '-'. � -. _.", C

-
__ .... ....

capital estampa a triste
notícia de que um funcio
nário da Fundação Hospí
talar Santa Catarina, e

ventualmente vereador,
sr. Alcino VIeira, depois
de quase 22 anos, acabou
demitido e usaram o ex

pediente de extinguir o

cargo que ocupava, de
assessor

.
da Superintên

dencia.. Certamente não
leu na cartilha da situação
e dançou. Alcino deverá
pedir a sua reintegração,
para que lhe paguem o

que a lei lhe assegura,
coisa que o governo cos
tuma' contestar.

xxx-xxx-xxx

Jânio Quadros continua
de olho para ser presiden
te da República. A mosca
azul aplicou-lhe a picada
certa. Entendidos acham
que poderá renunciar à
sua .própría candidatura.
No mesmo caminho está
a ex-Presídente João Fi
gueiredo que também as

pira a disputar o cargo
'''se o povo exigir. E tan
to é verdade, de que, on-

de há .fumaça há fogo,
.que em 'Minas Gerais. está
sendo preparada uma

concentração de 10, mil
agricultores .para defen
der a volta dos militares
ao poder.

Mas o ex-governador Brí
zola não fica atrás. Fa
lando a empresários na

capital:' federal, os 20 mai
ores empresários de Bra
sília ficaram, pelo me-.
nos, decepcionados" ao
afirmar que 'não tem pro
grama, dizendo que' '''é
preciso assumir primeiro
para ver o que vamos fa
zer". E chegou ii exemplí
ficar: "A União Soviéti
ca muda de programa to
da hora. Agora é a vez
da Perestroika. Eles mu
dam até nome de cidade".

Evi Sin$val-O:l'/88

EMAGRECIMENTO
Celulite e flacidez.
Contactos com o Dr.
Kalil (CRM 4566), Rua
São Paulo ÍlQ 1 .:l'43 (Fo
ne 0474 - 22-6856), em
Joínvílle.

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE, AZEVEDO

Advogados
Direito Civil. .; Criminal _ Comercial

. Trabalhista _ Esportivo
Novo endereçQ _ Mal. Deodoro da Fonseca

Dó 91 _ Sala 1

JARAGUA FABRL SA.

� . ., �
,

l��E 'A JARAGUA PARA SUA CASA

Nossos IH:'c1utos: Toalhas de Mesa, Panos de

Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuário; estio

disponíveis ne Pösto de Vendas· sito a BR. 280,
Km 54 - Guaramirim.

!
' Informe,

Paroquial··
Paróquia São Sebastião

MENSAGEM: A CéUIl-
panha.jda Fra'ternidade
deste ano há de premo-

.

ver, também, um proces
so de J;eviSão de atitudes
,e linguagem preconceitu
osas e muitas vezes' ofen
sivas a ·grupos sociais di
ferentes: negros" judeus,
membros de outras ' reli
giões • ,. . Ao mesmo tem
po há de desenvolver um
proceso educacional de
acolhida e aceitação do
outro em suas diferenças,
enriquecendo com a di
versíâads a vida de fra
ternidade.: Através -desse
proceso educatívo. deve-se
investir -na elínrínação
'da .díscrímínação e do
Racismo. E ainda deve-se
dar oportunfdsda de edu
cação, trabalho, lazer.cuí
tura e vivência religiosa
para OS .negros, frequen
temente impedidos de 'a
cesso a esses' bens sociais.

E _par�: D�f!�t�r. pergun-
.

ta,g�:; Como é possível
havet ainda ''110 mundo
tanta rivalidade entre as

pessoas só' porque são di
fer�ntes umas das outrast
As injustiças que existem
nesta mundo ràostram a
nossa covardia,,' a nossa
'falta die conv�tlsão ver

dadeira. Ó que :�realmente
estamos fazendo em prol
da fraternidade?

.

MISSA& Hoje, sábado, às
1'1h30�$ra. :pe ��ma;
19h na Matriz, S.Luiz
Gonzaga, S. Judas 'Tadeu e
S. Francisco e, às ,19h30,
em Santa-Luzia. Domingo,
As 1;9 e 19h na �à:triz; 8h
em S. Judas

'

- '!ladeu, S.
João e Santa Cruz; 9h:>'O
em São Josê, São Pedro e

Perpétuo Socorro; às f7h,
no Morro da Boa Vista .

. OBRAS: Estão selld€> cons

truída duas salas na Ma
. triz, destínadas a assis
tência socíal.:
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.Clínica Veterinária
S'CH'WEITZER

D R. ,W A L DEM A R' S C H W E I T Z E R

Clínica de pequenos e grandes animais, c�rurgias, vacinações,
.

raio x, intemameIitos, boutique.
Rua Jolnvllle, n' 1.178 (em' fiente ao Supermercado Breithaupt) .

F,one ].a·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarína

Grêmio ,Tomaselli recebe as faixas
'O Grêmio Esportivo e .Recreetívo Tomaselli, em co

memoração a conquista do Campeonato:M�icipal de
Putebol. da �E de Schroeder, pelas equipe�, aspíran
tes e títulares, realiza neste 13 de março, a partir das
8h, quadrangular envolvendo 'Flumínense (Schroederj.,
Bradesco, Bretzke e MarísolTlaraguá) em disputa de
troféus. Após a decisão' do quadrangular haverá o jogo
de entrega de faixas pela equipe Kleín/Kezuza (Gua-
ramirim), aos campeões de 87.

'

I'

II

159/SC GRUPO ESCOTEIRO JACORlTABA
, '

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convocados todos os Dire
tores, pais e demaís membros' do Conselho de
Grupo, para participarem de Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em 12-03-1988, às 15:00
horas em convocação única, ne sede social, para
deliberarem sobre a seguinte

.

, ORDEM 'DO, DIA:
1 .; Aprovação das contas do exercício anterior.

2,:'_ Aprovação do Orçamento de 1988. I

3 _ Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, il-03-1988.
rosa HERMELLO MARCH!
Presidente

Confecções Sueli Lida
Vestbldo bem. Senhoras 'e Crianças' ,

Vá conferir a mais variada coleçlo aproveitando
"as vantagens do preço e crediário Suel1

,
Fábrica e Loja 1 ,Av. Mal. Deodoro da Fonseca, DT· t085

F. 12-0603 Jaragué do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 ...: F. 12,.2911 -

Jaraguà do Sul _ SC.

,

,

, ,
,

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
,

Pelo presente EDITAL, ficam .convocados
todos, os 'integrantes da categoria profissional 10-
'tados na empresa, METALORGtCÁ LOMBARDI
LTDA,' para partícíperem da Assembléia Geral
a ser realizada em nossa sede sita a Rua João
Planinscheck nO 157, em Jaraguá do Sul-SC, em

data de 20 de março de 1988, às 9:00 horas, em
primeira convocação, ou às 10:00 horas em se

gunda convocação; a 'mesma será realizada com

qualquer número de participantes, a fim de deli-
,

berarem sobre a seguinte ordem do día:
1 - Discussão e aprovação das, reivindica

.ções do pagamento do Adicional de, insalubrida
de ,e periculosidade. 2 - Outorga de poderes à

Díretoría do SlndicatQ pera negociar' cem a em

presa, e o Sindicato da categoria econômica, o

.pagamento do referido Adícíonal de Insalubrida
de e periculosidade. 3 - Outorga de poderes à Dí
retoría do Sindicato para em caso . de malogro
das negociações, suscitar ação coletiva [udícíal.
4 • Discussão e aprovação da quantia a ser des
contada .de todos os integrantes que. trabalham
nesta empresa, em favor do Sindicato . Profíssío
nal;

Jaraguá do Stil, 08 de março de 1988.
LUIZ CARLOS BUSANA

Presidente

1
I

·i

..

·FURGOES CARGA SECA, isOTSRMICOS, :FRIGORIFICOS,
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS'·

'

Jaraguá EsqaerdG Rua Dr. En:ti<:o Fermi, 113 • Fone 72-1071

��.. NÓS temos tudo !

'PIra a radara todos::
:
.,Ven a conhecer
a linha Chevrolet·· 88.

Emmendörfer Comércio de. Veículos Ltda .

A". Mil. D.odor�.117 - Fon",72.0655 I 72.0060 - .Iaragua do Sul·SC ....
..._....._

eletrodomésticos • utilidades · móveis · presentes'· bazar · confecções · som •

pneus • aCessórios • bicicletas · camping • náutica .. esporte emuito mais.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



pAGINA 15CORREIO DO . POVO
'J

Ca,mp'eo,oato da 1a.· D·ivisão começa em
-

a'bril com' oito clubes
.

. .

preliminares. Irão partí- mineres, segundo o pre
cípar o Estrella..Cruz de

.

sídente Valdemar Vieira.
Malta, Botafogo,. Malvä- A idade, limite p&�a � os
ce, América, Grêmio Ga- juniores é de 21 enos .ín-
ríbaldí, Alvorada e Avaí, completos. .

.

.

desde que os seus está- A Liga Jaraguaense de
dios apresentem condi-

. Futebol pretende também
ções exigidas' pela Liga,' realizar um torneio,

.

para
que vaí' vistoriar a partiI; movimentar -os clubes ,da
deste sábado, para ava� 2a. Dívísão..

,
.

liar o estado em que se CATEGORIAS INFERIO··
encontram e determínar, RES

"

as melhorias necessárias.
.

Em partidas de , boa
As inscrições de atletas movimentação, mas �e�

vão até o próximo dia 25, pouco público" ]jea��zadas
porém, no dia 22, a entí- na Barra do . Rio. Cerro,

.

dade reunirá .represen- domingo a farde, O .infan
tantes -dos clubes para til QO Joínville Esporte
a entrega do regulamen- Cluble derrotou o infantil
to e da tabela da compe- do Botafogo por 5 a 3,
tição.' A participação enquanto que no jôgo <Ie
destes clubes na Prímeí-. fundo, o Botafógo empa
rona ficou condicionada tou a 1 gol com a equipe
a

. formação de equipes júníor do JEC. As duas
juniores, para a disputa: equipes voltam a

.

se .de- .

paralela do campeonato frontar neste domingo à
da categoria,

.

nas prelí- . tarde, -no "Ernestão", na

.'
.

preliminar de Joinville x

Chapecoense.
'. .

9 Júnior do JEC, assim
oomo o :infantiI, devem
novamente atuar con
tra equipes locaís, como

parte do "pacote de [e-:
gos" que Valdemar Viei
ra .está fechando com o

clu:Í>e Joínvílense. O Mal
vice poderá ser o próxí-

'

mo adversérío do JEC e,
,

além disso, sob o comando
do . dedicado. . Luízínho
Stingh,em, .está se:p.<;lô for
mada ',a seleção Infantí!
de Ja,rag:l!á,do,S:1;lI, Visan
do

, partídas amístosas
contra o infantil do JEC e

.do ,'.l3Iy.m.enau· �pOrte.
Clube. " �

Dois loques
A L1�a laraguaense de

Futebol de, Salão realiza
assembléia no dia 14. se
gunda-tetra, às 19h3Ó, na

AABB, para prestação de
contias,' proposta,'. orça
mentárfà pára 88,. fixação

lecionado, nesta temp>ora- , das. tàxas e emolumentos,
da_.:,;'

.

inscrição dê clubeS· para
os campeonatos ci�d1no8

B�:eNDI E VICE-CAM-
.

a�ulto, [uveníl e' IDJan'PEÃO ';' .
" ��'. I�' tU ·dà :temporada e, aln.

da,. 'elaboração doS!' res
pectivos, regulamentos.
Ainda estão abertas as

inscrições para a I Copa
Malwee de Futebol de
Salão, que será disputada
no Ginásiio de Esportes
Wolfgang Weege. A taxa
de inscrição é de Cz$ ..
3 mil e cada equipe pode-:
rá inscrever até 12 atle-
'tas, sendo até' dois incri
tos' na LJFS ou que tenha
participação do campeo
nato no ano passado In
formações, pelo '12-0182,
com Sérgio' Silva.
Realizar-se na tarde des'

.

te sábado, a segünda eta
pa dil . seletlvà

. para o

Campeonato Estadual Be
ßicicross,· na Pista Nanete.

Dez de abril. Esta a da
ta de início do Campeo
nato da Ia. Divisão de
Amadores da Liga Jara- .

.

guaense de Futebol, que
será disputado entre oito
equipes, com jogos entre
as equipes juniores nas

FUTÉBOL EM SCHROE
DER

lA
'

"Taça Cláudio To

maselli", torneio de tute
bol' de campo promovido
pela Comissão Municipal
de Esportes de Schroeder,
foi aberta domingo;, día

6, com partidas nas c�te
gorias aspírantes e. titu

lares. Nos' aspirantes, O

límpico 4 x O Aliança e

Tomaselli 8 x O Fluminen
se, enquanto que nos tí

tulares, Olímpico 2 x 2

Aliança e Grêmio Toma
selli O x 1 Fluminense. O.
Comercial folgou nesta
rodada.
Os próximos jogos serão

os seguintes: dia 20 de

março - Aliança x Toma
sellí e· Fluminense x

.

Co
mercial; dia 27/março �

Tomaselli x Oljmpico e

Comercial x Aliança: 101
abril Olímpico x Comer
cial e Aliança x 'Flumi
nense e, dia 241abril
Comercial x Toma.selli e

Fluminense X' Olímpico.

MUNICIPAL DE BOCHA

O Campeonato Munici
pal de Bocha Oficial 88,
da Divisão . de Esportes,
entrou esta semana na se

gunda fase. Nos días 02,
04 e 07 de'março passa
dos, os resultados foram
Móveis Chiodini 1 Xl 2
AABB, Papp Sport 1 x 2

Arweg, Baependi 2 x 1

Jaraguá Fabril, Pedrotti
2 x O Móveis Pradí, Esco
teiros 2 x O Super Lenzt
e Garibaldi 2 x O CSM Má.
quinas. A partida entre
Menegotti e Arduino Pra-

,

di, quarta-feira; à noite,
definiu o nono classificado
para a segunda fase, ini
ciada também no dia 9. O
certame continua. na se

mana que vem.

Bolio: Seleção disputa el
..

lndaial
O Selecionado de Bo

IãoMasculino. de Jaraguã
do Sul vai participar nos

dias 19 e 20 de março, em
Indeial, fia Sociedade

. Pinguins, da 18a. Festa de
Fundação do Município de .

Indaíal, torneio que reú
ne', todos os 'anos, . nesta
época as seis equipes elas
sífícadas nos Jogos Aber
tos de Santa . Catarina do
ano anterior. Jguá <lo Sul
foi ein 87, nos JASC de
Críciúma, o quarto colo
cado, devendo, portanto,
participar da FIMI..
No dia 19, às 10h30,

.

fará frente à Caçador;
14h45 Indàíal' x Jaraguâ:
18h Timbó x Jaraguá e, às
20h30 Blumeneu X' Jera
guá do Sul. No dia 20, às
Bh, última partida da fase
de classificação, Joinville
x

.

Jguá. Esta será a' pri�
meira infervenção do se.-

Caiaques e - bateiras el 10 de adril'
o C. A. Baependí con

quístou Q segundo lugar"
no 10° Torneio de Bolão
Cidade de Joínvílle, dis
putado entre sete equipes
no 'final"'de-semana -pas-.

sado. Formando com An-
.

tÔIÍio, Cítdo, Alcides; GOR�
rado, Jois, Ríedtmann e

Guths.: a equipe ezurra
foi suptaiJ,tada apenas "pe-

. lo UReA (Curitiba) na

Classificação final, con

quistando', pelo terceiro
ano consecutivo, o "bra
ço de ouro do 'torneio",
através de Haroldo Guths,
com 2?O pinos Qei:rub�dös:
A classificação geral" foi:
IP) Urcil! 2°) Baepéndi, 39)
Alvoraçla e 49) Tigre.

O esporte náutico, que no centro da cidade.
ressurge no velho rio 1- -

tapocu, vai viver outro
día de glória com a reali-'
zacão da 2a. Competição
de Caiaques, Bateiras e

Canoas de Jaraguá do
Sul, na data de 10 de a

bril, promoção da SECET
-

/Divisão Municipal de
Esportes e Lojas Hermes
Macedo. O trajeto será
idêntico ao do ano passa
do, com largada sob a

ponte Alberto Bauer, em

Nereu Ramos, e chegada
na ponte Abdon Batista,

o trajeto é de I'í :

qui
lômetros. As

. inscrições
abrem-se na semana que
vem, na DME. � Lojas H
M (Marechal e Domingos
da Nova), para os naipes
masculino e feminino,
acima de 15 anos. Pata.
os càiaques, as categorias
serão de 3 e 4 metros. A
premiação constará de
troféus, medalhas, Jalém
de

'

outros prêmios de va-
.

ler, até o quinto coloca
do .

Dr. RubelD F. Flexa

Jaraguá
'

, inscreve
'

doze 'Iod_Ud_des .aos ' JISC'
ADVOGADO

Cível - trabalhista e criminal. .

Rua Reinoldo Rau nr. 86, Sala 6. Centro (em cima
do Lojão do Povo). .

,
,

Representantes dos atual tempórada.
vinte e dois muniCípios Segundo a COD, até 15
que compõem as primei- de mar,ço ser,ã,o aceitas
ra e terceira microrregi· transferê;ncias, incriç:ões
ões, criada,s pela Secreta� de novos,' atletas, e o en
ria de Cultura e Esportes, vio da 'relação final ·de
reuniram-Se na semana inscrição dos 25 atletas'

. passada- em Jguá do Sul por. modalidade e
- sexo

.pala iniciar os r 'debates para as competições clas
preparatórios' �sando

.

-as sifica.tórias c Piira os' Jasc.
. fases classificatóriasr dos No dia 10 de maio serão
_

. joguinhos. abertos de Sa,n, encerradas as inscriçõeS'.
, r ta Catarina erdos. JASC. para os joguinhos abertos

- A_ . Coordenação de Des- (que envolverão ;escólar.'.

,� portos, . poz:. seu turno, es� res), competição que· se
tá,encaminhand6 às CMEs. rá disputada pela primei

, e DME'S alerta para o curo- ra vez neste ano e "com a
primento dos prazos esta.: par-ticipação de atletas

, - belecidos para ,as, inseri- até 16 anos de idade.
ções de seus atletas, vi-,
sando as competições da A Divisão Municipal de

Esportes de Jaraguá do
Sul está registrando, pa
ra os' Jasc, doze modali
dades: volibol masculinol
feminino, punhobol, fute
bol de salão, bolão mas

culino/feminino, xadrez
masculino, !judô;' atletis� .

mo masculindlfein,inind,
. ginásticà artística e bo
cha. ' Em relação.. ao sedi
amento dos Jogos Regio
nais, segundo Raul Rodri�
gues, Jaraguá do Sul ain
da não pleiteou, podenäo,
no entanto ainda acon

tecer, apesar dos vários
eventos programados. pa
ra o mesmo periodo no

munícipio.·
.

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAl
lEDlTAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Na forma do artigo 28 do Estatuto SQci:al,
ficam convocados os senhores sócios' patrimoni
ais· para ·a

.

ASSEMBLÉIA. GERAL ORDINARIA"
a realtzar-se 'no dia 13 de março de 1988, as

8h em la; convoci3tção ou às 9h em 2a. cohvo'Ca
ção com qualquer número de associados, na

sede social, para' deliberarem' sobre a' seguinte:
ORDEM DO DIA .

_

1. Prestação de_' contas' dos exercícios 87/88;
2. Eleição do Conselho Delib�rativo;
3. Assuntos gerais de interesse da' Sociedade.

_Jarag1,lá -€lo' Sul,:, 11 de inarço"de 1988;
JAIR ANTONIO MABA _ Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Is Inol,ações de'Flávià José
,

.

_ Foi de Cz$ 131.778.894,24 o valor do ICM re
colhido por Jaraguá do Sul, no mês de fe"ye�eiro,
de acordo Com a Exatôria Estadual. O supera�t re-
gistrado foi de ,274%, comparando com os Cz$ .

35.163.990,58· arrecadados em fevereiro de -1987., Nos
dois primeiros' meses deste ano, o ICM somou, Cz$
296.565.264,03 -e' em igual período, ano passado, Cz$
74.990.419,72. ,

, .... O PMDB listou 38 nomes de ínteressadoa em

concorrer a' vereança, nas próxbnas eleições. A es

colha oficial, no entanto, se dará após o dia 21 de
março, quando .. eleição do novo diretório, antes

porém, a Executiva deverá promover um encontro

prelímínar, para- acertar detalhes da Convenção e do

processo de escolha de candidates a cargos eleflvos.
,

'_ Da lista haverá uma "peneirada", uma vez

que é sabido. muitos não têm as condiçõe� mínimas
de concorrer. A bri�a maior, todavia, sera para a

escolha do candidato a vice-prefeito. Apresentaram
se Balduíno Raulino, Álvaro, Rosá, João Vasel (Gi
nhoj e Lauro Siebert. A surpresa ficou por conta .deAdernar Winter; ado como um nome forte para VIce

e puxador de votos.
-

.

_ Os nomes, que não forem escolhidos concor

rerão a vereador; exceção de Lautó' Siebert, que
-se não for candidato a vice, não concorrerá' a

.vereança, face ao, cargo que ocupa. comö presidente
Ido Sindicato do Vestuârlo, Da relação dos "vices", '

, Q nome que mais aparece é o do se&etärlo de ser-
; viços Públicos, Álvàro'Rosá,' que, d�tém dois man

datos de vereador. tl o mais polítíco."

� O ex-preféíto Victor Bauer .abríu a guarda e

quebrou O silêncio. A ' nota da coluna anterior, de

que seria candídete a prefeito por Barra Velha, des
pertou no mÇltr�ro' político, embora esconda, algum
hnteresse em ser candidato em Jaraguá do Sul, ten
tando seu terceiro mandato. Dependendo do andar
da carruagem, Vi·-tc.;" pod�râ ulesmQ ser candideto.
E, esperar para ver. :

.

'

_ Sabe-se, pelas internas, que o ex-prefeito tem
preíerêncía por uma outra candldttura, constante da
relação de "preíeíturâvets" que divulgou esta sema

na, junto com a relação de cerca de sessenta pro
váveis candidatos a vereador. Por baixo dos panos,
Bauer mexe com os palítos, prepara a estratégia, e

provoca um quadro mudanclsta na politlca local.
Vem coisa' por aí.

'

_ Tem vereadores do PMDB, preocupados com

suas candidaturas e perda de preciosos votos" pe
dindo a cabeça de alguns servidores munícípaís, que
manífestaram interesse em concorrer e que, por for
ça de seus. cargos, já buscam dívídendos políticos
às' eleições. Está armada, uma guerra surda. A falta
e -a -demora no atendimento de pedidos dos edis é a

razão da gritaria.
.

_ Para aguçar o apetlte dos candidatos a cano

didato a vereador, lá vaí, A partir de ,fevereiro (re
cebe em março), cada vereador passou a gaiihar, em

Járaguá do Sul Cz$ 88.500,00" exatamente Cz$ ..... :
16.000,00 a maís.. d� recebido no mês passado. Não

. é mesmo uma tentaçãet Este é o custo do trabalho
de cada legislador. Estaria valeJldo a pena, esse "ln"
vestimento"?

'

_ A divulgação da estatística da Delegacia Re
gional de Polícia, da exístêncía de 28.107 veículos
automotores em Jaraguá do Sul, coloca o mumcipio
numa posição ímpar no Brasil, na relação

,

habitantes
/veículos .. Se considerada uma população de 75 mil,
a médíá é de um veículo para cada 2,6 habitantes,
altíssíme para o padrão de vida brasileiro. Isto sem

contar as bicícletas.
. .._ De cocheira: Comenta-se, nos ba,stldores, o

ínteresse de Orlval Vegini de "acertar" e voltar para
�o' PMDB. () vereador Inclusive "baixou a bólao na

Câmara. .•

-c a f é
SASSE-,l,

A PEDrDO

'U Fui dispensada. por Buzana estan.do em�,_--_---

perío.do de a.u�.ílio· maternidade
"

..

I,

A prova irrefutável de
que estava grávida é o
fato de que no día 14 de

" janeiro -de 1988 nasceu o Dona Isoldi teve parto Isoldi Mulloschadt coseu filhinho, de nome Ri- de cezariana fl tanto ela mentou com o reportercardo, pesando saudáveis como o bebê passam bem, que Iestá esperando ter
.

3 quilos, muito embora mas não consegue esque- minar o período de res
,tenham sido grandes as cer os momentos- difíceis, guardo para ver o que vaidificuldades que esta sen- terríveis, \ que passou, fazer. E. mais um caso.hora enfrentou, especial- correndo o risco de abor- doloroso no relacionamen
mente de ordem flnaníeí- to e até de trauma do ne- to patrão (Buzana) e em
ra, posto que é uma pes- nê que cai-regava no útero. pregado (Isoldí). algumassoa de 'origem humilde, Sobre as causas de .' sua veaes contrastentements'

modesta, de poucos recur- dispensa pelo Presidente abordados pela imprensa,sos, porém, competente Buzana, informa:" No dia com os personagens, como,profissional na
.

área de 14 de de dezembro 1987 peças de um tabuleiro de
, atendente de dentísta.. pedi ao Presidente Buza- xadrez, mudando de positrabalhadora honesta� na um adiantamento de ção. É mais um triste ca
honrada,_ boa esposa e Cz$ 5.000,00 por conta so para a história social
mãe, que' precisa ttaba- do 13-0 salário, para pagar de Jaraguá dp Sul regislhar para, aNdar a r�nda o anestesista, :pois terta trar em seus anais e parafamiliar, para prover o que fazer ·cezariana para a sua' comunidade ordeira

, sustent'o seu e dos que nascer a' cri�iIrça. Ele con: 'e obreira. Julgar.

Isoldi' Mulloschadt, lhe são caros.
.casada, 33 anos, natural
de Trombudo" Central,
desde 1974 residindo em

Jaraguá do Sul, profissão . Dona Isoldi Mullos,
atendente de dentista, foi chadt, falando à reporta
admitida pelo . Sindicato gem sobre'o caso de sua
dos Trabalhadores nas demissão do Síndícata em
Indústrias MetalÚlrgicas que Luiz Carlos Buzana
Mecânicas e do Material é o Presidente, afirma:"
Elétrico de Jaraguá do Fui dispensada por Buza
Sul, no dia 06 de janeiro· na estando em período de
de 1986. Foi dispensada auxílio maternidade, o
pelo Presidente do referi- que aého que é ilegal. No
do Sindicato, senhor Bu-· dia 06 de,novembro de
zana, no dia 18 de dezem- 1987 entrei em licença de
bro de 1987, estando grá- gestação, por 84 dias, co
vida de 8 meses e em pe- mo manda a lei. A licençariodo de auxíüo "mater- só terminaria no . dia 28
nidade, ou seja; 'licença de janeiro de 1988. No dia

, de gesta,ção, de 84 dias, 14 de janeiro de 1988
conforme determina a lei.

DIS�NSADA·

cordou e disse para eu pe
gar o dinheiro no dia 18,
quando o Sindicato para
va, pelas festas de natal.
No dia 18, quando o pro-'
curei, me informou que
só poderia adiantar Cz$ ..
3.000,00, o que me irritou
bastante".

DESAMPARADA

Dizendo-se. muito ner
vosa naquela oportunida
de, sentida com a atitude
do Presidente Buzana uma
vez que a quantia ofere
cida no era' a prometida
e não dava para pagar o
anestesista, Dona Isoldí
diz que . respondeu: "Po
de ficar com esse dinheiro.
que Deus me ajudará a

emprestar de alguém. Aí
ele começou a falar alto
a dizet que eu estava des
pedida por justa causa,
praticamente me expul
sàndo do local. Acho que
isso não é justo não é hu
mano, pois eu estava grá,
vida e precisava do di
nheiro para pogar o anes

tesista.

Dona Isoldo, ao que
que apurou a repórtet,não
,é sindicalizada pois a sua

categoria proissional não
.

tem sindicato classista
nem em Jataguá do Sul e
nem na região. Conse
quentemente, não tem as
sistência judiciária. Terá
que constituir advogado
para defender seus direi
tos trabalhista, pois se
considera prejudicada.
Não tem recursos para
contratar advogado e
levar Buzana as barras dos
tribunais, no caso a junta
de Conciliação e julga
mento, de .Ioinvílls, po
der da justiça, do ,Tra.
balho,

nasceu o .meu menino,
portanto 14 dias antes de
terminar o período de au
xílio maternidade".
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