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Sesquicentenário nascimento de Jourdan

Com mais de 70 muni- koski, .Aníta Pires - re

cípios e· 1 .600 partícípan- presentante da Fecam,
tes, desenvolve-ss desde Carlos Pisetta - repre-:
a manhã de quinta-feira, sentante dos Secretários
em Jaraguä do Sul, o V

.

Municipais, Arlindo Gia
Congresso EStadual de : comellt .,....:... da Secretaria
Educação Municipal. cu- da Educaçãó, Rósemeire
ja prioridade é a munící- - Vasel·;- diretó�a·�da u
palízação do ensino de CRE, deputado Adernar

I 1.9 grau. Os congressís- I)uwe - representante
tas, desde os prqfissio-. do Governador e o coor-·

, nais
.

do pré -escolar até denador
-

do Congresso,
o 2.9 grau, através de Balduíno Raulino, além
quase duas dezenas .:de� .do anfitrião Durval _Va
míní-cursos, estão tendo sei.. Vários oradores

, a 'oportunídade de se a- destacaram :a .. ímportän
perfeiçoarem, bem como cia e os objetivos . do
atualizarem seus conhe- conclave. Destaque tam
cimentos em áreas espe- bém para a ótima apre
cífícas, além de tomar sentação do Coral da
parte nas palestras e pai- SCAR.
néis que vem sendo qe-
senvolvídos, todos de al- Os temas das palestras

O prefeito municipal de Braço do Sul ao Rancho rua Ano Bom, em sua to nível. e dos painéis vem en-

Schroeder, em exercício, Bom. terceira fase. Findo o contrando grande recep-
Ademar Piske, informou

.

De acordo com Piske, trecho, soma' 10'.993 m2 tividade. Na quinta-fel-ésta semana que a muní- na última semana foi a- de pavímentelção . E nes- ra à noite, foram apro-
cipalidade está constru- berta uma nova

: rua na te domingo, dia 24, ínau- - vados os 'estatutos e
indo, com recursos pró- área perimetral da cíde- gura-se a sede do Gru. formada a primeira díre-
príos, a segunda arquí- de, a Marechal Hermes, po Escoteiro Leon Dehon, toría da' .. UNDIME/SC,
bancad� do ginásio .

de com cerca' de 400 m de às 9 horas, situado bem 'como escolhido o

esportes, obra reclamada extensão. E à Câmara na rua OUo· Hillbrecht. município-sede do. pró-
pelá comunidade, à qual de Vereadores, o Execu- Durante' todo o día ha- -xímo Congresso. Neste
o Estado não tem maís tivo encaminhou proje- verá festividades. para sábado, 9h30-palestra "Re-

. colaborado. Na rua Ba- . to�de-lei concedendo au- assinalar ii -conclusão da flexões sobre �ducél{ção
rão do Rio Branco foi menta salarial ao funcío- obra. Municipal" com o gaú-
iniciada a pavimentação nalismo, a partir - de a- De outra parte, PDS e

=» cho 'Pedrinho A. Guares-
a· paralelepípedos,. um bril, de 30 por cento. PFL estão definindo os chi: 10h30-Experiências
trecho inicial de 1.500

. EM CORUPÁ detalhes finais da Con- Balduíno Raulino coordena Municipais em Educação
m2, bem como teve íní- A municipalidade co- venção do dia i.9

.

de Na abertura participa- e, à tarde, elaboração
cio as obras da ponte rupaense encerra no fi- maio. que escolherá en- ram prefeitos da Mieror- . das propostas e conclu-
mista de 12 metros línea- nal de abril o calçamen- tre Curt Linzmeyer e região. secretário da E- sões- Às 16h30, o encer-

res!. _. liganqo a El'!trada to a paralelepípedo da. Ernesto Felipe Blunk. ducação Sylvio Snieci- ramento.
,

MANTENHA LIMPO OS . TERRENOS BALDIOS E OS LOGRADOUROS pOBUCOS. A· R· I A MA· EXPQsitpres, Cromados.CIDADE 'LIMPA� RÉFL�o DA CULTURA ooS SEUS CI,DADÃOS. Movimentação Industrial.

No dia 19 de julho de 1988, trans
correrá o sesquicentenário de nascí-.
mento do fundador de Jaraguá do Sul
....,. Emílio Carlos Jourdan. Além das
assinalações a serem levadas à efei
to pelo judiciário, executivo e legis
lativo munícípal, enaltecendo a figu
ra humana de Emílio Carlos Jour

dan, a sua .vida em dois mundos, o

militar brioso a ajudar o nosso país
ne ííxação de limites definitivos. cer

tamente também encontrará éco nos

clubes de serviço, nos centros literá
rios e nas escolas públicas e priva-

o das de todos os níveis, a lembrar o

esforço hercúleo de um .cídadêo bra
sileiro a penetrar na densa mata .

a

tlântica e empunhar aqui a bandeira
do progresso - uma usina de açú
car. Serviu esse marco para levantar
a vocação dos jaraguaenses de plan
tar outras empresas. diversificadas
nos seus objetivos a serem alcança
dös, onde predominou e predomina a

profiSE!ão
.

do engenheiro com Os seus
'.

conhecimentos científicos, investigan
do relações entre entidades definidas;

. projetando grandezas em .determína
dos campos ou assuntos. Aqui reali
zou atividades de abertura da estra
da Dona Francisca com outros enge-

nheiros, definindo também no Vale
do Itapocu

.

o indefinido, demarcando,
as terras de S.S. A.A.R�R., o Se
nhor Príncipe e Princesa de Joínvíl
le, a construção da usina e suas i
déias com relação à ocupação das
terras. Assunto vasto a ser comenta
do. na oportunidade.

Eis que. agora, o dr; Carlos Leal
Jourdan, neto do fundador que este
ve entre nós . por. ocasião do Cente
ná:rio de fundação' de Jaragué do Sul.
em 1976 e foi hóspede do diretor
deste semanário, telefona da antiga
capital' da República, para comunicar
assunto da maís alta importância' pa
ra a cidade e a família Jourdan. E
que na data de 19 de julho de 1988,
o Coronel Antonio Gonçalves Meira
deverá tomar posse da cadeira n.?
21, de que 'é' Patrono o nosso íunda
dor, eleito que foi comoMembro do

.

Instituto de Geografia e Hístôría Mi
litar do Brasil.' A mesma cadeira,
entre outros, foi ocupada pelo Gene-

. ral Valentim Benício da Silva."
Será, sem dúvida, um acontecímen

to que deverá sensíbílízar. a ordeira
. e produtiva comunidade �a Pérola do
Vale do Itapocu.

.

.

Sthroeder e.Corupá cumprem' metas' administrativas

sobre·
"

o
.

�Ita'pocu" será breve
o Ministério do Plane

jamento liberou a Jara

guá do Sul uma ver.ba
de Cz$ 5 milhões,. retida
desde o final do ano

passado, para a constru
ção da terceíra ponte ur

bana sobre o río Itapocu,
nas imediações do antigo
comércio Grubba. O
prefeito Durval . Vasel
disse que vai aplicar es

tes recursos na licitação
dos projetos e InlCIO

das obras, uma vez que
a sua destinação é espe
cífica e acredita que u

ma vez
.

começada.' a

ponte. o município con

siga novas verbas na á
rea federal.
Com 104 metros de ex

tensão em concreto pré
moldado, estima-se que
o custo da obra de arte

chegue a Cz$ 100 mí
lhões , Neste custo não
estão incluídas as inde
nizações. De outra par
te, na , rua Presidente H
pítácío Pessoa, continu
am as escavações e im-

plantação das' galerias
para o escoamento das
águas pluviais

. da região
de Vila Lenzi, que cau

sam inundações no pe
ríodo' de chiívas ínten
sas- As óbras devem
demorar

.

pelo menos

mais noventa días ,

MOVIMENTO
ECONOMICO

As macroempresas têm

prazo até sexte-tetra, dia
29, para entregar, se

já não o fizeram, as
.

Declarações de Informa-.
ções Econômjco-Físcaís
(DlEFs). :mm Jaraguä, de
acordo com o secretário
de finanças da Prefeitu
ra Ivo Konell, a entre

ga tem acontecido nor
malmente e na

'

semana-
.

que-vem a própria muni
cipalidade se encarrega
rá de apanhar as DIEFs
nas empresas retardatá
rias, considerando que
delas dependem o retor
no do ICM. para o pró- .

ximo exercício.

Dirigentes muniCipais
-

encerram à
tarde o

.

conelav'e esta,dual
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Moda lnfanto·juveJÜ). para' feéllçar. a
,

. �Iegância de seus
" fllhos�. Ua ,c�o

." . espe<;:iii1l . pa.J:íl - o' '!leU bom gosto. _.

Na Ma-rechai Deodoro'-81.9...;. Jaraguá do Sul _sc.

J61as, rel6gios, .pujseíras, anéis, alianças,
pratarlá, 'ãrUgos em ouro

.

e - tudo o malt para
pté$ed:tes Di"'

.

�

:-
-

'_

" ,Ieloioaria:
'

. 'avenida
;'Mareehal Deodoro 443 e Getúlio Varga,s' n" 9

..o
"

Màínãe .•.•. Coruja<

- Seus fwios merecelD- uma, loja sõ .para eles.
191_ Mamae .Coruja �Ó castelo de seu reizlnho e

lua_,prIDc::esInha. EDx�vais para bebê, roupas In

f.ntQ..JDv.� periumes., bijouterias,. artigos para
pi�ént'" c

:

-. ,- ":.�'
-

'••. ", .,
-

Ruil DarIo do lUo:Sranco 168 _' Fone 72-0695
•

.�
,',' o,"

_ ...... '.

I pr. ,.'. Valter
-

Germano Relrens
. '. "CIRURGiÃO DEN1\lSTA _ CRO-2446

"'Ua Gel. Proeóplo Gomes de Ohveíra, 184;. .,

Fons 72-0209 -"- Jaraguá do Sul

--

l\{ês do 2° anívarsärío Seifert
',.. _ TROCÁ,� TROCA .de relógios. Promoção
', .. de jói�s em ouro fi prata .•
-

"

.,

.

,
,; PRESENTES'

-Mare(:hal FÍoriano Peixoto, n9: 29 • Fone 12-1911

Civil ..:. Crlmlnal _ Comercial _'Trabalhista

R· Walter Mar<ÍU�lI:dt, 356 ...., fone (Res.) _. 72-2194
Jara-guá do Sul. ,

.

.. ': rA D V O G A D '0 S

.

> "R; J�
.

Pereira O-liveira
�

�

.. ��.�'...
' . -

. �-Lauro ·'Pereira
.

Oliveira:
! -� ., : -' •.•

Cal'lnß9S0
",' f'

J

A
.

ROUPA INFANTIL"

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul
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Gente Informações
o evento que' :reúne de
zenas de muntelplos e.
centenas de participantes,
encerra-se na tardedeste

.

sábado, dia 23.·
.SAUNA - Uma boa no-

ticia aos associados do
Baependí. O' clube está
adquirindo equípamen
tos pera a geração de vá
por, que serão instalados
na sauna, Os trabalhos'
no setor hidráulico estão
acomecendo e breve íní
cíam-se na parte elétrícá.
A obra está exigindo ín
vestímentos consideráveis.
. PALESTRA - Joio Ro.
berto Kretz será o coníe
rênc1sta do XIV Encontro
de Empresários, dia 27

próximo ao auditório do
Centro Empresarial. Pos-

,

tertormeli,te . haverá jam.
tar de confraternízeção, no
Baependí, com adeslo, a
,Cz$ '�50nOO por ��

.
sem bebida. O tema: "Im·
portäncía do' Treinamen'
to Empresarial".
. BEIRA RIO - Será dia

'. NASCEU El.LIS - Nas
ceu na :i:nanbã <ie terça�
feira, dia 19, no Hospitai
São José, a Ellis Marina,
primeira filha do cásal.
Aliömar (Marina Bernar
dete ,Gonçalves) Bertoldi,
'a quem cUD;lprementaQJ.Q�.

. AGRADECENDO -'- As- 14 de Outubro com mú
socíação dos Trabalhado- síca da Orquestra Cara-
res Aposentados e Pen- velle. de P. Alegre.
.síonístas de .Jaraguâ do .GAROT.Aj88......; Foi um

Sul, está' agradecendo a 'sucesso- sábado, o Con
Malhas Malwee, na pes-.: curso Garota Marlsol/88,
soa do seu díretor-supe- real1zadà na recreativa
rtntendente Wender We- da empresa. A eleita foi

ege, pela doação de equi - Rosana Lúcia lFachln1;,
pamentos e materíaís que da Flllàl Jaraguá; ta. e

possíbíütaram a .monta- 2a. Princesas Sandra Mül·

gem do escritório da en- ler e ;Janete Aparecida
tídade. O gesto tocou. TrIndade e, a Garota Sim
fundo a classe. patla, Eurenlce. lVIana
. MARISTAS - Os que- Zerbieil,_ todas c�Iabora
ridos Irmãos Maristas de doras da Matriz.
todo o �undo, se preps- • MODA VERÃO - O
ram para celebrar o' Ano CETIQT, atreves do CE
Marcelino Champagnat,. AG/SC e apoio do sENAI,
a Inícíar-se com o bicen- programou para Jaraguá
tenãríe de nascimento e a do Sul, no 'día 13 de maio,
'flnda}'Jse 00ln' o sesquí-: no Baepend_;, pare5j�ria!
centenário de falecimento técnica e desfile moda
de_)undador da Congrega- verão 88/89, que promete
ção, em 1990. A educaçlo muitas novidades pera Os
e Jaraguá mull<>. devenr pröüssíonaís. do ,rama.
aos Maristas. Breve a' coluna dá maio
· LEILÃO. -- As sénh'oras res detalhes da promoção.
Vera-Dornbusch, Janíce .CASCUDADA - A As'
Breithaupt e Jandíra Sou- sociação "Assistencial dos
sa, de Jaraguä do Sul, doa:" Deíícíentes Auditivos e
ram obras de arte de suas' Visuais de Jaraguá .

do 2 de maio, a assembléia
autorias e que foram lei- . .Sul, programou pare 14 de para eleição do Conselho
Ioadás, junto com outras maio, em dependências Dclíberatíve 88/90 e pres
durante a Assembléia Dis- do C�Pr uma. casoudada tacão de contas do Beira
trítal de Roterv, em Blu- ao meio dia, para arreca- Rio Clube de Campo. A
menau, para a Oampanha dação de fundos. O €ar�" di:-fefoiia que deixa o car
Pólio-Plus, que rendeu Cz$ tão custa Cz$ 200,00 a go. pró,moveu ontem, sex-
850. mil. venda no CIp Et-çom os ta-feira,' um jantar. de
· REVaA,ÇÃ:O ,_ A Bem pais dos deficienles, � que confraternlzação. para o

Blta.!sll 'Propagànt:(a, vol-l esperam apoio. ':_. � qual á. coluna foi gentil
tada ao màrketIng artiS· • UONS - Já estão" de- mente convtdada.
neo, promove neste sába·· fin1dos os sucessores de .LOJISTAS _ 'Um 'grupodo, no Juventus, o Concur, :Alfonso' 'Ptaiera N$ �; de' :Catorze lOjistas jaraSo Modelo Revelaçlo de Onivaldo Stahellng nas . gUaenses e$tlo part1ci�,Jaraguá do Sul, a partir presidênc'tas dos (Uons do 20das 22h30. A ailimaÇão Clube eént-ro e Cidade pando em Cha.,ec6, 2·

será da Banda S/A, pe- Industrlii.-l:- Serlo, respec,'
Congresso Estadual do
Comércio LoJlsta. Ségldila vez primeira na cic!a.· tlvainente; os einpresá- ram na qulntarfejr�, emde e além disso, haverá riOs José Hermelo Marchi ônibus especial à Ca,pitaldesfile de modas e espe- e Jaime 'de Sousa, cujas ..

tácul t t al
. do Oeste.o ea r •. pOsSeti acontece�o 'PA

• Baependl.- Será no dia mês de julho pr6ximo.
21 de maio,

.

o Baile de .ATRAÇOES, - Grandes
Espírito Santo, do Baepen- atra,ções já estão sendo
dí, com a Bandinha Ca-- contactadas para as fes
valinho Bra;aco, de Blu- , tividades dos. t 12 anOs de
menau. O Clube prepara f�ndação de Jaraguá, em'
,também o seu' evento julho. Durante OS quatromaior; o' Baile das Debu- dias. da Amostra Agrope.
tantes, com várias 'jovens éuál'ia,

.

váhos shows se
já inscritas. Será. no' dia ião apresentados ao pU- - �. JUVENTUS - O Clube

�--- ..blico, fodos no Parque grená marcou para o dia
Agropecuário,' para onde 12' de malo, uma qUlnta
serão convergidas as à-' 'feira, véspera, de Feriado, .

tenções. "
. j.antar.btngol acompanhado

. EDUC�ÇÃ.O ....,.

_. ,�� �e. ga�inha caipira e pos:endo desenvolvido, ·.c��" lßnta, prato que já se

.Int��i�() sucesso em .(��� >

'tomou "tradiçlo nessas

.gua do �ul, desde qui�ta�. promoções.feira, o' SV Congresso. Es· ' ;

ladual de Educaçaö Muni- � TOQUES ,:- Desejamoscipàl,' no' é. A,. Baependi� pronto restabelecimento.
a:ö· amígö Raul Ró<irigues,
àcometido de derra�
cerebral :na última sema

na. ;: I I Até o dia 30; em
'

B. Cambqnú, continua a

e�pô' onde"participa a ar

tista plástica Vera" Dom- ,

,

busch.
.

B.arão 'da Rio Branco, sala 4
.

FONE: 72.2�C;>7

:Pntà 4e, Vendas,' MarcaDo
Chapéu, bO., vllsek.. �sas, 8hor�,

bermudu·'e ®rdu� ','..
' -

Em
.
frente ii' fábrica. '_ 'ÂIIijllo' eitàcioncuiiento�-
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: �'.,g_aj,para aumento da p,rodução'agrlclianabaixadlllrte
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'''?2c!Srlil:,�J}d�J'éti�J;:'ii��-�rfi:;;;§ .: <lê alimenfos, foi 'lançado
Pl:i{r��;��,,;'���Y;:d�.:Jày.�ürti;:i;: ..�A :',;"ii�-f�i,ra, dia 18; �o
'da::i;;bai:iada';!ß�'i'>te ;.:€íatal'�"\é,?:;:@i�ó!riO da ;Escola Tec

'nense, e aumentar em 15":';:C'iirita Tupy, em .Ioínville,
mH},{oneladiiS'_ a, produção o' -Programa Regional d�

, • __ ,
',r.' ,_

.:... " Irrigação � Drenagem da

AMIH,tQ�ç,$.1 r'D,t�_ �:��:�a Norte Catarí

'�. Auditores' da' "Escola ' Este programa vai bd
Téclli€a Federal d@" San- neHciãr os municípios
ta:'Catarina,' com » quem dê Araquarí. Barra Ve

o<;;,lIB6nco'>Mundiah'tele- lha,' Corupá, ,Garuva,
"bJié:1U convénío-, de coo- Guaramírím.. Jaraguá do

,peraçãó· "té!cniGa, e-fetll'i- Sul 'e .Schroeder . Segun
afan}' audíeeria.: imos seis do o seeretãrío da Agri
mUflic-ípios"do ,V{lle :,- do cultu-ra, Neuto de Con

Itapocu-: e:;' na,:j;>-:�óprFa- to, a escolha desta área
Amvali, pani verificar. ai para a implantação da

clessiflcação-. .das-· -obres- príraeira etapa" do PIO-
, fiIÜ€aS' e a apHcação des grama deu-se pQr, três
f�cursos 'cio .Psourb . ,08' fatores básicos: signifi ..
auditores ',não constata- cativa concentração . de

-ram' nenhuma 'írregularí- várzeas irrigáveis" exís

dade nas munícípíos, [ga- tência de grandes dispa
rantíndo, desta forma, a ,ridades intersetoriais in
liberação das parcelas dústría x agropecuária. e.
,'t��á'ntes, : I estabelecídas o. alto grau de dependên
no.' cronograma f�sico�fi.· cia da região, dos íorrie-

. .aanceíro "dos pró jetos .,; cederes de produtos ali-

. ·titónkf}'ifâttliCO neste· domingo
,

. J�ragua
"

do Sul será
,'ie'de; pelá primeira vez,

"�ê!' um evento qUe reúne
.

""amantês da fiíatelfa e

'e hiuinlsmáti,ca' '., de' todo
.. ,

� P'àís �.' d acontecimentp
req'lizêir:"se á no' ma' 24

-- de abril '(amanhã, doniin-
,

gol> 1)0' Clube 'AtlérÍc?
, Baependi, onde também

:',haverá u)lla �ostTa fila-
" "tê11<:a' dé' "col�ções:' qtI� já
'[c)1:am' premiadas a ui,

, rve( :nàclonal" cömo
"

a

,.�. :.i_A.v'es ('-a Am�rlca 'do
""Sul" 'do JilafeIista Luiz
. .. _. � ':":; ",. .' "�...

.

.'
.

Antonio 'de Oliveira Horn
e ,"Palácios e Igrejas: d'a
Fran�a'lI. da, filateUsta,'r" "

'Lúcia Milazzü.
Durante. o Encontro

", estará funcio:o,ando um
.

,guÚ;M filatélíco dos Cor
.

'Feios, onde' fQdos "terão

.' i?: QP9rhlnic�;�de de come

,
. çar ou atuálizar as suas
"". .J.

coleções. Haverão igual
mente filatelistas e nu

mísmatas dispostos a

cambiar " toda a espécie
de material filatélico e

numIsmático necessários
,

áos,' ;c�letibnadores. O

programa
;

deste evento,

que será aberto à comu

nidade, inicia às 8h, lOh
café 12h30min almoço e

17h
'

o encerramentO.
O 865" Encontro Filo.

télico ,e Numismático' de
Santa Catarina conta com

o"'.apoio da /Ji,EíFINUSC,
SmCET' e do CFNJS
Clube Filatélico e Nmnis

mátíco de Jaraguá 'do
Sul, qUe reúne t�dos os

sábadoS, a partir das 15

horas', na Av. Getúlio

Vargas 145, coleciona"

clores para trocas de i

déias/ selos, moedas, cé-

'dulds, entre outras.
� �c �

, !

,}

mentares básicos de ou- denação regional qUe as- orientação do SéfYi�ó' d�
tras regiões do Estado e sístírã a coordenação de campo.
dô, País. irrigelção e drenagem, a

A previsão para o' pe- nível regiónal, ca�a um

dado 1988-1991 é o be- atendendo cinco; municí
nefício de 10 mil hecta- pias. Esses técnicos se
res de lavouras e 15 mil rão responsáveís pela
toneladas de produção, avaliação da víabilldada ORQUIDEAS
com receita de Cz$ 240 técnico econômica e so-
milhões. Faz parte do cial das obras e servi- Uma nova entidade or-

programa um grupo de ços propostos e ainda pe- quídéííla eé{ã nascendo,
assessoramento e coor- lo acompanhamento e _g� Jaraguá do Sul. No

,

'

, próximo día 21, de abril;

AADAV ßI:area proßloçã,o beneficenle
I :�rta;��:tro às c��9h:

,

,'.""

grupo de iJ.$tntes 4� or-
A Associação Assisten- dia 14 de maio (cascuda- quideas e, floreS de DilO""

.cial dos Deficientes Au" da), a realizar-se' no CIP- do geral} poderá deter-
ditivos e Visuais, com Centro Interescelar de '

sede na Av. Getúlio 1.0 Grau i':M á r i o
minar a fundafr;:ão da A·
JAOR _, Associação Ja-

.

Vargas 830, em Jaraguá Krutzsch", a partír das raguaense de Amadores
do Sul, está divulgando 11h3Qmin, com -cartões a de Orquídeas, cuja pro.todo o seu calendário de venda ao preço .de 'Cz$ posta é das mais louvá.
promoções para o cor- 200,00, no próprio CIP veis. Existe inclusive in
rente ano, Inicia no día

'

OU COlI). os pais: dos alu- teresse em promover ex-
14 de maio, com uma nos deficientes auditivos posição, no mês· de no.
cascudada; .dia 17 de ju- e visuais. O prato po- vembro, quando da fio'
lho � feijoada; 17 de derá ser repetido tantas ração das orquídeas.setembro -c- um bingo- vezes quanta quizer. ' i

,

lanche e dia 05 de no- Esta promoção; como LfIORINAS
vembro, uma churrasca- as demais, são benefícen
da. Preside a Associacão tes, haja vista qUe obje
(AADAV) a Sra. Leoní tívam angarlarr. fundos
Cimardi e a secretária é. para a manutenção f;! e
Zelír Vieira. dequação das classes de
A AADAV está traba- multímeíos de toda are.

lhando a promoção do gi,30.

Escolas têm verbas para a"plia,ções
A Secretaria da Edu

cação, via 19a. UCRE,
repassou recursos finan'
ceiros a uÍlidades esco

lares do Vale do !tapa
cu, para construção, re

formas. e pequenos re·

paras. Foram' beneficia
dos com Cz$' 84 mil ca

d.a qual, o CIp e Os Co

légios Julius Karsten e

Duarte Magalb3,es. O

Colégio Roland Dorn
husch recebeu Cz$ 440
mil. Holanda Gonçalves
Cz$ 55 mil,· Giardini Len
zi Cz$ 35 mil Franciséo
Mees (Corupá) Cz$ 30
mil, Po::;:o Grande II (Guà-

I

,ramiriml Cz$ 45 mil.
Quati (GUaraminm) Cz$
45 mil/ Almirante Taman

. daré· Cz$ 2ßO iRiJ, Lauro
.

Zimmermann ez$. 440
mil, Tereza Ramos '

(Co'
rupá) Cz$ 100 �il. Elza

.

Granz@tto Ferraz Cz$
200 mil e João: Romário
Moreira Cz$ 140 mil.
Para construções e am

pliações: Escolas Pedra
de Amolar Baixo (Com
pá) Ci$ 1.713.9Z4,35,
Prof.' Vidalina' Xavier
(Massaranduba)

.

Cz$ .. '

1. 589 . 254,05, São JOsé
(Gual�amiiim) C?-l$ ....•

941,950,89 e, ainda, a
.

�ElB 'Elza GranzQtto Fer
r�z, de Santa L�zia, com
880 mil cruzados.

Móveis

,-,--�-............._�.......

(I"SS.. ,..,............," 'i �",:.....!,;.J

Desde 28 de março, as
lltortllH (autQmotrlzes}
que iazem' o percursos
diáriOS entre Corupá e

Sio Franêl�o do Sul
têm novas tarifas det�i':
minadas pela RFFSA.
PartUído' da estação , de
Jaraguá do Sul, as passa
gens custam: a eorup4
ez$ 60,00; a Nereu Ra·
mos e Guaramlrlm Cz$
45,00 a JoinvUle. Cz$
100,00; a Araquarl ez$
115,00 e a Säo Francisco
'Cz$ 140,,00.'

EMAÚS

O Secretariado de E·
;maús informa que o pri·
mein;> curso ,do ano s·,

contecerá dê 05 a 08 de
maio (masçulino), en

quanto ó feminino será
de 16 a 19 de junho .

Outros dois serão no

segundo seméstre. Já di-a
26 de junho' haverá Ma-
ranatha Aberta' em S.
Bento do Sul e em se-

tembro, �m Jaraguã.

,

e na

MILLOI
l'
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��i"'T"� i'ci':, §� RIANt1Es. ;'.
. Edital -16.0:)0 de 12.04.88 . ..07, nesta cidade, filha de

l'"� �.N! v"ER '� .. :: ,',. ""
.. "Jos�, de Gasper e Blíza- Olisses Fagundes Bran-

'. Fazeßl"anos 'l\Oje.: "2'3''''
.... 'bete Fagundes Branco co e Maria de Jesus Fá,

.. ', "S�·:v·EdílS:oii "SchirtÔckel,' . Elalbé:o' ra't�r�:��,ir�at����i�� gundes
.

Branco --:-
em Curitiba; Sr.' Arlindo Edital 16.031 de 13.04.88

.

J L' Jaraguá cio Sul, domicili- Adolar Bolduan e Sartta.'. Deege, Sr.. orge �lS. ado ve residente em Ri-Pereir.a, .Sra. OçlilÇl�V9Ik. Beirão Molha, rieste dis-
Müller

..

riúlnn,.·:Ün�.��val J,o.sé. _�;"' tríto, mho. de
.

Adelino de Ele, brasileiro, solteiro,

passé,' Jocélia Pânstem, operário, natural de Ja

Mayra Lízziana Reiser.· Gasper ê Bsrtína Caglio- raguá do Sul, domiciliado
Dia 24 de abril .... ni de Gasper - Ela, bra-

e residente na Rua Ma..

.

Sra.. EI�en Andersen síleíra. 'solteíra.. do lar,
jor Julio Ferreira, 431,

� P.Ji�dÖ�ll;I, sra.. W_ally .Po- .natural de Campo do T'e-
nesta' cidade, filho de

.:
-

th' .. Siefert Sra Ivone nente, Paraná, domicilie'
Alex Bolduan e Eli .ror

'. �u 'e ·,.si . .'Waldir �)u:h- da e .resídente- na Rua
'dan Bolduan r+: ,Ela, bra-

+Ó,» kes
gSr: Ezequiel Sclinéii,_.. G_uilherme Wackerhagen. süeíra, solteira, OPerária,::·,.:.d���.,�m l-on�!?s-S.C;::G�r'.· ".'

;NASCIMENl;OS 'natural de Jaraguá do
.

.; s!)p ::r.<:it�b�Jg�rJ . ß��lYIl: Sul, domiciliada e resi-
'.

,Maria Steíngräbe; ..-.,.,', .Dia'·191 Marçg dente na Rua Alberto
::,::DJ.a 2�:'�e �bri� :, ' .....-.:.

.

Josiane. filha. Alípio Zanella, 640, em Schroe-
,

. .Andreas Schmöckef Bu- .(Ema) de
.

Oliveira; An- der neste Estado, filha
... er�e:r:;].iih((Írineu: .·�!Ro- derson, filho Celeste (Ne-

.

de Edmundo Müller e A-
;':' �11�), Buerger, em"Curi- oci) Nart �.!.. níta Fischer Müller -
.-: '. tiba'. Sr. Aldo .Kanzler.: Dia Oll Abril .

Edítal 16.032 de' 13.04.88
;'.;::;$�"'- 't.p�.rênç9 T1ßs(), .I�a.· Gustavo, filho Dilney José 'Alceu ÃJves Theo-

. ni,lde" Klug(i!, .. Danfelle -'. (Lucírnarj- Medeiros doro
..

e Andréia Regina
. filha, de Adelíno [Bruníl- Dia 04/ Abril

.

Dias ..

d'�Ú :figrnbiii-g'. ,

.'

. '.
Giocasta, . Eilha Márcio' Ele, brasileiro, solteiro,

Dl)); 2ß de,}�brl1 'l'

'.'

[Almida) Kuester '

desenhista publicitário,
SI;; Márcio .Mã�r.o i1VIar- 'Dia 05/ -Abrtl.

.

/ natural de Mafra, neste
catto, Sr. W�ldemai Ro·' Eduardo, ,filho Venân- Estado, domiciliado e re-

cha, Sr .. Vqidir,.Conti, cio· (NHsa) Correia sidente na Rua Francisco
Sr; Rolf Reimer, . Sr. Dia:,06/ Ab:ril Zacarias Lenzi, 568.' nes·.

Flávio Behfike�\Sí .. AI- Jeferson, filho J'aJr (Hil- ta cidade, filho de Már·
:":b�rtö""Peter '

Sr. Erwin da) Raijlos.. !,I'''' '. celino Alves Theodoro e-: /':cE'rdfuann': �Srta. Marlete Dia 07/ Alidl ,,- I Licia Ruthes Theodoro _.
..

. Wêi�s,'
. 'Iria'" Cielu�ihski '. Valdemar, filho Val- Ela, brasileira, solteira,

'.:;";:, �arc3.'hg(jhl, ''';'He-l'eIi'éÍ'Zen� demar (Lelinda) Haneman auxiliar administrativa,
"","ké, Elvtra: T: Soares' é Dia 09/ Abril natu.ra� de' Schroeder,
."'·;bcfhi�I,;;( filho :Rblf"r�dali) Deon�r, filho Arlindo neste Estado, domicilia-i::: Pöfúth:;'5 �.;. " >::·ê:·:;'·'... (lypne) Buttendorff, TIa', da e residEmte na Rua
:'··:;··:"í.>la:'27·1.ide 'ö'brU:;f."::c· '., gd,' filhÓ Silberto (Rena- Marechal Castelo Bran
:::;:'(:l";'Sr .

� ·FiaéHs::;Wölf"��''fSrâ. te)
f Klein; Jeferson, . filh9 �o 1.594, nesté E'stado

t�:(�g�ft��!p�f!ii: �1Z 1:·::;0) d� S�-, ��;:::���s :i1!�en��
,c·�··'sra.�: Editê '<Prúêh�-'Peter:'

.

NÜvane.- filha José
. Cópia recebidá do .care

. ;c:srúí::'- "Alzfra:' V'ólkrrlann;'" (Marlí) �le Oli�eira; Ales- tório de Sch�oeder, n.es·
Alberto BaueJ:1'Í'&et6; '\'

.. sari.dni., fillJ,a Adolar (1- te Éstado.
Ola 28 de abril

.

'vane) Mathias; Elivelton, Edital '16.033 de" 13.04.88
Sra. OtíÜ{' Nlcolini, filho . Valmor (Maria) AntonIo dO$ Anjos e Lu-

Sra.. , <W.p_lLy ':'I"QIPaselli, ,Gonçéllv�s.
"

'1 ' _,.
cilia Preisler

.

" Sr. ..... A��ncp.r ·R: ,;:,l3,�,euer, Dia ,11/ Atiril Ele, brasileiro, viúvo,
Sra. ,Dulcinéia ·,.:Reiner· ',Franciéle,' filha Saudi operador de máquinas,

". i ,(FpÖI��.l� . Sr'.: -:.·,;.:R�card�
.

(;Marilene) Ouriques natural de Mafra, neste
'.:'WeR9.Qrf'Jc$x,· Cléli.o.,.,Bag-�· .Dia til Abrll Estado; 'domiciliado e

: .• :>0 gen19::1ßc _ ..Neri Le.hnlmhl, .. Ana Claudía,. filha Jo- residente na Rúa Rober-
. ::�dileu�a �P.íccoli 'e .Lisan· 'sé (Oläif) ,Domingos; Ja- to Marquardt, n.<? 10:;';'

.'. dr\).) J3eldgrrain;' vam, fill!1o Francisco (Val- nesta cidade, filho de

.....Dia ,�9r d,�:ab:a:.ijo .. "; déiil) Brügamémn;' Rubiai Amantino dos Anjos e
:., . Sr; :'ArieI-ArRo' ,Pizzo" filha Eip�d�o (Wanda) Anita João de Souza-latt.t '(Íqip..v.ÚÍe)',·:Pr .. Die- Mabba Stinghen; Lee An- Ela, brasileira, solteira,
; tricp, .Hufenuessler, Cris- derson,

.

filho Valselido do lar, natural de Riotiäne . HUf-enueis'iêr" Sr. (Claudia)"Machado 'Negrinho, neste Estado,DYÚon 'do Vaiié 'Pereira . Dia 13/. Abril domiciliada e residente'(Fpolis), Sr. Norberto S. Patrícia, fiiha João na Rua' Roberto Mar-Emmendoerfer, Sra. Ro- Cailos (Bernrard\na) Peh quardt, 103, nesta cida'selane
. Mahnk:e\Veri��i-- lense;' Jefferson, filho de, filha de E:rnesto

mo (Santos-SP); Rita de' Antonio (Ma,rlide) Barbi, Preisler e Matilde Preis-Cássia Pelles, Renilda Dia 14/ Abril ler _
.

MenIer, Sr. Rodolfo Amanda. filha José (Lu' Edital 16.034 de 14.04.88Reck, Sra. Wall'Y<,·Ron,.. "ztál Rodrigues da Costa; Luis Carlos' Krenke e. Ro ..

.chi, Sr. Erich ,Schwarz, T,alina, filha Ict,aclécio semere' LichtenbergSr.a.. Oldaia Vi;eJra," SOr'. (Vilma) Macliaao: Ele, brasileiro, solteiro,Linus Zimmerman:Íi!": Sr. Dia. 15/ AbrU operário, natural �t.1, Ja-Arthur Hoffwann,· Rose landra; filha Roque raguá do S111, domiciliadoMargaretltrMeyér ':�. (Leonida) Barbi
.
� residente na Rua Join�'

."

!if'l!'5'fi '
.

MAROOT ADEUA ORUBBA LBHMANN� oticW."ll1f.
giJtro Civil do 19 Diltrito da Comarca de lara"'· õO -Sul. 81-
tado de Senta CatariDa� Bruil. tu� que�� -

Cartório exibindo os� aiJick» pela lei, a fim ele �'
habilitarem para casar., OI .....'

.

-

.... ,

ville, nesta cidade, filho Carlos Stüber e Maria
de Wíegando Krenke e Olindina Stüber -

.

"

Edeltrudes Giese Krenke Edital 16.038 de 14;04.88
- Ela brasileira, soltei- Anselmo Moreira' 'e ROi'
ra, . vendedora, natural 'sa.Jlg$ GQrette �ckes-.

de Guaramirím. neste Es· Ele, brasileiro,. soíteíro.'
tado, domiciliada e resí- operário, natural de qua"
dente em Rua 28 de A· ramírím, neste

.

Estador,
gosto, 274 em Guarami- domiciliado e r��id�t�
rim, neste Estado, filha emIlha da' Pígueíra-, l)es-
de Reyneldo Lichtenberg te distrito, filho de' :Sal·
e Alzira Krehilke., Lieh- vador Moreira

.

e Mªria
tenberg -'. Màrcelina Moieini.";"
lUdítal 16.035 -de 14.04.88 Ela, brastleíra, solteira,
Paulo Catafesta e Marta, operária, natural de Ja�
Zenaide Furtado raguâ do Sul, dom.icilia�
Ele brasileiro solteiro, dá e residente em llna da

op�rário, natur�l de São Figueira; neste distrito,l
.

João do rtaperiú�Barra. filha de Laudelíno.Junckes
Velha, neste Estado, do, e Veroníca Diemon .Jun-
miciliado e residente na ckes-
Rua Bahia, 55 nesta ci- Estado.
dade, filho de' Nísio Ca- Edital 16.039 de 14.04:88
tafesta e Catarina 1un- Cópia recebida do· cart(>-
kes Catafesta - Ela, bta' riQ. de Joinville, .neste
sileira, solteira, operária, Gllmar Cesar de.Oliveira
natural' de Guaramirim, e Regina Maria PrestInl.
neste Estado, domiciliada Ele, brasileiro,· 'solteiro,
e residente na Rua Ba- vendedor, natural de Ota-·
hia, 55, . nesta cidade, cílio Costa,' neste' Estado
filha, de Ag-enor Furtado' d()miciliado e residente·
e Maria Matilde Dal· 'na Rua Bértha Weege. '86
prá � nesta. cidade, filho de. Al·
Edital 16.036 de 14.04.88 do Sérgio de Oliveita e

Terttilino' Dal'S\ochio e Inês' Rech 'de Oliveirà ..:....

Matilde Bagattoll Ela,
.

brasileira, si:>fteira,
Ele, brasileiro, solteiro, vendedora, natural de 'Ja-
operário, natural de Join' raguá do Sul, domicilia-
ville, neste Estado, do- da e residente em Join-
iniciliado e' resideJ;lte na ville, neste Estado, filha
Rua Alberto Santos Du, de Rosodo Prestini e Cleo·
mont. 'nesta cidade, filho nice Freiberger Prestini -

de Alfonso DalsochiO e Edital 16.040 de 15.04.88
.

Juracy Ananias Dalso- Sidney Pereira da Silva
chio - Ela, brasHeira, e Marta Auxiliadora dos

soltêira, operária, nahl� Santos
ra( de Schroeder, neste Ele, brasileiro, solteiro,
Estado, domiciliada e re· pintor, natural de Jara-.
sidente na Rua Itapocu- guá 'do Sul, domiciliado e

zinho, 262, nesta cidade, residente em Rio da Luz I,
fi1lla de Frederico Bagat· neste distrito, filho de
toli e Maria Katcharows� Antonio Pereira da Silva
ki Bag-attoli >- é Yvonette Sàntos '.da
Edital 16.037 de 14.04.88 Silva, --' Ela, brasileira,
V�lmor Schmidt �. Den"· sólteüa, do Iiir, natural de

.

se Stüber' Itßjaí, neste Estado, domi'
Ele, brasiieiro,' solteiro, ciliada -e residente em

comerClano natural de Rio da Luz I, neste des·
Jaragua do 'Sul, dQmicilia- trito, filha de Vilroar dos
do e residente' na Rua Santos e MaHdes 'Borges
Henrique Piazera," 123,' dos Santos--
nesta cidade,.· filho de Edital 16.0·41 de 15;04.B8
Pedro Sc::hmidt � Apolo- SebasUio Ribeiro e An-
nia Petd Schmidt -' Ela, tenla Terezlnhá de SO�it '

bmsile1ra" solteíra.,· .. co- Ele, brasileir<>,i," -8Qlteir.p, .

merciária, natural. de Ja- ; operário, nattl_fa-l de g.
raguá. do' Sul;

d9miCiliada�1noas
- Bom R�t�r?, nes-;

e residente na Rua Hen' te Estado, doml'Clhedo e

rique Piazera,' 123, nesta'
.

residente na Rua 326 em

cidade filha de Celso'
' ..

'.

.

_

I .

t.:.. ,

nY':I,t:·
,

,\ D te 5 P a c h aßt e
.

L ú c i I
ENTREGUE 'os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO; NAS MÃOS DE QUEM IRE OFERECE o MaHOItEM ATENDIMENTO.

.

.

.

FtJNC'IONA JÚNTO A Auro ESÇOLA JARAGUA - AV. GETúLIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261
\ AGORA TAMBÉM EM FRENTE AO FORUM. ,

' .. ,,_o
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Paula loer cobra ações e obras· do
.

governo· ao Vale do lIapoca
o deputado P�ulo Ro

berto Bauer .

encaminhou
neste início de ano le
gíslatívo, vanas rervin

díceções, cobrando ações
dó governo para a pro
.moção de melhorias no

Vale do Itapo,cu e Nor
te do Estado. O parla
mentar solicitou o reca-

.

peamento "da Rodovia
Guilherme Jensen '- SC
413, trecho Blumeneu
Ouaramírim, tendo em
vista o precário estado
em que se. em,:ontta', a

cobertura daquela, estra- .

da, construída em 198Ó.
Paulo' Bauer também a

pelou ao Governo, para
'que sejam mantidas em

seu plano, o' início de
execução, em .1988, as

, obras de pavimentação considerando que o seu,'

asíáltíca da Rodovia SC- custo, hoje, é de Cz$ ,5

474, trecho Massarandu- milhões, de que não dís
ba/Barre Velha, haja põem as duas munícipe
.víste que foi incluída' lidades . A obra de arte,
para 1990, apesar· da' em concreto armado,' te
reivindicação ter sido co- rá 25m de extensão.
locada como à principal ,À Secretaria da Saúde,
prioridade regional no o deputado pediu a con

Seminário Regional Per- cessão de auxilio men

manente.' sal .e permanente ao Hos-
Para Massaranduba, pital, Municipal Santo

também, o deputado pe- Antonio, considerando a

díu que seja príorízada: a situação de penúria fi"-'

,c,onstrução da' rodoviá- nanceira, estando em,

ria para : este ano, visto vias de <encerrar atívída
encontrar-se esta obra des. Para a CASAN, foi
prevista' apenas 'para aprovada proposição de
1990 .. A ponte sobre o Bauer, para a adoção de

RIo Putanga, divisa Gua- medidas visando o for
ramirim / Massaranduba, _ necimento de água a

Bauer soßcítou recursos população de Barra Ve

para a sua execução, lha, haja vista que, prín
cipalmente na tempera
da, o líquido escasseia e

, na maioria das vezes
falta.
Da mesma forma, à 'Se

cretaria" dos Transportes
e Obras, reivindicou a

implantação de molhe de
pedras na barra do río

Itajuba, em Barra Velha,
bem como, ao Governo

do 'Estado, Seduma' e Ci-'
dasc, "a retomada das o

bras de desassoreamento
.d�-iagoa de Barra Velha:,'
considerando que" apesar _

das promessas e de con

tratos ,assinados, nada
foi feito até agora, cau

sando "ímcompreensâô e

muita- frustração naquela
comunídade.

.

, " .:

'o parlaraenter
-

repre
sentante da �eg�o aPé'-'

'

lou ao secretário Rívaldé
Mã,çt-ari, . da 'Se.guFaBçéÍ',
Pública, provídêncías Vi"",
sando dotar o 'munidpiQ
de" Jaraguá do Sul,' de
nova Delegacia, de > Po
licia e Cadeia Pública,
em vísta :da exiguida-de'
de espaço: disponível das
atuais instalações 'Ique
não condizem. ' com a

grandeza econômica e

populacional 'de
-

.Jara
guä". Paulo Bauer ape
lou ainda para que se

jam lotadas na Delegacia
local maís servidores,
visto o 'reduzido' número
'de profissionais que nela:
prestam servíçe ,

,'," '. ' '

Conclusão dos Proclamas
de Casamentos

Jaraguá-Bsquerdo, neste
distrito; filho de Dorací
Alves Ribeiro ',- EIli!-, bra
sileira, solteira, costurei
ra, natural de.: Vldeíra,
neste Estado, domicilia
da e residente na Rua
326 em Jaraguâ-Bsquerde,
neste distrito, filha de
Guilherme de Souza e

. Herminda Westphal de
'Souza �.

Eàitéil 16.042 de 15.04.88
Rafael CyprJ.ano' e Ro-

silene stoU
'

'Ele, brasileiro, solteiro.

operador de' mãquínas,
natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua João'
Carlos Stein, nesta cída
"de, fílho de Antonio Cy
priano e Benta Severino

Cypríano - ElJ.a,'brasileira�
solteira, costureira, natu
ral de São Francisco do
.Sul, neste Estado,' domici
liada e residente na Rua
João Carlos Stein, neste
cidade, fílha de Anjo
Bento StoIf e Rita Tomelin

.

StoIf -

Edital 16.043 de 15.04.88
Antonio Carlos Ferreira
de SQuza e. Elisabete Rosa

'

Éle; brasileiro,' solteiro,
operador de máquinas, A Casa da, Amizade de de surdez, um olho de
natural de Correia Pinto, Jaraguá do Sul - for- vidro para defrcíente
Lages,' neste Estaçlo, dó- mada pelas senhoras. de visual, três cadeiras pa
mícílíado' e residente na rotarianos - vem desen- ra o Banco ,de Cadeira
Rua On$lia' Horst" 530. volvendo Um meritório de Rodas

_
e um rancho

nesta cídade, filho de A- trabalho de caráter be- para senhora carente.

'bilio
'

.

França de . Souza e neficente, COm os re-

Natalícia Rodrigues _ Fer- cursos
_

que obtêm das E afora estes, um apa
reira . _:. Ela, brasileira, promoções, como o Ba- relho detector cardíaco

solteira, ,operária, natu-
- zar 'da Pechi.ncha, Bazar 'fetal para _

o Hospital
ral" de . Gt,iaraIIiirim, neso de Natal, Feua da Ma- São José, pagamento de,

te" Estado, 'domiciliada lha, Noite do Queijo e cirúrgia ad�nÓide, ,con

e residente"na Rua' Oné- do Viriho e Desfile das sulta a oftalmologista e

lia Horst, 539; nesta cida- Debutantes. Dentre os óculos, uma bolsa de es

de, filha de J�sé Francisco principais benefídös con- tudos e passes' diáriOS de

Rosa e Meli{a Vital Rosa cedidos durante a ges- ônibus, durante um. ano,

Edital 16.044' de 15.04.88 tão da presidente da Ca- para estudante universi

Ellillr' Maas -e Rosemery s� da Amizade, S:a: .Gil-
.

tálio; reforma de' uma

Kroéger'
.

.

n '. han HermannJ
.

mlclada . cama :pàra paralítico, co'

Ele;' '. brasileiro solteiro, em julho do ano passar laboração para aquisição
auxiliár de escrltótio, na- do, destacamse '�entre- de uma camà especial e

tura'} de 'Pomerode neste ga de 50 enxo:vaiS para cheques para a Creche
,

. Estado, domiciliado e' bebês,
.

um carrinho., para Constancia Piazera e à

residente 'em Rio Cêrro II, 'excepclOnal,
.

um ,cIrcula- Campanha Internacional
neste distrito, filho de En- dor de ar, dOIS a-"p_a_r_e_lh_o_s__Pó_'I_io_o_P_lu_s_'.

.

no' i Guilherme Augusto C'"O�UDl·ca-do,Maas e Ena Volkmimn .........
Maas. - Ela; brasileira, '

s01oteira, auxUiar de escI'i-

losta,ladora O'ertoldl·'·-- ·Ltda.' tório," natural de Jaraguá
'do Sul, domiciliada e re

'sidente em Rio Cêrro II,
,neste ,distrito, filha de
RoIf Kroeger

.

é Rositá
Kroeger -

, l! pua que, Chegue ao

cODhe<;lmento de
-

todos,
•andei passu o presente
BttItal, que ·.será publ1cado

'

Pila�lmpreDsa 'em ·CartóL"'
rf()f' 4Ilder,"r-á -afliXado' du.
Irate <15 di••,

AUslamento 'mililar SÓ . até d,ia 29
lExpira-se .sexte-feíra,

dia 30, o prazo para o a

listamento militar aos

jovens da classe, 1970 e

anteriores em débito
com o serviço militar.
Segundo o Ten.,'Alaaaí
ro, titúlar da 5a. ' Dele
gacia do Serviço Militar,

com sede em Jaraguá do
Sul, o alistamento deve
ser feito nas Juntas, com
o, jovem munido 'da cer

tidão de nascimento, e

duas fotos 3x4. Ein Ja"

ragué, a JSM fica na Gu-
'merdndo da Silva, ao

lado do Hotel Itajara. Encontra de Empresárils 43. leir.
A Associação Comerciál': ce' Industriál "de

,

Jaraguá do Sul vai realizar no día . 27 dê abríl..'. I,
quarta-feira, no Clube Atlétíco B'äépendi,' "o
XlV Encontro de Empresáp.os, que' será' aberto
às 19 horas com a palestra de';, João Roberto
Kretz, sobre a "Importêncíâ do Tfeínemento
Empresarial", no' auditório' do, CEJAS e" às
20h," o jantar' de coníratemízação, nó Baependí,
com adesão. O: conferencista' é 'diretor de re
cursos humanos da Cerämíca -PoFtO Belo, S.A.
e nma das maiores autoridades sobre Círculos
de Controle de Qualidade' da Ainéru:a .Latina,
com espeCializa.ção em programas' de TQC (To-:
,tal QualitY Control). ..: �.

As próximas palestras, "na . AClJS-- terãö
como' temas: Vendas, QualidacÍe; .l\4edicina: lu-.
giene e 'Segurança no Trabalho. O coordenador "

, dé ,cursos da ACIJS, Mauro Kçchr: apela.�' paÍ:a:�,
uma participação maciça dos, emp:resários, pela
importância do tema e renóme· do palestra.nte,
"0 ql\e somente trará vantagens para' todos".

'

Casa 'da Amizade' auxilia c'arentes'
,

"

Correio do Povo
. �. .

Fone: 72 ·'0091
Em 16.03.88, a primeira' e única 'empre-:

sa qUe, foi credenciada pela' Celesc, para exe

Cllfção de serviços espeCializados de rede de

distribuição de baixa e alta tensão em ,Jara

guá d,o Sul e Microrregião, é a INSTALADoRA
BERTOLDI 'LTDA. A empresa prest{l ta:mbém'
serviços de i,nstalações elétricas, ein r_esidências
e indústrias,.

.

A INSTALADORA BERTOLDI, comunica
o seu novo endereço:. Rua Reinoldo Rau n.9,
"460 � Fone 72-15'39.

Ortopedia e Traumatologia
DR. '. MARCOS F. SUBTIL

Urgênçias � consultas _
. ortopedia infan.

til ·e 'adulto. Membro titular da -SOe. ·Brasilei•
ra . de Ortopedia e Traumatologia.
Av. Marechal Deodoro 1.572 � Fone 72.2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.�guá do Sul -: Semana· de 23 a 29 de abril de 1988 CORREIO DO POVO

Escritório Contábil Garcia,
CRC-SC sob n9 ÓQ1,5

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

·Registro de Micro-Empresa

Coniira a eficiência de nossos serviços.
Rya Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

, ESCRITORIO JuRlmco

José A:lberto Barbosa
Alexandre, Bellagiustina Barbosa

J\DVOGJ\1)OS

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

Fone 72.1869 _ Jeraguä 00 Sul

S,tein
FÁBRICA DE ARTßFATOS DE CIMENTO
------,--L

Tubos, fossas sêptícas, caixas de gordw.as, caí
xas de aterramento, calhas, palanques de varal
reto, palanques de varal tipo "T", palanques de
cerca, palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de diâmetro.s 80 e 100, mesas para lan
chonet.es, tanques de lavar roupas, tubos drenes,
anéis para Jardim, blocos para muros e outros.•

Verifique a qualidade de nossos: produtos.

Rua Walter Marquardt na !�6 - Fone 72�13i5
(residerclal) - J�riiguá do Sul. ,_:' .....____

E,'O'·!.T A L
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguã do Sul. Estado de
Santa Catarina.. na .forma da Lei. etc.

'Fa� saber a todosquanto este edital virem
que se

.
acham neste Cartório pars protesto os

títulos contra:

. CIDESA COMI.. APARAS LTDA - Rua "Barão
do Rio Branco, 2:>'0 - NESTA - GILMAR JO·.
SE BONOMINI - Rua' Pres. Epitácic;> Pessoa,
601 - NESTA - lND COM ,INPLS. AGRlCO·
LAS FRANKÖWIACK L'l'DA - Estrada Itapo
cuzínho - NESTA - IVO FAGUNDES � Rua
Schroeder Ir fundos Bar Lombardi -,- NESTA
- JURK COM DE VIDEO E FOTO SOM LTDA
� Av. Mal. Deodoro,' 141 - NESTA � KM

. COM DE· PEÇAS E ACES. R;EP. - Rua Alber
to S. Dumont, '595 - NESTA - LINDOLFO
TAUFENBACH Cohab,. Três Rios do Sul 1
'- NESTA-.

E. como os ditos devedores não foram en

contrados .ou se recusaram a aceitar a devida
íntímação, faz por íntermêdío do presente edital
pára 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.

,

IHJ;Jaraguá do Sul, 21 de abril de 1988.

AUREA MULLER GRUBBA _Tabeliã e Oficial de
Protesto de Titulos.

Cobras & Lagarlas
PÁGINA 06

(Ferdinando Plske)
A Comissão Muilicipal de Trânsito e aPre'

feitura precisem ouvir o clamor público contra as

MINIplacas da sinalização do trânsito. É .íneceítével
que numa cidade rica como Jaraguá do .Sul'um �etor de tamanha importância, já que a VIda e a m

tegrtdads física do povo estão em jogo, seja trata'
dO com tamanha desconsíderação, pelas autoridades
competentes.

..

. Já que a Prefeitura vai mexer no visual. da
cidade, e já não é sem tempo, porq,!e não incluir
no projeto. a implantação da sínalízeção aérea, a

exemplo de outras cidades que se prezam. O que
aí está, inclusive,. depõe contra o. propalado prog�esso e desenvolvimento de Jaragua, e quando o es

trangeiro" chega aqui tem dificuldade para orientar"
se com aquelas plaquinhas mais que ridículas pera
o gigantismo de uma cidade como a nossa.

....

Já que estamos com a mão na messe, a Pre
feitura precisa urgentemente submeter seus moto
ristas e tratoristas a um curso de atualização em

matéria de observância das leis de trânsito. Acon
tecem barbarídades mesmo no centr-o, com

.

cami
nhões' correndo a 60/80 km por hora- e tratores de
senvolvendo a "velocidade máxima permitida pelos
motores. Convergência' a esquerda pera ruas de
mão única, sem respeitar a preferência do veículo
que de outra rua Converge, p/ a mesma via única e

está, portanto, na mão de direção, paradas em es...
quinas (também para convergir à esquerda

.

na

lateral do Lojão do Povo isso ocorre todos os días)
são fatos corriqueiros que precisam ser eliminados.

Seplan avalia o

crescimento de SC '

A economia - catarínen
se - como a de Jodo o
País - apresentou 'uma
desaceleração no seu rit
mo 'de crescimento em .f�7,
segundo avalíaçäo preli
minar feita pela Subse
cretaria de Estudos Geo
gráficos e

.

Estatísticos
da Sepien/SC. A estime-

.

tíva de expansão ,do pIB
(Produto Interno Bruto)
é de 4,38 por cento, con
tra. um incremento de
-2,90 por cento pare o

Brasil, alcançando um

montánté_ de 10,9 bilhões
de dólares,

'

Embora a taxa de ex

pansão do, PIB estadual te.
nha permanecido acima
do crescimento demográ
fico (1,65 por cento em

relação a 86), houve sig
nificativa 'retração em re

lação aós últimos dois
anos, em função, príncí
paLmente, dos desacertos
e incertezas na condução
da polítíca

: econômica
nacional.

. Em termos setoriais!
apesar deste quadro, San
ta Catarina apresentou
um crescimento de 14,95
por cento no setor primá
rio, 6,55 por cento no se

cundário e 1,88 por cento
no terciário .

r

,Meio-ambiente
..

O programa pera mar

car a
.

Semana do Meio
Ambiente e os dois anos

de atividades da Comis-.
são MuniCipal de Defesa
do Meio-Ambiente, no
mês de junho, já corae-

. iÇOU a ser díscutído. com

a apresentação de suges
tões, onde se destacam a

inauguração do horto-Ilo
restel. em lase de constru-

. ção, palestras sobre a si
tuação jaraguaense para
os escolares e comunída-.
de, visita as instalações
de proteção ambiental e

destino dos déjetos das
indústrias poluidoras e,
ainda, debate com' os can
didatos a prefeito acerca
das

.

suas, platafor
mas relacionadas ao setor.
Outras atividades vêm

sendo agendadas pela Com
dema.: que voltou a dis
cutir, a grame'ção. e plan
tio de árvores para pro
teção da encosta do mor

ro onde ache-se o reser

vatório-três do Samae,
trabalho' iniciado .mas

não concluído e que pro_"
porciona um péssimo vi- ..

suaI à entrada da cidade.

Depois' das brigas com o' Executivo, o Presí
dente Vegíní da Câmara de Vereadores arrumou res ..

sentimentos com OS empresários. Foi à' Associaçêo
Comercial pedir que'oficiasse ao Prefeito para que
este enviasse um técnico à CV explicar detalhes do
Plano Diretor. A ACIJS atendeu prontamente. De

pois o próprio mandou ofício no me�mö senti.do �
o Prefeito atendeu. A Arquiteta designada fOI a

Câmara
.

e, surpresa, constatou que o assunto que
a levara até lá fora retirado da pauta dos traba
lhos. O que comprova que o motivo do

_ engavet�',
mento dos Projetos pendentes, não é o nao atendi
mento pela Prefeitura dos pedidos de Vegi�i pera
que técnicos comparecessem à Casa, como dIsse na

Associação Comercial.

Deputado' ADEMAR DtJ'WE almoçou. sábado
com os Pracinhas da FEE, no Salão de Festas dos

-. Bompani, ali no Jaraguá Esquerdo. Entre uma loiri
nha e outra, forrada com aquela costela, Duwe ma..

nííestou-se fotalmente desiludido com a política. e
disse, enfaticamente .

que nunca mais vai concorrer
a deputado ou coisa que o valha. "Talvez, disse, a

Vereador, mais do que isso, nunca anais"
Na opinião do Deputado,· haverá éleíções mu

nici-pais este ano. No entanto acha que localmente
não há razões para o PMDB· cantar vítóría desde
já para Ivo Konell, em que pese o excelente tra
balho que o governo Vasel vem executando. Des
tacou que a nível nacional a imagem do �MlDB
está Iamentavelmente desgastada, pelos desacertos do
governo federal, e isso,' frizou, fatalmente. terá r�flexos nas eleições municipais, por melhor que seja
a administração peemedebista, como a de Jaraguá
do Sul.

Disse .qus está acompanhando vários e impor..
tantes projetos para Jaraguá, como o asíaltamento
Corupá/São Bento, Jaraguá/Pömerode, aumento·, da
rede telefônica e a linha de trensmíssão Joinvílle/
Jaraguä, a construção, do quartel da Cia. de Polí
cia e . a nova Cadeia Pública, mas ressaltou que está
encontrando grandas dificuldades pata a liberação de

.

verba.s, o que, destacou, também vai' pesar contra o

pMDB.' ,

_O povo qtJer essas o�ras e o eleitorado está
mais esclarecido hoje, é· vai 'levar isso em cOnta na

. hora de vQtar., .arrematou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centenário da abolição sei registro e_Lê Jaragu,á
, Daqui há 21 dias (13

de maio), uma sexta�feira
e excepCionalmente, fe-

-ríado nacional, o �rlas!l
comemorará o Centena

rio da Abolição da Es'

cravatura. Os cem anos da

'assinatura da Lei Áurea,
que' libertou os

.

escravos

negros, pela
j
Princesa l-

1ßbe'I" serão ,com$1lora-,
dos em todO' o País, ser

vindo pera úma reflexão
sobre a" situação do' ne

gro hoje, dC! que' se pre()
cupou também., du:ante a

Quaresma, a Igreja Ca"

tölíca, durante - a Campa
nha da Fraternidade.

Ein .Sama Catanna, a

Secretaria de Cultura, Es.
porte ,e' Turismo" pela
Pundação Catarinense de
Cultura, elaborou progra
mação de eventos

para durante o mês de

maio, que vai desde pa
lestras. debates, exposí
ções, seminários a shows
artístico culturais, ,em '

várias cidades do Estado
Jaraguá do Sul, que ini
ciou a sua colonização
com 'a mão-de-obra negra,
vinda junto com o funda-'
dor Emílio Carlos Jour
dan pelo que se tem co

nhecimento, não íntegra
o calendário da FCC neste

aspecto" tampouco tem

programado uma come

moração maior, a nível
de partícipãçãó da come
nídade. devendo ficar li

initado a manífesteções.
esporádicas. (

As escolas, certamente
irão marcar o acônteéi-'
mente como atividade
currícular. A comunida
de negra, minoria na ci

dade, convive pacífica
mente e ocupa o seu espa
ço, concentrando-se, na
maíor parte. nos bairros

, Vila, Lenzt e Nova Bra
sília. Não existe, em Ja
raguá do, Sul, . grupo atro-
brasileiro, pera a defesa

J
da cultura e das tradições

,I' NÃO FAÇAMOS DJ! NOSSOS RIOS
dos antepassados, perma- LIXEIRAS IMUNDAS.
necendo o negro disperso, SALVEMOS OS RIOS ITÀPOCU :e JAltAGUA
díscrtmínadn e à mar- =-__-------_-:---------
g�m da sua própria his-
toria.

'

Como não é apenas pe
lo Centenário da Abo
lição da Escravatura que
a situação possa ser abor
dada, nunca é tarde para
uma ampla reflexão da
importância do negro no

contexto histórico-social
do município, da qual as'
entidades culturais, es
'colas, poder - público e a

cpróprj:a imprensa pode
r.iam se envolver. (F J B).

r" '

,
. -, ""_-

LE\lE A,JARAGUA PARA SUA CASA

ESTADO DE SANTA CATARINA. -

_

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL

'

,

EDITAL
',CONCORRENCIA PÚBLICA No 01/88

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL faz saber aos ínteressados que encontraee
aberta Concorrência Pública nC} 01/88, para rece

ber propostas com vísta à alienação de uma

prensa para fabricação de tubos, usada e um au
tomóvel, marca GM, modelo Opala Diplomata,
ano 1986, pertencentes à Munlc1pal1dade, com

encerram:ento 'previsto para o dia 16 de' maio de
, ,

1988, as 11 hores, ,.

,

, O Edital completo e demais informações poderão
"ser obtidas na Secretaria Geral, Av. Mal. Deo
doro, 247, no horário normal de expediente.

Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1988.

DURVAL ' VASEL
PREFEITO MUNICIPAL

- - -------,-

DOCUMENTAÇÃO PERJ)IDA
Dehnys Jürgen Vogel. perdeu seus " âo

cumentos: carteira de ídentídades- CPF, certi
ficado de reservista, título - de eleítor, carteira
de motorista e certificado âe proprtedade

' de ;

, motoci!c1�t'a.

e
/' PERSIANAS � BOI • ESQ. DE ALuiiiilil'"

� - R!!L�!:!:U!!sc-= '\,. FONE: (CMl31 nGIII6 "

Persianas hortzontats e verticais,
box para banheiros,

,

divisões, toldos, portas sentonadas, tiquadrias
.

e cercas em alumínio. -

Consulte-nost Fone '12-0995

"

'ELEtROLAR
-

z-, \

COIn,ercial de Peças Lida.
ASsistência técnica em máquinas de costura

industriars é domésticas, peças, acessórios e agu-
lhas em geral.

'

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Amo, WaUta, Britânia, Black &
Decker, Faet, GE, E1etrolux, Fame, Pandora; For
DOS' Lver, além do mais completo estoque de pe
case acessórios.

"

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ FODe 72-220P

Jaraguá do Sul·SC

spazia &, eia.· Lida.
,

SEQRARIA:a SERVIÇOS DE TR.A.TOR
Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados,
Rua João Januáríe Ayroso, T'J? _ Jaraguê Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito - in

ventários - cobranças e advocacia em geraL
" '

RJa f�inoldo Rau, 86 � sala 4 - Fone 72-2711

Contábil BarniEscritório
Oíerecemos 'serviço de contebilidade em

!lerál e assessorla especial às micro e peque
nas empresas.
kua Venâncio da SUva Porto, 331 _ Ao tado da

Comercial FlodaDI

'Dr. Allevir A.' fl"gaça Júni'or
Ora. Dsvalinl Varu'as Rodrigues

ADVOGADOS

II

II Rua Domillgos da Nova lQ2 _ Fone 12-0498

J'al"aguá do Sul-SC

Detetive Criminal, e, Particular
BRUNO Go MARSCHALL

Investigações índustríaís e comerciais,
bancos" espionagem, cônjuge, cobrança e segu.
.rençe de festes e casamentos.
Detetive: Bruno G. Marschall. Investigadores:

José. .. e Adalmo ...
Rua EJI\p. Gumercindo da Silva 616

Jeragué .
do Sul.sC

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

�aLO BARRETO DE AZEVEDO

Advoqados
Díreíto Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

.Novo endereço _ Mal. Deodoro da Ponseca
n...97 _ Sala 1

'No$sos produtos:. Toalhas de Uesa, Panos de

Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuário; estão

Jlspon(vels no Posto de Vendas sito a BR. 280,
Km 54 - Guaramirhn.

JA� FABRL ,SA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, apesar
do seu crescimento 'e da
mudança de costumes man
tem o espírito provinciano
Alguns proprietários de
imóveis, na área central,
continuam fugindo da es

peculação �mobi1iál'i.a
',

e,
por conseqüência, dos
elementares prícípíos de
urbanidade, deixando-os
a mercê do tempo, com o

matagal tomando- conta,
um excelente. criadouro
de insetos e animais pe
çonhentos. Para satirizar
o descaso da situação, há'
quem já tenha implantado
toscas plaquetas "proi
bindo à caça", o que antes

sido limpo. porém, e.'m

alguns terrenos baldios
e nas .barrsncas dos rios

. de ser cõmíco, é triste e
a sujeira tem

.

imperado,
verdadeiro. A munícípa- desde restos de meteríaís.

lidade, que tem o poder· de construção, a latas,'

de polícia, deveria. agir
-

sacos plásticos e outros :

com rigor centre proprie- dejetos.· A cidade já era ..

táríos de imóveis, que. mais limpa, outrora. R�
se não construídos, pelo quer-sé, agora, que: medi
menos deverjam mantê- das'sejam tomadas;. íní

los linipos. Pelo bem de cíando pela conscíentíza

todos e pelo Visual dá ção, através de campanha
cidade. pública, . partindo,

. após,
para uma. ajção efetiva e

eficaz. posto que não é.

apenas a fachada que .d�
ve permanecer limpa, co

mo também o seu interior.
E necessário' que se' co
mece já.

. Pela Cidade

x x x x x

Outro aspecto, é a

limpeza da cidade. O lei
to das' ruas, com o bom'

!l:r)J.balho- 'dos gâr�l temi

Waller lU'iz Ribei'ro

Rua João Marcatto nO 13,' sala 305, FOne·

Fone 72-2875 _ Edifício Domíngos Ch.odíní

Jaragué ..do _Sul-SC.
.

.'Clínica Veterinária'
SCHWEITZEB

ADVOGADo

.
Você quer. emagr�

cer com reeultados p()lt .

s�tivos e imediatos?
Coatetos com Dr. Ka",'

Iil.; '!"!I CRM': n:O 45Sa ...

Rq,a ,São Paulp. 1343 _
Fone 0414 .. ...; 2206856
.... 1000villg.SC.

DR; WALDEMAR· S'CHWEITZER

Clmica de: pequenos e grandes animais, cinugias, vacinações,
raio x, íntemamentoa, boutíque,

. Rua Jolnvlllê, D' 1.178 (em kente ae, Supermercado Breithaupt)
,

Fone 1�·2548 _ Jaraguá do Sul _ S�ta: Catarina .

:; .

-':".�

-:';eonfecçõ,es i Sueli Lida
Vestindo bem�Sàhoras e Criançás

Vá conferir- a mats variada coleÇló aproveitando
�

, jl8: vantag_ do preÇo e crediário Sueli
_

-Fábrica· e LOJa 1 Av. Mal. Deodoro. da Fonseca, nr- 1085 •

> F. 12-0603· Jaragué do Sul _ SO.
LoJa 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530.. :' F: 12:.2911 _
Jataguá cio Sul _ SC.'

.

Máquinas, móveis de a:ço, êscríveränhas; ventiladores, móveis estofados,
fitas, relôgíos 'de ponto e acessórios em, geral.

Rua VenAncto da Silva Porto n' 353 _ Fone 72.1492

Estado .de Santa; Catarlna
Prefeitura MUlÚcipal ..de,.. Ja�aguá d� Sul.,

DECRETO N.'· 1.659/88
OficialÍza trecho do prolongamento
da Rua 284 - Arduíno Pradi

O Prefeito .Municipal de .Jaraguá do Sul,
SC, no uso de suas atribuições e nos termos

do inciso XXXV do art. 10 da Lei Complemen
tar iI.<'> 5/75. .de 26-.11.75" e do art-. 48' da .Lel
Municipal n.<'> 515/75, de 25.11.15,

D E-C R E TA.:
.

Art. I.? - Fica oficialmente reconhecido

o trecho reíerents ao prolongamento. da Rua.
284·...:.. Arduíno Pradi,· perímetro urbano abran-

· 'gerido .648,24 m2 do Imóvel terrítoríal. de Ar

naldo Gerent, MI 13.865.
.

'Art. 2.9 - A área -referente ao . �recho: .

,
textualmente doada a Municipalidade, passare,
Iormalmente a integrar

.

o Patrimônio·. Nbl��o
Municipé!l, na categoria de .bem de uso cOl;nuII?
do povo, com base na planta anexa, aprovada
,pela Secretaria de Planejament-o em' 01·.04.88 .:

·

[Processo PMJ'S 556/88).
·

, Art. 3.9 - O trecho em'questão . possui .

larguras de leito carroçável : e passeios fixadas,
em 10,00 m e 2;00 m, respectivamente, e exten

. :. são média de 46,30m.
.

Art ..4.9 - Este Decreto -entnirá em vi

gência na data de sua publicação, ficando .re-

vogadas .as- disposições em contrário. ,
.

Jaraguá do Sul (SC), 6 de abril de 1988.·
.

" DURVAL VASEL,
Prefeito Munj,cipal

IVOKONELL
. Secretário .de Admínístração,
Finanças e Bem-estilr Socíal .

�RETO N.' 1.661/88
Oficializa o prolongamento da
Rua 658.

O Prefeito MUnicipal de Jaraguá do Sul,
SC, no uso .de .suas atríbuíções e. nos

.

termos
do inciso XXXV do art, 70 da .Leí Complemen
tar':' n.� '51.15" de 26� 11. 75, e do art. 48 da Lei

Munici�l n.? 515/15, de 25.11. ?5,
,

DECRETA:
Art•.15' - Flca ofícíelmente reconhecíde

o trecho referente ao prolongamento da Rua

658, Bairro Baependi, perímetro urbano, abran

gerido 1.388,48 m2 do imóvel territorial de

Dalmar ,.Expansão Imobiliária Ltda., MI. � .. '

1.282.
.

Art.
.

2.9 - A área referente ao
. �recho, -

textualmente doada à Munícípahdade, . pessarä
formalmente a integrar o. Patrimônio Público

Municipql, na categoría de bem. de uso 'comum
do povo, com .base na planta anexe, aprovada
pela Secretaria: de Planelamento em 01.04.88 .

(Processo . PMJS 1. 314/88) •

.

Art. 3,9 _;_ Ö trecho em. questão possuí
larguras de leito, carroçável . e passeios fixadas
em T,OO m e 1,50 m cada, respectivamente, ,e

. extensão média de 138,85m..
. ,

Art.. 4.9.- Este Decreto entrará em Vi
gência na data de sua publicação. ficando re-:

vogadas às disposições em cóntrárío,
Jaraguá do Sul (SC),'1 de - abriLde )988.

.

DURVAL VASEL,
.

Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Admínístração,
Finançils e .Bem-estar .Socíal. -.

'i

A revista 4 Rodas perguntou: E o Mo�a éliegou na frenté.
"Oual o carro brasflslro que Ficou comprovado, é o carro

você compraria hoje," preferido des brasileiros.

independente do preço?" Se você também prefere o

.�----am--__�__�__� � am������� �� , ,

",' r

Monza, venha buscar o seu
na Emmendörfer Velculos,
o revendedOr preferido
Che'vrolet

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALECEU' RUDOLF HIRSCHFELD

INTERIMOVEIS
'

Intermediária� ;'de '

.Imóveis Lida.
t '

,
,

It. João f»iccoH, 104 - fone- 7,2�2117 - Jeraguá do Sul

IMÚVEIS A VENDA
�1 casa em alvenaria, 100m2", na R. ,141, px.
:Weg II: , ,'�
.1 casa ,ein alvenaria, 120m2, R. Victor Bra-

__

morskí, Guaramirim
.1 casa de madeire. 90m2, na Ilha da Figueira
.1 terreno cl 600m2, ná R. Joínville, ponto

, -comerelal-
.Apertementos em construção, totalmenté
financiados.

� ----------------------------��--�--

� .c" , 'pCha'lé' :fitJ9mtl,.....
'

!MOBILIARIA.. B '

'",a "

, REPRESENTAÇÖES LTDA.
Rlfa ReinOldo· Rau 61 _ Fones 72-1390 e,72-2321 '

_�CRECI, 6"3-J!
z

_,' ,:.., " :IMÚVEIS A VENDA,
- Apartamentos: ,Mal. Deodoro (Ed ..Píccoli),

,

Mal. .Deodoro (Eid. Miner), Guilherme vyeege
,72 (Ed., Honduras) e Epitácio Pessoa (Ed. Ja-

I raguá-Iinenciado) .

, -, , " /- -Casas; em alvenana (rua Sergipe 124) c

110m2, terreno de 525m2; em alvenaria (rua
. Carlôs May) I c/70m2, terreno (je 372m2; de

madeíre rua Olívio D; Brugnago, c/ 110 m2,
terreno '1.000in2, ótimo estado; de madeira (rua
:Bahia 212) c/80,40m2, terreno 450m2. ,

,

.....,., Terrenos: Rua Joínville cl 1) . OOOm2; rua

',' Martin Sthal '(fundos 25 de Julho) eil. 176�2;
'Estra-da Nóva' c/8.711m2 e lateral rua Erwmo

:Meneg0tti c/912m2.
, ,

" 'r."L ALém de outros imóveis para venda, temos
" também para vender -telefones comerciais e re

. <""sidenciais�
.

Ií,I,

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
M8RCIO .

DE MOTOS, ASSIST�GIA TECNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY, -,

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

MOTOS'E SAIA PILOTANDO ASUA MAQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR--280)

.Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC,

NA HONDA
_'.. ,

I Seminário .de
líogua' alemã

. o Centro Shalon . de
Nereu Ramos,· abrigou.
nós días 15,16 e 17 de a

bril, o Semínáríe de
..Fim

de-Semana .para o Ensino
. de língua Alemã. O even
to contou éom a partící
paÇjão .de ·35 professores
de Hngua Alemã das es

colas estaduais de Santa
Catarina, que fazem par
te do Projeto, Piloto de
Línguas . Estrangeiras,
implantado a partir' de
1984, e foi coordenado pe
lo Sr. Martim Metz, ori
entador desta .dísciplma
pára todo o :�tad'o. Pres
tfgiaram o evento a pro'
Iessora Ingebur . Decker,
Conselheira' E'stadual
de .

Educação e·' J.
Olzhauer orientador desta
disciplina "para o estado
da Parana.

4c!;u • 4i' .••

A imprensa Iarsgueense
está de luto pom o de
saparecimento do esâ
rnado cidadão Rudolf
Hirschfeld. na Capital.
do estado . bandeirante.
Homem de gesto simples
'mas educados, durante
tr':8 lus:h�s ·tlr\,ls�ou· �s
mais renomados servi-.'
ços à imprensa catarí
nense; comparecendo
semanalmente com suas

poesias . se;mpre mu\to
admiradas. A sua morte
ocorreu no sábado passa.
do, .dia 16 de abriÍ de
1988. ' Carlos Hirschfeld
comunicá-nos a }n:fausta
notícia, o que nos deixa,
pesso-almente, , muito pe
saroso, pelo que aprssen
tamos à dona Gerda e

seus demals familiares as

nossas expressões do
maís profundo pesar.
Rudolf Hirschfeld esteve
ligado à Santa Catarina
e, de modo especial, ao

Vale do Itapocu..

,QuandQ da cOllllemora9lq
do primeiro centenãrío
de Jaraguá do Sul, aqui
partícipou dUrante toda,
a. semana (comemörqtiva,
hóspede do hossCil. dire
tor.
Ficou encantado o PO.ê;'
ta com tudo que via a

contecer, a partir da pró.
pría

:

natureza que' ele'
tanto comentou e amou.

,

O' Hino à Jaráguâ do Sul,
letra de Rudolfo Hufenu
esslér ele verteu para o.

'alemão:' sendo "

um' dos
.

poucos hinos bilíngüe no.

país. Escreveu o. VULKA
NE IN CORUPÁ, tradu
zindo pelo dr. José ,AI�
berto Barbosa e, há qués- ,

,

tão de poucos dias ,escre
veu versos generosos em
CORUPA, pela fundação
do Rotary Club do vizi
nho município, um verda
deiro hino de emor à
,a-ntigi;l Hansa Humboldt .

Junto com Emil Sie
werdt, dó Javali' Peque
no, no Rio Cerro e CO.m

Hellmuth Raeder, poeta
de Corupá. durante mui
to tempo versejavam o

dia-a-dia deste vale en

cantado. Até uma Mu-'
themsia, misto de Hell
muth e Emsi, de São
Paulo.' passou a compor
o trío que alegrava' os

assinantes de língua- ale
mã." Ultimamente cola
borava

-

na DEUTSCHE,
, ,

ECKE e seus últimos ver-

sos foram
'

MACH ES ,

HEUTE, cuja quadra Ef�-,

nal termina assim: "s
rennt die Zait, pack sie, ,

eh es zu spaet, Bestell
dein Land, eh dir die

Tage fliehen, Was du in
, deinen Garten heut ge·
saet. Das wird als Rose
morgen dír erbluehen'".
Apareceu na pág. 9 da
ed. 3483, da semana de
16 a 22 de abril de 1988.
,Muitos versos ainda se

encontram em nosso po
der, pata serem divulga
dos, 'agora, ,postumamen�,
te.

Ao querido .poeta Rudolí
Hirschfeld a nossa sau
dade, a nossa admíração
e o nosso respeito. Cum

priu aqui na terra a sua

missão. Que a sua alma
encontre no Céu a paz
que merece!

Eugênio Victor Schmö·

�_. �.l -' 04.88.•��----------;:======;==�=���'������------�------------�
_.,..

�1'

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

"

.LANÇAMENTOS DA SEMANA
Cidadão .Kal1e, - Drama "

,

.Fantasmas T'rapalháes '--,:-' Intantu
Voluntários da Euzarca _,. Comédia
Ufu& aventura Nas Arábias '_,.., Aventuras'

"Nenhum', 'Passo Ern Falso -. Suspense
:As�assina:to Nos EUA:7" Aventura (Charles"

BrOhsOIÚ
"

"

,

, '

Guerrelros De Um Mundo PerdidO' (Ficção)
Encqntrö' Fatal (Aventura)

,

C::téfâd.e Em" PânÍco (Suspense]
.

�,'

A Morte' Do Demônio (Terror)
.Nigthmares (T'error)

,', B:rincandö Com Fogo {Policial]
Salvador '- o Marthio de Um Povo

- p,

Conheça o OPPU'S VII)EO CHEQUE a Ma
neira Mais Prática E Ba_rata De Aluguel De
Vídeo Filmes.

.

OPPU'S VÍDEO CLUBE � 'VIDEQMANIA
SEM PIRATARrA '

•

.........,.F��t1

.

It ;.

t:rd1
Av. Mal. Deodoro, 252

�;pIAt Fone 72'()261

� �.
..,

'" ..

. Â vida é ,úlll,p�rmánente�d.safio.- A tranqüili,dade
social é uma obrigação; a paz � a manutençlodo lar,
um: comprô8ni�s()do chefe de f�mflia� Sustente esta

..

respo!'lsa�iII�ãd�, na<> dej)(e�ue más Influências lhe
S.J"hl .p��,Udf�ia��., �","

", ',} ,;.' ,�lf,' � t�Í'o��,J

".f-.�...-".i�
.

'MENSAGJ:M DA

...1
E·SEUS

COLABORADORES
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. FURGÕES CARGA SECA, ISOTBRMICOS, FRIGORlFICOS
, '

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS "

Jaraguä Esquerdo .Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-10'11
'C'

,MagazineI 'I '_ •

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E' INFANTIL
� .' , 1

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

Gu'aramirim Rua 28 de Agosto, 1.334 _ Pone 73-U259

Para nós, seguro não é só garantia de ,riscos'

Seguro ,é
Prestação' de -'Serviços

'Consulte ...

A�

nos

GarciaSeu u r�o s
Rua Bxpedícíonäríe GumerclDdo da Silva D' 90, l' andar, Sála 2

F0l!e 72-1788 _ Jarapá do Sul.

INFORMATIVO ROTARlO

O Quatro-Meia-::
Cinco' -'

'

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à paa"
XXVIII CONFERENCIA DISTRJ.'IlAL

",

SUCESSO ABSOLUTO
A 28a. 'Conferência do Distrito 465 alcançou
o mais absoluto sucesso, em todos os sentidos,
com a comparência de 53 clubes e a presença,
entre rotananos, esposas e convidados acima
de 500 pessoas, inédito nos últimos cinco

anos.
A Conferência contou com a inegável Iideran
;;.a, do Governador MarIo Sousa, e as participa
ções de . Representante do Presidente de R. I. ,

Robert Sh.o�aKer Jr., da Coordenadora Na
cional de Entidades de Senhoras de Rotarianos,
sra. Elke'Willecke. do Governador indicado
1988/89, Luiz Roberto S. Franco, do Governa
dor indicado 1989/90, Manoel Miranda, do Con
selheiro da Conferência RUY- Eduardo Wíllecke,
do Presidente do Clube anfitrião César de
Souza e seus liderados, ex-governadores e clu
bes co-anfitriões, os Rotary Club's de.. Blume-
nau' e Blumenau Norte.

"

O' ponto alto da Conferência' se traduziu pela
apresentação do programa, conferências de alo
to nível e amplos debates dos, temas 'F1LO
SOpIA DAS PROFISsOES, pelo Comp , ,Pe.
Walmor Zucco, do RC de Rio Negrinho: ,ECO
LOGIA, pelo Comp. do ,RC' de Florianópolis
Leste, antigo interno do Colégio Marista �
Jaraguá - São Luiz - Mário de Lavigne Fi'

lho, substituindo o E:ng. e Secretário do De
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente ,

Werner Eugênio Zulauf; ROTARY E JUVEN
TUDE NO BRASIL, pelo Comp.- Francisco Juan
Adell Péricas: O QUE .f: INTERACT', pelos pa"
lestrantes Carlos Modolo e Milton' Roedel:
NOSSA MISSÃO, pela sra. Elke Willecke; ,IN'
TERCAMBIO INTERNACIONAL. DE JOVENS,
pelo ex-Gov. D-464 - e Comp. do RC Floria

nópolís-Leste, Sergio Levy e Luiz Alberto, de
Paula César e PRESENliE E FUTURO" pelo
ex-bolsista, ex-Reitor da UFSC e rotariano do
Re Florianópolis, Cãspar Erich Stemmer..
A .entrade das bandeiras no recinto da Confe
rência e a' apresentação do' Coral 25 dê Julho,
arrancaram vibrantes salvas de palmas.
O leilão, de artes para á Campanha Polio Plus,
rendeu um líquido de Cz$ 850.050,00 e teve

grande participação de rotarianos.

O encerramento da Conferência deu-se no do

mingo, 'dia 17 (' nos salÕ�s de festa '. do Teatro
Càrlos Gomes, com um Jantar' dançante tí-

pico. ""'\
Durante o transcorrer da Conferência houve

programação para as senhoras, que 'assistiram
ao palestraute Mário de Lavigne Filho, com. o

tema ECOLOGIA e elas mesmas, .desenvolven
do o EncontrQ Anual das Senhoras de R���ri
anos ..

De parabéns o Governador MarIo Sousa e sua

esposa Jandíra .'

(Da Comissão de Relações Públicas do
Distrito 465, Ano 1981/88)
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BotalaDo é O campeão da temporada 87. Certame de .8 começa emmaio
o Botetogo Fy,tebol

Clube, é de fato' e de
direito, o lídímo campeão
da la. Divisão de 87,
decidido segunda-feira,
dia 18, feriado nacional.
Um bom público propor"

- 'cíonou uma arrecadação
de Cz$ 40.920,00 e ás
sístíu no período normal
de jogo a vitória da
equípe da estrela solítá
ria por' 2 a 1, construí
da através de Tôto e

Futebol: rodada decisiva em SH
Encerra'se neste do- ,Neste dia 23,. tem se-

mingo, dia 24, o prímeí- qüêncía ao Campeonato
ro turno dia Taça Clâu- Municipal de i Bocha,'
dio Tomaselli" Torneio 1988, em sua quinta ro

de FUtebol de Campo dada nas canchas do
da Comissão Municipal Grêmio Tomasellí , As
de Esportes de Schroe- partidas serão entre Ban
der. Os jogos serão en- deirantes x

. Transbiko,
tre Comercial e Grêmio Grêmio Tomaselli x Bo
Tomaselli e, Fluminense rínellí, Os Cometas x Me
x Olímpico, que irão de- cãníca Zaneila, Comerei
cídír.« titulo desta fase, al Schewinski x Socieda..

haja vísta que são os " de Rio Camarada liA II

e

únicos em condições' de Rio Camarada "B" x Co-
'

chegar a tal. remaco,

Rubínã, descontando; Pau:' ·tça-feifia,. foi acertado o
"

lo pera o'Malvice. -Na sistema de 'disputa dá

prorrogação:" 'o Boteíogo fase final, que vinha -,di

conquistou o título, 'com vi,dindo os-clubes, permí-.
dois gols marcados

. por tíndo. assim, que se ehe

Rubíní e Carlito, prove-
. gesse a. uma definição.

cando ruidosa comemo- Oito equipes irão dispu
ração da torcida. . tar, ,sendo Cruz de Mal-
Uma disciplina digna ta, Botafogo, América e

d Malvice ne Chave "A" e,de ecisão de campeona-
to da. la. Divisão foi o' "A.lvorada, Grêmio Garí-

, O' bít baldi, Avai e Bstrella naque se VIU. ar 1 ro
W ,Chave ·'B".foi ilson Cardoso; au-

xílíadc 'por Tibério Stuy
e Olivio Mathias" com

Adilson Boreharde como

representante da Liga.

CERTAME � .DEI 88

Estava previsto inicial
mente para iniciar neste
dia 24 de abril, 'domín
go. O Campeonato da
la. .Dívísão desta tem
porada. Na noite de ter-

'Jaraguá do Sul sedia Estadual', de : Judô ,e' Bolão
Jaraguá do Sul será

sede, em finais..de-sema
na consecutivos, da cam

peonatos
.

estaduais de

judô e, de bolão. Neste
. domingo, día 24, . aconte-
ce no Clube Atlético
Beependi, o Campeonato
Estadual de Judô Juvs
níl, fase única, seletivo
ao Campeonato Brasíleí-

. ro , Cerca de 80 judo
cas, de todo o Estado,
participarão das lutas a

partir das 9 horas, na

promoção da Federação
Catarinense de Judô,
co,m apoio do C.

I _

,

A

\ _.-.

A. Baependí/Kohlbach/
DME.

'

Na próxima quínta
feira, dia 28, às 20h, a

contece" o Congresso de
, Abertura do Campeona
to

.

Estadual de Bolão,
Bola 16, na Sociedade
Víeírense , No dia 29, 'no
mesmo local, a' partir
das 8h, a form!ljção das
delegações, hasteamento
das bandeiras; Hino Na.
cíonal, juramento do
atleta" 'palavra do presi
dente 'da Federação Ca
tarinense de Bocha e

'Bolão, sr. Alfeu Roepke

e.; por tim"
'

a abertura
oíícíal pelo -'prefeito Dur

,

val Vase!.
.

Os .

jogos terão inilcio
,

às 9h, nas canchas do
Vieirense e do Baependt.
Durante o sábado" dia
30, a contínuaoão dós jo-

,

gos e doiIlingo, 1,°
.

de
maio, as partidas, finais
do. Campeonato, com en.

cerramento às 13 horas.
O Estadual de Bolão' A
dulto .Masculino e. pro
movido, pela Fede,ração,
com apoio· da Sociedade
Vieirense, atravéS do
ClUbe de Bolão 81.

quípes inscreveram-sé ao - Começa dia 16 de
,VI Campeonato Munici- maio, a programação das
pal Varzeano de Futebol, ,festividades de Espírito
da Divisão Municipal de Santo do C. A. Bae-
Esportes. A reunião pa- pendi, no bolão, çom .

ra definição do 'certame. torneio ínterclubes mas

'que deveria, ter aconte- culíne e feminino, nabo
.cido no dia 19, em fun� la 23 cm. Dia 11, in
tção do estado de saúde terclubes feminin€) boJ'
de Raul Rodrigues, aco- la 16; dia 18, ínterclubes
metido; na semana pas- ..masculino bola t6� días
-sada, por um derrame 19 e 20, disputa de "rei
cerebral, foi transferida' e rainha, bolas.23 e 16
pata a próxima terça- e, ,dia 21, às 13h�O, con-
.feíra, às .19h30min" e centração pata a marCha.
será 'dirigida pelo' secre- das majestades do' afio
tärío de Esportes Balduí- de 1987.,. '

,lia Raulíno ,

'

.

.I.... TaQ1bém na $emana
Estão inscritas: Portu- . de 16 � ,2P .de,meio,' os

guesa, Rio Molha" Estra- essocíados � dQ Baependi
da Nov.a, Continental, poderão . participar do
Bangu, Olaría., Cohab

,

tiro ao' alvo, . tanto para
"A", Vila Lenzi, ' Arse- , prêlnio� come para o. ti
pum, Cohab I�B", Brasil, ro reí e raínha, De ou,..
.Nacional, Satnta .Luzia, t.ra parte" o tqmeio de
Nova Aliança, Figueiren-, duplas de :Qoobas in1clou
se, Santo Antonio, Pé-

. quina�felra, ,CUa , �1.,
'

.

'nhar'ol', São Paulo, Colo- :- Q. Servi;ço de Espor-rado' e Independência. tes do' Sesi, de Jaraguá
do ·Sul, r.ealizou' terça
feira -à noite, o Congres
so Técnico para as mo

dalidadt;ls co��tiv�s elas>
.sificatória' à vn Olim
píada Sesiana! Um total.·
de' 34 equipes inscreve"
ram-se e as cÔIllpetições '

devem começar em
maio.
� A Equipe Dalcells

de Blcfcross� partiCipa
neste sábado, em Lages,
da 28. Etapa, do Campeo.
nato Estadual, com' a

'sua tÓrça máxbna. As
próximas sérão .dIas 21
de m.alo (Bmsque)j 18 de
junho (Tlmbó) e 07 de
julho ,(Jaraguá do Sul).

VINTE INSORITAS
NÖ VARZEANO

"Um total de vinte

• �ssagens aéreas
(nacionais e intemacionais)"

: :::�m:::1ÃRACiUÃ TURISMO
• Reserva de hotéis

• Passagens rodoviária�

• Locações � veículos

• Serviços de passàpo!ltes

Agência de Viagens
Rua Epitácio Pessoo,464-Fone72·0977-Telex(0474)341

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

. Paralelamente à ta.
'Divisão, correrá o Cam
peonato de Juníores, nas

preliminares. Ontem sex..

ta-feira; a Liga Jaregua
ense de Futebol, acertou
com os , clubes ínteressa
dos a realização. do Cam
peonato de Seniores (ve-.
teranos), cujos .jogos a

contecerão nas tardes de
sábado, a pàrÚr' da se

gunda quinzena: de
maio.

e 72.2614

O MELHOR EM, CARROS USADOS DA PRAÇA l! NA MORE1'TI, JORDAN

� 'E D 'U'G A'- i

O' ",Só quem possui Uln.Ford ·Dél Rey,pode-
u: :,,' .,'.. .,' .. "..

,

�" "'j': . -:
" .:' ',. -; compreender o real significado de' palavras co�

,

'

.

.

'. ',' '

-,

-.' m� luxo� reqúlnte, prestigio, sedução-...
, ,

R'" E- Y"
.

.', t'" J,_ 'Ford DeI ,Rey é tudo a:qullo que você

D E L .

.

r �'. ,"
-

: sempre 'desejou nwn_. automóvel: uin conjunto
.

,

'

- .

.,
- -.: • -

" .

r - -', _._ halDlonloso de econoD11a,' durabilldade e status.

.• Jaraguá do
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�Is a'niJlaçõ'es de Flávio José Governo do' Estado discrimina e'não ajuda a Fecarroz
*_* A Constituinte decidiu esta semana que

o domicílio eleitoral do candidato às eleições de

novembro será fixado em um ano, e, ainda, que as

,çoI}yenções partídérías serão realizadas de 15 de

, julho até 90 dias antes das eleições e o prazo final

para filiação partidária vai até 14 de. julho. Com

'esses novos prazos, suspiram alívíados alguns pre
, tendentes sem partido.

'*-* Anda multo baixo o ibope do governa
dor 'Pedro Ivo, que tem evitado contacto maior com

o público, para não receber vaias.' No encerramento
da JECA, no Baependi, o dep. Ademar Duwe, que
,o representava, recebeu os respíngos da platéia, ao

'ser anunciado. Duwe até hoje não engol1u os apu

pos e confessa-se 'multo constrangido; De boa indo

le, o deputado não merecia tanto.
*_* O Dr. Fogaça, que junto com Oríval Ve

gini, José Gilberto Menel, Osvalina V�rgas Rodri
gues e outros ex-peemedebístas vão assinar filiação

:' no PFL, na, presença do "futuro governador" Vilson
:' Kleínübíng, no final de maio, será o porta-voz do
partido e, como till, já' vem atuando', Recebeu a in'
cumbêncía do Diretório, face a militância e os co

nhecimentos que tem nesta área.
*-* O PFL reúne-se todas as terças-teíras, às

20h, na sua sede na Epítâcío Pessoa. Segundo Fo

gaça, já .em plena campanha, a coligação com o
, PDS será pacifica. Ii embora não coíígado, o PT é
tido como'o grande aliado- pera arrancar votos dó
PMDB e aumentar as chances de vltória da oposi
ção. E1.m tempoe . Werner Schuster não será candi
dato a vic&prefeitó. Pode ser a veréador.

*_* . O, Secretário de Saúde e Bem-Estar So

cial, Ivo Konen, 'lamentou a posição dos médicos
Dr. Antonio e Dr. Luiz, publicada na imprensa 10-,
cal, pela forma agressiva, uma vez que, disse, a

: tntervenção partiu do DSP e foi à revelia da Pre
, feitura, .que só tomou conhecimento quando, a in

tervenção já havia se Consumado. "KoneU acha que
'tem "outros interesses" por traz da nota.

'

*-* Boa parte das prefeituras catarlnenses
'paralízaram suas atividades no dia 21, quinta-feira,
centra a situação falimentar' em que se encontram.

'� proposta partiu da FECAM, contudo, as prefeitu
'tas do Vale do Itapocu não aderiram ao movimen

to, pois consideram que os munícípes não podem
': sei' -penalízados com a parallzação. A intenção, pe
lo, menos, foi muito válida.

,

*_* Os deputados estaduais de SC estão ga-
nhahdo Cz$ 750 mil ao mês, o que significam Cz$

" '9 'milhões por ano ou Cz$ 36 milhões por quatro
,

a�9.�, '�rigu�Ílto ,o!" "federais" faturam em quatro a..

. rios Cz$ 54 milhões. Em Jaraguá, um vereador ga-
nhà Cz$ 96,5 mil mensais, ou Cz$ 1,2 milhão ao

'ano.' 'g' por' isso e' por outras que a classe política
\ : setá desacredítada, 'ao nível' da latrina. '

'

*�*" O 'cantor Sérgio Reís patrocinou sexta

.feir!!, "
. etm ,Massa,randuba, UlIla 'ovtação gratutta ao

'; v�r�õal cáJidida�o, dá' 'C911gação PDS/PFL, Dávio Leu,'
'

-aO' proêIamar.durante o show, que desejava ve-lo
,

.

outr� vei diriglpdo o municiplo, Dávl0 e Sérgio
"Reis, já eré,lm, c9:ghecidos; mas não deixou de ser

'�urpi:e�a ,o apoio espontâneo, para ,o desespero da"
"

QPos�Ç�o, massara_ndubense �

�. _ ," �_*, A' Bolsa de Negócios de Santa Catarina

)3N1SC, .
que tem como. finalidade principal promo

v�t ,e rSicLonali�ar a subcontratação industrial, mar
cou 'uma exposição' para Jaraguá do Sul, nos dias
,20 e 21 de maio, no Agropecuário. A Bolsa de Ne

� gócios conta com 160 aSSOCiados de 'todo o Estado
,

e ê aberta pa.ra ��pre.saß de, qq�lquer . porte. Pedro
Boell Filho é ó 4iret()r�piesideI).fe.

'� .

..

C·I',fé.
S ASS E

ENERGIA COM GOSTO,DE CAm

A 2a. Festa Catarínen-
,

se do Arroz, realizada de
15 a 18 de abril, em Mas
saranduba, resultou '�m
grande sucesso, com a

afluência de 45 mil pes.
soas durante os dias de

exposição. O esforço dá

admihistração municipal
e da comissão organiza"
dora foi 'empanado com
a díscríminação odienta
e odiosa do Governo do

Estado, que não colabo
rou com 'nenhum cen

tavo, tampouco dignou.
se a mandar o Secreté
rio da Agricultura " para
as festividades, consíde
rando que a promoção
era de caráter estadu
al.

pelo seu partido, pois,
não se encontra outra

justificativa senão esta,
fato lamentado pela co

munidade massarandu
bense. O ex-deputado
Vilson Kleinübing e o

deputado João Romérío
Carvalho, representando
o senador Jorge' Bor.

nhausen, entregaram o

empenho dos recursos'
,

obtidos, no valor de Cz$
'J milhões; :para auxílio
ä construção do pavilhão
e à Fecarroz.

anos, segundo o prefei
to, Zeferino '

Kuklinski,
muitas inovações.
SENA.l
SUA

ESTUDA, A
AM,PUAÇÄO

O Centro
-

de Treina
mento 'do Senaí de Ja.

raguâ do Sul já deu .íní
cio a mudança na área
admínístratíva prevista
no projeto, juntamente
com a ampliação da co

zinha. Na primeira quin
zena 'de maio,' o Conse..
'lho Técnico Consultivo

O MiÍüstro da, Ciência reúne se para concluir o

e Tecnologia, Luiz Hen- estudo -de ampliação da

ríque da' Silveira, Pre- área física da' escola,
feitos da Microrregião e dentro do imóvel hoje
os deputados Paulo Bau- disponível, haja vista

er, César Souza e Ade. que a aquisição, de um

O Governo do Estado mar Duwe,' marcaram terreno contíguo ao Se

presença na Festa' Cata- nai não concretizou-se.

rínense de Arroz, qu� Diante da situação deve

promete, daqui há dois rão ser estudadas alter-

Guaramirim. acelera obras: paVilhãOj;;,�=:,�4:,:::o Prefeito José de A- de 15 km, const��o �e" o diretor Alemo de Ara
guiar, de Guaramirim, alargam�nto, retificação újo, dentre outros assun
informou que a municí- e ensalbrament�" .tu�� tos, discutirá o Projetopalídade contratou o com, recursos propn-l Jaraguá VI, lcuJ'a temá..
professor de violão Jair os ,

Corrêa, para aulas do
I tica central girara sobre

.ínstrumentc. aos alunos De outra parte. o Pa- "Supervisão", o reequí-

dos ,est,ebelecímentos ilhã "d E" - pamento do Senai e o

nícípaís e estaduais, m;x �an::l Pe�feit�X��lçoes início do curso de 'Su-
,

A-
pervísores de la. Linha,

atendendo, hóie, a 150 .guíar, 'com seus 1.480 nas áreas de Calderaria
crianças. Para Aguiar, m2 de área coberta, vem
"o incentivo a arte' mu- tendo os serviços acele-

·e Estrutura Metálica.,. No

"sícal deve vir também d
.

I"
dia 19_passado, iniciou-se

Ta os, mc usrve com a
o curso de Cronometris-

do poder público e nes- construção de um res-
ta, por técnico do ,CE-

te aspecto acreditamos' tàurante anexo. A Pre-
Ce-

. TIQT, do Rio de Janei-

�u�u�t:o��ít��:'�oréljç� ::!�U�ar:�:���r aa ex-
ro, e acham-se em Jara,

Chefe do Executivo Gua- t -

d
-' guá do Sul duas unidades

ensao a energia ao móveis de Comando Hi-
ramírenss informou tam- local, que o prefeito Jo- ,dráulico e Comando,
Mm que foi concluída a sé de .Aguíar vem ten-
abertura da estrada Ti- tando, infrutiferamente,

Pneumátíco, devendo a-

bagi-Putanga, de cerca há várias semanas.'
, qui permanecer por 60

días ,

provou, maís uma vez,

que discrimina preíeítu,
ras não admínístradas

Como derradeira ten
tativa de 'busca de apoio
à construção do Centro
Cultural, ofícios subscri
tos pelo prefeito Durval
Vasel e pelo presidente
da Fundação Cultural
Balduino Raulino, foram
encaminhados as .ein
quen!a maiores, empre
sas de Jaraguá do Sul,
apelando p'ara que, va.

lendo-se da Lei Sarney,
abracem a' idéia; viabili-

, zando-o como perfeita.
mente exeqüível-, quer
,do ponto de vista legal,
quer do financeiro. A
doação, no percentual de
2% sobre o- valor do im�
posto de renda devido,
,poderá ser executada a

té sexta.feira, dia 29, ra

zão pela qual as autori
dades municipais bus
cam "uma integração de
forças e esforços, para
a consecução do acalen
tado anseio comunitário:
o Centro Cultural".

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE JARAGUA DO SUL

FUNDAÇÄO APELA

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Pelo presente Edital ficam convocados'
'todos os associados do Sindicato dos Trabalha.
dores Rurais de Jaraguá do Sul, em ,pleno go..

zo de seus direitos sindicais, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária,. no próximo dia
03 de maio de 1988, às 8:00 horas em primeira
convocação e caso não haja número legal, ha-'
verá uma segunda, convocação para urna hora
após, is�o é, às 9:00 horas do mesmo dia e lo
cal, c6m qualquer número de associàdos' pre.
sentes, a qual será realizada no SaLão do Pos-
'to AgrO-Pecuário,' sito à Rua Walter Marquardt,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, para delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:
a � Leitura Discussão e Votalção do Relatório
da Diretoria do Sindicato, relativo ao �exercí.
cio �e 1987; b - Leitura Discussão e Votação
do Balanço Financeiro e Patrimonial do Sindi
cato,· relativo ao exercício de 1981, bem como
o parecer do conselho fiscal; c - Alteração
e -fixação pa,rc;ial das mensalidades para' o ano

de 1988; d - Organização e Sindicalização da
mulher; e - Assuntos diversos do interesse da
classe.

Jaraguá do Snl, 22 de abril de 1988
"

' H1Iberto' Fritzke -' Presidente
'
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