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de 1988 • Ano 69 • N� 3.482· Cz$ 20,00

I,ç M dI mês de marçl aUnge a CzS 292 milhões
'Foi excepcional o rCM 588.487.881,78, contra Cz$

recolhido pelo município, 99.884.8S'R,63 de janeiro
dê Jaraguá do Sul, em' a março' de 1987, isto

ráarce , Segundo a Exa-. é, 490% maior, superior
torta Estadual, o valer aos índices inflacionários'

ât�ngiu css . .. .. .. .
.
.. do período.

2Q-1.922.617,75, suplantan- A propósito, o municí-

dO em 1.018% ao � valer pio vem perdendo receí-
'�A "arrecadado em março' do' ta no retorno do IeM.
., ariô passado. que foi de Tomando como exemplo
.' Ci$ 24.894.418,91. Com o mês de manco, no ano
-;», t�so, no primeiro trimeE.· passado, consoante o se-

,

....
-.

tre, "O rCM já soma Cz$ cretário de Finanças dá
"'/.. '.,," .

:',F�':O_ras' na 8R-280 I'oram .relom'adas,
As obras .de construção da BR-280, trecho Ce

nípá-São Bento, do Sul, que se acham parallzadas, t€.·,

rdo inicio nesta sextaéeíra (ontem). .A íníormacão
"fQi' transmitida da Capítál, ao "Correio do Povo",
'n� tarde de quinte-íeíra, > dia 7, pelo deputado AdE.·

lnfH Duwe, que lembrou os esforços havidos no de

correr .da semana, quando manteve seguidos encon

tros .com o DNER, DER e Secretário dos Transportes
� . Obras, para que a decantada rodovia tivesse con-

o tínuidade, com a maior urgência. possível.
, "

O Governo' do Estado' liberou, segundo Duwe,
.

' r,. uma verba especial de Gz$' 300 milhões, que é o
"

"valer 'destinado 'à execução da obra constante na

. pröposta- orçamentária do Ministério' dos Transpor
tes, para 88, ao' segmento. Com o reinício dos tra

balhos, fica prejudicada a manífestação, com culto

eeumêníco, programada para a manhã deste sábado,
fio canteiro de obras da Construtora Santa Catarina,
(I que não invalida, no entanto, o protesto.

cal apóia reurbanização da cidade

Prefeitura, Ivo Konell,
Jaraguá recebeu,' Cz$ ....
13.481.563,00 e em março
último Cz$ 33.771.868,00.
Tomando como referen
ciala OTN destes meses,
em anos distintos, para
acompanhar a inflação,
o município deveria ter
recebido, pelo menos mais,
Cz$ 27.131.000,00 no

,

mês passado, o que, jUE",
tífica a preocupação do

governo municipal, que
vê crescer o comprome
timento da receita com

a folha de pagamento,
impedindo, em conse

quência, os ínvestímen-
tos 110 setor público.

A Unidade Sanitária
da rua -Reínoldn Rau, ú.
'nica do Bstado' em Jare
guá do -Sul" -está desde
o dia 30 de março ' sob
intervenção, por deter.
míneíção da Secretaria
da Saúde, através do De
partamento

-

de Saúde
Pública. Com a demís-
,são do, Dr. Sebastião
Rezende, médico-chefe
da Unidade, a seu pró.
prio pedido, eflorarams
se os problemas que o

DSP já vinha acompa
nhando à distância e

em vísta do fato, 'foi no-
'meado ínterventor o ad.
mínístrador '_ sanitarista
Dr. Elson do Amaral Li.
ma, que Vinha de idên
tico trabalho em Araren
guá.

Segundo o interventor
. ao "Correio do Povo", a

medida inicial é realizar
um diagnóstico da situa.
ção, para, após, tomar as

medidas cabíveis para
sanear os problemas, que,
segundo informou, com

base :

em denúncias rec€.

bidas, estariam em setor
locàlízado, com profíssío
naís não cumprindo os

horários de trabalho con
tratados e, consequent€.
mente, prestando um

mau atendimento ao pt·.
, blico. A área médica.
pelo que' deixou trans.'

parecer; é onde resíds o
foco maior de problem'as,
haja vista que o horárío
não vem -sendo cumprido
a contento. No decorrer
da semana, houve enoon
tro com os proüssíonats,
para as explícaçõas _, de
vídas..

,O Dr. Elson do Ama.'
,ral' Lima disse que a U.
nidade Sanítãría tem ou.
tros problemas de ordem
estrutural e' funcional
para serem ' sanados.
Neste seu trabalho de
tempo fndetermfnad�, pre-:
tende, igualmente, reali
zar um diagnóstico de
'cada programa desenvol
vido, como vigilância se

nítárta, vígtläncta epídc-
miológica,. esquema de
vacinação,' serviço pIE:.
venfivo do câncer, situa.
,ção do atendimento arr
bulatortal .e realização 'de
exames de rotína.. De
possa de todas as infor
mações, o interventor
traçará as ,diretrizes de
ação, "nem que, para
tanto, tenhamos que tc
mar algumas medidas
antipátiças, mas temos
que garantir, em primei
ro lugar; que e populs
ção s.eja respéitada e

bem atendida, o que 6
um direito seu e um cÍe
ver do Estado", destr.
cou.

D. Afonso Niehues
, ,

· Bodas de Ouro Sacerdotal
A população católica de gero' - sc,' aos 23 de. a-: de 1.{,> Reitor do Pré-Se-.
Santa "Catarina, sentose gosto de ,1914, onde fez miná:ito, "São Joaquim",
tomada de grande ale- seus estudos primários. em São Ludgero.
gria com a passagem, no De 1927 a 19:)'4 fez, o De 1947 a 1959, o Pe .

dia 10 do corrente, dos ginásio, o Clássico e a Afonso exerceu ó : cargo
50 anos de 'ordenação filosofia no Seminário de Reitor do Seminário
sacerdotal do arcebispo de Azambuja Brus- ,Menor de Azambuja.
D, Afonso Niehues, pe- que. Em 1935· fez o 1.(.) No dia 8 de janeiro de
ríodo em que, pela dís- ano de teologia em São 1959, o

'

Mons. Afonso
semínação e a prática Leopoldc-Râ, de 1936 a er� nomeado pelo Papa
da religião conseguiu 1938 cursou a Pontifícia João X,XIII, Bispo .Coad
construir um ambienta Universidade Gregoriana, [utor de Lages, onde tre
de paz e de progresso na em Roma, fazendo o 2.9, balhou por quase 7 a.

terra catariIiense, derrr- 3. ó e 4.° ano de teologia, nos.

bando as muralhas da com licenciatura. Em
O ,CDL de Jaraguä do para a retirada dos ea- hostilidade e fazendo v�· 1939 obteve o diploma Em 30'. 12.65, tomava

Sul ratificou integral a. melôs das calçadas, que toriosos o amor e a ca- de Bacharel em Direito posse como Arcebispo
'p'.oio, ao projeto de reur- concorrem ile'galmente ridade. Canônico, também na Coadjutor de Floríané"
banização do centro" da com ö comércio estab€. Gregoriana. polis. Aos 18 de maio

, Cidade, proposto pelo lecido. Para assinalar o grato Foi ordenado presbítero' de ' 1967, com o ,taleci.
p'tefeito Durval Vasel, O presidente Bruno t evento realizar-s€.-i na em 16.04.38" na Capela mento' de Dom Joaquim
n� reumao ,mensal.de, Breithaupt reiterou a data acima mencionada, do Colégio Pio Latino Domingues de Oliveira,
�arço dos lojistas, pois nec:essidade do engaja- às 15h30 uma Missa em Americano, em Roma. Dom Afonso tornou.3e
considera imperativo o menta da classe no me· Ai:;:ão de Graças, no Gi- Em fevereiro de 1940, o Arcebispo Metropolitano
êmbelezamento e a mu- vimento

, que' objetiva a násio do Sesc, na Cap�. Pe. Afonso recebeu sua de Flori.anópolis, função
dânl�a 'do visuaL diante ampliação do espaço e- tal do Estado; la. nomeação. que ocupa até os dia$
,do crescimento 'e da E- sico do ,Hospital Jara· O ilustre sacerdote -' o Professor e prefeito de de hoje.
derança qu� vem asse. gua, haja vista 'que virá primeiro em dignidade disciplina no Seminário Pela passagem de fão
:m,.tildo no contexto ca. beneficiar toda a cole.' entre os bispos çle sua de Azambuja. Em 1943, .importante data para 'D:

t�rinense, 'O Clube desf..- tividade, indistintamen· circunscnçao eclesiást:. D. Joaquim designou o Afonso Niehues, OS éumio

Ja também uma. solução, te. ca, - nasceu em São LuC." Pe· Afonso para o carQo firimentos desta folha.

'�ONGRESSO IESTADUAL DE EDUCAÇÄO MUNICIPAL· CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLÄO ADUL·

,to,EM JARAGUA 00 SUL. EVENTOS' QUE PROJEfAM A CIDADE. RECEBA BEM OS VISITANTES.
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JOãO eMOftiaM .

MQda .nfanto·juv�nU p'ara r�alçar a

elegância de seus fUhos. Um carinho

especial ,para. o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

, .

J6ia, rel6glos, pulsélras, anéis, alianças,
,pr.tarJa, arUgos em ouro e tudo o mats para
pi'eleDtes Da

Reloioaria "
Ivenida

Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas na 9

Mamãe Coruja
Seus fUh(.)S merecem uma loja só para eles.

Loja Mamle Coruja o castelo de seu reizlnho e

.ua princes1nha. Enxovais para bebé, roupas In
ruto-Juvenls, .pertumes, bljouterlas, artigos pare
presentes.
Rua Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

r-Dr.- Valter· Germano Hebrens
CIRURGIÃO DENTffSTA

, ,

CRO-2446

Rua CeI. Procópio Gomes de Olrveíra, 184 _

Fone 72-0209 _ Jaregua do Sul

ABRIL
Mês' do 2° aniversário Seifert

- TROCA
_ TROCA de relógios. Promoção

de jóias em ouro e prata.

JÓiAS' RELÓGIOS
&' PRESENTES

Marechal Floriano Peixoto, n? 29 • Fone 72.1911

,A D V O G -A nOS

R. J� Pereira Oliveira
Lauro rereira Oli'veira

qvll _ Criminal _ Comercial Trabalhista

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

Jareguä do Sul.

Cal'inßqso
'" A ROUPA INFANTIL

Avenida' Getúlió Vargas, 97 I _ Jaragu� do Sul

artistas, comparecendo. ra :.15 .de abril, .ne Ar.
_ Até o meio da se- weg, 20h, jantar H dan«

mana, ' quinze cedelistas lçante. com cärdáplo fes.
Ja haviam confirmado tivo. Os cartões, limi.
participação no 221? Con- tados, custam Cz$ .....
gresso Estadual Lojista, 750,00, a venda na APAE
marcado para o período ou com a diretoria. ,A
de 21 a 23 de abril, em .anímação serä do Musi.
Chapecó.

'

Järaguá vai cal Arco Iris. Apóie a

prestígíar o presidente promoçãol ,

da FDL, Udo Wagner. - ,Dia 16, pr�xlmo, se-

_A diretoria da Koltl-", râ inaugurado o salio da
bach S. A. convtdandó Gruta N. Sra. de',', Lour.
colunista e esposa para des, do Rio"Molha.· Slo
o jantar dançante em ho- 750m2 de ,âr�' construi.
menagem a 'funcionádos ,da, dos quais 190m2 de
com maís de dez anos na pista de dança., Amplo
empresa. Será hoje, às estacionamento. 'Música'
19h, no Baependí, com CiÍlturões de Prata. Con:
apresentação do Conjun- vida-se à Pi,uticlpaçlo.
to Vela Aberta. - A revista da' Asse.

- Casamentos; Hoje, cíação Brasileira de DIS-
na Matriz, 17h15 _' Laér- tribuidores Volkswagen,

.
cio Fodi/Aldinéia Hane- de 'fevereiro, destaca a
mann e 18h � Adilson conquista ,dó Concurso
Sbardelattí/Kátía Verbi- de Vit:tine da Menegotti
nenn. Na Barra, às 17h30 Veículos, idealizado pelo
_ Ordino Raasch/Erondí- CDLo Mauro Koch " está
na de Souza e às 18h _ muito feliz pela divulga.
Alcides Hencke/Noêmla ção.
Fi scher. '_ A Metalúrglça Ikwia

'

_ Jaraguâ do Sul mar- no Menegotti realizou
cará presença, de 22 a: esta semana, -no Baepen.
24 próximos', na Bxpo-

"

di, a Convenção
'

Nado
ville, do 89 Salão de nal de Vendas, que reu

Arte em Porcelana _ Ex·
'"
níu os representantes de

po Nacional, promoção todo o Pais.' Na. frente
da ACAPO. Centenas' de dos trabalhos o .empre-
trabalhos belissimos se· särío SchUnke.

'

,

rão apresentados ao pÚÍl _ Pessoal
, amigo da

, blíco.
_-, -

Malwee inaugurou C1r:-

-:- ..� .A!'A!l!,_���,�u P?:· tem, a lanchonete junto
ao Ginásio de Espertas
Wolfgang Weege.

'

Após
aconteceu' a abertura da
I Copa Malwee de Futc-
bOI de Salão.

'

,

- Vereador Ernesto, Fe
lipe Blunk, com assmatu
ras de 206 jovens, está

.

sol1cltando a ' construção
de pistas de bldcross e
de skate,' para o sadio
lazer' da Juventude cc
rupaense.
- O Secretariado de

Emaús, .realíza "neste s�.
bado, um encontro de
cantoras de Emaús,

. quando serão revistas as
.---.__---------------.............;,_...,--------� músicas que sel'ã,o toca.

das durante os cursos de
Emaús.

'

_ Foi aberta em São
Joaquim, á Festa Nade-',
nal da Maçã" pára onde,
soubemos, ,muiJos jimi·
guaenses' programaram
passeio. Termína no pró
ximo finaklé�3elnana.

.Cente & Informações
Que festa!. De pa

rabéns OF abebeanos ja.,
raguaenses, pela primo.
rosa organização propor. .

clonada durante a 19a.
JECA, encerrada sába
do à noite, em grande
estilo, no C. A. Baepen
di. O sucesso foi total
e os elogios unammes

de todas as associações
e atletas participantes.
Valeu! .

_ As Malhas Malwee
,

doarão todos os tra.jes ti.
picos para o Grupo Fol
clórico Germânico de
Jaraguá do Sul, cuja es-

tréia está marcada para
julho, durante a Sema·
na de Jaraguá. Ao todo,
são 13 pares integrantes
do Grupo.

_ O Coral da SCAR
fará no dia 21 de abril;
às 9h, no C. A. Baepen
'di, a sua primeira apre
sentação oficial de 88 .

Será por ocasião da c..

bértura do 59 Congresso
Estadual de Educação
Municipal, a convite da
SE'CET.

_ Silker, o mágico [a
raguaense que vem pro
jetando a cidade, fará
neste domingo, às 15h30,
no pavilhão do Agrope-

I, cuário, um grande show,
com 42 números de me

,gia, palhaços e duplas
sertanejas. Apóie nossos

"
.�

Garota 'Marisol 88 ".;

,

e na

A S.E.R. Marisol promoverá no' dia 16
, ,de abril, na sua sede, o Concurso Garota Ma

risol/88, concorrendo quinze candidatas de to

das as unidades fabris da empresa. O desttle
em trajes social; passeio e maiô iniciará às

21 'horas, havendo também a apresentação dos
últimos lançamentos da moda Críatíva outono
inverno 88. No concurso, o júri observará nas

candidatas a beleza, simpatia e elegância, num

conjunto de valorização ,e promoção da mu

lher. O lUusical Arco Iris será o responsável
pela música do evento.'

Tudo a preço de fábrica

Móveis

Barão dó Rio Brancõ,'safa 4
FONE: 12 ..2607� ",;' :

Rua Barão do Rio' Branco, 72 __

'

rIme' 72:U87
'
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"0'" Le�slaÜvo Munici
p'al aprÇ>vqu, .�sta' sema
na, ,

o �ncammhamento
tlé ofício' proposto pelo
vex:eador Errol Kretzer.
sotfcitando o cumprimen
to .dos dtsposíttvos con

tidos Resolução 635/84,
dó

"

Conselho de Trãnsi
t9;, que disciplinam a im

plantai;:ão de ondulações
tränsve:rsais (�ombadas)
äii' 'vias públicas do perí
lhetro urbano. Em indí

tétção, o 'edil .solícítou a

{ti)cá' 'de Iámpadas queí
tiilidàs :

na ponte pêncíl
dá Ilha da. Figueira e,
tàfubém, a .írrígação das

.tUa_$ na' localidade de

CIDferência do'
Ilta,ract' em julho

'Nos días 15, 16 e 17
-de', Julho, o'Rotareet Club
<dê 'Jaraguá: do Sul será
g anfitrião da XVII Con
.,fet�ricia Distrital de Ro
'täracts Club do Distrito
�5, evento que reunirá
grande número 'de ja
v-ens. A, Coníerêncía,
<tue fechará com chave
'd'e ouro o período de

tlovf:!rnadoria do Dr,

Mçulo Sousa, grande in';
centívador do acontec>
mente, tem como obje
ti-iro a troca de idéias e

experiências, haja vista
,bue o Rotareet sendo um

'clube de formação de
Hderes através do auxí
Udl à comunidade, neces

sfradä disto para o seu
;f6rtalecimento;

" Os rötaractiénos [ara-
, guaenses esperam que a

Comunidade dê o respal
do' necessário, "pois te·
'Íl!los, certeza que os resul.
tados' "serão de grande
vaüa. para nossa cidade",
rêSsalta Hélcio Chiodi-
ur.

Três Rios do Norte-
Luiz Zonta pediu

.

a

'Telesc solução para o

congestionamento das
linhas telefônicas no mu

nicípio, que tem ator
mentado os usuários e,

ainda. a implantação de
abrigos nas principais
paradas de ônibus,

,

para
proteger os passageiros '

das intempéries, Marino
Lenzi reivindicou a íns
talação de 13 lâmpadas
na rua Adolfo Tribess e

COURElO· -DO POVO
'_"'-�---,------

- -PÄGINA:_Jf3

lombada na rua Antônio
Carlos Ferreira, próximo
da Casa Comercial Ni
cocelli. Moção de Errol
Kretzer foi aprovada, pa.
rabenizando a AABB de

Jaragué do Sul pelo suo

cesso da 19a. JECA.

o vereador-presidente
Orival Vegini, estranhou
que há cinco meses a

Prefeitura não vem maís
remetendo à' Câmara,
junto com os balancetes,

508 já usufruem do passe do idoso
Todas as mil famílias,

cadestradas por 17
'

entí
dades, já estão aptas a

íntegrar-ce ao Programa
do Leite, da Secretaria
Especial de Ação Comu
nitária,

,

em sua primeira
etapa. Hoje, são atendi
das 850 famílias com um

litro diário de leite e a'

partir de maio a cota se·

rá completada, segundo
informações da Divisão
de Assistência Social
da Prefeitura, Esta dívi
são,

,

também, realiza o

cadastramento dos ido
sos para a obtenção do

.

passe, o que lhes dão a

gratuidade no transpor
te dentro do munící-
pio.
Atualmente 508 idosos

já se beneficiam do pas
se, Para se habilitar, a

pessoa deve ter maís de
65 anos de idade, renda
até no máximo 3 salá
fios mínimos, carteira de
identidade e talão da luz
ou da água,' para com

proyação do endereço.
O atendimento na Divi
são de Assistência é sc

mente às quintas e sex

tas-feiras.

,

A redido
Moradores da rua 355,

-

segunda à esquer
da após, o Posto Marcolla, .próxírna da

�
Igreja

São Judas, reclamam que desde 1987 vem pe
dindo .a Prefeitura e à Celesc, a colocação de

energia elétrica, numa, e�tens�o .estímada em

100 metros e que até a presente data não tc

ram atendidos. Informam os moradores que
após 'um abaixo-assinado conseguiram três Po.s·
tes, porém, permanecem deit,a�os. a espera da

colocação, São cinco as residências sem ener

gia elétrica e outras
'

c�sas não estão sen?-o
construídas justamente pela Ialta de energia,
que tem impedido o uso de eletrodomésticos e

outros aparelhos já adquiridos, que agora cor

rem o risco de serem danificados pela' falta
de uso .

Eles pedem providências e uma solução
rápida ao problema.

as' cópias dos empenhos
e apresentou um abaixo
assinado dos motoristas
dos caminhões basculan
tes da municipalidade! re

clamando o excesso de
serviços particulares e·

xecutados pelo Executi·
vo Municipal, fora e

dentro do horário de ex.

pedíente , Vegíni consí
derou uni déscàso e Uóo

ma falta de
-

vergonhá,
énquanto os vereadofeä
e por consequência' às'
comunidades que repte.
sentam ' são discrimina.
das.

J S vai sediar Elclltrl FHatélico
o Clube Filatélico e

Numismático de Jaraguá
do Sul, fundado em se

tembro do ano passado,
vai sediar no dia 24 de
abril, em dependêncías
do C. A. Baepen.di, o

869 Encontro de Pílate
'listas e Numismatas de
Santa Catarina, ocasião
em que será efetuada
uma mostra filatélica de
coleções já premiadas
em exposições nàcíohaís,
além de moedas e cédu-

las'.
Para o presidente, do

Clube Filatélico, Roberto
João Eíssler, o Encontro,
s'erá aberto à comunída
de e representará, uma

oportunidade a filatelis
tas e numismatas que
queiram íníeíer -ou atua
lizar suas coleções,. uma
yez que será propícia
da a troca ou compra de
selos e moedas. A Secet
e a Fefinusc estão apoio
ando o acontecimento.

A família enlutada ,de,

MELÄNIA NOROsCHNY MEY

ainda profundamente consternada com o
seu falecimento (a 31 de março de 1988), agra»
dece a solidariedade e atenção de todos os pa
rentes, amigos e' vizinhos" bem como aOJPa.
dre Osnildo pelo seu ofício e palavras de con
íorto , Em especial agradece ao Dr.. João Bi.
ron, , equipe médíca e de 'enfermegem do Hos
pital Erasto Gaertner (de Curitiba), e ao estí
mado amigo Dr. Fernando Arthur Springmann,
pela sua particular atenção e carinho, bem cc
mo ao corpo de enfermagem do Hospital São
José e, enfim, a todos que díreta ou indireta.
mente auxiliaram com sua amável colaboração
e atenção e aos que compareceram à missa em

intenção de sua alma.

Jaraguá do Sul, 09 de abril de 1988'
---�--�.....,---,.,--------�_._-� -

ALMA KREISS BA�TEt MODROCK

falecida. dia 30 de março, aos 81 anos, 2
meses e 15 dias de idade, deixando filho, nora,
fil�a,

,

genro, 8 netos, 2 bisnetos, 9 cunhadas
e 4 cunhados, sensíbtlízada e ainda .constema
da '

com a perda sofrida, de público externa
seus melhores agradecimentos aos parentes e

amigos, aos que enviaram flores, coroas e ma

nífesteções de pesar, ou acompanharem as .CE·

rimónias de encomendação e sepultamento "
da

quele ente querido.
Um agradecimento" especialíssimo é dírí

gido â Sra. Elvira W. Haffermann pela ' SlW
integral dedicação dada a falecida, ao Dr.
Luis Carlos Bonilaurí e ao Pastor Guenther
Rueckert, pela assistência médica e' espiritual.
No ensejo, c�mvida p�ra o Culto a' realizar.se
no dia 10 de abril (domingo), ,às - 8h30min, na

Igreja E",angélica Lut�tiJ}a.centro.
Jaraguá do Stil, ·Oft 'de abril de 1988

de

�ç:lng,_sl.i,.ßaßlenlos lele.lônicls e lImbadas irrellilares na Câllara,:�.� .
.

.

t lota

Notat de

-Agradecimento

A Família 'enlutada de

Agradecimento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'PÁGINA .0-1

Fazem anos 'hoje: 09
�

Sr. Arvberto LéoBartus
check, . Sra. Alice Avroso
Schwartz, Sr. Elói .Zu«
mach, Sra. Kathía Härst
Casas em Blumenau.Jú
lio S�heuer, César Luiz
Schiochet, Diani Maria
Ziemann, Marli M. Nu
nes, Elisabeth Tietz, Jai
me Sidnei Giélow, 'Silva.
na Schmitz

Dia tü de Abril
Sr. Nélson Tarnawski,

Dítmar Volkmann, 'Sr. Jaí
ro de Barros (Blumenau) ,

Sr. Rolf Brandenburg. Sr.
Lauro Voltoliní (Curitiba)
Sra. Maura Dirce Masca.
renhas Schmidt (Curitiba),
Sra. Lina Prestini Tomelln,
Sra. Matilde Zapella Pa.
vanello, Sr. Mário Gie
land; Sra. Hilda Gross",
kop'!, em Joinville,

Dia 11 de Abril
Sr. Hilário Baratto,. Sr.

Edgar Schmitt, Sr. Anto·"
nío Purlaní, Sra. Romilda
Píccolí Pereira, Sr. Fritz
Meier, Srta .. Milene ris.
cher Martins, Deisy BaI·
lock e Sandro, filho Er
naldo e Ilena Bartel

Dia 12 de Abril
,

Sr. Egon Trapp, Sr. Re·
nato da Costa, Sra. Alona
Bosshammer, Sr. Adolar
'Henn, Sra. Leonor Stul.
zer Grosspopf, DennY
Cristhvan Schwartz

Dia 13 de Abril
Sra .. Rosilene Leier, Sra.

Erica Rossio, si.. Norber.
to Rowe, Sra. Judith L.
Reinhardt, Sra. Olga
Wackerhagen, Sr. João Li.
nhares Medeiros (Jlle),
Srta. Salete Inês Bona.
mIm, Olivia Pirmann,
Zuleica Cenira Schramm� ,

Dia 14 de Abrll
Sr. Paulo Wunderlich,

Sra. Nair Ayroso Lesco.
wicz, Sr. Ary Buchmann,
Sra. Ida esposa de Ricar..
do Buerger, Sr: José An.
tonio Campos, Sr. Tibé·
rio Carlini, Marilde Buzzi.

Dia 15 de Abril
Sr.' Ludgero Francisco

Tepassé, Sra. Jorgetta
Mattar,

.

Sr. José Koch,
Sra. MaFina poster Spe.
zia, Erondina M. da Silva,
Sr. Angelo Bolomini, Mar.
li Maria Morbis.

Proel,alDas de Casamenlos
MARGOT"ADBUA ORUBBA LBHMANN, Oficial do Rte

gístro Civil do 19 Diatrito da Comarca. de Jaraguá do Sul, &
tado de Santa Catarina, Brasil, faz �� que co�parec.eram em

Cartório exibindo os documentos extildos pela leí, a tun de se
habilitarem J)&l'a casar. OI ae.KUÍDteI: "

,

Êdital 16.005 de 28.03.88 gia Hille., Ela, brasileira,
José Andrich e Silvia solteira, do lar, natural
Silvera Scaburí de Medianeira, Paraná,
Ele, brasileiro, solteio, domícílíada e residente
mecamco, natural de na Rua Francisco Hrusch
Massaranduba.: neste Es· ka, 264, nesta cidade, Ii.
'tado, domiciliada e resí- lha de Aloísio May e E�
dente na Rua Euzebio va Schon May.
Depov, 107 em Vila Nova, Edital 16.009 de 29.03.88
rieste distrito, filho de Da. Márcio Cfiíodíní e Alber
nuzío Andrich e Amélia tína . Maria Freiberger
Altíní, Ela, brasileira, Ele, brasileiro, solteiro,
'solteira, do lar, natural de comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domící- Jaraguá do Sul, domicilí
liada e residente na Rua ado e residente na Rua
Euzébio Depov, 107 em Walter Marquardt, 388,
Vila Nova, neste distrito, nesta cidade, filho de A.
filha de Januario Scaburi delin., Chiodini e Hilda
e Dolores Scaburí, Junkss Chíodíni. Ela bra
Edital 16.006 de 29.03.88 sileira solteira, auxiliar
Ademir Antonio Rabóck de escritório, natural de
e Vanuza Aparecida Ra- Jaraguá do Sul, domioiii.·
mos . da e residente lia Rua
Ele, brasileiro, solteiro, Fedinando Pradi, 358,
motorista, natural de Ja. nesta cidade, filha de Bei.
raguá do Sul, domiciliado rrardíno Freiberger e HE.
e residente na Rua Carlos da Reinhold . Freiberger.
Nielz, 154, nesta cidade,' Edital 16.010 de 30.0:)'.88
filho .de Angelo Rabock e Orlando Kupas e Leonir
Deodete Felippi Rabock, Junkes
Ela brasileira, solteira, Ele, brasileiro, ,solteiro,
auxiliar de escritório, ne- comerciarto, natural de
tural de Rio dos Bugres. Massaranduba, n e s t e

Ituporanga, neste .Estado, Estado, domiciliado e re
domiciliada e residente sídents na Rua Francisco
na Rua Ana Karsten, nes- Zacharias Lenzí, 556, ner
ta cidade, filha de Jayme ta cidade, filho de Her.
Ramos e Maria Lopes bert Kupas e Agatá Neu.'
Ramos. mann Kupas. ,ElIa, brasi
Edital 16.007 de 29.03.88 leira, solteira, costureira,
Clóvis 'Luiz Plebanl e Te. natural de 'Luis Alves,
reziriha Àparecida Ma· neste Estado, domiciliada
nerich e residente ne Rua Fan
Ele, brasileiro, solteiro, cisco Zacharias Lenzi, 556
mecanico, natural de Ja· nesta cidade, filha de Ivo
raguá do Sul, domiciliado Junkes e Rosalia Marce
e residente na Rua Fred€. lino Junkes.
rico Curt Vasel, 546, nes· Edital 16.011 de 30.03.88
ta cidade, filho de' Mar. Cópia recebida do Car�é�
cos Plebani e Tere. riö de Massaranduba, neE.
zinha D i r c e Nair te Estado ,

Plebani. Ela, brasileira, Pedro Amâncio Ranghetti
solteira, auxiliar de escri. e Roselí Morbis
tório nàturi3.l de Blumenau, Ele, brasileiro,

.

solteiro,neste
-

Estado, domiciliada comerciante, natural de'
e residente na Rua FI€- Luís Alves, neste Estado,
derico Curt Alberto Vasel, domiciliado e residente em
546, nesta cidade, filha de ,Massaranduba, neste E'f•.
Miguel Manerich e Inez tado, filho de Antonio
Manerich.

.

Ranghetti e Vanda Tironi
Fdital 16.908 de 29.03.88 Ràngheti. Ela. brasileira"
Nilton Hille e Anita May solteira, auxiliar de escri.
Ele, brasileiro, solteiro, tório natural de Massaran.
industriário, natural de duba, neste Estado, domi.
Pomerode, neste Estado ciliada e' re�idente nesta
domiciliado e residen�� cidade, filha de Affonso
na :Rua Francisco Hrusch. Morbis e Maria Mörbis .

ka 264, nesta cidade, filho Edital 16.012 de 30.03.88
de Adolfo Bille e Proper. Luiz Bento e Léa Mas·

.- NASCIMENTOS,
.'_

..

Dia 21' de Março
Giovani, filho Darcízlo

(Alice) Ropelato: Miche
le filha Pedro (Loirita),

Gatscher

Dia 22 de Março
Anderson, filho Bdézio

(Rosana) Souza; Werner,
filho Werner ' (Laurmda)
Pereira

,

Dia 23 .de Março
Solange, filha Valdir'

(Maria de Lurdes) Wos
níack; Rangel, filho Má
rio (Rosecléía; Ferreira;
Fernanda Letícia, filha
Afonso (Rosemar) Berns

Dia 24 de Marçp
James, filho Fernando

(Edilene) Bastos; Wílhian
Tiago, filho Heriberto
(Carmelita) Schulz; Re
nan, 'filho Vaso (Denize
Maria Junkes) Schadeck

Dia 25 de Março .

., Leonardo, filho José
(Rosa) Arnecke; Patricia,

,

filha Eleio (Dalva] Largu
ra; Leandro, filho Alaor
(Margarida) Pellin; Wel.
lington, lfilho Mariano
(Maria Aparecida) Mo.
quatt
Dia 21· de Março
Murilo, filho Ivo (Lia.

mar) Iiormigari; . Pabiam,
filho Nilton '(Irací) Ra.
duenz

Dia 28.de Março
Jceaste, filha Luiz (Mar.

li) Hansch; Giõvani, filho
Giovani (Anelir) Mello
Alessandra, filhaMoacir
(Darei) Hornburg: Diego,
filho Luiz (Roseli) Tomaz:
Cristiana, 'filha Pedro (Ben
ta) DaJprá
Dia 29 de Março
William, filho Ismael

(Clarice) Capraro
Dia 30 de Março
Jessica, filha .Osvaldo

(Maiià) Lair Becker; An·
driéli, filha :Clenio (San.
tina) Emília

Dia 31 de Março
Thays, filha Adilson,

-('T'érezinha) de Amorim

Dia O 1 de·Abril
Gabrilele, filha Galdi.

no (Maria) PiaD-ezzer
Dia 02 de AbrU
Joyce, filha Wilson (Clc.

rice) Suhr
Dia 03 de Abril
Fabiano, filho' Paulo

(Nelsi) Czelusriiàki; Da.
. niel, filho Pedro (Fátima)
Rech; Daiane, fÜha All.
berto (Leodete) Oldenburg

sanelro
Ele, 'brasíleíro., solteiro,
"operário, natur'jll de la.
raguá do. Sul, domicilia
do e residente em Nereu
Ramos, .neste distrito, fi:
lho de Pedro -Bento e Ana
Tischenski. Ela, brasüeí-

.

ra, solteira, do lar, mitu.
ral de Canoínhas, neste
'Estado, domiciliada e re

sidente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de José
Massaneiro e Tereza Mas
saneire _

/

Edital 16.013 de 04.04.88
Gustavo Carlos Hass ê

ValmlrJ.a . Hansen
Ele, . brasileiro, . soltetro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

.

residente em Rio da Lu II,
. neste distrito, 'filho de Ru·
fino Hass e Elvira' Hass.
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural ,dê ,Jae
raguá do Sul, domicilia
da e residente em Rio da
Luz II, neste dístríto, fi-.
lha de Haroldo Hansen e

Lucinda ·Martins Hansen.
Edital 16.014 'de' e4�04.88
Ademir Pereira 1108 San
tos e'Marta Joanlta Wln
t'rtch
Ele, brasileiro,' solteiro,
marceneiro, natural de
Apíúna, neste Estado, de
mícilíado e residente na

Rua Itapocuziriho, nesta
cidade, filho de 'Pedro Pe
reira dos Santos e Leono
ra Odeli dos Santos. Ela,
brasileira, solteira, ín
dustriária, natural de Ja
raguá do I Sul, domicílía•.
da �: residente em Três
Rios do Norte, neste
distrito, filha -de Leepol
do Wintrícb ,e Terezi·
ríha Pereira Wmtrích.
Editàl ";16.015 de 04.G4.88
,Lauro Wenceslau Rückl
eInrita Iract. Völgt
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro-mecânico, natu
ral de Rio' Negrinho, nes
te Estado, domiciliado .

e

residente Rua 326; nO . '. .

'1.369, em Jaraguã.�squer.
dOi neste distrito, filho de
Jorge Rückl e Rosa Rückl,
Ela, brasileira, solteira,_
cabeleireira, natural de
São

-

Bento do Sul, neste
Estado, domiciliada e' re

sidente na: Rua Presidénte,
Costa e Silva, 56 em Vila
Lenzi, nesta cidade,' filha.

'

de Theodoro. ; Voigt' e

Claudina Wally, Volgt.
E para que elleave

,

••

ccinbedmento . de too.."
mandel passar «) presea"
Edital, que ser4,publicado
pela imprensa em Cart6-
rIo. onde será afixado du·
rante 15 dias.

Despa.chaole L�Cit
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MEUlOR
EM ATENDIMENTO.

.

. .

.

�
,

FUNCIONA JUNTO A ÁUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26 � FONES: 72-1261
"

;

72�2018' AGORA TAMB'bM EM FRENTE AO FORUM.
....,;..;..,...;._..;__:;..� ;1

.. .;..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R�LATÓRIO

'.

, l
, j,

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às· disp osícões Legais e. Estatutárias, subm
etemos à apreciação de V. Sas., o Balanço' Patrimonial e Demonstra.'
ções Fínanceíras, reíerentes ao ex ercício social' encerrado em 31 de
dezembro de 1987. Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores A•

.

cionistas, para' quaisquer esclarecímentos necessários.
.

. ; l-
" .... �. ir
110 �. .-

,

\. "

,t., .... J. ,�

Jaraguá do Sul (sq, 30 de março de 1988 ,

URIO U'I1ECH NELSON EICHSTAEDT
Dir�tor Com�rcial Diretor Financeiro

,---

r,

HEINZ BARTEL'DELTRAUT BAUER GUMZ

·tetor� President� Drretor Admínístratívo

l1.i�:.�981
5.814,040

.

I1.058.179

I414.406"
1.869.542 I

- i
693.105' ,

561.670 '

608.856

BALAN ÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 'EM. 31 DE ,DEZEMBRO DE 1987

1987
58.076.388
30.175.168
4.:-''72.783
10.242.793
5.0:-'ü.000
249.651

4,676.206
1.192.132
2.137.565

19.888
19.888

162.640.911
22.050.000
13.915.124
72.002.859
1,972.265
5.921.582
5.927.582
60.688.211
60.688.211

220.737.193

1981
110.388.864
2.0.121.511

71.836
.

1.006.112
19..043.623
90.261.293
21.056.906

. (1.034.755)'
7.110.91'1

14.069.114
13.519.174

1986
22.122.844
4.428.209

35.365
788,560

3.604.284
11.694.635
2.178.026
(123.031)
439.408

2.:)21.705
.

338.i47

PASSIVO
CIRCULANTE

IVO
..

RCULANTE,
P9nlbllldades .

.

ens Numerários·
�pôsitos' Bancános à' Vista
plícações Mercado Aberto
eítos Realizáveis
upHcatas a Receber

:....) Previsão p/Deved, Duvidosos
'beques a Receber

. toques
díantamentos a Fornecedores
díantarnentos p/AumeIito 'de Ca.

�lal outras empr�sas
.

pllcações Financeiras 'a Prazo
utros Créditos
espesas Pagas' Àntedpadamente
UZkVEL A 'LONGO "PRAZO

'ncentívos Físcaís-Opções
mpr, .Compúlsórío Eletrobrás

·

mpr,' Comp. Conib/Veículos
RMA,NaNTE
nvestímentos
Imobilizados
-) Depreciações Acumuladas
TAL DO"ATJVO .

,

'_ � � • -, .'.. i·" ,. '::'_}

'� .. ;._�:.:i'i ,_

Fornecedores
.

Salários e _Encargos a Pagar
Provisão' plImposto de Renda
Obríge'ções Tributárias
Instituições Financeiras
Fretes a Pagar.
Dividendos a Pagar
Outras Obrigações a Pagar

EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Diretores e Acionistas

PATRIMÖNIO UQUIDO
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Cor. Mon. Capital
Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva de Lucros
Reserva Legal
Lucros Acumulados
Lucros Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

33.348.842 .

11.025.000
1Ó;211.419 .

'9.705.083
505.7:)'6

1.114.691
11.114,697 '

10.991!126
10.997.726
44.369.340

200.000
11.051.059

.

1-.191.941
.

97.380
1.095.109
447.903-
614.794

2.412
21.151.381
4.504.726
28.812.527

I (12.165.866)
44.369.340

34.521.359 ,

425.681
598.897

3.446.681
191.92Q

2�985.042
269.725

106.901.642
.

2{),871.779
143.414.239
(57.384.376)
220.737.19:)

LUCROS ACUMULADOS
1981

10,997.726
(813.581)
(944.697)

.t, ,

:)'2.715.223

.� .' 20.974,391

'.'

DEMONSTRAÇÃO' DE
"-_ .�.!

Saldo no início do exercício
Parcela de Lucro Incorp, ao Cap.
Gratificação à Diretoria

.

Correção. Monetária
. '

LUCTO do Exercício

Proposta da Administração de
Destinação de Lucros:
Reserva Legal
Dividendos

Saldo no Final' do Exercício

1986
4.336,131

.

(356.185)
(153.224)

,13.724.080
4,:Zl9.p25

1986
96.582.163
(7.904;787)
88.677.376
(72.786.655)
15.890.721
(3.515.489)
(6.930.555)

. (2.197.771)
(272.320)
1(340.431)
6.165.588
12.315.232
t.457.989

(1.809.361)
(5.203.330)
6.760.5:)0
(2.540.905)
4.219.625

0,38

1986

· DEMQN�T. DO RESULTADO
CEITA: OPEitACIONAl BRUTA
eduções de gendas

.

CElTA OP'E)RAC. LIQUIDA _

(-) .

ç�to dos vP,�OqV.tç>!i yendidos
CRO O�FRACIONAL' 'BRUTO
-i De�pe�ás 6p�râ�iônhis

.

,Despesàs com" Vendas'
,

Despesas Admíriistratívas
Desp'esas ,Financeiras' •

. Outras Despesas Operacionais
ma'is) Receitas Financeiras .

\

ÇRo OPERACIONAL ÚQUID0
eceítas não Opéracíonaís

.

'
.

espesas não Operacionais.
-orrecäo Monetária dó' Balanço
C�O .ANTES DO IMP'. DE RÉNDA
(_) Provisão para Imp, de Renda'
CRO LIQUIDö DO ExERCICIO
CRQ LIQUIDO POR AÇÃO

1981
355,391.939
(22.829.3:)1 )

.

332.562,608
(271.891.056)
60.671.550
9.128.181

(21.870.3�5)
(16.178.737)

.

(1.710.356)
(1.272,014)
50.159.613

. 69,799.7:;'1
4.448.152
(5.538.188)

(33.822.946)
34.886.749
(í3.912.358)
20.974.391

0,95

(1,04'8.'119) (21,0;981)
(1.192.132) (561.:670)
60.688.211 10.997.726,

APLlCAÇOES DE RECURSo'S
1981' 1986

61.840.183 13.800.523
20.974.391 \ 4.219,625

_.-'

DEl\'IONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E

ORIGEM DE RECURSOS
Resultado do Exercício

. Desp. que não afetam o Circulante:
Depreciações

.

Correção Monetária do Balanço
Aumento (Redução) do Exigível
a Longo Prazo
Baixa de Bens e Dir. do Perman.
Constituição de Reserv. de Cap.

APLlCAÇOES DEI RECURSOS
Gratificações à Diretoria
Dividendos Distribuídos
Dividendos Propostos

.

Aquisições do Permanente
Aumento do Realiz. a Longo Prazo
Aumento do Cap. Circulante

6.182,319 2.083,919
;)'3.822.946 5.203.300

19,888 (19.657)
6.823.765 1.885,806)
417.414 477.485

67 :222.,953 18.800.578
'f 153,224
'T 944.697 189.449

1.192.132 561.670
21.524.416 6.587.475
2,351.518 748,510

41.210.130 5,560.230

"

1981,

. ()NST. no C:AP�'CIRCULANTE
.:V� CIRCULANTE .

"
. "

.

o'Início do1E){te"tcíci� "'. '�; -.
':

·
e' Finàl dó' Ex'ercícib'

'

Vahação ..

-, . "

SSIVO CIRCULANTE
'

No Início do Exerdci(j:' -

No 'P' 1
.

;

lUa do Exercício .

VélfiélrÇão
PITAL CIRCULAMT�E LIQUIDO

�----------------------�

9.990.310
22,122.844
12.1 :-'2.534

22.122.844
'>.

1 t0.388.864
88.266.020

4.448.214
11.020.498
6.572.284
5,560.250'

11.020.498
58.016.388
47.055.890
41.210.130

Jaraguá do Sul (sq, 30, de março de 1988
Heínz Bartel Nelson. ,Eichstaedt Heínz Bartel

Téc. Cont, CRC/SC 8181
, CPF· 103.941.50r.10

.Edeltra�t Bauer Gumz
Dh;etoi'a Pf'esidente' . -

CPF 066.570.959..53 .

, Lirio Utech ,

Diretor Comercial
CPF 291.3:;9.04S-37

, .

Diretor Fínanceíro
CPF 153.865.629�91

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

Diretor Administrativo
CPF 103.941.509.10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Balanço Patrimonial dos

Comércío e Indústria , Breil�au.pl, S.A.
Séd�: Av- Getülio Vargas, 268 �. Jaraguá do Sul _ se CGC.MF n.s 84,429.810/0001-58
FILIAIS: JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM SÃO BENTO DO SUL

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legaís e estatutárias, temos a satisfação de apresentar a V. Sas., o Balanço Patrimonial e

Demonstrações Financeiras, juntamente com as Notas Ex:p�icativas e o Parecer dös Auditores lndependentes, relativas ao exercício
cerrado em 31 de dezembro de 1981. Colocamo-nos ao inteiro dís por de V. Sas., para prestar as informações que julgarem nece
rias- A Diretoria.

. ,

Exercidos Sociais Encerrados
31.12.87 30.06.81

(em uníd.: de (em unido de

cruzados) cruzados)

Demonstração de Resultado dos Exercidos Sociais Encenados
.

01.01.81 01.01.86
31.12.81 30.06.81

832.484.415 557.125.380
153.191.699 102.913.282
678:692.716 454,212,098

ATIVO

·",CIRCULANTE:.
Caixa e Bancos o o o •••

o Aplícações Financeíres . o •• o • o �,

· Clientes .. � .... o· ••••• .", � ,I • t" ••••

o Estoques o o o •• " o o o o o o • o ••••••=- •

Adiantamentos o. " • o • o ••••••••••

· Impostos a Recuperar '.' .

· Outros Créditos ......•'. �
o

·

.

Despesas do Exercício Seguinte .

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
· Aplíc, em Incentivos Fiscais o.· o

· Outros Valores 0 •••••• o o ••••••••

PERMANENTE
· Investimentos ...... '," � ......

"

· Imobilizado . o o .•••••••• o. ' ••••••

TOT'AL DO' ATIVO ..•........••

PASSIVO
CIllCULANTE

-

'. Fornecedores .

· Instituições Pínanceiras .

Obngeções Sociais .......•.....

Obrigações Tributárias .: .

Provisão para Imposto de Renda
Dividendos Propostos <'

Gratificações a Empregados .

· Outras . Obrigações .- ..

PATRIMONIO LtQUIDO
Capital Social : : ..•

· Reservas de Capital ; .-

· Reservas de Lucros' .. ,
.

· Lucros Acumulados � .

'TOTAL DO PASSIVO ..

. '.

- I

R,ECEITA OPERACIONAL BRUTA
· Deduções da, Receita Bruta .

RECEITA OPERAC. LIQUIDA .

· Custo das Mercadorias Vendidas
e . dos Serviços Prestados ......•

RESULTADO OPERAG. Bl{UTO .,

· Despesas Operacionais ........•

·

Admínístratívas .. , ., .........•.
Com Vendas .

Receitas (_) Despesas Financeiras

Depreciações e Amortizações ....

Ajuste 'do Programa de Estabílí
zação Econômica _ DL. 2335/87 .

RESULrrAlDO
.

OPERAC. L1QUIDO
· Resultado não Operacional ....•
· Correção Monetária do Balanço .'

RESULT. ANTES DO IMP., DE R. e

·

.

Provisão para. Imp. de Renda ..

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERC.
· Resultadp por Ação .... , ..... .'.

Demonstração dos Lucros Acumula dos

rados.

SALDO NO INÍCIO DO EXERC. .

· Aumento do, Capital Social •....

· Transf. pl Imposto de Renda ."

· Correção Monetária. do
.

Balanço '.
.

. Lucro Liquido do Exercício ....

Destinação Proposta:
·

. Reserva Legal ,' T•••••

· Dividendos' .

SALDO. NO' pINhL' DG Ex,EiRC ..

399.358.159
'

7.728.509
4.200.000

125.743.250
251.820.660
6.863.696
1.252.5::'9

1.749.505
3.113.511,
2.3(i)5.006
1.468.505

120.684.922
.

2.137.350
118.547.572
523.816.592

•.. i

112.331.854
87.430.312
12.148.655
28.645.149 .

25.945.051
1;)'.673.924
·990.456

3.450.000
54.307

351.418.138
190.000.000
124.431:300
15.920.174

. 21.121.26.4
523.816.592

. ,

454.145.222
224.547.494
(106.423;603)
(34.924.515)
(76.349.606)

.

8.840,830

(:),990.312)

118.123.891
. 3.763.626

.

(86.192.968)
35.094.549
14.242.833
20.851.716

0,22

215.094.624
3.002.691
500.000

40.269.309
. 160.494.555

2.561.663
2.704.145
4�315.313
1.246.282

.

2.961.290
2.349.436
611;854

.

62.619;969
1.214.314
61.405.655

280.615.883

;
.

90.119.826
49.680.533
5.125.211
17.866.840

.

7.053.901
304.829
401.759

1.800.000
7.946.753

189.896.051
55.500.000
110.573.692

8,821'3,702
14:988.663

280.675.883

285.221.783
.

168.990.315
. .' (16.806.603)
(29.057.866)
(55.665'.486)
13.. 182.209
(2.649.652)

(2.615.808)
.

92.183.712
.

2,065.967
(84,094.388)
10.155.291
4.4;47.77;)

,

5,707.518
.0,07'

dos Exercidos
01.07.81

.

31.12.81
14.988.663
(13.926.::'08) .

3Q4.829
935.405

20.851.716

( 1.042.585)
,

(990.456)
21.121.264

Socíaís Encer-
01.01.86

.

,30.06.87
.7.730.739
(7,131.138)

219
10,11 1.477
5.707.518

(735'.411 )
(696.741)

14.988.663

Inscrhção Estadual
MArRA .,..

Demonstração das Ortgens e Apl1c ações
Sociais Ené�rrados:

de Recursos
01.07.87
31.12.81

122.075.251
-,'

dos

ORIGENS DE �ECURSOS
Des Operações Sociais
.' Resultado Líquido. do Exercício .

Despesas que não afetam o Capital
Circulante

,

'.' .• : ..
. Depreciações e Amortízeções ....
; Correção Monetárla do Balanço .

Baixa de Bens do Ativo Permanente
Aumento de Reservas .

. Integralização de Capital. Social ..

.

APUCAÇÖES DE· RECURSOS
Aumento do Realíz, a Longo Prazo
Aquisições do Ativo Imobílízado'
Aumento dos Investimentos .

Dividendos Propostos·.: .

Aumento do Cap. Circo Líquido .

Ajuste de Provo de Imp. de Renda
Dividendos Distribuídos .

20,851.116

3.990.3r3,
86.792.968

135.43.1
3<T4.829

10.000.000
122.015.251,

812.22i
17.5'02.498

264.575
990A56:

.

102.705.501
'

,e

Demonstração do Capital Círculan te
Encerrados

Líquíd» des Exercidos:
.

01.07:81 01.07.86
31.i2.87

"

. '.30.06.87
ATIVO' CIRCULANTE
· No Início do E:xe:r<::ício .

· No Final do Exercício .

· Variação . '.' " " .

PASSIVO CIRCULANTE
· No Início .do Exercício .. ,. , .. , .

· No Final do Exercício " .

· Variação. .. <

,
..

CAPliTAL CIRCULANTE LIQUIDO

215.09�.624
,399.358.159
184.263.535

90.779.826
172.331.854
81.558.028

102.105'.507

Notas Explicativas às De�nstrações Fbíancelras
NOTA 01 _ CONTEXTO OPERAC. . ,

· A empresa tem como atividade preponderante � comércio em g
ral, a varejo e atacado, abrangen do LQjas de DE:lpartam�ntos .�
permercados . .

.'

NOT.A 02 _. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIs ,ADOTADAS.
,�

a)' Apuração do Resultado e 'Ativos e Passivos Circulantes.
'. O resultado, -apurado pelo regime de : competência de exerciciost. ill'

cluí o efeito da correção monetär ia sobre as contas do Ativo Perl
manente e do PatrimôniQ Líquido, a. índices oficiais; i'OS, rendiIlleJl'
tos e encargos incidentes sobre o s Ativos e Passivos' bem coWo OS

efeitos de ajustes, de valores do Ativo para o valo; 'de real�zação _

ou de mercado,
. quando ,aplicáv'el..

.

r"" �., ,...: '�,
b) Estoques � Os estoques es tão demonstrados ao custo da ui

ma aquü;ição., _.
c) Permariente _ Os ínvestíme ntos e o imobilizado 'estão' deIIlOJII

irados ao custo de aquisição, acres eido de correeão menetärte .. �
depreciações sobre os itens öo im obilizado são calculados pelo 1Il('
todo linear, às taxas que levam em eonsíderação a vida: útil do beJD'

Discriminação
Veículos ' . , ' .

Móveis e Utensílios ".

Máq. e Equipamentos .

Imóveis/Construções .

Outros . � .

ft-"'f ,,'\
Yl

_Ji l...1

.

'! :, VAtOR·LIQUIDO ,

Deprec. 01:01.87:.' Ol.07�AcunIulada 31..2.81 .30.00
SOl14.569.142 17:136.708': 9,�'

18.516.763· 24.6S3.913 JL:2j>9�;6IJ:)'.339.729 .6.743 Oll10.258.640' 74.853.081 -, 38105�.
23

199.207 1.897.121 ;', 1.!54:2
. ......---

165.491.053�.943.481 . 118.547.57; 61.4��

NOTA 03
_ lMOBIUZADO

'Custo
Corrigido
31.105.850
4:>,.230.676
3.346.472

85.111.721
2.096.334)

TOTAL .........

NOTA 04 _ CAPITAL SOCIAL r.
O capital social, totalmente subscríto �e integralizado r de C�$""'i�190.000.000,00 representado por 91. 550 ..000 ações ordinárias 'se)1l �

nominal.
•

.

.

[Conclati na página: 1L
. ..... �-----._--.---'--�.-:___�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bruno Brelthaupt
CPF, 093095869.t5

"CORREIO ,IXJ PlWO

Roberto Bretthaupt
CPF 216587519-04

pAGINA 0'.
Carmem P. Breithaupt
CPF 180074909-06

Hans Breithaupt
CPF 009961579·72

ADOLAR LUEnE�S _ Gerente Contábil/Financeiro
TC-_ csosc. n.? 4.351 •.CPF 006286209-ö0

.

PARECER DOS AUDlTORES INDEPENDENTES

',proieção de Salta·' Ca,tariha

llJ.XlOS '. ·Srs.·
l>iiet(ir�'� Acionistas -de ,

ÇOMnRCIO'::B �NDÚSTRIA BRElTHAUPT SIA
"_'

,'1" -E�aminamos o Balanço Patrimonial do C?MÉRCIQ, � :�DU� T�IA BREITH�UPT SIA.,
,

em
_

31 de dezembro de 1987, e �s, re�pec�.�� '�iIlonstraçÕes de Resultados, das Mutuaçoes do Patnmomo Lí quido e .das; Origens e Aphc�çoes de Recursos para o e?,erc�clO fmdo

!�qdela data. Q) nosso exame foi -etetuado ?e acordo com. as ,normas, de audítorta ,ge��lmente, a�eItas �J <:onsequentemente, inclui as pro.,
.. '�., registros .contabeís e outros procedImentos de auditoria que Julgamos necessanos nas clrcunstãncías,

va(2) �-'S Démonst�él{ções Financeiras do exercício 'findo em 31 de junho de 1981, -que iestão apresentadas para fins comparativos, também
fQrain 'JOr nós examinadas. .

.' , '

' ,

,
, .

. _ .'. .

,

. (2)';«. nossa opinião, as 'Demonstraçõ,es Pínanceíres mencíonadas no paragrafo (1) �presentam adequada�ellte. :a .po�lçao fmanc�lTa _de
, �fI{) E INDÚSTRIA BRETFHAUPT S/A., em 31 de, dezembro de 19.87 e o ��es�l.tado de suas �'peraçoes e as Ortgens e Aplicações !

�(,\\f� ')Recursös referentes ao exercício findo _naquela data, �e.' acordo. com .os pnncipios de contabílídade geralmente .aceítos, os quais ].•• ",. !lbiicadôF 'em bases uniformes em. relaçao as do exercício an tenor. '

.'

,

.f(ft�.,r ,"f . Em, .21 de março de 1.�88 '

- ,,

'ApOIT _ SERVIÇOS DE AUDI'l'OR�A. SiC�CRC(se) 0524
'

,WILLlAN KOHLER - Cõntàclor ,CRC(SC) 5.235

Drtlp.edia e Traumatologia
�-

"

Depois que passou a "far-
I a do boi", em que qua�e
acabamos identificados
como bestiais torturado
res de indefesos animais,
uma outra notícia vem

apagar. essa péssima íme

gem de nossa bela e, San
ta Catarina. A primeira, 'a
da "farra do boi", fol bem
captada pelo colunista
Beto Stodieck, dizendo

.

-

que essa 'foi a 'enchente"
do 'Pedro: "Pelo jeito, a

. "farra do boi" está sendo
a enchente do governador
Fedrõ Ivo. O que essa

"boizada" o está projetan- !

do nacíonalmente . . . De
, fazer o Amin ter crises de
.

ciúme .. ." A segunda é
.'.

dada . pêlo colunista, ,MI. ,

RO, via Fernando Gabei·
ra, pela' "Folha dê 'São
Paulo". É que passou re

centemente por Santa
Catarina o alemão Pbillip
Von Harder," tido como
um dos- maís índepender
tes fotógrafos do momen
to que após vasculhar '.

'toda a alemanha em bus
ca de retrates para um '

Em 16.03.88, a primeira e única empre�a livro sobre seu país, sen-:

.que foi credenciada pela- Celesc, para ex.eC';lça? tíu-se frustado ,e veio pa-.
d d t bu ra o Vale do Itajaí com,

de. serviços especializados de rede e, IS n 1·,
a idéia de mostrar uma.ção de' baiXia e alta tensão em Jaragua do Sul

A BERTOLDI Ale.manha, ctFerente,
,,e Microrregião, é a INSTALADOR

-tTDA., situada na rua Leopoldo Augusto. Ge. cheia de imigrantes. de

• e" ',r""ft,'t.-n� ,184, 'Fone 72-2016, próximo ao Sindlcato gente naseida de relai:;ões.
- ..... . .

interraciais e também na',->Rural. -A empresa presta também servi:�o� de'

, ,lns:,.talaçõ.e.s elétricas em residências,' predlOs e
1\ A�emanh� :Sl�Tié.a, meio,

t
absutdà:J a ,Alemanha do

,indúsALtt!VasA''�R .JOS:e BERTOLDI Gerente'
"

Novo Mundo, O jornal
______"-_

..

_....___� _._"---r paulista rMbI:id0U váFias'
;.' ."

DR. MARCOS F. SUBTIL

Vrgênciãs _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da Soe. BrasIle1.

. ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

E o Monza chegou na frente.
Ficou comprovado. é Q carro

preferido dos brasileiro�,
Se vQCê também prefete o.

Monza, venha buscar o :seu
na Emmendörfer VeíCUlos.
o revendedor preferido
Chevrolet.

fotos de Harder, que ele mentos e é comum age.
considera rascunhos 'Peli ração maís recente gozar
ra definirem o seu país de seus pais que marcham
o que vai entrar no livro. garbosamente pelas ruas
Ele disse a Gabeira que da cidade, perpetuando a
cada vez que avançava tradição, que eles nem tem
pelo interior de Santa Ca. inferesse em conhecer .

tarina foi -se impondo a Quem sabe até pelo de
idéia de um filme 'falado sinteresse des próprios
em alemão. mas mim ce-. progenitores em manter
nárío do Novo Mtmdo, a chama de seus antepascom efeitos espetaculares, sados, engrossando age.
segundo ele. Como cada ração do imediatismo, do
eqemen'to nas f),tos ex- consumismo e outros
pressas uma lembrança de "ismos" 'que excluem o
sua infância, Herder dís- passado, fonte de tudo
se ainda a Gabeíra, que ,que existe no presente.
Blumeneu foi um extraor- Mas isto é outro capítulo
dinánarío passeio' pela na história de querer Ia
Alemanha e sö quem se zer parecer alemão. quan.fíxar nos detalhes e cc. do ninguém mais ou
nhecer bem o nosso país poU,CQS falam, e mal, a
vai descobrir que estive língua materna que se
fora, no interior do Bre- quer projetar. ,

síl."
, Pelo menos a mancha da

. Pois é, amigos, pena que "farra do boi" de nossos
ele fosse tão despercebi. rrmãozinhos açorianos do
do em outras _'regiões co- litoral catarínense ficou
mo- na de Jaraguá do menos comprometida com
Sul, com prédios tomba. o Gabeire que esteve em
dos em Rio da Luz e. rt- Canchos para falar com

g_iões adíacentes que te- os farristas, -mas que, tarn
mos pra. dar e vender o . bém, -viu o que de posíti
nosso germanismo. que vo cultural e tradícional
pretendemos montar pela "mente temos a poucos'
moda, cabocla sem divu!.· quilômetros" da tão.: mal
gar .0 ql:\e :p.ossurI,llos de fá,gada perseguição aÇ>s
poSitivo ,nesse sentido. O bois, que tudo .tem 'para
catarinense, " infelizmen· projetar novamente a

fe, não- divulga ö ·que �é imagem da terra barriga •

seu. Está faltando maior verde,,,
publicação de nossa he· Santa Catari.na SÓ tem
rança. Falta, também, a ganhar com isso! .

maior participação Auf .Wiederseh'n!
.

dos jovens nesses movi. 'Fritz von Itapocu.04l68

,-----------Escri'lório
, ,Issesso'ria e

Wollt
Contabilidade

.�-

VALDIR GOMES WOLFF
CONTADOR E ADVOGADO

Constituição de firmas, contabilidade, c�nt�a-.
tos, deClarações imposto de renda, assessona JU

rídica e fiscal, registro de microempresas, defe

sas físcars falências, concorQatas.

Rua Rei�old� R�U, 460 _ Centro _ Jaraguá do Sul

Telefone 72.1339

Comunicado
'Instaladora Bertoldi Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguâ do "Sul .... Semana de 09 a 15 de abrtí'-ie f988 C' , CORREIQ Do POVO

_.
r

P'pi.Xj;.'iDE'i"
'

RUA JOINVILl:.I!t '131 .,iARAGUA DO SUL· SC
\,. FUNE: IM'lSI72.o1116 �

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em aluminio.

Consulte-nosl Fone '12-0995

·Jarauua Lida.Serraria,.
,

-,
vendas "de madeira' éfi)', gerai é serviços de

serragem.

Rua São JÇ>sé n" 143 _�. Bairro Ja:�àgu_� Esq�erdo
Fone 72.2963

S, t e- i n" ; I

FÁBRICA DE. ARTEFATOS DE. CIMENTO

I 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 poço de díämetros 80 e 100, mesas para lan- .

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

,

Veríííque a qualídade de nossos produtos..
, ,.\

Rua Walter Marquardt nO 706 '- Fone 72-1315'
(residencial) - Jeraguá do Sul.
�--------_..---_ ..__....�,-------,

ED'ITAL
AUREA MULLER GRUBBA, TabeÜã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Su\, Est�do de
Santa Catarina. na forma da Lei. etc.

Faz saber a todosquanto este edital virem

, que se acham neste Cartório para protesto os

títulos contra:

IRINEU KOROLL _ Rua Itapocuzinho, B. João
Pessoa, s/n _ NESTA _ MARIA D. s. WIN·
TER .... Rua Mal. Deodoro, 99 _ NESTA _ OLe
MIRO NATALINO CHAVES .... Rua José Stub
.zer, 80 � NESTA _ ROGERIO OLIDIO VICEN.
TE ..... Rua Exp.· Antonio Carlos Ferreira, 745 _

NESTA _ SKINA COM. CALÇS. LTj)A _ Rua
CeI. Carlos Jourdan. 175 _ NESTA .... VALDIR
KOPSCH _ Estrada Pedras Brancas, sin .,...

NES.
TA _ WALDIR RISTOW _ Estrada Rio Cerro,
I; s/n _ NEsTA. _ I.

E. como os ditos' devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intim8lção� faz por tnt�rmédio do presente edital

para que 'os mesmos, compareçam neste ,Cart_ó:io
na Rua'Arlur Müller, 18, no prazo da Lel, a flm
de liquidar o seu débito, ou então dar. razão por
�que ,não o fqz, sob a pena de serem os refendos

protestados na for,ma d� �ei" etc.
.

IH/J'araguá do Sul, 01 cle abrU de 1988.

AUREA'Mü-LLER"GRUBBA 5abeliã e Ondal dé,'
Protesto de Tíhll,es5'_ ,

A 2a. Festa Catannen-
se do Arroz (Fecarroz),
será aberta sexta-íeíra,
em Massaranduba, com

o desfile de mâquínas a

grícolas, motoqueiros e

cavaleiros pelas ruas ,cena i .. '

trais até o Centro Erspar- ;'_
tivo, onde se dará a �

_

solenidade oficial,' abri:""'
Ihantada por .uma ,relre. ,

ta da banda do 629 :. Bà. '" :
talhão de tnfentena.' A-,' '�
inda naquela sé�tà�feira; ,.'

FARRA DO BOI II • Patética aquela cena da te- às 22 horas, -havsrá show ,

Ievísão .em que apareca uma senhora. as duas pernas 'com o öonsagradonantor ',,;,'
.en'fa!xadas_por, causa dos ferimentos causados por uma, Sérgio Reis. "'Já, n9'-'ijia.

'

granada de gás Iacrimogênio atirada pela Policia Mi· 16, a atração' seré :Sula"
lítar. Só que granadas de gás lacrimogênio não ferem. Miranda, a irmã !(la O,et-.;Apenas liberam um gás que causa intenso lacrimeje- chen, também às 22h,mente nos olhos e, eventualmente, incômoda irritação precedendo o bailão com'se a pessoa esfrega os olhos. A grenada não explode, Júnío e Júlio. Durante o
não é fragmentária e SÓ pode machucar se for jogada dia, porém" vão aconte
nalguma parte ao corpo com alguma, violência. cer outras programações,

como, apresentação da
Banda Alegria,

.

de : Blu
menau, danças e músí
cas folclóricas de Massa'!'
rahduba, 'grupo folclôrí
co germânico Edelweíss
(S. Bental e, ainda, o

musical aquático com o.'
grupo 'Derceiro 'Mil€l
nio.
Para o dia 17, apre.

sentações do' musical Ne
va Dimensão, grupos fol
clóricos de Pomerode e

São Bento,' sarau. com o

Expresso Jovem e o es

petáculö de fanfiU�s vín
das de Florianópolis, São
Bento 'e Blumenau, enio

certando' a· 'I programação
domingueira " com baile
pela Bandinha Aurora, de
Jaraguá do stii'. Na se

gunda"�eira, 18, feriado
antecipado do Dia de Ti·
radentes, continuam" os

shwos musicais pela ma.
nhã e à noite o baile de
encerramento pelo Con
junto XV, de Blume
nau.

A Fecarroz é uma: ho·
menagem aos produtores
do cereal do. município.
Ontem, dta 8, com apre
sentação de Dávio Leu
'ê da radialista 'Aládia
Santíní. aconteceu á bai
le de escola dá Rainha
da Fecarröz. r Concorre
ram: Adriana Zech, A.
driane Wiedémann,' An
dréa Tomelin,' Clâudía
Rath, Denise' Voelz, Gil.
mara Zímdars, ' ,Ísabel
Cristina Rozza, Leoní
Fischer, Margare_t'e :Mi.
chel e Tânia Jantz.

Cóbras & lagartas
(F�dlnandQ Plske)

.

. FARRA DO BOI,I • Nós, catarlnênsês. dépoís dos
goíenos, somos uns indesejáveis em nossa própria
Pátria, tal o estardalhaço que certa ,imprensa, dita

grande, fez em torno da farra do boi, sem se da,r. ao
trabalho de dizer à opinião- pública que essa pratica
condenável de judiar dos boís até vencê-los pelo cança
co para depois massacrá-los com requintes de serve

geria, é limitada a uns poucos municípios do nosso

litoral.

..

,2a.. F E C,A R R O-Z, •. ';r,.,. ..... �tl�

FARRA 00 BOI DI • A simpática Lucélia Santos
.

aterrissou aqui para declarar que "a tradição tem de
ser respeitada!'. Mas os índios andavam nús. Tradição
milenar antes de Cabral chegar aqui. Haviam índios
que comiam gentes. Tradição milenar, mesmo depois
oue Cabral chegou. Os negros eram escravos, mas foram
libertados e o Afonso Arinos teve aprovada uma lei

proibindo qualquer tipo de discriminação entre bran
cos e hegros. Tradição. Mas só no papel. Os brancos
"cívítízaram'' os índios, que hoje fecham estradas. im-:
portantes para ver garantídos seus direitos sobre
suas terras. Os negros continuam discriminados,
ainda à véspera do centenário da Lei Áurea. Cadê a

tradição,' hein Lucéltat

x x x. x x x x x

VEREADORES·Tem pelai gente que pensa que Ve.
readores atualmente não têm força para pressionar o

prefeito -de sua cidade. É um engano, 'certamente
porque nunca assistiram a sessões de uma Câmara de
Vereadores de verdade, onde as coisas são prá valer
e não de brincadeirinha como, por exemplo, na con

gênere local, onde os poderes dos Vereadores não'

passam de pedidos para botar' uma lâmpada aqui, um
tubo ali, dar esse ou aquele nome de apaniguados
políticos do parfiao no poder a ruas da cidade e ou

enviar telegramas de pêsames à família. de algum cor

relegionário que morreu.

Carrinha � de
L a n c h e-

Vendo carrlnho 'de:
lanche, .em exce�n�

,

'

ponto, na ruà' Re.hol�\
do Rau. Tratar· �lo.
FOile 72-21.$9. ",: �:�>_�.?'-, ;>

..0
. ..,. ......

� x ,x x x J x x

CONCURSO DE MISSES - Uma palhaçada ° cor
curso de Mis� Sa�ta Catarina, em Blumenau:

1. Uma gracinha o casal de "apresentadores" corr

posto de um cantor gaúcho e de uma ex-Miss Santa Ce"
tarína.

2. O "júri", outra gracinha que em tempo algum
disse ao que veio (ou foi)à PROEB.'Dentre vinte e que- ,

tro candidatas, acaba-ram escolhendo as cinco fínalír
tas. Para chegar a esse ponfo do concurso, as-misses
nem o público, sabem que pontos receberam. Presume
se que tenham .sido relativamente altas, salvá se o

júri considerou as misses abaixo da crítica, como ace

bou julgando algumas das cinco finalistas, aquinhoa.
das com notas um, dois, três e auatro.,.À'Jm absurdo.

Ganhou a mo�a de Gaspar, ô que' não se discute
No último momento do <;ertame, a 'apresentadora".
computou 10 pontós a M:iss Bnjsque, enquanto seu corr ..

panheiro exibia nota três ao público, pela TV. Logo,
Brusque e Jaraguá do Sul ficaram como princesas.
Reclam�ções do Secretário Balduino, debaldes, pois
PEllo critério de desempate (ordem alfabética· dos me.

nicípios representados), Miss Jaraguá sempre ficaria

em �)oQ, mesmo empatada" c(')mo de. fate> ,esta:va, ' com

Miss Brusque.
E 'de se mandar Qutras moças passar por seme

lhante
.

constragimenföt"
.

_
.
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CORup;A

o Díretôrío do PFL de
CQIUpá esteve reunido
di� 8 (ontem), para díscu
* a coligação para as eo

l��ções municipais I no

4Qmingo, dia 10, será a

v�z .do PDS decidir quem
��tá o candidato apelado
Ael� partidQ pàrI 'It ..
Ptesentado a coligação.

-

Nos bastidores os contao
t6$ estão adiantados, sen.
�� que a definição deve.
i� ocorrer através âé vôi
tQ secreto dos convencío
.�s 'dos do'i$ (pÄItidos.
Q� nomes são de Ernest.o

�.lipe Blunk pelo PFL e

91,1rt Línzmever, pelo PDS�
Qúem ganhar o apoio da
�ioria dos 90 convencío

#,is será o cabeça da cha.

�a.
ESCOTEIROS

Será inaugurada no

,d,i,;l 24 próximo, a nova

�e do grupo Escoteiro
��.on ,,' Dehon, de Corupá.
CPnstruída em terreno

�$li(lo pelo patrimônio
(la União, na rua Otto

tl!llbrecht, o prédío med�
�q6 m2 e abrigará os es.

cpteiros e lobinhos, além

� parte admínístrativa.
�ra marcar ,o aconteci

IA�nto, .os escoteiros rea

l.�rão uma festa popu-
14r. A obra contou com
'l\1,x.ílio financeiro do MEc
�refeitura, Lions e Comu

�aade Corupaense,
POLICIA A pS

Há mais de 30 días a

Polícia de Corupá está,'
sêm viatura para atender
�s ocorrências. O veículo

q�e estava sendo,usedo
,

�ã,o oferece condíçõés de
�so, muito embora'a ma.

_

I\ti,.tenção e o combustí
vel sejam oferecidos pe
l� Prefeitura. A situação
fb� criticada pelo veres

�r Blunk, que pediu
pr,ovidências ao Governo
ao Estado.
'-

6RAÇÃO
-

A NOSSA I
,sENHORA APARECI.
" DA

.

Querida Mãe, Nossa'
,

S,enhora Aparecida,
"Ps que nos amais gui�
jlis lodos os días, vós

,

', qUe sois a
. maís bela,

, i:\äs Mães, a que eu amo
; de todo coração. Peço-

, -. :fos mais uma vez al-
<

•• �,.:tªQ1ç:ar esJa graça. Por

m�is dura que ela seja,
'

.

séi' que' vós me ajuda
<reis e acompanhareis
,,�mpre, até a hora de
minha morte. Reze um

i>ai Nosso e uma Ave
Maria. Pazer três días

�idos' esta oração,
liQae. alcançará a graça

c�;-;�,- maís difícil ,que
: i.teça ser. N.V .

. "'r�·;··· .
.,

.. ,

'

Escritório Contábil Barni
� Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e aSsessoria especial às micro. e peque'
nas empresas.
Rua Venêneío da Sllva Porto, 331 _ Ao lado da
Comercial FlorJaDI

, .Ó:
-

Chapéu, -bo_, vbelr_ �, aborlBt
"nnudu e corda.

Em frellte a "brie.. _ Amplo estacionamento.

ri

ADVOGADA,

PDsto de Veldas MarcaUi

Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras - actdentel de transito - ln- I!
ventérlol - cobranças e advo�ac1a em geral. li

RuaT'emoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Walter Luiz Ribeiro
ADVOGADO

Rua João Marcatto na 13, sala 305, FOne
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odiní _

Jaraguá do Sul-Se.

Detetive Crililal' e Particular
BRUNO G. MARSCHALL

Investigações industriais e comerciais,
bancos, espionagem, cônjuge, cobrença e segu;
rança de fes�as e casamentos.

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

Rua Exp. Gumercindo da Silva 616

Jal'aguá do Sul.SC

SAVIO MURJ.LO PIAZERA DE AZEVEDO

'MURäLO BARRETO DE AZEVE�O

ESCRltORIO JURlDICO

Advoqq:.dos
Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Es.portivo

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

José AlberIo Barbosa
Ilexa'ldre Dellagiustina Barbosa

ADVOGJ\DOS

Rua João Marcatto. nr. 13 _ 26 andar. Sala 204,

Fone 72.1869 _ Jaraguá do Sul

Juizo de Direito da Comarca de Guaramírlm-Sr;
Cartõrto do Crime, Cível e Anexos;
Edital de 1'0 e 20 Leilões.

Dr. Altevir �.: Fogaça JÚlior

Ora. Osvalina Vargas. Rodrigues
ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

J'araguã do Sul-SC ..

Autos: Carta Precatória n" 34/87, oriunda Klo
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 SIQUEIRA

-

e

OSN! DE· SOUSA. Local: Átrio do Fórum, 'à
Rua 28 de 'Agosto, 2000 _ Guararnirim, se.
Datas: lq leilão: dia 13.04.88, às 9,15 horas, por
valor igualou superior ao da avaliação. 20 lei
lão: dia 28.04..88, às 9,15 horas, pelo maior

lanço. Bem a ser leiloado: �'UM CAMINHA0
-

de marca FNM, de cor cinza-chumbo. placa
BO 8497, em perfeito estado de funcionamento",
avaliado por' Cz$ 400.000,00 (QUATROCEN.
TOS MIL CRVZADOS) .: Não consta dos autos
ônus ou recursos pendentes .. Intíma-se por este
edital o devedor, caso sua intimação nuo seja
.possível pelo Sr. Oficial de Justíça . Cuarerní
rim, 07.03.88. Eu Escrivão, a mandei datílo

grafar e subscrevi.

Esteticista
Maria José Antunes comunica que mudou

de endereço para: Rua Rio Branco n? ::>10 -

Pone 72.2301. Especializada em massagem es-

. tétíca e relaxante, depilação com cera quente
(natural), limpeza de pele, crioterapia (banda.

l

gern) quente e frio .

Consultora dos produtos Natura e Cheiro

cia Terra, com pronta entrega. \

ARTUR JENICHEN FILHO
Juiz de Direito

------------------ -- ----

� �

LEVE A JARAGUA PARA SUA CASA'

,Nossos produto.: Toalhas de Me••, Pinos de

Copa, _

Tecidos para Cortinas e Vestu.rio; estjo

disponíveis no Posto de Vendas aito • BR. 280,

Km 54 - Guaramirim.

JARAGl.1A FABRL S.A:

"
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.PRODUTORES DE ARROZ PODERÃO -DECRETAR MORATóRIA

Os'. produtores de arroz . do ao que prometera, ou semana a movimentação
de Santa Catarina pode- seja, ao invés de o pro- aconteceu em Massaren
rão decretar' sua moratö- dutor receber' C:z;$ . . . . . . duba, o maior produtor
ria. Eles não' pagarão LIGO,OO por saca de 50 do rcereal do Estado, on
maís o empréstimo .

feito quilos, recebe na realída- de diversos rizícultores
junto ao Banco do Bre- de Cz$' 700,00. já -se mostram a fazer
síl, já que a situação é a mesma coisa. O moví-
considerada ínsustentá- O movimento de não mento está- se estenden-
vel.. seja pela inflação.e pagamento de empréstí- do também a Jaraguá do
juros . muito altos, seja mos ao Banco 'do Brasil Sul, Cuaramírím e· ou.

pelo fato do Governo inici-ou no sábado passa. tros munícípíos produto
não estar correS:póiidert- Ido, �em Joinville e esta res de arroz.

.

--------_

_............. '�C=fecç:õe$ Sueli Lida
..

.. Vest1Ddo;�be& ,Senhoras e' Crianças.

Vá co..ferk ã mais\,árlada coleçlo aproveitando
-

as . vantagens do p�eço e crediário Sueli
.: Fábrtca;& Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 •

. p. 72-0603 Jaraguá do Sul. _ SC.
. Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _

.. Jaraguá do, Sul _ SC.

Máquinas, móveis de a;Ço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto e acessórios em geral.

Rua Venâncio da Stlv&,Porto.n" 353 ...:. Fone 12_1492

.'

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWEÍTZER

Clínica de pequenos e graudes animais, cirurgias, vacinações,
.

raio x,' internamentos, boutíque.
Rua Jolnvllle, nC! 1.118 (eQl frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 1�·2548, _ Jal'aguá do Sul _ Santa Catarina
.

JAVEL - Jaraguá Veículos,
Peças e Serv,iços Utda.

Revendedor

F I A T
Rua Exp. João Zapella, n9,214 _ Fones 72 1806

e 72 2078 _ Jaraguä do Sul

• ,''): 1

INFORMATIVO ..R.O,l'AlUO

O Quátra-Mpia�-
Ci·:3 D. ','. "_.'

. CD. ".
- :�,

...,_; ";�. 'i� .:." .:.; . ..

Rotarianos: "unidos para servi..,. dedlc:ado:s: à,;:.p�'!"
GOVERNADO� LUIZ FllANCO,..i96'8�9:'::pRG�·:':

'. ...!�.:9: � _ .' ..... .:....1.,... J.>::' '_. ':."-
NIZA-SE .' . .•

.

, "

O Governador Luiz Roberto S: Franco, do. iie�íôd.(i·
1988/89, está em íranca. atívídade . na

'

orgàiiizé(·
ção de seu Distrito. De .Joinville -sua. bas�,'.ele-,
enviou ofício a esta -colpna.. com .0.'s.ég:\jin-te:· _a�:

-

viso: "Acreditando em sPu- espírftó iõ.tário,·)(lla:�
sua dedicação ao nosso' Roiary, tomei a 'lil1e't(;ta7
de de coloca-lo, como rmembro de nossa orgé!niza· .

,ção distrital, na comissão dé- "Relaç9ê�·pú�liC4,S'.', .

onde tenho certeza você me ajudará ä admtnts-.
trar o nosso Distrito fazendo com que o mesmo
continue ser destacado no contexto rotário mun

dial, Antecipadamente, grafo pela contríbuição
que me prestará abraço-o cordialmente, seu'

companheiro e amigo,' ass. Luiz Roberto S. Fran·
co"., , "

ROTARY CLUB CRICInMA COMPLETA '40
ANOS
Ao completar·o seu 409. ano .de existência, 1)

Rotary Club de Cricíúma deseja assinalar' as 4
décadas de revelantes servíços. prestados ii" cc·
munidade, sempre ostentando meritótlas'! bail�ei•.
ras de luta e tem consciência -de . que muítas con.
auistas só se tornaram nóssívels 'graças a 'esse' es- .

f�rço, estimulado pelo ideal de servir sem pensar
em sí. O evento sera . festejado no período de 18
a 23 de abril, diz o presidente Jucemar Lima. O
presidente da comíssão preparatóna dös festejos
é o comp. Sílvio Búrigo, que esta -prepàréndoém _

.

relatório com todo o trabalho desenvolvido PE-.'
los rotarianos de Criciúma ao longodeste quarenta
anos.

CONFEiRENCIA DO DIS-TRIT0'-'414
Seguiu para Chapecó o Governador 1989/81, ,do
D-465 Dario Maciel para participar da .Conferên
da daquele distrito rotário, a r��Iizar.3e em Her
val d'Oeste, dias 8 a Tü do eórrente. Maciel é
atual preso da Comissão de Expanção Distrital,
e deverá regressar a ,teil!po ae participar da
XXVIII Conferência. do ']).[4'65, \ a ,'se realizai: �m

Blumenau, de 15 - 11/4 /�8. �
-

';

(Da Comissão de Relações ,1PtlbTicas do DfStrítö

465, Ano 1987/88)
.

ELETR'OL'AR
'C8IRe�.cial de Peças tida.
Assístêncía técnica em 'lnãquln.as de costura

mdustríaís é domésticas, peças; acessõríos e·.. •

lhas em geral.
.

"

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

Decker, Faet. GE, -Eletrolux, Fame, Pandora; For
DOS Lyer, além do maís completo estoque ''de: pe
cas e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 __ Fone 12�22Ófl

Jaraguá do Sul·SC �_f..

_._. - __._�- i' a.f t· .( -bir----------------------------------- ��....

Jaraguá do Sul dê marcal}tes demonstra�6es daquilo�..

._ que é capaz de realizar. A APAE CUida dos �' ,

excepclonalet-a AÇÃO SOCIAL oferece creches; o �CORPO DI; BOMBEIROS VOLUNTARIOS dá proteçlo; ��
as IGREJAS cultuam a fe; a SCAR promove a cultura; ��

.

o �R DAS FLORES preocupa-se com os idosos. J. . �
Mantenha estas conquistas! t'

.
,

··MENSAGEM,DA
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Melânia
-

Repercutiu dolorosàmen.'
tê na sociedade local o

passamento da senhora
Melânia .Noroschny Mey
.ocorrído, às 18:30 hs; de
31 de março de 1988" no
Hospítal São José, local.

/

J:í. se disse que o destino
tem surpresas imprevísí
veis: um dia rios

'

dá de

presente .uma alegria,
gr�nde, para noutro dei
:lt.r que a nossa alma se

desespere na angústia e

n� dor.
' '

A morte de Dona Melênia,
'constitui para este sema

nárío, que com ela e' sua
, família privamos e dela

I

sentimos a grandeza de u

ma alma toda feita de do
.cura, cheia de carinho,
'uma grande mágoa. Ela
io� todo zêlo, todo labor,
honestidade e, sobremodo,

, e anjo tutelar da 'família
sacrífícando comodidáde�
em' favor do,' bem-astar
dos que lhe' estiveram
perto, sem que se fale des
se desdobramento afetivo
que ela realizou para com
os filhos e .o esposo, no

'qual o seu sentímento ac-
quírlu proporções extra.

ordinárias,
Merece 'rememorar ou·'

tros .predicàdos que a

enaltaceram nä comuní-.

q�d� janíguaense. Em 16
de dezembro de 1936 di

plomou-se pela Escola
Normal. do Colégio São
LlJiZ,

'

tornandc-se proíer
sora cio mesmo' estabele
cimento que maís tarde

passou para o colégio cla

"Divina Providência". Em
1938, juntamente com LiJ·
ly Stahl Muller, Otília
Etsching Nícolíní e MarIa
Ferreira dos Anjos, com

a intercessão do nosso
fundador, assumiram,

'!N a cores 20 polega

das, nova. Contactos

Pß.lo 'Folie 72 • 2898.

Noroschny Mey
de lazer, do Grupo de Lan
che das 4as.- Feiras.
Melânia Noroschnv era

. casada com Arthur Alfre
cio MeY, desde 27.07 ..t946 .

e desse consórcio teve o

Charles, casado com Ma�
risa jacoh e os netos A
lexandre e Lucíana e Wil
son, ainda solteiro.
O seu sepultamento deu
se às 15:3Õ hs. de :;'1 de

manço - Sexta Feira San
ta -, com saída da cripta
da 19rejã' Matriz, de São
Sebastião, para o jazigo
da Família MeY, com

grande acompanhamento.
Da enumeração das suas

virtudes, de todos os seus

predicados de que se
,

computará o valer de sua
alma, ao menos servirá
como alegação a Deus, pl
que dê ao

.

seu espírito
â paz eterna que ela me-,

à

PÁGINA: .11
------','-_-

mesmo muito jovens to-
.

das elas, o Cöléglo "Divi
na Providência", durante
o período da nacionaliza
ção, vedado às irmãs que

'

eram todas alemães, por
determinação legal, k.
cíonandó, então no perí
odo entre 4 e 5 anos, ae

sumindo, ainda os alunos
matriculados ria Escola
Partícular Jaraguá, por
idênticas razões, exigín
do grändes sacrifícios
pessoais, . estoicamenté

suportedos. O Colégio da
"Divina Providência", por
ocasião da pasagem dos
60' anos da chegada das

. irmãs à Jaraguá, recorr

heceu o trabalho dessas
professoras, que foram

homenageadas 'pública
mente. A extinta também
fazia parte das Damas de
Caridade é nos instantes

rece.

. Sentimentos de pesar
família!

OPPU'SVíDI;Q
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Liberdades em Conflito (Policial) .

Uma Razão Para. Viver,' Uma Razão
Para Morrer (Western)
Bailes de Carnaval 1988 (Doei. Bandeir.
Fyre (Drama)

.

Manhatan Babv (Terror) ,

O Presente do Demônio (terror]
As Aventuras da Família Robinson II

(Aventura)
.

Night Petrol (Comédia)
A Sombra do Vaticano (Comédia) ,

. Caça Sangrenta (Aventura)
.

.

Blade Runner (Avent/Ficção)
Diabo no Corpo (Drama)
Jogo Bruto (Aventura)
Conheça' o. OPPU'S Video. Cheque o.

Mais .Prâtíco., Rápido e Barato. Sistema
De Locação De Videp Filmes.

IINTERIMOVEIS
Intermediária de
Imó,veis Lt,da.

1f FOTROR,
.'

Av: M,al. Deodoro, 252

plAZ6 .

... ... Fone 72'()261.

r- ." - ..•.. _ .... _._-

R. João Píccolí, 104 - fone 12-2117 - Jaraguá do Sul

IMÓVEIS A VENDA

Conjunto Residencial' MaguiUu
Apartamentos com 2 e 1 dormitórios
totalmente .f.1nanclados pela construtora e Caixa
EconÔmica Federal

.

ultimas unídàdes » situadas na rua Procópio
Gomes d� Olíveíra.

Chalé

Rua Reíneldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321
_ C�ECI 643-J.

IMÓVEIS A VENDA
• Casa alvenaria (Max E. R. Ziernenn 151) cl

126 m2, em terreno de 400 m2
Terreno de'8.700 m2, Estrada Nova, px, Pos.
to Marcolla' ,

. Terreno de 7.500 mz.: px. ,F]j:RJ, maís área

.' construída pl indo de 2.370 m2
Terreno de 1.176 m2, próximo Posto Mime
Casa 'alvenaria; rua Amazonas, c/175 Jll2.
Terreno de 811 m2, rua João Jenuério Ay.
.roso. Terreno, rua 25 de Julho, com 448 m2.
Casa em alvenaria, 175 m2, terreno de 752,50
m2, na rua Amazonas.
Terreno, rua Pref. José Bauer,' n" 241, com

2 casas de madeira.
Lote: rua- Fritz Bartel "c/área de 330 m2,

,-

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTSNCIA TbCNICA

.

E ,BOUTIQUE fiONDA-WAY. .

.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTfI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua AdéUa Fischer, 239 (Rodo,via BR-280)

. fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.
-------------------�------------�---------------------------�======================================��-�-�._�-

O MELHOR' EM CARROS USADOS DA PRAÇA É �A MORETTI, JORDAN

VEteULOS AALCOOL _

'

De�eY ,Phia _ 1986 ._ Azul
De)!oReY GL .. 1985 ,_ Verde
Escort L � 1986 _ Dourado'

.

Escort L _ 1981,_ Verde
Escort Básico _ 1984 _ Vemelho

Gol GT 1.8 _ 1985 Cinza
Gol S _ .1983 _ Branco
Passat LS _ 1982 .:.__ Bege
Fiat Uno SX _; 1985 _ Vermelho
Monza SUE _, 19B5' _ Dourado

��[ }
Jaraguá do Sul/SC Av. Mal. Deodoro,'nQ 158 Fönes' 12.1777, 72.1995 e 12.2614

,.
,

I

I
I'
I

""-"+..'

Escort Básico _ 1984 _ Branco
Volks/ 1:)'00 • Fusca � 1983 _ Azul

Voyage LS _ 1983 _ Verde

.Vovage LS _ 1983 =- Branco
Gol BX _ 1985 :__ Prata

Gol L$ _ 1984 _ Cinza

-.--------_..JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FURGOES CARGA SECA" ISOT:eRMICOS, 'FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguä Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

'9'
....

Clímex ','Magazine
TUDO PA,RA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E lNFANTlL

Jaraguä do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72·09@8

Guaramírím _ Rua 28 de Azosto, 1.334 _. F:.Jn(' 73-0259

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

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro.
Prestação de

CónsuUe' -

A.

é

Serviços

, Seguros
nos

Garcia
Rua Bxpedícíonärío Guinerclndo_da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2

Folie 72-1788 _ Jaraauá do Sul.

GUMZ IRMÃOS S.A. Ind. Com.' e Agricultura

CGC/MF N9 84.430.636/0001063
Assembléia Geral Ordinária' e Extraordinária'"

)

I
I

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas da .

GUMZ IRMÃOS S,A. IND. COM. E AdRICUL· ,.

TURA, para a Assembléia Geral Ordinária e

Extraordínárie, que será realizada no día 19
de abril de 1988, às 15:00 horas, na sede social
da empresa, a Rua Gustavo Gumz, 4;88 no Baír
ro Rio Cerro II, neste município de Jaraguá
do Sul, SC,' para deliberarem sobre a se-

guinte:' {
ORDEM DO DIA,

I 9 _ Apreciação, discussão e aprovação do
Relatório da Diretoria e as Demonstrações Pí
nanceíras, relativas ao exercício social encerra-

do em 31 de dezembro de 1987;
<

29 _ Deliberar sobre a destinação do Lucro

Líquido 'do exercício e 'a distribuição dos di.
videndos:
39 -'- Eleição da Diretoria e Iixação das. res

pectivas remunerações;
449 _ Aprovar a correção da expressão, ,mo.
netáría do Capital Social é aumentá-lo de Çz�
22.050.000,00 para Cz$ 110.250.000,00 medi
ante a capítalízação da Correção Monetária do

Capital Realizado e : de outras reservas legal·
mente existentes;
59 _ Alteração do Artigo 5.0 do" Bstatuto
Social;
69 �. Outros assuntos de interesse da socie
dade ..

A V IS O,
Achamce a' disposição dos Senhores Acíonís,
tas, na sede social da empresa, à Rua Gustavo
Gumz, 488 no Bairro Rio Cerro II, .neste muní
cipio de Jaraguá do Sul.SC, os documentos" a
que .se refere o Artigo '1;)'3 da Lei n<] 6.404 de

I

.,.15.12.76, relativos ao exercício social ,encerra.;
do em 31 de dezembro de 1987.
Jaraguá do Sul (sq, 17 de março de 1�88

EDELTRAUT BAlIER GUMZ
Diretora Presidente
CPF n? 066.570.959·53

spezia- & eiB. Lida. _,J,
SERRARIA E SERVIÇOS ·DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especíalízados. .

Rua -João Januário Ayroso, 7f2 _ Jaraguá Es
querdo _ Fone. 72-0300__ Jaraguá do Sul _ SC.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC soo n" 0075

-. Escritas Oscais e contäbe••
'

! J i

Imposto de Renda
Registro d� Micro-Empresa, ,." -.l

Confira a 'eficiência de nossos -servíços. "

Rua Barão do Rio Branco, 168 -. Fone: 72-0695

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fundado/lO. maío 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
bJr.tor: EugêDto V. Schmöckel Jorn.Prot. ORT-SC
�. 129 e Dir. de Empresa Jornalística n. 20. :t-v1em
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.
t:a1. Redator: flAvio J. BrugDago - ORT-SC n. 214/
a4•. Repórter: Y"onne AoS. GonçalYeI - DRT-SC n9
2,19/84.• R�o AtbnlaJsiração e Publicidade: Rua Co
tonel Proc6pio Gomca de Oliveira, n9 290 - ex.Pos

hi,-19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-1arapá do S.l-SC .

lmpreiJ80 Dai oflclDas da OrgaDização
',CoDtébll uA Comercial" SIC Ltda.

.

c,AMlnatura para lar.pá cio Sul •••••••• Cz$ 800;00
Outra cidadel

.

,••
-••••••••••••••••• '.Cz$ 1.100,00

Námero Avulto ........ � • • • .. .. • • ... Cz$ 20,00
�úmero Atrasado'.. . • . • . . . • • • . . . . • •• Cz$ 25,(lO

It...ntante. eredmelad.: Pereira de Souza &cia.
Ltda, Tábula. Veículos de Comunicação S/C Ltda, e Pro
pal Proplaanda Repreaentaçóe. Ltda.
...... Jornal' UlÕda40 a ADIORl/SC e ABRAJORl.

Relojoaria AVENIDA
Aa mail finu 'uaestõe, para presentes,

.

j6ias, rel6giOl, violõe., troféus,
medalhas e amlo. de prataria estio na

RELOJOARIA A.vENIDA

Na Mllecltal e Da GetOo Vil'"

:. Funilaria jaraguáLtda.
Calhas - e Aquecedor Solar

Rua Pelipe Schmielt, 279 - Fone 72-0448

�FHO
c

-VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "CaDarinho" coloca
à

sua dis

,posição .Os modernos ."e çoníortäveís ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ FODe 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV _teletrodutos), Tubos de C,oDcreto,
.

.

Tubos de Poíie�ileno (mangueira preta).
FAbric&: Rua' JOlDvllle, 1016 _ FOße 72·11�1
Escrit6r1o: Rua' CeI. Proc6pio Gomes, 99

. Fr-qe 72·0066 _ Jaraguá -do 'Sul _ SC
.

.-.--

Lanznaster
n HORA DE BRILHAR

Jóias, relógios, alianç-as P.

presentes finos é com a r:OVê

LANZNAST'ER
Marechal Deodoro, 3�1 _ Jdr��uá. do Sul.

L-o s s
Fotoaraflas _ equipamentos de clne

foto _ som e video;

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

_._---

..

CORREIO DO POVO

· liA História de nossa gen te não pode ficar só na saudade".
O Passado s6 é importante se o -seu tem po foi bem _empregadö;•

•

Barãó de Itapocu
CONFIRA }\ HIST(jRIA ...

HA 40 ANOS. no Kanzler, Eugênio Vic- rio, que tinha como direil
· - . Em 1948, a imprensa tor Schmöeckel e. Louren- tor proprietário o sr.
notíciava que' as armas ;ço Gressinger, viajava .

à .

Waldemar Luz.' Possuía
dos estrangeiros apreen- Capital para tratar de também um suplemento

· didas .durante o estado assuntos lígados a vários em língua alemã.
de guerra podiam ser re- Departamentos, cujos' . I. O prefeito Victor
queridas à Delegacia de contatos diretos 'resul•. Bauer sancionava a Lei n"
Ordem Política, para de- taram em beneficios aI. 188, em que munícípío
volução, tamente favoráveis para adquiria de Ursula Czer•
· . ;0 município contrí- o município. No Dep. níewícz Schulze, Gisela
buía com mais um sacer- .de Fomento Vegetal fo- Czerniewicz Matter, Jut- J
dote para a Congregação ram atendidos com dís- ta Czerniewicz Schadeck
do Sagrado Coração, na tribuíção de sementes, Jorge E:rnesto Czernie
qual já tinha. diversos de Implementes e

. contribui- wícz, Ingo Schulze, Jorge
seus filhos. No dia 13 ção ao fomento vegetal, Mattar,

.

Leonides Scha
de março, sua Revma. enquanto que o Dep. de deck. e Maria Rossini
D. Pio Freitas, Bispo Dio- Fomento Animal, super- Czerniewicz, um' terreno
cesano, ordenava o Díä- visionado pelö Dr. Lauro com 26.161 m2., pelo
cono Hilário,

.

que ·na ví- . Fortes Bustamenta, cedia preço de Cr$ 24.840,00,
da civil chama se Rau- 10 exemplares de gado destinado à futuras cons
lino Busarello. A cerí- holandez aos diversos trucões, como sejam pae
mônía era .realizada na colonos especialmente seio público, palácio de
Matriz de Jaraguá cl a inscritos para aquele fim esportes, etc.
comparência de grande e. cuja entrega se fez no
número de fiéis.' O novo Parque Agrc-Pecuérío "Mi
sacerdote rezava a sua nistro João Cleophas", cl
primeira míssa no día assistência de grande
28 de março .e é filho quantidade de pecuaristas.

·

do hoje falecido :Egídio . . . O
. Více-Governador

Busarello 'e Ema Picolli Heríberto Huelse visita.
Busarello. D. Pio, o vir- va a Cidade para rever
tuoso Bispo de Joínvílle. amigos, sendcêhe ofere
aqui chegav:a para esse cido almoço no Rest.
fim no "dia 12, tendo à Marabá, ocasião em que
noite, na ocasião da via foi saudado pelo sr. E'.
sacra, feito . brilhante V.. Schmöeckel, na pre
sermão sobre o sacra" sença do dr. Ayres Ferrei.
menta da ordem -e a ins- ra de Melo. Juiz de Direi.
tituicão do sacerdócio to e dr. Arv Flaviano de
na igreja católica. I Macedo, Promotor de
· . . O Senador Andrade Justiça.

HA 15 ANOS

Em '1973, acentuava
se cada vez mais a neces

secidade de uma via que
ligasse o vale do Itapocu
à BR·tOl - a Rodovia Pres
tes. Maia .•. Enquanto se

lutava pela nova Jera
guá-Guaramírím-I O 1, de
via o Estado zelar pela
conservação da atual,
que estava em estado de
plorável.

.

• r • Dizia a imprensa:
'JNãb deve - o Governo do
Estado sentime melín
drado quando :

o povo,
. classes conservadoras,
imprensa e. rádio, recla-.

'. Ein 1968, "0 Jornal. mam providências da ad
zinho" • Órgão Oficial ministração. Pede-se com
do Grêmio XV de julho, respeíto, com educação
de Canoinhas estampava e

.

renovam-se pedidos.
um artigo sob o titulo É Mas quando tudo isso
PRECISO QUE ALGUÉM não resolve, o que nos a

FA.LE... , de homena- conselha o Estado fazer'?
gern póstuma.a Júlio Ta- ... A mesma imprensa
val'es da Cunha Mello, recebia cartas de leitores
desi'lparecido num aciden� que não concordavam cl
te automobilístiCo, em os reclamos ao Governo
.Joinville. do Estado. Em abono de
.

:
. O dep. Pedro Colin sua tese lembrava.3e a .

ocupava a tribuna da As- fra�e de um estadista a.'
sembléia Legislativa pl mericano que diz que nin-

· " HÁ 30 ANOS pedir urgentes providên. guém deve esperar o que'. . . Em '1958, ImClavatr.- cias por parte do Gover- a nação pode fazer por
se os trabalhos de terrc·. no· Estadual, com vistas. você e sim, o que você
,plenagern onde deveria' à conclusão da Estrada pode fazer pela Nação.
ser construída a . nova São Bento, Corupá, Jara- Em resposta às cartas, a

Igreja Matriz, etapa que guá, Joinville (?) e São credotamos, tinh�-:::e a
estava sob a orientação Francisco do Sul. A BP- .resposta exata: os Jara.

'

e dinamismo do ent,ão nO'" 280 já chegou à Corupá guaenses, de há muito já
vo vigári() padre Donato' e hoje se espera' o asfal. mostraram o que podem
Wiemes, recentemente tamento do trecho

. de Cc. fazer pelo Estado (tornan.
empossado. Grande par- rupã.Serra Alta para do-se o 50 coioeado no

te do outeiro existente comp�etar o sonho do ICM, com. 30 mil mixuru
entre o Salão "Cristo "Corredor de Exportação."

.

cados nabitantes que
Rei" e. o Ginásio "São ... A vizinha cídade de suam a camisa) (Öl até age
Luís", já' desaparecera Corupá apàrecia com o ra o Estado não mostrou
sob a q_ção dos tratores. seu::''O número do JORNAL o, que pode. devolver, pl -

· .. A . .Associação Rural, DE HANSA, um novo,'!Ói;;, desenvolver mais ainda:
�la sua' diretoria Alba. Rão de impreI),sa sem-aflá- esta regiãol

I;:IÂ 20 ANOS
Ramos- apresentava pro
jeto dê lei. que visava

congelar por um período
dé 3 anos os proventos
em geral, públicos e par
ticulares e dispunha ain-

· da sobre os. coeficientes
limitativos de juros, d�"
videndos, lucros, etc. de
empresas. t11ncos; socie
dadeS e firmas comerci
ais, O que adiantava a

presentar proieto' de lei
se o próprio governo
não tinha interesse na a

doção de tais medi.das .

Onde estamos hoje?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Flashes da Cidade (III)

De Luiz
Diariamente me encontro
com o Vegini. Trocamos
cumprimentos, e já esta.
mos pondo.em dia os no

.

gócios com Deus e Nosso
Senhor Jesus Cristo. Re.
zamos com freqüência,

.

contritamente,
�

incluindo
os entes queridos.
Mas quem é, esse misten
oso Antonio que, na ver·
dade se chama Bertholo,
com "h" e tudo mais?
· . Afinal, o sr. é Bertho·
lo ou Antonio?

,

· . Sou Bertholo, mas fo·
dos me conhecem como

Antonio, filho de José
Vegini e Carolina Volpi.
nascido no día 03.05.12,
no 10 Braço do norte, dís- -

tríto de Luiz Alves, muno
de Jtajaí. Sou um de uma

irmandade de oito.
'

· . 'Trabalho1;l cios pais?
· .. Sim. O pai tinha ena

genho de farinha, alambí
q�e para - fabricar pínze,
lavoura, criação. .. Era
duro trabalhar naqueles

.

tempos.
· . Quando casou?

.

.

. . Sou casado duas vezes.

Em primeira núpcia com
'Mística Volpi, em 1935,
com quem tive o Arestí
des, Olímpio, Lauro, An
tonínho. Iria, Lúcia que

é a Irmã Consolata e tra

balha em Doutor Pedrinho .

e Mariquinha. E�a fale
ceu no día 15.11.62. Dois
anos depois, casei-me cl
Maria Fagundes da Silva.
conhecida por "Ouinha".
. . O que fez na vida?
. . Depois de casado esta

belecí-me no 10 Braço do
Norte-Santo Antonio, aín
da distrito, com o pai, o

Vital, Francisco e Angelo
onde passamos ao ramo

de compra e venda de se

cos e molhados para os

comerciantes em Jaraguá
do Sul. Breithaupt, Grub
ba, Mahnke, João C. Stein
e JÇlsé Boaventura, para
o' José Dequech. em Gua·

ramirim e despachava
,mercadorias, por trem

para
.

Ma'fra, Canotnhas.
São Bento e toda a linha
de cidades -da RVPSC.
Levamos pinga a trazia.
mos farinha, feijão e ou-

. tras mercadorias por todo
Norte do Paraná (Londr�
na, Maringá, Marialva,
Paraíso do Norte) até Por
ta Grossa, durante um

período que durou cerca

O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTA· ,

RIOS· DE JARAGUA DO SUL e o SERVIÇO AU·
TÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
SAMAE, em reunião conjunta realizada em 23.03
88, decidiram estabeleéer que quaisquer solicita..

ções para o 'fornecimento de água . principal
mente nas ocasiões em que a cidade estiver às

. voltes com problemas drásticos de abastecimento
- deverão ser endereçadas exclusivaménte ao

SAMAE desta cidade, que terá a seu cargo o
.

controle e dístribuíção de água nessas situeíções, I

podendo o Corpo de Bombeiros funcionar como
.

euxiliar dessas tarefas, sempre que solicitado
'por aquele Orgão. "

A adoação dessa medida, certamente agi
lizará os serviços e atendimentos da espécie, c/:
reflexos benefícios e imediatos no atendimento
de toda a comunidade. , ., ,

Jaraguá do Sul (sq, março de 1988.

-L-------.+-�---+------'-
eletrodomésticos .. utilidades . móveis . presentes . bazar . confecções .. som ·

pneus, .. acessórios .. bicicletas · camping · náutica · esporte e muito mai·s.

Hlta de Esclarecimento

Ilves à
.

Alves?
. . A região nunca foi rica
e muito financiamos para

.

acompanhar as outras re

tos, tirando numa SÓ ur- giões..As vendas fiado
na que tinha 95 eleitores, eram constantes" com

91 votos pra mim,' conta. grandes perdas '_ .

nas ce
dinhos. Luiz Alves era dernetas. Então só ínterér
carente e nunca o povo tí- sava negócios com' CDS

nha visto uma patrola.. muniicípios, vizinhos,· e
Foi quando eu e meus ír- resolvi me retirar da sc-
mãos abrimos por conta ciedade. ,

nossa o 10 Braço do Norte, :. Então. aposentouese�
o que -�ausou uma sensa- .. Não! Resolvi fazer fre.
cão extraordínäríe. Todo te e -fui à Joínvílle com
mundo .parecia que esta- prar uma F-600,: onde só
va morando num parai- consegui dar' 'entrada .de
so com uma BR dessas. 200.000 mil de . dinheiro
· . Porque escolheu Jara- com a saída da sociedade.
guá? Não podia ser Jo,n. Como o' saldo fosse, em
ville ou . Blumenau que prestação e como nã.9 era

eram maís 'desenvolvidas? conhecido nà cidade!' o
· , Öia, "seo" Eugênio, negócio quase gorou.
foi por acaso. Um dia vi· Lembrei-me, então,' do'dr.
nha pela Figueira com Paulinho Bornhausen' ' e
uma carroça carregada de . um telefonema me abriu
açúcar pro Breithaupt e todas as portas. Aposen
quando cheguei: na Proc. te:-:né em 1975 ,e não eE·

Gomes, defronte da Famac, tou satisfeito .. já centra
na 382. onde moro há 30 tei advogado para melhc
anos, encontrei dois brí- rar o ganho. Pertenço à
gando por uma preprie-. Assoe. dos Trab. Apc
dade que tinham negocia- sentados de Jaraguâ do
do, -chegando as partes a SuL sócio n? �50.,
puxar 'facas para resolver. . . Contaram-me que o

o problema. Com o chb .

sr. garantia o voto do e·
cote do carro entrei nc leitor, fazendoÍiOs Jurar
meío dos dois e acabei com a mão em cima c;la
sabendo que o preço final Biblia ou do Santo Anto-

'

do terreno que erä de Cz$ nio. � verdade isso?
60.000,00 e o comprador .. Ma, "Gênio" mio, non .

estava .arrependido. Aí . . .

'O f Ie vero. povo a a ...
resolvi comprar a briga, mas eu não' brincava cl
oferecendo Cr$ : . . . . .. coisas sérias. Ouando v!-
100.000,00, devolvendo ao alava, e viajava muito"
antigo comprador. o sinal os eleitores na hora de
de Cr$ 10.000,00,proprie. pagar, eu mandava eles
dade que mantive alugada rezar um Pai Nosso. Como
até a mudança definitiva. .negocíante conhecia a
· . E 03 negócios em Luiz tendência de cada um, a

ponto de, quando dízia
que dava 90 votos, dava
mesmo, Na eleição:' 'dos
candidatos Paulino do Bem.
e Arnoldo Van den ßn
laardt, este estava com
152 votos na frente, falo
tando 3 urnas para abrir
as ao Keunecke, StÓ.' Ar
tonio e Sta. Luzia, eu di"o
se que Paulino ganbava
cl io v:otos. E gàl}hou!

de 15 anos.
'

,

. . Como era a vida social?
. . Não tinha vida social
como hoje, mas lembro
que fui pelo menos 40 ve»
zes padrinho de casamento
e padrinho dos padres
Verino Stringari; José
Balestieri e. Geraldo De
rettí. Fui presidente, da

Igreja do Alto Guarani
São Paulo, onde a espo
sa lecionou por' 6 anos,
tendo sido também tesou
reiro e construtor da I.

greja local, junto com

Guilherme Zapelini, Luiz
Balestieri, João Deretti e

Pedro Scaburí,
.. E os movímentos e.

mancipacionlstas ?
: . Sempre fui meio polí
tico, desde o tempo quan
doo mano Chico foi ve
reador por Itajaí, O povo
não estava satisfeito. com
Itajaí, distante 50 km. da
séde do distrito e poucas
vezes éramos atendidos .

Dai nasceu o movimento
para formar um novo mu

nícípío, em que entrava
parte de Luiz Alves' e
Massaranduba. Isso no

entanto, não deu certo
porque os graúdo não
queria, mas acabamos
sendo parcialmente íncluv
dos no novo município dé
Guaramirim, como dístrí
to deste. Aí começou uma

nova luta pelo progres
so do lugar. No tempo
de Paulino de Bem corri
para vereador pela UDN,
elegendo-me com 208 va.

Jaraguá
-----

J
Fazer 3 pedidos sendo '

1 de negócio e 2 ímpos- "
síveis. Rezar 9 dia_s 9
Ave-Marias. que mesmo,

sem fé será atendido. lfRezar com uma vela ,

acesa e no 9Q dia dei
xar queimar até o firn.

l'Publicar no 9Q' dia-
Agaradece, N.V.

PRECE A
sTA. CLARA

...

PRECE A I.

. SANTA CLARA .

Pedir a Santa Clara .,um· pedido de negó.
dos e dois

.

ímpossí, ,Iveis. Rezar 9 Ave.Ma,
ria, mesmo sem fé, seu I
pedido será atendido.

. Rezar com uma vela
acesa e deixar queí,
mar. Publicar no 9.9
dia Agradece E. V.

=
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CORREIO, 00 POVO

. �JECI, ',lJm .

show da' organização
. Ilis Toques
'_ A, Equipe Dalcel1s de

Bitleross, participa neste

· _bado, dia'9, em
.

S�o J&o
.

sé. da· Ia, Etapa do Cam

�nato Estadúal, com';'
. "ato de· e1ne� etapas,
as demais programadas

· �J:a .Lajes, Brusque, Tim·
."4 e Jaraguá do Sul esta

..Uma, .Do dia 9 de ju�
.ihb.
.:

_. O coordenador do

VQlibc;ll da equipe Kohl-
.

làach!DME, Atiovaldo
Xâvier dos Santos, disse

que está definido amísto-.
sos em Jaraguá do Sul,
nó masculino e Iemíníno.
contra a Hering e Bandei
rante. Não está descaro

tada! a vinda. do' Fràngo
still.
_ Preparan,do-se para o

Campeonato Estadual, a

Seleção de Bolão' de � Ja

raguá, joga. às 14h- deste

IAibado contra o Vasto
V�rde e às 19h do dia

i t, diante do Pinguins,
Ôi�S canchas da SER Vi·

élrense.

I COPA' MALWEE

• Passagens aéreas
Inacionais e intemacionais)

• Passagens .rodoviárias

Um sucesso e. um show
de organização. Assim
pode ser resumida a 19a.
Jornada Esportiva Cata
rínense de AABBs.IECA,
realizada em Jaraguá do
Sul nos dias :)'1 de mar.

ço, 19 e 02 de abril, que
reuniu cerca de 2.200 a·

bebeanos, oriundos de 46
municipios do' ,Estado,
que dísputaram Tß mo

dalidades esportivas.
'.

A
campeã geral da JECA,
quebrando a longa hege
monia de Blumenau, foi

, Florianópolis, vice-campeã
.

Blumenau:)'" Jlle, 4°Ja.

raguá do Sul, 5.9 Chape.·
có. 69 Brusque, 7.0 Joaça
ba e Tangará, ,9.0 Pi.
nhalzinho. 109 Curitiba
nos, Ibirama e Xanxerê;
139 Braço do Norte, Itu··
poranga, Mafra, São Ben
to do Sul e Tubarão; 1<89
Alfredo Wagner, Itapi
Tanga, 'I'aió e Tlmbó e na

22,a colocação. as AABBs
de Concórdia, Itajaí, La

ges, Pouso Redondo 'e

Estadual de
B o I ã ·0
A medida que o

tempo avança, deU· '.

nem-se os preparativos
do Campeonato flst�..
,dual Masculino AduJ·
to de .Bolão, mercado
para o período de 28
de abril a 1.0 demaio,
com 16 clubes partí
cipantes. A promotora
do Campeonato é· a

Sociedade Víeírense,
através do Clube. de
Bolão 81, sendo que
os jogos serão, desen- .

volvidos na Vieirense
e no Baependi. No ana

passado, em Lages, o

clube campeão foi º

Agriter, de FaxinaI
dos Guedes; vice Ca·

çadorense, 3'0 Sadia,
4. (} Tupy e· em 5'0 lu·

gar, Vieirense.

e de: e,lUcio
Turvo. bebeanos caterínenses
A próxima JECA, em levassem uma ótima im-

1989; aéontecerá em Rio pressão da cidade; O en

do Sul. Na galeria dos cerramento, com jantar
campeões, a AABB de Ja. de congraçamento, com

raguá do Sul conquistou a presença maciça de a.

os títulos no truco e no bebeanos no C. A. Bae
dominó e o segundo -lu- pendi, foi urna mostra
gar no futebol' soçaite, 'do sucesso da JECA ..
cuja decisão aconteceu Difícil a crônica nomí
por pênaltis, onde Floria.

.

nar os que estiverem na

nópolís venceu por 2 a
.

'linha de frente e na re

I, no Estádio do Bae- taguarda - da organização,
pendi. onde poderia incorrer
A participação de 46 em grave omissão. Bas

municípios,
.

estabeleceu ta registrar apenas o

um novo recorde na hír- trabalho de um grupo ho
tóría da Jornada e a mogênío, dedicado, res

excelente organização, os . ponsável por aquela con

locais de disputa, recep- siderada a melhor JECA
ção e tudo maís, contrí- da história: de 1,988, em

buiram para que os a. Jaraguá do Sul.

Provas de Ca.lagem serão domilUß
A 2a. Competição de., percurso é de 11 quílô

Caiaques, Batetres e Ca- metros, desde Nereu Ra
noas de Jaraguá do Sul, mos à ponte Abdon Ba
promoção da DME: e lista, no centro da cida
Hermes' Macedo, aconte- de, onde se dará apre.
ce neste domingo, día mieção ,

lO, no rio Itapocu. A
. Na Divisão de Espor-

largada, está prevista pa- tes, estão abertas até sex

ra as 9 horas, em três ta-feira, día 15, as ins.
baterias. a primeira de crícões ao 6° Campeona
canoas e bateíras, a se- to Municipal de Futebol
gunda de caíaques 4 me- Varzeano. As primeiras
tros e a terceira, caía- equipes inscritas foram:
ques de 3 metros, cada Portuguesa, Rio Molha,
qual largando em inter- Estrada Nova, Contínen
valos de 15 minutos.' O tal, Bangu e Olaria.

ABERTOS OS JElRs C OM ONZE ESCOLAS

Com o cerimonial de
abertura no Ginásio de

Esportes Artur Müller,
foram iniciados na' noite
de ontem, sexta-feira. os

89s. jogos Escolares Re->.

gionais _ Categoria Ju
venil, nas modalidades ele
volibol, basquete e han
debol, masculino! íerntn'.
hö- Além do Artur Mül
ler, Os 51 jogos terão cc·

mo lugar, -também, o

ginásio da AABB. Par·

ticipam destas competi.
ções os'Colégios São Pe

dro, Duarte Màgalhã'es,
Abdon Batista, Roland

Dornbusch, Divina Pro.
vidência, Heleodoro Bor
ges, Lauro Zimmermann,
São Luís, Teresa Ramos,'
Holanda Gonçalves e

Miguel Couto. O encero

ramento acon. ece neste

domingo.

De outra parte, está
previsto para o período
de 20 a 27 de maio, em

Criciúma, os XV Jogos
Escolares de Santa Cata·
rina, qv.e reunirá mais
de 2 mil pessoas, entre
atletas, professores e téc·
nicos.

Rua Epitácio Pessoa.464-,Fonen·0971-Têlex (0474)341
JARAGUÁ DO SUl:.�'!SANTA CATÁRINA

• Excursões itéreas e terrestres

• C=,oo. n.rooos JARAGuA TURISMO
Agência de Viagens

Com '19 equipes, divi

didas em quatro chaves,
f(>i aberta no dia 8, sex

t�.feira, a I Copa de - Fu

l:ebol de Salão, no Cíná
sío de Esportes Wolfgang
vJeege, da Armalwee.
NÇI. primeira rodada jo
gäram

.

Lulimar x Perdi

ção, Sipaca x Braverde.
FÚria Negra x Arweg e

Bloco 12 x Napróxima
FC. No die 13, às 20h
_ Bradesco X Met. Ra
boch e 21h _ Rei dos
Botões x AA.BB; día 14,
às 20h3Ó

_ Paulo' Criati
vidades x Sipaca e 21h30
...;. Perdição x Müller

.'

Transportes; dia 15, 19h

+ Fúria Negra x Neves,.
:2Oh _ Braverde x Bloco
,12, 21h � Lulimar x Bra.

',-q,êsco e 22h _ Rei dos
·

,Botões x Arweg.
----�..........--.....�------------------------------------------�--.....--�

• Reserva de hotéis

• LÔCéI9ões de'veiculos
.

'. ServÍ(?oS' de· passapOrtes

pAGINA",'15

Ia. DIVISA0 ' '

Com8G8 ··8 d,eci-
de ·81

-
'

sao
Finalmente o título dó

Campeonato da la. Díví
são da Liga jaraguaense
de Futebol, da temporada.
passada, começa a ser de•
cidido neste dÓmingo. A
pós batalha judicial prí
meiramente na justiça
desportiva e posterlor
mente na justiça comum:
travada entre Cruz de
Malta e Botafogo, o clu-.
be cruzmaltino desistiu
de recorrer ao Tribunal
de justiça em defesa do

que considerava ·seu di.
reito, permitindo, assim,
que a líga determínasse a

decisão em duas partidas,
nos días 10 e 17 de abril
de onde sairá' a campeã
de 87.

,Em função da decisão, o

início da prímeírona da
atual temporada 'foi trans
ferida outra vez, agora
para o dia 24. "defíínítí
vamente" diz o presidente
Waldemar Vieira. A prí
meira rodada terá as se

guintes partidas: Malví
ce x América, Botafogo x

Cruz de Malta x Avaí e

Alvorada x Grêmio Ga.
ribaldi.

Atletismo disputa .

: no Sul
Disposta a recuperar a

péssima colocação obtida
nos jogos Abertos em
1987, a DME firmou con

vemo com' a Kohlbach
S .. 1\:, que patrocinará a

equipe de atletismo ·mas.
culino, �eminino,- aläm
cio voHbol masculino/fe
minino e judô. A equipe
de atletismo patrocinaela
pela Kohlbach está forma
da por Carlos Henrique
Alves de Miranda, Luiz
Roberto Pereira, Valmir
Oestereich, Carlos César
Martins, Antonio S. M.
Fortes, Sérgio Alberto
Martins, Valdir Giese,
Jorge Luiz de Souza, José
Oswaldo Alves, Ademir
Nunes, Nilson Fränz, Gil.
berto Picolli e Jaimª;D�llª.
eiustina. No fEmiinino,
a 'estrela é Clarice Kuhn,
que regressou a Jaraguá
elo Stil.
,Estes atletas, à exceção
de Ademir, Nilson e Jai.·
me, participaram em Cri
ciúma, neste final.de-3e·
mana, ela primeira etapa
d�kCaOlpeonato Estadual

'

de Atletismo Adulto. A
delegação deixou a cidade
ontem, 'por volta das 13h.
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o - V Congresso Estàdual
de Educação Municipal,
que reunírä de 2 t a 23 de -

abril mais de seiscentos
participantes em Jaraguá
do Sul, tem toda a sua pro. -

gramação concluída. A.'
lém do ternário do Con
gresso, com palestras 'e
paineis, serão desenvol-

,

-

,

- 'Is In-Itações -de Flávio José' Canaresso ·de· Edutação 'Mulic'ipal reuhirá
-

'mais de ,811
•

>I< A municipalidade já executou a terraplenagem öa
área onde será erguido o novo pavilhão do Hospital e
Maternidade Jaraguá.: na face oeste do prédio atual.
A ampliação terá três pavimentos de 28 x 14m2. A, co
missão organizadora - prepare-se pl lançar a tômbola des
tinada a arrecadação de recursos financeiros à' obra,
o que se dará durante o janter-dençante marcado para
o dia 6 de maio, no C. A. Baependi. Os prêmios serão

expostos nas antigas dependências do Centro de In

formações Turística, na Av� G�túlio Vargas, a partir
do dia 23 de abril.

-

• Já se encontra em operação () mícroeompntedor ce- CMl delibera melharias • na trânsito
dido à Prefeitura pela Associação Brasllelra de Muni.

.

· cípíos, A partir de maio, junto a Divisão de Pessoal, A Comissão Municipal
.

hO\:l_vg o registro de 22 .

Já processará as folhas de pagamento'. gerando econo- de 'Trânsito deliberou,". acide-ntes' sem vitimas, 9'
'mia aos cofres públicos. _ F;ste é maís um estágio da pera ímplementaçãc após. com vitimas, . inclusive
informatização, iniciada - no segundo semestre do ano a 'conclusão das. . obras - uma fatal. No � bairro
passado, com a entrada em operação da ÇPD. da rua Bernardo Dorn.

_ João. Pessoa, próxima da'
busch, que 'dá acesso' a curva que dá ecésso a• O Presidente da Fiese. Milton Fett, assinou'quarta segunda _ ponte sobre o' divisa com .Schrõeder, afeira convênio com a Confederação Nacional da In-

o

dústría, destinados a obtenção de recursos de_ Cz$.. ,

rio
-

Itapocu, que a rua CMT deliberou pela im.
F-Augusto _ �ielke, desde plantação de sínelízação :
aça ou renove' a sua

15,4 milhões, para a continuidade de suas çttividades. assinatura do
Deste total, Jaraguá do Sul será contemplado cl Cz$ ... a Bernardo Dornbusch de CUTva perigosa, ao "Correio do Povo"
329 mil, para cursos de formação de analistas de treí- até a rua Max Wilheim, invés de.Iombada, como

-

Você é especial' Pi!rà nós.
namento e de formação de cronometristas.. teria sentido único, para o solicU:ado. i: .. ,

evitar o problema que SINDICATO DO
.

COM�RCIO VAkÊ.HSTA'�riE• O Prefeito Durval Vasel percorreu esta semana os ocorre hoje quando os ."

gabin'etes mínísteríaís, em, 'Brasilia', nara o encamínha- veículoS par aguardar
JARAGUA DQ SUL. >··F ,c..", 'l'l" a

EIreIÇOES SINDICAIS'. :' _:_\ .:. "

.

,

�e:!�a'!::i:��a:t:s :::��:::::n;eer:a:u: ::�:�a:u�::, rr�����e�a P:���;,Ob�n�! • A V. I S.Ô �.:: .':
"i

';;.'::":.�
pacho. Esteve no Ministério da Habitação e Urbanismo,

_

se tornam difíceis manco
Em cumprimento ao díspostono artigo 1�" §.l9

FBTU, SEAC, Ministério do Planejamento e Minis. . bras em caso de vinda de
da Portaria n? 3,150, de 30 de abril de 19$ß/ ço.

tério da Elducação. Luiz Henrique acompanhou o Pre- uma oomposíção . Com muníco que foi registrada a seguinte chapá única,
feito. isto, a opção para quem'

como concorrente a eleição q. que. s,� refere o Aví«
tivesse .ínteresse em se ]�oornPaulb:.licado no dia 19 de milrço de ):98�,

.

n.t:s�e• A fiscalização já iniciou a operação de combate aos
deslocar ao Baependí, ......"'._,�

. sonegadores de impostos em Jaraguá do Sul, onde se
por exemplo, seria a. rua P�RA A DIRETORIA

� pretende recuperar quantias 'consideradas não pagas.
-

Ney Franco, agora tàm-
• Efetivos: Bruno Breithaupt, .ívo Ewald e Re.

Os fiscais iniciaram a' ação com visita aos estabelecí- bém
.

pavimentada. nald Köhntopp. Suplentes: Mauro Koch, Ilda Do.
mentos localizados 'lia Âv. Getúlio Vargas, sendo'

No relatório. da Poli. min_gos Vargas e Udo Wagner; .

.' .

que os próximos serão OS·2 'localizados na Marechal
cia Civil das ocorrências PARA O CONSELHO FISCAL

.:

·

Deodoro, principal via pública da cidade.
de

A • !.Efetivos: Rufino Schulz, Mário Papp- ,e. tu.íztransito em março,. Lanznaster. Suplentes: . Raíael Dimas Nazário. e
ii

Waldemar Behling.
'

..'
PARA A DEl.EGAÇ.�O FEDERATIVA

It' Efetivos: Bruno Breithaupt e Ivo Ewald,
Suplentes: RoniHd Kôhntopp e Waldemar Behlíng. "

Jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 1988
BRUNO BRiEIITHAUP'l,'1· PRESIDENTE

.
-

Titular da Secom visita Jaraguá
o publicitário Antunes Severo, Secretário de

Comunicação Social do Governo do Estado, realizou
quínta-fetra à tarde,· a sua' primeira visita oficial a

Jaraguä do Sul, onde manteve contactos na prefei
tura com o secretariado e, posteríormente, recebeu

· a imprensa citadina, onde os profissionais tiveram

oportunidade de um diáligo e troca de idéias acer-

.

,
..ca da atividad�' que lhes são comuns. Antunes

.

Severo, naquele dia, dera palestra aos participantes
do 8.9 Congresso Nacional de Vendas d'a Metalúr

..

,gica Erwino Menegotti, realizado nó
. Clube" Atlético

Baependi.
O encontro com a imprensa. foi conSiderado·

muito positivo, podendo resultar em ações recíprc.
cas, do interesse dos jornais e do Gooverno.

C' a'f é
S ASS E

ENERGIA COM GOSTO DF:. CAFÉ

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

Dr. ·Rubelll F. Flexa
Questões· de Tertas _ Invent�rlos _. Se;araçaes
,_ Divórcios _ Cobranças _ Execuções _ TTaba.
lhistas _ Previdenciárias .:_ Civeis. e

.

Criminais.

Rua Reinaldo Rau, n.<? 86, 1.° Andar, Sala 6
Edifício Mário Tavares, _ Centro

Ja-raguá do Sul Santa Catarina

vidas 2:>' míní-cursos, com epresentadös": �J . painéis
cargas horárias máxi. Definição de C(;>nteúdo8
mas de 16 horas, destina•. _ Base de Nossa Escola·
dos aos professores das Públíça e Re.lacion�:men.
redes municipal, e 'esta" to lJc,re e Prefeittiias,Mu.
dual

\ da microrregião., ,nicipais. No, .d�â 2�, é_l pa-
O"Congresso será aber- : Iestra .

LIA MuniCipaliza.
to às 8h30, no C. A. Bae·' çãó no Contexto da Edu.
pendi e no primeiro dia,

.

caçãp Brasileira ' liojé" e
além da palestra, serã�

o

os 'paínéís Municipaliza.
cão

.

do EnSino, 'Educação
Rural e às. 20hchaverá r-e
.uníão dos' secrêtäríós dos

:f!úl�ic'í�i�s int�g�an�es �oprojeto Prc..Ml;J.IlIdpio.
Finàlrnente no äiâ 23, pa
lestra, elaboração de· do.
cumento com proPostas e

conclusões e, as 16h30, o
.

encerramento.

Vendo' Telefone
Telefone

.

residencial. ..
Contactos pelo teleío
ne 72·0292.

Os Pedestres'
o

Agradecell-
Os pedestres que utilizam quena obra, porém de de no sistema viário do
a Av. 2. Mal: Deodoro da grande

'

utilidade, contu- 'município .

Fonseca - agradecem a S. do, .nêo a deixaram com-

. Excia. o sr. Durval Va- pleta,
.

pois, com o cor- Corria se trata de um com

sel, pr-efeito . municipal rer do tempo, se deteria- plementa de obra, certa·
de Jaraguá do Sul, as dt- rou o outro lado da trá·. mente ela será deferida
terminações para o ·fecha. vessia, petto da mini- pelo alcaide jarag\laên
menta dos buracos que se praça, que está a exigir se, -sempre sensív:el aos

criaram entre os trilhos a atençâo- para que' lá reclamos' dos habitan.tes
ferroviários, na passagem não

-

ocorram. acidentes, de sua comunidade e,
de nível, em conseqüen.. porque os vef!éulos, ao antes que o, episódio
cia da troca de dormen. adentrarem na rua 62 _ ido 'fato enfoca� possa
tos, há tempos, que qua- Exped. GumerCindo da gerar. uma nova crise
se ocasionaram aciden. Silva

_ que enfre aufros entre os dois poderes,
te numa· senhora idosa, locaIS cQnduz à Câmara' 'por

.

si' já estremecidos
em äezembrof87, motivo Municipal de Jaràguá do' po,r assuntos de somenos
.dê uma nota-aWlo pela Sul, avançam' sobre o importância, provocando
imprensa. passeio com grave risco à nível municipal uma

para os que precisam Ie. greve branca, daquelas
A Passagem de nível, no comover-3e a" pé, especi. que ,os salvildores da
lado do ponto de Táxi almente os Hustres se. pátria ensinam ao. povo,
ficou uma' jÓia e contri. nhores. ver�adores que no trato dos assuntos
buirá para a segurança. ainda não. se motoriza. constitucionais; com pre.
dos. pedestres que ;',pas.- ..,-l;_am, fazendo.Js chegar juizos incalculáveis pa·
sam diariamente' J,'1E!hr-' com atraso às reuniões ra o município .. Anteci.
pririçipal" via pública da por culpa da maioria pam agradecimentos, des·
cidade. .

que ainda não constatou de já.
Os encarregados da pe- essa f alta' de regularida.· Os Fiscais Civis de Obras

" ;
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