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objetivo,'''___, Tres - dalas: ull
do Povo" completa 69 a- Iel, abolindo" a distinção
nos 'de vida. Muitos de- de sexo, "raça, trabalho.
ram a sua vida pela. li- credo relígíoso e con

berdade de expanssão. ,vicções politicas,· a ve,r
Venâncio da Silva: Porto, dade é que' na prática

1 ...... OOMINGO..:.- DIA Artur Müller, Augusto muttos e .muttos negros I
DAS MÃES Sylvio Pródoehl e Anto- são vitimas da discrí- I
O segundo domingo de nio José Gonçalves que mínação ,

racial. Infeliz- I
maio é dedicaQo às mães: já, seíoram desta mundo mente. A questão' .não- é

Dizer do que santimos lutaram pera quê a cha- incluir isso .

no texto' da

seria talvez redundân- ma da . liberdade de 0- Contituíção . 'OU em outra

-cía, O desvele e carí- pinião não fosse, apaga- lei. 'É 'preciso incutir na

, . nho da mãe não conhece da. Outros tantos, ainda consciência de cada cíde-

,timite' quando se trata .

vivos, estão dando ou já dão' 'brasileiro. Isabel

'. -do bem-estar dos filhos. deram a sua oontríbui-' Cristina'· Leopoldina Au"
'.

'As noites, passadas jun� cão para tornar a vida gusta Mícaela Gabríe
. to dos berços, velando, melhor num mundo onde la 'Gonzaga de Bragança,
as ii:iquiet�:;:ões pela;1- triunfe o bsm, No próxi- nasceu em 1846 e morreu,

meaça de perigo nnínen- mo sábado estaremos co- 'em .1921. Ficou CÖ,n�e-/
te e o melhor conforto, meçando o' ano ,10 de nos- cida como Isabel ä Re- .

.', são atestados 'eloqüentes sa _ existência, e a cada dentora. por' haver san

da mãe com um coração ano, que passa aumenta a cíonada :

a Lei do Ventre

capez de criar um ma- nossa responsabilidade Livre, em 1871, e a- Lei
,"

. nancíel inexaurível de Viva a liberdade! Áurea,' em
_.

1888. que

bondade e ternura. Neste 3 --- SEXTA FÉIRA - aboliu a escravidão, .no

ano da redemocratiza- ABOLIÇÃO:' '100 ANOS ,Brasil. 'É, também, uma

ção e de final de cons- DEPOIS questão de liberdade 'que

,tit\linte.' lembrapios A- .Ainda há preconceito só está no papel. por is

nita' Garibaldi. heroína' racitll1 Passados 100 anos sO saúdo-te. meu,' irmão

de dois mundos, lutando ainda temOs necessida' e companhQiro rotaria

pela- íiberdade dos ho- de
-

de ,discutir:, sobre ,e,' �ompanheiro. rotari-.

mens. Saudamos-te, ,mãe! preconcé.íto· e tli�ériniiila" imo' ,'Silvio' Serafim ;da
',:;:;30 racional no Pais, em- Luz, ,T�presentante da '

bora,_, a Constítuição deixe raça
.

negra
'

no, Brasil. '

bem claro a igllaldade Mas a luta' continuaI '

do homem perante a. Eugênio V. Schmöck�l

" A semana entrante es

tará prenhe .de comemo
.

" rações mas três delas
. '

destacam-se das demais:

2 '�. TEJlÇA FEIRA � 69

ANOS DE JORNALISMO
N� dia 10 O : "Ç9rreio

Jarl_uá di, So! adia illlplattação,. do SUDS I
É que, segundo o Secre
tário Municipal· <;la saú�
de. Ivo KO'nell, existem,
muitos pontos obscuros

péúa serem esclare�idQs.
principalmente quanto ao

rep�sse de verbas regu
lares, para que a . sua

implemen.tação ,se efeU-

as chuvas intermitentes

que há algumas semanas

'castigam 'o município,
t�m prej-�dicado muitO'
as, estradas, principai"
mente as com revesti
mento primário e asfalto,
com o esburacamento. de
seus leitos � danificação
das pistas de rolamen

to.

A Comissão InterinsW'
tu�iop.al Municipal de
Saúde de Jaraguá dQ' Sul,
em dois encontros, ana-

'lisou a minuta do convê
nio e décidiu, dada

'

a

sua complexidade, aguar
dar para a implantação
do município do Servi
rCo Unificado e Descentra-

,

llzado de, SaÚde (SUDS) com
ve.

'

De ovtra parte,

PlANEJE SEU FIM·D&SEMANA. VOce O A:PROVEITARA MELHOR. MAS .. ;

,CUIDADO, EVITÉ OS CONl'RA�EMPOs:pE 'OLTIMA HORA.

_,

Acldente de' a'raves
.

proporçõEfs 'acollteCêU' ,qu8n.
do p�$s�vem 'pouços minutos da. tarde 'de quarta-teí
ra, �la_'4, env�lveudo uma composição da Rede Fer.
rovíäría Fe.deral que fazia o traj'eto Jarag11á do SUl·

Gua�allllrlm, que, colheu o ônlbus da Viação � Cana
rinho na passagem de nível existente entre a: B'R·
280 e a rua Bernardo Dornbusch, Imedíações .

'

do
portão de, entrada, vitimando 55 pessoas > (den.
tre elas três crianças que .íam para a creche da
empresaj, todas �unCI{)�árias da.Marlsol, do segundo
turno, ,vindas de Braça Campinha, centro de 'Mas.
saranduba e Rio Branco. Além delas íeríu-se o mo-
torlsta. ','

",
• ,-

O ôníbus, de placas B8.0827, conduzido Pol, 'Ed.
m� .Bolduan, foi arrastado pelo trem a uma dlsÍân.
�a cOQslderável,)evando consigo a cancela e� a' gua

,

,. ríta, �lém do� ferldos - mutsos dos quaís llberados
.no prõprfo día,' enquanto outros permaneceram' l�ter.

'. pados nós hospitals de Jaraguá e de Jolnvllle .(n��te.·
, -três] para observação;-" o acidente teve uma vítí
"ma fatal" ,Joana Malochl, 44 anos,' do setor, de' 'es.
tamparía ,da. MaI:lsol,' que faleceu no final da .tarde
fatidica, de, parada cardíaca, quando era submetida
a Intervenção cirúrgica. "

" As causas reais do acidente' estão sendo 'e�iilre. .

cldas através de pericla técnica, para apurar respon
sabllidades. A Marlsol está dando integral apolo aos
feridos, assim como a 'familla da' vitima f t I

__ ..�conteclmento, pela sua extensão. comoveu at�á O
,

comunidade mícrorregtonaj e catarinense. ,."
a

Sesi abrirá breve a IicitaÇh
, o

. Departamento Re.
gtonal' do Sesí de . Sànta
Catarina abrirá em curto

,

espaço 'de tempo,' â lící

,taÇão para a contratação
dos serviços de cónstru-
ção do supermercado

'

e
da . cozinha Industrial
'que serão erguidos n� .

Imóvel adquirido no íí
nal do ano passado na

rua Barão. do Rio 'Bran
co. O Superintendente
do Sesí, Valmir O�ní' de .

E'spindola, esteve em Ja
raguá' do Sul lia, quarta
'feirá,,:; e InfoÍ1nou' que
as .obras terão um custo

.

Outra informação .do
de 143 mil OTNs, sendo Superintendente dá conta
a coz,nha Industrte! com ,da Instalação. na próxima
�ea de L036m2 e o su-

,
. " 'semana, Junto, ,�i.APA.,E,

permercado com 3.872 d.

m2.
:.

' . e. um equtpo-ooontblö·
gico, para dar atenitlm�f_.

-; Espindola inspecionou to aes' Industr1ários' e ao'S
. aS. _ obras do complexo pr,óprios excepcionais:

:fu\IJS PROJETA NOVA, ETA, AO SAMAE

, esportivo do Sesí :em

construção em Jaraguá
do Sul. que consta de'
�lná$lo' de esportes, qua.
tro pistas de bolão com
retorno automático e
duas ,canchas de bochas.
As obras em relação ao

cronograma ,estão. adian
tadas e em noventa días
deverão estar concluídas,

. caso o tempo assim o

permita, para que possa
ser Inauguradas por oca.
síão da abertura 'da Oll.
SEJA.'

'

I', .' .

::. .;", A- ,Prefeitura ,Municipal 'lançou Edital para To-
mada de �reços para projeto final de engenharia e

cons.trução de u�a pGnte de concreto, armado pro
tendido sobre o no ItapQcu, na rua Rio de Janeiro
cOm 103.24m de comprimento,. l1,90m de largura;
7,20m de pista e respectivos passeios. O levanta
mento plaßialtimérico e sondagem já foram realiza
dos e o praZo de entrega das propostas será até o

dia 18 de maio.
"

, .De acordo com o prefeito Durval 'Vasei, a· sua

:apmiW,st�a,s:ão de\erminou, ,também; ,estudos' par_a a

�onstruçao de uma nova Esta;ção .de Tratamento de
Agua, �ue s� dará 'dent�o de alguns anos, conquanto
que o. mveshmento na area é o aumento da capaci-
'?ade d: P�od�Ção �)list�ibuição do líquido torna-se

impe:at.lvO. ,A. mUßlcIpalIdade pretende adquirir á
rea a Jusante da, atual Estação, para possibílitar a
nova construção.

A,,'H ,T.:..· 'A' M, a
': -�_suores Cromados

.

. -', Mo;Yiment�ção Industrial.
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�':;1iaragu' ,tio Sul -'S�män" '(fe '67, a"'13 d� _{o,lê ,í988
-,.EM éORUPA • Na Paró-'
:' quía .São ' José;- às '20h
.deste sâbado, o casamen

to de Adelézia Rossne
,M()r�tti e Alfredo Hell

.mann, ela, filha do verea- grande número de asso· -das cores, 'padronagens mies e convidados, com
.

dor Ermínio (Rosa] Mo- dados. ,A música será e tecidos' .para o verão um concorrido jantar,
rettí e ele, filho de RoH da conhecida, Banda Ca- 88/8R De$tin,a-se a oríen- quarta·feira à, noite, no :

(Hone) Helmann. da so-
valínho Branco de Blu- 'tação ao setor de con- C. A. Baependi. Agrade·

Ciedade curitibana. Ao menau, I sempre presença fecções do Vale do Ita- cemos ao presidente do

novel ,-casal, 'os parabéns de .destaque na 'Okto- pocu. Vale, a pena parti- CDL,' Bruno. Brelthaupt,
e votos de

,

muitas felicí- be.rfest., " cipar.' pelo' .convne.

dades. '

,

RO'IARY - O mals ,ao· C:ASAMENTOS' Na REELEITA Leonora
ADVOGADOS - O jo- tigo .clube de serviço de Matriz" às lOh, Do1l10 Klein (Sra ..Osmar Klein)

'';vem.; causldlco Clausio' Jaraguá do' Sul, realizou SchmidtlDlva N�vak; foi reeleita
.

.;pres.ide'n!te
,"Baratto é o novo presí- jantar em ,��menagem, 17h15.�rgió KIO(_hnerl' da APAE; de GuaràuÜ-
dente da Associação de às Diies, terça·felra, cl Veneranda Hillesheim e rim. A posse .aconteceu. '

'Advogados de, lar.aguá a presença do 'governa· 18'_-Valdecl Rochal Ká- no día 20 passado e a As'

'do Sul, eleito na última' "dor Marlô 'Sousa, quando tia Weiter., No Rio Mo- , sccíação, fundada em

"semana. Seu vice' é ,RO·. dois companl)etros ,pas' lha, 17h30 César MUller, 1985, vem cumprindo
'bel1'Donath. seeretsrío saram Cl ,integrar Ô' Ro- Nádla MUller e na Barra.' excelentemente a sua,

Osmar, Graclola -e tesou- tary: Luis Alberto (Ca· 20hIS--Márclo' Chlodlnll 'meritória missão.
reíros Mário César Fili· rim} Leigue e Paulo Albertina Freiberger: NA MANCHETE -:-" Em-
pl e'Maria da Graça ,As· (Rosa Maga) Brlsolla, CASAMENToS ,U.;_ Na presârío Eggon João da

sls. Sucesso à diretoria. Tavares Filho. Ilha da Fígueíra, às 17h- Silva. díretor-presídente
BAlEPENDI - Dia 16 i- DESFILE - Como, a co- 'Ireneu " Gesser/Neusa do Grupo Weg, de .Jara
Ilú:iam-se as, competições luna já antêcipou; día 12 'Vasaro e às 19h30-Val- guá'" do Sul, participou

, dás festividades . de Es- de maio, às 20J;í, no Bae- demar
-

Muller/Marlize
'

domingo à noite, .de 'pro
pIrito Santo e dia ,21, 'pendi, hav,erä de$filê de Haussrnann. Na Igrej� gràma '''Debate em Man
acontece o Itradlicyo$l 'modas, com' palestra -e

. Evq.ugélica de- Três Rios' chete"; no Rio de Janei·
, .b�:::a�ll�e:!..,_.::!qu=e:::_,:::.:se:::m=p!:.r:.:e:...:.re::;u:::'u;:.e:,..'_.;..d.;..eb_'a_t_e...s......;s;;.ó..;.b�r....e�_t_e_n...d_ên:-c_ia do' Norte, recebem as ro,: transmitido em SC

bênçãos Walmor Urban pela TV Barriga Verde.
e Rosane Krüger.' CASCUDADA - Nunéa

,

CEDELISTAS'� Os em- ,é demais lembrar as

pr�r1os .lojlstas home· promoções beneficentes.'
.agearam as esposas, Dia 14 próximo, no CIP,

,00- M.' .•� .

O-aO�/Vlatua��
-

Moda .fn:fanto-juvenll para realçai a

�legancla de seus f�hos. Um carlüo
.

, especlãl �ra o, ,seu bom 8osto• '

Na ·MarechaIDeodoro. 819 ,_ Jaraguâ do Sul_ SC.
L

J61u, rel611os,' pulseira, ,u'lI, "luça,

prataria, uHIOI em, ouro e tudo o .... par.

pr.entes _

Ivenid,a
e Getúlio V�rgas nO 9 '

I,

• Relaiaaria
Marechal Deodoro 443

Corujá
Seus fllhos mereceDi uma loja s6'para eles.

,

.,LoJa Mamle Corujà o castelo de seu relzlDlio'�
, lU ·prIDcestnha. EnXovais para bebê, r�upas "111-

> ( ", ,1••to-juveDls, perfumes, bijouterlu, artll� pa!-
'presentes. , "

,

'
'

,',,'

,

", Rua Bulo do Rio BraDco 168 _ FODe 72.;8695
,

-

. I. � , -"
' ,',7 _

�========�========�����-

Mamãe

,

'Dr.
);.

Valte,r' : '·Geflätll.---�lIir,jS
/ ,

� ".; -,',

CIRURGIÃO, DENTllSTA _·,CRO-2446·

,Rua CeI. Procópio Gômés de OlIveira, JS4

Fône 12·0209 ;_ Ja-ragu-á do Sul

De uma jóia SEIFERT para quEiJO Dlo

cansa, de pensar .

em vpcé.
-

/::._

".,�.

',1- " JÓiAS' RELÓGIÓS,'
.,:t,. , '

" 'PRESENTeS

SeJllpre o melhof' pres��te�' ir ;:t
Flori�llº" _D..9 2� _ Fone '12-1911

. ,

_f._:__ �_� .. _,_

Marechal

FESTA/MAIO
'

� :. P\feSi
déIitê da . Comunidade :E
vangélica Luterana" Ro
naldo Köhntopp, convi
dando- pará a tra:diçional
Festa de Maio. ',Começa
sexta-feira, dia ;13,à, noi
te, prosseguíndo ',nos dias,
14 e 15. Muitas atrações

7,-
,,'

, .cascu�äcia,.'
•

\�tdJrt.JNi�
pela Assocíeçã-, Assis- "

.

tencial
'

.das "Deficientes
Auditívos ,e "Vísuaís.
Cartões ·a Cz$" ,20Q�0'0; es
tão 'sendo - vendidos, I,

BEIRA' RIO -�;({aa�o.
gado Roberto,,':Ma.rcd!�lO
Vargas Maddd: foi' ree·
leito s'egunda-lelra" "día
2, presidente

� "do Beira
Rio Clube" de c.ampo,
para mandato de dobta·
'nos. .Seu 'Vice é, Devanír
Danna' e seere1átlo An
tenor Galvan. '

,,'

.

",
'

SILKER
,

..... O Magito ja-
'. raguaense tem- .apresen

, taçãct marcada ",para o
,

dlä �15, na Sociedade" Ban�
deirantes, em são Bento.
Silker, epresentarä.i, ma
gias, 'palha-ços, , "duplas
sertanejas e a cantora

Kelly,' corri -;tt" atrações
Inéditas, ,"

, .

MAReIel"- �à-�engeDhJi.
ro MárCiö�'�"'MalIro' Mar·
cano,' de'verá/�àssuinlr. em '

jUnho, a preSidêncIa' da
Socíedade

'

Cultura:' Ar
tístíca ", de Jaraguá�. do
Sul. 'Substâtuírâ 'a Rolí .

Hermano; quê: cumpriu
,gestão 'das 'mals" prOfícuas
e elogiosas.'

.:;

no programa.

NO JUVENl'US ,- Quin·'
ta-feita próxima'" ,di� 12,
no- Grêmi,() Espqrtiv,o Ju-

I

ventus. o tradicional jan·
tar-blngo;' ,regado:' ã :gaU-

. nha ,caipira com poienta.
Cartões, acham,se .. .'ã'.: ven·
da. 'o ., :simpã.Úç():�-élube
grená aguftnJa" a suä: par·
Oclpação., "';,' ;:, ',":

BLUNK "�', é��p�ijrt;�ntos
ao 'vereador E1niésto Fe

)ipe· Blunlt, JJ)e:lös 40. ap.os
(já'é7,ávô)'" ;compl�tados

, dia_3.

,& Informações

".1'· •

� j
'!

� <: . .:. ,,�., ,,'�� _i'".. �: _':1'
. ,', "

earão do Rio'Sr'alictf;Sàfa 4
,

FONE::72..2607 ')
"�--'--._-,,_., .

B O D. A.s DE, O U--R O

,Helnz Zahler - Erna Mey Zahler

'Neste dia 7 de maio, o' mstintÇl casal Heinz Zahler'

e
. eSJlQ�� Ernà Mey Zahler, completa, () seu jubileu

de . ouro, mätrimonial, o que se constitui um motivo
de especial comemoril,ção, pois há 'SO,anos festejaram
aqui o seu enlace e que foi abençoado' na Igreja E

vangélica Luterana, de Iaraguá dp Sul: Hoje eles es-

,tão um pouco mais 'longe, de nós, embora sempre
leiam "o mais anHgo", e em solenidade ,a ser realiza-'
da, na Igreja São Paulo Apóstolo da Paróquia de

Sorocª,ba-SP; eles serãQ abençoàdos pelo pastor, quan
do renovarão, �su:as' promessas de amor eterno. Nós,'
amigos �ôô ilustre, casal sentimo-nos imensamente a

legres' ao felicitá·les. E um ,especial agIadecime�to
à Johaima!.

' ,
- '

·Carln.89so ....
.

.
�

I

. .... �:...., ...__...

A 'ROUPA lN.fANTIL

, ",t.

Avenida ·Getúlio Vargas, 91 :..:;, Jaraguá dó Sl.ll

...... .J,,__ '

,ESCRI1'ÓRIO 'DE ADVOCACIA
. .,� ,

,

'PEREIRA ,<)LlViE�RA .. ;'
Consultas.' Pareceres e � Ações sobre:

Inventários Separa:ç:õe!> Divórcio.....
_, Alt)ilentos',,� - Cobranças - ,Inquilinato
'Contratos

'

Acidentes, de ,cTrâns�to
, '. Conflitos, de Terras - Legislação' Agrária
Questõ�s Trabalhistas _' Aposentadoria e

Pensão Defesas Criminais 'e JÚri.
,.- R.' J. 'Pereira Oliveira

Laur(\1, p"er�{!i Olivei,ra"

, 1\.t>VÖ�ADOS "

,

R" Walter.�.çrrq\'larg:t,-' 3.56 -- fone -(Res.), 7',2, 2194
" Jar.a'guá, ,� ª,õ

__ §�ll ,,', _"
__ ,
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Superintendente d. aI, visita ..J�allá e autanza I.va depe.d.lciã�
o Superíntendente do

Banco do Brasil em San
ta Catarina, Hermes Ja
eobsen. esteve em Jara- .'

guá do Sul na sextader
ra, dia 29, para visita a

agência e a empresas e,

à tarde, acompanhada do

gerente local, Adolar
Jark reuniu-se com .

em

presários na Associação
Çomercial. Síntetíea-

mente, Jacobsen relatou.
a ação da Superíntendên
cia e da própria institui
ção em Santa Catarína..
onde existem 126 agên
cias e 202· dependências'
em operação, transmítín
do informações acerca
das linhas de crédito e

programas disponíveis.
Jacobsen disse que o

Banco do Brasil, em San-

. Secretário, inaugura escola ,dia' 14'
o Secretário da Edu

cação, Svlvío Sníecíkovs
ki, preside no próximo dia

14 às 9 horas, a' inaugu
ração da

.

sede. própria
da 19a. UCRE, localiza
da entre o CIP e Cl Gí
nãsio de Esporte�, cons

truída com a participa
ção do Estado e da Pre
feitura Municipal. As
10h30,. o secretáno pre
side o ato maugural da

Escola Básica Alvino
T;lbess na entrada para
Schroeder, constando de

seis salas de aula, biblio

teca; cozinha, sanitáriCls
e adminístração .

A diretora da
'

UCRE,
RO$:emei�e Puccini Vasel;
íníormou que foram con-

tratados, neste ano! 498
professores na região. es-.
colar, sendo 240 para. as

vagas excedentes. (Lei
6.032) e 258 pare as va

gás vinculadas e transi
tórias . Acrescentou' Ro
semeíre que no dia 17
de maíe, às 14h, no audí
tório

.

do Sindicato 'do
Vestuário, as escolas das
redes municipal, estadual
e particular, irão receber
os materiais da campa
nha "Trânsito Eu Res-

, peito", para difusão, en
tre os alunos.
-

Esta semana, também,
foi divulgado o número
oficial de partícípantes no

5.." Congresso Estadual de ,

Educa�ão Municipal, em

Jataguá do Sul: 1.50�.

Móveis
,

e na'

�. ·MILLON

MÓVEIS
Tudo a preço de fábrica

Rua Barão do Rio Branco, 72 ._
fone 72·2487

,ta .Catarína, em relação
ao Pais, ocupa posição.
de destaque e a' nível de
,Superintendência, no a

no de
-

86 ocupava a quín
ta posição e no final do
ano passado acredita que
o desempenho estivesse
entre o primeiro e o se

gundo lugar. O Supertri
tendente destacou que 'o

Banco' do Brasil teve um

crescimento no Estado à
nível de aplicações, atin
gindo a 1.100% e com

uma insdímplência infe-
,
riór a um por cento. "Is
to' nos dá uma mostra da
solidez da economia ca

tarínense, graças a díver
sif'iéação e Ao -modelo á

qui implantado, apesar
da' sítuaeão adversa",
concluiu; ".

. Uma análise da situa
ção das microempresas' e'
da área agrícola foi fei
tà pelo Superíntendente,

para,
. quem, a correção'

monetária nos financia
mentos tem levado a ban
carrota' muitas empresas
e agrícultores . que fize
ram investimentos du
rante o Plano Cruzado.
Em 87, foram realizados
292 mil contratados de
crédito rural n9 Esta.
do.

HORÁRIO BANCARIO

Os empresários, de Ja.
raguá dQ Sul levaram a

Hermes lacobsen o des.
contentamento em

.

rela.
ção ao atual horário ben
cário, das 10 às 15 ho,
ras, considerado. Impré-
prlo, trazendo _ muitos'
problemas às empresas e

formando filas quílomé
trtcas. O Superíntenden
te . concordou queo horá-
-río é ruim tanto para os

,

clientes quanto, pera os

bancários, defendendo

JSM entrega' certifica�os �i$pensa
o Tenente Alamíro da

Silveira,' títular da 5a.

Delegacra do Serviço
Militar de Jaraguä do Sul,

presidiu na manhã de
sábado, no Ginásio de

Esportes Artur Müller,
a solenidade de entrega
dos Certificados de Dis-.
pensa de Incorporação
no Serviço Militar; a 414

jovens' da classe 1969 e

anteriores. Na oportuni
dade, o secretário de

,

Educação, Cultura ,Es-

porte e T�!ismo do mu-

nicípio, Balduínn Reulíno.
recebeu a dist(IliÇão de
"Colaborador Emérito do
Serviço Militar" r pela!
sua atuação em prol da
comunidade.
A campanha do' alís

tamento, encerrada día
29 de abril, registrou, a

frequência de
.
680 alís

redos da classe 1910. O
alistamento 'rcontinua
sendo feito, porém. com
pagamento de multa. A
Inspeção de .saúde está
prevista para . setembro.

que o mesmo seja e�t�1i
dido até às 16 horas,',
Neste mês de maío, : (!'j
horário em vígor seriÍ'
reexamínado. podendo o.. :·

correr mudanças. r

o BB tem um déficit de
25 mil tuncíonänos e so.

mente em Santa Catarí
na são necessários 'mil
novos funcionários. : O
Superíntendeflte" acredltta
que logo deve saireon.
curso público, para sv.
.prír as carências. 'A ni.,
vel .de Jaraguá, -ouvíndo
os 'reclamos . dos empre
sários, onde ao próprio
Banco do Brasil são for.
madas filas, Jacobsen au

torizou a procura de um

Imóvel para tocacão; des.
tínado a criação de uma

nova dependêneia urba•
na, para honzontalízar O
atendimento e desafogar
o fluxo junto a ágên.
cía,

HOMENAGEM
A. ABquçÄO
Por solicitação . da As

sociação dos> Morado
res do Conjunto Habitá
cíonal da Cohab e a pro
pósíto da comemoração
do Centenárlo da' Aboli
't;ão da Es.enav,st.y.x:a, na
proxima sexta-íeíra, f3
de maio, feriado nacíe

nal, o vereador Aírmre
Fatias . apresentou pr"Q"
je�o-de-lei' ii Câmara 00'"

mlnandú figuras ilustees
do abolícíonísmo a ruas

daquele Conjunto ..
·

Corupá: Blunk é O cãn�idat, �a cOligaçãl PDS - PfL
Coube a' Corupá defi

nir a primeira dobradi
nha' do Estado da coli

gação PDS-PFL, para as

disputas das eleições mu

mcipaís de novembro.
No día 11 de abril foi

.

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

Formado pela Escola de Pás·graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite· Rinite . Espirros Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta· Tosse· Resfriados constante,

. Sinusite albr'glca.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias· inchações· coceiras � picadas de insetos,

feridas na boca,

Alergia a alimentos· medicamentos· ao sol e ao frro,

Erupções diversas.

Preparo de vacinas· Testes Alér<JlcG'

, Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 22 5475

ßlurnendLJ SC
� �-

definida a coligação e

na manhã de domingo os·

90 membTos dQs diretóri
Os d() PDS e PFL, demo··
craticamente, escolhe
ram no Ginásio de Es
portes Willy Germano'
Gessner. entre-' Ernésto
Felipe Blunk (PFLi e c:urt
LynzIÍleier (PDS), o 'ç4'
didato a prefeito, seguil
do o acordo� firmado en

tre as .Executivas dos par·
tidos.

Blunk r.ece.beJ.l .5'. vo

tos e Curt ,3..8 ß .p.iQÇI. cé
dula apareceu

:

�JJ.l. bran
co' na

'

urna.. A��hn!
Blunk é oficialmente .9
<candidato da coalig_a.:;:�1J
-em Corupá, cabendo i.Q
Lynzmeíer a vice, A
diferença pró-Blunk fPli
r�cebida. com surpresa
,em alguns segmentos ®
PDS, cujos resquícios se
rão superad.os como a

(credita o candidato a

lPr-efeito, "pois de agora
<B.ll!l ,diante devemos �a
miJm.t1l..arr juntos em busca
da wLtória e to;rcer para
(qtlJle Mj:am eleições' esté
;ano", diss_e. exultante, ao

'"Gone�0 ((lia lPOVO".
Ernest1i> Felipe Blunk

:recebeu. a vitória "como
um p.r.esemte" ao seu 40.'1
aniv,ersário, completado
Úlia·.3,. Yereado;r e mUi
:tante mi �ârea política de
Torupá ,há 12 fißOS" é
fundadQ,r e pt�i<rente do
PFL
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'J-raguá aô Stil _. Semana

Ji;,uslitiÂNms,
��;� - A--v:elíno .Karsten,

Sr,.. J!lI)l�1i� :Klítzke, Prof.

R�th Roesel, Sr. Lauro
Demarcht. Sra. Iracema
Morbís . 'I'omaselli, Sr.
Cândido Leithold, Sr.

Mário Rosa,·'!,r. Oscar

Cielusínskí. Sr. Agnes
à�� ',;Rozza" Diego Beyer
do.zNa,ªcimepJo ..
Dia. -08 . de· maio
,,$r8.., ,Matei ". Ölga

.

Mas-
carenh.éts.: de Oliveira, sr,
Os.ID�r .;S_chmit( (S.' - José
dos P_!ij.b,ais), D.· Elsa
Buek•...Sr. R�d9lf9 Ma1er,
Srt ... ßr1.il.:f,lo F�iedel, Sra.
Adália Harbs. Sra. Doro

ty., y.it,ória Grubbe Tava
res: .da Cunha Mello, Sr.
Adernar Henn. Sr. noir

Zehnder. Sra. Charlotte
Voelz Neitzel, Sra. Gi
sela Bauer'Mohr, terezí..'
nha de Lourdes Neitzel,
.AJ.an Roberto Schwartz.
André Kamehen.
Dia 09 de maio
Dr. Irineu Passold. Sra.

�riana Murara, Sra.
Anélía Enkp. Karsten,
Sr. Gregório Müller (Co
rupá], Sr. José Henn,
Canisio Marcos Zimmer

mann, '.Marisa Marlene

Hollen, , Celso Orlando

Fi-rmann, Viviane Krau'
se, . Alfonso Blank, ,Ade-'
mar. Blank, Rafael Pigoz
zy, em Fpolis.
Dia 10 de maio
Sr. Antenor Gonzaga

d0s Santos, Sr. Guilher'
m� Hruschka, Sra. Ana

. Panstein, Sra. Anita Lip
pinski Karsten, Sr. Da

niel ;Costa Alves, Sra.
Maria l ..

,
,Hansen, Sr.

Antonio Schwartz, JuJià
n:�" Lazzaris, Simone Ka
nn ' (Curitiba), 'Roque
Poffo Júnior.
Dia 11 de maio
Sra. Marian Máhnke

Hênschel, Sra. . Anita
espOsa de Herbert Buer

ger: 'Sr. JOsé Carlos Ges'
ser,' Sra· Zilda Sçhmöc
kel (Curitiba), Sr. L�lís
Célio Brugnago, Sr. Jor
ge Maltar.
Diá 12 de' maio

.

Sra.' Magda da Silva
Rau, ,'Sr.

.

José PeteJsi
Sra. Maria Mayer, Sr.
Mário -Roteis, Sr.' Dank
wart Hermann Sr. Wer
nerMeieÍ" (Ri6 de Janei-

,

rö)� .
Sra. Alzira WoU

'R�dlÜ:i'nZ, Cláudia Daniel .

'Ristpw, Sr, Harry Po·
.

rath
.

Sr; AdoFo Mars'
chaU (Cotupá', 17élbel M.
·.schaldach.

-

<:��v;(; �'.. -��' ::
de 07 a 13 de maio de 1988

D
N���� ��_._'--�Prtolallas, de' CISalle,llos

ia, 10 de, Abril. .. "� __

Edgar, filho CéIfo '(Neu:"
za) Mathedi
Dia 12 de Abril

Tiago,' filho Agostinho
(Júlia) de Almeida _,

Ola 13 dé Abril
'

Sabrína, filha' Márcio
(Iracema)' Gaedke: Daí
ane," filha", Sebastião
(Martinha)

l

Junkes
' '

Ola 15 de Abril

Tiago,. filho Sérgio
(Veroníce] Chicatto
Dia' 18 de Abril'·
Bmanuela, filha Wál

dir (Márcia) Kriiger"
Dia 19 de Abril
Johnv, filho Gustavo

(Valmírta) Hass
Dia 20 de Abril
José Antonio,' filho �o�

sé (Ester). Kochella
Dia 21 de Abrtl

. Maícon, filho Bértolinó
(Sílvia) Hündemann
Dia 22 de Abril
Henrv, .Iílho Edson (I

nês) Müller; André, fiUlo
Adalto

.

(Matilde) Zocatelli
Dia 23 de Abril

.

Ana Paula, filha Ari

(Ana) Lapazíní.:
Dia 25 de Abril ,

Daniel, filho Rubens

(Magali) Friedel; Maita,
filha . João (Marizete)
Greft; R'àfael,. filho Luís

(Arlene) Sbardelatti
Dia 26 de·Abril

Edsonl,' filho Dalci (OU·
lia) Pereira
Dia 29 de Abril
José Luís, filho' José

(Maria)
.

Schmitz; Dar1an.
filho Adola!l.' (tE'dir) Ko-

neU; Fal)ris, fil.ho Ralf

(Marlene) Sievert;· Fer";

nanda, filha Almir' (Loti)
Lindnér; Jeferson;' filho
Valdemiro (Marià) Apare'
Çida -Ziele
Dia 30 de Abril
Haline, fílha Joel (Ma

ria) Beber; Rafael, filho
Sebastião, (Marisa) Per

reira
Dia 01 d'e Maio.
Vanema, fílha Waldir

(Edla) Quost;'Gustavo.
filho Nilton (Bernardete)
Bertoldi; "

.

Dia 13 de maio"
Dra. Zilá Rodrigues

Leite (Itaperuna- - RJ),
Pr?f. Santino Ritta· (Pe
tropolis), Sr. Alfonso
Buhr, Sr, Waldemar' All
tonio Vaset Sra i Adél:a
Gascho .Schwarfz, �l' .

Ordeli O. Rafaelli Ro-
drigues, Ademir Séroj�
Bonomini.

,o,

nesta cidade, filha de
Frederico Kuntze e Va
nilda Isaura Sabinn Kunt

MAIroOT- ADBu&GRUBBA.UUlMANN.Oficial do R"- ze,

puo Ci� do 19 . .Distrito da" Comarca de Jara,&uá do Sul, ·Es- Edital' 16.070 de 03.05_.88
tado de Santa CatariDa. Bruil. faz obel: que compareceram em

"

Cartório e�bindo es documentos wJidol pela leí, a fim de �r, Antonio Cardoso e Ester

habilitarem pUa cuar. OI aeauiDtea: ., Batista
.

Edital 16.065 de, 26.04.88 Maio em Vila Itoupava} Ele, brasileiro, solteiro.

Cópia recebida do cartó- Blumeneu. neste Estado, sapateiro, natural de Ja

rio de Guaramírím, neste filho de Henrique Hertel raguá do Sul, domícilia-

Estado. e ElIa Hertel - Ela, bra
do' e' residente em Pe-

paulo Martinelli é Elisa. síleira, solteira, operária, dras Brancas. em Barra

beth Zelfeld natural de Jaraguá do do Rio Cêrro. nesta dís

Elt;�, brasileiro, solteiro- Sul, domiciliada e resí- trito,' filho de Leopoldo

motorista, natural. de Ja- ,dente em Garíbaldí nes-
Cardoso e Paulina Silva'

ragu� do' Sul, domícílía-
.

te distrito, filha de Con- Cardoso - Ela, brasileí

do e residente na Santa: rado Horongoso e .Tm- ra, solteira, operária, na

Luzia, neste distrito,' f(�' gart Milbratz Hörongo- .tural de Ponta Grossa,

. lho .de Alfredo Martínelli so .
..,_ Paraná, domiciliada e re'

elidia Prestíní Marti- Eugenlo Leitempergher e
sidente na Rua Mathías'

nelli - Ela, brasileira, RoseU Kuntze Ruysam, 23, nesta cida-

solteira, costureira, natu- Ele, brasileiro, solteiro, dade, filha de Bertolino

ral de Schroeder, neste operário, natural de Rio Batista e Inês Batista -

Estado, domiciliada e dos Cedros, neste Esta- E para que chegue au

residente em Guarami" do, domiciliado e resi- conhecímento de todos,

rim, neste :E'stado, filha dente na Rua Guarami- mandel passar o. presente

de Ervino Zelfeld e A.' rim, 197, nesta- cidade, Edital, que será publícade

delina Helena Bruehmuel- filho .de Tobias Leitern' pela Imprensa em Carró

ler Zelfeld ._ pergher e, Hercilia Lei-
.

ríe, onde será afixado du-

Edital 16.066 de 26.04.88 tempergher - Ela, bra- rantr- t 5 cllas.

Lauro Kleínschmídt '

e" Sa- sileíra, solteira, auxiliar DIA DAS MÃES
lete Krüger de escritório, natural de Dê a ela um presente. de
Ele, brasileiro, solteiro. Jará'guá do Sul, domicili- ano inteiro: "Correio

operário, natural de Rio ada: e residente na Rua do. POVo.".

dos Cedros. .neste Estado, Alfredo Schumann, 80,
. domiciliado e' residente
em Estrada Jaraguá-Es··
querdo, neste distrito, fi·
lho de Walter Kleinsch'

.

midi e yaltraud Kleinsch'
midi -'- Ela, brásileira,
solteira, operária,

.

natu-
ral

.

de Massaranduba,'
ne'ste Estado, domiciliadà
e . residente. na Ribeirãó
Irma em MasEaranduba,
neste Elstado, filha· de.
Servino Krüger e Wall)'
UIban Krüger -

Ediotal 16.067 de 2(1.04 B8�
Osmar KoroH e Veronicá'
Mateiczh
EJ.�, brasileiro, . solteiro,
torneiro.mecânico, natu'

ral de Jaraguá do Sul,
dOIJü'ciliadO e residente
na Rua Itapocuzinho.
nesta .cidade. fil!ho de

Alfredo K�roll e Irene
Lange KoroH - Ela. bra'
sileira soltei.ra, costurei
ra, natural, de Guarami
rim, neste Estado, dom;.
ciliado e residente na

Rua Patrimonio em Mas·
saranduba, ne�te Estado,
filha de Ad30 Mateiczh e

Ölindina Dalpra -

Edital 16..068 de 02,05.88
Dorlwald Hertel e AsU
Horongoso.
Ele. brasileiro. solteiro,
operário, .natural de ltol.l·
,pava -7- Blumenau. neste
Estario dOJrli_c.iliado e

residente na Rúa ·13 de

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

....

/

LANÇAMENTOS DA SEMANA
'

Escapando do Inferno (Guerra)
O Terceiro Olho (Aventura)
Black Cobra (Aventura)

"

Minha Lei é MataI' ou 1\.10rrer (West�rn)
Mulher Nota 1000 (Comédia)
Jornada nas Estrelas IV (Avent./FicçãO)
Perigosamente Juntos (Comédia/Suspense)
Howard o Super HerÓi (Comédia/Avent.)
D.A.R. Y .1. (Aventura)
Doublê de Corpo (Suspense)
Guerreiro Americano (Aventura)
Recrutas da Pesada (Comédia)
Olhos de Tigre (Policial com Alain ['elon)

Adquira você também o OPPU'S ViDEO

CHEQUE o. sistema. mais prá.tico. e barato.

de Io.cação. de Video-Filmes.

OPPU'S VIDEOMANIA SEM PIRATAIHA

7('FOTOPIAt�RR
Av. Mal. Deodoro, 252

Fone 72-{)261

.. '.'. D�·spachante Lú·cio .

LN Il,Ll,LJE os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO NAS MÃOS DE QU
EM ATEND1MENTO.

.

i.�' : '_.'I!'
EM IRE qFERECE o MELHOR

fUNCIONA-JUNro A AUT(� ESCOLA JA�A�.�-:-_'�V.GETOLIOVARGAS 26 - FONES' _ 26
ACORA TAM�EM EM FRifiN�E AO FORUM.

'
.

.72 1 1

--------------------------------------------� ;j
""---�.;.,.
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Com :>'6 empresas' do ramo têxtil já confirma

das' a :iä. pOeira dà Malha, promoção do Rotary Club

Ci\�inha com os preparativos otímízados- Marcada

pa,ra Q período de 15 a 25 de julho, no. Portal de

Jaraguá, . está na testa da comissão orgamzadora o

en1presário e rotariano Lui,z José Nicolodelli, asses

sorado pelo engenheiro Marcia Mauro Marcetto . A

prcmoçêo.é beneíícertte e objetiva arrecadar fundos

para o natal da criança carente, que o Rotary ClU?
de Jaraguá do Sul promove há 36 .anos consecutí-

vos .

Este ano, em relação à Feira anterior, registra
lié um auménto de 17 expositores e os es�andes ?Cu-
parão maior. espaço físico. O menor tera uI?a area

de 16 m2 e o maior de 38 m2. E desde o dia 2 de

.' .inaio, a sscratarla-executrva já, vem funcionando no

i:\1ttal, atendia pelo professor João Beckhauser., Du
r�nte o período, além da venda de, artíg�s varias

atiações paralelas e shows darão maior brilho ao

svento ,

.

Campanha de educação DO trânsito
A Polícia Militar de Santa' Catarina está vei

culando uma criativa campanha de educação no

ttânsito. Criada pela MPM Propaganda São Paulo

UI\idade Bauru, é composta por' folhetos, car�azes,
6ut-doors, jornal, selo' .

adesiv?" �a�iseta e hlm�_
p�a TV, e tem como slogan: Transito. Eu R�spel
t�". por ser este um tema de interesse comum a ,po

'pulaqão, a campanha contou com. a ;ol�borél!ção 1�
'(�rios. empresários

.

das diversas mdust�Ias de a

r�guá do Sul e também, de outras localIdades,
Dentre Os colaboradores cita-se o sr. Roberto

G0mes de Oliveira, diretor de atendimento da Pro

�utora Video 33 de São Paulo, que, num gesto de

a,�oio e de total colaboração, provou indiscutível
�rofissionalismo e participação. A equipe da Ví

deo 33, aos e,mpresários e" ii MPM ,deve�se o êxito

que está alcançando' esta campanha.

REVISTA DESTACA EMPRESAS LOCÁIS
.

A revista "Comércio
Exterior", editada pelo
Ministério' das Relações
Exteriores, ,em sua' edi
ção n.'! 95. de Março/'
Abril de 1988, destaca o

Canadá, como .um merca

do recepttvo a produtos
brasileiros. Na página
41 dedicada a indústria
de' motores elétricos, des'
taoa a, Weg e a Kohl
baoh. .de Jarag1lá do Sul,
as maiores fabricantes e

exportadores de motores
elétricos do Brasil. ','Os
motores elétricos brasi'

leiros têm.se destacado
no exterior gré1jças à sua

qualidade, aos
. preç?s

competitivos e a aS�ls
tência técnica oferecida

-

pelos fabricantes, qu.e
investem muito nesta a-

rea".
Em trechos dedicados'

empresas jaraguaen-as
- d" 'IA

'ses a publicaçao lZ·
,

Ui, Sarle,: SC.. rec,ebe, 8 .ilbllt � , ��1IIe ,..licaliil da�"",,,
,', finda a campanha rea.. se receber a ímportáncíe res Sociais da sua cída- demos ,mUito. � para o .

,

"

l�.zada junto ,as empresas d� Cz$ 7.754.. 605,00: ê- de", disse o presidente próximo ano espera�os, r 'f ali. ß" S' ·,�-t�,'· ',.:

páta que dOIS por cento xíto pelo qual considera da SCAR, que reune 'na melhorar o resultado amo

do imposto de renda de- imprescindível a
_ partici· próxima semana a' sua da mais e, neste aspecto,

vida fosse revertido, co- pação da imprensa, da diretoria para direcionar breve iniciaremos a ela

mö '-doal'çáo, à Sociedade diretoria, dos contadores os recursos auferidos ,e· boração de um projeto,
Cultura Artística de Ja- índependentes e outros que, a principio, serão para aplical;13.0 no pró-
raguá do Sul. segundo o ainda no sucesso. empregados no- término leime) sxerelcío fiscal",

q\le faculta a Lei Sar- Hermann agradece o das construções, acaba- PROXIMA META:

ney, o presidente RoH apoio, em especial �os mentes Internos (palco TEATRO
Hermann considerou for- que doaram e deposite- e carpet para melhorar a Em junho, a SCAR, e-

$idável o apoio recebi- ram confiança no traba- acústica dó antíteatro]. lege sua nova diretoria.

do, possibilitando que lho ,da SCAR. "O suc�s- novas cadeiras para os Rolf Hermann t,leixariÍ.
àtliavés de 47 doações so e prova de que o Ja- espectadores. möveís, a presidência e o seu su

.

de pessoas físicas e' jurí- raguaense se importa - ínstrumentes, atendímen- cessor, já praticamente Q�'
4tlêas, a entidade pudes- e muito - com OS valo- to às necessidades ,dos ünído, terá

-

como, gran·
,

, . ·

d M I'h
alunos, melhoria da qua- de meta a construção do

'l'ltlry organiza a Feira a a a lidade de ensino e: �in' te�tr�, .dentrQ do proje-
,

" " da. para reserva tecmc.a to original ,elaborado pe'
destinada a cobrir o dê- la Fundação Cultural de
ficit operacional. Cultural na época do
O Presidente da SCAR superintendente', U d o

destaca que para se ehe- Wagner. Para' tqnto to'
gar ao resultado, deu dq a cemunídade" e 'enti
muito trabalho a equípe. dades de classe serão
'mas que, com 'a colabo- ,chamadas' a partíeípar,
ração mútua, dentro da para que o município
capacidade de cada qual conquist-e um espace cuí
"fomos exitosos".· Ele tural à altura ida sua

acrescentou que "apren- grandeza.

COl'inl)oso
,.

A ROUPA INFANTIL,

Necessita:
, -

M O· O E L IST I

. Rua Leopoldo Jansen, 100

Jaraguá· do Sul

----------��------------------------�--.----���
.. ���==--

Fone 72-1050

SC

Weg é a maior fabrican·
te e exportadora' de mo

tores elétncos �o Bra
sil, com uma produção .

pr6xima de 200 :mn uni
dades por mês. iOs mo

teres . são projetados e

fabricados seguindo, rigo·
rasamente as 'normas
técnicas NEMA e lEe,
ditadas, . resp.ectivamente,
pelos Estados Unidos e

Europa. Uma prova da

qualídade desses moto
res

é

.o fato de serem:
utilizados pelos impor
tadores, inclusive em

'áreas de risco.
- A 'Motores Kohl

bach é outra 'empresa
que está no merçado ex

ternQ há vinte anos. Ela
�

vende para os Estados
Unidos; Américas Cen
tral e do Sul e Canadá,

,

países que absorvem me

tade de suas expor
tações. Com a ajuda das
embaixadas brasileiras, a

empresa quer agora in

gressar no mercado eu

ropeu. 'Ela est� produ
z�ndo quatro mil· motmes
por dia, dos quais 400

destinam-se' à exporta'
ção".

Os pedidos para a ;

colocação de novas i

lombadas no períme-
'

tro urbano, solicitados
por vereadores, foram·
indeferidos pela Co'
missão Munieipal.

'

de
Trênsíto. que d�idi'u.�
no entanto. alterar -o

sentido da rua Jeseí
Fontana, imediações
da Prefeitura, . que,
passa a ter m3.ö úni
ca da rua Quintino.
Bocaíúva à João Mar.
catto. Outras ques
tões relacionadas ao

trânsito foram abor
dadas.

A polícia civil. no

.seu relatório de abril,
revela que houve um
total de 44 'acidentes
naquele mês, sendo 32
sem vítimas e 12 com

vitimas, inclusive' uma
fatal.

.

A polícia m�li;
tar, a partir dos i>r�xi
mos dies, deslocara o

traíller que estava es�

tacionado próximo da

Ponte Abdon Batista.
.

para as imedia/ções da

rodoviárla, próc*an-
.

do, com isto, dar mat
ar segura.nça e ini

bir a ação de márgi
naís e arruaceiros que
circulam 'na cidad�,·
vindos de outras regí·
ões.

NOVAS TARIFAS

Entraram em vigor
'. "no dia 29 de abril a.s

novas tarifas do $er

viço de transporte co

letivo do município.
As linhas urbanas su- :

biram de Cz$ 18,.00:,
para Cz$ 20,00, aquem

'

da soliçitação da Vi�
ção Canarinho,' que

pretendia um reajuste
de pe10 menos Cz$ ..
25,00.
De outra parte, um

total de 1.849 flesso
as se beneficiam, em,

Jaraguá. do vale-trans·

porte, solicitado por 79

empresas cadastradas.

���BomboDS F'iDOS

C'R,price Lida.
\ Chocolate' ca�eiro - sorvete picolé

bolachas e licoFes -feitos em casa.

"Com cart'�:·'
.,

li�tas para. você"

Belí�simas e "s para presentear
Rua Jorge Czcrn I ''tf45 - Jaraguá db S�l.

(P/ Artigos Infantis em Tecido Plano)
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IM lARAGUÁ:

, Senai ·e Cetiqt
,

Ilstrlm a muda
�verão f

Objetivando onentar Cl

setor,de .coníecções .
do

Vale do Jtapocu, sobre
as tendências da moda
verão 88/89, Q ÇEAGI
SC, a Seeretaría da Indús-
'tria e Comércio, DR do
Senai, AMEVI e ACIJS,
estarão promovend<1 no

dia 12 de maío, às 2011.1
no Clube Atlético Bae

p'�ndi, um desfile de mo
da, seguido de palestra
e debates sobre tendên-

. cía das cores, padrona
gens, tecidos, entre ou
tros. A condução dos
trabalhos será da estilis"
ta Jussera Câmara Hu
ghes, do Senai/Cetiqt/
NAC do Rio de Janeiro,
que buscará orientar às

micro, pequenas e, mé
dias 'empresas no prepa
ro de suas próximas co

leções verão 88/89.

ENCONTRO DE
SUBCONTRATAÇÃO
'O Cea'g/SC e a Bolsa

de Negócios de Santa
Catarina estarão promo
vendo o X Encontro de
Subcontratação Industri
al, rios próximos dies 20
e 21 de maio, em Jara
guá do Sul, no Agro·pe
euárío , Trate-se de uma

exposição de ofertas e
,procuras de produtos.
peças; componentes e

serviços índustrtaís, obje
tiva�do fortalecer. o par
que Indústrial catarinen
se principalmente os se

tores mecânico, metalúr
gico, material elétrico,
borracha e plástico.

Auxiliar d,e
Custos

BORRACHAS ,WOLF

dispõe p/ admissão ime

diatà elemento cl for

mação técnica e e:x;pe-
'

riêilcia anterior na á

rea.

Interessados deverão
se dirigir ao dpto. de,

,pessoal da, empresa -

,

Rua Henrique Piazera
n.9 194 - Jaraguá do
Sul (SC).

,DIÀ DÃS�:MÃ.E.�': 'Ser mãe é .'Í'ecTiâr a, vi-'
';,< ,

"''_,'' ",
", ' e

o 'I'
"

" ::a' , :
0.- - -- ..... ,--:.__ ,_. ._, .da. _A. SlDg�_e.�ª, .dil_J!: ,

se carrega. toda a ternu

ra, .dedlcáção e o carí

"nho 'daquela que faz

'crescer em sí o milagre
da criação. Neste' die

das Mães, o nosso cum

primento, a nossa sau

dação: àquela, que traz

o amor imenso e Inder
rotável, a mãe jaragua
ense, • honesta, 'valente e

trabalhadora. que ajuda
a construir o progresso

. do:' Múni<Íípio,.", Samos
ADETAIR' !Ef)TEFANO admix:adpres �a .�ü�,;:bra-

,

BALSANELtl :. vura, Um, beIJO _a tödas.

"DEIA-88" Parabéns.

"spezia .s Cia�� .�·-Oda •.'��;'"
SERllAlUA E SERVIÇOS DE TRATOR

MadeIras para construção e serviços de � trator
com profissiolll.is altamente ;elpecíalizadoll. "

,

Rua Joio Januário Ayrolo. 1ft _, Jaiaguá E,
querdo _ Fone 12.0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Dra, Aurilene M.' Buzzi
Questões de terras - acidentes de tränsíto - in
ventários - cobranças e 4idvocac1a elll' gerät : .-,

Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 '.

- Fone 72�2711

ADVOGADA'

,
� Excu[SÕe$ !léreas e tetTestres

• ;�
· Q,a"",�-� JARACiUA.TURISMO'

•. Reserva de hotéis

Estado 'de Santa Catarínä
Prefeitura ,Mulii�lpal de Guaramirlm

- 'C'OM'U N I C A D O -

Acatando. despacho 'ministerial; a Prefei

tura .l\1:unicipal' de :Guadímirhn não antecipará
, os feriados assim declarados pela Lei, Municipal
n." ,522, de 16,de Junho. 'de 1977, nos termos,"

da 'Lei n,° 60,5/4$, j>or �nt�nd�r não. serem os

mesmos aíetados pelas antecípações ordénadas
pela Lei n.o 7320/85.

, "

O Mínistéríp do Trabalho publicou no Di-
_

árío Oficial dando-lhe carater normativo, o
- .,. '. . -;- -_ ,. .-. - ",' .

parecer CJ/MTB n.o '202, de. 11'.09.81, que, ana-
lisou o texto do ,ar�igo 11 da Lei n.Q 605/49,

que dispõe, sobre os feria,çí9.s t�ligiºsos no ãm-.

bito muníeípal, cónrrontou-o com 9 artigo V
da Lei n.O 13�()/'85, qu� ordgna a. antecipação,
para, as segundas feiras . d.Qs ,.;f,eriadQs que '" cai"
rem no meio' d� semena concluindo que a Lei
n." 1320/85 não r�vogou a Lei l1'.'1 605/49 no-

'

que, se refere a autorízeeêo para ; declarar. qua
tro feriados por ano.. Esfes são fixados de a

cordo com a tradição local, e .; como expressão
sentímento religioso que se incorporou aºs, u
sos e costumes de cada comunidade de tal
modo que a alteração do respectivo dia da ,co-'

memoração 'poderia afastar o, significado do e

vento. já inserido na aspiração popular sendo
ilógico, pois, dar-lhe carater compulsivo para
obrigar os Munidpios a' deslocarem os feriados
por imposição federal, afetando sua autonomia

consagrada na Constítuíção .

FERIADOS MUNICIPAIS
Sexta-feira Santa' _..:... variável
Ascenção 'do Senhor -"- 'variável
Corpus-Crístí - variável

'

Aniversário de' Emancipação Politica:
de Guaramírím - 28

..
de agôsto.

,

.Guaremínm, 0:-" de maio 'de 1.988-.

1,_' J_o_se_·_p_r_e_f_el_·t_o__d_e_A__g_U_ia_r � __
,

PI{EFEITO MUNICIPAL

_' Serviços·de passaportes

,

• Passagens aéréàs

�na_!?ionais e intemacionais)
/ ....:. ....

• 'Passâgens. rQdoviárias

,t

•
• I-�

•

�

r PERSIANAS • BOX • ESQ. DE AlU.llnO 'I

.PERFLEX'
RUA JOINVILLII. ,... .iARAGUADO SUL - SC

"- 'FONE:COtn'72-CiIIII ...

Persianá8 hor1Zo�ta18 e verticais,
box para banheiros, '

,

divisões, toldos, portas sanfoJl_das, , esquadrias
,e cercas eU! aiUlninio.

Consulte-noal FODe' '12-0995

SÁVIO MURILO PIAZERA .DE, AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

.Advogados
Direito Civil. _ Criminal _ Comercial

Traba'lhista _ Esportivo,

Novo endereço
a, 97 _ Sala 1

Mal. Deodoro da Fonseca'

ELETROLAB
Com'ercial, de Peçàs .llda.

Assístêncía técnica em máquinas de costura
mdustríets e domésticas, peças, acessórios e agu-
lhas em geral. .

Oferece também assistência' técnica autorizada
em apare lhos Arno, Walita, Britânia, Black �
Decker, faet, GE, Eletrolux, Farne, Pendera; For�
'nös Lver, além do maís completo estoque de pe-
ças. e acessórios.

'

Av. Mal. Deodoro. 1. 309 _ FOQe 72-220('

Jaraguá do,Sul-Se·

• L<,?Célções de veículos
__ .... _,�., .• _o

• .'

Agência de Viagens
Rua EpitáciQ Pessoa.464 -Fone n -0977-Telex (0474)341

JA� QO, SUL - SANTA CATARINA
'ii ��.�- ;.�,* "" '
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__;aaa_'".;_'"".,..'.,__

..Estriló'rio . Contábil :,6afCia '

.

. . -

.

.

CRC-SC sob nQ 0075

... . Elcritas fi.cais e'contábeis
Imposto de Renda

.'

Regl.tro .de Mlcró-Emprela'
. iI:;

Confira a eficiência de nossos' serviços..
Rua Bario do RiQ :,Branco, .

168 - Fone: 72-0695

� . -'.:- \ _.'

ESCRITÓRIO rusrmco

y

__ José '.Alberto . Barbosá
Ilexa'Bdre DeUa'g:iustina Barbosa.

ADVOG/t.')os

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

Fone 72·1869_ Jaraguã ao Sul.

S I e In
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Tubos�
.

fossas sépticas, caix�s de gorduraS, caí-.
xas de aterramento, calhas, palanques de varal
reto, palanques de varal tipo "T", palanques .de
cercá, palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de diâmetros 8P e 100, mesas pára lan

chonetes, tanques de lavar roupas, tubos drenes

anéis para jardim, blocos para muros e outros.•

Verifique a qualídade de noSSOB pro:�utos.
•

••. .;

o,, • ��.
.

�. '

".' •

Rua Walter Marquardt n" 706, -

'.
Fone' ?2-1315

·

(residencial) - Jaraguá do Sul.
.

-----.,.---'

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeli!i e Oficial de

Titulus da Comarca de Jataguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma da Lei. etc-
"

Faz saber a todosquanto esi\e edital virem.
que se acham rieste Cartório pars protesto os

títulos centra:

AUTO MEC. G. P. LTDA Rua Francisco
; .Hruschka. 163 - NESTA -:- CLAUSA,UGUSTO

'.

MARG.oT - Ruã Joinville. 216 - NESTA' _::

ELIAS VICENTE 'DA SILVÁ - Rua Domingos
da .Nova, 98 }- NESTA - �ANÇISCO DE.

S.oUZA: O S.oUzA - Rua Joinville, si n

·
NESTA ;:.._ GlLÍvtAR JOSE BONAMINI :_ Rua' .

Pres. Epitac'io Pessoa, 607 - NESTA - IR!-:.
NEU 1<:OROLL - R'-la Itapocuzinho, s/n.
NESTA --MEC. ISABEL - Estrada Felipe
Schmidt, s/n ..._ CORUPÁ - ODAIR ANT.oNI.o
SCH.OPPING - Rua Antonio C�rlos, 565·
NESTA - OLMIR.o NATALINO CHÂ'VES
Rua� j��e 'Stulzer, 80 - NESiÄ.:;. -

.

,

'

E. como os ditos devedores não foram eu" .

· ront.rados ou se recusaram a ac�itar a devida

intiniél,�ão, faz por intermédio do prEisent,e edital
para que os mesIl1P's çompa"re�am neste CÇlrtório
na' Rua Artur MüIlér, 78, no prazo' 'da ,Lei; a< fim

â�;1iq�üdar o seu débito,' ou enf50_ dar"râzão por
q.u;e nilo J faz, sob a peI\a de ser�JT. os referidos
protestados na forma dai Lj:?-i. etc.

.

'.

'

'. , ,:'_ �1 i .'

.;." IH! Jar�llá dO Sul 105 de maio de 1988;
" ,���:: -' ' .{' .• ;i.,

_:

�

, I

.:
.

AUREA MüLLER GRUBBA '_Tabeli1i e orir:�õl de

Protéstq, 'de T,itulos. ,

0, ::.:..•••:;,.

";''';._--

",I,.

Cabras & Lagarlas
(Ferdlnando Piske)

d
. �e ltajaf (é o qlie diz o SAN FA de .em conta que Jaraguá do Sul' não é

. omingo pa�ado) os bispos brasileiros o Brasil. cujo povo passa fome es-'
manda a .

.

. ,-- . ,

r an o seu r�cad<> aos trabalhado, tá doente', só e desamparado pela

��s, t:na�tecend<> o velor �o trabalho e classe política dominante, o PMDB,

bem ab�lh�dQr, ,n.<> que üzgram muito que tem tudo para mudar esse quadro,
- ":p'OlS !amalS se exaltarâ nas JUs- mas nada faz, senão aquilo que be- ;

.

tas dlm�nso�s q sacrifício d� homens nefícía o político, em primeiro lugar,
'

� mulh�r�� qu� constroem a grandeza e o partido, em segundo. Tudo o mais· .

desta Neção. D� quebra os prelados é secundário. O povo vai lembrar das

�nv�ctlvaram <> dinheiro que em nossa promessas não cumprídas. Ö povo i

socíedada vale mais que trabalho, es. votou no pMDB, porque acreditou no .

. peculaçãç maís que investimento pro- partido e nas mudançes pronietidás.
dutivo". Esqueceram só um' detalhe: Onde estão elas? Pois isso vai pe-
sem capital, ou seja, sem dinheiro con- sa� nas proximas umas e pode:
j�gandQ esforços com o trabalho, não qui em Jaragua do _ Sul, ínobstante

'

.ha atividade produtiva e, logo, não há o bom governo que. temos.
.

empregos e todos vão pro brejo.
* * * * * * *. >« >«

.

*
-

>« * * * * * i>',� * Registramos a nota de esclareci-'
Ivo Konell vendendo seu peixe, mente do deputado Ademar Duwe, ean :

como bom politico que é. Declara que que lamenta que tenhamos dístor- :

não é candidato, pois SÓ depois da no- cido declarações suas. A volta atrás:
va Carta o. PMDB escolherá, Os seus. do deputado não é nenhuma novidade!'

Possivelménte irritado' com decla- em se tratando de políticos. Eles falam'

rações do deputado Adernar Duwe que e depois, quando o sapato aperta em:

aqui divulgamos, quíz deixar claro 'que algum- lugar, , voltam atrás desdizendo:
Jaraguá do Sul não sente os reflexos o que disseram antes. A -tmprensa i
políticos da política nacional. E é enfá-

.

ficá sempre como uma cambada de men-:
tico 'quando declara: "Não podemos tírosos e fofoqueiros.

:

atribuir os problemas da Nação ao , Confirmamos, na Integra, nossa;
pMDB" . Ora vejamos: Não foi o PMDB coluna da edição da semana 23 a 29 de

que legitimou esse governo via .Alian-
.

abril.
.

ça Democrática? Não foi o PMDB que
maquinou ° famigerado Planó Cruzado Uma . grande empresa local nego-"]
e submeteu o' povo brasileiro aos dou com o síndícatto do Busana a:
traumas que ele causou? Não foi, redução da jornada de trabalho. No

engomando ° povo- com esse, Plano entanto, àt� hoje não se explicou aos:
que o PMDB chegou à maior vitória trabalhadores das dema,is empresas do

nas urnas já registrada pela História. mesmo segmento que a redução se ao:

política cJ.o Brasílj. Não foi também plica apenas aos trabalhadores da-.

o PMDB que maquinou o outro gol- quela uma empresa é que portanto as

pe, o do falecido mas não saudoso demaís continuam com o horário tradí/

Plano Bresser? Não foi o PMDB que cíonel: 48 horas semanais. O estranho

maguínou aquela diabólica moratória. "esquecimento" "se encaixa perfeita"
de tão triste quão nefanda memória?

.

mente na tática, da CUT, PT e ou

Não é o PMDB que apadrinha todos os tros menos votades .rvocês sabem de

vícios dos governos que sempre con-
. quem estamos falando) de ,semear a

denou, quando oposição. só haie de 'confusão no meio operária para depois.
forma maís . vergonhosa e ascandalo- tentar tirar proveito e promover a

sa? Não- é a maioria peamedebtstes bagunça e a baderna com greves, pas·
na assembléia constituinte que aí seatas com·. gente Importada e previ
está traindo o povo com crescente nú- amente "alimentada co:m velho bar

mero de casuísmos na carta em ges- reiro" às pampas.

tação? .' Até quandor ..

' E nem venham
Ninguém .pode

.

negar os méritos dizêi que' fora publi.'cada uma nota·

do governo Vasel. Mas quem aspira na imprensa a rêspeito. Trabalhador

sentar-se naquela cadeira precisa ter nesta terra lê jornal?'

* *** * **

de um grupo teatralmontagemArwea in'icia
O GrupO de� Teatro da Weg, em convênio com

Associação� Recreativª' a Academia. de Música

TROCO TELEFONE
Tenho telefone em Joinville� Desejo trocar

por um êm Jaraguá. Tratar na' Epitácio- Pessoa
n9 i i, fundps. BuHR,.

Carneirinho, iniciou
..
nG

último sábado' as sesso..e�

de Laboratório de Jogos·
Draruáticos com traba
lhos teóricos-práticos ,de
interpretação dê textos,

locução, comunicaç,ão' e

.teatro integrado, envol
vendo todós os aspectos.
,da montagem teatral: ad

ministração, tema, eta

.pas de realização, sono"

-plastia, iluininéll�ão" 'etc.
Do encontro �

que
, passará a realizar-se to
·dös os sábados das 9 às
11 horas - partiCiparam
Grupo.

.. I

D�FErros DA FALA E LEiITURA IRREGULAR
,_MUSICOTERAPAIA DA LlNGUAGEM
Acham-se. abertas na Atademia de Música Car

. neirinhO., as inscrições �s sessões de MUSICO 1 E
RAPIA DA LINGUAGEM, destinadas a crianças
com. �efeito na fala (�i�lalias, disfonias, gagueira)
e dlfIÇI.lldades de leitura; Maiores' informa.ções
na secret�ria da', Açademia ou pelo' Fohe(0413)
72-2845 - Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�.3arâg.t' ao Sul - Semana ne 07 a 13 de maio ne í98ß

Oferecemos servícc de contabilidade em'

geral e assessoría especial às micro e peque'
nas, empresas.

'

Rua VenAncio da Sllva Porto, 331 ., Ao lado da

Comercial FlºJIJaDI

Escritório Contábil Sarni

.. Dr. Allevir' A. Fou'aça Júnior

Ora. Osvalina Varuas Ro'driuues
ADVOGADOS

\ '

Rua DominRol da Nova 102 _ Fone 12-0498
'J..:raI11' do Sul-SC ,

"

Walter· Luiz Ribeiro
ADVOGADO

Rua João Marcatto n° 13, sala 305,
Fone 72-2S15 _ Edifício Domingos Ch.odíní
Jaraguá do 'Sul-SC.

''-CORREIO DO' POVO" -:---.
"

:' i

IX CO,lcurSD lIacilnal de Poesias
Encontraram-se abertas

aié o día S'O de maio de

19S8:, as ínseríções para
o IX: Concurso Nacional
de Poesias, promovido a

nualmente por "Brasília -

revista de circulação na

ocínal", visando um in

tarcänbío, fomento e di

vulgação da poética bra

sileira.
Para inscrição, sem

qualquer despesa, basta
remeter o poema, datílo
grafado, sob pseudônimo,
com, nome, e endereço �
-parte mas anexa, pare IX
Concurso, Nacíoneâ de
Poesias - Caíxa Postal 01-
0461 Brastlía-Df - cEP
7Q,359. Poderão concorrer

poetas brasileiros e es

trangeiros. radicados no

Brasil, com poemas redi
gidos em português. Os

prêmios serão diplomas ê
medalhas de ouro. prata
e 'bronze. destaques e

menções, além de
_ pu

blicações' individuais e

Clínica' Veterin6ria
SCHWElTZER

DR. WALDEMfA,R' SCHWElTZER

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

Rua Jolnvllle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone n·2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catadna ..

Confecções Sueli Lida
VésUndo beJil Senhoras e Crianças

Vá conferir a maii variada coleçlo aproveitando
as vantagens do preço e crediário Suell

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 10S5 •

,
' F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinaldo Rau, n° 530 _ F. 12-2911 _.
e
Jaraguá elo Sul _ SC.

'Máquinas, móveis de aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
'fitas,' relógios de ponto e acessórios' em geral.

Rua Venâncio da Silva Porto n? 353 _ 'Fone 72.1492'

\e.

i'�'" •

"{'
,

_fi

E o Monza chegou, na 'frente.
Ficou'comprovado, é o carro

preferido dos brasileiros. '

Se você também prefere o

A revista 4 ROdas perguntou:
"Quai o carro brils1jeiro que'

,

você compraria hoie,
indspenoente do preço?"

Monza, Venha buscar 'o seu
'

ná 'Emmendörfer Veleulos.:
o revendedor preferido

,

Chevrolet.
'

coletivas. Maiores íníor
mações podem ser soli
citadas no endereço a"

Cima ou na redação do

órgão promotor no Cen
tro Comercial Cruzeiro-
4° ander-s. 427_- Brª,silia/
DF......, CEP 70640.

Ilfarme PBraquial >

PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO
A HORARIOS, DE MISSAS: SábadQ_ (01), .às lSh

em S. Pedro e N, Sra. do Caravaggio; 19h - :Ma
triz. S. Luiz Gonzaga, S. Judas Tadeu e S. Francis
CO e 19h30 - N. Sra. Aparecida. Domingo: na ��
triz às 7 9 e 19h' Bh :._ S. Judas liadeu e Sã9
João: 9h' - San.ta' Cruz e 9hS'O - São José,., São
CristQvãQ' e Perpétuo Socorro.

. MENSAGEM: Mãe, Obrigado!
Pela sua dedicação sem descanso e sem limites;
Pelo seu trabalho sem folgas e sem férias;
Pela sua constäncía sem hesitações e sem limites;

" Pelo seu sofrimento sem queixas e sem revolta;
Pelo seu silêncio sem rancor Co sem amargura;
Pela sua compreensão sem fraquezas, e sem dúvidas;
Pela: sua esperança sem ilusões' e sem desânimo;
Pela sua bondede sem sombras e sem falsidades;
Peia sua coragem sem medo, e sem covardias;
peio seu esforço sem tréguas e sem recuos;
Pelo seu heroismo sem ruído e sem exibição;
Porque .você mãe, é, o AMOR índerrotâvel, que tudo
inspira e tudo anima, tudo suporta e tudo vence.
A você que em nossa comunidade transmite esta
Vid,a ,e o calor de seu amor de Mãe, a semelhança
de Maria, parabéns!

(Paróquia São Sebastião).

Cllull
CULTOS: Sábado, no centro. às 19h em por- '

tuguês e,domingo, às,Sh30. em alemão. às 10h em

português e 19h informal, em português.
,

, RBTRAI0 DE MÄE: Uma mulher exíste que,
pela imensidão do seu amor, tem' um pouco de
Deus e' muito de anjo, pela incansável solicitude
aos cuidados seus; uma mulher que ainda "jovem,
teqj a tranquila sabedoria de uma anciã e. na ve

lhíêé, o admirável vígor da juventude: se de pouca
instrução, desvenda com intuição inexplicável os

segredos da vida, e, se muito instruída age com' a

stmplíeídada dos que .amam e. quando rica, todos
os "seus tesouros daria, para não sofrer no coração
a <l0r da ingratidão; uma mulher que sendo forte,
estremece com, o gemido de uma criança e, sendo
frá�il consegue reagir com bravura' de 'um' 'leão;
UlDr mulher que, enquanto viva, não lhe damos o

de�ido velor, porque ao seu lado todas as dores são
,esqpecidas, entretanto, quando morta. daríamos tu
do

o

o que somos e ,tudo que temos para vê-la de
noyo ao menos por um só momento,' receber dela
uIl_l SÓ abraço, e ouvir de seus lábios uma', só pala
vra. -:- O Caminho n. ç 5.'

- <
,

r riste 'e Yeldas Ma�aU.
Cha�us. bonés. viseiras. camlsa�, shorts,

bermudas e cordas. J
�

Em �rente. à fábrica. - Amplo estac1o�amento.
-

�
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Ve,eaderes criticai". trAnsit." de . Jarlluá �. S.,
,...-1'· ..

'

.. � .

o Legislativo Muni"
cipal aprovou indica

çap do vereador Gustavo

Mathedi, solicitando à

Sú'nerinfendência da

Rede Ferrovíána Fede

r�lriRegional Curitiba,

urgente restauração e ou

construção de um novo

Pfédio pera a Estação
FeJ.'roviária dê Nereu

a'm.os, em estado de

��4Ildono absoluto. Os
vereadores Atavde Ma
chado e Marino Lenzi

r�Vindicaram ao Execu

tt�Q, a pavimentação
dai rua Amazonas, desde

�'" rua João planinscheck

à rua Nélson Nazato,

��quanto Lauro Síebert

p@(liU abrigo de ônibus

'ni rua Angelo. Rubíni,
d�fronte a residência de

À)yaro Píazera. Almire
Parias solicitou a com

�i�Jnentação da pavímen
t�ç�o na rua Prefeito Jo

sé Bauer.
.

�oções de' Lauro Sie

eert de congratulações
ao Dr. Laércio da Cu

ll\l!l' Silveira, pelos rele

nlltes serviços 'presta
I!9,S quando da ocupa,

<iªQ do cargo de
,
Sub-

.

délegado do Trabalho

ßm. Jaraguá do Sul.! "?
tQ� extensívos de exíto

qp' seu substítutó, Dr.

Jptio . Batista Fernandes.

O Presidente Orival Ve·

giní, propôs, com absten-

. ,�,äo dos vereadores do

PN:DB, que o Executivo

�tude a possibilidade da

��o"cobrançél da taxa

q� calçamento da rua José
TheOdoro Ribeiro, pois
eonsídera que sendo U·

ma das saídas da cida

de, o custo da obra de

vesse ser bancado pelo
�9vernói a exemplo da

BR"280, da rua Bernardo

�rnbuséh e', futuramen

t�,' da Jaragúá-pomero ..

4A, nas -quaís os li�
�Jros em nada contri

bUirani.
Luiz Alberto Oechsler. ,CONCESSIONARIA HONDA DA kÉGIÀü, 'C0�

t�presentante da !lha DR. MARCOS F. SUBTIL MaRCIO DE MOTOS, ASSISTSNCIA TECNICA
t.la,' Figueira, disse que E BOUTIQUE HONDA-WAY.
não é contrário a isen� Urgências ,_

consultas _ ortopedia in�a��
�o,' mas considera diíi- til e adulto. Membro titular da Soe. Brasííeí,

ENTRE NESTA H O'N D A DA MENEGOTfJ

ci� que venha a ocorrer ra de Ortopedia e Traumatologie.
�- MOTOS E SAIA PILOtANDO A SUA MÁQUINA.

,I]! diante do fato adian-
'8 'Ru'a Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR.280)tÁ Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.221 ,

.. l;'u que gestionará junto FODe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.
'

�Q Executivo para q;u:e-��;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;:;;;=;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:�-���� ._iii__�iiiiflF=:i:::;;-;::;-;'�_':';_

i" -�" �.'. � .·'A,ß, t'�·_ "

'Si.;., �,j(: #",... ""'4-
. �

O Grupo W'EG proporciona a seus colabora�o�res
treinamento para profissionafi.z8çl'o e op-ortunldade
d:e freqüentar escolas de todos os nfveis� Dá e�sino

"

profissional aos fUhos de seus �alaboradores, Junto
com emprego e beneficios soclai...

". _
,

'.

'

" t "ftIJf'#<. :� /J. &.
... �," I'\"f" .. ..� 'f.� .""",

proceda um desconto
no preço final e dilate
os prazos de pagamento
das parcelas.
PALAVRA LIVREI
Os ânimos novamente

se exaltaram esta sema-·
na. Vegíní pediu a seus

liderados qUe analisem o

Código de Obras e CÓdigo
öe Posturas, componentes
do Plano Diretor e Luiz

Zonta solicitou a Ce
lesc à troca das lâm

padas queimadas desde

a ponte do Vailatti até

a Malwee. Errol Kretzer,
.requereu

' oíícío
.

à Co
.

missão de Trânsito, paré,l
resolver deíínltívamen

te "este pandemônio que
é o trânsito de Jaraguá".
Criticou a admínístra

cão por nada ter feito,
concretamente, "SÓ pen
sa em implantar calca ..

mento de quinta cate

goria". O vereador reíe
riu-se a situação geral .do
trânsito, principalmente
o estacionamento, exigin
do a urgente implantação
das zonas azuis, DU es-

tacionamento rotativo.
José Gilberto· Menel

reforçou o desabafo de
Errol e criticou a CID
e o governo municipal
que até agora não resol
veram a questão do es

{acionamento, do pro
blema da carga e des
carga no centro, da proi
bição do trânsito pesado
na Remoído

'

Rau, entre
outros, "Esta admínístra

ção é a maior engenaçêo
que J4 aconteceu. SÓ
faz serviços particulares
com fins politiqueiros",
disparou Menels Almiro

Farias, membro da CMT
e líder do governo, de
fendeu á Comissão e o

Executivo, que, na ·sua

opinião, não são negli
gentes e a quem o povo
saberá julgar em novem

bro.
I ,

O nível das discussões
tornou-se, a partir de eil
�ão, beíxíssímo, envol
vendo Almíro, Mene!,'
Errol e Vegini. Fato Ia..

mentãvel ,

DUWE REGISTRA CONGRESSO E VIAGEM

o deputado Ademar deral da Alemanha, pa
Duwe, registrou da tri- ra a preservacãn do meio

buna da Assembléia Le- ambiente e a melhoria da

gislativa, a realização e qualídade de vida, tan
o sucesso do 5° Congres- 'to a nível da pesquisa
so Estadual de Educa- científica e tecnológica,
iça0 Municipal, realizado .como a nível de ralização
de 21 a 23 de abril, em operacional, por órgãos ,

Jaraguá do Sul. "cujos· governa:mentais priva-
resultados serão muito . dos.

enriquecedores
.

pare a O parlamentar tratou,

educação de. nosso po- também, outros aspectos
.vo", Duwe discorreu i- regionais, como: coopera

gualmente acerca da sua' fção com sociedades de

viagem a Alemanha, à tiro; necessidade de tor

convite da Fundação nar o Estado de Santa
Konrad Adeneuer no :mês Catarina conhecido na

de março, que teve um Alemanha, como de co-

objetivo bem definido: lonízecão alemã; idéia

conhecer o que' se -íaz, das "Partnerschaft". en-·

hoje, na Rep.?:blica Fe- tre outros assuntos.

Ortopedia e Traußlltatlgia

,_ .

R, João' Píecoä, .t04 - fone 12-2� 11 - Jaraguá do SUl.,
- IMOVEIS A VENDA -

1 casa em alvenaría, 160 m2, rua Equador
-

,

1 casa em alvenaria, 160 ni2,. recém-cone-
truída, no Jardim São Luiz

.

1 sala comercial, '43- m2, L'," andar, Edifício
.Menegotti'

. ,

1 casa em alvenaria, I�O m2" rua José Em-
mendoeríer 1-

__--V...,._á_ri_0_s_8_pa_T_t_a_me_l'l_to_s_em_.__co_Fl_s_t_ru_Ç_ã_O_,_t_o_t_al_.-_I.
' '

mente financiados, com 1 e 2 dormitórios.

Chalé
IMOBILIÁRIA E .

, .. '

. REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Re1J1oldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72-2321

_ CRECI 643-J. f

,
- IMÓVEIS A VENDA ....,...

� Apa�tamentos: Edíf . Jara2'uá el 130_

m2, Edif. Honduras cl 82m2 e. Edif. Píccolí c/,
.,

100 m2, todos com gara2em.
- Casas: Em alvenaria, 182 m2 e terre- '

no de 368 m2; rua José Stulzer n.? 10, cl habí
te"sê novo . Em alvenaria,' rua - Domingo Brug
nago, com 110 .m2, terreno de 1.000 ri!2, n. Q 611 .

Em alvenaria, rua Joã'o Planinscheck cl 120 _m2,
terreno de 390 m2. Casa de madeira, rua Le0-

poldo Janssen : (centro) cl 100 m2, terreno de

.1.000 m2.
- Terrenos: Na rua Joinville, próx.

Bebidas Max Wilhelm eil. 288 m2 e terreno c]
galpão, cl 2.612 m2. construção de 674 m2, no
Lot. São Luiz .

- Além de outros imóveis temos a ven
"

da telefones residenciais e comerciais.

SUBA NA HONDA
\-""

MENSAGEM DA

E!I.... I

I,

valorizando
ohomem.

.. _.- �

.,
!.!:'.. :','_'
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,aragu' ao Sul -,Semana: {lê 07 .a:.13 oe malo aê nu

Palícia civil inscreve· para :CUfS.OS
,

o Delegado R�gional d� Polícia de J!1"taguá
do Sul, Dr. Adhemar Grubba, informa, que fpram
ebertas as ínscríções ao concurso seletivo ;��,� in

gressos ,em' cursos .' de formação da Acad��iél;?" de

Polícia Civil/Se, para os seguintes cursos: Delegado
de Policia, Inspetor de Polícia, Perito Crimínalístico,
Escrivão de Polícia, Comíssárío de Polícia, Investi-

2ador policial, Agente Operacíonal, Auxílíár de Au-

tópsia e Escrevent� Pclícial ,

.' ,

As inscrições ficam abertas 'até o dia 25 de
maio, na 19a. ORP de Jaraguá :

do 'Sul, junto ao

prédio do Fórum, no horário comercial, onde tam
bém poderão ser tomadas maiores informações ou

através do Fone: 12-1546.
.

INFORMATIVO, ROTARlO

.e O Qual!a�Meia
ClICO.

Rotarianos: "unidos para servir; dedlcaq()s �à. paz"
Reuníão de Rotaractíanos em Guaramirim

Realizou-se no dia 30 dé abril de 1988 uma in
't�ressante reunião de Rotaractianos· da, cidade
sede, de Jaraguâ do 'SlJ.l e de Blumenau, com

a finalidade, por parte deste lÍ1timo,. de

prestar informações rotãrías aos 50 ,e poucos
integrantes, com apresentação." de Iílmes e" es"

laides para ilustrar as pal�stras., Após o 'en
contro, '. que se realizou no plenárto da ACIAG
- Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Gueramisím, no mesmo prédio, foi oferecido
um 'churrasco aos presentes, orgenízadn. pelos
próprios [óvens.. A reunião contou com a pre-,
sença de rotarianos e autoridadés locais.
Um Compromisso. com a POLIO PLUS: - UMA'
CONSCI:ENCIA NACIONAL
Os Rotary Club's 'do D-465, em! Assembléia Ge;
ral Extraordínâría, estão aprovando Resolução
que está sendo encaminhada às autoridades
federais, estaduais e, à algumas municipais, ma

nifestando sua, firme, convíoção -de que ii. polio
mielite será erradicada e nas demais doenças
prevínívéís por vacinações serão controladas a·

té o final desta década, comprometendo-ss a

dar todo apoio às autoridades de saúde, em

todos Os níveis, para que este objetivo nacío
nal seja efetivamente alcançado.
Desnecessário 'dizer que as vacinas são ínte
gralmente custeadas aos brasíletros pela Fun

dação Rotéria, fato que está sendo omitido pe
las autoridades públicas, dê Saúde 'no' País, ig'·
norando .0 que à, respeito díspos P Ministro da

Saúde em manifestação pública, lembrando aos

subelternos
,
o papel dos rotarianos e' do- Rotary ,

Internacional nessa' cawpanha muncHal,:� que
foi renovado em reunião de todos ös

- distritos
do rotarísmo brasileiro, em memorável' concla
ve realizado recentemente

'

em Belo Horizönte .

Ninguém deve deixar de enviar, esta Resolução
à autoridade de seu estado.

'

(Da Comissão Dístrital de, Relaeõês do
Distrito 465; Ano 1987/88) ,

s ,

� \ �.' .�,"""

j
,,', I
FURGÖES CA.RGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORfFICOS I,E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS :

. 'Jareguä ESquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1071

"

•

"I,ó',

I 'I

.. ; .

.

i . Climax

.-; .

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

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

, ...
".

Guaramlrlm _ Rua' 28 de Azosto, 1.334 _ Fone 73-0259

.: );;;;;;;;7 JAVEL - _Jarauuá Veículos,
L�&a! Peças e Serviços Ll'da. ,

I"

( .. F I A T
Rua Exp. João Zapella. n? 214 _ Fones. 72 1806

e 72 2078 _ Jaraguä do Sul

AI,érica
'

Latina COlDp'anbia de Seguros,

I,

FU'_dada em 1881
Ha maís de um século:
Nosso prêmio é sua confiança

R�SIDENCIAL
'

TOTAL
O seguro total da sua residência. '

Treze coberturas em uma só apólice,' garagem os riscos de., iu""cêndio,
tumult�.s" ,d�.mofl)namento, roubo, vendaval.: desentulho, responsabílí
dª,9;� "p,:,II,. al�gueL despesas com mudança, dinheiro, despesas 'extra
or�hnarIas, e ainda morte, invalidez e assistência médica causados poracidenta aos seus empregados domésticos.

.

Consulte nOSS0 representante: '

S E GUR O S A. G A R C I· A
R. Exp. Gumercindo da Silva, 90

1. � andar \-- sala 02
FGIl:e: 72-1788

.
,
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fí'ulléiaé,_illll'balãD. Vieirelse é ca.pel'eslàdlal e ...pre�'I,ª S�
Garra," (n:�akaç�d' e 'Sul de 29 de abril a 1°

sorte:�",Q;' '�ritiõinio si�te;,- de maíe, envolveu. 16 du'

ti�a a "c'orrqUlsta: . de um:,',; b'e'S,' a "nata" do bolo

titulo médito pelo espor-: :.·'niSlí10 'cata�iriense, quê
.te jaf4guäensê, '0 Cam-

.

dividiram seus' jogos an

peonato Estadual de Bo- tre: as canchas do Baepen
lão Adulto .

pela ; Socie- di e da Vieirense ' encero

ríade Vieirense, repre rendo-so na chuvosa
sentada' 'pelo Clube de tarde. de domingo com

Bólão '81.. O certame, r�", a ruidosa .comemoaação
al�zado:'em" Jaragú.á 'do' dos bolonístas jaraguaen-

A.s "e5lUipés infanto-4u"
venll e adulto, Jeminino
da ,KQhlbach/DME, joga..

ram, amistosamente, sába-
",do 'e "domingo 'últiinos
no Ginásio ,de Esportes O returnÇl do Campeo··
Artur, Müller, diante' da nato Municipal de Fu
AABB fie Curitiba. A tebol de Schroeder será
equipe irifanto�juvenil abertö- neste dO:lllingo,
com ," Jenifer, MÍlana, Ro' dia 8, com as partidas
,semar; ,Mimá, Gilmara, -Gr,êmio, TOInaseUi x' Co'
GeorgeteJ Fabiana, Sara mercial eDlímpico x Flu'
,Mônica, Patfrcja,

' Bini':' minense,' folgapd0, na
Alessandr� ,Lilian e É- roda.da, .o Aliança. E

"

velin peJ."Qeu çle 3 a 1 e fleste dia"} em 'Duas
3 a ,,7 pflra a AABB,' ao Ma)l1as, pel� Municipal
passo que :a equ,ipe adul' dê Bocha, , jogarão, To'
ta, da Kohlbach, com Ro, maselli 'x Schewinski, Za' .

'. A aÜeta Clarice Kuhn, cipa:r do Campeonato
'. semar,

'

Isabel,.;. Nãdja, nella x Botinem, Cama'

da. Kohlbach/l)ÍY,[E; de' Mundial de 'Atletismo' Marli, ,Rpsélis, CleIde, rada "A" Est. Schroéder

Jarag:uá do, Sul, obteve o 1 a ser realizado em Milana, Marlise, ,Rosele' e Coremaco x Transbiko.

primeiro lu�íar nos 1.00 julho, no Canadá e, tarn' ne, l.\1ichéle, Jenifer;e O Grêmió' Tomaselli,
��tros': co� '., bal'reira, bém,- dos Campeonat.os Tessia veilcé,u_" no sábado 'por' ocasião do Dia do

'categoria ,juvenil, no Brasíleiro e Sulanieri- por; 3;a :2 e Iio.ßQniingo Trabalho, promoveu, -a-
.

1\oféu Brasil de AUe- ,cano,: corri previs'ão, de por 3 a .0. Est,as .equipes tividades esportivas e

tismo, disp,utado hã .d:�as açontecerem, em junho voltam ã se defrontar nos ,confraternização. No

sem
'

p to Al próximo. dias 14e15 de ma,�ú;' em futeboL suíço, disputado"� anas' ,em "or ·e- . Curitiba.'
'

entre setores, foi cam.
�re, ,Com tempo de 14'

,Em, São José, a eq'uipe peã a' M,arcenaria, nas'egundos e oito 'décimos, Clarice está fixando

.c;.onseguiçlos '.ilpesar de residência definitivame!1 masculina de Jaraguá do bocha' mascúlina á dupla
J 'd c' I Sul perdeu para a seleção 'do TQ,rn,Ó e' na bocha f,e- ,

uma lesão: �. :{lQ, pé, es- 'te em aragua º :::lU," ' ,

'

'·querdp. "Clar�, 'jã est'á depois de morar dois a-
.

Catarinense, Juvenil, por, mmma o ·'setor'· de Cha·
_� �---'------"'-', '':

.'
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U ç A· O
Só qu�m possui, um Ford DeI Rey pode

S E D ' .

. ,compreénder o real significado de palavras co·
-

•

{

• -,'
'

.

.J' .' mo luxo, requinte, pre�ttglo, sedução_.
"A

, ,'.. .
- _' Ford DeI Rer �'tudo aquilo que voce

'D" E 'L R "E' y. . -;' "�empré desejou num automóvel: UIn conjunto'
.

_

'

,

,,',.
'

.

_

. �: ,:.�,,:�annonioso de eçol)omia, durabllldade � stahl$.

. 11. ',";Qivis8J:' � largada _

será dia, 15
�p6i '�:l�tins; ä�seriten-' "tos,' através de' o melhor
,dr.luentos .entre os du" de duas partidas.
bes pretendentes acerca ,Na primeira rodada

da fórmula de disputa, jogarãó Estrella x Botafo·
'ffeöíi-::-aêrililtivamEmte a- go,Alvorada x América,
certado que o tnícíovdo

.

Cruz de Malta .xAvaí e

Cainpéonato da la. Díví- Grêmio Caribeldt .x '.:MaL'"
s&o"'de'Am:aéiOres da Lí- vice;' As partidas micia

gçJ', Járaguaense de Pute-:: rão às 15h30 e às 1:)'h45-
bol sêiáíio, dia 15 de-maio. mino cOlll�ça� os jogos
Não haverá divisão' do campeonato de juni
e

- 'sim, . turno ,/ e re" ores, que, corre paralelo.
t\i'rno,

,

"tom o' campeão
da": . ptiiIieha fase', deci
dirído ,com o da segunda,
C;ÇlSÓ 'sej:él:ln clubes dístín-

O ingresso aos estádios
custará Cz$ 100,00, so',
mente ,para - homens.

Vlrzeano, lerá ·17 . partiCipantes
:0"6°' Campeonato Mu-.

nfcipal 'Varzeann de Fu�
tebö!; 'da Pivisão Munici'
pai de Esportes,- terá; es

t� atia, à participação 'de'
17 equipes; Na semana

pa_ssada aconteceu 'a de-,

firiição do' certa1ne, .com
,

,

á aprovação do regula
mento, divis'ão de chaves
e data do início,. Na Cha·
Ye.v'erde, estão Vila Len�

zt')3anta Luzia, Arsepum,
$'afilio '. Antonlo,'

.

são PaU�

Id"e'Nacional; Chave·A·
zú.f ........ Continental, 'Ola-

'ria, Figlieiren.g�, Brasi�,
Bangu e Estrada Nova e,
Chave Vermelha - Co
hab B,

'

Independ�ncia,
Rio ' Molha, Portuguesa'e
Cohab A.

'

A r:odada inaugural, çlo
yarzeanol.88 está marca
da ,parq o dia 22 de maio,
com a seguinte progra
mação: Vila Lenzi x Na

cional, S. Pauiö x S.. An
tonio, S. Luzia x Arse
_pum,' Continental x Ola'
ria, Figueir.e�s'e - x Brasif
e Ba�gu x Estr?--dà Nova,

,�Clarice �brilha .,no 'Troféu Brasil
"

'

....��.

''"

,

'

....
:;

,-
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• 'Járaguá dó
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sobre o Agriter (eaanpeão inclusive Interesse em
de 81, e� L,age,s), na úl- Jallaguá sedii:ar. Q Estiir'
tíma partida) provoean- dual do próximo ano seFâ
do maior emoção à decí- em Brusque,

'

são. Assim, com' 4.634 Na Câmara de Verea
, palitos" a

'

Sociedade Vi- dores, - o vereadorjpresí-
eirense é a cempéã esta" dente Orival Vegini Te·'
dual; com 4.572 o .Agríter gistrou o feito da equíps
fLvice'campeãQ� Tupy em [araguaense. tecendo
.terceíra com 4.561 'palí- considerações 'elogiosas e
tos e ean. quarto ,lugél;r a destacando a organiza-
Sociedade : Caçadorensa, ção perfeita e 'o alto ní-

'

com. 4.353 palitos. Bal·' vel t�cnico, e disciplinar
bino,t: {Agritet) foi o com- que norteou a compe-
.peão individual com tição.

,

2.381 pinos, 2a. e 3a. me-
,/

lhores médias 'ficaram OII·S loques'pél.ra Antonio é 'W'olfgang, '

' "

__

'

_._'.,
(Víeírense], .com, 2.365 e

'

,2.302 pinos, respectiva
mente. 'Antonio (Tonico�
obteve o ponto record:
291 pinos.
A conquista, foi, enfim,

maíúscula, de uma equí
pe que debutou no Cam
peonatz Estadual em La
ges, obtende, a quínta co-.
locação, no ano passado.
Com isto, Jaraguá do Sul
(Víetrense/CB, 81) vai
representar �anta Catel
rína, no próximo ano, no
Campeonato Brasileiro de

� Bolão;' que poderá aconte
cei' neste Estado. Existe

ses - Güths, Tónico, Se
bastião, Conrado Neto"
Jaime, Wolfgang, Kars-
ten e Amba ;;. junto com
a fervorosa "torcida que
os ecompenhou durants
.os' três días.

Para chegar ao títUlo,
na sexte-feíra, "a Viel-

, rense obteve os' resulta ..

dos: 1.529, x 1.451 Vasto
.verde, 1.534 x 1.433
Guaíracäs e 10413 Je 1.486

'

Caça e llro;.:no 'sábado
1.555 x 1.456 Tupy, ,1.554 �

, 1.474 Sadia e 1.486 Je 1.444
Guaíracäs. Domingo, no

quadréillgular decísívo .

do, .catp-peonato _;,. Tq,py,
1.489' ,x,,1.563 Víeírense,
Agríter' '1.501 je 1.412 Ca
çedorénss, Víeírensa

'

1.5�4 .x
,

1.545 Agríter.
Caçadorehse 1.418 x
1.504 Tupy; Vieiten�e
1.50'7 x 1.463 Ca{çadoren
se e Agriter 1.526, -x

1.568 Tupy.
O tltulo foi obtido

graças a' vitória da 'l\rpy

,YOLIBOL -'

. SCBROEDlR
'

e·72.-2614

§ AArweg promeveu
sábado à tarde, um tría-:

',guIar de volíbol mascu-.

Uno, 'entre a própria,' .Em
braco e Coasul, com uma

-boa movimentação." F91
campeã a Consul, vice

a. Bmbraeo e Arweg em

terceiro. A Associação
está

I promovendo o esm

peonato de futebol de
campo

.

e encerrou ins"
críções

.

para
-. domínõ e

bocha masculina, com
60 e 86 equipes, respec
tivamente., Para o tor·
neio de sinuca abriu ins'

crições, . assim, 'como, pa.
ra o bolão, este marcado,
para o dia 28.

§ Começa às 13h 'oeste
dia "} de maio, 'na pista
da �anete, delfronte o

Sesi, o· campeonato Inte
rescolar HM de Bicicross,
para pilotos não·federa·
dos. ,Outras quatros e',
tapas" ainda acontecerão
é as insqições ppderão
ser feitas 'até a hora
do

.

início das competi·,
ções '

na própria. pista.

§ A SER Marisol 'que
prcmove hoje (dia 1),
jantar dançante em ho

menagem às mães, mar-,

cou para os dlas 21 ·e 22,
,

torneio 'interno de han·
debol é, para" os' dias

.

28 e 29, de ma.io, torneio
interno de truco, ambos
masculino e Jenilnbio.

i

Dr. Pedro P. Schütz

Engenheiro
,

.
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IS'Inôtaçies de FláviIJosl;"
Com um aumento de 266% em relação ao

�n9. anterior, Jareguá do. Sul. arrecadou ,
em abril

ultimo Cz$ 378! 196.514,30 em ICM, centra Cz$ ... '

103.059.201,95 em abril de 87. Somente nós pri
meiros quatro meses do ano, o valor do recolhímen
to eleva-se para Cz$ 966.684.316,16, ou seja,' 316%
superíor ao IeM .de janeiro a abril/87, que foi de
Ci$ 202.944.040,58 .. Dados da Bxatoría.

. ,

-

..

�i �

.

...:.. O PMDB. elege neste domingo, Da' Capital,
o seu Diretório Régional. Nele,.de _Jarag�á, consta'

somente o deputado Ademar Duwe, constante na '

relação inielal,'. fato estranhado pelo prefeito Vasel,

posto que é membro do diretório: atual e foi aUja
do 40 futuro. O Prefeito mostrava-se 'contrariado
com a situação, mas assim mesmo os delegados lo-

caís vão à Capital para voter. c
..

- Muito embora a coligação com o PDS se

ja considerada pacífica, o PFL, extra-oficialmente,

aprovou uma chapa .pare as eleições municipais': AI
tevir Pogaça para 'préfeíto e Werner Schuster pare
vice. Enquanto o PDS não desce do psdestral e an

.da com o freio de mão puxado em relação a nomes

a prefeito, o PFL aponta os seus para negociação,
que' pode (e deve) ser breve.

- Ernesto Felípe inunk venceu o primeiro
, "round'' eleitoral para novembro e é o, candidato da

collgação em, Corup�. Recebeu sete votos ci mais do

que Curt Unzmeler, que, pelas regras' estabelecidas
e' acordadas. será. o vice. Corupá viveu clima

,

de

eleição, onde não faltaram os deputados Paulo Bauer,

. César �ouza, João Romárto e o "futuro governador"
Vilson Kleinübing.

� 'Kleínübíng tem trabalhado ,intensamente

sua candidatura,· já com vistas as, eleições de 90,

para governador. No domingo, apôs acompanhar, a

votação em Corupá. almoçou com; líderes do PFL

e PDS na recreativa Marisol, arquitetando novos

lanches da coalizayãO. No final. de maio deve re-'

tornar para uma cöncentrecão, quando abonará fi

chas de fil-iações. A princípio será na Vieirehse.

_ O' pT, defensór· da plebe rude .e -ignara, es

tá, agora, alojado em sede própria (locada), na rua

Reinoldo Rau 299, sala 5, 2'0 andar, onde "antiga
mente" o PMDB· mantinha dependência. Luiz Hin:.

,. chen, o presi�ente. informa que qulnzenabnente. às

qumtas-Ieíres, o diretório se reúne às 19h, pare

traçar as metas de ação ,e vê boas perspe'ctt'vas de
.

sucesso da agremiação em novembro.

___ Adernar \Vinter, que está em campanha

pérmanente, 'apostou cóm Dôre Vegini de que fará

mais do que os 1.587 votos da campanha de 82 ..

que o fez ö vereador mais votado. Com base ,no
Jataguá ,Esquerdo, Barra, Vila Nova, Garibaldi' e

Rio da Luz, o vereádor tem feito um bom ,tral;!alho,

<que não aparece a nível de Câmara, onde raramente

âpresenta indicações, mas atua ria base.

...;.... Para ·concorrer com' o candidato da coUga

ção PDS-PFL de Massaranduba, Dávio Leu, o pMDB

deve lançar' o atual vice-prefeito, Rolf Reinker·Rolf,

até há pouco era presidente do PDS, foi para 0, PFL

onde
.

também presiaiu, o diretório e hoje é
.

do

pMDB. Salvo - .acidente de percurso, deverá mesmo

ser 'o candidato. num páreo �oJisiderado dtficll. pela

pecullarldade . local.

.,,_ De cocheira: pisparando farpas nó pefelis-
'ta Dr. Fogaça,. o "preféiturável" Ivo Konell disse

que falta-lhe autocrítica e comp�rou'. 'o . apu�adO ex- �

compa'nheiro. a um camaleão, que muda de, partido
e de opinii),o.

' .

C a f é
S ass E,

ENERGIA COM GOSTO pl': CAF�
------�--------_.__

._--_ .... --,�-'----..----

EDI'llAL DE CONvocAçÃO
c

ASSE.MBLeIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

..

.

o presidente do Sindicato dos Trabªlhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e do M'àtedill Elétrico de Jaraguá do Sul, nó

U,So de .suas atribuições, convoca os trabalhadores da empresa TAM
�RAS EMBAI AGENS, estabeleeída ª Rua::- Horacío Rubiní S/D.o nesta

,

cidade dê. Jaraguâ do Sul pará se reunirem' em Assembléí» Geral E'x:
traordináríe no próximo,dia 15 (quinze) de maío do ano em -jCúts8
em sua sede social a Rua: 'João Planinscheck n." 157 nesta 'cidade, etn.
primeira chamada, às 8:00hs com quórum legal ou uma hora após com

qualquer número de presentes 110 mesmo local, para deliberarem so

bre a seguinte ordem do día.
'

.

.

'

• 1 - Apreciação e voteção por escrutínio secreto da proposta'
.

a ,s�r apres�niada·a, empresa supra citadia no que _djz r.espeito ao' tra
balho no sãbado .

- 2 :- A!lforízação pera a Diretoria do Síndicàto
profissional negoeier c<>;m a di,retoria da empresa a redução da 'jor-

'.
nada de trabalho em día de säbado , 3 - Autorização para a Di-

. r�toria do Sindicate profissional para em �aso de malogro das nego..
�

cla�ões, deflaglis:r greve geral ou parcial, ou qualquer outra. medída
cabível. . � - -

'. ,��, ..

, 'J

,

Luiz Carlos Busana _

- Presidente
Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1988.

.

,.
.

,
.

capam dos apupos. E,
•

.ao que se saiba, vaia não

A imprensa de Florianó- platéia .

de congressistas é sinônimo de aprovação.
01' (OE d 23 04'08

' É reprovação, no .durol É
· P. IS '" e ..0, que querem sai·r· de um

.

pág. :-)') comenta o 22Q. tremendo sufoco, como,
isso 'que 'o pOV() brasí-

Congresso do Comércio aliás, todos nós queremos
Ieíro espera?

.

Lojista de Santa Catarí- sair, que O nosso dínheí-
O chefe do 'executivo'

na, realizado em Chape- ro também não é capim,
alàgoaiío, ádmínístra um

có, nos dias 21 e 22 de a· salvo anelhor juízo, coa:
estado pobre .. Paupérrimo

bril e do desenrolar dos tem grandes contradições.
Foi lá que os marajás re

trabalhos dos homens li- Elogiar o governante ca-
oeberam as saraivadas

gados ao comércio lojis·. tarinense é _ temeroso,
do governador com mais

ta. <; porque ..
até agora

.

não
íntensídade e eles proh

Dentre as presenças mar- disse a que veio. TodOS
varam que os ganhos são

cantes, o governador. Fer- Os pronunciamentos aca-
legais. A justiça mandou

·

nando Collor de Melo, bam desaguando nas Ia- d�zer.,Como "se diz que

das Alag.oas; que na sua múrías de que o governo
rnnguem pode alegar a

corrida ruano ,à presidên- passado deixou enormes
ignorância da lei, custa

cia da República desceu pepinos que o impedem
acreditar - que somente a

o pau no presidente ser de governar. Se os pe-
gora os SeUS algQies ro

neY (o que não é novida- pinos exístenr- está aí a
ram descobrir, os tru

de nesta altura do cam- justiça para corrigir os ques da multiplicação
peonato)" acusando-O de excessos, O que o gover-

de benefícios para uns

promover o "descanso na- nador deve fazer é come. poucos em detrimento da
,

clonal". No decorrer de Içar a trabalhar e muito, maioria, desfalcando o

'sua fluente tala, apresen- sem polítícallfa, a,L sim erário público. É 'outro

tou uma receita para o poderá "-nerecer conside- choro em. que a gente

'Brasil sàit' da crise ein rações, .Ele bem sabia o
custa crer. Sua Excelên·

que se encontra, achando o que ia encontrar echo' cia deve ser um homem

que o problema se resolve ramingar agora não aju-
de mãos liinpas. :Defen

com a àpli�8!;:ão do da nada. Tem ainda hoje de o dinheiro do povo.
"binômio coragem elegi' IIQ seu governo "fantas- Foi ate o Supremo pata

Umidade" ,pois o povo es- ma" que dão cartas, qu'e dizer que não' tem dinhei-
. . tá cansado de tantas de- influem em seu gover" r? para pagar os altos Ea

silusões, como a· derrota nq e o' comprometem e .l�nos. Cremos, em .face

.. das Dirétas �'�Já, a morte estão mais prestigiados dlsso, que não se vale

· de 'Tancrerlo Neves, a dó que' nunca, pereni- dos cofres públicos para

desmoralização' do Plano zando esses homens na
vender a sua imagem co

Cruzado e o governo de sua claudicante adminis· mö pretendente à p-resi'

transição que não deu tra.ção. São essas as "pos- dên�ia d_? país. Ou a pe-'
certo. turas' que ao encontro �egrma;ao decorre do

"Após o discurso'( - con' do que o povo brasileiro onus d'b exercício do car'

forme o mgtutino .. o pre- espera dos governantes"? g? ,de gove�nador? - Se

sidente da Federaç�o dos O' neg-ócio· é trabalhar. na �e boa etica declarar

Diretores Lojistas de San- ,Só ulI!a·. administração p�bhcame_nte, que eSsas

ta Catarina, Udo Wagner, dinâmica vai mostrar se vIagens sao custeadas de

,!oanifestou o apoio da é ou não um .,governante. s�u próprio bolsO. Ganha

classe a sua candidatura E as. vaia&_? Se a voz do nam 'mais credibilidade

e parabenizou os diret�· povo' ê a voz de Deus as suaS palavras. de aus�

res'lojistas por te:erp reu- n30 é de graça que �
.

t�ri?a�e" justificando ?'
nido "pessoas tão dignas, vqiam por mais de uni' b�n�mlo: coragem 'e leg!-

honestas e trabalhadoras" ano nas solenidades de tImIdade.
,

como os' governadores Criciúma, no Oeste do es- Nosso bom, conterrâneO,

· Pedro Ivo Campos e Fer.. tado, ,na la. Festa do' no �xercício de tão ele

nando Conor de Melo, Ch'l)rrasc0, em Bom Re- v�dö\cargo, cert,amente �é..
afirmando ainda que "as tiro, em campos de fute- ra usado dessas palavr,:s,
,posturas dos dois vão ao bol, na entrega de tro- como fo!ça çle expressa0

encontro do que ,0 PQ\TO féus da FÓrmula Ford ou .'para nao deslustrar 19

brasileiro espera 'c:ÍÖ$ gö· o mante.m cerci:tdo em lbrilho da plafeja congres�
'vernantes".

'
.

s�u pt:óprio palácio. Até suaI. Ou será o artifício de"

As palavras assim' pröfi�, os secretários, seus re"
uma açlesão à vista? '!.' •

ridas para uma grande presentantes, não' I. es-
.

Fritz von Itapocu • 04/8.8'

UOOo FILOU
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