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Artur Mü.ller: 31 anos de seu lalecimenll
o día 27 de abril de inovadóra, moderniza
,1'988 marcou a passa- ção da ,cidade: Cultuou
gem do 31" ano de pas as festas dos colonos,
semento 'do primeiro principal,' riqueza da
diretor deste semaná- época, realizando ex

río, ,Ao' 'lopgo desses posições· agro-pecuá-
anos todos procura- ria-industrial que
ramos destacar 'a ati- .marceramm época em

- vidade' de Artur Mül·' todo nordesta cata ..

.

ler que com as irnâqui- rínense, trazendo os

nas gráfiéàs de' Venän- 'governantes à .regíão,
'cio da Silva Portó, .a- por ocasÍ/3:o do 25 de

,;)

parecía no 'día
.

10·� de julh�;·: data da' funda-.·
maio de 1919 com o ção de Jaraguá. POU-
,seú primeiro'número. cas, . pouquisimas, fo·,
'-IllÍeiava 'uma camí- ram as mostras que.

nhada . bonita, 'toda depois .de seu período
ela voltada à comuní- alcançaram tanto su-.

; i dade qus o'acolheu em. cesso, é preciso'.;Se re-

1918, .procedente de conhecer. Sentindo a

Blumenau,
.'

quando es- rápida. mudança do
lava prestes --a eom- seu povo, enverando
pletar os seus 23 anos, pelas etlvídedes da
Morreu aos '61 anos, e -industrilizaç;ão,.. .con
meses, depois d .

gal- VOCQU pa{a, Jaragu� a
par todos os postos iá. Reunião Econômí
nesta terra e, pode se ca do Norte Catarinen
mzet sem deixar for- se, á que afluíram o

tunÍl pelo desempenho governador,' ö presí-,
.. de' suas multiplas a� dente da Assembléia

I
".

tividades. Est� ligado Legislativa" vereado,
indelevelmente à nos- 'res, dep.utados e em'"

sa cidade pelo que rea- presários de toda a
.�, lizou

.
COm "iniciativas região, debate:mdo.· a'�

pioneiras; incapa-zes de qui os problemas· en-
lPensurar 'com as o� frentados pelos. mu,

,

bras de seus sucesso· nicípios 'cOm relélJ;:ão a

res na àdmini-sttaçãQ legislação então exis-_
pública, mas por isso_<, tente. a nec�ssidade

.

ganhando. destaque pe' do governö de _ investir
las, dificuldades eu', no campo ,da . energia
frentadas na aldeia' para _ mover :a:s fábri"
que encontrou à sua cas e dar solu'ções a'

frente.
_
E'le' foi' o' indô- outros' flroblemas

-

e-

mito lutador pel� e' conômicos qUe· é:n;tão
mancipação de Jaraguá

.'

foram abordados. 'Teve
junto com amigos· do partiCipação na Assem'
me!:mo ideaL' Na ado bléia Constitúinte' de

miniStração públicà 47, elaborandõ' com

iniciou os serviços de ilustres catarinenses a

catf1iilPentto das, vias 'Carta Cónstitutiva de
.com paralelepípedos, Santa Catarina: Entre

.

t E,uoênio Victorqúe lhe custaram :,al� 1947 e 1951, dunm � o· I!I
,

,

"1 d t d d' pu Schmöckel 04./88.
, .

gumas é!-tnizades ,pe a seu man a o e, e
-

.. , . -

.

. -

�: DE MAIO '_ CUMPtUMENTOS -AO TltABiLiIAI)Í>�,
tp�tJLSOR' . 00 �ENVOLVIMENT_ d NACiONAL! '.

tado; conseguiu verba
de 510 contos de réis,
que foram empregados
na construção da Es"
trada Estadual São

Bento-Corupá, a então
nascente SC-21, depois
SC-301 e hoje a, BR-280
- o corredor de expor
tação do norte do es.

tado. Concorreu com

incentivos fiscais para
a instalação de novas
indústrias em, nosso

meio. Grõ;:as' a sua

preocupação no trato

da coisa pública se

possibilitou
:

chegar ao

atual estágio de desen·
,

volvimento. Outras
tantas iniciativas po
deriam ser acrescidas
as já citadas.
Poder-se-ia argumen-,

tar 'que águas passàdas
não' movem 'móinhos.
diante do ' gigantismo
dos dias atuais.
A milenar- China cul'"
tua a memória de seus

ancestrais. Cid Cereal

expendeu um pesamen
to:" A morte é a "vida,
porque "

.

a ruprte é a

imortalidade. Os' mor-
. tos n30 podem mor

rer". ' Também nosso"

.Roquet�. Pinto," É, pre� _

ciso pensar nos mór

tos, não para mergu·
lhar a alma rio desâ-,
nimo, mas 'para tobus·
tecê';'la nos ]l_ons ,ansei-
os".
Cultuar Os mortos é '

perpetuar nas
' gera

ções
.

presentes· Q' me

mória dos antepassa
dos.
É

'

,o que estamos
fazendo!

o . P�rtido Liberal ê a teXta àgreni!·açiö--'pölt.r::
tíce de -Jaraguá do' Sul. A sua fundação com a e'::
l€i,;ção da Executiva· Provisória accnteceu querte fe_}: .

ra à noite, na roa Frederico Curt Alberta Và.sel·�:tt
resídêacía dQ presidente .Qêm�r �a�ti�s � •. :�9' enc(jfi:

"

tro compsreeeram simpatizantes, das ��EjlJls� do. PL,;,
o vice presidente do Díretérío Region�l.' 7

•

Mnàüdô ::
Nees, o. presidente do diretório de' Joínvílle . Jo�é,'
Alaor Bernardes, Pedro Garcia da E,xecutiva "Regio· ,

nal e o secretária da Regional. ,

: . ,A... nível nacíonal, o PL tem entre as suas ex

pressões .os deputados :Alvaro- Valle lpre�dent�) e

Guilherme' Afif Domingos. Segundo' lnro�lÍi��Ões;'de
dirigén,_tes do PL, a agremiação. vislumbra 'l)6äs-�'�s�
pectívas de pro$p,erar em Ji:\ragúá do Sul, �,�':l>artir
das idéias; inovadoras' que defende e [âem :ncWêíhbro'
deverá lançar candidatos àvereança. O 'paJ:'ijçlp,-vai
partir para as fili4ções, e inscrições para: os '\:ursos
de formação polítiç� a que submete os filiàdQS:·:··,'�:�-··�

" Além' 4ef Osmar Martins na presidência, .

/ na
y,jce 'pJ;'esídência está Raul Zapellínt, tesoureiro: A,de"
mar PÖssilxp.ai e s�cr�tá�ío- Aristides. Petris. O, par
tido Líberaí junta��e ao PFL. PDS, PMJ:)B, �DT e PT,
todos lega1.,l!lente ;constituídOs no muQ..idpH;)�:" <.\ ..

"

.

EUliD· iatelra' • C'lsel�. ·iIa;,êiu-';;"';;;;;�"':"'--- .' ... -
_. .' '

.
.

O. empresário . Eggon João da sutra, di;etor··
presl.lenta do .Grupo Weg, pela Portaria 069, de 20

.. -, .... '\.

de abril de 1988. foi nomeado 'membro efetivo do
conselho delíberatívo do Conselho Nacional de De
senvolvímento Ci�ntifjco e Tecnoiógico:' (CNpQ);: iço- .
mo representante da comunidade empresarial 'biâ:si'
leira. O mandato' é de dois anos e a importância. do ,

cargo, s�gundõ o .preíeíto Durval Vasal, .q�e fez, o
:

anúncio,' transcende a qualquer questionamento de .•
ordem política, posto que o nomeado, ná sua opím-:
ão, tem méritos próprios para ocupar o posto, pelo
alto desenvolvíanento tecnológico das' empresas do
Crupo Weg, inclusíva na ,área de informática, posí.
cão obtida em apenas um quarto de 'século de exís-
téncía . '.

' .

.

i-,
'

•

• ••

r
•

O CNPQ é ,ligadi�;:: ao MinistériO- da Ciência 'e'
Tecnología, da qual é JHular o deputado Luiz Hen
.rique da - Silveira, que acatou gêstões das lideranças.

locais, para a nomeação çó_. eIllpr�ário àquele caro
o .�

-

s;.go.

Os ' proíessores _ ,Elisa
Henning,' e �ldo José
Gums, da Escola de Mú
sica da Sociedade; Cultuo
ra Artística de {araguá
do Sul. datão um Con'"
certo de Flauta e Violão
na próxima' quinta..feira,
dia 5, a partir das' 20h,
na própria SeAR. No
programa consta iI-' apre- Seminários, Municipais
sentalção de músic.as de Permanentes; Movimento,
consagra'dos composita· Econômico e Assuntos
res brasileiros Ei' euro- Administrativos constam
peus. � o ingressO çustará da,' pauta dO$ trabalhos
Cz$ 50,00 'para cfianças da assembléia �da Alvf.
e Ci$ 100,00 para" adulo VÁ.Lt, marcadà" para o
tos. di'a I) de .maio" -.em Cor�_,:,:Para os dias 28 ,e 29. pá, ,n�s. depeh'nc1as do
de maio, pela'prImeira' Semmano Sagr�dö' COra
vez em Jaragu.á do Sul, ção de Jesus-.,' Para este
na

. SCAR,.· o Curso de
, encontro 'foram convida-

o Interpretação Pianistica,
.

dos ó
.

secretário dos
com a pro�essora ·Leilah Transportes Neri dos
Paiva, .de Curitiba, com Santos e o Coordenador
16 tOTas de duraçãO des" da .

Divi'são de Cadas�ro
tinado aos alunos j:la ,E.tt'.,'·�·· ". Secretaria da F-azeh
c,ola de Música et,' tam-��:�._� :,-:Alcides Vetorazzi'. :

EXpo�Ú'õres Cromados
Mövim.entação -Indusl.rla.;, .....
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,MOda infanto-juvenil: -·para realçar .a
I, •.

elegAilcla de 'seus fDhos. Um ·carlnho
, .' .... especial pata '0 seu bom' gosto. ,

. Na Marechàl Deodoro, iH9 _ Jaraguá do Sul - se.
.. i__ __

'."

";161.,' 'relÓllos,
, pulselrilI,

.

aaéts, al1.aDçu,
. Pt.��· artIIOI· em· ouro .e,··tudo. o mals ·para

,:,,�� Ui .. ·c.· '<o , }, :
'.

';' .

.

.'
_".'.

:··�·:/:·äel'.il;aria�"
.

�< ·,,�":»·'véß:'da·
i',' Ma�hal·Deodoro 443 e .Ge�úllQ. JJ�.rg_�s ij�_ .. �, ..

1\ ]:,; �fL ':�: .' �: r:' � ,' .. JÓ���:�E���;�:� .� .:'.: ,

. '",
, .,. '. : Sempre' o melhó.. 'p'resente ' , ....

'

:
... "'�ä:t�ch�1 ...F�ötia��: ..�;,o 2�;.' '7-. I ,,'

�Fó�ê. 'n-1�1 t
�';,',� .. � ,,',

_;
, i .

' ,�. 'j- : ._

...

.
.

� '.�, ( .'

'.�,. �

... - _,:'
,

" .....-. l�'.t A �'t

!,i

.- -"'�;'t,',,;;:,:···..:. .� '_ -_ ; :�:
..... ".�{ •

'},:',i .:. I ') .•.•••
_ .1:-: :

...

; �Çtyß _' C"lmi4jJr. ":':'ColJl.er�Jal.._. 1' ..ábatb�sta
.

>"['.".:\�:-.' �':�:' �.' ',- --.','1 �,.�',>:'-,.,,,.,_-'.':. ,-'_ _o' � .",�',.';,�;...;:......�. _'

..�:'·W�tt�r'�tqftãrd( '�'56 :�':fq�e '(�'"���j':'� ,14�2f94'.;'
.' ., .

'

..
,'

'Jàra 'üä dô'Sur: ., :'" , ...
. ', : .;s<t �"� ,: J:"_' .�. �., /��. . '·�3, . i'_t;_: ; "

� ',-.

"

..
,-

c, ',::;: eal'in6QsO. :,
l.

•
'"

"

1 1,1 • "'_",.r. •• .. � � -'

i
..

'

,
.. �:'.: J

..

'.,'-
.... :. 'I "

:-r· '.

A.' ROUPA :INf;AN'rU
"

�;,.; :,' '.,..

_ �':l_- ::.\ ;",i,_ ;.S'\Li,

Avenida. GetúHo' Vargas" 97 _ Jaragll{�: LId �\ll,� '\':'1. 'i ":�. .:. ,,:.;;' :., .'
,

,Gente & Informações,
"1'-;

RJ!UNIÄO/REDE - cía do clube Waldemer .de Três .. .Ríos .àQ' .N�ite
Presidente Rosane Val- (Rosemaryj Behling. Dia . realiza bqile soci�t:-�st�
latu, da 'Rede Feminina. 2 próximo, dois campa' ><4ia �O, .a

-

partif,,:.ç$là�
de Combate aos Câncer nheíros serão' empossa- .

2lh30, MQsi:ca' ,dO �qttlRb
lembra as voluntárias dos. "Os' Sonatas"; q·1:I�Lestafá
sobre a reunião mensal, 1- SUL.AMlÉRICA - lahçendo o seu segundo
día 03, na Associação Ml'3s sanita Catarina, elepê. O convite é ,�x-
Comercíal, . às 9 ou às Miss Brasil,' Miss Sula- tensivo a t040s; ;

14 horas" A Rede eStá mêríca. Está indo longe - LAl'JCHE ,_ Nossa
programando para .15 a eatarínense Isabel cns- c;�pa�nh.elr:à· ;v.YQ�.�\ A·
de junho, a 2a. Tarde de tina Beduschí nos con- . l,t.ce -recebeu -::-__, í�
JogQs, com lanche, de cursos de beleza. Dia 23 seu g.;upo �T� �&:}�.
caráter beneficente. ,de' maio, em Taíwan.. ,.clle" qu�tt�fefta:�_'r�U�
- INAUGURAçÄO China,. participa do· M.iss ". resl�l!cta.-. 'Já.; : '" 'sra. "'1.'�- -

A APP da Escola Básica Universo. Vamos for-' nia Marquardf
.

iºt�a'ni1'

M
"

",,;,'" C"
. ...'

Alvino Tríbess (entrada cer!. triã de seU. grupo, o

.',':
" a'ID''ac..

""

,Q,r,."uJ. a.. para Schroedêr), convi- - FESTA DE MAIO � TREMAS. Todos. muJtQ
.. dando pára a inaugura- A Comunidade Evartgéli·· çon��rridos, d;mô ::�m�,

" "S- flllaóS 'merêcem .üma loja" só�'para eles. cão do prédio, dia 14 de ca Luterana vem prepa- pre,
'UJ.�"

...

�ruja' 'o -�têlo de Seu relzlnho·e maio, Durante todo o diá rando com muitO carí- +r: SE'R MARISOL ,_.

... pi1Jaeeltidia; Enxov� -pata��; roupas ln- haverá ,festejos, ,'. com nho a tradícíonal Festa
"

Pará ,rrtartar .o io de

'-:,�J.Y..u, per:fUIQee,'':'bljouterlas, artigos p�ra churrasco, bebidas e boa de. Maio, desta feita pre níaío, ",progràm6ti;- para
� 1I;·1-�::'O'�d"O�.:�IO:· Br�-CO;l'68'e_"F'0"n'e':1'2-069S'··: cozinha. vista para os dias , 13, domingn . uma .COfrida
-- uaa:. A DU -, ESTILISMO -'- A 14 e 15, Muitas atrações Rústica é, p:�rß:'\),�la 7,

r.'.
.

• Dalcelís e o Sesi local estão reservadas. Anote jantar dançante e'�., ho-;
---.,......----.......�...,.---::------;-�-.........--.--:-...-_:__- , participaram do 1.0 En, e partícípst. menagem .às mães, .J'? de

.,--...; centro de Est.ilistas de - MEfLHOR JARDIM '12 a 15 de m'aío:'víâgem

·'·,U· :. ':V lte'
.

G" ."

B 'h' Moda, em Pomerode, on- - A COMDEMA vai as- a Fo� do IgUaÇ'ü. :Sãd.'

fl·,'� .•.�o r�.>;... , ..•.. , ... a.,.,., ..
_..,l" ..·; ..,',.'...

�

...
"

... ·.ermlaDO.· e rens de o amigo Paulo wue- socíar-ss à iniciativa. do promoções .do calendárío'
,

'

", derlích fQi e.colhído para Rotary, ,para o Concurso anuaL..
..

" ,
.. '" ','

t>; ,;, .'.
. :.:. ;, i ; ":.c,;.' "" ';'" .' . '" .....

a comissão de represen· de Melhor Jardim. O lan-
- A.' �aopA..·:·'� No'

t.
.�Ç.IRURG1ÄQ_ ,D.EN1�$JA =: ÇRO-,2446, 'tação do, Centro Catari· çamento deve acontecer dila ß ,pró:lI':1mo.! 'I\â' ,'. data

" ,,'. '. "., l'
' nense de ·l\Ioda. em junho, 'duránte .a. Se- �em ,qúe. tJ:óçit.Jd�de,· se-

f {u�' 'Cef' 'ProcÓpio'tomes' de Öhveira, 184 _;_ .ROTARY .,..,_ Secré- mana do Meio-Ambiente 'gu�: Yta.geQ1· 'á:' )3u:roPlli

l.ih"
"

•

"., ".',
'

.tário 'rvo ,Kartell, expôs,' e o �.ulgamento em .se· .
.via V�rlg, o �gent�· de

...., ,'..,.'..... , ,�pn.,'.?·:.·,.'.•,?2,..·�.',\O.·.:'.2p,.}.·.' -, J,.ä....• :'.�á.,'g·.g,:�.·.d'O:SUI
'

..,...
'. '.

no Rotary, as atividades lembro, na Semana, . da viagens ROlaQdö ,"ähn'ke:
.

'. . . � da sua pasta; na terça Árvore.
.

Vai a, SUlç� _'A,.lem�#.ha e

'. , i j ',. '. ,'.

-

feira .. No dia 28 de ju- ,....,... SOe. AMIZADE .. Á.ustrta,... parj.�_c:ö�fjl(:tos
De uma 'jóia 'SEIFERT para quem lião nho assume a presiden- A', Sociedade Ami�ade, ,jn,:ofissiönalS e .pa�.cula.

cansa de pensar' em você ----..,-----'�---'-----.__--�-..,---'---
. res. '.

. .... '"
.....

L, �

.

,',

.

.

•.
, �.", '.' �,' ", ,.,'

BODAS DE OURO ..

.._r
. l .. '., ' , '. -:-. .eÂSAMEN1:.ç��_' ,....,...

• ,

.

Ao \' • "Nossa "agend,a brpIlca re�
e ,

.' .Annelo. e .. , ·YI"lo'.[.. ·18·'· ··.·.S·p.e',z.'·a·' . ' ' gistr�. neste sáqádQ,;, diä

'9 '-30, nß Mp.ti�z,·"ªS t,7h15
.

Carl'Oß, .de .. Qliveira.'

IMarlÉmi de' Oli:v�:Ma e

�,l\1:áJ;jo
. "

Pet�i/hi;i.Gi. ,: Fra
;' ga.·. Na .BéÍr'ia,,'.Joqte An

:
. drich/Sílvia '. , SC!:lbil.# e

,�i1ton"Hill�/A..nÜa:, .,May .

.

'

:-, ·NO ,cí�Á ,,;- O
c�J1äz. �� Ctq� )�r.�gu�,
d�, ,��Iabrll ,ll·. O:5/malo;
às .194.30, �'R�g�.o .• Des

. trqla,OÍ"�� .<;:eo$uia' . '}4 U·

, ..n,qs:·E de: sábailo"iJ. tell;
; . ç,a:��et�a'L ..

às: �th..��;. so·

. mente, para .p.úbU,;o.. a'
. ;,dlJ1t();', ";,\dol.�c�nt� em

Se� .. Çr�p'al".·: ... ,:
U f t

,.

'1 n·te' nest· 's'a'bado' na" -.; Cq�ÇEI{r,Q''7" Na.' :m a 'o smgu ar aco
.

ce e. SC-A-,R,t;: dia D( ;qt].:inia fé�-comunidade jaraguiiense. O casal Angel()" (Vitoria .ra, .<:�nc.�rt.9 íge . ;' ,;Flautll:

Chiodini) Spézia comemora 50 anos de vída watri" , . e Violão' com Elisa. Hen-
monial e às 17h30, no Noviciadö Nos�a Senhora de'

" .'" . "
"' .. '.

:l1m,g ,e Alçlo. J(osé, "Gums ;

F'áti:ma, renova aS' promessas de amor eterno, . du- C:::omeça :à$" 20 horas é o
ránte a celebração em que serão abençdad,os ..Na- ii)�ressQ €BS:t.�rá' )G.�$ 50-
turais de Luiz Alves, o àsal jn.lbilar contraiu ma· , I?�r4 :cria.pÇéls"e,Çz$' 100
trimôI1io em Jaraguá, no dia 30.04.1938, de çujo q:m-. pa,r� ?dult0ß,.-. VaL�, fi pe�
sórcio nasceram Deo]inda, casada cam Silvestre Man- na, l!ssistir),.; .. "

nes; Terezinha casada com Luiz Nazatto, 'Dorval ca'" •.. DIlo CARl.OSc· :'�',·Il'rocasado com Zenilde Taffner, Aguinaldo /casado' COm 'idade rieste dia 30'; o Dr.. Nirce Pradi, Anita casada com' Felipe Mannes, Sa·' Carios' Alberto 'dä;'Rocha,lete. c.asad� cp.mJa,ime Franzner e Hilda, Dezenöye .

JUiz de
,:

'Direito' 'da': 1 a.netos e t:2S bls�etos completam cl descendêncía.·_·· ::Vál-a" �,'e') J)Uétbi-'.:a-b 1 ti:
.

. ,Apos a mIssa comemorativa no Novicfadó;i: u- (; ·l'Uni. 'Á.:'nO-He t€ce:l)� uIll

�a confratern17aç&;o, nb C,. A. BaependY . será 0fér�. - gniP:d"
.

de äm1ge:s Pä�cIda a?s convidados. Ao casal, leitor assíduo deste' �!Íná,réar ii" d:â-(a\;;-J\Ó'1(� f�a.'
semanario, 08 �lOSSOS ,cumpFimerito.s, �eif.ehsivbs" ,'aos" :gistJlad<1, ,es ':ß(i)sSDg'�"ÓÜ<líi,familiares. prlmentos pelo .. u,1ver.

'

..

pACINA., .. ,/If .
. .

�":�
�'- ,
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lv raguâ do' Sul - Semana de 30/äbrlJ a 06/ma!G/1988'
- ..... ,._ ..

CORREIO DO,· POVO,

Traasporte coletivo passa por· situação critica e de relreçis=o).:?.
.

'._ ;

gravada com a proposta
,

do sindicato de mais
65% em maio, alada aos

custos operacionais que
têm subido a patamares
excorchantes, enquanto
o preço das ,tarifas .não
acompanha e tem se

mantido aquém do mini
mo índispensável.

O transporte coletivo,

de um modo geral, vive

em estado de pré-falên
cia e de regressão, e 'se .

o governo não tomar u

ma atitude enérgica para
'corrigir as defasagens 'e

estancar os aumentos ab

surdos, as empresas fa

talmente se ínviabiliza
rão . A opinião é do ad

mínístrador Jarge Hen

rique Brognolli, gerente
da Viação 'Canarinho,'
uue revela a sua preocu

pação com a dificuldade'

em manter o transporte
coletivo na cidade, em

razão da elevação da

folha de pagamento" a-

Guaramirim
o vereador Esmeralda

Chiodini, do PDS de Gua'

rammm, teve aprovada
na Câmara uma mdicação
à Secretaria da Saúde do

l.scado, solicitando o' re

pas-e mensal, à título de

contribuição de Cz$ .....
500 mil ao Hospital Mu

nicipal Santo Antonio,
em ra7;§o da ormssao do
Caverno a problema da
;;�úde do Município. O

nosocómío vive em situ'

ação de penúria financei
ra e se mantem com o

apoio da Prefeitura', que
faz' seguidos repasses de

verbas. De 1976 a 1986, a

Prefeitura repassou 4.328
OTNs e somente no ano

passado foram 4.482 OINs
retrato crítico da sua

sítuecão,
-----�--

EMAGRE!ÇA RApIDO

Você quer emegre
cer com resultados po
sitivos e imediatos?
Contatos com Dr. Ka
Ul _ CRM nO 4566.
Rua São Paulo, 1:)43 -

Fone 0474 _ 22·6856
_ JoinvilleSC.

A tarifa urbana em

Jaraguá do Sul é de Cz$
18,00, quando deveria

custar, segundo as ,pIa·
nilhas ,de custos do Gei

pot e' EBTU, Cz$ 28,77
a 'preço de março, fato

que tem inibido os in

vestimentos previstos pa
ra este ano" obrigando a

apenas a manutenção da
frota. Jorge afirma que
a maioria dos que criti

cam o custo das tarifas
não conhece a realidade
das empresas do setor

e cita como 'exemplo que
em dezembro de 1979,
um carro novo (ônibus)
podia ser adquirido com

152.020 passagens e ho
je, este mesmo carrá' cus
t.a o equivalente a .....

552.652 passagens, nu
ma defasagem real' su

perior a 275% até março
último, uma vez que com

os novos' aumentos
(combustíveis, pneus,
chassi, carroceria, etc)
que estão acontecendo,
esta perda acentua se �

NOVA PLANILHA
A tarifa de Cz$ 18,00

deveria custar "no míni
mo" Cz$ 25,00 já em

março, segundo o geren
,te da Viação Canarinho,
para com isso, a 'empre
sa investir na melhoria
da trote, uma vez a bai
xa média: de passageiros
nas diversas linhas eleva
os custos operacionais.
Esta semana a Canerínho
encaminhou à Prefeitura
nova planilha de leustos
propondo majoração das
'tarifas, para .contlnuar a

sua função social e hon-

Escolas têm verbas para reformas
A Secretaria da Edu

cação de Santa Catarina

pelo Serviço de Assistên
cia ao Educando da 19a.

UCRE, repassou às esco

,las da rede estadual re-

cursos financeiros, refe

rentes a primeira parce
la do programa de Suple
mentação da Alimentação
Escolar. O total atinge a

Cz$ 226 mil, e beneficia a

39 escolas que aplicarão
suas .cotas na. compra
de frutas, verduras, le

gumes leite, sal" além de
. tempêros para a meren

da servida aos alunos,
A VCRE, também, re

passou recursos vindos

do Ministério da Educa ..

ção-Secretaria de 1 '! e 2°

graus, para pequenos re-

'paras a: CE Abdon Batís
ta Cz$ 100 mil, C.E. São
Pedro (Guaramirim) Cz$
50 mil e Alfredo 'Zim
mermann, também de

, Cuaramirlm Cz$ 50
mil, De outra parte, a di

retora da Unidade de

Coordenação Rose.neíre

Vasel, participou no dia
20 de reunião do Cole

giado Estadual para as

suntos da Educação, on

de foram tratados: ações
e diretrizes do ensino,

implantação de estrutura,
professor substituto' e
mecanismo de controle,
plano de atividades. re

latórios mensais, semi
nr'ios regionais perma
nentes e constrpções es

colares.

"

Rua 7 de Setembro, 525, Fon,e (047,3) 22 5475

,

.
. ßlurnenau. SC ,

......

,� ....__ .
--�...--�--�-

.-

� , f"" .,

rar os . compromissos.
principalmente os de oro
dem salarial onde resí
dem as maiores dificul
dades e que, na situação
atual, à realidade não

comporta.
Para Jorge, o transpor'

te coletivo, comparatí
vamente à outros seto
res, não é caro, e argu
mente que se cobrando
um custo real. se conse-.

guirá manter uma pres
tação de serviço" adequa"
da, realizar novos ínves

timentos. criar q aumen

tar a. frequência': de Ii
nhas , "Hoje, apesar de
tudo continuamos au

mentando as 'linhas 'e
não existe a pretensão de

.supnrmr algumas delas,
podendo' contudo, ocor-

rer a racionalização Sé
se persistir a sitüãção" ',:
CRITICAS, "'

:':"

DEMAGóGICAS . , "
.'

Como admínístràdor de!
$lp'resa � transporte
coletivo. Jorge diz .' que
a maioria dos que edtl'<
cam não conhece, a r-ea;'-�
Iídade das empresas - �, e,
dos empresádos, �Q uns

demagogos. Atão', e �_.
teressados -apenas,,' ne:
questão ,politica da. coisa ::'

e o que' poSte �er '

'

,Wâ"
benefício ilUcial· :tra.ns�

,

,

íorma-se em prejuízo fi..
,

nal". A nível municipal
revela que existe boa in-

,

tenção por parte da . m.u<- '

nícípalídade, "que reco'
nhece o nosso esíorço
e as nossas díüeuldedes","
finàlizou.

..

.�:::";

A Microrreg.ão do Vale do Itapocu já' tem défi·
nido o calendário de reuniões elaborado pelo Gabin�",
te de Planelamento do Governo do Estado, dos Semi--"
nár ias Mun�ip�is Permanentes a sel;em �esenYoP,
vidas durante o' mês de maio, quando serão, aponta'
das as prioridades de cada unidade municipal. Em
Barra Velha, día 9 de maio, às 14h; na Colônia de
Pescadores; Guàramlrlm, día 10. às 14h, na ACIAG::
Massaranduba, às 14h do doia H, .na Câmara de Ve"
readores: em Schróeder será dia 16 de maio, às 14�,
na Cêmara: no día 18, será a vez de Jari,lguá do' SUl1

às8h30, no auditório do sesí e, dia 23' de maío em

Corupâ às 14h, no salão Atíradores;

O Seminário Regional acontecerá possivellment�
na cidade de Joínvílle. Em maío também. dia 6, '8
Associação dos �unicípios do Vale do Itapocu reúne-se
ordinariamente ein Corupá.

' . '

UDO: CAI iCM SO'BRE VENDAS ft!.. PRAZO'
O empresärío Jaraguaerrse Udo Wagner, presíden

te da Federação dos Diretores Lojistas' de Santa Ca"
terína, comentou na Associação, Comercial e Indus"
trial o sucesso da 22a. Convenção Estadual do Co

mércio Lojistas, realizada em Chapecó, destacando ·a

partícípação de coníerencístes de renome e a assíria
tura de decreto: pelo governador Pedro Ivo, altaran
do a regulamen.tação do ICM. dilatando o prazo de

entrega de cópia do livro de registros. que passa
.agora do dia 10� de cada mês, para ó último 'dia útil

que anteceder 9 :dia 1's. r�lativamente ao mês anterior,
,

e, suspendeu at� o final do ano a vigência da Lei

que dispõe sob�e o ICM incidente sobre os acréci
mos nas vendas ?prazo.

,

e naMóveis

MILLOII
MÓY-EJS

'l'urlo
�'. ;

tãbr'ieaP"cço
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Edi:tal 16.045 de ,19.04.88
. ANIVQ�,I���'.· ,�., :,- É�ped1tt)�;;ro$é 'de' 'Sºuza:e ,P.r,lcl,amas ·de',CaSalße,ntls
Nem

.

Ua�� '_hrij�: ' 3(f éIarice Maria Gö�
,

-f';: Sr. ;'&n:los: .Borehers. -Sr. Ele, brasileiro, solteiro,

Nilo Wrindade," .'Marga- operário, natural de Ma

'reth Bayer; em' União 'da riápolis, São Paulo, domi-

Vítöría. .

.: .
� ciliado e residente na

Dia ,t'o ,de '.Maio Rua Bolívía. 187, nesta

": 'Sb,' Bertoldo Baumann, cidade, filhó' de José,

Sr,;. Willy �orath, ,'Sra· Nelson de Souza e Maria

'Maria' .'Elizabete '�reira" Severina de Souza - E

RiCardo,'Olívio Schiochet Ia, brasileíra, solteira,

(JoinvHle), ..HiláIib Alíon- costureira, natural de Co

S'O'.:Gne:ipel, :Wibna::·ßlaI'!k.,
-

rupá, neste Estado, do

D.� Hilda:.'Baumann; -Gil- mlcllíada ie residente na

serto "Lui��,Klei� :"·sr :.jte- Rua Bolívia, 187, nesta

,no';: Bau,er·,;·: .s.t:ti:: : ....��yi� Cidade. filha de'Alberto

Moretti:Eck-e;n.bérg�r, ..

em Götz e Olinda Götz<-

Cúritiba.",
'

'

Editál '16.046 de '19.04.88

Dla.,02'·de-malo Luiz Carlos Vieira e Cla-.

Sr d.,
.

,Cláuciio Arildo risse Deretti

Stulzer (Londrin�); I). Ele,' brasileiro, solteiro,

LucHa Bmmendoerfer. An- 'motorista. natural de Re

gélica . Murara,' Sra .

'.'
E- nascença, . Paraná, domi

vanír Nícoluzzí. Sr. Nél- ciliado e residente na

sen- .}i:r�utzfeld, Sr , ,Ra- Rua' João Januário Ayro'
miro Schmitz.' 'Sra. 'Ma- so;' 1.189, nesta 'cidade,
ria Reiser Scheuer, 'E:r- filho de Bertoldo Vieira

naní. 'José Voltolíni,
.

Sra. e Diamantina Martins -

Dóra -Beatríz
'

S. Krause. 'E:Úi,' brasileira, scltetra,
Fl'anci:ela Alvina .Leítem- balconista, natural de

pergher, ,Sairdra Deníze t:uís Alves, n�ste Estado,

Rove. .ríomícílíada e residente

DIa '03, de maio' na' Rua João Januário

_

Sr ...MarÜnlro Rengel, Ayroso, 1.189, nesta . ci

Sta. MatildeHorst, Sr .. " dade, filha de Antonio
'1osé ....Otávio' Tomelim, Leonardo Deretti e Ame
'Sra. babel Schneider, em" IíaBard Derettí -

·
Blunténau; Sr: Erwin ' .. Edital 16.047 de 19.04.88

Uppinski',: 'S:r:a., K�tia Odair José Bréssimi e
· Hfnsching :Bauer,".em Cu- Marilebe Maria MineI

rítiba;, Sr.: 'Renato Benet-, Ele, brasileiro, solteiro,
ta, .Waidi Meier; ,; Fran" operário, natural de Ja-

ciene, filha rIto (Erica) raguá do Sul, domicilia"

Fagun<les.. .

. do e .residente em Nereu

Dia ·04·de màlo.' Ramos, neste distrito, fi-
.

" Srta.,' lsolete Mais, ",Sra.' lho' de Bernardino Bres'

Ruth Ribeiro, Sra. Cris--··' $ani e Odete Tissi Bres

tiQ_a "Zanghelini, Sra. AI-.' 'sani - Ela, brasileira,
da. Soares, 'Sr., I<alr -:rte' "'saiteira,' operária, natu'

d�ripo Zibell" eIl) Pome�., ,ral �e. Jaraguá do Sul,
fade; ,�.Gilberto.· Brauns,.' dorrüciliada' e residente

�urger, � Ct.uitib'�; ·eIl). Nereu Ramos, neste
Maurící!), Fernando Pel' distrito, filha de Dante

xer, . qilSon 'Fábio. Fodi. MineI e Josepha Filipp
· Sra. Armeia Piep.e.r. Minel'-'-
Schmitz.

. ,

Edital 16.048 de 19.04,88
.. Dla 05· de maio

.

Edemlr Jones Schlochet e

" �rta�' Elis&,ngela Mais. Roseli Kretzschmer
Sr.'

. Héins Marquardt, Ele, brÇl.sileiro, sorteiro,
St�..

"

l\{ä,rlise Sehmitz industriário, natural de

.Ma�tár,.):;r-� WÜmär Vic� Jamguá do Sul, dómici
tqr ,-yiéigiltZ, Sra" lJrsu- . liado e résid�nte na Rua
la K; 'Duwe, Sra.' Ölívia .' Mara_jó, 120 em. Ilha da

. Schiochet, Sr. Rolando' ,Figuei'ra, nesta 'Cidade,
Jahnke, Sr. Vicente Cat- filho de Edi Schiochet e

toni, Sr. Vilmar Pavanel- Joana Plebani Schiochet
lo, Sra., Elsa qeprg!,' Sr. ��" --:- Ela� ,brasileira, soltei'
Geraldo Karsfên,'" Oe IIse'>'" ra, iildlislriária, natural

Trapp, Carla. Spézia,. E
liseu Jairo Schmitt, Pao,·
·la Elena Pradi, em .•

· ,lta-
jaí. :.�
Dia 06 de maio

·

Sra. Hlil� .i::ili!�t oM.ah,
er, Sr. Gerôninro

__

'TrEmtF';
ni, Sr. Nélsón ,SHhgfi'erh

PÁGINA' 04

Aracy Moral -
Edital 16:056 de 20.04.88
Jair Paulo Lennert e !E�
zonete Ribeiro Fortuna

Ele,' brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia

do e residente na Gari: ..
ramírtm, rieste Estado, baldí. .nests distrito, filho
domiciliado e residente
em Vila' Rau, neste dís-.

de Paulo Lennert . e AI

dina Jäger Lennert
tti,to, filho d� Manoel Ela, brasileira, solteira.
Corrêa e Editt Pacífico costureira, 'natural de
Rodriguez Corrêa - Ela; Ponte Alta, neste Estado,
brasileira. solteira,

.

ope' domiciliada e residente
rária, natural de Jaraguá em Garibaldi. neste dís
do Sul, domiciliada e re- trito, filha de José Ki
sidente na Rua João Car- Iian Fortuna e Evandina
los Stein em Jaraguá- Ribeiro �

Esquerdo, neste distrito, Edital 16,051 de 20.04.88
filha de Cesário T'ecila J(ur!andir José Leskowícz
e Aparecida Uller Teci- e Nilda Bachmann
la -

Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 16.053 de 20.04.88 índustriârlo: natural de
Irío FisjCher e Rosane Jaraguá do Sul, domici-

.

Im18 Köpp' Iiado e residents em Ja-
.Ele, brasileiro, solteiro, raguá 84, neste ,distrito,
operário. natural de Ja" filho de Silvino Lesko

raguá do Sul, domicilia- wicz .

e Maria Fodi Les-
do e residente na .Rua kowicz - Ela, brasileira,

.

Bertha Weege, 53. nesta solteira, balconista, na·

cidade, filho de Conrado tural de Jaraguá dó Sul,
Fischer e Asta Fischer - domiciliada é residente
:Ela, brasileira, solteira, na Rua José Emmendoer·

operária, natural de Jo-' fer. 754, nesta cidade,
raguá do' Sul, domícilía- filha de Helmuth Bach'
da e residente no Rio mann e Elfi Dallmann
Cêrró I, neste distrito, Bachmann -

filha de Alfredo Köpp e E'dital 16.058 de 20.04�88
Frida Kopsch Köpp �

'. Cópia recebida do Cartó
Edital 16.054 de 20.04.88 rici de Massaranduba,
Valdir Marcelino e .lea- neste Estado.

. ne Marcia Schiochet Benv:indo Berri "e Darcy
Ele, brasileiro, solteiro, Maria Michalak
eletrotécnico, natural de Ele, brasileiro, solteiro,
Criciúma, neste Estado, encarregaçlo, riatural de
domiciHado e residente Massaranduba, neste Es'

na Rua Guilherme Wee· tado, domiciliado e resi

ge, 72,' apt,Q 101, nesta dente em Massaranduba,
cidade, filho de Joaquim neste· Estado, filho de
Hildebrando Manoel Mar· .Mario Berri e Irma Ba'

celino e Rosa Souza Mar' natti. Berri >- Ela, bra

celino - Ela, brasileira,. si:leira, solteira, comer·

solteira,' auxiliar .de. es- ciária, natural de Massa'
critório, natural de Jara' randuba.· neste Estado,'
guá do Sul, domiciliada. domiciliada e' . residente

Jorge dos Santos e Iria e residente em Ribeirão nesta ,cidade, filha .de
Mokwa Grande do Norte, neste Antonio Michalak e Ma
Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filha de José ria Mader -

operário, natural de Ro' Schiochet e Edite Maria Edital 16.059 de 21.04.88
deio, .neste Estado, domi- 'Schiochet - Sérgio Höbbel e Mal"Ui
ciliado e residente. em Edital 16,055 de 20.04.88 Márcia Gre,ft
Vila Rau, neste distrito, . Volney Paulo Zonta e Ele,. brasileiro, solteiro,

. filho de Altino dos Sah' Angelica Moral Piazera tratorista, natural de
tos é Paulina Giboski -

Ele, brasileiro, solteiro, Jaráguá do Sul. domici'
Ela, brasileira; solteira;, comerciante, natural de liado e' residente na Rua
do lar, natural de Coru- Jaraguá do Sul, • domici- . Tomai Francisca de
pá, neste Estado,' domi' liado e residente na Rua. Goes, 513, nesta cidade,.
ciliada e residente em Luiz Kienen, 241, nesta filho de Walter Höbbel
Pedra. de Amolar em Co- cidade, filho de Valmar. e Theresinha Junkes
rupá, neste ,Estado', filha lonta. e Arnolda Buzzi Höbbel - Ela, 'brasileira,
de Andreas Mokwa e Zonta - Ela, brasileira, solteira, operária,. natural
Tecla Mokwa - solteira, 'bancária, natu, de· Luís Alves; neste Es'
Edital 16.052 de 20,04.88 ral de São Paulo - Ca- tado domiciliada e resi-
Célio Luiz Corrêa é' Nei- pitaI.' domiciliada e resi' dent� n� Rua Toma�
de Tecila dente na Rua Rio. Bran- Francisco de Goes, 513.

. Ele, brasileiro, so�teh;Q,., co, 77, nesta cidade, H,
operário, natural crê Gua-' lha de Nira,lcy Piazera e

Isolde Wackerhagen, Sr.
Erwino Liermann (Jlle);

..

Kal"Olina. filha Hans (Ma
,

ria· da Ymária) Burow,
A.ngela Baratta de Araú'
ja, Sra. MarlY Baumer,
Márcio Schubert, em

Fpolis.

�-------------
,-_

Conclui na Página 5

MARGOT ADELIA GRUBBA LBIL\fANN; Oficial do R�
gístro CiVil do 1C} Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. &
tado, de Santa CatariDá. :Brasil. faz sabe): que compareceram em

Cartório exibindo es documentos exiJtidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar. OI se.ruiD":
.

','
.'

O e 5 p a c h a n tel Ú ,c i o
ENTREGUE OS DOCUMENTOS,DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE o MEIROR
EM ATENDIMENTO. ,..

.

. .

FUNCIONA JUNTÔ A AUTO'
.. EEiCO�A JARAGUA�'AV. GID'ÚLIOVARGAS, 26 - FONES; 72-1261

AGORA TAMBEM EM ,FRENTE ,AO FORUM.
------�--------�----------�------------�-----

de Guaramirim, neste Es-
.

tado, domiciliada' e resi

dente . na Rua Marajô,
120, nesta cidade, em

Ilha da Figueira, filha
de Afonso Kretzschmer

e Laura Kreiss Kretzsch-
mer -

Edital 16.04,9 de 19.04.88
José Schimanski e Laurt

cia Schwarz
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Be

nedito Novo, neste Esta

do, domíciliado e resi

dente em Jaraguá-Bsquer
do, neste distrito, filho

de
.

Pedro Schimanski e

Maria Schimanski - Ela,
brasileira, solteira,' ope
rária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada
e

.

residente em Rio da

Luz III, rieste distrito,
filha de Heriberto e

Schwarz e Laurite Arndt

Sjthwarz -

Edital 16,050 de 19.04.88
Rudibert Winter e Leo

nor Maria do Amparo
Uber
Ele, brasileiro, solteiro,'
motorista, natural' de Ja"

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Ribei"
rJão Grande· 'do NOllte,
neste distrito, filho de

Edmundo· Evaldo Winter
e WaU Kamin Winter -

Ela, 'brasileira,
.

solteira,
. do lar, naturàl de Jara

guá do Sul, domiciliada
e residente na Rua He:r:i."

rique Demathe, 242, nes':

ta cidade, filha de Emí

lio Uber e Tecla Ri

chard Uber -

Edital 16.051 de 20.04.88
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proClamas de Casamento

conclusão

PÁGINÃ,05

Malwee dia' ao Proieto do CídiUI de Obras é reencam'ißha�o à Câlara
S,esi o presidente Ortval

Vegini, da Câmara de ,Heia militar para auxílio

Vereadores, convocou na- à Campanha de TrânsH0

segunde-feira; Os edis e, o novo 'Çódigo de 0-
Luiz Zonta e, Heins Bar- bras, devolvido ao Legis
tel (PDS),' José Gilberto latívo com algumas mo

Menel (sem partido), Ma-: diíicações, notadamente

ríno Lenzi e .Atayde Ma .no que sé refere ao sís-

chado (PMOB), pata a- terna de proteção e pre- '-

companharem, junto com .venção centre incêndio
o próprio e técnicos do"

Tribunal de Contas, as

obras do governo muni

cípal. na, auditoria roti-.
neíra que a" Corte reali
za. A verifícação InICI-,

ou se na manhã de ter>
ça-feira. Na mesma ses

são, deram entrada' 'pro'
jetos-de-lei do Executivo
propondo abertura de
crédito especial de Cz$

,

nesta cidade, filha de
úndolfo José Greft e Al

sira dos Santos Greft -

�(;lital /16.060 de 21.04.88 - Numa -Inícíatíva de

Cópia recebida do Caro grende repercussão so

tório de Schroeder, nes- cial-comunítáná. _ partida,
te Estado.' do díretor-superíntenden..

'

Martinho Trombelli e ,

te vVandex: Weege, as

M�rcia Isabel 'Thpassé Mçílhas Malwee doaram
- Eie,' brasileiro. 'solteiro, uma área de 10.OOQ m2,
técnico agrícola, natural para 'o Sesí construir um

d� Mírador - Presidente centro social e políespor
Getúlio, neste Estado, ,tivo em Pomerode , Na

demiciliado' e residente quele município a Màl-,
na Rua Ernesto Emílio wee 'mantem a' sua Fá·

Horst, 141, nesta cidade, brica:l há 12 anos.
.

filho de Luiz Trornbellí- e A
.
obra será erguida

örélia Trombelli - Ela, na região de
c

Testo Rega
brasileira; solteira, pro' e o piício do projeto es-.

íessore, natural da Gua- tá previsto para breve,
ramirim, neste Estado. haja vista que já, se en- ,

domicíheda e resídente centra em' concordân-.
na Rua Marechal Cáste- cía.

lo Branco, 2. :>28, nesta

�:;::�é f�h:le��o;:���:� ,�lule"la. a frequêlc�a à Bibli,oteca
.bin 'I'epassá -

A Bl'bl;oteca' Pública 'A f' alíd d
..

I"
'

lfl 1 a e prmCIpa ','

�QHal 113.061 de -22.04.88 Municipal' "Rui Barbosa" do Clube é atrair J'ovens
Vílmsr Selonke e Ilsa
,\ vem experimentende um e crianças à biblioteca"

�prchardt '

, aumento considerável de para a realização de en-
lille, brasileiro, solteiro,'

empréstimos e consultas, centros de leitura" tea-
operario, natural 'de, elevando, �cons'equente- t f t h' mhos.:
Massarandube, rieste Es' " ,ro, an oe e, cursm s,

tado domiciliado e resí- mente, a prática- da lei- troca de selos, figurinhas
, , tura., Nb mês de março e outras atívidades . Os

�i���:J�h::�i . ��v:r;; c���ti�:::; ��:tr�.";;f4 à!, q��h��. .,
Selonke e Selli 'Selon:' 32 novos associados, o ras, na própria bíbliote-

ke - Ela, brasileira, sol- que sorna, atualmente, a c,a.

teira, balconista; natuI'al � .750 inscrições. Ern a'

de Jaraguá do Su'!', do�i, bril, tanto consultas

cHiada, e residente na quanto empréstimos ex-

Rua Angelo -RubinÇ-12," "pe.r-iment&m...uma 'escala- '�As fortes' chuvas
nesta cl;dad'e fl'lha de crescente, cujo interesse t� I 'd'

"

�

.que em .cal o, têm tra'

H' h t 'B' 'h dt -tem entusiaßmado a bi- < , ",

er er o orc ar e
bl" t' O··· N' n"s zldo, tambem, mUlta lrn-

Ic ld B' c'ker Bor 10 :eca u:ce u oe , '",
de a e

-,

'r f" Clube
. taçao a mora oras e pro-

c)1ardt � �tle, ,e,a IVO� dO ,
" _' 'prietários de imÓveis da_

Edital 16.062, de 25.04,88 '.J:.nfantoJuveml . a Blbho "E' d'
'. "',

J _

1.r6
.

integ'rantés rua,' :xpe lClOnano oao

Çelso Valério Walz e teca, COJU . . Zapella, com .. a grande,.
Matilde paulina Rigel", até então; qUántidade dé barr� que
Jt;le, 'brasileirö; solteiro, desce ,pela Rug. dos Ma·
,',.

• 1 d M M"II' e' HI'lma MathiasoperarIa, nacu.ra e, as;', . u, er. ,

, ris.tas, . qUe dª Çlcesso ao

;,aranduba, neste ,E:stado, Müller"':", ,Juvenato ê as residênci�
, domicilíado e "residente Edital 16,064 de 26.04�88

_

<9,S 'daquela região. Urge,_'
na Rua Friedrich Wi_l-, Có'pia recebida dá Cap

que uina medida correti�
helm Sonnenhohl, 494, tório de' São Bento do

va seja tqmada, se nao
nesta ,cidade, filho, de - Sul,' neste Estado.'

o' calçamento daquela
tauro Walz e' Edeltraut Osmar Silveira e Vitalina

via, pelo menos a im'
Leu .wálz - Ela;, brasilei" Gauzicki plantaç.ã.o' de ttibu1él<ç.ão
)'a lt' 'd l'ar natu E' ','e,1 'b'ra' 'silei,i,o" solteiro"
, , I;€) erra, o '

"

-

"

e boc,as·de�lobo para es�
aI.:l Tt " Ara e"crl'tllr_árl'o, natural de '

r, ",e - apocu ,- '- coar as águas, evitando.'
,({lIaTi; neste' Estado"

,
do: I'ho�a" 'neste

' Estado.
t' t

d
'

" �l" d
' , "dente consequen emen e, a e-

miciJiada e residen�e em €:mlcl la o, e reSI ,_

d t
.-

Lagoa dó Itaun em ,Ara na Rua Joinvil1e, Ilesta. ro_sao. e at __:es �U1�a? do

quarl, neste Estad@,'
"

fí� cidade. 'filho de J'oãö An- '. rev�sÁmen o prl.ma�o·i
lha, de ,Artur Rigel é A· tonio

"

.,

S�lvei,ra e Alvina' e�tá a sár��u::. 'fU!�:_
l11:anda Bocl)maÍm

-

�'
"

Borges SllvelTa' - Ela", - ,

Edital 16,063 de 25.04,88' brasileitã, solteira: do �"Delegª<=ia de Policia,
Aleir Gàdotti e Lidia'l\Íül- .lar, natural de 1tai6 - e patio Mde, manobras .,da

lpr
' .',. l' ne'ste Estado RFFSA., uJto emoora e·

r- ItalOpo IS, ,

,

'

i' t t IA"
,

E'e, brasileiro, solteiro" d'omicHiada e residente x sam, poses e. n,tpa·
operário' natural de Ja' na Rua Francisco Pauli, d�S. h; me�s:ii que _a ndu,'
raguá do Sul, domicilia- 527, ém 530 ,Bento do m n�ç o pu ca, nao a

do e residente na' Rua �lJl 'nes�e ',Estaqo, filha '

ares de sua graça.. A:s
Lu�z Sa.rti, 655, nes�a ci- de 'Fr�ncisco Gaúzicki e, autoridades mU�lcipals"

<ilade. íilho de Alceste FranCisca Gauzi.cb ...
' pl'ec1sam pbservar o de-

Ci1douí e de Elsa Florià- E para 4ue cbegue ao talhe e priorizar a Hu"

,hi, Gadotti - �la, �brasi- " conheclmeJi:l0 de" todo�. inJIi��� cOl�siderando
' Ô'

I,�ira,", solteira, lavradora, mandei pa�a'r' o
. presente' local ser de segurança e'

I d abdg'ar' impo,rtantes ór·
r,tptural de Jaraguá do Sul, ,Edital, que 'será _pub Ica '1.
dpmiciliada' e ,resident� [>('la -Imprensá..ern Cartó- gi'õs estáduais, munici-

; em Nereu Ramos, neste ...."0. onde será afixado 'du· Pals . .e da Iniciativa pri-

�is�rito, filha de Benno rante 15 di... vada. ((>lho Vivo).

,

'Pela cidade

50 mil ao Pelotão da Po' com a rlia Erwino Mene
gottL José Gilberto Me
nel ,(-omentou que foi
um equivoco da admi

nistração municipal a

descentralização da en

trega des carnês do IPTtJ,
pelos contratempos e re'

clamações havidas, prin
cipalmente de proprietá
rios de imóveis em vá,
rias ,regiões' do munící
pio. Hoje, segundo: Almí
ro Farias, que saiu em',

, deíesá do Executivo. to

dos os carnês foram re-.

colhidos e .estão
,

sendo '

entregues na Prefeitura
tendo havido, também,
prorrogacão ,no .vencí-
mento da' 'parcela.

os. '

o vereador Luiz. Al
berto Oechsler propôs, a
pavímentaçã-, à', rua 00-

míngos Rosa (Subida do
Morro da- Boa Vista) e

Almiro Farias, a tubula-
, ção para a rua João Ber-
.. tolí e abrigo de ônibus
no entroneamento' desta' ,

A PEDIDO: ,

lol.a ",:de, Esclarecime,oi,Q , ..

o Capitão Píske, êin sua coluna neste trá�
dicional semanário de" nossa cidade, ao relerír
no último número ao almoço, e�' que nos con-

'

Iraternízávamos com os Pracinhas da FEB, 'la- "

mentavelrnente distorceu nossos" comentários, .", �.
em que antecipávamos 'a esmagadora vítöna

'

do candidato do pMOB, Ivo'Konen, nas próxi
mas, eleições para a Prefeitura Municipal.'

Admitíamos, isto' sim, o profundo dasgas-
-

,te que nosso partido está sofrendo a nível .na-
"

cíonal, devido a crise em -que se debate o Pais

e ao -âncômodo compromeÚmento,' politico : que
tem o' ,PMDB com o desgastado gÇ>verno

.,

da

chamada �'N9Vd RepÚbJica". ,

Mas, 'comentáyamos então,' isto não, afe
ta as proximas e1eiçõE!!i municipais em Ja:ragu� "

do Sul. Não afetá: porque a excelente perfor'
,in�.nce

'

�a "âdministraçã,ó do Prefeito Durval

Vasel"s\lpera. toda,s as' expectativas de JUudan

,ças e ,de, realizajções
. qtú� (, 'povo jaraguaense

tinha" qUàndo o elegeu em 1982. '

"
'

, E, .Sé {) povo 'd� Jaràguá do Sul está tão

satisfeito çom- a dinâmiCa adnünistração, do'

preféito VaseÍJ este mesmo povo sabe que -a

'canâidatura do companheiro Ivo KonelL se "i�

dentiJiCa, ,plenamente com a continuidade e a

'expánsã,o' cfe'sta exteÍ-ente administração,
. da

qual eÜ�, Kou.eIl, é, parte das mais destacadas.
(Deputado Ademar Dv.we)

'. ,

j
r

,',

D.rtopedia e' Traumatolo'gia
----�----------=----------

DR. MARCOS F. SUBTIL
"

SJrgências .:_ consultas _ ortopedia infan_'

ttl e."adulto. Membro titular da Soe. Brasilei.

ra' ele Ortopedia e ·Traumatologia.
.,

Av. Mareçhal O�ödoro 1.572 Fone '72.2218

Oro. Cont."I C,Qmerciat"S/C Lida.
C'ORRE10 UD r'ovo,
Y"IG>

Rua Cel:Pr9.CóPiO Cöpie$ 290- Fone 72 • 009:1
, ..

: Jaraguá ,do 'Sul -. SC
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'
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, f'

Companhíe fechada CGC MF 84.436.583/0001-98 "

.

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 930 r+- Jaragué d(\l:Sul . Sç
RELATÓRIO DA ApMINISTRAÇÃO - Senha res Acionistas ,- Temos a satisIIftr;ão de apresen
tar e submeter à apreciação de V.· Sas. as de monstrações financeiras de nossa empresa, refe
rente' ao exercício social encerrado em 31' de . dezembro de 1987., Estamos ao 'inteiro dispor
pará quaisquer êsc:tar�cimentos., " Jaraguá : do Sul (SQ)r!·em.:)5 .de [aneíro de'-198?.: A DI-.
RETORIA,

.

.

" ,f,
, ,

,.8··..,·L A, N ç O 'P � �llf,I M O'N"! AJo'
A T I V O

I

I
,

a) A�lVO CIRCULANTE ., '

Bens numerários, Depósitos Ban
eáríos à vísta. e· Aplicações, de.
Liquid�z Imediata ,

,

Estoques (Nota,,11 :,
.

Créditos ... ':""'·.i . .'�. ::�,,,,,,�., .• "''''''''''.i.,
- Contas a Receber de Clientes.
,(-) Provisão p/Devedores Du"
vídosos (Neta 2) .....'.' , .. ;

(-) Valores Descontados :-'

Outros Crédítös ; .. ,.

J») Ativo. Realizável··a longo prazo
'Qepósitos e Cauções, Incentivos
fiscais

.

a
'

Aplicar, 'Empréstimo E-'
• letJ;�brás. e Outros Crédítos . .. ::

c) ATIVO PERMANENTE
'

�, 1 : Investimentos ',
'

..

c. 2. Ativ() Imobilizado •....•..

, , Vaiar Corrigido' ..... '

......

(-LDeprec; - Acumulada (Nota 2))
TOTAL DO ATlVO;

,

-:

Período dé
01,01:/31.1-2 .

.

1.987
CZ$

33.439.407;,91'

8.617.625,95
12.276.687.74
,1;2.485.094,22-
8.515.25:1,69

, (255.000,00)
(44.527,00)

'4.269.369,53
550.947,60

550.947,60
13.148.111,34

2.230;29
<' 1'3.146.481,05'
20,255;403,10

(7.108.922,,0$)
47.139,066,85

Período 'de
.

0'1.Öt'/3LI2
1.989
CZ$

7.011.558,.37

,1.503.779,01
}.311.341! �)1,
2.256.434,15
1.756.271,58

(45.900,00)
(76.000,00)
.621.163,11
101.82917

101.829;17
2.684.845',25

509;56
2.684.335,69
4.114.632,69
(1.490.297 00)
9.864.232,19

P ,A ssr . .v O .

,.
�

'.
-Pertodo de'

.
01.01./31.12"

1.987
,

CZ$
9.651.901.89
2.383.87�!41
2.24.7.336,16
2.561.369,<:>�
2.459.332,32

. 37.487.1:64,�6
7.500.000,00

25.588.988,57 .

1.069.291,94
3.328.878,45

.'

Período de
OU;)1/31.12,

1.986
. 'CZfI!

2.124.779,79
325.1350,98-
471.672,38
549.601,00

.
171.655,43

7.739.453,00
2;385.000,00 .

1.854.039,59
245.817,56' .

3.254;.595,85

47.139.066,85 9.864.232,79

NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações fi nanceíras toram' eleboradas segundo as .normas

legais. Nota 1 - Os estoques' foram avaliados ao. custo de aquíslção, inferiores aos preços
de me:rcado na. data do balanço patrimonial. Nota 2 :-....:, A "Provísão para Devedores Duvi
dosos" e as "Deprecíações sobre o. Ativo Imo brlizado" foram calculadas com' observância dos

,limites estabelecidos pela legíslaeão do
-

Impos to de Renda. Nota 3 � 'O, Capital Social, em

�l;i2.R'?, constituí-se de 4.500,000 ações ordíná nas � 3.,000.0'00 de ações preferenciais, todas
no, valer nominal de Cz$ 1,00 por, cada ação.

D.EMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 00 EXERClCIQ
Período de '

01.01./3í.12
1.987
CZ$

113.036.893.38
(19.228.889,95)
93;808.003,43
(63.413.668,95)
30.394.334,48
(6.012.411,52)

.24.381.862,96
53.969;61

(410;059,11)
(16.558.225,68)
7.407.547,84
(2.561.360,00)
4.846.181,84

0.65

Período de
01.01/31'.12·

1.986
CZ$

,39.396.386,88 Saldo no Início do Exercicio ' .....

(6.042.614,41)' Destinaçãu Durante o Exercício:
33;353.172,41 Aumento, de Capitel ; .

-

(25.428.046,61) ". Lucro do Exercício
,

.

7.925.725,80 Destinação. Propostes à AGO:
(4.547.814,34)' Reserva Legal ' .' .. �.' 242.309,39
3.317.911,46 Dlvídendos/Cratíííõaçõea

"

. . . . . . .. 1.215.000,00
13.413,09 Saldo à� Disposição da Assembléia . . 3.328.878,45

.

(14.31;",29) PEMONS:IRAÇOES DAS ORIGENS E APLlCAÇOES
(1.121.060,86) f. •

_ ',.�.... ", Período' de
1,715.890,40 ORIGENS ,DE: �ECURSOS:'

...

01.01./31.12.
(54,9.601,00) Lucrn, LIquido do exercícío (maís)

1 J66.289,40 be�lttia<;t'j,êk, . Contríbuicões pare
0,16 Reservas de Capital"e Diminuição do

.' Ativo Realizável 'a Longo Prazo ..

,
......"'------------�--'-----___,-------------�--. APLICAÇÖES DE fRECURSOS:

Dividendos/Gratificações, Acrés
.

cimo do- Ativo Permanente, Au-
menJo do Ativo Realizável a

Longo :fllrazo'
'

.

AUMENTö DO CAPITAL CIRCU-
. LA�TE. L1QtJI:DO .

Receita . Bruta das Vendas .......•

Deduções das Vendas' .,; � ... ' .. �.' . -

Receita Líquida das' Vendas "<

Custo dos Produtos Vendidos -

Lucro Bruto '

.• : -

Desp, e/Vendas e Gastos Gerais •

Lucro Operacional '. r ••••••• -

Receitas não Operacionais .

Despesas não Operacionais' .

Correição Monetária
,.

do Balanço . �

Lucro Líq. antes ijõ�úJ;!;,_; de Rendá ..

Provisão para o I. de Renda
.

Lucro Líquido do Ex�rcício .

Lucro por Ação '
..

(a) Waldeiner Rocha
Diretor-Presíderite
CPF 004,363. 219-04

((1) Mauro Koch'
Diretor-Administrativo
CPF 005. 720 . 209.53

(a) João Carlos Venturelli
,

técnico .

em Contabili dade ·(CRCSC';8. 998)
CPF 247. 151.669-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS . OU PRElJUIZOs ACUMULADOS
Período de Período çl.e
01.01./31.1-2

-

01.01/31.12
1.981 .

. 1.986
CZ$ . CZ$

3.2�4.595;85 1.441.408,82
997.712,1.0

2.439.120,92
1.166.289,40

'

ar PASSIVO· CIRCUL�NTE· ;.,. � ..

'Fornecedores' ,.' ....•. ," " ." " ' .

"

Impostos e"Taxas .

Provísão pera o Imposto de renda
Qli.trps CQJ,llph!)ln.�s�O$ l' .' ... " ,

b� PA'fRIMONló 'l.IQUIDO '. �'.
.

Capital Social (Nota ;") ,
.

Reservas de Cepítalv-: ; .

', Reservas de Lucros ' .

Lucros ou' Prejuízos Acumulados

.

(3.254.595,85).
. 4.846.187,84

36,641.337,01

'1'7.806.609,57

18;834.727,44
. ,36.641.�'37,Ol

"
"

'

TOTAL DÓ PASSIVO ..
,

.

, .

_ ."!

DE

58.314,47
292.500,00

3.254.595,85
RECURSOS
Periodo de

01.01/3LP

2.202.710,98

2.480.921,73

4.683.632,n ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

AUREA MULLER GRUBBA. 1abeUii e O�icial' de
Títulos da Comarca de.Jaraguã do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da Lei. etc-

.

Faz saber a todosquanto este edital virem
que se i'tcllélm neste Cart6rJo J!al� pJ(,testo os

títulos contra:

:SORRACHAalA E LAVAÇÃO SÃO qJ!RAl.DO
LTDA � Ruâ Itapocuzinhó, 2144 - NEsTA-
'CAL. LITORAL EDINALDO S. SILVAI- Rua

Domingos d� Nova, 98, - NESTA - CONDO°
MtNIO ' EnIF. BERGAMO � Rua Guilherme

Weege, 166 '__o_ NESTA - CONSTRuTORA E

INCORPORADORA BARNI LTDA - Rua BR
280 n.9 1440 - NESTA - GRANJA.JARAGUA
LTDA � Estrada Garibaldi,' s/n � NESTA -

·!NTERFAC:F,' ESCOLA DE COMPUTAÇÃO -

,

Rua Reinold.o 'Rau: 299'- NESTA ,7 tRMÃOS
ZEN 'S/A" Rua Guilherme, S�effen. QS -:

. NEST.A -:- IVO FAGUNDES .,- Rúa Schroeçler
: I fundos Bar Lombardi _:_ NESTA -' JOS'[� S�L
,- F�'rada Izabel '13. Figueira sln - CORUPA
-_ RENATO SPEZtA - Rio Molha. sln .:__ NES
TA"r- VALMOR GKANESlNI(.- Rua 324, 29

, � J . .3 \
.. -

',';' \.",
" ,

'_ NESTA. -

.
.

-()-()�_-O-O-:-
E, como os ditos devedores não foram' en· Algo estranl!o está sucedendo na eHv, Ti-

,<,ontrados ou se recusaram a ac�itar a devida
. nham uns trinta poÍiciais militares patrulhando o

Pedir a Santa Clara

intimação•. faz por 'intermédio do preset;lte ed.it�l '.
trânsito. De repente você pode contar. nos dedos de 'um. pedido de negó"

para que os mesmos compareçam neste Cartono
uma SÓ' mão os que continuam nas ruas, E i'lquela cios � dois, impm:si_

,

1 dI' a f'm '

, veis, 'Rezar 9 Ave.Ma ..na Rua Artur Mül.er, 7:8, no praZt), a �et.
_

1, campanha de conscientização, como é que ficou? I
'de, liquidar o seu débito. ou então dar, razao .por·

I
ria, mesmo ·sem fé, seu

f dEra prá sair em' março. Depois transferiram para, pedl'do' sera' atendl',do.' ; que 'llã<;>.o ia:l. sob-.a pena de serem. os. Ie en os b' 1 t" h d f t' d 'l
. .

, a ri, que es a c egan o ao 1m, e a e agora na a..
Rezar com' uma velaprotestados na .forma da Lei. etc. Se 1

IH/Jaraguá do Sul, 28 de abril de 1988.
;

..,'. pe o men�s os po�icia}s v�ltasser.n às mas,

l
acesa e. de�xar quei ..

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e Ondal de ,,',,}a,. sena" a�guma cOlsa,
..

POIS nmguem va� con�estar mar. Publicar no 9.9
'Protesto de Tltulos. '

'

'�,�" ele? flzer,am um. barn trabalho, Alguem res,pon' dia A.gradece. A.R.M.
� �---- ,*,�yel pode expUcar Iss01 �,y,.; "lr ij.";""O"-...,.,..__,.,.......-_._,;__

.

"",.�.�;. .�
'\-'.",',:� W'd�"':rv__:. ü:

';,' , ':' "� ::CRC�se <IOb'JnCt�OO1.õ:,bl
,Samt.. "...e'" e cODlibet.

,Imposto d� R�,d. '"
>

Relbtro 'de Mlero-E�pre••

Confira 4l' éficiênçia de nossos serviçol.
Rua Bario' do Rio Branco, 168 - Fone: 12:'0695

",
.- ......

ESCRlTORIO JURíDICO

José Ilbérto, Barbosa ..

'

lIexäldre. Dellauiuslill,' B_itlsa: ,.

-r'· .

A o, V O G }l DOS,
,

�ua' Joã?" Marcatto. nr., 13 _ 2° andar. Sala 204.

Fone 12.1869 _ ,Jaraguá do Sul'

S t e i 'n
FÁBRICA

'. ,DE ;�TEPATOS 'DE CIMENTO
---------

Tubos, fossas �éptlcas, caixas de, gorduru. cal
cxas 'de "aterramento; calhas, �laaques de, varal
reto, palanques d� varal tipo ''TI', palaDeJues de
'cerca, paléIDques curvos para alambrados" tubos

·par. poçode dlAmetros 80 e 100, Dlesas para 1aD-
,

.

chonetes, tanques de laur roupas, tubos dreDOI,
anéis paea Jàrdlm, blocos para 'm�r.08 e' 01l�tOl.�
'Verlttque a qualidade. de nossos produtos.'

Rua ,\Va-lter Marquardt n° 706 "- :F6n�, 14-1315 ,

!, (resídenctalj> Jaraguá do Sul.
� '_ ,

". ",_'_. -_-.-
_:....---_.

"

EDITAL

'JiJ o noss.o tripresidente virQu tetrapresidente,
pois lhe confenram com os di!;icursos laudatórios de
praxe a presidência da Comissão de Redaçi'!io Final
da Constituição' que está sendo pa,r:lda em Brasília

;
sem tirar nein por, num verdadeiro pado da mon:
'tanha. Só que o homem de repeilte "endureceu" o

jogo. Mandou um aviso aos navegantes do PalácÍl. I
do Congresso que daqui prá frente, constituinte f]u:: Ifaltar às sessões marcadas por ele, tetrapresidente,
vai ser punido no lugar onde brasileiro é mais sen- Isivel. Não. não é no

� bum-bum, mocinha, E no bol·
so. Quer dizer. o tetra vai descontar a falta do sa· Ilário milionário de deputados e serradores faltoso,s.

Como é minha senhora? Se' eu acredito nisro? (
Mas eu nãó disse que é prá alguém acredi�ar. djs'

'-----------

....-

ellras & Lagartas--------------------------������---=-,�'

.... ,

(Ferdlnando Piske)
, S nesta terrà barriga' verde o 'presente g v

.,

, o er-:,no abriu meís uma investigação, poís ,alg4ns zelosos
peemedebilj;tas do mesmo austero,' honesto e 'tTans:
parente governo, farejaram carniça. naquele, negócio
do 'troca-troca do Amin, Kleinübíng &', Cia. Aí um
certo '(:ontribuinte desabafo�.:. "Pô, mas o sr. Pedrolv,o Ioi eleito prä investigar erros, ou pseudo erros,

'

do Amin, ou para governar Santa Catarina!".' E
esclarece. a quem interessar possa" que qualquer se.
melhsnça .. do d�Sé;lba(o ,com 'a pubhctdad«: de' certa
cerveja- .é� .mera . ceíncídêncía.

�-o-
.

Vamps aderir ao movimento que vísa sensíbí-
l�z�, os constituintes pera que nas Disposições Tran'
sítörtas ,4él C9nstitui9ão incluam Um artigo que obrí
gue .O governo a erigir em tocaf nobre de Brasília,
ll� Monum�to e� homenagem aos funcionários pú
b.licos. Voces hao de concordar qUe nós, funcioná
nos" merec�!!l0_S, tal homenagem. 'Imaginem vocês
que abrindo mão dã URP por, dois'meses vâmos aca

bar, com o déficit público, principal causador da
inflal;:ão.. Merecemos Ou não merecemos? Mandem
'suas cartas de apoio aos exceientissi:�os. e . Ilustríssí-
mos constituintes... '.

��:.-o- *-

Esta é pro Schmöckel registrar. Aquele casal
começava o botar a tralha no carro para ir a praia
passar a Páscoa, quando na porta parou um táxi
e dele ��sFer�m 9.,., írmão do pqno da .casa, a, cu..

.nhada e quatro filhos,' qUe não viam a coisa de qua.
tro anos, Depois de abraços e beijos e algumas lá
gl'imas teimosas (qual é a mulher' que, não chora
num momento desses?) o vísítarite drsse pro mano:

-:- Espero. não estar incomodando. Na carta
pedí insistentemente que você me avisaSse se tí
nham algum outro programa para a Páscoa e aí a
gente deixava a, visita pera outro dia ... ,

'

- Manor desculpe, mas não recebi carta al
guma ... _

_

,
Então foram todos' prá praia e passaram umaFeliz Páscoa lá. mesmo com alguns apertos quantoa local para dormir.
Pois, s69 Schm?ckel, a tal carta chegou sema

na passada ii Jaraguâ, Fora postada dois meses an'
tes numa Cidade do norte paranaenSe e ganhara inú
,meros é, vistosôs carimbos, viajando pelo mundo .

Sabe de onde. inclusive? Dos Estados Unidos? A-
certou. em cheio ... Pode uma cois� dessas?,

.
..

A s.�c;retatiä do tr�,i1��
lho é:: QO Desenvolvímen
to Comunítârío divulgGl.i!
ria. última semana, da
dös

'

elaborados pelo
INPS e que registram �'"
091 acidentes de traba
lho no ano passado, em ..

Santa Catar��a, signifi�
cando que '1 pOr cento
dos trabalhadores qU�
atuam., _ no fuer.ci.do for
mal áê ·.�,tAAtl�:rn.P., -fQr�t.n
atingidös': . Dos casos ·te

gistrados, '4 P9r @�.
to' foram "âciqentef) '; do .

desempenho' da "(unÇão;
5,6 por cento no traje-
to entre a casa e o tra
balho e 0,4 por cento
por dcenças -::profiSSio·-

.

.'

naís. '

Nas regiões de �ta·
Jal e Chapecó . ocorreu
o' maior número de :�ca
sos '�� .doenças proüsslo-
nais.

.

se?

--�-------r-"-"-

, .rYelde�se
Casas pré-moldadiJs

, de madeIra. " Preço de
ocaslio�

, Tratar Fone
12 1344, com RelUlió.

-�",.�

..

_';:"
.\.-'

,

LESSMAN"'I :,: �.

DEsPACHANTE l'

II' 1.,8 r 1I:'â:�1��,
,Automóveis, motQIL:e
camínhões; com']in�.··
de plaça 2 deverão
efeluar o licenciamento
em inaio. Rua Walter
MaI:quardt 131. Sala 6,
px. Pont� do Natlattt.
Fone 72· i796;:

.---------�

DOCUM�TOS
EXTR�VIADOS

Fi'anc1scQ �Uhold, I
resjd�:g,!.� _, �Dl 'Jà_raguá
do Sul, extraviou 0$
documentos do seu yei
culo Vol.kswagen 1.500,
vermelho, Ano 74, PIa'
,cas JS 2738, chàssl BS
:vJ.546, Por tel reque
rido 2a. vIa, os cnlglnais
ficam sem eiel.to.

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

,.

PRECE A
SANTA CLARA,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Neste 19 de maio, .reíütamos com as palavras' do
Papa. A alegria na fé: "O trabalho.. com. eíeíto. faz
de vocês, antes de tudo, êolötlôradore's de Deus no

prosseguir a obra .de sue ·,c'rtôição. Levem avante .

.:.'..... com o suor da fronte,"sim,' mas sobretudo com o justo
orgulho de serem criados. à imagem do mesmo I)eus.
A e�perança. na redenção. ':O. trabalho ossocía vo

. ... cês mais estreitamente à redenção quê Cristo rea
lizou pela- cruz, quando os leva a aceitar tudo o

• :': . _, :::O':'.'_." que há de penosö,'·;dö ·cansa.ttvo; �Uilndo os leva a.
>j.I.�, �';'A-os -trabalhadores de todas as categorias .íuncíoneís iquavcum-c-.' .. !��: inda a unir seus sofrímentos aos sofrimentos do Sal.
""»terii ró;; seu 'labor com honestidade, criativldade e. perseverença;'. a:' nes-. i ::,C".::: v�dor, para �()!nPlet�if' 6 quê falta' à Paixão; de Crís-

:���::·.�:�m:�,gem:,,· ,. .... ;.

'

. . =:": "_i' J'"
.

to, em tevordê -seu' Corpo, qus é a Igrejo (Cll,24f".
•

.' .. , .• :. :'"' ."'. ' •• 1., .... , ..

'

.:::.. '; :',_ .. :;:',�. O:vil)c\ll�.cl� .�d.de�H�or .ísso, o trabalho o� leva,
.

':.'� ,.
·.0· '. ,. ".

\ ,... '. .., c: .. c. ··:·.ú .... L.. '.' :.c,.. -.... enfimj·;;a. seiltirem�se" sofídâtíos COm todos os'f "seu�
""';,Pr'efeitufa Municipal de J.a.,ra:guá .. ··.·.. ·.dó.··::·��!;,::�:·�.�::�-,

',
..

irmãos, .,E'1.e faz de vocês construtores da garnde
. I r

' ,\
.

"
.

. reÓ> feraílíe, mais ainda' de toda à Igreja, no vinculo
'. .. ..... , ... _ - '!. d4 cl\�i�a�e, porque cada um é. chamado a ajudar o

, '
.. ,...

':'. . .. outro (cí. Gl 6,2), na exígêncra sempre renovada.

d7 uma recíproca colaboração.s fia ajuda inteTpessoal
.
....

' . .'....,' ,.;-;:;-. p�a-qual nos .

homens somos necessários uns aos .

: :.,' .. :< "".�' 'j,. outros, sem excluir ning1!é�", ;:
_. "'_"_'''_'

I' .,

_0,5< Iratiâlhatlaresl .. ,'.-- �:.- �.-.
. .

i.

.

,-".
" \5.···;,:-' .. ;

.

�.
� .

:' .. ;. ... .' .

'.-,: :'::�Parahéns trabalhador!
.

� �:� . ��:. .". ,-
.

.� .. _ ." .... :J'

, .'l!?· .DE MAIO E -

O SEU DIA.'
..

- ..

, .. - .:.: .....:_ ..•.•.• J� _,' !....

PARE:,'DESCANSE, PENSE E AGRADEÇA: AO
. , f·

.. ,> SENHOR A SUA VIDA;' A SOA SAÚDE,' .).' .... t ...

,·1 f. " :.:
..

'. -; .: . A SUA FAMfLIA E, O SEU TRABALHO, .......:.::./..•
"

,
.. ;

...
.\01 !) ADMINISTR,AÇÄO DURVAL_ V.ÁSEt

.,

,j
' i , ' '. I HOJE:e DIA DE;: FICAR EM CASA.'

PORQUE HOJE :é O DIA DO TRABALHO.
" .

-, ,

.

',.:�. '.,;
\', -

'c--'".". .. ':::.

.

; ...< .
l. .: . �,;.'.:.

Afinal, ninguém é de 'Ierro.
E hoje é um dia muito especial.
�6r }�SO� a ENERGE deseja à todos

que deseja todos os dies:

JL i .. : , i •

)-

os trebalhadores ".

a��Hd .�
.'

;.: .."-" BOM�DJA. . �._ í..::.

, ,
í �-. ,.

'.".. I .. " , .

.
• '.�

I
.'"

'!.
.

,11.\

. -,,'. .. �.�.. . . '.

,._.I,':"' • .1..:,.

':«;

(nerge s.alt"r
. . .....ú .. ::... :··_.

�' ...

alimentos
. .

espec;uns .. i-

.. .J. .• :..-.'_ ,

� J ;;
.. ".", .. .. ,.010.

. 1 \ �, .. '
..

'
.-

,. ..' .-:'�;.: '. ._
.. ,.' ..

�

',,:

. Clntinuamos a oferecer trabalho.

'. .:

. '

.

:... :":. .�,.:)

1968 - 1988 - .20 ANOS
_�_�__�_-;"_�--.C.__.•_. '.�..

., '
: � :� ._'

-

Neste lOde Maio,
universalmente: dedi-" 1 I ,

cada ao trabalhador .,.. .'.�. "

, . ,

nossa mensagem· de""
': e.�tímúiö à suá luta em . "'.,

,-busca de melhores; ",!
\ dias. ' Do ' m'etal(trgieo::< ...

, .

ao trabalhador rural
do comérclarío ao 're:
presentante, do ser
vidor público àqueles
que buscam a sua
.subsistência COm o

compromisso de sem

pre estar ao seu, ladet,
para . a cpnquísta da

: . verdadeira paz social.
,:'AD13JAIR ESTEFANO BAL,SANELLI .,. uDFJAí88"

. .....,_.'.:

.!.� :
.. :: .,'_..

.'.�. I

.-:

.

'C_lIIi_{1 .. de ,; Vereadores . de
':''1 ---

. I. l
.

,
.

• :�, .' v -

..
-. '�,

\ /"Jaraguá ' do 'Sul
I \

"

.. !

N/'dat� em"; que comemora o Dia Muõ�
dial do. 'rrabalhó, desejamos 'transrrlitir" a 'todos

aq(l;el�s._ que com' � seu trabalho, es,rorço" ,,' e
.'

dedlc�@.o lutam para construir uma sociedade
.melh()r'i> I?lais justa e mais humana, q nossa

meI)�agem ;<i�. o�imismo e esperança.
. "

Sem :Ü'abalhe não há progresso, sem pto';
. gresso não há paz social.

; .{ .�.

TOdö o trabalho é digno. Juntos �amos
ccii}S�n.lir· 'tüna ci<liide IlÍelhor.

:::
...

.ORIVAL VEGINI
.,. .

. PRESIijENTE DA CÂMARA DE V.[READORE�,

DE JARAGyA DO SUL
.

'c .,,_
,". C\ . ;.i

:
':.'

'.

/.... ..':�.� :
.. t.::.:� .
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,.rngul :ao· Sul ;.... -semol (I� 3O!a1irU a 06/malolt988
.
.....,::i--- ._'"

- '-
...

Saiu �-acDrdo qU_I' reduz _I': jlr-II�I
, -

.0 diretor"presidente do

Grupo Weg, Eggon João

da Silva
.

e o presidente
diJ, Sindicato dos Traba

lhâdores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas

e--dö Material Elétrico
äe Jaraguá do Sul, Luís

Carlos B-usana, firmaram

ôlidalmente segunda-fei
r«, dia 25, Ö acordo 'para
a reduçêo da jornada' de
�t�balho de 48 para

' 44-

notas
.

semanais. antecí
�do a vigência" qúe se

'datá 'com a promulgação
d� nOva

. Cönsti�uição
Br�sileira. O documento
oeneficia 'somente os

'fuhcionários da - Weg de

Jataguá do, Sul.. não sen

do extensiva as empre
sas do Grupo situadas
em Guaramirim, Blume
nau, Penha e Flonanópo-
lís ,

,

O acordo expressa que
o mesmo passa a vigir a

partir de 1.0 de maio e

assegura qua caso as

deliberações . da Assem
bléia Nacional Constitu
inte venham a. ínviebili
zar a.' jornada de traba
lho de 44 horas ou mes

mo que tragam em seu

conteúdo situações maís
favoráveis à questão, as

partes partirão para uma

nova negociação. Este
acordo é inédito a nível
de Sarita Catarina.

S C vai cri,ar o Centro da Mlda
A Dalcelis partícípou

do (E:ncoliltIQ de EsuHs
mo realizado nos dias 23 '.

e 24 de abril em Pome
rode, cujo objetivo prin
dpal foi a fundação do

Centro Catarinense d<}
Mêda, que tem ,a finali
dade de promover estu
dtis e pesquisas dos di

versas tendências da
Iil@da naci�nal e Interna
€lonal., Bmpresáríos, es-.
iiltstas . e pessoas ligjlo.as'
à moda catarinense mar
caram presença, 'dentre
os quais o presidente do
Clube Gaúcho. de Moda,
Juarez Correia Borges,

.

lalorlePariqulal
HORARIOS DE MISSAS:
Sábado, dla 30, às 19h
na Matriz. São.Luiz Gon
zaga, S. Judas Tadeu e

São Francisco. Domingo
às 7, 9 e 19h na Ma
ttiz; 8h em São Judas
Tideu, SS· T'rindade e

N. Sra. do Rosário; 9h
� São Cristovão e 9h30
l!in Santo Estevão ,

Barão do Rio Branco', sala 4
FONE: 72.2607

Colaboradorl

esforço e ·Ira_balho.

q�e prouncíóu-se sobra à

importância do mesmo.'
No dia 28 de maio. em

Pomerode, um novo en

contro será realizado,
para o qual convida-se
as empreses do ramo,
conleceíonístas e- estilis
tas. para vlabilízar a Iun
dação do clube em Santa
Catarina.

TURISMO 'EM MARÇO
_' __ .__._---_._._,--

Durante o mês de mar

ço, de acordo com o Cen
tro de .Informecões Tu

rístícas. um total de ...

7.992 pessoas visitaram

Jaraguá do Sul. Vieram
4.691 turistas originários
de Santa Catarína.. 1 .625

-

do Paraná, 600 do Rio
de Janeiro, 561 de São
Paulo. e Sg2 do' Rio Gran
de do Sul. Dos turistas
estrangeiros. 6 são pro

. cedentes da Argentina e

6 (ia Espanha.

'.'

COIuto 00, ftSVCJ- , ---�
. ". , ..

'

..

" , J

.. � .0:..'

aolel, ,.J

;., .

f· .. ·..,

. emprestado, Mas homens
motivados por uma ilféia
são a base do êxito".

EggoR João da Silva

"Quando faltam
máquinas" você pode

comprá-Ias. Se não há

dinheiro, você toma ;1=;;;;==

autêntica, característica
principal dos produtqs
·WEG•.

Ola do Traballío, 19 de
Maio, Ola que os
colaboradores da WEG'
lembran com orgulho, .

por serem trabalhadores!

Valorizando o homem, a
WEG chegou ao atual

e�t6glo de
desenvolvimento·

tecno,!ógloo através da
força de tl'llbalho de seus

col»borlidores, Säe eies
que fazem a qualidade

dOOMfNIO-OA TECNOLOGIA

"", ' ......Wl.

... ,-'

., , .I f

JARAGUÁ. FABRIL S.A.

MENEGOm VElCULOS S.A .

..
O .

seu reVEmdedor. Volkswagen
A.v. Mal. Deodoro, 930

Telefone 72-0499
.

Jaragu.á do Sul
.

Parabéns' parc.eiro, você' é o responsável
pele nosso SU�SS8•.

·

311

;� :<ta ........... .iiiiiio.---.-
Rua Adélia Fischer! ��9
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'. Elclltro foi U1II
Edital de Convocação

A APAE ,. Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaraguá do Sul convoca os

associados para a Assembléia Ordonárra, a "rea
lizar-se no dia 09 de maio de 1988, às 17 horas
em sua sede, na rua José Emmendoerfer 328, pa
ra tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1), Aprovação das contas do exercício de 1987;
2). Eleição do Conselho Fiscal; 3)'. Outros .as

suntos de interesse social.
Na forma do art. 10 -dos :E'statutos .Sociaís,

na falta de quörum regular, realizar-se-á a as

sembléia meia hora após, com qualquer núme
ro de presentes ..

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
ExCEPCIONAIS DE JARAGUA DO sut

.sucesso
O 86Q :Encontro de Fi

latelistas e Numismatas
de Santa Catarina, reali
�o pela primeira vez

em Jaraguá dOjSul, contou
com a participação de

colecionadores ilustres
da cidade, da meíone dos-'

Clubes e Assocteíções do

Eiitado e, também, do Pa

r.ná, Rio. Grande do, Sul
e São Paulo.

Quem foi ao Baependí
domingo dia 24, teve a

oportunidade de . adqui
rir material (selos, cédu
las, moedas e outros) ra-
,ra suas coleções. Pode

também ver' de perto as

coleções palácios e Igre
jas da França, Aves da
América . do Sul

.
e Brasil

Comemorativos
.

1900 até

1916, além de conhecer
um pouco deste mundo
fantástico que é a filate
lia e a numísmátíca.

Rua João Marcatto nO 13, sala 305, Fone

Fone 12-2815 __ Edífícío Domingos Ch.odiní
Jaraguá dO _. Sul-SC.

Jaraguá do Sul, 26 dé âbrU de 1'988
Alvaro Ml!Dn • Presidente

- -- -_--- -

-

------.-,-

WaUer Luiz. Ribeiro
ADVOGADO

.

Clínica Veterinária'
. SCHWElTZER

DR. WALD'EMAR SCHWElTZER
..-

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações.
raio X, internamentos, boutíque.

Rua Jolnvllle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt]
Fone 1..::·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa 'Catarina

.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem SeDhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleçlo aprovéltando
as vantagem <lo preço e crediário Sueli

.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, rir. 1085
. F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

.

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

Jaraguà do Sul _ SC.

_'.-

,
Máquinas, ,mÓveis de a;ço, escrivaninhas, ventiIador�s, móveis estofados"

'

fitas, relógios de ponto e acessórios eD;l geral.
Rua Venâncio da Sllva Porto �C} �53 _ Fone n.t49Z

; PÁ(;INK-, to..
----...;.;....

o Qa'lItru ',::�, ;Meia .: Ciliêó"':
.n "RC JARAGeA .oo SUL HOMENAGEIA ;P9�1� (

O Rotary Club de Jaraguá dq Sul, numa de suas

últimas .reuoíões homenageou postumamente.o po
eta paulistano Rudolf , Hirschíeld,

.

)aJ'ec'ido 1).0
dia 16.04.88. O poeta teve destacada participa"
ção na "ímprensa local quando, entre outros trá
balnos de. grende valor, verteu para o alemão,
a letra do Hino à Jaraguá do S1J.l" de autoria do
rotariano Rudolfo .Huíenuessler. .em conseqüencía
do 'que o hino se t0InOU bilíngüe, podendo' ser
cantado tanto _ em português ;comq :em alemão.
Também produziu um boníto poema �'CORUPA -,

por -ocasíêo-da -íundação do Rotary Çlub de .Co
rupá. 'um verdadeiro .híno de amqr .; à antIga Han
s�HumbplctJ, ··

.
Os- qq\is ;Rotà�y: '. çiuh'�, ��i�iltHH

caram à família 'enlútada . das' homenagens la
mentando o' desaparecímente do. beletrista,
XXIX CONFERENCIA DISTRITAL '

Na 28a. Conferência de Blumeneu. foi escolhida
a cidade de Rio do Sul pare ser sede da 29a ...Con-
ferência Distrital, em 1989... ' � ..

'

.

CENTRO DE. DESENVOLVIMENTO ROTARIO
, 1:stá em vias de installl-ção, na cidade.de Balneá
I:i� de Camboríu; d' CENTRO" bE'.iDESENVQLVl
MENTO ROTARIü,. o '3<:' a ser instalado na co-

"r -", J"'.' •

.

.'_
_

. �.

munidade rotâría brasíleíra. que deverá ter gran,
de influência no desenvolvimento das àtividades
do 'clubes. que atuam no Distrito 465. )

ASSEMBLÉIA DISTRITÀL
Realizar, se-á no dia 28 de maio de 1988 'a Assem
bléia Distrital. este ano a ser realizada ria SAN
TUR' de Balneário de Camboriu.. Os 2' Rotary .

Club's Já estão trabalhando pãra o maior brilho'
do evento, a que deverão comparecer os presi •
dentese secretários, bem'como outros líderes 'en
trautes que o Conselho Diretor designar, para
receber instruções. , ; ..

'
'

. l Da Comissão Oistfitâl'· de 'Relações
Públicas

.

do D-465', Ano
' 1981/88")

,. PERSIAN�à ,. BOX • ESO: DE ALU.IMID -...

� .!.!!!..!1.�!�-= ... :.- FONE:!04l3' 72.... ..

Persienas. börlzoótais e verliea,ls,.
" 'box j>ara banheiros,

".

divisões" tóldo.�,� 'port�s
�

sjtnfolladas,UésqUadrtas ' ."
'
,.

e' cerêáS 'em alumínío,
.

Consulte-nosl . "�one '12-0995

ELETROLAR.'
,J

:Comercial de PeçaS, Ltda� ..

Àssist�nci�' técnica em máquinas d.e costura
industrtaís e doméstícas, peças, acessórios e agu-
íl.as em geral. . .' ..' .

.

.'

Oferece também essistêncía (écntca' autorízada
em aparelhos Arno, Walita, 'lJrl'tânlé!. ·,ßlack ' &
Decker, Faet, GE, Bletrolux, F..m.e� pandorài For
nos Lver, além do mais cOJ;llp�tö esto_(;Jue. de 'pe-

.
cas �. acessóríos. ,i

.

o
-" ,�.• ;> ...

' '.

"

)�
.

;. .�t

Av. Mal. Qeodoro. 1.309 _ Fone 72-220e
. ;. � � ". "',
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CORREIO- 00' POVO
Fundado/l0 maio 1919. CGC 84.436.59170001:34.'
Diretor: Eugénio V. SchmOCkel Jorn. Prof.. ORT-SC

. .n. 729 e Dir. de Empresa J,ornalistica n. 20. t..fem
bro efetivo do Inst. Histórico é Geográfico de S.

'

Cat. Redator: Flávio J. Brugnago - ORT-SC n. 214/ .

84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC nC?
219/84. Redação Administração e PubUddade: Rua C0-
ronel Procöpío Gomes de Oliveira, nC? 290 - ex.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-1aragoá do S'Ill-SC

Impresso nas oficinas da Organização
Contábil "A Comerclal" S/C Ltda.

4sslnatura para lstagoá do Sul •••••••• Cz$ 800,00
Outras cidadea t. -:•••••••••••••• -.-••• Cz$ 1.100,00

Número Avutso ; . '.' Cz$ ,
20,OÖ

Número Atrasado .....• �....••..•.•••. Cz$.,25,OO
',Representantes credendados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, TábulaVeículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro-
pal Propaganda' Representações Ltda.

'

Éste Jornal é ÍLsIodado 'a ADJORIISe e ABRAJORI.

Relojoaria ' AVENIDA
As mais finas sugestões pará presentes,

jóias, relógios, "violões, troféus,
medalhas "e artigos de pratada estão na

REWJOARIA' AVENIDA

Na Marechal e, na GetáUo Varl"

Funilaria Jaraguá Ltda,
,

.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

�FHO .

,

' viAçÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas víagens de férias e,
_

recreação. A "Canarinho" coloca â sua dis

posição os moderneã e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72�1422

Tubos Santa Helena Ltda.
_,

Tubos de pcv' (eletrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de PoIieUÍeno (mangueira preta).

,

Fábricã:: Rua Joinville. 1016 __ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes. 99

F('�e 12-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

---================�==�
!---

'Lanznaster
E HORA DE BRILHAR

Jóias, relógios, alianças I�

pr�sentes finos é com a r:OVe

LANZNASTER
M-arechal Deodoro, 391 _ Jdr:3,gUé. do Súl.

L 0-8:8,
Fotograf1às _ equipamentos de dne

foto. _ som, e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

PÁGINA U

"A História de nossa gen te não pode, fícar só na saudade".
a Passado -só é importante se o seu tem po foi bem empregado.
�.

" ,

CONFIRA l\ HJST()RIA.u Barão ' de Itapocu _

.'"1, .• "

.,

HÃ �o ANOS
=:;"

reção do clube, através de. '

seu presídente.. Bertoldo.
Klitzke, 'do seu' diretor
'social Arno

.

Henschel --e
mestre de ,cerimônia,' dr.
Murillo Barreto' de Áze"
vedo.

mada para o dia; 1 ° de
maio, patrocinado pelo
jornal "Correio do Povo"
e 'colaboração da RJD,
indústrias e comércio lo
cais. O percurso de 40 Km.

pelas ruas da cidade a

traia corredores de clubes
do município e de Joín
ville, o União-Palmeiras.
A classifícação final a se

guinte: 1.0 lugar - Ana
zárío Borkas." do União':
Palmeiras; 2° Domingos
Correia, o "pedal" jara
guaense, o português ain
da vivendo entre nós e

'Do Geraldo Patsch. Entre
os colocados entre os pri- ••. HÁ 15 ANOS
melros 19 estavam .

a i n da. os seguin- - -

� Em 1973, 'o "Correi€>
tes jaraguaenses:' Afonso do Povo!', em sua edução
de Almeida" André Nu"· de 28 de abril de 1973, _' '

nes da Silveira, Aldo Pi. comparecia com um edi
azera, 'Oscar Werner e' toríal.. lembrando a pes-
Wils'on Bastos. sagem do 16? ano de Ia-

.

lecimento. de Artur Mue·
- - O dia 27 de abril, Her; acrescentando nÓVdS
marcava o primeiro ano elementos do que em vi.
de _ falecimento, de Artur da fez »t Jaraguá do Sul.
Múeller. A' Câmara Mu-

cauda os srs. vereadores nícípal .lembrava. a me-
- - O tempo passou e

para uma sessão' extra-. mória da grande Iígura
"

também passou 'a perma- ,

ordinária, às ,7 horas da que em vida esteve inali- necer a opinião; do sr,

manhã, afim de discuti- enávelmérite ligado' à Ja- Wilmar Dallanhol, O IBDF
, rem projetos de leis apre: raguá da Sul. O Vice fazia divulgar a Portaria.
sentados pelo prefeito, Presidente da Câmara, n? 14 que fornecia ínstru- I.

municipal. Esta prática Vereador Fidélis Wolf, ções complementares so- :
era decorrente de um' en- tecendo o panegírico do bre Caça·Amadorista. E�, ,

tendimento entre o Pre- .ílustre e .saudoso falecido Ia era permitida em San
sidente e D Vereador Dr. lembrou os 10 anos de ta Catarina de l° de maio

Luiz de Souza, pela com- sua presença no legisla. a 31 de agosto, respeita-
provação de que as ses tívo. .dos os critérios estabele-
sões extraordínárias ," es- cidos na mencionada ins.,
tavam sendo convocadas HÁ 20 ANOS trução, O sr. Hans Gerhard

irregularm�nte\' E tudo Mayer não era mais pre'
voltou à 'Santa Paz de'.,..... -'- Em 1968, a cidade feito ,e ficou por assim
Deus! pela pri:m.eira vez toma- mesmo, dentro da grande

va parte no "C;:oncu:r:so de hierarquia de fazer póli-
Chegava à Jaraguá Miss Santa Catarina" e tiCil. Quer dizer: preva-'

do Sul, o Juiz de Direito escolhida no Clube Atlé': leceu a idéia de quem so-

da Comarca de Joinville-- tua Baependí a sua Miss 'breviveu...
-

que vinha', funcionar em Jaraguá do Sul nO 1. Den-:

processo em que Q Dr. tre as candidatas Norma i � ..__" A, Portaria acima"
Juiz local se. dava por MueUer, Elisabeth. póvoas, mencionada, do Institu.
suspeito.

"' "

Veda Maria de Souza e to Brasileiro de Defesa
10Ia11i' Marquardt, Nen' Florestal, pelo Óbvio ulu·
ceu esta última, repre. lante; dizia que ocorreNdo
sentando Q CAB, filha do ,a presenc;:a alarmante de

Ern 1958, já se industrial jaraguaense espécimes nociv-as à a"

encontravam em 'São Gerhat;d 'Arthur Mar- gricultura, ficavam libe-
'Francisco do Sul, vindos quardt, após desfilarem rados os seus abates rio
da Alemanha, completa- por três vezes na passare- períod0 .mencionado, de
mente livres -e dese:mba- la, apresentando-se em vendo estar licenciado
ralçados, os dois primei' traje de gala; de passeio _pelo IBDF e autorizad�
ros 'geradores para se" e maiô. A Comissão jul' , pelo proprietário da. área.
rem remetidos à Joinvil- gaçlota era integrada, pe-

'
._: - Um colega de Au�·

Ie, parte de um grupo de' las senhoras Karin H41f�;ni •.)lsto SYlvio, em fase an·

quatro, no' sentido de nuessler, Miria,n dos .Sa;n:ú?';fropofágica, botava titulo
'reforçar o potencial e- tos Mello e Astrid Schulz num livro que àínda não

nergético e afastar o Ferreira da Silva, além do tinha escrito: "Origens
flagelo do racionamento sr. dr. LaurQ Pereira O,:" f políticas da sífilis", O ho
na região, de que Jata· liveira, MM� Juiz de Di· 'je extinto Augusto, entre

guá do Sul era uma das reito da Comarca e ó sr. outras respondia: /IA sifilis
mais atingidas.', Nelson Driessen, destaca- politica da seriedade,. da
-,--: - Uma grande corrida do Industrial de nossa ci- gravidade, verte gravidez
ciclis'tica esta.va progra- dade. Destacava-se a di- de todas as idiotias sérias.

�,., '

Em 1948, constítu,
ia-se uma sociedade ci

vil, denominada, de So
ciedade Escolar de Estra
da Nova de Retorcida,

,
em sucessão de antiga
sociedade, existente a

título precário, fundada
em 22 de julho de 1945,
mas sé publicada "para
fins de registro no dia 4
de abril - de 19.48. .Sua
'diretoria: Pres. Walde.
mar Rau, Vice João Dio
nísio Henrique, 1.° Secr.
Hermes Roters,: 2.9 Sen.
Alvina Karsten Schwe
dler. 1.9 Tes. Paulo
Klítzke, 2.° Tes. Conrado
Erdmann . ,Membros do
Conselho Fiscal: Alvaro
A. Verbínnen; GÚilher·
me Butzke e Pedro Frei

berger .

I- - Roberto Marquardt,
Presidente da Câmara de

Vereadores de Jaraguá
do Sul, pela imprensa,
colocava edital convo-

-'- +: A imprensa também
"lembrava a boda de prata ..

do distinto casal Louren-i] ...
ço (Elisabeth Ruysarn}
Gressínger, transcorrido.
no dia 14 de abril, aos

quais eram apresentados .

os cumprimentos pela
efeméride.

.

HÁ 30 ANOS

,,'
----- -�--------'------'__--
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No sábado de aleluia - o

sábado da Ressurreição -

passo pelo portão - prin
cipal da Kohlbach (po
nha o língua no céu do
boca e diga Kooohlbach!)
pare falar com José de
Melo Gomes; 0./ porteiro

.

me informa que, ele, aos

sábados, 'não comparece,
mas posso' encontrá-lo na .

Rodovíáríe.
Encontro o no lugar do
vendedor de sorvete Ber

tolíno Batista e sapeco a

primeira pergunta:
-,,_ Que que tá fazendo

aquU Comprou o "ponto"?
. '- ,_. Não sr., no sábado
o Batista não vem, Pro
blema de religião. Então
tomo o lugar' dele. Nor
malmente estou no portão
da Kohlbach. onde chego
às 9_h45m. e vendo sorvete
no venão e frutas no in-

.

verno. Perto das 14hs.
vou pro ponto do círcu

lar, perto da estação ..
fer-

roviária. Pelas 16hs. 'vol
to para casa. QuandO tem
.movímento no Ginásio de

Esportes "Artur Müller"
vou até lá vender minhas
coisas. Ganho em média

.
300 cruzados. -Sempre .a

.

juda alguma coisa.
- -·E o sr. tem pröble
mas de relígíão, com re

lação ao trabalhot .

- - Não tenho, não! Per
tenço à Congregaeão Cris
tã do Brasil, que fica na

Vila Lenzi. Toda família

freqüenta. Gostamos do

cooperador Alcides Diogo.
que nos orienta com mui.

ta sabedoria e recebemos
o ancião· Itamar. que vem

.de Barra Velha . pare nos

aconselhar e ínterpretar
o texto da Bíblia, que se

guímos religiosamente.
Somós cerca de 100. pes�
soas a freqüentar a Con

gregação e cada um sabe
o que é o pecado. Não
teIDOS rádio nem. televi•.

são, que .& nossa
.

religião
_
não ,tolera, por que ensi
na as maldades. Vivemos

"apartados" do mundo

para nos manter puros na

nossa
\
vida do dia-a.::iia.

.
Nossas criaças tem medo _

da televisão. Podemos le.r
jornal de moral. Revistas,
dessas que andan ,por aí,
nãol Somos muito severos

no nOsso proceder e gos
tamos disso.

,

- .".. O BertoUno Batista·'
velo pra Jguá porque, en�
controu aqui ocupação pa
ra s1 e seus filhos� iEI o
Senhor?
- - Aqui mOra a minha
filha, casada pela segun.
da vez, co:m 11 filhos, veio
ant-es de' mim à l�:q.F.aguá,
em busca de 'tiàbalho.
Meu genro. trãbalhou T
anos na Kohlbach e. agora
'está na Weg, faz um a�o,
trabalhando na' fundiç.ãq'

Plashes da Cidade (VI) .

, O 'alDbulanle dê
terial. sobrando ainda ab

guns trocados para com.

prar os remédíos ds hoje.
Depois me 'aposentei pelo

ser guarda de segurança Funrural. começando a.
da revendedora Chevro- ganhar, aos 65 anos," 290
let Brasil, ganhando 1.500 cruzeíros. Hoje ganho Cz$
cruzeíros mensais, em 2.700;00. A esposa tam�,
t972. Lá fiquei 2 anos: A bém está aposentada, ga
minha saúde era 'cada vez' nharrdo' á mesmo valor.
maís precária. Em 5 anos Hoje moro numa cesa pró
fui operada 4 vezes, duas pría, no Jaraguá Esquer
vezes de hérnia, de apen, do.na rua Januário João
dielte e da bexiga. Nova- Ayroso, nesta cidade.
mente viajei com a Iamí- ---:.:....... E a politica,
lia para outro lugar e -0.. - Nós só cumprimos
foi em FÓz do Igl.!açú que a lei, votando. Não nos

passei a vender bilhete de ' .imíscuimos em política.
loteria e o jogo de picho.

.

- - 'Feve instrução?
Passei a ganhar' bem e - - No meu tempo só
deu pra comprar 1- terreno havia o 19, 20, 30 e 49 Ii,
e fazer uma casa do ma- vro e Q 59, manuscrito:

Visitando eles, um dia, Jaraguá por onde. andou,
gostamos do'lugar e resol- - - Aos 20 anos saí de
vemos também mudar Maracaí' ende as condi'-

pra' cá, onde estou muito ções . de trabatho eram

satisfeito, por que é uma precárias, Fui com � mu,
cidade, tranqüila, ofere- lher pera a cidade de 1 °

cendo segurança pros mo- de maio, no Paraná, onde
redores e onde não exís- rriorei tO anos, em trabe
te .ranto banditismo. Eu lhos de empreítada . na

e a mulher gostamos isso. lavoura de café, dos fa.
- - O sr. ainda não me zendeiras Serafim Cessan
disse o seu nome comple-" ti, um· tal de Meneghetti
to e nem como veio até (onde.só tratava com os.
aqui! Pode explicar isso? encarregados) e. na Fa-
.:....... - Claro que, posso! zenda Paraíso, ,Em cada'
Meu nome é José de Mß-' uma me entregavam. a
lo Gomes, nasci no dia 2 terra, o mato que' eu tinha
de Janeiro de 1922, tenho que derrubar e a madeire-
68 anos. O sr.. vai estra- de lei ficava com o dono
nhar essa diferença entre e a lenha ficava empilha
o nascimento e minha i- da, que ninguém ligava e

dade. Acontece que meus e água do córrego. Pre·

pais Anélío Gomes e Joa· parado o terreno plantava
ena Maria (nascida" de o café com a semente na

Jesus") Gomes, que mo- cova que era comprada
ravam em M'aracaí, Co- por minha conta e, en

marca de Assis, na região 'quanto o café· crescia

Sorocabana, um lugar plantava-o milho, arroz e

muito no interior, casaram feijão, que era meu, en

apenas ne igreja católica, gordando um porco e al

sem o civil e os 3 filhos guma criação," O café já
. foram nascendo até que dava grão com 4 anos e,

um die alguém' lembrou q/ como a região estava,

deveria �eQistr�.tos no muito sujeita a geadas
�

Registro Civil. Ma�' nin- nem-sempre a colheita era

guém leq}brava quando boa para ser vendido por
eu nasci e quando nas' mim. Ao final de 6 anos
ceram os outros. Eu era eu tinha que entregar tudo
o mais velho. Foi assim sem indenização, deixan-

,que me registraram como .do sobre a terra o rancho
sendo em

. 1922. mas na por' mim construído com,
.

verdade. tenho 68 anos, a. madeíra das árvores
isto é, nasci em 1920, dan

.

derrubadas; NeSSe período
do um espaço de 2 anos' nasceram as' três filhas •

entre um e outro irmão. Juveníra. Joana e Irene,
O' registro aconteceu que pouco puderam aju-
quando eu tinha 8 anos. dar na lavoura. Assim
- -:- 'Ouando" cesout terminei o meu trabalho
- - Casei em 15.07.19'39 e cada vez maís pobre.
com Gabriela Maria Inas-.: Desanimado de tanto tra
cida Joaqüina). em MaTa- balhar sem conseguir u-

caí. ma retribuição, fui par,a.
_;_ - Antes de chega·r à a cidáde de toledo, para

Detetive Criminal _. e � Particular
BRUNO G. ;MARSCHALL

IIivestigações industriais e comerciais,
bancos, . espionagem, cônjuge, cobrança e segu•

. rança de festas e casamentos.
.

Detetive: Bruno G. Marschall. .

Investigadores:
José,.. e Adalmo ...

Rua Exp. Gumercindo 'da Silva' 616
. '-.

Jaraguá do Sul.sC .

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO.
I

. \
.

�URII.LO BARRETO DE' AZEVEDO

.

Direito Civil _ Criminal _ COmercial

Trabalhista _ Esportive>
--:.,'tr

Novo endereço ,... Mal. Deodoro doa fonseca
Do -91' _ Sala 1

.
.

frutas
-----

·

ESTADO DE SANTA CATARINA
-PREFEITURA MUNICIPAL DEl JARAGUÃ DO
SUL DECR�rO No 1.662/88

Aprova o loteamento Ana. Paula It
.'

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

·

da Lei Federal n<? 6.766/79, de 19/12/79';' Lei Esta
dual na 6:063/82, de 24/05/82; e' Lei Municipal n-
575/75; de 25..1 1.75,

.

DECRETA:
Art. 1 ° - Fica aprovado o loteamento

.Ana Paula 11,' da fírma Empreendtmantos Imobi
liários Marcatto Ltda., compreendendo 154.677,93
m2 do Imóvel territorial 'com átea total de 298.'
095,35m2, MF .16.411; situado às Ruas 59 Irmão
Leandro, 209 - Francisco Hruscka, 326 - José·

Nàl:loch,634 -e 635" Bairro Tifa Martins, perímetro'
urbano.

Art. 20 - Ö loteamento é constituído de
289 lotes comercializáveis, ,do 1 ao 289, abran
gendo 118.005,59 m2; 2 lotes destinados ao uso

público especial, o 290 do presente. loteamento e

o 67 do loteamento contíguo Ana Paula, .metrí;
culado nesta Circunscrição

.

Imobiliário' sob n''
,

, 19.152, 'cl 2,446,20m2 ,e 2.i4:4,55m2, respectiva
mente; é 6 vias de circulação.. passando uma,
a Rua A; a ser designada pelo n? 669 e as demais'

.

Sé constituindo em prolongamento das Ruas 59,
Irmão Leandro, 209 Francisco Hruschka, 326 José

Narloch, 634 e 635, abrangendo entre .leitos car-
roçáveis e passeios 34.226,t-t m2. ,

§ único - Todos os lotes, indistintamen
te, possuem suas linhas limítrofes que extremam
com vias púbÜcas oficiais coincidentes como a·

linhaJ.nento predial.
Art. 30. - O �gistro do loteamento

em pauta no Cartório de Registro de Imóveis des.
ta Comarca deverá ser feito no prazo de 180 dias,
contados a partir da data de publicaç,ão deste atp, r

sob pena de caducidade da aprovação.
Art. 40 - Este Decreto entrará em vi

gência n� data' de sua publicação, ficando revo:

gade.s as d_isPQsiç_ões em ·contrário.

Jaraguâ do Sul (SC),08 de abril de 1988.
Durval Va$el Ivo Konell

Prefeito Muniçipal
/

Secretário' de admi- ,I'
nistr.ação, Fi�anç�s e I r'

Bem�star: Social i

ESCRI1ÓR,IO DE 'ADVOCACIA
Dr. Rube:m F. Flexa
Que$tões de Terras _ Inventários _ Separações
-_ Dlvórci()s _ Cobranças _ Execuções _ Traba·
lhistas _ Previdenciárias _ Cive�s·· e Criminais.

Rua Reinoldo Rau, n.ç 86, 1.0 Ar'lclar, Saía 6
Edificio Mário Tavaros, _ Centro

.

Jaraguá do Sul Santa Catarina
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Ilrlgu. do Sul eslã sedllndl I -Estadaaflle Illia cam 16 eluber'
- . _ •. - -. �

Judô: Mauro e WUson na' Seleção

Flulineíse é. campeão elO Sebreeder
.s:

Tomaselli 'ficou -: com o

título da càtegoria. Ali

ança x Olímpico e Flu

mínensa x Tomasellí vão
abrir o returno.

:�::�=:o:t1ÀRAGuÁ TURISMO'
• Re�erva de hotéis

A Federaçãó Catartnen
se de Bocha e Bolão, em

conjunto com a socieda
de Víeirense, através do

Clube de Bolão 81, está
rêàlizando em Jaraguá do

.

Um total de 16 clubes
e 13 judocas participaram
domingo em Jaraguá do

Sul, no Clube Atlétdíco
Baependí. do Campeo-':
.nato Estadual de Judô.:

que selecionou oito atle·
tàs à seleção catarínense
ao Campeonato Brasileiro, .

marcado para o dia 18 de

iunho, Nesta seleção J�
raguá colocou dois judo- ..
cas, Wilson Salves no

peso-ligeiro e Mauro Mah.
Iud no peso-pesado. No

peso-ligeiro, em disputa

Com a vitória de 2 � 1
Sobre o Olímpico, o Flu
minense conquiistou do

mingo o primeiro turno do
torneio' de Futebol de
Campo da CME de Schro·
eder, em disputa da "I'a

ça Cláudio Tomäselli",
passando a somar oito

pontos. ,Entre os' aspi'
rantes, o placar não foi
movimentado. Na outra

partida do encerramento
do turno, Comercial e

Grêmio TomaselU . em·

pataram a' 1 gol, enquàn·
to que nOs aspirantes,
com a vitória de 2 a 0, o

• Passagens aéreas
(nacionais e iritemaéionaisl

• Passag�$ rodo�rias

• Locações de veículos

• Serviços de passaportes

dör) e Vleirensê, dê,.Jara. ;
guá do Sul. .. ,

O Campeonato . Vêm sê.
desenvolvendo 'iét:>Ill uni
ótimo nível técníco: umê
vez que reúna .o melhm' ,
do bolonismo de . Santa
Catàrina. O. público

)
a� :

mante do bolão, bola :

íõcm. pode comparecer:
ao víeírense e ao'Baependí �
para assistír grândes jogps !
entre os melhores' clubes í
do Estado. i

Eiillilltárils �a UF
..

Jt••t�a
.

,remIção par.�·illa. i·
011·S1181 "no dlea 5 A Liga Jaragueense de anos e cada. equipa pode'[

Futebol, para marcar o rá inscrever até três a- f

seu aniversário de funda' netas com :;'0 anos em

'ção, . pretende realizar. diante.' O certame, deve:
em junho, uma promoção começar findas as dispu·.
ide vulto em benefício tas das eliminatórias da:
'pröprto, para é!-rrecada- Olíseja, qua iniciarão no

'

ição de fundos à' construo dia 5 próximo. Esta, se-.

!ção do .Centro Esportivo mana; também,·. foram .

'das Ligas .de Jar�guá do' definidos os detalhes' do,
:Sul·CEUESP. Esta' pro' Campeonato da la. Di-i
'moção, segundo

-.

Walde' visão, que começa em

'mar Víeíra.: seria" um fes- maic ,

tival -espertívo ou are·

.etízação de amistoso en

tx:e uma Seleção local con
tra clube do futebol' pro-

·

fissional de Santa' Cata-

, Só 'quem possuI um
.

Ford DeI R�y'·. pó�e
compreender o, real significado de' palavras co;

. mo I, luxo, ·requlnte,. prestigio, ,·�ed��o... .

.' Ford Dei Rey é �ud(r�IJ�� que você
..sempre' desejou num automóv.�.:::J..t1m conjunto
> �l'Il1oDioso de- economia,

.

durabllldade e status.

Sul, desde' qwnta,;,feil:a . à
.noite. o Campeonato Es·
tadual de Bolão Masculino
Adulto, reunindo 16. clu-i
bes de todo o Estaào. AS1
competições tiveram iní-

: eie) .:na manlt! 4e ontem.
. sexte-feire, após o cerí,
moníel de abertura e con- :
tínua durante todo o dia
de hoje nas canchas da·
sociedade' Vieirense

.

e do
C. A: Baepehdi( sedes das.
duas' chaves. O encerra-:'.
mente acontece às 13 ho
tas de domingo, com a ,

promulga;:ão . dos resul, )
.tados..

Participam' deste Cam
peQ'nat'o:' Caça e Tiro 10

da .,vaga, '. Mauro {1ábio .

Koch- ficou em segundo \

lugar
Por Clubes, o campeão

fOL' a,Tupy, vice. A$socia';:
ção Colon (ambas de Joín-'

. ville) e' em terceiro o Bae· ,

pendi.· patrocínado pela,
Kohlbach/DME� O desta
que foi o elevado nível
técnico da competição e

o trabalho do departa
mento de judô do Baepen-
di, tendo à frente Adolpho
Mahfud e

.... Sílvio Acácio
Borges.

o Setor de Educação
. Písica e

. Desportos do
Centrorde' .Atívídades do
Sesi de Jaraguá do Sul i
nicia ria próxima quintá
feira, dia 15 de maio, a

. fase de classificação para
,a 7a. Olímpíeda Seslana
Jeraguaense, nas' modali
dades coletivas. envolveu-
"do' 34 empresas em torno .

do vohbol-mascultno, bo
cha, . handébol.. futebol
suíço. veferanos,' ,tutébol
.suíço livra, futebol de câm-

O Torneio Mu.rlicipal de po e 'futebol de salão;
Bocha de Schroeder, até '.' Esta fase 'Vai até o final
a sua Sa. rodada, tem na' de 'jul1;to e classificará
liderançà. Os Cometas·· oito equipes por müdàli'
coIil 4 pontos e, com· 3 dade para as finais'; da
pontos, Coremaco" Trans-

. Olimpíada que devem 'co'
biko, Mec.· Zanella. Bó� mei;:ar provavelmente .,em
rinelli e ComL Sch.ewins·

" agosto quando da inau.·
ki. Cinco par:tidas movi, .' guràçãO: do ginásio .de, es·
mentam a sexta .' rodada portes� ,A entrega das; ta-

. ria tarde deste sábado, nas belas lacon,olieceu .,quarta..
. canchas de Erico BörineUí.

'.. .

feira' à noite. •. .'.
'.---'

I.

Agência de Viagens·
.

"Rvo Epitácio�sOCl,464,:f'onen--0977-TeIex(0474)341
.

'

JARAGUÄ'ÓO SUl - SANT�TARINA

de Julho (Lajes), Floresta
(,f\grolândia), Pinguins
(Indaíal), Sadia (Concör
dta], Agriter . atual cam

peão damodalidade (Fa
xinal dosGuedes)",Brusque
FC e Clube Beneficente
(Brusque). Tigre, Tupy e

Alvorada (Ioínvílle]. Vas�
concelos Drumond [Itajaí},
Vasto' Verde e Caça' e
Tiro Blumenauensa (Blu·
meneu), Guairacás (tim
_bó)i·.Caçadorens.� (Caça'

rina,

A Liga está qefinindo
. 'a· realização do 20 Cam·

• peonato Sênior e duas

: reuniões já houveram, es-
·

tando outra programada
para terça feira próxima,

· quando todos os' porme-
nores serão acertac;los.

·
Podem participar aUe'

·
tas com. idade acill1a de 32

.
.

"_ "

---------

. .

'_ Jaraguá 72.2614

A 19a. Unidade de ce-:
. ordenação Regional de E�
ducação participará 'dos
XV jogos Escqla�es de.
Santa Catarina, marcados
pará a cidade de CrÍciú,
ma, entre os dias 20 e 27
de maio com quatro mo

d.alidades: vdUbol, aUe-1
tismo, handebol e basque
tebol, todas nos naipeS
masculino e feminino .

No total sãó 80 alunos-a
tletas gue irão aos JESC� .

cOOrdenados.pelos orien
tadores de educalção físi'
ca da UCRE • Pedra San-'
tana Alves e Eliana Dal·
lagnol. .

A Equipe Dalcelis·· - de
Bicicross, obteve sábado.
em Lages, sete primeiros
lugares durante a 2a. éta·
pa do Campeonato Esta.
dual de Bicicross. O es·

porte de:> pedal tem unia
nova competição no calen·
dário" o Campeonato Ir.·
terescolar "HM", para pl'
lotos não-federados, em

cinco etapas, previstas
para os dias 07 de maio,
04 de· junho, 16 de julho,
27.08. e 10 de setembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ,no ' POVO'
, ,

Jaraaui iI� Sul -- Semana, (Ie 30!a,brll a 06/Did�1988
.

PÁGINA ' tf)

- IMÓVEIS' A ,VENDA .......

-.. i 'casa em alvenaria, 120 m2, rua Marina
.�' '"Frutuoso. '

'

,
,� ,'1: cas'a epJ,' alvenaria, recém-construída, 160
,', :� : :m2. Jardim .São Luiz, no Jaraguá Esqurdo.

1 casa, em alvenaria, 160 m2, rua Equador.
, I, casa 'em alvenaria, 195 m2, rua, Donalci

�e::!:g�m alvenada, 100 m2, rua José Êm" I'mendoerfer.

IMTERIMOVEIS,
'

Intermediária de'
Imóveis Lida.

R. Jeão Píccolí, 1(}4 - fone 12-2117 - Jaraguä do Sul
.

i'

'� Chalé
.. ,I�,ctiHLEI'. IMOBIllAllLA E

. REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua .ReinOldo Rau 61 ... Fones, 72-1390 e 72-2321
_ CRECI 6.3·J!

'

IMOVEIS A VENDA
--:- Apartamentos: Mal, Deodoro (Ed. Píccolü,
Mal. Deodoro (Eli. Minar], Guilherme Weege
72 (Ed. Honduras) e �pitácio Pessoa (Ed.' Ja-
raguá-Ji.nanciado) .

'

'

,;,._ casas: em alvenaria (rua Sergipe 124) 't/
110m2, terreno de 525m2; em alvenaria (rua
Carlos Mày); c/70m2, terreno de �72m2; de

rnadeira, rua Olívio D. Brugnago, c/ 110 mZ,
terreno 1. OOOm2, ótimo estado; dEi ma,deira (rua
Bahia 212) cl80,40m2, terreno 450m2.,

,

',-:-- Terrenos. Rua Joinville cl 13 . 000II12;
.

rua

Martin Sthal (fundos 25 de Julho) c/ 1 '.176m2;
Fstrada Nova eiS, 711m2 e lateral rua Erwino

Menegotti cl912m2.
- ALém de outros imóveis para venda, temos
também para vender telefones comercieis e re

sidenciais.
'

_'-.--.--:-;;:-._--_
.._,._-_._---- -_._--_._--_. ---.....:..;._-� .. _�

Escritório Contábil Barni
','Oferecemos serviço de contebilldadé :

em

,', �eral 'e assessorta especial às micro' e peque'
nas empresas.

'

,,'

Rua Venâncio da Sllva Porto, 331 _ Ao: lado da

Co�erclal FlorJaDI
':,'

�

,

"

': Dr. Altevir A. Fogaça Júnior,
, ,Ora. "Dsvalina Vargas Rodrigues,'

ADVOGADOS

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498
Jaraguá do Sul-SC

.

.

..r '

FuRGOES CARGA SECA, ISOT:GRMICOS, FRIGORtFICOS I
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jarquá Elq1Ierd. Ru Dr.. EDnco Fermi, 113 - Fone 72-1077

ClilDax Magazine,
TUDO PARA NoiVAS

MODA MASCULINA .... FEMININA E' INFANTIL

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro '260 _ Pone 72-09ß8

Guara_lrlm _ Rue 28 de Aaosto, 1.334 ., Pune" 73-0259

,

,IPara .ós, SeIU� .ãa é só garaAtia de riscus

"eguro

'Pr�stação' ,de
,

. é
, Serviços

Consulte .. nos
. ! ..

A. . G a r c i a'S e I ur�D S'
,Rua J:�pedJc1oúrto Guaerdlldo da Silva _, 90. l' áDdar, Sala 2

,,' -"" Fo'De'72-1�88 � Juaa_ do Sul.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,\laragué do Sul dá marcante. demons,t�6es daqullo e..
,que é capaz de !ealizar:. A APAt; .culda dQJ" � \1, '

. rexcepcionais; a AÇAO SOCIAL oferece .cr:taches; o' '":;:CORPO DE BOMBEIROSVOLUNTARIOSdé'pr:oteç'o, .;
..às IGREJAS cultUam;1I fé; .. SCAR promovera cu1tuTai

, '. :0�LÀR DAS FLÔ;R,ES':Preo,'

' 'cu,,"',e,com 0$,;.idos,!8't, ,iS
.

' Manttu��� estas conquistas! � (_ , .� )I!,l,;,.

," ..
"

. "�8St,;-,! d.e VlÍdas Mlreatto
,"" ,) ',,',' .,,'�", .

, ',; :::.:;;Càa�u!, iJO... ·, ,yilaelr.... �sas, Ibor's,
.: �. ;'.;, : ,,:."'.bermud," e cordas. I

, ;;'�:' ,f����:: (lMtrlca. _ Amplo' estacioDameDto.

BONDA

...
'
..

'

:
CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO

t MBRCIQ" .. OSMOTOS, ASSIsrÍ1NCIA TECNICA

'. ,) ����;Z7�:�TTI
I MOT()S�E SAL4t· PII.OTANDO A SUA 'MAQUINA.
:t Rua, Ad:éu. FliiCbe". 239 (Rodovia IR-2eO)
i F�..e 72-2999. _:'.laralu' do ,$ul _ SC.

!'; •

.' -�:;
.-

'

.

',_�--��=-----���,c�,--------�-----------

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

::".

LANÇ-t\.M�NJiOS 'DA SEMA-NA.
Brincando Com Fogo (Policial)
Sexo Frágil (Comédia)
Ninja a Môrt.e�"'Negra (P.t.ventura)
Sedução do �,stiAõ, (Drama) ,

Monica e C�)f�ha:,llo,Mundo de Romeo

e 'julieta (
,

,11110)
HeY, Babe mancej .

Meu Nome ', .., Coogan (Policial)
A Honra do';',póderoso Prízzí (Rom/Policial]
Casanova e à R:évôlução '(Drama)
�ilkwood (Drama) J

A DUma do Lotação (Erótico)
Fanny & Alexandre (Romance)
Laços de San�ue (Drama)

Conheça o OpfU'S Video CHEQUE o mais

prático e bara�o sistema de locação de

video Filmes:
....

O p-'p U ' S� ,Tt-DE-O-:-Ei U II E-,
Videomanta sem . Pirataria

I

I
1
i
I
I
1
1
1
; ,

I

I
I '

I

..

>

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE JARA,GUA DO SUL

EDITAL ,

D� conformidade com o' disposto na Portaria
3150/86, tomamos .públícn que no. dia 25 de a

bril de 1988,1 foram eleitos os componentes dos
órgãos de administração e de represeilta;Çião des'
te Sindicato, assim discriminados:
Para a Diretoria
-Bietivos: Bruno Breithaupt. Ivo Ewald e

Ronald Köhntopp, Suplentes: Mauro Koch, Ildo
Domingos Vargas e_ Udo Wagner.
Para o ,CoDselho Fiscal
�etivos: Rufino Schulz, M�rio Papp e Lníz

Lenznester. Suplentes: Rafael Dimos Nazarío e

Wa:lçiemar Behling.
.. J?�ra 'a nf!I�RaÇ.ão, F.�d,e;ativa ,

,.--.E;�et1vos: Bruno Breithaupt e lvo Ewald.
Suplentes Ronald Köhntopp e Waldenrar Behling.
Os eleitos serão empossados no próximo día

25 de maio de 1988
'

Jaraguá do Sul (sq, 25 de abril de 1988
, ílLNtlOISlId - ..LdfiVH.L1IDUI ONfilIa--,-.- -

- .- - _,_.�--�-

SIDdlcato dO$ 'Trabalhadores. nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico
de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,,,
O presidente do ' Sindicato dos Trabalhado'
res nas' Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas

e do Material Elétricn de Jaraguá do Sul, no uso
de suas atribuições, convoca os trabeíhadoreg da
empresà Kohlbach S. A., estabelecida nesta
cidade de Jaraguá do Sul para sé reunirem em

Assembleia Geral Extraordinária ,nö próximo
dia 08 (oito) de maio do ano em curso em sua
,sede social a rua João Planins nO 157 i nesta
cidade, em primeira chamada ás 8:00hs com quó
rum legal ou uma hora opó com qualquer nú
mero de presentes no mesmo local, para dali.
berarem sobre a seguinte ordem do dia.

1 - Apreciação e votação por escrutínio se

creto da proposta a ser apresentada a empresa
supra citada no que dizYespeit.y. ao trabalho no

sábado . .2 .. .Autorízação pera a Diretoria do Sin
dicato profissional negociar com a diretoria da

empresa a redução da jornada de trabalho em día
de o sábado. :;' - Autorização 'para a Diretoria do
'Sindicato profíssíonal para em .caso de malogro
das negociações de flagrar. greve ,geral ou

qualquer'outra medida cabível.
'

-LUIZ ÇARLOS BUSANA - PRESIDENTE
Jaraguá do Sul.,26 de abril de 1988.

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

Sliezia & eia.. lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.Madeíres para construção e, serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
a� ,Joio JUluino �yrOIO,. ,1ft" _ ,Jaraluá EI

,� ,_ �PoD.e' 112-0300 ,_ Jara·auá cio Sul _ SC.

ADVOGADAt'
, Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - actdentes de tränsíto .: In
ventänos - cobranças e advececía em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Föne 72-2711

.

�
_, ,"_

LEITWORT: "Wir' sebrei
ben eín wenlg.1n Deutséli�
damit d_,ie ererbt mut
terspracbe �lcbt ·ln·ver·
gessenheít geraetl"

,

Die Re<laktlon
, TILL EULENSPliE(;EL
Tin Eulenspiegel zog
einmal mit andem ueber
Berg und Tal. So oft als
sie zu einem Berge kamen,
ging Tm an �inetn Wan
derstab den Berg ganz
sacht betruebt . hinab; al"
leia wenn sie berganwa
erts stíegen.. war Eulen
spiegel.voll Vergauegen.
"Warum," fing einer an,

,

gehst du bergan so froh,
bergunter so �betruebt?"
- - "Ich bin," sprach

.

Till, "nun so. Wenn ich
. den Berg hinuntergehe,
SO denk' Ich Narr schon
an, die Hoehe, die 'folgen
wird, und da vergeht mir
dann der Scherz;

.

allein,
'wenn ic.h bergabwaerts
gehe so denk' ich an das
Tal das folgt, und Iass
ein Herz."

'

Willst ,du im Gluecke
nicht dich ausgelassen
freuen, 'im. Unzlueck mehr

o"' c-..

unmaess.g kraenken, so

lerne K�ug wie Eujens
r:iegel sein; im Unglueck
gern . ans Glueck, im
Glueck, an,$' l)nglu,ßcic'
denKen.

'

Christ Fu�rcht_igott
Gellert.

ORAÇÃO DE SANT4,-11
CLARA .,

'IOh! Sànta Clara, que I

seguistes a Cristo com:
tua vida de pobreza c!
oração, fazei com qMc ;1
t d

' 1
en regan o-nos conn- i
antes à providência do
Pai Celeste, no inteiro
obandono 'aceitarpos
serenamente sua divi
na voníade. Santa Cla
ra bela e t:9JJIlosa, ííu
mina, n:et1,JJS AíJ:rriijIlhos
para

:

a Gl@ria ,e Viló
ria. Livrai-me siml ,l'[�e.us

inimigos' é dos prQ�
mas. Peço à Milagrosa
Santa Clara que,'cupra
minh,a, cabeça com ,seu
manto sagradol. Guia

rne ohl Santa Clara

para que eu possa re

solveu sodos os meus

problemas. J\Il1ém.
(p..M.) ,

,. ,--.:}
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o secretário . Balduíno
Raulíno, de Educação,
Cultura, Esporte e Tu.
rismo de 'Jar�guá 'do Sul,
que respondiá pela pre
sidência do Conselho de
Secretários Municipais de
Educação, foi eleito' O' ção somente.
primeiro

.

presidente da,
União de Dirigentes Mu
nicipais- 'de Educação de
Santa· Catarina (UNDl,
ME/Sq, durante o 5. Q

Congress 'Fs,fa:(1Ü:áI" de
Educação '�tfnicipa;1; 'rea ..

lízado há última' semana

- Í$,,:i••tações deFlávio José PresidêD�ja _

da UödimelSC fica�'cd Jarlill-�I-Slf-
. '

..

):.;.:� �-- �., ..

.. , A nivel regional o acontecimento politico
mais. importante será a escolha neste domtngo, em

.q�tlI.pá, dos candídatos a prefeito e vice'da coliga
Ç89' PDS·PFL•. No ginásio de. esportes, 90 conveneío

nil� .escolherâe entre Curt Linzmeyer e Ernesto Fe
'Upe ,:ß111Dk., . sesretamente, o candidato a preteíto,
que' será·o maís votado. O outro' será vice; O

'

clima
.....-----

é" de multa expectativa.
---'- NãQ andam bons os ventos pe.

Jos'lados ,do POT. O partido não deco
lau: ;e' agora, definitivamente, o Dr. Má...
dríd afastou-se da agremíeção, após o

entrevere com o seu vice, Altair Au

gusto Pieper, que vai tentar soerguer
, oPDT, apesar daa.naturets dificuldades.
Píeper vem contactando' com diversas

pessoas pera viabilizar a continuidade,
porém, o futuro, é uma incógnita.

- O reinicio das obras, dá Coru

pá.são Bento não passou de mals um

embuste do governo do Bstado. O a·
\

-núncío. -onde o deputado Duwe foi

maís : uma vez inocentemente envolvido,
de que seria... • retomadas, serviu apenas

pára .neutralizar o movimento de pro.
testo. Na data aprazada, somente" as

,: britadeiras íórem ligadas. O povo está
cansado de ser enganado e val dar o

troco.

. Com à .eleíção da Executiva. Provisória,

�M�it�'feira à noite! o "PartWo Liberal (PL), é ii sex

t�:agremlação' part!däria qe Jaraguá do Sul, ,�ue
vem somar-se ao pMDB, PDS PFL, PDT.e pT. Seu

. pr'esident�
.

é Osrhàr' Màrtins � o nesctmento do PL,
presidído 'necíonetmente pelo deputado Álvaro V.aI.
Ie .- deu�se' na 'residência. do' presidente, coincidente.

J!l��te' .�filnho do prefeiito Vasel ,

O presidente. do PFL, Werner
Schuster, . em ofício ao CP, confirma

que o Dr. Fogaça é o relações públicas.
do partido. A cúpula vem: se reunindo
com freqüência e há pouco, numa aná
líse da situação munícípal, segundo Pc
gaça; concluiu-se que o candidato rnaís
fi,'>rte do PMDB, hoje, seria o deputado
Ademar Duwe, que em 86 passou no

teste das urnas com boa votação.
- Fogaça continua candidato. Pc

derá ser o vice de Udo Wagner. que
estâ sendo compelido a aceitar a em-

. preltada eleitoral, da qual continua se

esquívando. O presidente do PDS, Errol
Kretzer, colocou seb nome CQiIlO.

-

possí
'vel . 'candi�tQ a vice, caso o pr�felto

. seja do' PFL. 'EXroI,_ no entanto' consí-
. ,

'dera que o melhor -·nome para a colí,
, gação, . a prefeito,' «, sem dúvidas, de
'Udo Wagner,

- Independenta de palxoes poli
ticas, os caterinenses que 'votaram no

.

ex-governador' Konder Reis, têm razões
de sobra para orgulhar' se. O deputado.

, c'''' emp.wSt(} .. ,.S'etis.,�cºnhe�iUlentos, na elabo-
,

'. ríi<;Ão da Carta Magna; :-primeIfê{ 'riâ ce-
.

rh'i'Ssâd' 'de ':Sist'ematizáÇ'ão .

� agorà, aca

ba 'de ser .convídado '
.•
para

-

a Comissão
.

:de- Redação Finál. É�
.

U1Jla homenagem
â inteligência \Cãtarinêns.�. .' � "

.

; .... '",:\.,
" .

"', s: De 't«ß.'éfr�:' :lioje com seis
Jià:rtidös' 'cohsÜtuido�, J,raguá podella
Iançar.. até; . 270 ,.can�idatos a, vereador,\ -

. ;. .- '(45 . po� �'paitldo}..�JstQ',; claro; ri�o aconte"
�'T�J',á;�,mas, Jl�ve:�.tóxlmar.3e �e' oitenta.

O que já é basi'aIÚe, pára lS:"vagas. .

nesta cidade. Além da

fundação . da entidade,
foram'

.

aprovados' os estiF"
tutos, mensalidedes e
composta; .

a díretorta.c/
mandato de um ano e pos'·
sibílídade de uma reelei-

reíra Solede. Früitück
(Joinville) e 2;0 teso Lau•.

. rindo . Baldi. tçonc:6rdia).
A uNDIMEISe decidiu
que o pröxímo, Congres
so acontecerá éin Cha�;
pecô ,

- o. acontecíàiento
que teve por ,sede Jara.
guá do Sul, resultou em

pleno êxito em todos os

aspectos. fato ressaltado
pelos congressistas, no
tadam.ente pel9 nível dos
cOll:Íereneistas 'e dos cm-

. sos dferecld,os.
..

", ) � : . :.:

Além de Balduíno Rau
lino na presidência; na

vice' está Carlos' Písetta
(Blumenaujç" )á.' seeretá
fia Maria ';E1iSabeth' ,(Ita,
iaí) 2. ç sécr , ; ....; ... t.
(Tu'barão�, ; la. tesóu:�

.'
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, ,.
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