
"�Itahalh;o' das
Comissões 'é

Com uma ôtrma orga.
nização e num clímä de
confraternízäöãö

.

ê com-

panheirismo, Järaguá do
Sul- está sediaadc desde
o día 31, a 19a. 10rnada
Esportiva Catarinenss de
AABBs, que reúne 46
Associações, envolvendo
diretamente cerca de
dois mil funcionários do
Banco do Brasil. o en

cerramento da competi.·'
ção acontece neste sâba-

. do, coroando, em todos
os 'aspectos, a. promoção,
O jantar festivo, entre
ga da premiação e cano

·graçamento acontece à·
noite, no Baependí.:

Esportes, pág. 13

destacada. ,.

o trabalho .äesiIlteres-·
sado ,prestado 8'; iaragu,á
do Sul pelos membros
integrantes da Comissão
Municipal de De'fesa do
Meic-Ambíente, ,Comis-

.

são Múnicipaí de Trãn,
sito e Comissão Interlne
títucíonal dé Saúde, foi
elogiado pelo prefeito
IDUrval Vasel.. e'sta ssma

ná) ao ..coaíessar-se satís
feito com a atuação. EE.
sas Comissões são' intel

gradas por membros das
mais diferentes classes

rapresentàtrvàs clji oomu
nídade e' para . Vasel,
"valeu a. pena criá.las,'
pois têm prestado rel€·
ventes serviços, príncí
:pàimente a. Comdema,
na defesa do meio arre

biente" .

Na segunda.feira; o·

Ten. CeI. Lourival Caro
doso, Comandante do 8.9.
Batalhão de Polícia Mili·
tar, sediado' em Joínvil
le, com jurísdí'ção sobre

Jaraguá do Sul, visitou
a cidade e as autoridades
municipais,

.

quando foi
tratado sobre a constrr-
0"0 da Quartel da PM,
nq qual 6 Estado entra
rá, com os materiais e

a Prefeitura com o
. ter

rena. (na .
Vila Lenzi] : e

a mãe-de-obra. Nada e.

xíste de oficial quanto
ao início efotívo

.

das
obras. A nova

.

cadeia
pública, que é da área
dá Polícia Civil, está
projetada para a Vila
Nova, sem previsão 'tam
bém de quando sucederá
à construção.

,
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beneficiadas . COOl·' pavim�Dlaç_o a' paralelepípedos--------------��------���-----
Novas ruas

40% de um total de noel Braga', que' dá a.
2.800 m lineares, no tre- cesso a Sociedade Acaraí,
cho ainda não pavírnen-. O secretário Afonso
tado. A rua Venezuela Píezera . Neto' informou

; está calçada" assim como que na semana passada
a OUo Kuchenbecker e imciou-se a implantação
as seguintes a .receber da galeria dupla, num

paralelepípados são as . trecho de 150m, atraves-
'. ruas. Max E. R. Ziemann sando a Epitãcio Pessoa,
e 'Dona Antônia , As ru, obrigando a sua: ínterdí
as Guanabara e 13 de cão.: Jato que perman€.
Maio estão sendo tubula- cerá por algumas sema
das para a pavimenta. nas. No setor de obras,
.ção, a exemplo das ruas ainda, está-se murando o

.

Leopoldo Jenssen. Rícar- Cemitério Municipal, na
do Hass e José Maria Procópio Gomes e rua
Gomes, onde há necessí- Leopoldo' Gerent, ao pas
dade da construção .. de So que no setor rodoviá.·
muro de arrimo pare rio estão sendo conser
contenção do leito da vades as Estradas Rio da
via pública. . Idêntico Luz,' Garihaldi, Rio -ç.er.
muro de arrimo foi cons- ro, Vila Lalau e Ilha da
truído na rua João 'Ma.

'

Figueira.
PREFEITO LAMENTA A FALTA 'DE APOIO

nefício a rua Guilherme .

Guilow, :defronte o Está.
dio do, Baependi . Na S€.·

qüêncía, a . lequipe .
de

calceteiros se deslocará
para a rua' Bertha Wee··
ge, na Barra do Rio
Cerro, onde a infra-er
trutura ache-se em fase
terminal, desde a Mal.
wee até a entrada da
TUa da Mosca.
A rua· José Theodoro

Ribeiro, na Ilha da Pí

gueira, teve já concluído

A' Secretaria de Obras
e Viação da Prefeitura
Municipal, dentro do'

cronograma pré-fixado,
executa trabalhos em vá.
rías 'frentes, priorizando
a pavimentação de. ruas,
que atinge a várias re

giões da cidade. Seguro
do o engenheiro Afonso
Piazera Neto, foi conclu'«
da a pavimentação da rua

Carlos.May e iniciada a

rua Ney Franco e, poste
ríorrnente. receberá o be-

Presidente da Telesc:

Ampliação dos' terminais· só em 89
.

Destri acrescenta que
a : diretoria técnica da
1'elesc vem mantendo
contactos diretos com os

fornecedores, objetivan.
do antecipar para o fí-.
nal de 88 a ampliação
dos novos mil telefones
do plano

.

de expansão,
provtstos orígínarlamen
te' para a partir' de agos
to. Informação extra-oft
cíal dada por um empre
sárío, dá conta de que a

'I:elesc iniciará em. no

vembro os trabalhos· pa.
ra a expansão, da telefo-
nia do

.

o díretorspresidente da

Telesc, Genir José Destri.
em ofício a Associação
Comercial e Industrial,
atendendo a solicitaçêo.
formulada pela entida
de, informa que a ampli
ação dos tormínais em

Jaraguá do Sul está pre
vista para duas etapas.
A . primeira, a ampliação
da central ARF de 3.000

para 4.000 terminais em

agosto de 1989 e, a SE'

'gunda, a substítuíção por
central di'gital CPA, _Ç..Qm
6.000 terminais, ein

1994.

Os preparativos para
a 2a. Feira da M�lha e

3a. Amostra Agropecuä
ria, respectivamente . no
Portal de Jaraguá .e Par
que'Agropecuário,

.

já cc.

meçaram , Na terçe-teíra,
uma comissão do RofarY
Club, onde se incluíam
empresáríos, reuniu-se
com

.

autoridades munido
pais para traçar o progra
ma conjunto a ser desen
volvido de 15 a 25 de
julho. Na ocasião, bar.
tante contrariado e· d€.
cepcionado, o prefeito
Durval Vesel lamentou
que, de modo' geral, a
classe empresarial jare
guaense não tenha dado
·guarida e· apoiado firme.
mente' o projeto de Cen.

,

. tro Cultural, q:ue· prevê
dentre outras, a constru-. Vasel apelou para o
Çl§O de um parque de e�- ,bom senso da classe em.
posi::;:ões deß-tinado para presarial, para que se
os eventos culturais e senSibilize e destine par.
industriais. . te do imposto de renda
A área já' foi adquiri. à Fundação Cultural ou

da e o projetö elaborado. SCAR, agora que as d€.
A lamentação e o desa· darações Ide IR estão
bafo do Prefeito, diz res· sendo feitas,.

peito a falta de aprovei.
tamento dos benefícios
que a Lei SarneY facul
ta fie que não' vem sen
do dirigidos as institui.
ções culturais do muní
ClpIO aptas a recebê-to.
caso da Fundação Cultu.·
ral e SCAR. O que não
podemos é. ficar recls
mando da. 'falta de espa
ço para a realização de
eventos do município,
continuando a .mandar
dinheiro a Brasília e

para o Nordeste, quan
do temos . condições de
destinar dois por - cento
do imposto de renda d€.
vida para as entidades
de caráter cultural do
município,. deixando aqui
mesmo os recursos".

,
'

TRANSPQRTE ESCOLAR

A . diretora Rosemeíre
Vasel, da 19a. VCRE, er.

teve no- dia 28,· em reu

nião com o secr�tári� da
Educação, Sylvio Sníecí
kovski, acompanhada do
Prefeito de Guaféímirim
e do Prefeito e. vice, de
Messaranduba. Em pau.'
ta, o acerto de. detalhes
para a assinatura do con

vênio que concede' trans
porte escolar gratuito aos

'

alunos de 1.9 grau da

.

zpna rural desses municí·
pios.
Esta: semana, .

com a

participação de 40 pro·
féssores de educação f:.
ska, realizou.se curso
S9bre Atividades Rítmi
CÇlS e Dan:;:as Folelóri,
cãs, por professores da
tjPPR. .' .

�l·

A;;JV.Iarisol S.A. promoveu no dia 25, na

Matriz, 'lima integração cQm os dirigeÍltes dos

municípios onde mantem' unidades fabris de

cOlli�ecção. Os detalhes estão· l).a página três..

A R , A M- &�i,p��tt.ores Cromados
A'Movimentação. Industrial.

SENHOR, QUE O TEU LAVAR REGENERADOR ME .

a��ACr'l'E A S'E'RVIR COM AMOR AOS MEUS IRMÃ()S;
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÖRRÉIO DO pOVO

Gente
_ A Kohlbach S.A.,

.orgulhn do parque fabril

[araguaense, ,comemorou
ontem, dia 15>, 44 anos

de fundação. Com home

'nagens aos funcionários
mais antigos, a data será
festejada no dia�, no

C.A. Baependi . Cumpri
mentes ao Sr. Heínz,
Dona Berta, ao Néco e

ao' Bibi e a todos os que
.íazem o sucesso da em-

,
'

presa.
_ Está,' em desenvolvi.

mento,
"

com inteiro suo

cesso, a 19a. Jornada Bs
portíva Catarinense de
AABBs, que encerra-se

neste sábadó, com a fa·,
se deeísíva dos jogos e

a testa de encerramento
marcada para o Baepen
d.l, com jantar dançante
animado pela Bandinha
Lyra, premiação e .con

graçamento dos atle
tas,

� Aceleramoe os pre.
paratívos para o Concluo
so. "Garota Marisol 88",
com g participação" de
quinze candidatas, mar.

cado para o dia 16, na

recreativa da empresa,
cartão de entrada da ci.
dade. Os últimos lança.

C. A. BAEPENDI

Para o bíênío 1988/
1990, foi eleito dia 28,
o novo Conselho Delíbe
ratívo do C, A. Baepen
di, formado por vinte.
membros efetivos, cinco
suplentes, e 'os dez últí
mQS ex-presidentes. Né1•
sio Henn foi, reeleito
presidente, seu vice� é
João, Batista Prim, 1,Cf e
2,C! secretáríos 'Nivaldo
Petrí. e Humberto Wolf.
Foi. uma assembléia con

corrida, onde' tämbém
foram aprovadas as con
tas da diretoria. . I

_x_
Durante o baile come.

moratívo aos dez anos

de tnstelacão da nova se.

de, sábado, o presidente
João Prim homen�geöu
com uma placa de

'

pra
ta, os ex·presidentes . Si.
golf Schtirtke e HiÍ(oldo
Ristow, idealizadores' des.
de o projeto" à concluo
sãq 'finé!l da maj�stosa
sede social do clube 'all

Barão do Rio B�anco,safa 4
FONE:72.2607

& Informações
mentos da moda Criativa

serão mostrados e a mú..
síca dos ótimos . rapazes
do Grupo Arco. Iris.
_ O primeiro evento

da 2a. Festa Catarinense
do Arroz. em Massaren
duba, acontece sexta-fel
ra, día 8, no Salão At1�
radores, com a �lelção
da .Raínha da Fecarroz.
O Conjunto Amer1can
Band, de Blumenau, aní
marâ a noitada ..

.

_ A tradicional festâ
de maio da comunidade

evangélica acontecerá di.
as 14 e 15 daquele mês.
A comunidade, católica
tem a sua próxima festa
marcada para 16 e, 17 de
abril. É a Festa de São
Marcos, na Barra do Rio
Cerro.

_ Por interferência da
Comércio e Indústria
Breithaupt, a �lips do
Brasil doou 800 lämpa-

. das fluorescentes e in.
eandescentas, no valor
de, Cz$ 250 mil, para o

Lar das Flores. Presíden
te 'MoacYr Sens está sa

tísteítíssímo.
- Inaugurou com uma

ch,opada no dia :)'1, quin
ta-feíra, .o Clubinho LaU.
ches, na rua Domínzos
da, Nova, defronte aHM,
a Sra. Jussara Mener:
O. Clubinho volta e Inau-
!lura um novo "poínt"
para a rapazieda.. com

muitas novidades.

Ö jantar dançante
em prol do Hospital Ja
raguá, será no dia 6 de

maio, na Arweg, com o

lançamento da tômbola
. que objetiva arrecadar
Iundos para a

.

sua am

pliação. A musícalídade
será da consagrada Ban«
dínha Lyra. .

_ Muito cumprimenta.
da .na terça-Ieíra, dia 29,

,

a prímeíra dama do Mus
niclpio, Sra. Maria Luí

,

ia Vàsel,' pela troca de
idade. À noite, em sua

. residência, recepcionou
Iamrliares e amigos. Pa
rabéns pelo. aniversário.
_ Ös'Uons Clube Cen

tro ,e Cidade - Industrtal,
de Jaraguá do Sul, pre
param-se para participar,
em Blumenau, nos días
9 é 10 de abril, da Con

venção Distrital do L-10'.'
No ano passado, a Con
venção foi em Jaraguá..

_ A Feira da Malha,
. que vai. acontecer de 15
a 25 de julho, no Portal
de Jaraguá ,

tem

previsao de 3� partící
pantes, dos quaís 18 já
definidos. O -custo do a.

luguel do estande será
dé Cz$ 18.514,00, parcc
lado em três vezes:

_
É Páscoa, Tempo de

reflexão, de paz e de es

perança. A todos os lei·
tores, votos de Feliz Pár.
coa, com a. paz do Crís
to' Ressuscitado.

DIEGO MAY!ER DE ·AI!.MEIDA

Depois de alguma expectativa, nasceu no

Hospital e'Maternidade Jaraguá, na noite (23h24min)
de 23 d€ março, com 3.740 gramas e -52 cm, o me

nino Diego Mayer de Almeida, filho de Diurnei de
Almeida e Henriette Mayer, o que 'foi muito feste

jado, contagiando os avós paternos .Jelmei [Orandí
na TeIles) de Almeida e OS maternos Hans Gerhard

(Carla Heake) Mayer, ele ex-vereader e ex-prefeito
de Jaraguá do sul.

Não deixaram, também, .de participar : inten
samente' da alegria do nascimento do primeiro neto

e ,bisneto das famílias Haake e Mayer, os bisavós
João (Lourdes Rocha) de Almeida e Alexandre (Ve
ra Marquardt) Haake. Muita saúde ao Diego e curr

primentos aos felizes pqis, avós e.,bisavós.

CHOCO�ATÉ CASEIRO JARAdUA

Nesté! Páscoa, faça a alegria 'do s,eu lar
com os deliciosos chocolates caseiros. Ovos
decorados, personaliza�os, ov()� de: cristal já.,

_ ponê�, bombons e. os tradicíónais' Coelhos. A.

ceitamos encomendas.
.

.

Rua Emíli� Carlos Jourdan 140 ....:. Fone 72_0108,
. defro�té o Sup. do Sesi.

'c, a f,é
S ASS E

'ENERGIA.CoM GOSTO .DE CAFE
----------��--------------------------------

0o'a-oe AI • "$
O' JVlOltta��

, Moda infanto-juvenU para real.r a "

elegância, de seus fllhos� ·lJm' cartahõ .

especial para o' seu" ·boDl!2goSt(J.Il ..
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jataguá-(lC) Sut� SC,. -:

Relojoaria

J6ias, relógios, pulselru, uéil, aUuçu,
prataria, artigos em ouro e tudo o ma" para'

.

. presentes Da

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas' nO 9

Mamãe Coruja.
Seus filhos merecem ulna' loja -s6 para -elese

Loja ,Mauile Coruja o castelo de seu-,reizIDho .e •.
'

sua prIDceslDha. Eaxovals para. bebê, roupas .In- .

faDto-juvenls, perfumes, bijouterias, ,artigos para'
,

presentes.
Rua' Barão do Rio Branco 168 _ FODe 12-0695

'

I-·_·_·_--",---�--'-
I Dr. Valter Germal. Behrels·

CIRURGIÃO DENnSTA _ CRO-2446

?ua CeI. Procópio Gomes .de Ohvelra, 184

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul

Para todas as ocasiões, jóiás e 'relõgíos da

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano 29 _ Fone 72 1911

ADVOGADOS

R. J. Pereira,· Ol:ivejra
Lauro Pereira OIiveir.B, ,

Civil _ CrlmiIíal _ Comercial _ Trabalhista

R. Walter Marquardt, :)'56 _. fone (Res.) � 72·2194
.

Jaraguá do Sul.

Corin!)QSo
, i

A ROUPA INFANTIL

Avenida Getúlio· Vargas, 91 _' JaragUá 'do Sul'·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'MOB reconduz Konell· 'que Drega:'.ar1l"'dltde para;a 'J;gra;'d�_�iítiiäfj��
.

� Partido do Movi- Municipal, durante Con- to a vötQBufragaram.' a be.tp.". Konell 'p�tÚU muí»
'

fato poaerã'tràier;'" chIno:"
mentö Democrático Bre- venção realizada no A·

.

chapa única, de consen- ';',,: ta 'üriião,: 'parnCipac;;�O, a� plícacões para Q" próprio
sU"üro realizou domingo, gropecuérío, onde 371" so, 'ápresentada, :Íorm:tfdä ;"-;\ poio e ,trabãihO;�Rçiiâ que projeto política' que :ha�
dia 27, a eleição do no- . convencionistas, dos por '45 nieinnros, '15 ';�ú��;:: o PMQB á\cilnc'é em, nó. cou, .uma vez que cres-'
vo Diretório e Executiva .1. 241 filiados com direi- plentes, 8 9-elegados' ,,i1,, vembro á maior,' vitória cem os rumores de uma'

Convertção' Regio.naC 'e,:: já obtida por ''u.til· ,pa'rtidci PQs�íver prorrogação' de

igual número dê' supiiüí';;'
'"

n� 1I4unicípio._' ,." mandatos para prefeitos
tes. A chupa "Consoli-i" O novo' presidente do e ver�adöres, para c6jni:7
dação"

.

élegeu, ao ftnal;
.

pMDB "acredita no
.

SUa cidir com a eleílção para
.

a nova E:in�c:utiva,' atia-' cesso, pleno da jornada presidente 'da República,"
vés :"'Q:e ,'2'7 ':'{rotOg;' s pör _' eleítoral 'êe :4,rila derreta no próximo ano, tida tc�-"
aclamação; . "Tödös os" estâ� 19t.alme:il�e' Iora de mo "quase certa. ::M.e'snri:f�_·

. membros" da' !'x'ê'CufiVfi' quªlqu�r . 'prognóstico.' assim não crê, 'IÍltíh',:'gõ���/
anterior

. foram' rscondu- .':' "Farâ�-fssó' vamos
'.

.rédo- PE; pas, instituié;:,ões, ':PQi�'"
'

zidös � setls:targos:'quE{. bra't'nossbs, é�for;ços � considéra qjre äínda' ..:e· .

são: 'Presidente Ivo . KC:'•.
'

nos dedicarmos int�gr��. xiste,m; politicas' �étí9S��.'
nell: . vicc.�residenté ' ·:'A.i. mente a este. "projeto , pa- nQ "Çongresso 'Nacíonal'. �
váro" Rösä,'

.

secretário _' ra' o 'qual conto com to- Por' fim" sentenciou:' '''Ca�' :

Balduíno . Raülino, tesoü�' dos os "cõinpanheiros", so. :�� cmicr�t��e: Ö c�a�su.
reiro Adernar Braz wi'ti." disse Konsll ab' final .

da" ísmo, precisárüos mantér
:

ter e o Üde� da Batlcad.éi ,';, Convençêói: A definição a 'ca.beç�, hià � repé:ilsc3:t';·i;
na Câmara. o vereador" d�{: �ahdidatosj 'yes.ea". a �estratégia, .e1eÚqral".".::":�;
Lauro 'Siebert., "dor

...

� a vkê,ioprefeitü.· ao' A' Convenção de .' :dii. /;
contecérà 'assim que a' rningo

.

fbi
' ..: prestígiaß�-;;�

legislação estiver estabe-": pelo Ministro da Ciêriélä�'"
lecída, haja vtsta que' há e Tecnologia Lüiz. H�nriii,::;
muita obscurida1� no, aue, deputaClô' fA.dêfuät"
quadro atuaL·.. ., Duwe e pr�feitd", 'Durvâl.
könell' aleItou que o Vasel.,

..

'1 .... : .. :.... .,"- .

• "

Rotary', da RFA auxilia 8 ancianalo';;;
; : ..... > .

;�-... :.
,.'. :,' ':';',. .:;:� !���,:�

o CoveJ;nador .de Rota· Sens, "s.ão. donativos des.
ry, ;Distrijtó 46.$, Dr. ta, natUreza que nos sen�
Marlo. ,'Sousö, êncam:- sibilizam e represeritaII?-:.
nhou

.

$ol_id'tações a. 'Ge- um . estímulo· para. cQnti•.,'

..,,'t'..:,flP.resírios querem a retomada' das obras da' BR
..7,�8:0. ".:.'. �:I����:spaí�:s,Pi��t;�:� ��!:��ç��'�a ����tr����';·,'

"
. 1 anrJo doações em ,prol da do lar para ós no�sos ip{�:�

"�IIQPortâhcia do Tre;- (') Vale do Itapocu e o renda a paga!,' para ·qUe;·.: ('onstruç�,:) elo, Anciana�o sos. Além do ITIq_is, ".�;.
'. ,mlJ:nenfo" será o tema da P'analto, tem preoeupa. dentro do ':-que pernüfe

.

Lar 0as Flores. Como pri,. um reconheçimento . do.,.páiéstrq do primeiro Bt· do a classe empresarial, a Lei Sarnei, destine doiS.' meÍi:o, resuPado. a �nt'- trabalho que a c�mun:."
contro' de Empresários a ponto do presidente da por' centa do imposto de�', dad'�. re'cebeu do Distrito dade faz,' colabor�dQ':'<
do: ano, previsto para o ACIJS" SigoIf S,chünke, vido, destacandô: a'dba'; <,

18.2, da çidc,de de Rue,.. com a construçâo: qo' arl�
,

<iÜi'21 de abril, com o propor um movimento ção na 'eleclaraçã0de im-. se1sheim :.. .. Alemanta. 0.. cianato e,a. certeza cié;
Dr. João Roberto Gretz, com as demais associa- posto' de' rendà�péssoa jU'oI": dÓâ,çâo ß�.:4rp· cheque que �oss�, 'filoso;ia -está,:d� Cerãmica Portá Belo, �;ões, para formar . uma ridica. Outro assunto J�- de' HOO,OO marcos, corre�- ,correta: ampar'ar.:, aql1e�� .

J..... conh'ecl'do da classe cornl·tl·va e exigir do Go- vantà,do na A.ssociação, d
.'

t· 'C"$ . 'a"
.

rq. pan en e a, z ,'., ..... que, J ..VIveu ,uma .pa-·
IdHsta, quando no ano vemo do Estado �s prc· com. �o.a ac�i,�!lS71?�::;,��, a 50'.400,00 em moeda bra- cela $ignificativa.de �·Í;Jß .

p_$s�do brilhou no Cor..· vid€'llcias cabíveis. Dos possIbIhdadtfi:;'Çij�r���E.- siÍqtra. vida e que.' contr.ibu�ú.,r.'
gresso Estadual Lojista, 120 homens aue a· Em- sas, em gnip9cep.u,'Jªola- em maior ou Ti1enOr' frl�-�
r,0qlizado em Jaraguá do preitéira San1ia Ca'tiarina damente, realizarem lei- Para"o Presicle:'Jte', dQ tensidade, para o:. pré�,"
8\11. No mês de maio·, o' mantinha na obra, ap€� Iões com os' niatetiais Conse',ro Diretor da ;A�.· gresso não s'Ó da nossa
tf>tna será Ambiente do nas 30 permanecem ,

a· considerados· insenriveis, soctaçóo Lar da$. 'Flores, regiãß, mas de toda ," "a�.·

Träbalào!Medicina e Sr- campados, com saláribs experiências: qtl�;:'a--, 'Weg Dr.
.

Moacyr Rogério nação" .

. . . "o'

g<UTança no Trabalho e, atrasados e vivendo de' e MênegottL fª'T'ã{(I?Í.9�ei-
".'

08 seguintes serãa Ver.- "bicos" para sobrevi· ramentê nº;.:�,g;H.:i,cwjo. 'C.O;...·RRE.IO.. DO. ··POy·...O.·.·..

"" ·72'·IiÍIO."09' '�'.:das 'e Qualidade. ver. . Será leiloeiro"�8fid(lj' 'Ar... '.
:Â paralizqção das (,;. O empresário Rolf Her- tur·

.. J::I�nrique Ca�teps.
htf\,Ii da Rodovia Corupá. mann, presidente da

��q Bento e a int>;afegc- SCAR, concitou as err..

QÍ'lidade da ligação entre presas com impOsto de

Mlrisoi' reúne dirigentes'muniCipais
A Marisol S·A. Indústria do Vestuário, kie.

$et):volveu . na tarde!noite de sexta-feire. dia 25, um

pfpgtama com prefeitos e ou representantes dos mu

n�(Jípios onde mantem unidades de confecção, com

Q 'propósito de uma maior aproximação e de estreio
t�tnento de relações. A programação constou de

•Qdjo-visual sobre a empresa, visita as instalações
f�\lris. da matriz, culminando um jantar de confra
tsmízação, na ··�ER Marisol. '

O 'diretor-presidente Pedro Donini, disse, na

oportunidede. que' toda a costura" é processada em

\JDidades índependentes, estando a principal unida
dEitde confecção em Jaraguá do Sul e maís. oito se.'

�i�das em Joínvílle, Massaranduba, Schroeder, João

peßsöà, Corupá, Rio dös Cedros, Benedito Novo e

Dr. Pedrinho. Com capacidade instalada de. produ
ç�i:i de

'

348 mil' quilos!mês, a empresa conta atuá'

m�nte com 4.054 funcionários, sendo que 2.113 tre

b�jham em JaÍaguá dó Sul e 1,941 nos demais mu�
n,jeípios, ou seja, 52% em Jaraguá do Sul e 48% nos

\ie.mai:; .

Fundada em 1964, a Marisol comemorará no

p,róximo ano, um quarto de século de existência.
Pafa garantir reservas. próprias de lenha para age.

r�ção de vapor, a empresa possui área que somam

8,3 'milhões de metros quadrados de terras, onde·

estfo re-florestando com eucaliptos.
.,

Móveis
,

e na

'MILLON

MÓVEIS
Tudo a preço de fábrica.

�Qa Barlo do RIo Branco. 72 _ fOlle' 72·2487

c, p':n�sjd�nte., TYQ: Kç�� i
neli considerou. J.�satjl>'fç.-.."
tória". a votacên de .: 37.1 :

corivencionist�s
.

� ,çliantf)'
da situação política. .:Qp.�
cinnal e .rlo natur!!l def:Jt.

gaste· do PMDB, fato que,
acredita, ,de, certa forma'
tem arranhado a agre•. :

miação . a
.

t1.ív�l· loçal�,.
"r::'llitO embora. em JaTa
guá

'.

'd.o· suL· 'eit6fa;ncs::

-:-.-----' .-
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Fíl�JJl anQs h�je: 02
Dr, Haroldo' Schulz,

Vereador Alído Krutzsch.
Sra. Denise Márttns püt·

tjer, Sra. Marise BaI.
lock Lescowicz, Sra. I_

vone Driessen, Sra. Wil·
ma Krause, Sra. Celestí
na Borchers,.Sra. Lucíe
ne Schípmann Pízzolattí.

'

em Joínvílle: Jeísse xe

fUla Bauer, Sr. Theobals
dQ'Hagedorn.
Dia 03 de abril
Prof. Balduino Rauli

no. Sr. Aldo Bartel.
.

Sra.
Cristina Zapella J(lems,

.

Sra. :waltrudes '1'omasel.
u. SIa. Asta Splitt�r, Sra.
Iracema Tomezetlt BaE
saní. Aletina Mária To.
maselli, Júlio Roberto
:R.odrigues, Edemar Eg
ger,t, OUvia Ehlert Fer
nandes e Darcy Ehlert,
em São Paulo.
Dia 04, de abnl

.

Sr, ,Eugênio. Trapp,
Sr. Manfredo Hornburg,
Sr. Cláudio Winter. Sra.
Tere�llha S. . Rignéri, Sr.
Hermínio Glowa.tzki
DI'- OS de abrll
Sra. Debbie- Mara Sou"

sa Bona, Sra. Cleide Tf.
reza Chiodini Pedri, Bra.
Geraldina da Silva Pere�·
ra, Sr.' Gustavo Hem·
ehe!, Sr. Lorenço GreE·

singer, Sra. Irene Luz
Dantas. em Brasília; Sr.
Dário G. Schütze, Srta.
Anette . Driessen.
Dia 06 de abril
.

Dr. Edson C a r los
Schulz, Sra. Ana Bona,
Sr. Raul Carlos Gesser;
Rodney Roberto Dal Be'·.
lo, Sra. &Ra IreRe Pe-·
drotti, Alan Jonas Gon"
zaga dos Santos.

.

Dia 07 de abtU
Sr. José Castilho Pin·

to, Sra.' Eclair Maria
Mertins Ca·rdoso, Sra.
letnlt.e jL Çm::r�la, Sra.
Ilc;;a :t\ensc.hel ,Crambeek
(JHe), Sra, ElviI:a, Coelho,
Sr. Nélson Ehlert, Sr .

Aldo Blank, Sra. tilli
Kanike Tepassé (Guar,·,
midm), Fabiano Eduardo
Kanzler, SidneY T� Stein
Elizabet Harme!, Elvira
Lickfeld, Ivanir Buzzi e

Ana Scheila Pereira.
Dia 00 de abril
Sr. Miguel Schwart'l,

Sr, Guido Munds'ock,
Sra. Maike Neves, Sr.
Carlos Pscheidt, Sr. Ar�
ton.io J. Krawulski Em
Seidel (Corupá), Sr. Hé.
lio Meyer (Curitiba), Sra.
Carmem Reeck Fachini.

NASCI� ·'Nela_lI.al d.e, Casallentes
Dia 06/�ärço
Iara, filha. Guílhermí,

no (Glaci) Zapelini
Dia 08/Março
Jonatham,

. filho Hélio
(Ivanei) Vargas
Ola 09/Março

_ Alexandre, filho Eri.
soo. (Marlene) Matos
Dia II/Março
Juliano, filho Roberto

(Marli) Herzér: .,Jö&p
Jackson, filho Valdir

.

[Rosimar) Laube; Mar.ci-·
Iene, filha Jair (EloY) Pe-
reira
Dia 13/Março
.

Herívelto, ·ltilho tAU111€-
do (Vanda) Batista
Dijl IS/Març.o
Monique Raquel, filha

Davi (Suelü Pigosso; Je.
an Michael, filho Gusta-

· vo (Roseli) Martostzat.
. Dia 16/Março

'Gerson, filho José (Lu.
· zia) Níelsen
Dia 17/Março

.

Simara, filha Luiz (Ma-
fia Glaci] Junkes; Daní
,eie, 'filha Mél:llce\inp (M'ar
li) Floriani: Chaíane, Ii
lha .Nílberto (Marlene)
Bruns: Rodrigo, !filho
Nelson (Maria José)' Mê'.
as; Débora AlesSandra,
filha José (Rosilene) 'Di.
as; Dán\élli Ines,

,
filha

·

Gerold (Silvana) Mach<:-
do'

'

· Dia lO/Março
Jeferson, filho Venân.

cio' (Adriane) Strychals.
ki: Diego filho de Luiz
(Marilda) Nunes; Tia�o
Felipe, filho Camargo JRe.
quell Ronchi; Gilson, filho
Egon (Elsi) Koehler: Jean
Carlos, .filho Renato (Ma.
riá Arlete) Konell; Sue.
len, filha Edson (Verôni•
ca) Giese
Dia 19/Março
Wagner. 'filho Paulo

('IDliséte) ·Fluc.k.
-Dia 20lMa1'ÇC)

Sandro, filho Antonio
(Luzia) Correa: Daiane'
Cristina, filha José (Ra.
quell Hess: l'h�ago Ale.
xandre filho Valcir (Si��
vi?) Raimondi
Dia 2tiMarço
Edmundo Neto, filho

Celso (Aita) Klosowski .

Dia 22/Março,
Remiquele. 'filha Luiz

(Neusa) Silva; Rafael, fi.
lho Elói (Iria) Wasch

'

.
Dia 23/Março
AnneH, filha Celso (Li.

,ria) Glatz.
Dia 241Muço .

Tarcisiol ' filho Walter
(Mara) Radüntz

IelelD-Res -1êI�'
, MMOO'f..u>BLlA GRUBBA LBHMANN. Oficial do R;.:..

JiIUo Cifil do .19 Dittrit.O da Comarca de laraguá do Sul. &
tado· ele Suta Ca� Bruil. faz Aber que COJ;l1par�ram em

cut6riO· auudo OI �t.oa uiaidos pela leí, a ãm de se

habilitarem para CUU". OI -aula-: ..'

Edital 15.993 de 16.03.88 almoxarife, natural de
Almen .Wolf e Glna Sei· Jolnville, . neste Estado,
dei doiniciliado e residente
Ele, brasileiro, 'solteiro, 'na Rua Joinville, nesta
desenhista, natural. de 'cidade, 'filho de Alfonso
Pôrto União, neste Esta. Pelens e Célia Pelens _

do, domiciliado e resí- Ela, brasileira, solteira,
dente na -Rua José Bau- comerciária, natural de
er, 77, nesta cidade, fi. JaI1aguá do Sul, domíci
lho de Armando Wolf Iíada e resídents na Rua
e Maria Wolf _ Ela, bra- Joinville. nesta €idade,
síleíra, solteira, bancária, filha de Bernardo Dorn.'
natural de Corupé, 'nes. busch e Irena Wachholz
te .lElstado; domiciliada e Dornbusch.
residente na Rua João
Marcatto, 13, nesta cí
dade, filha de Leopoldo
Seidel e Edite Síewert,
Edital 16.002' de< 22.03.88
Bruno KleJ:Dann e Nlv'ta
Rodrigues, '

'

Ele, brasileiro, solteiro,
índustríärío. natural de
Jataguá do Sul, domicilio
ado e residente em Rio
Cêrro I, neste distrito,
filbo de Rudí Klemann e
Atida Glasenapp Kle-:
mann _ Ela, brasileira,
solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá . do Sul,
domi,<äliClda.,e ..reáidente
em Rua Roberto Seidel,
1 .835 .em Corupá, neste
Estado, filha de :Horacio
RcxbJgues ,e· ,Mi'lda Ro.
dJiJgußs.
Edital 16.Q03 de 24.03�88
Rubens· P.elelis -:e Valdete
Dornbusch
Ele, brasileiro, solteiro,

no�vos preças
Desde o día 18 de mar-.

co
.

está em vigC\- a Por.
taria do Ministério das
Comuníce'ções, alteren..
do os preços' de aquísí
cão dê terminaís telefÔ!-"
nicos residencial, nio
residencial e tronco .. Pa.
ra as cidades de . F,lQ,�

. nópolis, São José, :a...JJ�
menau, Joínvílle, Biguª.
çu _e Palhoça, ó termíne;
residencial ,à vísta

.

está
custando Cz$ 122.391,00
e _ o não 'residencial a

quantia de Cz$.···.·
174.844,,00. Para as de.
maís cidades o preço. do _

terminal telefônico maís
barato custa Cz$ ... : .

97.899,.00 e o. comercial
Cz$. 139.855,.00 13, vís-,
ta.

.

Edital 16.004 de 28.03.88
Valdeci Euclides Rocha. e .

�á,tla Cilene WeIter
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de
Jaraguä do Sul, domicí
liado ,e residente na' Rua
Bernardo Dornbusch, nes-
ta ,cidade,

.

filho de Wal. NB primeira quinzena
demar Rocha e Elfi Utech de abril, o presídentevda' .

Rocha _ Ela, brasileira, 'I'elesc, Genir Destri, de
solteira, professora, na- verá seguir a Brasília
turàl de Jaraguá do Sul, para participar' da assem-.

domiciliada e residente bléia da empresa, junto
na :Rua Berna-rdo Dorn. à �Telebrás, e na ocasião
busch, nesta cidade, fi- solicitará recursos ,da éF.
-lha de jToão WeIter e dem de Cz$, 2 bilhões e

Ingrid Jansen Weiter.
-

700 milhões, p'ara 'q ß.x.
pansão dos serViços te
lefônicos em Santa Ca
tarina; que conta hoje
cöm 205.637 terminais,
'::,' .49.0· telefones públicos,
924 postos de serv�ç,os"
atendendo. 729 localida
des catarinenses.

E pua que chegue ao

colÍlleclmento de todos,
miPldel pa.ssar o presente
EdHal, que será publicado
pela ·tmprensa

.

em Carló
rio, onde �erá afixado du.
raote 15' dias.

r

-

,/'�
, lid I I

I I ,Confecçõ,e.s .S.ueli Lida
. -VesUndo bem SeDlloras e Çr1anças '.

.

Vá c.oJ)ferir a mals varlada-coleclo aproveitando
as .v-aatagens .dQ ·preço'· e credlárlo"Suell

Fábrica e .LoJa ,I Av. Mal. Deodoro da Fonseca·, m. U)85 _,

F. ·-12-06.03 :·ht:ragQá do Snl _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo .Rau, n° 530 _ F. 72-2,911 _
Jar�guá do 'Sul _ SC. .

'�:"�'" "

,
--o---'--.<'c","fhI j"

M�qUínas, ntóv�is de' aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
litas, relógios de. ponto e aeessólios em geral.,

Rua VenAnelo da Silva Porto n� 353 :..._ Fone 72.1492

... Deslla,cllalte Lúcio·
ENTREGUE os DOClJMENTOS OO,'SEU VEtCULO,. NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR,
EM ATENDIMENTO.'

. . .

Ii�f;UNCIONA JUNTO A AUTO 1!S(;OLA, JARAGt.J�- AV. GETULIO VÀRGAS, 26 - FONES: 72-1261· '.:-:'

J�,.l018· . AGORA TA.MBEM EM �J:;NTE AO FORUM. .

_.__,...-_..1;v� --...;:_...,.__L;__ "'!""!I111"'___,.'_

'--

.
"
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PÁGINA 05.

Sindicatos .rarais discutem preço di arroz e alerlam para 8 êxodo
••• _._ ••

o ._ --o _. _.�_., __�._

.

No período de 16 a 18 vemamentais. O Movi- dicatos dos Trabalhado-
de rnareo. foi realizado mento das M1à'lheres A· res Rurais do Norte Ca
érrr Florianópolis o En- grícultoras que estão se tarínense re"kW��(l�ni!'3e -no

centro Estadual de Coor- organizando dentro das . dia 24 em Massaranduba,
denad.ores· di? Mícrorre- microrregiões. para a por se considerarem pre
gíões e lideranças síndí- busca dos seus

_ direitos, ocupados com os -preços
cais, que buscou uni maí- mereceu especial aten- do arroz, que não acom

or aprofundamento em cão. panha o mínimo concc-

1 elação ao estudo da con- De acordo com Hilber- dido pelo govei:no e, nes

juntura nacional e da or- to Fritzke, presidente do te sentido, vaí-se . tentar
ganização sindical e, Sindicato dos Trabalhe- sensíbilízar . para que hé.

... príncipalmente. uma a- dores Rurais de Jaraguá ja um maior controle
�Ql'dagern· acerca das di. do Sul, foi realizado um por. parta/ do Ministério�
fi1eulda'des que sofrem estudo. regionalmente, pa- da Agricultura, no . que
os pequenos agricultores, ra a elaboração de pro- se relaciona ao preçc
1Jl�10 pouco amparo que postas e busca de solu- estipulado, alertando que
rscebem dos órgãos go- ::;:ões .: Para dar praticída- como consequência ime.·
.. _. de as propostas, os Sino diata haverá um aumen-

�I:ta,s, CP r,J. já delibera names às eleiçõesNa sessão legislativa
.

\ -

do dla 28, o vereador O Encontro Municipal do Partido dos [I'raba«
Heíns Bartei apresentou lhadores, qualificado como uma pré-convenção, rea.·

�pl.'ojeto, propondo a al- lizado domingo na Câmara de Vereadores, discutiu
teração da atual rua. 108 a plataforma de governo, plano eleitoral. objetivos
'_ Amazonas, para tua do PT, filiações, critérios para escolha de candída
Irmão Geraldino. Orival tos e assuntos outros como finanças, sede e núcleos.
;Vegini. solicitou a repc- Buscando a organização dos trabalhadores para a

�ição de lâmpadas nas conquista da "sociedade socialista", o pT pretende,
'irned'iações do Cemitério de acordo com o presidente do Diretório, Luiz Hírs-
l\'{unlc1pal e a construção chen, ser uma alternativa ao poder municipal "e

�e um sanitário ao lado este ano,· pela primeira vez, os trabalhadores terão

ppr daquele Campo San. oportunidade de eleger seus representantes nas eleí-
to, À Viação Canarinho cões rnunícípeís".
Qust.avo Mathedi pediu O partido defende o rompimento com o dien.

que a linha Rau,' faça o telismo hoje existente, o paternalismo e o a��i.ste,I;.
(;:fI)ntorno ne Rodeio Crí- cíalísmo , Também quer a estatização progressiva
ouío e atenda também a dos transportes urbanos, saúde e educação, sob

TUa Blaese. Já Maríno gestão e controle da' prefeitura e da população. Ou

Lenzt reivindicou a Ins. tros pontos defendidos: revolucionar a politica ur

talação . de 4 luminárias bana e da habitação, garantir o acesso da população
na rua 656 e a pavímen- às atividades esportivas, culturais, recreativas e tu..

tação nas ruas Irmão Le- rismo, saneamento básico e meio ambiente, melhc-

aildul e Marcelo Barbi. rias de infre-estrutura. preservação dos rios, além
,

:..... X '- de outros.
A Horta Municipal, que O Encontro deliberou nomes prováveis de

funcionava em terreno candidatos ...A. prefeito, surgem Clemente Mannes,

alugado no 'Três Rios, Jair Mussinato e Luiz Hirsçhen. Para více-pre.eito,
está sendo desativada e o cargo será" ocupado possivelmente por_ uma' r"'·
o imóvel devolvido a .lher, a proíessora Almida Dalmoníço e, à vereança.
proprietária. A 'Horte s'.io aponÚl.dos Riolando Petry, Evanil Aparf'cido de

funcionava desde r. ini- 'Brito, João da Cruz,· Leonor Pessati Barbosa Edgar
Cio da Administração Sievers, . Tereza da Costa, Afonso Pauli Fenericb,
Vasel e as hortaliças e. Ervino Negherbon, Luiz Hirschen Antonio Odorizzi

r�m distribuídas aos ser. Neto, José· Maia, 10ão D'Avila, Antonio Alves (Ja
viclores municipais, para Silva e L�lís· Carlos Busana.

.

I) complemento alimen· ------------_._---�--:-----T'
taro J

ti 5 t e I i c i, $. t. a,.'
. ... x _

Em Massaranduba, Iri
neu MaD:ke f01 reeleito,
si,bado, presir;lente da Co·
ciperativa A_gricola Mista
iJu;tU�, que congref;!a 650

.assocl�dos. . Ern Jaraguá,
eR Cooperativa .ltajara

. �,Iegeti recentemente pre.
sldente, Utlb.erto Fritz.
'ke.

Maria José· Antu!les comu:[lÍ.ça que mudou

. de endereço para: Rua Rio ·Branco···Ii<? 310 �

foone 72.2301.· Especia.lizada ..
em. IIl,!�sagem es·

tética e relaxante, depilação C9�· �era qu�nte
(natural), limpeza de pele, �ri9t§\apia (banda.
gem) que.nte e frio.

. . ...
Consultori'l. dos produtos Natura e Cbelfo

da Terra, com pronta entrega.

'Se você sempre sonhou ter
um carro com o seu ritmo.

• .0 seU;,sot;1l)o Já cI1e�ou. •
.

..

'

\Está na Emmendörfer Veículos.

E o Chevette 68.
O carro de maior desempenho e

ßQonomia; agora com motor 1.6

,venha buscar o seu so,l;llio,

q'Jer dizer:o Säú Chevelte
na Emmendörfer Veícules,
o revenpegor'pr�(���
Chevrolet. .; .•; ",: '�('2�;

,

to no êxodo rural, pois
muitos pequenos agrícul
tores estão abandonando
suas propriedades.

Como não há condi.

ções para mobilização
em relação à safra deste
ano, . posto que está em

'fase terminal, jà' come

çou a ser feito um levan•
tamento de custos I de

produção para a próxí-

ma saíra do arroz. mos

trando ao produtor e ao

governo Ci realidade dós
prejuízos existentes. Ou
tra preocupação se rela.
ci.oIJ..,a a mistura exísten
te no óleo diesel usado

. nos micrccratores, que
se tornou explosiva, cai>

sando grandes danos às

máquinas, razão pela
qual serão tornadas as

medidas para O caso.

CONSTRUÇÃO crvn.

Projetos ·sanitários agera· na PMJS
O problema existente

com a falta de profissio
nal habilitado para a li.

beração dos projetos sa

nitários junto ao Posto
de Saúde de Jaraguä do
Sul, deixou de·. existir
desde segunda.r\ira, d(a
28, com a assinatura de
convênio entre a Pre'i'e'
.tura e o Departamento
de Saúde Pública, per•

.

mitíndo, assim. a análi-
se e .a ·liberação pela pré
pria munícípalídade , Na

quarts-Ieíra, os detalhes
finais do convênio foram

definidos, informou o se

cretário de Planejamento
Aristides Panstein .

Doravante, diz Pano
tein. a muníclpalidadc
terá poderes para fazer
cumprir a legíslação à
respeito, vistoriando as

instalações sanitárias sr

gundo o projeto apre
sen tado . Ele alerta aos

propnetäríos que antes
de fecharem as fossas,
seja promovida a devida
vistoria. As taxas contí
nuarão a ser pagas nor

malmente nos bancos.

·ColDuni.cado...
. ,

Instaladora· Beltoldi LIda.
Em 16.03.88, a primeira e única empresa

que foi credenciada pela Celesc, pará execução
de serviços especializados de redê de distribuí-:
cão de baixa e· alta tensão ·em Jeraguá do Sul
é Microrregião, é a INSTAlADORA BERTOLDI
LTQA., situada na rua Leopoldo Augusto Ge.
tent n? 184, Fone 72·2076, próximo ao Sindicato
Rural. A empresa presta também serví'ços de
instalÇl.-Ções elétricas em residências, prédios e

indústrias.
ALVACIR JOSe BERTOLDI

_
Gerente

. Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgênciás � consultas � ortopedia infan .

.til e adulto. Membro titular da Soe. Brasilei

ra de Ortopedia e Traumatolo�ia .

- .

Av. Marechal Deodoro 1.572
-:- Fone 72.2218

-.-_."---�_.�....,_--�----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-- / PERSIANAS. BOI • ESO. DE �LUfl1iNIO "'

!4 ·'�!L!'!'JAo���"__ \.. I'ONE:(M'I3'n..... �

Persianas horízontaís e verticais,'
.box para banheiros,

,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e' cercas em alumínio.

. Consulte-nos! Fone ,'12-0995

Serrária Jaraguá lida.
.... BEHLING

Vendas de madeíra em geral e serviços de

I .serragem.

, Rua Säo José Bairro Jaraguä Esquerdona 143 _

Fone 72.2963

,
,

, ,

S I
•

e I n
. ,

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
--

Tubos, fossas sépticas, caixas de gorduras, caí
xas de aterramento, calhas, palanques de varal
reto, palanques de varal tipo "Tu, palanques de
cerca, palanques curvos para alambrados, tubos

para paço de diâmetros 80 e 100, mesas para lan-
..

'chonetes, tanques de lavar roupas, tubos drenes,
. anéis pára jardim, blocos para, muros e outros .•

Verifique a qualidade de nossos produtos.
"

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

-----------------,

.... EDlTAL

AUREA MüLLER GRUBBA! Tabeliã e Oficial de
Titulos da Comarca de Jareguä do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da Lei. etc.

Faz 'saber 'a todosquanto este edital virem
que se acham .neste Cartório para pi otesto os

títuâos contra: '

ALFREDO GAERTNER _ Rua Corupá São Bem.
to, s/n _ CORUPÁ _ BERTO'LDO HINSCHING
- Rua Ano Bom

-

s/ri _ CORUPÁ _ CAR1O'NI
MEE1S PAVAN"ELLO _. Rua Joínville., s/n __

-

NESTA. COML MAT CONS ELDORADO' • Av.
Getúlio Vargas, 's./ n NESTA _ CO'NFEC.

,KANZLER LTDA _ Rua 381 _ s/n / NESTA _

GERTRUDES GEISLER _ Estrada Garibaldi, s/n
... NESTA _ GOLD MACHINI REPRES LTOA _

Rua Clemente Baratte, 81 .;., NESTA -' LOURI
VAL DE OLIVEIRA SILVA _ Av. Mal. Deo
doro da Fonseca, 00015

_ NESTA _ MADEREI.
RA RisTOW ME _ Rio Cerro' I km üt _ NES.
TA _ MALHARIA ANDRESSA LTDA, _ Rua
Horacio Pradi, s/ri _ NESTA _ MARIA TERE.

- SA V. VIEIRA Av. Mal. Deodoro, 192 _ NES.
TA __ MONTAGEM CONCRETAR LTDA _

Rua José Teodoro Ribeiro, 2922 __ NESTA � Q.
DAIR ANTONIO' SCHOPPING -'. Rua Antonio
Carlos Ferreira, 565 ., NESTA -'- ST)ATUS COM
REPRES LTDA .: Rua 311, s/ri _ NESTA _

TRANSPüRTES ML LTDA - Rua Proc. Gomes c

de Oliveira, _ ,NESTA - WALDO'MIRO, TWAR,,:'
DOWSKI _ Rua Pe Alberto Jacobs _ 'NESTA.

E. como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a ac�itar ÇI devida
. iríÜma,:;:ão, faz por intermédio do - presente ed.it�l
para que os memP-Qs compareçalrt neste .Carto�lO
na Rua Artur Mü,lJ.§r�lt78. I}o pra�o da Lel,

_

a fim
de liquidar' o �e1f.A��i;\q� ou ent::!,o dar razao .por� .

que não o jaz, sob: a pena de selem os refendös
,

protestados na forma da Lei-. etc·
.

IH/Jaraguá 'do 'Sul, 30 de março de 1988.. ,-�

CQbras &, Lagarios
Ferdinando Piske.

Complementando nosso comentário da semana
passadä queremos dizer que quando se fala em Igre
ja subéntende-ss que devem ser feitas algumas dir.
.tínções

' entre a Igreja Instituição, Fé e o clero cz-
tólico . As duas coisas se confundem. Aquela, a

Igreja, é, para os católicos, a depositária da Verde
de, da verdadeíra fé Cristã. Estes, o clero, são se
res' humanos, 'sem exceções,' falíveis e sujeitos às
fraquezas meramente humanas como qualquer outro
s'er humano.

.

'Mesmo dentre o clero há que se distinguir à-
queles sacerdotes 'que vestiram a camisa de sua- re
ligião, que abdicaram totalmerite de todos os pra
zeres e "venturas" mundanas. Esquecídos :

de sí,
mesmos, só vêem e se preocupam com essa multidão,
de, 'necessitados, em cujo sócorro trabalham abne
gada e desinteressadamente. E há os que se valem
da condição de cléricos aos 'quais ínteréssa o jogo
de empurrar umas classes contra outras, de semear
a discórdia, a cizânia, o interesse político, o poder
temporal. E: uma verdadeira legião de exploradores
da credulidade dos homens humildes e, pouco ínstruv
dos, -presas fáceis do verbo inflamado onde

,
facíl,

mente se impressionam com a "autoridade" do pa.
dre, do bispo e do cardeal.

'

A Igreja, é uma Instituição da mais alta res

peítebíüdade 'e, como tal, inatacável, até por uma

questão de direito do cidadão de abraçar livremente
aquela religião que melhor responda aos anseios de
sua alma imortal. O radicalismo de -alguns poucos
só deturpa ?- sublimidade da missão da Igreja.

Poste 'de Slí�e
Da Barra do Rio Cerro ..

integrante, do complexo
"três-em-um", {em suas

obras príorízadas, uma
'vez

.

que é intenção do
governo municipal en

tregá.lo à população no

final de maio. .Este será
o oitavo posto de saúde
de Jaraguá do Sul. A-s
'obras da creche' e jar.

, dim de infância tam
bém continuam, com
recursos do convênio
Prourb/Prefeítura.

,

A continuidade do) regíme presidencialista nes
te País é um fato, consumado, 'pois dificilmente no

segundo turno de "votaçao da nova Constituição o

já aprovado será derrubado, mormente o' regíme de
.

governo. Tomara que estejamos redondamente er

ganado. mas temos para conosco que os que vote-,

ram pelo presidencialismo- vão sé arrepender amar.

gamente, pois' inconscientemente ebríram largo er
mínho para a' escalada do senhor Leonel Brizola a'.
cancar o Palácio da Alvorada nas próximas eleições.
E quanto mais tarde forem realizadas" mais o irrí
quieto caudilho será beneficiado, a, n.0sso ver. BaE.
ta recordar Quantas vezes ele já ocupou cadeia ne

cíonal de rádio e televisão nos últimos seis' me
ses.

Haverá quem possa fazer frente ao, ex-Gover
nador do Rio de Janeiro? O PMDB está, se esíace
lando a olhos vistos e agora quer romper com o

presidente Sarney para d�ixar com S. E,xa. a rer

ponsabilídads pelo monte de escombros em que o

próprio PMDB transformou o Brasil,' já que eles, os

peemedebístas, traçaram a política econômica desse
governo desde o início da Nova Repúblíca . Será
aue a nívellnacíonal a aliança PDS/PFL costurada
aqui ,E>m Santa Catarina vai funcionar? Aliás, seria
ela suficiente pára sobrepor-se nas urnas a uma er

ligação dos partidos da chamada esquerda?

Como se vê, tudo é uma incógnita tanto maís

'angustiante quanto o povo descrê. do governo, TE'.
.

prova os constituintes que nada fazem para melhc
rar 'as coisas, enquanto a ínflerção continua corroer.

do salários e poder aquisitivo.

Enquanto eles, con�tituintes arr�lm�m as'�bi.sas
a seu Iãvor, )ndif�rentes a sorte da Naçao Braslleuaj
o sofrido povo come' o pão qu� o diabo �mas�ou ...
Quando consegue comprá-lo. Até isso! ...

COLtlGIO' SÃO LUÍS
Jaraguá. do Sul _ SC
Edital de Convocaçio.

Ficam os Senhores
Professores, Pais ou:

Responsáveis "pelos a.,

Iunos- matriculados no

Colégio' São Luís, des.
ta cidade, convocados

,

para a assembleia ge
ral extraordmána, a

ser realizada no Sa•.
Ião Nobre do Estabe-
lecimento, no proxi•.
mo dia 20 de abril
'dê 1988, às 19h, em
primeira convocação
e às i9h30min em se

gunda convocação, pa-·
Ta 'o cumprimento da
seguinte ordem do

�

dia:
1. Eleição da nova di.·

reteria da entída
de:

2. Palestra sobre .E�du-
cação pelo Prof.

Pã,ulo Moretti;. t
3. Assuntos div-ersos.
Jsraguä do ;;ul, 20 de
março' de 1988

" "

Alcldio 'loio Schmidt
Assessor

Vendo' Casa

Parabéns 'a Margaret Schmidt. Colocar·se em

tereeiro' lugar com aquele "juri" ié uma �a.ç�nha
,'digna de ser .comemora�a .

com �hope, foguetano :
tudo o mais a que a candIdata, ]araguaense tem dl

,

r�ito . Voltar�Ihos a esse assunto. '

;.. "I. "

......

.Construída em alves
naria, TI mz . com ,co- ,

pa, sala, cozinha,
,

3

quartos, banheiro, Ia,
venderia, maís- amplia
ção de 68 m2, íncluin
do garagem. Terreno
de.463 m2.
Tratar na rua Júlio

Pedri '140 • Baírro Vila
Nova .. Fone n·186ß,:

PRECE A
STA. CLARA

Fazer 3 pedidbs. 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·
Públicat no 99 dia.
Agradece. M. G. J.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRUPO HM X CiUIm!
DO GOLFINHO

Um trabalho ,de fôlego
ganha impulso definitivo

Se o esporte amador do
Paraná tem revelado inú
meros, talentos, estas ga
nham projeção ÖU Relo
empenho pessoal ou cc·

mo decorrência do sign'.
Iícativo apoio de enti
dades esportivas. Atra
vés destes dois caminhos,
o Estado vem sendo,' a

pontada tomo um, for
mador cle atletas em pe
téncial, especialmente
nas categorias individu.,'
ais. I

Na natação, o Clube
do Gölfinho -Iagora Go�·'
fínho/Hlvf é uma das

agremiações ,paranaer..
.ses que vêm se desta
cando com inegável brio
Ihantísmo.

'

colocandc-se
regularmente entre os

primeiros em, competi.
cões nacionais e Interna
�ionais. Com 15 anos de
existência, voltados' para
Q. tormecão e aperfeiçoe.
mente de nadadores, de
várias faixas etárias, e�·

te clube _ que é antes
uma escola _ tem sido
um exemplo que trans
cende as expectativas
tanto de esportistas e

técnicos quanto da', cc·

munidade.

Consagra •se como sín
tese elos ideais de peco
soas que, através do, er.
portei expressam o poder
de realização do ser ]11'·
mano . O espírito de luta
destes a:1etas, de suas

famílias e outros aue do.
r"ndem o desenvolvímen
to da natacêo. sensibil.
zou a direcão "do Grupo
HM, fazendo com que
essa coligação de '3mprc.
sas _ também líder com

tnspíracão nos mesmos
ideais _ se vinculassem
ao

.

Clube do Golfinho
,como Sua patrocinadora
éxclusíva.

.

, Esta incursão do Grupo
HM na área (:0 markc
ting esportivo permite
vislumbrar outros horí
zontes para nossos je·
vens, ampliando substan·,'
.cíalmento as condições '----...:....--...:..--__;.....,.------

do GolfinholHM e con

tribuindo decisivamente
para a consolidação dee
Se .clube-escola como o

melhor da natação bra
sileira.

. A formalização (ln

éontrato de união, das
mercas Golfinhb e HM
deu·se em 'cerimônia no

Palácio Iguaçu, com. a
presença elo Governador
Álvaro Dias e do Seere
tárià dos Esportes, Eqson
Gradia, às 14h30 'do día
39, quarta.feira. .

Juizo de Direito da Comarca de GuaramlrlmoSC
Cartório do, Crime, Cívet e Anexos,
Edital de 1.0 e 2" Leilões.

Autos: Carta Precatória n" 34/87, oriunda tio
Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
SC, extraída dos autos de Execução n" 10.918.
Autor: BANCO MERIDIONAL DO, BRASIL
SIA. Réus: CARLOS ALBERTO SIQÚE�RA e

'aSN! DE\ SOUSA. Local: Atrio do Fórum, à
Rua' .28 de Agosto, 2000 _ Guaramírím, SC.
Datas: 19 leilão: dia 13.04.88, às 9,15 horas, por
valor igualou superior ao da avaliação. 20 let·
Ião: dia 28.04.88, às 9,15 horas, pelo maior
lanço. Bem a ser leiloado: "uM CAMINHÃO
de marca FNM, de cor cinza-chumbo, placa
BQ 8497, em perfeito estado de funcionamento",
avaliado por css 400.000,00 (QUATROCEN.
TOS' M.IL CRUZADOS). Não consta .dos autos
ônus ou recursos pendentes. lntíma-se por este
edital o devedor, caso sua intimação nua seja,
possível pelo Sr. Oficial de Justiça, Cuaramí
rim, 07.03.88. Eu Escrivão, a 'mandei datílo
grafar e subscrevi.

AR'T'UR JENICHEN fILHO'
Juiz, de Direito

�----_---------- ----- - _, ----

Posto de Y·endas MareaHo'
Chapéus, bonés,' wselru, �sas, suorts,

bermudas e cordu.

Em freate à fábrica. _ Amplo es.taclonameDto.

Detetive' Criminal e' Particular
BRUNO' G. MARSCHALL

Investigações industriais e comerciais,
bancos, espionagem, cônjuge, cobrança e segu
rança de festas e casamentos.

Detetive: 'Bruno G. Marschall. Investigadores:
José. .. e Adalmo ...

Rua Exp. Gumercindo da Silva 616
Jaraguá do Sul.SC

'--------'--Escritório
Assessoria e

Wolfl
Contabilidade

VALDIR GOMES 'WOLFF
CONTADOR E ADVOGADO

Constituição de firmas, contabilidade, contra

tos, declaráções imposto de renda, assessoría ju·
"

rídica e fiscal, registro de microempresas, defe
�as fiscàis falências, concordatas.

Rua Reinaldo Rau, 460 _ Centro _ Jeraguá do Sul
.

Telefone 72.1339'

Deulsche Ecke« »

LEITWORT: "Wir schreiben ein wenig 'in Deutsch,
damit die ererbte Muttersprache, nicht in Ve:riges.
senheít geraet!"

Die Redaktion
-

x

DIE OSTERBEICH''I;'Er
In der Osterbeichte bekennt ein Mann seine Sünden:

.

"Ich habe viel geflucht, aber' dafür viel gebetet.
Das gleicht sich aus.• • Ich habe viel getrunken, da·
für habe ich oft : gefastet. Das gleicht sich aus."
"Mein Lieber", sagt der Pfarrer, Ihr Fall ist ganz
einfach. Gott hat Sie geschaffen, der Teufel wird Sie
holen. Das gleicht sich aus!"

.

BIER UND SP!EGE,L t
"Ach, ihr, Maenner seid doch komisch, stundenlang
könnt .íhr trinken ohne Durst zu haben."
"Ihr steht ja auch stundenlang vor dem Spiegel, ohne
schoen zu sein. JI

"Es ist schade, einen Freund den man mit Mühe ge- I

wonnen hat, durch Leichtsinn zu verlieren."

. Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviço do : contebllidade em

�eral e assessoríe especial às micro e peque-
nas empresas. .

.

.
'

Rua VenAnclo da Silva Porto, 331 _.Ao lado da
Comereíal FtorlBld

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de. terras - acídentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral..

. Rua r�rnoldo Rau, 86 r- sala 4 - Fone 72-271 i

Walter Luiz II

liII

II ADVOGADO

Rua João Marcatto na 13, sala 305, FOne
Fone' 72-2875 ....;. Edifício Domingos Ch.odíní -

Jaraguá �do Sul-SC.
'

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José . Alberto Barbosa
Alexa'odre .

Dellagiuslina' Barbosa
ADVOGA .... OS

Rua João Marcatto. nr. 13 _ 2° andar. Sala 204,

Fone 72.1869 .. Jaraguá oo Sul \..
,,- .,-._",

"1'; �
. "_-, .j. "

,

�
"

�
.

LEVE A JARAGUA PARA SUA' CASA

Nossos produtos: Toalhas de Mesa, Panos de
. .�.�-'- .• -

.�.... ......... ,.,' ::... , '!:: -, ..,;. _,
• .,._; •. ,i�

•

'_',', •• �

'.

.

Copa, TécijlOs para Cortinas e Vestuário; estio
. dispcNliveis no Post.o de Vendas sito a B�. 280,

,

>

Km 54' - Guaramiriin. --=

, :

j

' • .iF'Y ". V',
.'
;�,' \ �
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F-atll,,·l tBDf�' embargam desmatamento' e.: ID,uHam-INFORMATIVO ROTÁRIO

O :;-Qu_lr,�,Meia�
Cinco,s• .

.

denúncias de- desmata
mentos que têm ocorrido
na região, principalmen·

te no Morro do Jara
gú.á, formuladas pela 1m.
prensa, vistoríeram os

pontos críticos e lavra"
ram auto de infração e

embargo em tim desma
tamento com prática de
fogo ocorrido na proprí
edade

.

da firma Spézia
.
& Cia., em área estima.
da em dois mórgos. pe
los fiscais, na tarde de
sexta-feíra � A multa foi
de Cz$ 19 mil 'e cons
tituiu-3e em um alerta
aos predadores do meio
ambiente, haja vísta que
a vinda dos fiscais sc
rão constantes doravar
te.
Esta semana, o fisca I

da Comdema, verificou
denúncia do Hospital
Jaraguá de que o rnr
nancial de água, onde
capta há mais de vinte
.anos, .

estaria ameaçado
.; com a edificação de uma

í casa a poucos metros do

;
local,' cujos' efluentes são

l desviados para a correr
_. te,. com grandes riscos
de contaminação para os

pacientes. A situação
está

.

sendo resdlvrda
com a proprietária do
imóvel.

Fiscais da Fatma, que
atuam em convênio com

o IBDF,- alertados pelas

'SAVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à paz"

CONSELHO ESTADUAL PARA A

RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS.
No dia 5 de abril de 1988, realizar-se-á às
14:::;Ohs., no Auditório do Palácio Santa Catari
na, a instàlação do Conselho Estadual para a

Reconstituição de Bens Lesados e a posse dos
Conselheiros. A finalidade é a de reconstituir os

danos causados ao meio ambiente, ao consumi
dor e aos bens e direitos de valor artístico, es

tético, histórico, turístico e paísagístíco, medi.
ante a receita do Fundo' que será provenlente
de condenações e multas decorrentes da ação
civil pública, rendímentós

-

de depósitos bancá.
rios e aplicações fínanceiras, doações de pessoas'
fiska\>,. juridícas nactone ís ou :estr;ingeiÍ'as e

transferências orçamentárias provenientes de
outras entidades' públicas, com base legal no
art, 13, da Lei Federal n° 7.347/85, regulamenta.
do pelo Decreto Estadual n" 1.047, de 10.12.87. I
Para presidir o Conselho Estadual foi indicado.
o rotariano e ex-presidente Everton Jorge da
Luz,

.

do RC Florianópolis e representante da
Procuradoria-Geral de Justiça.
SEMINÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

DA CAMPANHA POLIO PLUS
De 18 a 19 de março p.p., realízoú-se em Belo
Horizonte o seminário acima mencionado, a que
compareceram os representantes de . todos' os
Distritos brasileiros, ocasião em que se fez ver'
que o Rotary é o. parceiro na Campanha Polio
Plus, que contribui com 6 milhões de cruzados.
O Ministro da Saúde.presente ao seminârlo con.
cedeu' à imprensa nacional entrevista destacando
o papel dos rotarianos na campanha de ii:p.UlÚz.ç..
ção, ,o que foi dado em ma:nchetes pela grande
imprensa do País. Genovêncio Mattos Neto es

teve presente ao seminário.
PAIJ'ES'TiRA SOBRE POLIO PLUS

O ex-Gov. Genovêncío Mattos Neto produziu
interessante palestra no RC Ploríanópclír-Noro
este. abordando aspectos

.

da campanha Polio
Plus em todo mundo e, de modo especial, no

Distrito, onde à grande màrona dos clubes já
completaram a sua cota de participação, devendo
ser divulgada a rel�ção dos clubes que atende
ram ao chamamento do, distrito. Na ocasião,
por sorteio, coube ao ret'ariano Moacyr Dutra, o

título de Comp. Paul Harris, entre os rotarianos
,fundadores do, clube. Outrossim, tocado. pela E:.
moção que as palavras do' Comp. Genovêncio

. provocaram no valoroso comp. Heinz Fritzke,
o, mesmo, de público, inscreveu-se para dois tí.
tulos (seu e da esposa), o que foi vivamente a.

plaudido pelos presentes e dos visitantes dos
clubes de Leste e do iE'streito.

->:

I

i· Advogad.os
Direito Civil .... Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo
'

Mal. Deodoro da FonsecaNovo endereço
Do 97 _ Sala 1

ELETBOLAR
Co·ßlercial 'de Peç� LIda.

I

I

Assistência técnica em mäquínas de costura
industriais e deméstícas, peças" acessöríos e agu-.
lilas em àeral. -

'

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno, Walita, Britânia. Black &

Oecker, faet, GE, Eletiolux, Fame, Pandora; For
aos Lver, além do mais completo estoque de pé-
ças 'e acessórios.

'

,

. Av. Mal,' Deodoro. 1.309 � FODp, 72-2200

Jaraguá do Sg.l·SC

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

.

SCHWElTZERWALDEMARDR.

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacmacões..
raio x, internamentos, boutique.

Rua Joinvllle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado BreIthaupt)
.

fone 7 ..:-2548 _ Jaraguá do Sul � Santa Catarina

Revendedor�'
O evento máximo do nosso Distrito' 465 já tem
datas fixadas: 16 e 17 de abril, sábado e dc
mingo.
Temos um grande encontro em Blumenaul
VAMOSLÁ' , ,"
(Da Comissão. de Relações Públicas do .Distri-
10 465, Ano 1987/ 88)

Rua Exp. João Zapella. n? 214 _ Fones 72 !BOG
e 72 ,2078 _ Jaraguä do Sul

�---'------------' --- ..---_ . .:.__... - ..,.._._. -... ��, .._,

�'t1L,

.;: - '.' "�'.,
.

(� A vi.da é um permanente desafi�., � tranqüilidade
.; social é uma obrigaçlo; a paz e a manutenção do lar,
"

um compromisso do ch,fe de famnia. Sustente esta

'1 responsabilidade, nlo de�xe que más influências lhe
�1 sejam prejudiciais..' , -,-

'�"

MENSAGEM DA

_.�E!' :
ESEUS

,COLABORADORES
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"'ci.il. e.calia�a projetas a. MinistériolEdicapl .

� \1, .

.Q • governo" municipal
e�t'á encàminhando para

{lrotocol,o nc ,Ministéri,o

da 'Educaçã,o, vários pro

'fetos, onde se destaca C

Cttntr9 de Educação, Cul-

�':lfa" e Espürte�Escola de
1.' Grau, nominado de

'l�colã.o", que será um

{ilr;d�ü de 1..
477 m2, c�n:,.

t�,dü de Rrea
•

pedagüg:.
Ci (to 'salas), area peda-

8,�çél. especializada.
. (5

�,tas), área social (4 sa·

iá,,), área de admínístre

,çlo (3 salas), área hígíê
lliCc"_1�mitária e área de

:

�rorte, recreaçãü e cul

tUJ:a, com uma", quadra
�� espürtes pülivalent;
(mtema), palco. e arqui

bppcadas. Ext�!na�ente,
,9 F,ompIexü tera campo

,� futebol. duas canc�as
pp'1ivalentes e parque in

t.a�til cümpletü. O �rc.
f�tü . será, d�E,envü�vldü
na vne -Lenzi. onde a

Ff�fe!tura já dispõe de

\�,f�6 rol das �eivindica.
:�õfts ao MEe, consta ê.·

in1ia a construção de um

Pt�.io; para' bibliüteca,
,�PJIl todos �s complc
IJ,ntos, mclusrve o mc

'�Hiáriü .: Dentrü �ü Prc- ,

iu,ma de "Expansaü
_

e

��horia da Educacão

��' Rede Municipal de

,Ensino es pedidüs de

I�éursüs são para a cüm·

,�r�çãü da Escüla Munici·

,PM Bairrü Amizao.e (5a.
id,\a. séries), 'Escüla Me·

Äi�ipaI Rüdeio Criüulü

(Ilii. a 8a .. séries" E. M.

�ycleo Hàbitaciünal Cc·

h,él)b (la. a 4a. séTies),
�&cola Municipal Mürrü

;�eg II, (pré.�scülar, la.
.(i .,4�. séries), tüdas cüm

q_4atrü salas e dependên
��\iS; recünstruçãü, da

�. 1. -Rio da Luz (la. a

��.' séries), ampliaçãü
,�q 'G. E. Iaraguá 99

',('fJé-escol�r,la. a 8a .

\�es), e, ainda, amplia.
,�o das Escolas Ana Tc.
iWP Nagel (4 salas), 19 de

�pril (2 salas), Cristina

�rcátto (4 salas) e A'·

,'�no Kanzler (1 sala).
"ara a FERI, a süUei·

. '��ão de recursüs finar..

,�<fircs' para a cünstruçãü
,�� um prédiü (blücü) em

alvenaria de 1.058 m2,
com destaque para salas
para biblioteca (400 m2),
sala de projeção e con

ferências (300' m2) e sa.

las para admínistração
(220 m7). A aquisição de
equipamentos para

.

estas

salas consta igualmente
no projeto, ,Er na área de
cursos, estF.3e solícítan
do verbas para o desen
volvímento de programa
nas áreas de alfabetiza.

cão tecnologia docente,
administração escolar,

, eproveítemento de suca.

tas e màtemáttca/cíên
cías.
Por 'fim, realizar o 5.9

Congresso Estadual de
Educacão Municipal, tez
do como íocos centrais
a �unicipaIizaçãõ do En.
sino e a Oualífícação de
Recursos Humanos, com

aproxímadements 600

partlcípantes.

Dr. Altevir A. Fogaça' JÚlioF
Ora. Dsvalina Vargas Rodrigues

'ADVOGADOS

Rua, Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498
J'aragu6 do SUI-SC'

OPPU'SVíDEO
"

CLUBE E LOCADORA
,,'

,'LANÇAM:J;lNTOS DA SFlMANA

Selvador o Martirio de
_
úm Povü (Guerraj

Guerreirü dü Mundü Perdidü (Ficção)_
Cidade em Pânicü (Suspense)
,Encüntrü Fatal (Aventura) ,

Mürte dü Demôniü (TerrüT)
Pesadêlüs (Terrür)
O Exterminador dü Futurü (Ficçãü/Avent.)
NQ Tüpü dü Mundü (Rümance)

,

Nas Garras dü Destinü (Pülicial)
O Despi:ezü (Drama)' , .

,'I

Festa Selvagem (Drama)'
Mistériü no Parke Gorky (Suspense) ,

-,

O Grande, Desafio (Western)_
Impactü Mürtal (Pülicial)

OPPU'S
.

VWeü Cheque ,6 sistenia in�is' "piá.

tícü e baratü de lücaçãü de víde��filmes.

IITERIMOIEIS,' ':'
",

"1IIermediá,ria' de
I,móveis lida.'

R. João Píccolí, ](\4 - tone 12�21 n - Jaraguá do Sul
,

.

IMÓVEIS A VENDA
.

.

.

- 1 casa em alvenaria, 145 m2, terreno 450
m2, pröxímo do Posto Mime.

.

- 1 casa em alvenatía, 120 m2, terreno 600
m2; na TUa dos Pereiras, -

-

I

�' t casa em alvenaria, 195 m2, terreno : 480
m2, na rua Donaldo Ghering.
- 1 casa de madeira, 80 m2, semi-nova, c/2

terrenos, px. dê! Loní-Mar .

,� 1 casaem alvenaria, 120 m2, na rua Marina'
Fructuoso ,

Chal"é

Rua'Reinoldo Reu 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

_ CRECI 6.3-J�

, IMÓVEIS·A . VENDA
,

Casa alvenaria (Max E. R. Ziemann 151) cl
126 m2, em terreno de 400 m2 ..

Terreno de 8.700 m2, Estrada Nova, px. Pos,

to Mareolle
.

Terreno de 1.�0 m2, px. r:ERJ, maís área
.

construída pl ind, de 2.,370 mz '..

.

Terreno de 1.116 m2, próximo -Posto Mime
Casa alvenaria, rua Amazonas, cl115 m2.·

Terren,o
-

de. 811 �2, rua j�ãü Januérío Ay.
roso. Terreno, rua 25 de Julho, com 448 m2.

Casa em alvenaria, 115 m2, terreno de 152,50
m2, . np_ rua Amazünas.

Terrertü, rua Pr�f. Jü�é' Bauer, nO 247, com

2- ca!;as de madeira.. _

Lüte: rua Fritz Bartel cl área de $'30 r,n2.

SUBA NA

CONCESSIONARIA HONDA DA l<.EGIÄO. CO
MeRCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

eNTRE NESTA HONDA .DA MENBGOITI

MOTOS E SAIA PiLOTANDO A SUA MAQUINA .

:Rua AdéU. Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72-2999. _ Jaragu' do Sul _ SC.

,'Í'"

,
,

"

Desejamos a'us ..distintos' ámiues
.

e clientes uOIa

:Feliz· ··Páscoa!

e 72.2614
""':' ,'\-'
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No sábado ensolarado Flashes' da Cldáde (lI)

::0 b�:� d�e :a:at�r: O 'filho que' voltol
flash da cidade. Pego a -------_,;;:;._-----------------

Proc. Gomes em direção lho do prussiano Pedro taram no navio até que o Edegar Amaral de Silo

do cemitério com o dese- SchewinskY e da "unge- chegaram ao porto de va e Francisco Kobs e

.o�s" um rsnuooue ap o] resa" Ana Leiholde São Francisco, onde Ja acabei na UDN. (luan.
bentense", com quem Ia- Meus pais (ele com 13 esperavam os homens do me estabeleci. precí
lei no enterro de D.Ma. anos e ela com 11) víe- para fazer o assentamen- 'sei de armários e balcão

ríana Mann, nossa vízín- ram com seus progenítc- to dos imigrantes. Apre. e o dinheiro não ehe

ha. Procuro a rua Max res da Europa, a si·, sentada a lista das ter. gava pare custear tudo.

Fiedler que a mulher me tuação estava ínsusten- ras disponíveis eles er. Naquela época encon

havia dito ficar perto da tável e todos OS que colheram um dos primei. trei-ne com Carlos ZiJ:.
travessia da estrada de podiam tinham .ínteresse ros números, certos de .perer Sobr., que era do

ferro. Retorno para con- de emigrar para qualquer que seriam as melhores PDS, mas me deu uma

ferir' e encontro o candí- ]2arte .do mundo, desde terras e acabaram .mc- mão firme e pagava a

dato' que conserta o por. que tivessem paz para rando no Morro do Ga.. .dívída como podia. Che-
tão da casa do filho.

'

trabalhar.
'

ribaldi . Só maís tarde g0U uma época em que
__ De há multo tenho ,..:;.. _ Mas porque esco- descobriram que a plan. a política se embaralhou
o desejo de entrevistar o Iheram Jaraguá que- en- ta de assentamento era toda. Um dia chegou em

sr.. que t�bém velo pa. tão era chamado de Sei- feita de fóra para dentro São Bento o dep. Ulvs
ra engrandecer Jaraguá tão do Itapocu? do sertão e compraram 'ses Guimarães, atual prc
do Sul. __ Outros parentes e' novas terras; anos de- sidente da Constituiinte,
__ Não é correta a sua, amigos já haviam sé 'íns- 'pois, pelas bandas de Presidente da Câmara

colocação. 'Eu sou [ere- talado por aqui e escre- Santo 'Estêvão". dos Deputados, Presíder-
guaense nascido na Elisa viam o quanto de .prc- __ Trabalhou, então te do PMDB e Presidente

Tiefe; que os antigos tra- míssor era esta terra, com seus palst -substítuto da República.
lavam assim no Jaraguá onde se enfiava um p€' , Não! Perdi o meu Queria ele que se furo

alto. Eu apenas retornei daco. de pau no chão, e i pai aos 7 anos exata- dasse o PDC - Partido
à; minha terra. ,t de lá nasciam grossas mente na noite de Natal Democrata Cristão, Na

L _ Conta-me, então. raízes que davam um Óa de 1921. A mãe, então ocasião era o' presidente
�uem é o senhort timo, alimento. Era o aí- Jl1f' mandou nara a casa da Sociedade Beneíícen-

Chamo-me Jorge .pím que, ainda, hoje é de minha irmã, em lain- te OPerária São Bento
Schewinskv. nasci no dia servido nas': refeições. ville, onde passei a es- e gozava de relativo

, 9 de outubro de 1914, ff Venderam tudo e,se sen- turlar num colégio de prestigio e acabei supler-
freiras. Depois voltei te de vereador com ::;

para Jarazuä mas reter- ou 4 votos atrás de OUo
nei à Joinville para a- Diener Filho. Apesar de
'prender o ofício de al- rol'cltado. nunca assumi
faiate e onde fiz as prí- B cadeira de vereador.

.

meiras rounas . Não sa. Mas consegui ser grafo
tisfeíto, viaíei para São . ao, meu benfeitor Caro
Paulo, em 1936, para me los' Zipperer Sobr.,' cuja,
aperfeícoar . De lá fui à candidatura lancei e, a-,

Prn"a Grossa-Pk e, 'em pesar da grande rívalí
HnR. scabeí. em São Ben" dade consegui unir a

<" (lo Sul. onde me esta. UDN e o PDC e ele aca

hp1ed com alfaiataria e, hou vencendo, estou
comércio de fazendas, rado .

nratiranrln essa atívida
rio durante 33 anos dos
42 anos de oficio.

_ Lembro-me que o

sr. ,falou que também
fada politica. ti, verda.

à terra

SALVITA _ Sociedade Assistencial ão Lavrador
do Vale 'do Itapocu

Assembléia Geral OrdJ,nárla'

de?

-

,� Casei em agosto de
1938 com Hilda Fendrich,
natural de São Bento e

tive dois filhos: Nivaldo,
que estudou em Joinville
hoje trabalha na Deuts.
che Bank, ero São Paulo,
e Leonel, que aprendeu
o roeu oncio, estabel€.
ceu-:e mm a Loja Lec,�
nel� na Mal. Floriano e

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os associados desta
Sociedade, para uma Assembléia Geral Ordíná
ria, a realízaroe na sede social, na rua João
Píccoli nl? 94, 'às 9 horas do dia 20 dé abril
de 1988, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1°). Discussão e aprovação das
contas da Díretoría, encerrado em 31 de de
zembro de 1987; 2°). Eleição da Diretoria;
3°). 'Eleição do novo, Conselho Fiscal; 4°). ,

Assuntos de interesse social.
'

Não havendo número legal de associa
dos, em 'la. convocação, a 2a., convocação dai
se-á às 10 horas do mesmo día e no mesmo

local.

� _ O sr. casou

do?
qunr...•

Sim, é verdade, co

mo homem de coniércio

'I, e como alfaiate tive um

grande drculo' de ami·'

,)
gas. Os mais pr.óximos
entre muitos o�tros es'"

____�
.,.-- � tavam o Alfredo Dienf>r,

, Jaraguá do Sul, 22 de março de 1988
�i;itit� _.;1 i!: I'

A DIRETORIA

que hoje é funcíonärío
das Laias Hermes 'jMa�e-\'
do, nesta cidade. ' ;: ,

. ; 'i :c._:,

__ De que 'maís -'o·· sr:

participou ein São-' Ben
to do Sult
_

-, Participei das SO-
ciedades Ginástica;-' e
Bandeirantes, 'fui fabri."
queira da Igreja, onde'

ajudei na demolição; da
antiga igreja, no rebai
xamento do morro em 12
metros e na construção"
da nova Matriz;' : i.';�o."
_ _ Há quanto', ,tempo
está de volta à Jaraguá o:

do Sul? .c
: '

_

-:- 'Há 18 anos.:. - Q
meu ofício e o· clima
muito' frio ríe São Bento,
me traziam 'conseqüêr.�
cias reumáticas, o' que,
não tenho aqui. em Iara.
guá.
__ Esü aposentedet ,;

__ Estou desde, 1966,
mas não estou satisfeito."
Está lá -em, baixo; .. Uma

'

poue,a vergonha. " Quál�
quer dia vou escrever ao

Ulysses para lembrar que, '

os velhos também
, pre·

cisam viver!
_

_
Faz lazer?

____ Jogo o "Skat", mas.:
os parceiros ou morre-.,
ram ou estão ficando ve·'
lhos, Meus preferidõ$',
eram, entre outros,

,

o:
Mielke, Híedlmaver, Bür
ger, Rohweder e Bra-

, morsky. No Clube de xe
drez quase chegamos

"

a

organizar ur1 cempeona-.
to, com regulamento, e

tudo. Mas não se chegou'
a um entendimento, in.
felizmente,

'

_ _ Que conselhos é> sr.

daria aos polítlcost •. , .

Aos políticos não
'

dou conselho. Dou conse

lho, ao eleitor, que' deve
'

pergunta'r ,ao candidato' ()
,

que que ele é na vida. Os"
assuntos_ que trataIll são

'

sérios demais para serem
dirigidos por aprovejta;'
(�o :'(:5,
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VelibOt: aHelas e lécnica da KahlbachlDMEci,I&SeJ�.iI ,calariDUSe .

'A recente' .centratação
<;IOf! atletas Fábio Rose e

fm,: ,$'cti'foeder
o Ton1e19" 'de 'Futebol

de. Câmpo 'da "-CME de

Scluoeder" na. terceira.

rodada dó' dia 27, apre
sentQu. '. 6s. c"� : resultados
Grêmio Tbtriaselli Ox 1

Olímpico e. Comercial
4x2 'Aiianç:a�' .rios titula.
reli Ei 'i'omg$.�iir 4xl ç.
límpico 'e Comercíal Oxl

Aliança, nO!!L aspirantes.
A liderança do certame

e�tá' com 6'Fluminense,
com 4 pontos,. seguido
pelo Olímpico." que pos
sui 3 pontos. A próxima
roäada será no día

;
10

de abril.
A' C:M:;El; realizando

também
.

o Campeonato
de Bocha, com 11 equí
pes, com .duas rodadas
já re�li�adâ�: Como líde

res. _ despontam Borinelli,
Mecâni.ca Zanella e Os
Cometas.'

'

_, Vinte e nove pilo
tos de .Jaraguá do SüF,
da .Equipe Dalcelís de
Bícrcross, I participaram
no sábado e �domingo
úlUmosl em Novo

. Harn.

. burgo, da prova interna·
cional "Jornal NH-28 A.
nos", .obtendo dez'premi.
ações entre troféus e me·

dalhas,' além de ser apon·
t�da

.

éi melhor'equ!Ípe em

orgàn.izàção e uniforme.'
O 'trdféú destaque ficou
com Sa'lete·e Joyce Mo
r�tti, mãe e filha, fato
tido 'como inédito. .

._: 'Na 'noite de quinta·
feira, no· ginásio do,Se·
si;

.

�m �BluineJíau, a equi
p� . Kohibacb/DME de
vo1iból; 'realizou um jogo
trfino com. a Seleção Ca-

. 'arinense . Juvenil, 'para a

�ua1; a propria Kohibach .

c�deu dois "ätletas e o

técnico· 'Carneiro de 011·
V�ira.···
._. Já, no dia 28 °à nm

te, o selecionado de bo·
ião' de' Jaraguá í:lo Sul
iêalizçm' na Sociedade
Viéi-rense, um amistoso
contra o selecionado ele
Gaspar, pr�parand(-'e pa
ra as disputÇl.s do Ci;m:·,
li'�öba:ló Estadual' de Bé.
lã,o Adulto:

_:_ A Divisão Municip"l
de Esportes abriu t�l'ça
�eira as inscrições. para
o 6.9. Campeonato "Muni.
�\Iléll, . .varzeano de Fute·,
bol, que rd.e�erá-jnldar.
lio final de 'abril No
a�o passàdo fora,rn 21 as

'eqUl�art!dpante.�•.:..:

raçãç. Est&s,. convoce- sendp t��s p�ril.,� equípe
ções, po�él:I\: 9ãO'�l?e!la� femw.!�a e seís para, a

uma idéia do que pode- masculina, além do téo
rá acontecer daqui por nico César Carneiro de
diante em termos de vo- Oliveira; também con

Iíbol em laraguá do Sul, vocado para treinar a

uma vez que a Kohl- 'Seleção Catarinense Ju

bach, dentro da sua po- venil para o Campeona
lítica de incentivo ao es- to Brasileiro de Volibol.
porte amador, através de De acordo com Arizinho,
acordo firmado .com a. os atletas. estão treinan
Dívísão Municipàl de Es- do .diariamente e já no

portes. tem planos. de mês de abril .iniciq.m as

arrebatar para a. cidade partidas amistosas.
os principais títulos dos Além de.. Fábio e San:.

Campeonatos Estadual, dro, a . Kohlbach centre-
Jogos Abertos e- até, o ; do: V I

"

Jaraguá do. Sul coníír- tau os Joga ores o mir

Campeonato Brasileiro. FI" A dr' M' M
.

mou, esta semana, ínte- ,,01, . nc �,arm, ar-

resse em sediar os Jogos Para tanto, o coordena- cos Fernandes e Hamíl-

Microrregionais, que de- dor da modalidade. Ario- ton Salvi, todos ex-atle-

ver.ão acontecer no mês valda Xavier dos San- tas do Frigoríf_ico Chape.
d

.

A tos, já efetivou a centra- có , Eles se unem à Né'.e maio.
/ penas duas

modalidades' serão dispu- fação de nove jogadores; son Campos Filho, Alta-

tadas: a boeha.. por Jara- 'S
·

J d S 1-'
· ...

t��: '��n;�\l�a���, Vêl:!:. 'esl: OIOS e a ao 11,lelam 'e,rça Baependi é eam�
po Alegre, São Francis. Um total de 29 empre- di "A", Indumak, Mene.•.
co; Garuva e Joínvil- sas e -S9 equipes partící- gotti "A" e Metalúrgica -

.

d b" h'le.. e, futebol de salão, pantes nos dias 19.e 20 CSM. peaO a. De a
por Jaraguá, São' Bento, de março, do Torneio de O programa de lazer

Araquart. Campo Alegre Pesca ao Caniço do S€· e esportes, prevê para o

e São Francisco do Sul. si, na Barragem Alto PaI. período de 5 a 9 de a..

Na DME e Lojas Her. meíras, em Rio dos Ce- bril, na Arweg, Meno
mes Macedo, continuam dros. No naipe íemínó . gotti e Marisol. os Jogos'
abertas as inscrições pa- no, a campeã foi a equ_:· Sesíanos de Salão, cujo
ra a 2a. Competscão de pe da Neves, vice LuH· congresso técnico acon-

Caiaques, Baterias e Ca. mar "X", -:,ç Lulímar teceu día 28, segundaéeí-
noas, prevista para o dia "B" e 49 lugar Metalúr- ra. As modalidades são

lO-de abril, no Rio lta. gica CSM. No mascuU· canastra, dominó, gene·
pocu, desde Nereu Rê- no, pela ordem: Lomba'-· ral, trilha, tmco, tênis de

mos até a ponte Abdon di, Menegotti, Marcatto, mesa, dama, e tiro ao

Batista. ." Juraguá Fabril, Lombar· alvo.

Sannro Marin pela Kohl
bach, garantiu a Jaraguá
do Sul a participação de
dois

.

representantes na

Seleção Catarínense Ju
venil de Volibol. Na
�'ele\:ão Feminina, a Kohl
bach também' assegurou
mais um nome: o de Mi.
chelIe Puff, ex-Sadia, que
foi convocada pela Fede-

, Jogos
,Microrre,gioß,ais

Oito clubes na' 11. O i.visão qua cOleça dia 17
o Campeonato da la.

.

Divisão da Liga Jél'ra�ua
ense de Futebol. terá irií·
cio no dia 17 de abril
e não no dia 10, como

o anteriorrr...ente inior.
mado. Com jogos às 14
höras entre as equipes
juvenis e às 16h entre
titulares, a primeira re

dada marca Rara o Ja"

Taguá·.2squerdo _ Malvi.
ce x América; na Barra
do Rio Cerro _ Botafe

go x Cruz de Malta; em'

Nereu Ramos _ Estrella ta, contra a LIF, reve·

x Avai e, em Rio Cerro .
\ gando á liminar conce�

Ii
_ Alvorada x: Grêmio dida suspendendo a pri.·

Garibaldi. meira :partida decisiva
entre Malvice e Botafe.

go. Ésta semana correu

informações de que o

Cruz de Malta iria recor·

rer ao Tribunal de Jm;.'

tL�a, enquanto o presi
dente Waldemar Vieira
tencionava proclamar
Malvice e Botafögo como

campeões de 87, Rondo
fim a c�leuma.

mir da
'

Souza, Í)�f,éY
Buchmann,' O"i'o n"i _'
s i o Klein:; Clebs Fa
gundes e Jàckson da
Costa Bastos, que desde
'1986 vem formando o' ti•.
me local. As novas a.

tletas do .tima feminino
são. Nádia Valeria da
Silvá (ex!'�hapecó) e

Rosilene Aparecida da
Silva (ex-Sadia), além
"Michelle . A .equípe até
agora. contava apenas
com os nomes de Cleide
Mosca; Rosemar Ríncos,
Marli Ott, Milane Zanon,
'I'écía Borges de Olivei
ra, Mal'ilise Wiest, Mar·
lise Klemann, 'Isabel
Cristina Taranto, Rosé.
lis Dal'Antônío e' Jenní
fer Fabiano Cardoso.

o certame terá iníci.o
independente da questão
da decisão do Campeb·
nàto da temporadâ pci�
sada. Na última semä·
na, a propósito, o Juiz
Dr. Irineu Bianchi, Jü:l
gau improcedente a ação
ca]..üelar inominada pro"
posta pelo' Cruz de Mal.

pai encerrado na últi·
ma semana, o 3(} Cam

peonato Oficial de Ba···

cha, da Divisão Uunici.
pal de Esportes, que con

sagrou o C. A. Baepen-
di como campeão, vice a

equipa Pedrotti, 3° Esco,
teiros e 4.Q 'lugar a Ar.

sepum. O clube venc€"

dor recebeu um boi de
cerca de 10 arrôbas e

troféus, cabendo aos de.

mais suínos e tro'féus.
O melhor bochófilo_ do.
certame foi Conrado F.a-
di. (Escoteiros), que rece·

beu a medalha de hon·
ra ao mérito. A premia..
ção houve-3e na terça
feira à noite, durante

chapada no Agropecuá·
rio. I :Centre os partido
i"\antes,.· foram seleciona.
dos lno Volles (Jaraguá
Fabril) e Luiz Stinphen
(Móveis Chiodint), para
a Seleção Mun;("'pal de
Bocha.

.: ::::::�L:1ÄRAGUÁ TURISMO�
• 'Reserva de hotéis

-' -

Agência 'de Viagen�

• Passagens' aéreas
(nacionais e,'intemaciQnais)

• Passagens .rodoviár:ia$. .

• Locações· de veículos
Rua. Epitácio Pessoa.4ó4 -Foi1en-0977 - Telex{0474)�41

JARAGUÁ DO Sljl :_. 'sÄNTA CATARINA
.

'..

.• Serviços de passaportes
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Is Inalações de .

Flávio José
OH Crescem rumor�s de que um .novo _ golpe

,êstaria em marcha, com a prorrogação dos manda.
tos dos atuais preíeítos e vereadores, 'para coíncídír
com a eleição presídencíal no -próxim.ó ano, uma
vez que aprovado o novo sistema de governo, acre
díta-se que Sarney üque cinco. (ou seis) anos e uma

eleição em novembro próximo,' seria demasiadamen
te onerosa para o Brasil.

*** O temor atinge também políticos da regi. .

ão, naturalmente os futuros candidatos, que poderão
prorrogar seus projetos por maís um ano. A

_

nível
de Jaraguá, a prorrogação seria· um prêmío multo
grande.a ruindade da atual Ca�ara de Vereadores
e um alento para os partidos de oposíçêo se oxige<!
narem e' preparar melhor seus candídatos, principal.
mente a cârgo Executivo.

.

••*

O maior prejudicado' seria, sem dúvidas,' o
candidato do PMUB, Ivo Konell, já em campanha
aberta e nestas alturas imbatível nas urnas, pela
grande estrutura que dispõe. O. adiamento 'das elei
ções de novembro traria o' inevitável desgaste da
sua candidatura, há: vários meses na rua e,' conse

quentemente, o fortalecimento e o crescimento' das
.cendtdaturas das oposições. .

' t
0.* O PT realizou domingo, na Câmara de Ve.

readores, a sua pré-convenção, quando cumpríu ex

tensa agenda e analisou nomes para concorrer às
próximas eleições. 'De 12 a 15 candidatos deverão'
concorrer a vereador e a prefeito; 'o.' nome .em maior
evídêneía é de Clemente Mannes, com a professora
Almida Dalmôníco na vice. O sindicalista Luis Caro
los Busana vai a vereador.

*.* O PDT\ ofereceu a legenda, como uma op-
. cão partidária, ao DL F.ogaça,. Dra. Osvalina, Orival
Vegíní, Gilberto Menel e seu grupo. O convite
foi. formulado há alguns dias, mas a resposta aín
da, não aconteceu, uma vez que, sabe-se, o 'PFL
teria feito também Idêntica proposta. Para O" PpT,.
estes nomes enriqueceriam a -Sigla"., aumentando as

perspectivas de sucesso e de crescimento.
_

••0 Errol Kretzer, Eugênio Strebe e Luiz Zon•.
ta.. participaram sábado, na Capital, do encontro de
lideranças do PDS/PFL, quando foi definida. a colíga
ção e 'plantada . a base para a futura fusã0.· Em .Ta·
raguá, a

.

coligação será tranquila e o' resultado do
encontro será discutido na reunião' do Díretõrto, no
dia 6, no Baependi. É aguardada a presença do ex·

go-v�rnador �speridião.
H* As Conven,ções do PMDB na região tran�

cq-rreram·se sem anormalidades .. Em lai:aguá, Ivo
Konell foi reconduzido à presidência; em Massaran.
duba, o eleito foi Mário Sasse e �m Corupá, assu.
miu a _presidência Marcos \Vulff, com o prefeiturável
Carlos Dieter Werner na vice. Em. Guaramirim,
Antonio Carlos Zimmermaml, - candidato a prefEüto,
continua dirigindo q PMDB local.

••• .

A .TPMDB vai l�nçar dois candidatos ave·
reador: Lorival Pellin e Gilberto Klein, O. PFL, na

sua ala jovem lançará Ruy Lessmann,' 'que filiou-se
há pouco. Ruy é funcionário da Câmara e concorreu
em 82 pelo PDS. A juventude tem ainda outrás op·
çõ:es, como, () radialista Celso Nagel, que sal pelo
PMDB: O PDS, PT e PDT, terão tarpbém "s,angue
novo" concorrendo' a vereança.

'

, .

H*. O' Governo Federal anunciou terça.Çeira,
que a inflação de maTiço atingiu a 16,01%, acuml:.
lando 59,44% no trimestre., Os rendimentos da cc.
demeta de poupança, creditados a partir de ontem,
dia t,I?, foram de' 16,59 por cento e a OTN está vr

lendo, agora., C;l$ 951,77.

Comércio e Representações' União Ltda,
visando a- aÍnpliação do quadro de vendedores,
oferece uma vaga para vendas externas no

Estado.
Int.eressados apr�sentar.se . para entreviE.

ta na Rua ReincIdo: Rau, 815, em Jaraguã
do Sul.

extinta ,
•,llIvali

I podeI ser
Antes-mesmo' de se Insta- -mdícíos. de que a mícror- que é- anti-ético!
lar o atual governo, as região 'da AMVAbl,

.

pa· Há quem diga até, que t�.
. bruxas já anunciavam ra fins de trato com' o. ria sido este o motivo dos
uma radical mudança na Governo do. Estado não pre;:e�tos Ido 'P�B em
divisão microrregioIial de maís existe. ,A admrnís- não postular as presídên
Santa Catarina. No di- tração municipal e o de- cías das microrregiões a

..
.

reite municipal, os mestres putado estadual tem afír« serem extintas, pará eVi-'na matéria .reconhecíam mado que tem garantia tar assim um desgaste
que as entidades micror· do· prôpríto governo que ainda maior o 'fato da ]
regíonaís só dão bons re- o atual esqüema de mi- presidência estar em pc•.
sultados se os seus íntec crorregíões vai: continuar. der de um correlegíonã
grantes se harmonizam em' Mas o cronograma que rio,
seus Interesses e íntensões --éircula já mostra outra Chega-se, assim, à melan
locais. Para tanto trouxe- 'divisão regional. cólica conclusão de que
mos às nossas páginas, os Então alguém está falo ao invés de estimular o
ensinamentos do rotado tando com verdade ao municipalismo, o estado
ano' Dante Martorano, povo. Mesmo com o se- frusta esta vocação dos
de saudosa memória, que minério a ser re,alizado' atuais municípios sedes
se doutorou em rnuníci- em maio, em Jaraguá e de mícrorregião. O gc.
palísmo e incorporou num em novembro, em Join- vemo estadual, da forma
livro de sua autoria os ville. É questão de espe- proposta.ajuda a crescer

ensinamentos de como se rar para ver o que acon- desmesuradamente QS
organizarem os mumci- tece. grancles municípios, en-

pios sob a forma mícror- Fale-se à boca miúda en- quanto que os outros.. a.
· regional, que nem sem- tre: os assesseres do Ga. lém de perder a liderança
pre são do agrado dos es-, plan que a extinção da conquistada às duras pe-.
tados � da União, Assim AMVAll traria benefí- nas acaba tolhido no seu

· aconteceu com a tão so- cios e economia para o caminho de se tornar um
frida Santa Catarina, que Estado. município politico, social,
se quer organizar mícror- De acordo com o novo' es- cultural e economícamen
regíonalmente de 'Cima quema fica claro o atre- te desenvolvido, de que
para baixo, ao invés de lamento da região ao mu- se beneficiam· os demals
baixo para cima, simples- nicípio de Joinville. O municípios que se agrupa.1mente porque os tecno- novocronograma leva o ram ao redor do líder e
cratas palacianos enten- título de CENTRO RF� seguem as. suas pegadas·

deram de modificar a di- GIONAL, enquanto que com färmeza..e determí
VIsão regional aceita pe- logo após ,é feita uma nação de' propósitos.

.

cífícaments por todas' as nova divisão onde os mu- Das 22 microrregiões e

microrregiões até o ad- nicêpios que hoje com- das lA assocíações de mu
vento da' atual admínís- põem' o novo cronogra- nícípíos que a integram
tração. E maís, ate hoje.' ma, são denominados ainda, acabarão ficando 8
Tempos depois voltamos de SUE"RiEGIAO roio. Centros Regionais e
a' abordar os aspectos tendo Joinville como ·ClUc,n sabe i'gual número
n(jlgativos. de manter . os . Centro Regional. Uma do .subcentro regionais.
caprichos do governo em segunda sub-região' será O que os municípios na
modificar a divisão mi- possivelmente.a AMVALI, turalmente construiram
crorrégional, tão. somen· tendo laraglllá do Sul,cc. para se desenvolver har.
te para dizer que criaram mo sue-centro regional. monicamente, jamais de
algo de novo no SeU pIa. Em outras I'alavras, o veria sofrer intervenção
lio de governo. . terceiro parque industriitI d(_) .estado que pouco er.
Depois' veio o silêncio. diversificado e o tercei. tende dos problemas a.
Por detrás dos bastidores ro. maior .arrecadador de preenchidos no dia.3.dia

,

se comenta que tudo fica rCM no Estado, passa pe. de .cada um dos munido
como está e que ninguém lo vexame de ficar atw· pios., Mas em política as
deve incomodar·se com lado a outros grupos de coisas são diferentes. Pa.
o as.sunto. Até prefeitos municípios, sÓ porque o ra satisfazer ca}:)richos,
e deputados estão met· governo assim entende que se dane o interresse

. elos nessa farsa, que é sÓ de dividLr a área estadu- dos munícipes.
para ganhar tempo en·· aI,. insensivel a hldo É por isso que nasceu o

quanto as eleições não se qllanto de muita luta a. re.frão carnavalesCo lar.
realizam. Querem evitar aqui se conquistou com gafnente difundido, cc.
o desgaste do partido s�· lágrimas e suor, mexen· mentando a senteIltça me.
tuacionista e nesse. "im. do sem·cerimoniosamen" ral. "que importa que a
bröglio" até entra a 0pc· te nos mais sagradós brio m_ula manque" 'eu quero
si:ção' que em' cOInpleto os desta gente que tudo é r.osetar!" IrÍlUtismo acompanha a tem oferecido ao estado Jaraguá do Sul deve fa.
situação a tecer a teia para se -tornar uma uni•. zer valer os seus. direitos .

de sua conveniência. dade. da federação forte adquiridos. Quem se ha.·
Mais recentemente nein 'e respeitada no País. bilita a patrocinar·a cal'.
as desculpas esfarrapadas Muitos não sabem das .sa? Com a palavra os t.
conseguem cobrir os in.. intenções do atual go. deres municipais!tuitos' dQ govemo de rim- vernadör, mas circula Não é sem razão que se
dar as coisas segundo a pelaí que ele está com. diz: o pinto pia, o gato
sua imagem e gosto. O prometido com prefeitos mia e o povo de JaraguáGaplan,' Gabinete de Plé'· e lideranças do PMDB, e a AMVAU chia!

-

nejamento do !Governr.. gguardando passar o
dor, vem distribuindo quinze de novembro para Auf Wiederseh'n!
um esquema de interie. tomar a atitude, para f.
rização da administração vitar um maior desgaste

,
.

: 'estadu.al que apresenta-. polítice>, de -momento. O

.'

Eugênio.· Victor
Schmöckel • 03.ga..

"
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