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. -Começa qUinta·feba, .às . -sp, e os paínéís no ,pri. RUral", além dê, às: 20h,
8q30min, emJé!raguá do melro dia do encontro reuníão dos secretârícs
Slll, no C. A. Baependí, tratará'acerca dos te�as dos municípios beneficia
o V, Congresso Estadual "Definição de Conteúdos dös com o Projeto De
de ':EdUcajÇão Municipal, - Base ,de' Nossa Escolá senvolv'itriento," do Ensi.
par� o qual são' aguarde- PÚblica" e "Relaciona- no MunÍcipal (pr6-Muni
dOs 'mais de seiscentos mente UCREs e Prefeítu- eípioj; Para o' día 23, pa.
participantes. Palestras ras Municipal". A noite lestra '''Reflexões sobre
é paínéís, durante três se reunirão os dírtgentes Educação '.Municipal",
díás. envolverão os pre, municipais de educação com Pedrinho A. Gua., Iseqtés, além de vinte e da la. diretoria da UN- reschí. do Conselho Es;'
três míní-cursos para do- DIME de SC.' 'tadual 'de· Educação/RS.
é�IÍtes de pré-escolar, l� 'No dia 22, palestra "A Nà seqüênciâ,'

,

"Experi.
ê,o'1J gratis. A primeira Municipalização no Con, êncíás Murilcipais" em E.
{ialestrà do Seminário' texto da Educàção Bra- duéeção";: apresentedes
versará sobre', "Raízes sileíra HoJe"", com o pelos niunícíplos partíc).
liiStÓ.ric�s da Atual Sí, Prof. MoaCir Ga40tti, da pentes, efabóração". de
tu�çao da Escola' Brasl- ruc/sp. Nos painéis, iI 'propöst'as 'e conclusäes e,
leírá". 'com Áurea cän- tarde. "MuniCipalização às' 16h30�' Ci éncerramen
&ida Pisa, de Campinas- do Ensino" e "Bducäcão to' do C0ngressd .. ;"
�----��------�----------�----------��----�--��
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)tJt"IIÍ: 'Ass.emmbiéia
'DistrItal'

-

oe- 'Rotar}"
Club. Pág. ,12.

Hoje o Concurso liGa.;
róta- Màrisol L,I ": Pâg 2
Cai a ínadäaplêncte
no comérdQ Pág. 3
SCAR recebe doações .

'Lei SárílE�y.· Pág. 7'� s; .:
,

, Esporte: 2a.· ·F..eira,.--, :
a declslo da Primeiro-
na.: '.Ng" 15' ,-

.

,

Começa a 2a. Fecatroz
em Mas$arandubJt
Página 16

Ilaulurada/Sede Irldalwee
Com o apoio das Ma.

lhas Malwee S.A., que
investiu. 'em forma de
doação, em torno: de Cz$
6.500.OOO,()0,. foi ínaugu
rada sexta.feíra, dia 8, a

Sede Armalwee,
'

dotada
de bar. churrasqueira e
com infra-estrutura de
lanches e jogos. anexa
ao Ginásio de Esportes
Wolfgang Weege, além
de um pla�round, para

'

o divertimento, da garc.
tada. A solenídede foi
prestigiada por i�iretores"
da empresa, da Armal,
wee, colaboradores, im
prensa ,e co�vidadQs, ,

constituíndosa 'a obra,
um novo espaço de ,lruo
zer e entretenimento que
as Malhas Malwee pro.

'

porciona a seus colabora
dores, . preservando o

verde e o estilo arquíte
tônico .enxaímel, carac

terísticos do local.
O· presidente, da Armal,

wee, Sídio MüHer. no ato

inaugural, agradeceu a

díretoría de Malhàs Mal.
wee pela doação propor
cionada ltquela Associa.
ção, melhorias que irão
ampliar as opções de la·

zer, solidificar amizades.
in:t'egrar e entreter os

colaboradores da empre,
sa, Q �iretopsuperinten.
dente de Malhas Malwee,
Wander 'yr.,reeg"é',�' "dese-

,

, [ou aos colaboradores que
junto com 'seus filhos
façam bom uso da Sede'
Armalwee, assim como

das 'demais in�talações
do Parque Malwee, idea
lizado pele seu pai, Sr.
Wolfgang Weege. irradio
ador de lazer, cultura e

esporte, que tambétn a

comunidade desfruta.

,"

"., '

COPA MALWtF4E
DE FUTSAL

Após a iaauguraQãQ da
Sede' Armalwee, ·rol dado
inicio à ta. Copa Mal
wee de Futebol de Salão,
que homenageia o Sr.
v\Tolfgang Weege, ex-pre."
sidente da empresa e

que empresta o nome ao
Ginásio de Esportes. Um
total de 19 equipes par.
tícípam da promoção,
com o pontapé íníctal
'sendo dado pelo diretor·"
superíntencente de Ma·
lhas Malwee, Sr. Wen-

der Weege.
'

Ilraguá do Sul/SC, de 16 a 22 de abril de 1988,' An9 69 "Nil 3.483 � Ci$ 20,00

organiza o seu Arquivo
" Histórica'

----�----------��--------

" Município
zando a sondagem dos

materiais, sélecíonando
os e arquivando segun
do a ordem ' cronológica
e importância

. histórica.
"Essa seleção e organiza.
cão demanda tempo, mas

o importante é que a

comunidade está. pr,eocu.'
pada em preservar. a

sua memória, "diz"."

"Cento. e 'doze anos de.

·p�is .de fundada, Jare
I\lá do Sul está -organí
zendo ' o' 'seu Arquivo
Histórico Municipal, jun-

o to' a'o' segundo pavímen.
to: da Estação da Rede
Ferroviária Federal. A
memória da cidade' co

meça. assim, a ser "pr�
� servada, com a seleção
de materiais e documen
l(>s. que,guardam o re�
, gist'ro ,da sua hístóría,

mesmo que' resumido pra
ticamente a arquivos, Ií
vros de atas, doéunien·'
tos e jornais da Prefei.
tura Municipal. (
O trabalho está, sendo

realizado pela arquivista
Ellza Resset Dief:enthä
ler, vinda de Santa Ma.
ria.RS, 'onde realizou i

dêntico trabalho no Ar.
quívo Hístóríco daquela
cidade. Há apenas' dois

,m,eses Eliza 'vem reali�'
'---'---'--- -_:,_;_--__._-,------------:-:-�

NO'FORUM pEDIDOS DE ÇONCORDATAS'
.,..,._--

'Crise econöInica, recessão, ,ou mesmo UInÇl.
, tase temporária de dificuldádes no conte;xto' geral
,da- economia. Seja 'qual for- a avaliação,' eJll- Jara.

g�á do. Sul, essa situaÇlão de incertezas tem revela·
do um aspecto interessante: as empresas, de modo

geral, continuam. .estáveis, apesar da sítuação. No

F?ÓTum da Comarca, deram entrada est� ano dois

pédidos' de concordata, pela- Eletro Móveis ,Pereira

é Indústria de Calçados Jaraguá e um pedido de,
,

falência contra o. Milü.Mercado Júnior, segundo
informações prestadas por funcionária do Fó�um. '

,

'

De outra parte, aCham-se abertas no ,ForuJ? _de
J'araguá do Sul, até cinco de maio,' as mscnçoes

;para o concurso público de Agente Judiciário' (1 ,v�
'�a) e Auxiliar Judiciário (3 vagas). E Ilecessano
tér, respectivamente, o 2,° e 1.0 graus completos,
ii..,;'iores de 18 a,nos. Salários de Cz$, 1,1.115.00 e

,

od.l_ Sed A I ee I' u r d' t f IW)& • Vilna _ 'e l'ma w , na gu a a sex a. e ra

!:�:��,��6'�����:�':��-R-E-N-O-S-B-A-L-D-ro-'-S-E�A-&-B-A�R��-A-N-C-�-'-OO�S-R�I=O�S�.��J�m� ARTI,MI, NÃO POLUA. CIDADE LIMPA, POVO D.ESENVOLVIOO�
,
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Joao eMaftia '.
v,

." ::,D'
Moda Infanto-juvenil 'parâ "eal�r a

elegâncía de' SéÜs"'f1Ih()s: 'um carlnhQ
especial para o seu bom gosto.

Na Ma,recl'laI Deodoro, 819\_ Jaraguá:'do Sul, .... �

( J()18l" �161Iol�" pUlseira, anéis.' a11�Ç8:l!
prãt�a�

..

artigos em'ouro' e ·tudo ti malf para
préleat. Da:' ,

- �

Relaiaaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

.

� ,', ,.,
.... _-------��--�---

Mamãe· Coruja
Seua ,iUhOS' merecem lQIla loja só' Para. eles.

'Loja Mamle Coruja. o castelo de seu reizlnho e

... prblcestDba. Eaxovais para beb�, roupas in-
.. faDt.JUV�, perfumes, blJouterlas, artlgo$ pera

'

. preJelltea.
.

,

-

Rua Barlo do Rio Br,anco i68 _ Fone 72·0695

I
- '.

I Dr.
1

I

I
i

, hiter' Germano: Hebreus'
.. 'CIRURGIÃO DENTrrSTA _ CRO,-2446

:,{ua CeI. Procópio Golpes de Olrvelra, 184
�

.. ..:'
. f"

Fone ,72·0209 ..:... Ja,raguá do Sul

ABRIL'
Mês do 2°' aniversário' Seifert

- TROCA _ TROCA de relógios: Promoção
de jóias em ouro e praté .

'. ,

" '

JÓiAS' RELÓGIOS

.� PRESENTES

)\lfaiechal �loriano Peix.@to, n� 29 • Fone 12.1911 '

.

ADVOGADOS

:"

.' R.. J....• ':',Pereira, , Oliveira'
''-., '::' lauro

.'

Pereira' Oliveira
��vu � Criminal _ Comercl�1 _ Trabalhista
�ift> {

�

.. � �

,

R';)M�lterMai:qúar:dià�S�.:... fone (Res.) _ 72·2194

��tc': ,
."........

,'.

> ",'JaragúâYdo Sul. ..
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'�""'., CORREIO' DO PQVO
-;....,._ ...--- . ...;:-,-_ ---",_-- .

pAGINA'" 'O�
.

,'�

& Informações ,

,

"

_ o Coral . Evangélico á, residir, em laraguá .do

'Jaraguá 'segue dia 21 pa, Sul" S1,la cídade.>
ra a Província de Míssío- - A Comissão' Organí.
nes, Argentina, para a. zadora da XIX JECA, a-

. presentações nas cidades gradecendo 'o,,:apoio pres
de' Montecarlo e Eldora- tado pelo' "Correio, do

'do, com 42 cantores, sob Povo" na difusão do e".
a regência do maestro _vento sócio.esportivo, que
Ríeardó Feldens. Ante, resultou em sucesso ab
ríormenta o Coral já ha- soluto, elevando . o ' con

via' excursíonado a Mon- ceifo de Jaraguá do Sul
tevídéo e Assuncíón. Re. no 'EStado. .

torna 110 dia 24. - Presidente Roberto
_ TamPém o Coral Cla ,Joio Elssler. '·prepar.ando

SCkR, com recul'SOS dos com carinho o 86,0 En·

coral1st�, excur-sionou no .

' centro . Filatélico e Nu.
flnal.de·semana último à mlsmátlco de Santa Ca
Plratuba, onilf!'iol' alvo tarina, marcado para o

de caloro� lecepçlo nas día 24 próximo, no Bae·

apresentaç&S durante a pendI. Vai das 8 às 17h,
missa, no sábado, e 'no com ingresso franquea
hotel onde estavam hos- do .

pedados. _ Dia 2:>' vindouro, no

- A artista Vera Dorn. Juventus, o .�. Concurso
.

busch. participa da co'" Modelo.Revelação· e baí
letiva "4 Artistas no le-show .com a Banda
Outono", na Maria Tere. S/A e espetáculo cênico.
za Galeria de 'Arte (pré. Muitas candidatas já es

dios dos Correios), em tão inscritas e a pré-se.
Balneérío Camboríú , A leção acontece neste dia

expô vai de 16 a 30 de 16" às 14h, também no

abril.
,. Vernissage hoje, Juventusv

,

dia 16, às 21 horas. _ Muito concorrida a

_ O Dr. Victor iEtmmen· comemoração dos 44 a

doeríer Filho, o Vitlnho. nos da Kohlbach, com a

assume nos próximos dias outorga de comenda à
ia Promotoria de 'Justiça colaboradores com 10,
da: Comarca de Guarami· is, 20.,25 e 30 arios de
rim. Vem removido de casa. Destaque para o

Anita Garibaldi e volta, SOm do' conjunto paulís-
I

"GAROTA MARISOL /88" será hoje
Com � Earticipalção .de 15 c�di�atas, .

a

Sede Bsportrva e Recreatíva
,
Mansol realIza

neste sábado, día 16, o Concurso Garota Mari�'
soU88, onde serão observados os quesitos' bele
za,' simpatia e elegância, nos trajes maiô, so.

cial e passeio. Concorrem ao Garota Marisoll
88: da Matriz _ Eurenice Maria Zerbien, Jane·
te Aparecida Trindade, Sandra Müller e Ze
naide Aparecida Borges; da Fmal laragtiá
Maristela Terhorst, Niusa P,1:aria Machado Spt·
zia e 'Rosana· Lúcia Fachini; de Massaranduba
,;_ Ana Maria Vieira; de loinville _ Claudete
Santa de Jesus; de Benedito Novo _ Dilores
Krieser; de CorupA _ Eliane Wiszniewski; de

'.
Rio dos. CedrO$ _ Ivanise Regina Mastelotto;
de Schroeder _ Marciana Patsch; de Doutor
Pedrinho _ Neusa ,Maria Carvalho e, (I�' unt
dade' de Joio Pessoa·"-.. :Wa'Uderlei:a-yelozq.
Haverá também désfile GaS últimos lançamen,,!
tos dá linha .Outono/inverno, da. moda �ria.
tiva. l � �r� r

,
A Associação dos 'l'rabâlhàdores Aposen�

tados e' Pensionistas de Jaraguá
'

do' Sul éonváca
todos os seus ãssoeiados a se reunirem em As�
seÍnbléia Geral Ordinária, nas dependências do

Sesi, na rua Walter Marquardt,' no dia 30 de·
,abril de 1988, às 14h30 em la. chamada . ou

meia hora após com qualquer n6méro de' pre·
sentes, para a seguinte .ordem do Dia: 1) .

Relatório da Diretoria; 2). Prestaçlão e aprova.
',I, ó <i çã.oi'�as contas do, exercício findo; 3). I Eleição

, parâ'.Os cargos. vagos na Diretoria e .Conse·
,

lho Fisc:àl; 4) •.
'

ASSuntos Diversos.
r

Jaraguá do Sul, 15 de abril d� 1988
Gerold Meier _ Presidente

A, ,R.9U,P.A lNFANTIL
_ .••.•. -. - .•..•

<'
� .... :. (,

.,

Avenida Getúlio Vargas, 97 Jaraguá do Sul

__JL�==========================�==========����..�==��=-�-� -----------------------------_

CONvoc�çÃe:
.

;-;=::--
-

.I
ta Pelícío Digital sbow. '

Parabéns! •
.

-, Casamentos: Nà M.,.;
triz, 16ht5 _ Maurício de. .,

Andrade/Márcia Viefra e";'
Osnf Steindel/Isabel j�.;_.,
ger; 17h15 '-- Osní Segun«

.

do/Irene Eíssmann, Na
Barra, Antonio

>

Lang.�/.·
Maria Michalack e Wal-

'

mir Schulz/Marinês Sca..
revonatto.

'
.

- Ainda na Barra, AdU�
son Butzke/Janeté. Kitz�:
berger. No Rio ;Molha,
20h30 _ Valgenar' Bao
ker/María Zíehlsdorff:
Com. São Cdstovlo, 18b
_ José Pomíanowskv/Le.
níra Cisz e em Slo' Luiz,

..

17h30 .: .Loríval Tiso/E..

liane Jesuíno .

,

-:-
IEládió . Rengel e E·:'

duardn Schmldt, dli1gi�'
ram o 1.0 Festival' de
Música do Capllé, dia 8,
no Bar e. Churraacal1a

. Oapilé. Foi vencedor
Charles Metzger, 2-0 To.
ríbio EÜseo/Charles 'e em

3'0 lugar' Leopoldo . Ra
dünz. ' Beleza 'purar.

- De partida de . GÚa.
ramírím, para Curitiba, Q

gerente do Banco do Bra
sil José Edson Gouvêa
da Rocha.vá -testa da ins.

,

tituíção bancária desde' a '

sua Inauguração, há ein.
co anos. Vé;li deixar uma

grande . lacuna na cid.a,;
dê.

� Andréa TomeUn é a

Rainha da 2a. Festa Cà·
tarinense do Arroz, la.
princesa' Izabel Cristina
-Rozza e 2a. princesa

'

A.
driane Ratlete !W'lede
maQn. Dez candidatas'
Concorreram e a :mo�·

,me�ta!ção fdJ excelente.
.

� Para um mandato de'
dois anos, foi reeleita pr€-!"
sidel'lte da' Sede Esporti.
va e Recreativa Marisol,
GilrhaF Sérgio Vegini. "',A
SER Marisol, alias, ele
"ge meste sábado Cl Garo·
ta Márisol, evento que

.

inida"se <)s 21 horas.
...

_ No Cine laragu', de
16 a 21 de abril, às 20b15,
"As Avénturas de Sér.
gio Mallandro,' com cen·,

'�lUra livre.
'

_ Troca idade dia 21 o

�mí>resár1o Sigolf Schiln·
'ke e dia 22, a Sra. ZUda
Guenther.

, ,

,,"

,,' 'Barãó'do Rí� Bra-;"co,s.,.:t
",

FONE: 72..2.6()7
'

. �;.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



$PC registra queda de 55·/. 'na ihadilßll)êlcla ... ' IIc._,.'I.
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o Serviço de. Proteçâo
ao Crédito de Jaraguá
do Sul, de janeiro a

março do corrente ano,

prestou a seUs associados
29.226 tntormeções- sen

do que destas, 1.399 de ,

clientes inadimplentes re-.

gistTados junto ao órgão.
No trimestre, o SPC

'

re,

cebeu para registro (Se·
procar) 1.496 fichas de

inadimplentes, somando

Cz$ 10.'164.507,89 e no

mesmo período. recebeu
,
ainda dos associados
1.001 fichas, para canee

l�mentos (baix�s),' so
mando o valer de Cz$
3:618.026,53.

'
,

No primeiro'. trimestre
do ano passado, ° 5PC

prestou 23.298 informa.
cões com 946 clientes
inadimplentes, deste to

tal. Foi recebido no pe
ríodo 2.320 fichas 'para

regi�tro de. clientes ína-

IPiar dá alme

nta de 40·/.
Enquanto ° GOVte:rno

. Fedé,:al congela a U�RP
do fúnci0na:lismo, au:men.

tando � arrocho salarial
. e " .estimUla idêntica ini

, ciati-va, dracomiana ,aos

trabalb.adores da -inicia-
'Uva privada, o prefeito
José de Aguiar, de Gua·

ramirim encaminhou pIO.,

Jeto;.deoilei à. Câmara de

'Vereadores, fixa\Rd0 o
,

piso salarial clos· se-rvido.
'res, em Cz$ 12 mB e

el'evando em 4'0% os. sa.

lários do fU)1cional,ismo
-

. municipal ativo ,e inativo'
que percebia vencimen
tos além do teto' mínimo
fixado. Com' essa' medi
da, a partir deste mês
de ,abril, o salário míni.,
mo na Prefeitura de Gua.

passa para Cz$

dímplentes, somando Cz$
'4.844.901,33 e, ígualmen.
te,

.

1.432 fichas para can-
.

' celamento, somando o

valor de Cz$ .

1.621.078,33.
Comparendo-se os dois

trimestres, observe-se que
,

as informações prestadas
pelo SPC teve Um cres.

cimento de 25,4%, en

quanto que' o índice de

inadimplência �não' pa
gadores) do trimestre
deste ano em relação ao

trimestre do ano anterí-

.

or teve uma queda de
55,2%. Já a recuperação,
comparativamente entre

. 'Jmquatito a U{'8tlta' do todOSí, ,càtatltfebsés par.tii
boi II rendê di�tàen.d� aos aijiah1es da Efarta"·?
seus promotores, de d'en· Nãol Uma �p:euI\Jlei'ljna ré
tro e dê fóra do 'estado, gião QO litara] prática, es
Santa: Catari'n;a é apon. se costume � se Festlnle:,
tada no cenärto national a minúsculos beísões po-
e em oútrospaíses, eemo puladionais.·· .

se fôS'sêinOS, ,sulbitameo· ,�" .desumeao o treta
te-; um' bando de histéri· mêntO' di'Spensido ao áilii'
tos sàng.u.tnátios, >fiue: se m:éiF1.? -Ag ,opihiües se. di:"
.sdti�f;azém

'

.

na S&Jnana' v:i�m,ê �iâni de .lugar
Santa em m.àn,ter )um bçi pata lugar. Olh9tIle- deéd:e
há.·va-r,a . ,até a e�ausláJo, a mmples ,e' mgênua' c()r.
quandn deviá� encon· rida atrás do bol até o

,

trarsse em reflexões sobre sacrifício do ,aR'imã}.; -dei' ,

o seu eompohamento Jll9.is de l�vá-J.o, ,à .exsus
neste Murld0 de �s, on- tã(;), '0- que -é 'Cdnd�ável.
de deveriamos estai' nos A '�fa� .do ,oitt é 1!ma
eJ!:efdtando no: respeito questä'G,Qe.�gQStio. :Ei 'go�

de 120 artistas, 'entre' ao próximo, eQlno ser t-e' Hão Sé' disc:ate{ Mas...
, humano eu anil1at O' . ,protll-ema já foi

I· Goveffno, legiSltaQ_o- 'mUitas v�zés abordeäo,
,

res e entidades ,sie prote- sem rx:esolvt!o1o.
cão aos animais, i:se :t:Qani. Assim, na qua1'esma
festam com vee}nênc�a 'a- do � de- 1984-, em A
traves d@s meios de co- POt\T'fE, A. Sanlord ,!e
FlIl-lilníca;ção, fa��do' da Vasconcelos, "eSf"fevlq. .so
pressa tem a�tar uma b'te 0 aSmnto: liA chama-

·

enorme é'@fusã'Q. 'tia ;fõrra :do 'lJoi eu h0i;;.
É ,}i)feCißO t}.x;-a:,minar- rwvam. iRã,o t-em (1) �

· se o' episódio sob- EI en- 'na.r'. ,semid@ 'de (ijvet:ti�
t f.oque.,da verdade, .e-' não meJitlo ' 'eristãé . Essa.' tra�
�à:eiiuli1·"se. levlar:: peJ.6'S" e- d�;ão açoriana. segu.nd6

· mOç0es do'momentQ." A· Oswaldó Caba-rl) allee:>-'
, final; essa ,prátio,a � vem tOll .-em hbSSá' ·terra

.

de
, de 300 'aiIDs� ti 'lilffid q.ueF. ,fumii:à': grosseirament.e de.
· 1lão ue c\1i1tura que vem �. G q1rl'e se vê, f-.
de temptc>s nertieriais. -qui, é um feroz proceé..

Quem- sabe. ,s�a" iam. so de tortura fistca . in-
· bem de ed\l1Cp�O, ad,ma fUgida a0' pebre animal'
de 'tudo, coisa ,(f,ue não B' t�" sob' -aSSilnhamen•

se resolve &" toque ue cai· ,to:, mMffiao-.. E "maldade,
, xa, babrandf)j lej� p'roibin. -t?'l»atlismo" e aci:ma de. tu..

Além ge encçmtro com
dia a "fa![,4:-a" . Nßm, o. ,pc. ,do' é' 'c0v,ardia.,.Quem ia

líderes pedessistas é co-
lic�mento osteftsÍvo, relo viUr, saiu ftaQjad€>. � reá

mUNitár1iOS, .. �m�n conce-
,solveu o pr-obiema; ao 'Vo-ltilde> c�tfa, semelhãli·

deu co etiva a �mprensa
'

. .�,. , �',

,.,

t�.....· t i4 hiunana. A
. -

d PDS _. t' ao'
conidano, GU-0lt ao es c ,.-:- es u-w ez

na
. s:�e o, ' J�n o

, do promoção negativ-& a
. Gaça -de a�Ul'lS. votos ,a

EdlÍlCIO Men�ott:" �n·" 'pr-isãQ' e Q" espan(lameiltO II1fiis não iusfiiiea a ati·
cerrando � vlsItaçao com

,dos. f>ã,fLiistàs.,' <;Qm ferf.. tude ã-e-'alguns politiços,
'um churrasc:o e� sua ho-

'menfos.� pessoas com o' ê[�é aooàet-tam semelhanír
me�gem reahza�o na I lançamento de . bombas, te br..átiaa. i'mpedindo a

Socleda?e Esporhv� e
de ,gàs la€rimQ�êni-o. aç[1:J polkial. Não se

RecreatIva MenegoUL A -"iarra àQ boi'� é iustifica me!>ffiO. Vamos
um prü€:e.sso c:altM.fal ? Pc. humaniza'F os costumes.

· de '8fU! JustUica os seus Quaresma,'não ·é coisa

· 'firis.? Até {lue pode! São cristã? fÉ.\T.S.- 04/28).
..,'

.

um t.rínresti'e 'ê otitro, a.

presentou uma queda de
43% .

iJDal'a o secretério-exe
cutívo do CDL!SPC, Ce
lestino Klmkeski, na a

náhse dos 'trimestres,
concluí-se que ficaram
estáveis, não havendo u,

ma boa recuperação do
comércio no início deste
ano em função da polí
tica econômica do País,
que continue instável,
fazendo com que as al
tas taxas de juros aías
'tem os clientes das lojas,
investindo em aplica.
ções remunerâveis.

'

Goiànos 'vtldem cerâmiCa em JS
A cerâmica da cidade

de Goiás Velho, com for
te influência ,indígena,
que vem passando de ge.

'

ração . em gerafção, está
sendo comercializada em

Jaraguá do" Sul 'desde se

gunda-feira, nas antigas
instalações do Centro de

Informações ' Tur:ísticas,
na Av. Getúli,.o Va:rgas.
Quatro artesões, repre
sentando a Assodaç.iö de.
Goiás, estão' expondo e

cOlnercial'izando 'produtos

jarras, xícaras, vasos,

panelas e 'CONjuntos para
feijoada de cerâmica.
"'Este artesanato vinha

perdendo sua. sutentící,
'daoe Gomo traço cultural
do povo getane", infor

, ma' a essccíaeão'.

Os 'aIltigos estarão a

venda até, este domingo.
pod.endo set enco.rilllrad(i)s
.:neste sábad0, na Féira de
Arte e Ärtesanat0 .

(s,peridião Imin � vi:sita ',I : rqião
Para manter conta.\Ctos

com con:eregionários
.

e

lid'eranças comunitárias,
.

o eX1g0ver'nador JifsplerlPo
dtão

.

Amin Helou Filho
-esteve v-is-itando a região
Norte de Santa- Catarina,
ma q'lJ!irita.feira.' A pro-,
gramação teve inÍeio em ,

Barra Velha e p0sterior.
mente esteve a Joinville,
sempre acompanhado pe-,
lo deputado estadual
Paulo N:oberto Ba:aer.

Almocou em Guarami"
riID e'seguiu para Schroe·

der e Compâ, posterior
mente, encerrando a pra
gramação em Jaraguá do
Sul.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

"

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

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma, Bronqu;te ' Rinite ' Espirros, Coceira, n,)$ olhos, nariz, OUVidos

e garganta· Tosse, Resfriados constantes, SlIluslte alérgica .

.L\!ergL<I da pele- Eczemas, urticárias' Inchações, coceiras, picadas
de Il'"r,m '

feridas na boca,

.L\lrf'Jia ê' alir ,ntGS' m,�dicamentos . '10 �,'I e "rl hi",

E ·'upções dlve! sas,

PIepara de v3cilliJS Töli:5 Alé,gicQ�

a....
·· 'NaifaiR� 'li 11'.18'

, .....

Móveis
,

e, yna
"

-'U I'll O?I:'
M-íY·('J!'

:T'udo ''\ p'neço. oe fáhrica
RUil7 de Setembro, 525 Feme (0473\ 22 :':475

BlurnenaL. SC
-'-----.......,....-,,---

�ua -'Bario' do IUo, lSr-aßco. 72 __
r IJUt 72·2467
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ANIVERSARIANTES NASCIMENTOS
Edital 16.016 de 05.04.88

:<Ii�eJIl anos hoje:· 'i6 Dia 21 de Março �;:: Urban � Rosan� Proclamas de·Casamentos
Ü', Sr. Eugênio Wo.lf Fi- Patricia, filha Mauro !EIe, brasileiro, solteiro, MARoOT ADEUA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R�

lho, Sra. Brunhilde 'Moe:t:;·'·· (Ivonete) Peiune; Géssi.· operário, natural de Ga. gístro Givil do' 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Es-
tado'de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

ler Diener: em. JUe; sr. ca filha Moiseis [Edite] ruva, neste Estado, domí, Cartório exibindo os documentos exizidos pela leí, a fim de se
Moacir Márcio 'Lawíri. MÜller"

,

..

'

ciliado e residente em .)'·,hilit"rem oara casar. os sellUÍntea: , ,
/'

Sr. Erico Júlio .Harbst, Dia 22 de Março Três Rios do Norte, nes- Edital 16.020 de 07.04.88 ria. natural dé Massaian.
em Pomerode.. Sr. Juv.eo'· Edison, filho. Edison .te distrito" filho Egon Sérgio Luiz Klöckner e duba, neste Estado, do.
nal Tomaselli, sr. Lídío (Marisa)�Machado .Urban e Leonida KlitZo! "Veneranda HilWeshei,'m mícílíada e residente na

Magd, Hildegatd Wolslti, 'Dia 23 de Março ke Urban. Ela, brasileira, Ele, brasileiro, solteiro, Rua Benjamin Constant
Jàne Denise. Soares, .Sr , Diego,' filho Diurnei solteira, costureira, natu- marceneíro.. natural de em. Massaranduba, neste
Luís: Narloch. ::

"

- '(Henriette) de Almeida ral de Jaraguá do Sul, do. Canoas, Rio Grande do Estado, 'filha de Reinhard
Dia 17 de abril Dia 28 de Março miciliada e residente na Sul, domiciliado e restden- e Edeltraut Muller Weiss
Sr. Heins. Homburg, Luís Ricardo, filho A· Rua Guanabara, 77, nes . te na Rua José Teodoro Edital 16.024 de 11.04.88

Sra. Rosália Demarchí -Iuísío (Marina) da Sil· . ta cidade, filha de Teo. Ribeiro, 2.627,' nesta cí- Roberto Bortelotto e SIL
Fodi,· Sr ... Deodato Maggi, "va . .. baldo Krüger e Erica dade, filho de Romualdo via Helena Candido
Sra. Maura ..

S. Besen, Sr. . Dia �9 .de Março, Krutzsoh Krüger. Afonso Klöckner e Nau. Ele, brasil!€ii{ro" so,lrqeiro�
Antonio Schneider, . Nil· '. Gíslaíne, . filhg:· Raulino ..Edital 16.017 de 06.04.88 ra Ribeiro Klöekner - Ela, instrutor, natural de Cri.
ton Engelmann, Merle (Teresinha) Klug: )anai. . Rogério dos Santos e brasileira, solteira,. do cíúma, neste Estado, do.
Pereira, Luis Carlos Win· .na, .filha de Luiz (Inzete) l\fIarm Carvalho Santa

.

lar, natural de Luiz Alves
. mícílíad., e residente na

ter.
.

.

. Fodí: John, filho' Altair Cruz neste Estado, domiciliada Rua João' Planinschecke.
Dia ia de abríl . (Ilse Maria) Ribeiro Ele, brasileiro, solteiro, e residente na Rua Pran- 94, apto 04, nesta cidade,
. Sr. Adão Maba, Sra. Dia 30 de Março publicitário; natural de cisco Hruschka, nesta cí, filho de Uno Bortolotto e

,.
.

Wilma' Sanson Corrêa,. Luciano, Iíího Gilson 'Indeíal.: neste Estado, do- dade, fiIh1a de Ervino Jurema Maria Rosso Bor..

Srta. Lúcía Helena Gon. (Dení] Rateke; Gilson, fi· mícílíado e residente na . Osvaldo' Hillesheim e tolotto· Ela, brasileira,
çalves. Srta. Ronise Crís- .

lhö Vilson. (Tusnelda)' Rua Epítácío -Pessoa, 229, Lourdete Schmitz, Hilles- solteira, estudante natu-
tina' Vaílattt; Srta. cns- .. Rassweiler nesta cidade, filho de Jo.. reim ral, de Crícíúma, neste
,tiane Marquerdt, Sra. .

Dia 01 de AbrU I sé João dos Santos e Elza Edital 16.021 de 07.04.88 Es:tà<Ío, domícíüada e re-

Elvira B. Voigt, Dr. Os·' Maicon Fabricio, filho Santos. Ela, brasileira,' lucimar Tomel1n e sidente na Rua João Pla
mar Dutra,' Sr. Carlos· Helberto (Irina) Jacobi; solteira, do lar, natural de Carmem Maria Meiner ninschecke, 94, apto 04,
Mehler, Sr. Adalberto - Simone, filha Cezar' (Ro- Dionísio Cerqueira, nes-

.

Ele, braaileíro; solteiro; nesta cidade, filha de
Eng�lmann, em Joínvíl• .' selene) Zanella te Estado, domiciliada e auxiliar de escritório, na, Geraldo Alves Candído
le-" Dia '03 de Abríl

.

residente' na Rua Epitáoo tural de Jaraguá do Sul, e Maria "Terezinha FeL
Dia 19 de abril

'

Ricardo,· filho Luis' cio Pessoa, 284, nesta cí- domiciliado e residente nandes Candído ,
- Sra. Reliilde Mahnke Paulo (Ligia) Joaquin dade, filha Mário Santa na Rua Santa Catarina, 64, Edital 16.025 de 11.04.88
Marschall, Sr. "Ilson Nol- Dia 05 de AbrU Cruz e Helena Carvalho. nesta cidade, filho de Valdemlro dos Santos e

teneo Bastos (Kitto), Sr. Ariana Andreza, filha Edital 16.0ui de 06.04.88, Ivo Arildo 'Tomelin e El1zabete de Souza -

Luiz da Silva, em Massa. Adalbeto (CeU) Mafez. Roberto Ferreira da Ro· . Olga Bortolini Tomelin - Ele, brasileiro, solteiro,
randubat Sr. . Rudolfo zollí; Luiz .Carlos, filho cha e Eunice Behlíng

"

Ela, brasileira, solteira,' servente, .natural de Ro.,
Reck. (Wlilma)· Monteíro: Ele brasileiro, solteiro, operária, natúral de Ja· deio, neste Btado, domí.,
Dia 20 de âbrll .

Marisa, 'f' filha Paulo (II.. bancário, natural de Rio raguá do Sul, domiciliada ,iciliado e residente em
Sra. Marília. Hafermann sal Todt;'

.

Rogério e Sil· de Janeiro, domiciliado e residente na Rua Irmão Vila Rau, neste dístríto
'Campos, em Crícíúma: vana, filhos Rubens (Ze· e residente na Rua Rio Leandro,· nesta cídade, . filho de .Altíno dos San.
Sr. Norberto Piazera, naide) Koch; Everton Ri. Branco, 818, nesta cidade filha de João Meurer e tos e Paulina Gibowski
"Sr .. Ivo Kupas. Sr. Luiz cardo,

.

filho Edison (Te-. fílho de Antonio Ferreira Iy.taria Zimmermann Meu. El<í, brasileira, sol(eira,
Medeiros. . ; r�sinha) Diefenthäler; Ee da Rocha e Maria Augus-

.

rer operária natural de Garu·
Dia' 21 de' abm '

lisir, filho .Loreno (Elmi.
-

ta de Souza. Ela, brasi" Edital 16.022 de 08.04.88 va, neste :Estado, domilo
.

,Sr. Sigolf Schünke, ra) Dräger
.

leira, solteira, auxiliar Ademir Glelow e Rose ciliada' e residente na

"Sr. .Raul Marcos'
.

Mars- Dia' 07 de Abril administrativa, natural Arendt . Rua José Bauer, nesta ci•
.

'chall, sra� Gata Kobs Odair, filho Odair (Ma. de Jaraguá <;lo' Sul, domi- Eliel, hrasil€iiro, sol1!ei'�\ dade, filha de Paulo Leo·
Gl'úetzm�cher, em Blume. ria Roselí) Scaburi; Mi. ciliada' e residente na avicultor, natural de poldino de Souza e Cle-
"hall; Gabriel Fetnando, chele, filha Ildefonso (A. Rua. Rio Branco, 81a,nes•.. Pomerode',· nest"e Estado, mentina Zen de Souza
'rÜho- 'Jacl_{son' (Rosàne) dilia Piccoli, Cristiano, cidade, filha de Alfonso domiC:iliaao e residente Edital 16.026 de 11.04.88
,Ramos, em Fpolis; Sr. fjlho Ademir (Jamilta): Behling e Edeltraud 'Kars. em \.Rio Cêrro I, neste Raul Roque Volpi e AnL

�'Doriva) Ka?�rer,: Sr. Hi·
. Hoch; JOnes filho Sadir ._

ten Behling. distrito filho de Geraldo ta Maria Wolpl ,

lário 'r,ribess, Sr. Pedro (Suelif do Prado; Fabia. Edital 16.019 de 07.04.88 Gielow e Alzira Mar. Ele, b-rasileirt;>" solltelirq,
· stenge�,. Sra. �dla Lap.' n�, filha Ivan. (Sofia) .

Leopoldo Borgmann e quardt Gielow ., Ela, bra. pintor, natura1- de Massa·
ge. We�ss, Launtél" Ines J(rueger; Cláudia, filha Marlse Made� sileira, solteira, comer- randuba, neste Estado,

· Tepasse; Sra. Ecy Mas- Alfredo (Anastácia) Wed. Ele, brasileiro, solteiro, ciária, natural 'de Santa domiCiliado e residente
·
carenhas de AlmeIda, na derhoff; paula, filha Fran- motorista, natural de Maria'·. Benedito Novo, na Rua Àrquimedes Dan·

· :J;.�apa.PR. cisco (Vera) Mazzia Guaramiriim, neste Esta. neste Estado, domicilia-
. tas, 141, nesta cidade, fi•

. 'Dia 22 de .�brll
. Dia 08 de Abril do, domiciliado e residen. 'da e residente na Rua lho de Valentin. Volpi e

- Sr. Claus, .Aril.do 'G?n. .

Bruna Renata, filha Va. te na Rua Emilo Mahnke Walter Marquardt, nesta Teresinha Volpi _ Ela,
I�alves, c:;�a .. Anlta .Stm. nio

. (Rasem Canhola; junior 9J, em �aram1. cidade, filha de Francisco brasileira, solteira, cos·

_ghen, ZIlda _Que�ther. Diego, filpo Ereneu (Anil, rim', neste E$ltado, filho Arendt e Àlbina Arendt 'tureita, natural de .Iara·

EMAGREÇA RÁPIDO gela Maria) Raboch; de José AJn:tonio Borgi Edital 16.023 de llß4.88 guá do Sul, domicíliada ß

Deizi, filha Jolcimar (Te;.. mann e Dilma Gasperi Ademir Weiss e Leonlda residente na Três Rios

resinha) GuÜlardi; Ricat- Borgmann, .- Ela, brasilei. Welss do Norte, neste diistrito,
do,· filho Wigando (Gina) ra, solteira" awdiliar 'de Ele:, brasileiro, soiteiro,. filha de Alvino Wolpi e

Meier: . Maicon, filho Ivo escritório, natural 'de operário, natural de Ja· Leonida Wolpi
(Asmilda) Grossklas Mor. Massaranduba, neste' Es· raguá do Sul, domiciiiado Edital 16.021 de 11.04:88
pana, filha José ,(Maria tado, domicilada e, resi,. e residente, em Rio da Vllmar de Moura • ·;Rodr!.
Teresinha) Decker; An� dente em Rua 312" nesta Luz II, neste distrito, fi.. gues e Sibila Ostrowskl
derson, ,filho José (Mada. cidade, filha de Felix lho de Bruno Weiss e Ele, 'bra$ileiro, solteiro,
lena) de Souza.

.

Mader e Terêsa, Ouzins· Anelia Blank Weiss • Ela, operário, naturàl Qe Te·
ki Mader brasileira, solteira, operá. . Conclul"Se na página 5

\:. ; �

Você quer emagre:.·
cer com resultados po·
sitivos e imediatos?
.contatos com Dr .. Ka.
lil _ CRM n° 4566.
Rua São Paulo, 1:;'43. -,-

.

Fone 0474 _ 22�856
_ JOinvilleSC.

.

@.'"

:

o e s' p a c II· a n I e L í c· i o
• -ENTREGUE OS 'DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM llIE OFERECE O MElHOR

,.

EM ATENDIMENTO. .

.

. FUNCIONA JUNTO, A AUTO ESCOLA JARAGUA- AV. GETULIOVARGAS, 26 - FONES: 72-1261
,

"

'>.2-2078
' '. ,

.

AGORA TAMBÉM EM FRENTE AO FORUM. I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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llt.' ,eI•••,liaCão �a agência· da fer conti.la 'liascriçies aos supletivos .. terça-
A noticia dê' que a

seT teria consignado
crédito para melhorias e

ampliação da agência aos'
Correios em São Bento

do Sul, dtvulgada ,pela,
imprensa daquela cidade.

ptovocou um r-erto mal

e$tar junto a classe em

presanal jaraguaense,
que há anos vem re�vin�
dicando, infrutifetamente
�elhorias à agência 10-.

éál. As reivindicações
Sérão retomadas, para as

QUl1is ,se buscará iinclu-.
Oonc1uslo dos Proclamas

"e Càsamentos

nente Portela, Três Pas

sés, Rio Grande
- do sei.'

domiciliado e residente
n� Rua .jtapocuzínho.

, $sta: cidade, fílho de'

Antonio Geraldo Rodrí,

gu�s e Ondina de Mour�
:Rodrigues _ E�a, brasí

leíra. solteira, do lar, natu
rãl de Planalto. .Río Gran

'dê do .Sul, domiciliada e

rssídente em Rua Itapocu«
�nho, nesta cidade, 'filh.a
d,e Pedro Ostrowskt ,e

Anna-Ostrowskí
Edital 16.028 de 11.04.88
Reinaldo Ramtllum e· ;Ma.
,tisa Inês dos; Santos.
Ele, brasileiro, solteiro,

raotorísta, natural de Ja

raguä do Sul, domicilia
do e residente em Santa

Luzia, neste distrito, fi

lho de Edmundo Ram
thum e Alvína Lehnert
Itamthum '

,

Ela, brasílei,
ra, sotfeira-:- comerçiária,
natural de Joinville, nes

te Estado, domiciliada e

residente na Rua , Itapc·'
cuzínho, 1.500, nesta cí.

dade, filha de Manoel
Marcionilo dos Santos
e Anastacia Inês dos San�
tos ,

:Edital 16.629, de 12.04.88
'fsaias Planezzer e Tere·

itnha Gelslelshter
Elê, brasileiFa, I solteiro,
nloto-rista, 'natural de
Barra Velha,' neste, Esta..
QO, domiCiliado e resi.
d,ente na Rua João San
son, nesta 'Cidade, filho

j,de ArlinÇlo Pianezzer é

!LúCia Pianez7;er:_ Ela,
ihrasileira,' solteira, opeo
t rária" natural de, Barra
1 Velha, nesté Estado, do

;'miciliada e residente em

i Ribeirão dof Sal. Santa

i Cruz, Barra ;Velha, neste

Esfado, filha de lzidoro
, Gelsleishter e Lucia Kucs.
I kowski Gelsleishter

E para que chegue ao

c()uheclmento de todos.
. mandel passar o presente
lldital, que será publlcado
pela Imprensa em Cartö·
.-10, onde será afixado du.
l�te 15 eU... I

slvé apoío do Diretório do
PFL, Uma vez que o

minli�tro das Comunica
ções, Antonio Carlos Ma
galhães, pei tence àque,
la agreII'ial;äo.
A unili._ê{;�O dos h:,·,rt,.

rios bancários foi defen
dida pelos empresários
oe. Jaraguá :10' Sui, que
apölam a ínícíatrva da
Píesc, Facisc, Federação

,Obras do"Jaraguá" cU,st�m CzS 30 li
No 'próximo dia'

'

.. cre
'

�liação d�' ho�pít�i Vg�
maio será realizado um de encontro dos anseios
-jantar dançante, na As- Ei necessidades da popu�
sociél!ção Recreativa Weg, lação de Jaraguá do Sul
em benefício do Hospital e regt&Q. '.f�
e Maternidade Jaraguá. O projeto de am�ia.
O evento contará com a cão do Hospital e Mater
anímàção da Bandínha nídade Jaraguá, prevê a

Aurora e está, sendo or, implan�alção de pronto
ganizada pela comissão socorro, ambulatório, cen
responsável pelos trabe- tro cirúrgico e novos
lhos de arrecadação de leitos, tudo em uma edí,
fundos para as obras de ficação de três pavímen
ampliação do referido no- tos. A Prefeitura ' Muni
socômío , Na ocasião ha- cipal já concluiu a terra
verá sorteio de

. vários plenagern do terreno on,
brindes, de serão realizadas as

A comunidade jaragua. obras de construção des
. ense está §..endo chamada ta nova ala, que terá um

a participar, pois os
'

re- custo de 30 milhões (le '

cursos oriundos d& em- cruzados. 4 i

do Comércio e Federaçâo
dos Diretores Lojistas,
que desejam para às ci
dades do interior o mesa

mo horáno da" Capítel,
haja vista qúe o atual
não agradou a ninguém,

'

provocando filas quito,
métricas e um atendímen
to não eficaz pelos ban
cos, pelo reduzido expe
diente externo ,'

,

.

,.,

COLUNA, DA

No período de 19 de
abril a 06 de maio, esta
rão abertas na 19a.' U
.CRlE,'.na' rua Tufie Mah

. fud, ao lado do Ginásio
de Esportes Artur Mül

.

ler; as inscrições aos

exames supletivos de '10
'e 2.° ,gràus, nos horários
.das 7h40 às 17h. Os cane

dídatos aos t,o e 2.° graus
deverão ter, 'no mínimo,
antes de se submeter à

�
.

última prova, 18 e 21 a
nos de idade, respectiva.
m�nt�, apr�s�ntando, no

ato dá inscrição, uma
foto 3"4, carteira de iden
tidade, comprovante de
pegamento da taxa de .

Cz$ 100,00 por díscíplína,
efetuado, no BESC, com

comprovante preenchido
anteriormente na UCRE.
As provas serão realí

zadas nos dias 21, 22 e
23 de julho, no Centro
Interescolar de 1.° Grau
"Mário Krutzsch". O nú
mero de vagas é· límíta,

. dó, sendo 600 ínscríções
por disciplina.

Koblbach aDiver�aria e' bOlDenageia
ção, que a coloca 'como
à segunda maior fabrí,
cante de motores e gera
dores elétricos do Bra
sil e da .Améríca Latíne,
a Kohlbach marcou os
seus 44 anos, com uma
festa de confraterniiação,
dia 9 à noite, no C. A.
Baependi, quando entre
gou comendas a 78 cela,
boradores que comemo

raram, respectivamente,
10, is, 20, 25 e 30 anos

de atividades na empre
sa.

Agradecimento
SIMULAÇÄO DE NEGOCIOS _ b. O1JAGl

sc, em convênio 'com a �VI, promove _, o

segundo curso de "Simulação 'de
-

Negócios",
diante do sucesso da promoção anterior, que
não pode atender a todos os ínteressados, Des
tinado a empresários de' micros, pequenas

.

e

médias empresas e. outros ínteressados, o cur

so objetiva possibilitar aos partícípantes, de
forma simplificada, a oportunidade de entender
e de gerenciar, através da "Simulação de' Ne
gócios", todos os subsistemas' de uma micro ou

pequena empresa.
Este novo curso. será realizado nos . dias

26, 27 e 28 de abril, 03, • 04 e 05 de maio das
,

,

19h:;O às 22h30, na Escola Municipal Albano
Kanzl'er, a uma taxa de inscrição de Cz$ ....

.2.600,00 por participante. São 20 horaslaula,
distribuídas em duas semanas, com três' reuni
ões semanais i O número de vagas é limita(lo
a 24 par�icipantes e as inscrições poderão ser

feitas pelo Fone 72.1492 ou na AMEVI _ Rua
Venâncio da Silva Porto 331.

O conteúdo programático consta do se

guinte: Análise e previsão oe ,vendas; Progra
mação e controle. de estoqués e ptodução; Re

lações entre vendedores e compradores; Con.
troles gerenciais e econômico-fis,cais e tomada
de dédsão; Custos e formação do preço .

de

vendas; Apuraçã'O do lucro e Ponto de equilí-
.

brio financeiro da empresa.

JOS� SCHEtLER
ainda profundamenté consternada com o

seu Ialecímentö, ocorrido dia 10.04.88, agra
dece a todos' os parentes, amigos e vizinhos,'
aos que enviaram flores, coroas, cartões e te•. '

1egl'amas e aos que acompenharam até a sua

última morada. Agradece em especial ao' Pa
dre Felipe pelas suas palavras de conforto, ao

Dr. Agustínho, enfim, a _todos que direta ou

indiretamente, colaboraram neste doloroso tran
se e aos que compareceram às missas em inten-

'ção da sua alma.
, #i '-lt)

, A Kohlbach S.A., mar

cando os 44 anos de
fundação, comemorados
no dia 1.0 de abril, Sie-

. gue célere a trajetória
iniciada pelos' fundado.
res Heinz e Ilse Kohl
bach, aínda no comando '

da indústria, coadjuva,
dos pelos filhos Wilson e

Milton,
,

diretores admi
nístratívo e técnico.
Sempre se modernizando,
investindo em treinamen
to e modemízeeão, além
de incrementar a produ-

t Nota

. 'ADVOGADA
Dra. "Aurilene M. Buzzi

Quest,ões de terras • acidentes de, transito - In·
ventárlos - cobranças e advocacia em geral.
Rüa r�iDoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

Com.unicado
Instaladora Berloldi Lt.da.

A . família 'enlutada de.

Em 16.03.88, a primeira e tint� empres(i
que foi credenciada pela. Celesc, para execução
de serviços especializados de rede de distribui
ção de ba.ixa· e alta tensão em Jaraguá do Sul
e Microrregião, é a INSTALADORA BERTOLpI
LTOA., situada na rua, Leopoldo Augusto Ge.

rent n9 184, Fone 72-2076, próximo ao Sindicato
Rural. A empresa presta também serv�ços de

instalações elétricas em residências, prédios e

indústrias .

,

ALVACIR JOS:E BERTOLDI,_ Gerente,

Dr.' Altevir A. ,Foga;ça _

Júnior'

Ora. Osvalina Vargas Rodrigues
ADVOGADOS

Rl!a Domingos da Nova 102 _ Fone .12-0498
Jeraeuá do Sul·SC

--------------------�---------�--�---
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Várias indicações f�
,

ram apresentadas e aproo
'vadas pela Câmara

.'

de
Vereadores 'de Guarami
rim, propostas pelo ve

reador pefeliista, Ademir
Izídoro. O vereador so·

líeítou ao iExec;utivo
MUIlicipàl providências
no sentido de dotar, as

ruas" im�rgillais junto a
,

BR.-280, .frecho que VéÜ'

da ,Estofàdos Mannes ,a·
té -o trevo, ,nos lados di
reito é, esquerdo.' onde
o trânsito é intenso, di- -

ficultitdo pelo aglome
rado residencial e índus
tríal das. imediações.
'Tais rua�: estão projeta-.

, dªs no Plano Dlretor . Ao

presidente Sarney, ao Mi·

nístro , da "Agricultura e

ao deputádo Ulisses Cuí

marães.. Izidoro. ,reque"
re\.{ que' ,

o
i Governo Fede-

,

ral
'

assegure ao agricul
tor .breslletro melhores,
taxas de juros, bem

'

cc

trio ímplante um 'sistema
visando subsidiar os 2·

gricüitores .na çlquisi:�ão,
d� equipamentös agr:·'

,

colas.

Ainda a Ulisses Guima·
rães intercedeu o veree

dor Guaramirense" no

sentido' de que o país'
tenha eleições gerais e!:·,
te ano, desde os ,cargos
de pre'�iclerlte ;,da ,�ep�
blíca, à: vereador. ,'1 Ou· '

tra .índícação reivindica
infra-estrutura -; e calça
menta às ruas A'l)ta,:qá'sio
Rosa, da aHura do, ,', Su

perm�rcado' 'EUi ao Mé.
veis Rainha do Lar e,

também, na HIp Ver·
.roão Pereira, Lima, do
Ginásio de �portes, à
rua Júlio Friedemann,
inclusive. Já o vereador
Anélio Nicocélli pediu
ao ,Executivo a construo
ção de urna 'creche na

Ilha, da Figueira, próxi
ma da Escola José Re·
berto Junckes.

'"' PROJETOS AP�OVADOS

O
.

Legislativo Guare·
mirense 'aprovou, esta

semana, vários projetos-,
,de.lei, destacando'i'3e: al'

torizando' a concessão de
auxílio financeiro ao Hos

pital Santo Antonio, no

valor.de Cz$ 500 mil:

convênio cdm' o Gove'-·
na' do Estado, através da
Seerétaria da Educação,
por Interveniêllcia da 19a.

UCRE, com objetivt) de
,

'custear o transporte' de (

alunos de 1.Ç g'rau de (li.

versas "localidades, do mu- ,

nicípio; convênio com 'o

Governo do' Estado, via

secretaria da Saúde, - vi-

sendo a' assistência e' a

manutenção, em, caráter
prpvis6ri.o er d� excêpcío« ,

nalídade, dos servícos de
r

saúde pública para a me

lhoria do padrão 'sanitá.
rio de Guaramírím e, a·

Inda, convênio de coo

peração técnica com a

Secretaria da Saúde, a.

tràvés dó "DSP e II CARS,
transferíndó ós encargos

e poderes ao Município,
para aprovaçêo de pro
jetos arquitetônicos, hí
dro-ssnitäríos e" conces·

são do Alvará Sanitário
pata Habitação.
O projeto que dispõe

sobre a reforma admínís
trátíva da Prefeitura foi
aprovado pela Câmara e

a Iei sancionada pelo pre
feito José de Aguiar.

.e

'Orlope;dia e Iraumalliluia
DR. MARCOS F:'SUBTIL

Urgências _ consultas � 'ortopedia ínfan,
til e adulto. Membro títular da SOc: Brasilei
ra de Ortopedia e Traumatologie.

Av. Marechal Deodoro L$.72 _ Fone 7�2218

"MENSAGEM D�OCRATICA AO ELEITOR JARAGUAENSE"
,

O Díretórío Municipal de .PAR'tIOO pEMO.
,CRATICO 'SOCIAL de' .Jeraguâ dO,.Sul, através
de sua Comissão Executlva, submeteu à aprecia

. cão do eleitor jaraguaense uma síntese do seu
, PROGRAMA." ,

,
"

.

Agora, feita a análise .: ê� a avaliação desse
,<.programa, 'O eleitor terá a oportumdade de conhe
cer os PRINCIpIaS que o PARTIDO DEMOCRÁ.

. TICO SOCIAL defende no Campo Político, no

Campo'; Söcíal e no Campo Econômico.
'

'No Campo Politicar O PARTIpO DEMO�
,'CRÁTICO SOCIAL propõe.se a defender o prín
. cípio de organiizar uma sociedade livre é pluralís,

s- ta que:' a· assegure a legitimidade da" represen-
tação politica alícerçada ne exercícío .ltvre, in.
dependente e consciente do .voto secreto- na pe
'riodicidade dos mandatos, na rotatividade dos
'partidos no poder, respeitada à pluralidade dou.

. trínãría e ideológica; b. estimule amp_lq e ,p�rma.
nente a divulgação das Idéías dos partidos, e de
seus .candidatos, através dos mei�, Ae. .comunl
'cação social, c<;>m propaganda elélf'oral :gratuita .

para evitar a influência do \PQQei, e�onô.rojco;
c. respeite as minorias étnicas; s-6cía{s' e rêligic

sas, bem assím, o seu pleno direito de participa.
ção, de .ascenção e de acesso aos bens' da sacie. '

dade e aos serviços do governo; promova c.

portunídade ao aperfeiçoamento intelectual e

humenístiíco <lo jovem, garantindo.ihe educaç,ão,
. trabalho, e direito de parti.cipar, discutir, apoiar
e div,-ergir; eil efetive o direito que a mulher
tem de participar da vida,política, econômica 'e

social, de acordo com os prinCipiosda igualdade
,

de direitos e, f· c;!mpenhe.se no esforço pela mo
,

bilização de valores novos, bem como facilitar
, -a participação nas disputas dos cargos eletivos
nos pleitos majoritários e proporcionais.

Além desses princípios, o PARTIDO DEMO.
CRÁTICO SOCIAL, defende uma ordem insti.

'

tucional que: . a· conSidere inatingív'eis a Fede.
ração, e a República, baseadas nà harmonia dos
Poderes e crescente autonomia' dos Estados e

Municípios; c- defina a competência dos Estados
e dos municípios com vistas a ampliar.lhes .o raio
de ação e autonomia ria formulação de politicas
públ'iC;as e na prOJJloção ,,' d'o desenvólvimenlo;
C· descentralize as decisões através dê adequado
planejamento, de modo a' po�sibi1itär 'melhor

"atendimento às necessidades peculiares e -especí
'ficidades locais e regionais, inclusive o apoio de.

,

,cisivo às regiões mais pobres; d'! considere" e.m',
fim, o município como a célula.base da: estrutu
ra politica brasileira; e promova a ampla e cé-
_lere prestação jurisdicional como meio de garan.
tir a plena distribuição da justíça em todos os- ní
veis" 'assegruta:dh' ,clondigma, :reInUllje�at;ão y:lO�i
membros, do Poder Judlciário: f.. valorize o Po.'
der Legislativo como a maior .das críações den.
tre as instituições Iíberaís e fortaleça suas prer-
.rogatíves de modo a que rião sejam situadas á.
baixo de quaisquer outras; g-:, considere 'as

instituições militares como emínentemente na.

cíonaís, permanentes' e regulares, organIzadas
com base na hierarquia e :ría.' díscíplína, sob a

autoridade suprema do Presidente da República'
e. dentro dos limites da leí: e h- dê' as forças

• Armadas .condíções de modernização 'e adestra
,. mente, .pasa que possam prosseguir na patriótica
missão de defender a soberania nacional e ga-
rantir as instituições democráticas.

-

Ó PARTIDO DEMOCRÁnço SOCIAL, en,
tre os princípios no Campo Politico, defende
ainda, uma politica externa que: a· dê respeíto
à autodetérmínação dos povos, às dputrínas de
não.intervenção e de nãc-íngerêncía em assun

tos Internos de outros países e a solução pacifica
dos conflitos; b· evite alinhamentos automâtícos.
e defenda o franco diá.logo com todos os memtirof
da comunidade internacional; c. dê especial a
tenção à comunidade- dos povos- de língua portua.
guesa; dI!' estimule ci divetsi'fiçação das �utas
.de importação e exportáçã6; e e· se esforce pe
lã maior participação dos países em resenvolvi.
mento nos beneficios da riqueza e por um equi.
líbrio mais justo do poder politico é econômico
mundial.

'

, Apresentamos os_ objetivos do PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL, no Campo' Po1írtic(),
cabe ao eleitor jaraguaense ésclárecido " {efletit:,
sobre o oonteúdo d9s propósitos do Partido' DO

, campo aqui 9bordados pois,'temos certeza, a con'

clusão será uma só: estes princjpios constituem-se
na verdareira aspira{�ão çlo póvo brasileiro ei
por conseqüência do ELEITOR JARAGUAENSE.,

A COMISSÃO EXECUTIVA'MUNICIPAL
. 4iJi1i" I .•.• ..,.

...,. ...�

,

' < V
""', '

,

' , ,.." ,,"
, LEVE IA JARAGUA PARA SUA CASA'

Nossos' produtos: Toalhas de' Mesa, �nos 4e<
"Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuario; -estio,

-<,.

Jispon'vels no Posto de Vendas sito .:BR__280.
,

,

Km 54 -,�uaramlrim_

JARAGlJ4 FABRL S.A.

.. :.
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tn,troversão e inibição · você
,

",. vaRet-Ias
_

A C(llUôNIC , .. A1iUAJlZAÇÃO S.\fPREsA.,
RIAL, com sede em Blumenau, programou pe
ra' o período de 12 de maio a 1,4 de julho, em

dez semanas, todas as, quíntasdeíras à' noite, o:
Curso de Iniciação à Oratórla; CQm o número
máximo de 25 participantes. O curso' terá. lugar '

na Escola Municipal. de 10grau Albano Kanzl�:(,
das 19h30min. às 22h30min. Ö valer é de 20
O'l'Ns, podendo ser desdobrado em até três pa
gamentos. Em, Jaraguã do Sul, as informações
e inscrições poderão ser ,fornadas pelo telefone
72 _ 1492, com Eliana OU Paulo, ou aínda, na

rua Venâncio da Silva Porto nl?' 3'53.
Conteúdo- programátfco é ):omp.ostQ, dos se-

"gu,lnles!:, 1��", Aspectos Pratlcos; QrganiZéljç�o,
sistematização e método; 20) AspectOS! ela Ol'B1a.
ria: timbre de voz, äicção, retórica, eloqüência,
dialética, Volume, pausa -e vícios de, linguagem;
30) � Aspectos �o Oradort aparência, entusiasmo
.featralízaçãe, expressão corporal, mímica e res
.píraçêo: oie. ÂSpectos do Orador (ln_t�)'Dam�nte)�
memór:iaM fimagmaçãd, iiitl�tla.ç'9to, !hapUi�a(lE'i
desínfbíção, timidez e, tcontrole emocíonaí: .

50.) Manipulação da Voz: artículação, rítímo,
harmonia, oompesso e expressão verbal; 60• Ma
nipulação. da palavra: �criat(vidadel patét'i,co" ín
tensídde e síntese; 10}. Prática: preparaçäo da

pales-tra. fala de ínproívíso, exposição e dose
correta; 80). Recursos: Uso do microfone, video

tape para estudos e gravatções para estudos;
90-; Entrevista Rádio ITV: domínio. da câmara,

enquadramento � Iotogénía;
O Curso de, Iniciação à Oraíóríe sesä desen

volvido em dez séraanäs, €0IIl: uma au.la às ql,lin...

tss-feíras, de três, horas, totali.za..n.dG 30 horas/
aula com exercíclos d:omlcilliares e recíclegens
(uma por mês)
CURSO DE VENDAS EX'lERNAS
Outro cursn oferecido a Jaraguá do' Sul pela

Comunic - Atualização Empr.esari-al é o de VEN
DAS EXTERNAS. Do seu. cOJilteúQo constem A.

parência do Vendedor (Extêrnéli)'; Aspectos: In.
ternos do Vendedor; Voz .e A Venda na- Prática.

-- Este curso será realízade. dureate. eíneo dias -

(unia vez por semana), ao :CUSt0 de 12 oTN.s. As
lnformacões poderão ser obäOas, pelo ,fone

n . 1492. ,. '- " ", �!.. ! ..�" � ,

As empresas locais' que
vão. 'pagar o Imposto de
i'ênda ,poderão destinar
até o final de abril, ,

quando encerra o prazo.
pàra a entrega das decla

rãções do IR, o percen-
tual previsto pela Lei

Sarney em favor das
ß1.ltidades culturais 88_

diadas em Jaraguá do Sul
..... SCAR e Pundação
êultural _ que estão. re·

gistra4as e legalizadas
jtínfo ao Ministério da
Cultura. As doações que
vierem a s-er realízadas
até o próximo dia 29,
fer,ão, custo zero para as

empresas. tendo assegu
rada a dedução de seu
valer na apuração do
lucro líquido.
Esta dedução limita-se

a dois por cento do im,

posto devido. podendo a

Ressoa jurídica deduzir

DO LEGISLATIVO

o Executivo Municipal
eneamínhou à Câmara
de Vereadores, dois pro
jetos de lei, concedendo
contribuição às Escolas

,

Vila Lalau, Jaraguá 99 e

Seara, nos valores de

Cz$ 15 mil, Cz$ 10 mil
e Cz$ 5 mil e, também,
subvenções à fundação
Cultural de Jaraguá do

Sul, de Cz$ 3,5 milhões.
O vereador Errol Kret
zer, pela aproximação da
data que marca o cente
nário da Abolição da

Escravatura, apresentou
projeto 'denominando 'de
Princesa Izabel a atual
rua 199 do perímetro
urbano da cidade.
'Este vereador, tarn.
bém, reivindicou ilumi

na;ão pl1bica na rua

FranciscQ Vegini, assim

cOIlfo a execução de o·

bras necessárias à liga·
ção da rua 368 com a

rua 11 _ Roberto Zie
mann. Atayde Machado
(Dadi), solicitou ao E:xc·
cutivo a retificação da
rua 259 e tubulação na

rua 257, e o vereador
Lauro Siebert pediu ilu

minação à rua Luiz Sa·
Uet. Já Iosé Gilberto
Menel congtatuloú�se, cf
a organização da 2a.

Comp,etiição '

de
' CÇl.pOä·

gern, realizada domingo,
parabenizélndo-a pelo su�

;'
I

diretamente
_.

do, imposto- Irmãos tom ,cz$ ·100.mil
devido o valor equíva- e Weg Química 'CQm C.Z$
lente aplicação da ali· 250 mil. A SCAR' pre
quota do imposto. O tende aplicar os recur

maís importante é que sos na complementação
os recursos permanece- do segundo. pavimento
rão em Jaraguá do Sul, da Casa da Cultura �'
incentivando e'aprimo, nas obras finais do anfi�
rando nossas entidades teatro.
culturais, sem que isto A Fundação Cultural
represente" qualquer 15· não havia recebido um
nus adicional pare as, único centavo e o secre

empresas, já que a par- tárío Balduíno Raulino
cela a ser doada é ínte- lamentava no fínabde-se..

gralment., dedutível do mana ultimo' a falta de
.imposto de renda devi. participação, quando ti-
do. nha

. (conhecimento de
SCAR JA RECEBE que a Fundação Cultural
Embora não no volu-: de Joinville já havia re,

me esperado as doações cebido. em doerção," a

já começam a aparecer. quantia de Cz$ 55 mí
A Sociedade Cultura Ar. lhões das empresas. Ern
tistica (SCAR), até o iní- tempo: a Lei Sarney que
cio da semana, segundo concede benefícios fís
o seu presidente, Rolf cais, pode ser aplicada
Botho Hermann, três tanto para pessoas [urídí-
empresas haviam asse. cas. como nas pessoas
gurados, os recursos: físicas, através de doação,
Com. e Ind. Breithaupt patrocínio ou investi.

com Cz$ 450 mil, Gumz mento ,

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Liberdades em Conflito (Policial)
Uma Razão Para Viver, Uma Razão
Para Morrer (Western)
Bailes de Carnaval 1988 (Doc/. Bandeír.
FYre (Dl ama)
Manhatan Baby (Terror)

.. O Presente do Demônio (terror)
As Aventuras da Família Robinson IÍ

'(Aventura)
Niglnt Patrol (Comédia)
A Sombra do Vaticano (Comédia)
Caça Sangrenta (Aventura)
Blade Runner (Avent/Ficção)
Diabo nö Corpo (Drama)

,

Jogo Bruto (Aventura)
,Conheça o OPPU'S Vídeo Cheque fJ

Mais' P1iátic(i)" Rápido e Barato Sistema
De locação De Video Filmes.

ELETROL'AR,
Comercial de reças '''LI�a.

ASsisti-ncia técnica' em máq:u�s. de 'coSlua.
IndustriaIs e domést!cas, peças, acessórios e a,g,u.-
lhas em geral. , '

Oferece também' ass,istência téc;ni.ça. autoFi,zada
em apaft-Ihos Arno, WaHta, B�itania. Black "

Decker, fae�, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; F.or
nos Lyer) além dö mais comp1etQ �stoque de pe'
'çai e aceSsórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ FOne 12�220fl

"

i

II, Se você sempr.e sonhou ter É o Chevetle 8B. ouer dizei, o seu ,Chevette,

\ um,carro com o seu ritmo. O carro de maior desempenho e' �a Etnmenciiirfer VeiculaS,
L 'o. seu sonho Já CheYOll.,

'

economia; agora com motm 1.6 o revendedor preferiqo

i �Es�tá�r�la�E�,rn�m:er�,d�ÖI�'fe�r�ve�lc�ul�OS:;"�,,:V�,)�l1h�a�b�us�ca�r�o�se�Ll';:S�OIl;;':�10�'_''''- iiir''�C�he;v�ro;let;.;.' iIiiIiI �--_:_-�---------..1IIIiI
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A PEDIDO: '"
'

· _. d I DOCUMENTAÇÄO�PERD�A'
,

(_(S,'-erleu8 ê,:por avor, '» " Dehnys Jürgen Vogel, perdeu seus
.

ä{)ll
cumentos: ' carteira de identidade, CPF, certí

,

ficado de reservísta, título de eleitor, carteira
de -motorísta e, certificado de propriedade de
motocícleta,

Com refeiêri�ia: a sntrevísta publicada no

jorn�tGazEltp<\:4e Jâragu,á1:-4é."q8;.94�88r,na qual o sr.

Secretário :M:tÚ:�.ldpàf Q� 'Sc1tide," �em.Estar Social ,a·
legal

.

hão éxis'liir, �seriédädéH no trabalho' realizado
pela Utlidádé SBilit�ria ,E�fadúal de .iaréiguá do Sul,
cabe..nos �sdarec�r.

- á' popul�ç�o, de. !�):a�.uá" que
deve' tà:mbém �sfa'r tíesíúformada que-:' -,'

l.o Vácil).ac;;�o .

.:.... feita exclusívamente pela Uni
dade Sanitária;" -sertlpre . se', manteve com índices de

cobertura .dos Ill.eihores 'dO' Estado. ", -',
"

.

'2/ �:Progtáma
.

de ''l'u6érculose e Hanseníase ,_

tambéhi"e:i$cutac:ió 'ex(:l�sivameD.te por esta' 'Unidade
Sanitâfi�, "á>I)siderado .um dosmaís..bem oígaJ:lizados
e atuante 'cio�Éstádb/coiri' �éli:xó "índice de abandono
de t�fl:taII}.entó." .:' ."

,

'3 .

.0 :Vigi.lância
. Sâ,.nltária '_ executado também

pela Unldad�, Santtária, . dê" mêneíra criteriosá 'e 'efi·'
ciente:; Será' que, já tivemos alguns surto ou epíde,
mia de .doencas J:p.f�cto�contagiosas fora do controle,
em Jareguá: do, .Sül, nos últimos anos? ' .

,

4.° Saúde Mental- _: executada na Unidade Sa-

nitária, também de maneírá eficiente, vide os índís ,

" , Tnbos, fossas, sépticas, caixas de gorduras, caí-
ces de encaminhamentos

..pará 'internação íora do Mu"
xas de aterramento. calhas, palanques de varal

,nicípio, em que Jaraguá : detém o, menor índice do
,

t I reto, palanques de varal Upo "T", -palanques de
Estado . Acompanhamente doe alcoólat ras tratados

", cerca,' palanques curvos para alambrados, tubos'
na .Unidade, aos AlçoÓlicos Anônímós. _ Participação
da Çomissão.. Regional: ao :,Uso Indevido de Drogas,

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

com várias palestras à comunidâde;' ,chonetes, tanques de lavar roupas, tubos drenes,
, " anéis para jardim, blocos para muros e outros..,

5�O Saúde Materna Infantíl - o programa ví- Verifique a, qualídade de nossos produtos.nha-se desenvolvendo a contento com orientação e

palestras para gestantes e puérperas, até que devido Rua Walter Marquardt n° 706 ,'- Fone 72-1315
a, baixa remuneração (Cz$ 10.000,00(88 horas/mês), (residenciaÍ) . Jaraguá do Sul.
os obstetras e 'pediatras pediram suas demissões.

'

6.° Serviço Laboratoríal .:.... executados os exa-
mes 'necessários ao bom desempenho dos demais IIprogramas, obviamente" como se trata de atividade"
dependenté

.

de "ãrios
\

materiais imprescindíveis" so.
II

fre suas limitações com' lima burocràeía já há muito
conhecida do povo.

7.° ServiçoDdontológíco _ também 'executado
criteriosamente, inclusive com palestras nas eseolas,
entretanto sofre' também com as 'mesmas" limitações
de materiais imprescíndíveís.: .

' '

"

,

'8/ Serviço Sociàl _ .dando eficiente apoio a

todos os programas desenvolvidos 'pela Unidade Sa..
nítáríe inclusíive com Vistas hospitalares, domí
ciliares, e as índúsfrias-

Sobre o não cumprimento integral da carga
horária, pelos médicos,' cremos que é do conhecimen
to, uma vez que, foi verbalmente definido um a.

corda, em que os'médicas deveriam cumprir suas

metas, o que está sendo feito. Jamais nos foi exi-'

,gido cumprimento integral do horária" o que torna
inViável a permanência de qualquer profissiona1 mé
dico no serviço. Achamos, que já é ,hora âe pàrar
mos de 'tapar o sol com a peneira, uma ve� <tue o

povo sabe qual é à classe de irresponsáveis e sem

"seriedade" que 'Vive ;as custas dos impostos pagos
por ele.

'

Gostaríamos de esclarecer a Comunidade ,e
ao SL' Secretário Municipal, que a Unidade Sanitá�
ria não' é 'somehté Ulp 'ambulatório de medicina se

cundária e muito menos um- pronto-soçorro. Sua
fun�ão precípua é a manutenção dos programas' a·

'cima descritos. Não nos espantamos :com a, .idéia
errônea ,de como devemos trabalhar na Unidade Sa.
nitária, uma, vez que o Brasil, e não s6 em Jaraguá
do Sul, a política, é pua atepdimento de medicina
curativa, em detriment9 _

da preventiva, que é evi
dentemente mais' bàrata e' eficiente, que deveria' ser
a filosöfia dás ações <le saude publica,' haja Vista
a discrepânCia nos orçàtp.entos do'Ministério da Saú
de 'e do INAMPS. Quando não se tem uma 'política
defiJiida de sa:úde,' procura-se fazer, política com a

saúde. ",
'

'Convêm ainda -lembrar que a o!lzariização tê<:.,
nica dos primeiros 'Postos de Saúde Municipais foi
executada com a orientação fécnica da E1nfermeira
Sanitarista desta, Unidade cSanitária. Achamos, 'quê
a �ntrevista do Sr;' Se.eretário feriu a se:nsibilidade

,r '

·

C'ODgre'fSÖ'
;

�;I
-

-

-

�

...._.. .. �

Lojista"
-- r: .Ó: ...

"

o governador de . Ala..
'

goas, .Fernando Collor de
Melo. será um dos prín
cípaís palestrantes , do
22.9 Congresso Estadual
do Comércio Lojista, mar
cado para o período de
21 a 23 de ipbril, em

Chapecó; "Desenvolví..
mente com Responsabili..
dade" é o tema central
do Congresso, para o"

qual deverão convergir
em torno de' mil partici
pantes, segundo prevísão
do presidente da Federa
ção dos Diretores Loiís.:
tas de Santa Catarina,
Udo Wagner.
A abertura solene aio

contecerá às 20h de quín
'ta·feira. As palestras
têm os seguintes temas:'
A Atualízaçãr, Ecoriê�i.
ca e·Financeira do País

,

� sua Representação .no
Comércio, com César Ro-,
gého Valente, presiden
te da Federação das As·

,

sociações Comerciais e
Industríaís do Rio Gran.
de do Sul; 'Desenvolvi- �

mento Gerencial Lojista,
com o. Dr. Ricardo Hil·
mann, do Grupo Pão de
Açúcar; O Lojista e a

Política, com o governa
dor de Alagoas Fernan,
do Collor de MelO e, aín
da, DesenvolvimentO com

Responsabilídade, _ p o r

Sérgio Gerdau, presiden
te do Grupo Gerdau, ao
RS.

'

'Nas plenárias femíní
nas serão enfocaâos A
Convivência do Casal na
Meia Idade, pelo Padre
Evaristo Debiasi e�' A
Mulher

-

no Meio Empre.
sarial, ,com Amália Ruth
BorQes Slcbmidt, dê São

-

paulo. De Jaraguá do Sul
deverão seguir para: Cha
pec6, mais de quinze lo-

jistas.
'

-------

e
'

r PERSIANAS • BOX • ESQ. DE ALUMíNIO"

::.4, ' R!o�L�!jAß�U!�SC� ... FONE: (0473172.09115 ' .J

Persianas horízontaís e verticais,
box para banheiros,

,

'divisões, toldos; portas saníonadas, esquadrias
e cercas em alumínío.

Consulte-nosl Fone '12-0995

Comunicado'
Instaladora Bertoldi'

Ltda., comunica a seus"

clientes, e amigos,' que
está atendendo em no�

VQ endereço, na rua

Reinaldo Rau nQ 460

"7 Teiefone 72-1339.,

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
-------- -,-_-------------------

Títulos do
Baependi

Vend€"se títulos do C.
A. Baependi. ' Preço'
de ocasião. Tratar' pe
lo Fone 72.1394.

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial .de
Títulos da Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da Lei., etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para pi atesto' os '

títulos centra: '

CALÇS. LITORAL LTDA _ Rua Domingas da
Nova, 98 _ NESTA _ CEREALISTA JARAGUA
LTDA � RuaBarão do Rio Branco; í2 ;- NES
,TA _ GERTRUDES GEISLER '_ Estrada' Gari..
baldi, sln _ NESTA _ HILBERTO GEISLER ;

Estrada Garibaldi
_ NESTA _ JOÃO ADELINO

,DA 'SILVA FILHO _ Rua Domingos da Nova,
fundos _ NESTÀ _ LANCHONETE CHANGRI.
LÁ MOACIR FERRARI _ Rua Roberto Ziemann,
sln _ NESTA _ LEIMAR IND. DE CONSER.
VAS LTDA _ NESTA _ OSNIR GONÇALVES

,

- Br 280 km 69 _ NESTA
_ ROLAND WACH.

HOLZ _ Rua Franci�'co Zacalias _ NESTA
SILV10 MARCELINO _ Rua Reinaldo Rau,
'708 _ NESTA _ WILHELM WORTMEYER _

Rua Leopoldo Jansen, 404 _ NESTA
_ MARIA

VOELZ, Rua Pres. IEpitácio Pessoa, 556 ;

NESTA __

E. como os ditos devedores não foram' en

contrados ou' se recusaram a aceitar a devida
intiméll�ão, faz por intermédio do presente editàl
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que ,não o faz" sob a pena de serem OS referidos
protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguâ âo Sul, 14 oe abril de 1988.
AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e Ondal de
Protesto de Títulos.

'

de, pessoas abnegadas, qtfe fazem seu trabalho com

orgulho, com ganhos que garantimos não invejados
por ,qualquer funcionário de mesma graduação em

outros serviçe>s de saúde.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1988

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00
SUL

"

L E I, N9' 1.170/88

ESTADO DE SANTA CATARINA:
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE ,JARAGUA ' 00
SUL

'

,,"

'L ii!) r -," ":N�" L169/88:', ,
'

Autoriza O Poder Executivo
Municipal a partícípar da
instalação de. linhas de
energia elétrica ..

., ,

"

,O PREFEiTO MÚNICIPAL DÉ JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atIibulições.

FAZ SABER a todos os habitantes deste

Município que a-Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei: ,

,

, Art. 19 • Fica o Chefe do Executivo MUli ,

nicipal autorizado a, participar em conjunto com

a CELESC ,. Centrais Elétricas de Santa Catarina
S. A., no custeio de instalação ou complemente
ç�o d!! linhas de energià elétrica às famílias que
nao tem, este benefício.

Parágrafo Único • A pertícípacêo de .que.
trata este artigo refere-se à mão de. obra e doa-
ção de materiais.

,,' ..

Art. 'lJ - Esta Léi entrará em vigor n� da.
ta de sua publicação, _ revogadas as disposições
em contrário. .

29 de manço dê 1988.
IVO KONELL

Secretário de Admtnis·
,

tração e Finanças ...

--------�------�-----------

,

Jaraguá do Sul,
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Deletive Criminal, e Particular
BRUNO G. MARSCHALL

Investigações' índustríaís e comerCiais,'
bancos, espionagem, cônjuge, cobrança e segu.:"
rança de festas e casamentos.

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

Rua Exp. Gumercindo' da Silva 6i6
Jaraguá do Sul.sC

SAvlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

,

Advoqados
Direito Civil _ Criminal _ Comercial, '

Trabalhista _ Esportivo,

Novo endereço _ Mat Deodoro da Fonseca
Do 97 _ Sala 1

'

Autoriza a Prefeitura Municipal a
firmar com a Companhia de Habí
tação do Estado de Santa Catarina
COHAB/SC, órgão integrante do
Sistema Financeiro da Habitação
• SFH, Convênios e Termos que ob
jetivem a construção de Conjuntos
Habitacionais.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atribuições:

FAZ SABER a todos .os habitantes deste
Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

,

Art. 19• Para a construção de um Conjun-
to.Habítacíonal no município, em terreno de pro
príededs da Municipalidade,

,

mediante fínancí-
,

emento da Caixa Economica Federal, fica a' Pre
feitura Municipal autorizada a estabelecer con

vênios e termos com a Companhia de Habitação
do Estado de Santa Catarina COHAB/SC a fim
de posstbílítar a construção de Casas' Populares.

Art. 29 • As despesas realizadas pelo Mu

nicípio correrão por conta de verbas próprias do

orçamento e serão por ele cobradas na forma

lue o convêaíe -estaoell!c4!r.
Art. ':lI:! Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições' em
contrário.

'

"

Jaraguâ do Sul, 29 de março de 1988,

DURVAL VASEL
Prefeito MunIcipal

IVO lKONELl.
Secretário de Admínís«

tração e finanças.

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviço de contabilidade em

geral e assessoría especial às micro e peque
nas empresas.
Rua VenAndo da SOva Porto, 331 _ Ao lado da

Comercial FlodaDI

Waller Luiz Ribeiro'
ADVOGADO

Rua João Marcatto nO 13, sala 305, , Fone

Fone 12-2875 ... Edifício Domingos Ch.odíní
Jaraguá ao Su1�SC.

• Excursões aéreas e terrestres

• enaeoo..-- JARACUÃ TURISMO
• Reserva de hotéis

Agência de Viagens'

• Passagens aéreas
Inacionais e intemacionaisl

• Passagens rodoviárias

• tocsções de veículos,.
,

,. Serviços de, pasSaportes, �
, ,

Rua 'Epitâcio Pessoa,464-Fonen-0977-Telex(0474)341
JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA

',PAGINA 09

"Deutsche Ecke"
LEITWORT: Wir 'schrei
ben ein wenig in Deutsch,
damit die ererbte Mul"
tersprache nicht in' Ver.
.genssenheít geraetl'

Die Reda.K;tion

.. , . . .

MACH ES HEUTE
Verschiebe nichts auf
zukuenftiga Tage, Mach
deine Sache heute und
nicht morgen, E!in' jeder
Tag hat seine neue PIa.
ge, Ein jeder Tag hat sei
ne neuen Sorgen. '

Es rennt die Zeit, pack,
sie, eh es zu spaet, Bes
tell dein Land, eh dir die
Tage fliehen, Was du in
deinen Garten heut gejol
,saet, Das wird als, Rose'
morgen dir erbluehen.

Rudolf Hirschfeld,
São Paulo.

Jeovás
Neste domingo, dia 1'1,

estarão reunidas no Gíná«
sio de_ Esportes Ivan Ro;
drígues, em Joínvílle as'

Testemunhàs de J�o'vá
das microrregiões de Ita.
jaí, Jaraguá do Sul e de
Joínvílla, para a realiza.
ção do congresso regío
nal intitulado: "Certífí,
que-se das coisas maís
ímportantes". O evento

d�verá contar com apro
xímedements 2 mil con

gressistas' e terá início
.às 9h25, onde enfocará

o.rientações· bíblidas per,
tlnentes aos, dias atuais.
Diversos oradores apre.
sentarão o programa.

,DO,
CUMENTOS ',1_

EXTRAVlADOS

Arnaldo Hansen, bra
sileiro, casado" do co.
mércío, comuníce
o extravio des doou.
mentos do Fusca 13'00,'
Ano 1980, }:or verde,
Placas JUß252, Chas.
si n9 B0072045. Por �er ;
solicitado a 2a. via,'
ficam os mesmos sem
efeito legal.]

.

I;

CQ'rrinho de
la n c h e

Vendo" carrinho de
lanche, em' excelente '

ponto, na rua Reinol
do Rau. Ttr�tar pelo
Fone 72-2159.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FURGÕES CARGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGOR,fFICÓS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. EnrlCo Fermi, 113 • Fone 72-1077

Clímox Magazine
TUDO PARA NOIVAS

'MODA MASCULINÀ '_ FEMININA E INFANTIL

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

Guaramírtm � Rua 28 de Azosto, i . 334 _ F:me 73-0259

,Para nós, seguro não é só ga,rantia ,de r.iscos·
Seguro

Prestação de
é
Servi'ços

,� .

Consulte -- nos

A.
. '1'_'·"_'

. S'e, g u r�o s
Rua Expedicionário Oumercíndo da Silva nC} 90, 1 C} andar, Sala 2

"

Fone 72-1188 _ Jaraguá do Sul.
.

.;__,....,..--�------,.-----,-----------__,..-----
-

Garcia

PÁCINA 'lO

Associaçã� de Advogados d� Jaraguá do Sul
AssBMBLSIA GERAL ORDINÁRIA

ED.rI1AL DE CONVOCAÇÄO
Nos termas da Legislação em vigor fi.

cam convocados, por este Edital, todos os as.'
saciados da entidade supra, para se reünírem
.em Assembléia Geral Ordinária, a ser realiza.
da no dia 26 .de abr�l de, 1988� às 18 horas, na .

sala dos Advogados no Edifício do Fórum des.
ta Comarca; para deliberarem sobre a. se-

guínte ;:
ORDEM DO, DIA

1. Aprovação do Relatório e Prestação' de
Contas da Diretoria, relativas a gestão
87/88;

2. Eleição da Diretoria
_

e Conselho Fiscal;
3. Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1988.
Osvalína Vergas Rodrigues
_ Presidente _

,

• �TADO DE, SAN'l1A CATARINA
.

PREPE!TURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL

L EI I N.C} 1.111/88
Ratifica. os Decretos N<?s 1.505/87; 1.507/

, ,87,; ).509/87-; J.512/87; .1.513/81; 1.514/87;
1.516/81; 1.519/87; 1.525/87..; -1.534/87-; 1.537/87;
1.5,39/87; 1.544/81; 1.548/87; 1.550/87; - 1.554/-

87; 1.557/87; i·.S79/·87; 1.582/87; 1.583/87; 1.
588[87; 1.597/81.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
'. DO SUL, no uso das atríbuíçõss que lhe são con
féridas .

.. \, FAZ SABER a todos os habitantes deste
,Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1Q .. Ficam ratificados o$,_ Decretos N<?s
1.505/87 de 02.07.87 • Cz$ 11.960.000,00;, 1.507/
87 • 08.07/87 • C.z$ 550.000.00; 1.509/87 - 21.07.87
� Cz$ 1.200.000.00; 1.512/87 .. 23.07.87;. Cz$ .....
700.000,00; 1.513/87 - 24.07,.87 _ Cz$ 5.575.000,00;
1.514/87 � 28.7.87 Cz$ 100.000,00; 1.516/87 • 03.
08.87 - Cz$ l1.i00.OOO,OO; 1.519/87. 11.08.87 • C:?:$
1.050.000,00; 1.525/87· 13.08.87 • Cz$ .

4 .. 30.000,00; 1.5314/87 • 20.08.87 Cz$ 620.000,00;
1.537/87 • 26.08.87 • Cz$ 520.000,00; 1.139/881 _

01.09.87· Cz$ 8.100.000,00; 1.544/887 _ 10.09.87 C$z'
8.100.000,00; 1.544/81· 10.09.87. Cz$ .

2.000.000,00; 1.548/87 • 17.09.87 • Cz,$ .

500.000,00; 1.550/87 , 25.09.87 • Cz$ 700.000,00;
1.554187 • 01.10.87 '. Cz$ 15.380.000,00; 1.557/87
09.10.87 • Cz$ 850.000,00; 1.579/87 • 29.10.87 -

Cz$ 4.044.864,44; 1.582/87 - 05.01.87 - Cz$.....
13.950.000.00; 1.583/87 • 06.11.87 • Cz$ . .. ..

,7.000.000,00; 1.588/87 • -12.11.87 • Cz$ .

950.000,00 e 1.597/87 � 01.12.87 _ Cz$ -

.

15.190.000,00 que suplementam e anulam dota.
i:;ões do orçamento vigente.

Art. 29 • Esta UÜ entrará em vigor na da
ta de sua publícação.revogades - as disposições
em contrário.

Jaraguá (lo 'Sul, 29 de março de 1988 .

DURVAL VASEL
",:.

Prefeito Municipal
lVO KONELL

Secretário de Admínís-
tração e Finanças .

._-'. �- , .t*if;..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PÁGINA tIlaralU' ao Sul _ 'Sêinana dê t6 a -22 dê 'al)rif ê{ê 1918 CORREIO ,00 . POVO

CORREIO DO' POVO
FlIildadQ/10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
c,Dlrat.rt EUI"'. V. Sclunöckel Jorn. Prof. ORT-SC
!D. 129 e Dir, de Empresa JornalisÜca n. 20. t...iem
ibro efetivo do 'Insto Histórico e Geográfico de- S.
"Cat; Redator: Fl'vl. J. Drupago - ORT-SC n. 214/
'14. Rep6rter: yyo.... A.s. GoaçaIY. - DRT-SC a\)
':219/84. Redacãe AdIaIútncio • PaWlddacle: Rua Co
'. roael Procópio Gomei de Oliveira. n9 290 - Cx.Po.-
";tIl� l' - �OD' 72-0091 ..;._ 89.2S0-1araàu' do Sal-SC

.

Japreuo DU ofidDu da OrpDlzaçio
CoDt'bll liA Comercial" S/C Ltda.

Alliaatura para lar-apf do Sul •••• - - -. Cz$ 800,00
C_:"'__ _,...._.a-' '$VJII"'_ � .-.'••.•••••••••••••••• Cz .1.100,00
';Nllmero AV'ÜO .. � • . . .. • .. .. .. • • . Cz$ 20;00
\'N1lmero

_ �trasado '," _ Cz$ 25,00

·lepr......... credeaeIadGII Pereira 'de Souza &Cia.
�Ltda, T'bula Vefculos de Comunicação SIC Ltda. e .Pre-
,pai PropaílDda RepreseatlÇÓCI Ltda.

'

'.... Jorul , MIOeiado • ADJORl/SC • ABRAJORl.

}_"�.�-�--------

, Relojoaria ,AV'ENIDA
Aa maia fbi.. .u,eatõe& para preaentea,

,

j6iai,. relógios. violõ••, trof6us,
mtd&1h.. e artiJOl de prataria estiO" Da

'RELOJOARIA AVENIDA

N. Mar.. ', .. Ge.o V_au

'z========================================1

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calbas ê Aquecedor Solar

Rua '''elipo Schmidt, 279 - FODe 72-.0448

CFHO ..

_ VIAÇÃO CANARINHO LTDA

. Proerame bem as suas viagem; de fériase '

. recreação.' A °CaoarlDbo" coloca à SU� dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

" ; frota. Venha conversar conosco.
.

Av. Mal., Deodoro, 987 _ FODe 12-1422
, ,

".,.j,

,Tubos Santa Helena Ltda.
(

Tubos de PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto,
; ,

, Tubos de Polietileno (mangueira preta).
;

Fábrlc�: Rua JOlnviUe, 1016 _ ]=Ione 72·1101
'

.. ",., ,Escrlt6rlo: Rua CeI. Procópio Go�es, 99.

�� 12-0066 _ Jaraguá do, Sul _ SC

'Lanznaster'.�'
.--:

'o ,:! HORA DE BRILHAR
Joias, relôgios, alianç':ls I:'

"

presentes finos é com a I:OVe

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jar·3guá do Sul.

;:F O t O L OS S
Fotografia. _ equlpatneatos de eine

foto _ 10m e video.

"

I
M,reçhal "Deodort?

'

302
"�C;,

Fone 72-0181

.�.

r

CONFIRA, �\ HIST()RIA ...

Bario �� 5.-ltapoéu
ja verba estava dificil pa-

. HÁ 40 ANOS apresentadas duas chapas ra ser conseguida em vir-
- _ Em 1948, o Irmão Jo- ao Conselho Deliberél!bv- tude de problemas polítí-

, sé; diretor· do G.E� São vo: uma apresentada pela cos, contrários que impe.'
Luiz, desta cidade, visitava .dtretoría .e outra, de opo- díam . o recebimento do
o diretor do "Correio do síção, intitulada de "In. valor consignado, amigos
Povo", com a .Iíneltdede dependente". O Conselho do governante.

'

,de agradecer a notícia há elegeu para Preso de Hon- - - O 'Clube jaraguaense
tempos dada.: -da designa- ra Alfredo Krause, Preso de Xadrez elegia o sua di.

cão dos Irmãos Maristas Haroldo Ristow ,�Vice retoria: Preso de . Honra
para missionários na Ásia, Pres.'Willy Mahnke. As- Dr. Erich Kaufmann, Pres.
e bem assim asretérêncíes sim a diretoria teria os Aldo Prada,· Vice Rícar

que o semanário fizera seguintes membros" auxí- do' F'eldeIis, 1.0 Secr.,
sobre 'a ,visita do Irmão Hares: Secn.Geral ,NOl1a Sérgio Sampaio, 2'º Secr."
Daniel Celestino. berto Hafermann, 19 Secr. Amaury R. Ruyson, 1.0
__ Realizava-se a primei. W:alter Horch, 2Q: �CI1; Tesoureiro José Castí ...

,

re reunião para a forma" Eggon João da Silva, Tes. lho Pinto, 29 rres. Bd-'
cão da Associação dos Geral Júlio Zacarias Ra- 'mundo 'Lombardt. Dir. de
ex-Combatentes do Brar mo.s 19 Tes. Efich Sprung, jogos Dr. Ivo.Kaufmann é.,

sil, Secção de Jaraguâ do 29 Tes. Wiegando Hasse, Orador OficíolJosé Castí
Sul, 'contando com a pre- Orador Paulo Moretti, lho Pinto.

sença da comissão orga. Dir. Geral de Esportes ..• HÁ 15 ANOS
nízadora, vários outros Antonio ,ZimnlerméiilD, _ .: E� 1913, o [aragua
expediciönãríos

.

do mu- Bibliotecário Hanz Burow,' 'ense, Frei Aurélio Stulzer
nícípío é bem assim, às, Dep, Tiro Lourinor Sei- comparecia com suges
autoridades Iocals. Na fert, Dep. Vollbol Murillo tões para.o próximo cen

ocesíão, decidida a funda- B; de Azevedo, Dep. Voll- tenário, dentre elas uma

cão da entidade foi elei- bol Feminino Arnold 'O. da fonte luminoso veemen.

ta � primeira diretoria: Schulz, Dep.: dê Basquete te repelida pelo Beppi do
Prep'idénte.' '. Haroldo Nelson Dríessem, Dep. Bo- Jaraguâ. Mas aparceram
Schneider;, Vice Jorge Ião Victor Bauer; Henri- outras, como um selo -cc

Ersching; Secretário Guí- que Geffert Jr., Erich memorativ.o ou uma es

lherms Humberto Émrnen- Doubrawa 'e Amandos 'tätua para Da.' -Isabel, e

doerfer � Tesoureiro Colín, Dep. de Gínástíca seu 'augusto marido. Tarn
Walter Carlos Hertel. Amadeus Mahfud e Adol- Mm de 'iniciativa de Frei
Pata' delegado da Asso- pho Mahfud, Dep. Futebol Aurélio, uma, carta ascrj•
ciacão nó 'distrito de Co" Heinz" Blosfeld

'

Walter ta por ele ao Irmão �.
rupá era -eleito Bruno Horch, Loreno Marcatto, 'tíco Rubíní, consagrado
Scheibel e,. para a loca- Sàmfr Mattar Freimun· músico e compositor que
lidade de Nen�u Ramos, do Schmidt e Ary Caroli- fizesse; para o Centená·
Venicio Cé!rlini.

,

no Fruet, Dep. de Ciclismo rio, uma ópera. sobre a

_ -, Com a anulação das Norberto Piazera; colonização efetuada por
21a. seções eleitorais, fa-

... HA 20 ANOS Jourdan. Lembrou egual.
, ce

,

recursos impetr�d.?s _ _:_ lÉm 1968, o 'dep. fedo mente a partiCipação de

pela VON, a OPO�lÇ�O Lauro Carneiro dé Loyola literatos locais, destacar..

passa�a a ter malOrla e dep.' est. Pedro Colin do escritos de Augusto
na Camara,' com 4 da faziam suas costuméi.ras Sylvio Prodoehl. corno

VON e 2 do PRP, perden- visitas, percorrend� a sua aquele romance da cole·
do o PDS um lug�r, pelo zona, fiscalizando e ano- nização de D. Francisca e

que entravam para;.a verê- tandö as necessidades de Eno Teodoro Wanke, eS·

',a,nca Joã? Lúcio da Cos!a
'

cada comuna. Atendendo, te não jaraguaense, resi·,
e �erh?!d �oeãer. DOIS a uma série de redamos, dente do Rio de Janeiro.

,ad�oga�os llpstravam ,� aqui co�pareceram para Inlfelizmente estas como

'legIslatIvo
.
laraguaense· tomar conhecimento das outraS sugestões não sai·

Drs
..1:Uiz oe ,'Souza e reinvindicações, ressaI- 'ram do papel porque fal.,

Arqmmedes
'

Dantas. tando o problema do' irri- tau gente e dinheiro para
. . . HA 30 ANOS gaçãó da terra para fins viabilizar projetos que
'_ -' Em 1958, inaugurava- agr(colas :em geral,. no 'poder:iam têl \<lbr!,lhan"
es no ,dia 20 de abril o Vale do ltapocu, c.ompre- 'lado os festeios dos 100

novo educaD.dário 'Iemini- endendo os municípios de anos dê fundação d.e"Ja·

no em Jaraguá do Sul - Jaragua, Corupã" Schro' raguá do Sul. Que� sabe

o Ginásio "Oivina Provi- eder Guaramirim e Mas· se quando Jaragua com-

,dência", com eoncorrida S<lranduba, com a possi� pletar 115 ou 120 anos e�· .

festa e a presenca de D.. bilidade de 'redução da tes projeto� e outros ate:

Greg6rio._. WarmeHng, 'taxa' de demanda para mais ambiciosos entrem;

Bispo Diocesano de Join� motores de irrigat:ão jun- para o terreno da reaU.:
, ville, a quem coube a '1-, to do ,Ministério das Mi- dade. .

naügurat;:ão oficiál e 'ben- nas Energia, ,numa va- Falecia em abril o:

'ção ao novo 'edifício. riação. de 30 a 50%.
,

;e�rando sr. Leopoldo � ,

_ _:_' O Clube Atlético Ba- � _ O prefeito Victor Janssen, aos 92 anos e;
Assembléfa Geral, ele- Bauer seguia à Flor;anb Iileses, personalidade 'for- ;,'

ependí tealiava' a sua polis em compaphia com te que teve destacada (
Qendo a riova diretoria, o dep. Loyolo, entrevis· atuação nos' primôdios:
aue' sucederia a profícua tando-se com o Gov� Ivo de Jaraguá" na qualidade,
Qestão do presidente Dr. Silveíra, com vistas para a de Intendénte, súplente de

.

Murillo Ràrreto de' Aze- ptÓxima exposição agro-' Delegado de Polícia e o'

'vedo ,e, �eus dJw'dtados' pecuária, para o que o cargo de Juiz, de Direito

companheiros. Sendo a 'governante destinou cer- e suplente, além de hc· '.
votação indireta,' f()ram ca de NCr$ 50.000,00 cu.. 'l?saJdma ap marn

,

II

I'

II
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que votei no sr , para ve
reador.
_

E no esporte Você
participou? Ou não

.

deu
tempol

_ No campo do es-

porte, enquanto, empre
gado da 'Metalúrgica.. a·

companhava as carava-
.nas de futebol de "cam-,

po e de salão, da Socíe
dade Esportiva' e Recrea-
tiva Menegotti. Mais'
tarde tive um pequeno

. "xodó" . pelo Juventus
.

que' era o. úníco clube da
cidade a disputar o cam
peonato estadual e rê
solvi dar uma ajudaZ,_i
nha, como roupeiro, no

. tempo do Roquínhe,
Nonda, Arizinho, Pe .. A-

.

dolfo, Durval Vasel,. Val
dir Gonçalves, Edú Gici�
nezim, Chico Voigt, Né.,
lo, Paranaguá, " Bírga "e'
Maica. Na ,época era

técnico o Carneiro, Fis
cal da Fazenda" tesourei
ro,' o" falecida Renato
Pradi, vice-presidente o

José �chI.Ilitz _ o "Cani
nha" e presidente o sr.

Marcatto. Bons tempos
aqueles que não voltam '

. I
l '

malS. '

"

_ O que te ímpressío-
nou .maía na vida proäs
síonaí!

_ Tive momentos que
muito me.tmpsessíonaram
na vida profissional,. que
muito variadà e, 'por is
so, difícil destacar. Mas
o que me ímpressionou.
mais, foi' em termos de
cidade. Olha q�e via [eí
bastante: 'conJU��i cente
nas de cidades:'/ bonitas,
alegres, progressistas e

desenvolvidas:' mas não
encontrei cidade maís
limpa ern suas. tuas e',

praças, como, a, nossa, a

ausência de pedintes, a

concentração�
de indús

trias, os patrões e en;

pregados viveram: j�ntos, '

após o expediente, nos'
I.bares ,e clubes'" toman..
do aperitivos e, GerVejas
e tJ:o,cando idéias sobre
a vida que lêv�m.

'

Quando passo peI<>. R�So
taurante e Petísqueíra
Veneza, ao tacto da Igre
ja ,Evangélica, vejo' reu
nidos no varàridão o

Ingo Müller, Paulo Papp
Ei Osvaldo Fiedler, que
dividem uma "loira ge
lada,' e me convidam pa
ra entrar. Como estou
abstêmio' fico só

.• :IlOS
cumprimentos mas vou

tomar' água tônica com

um amigo de muitos a-

nos:

Pazta tempo que
não te via maís!

_ É verdade! Acon-
tece que cada" um está

'

correndo atrás dos seus

compromíssosl
_

E eu tcorrendo a

trás de Você!
'

_ De mim? Será que
cometi algum delito?
_ Não'! Não' é nada

disso! Quero 'saber quem
é Você?

_ Nós já nos conhe
cemos faz muito tempo.
mas vamos' lá: chamo-me
Adelino Bompani, nasci
em 18.06.39, em Luiz

Alves-Braço. Direito, fi·
lho de Felix Bompaní
e Ana Martini. : Meus
pais ainda 'lá moram aos

70 e tantos anos.,

_ On'de es'tudou?
'_ �Em Luiz' Alves
mesmo. Da' professora
que maís me lembro foi

Flashes da Cidade (IV)

; <,O .: 'BolDpani •. do DaQpeldi
na firma, com duas saí
das Iápidas para traba
lhar na Mecânica Vailat
ti, corao soldador e na

Metalúrgica João Wiest,
onde fui mecânico de

. manutenção. Com a sai
da de Curt Birkner e

dona Dolores do Baepen
di, o presidente Sígolf
Schünke me levou para
ser ecônomo e lá fica-

'

, mais, mas já era profís- mos um bom tempo .no

síonalízado. . antigo prédio, à Rua Se-
_ Porque escolheu Ja- me Mattar . ,Depois vol

raguá do Sul como tua teí novamente para a

terra adotiva? Menegotti, como 'assís-
_ Eu já conhecia Ja- tente técnico da empre

rag'uá. Mas quem me fez sa, por 3 anos, viajando'
df)cidír, foi oLea Mül-, onde houvesse os seus

ler, que trabalhava na produtos nas prelças de

estação ferroviária e Santa Catarina, R i o

costumava passear em Grqnde do Sul, Paraná,
Luiz Alves. Um dia to- São Paulo" Rio de Janei
mei a decisão: botei u- ro e, Minas. Problemas
'ma maléta nà minha Mo. na coluna fizeram-me pa
nark e pedaléi por qua- rar por um ano. Mas
tro horas para vencer os como não posso ficar pa·
62 quilômetros. fado, acabei comprando
.: O que tem feito até uma lanchonete, na Ma-

agora pra vencer na' rlkhal, ao lado da Par-
vida? mácia Avenida. Em se·

.: De cara fui traba- guida fui convidado pa
lhar na Metalúrgtca Me-' ra ser ecônomo do Beira

negotti, coma ferreiro, Rio Clube de Campo,
onde [á era" craque no vendi a lanchonete e me

assunto. Piquei lá 11 a. dediquei 4 anos ao clu-
nos. sempre erescendo be. De Dez.l86 a Jun./'

de D. Mengarda Caglío
ní, mãe de José Augusto
Caglioni. Boa professora,
ela.

_ 'O que inventou na

. vida?
_ Fui trabalhador de

roça, suei o rosto e a

'camisa até que resolvi

aprender o ofício de fer
reiro C0111 meu tio Qtto
Prítzke. Aí suei ainda

liiPii1il JAVEL
- .Jaraguá Veicules,

�s.a . Peças e· SerViços, LIda. ' i_

.'. Revendedor

Rua Exp. Jöão.' Zapella, ,n9 214 � Fones- 72 1806
e 72 2078 _ Jaraguá do Sul

F I A T

---

e Beira Rio
87 _ 'voltei

.

a ter um, des
canso. Foi aí que coinci
diu a compra da propri
edade de L e o p o I d o

Schulz, no Jaraguá .Bs
querdo, na rua Januário
João Ayroso, ,::n<? 162:;",
que eu melhorei e é on

de hoje utilizo para ofE.·'
recer à minha

, grande
clientela que, graças a

Deus, nunca me tem' Ial
tado _ o, Salão dé Festas

,Bompani 'uda". E'stoli
muito satisfeito com as

conquistas que me cus
taram muito suor e tra·

balho, Mais' satisfeito
estou ainda por ter PO"
dido ajudar esta terra
a progredir tanto é que
o orgulho de todos os

'que moram nesta bela ,e

acolhedora cidade. Lá
estou à disposição de tc

dos para servir no que
puder.

_ fi casado?
,_ Ora, "seo' Eugênio',
então não conheces « a

Ema, minha esposa?
,Quando cheguei aqui
em Jaraguá, em' 1962,
logo em seguida me ca·

sei com á Ema, que é
filha de Leopoldo Spé
zia e de Filomena Kam
mer, e com quem tive a

Maísa, Laércio, Odinei é
Cleiton, dois deles fale
cidos.
'_ Nunca te meteste

'em política?
.

_ Em política, não!
Não dava tempo. pois, eu

e a, Ema estávamos sem

pre muito' o,cupados em

servir os outros nas nos

sas atividades profissie
nais . Apoiei candidatos
para governador, sena

dor,
'

dep . federal e esta

dual, vereador e pra pre
feito e vice. Votei" no

sr. para Vice·Prefeito _

o primeiro vice-prefeito
de Jaraguá do Sul e t6:
nho c�rteza que não per�
di meu voto, Acho até

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Menel, 49, Luiz Henrique
Costa (de Navegantes) e

em 59. Dejalmo Louren
zele (de Ijuí-RS). No femi
nino foi campeã Kátia
Wille Ramthum. e vice
campeã Geanne Pereira.

Jaraguá do Sul _ Semana de 16 a 22 de ab1'11 de 1988
,
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Canoagem: publico dA apoio à competição que teve nivel elevadlL
Jaraguá sedia o Estadual de Judô

Numa promoção da Federação Catarínen,
se de Judô" com apoio do Clube Atlético Bae
pendí/Kohlbach/Divísão ,Municipal de Esportes,
Jaraguá do Sul vai sediar no dia 24, domingo,
o Campeonato Estadual de Judô Juvenil,' fase
única, que selecionará os judocas que represen
tarão Santa Caterína no Campeonato Brasileiro
.de Judô, no mês de julho. A .promoção deve-
rá reunir em torno de 80 judocas de Chapecó,
Concórdia, São Miguel do Oeste, Curitibanos,
Videira, Joaçabe, Lages, Florianópolis, .Biume,
nau, Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, Joín
vílle, São Francisco, Jaraguá do Sul e Guara
mirim.

O professor Sílvio Acácio Borges, técnico
da equipe jaraguaense, informa que disputarão
o campeonato,' representando a cidade-sede, os

judocas Mauro Mahfud, Mauro 'Fábio Koch,
'Nilson Salves, Ricardo Jark e Humberto May.
er e, ainda, Jean Noemberg, este de Guara
mirim.

Kohlhach vence os Jagos de Sal,ão
Com 76· pontos, a Kohlbach foi a primeira co

locada nos 3°s. Jogos, Sesianos .de Salão, realizados
.

de 05 a 08 de abril. Na segunda colocação ficou a

Weg Motores com 14 pontos e em terceiro a Mari·
sol, com 61 pontos. Por modalidade, a classificação
'foi: Bocha _ Ind. Reunidas, Jaraguá Fabril e Weg
Máquinas; . Canastra M

_ Weg, Máquinas, Jnd, Reu·
.nídas e Weg, Motores; Canaslra F ....: Menegotti,
Kohlbach B e Kohlbach C; Dominó M � Ind; Reu,
nídas, Seara e Morettí Jordan; Dominó F ...;. Malwee,
Kohlbach e, Seara; Truco M _ Marisol, Seara e

Kohlbach; Generàl M _ Met. Trapp, Marisol e

Lulimar; General F _ Kohlbach A, Kohlbach -C e

Marisol; Trllha M _ Weg Motores, Alimentícios
Sasse e· Kohlbach; TrIlha F _ Weg Motores, Mari-

. sol e Neves; Dama _ Marisol A, Marisol C e Weg
Motores; Tiro ao Alvo _ Morem Jordan,'Weg Mo
tores e Weg Máquinas; Tênis de Mesa M _ Kohl-

bach, Weg Motores e Seara, e, Tênis de Mesa F -

,

Weg Motores, Kohlbach e Seara.

Microrregionais serão em' Jaraguá
Com sede em Jaraguá do Sul,' de 26 a 29 de

.meío, os Jogos Abertos MicrOlregionais ,lerão a

participação de nove municípios, em duas modali
dades. Na região Leste/Norte, serão sedes dos Mi-

.

crorregionais, Blumenau e Brusque. ,

.

-

A bocha inicia as disputas, no día 27 de maio,
atuando na Chave A os municípios de São Francis.
co do Sul, Joinville, Campo Alegre e Garuvá. !EI

na Chave B estão São 'Bento do Sul, Barra Velha e

.Jaraguá do Sul. O futebol de salão terá confronto

entre todos os cinco municípios, sendo a primeira
rodada no dia 26 de maio, com Araquari x São

Francisco e Jaraguá x São Bento, folgando Campo
Alegre.

-

I

ta, DIVISÄO: MALVICE LARGA NA FRENTE
O Malvice foi o melhor por Belmiro e Milton

na primeira ,partida de- KOBeIl. aos 43 �< 44min.
'cístva do Campeonato da prímeíra etapa, des-,
�a la.· Divisão de 87 contando Tôto de cabe.

disputada domingo à. tar, ca para o Botafogo,' aos
de, no Estádio Cuílher- 7min. da etapa cemple
me Trioess, no 1,araguã- m�ntar, d� excelente Iei.

Esquerdo. Com um pú. tio. Célio e Vilson
_ (Mal.'

�lico apenas ràzoável, vice), Airton e Bartolo.
que, proporcionou uma meu (Botafogo), recebe.

arrecadaçãd de Cz$. . .. ram cartão amarelo.
23.800,00, o ,Malvice co�_· Ricardo Narté foi o �r�
truiu sua Vitória sobre o

.

bitro' e 6s bancfeiras Si.

Botafogo por 2 ai 1 atra- mão Benício e WilsGn
.

,vés dos gols anotados Cäroosd. ""-.1

O velho, maltratado e

poluído rio Itapocu, foi
palco domingo, da- 2a.
Competição de Canoa
gem, que reuniu sessenta
participantes embarcados
em caíaques e bateíras,

- numa promoção da DME
e Lojas HM. A exemplo
.do ano passado, a prova
foi bastante prestigiada
pelo público ao longo do
percurso, desde a ponte
Alberto Bauer, em Nereu
Ramos, até a ponte Al»
don Batista, no centro
--------- .. _----

S. D. ACARAl

O desportista Heins

Edgar Raeder é o novo

presidente da Sociedade
de Desportos • Acarai. No
dia 24 passado foi empos
sada a nova diretoria e

Os respectivo departa..

mentes. para o biênio

manco/Bê a' março/90.
.

Os cargos estão assim
preenchidos: Presidente
de Honra.Norberto An
tonio . Marangoni, Presi
dente Heins Edgar Rae
der, více-presídente Os.
mar Müller, 19 e 1Y se

cretários Antonio Carlos
da Silva e .Ingo Lux, 19
e 29 tesoureiros Jaime
de Souza e Sérgio Luiz,
Franzner, orador Rívadá
via Rassele. Departamen.
tos: Es.portes Hilário
Dalmann, Construção Me
líto Vavassori, Piscina
Odilo Volkmann, "Socíal
Benedito W,inter e Jurí
dico Ivo Konnel.

da cidade, onde, deu-se a

chegada e a premiação
dos melhores classifica
dos de cada categoria.
Na categoria caiaques

de 4 metros, venceu, ce

rno o esperado, Ruy Dor
val Lessmann, que cum

priu o percurso em Ih09
mín, seguido pelo seu

irmão Nestor que ficou
em segundo; em terceiro
José Humberto, o Tuka,
"de Navegantes; em quar..

to Adílson Cristóvão, de
Ibírama e em quinto, o

delegado regional de Pc
licia -de Jolnville, Odilon
Claudino dos Santos. Na

categorta caiaques três
metros, venceu Teodoro
"Nêne" Lessmann, em

2.9 Júlio César Rodri
gues, 39. Fernando César

Na prova de batetras.
a duplà Beto Oschsler e

Celso venceu em Ih20min.
em 2°. José Gretter/Mauro
Rosa, 39. Eduardo Guen
ther/Ildefonso, 49. Plaví
berto Vieira/Agemiro e

em 59. Gilberto Bardin
'Valdir. Para o mês de

julho, segundo o Adelíno,
das Lojas !iM, está pre,
visto para o Parque Mal.
wee o Festival de Caia
ques -e, no CTG Laço ja.
raguaense, o Acampamen
to de Inverno.

Bicicross: Balcelis fica 'em seg·undo
Foi aberto oficialmente

sábado, dia 9, na pista,
do Shopping Center Ita
guaçu, o Campeonato
Estadual de Bícícross, com
90 pilotos participantes.
credenciados pela Federa
ção Catarinense de Ci
clismo além de 70 estre
antes;, Na classificação
por equpes, o Bicicross
Center Clube (S. José)
ficou em prímeíro lugar
com 8 vitórias, em segun
do a Dalcelis (Jaraguá
ao Sul) com 7 vítõrías �
em terceiro o Becs, ãe la.

ges, com 2 vitórias. .,

Conquistaram o primei
ro' lugar; pela equipe ja
raguaense, no feminino
Joice Moretti, Alessan-,

.. i,.,'

dra Bruns, Tatiana Aldi-"
ne, Tassiana Tecilla e Sa
lete Moretti,

-

e, no juve-
nil A e C, os pilotos
Marcelo Maia e Gerson

Luchtemberger. A segun-
da etapa do Estudual se-
rá dia 23 de abril, em

Lages. No dia 7 de maio
acontece a primeira e

tapa do Campeonato In
terescolar HM .

Schroeder: Flu e Olímpico ·decidem
A' Taça "Cláudio To

masellí', Torneio de Fu

tebol de Campo da CME
de Schroeder, teve de
senvolvida domingo a

sua quarta rodada do
primeiro turno, ,iCom os

resultados Olímpico 1 x

O Comercial (mesmo re

sultado nos aspírantes}
e Aliantça O x 3 flumi
nense, ( O ·x ·0 nos. -aspí
rentes), A, últíma rodada,
dia 24, vai apontar a e

quipe campeã do turno.
Comercial e Grêmio To-

maselli jogam sem 'chan
ces de ganhar, porém,
Fluminense (6 pontos) e

Olímpico (5 pontos) vão
decidir o titulo.
O Torneio de Bocha,

da CME, realiizadas três
rodadas, até domingo
passado, tem como líderes
as equipes do Borínellí
e Os Cometas, com 3 pon
tos, seguidas pela Mecâ
nica Zanella, com 2 ponr
tos, Neste sábado, dia 16,
nova rodada na Soco Ban
deirantes, de Bracinho.

CAPARELIl -E CLARICE SÄO PREMIADOS

O jornal "A Notícia" e

Antártíca, 'entregou no

dia 8, o troféu "Desta
ques Esportivos", que
premiou os atletas que
mais se destacaram, nas

diversas modalidades, dti
rante o ano passado.' A
premia1ção foi entregue
no Marambaia Cassino
Hotel, 'em Balneário Cam:
boriú, e enfre os àgracia
dos estão Armandino Ca.
parelli, que há sete anos
é o professor de tênis do

'Beira Rio Clube de Cam
po, de Jaraguá do Sul;
também recebeu o troféu
Clarice Kuhn, que, após
dois anos de ausência re.

toma à cidade, com o a

poio da Kohlbach e que
treiné;l forte para o Cam._
peQRa(o Mun<;lial 'de A.

.

tlet1smo no Canadá. em
setembro podendo tam
bém ·figurar na lista dos
,que vão às .Olimpíadas de
Seul;

JOGOS ESCOLARES

Os Vm Jogos Escola·
res Regionais Juvenis,
modalidades de volíbol.
basquete e handebol, trans '

correram em clima harmo
nioso desde sextà.feira
até domingo, no Ginásio
de Esportes Artur,'Müller
e ,AABB. Onze estabele
cimentos da Unidade. de,

Coordenação Regional de
. Educação . partlclparam
.do acontecimento e os re_

sultados finais e oficiais,
por modalidades, são:
Volibol Masculino - 1.
Duarte Magalhães, 2. Ab
don Batista e 3. São Luís.
VoUbol

-

Feminino - Ah
don Batista, São Luis �

Roland Dornbusch. Ba�
quete Masculino - 1. Ab
don Batísta, 2.

.

Miguel.
Couto é 3. São Luis. Bas,

quete Feminino - São Luis
Abdon 'Batista e Miguel
Couto. - Handebol Mascu
lino - 1. HQlando Gonçal
ves, 2. São Luís e 3. Ab.
don Batista,. Handebol
Feminino - Hele,oâoro Bör

ges, LaurÓ· . Zimmermann
Abdon Batista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-

'O
--'.-

CORREIO DÖ POVO
-�_.-_- . -----

PÁGINA 14
;faraiu' ((� Sul. _ Semanà de�'�1�6�a�2�2�d�e...!a�ti��r1�[�éI�é:..:.l�9=8 --=-=:::.:..::::.-=-�,�-=-=�.:........-:--======:::========

,DupUcação da
,

"B'R - 181'
spezia & Cia., -lida.

SERRARIA E SERVIÇOS DE 'FRATOR
Madeiras pare construção, e serviços de trator

com profissionais altamente especíallzados.
'Rua João Januérío Ayroso, p2 _ '3:a,ra,g':1á Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ Sc.o Chefe do 16.<'> Dis·
frito Rodoviário,' Arnal.
do Severiano de Oliveí
ra apresentou no Palácio
Santa Catarina, aos 20

prefeitos que integram a

Associação dos Municí

pios da: Grande Floria

nópolis, -detalhes do pro
jeto de duplicação dos
213 quilômetros do tre

cho catarinense da BR

101, do km 5, em Garu«

va, ao km 218, após o

trevo de Palhoça. Seve
ríano de Olilveíra 'reve
lou que, no próximo mês,
o DNER deverá centre-

. ter a firma responsável
pela execução do pro
jeto que será dividido
em quatro lotes , Os téc
nicos do órgão já inicia
ram' Ó' 'leya-nt-a)1lento ae-

'rofotogramétrico de tc

do o trecho a ser dupli-
.

cado.

-Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Bacrltas nscals e contábeis

Imposto de Renda
Registro de MIc:ro...Empresa

Confira a eficiência de n08SOS serviços.
. Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

'ESC:RffÖRIO _
JURtDlCO

Jo'sé Alberto . Barbosa '

Alexa,ndre D.ella,giustin'á· .B,I'rb'o'sa
ADVOG/lDOS·

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

Fone 72·1869 __ Jaragué cio Sul

Clínícc .Veterinári.a
SCHWElTZER

n R. W A L DEM A R S C H W :E I T Z 'E R
,)

Clínica de pequenos e grandes animais, círurgías, vacinações,
raio x; ínternamentes,: boutíque..

.

Rua JolnvUle, n! 1.1'78 (em' freilte áo· Supenn�lCad� Breithaupt)
• '[jODe 1.z·2548

......, Jara,guá do Sul _ Santa Catarina.
�

. . .

Confecç-e,es' Sueli .Ltdcr
,

VesUDdo bem Senhoras e Crianças
.

Vá coatenra.mais variada ooleçlo apreveäando.
as vantagens do preço e çred1�rlo Sueli

Fábrica e LoJ.a 1 Av. -Mal, Deodoro da. Fonseca, nr. 1085
. F. 12-0603 Jar.agua do Sul _ se.

-

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

Jaraguá do Sul _ SC.
.

Máquinas, möveís de' a:ç�; ��cri�aninh�s; ventíladores.,móveis estofados,·
fitas, relógios de ponto e acessórios 1�W. geral. . ,_.' . -.

-

,

Rua. Venâncio da Silva Porto n9 353 � Fone 72.1.492 _

INFORMATIVO ROTAIUO-

',.�1 O Qual!l-Meia
W - Clle'l-

i

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à paz"

R.C.ITAJAl·_PORTA DO VALE
Aconteceu a sua fundàção oficial, dia 26.0:>.88,
sob

.

orientação do Cov. Marlo Sousa e colabo
ração de Egídi() Narciso, seu representante es

pecial, do Gov. Dario Maciel, Pte. Comísão Ex.
· pensão Distrital, do R. C. ltajaí, clube Padrinho
e do R.C. Balneário Camboríú, por seu Preso Ary
.Buzzí, que doou as bandeiras'. O novo clube tem

· 31- sócios, tendo como seu 1\>, Presidente Israel
Resceroll. Cumprímentos aos Comp. do Porta do

· Vale
'

R.C. FPOLlS_·TRINDADE
A visita oficial do Governador· deu-se no dia
29.03.88, com um ótimo aproveítememo dos ro

tarianos comandados pelo Pres .. Aríovaldo SteUe
e reunião festiva no Restaurente Cabana. O re

cem fundado clube está tendo uma atuação des.
tacada entre os clubes do distrito e já está pene
sando em fundar o novo clube rotário. Bota en

tusiásmo nisso, 'gentel '

ASSEMBll!IA UISTRrrAL
Sob a Iídenança. do GoverIl&dor indicado LUIZ
ROßERTO S. FRANCO, Tealizou"Se reuni.!g com

o comp. ARY BUZZI, Preso do RC Baln. Cam
boríú, clube anãtríão da próxima Assembléia
de 28� de maio/88, contando CGm os dírígentes
dos clubes Baln. Camboriú .e Baln. Camboriú
Norte. As comissões' 'foram formadas e já pas
saram ia fuacíonan com 'mutte entueíásmo [e
dedicação, visando proporcionar uma Assem
bléia à altura do prestígio dos retasíanos do

Distrito 465, a ter lugar nas dependências da
.

'SANTUR, com programação ..especial pata �s
, integrantes das Associações de Senhoras de Re-

taríanos. .

.

XXVIII CONFERENCIA DO DISTlUTO 465

Desdé ontem, caravanes de todas as regiões do
D-465 que €ongrega 49 clubes, rotäríos, estão ehe

gándo
.

à Blumeneu ipara' participar deste no
tável evento fomentador 'do programa através
do companheräísmo, de díscurses .motívadores
e de debates de assuntes relativos aos ízteres

ses dos clubes do dístrtto. ocupando·se de as.,

suntos especíeísa ela apresentados 'pelo <zqn·.
selho Diretor, .bem" como de assuntos suscitados
no próprio dísbríto. A·Coaíerêncie será de gran
de provéito para todos 0S- que eomperecerem ao

Teatro Carlos Gomes em Blumeneu. A coôrde

.nação . �stá a cargo do R.C. Herrnsen Blumeneu e

o Consélheiro será o 'Coín}!lãnhei'l'o Ruy Eduardo
Willeeke.

'

BENVINDOS ''F.QID0S· A 'ORÀNDE
FESTA ROTARIA!
(Da

.

C�missão dé· R-elações públicas do.
Distrito 465, Ano 1987188�

-----_--'-___,..-- --��-- --�
,

Plsto de Vendas Mar-catto-
ebiW-é.U8. bQBés" .V1lSel.ras.. �sas, shorls,

bermudas. e- ,cordas.

EIIl ,úente â fábrica. _ AmplO estaetonameáto.
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M I S· S . SAN ·T A

. .Isal:)ef-etistina : Bedus.
chi foi ei'eita a Miss Bra
sil·S8 e ·é a terceira blu-

'�i�.TElIMIYEIS
',Intermediária, de
,-·Imóveis ltda..

menauense a {conquistar
este título, embora ela
tenha perdido o. concur
so de Miss Blumenau e

posteriormente lançada
por Gaspar -coFlq�istou' o
.título maior da' beleza
catarinense. As eutrãs
blumenauenses a conquís
tarem o título foram Ve
ra Fischer (a Jocasta, da
novela Mandala) e In
grid Budag , Isabel é a

capa -da revista 't4;;tnchée
te .desta sérila·na.'

,

No dia,1-8' elã, ': segue
para Limà,' no Peru;' on-

de concorre ao título de
,Miss Sulaméríca el no
dia 25, segue para Tal·
wan, na China" onde
"representará o Brasil no
'Concurso Miss Univer
so. O concurso houve-se
sexta-ferra à noite, em

São Paulo, mas o Sistema
, Brasileiro de Televisão
levou ao ar no sábado
(com reprise no domín
go) em .trensmíssão díre
ta

'

para . todo o Brasil 'e
para ,20 países da Amé
ríca do Sul, 'Central

!
e

'EUfOPli·
'

PRECE, A
'

SANTA ,CLARA
On! Santa' é:li!�a qUe

seguiste a Cristo com'
tua vida de . pobreza' e
oração, fazei que en-

'

, tregando-nos confian
tes à Providência do
PaI Celeste' no eterno'

, abandono aceitemos se

renamente a tua sober- '

'ba vontade. Amém.
Agradece M� L. M.

It'. Jgão'PíCcoli,'lO:(i- fone'1Z-21 i7 - Jaraguá do Sul
:

• ,-. \l". •

'; ,> IMÓVEIS A VENDA

".C�tillt,: Residencial ,Maguillu
�ApartameDtos COm' 2 e 1 dormitórios
,'tptalmente fi�clàdos pela construtora e Caixa
EcoDOmlca Federal>

'

ullimas Wllctades io sUúadas na rua Procópio
Go.es de�Ollvelra. .=:==========-:..._-_;____.........._-----_;__ ---,--

Tem.or ��-Des'SperaDça
Conto JOS� CAS'l\Il.HO PINTO

- Se ainda acreditasse na tn.alo�adö ou se.ll:tí�e.ntos
.

não existo tanto que me
:

vida e neste .mundo, cheí- de culpa que não lhe dão desprezaram por comple
Q de doe.E.ças. de erros, e paz nem o desejo de con- to.
violências que só.me ins- tínuar a vivlilr? _ Isso é uma ingratidão de
piram desconfiança e me- _ Nada disso, pois nunca sua parte, pois afinal, não
do, sem dúvida voltaria a namorei, fui noiva, espo- estou aqui ao seu ladet E
usar alimentos e remé- sa ou amante, e que me as visitas, os .numerosos
dios e então continuaria lembre jamais Ji:z: mal pa- yisitantes que recebe to.
vivendo. 'ra alguém., I.,Qgo nenhuma -dos os días não são uma
- :Mas afinal porque tama

-

desilusão -amoro�a' ou re, prova de que você é al .. ,

nha descrença na vida e morse são a causa deste guém e' de fato existe?'
suas coisas, tanta mágoa meu propósíto de querer _ Quase todas as pessoas
deste mundo que ,apesar merre�. "

,. .

que vêm até este quarto
de doentio' errado e vío- - Parece que cheguei a para me ver não o fazem
lento não é asslm tão ruim uma conclusão, pois é se- por' amizade,' compaíxão
ao ponto de você desejar bído que o desejo 'maior ou desejo dê ajudar, mas
a morte? de toda' mulher é casai, por curiosidade e para de
_ Ab, se fosse falar tudo ter filhos e um lar para a pois comentarem o meu

o que sei e· sinto sobre a família. Você diz que nun- caso com os outros.,
vida e este mundo já para ca namorou, foi noiva, es'-

_
Já' me convenci de que

mim sem nenhuma razão posa ou amante, Frustra não há argumento que lhe
de ser e falho de qual- dar .. '. faça mudar de idéia, você
quer sentido, escreveria' _ De' níodo algum, 'pois está desesperada e no

.

não umas linhas mas um minha grande ambição foi meu' entender- sem uma

.alentado livro. sempre de estudar muito razão aceítável; quer de
- Será q\le você expert- e conseguir um bom eIl'. 'fato morrer, é, um ,caso

mentou alguma decepção prego.·' Nunca pensei em inteiramente perdido
muito grande, elgum so- casar e isso invalida, em

_ Você' acertou e agora
fnímenäo Dor mais cru4 parte, a sua afirmação so- VéÜ sa-ber Q-motivo das

,

cíante. e por isso está a, bre o desejo maior de to' minhas recusas porque
optar pela morte por ína- da mulher. sou um caso per-dido e de
níção e recusa aos remé- _ Mas você' que diz não 'sejo morrer: . Temor e

dios, modo um tanto inglóa acreditar mais na vida e desesperan;:a quanto ao

rio de morrer? no mundo, deveria crer ser' human'o. a cFiatura
- A merte quando provo. pelo menos em Deus Nos� mais deslf'<ü, Ipepravada
cada, seja por rejeição aos so Senhor e� deixar de e perigosa'danatureza,

'

alimentos, ',aos recursos maswá--Ie concordando hu·' :_ Dou razão à você, mas

'médicos, por' suíCídio ou " mildêi'nente ,com essas acredite ql!1e' está -neces'

acidente, é sempre conse- duas coisas por Ele, crifl- sUando de tratamento mé
qüência de alguma. coisa das. _. dico, E- iá que reieita issO
muito séria como é o meu l... Saiba que Ele é o (lniço e

" também os alimentos,
caso. ;Ente em'Q\:lem aiÍlda-acre- negUE'.<:e com Deus, ('>m
- Mas v.:ocê é jovem, bo' dito, confio e me subme- Chlem tanto ('()nfia 011P Elf>
nita, sadia e culta e não to, visto 'que 'para QS bu·� -n.ão deixarárde ajudá'la.
compreendo. potque tanto manos Que se.dizem-huma�
desgosto. Será algum amor nJ.tárto-s;"não sou ninguém.

Chalé
IMOBWARIA E
REPItESENTAÇOES LTDA.

Rua RemOido Ra�' 61 _ Fones 12-1390 e 72-2321

,.. CRBCI 6.f3-J.

IMÓVEIS A VENDA
, Apartamentos' na Rua Rio Branco (Ed. Gar

,denia) cl 150; :m2; na Mal. Deodoro (Ed.
Minner) ct. 94 m2; na Rua Guilherme Wee-
ge �Edif. Honduras) com 82 m2 e .na Mal.

Deodoro (EdiL Píccolf cl 118 m2·
Casas. em .alvenaríe ..Rua Domingos da No.:

�, ',va c/' 58.50 m2;" na Rua -Sergípe :cf 110 m2;
<

na .Rua Çarlos Mayer cl 70 n;t2; na Rua Eu·

genío Roberto Z�emann cl 126 m2 e na Rua

518, com 112 1112.
. Terrenos: Rua João J. Ayroso ti 811 IIl2;

Rua Joínvílle cl 13 mil m2; Rua Joínville
cl 28.500 m2 .e Estrada Nova cl 8.711 m2:
E além destes, ' vários totes e outros imo.

veis.

,�--,

H'O ND AS U B·A NA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MBRCIO DE MOTOS, ASSIST�CIA TBCNICA
.'

f! BOUTIQUE HONDA-WAY.
'

. ENTRE NESTA
.

H O N D A DA MENEGOTTI

MOros E SAIA PILOTANDO A, SUA MÁQUINA.
'_ Raa Ad6U. Flscber, 239 (Rodovia BR-280)

�
Fo�. 72-2999�,. _ Jaragúá-do Sul _ SC._-__

o MELHO� EM CAltROS USADOS DA _PRAÇA :e NA MORETTI, JORDAN
" -,. , �.... ..

VEICuLOS A ÃLCOOL _

De'l-rReY Phia _ 1986 _ Azul
Del-lteY GL --= 1985 _ Verde
Escort L _ 1986 _' Dourado
Escott L _ 1987

_
Verde

,

Escort Básico...;.. 1984 Vemelho .

Gol, GT' 1.8' � 1985 _ Cinza
Côl S '_ '1983- _ 'Branco
Passat LS

.,

1982 _ Bege
.

�

Fiat Uno SX _ 1985 _ Vermelho
Monza SVE _ i985 _ Dourado

Escort Básico _ 1984 _ Branco '

Volks/l:)OO - Fu�a --. 1983 _ Azul

Voyage LS _ 1983, � Verde
VOYage LS -: 198�, _ Branco
Gol BX _ 1985 _ Prata
Öol LS _ 1984 _ Ci.Iizâ· ,

'

.', <'

"

72.2614
_ Jaragu.á dö SullSC
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Foi' inauguraàa ºnt�m, preíeíto Zeferino KU:Klin�- la�Mil�anda, cUjo,'ftlgr�sso,

§ Jaraguá. do . Sul está prestes, a perder mais uma con- "sexta�:eira, com ä:esfile
. ki.··

.

vãlído também"para:o baí
quista, À título -de contenção de despesas, o IBGE pre- de carros 'alegóricos e le, tem custó de. ::âpenas;'
tende "enxugar" às 31 agências que possui no Estado, e tradicionalistas, solení- A expOsir;:,ão e feira a. Cz$ 300,00 ,

'./.' ,.'.'
eliminando 16. Dentre as mapeadas para extinção dades de aberturas, retre- groíndustríel é uma

.

das
.

',s
"

achá-se a de Jarag1l1á, instalada em . t979" atuahnente ta, show €i 'baile público . grandes atrações dá Fe- Para DáviÓ Leu. da Co•.
'só com dois íuncíonértes Com isso, novamente, Jara- onde partícípou o cantor carroz, onde está s:endo missão de

.

Dl:VÚlgação,
guá vai' ficar subordiaado .a Joinville. Mais um retro-. SérgiO Reis, ª 2a.· Festa mostrado ia pujança in- "estamos empenhados em

cesso], . Catarinense do Arroz. em. dustríal, comercial e agrí. oferecer o melhor, por:
. " Massaranduba. No baile, cola, de Massaranduba, isso a 'comtssão órgani.:''

.....- O, ,S,fndícato do._s Metalúrgicos e." o Grupo Weg ehe- .. .

�. oficial realizado dia 8, como também de Jaraguá zadora e o poder, públicogalam. a Uni acordo; .esta semana, estabelecendo que ." "
.

foi' eleita Rainha dá Fe- do Sul,. Blumenau, Gua. municipal se .esperaram;"a"parUr' de '10 de maio, a [ornada detrebelhe será re-
carroa a' Srta. Andréa ramírím e outros munící-

. para que tudo '. ;,,,iá: (lo'düiida para 44bpras semanais, sem prejuízo de salártos Silene Tomelin, represen. pios que se' acham repte- agrado de todos �e 'supere·:antecipando,.. ,as$U,U, �'prOulu.lgação da nova Constí- tante da Comunidade 13 se�·antadps. Comida �íi. ;0 su_ce,�l:lo da lCl�...Fe�t'a e .,tülção pela ANC. A. empresa está realizando' enquete de Maio. A Festa 'do Arroz pica, música ao vivo, ,A,previsão, pela posi.Ção,
· ��:aa :mm:;�or dlstri��I�ã� dó horêrto, A decisão é íné- vem' há vários meses' s'e'n. shows e outras atrações

.

estrat�gica do. mutÚdpio:
§ A do

' .

E d id
do' preparada, tendo' a constam do programa, que .de: M:.a�ar�n:qubâ,'·:� :'.de

. pesar' o Governo do sta o ter 'consegui o es-
frente (ia, comissão orga- se encerra segunda.íeíre. que ,c�m ;m�l·. pesséi!B-'\-'i.·

vaziar o movimento de protesto pela paralização das nizadora Alfrêdo Vavas- Neste sábado, às 22h, a· sítem a Pecárroz;"até o.
obras da BR�28()" sâbãd'Qi' com o- reinício dos trebalhos, SQl!, com total apoío do pres�nta-s� a centora SUe día 18.

,":".,

cerca de 150. pessoas foram' ao canteiro de obras. on-
.

.,

��o����:;�a�tx:,,�i���f=��e �����a�:���efO��:;:�:: Sem os rec_r$�s esperados, 3a. ponte ,_Q.d, 'COßleçar�
sua easquínha., O Dep..Duwe trabalhou e Bauer foi
faturar. . .

§ Em março (recebem em abril), os subsídíos .dos vere-
· adores de laFaguá do Sul' pessaram pa:.;:a· Cz$ '96.500,00,
cálculo que se dá de acordo com a recetta efetivamente

, arrecadada do munícípío, Para os vereadores, em e

bríl, :0' mpn1ctpio dlspendeu C.z$ 1.485.750,00: ,A. evolu-
_ ção dos subsidias em 88: J'an.elr� Cz$ 72.500.00; Fe·
verelro Cz$ 68.500,01} e Março Cz$' 9«$.500,00.

.

§ Déció Piazera, q-ue ocupa (cargo, remunerado do vi
ce"prefeito, apesar de não exercê·lo, foi eleito do
mingo memoro· do Diretório Regional do PFL, duranfe
a Convenção 'que, reconduzi\l' Wi,lmar, Dallanhol á

presidência. Segundo Décio, no- final ae abril ou iní-
·

ciô de maio, Wilsön Kleinubing. deveJ::ã vir él. Ja�é1'guá
·

para contactos políticos e abonar fichas de novos fi,
·liados.·

.

§ Prefeito Durval Vasel cQn.fidenciou que acha "muita
coincidência" o.Tribunal de Contas r�llzar audtto
'rias j>ériodicas em Jaraguá, multo mals quan.do foi
: informado que tais práticas são feltas p�r amoStragem,
!
m�s quê s�pre o munic1pl0 ê "contemplado"_ Des·
de o inicio do nosso Govern,o os auditores do TeE nos

.

têm visitado. E eles benvlndos", ironizou Durval. Neste Ministério, junto
§ PDS e PPL estão em vias de chegar. a um acorß_O em

a . Prisco Vianna,' obteve

á pelo menos o enquadra.Gorup . Ambos submeter-ão, para votação conjunta de
inento técnico do' pedidoseus Diretórios; às nomes de Curt LinzmeYer e Ernesto
de' verbas a �'erceiraFelipe Blunk, para' apontar quem sai'a prefeito e -a
ponte sobre o 'rio I�apocu,,

vice, O maís, votadö saí a prefeito. A primeira vista, so)\i,ciiação também '{Oflo!.

BlunK (PFL) leva vaIitagem, contudo, o PDS tem a
mulada ao Ministério do

máquina e o poder. Logo, o resultado é todo imprevisto Planejamento, que acenQu

§.e�on,t1nuam Circulando comentários na Capital, sobre.
com.a possibi�diade pe
liberar Cz$ ,S milhões,

um' possivel aproveitamento a� deputados na reforma .

do secretariado dö Governo do Estado.,Denfre os nomes <;iiante. dos quais o pre-
,

em evidên,cia estä, o dé Adernar Duwe, para' ci secre-'
feito Durval VaseI pre-

'

.

,taria da In�ústrla.. e Comércio. Duwe. porém, diz que ' ,tende., licitar' o pI:ojeto
fimll de engenharia e dar-

não tem pretensões � que não foi convidado e, se caso· .

, inicio as obras; pois acre·
lor, irá antes cons�l,tar as suas b�ses., em J'araguá.·
§ Três 'em uma: 1). o pOT deve �air cOm ca�d-idato

·di,ia. que após in�dadlas,.

próprio a prefeito �in Corupá, Arno Glatz com o seu
a Possibilidade de obter

. .

t recursos' complementares"Jornal de. Hansa" J'á ensaia, a candida ura. 2). Luís
. torna-se mais acessível.CarloS' Busana está' muãandô 6- S,eu 'iIitêrito' políti'éo

'. Diz é).gora: que é c;andidato a candidato a prefeito;, pelo A SEAG deve liberar
'. PT. 3). Corri essa onda de todos querendo ser candidato,' recursos de' projetos no

;' tambem quero uma. bêiradinl}a,.·E por que"não?: valor de' Cz$ 260 mil e

§ De ,cocheira: Di�em, pelélS intern.as, que 'Reginaldo 'outra� liberaçõ.es de prC>."
Schiochel, candidato pt:eferlClo qe Um ex-prefeito de P:DS . jeifQs já,. ,1endaminhadtos
(verdadel) está. ·sendo pap'afilcad�l para voltar "as boas" ,

'
,

com o PMDB. Será mesmo?
,.

. ,EXTRAVIÖ . ,DE DO-

,,_;..- �-'----�
< • CUMENTO

Flávio José Marcatto,
brasileiro,

,

c�sado, in
dustrial, endereço. Av.

.,_
. comunica que extravi"
ou 'sua 'Carteira de
,:,Mal.. pe.odoro 1.188,
Identidade RG - 1882-.
31 ,_ sSI/sc.

C a f.é
S ASS '[),_c.

ENERGIA COM GOSTO DI<: CAFl!

Fa�e a escassez õé re-
,.

cursos nos Ministérios, o

prefeito Durval v'aSel
não conseguiu concreto
zar o seu intenso e regres
sar. de Brasíhe com os re

cursos pretencädos, mas
obteve promessa de que

.

alguns , proietos poderão
ser' viabilizados. Junto a

EBTU. a segunda par�la
de um· convênio' de Cz$
10 milhões, no valor 'd�
Cz$ 3,3 milhões destinados'
a pavimentação deve ser

liberado, assim como-Cz$
2,5 milhões do convênio
com (> Ministério da Ha·
-bitéliÇão e Urbanismo! as·

sinado em dezembro pas·
sado.

,{estão na iminência
.

de
� acontecer, assim como do
,
..Ministério da Ciência

.'

e

'Tecnologia, para a amplie
.ação da Central de Pro-.
" cessamento de Dados da

. Prefeitura; O prefeito' es·
I teve também no Minist�-
rio da, F§.zenda, tratandó
das obras dö Hospital' Ja�,

. ..,

ragu':""'e, \l�tiêm; com O
Presidente do Banêo do
Bra!:Öl, ónde':':lreivin�t1ou
r�ursos" para a:,. 'cónstnx

.

ção da nova sede da AAo.,
SB de' Jaraguá do Sul,
da

.

qual é: associado. Ao

MiIIl�t�rio da' Educação
, foraJIl encaminhados trêS
�

pr9jetos:, .'
.

- :.

o ex_.governador Es
peridião Amin 'visiou

quinta-"eira, (acompanhar!
do do dep. �aulo Bauer,
lider.anças' do 'seu partiçlo
de- Barra Velha, Joinville"
Guaramirim, Schroeder,

.

Corupá e Jaraguá do
Sul. O objetivo, segundo
disse, foi para Icontactio
e troca de idéias com com

panheiros, para o fortale
cimento 'do PDS visando
as elet,çõ,es municipais de
novembro. Defendendo a

COligação, Amin afirmou'
que ela está acontecendo
na inaioria 'das �idades,
preferencialmente mas

lião exclusivamente com

o PFL.
_ Precisamos trabalhar
com inteligência para
não dar a vitória ao PM
DB, 'que adota uma pos·
fura cínica em relação
ao que pregava - quando
era oposição". ,ESperidião
Q.credita que o encontro'
das lideranças do. PDS e

PFL acontecida há pouco
na capital teve méritos e

apressou .as ,c()ligações em

,mUit6s ��ni'ciPiÓS, onde'
estabeleceq-s� um. progtà.
ma niínim.o P§.tá .gue vi
esse a accmtecer.

'

Na r:egi,äo do Vale do
Itapocu, ácredita que
venha a concretizar-se,
"pela qualidade e espiri-'
to público dos nossos com
panheiros'''. O ex'1gover�i
:Nador.

.

ironizândo', diz
que é candidato, , 'mas
candidato ia vetar para
presidente da República".
Ele acredita ainda que a

Consltllt.te aprove '804
mente qua:tro anos para
o mandato de Sarney,
provocando eleição pre"
sidencial ainda este ano.

Esperidião lião descar
tou, porém, o seu interes;
se em um dia ser candida
to á presidência da

.. Sepú
blica, "mas' ainda posso
esperar" Atualmente só
vê duas' candidaturas no

I�a.í:s: Ulisses 'Gu'imarã:es
e Leonel Brlzola ..

··

deste
.
último do quaf;é" amigo,
a quem pOderá:, a(é apoia-
lo,

.

34 EMPRESAS NA 2a. FEIRA DA MALHA .'

A 2a. Feira (ia
.

Malha,
promQção do Rotary Club
de Jaraguá do Sul, mar.
lêada para o período de 15
a 25 de julho, no Portal
de Jaraguá para definiu
a relação das empresas

. participantes, praticamen.
te o dobro do ano passa.
do. - São elas: Persona,·,
Valete Malhas, Josi Con-

fecções,' ·Textil Pontes,
Malhas' Manske, Crismar,
Mônica, Helga, CreaçõeS,
D'Arpe, Marcatto, MalMs
Fmet, Carinhoso, Dalice.
lis, Garnis, San ReInO,

Baumgartern, Mar�llUs
Malhas, Confecções Da·
lila, C. Mendonça, Styfu's
Confecções Ric's ConféC
ções, Bithy 'Confec'çõé8.
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