
de Jarágíià'. ·fêçla�ufLtdjt�t,:�e' pesß«a.l
li1s;"'tr:abalhciS[:' fa):�ös�s, falta dé,,'-pes���;" ,à��ö.piQ;J. O�_ i,qQS Adyot��� :f<f4;��'-"· :çf� �\ói��, cerraram-se as' insér��a.�s
,tQfu a -ässun<:ãO "dos"'jUí- doa ,Prefeit:u.r!l.).�r, çedído : -do Bt:��l, de Jaragu�_- a��,,::·<:it\_Ção', �ce\1_j·ê. a" pera o �oncurso. ·pára J,pZeg' títulares das ra ... e C;lIlCÇ. JunclOlla�t�.s, e do . Sul, ·NQtJlbefto _. Pr�<U.,: ,. just� <lllQ�':;ât�to.�nhou . preenchímenjo . de três
:ia:' Varas, . Drs. Carlos pr�p�_io,' judiciá�i9 ��r� ,cQt�Qb6ra�a pelo :j,litz éste-;Ãq:"-�êti�ö.�y' ma- .vagas pare auxílíar .,,jÜ"
ÀíB'erto Rócha e Irineu sclícítado .. 9 él;P�lO âa da la.. Vara e diretor.do teríaf : hUmano; .lfé'fa su... dícíárío e uma pera i, ali

.

iUanchC já fluem coan iniç��tiV� 'pr�v;ada" para F6tUm, CarlQs Aíberio prír as suas necessída- gente 'administrativo, não
m'àior rapidez, ná opini-

1

suprir a. carência 'de ser- �Qçh.a, existe a necessí- des. .

.

se sabendo quando serA
ão de advogados' Ei da ventuários ,

..

.' déÍd�, urgente, da. criação,
-

efetivado. '

'ê6muriidade. Todavia, o de maís uma. Vare.' ou ":0 Fórum de Jaraguá
Fdrun(

,

depara.sé - com . Na QPini�o do presí- pelo menos da "Vinda de do Sul, estruturalmente,
\\� .p'�öblem� crônico.. a 'dente da .Subs_�ç��:), da um [uíz-cooperader, pos, é um dos melhores 'e

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

mais funcionais do Bsta-
do. Contudo, apesar dos
esforços dos serventuä
dos;:'·· carece de �ssoal
para agilizar o ·élesem-

·

peframento da ��quina
ju�iciárla. ',Hi di�s, 'en.

'F·'·-·..,;i'
'

,

",'"
-

" .órum
, .. .,....

'.,
-, �.: 'v

.........

.....;... :;.:

', "> .•

cr I

de líderes, através do definido, será junto ao

a:mdIio ,; à;· comunidadei,:.· Colégio Heleodoro Bor
necessita destes "elémen- ges e "além do-trabalho
tos' para o seu fortaléci- "0,

. programa prevê ati.

mente:
.:

.

vidades social e de .la-:
zer. Algumas empresas

.

Ö 'evento 'serâ'tle' grande' 'já vêm apoíando a preme
repé'rcuss'ão, com' as pá- .' çao e outras serão visi.

lestras 'e plenária:s sendo 'ladas pelos :rotaTactianos, .

realizadas nas :dependên� para que o e�ento se

Ciàs '-dó Sindicato' eto Ve.f:� .
: cubra de pleno' êxito.

ttláI'io; "O afojamento. já'
" .,'

". Reunindo em tomo 'de
"300" jovens; o. Rotaract
,CIUb- de Jaraguá do Sul
sediará nos días 15, 16 e

t1: de julho, a xvtr Con
ferência Dístrital de Ro,
taracts Club do Distrito
'465.' A Conferência tem
por objetivo a troca de,
idéias'� e expenencías,
pois . sendó 'o Rotaract
\im' Clube de formação

I.

O Diretor do FÓrUm
declarou ao CP que, es
pera da Constituinte

.

lU•

.

ma maior, autonomia do .

judiciário, para ,,,que.' '.' ii
justiça deixe de lficar
submíssa e atrelada a ou-

-

tros c poderes, como pç.,çf. _

-

re atualmente no Palstj'�
.

MEC' dlslill' reclrsos·.�para' I FEHJ
.

: .' /�.
'.

O MiniStério da Edu-
ca-ção 'deverá 'lib��rar à

· FundaçaQ.. Educaciona�
Régiom�l Jaragúaense, a.

·

tê junho, Cz$ 6,Ínilhões,
·

solicitados pela :Associa
-cäo Catarínensa das PUna
Haçôe5

.; .

EdütaciöÍiais .

-e que serão empregados
na melhoria do
prédio admínístratívo .

O MEC_ contemplou as

Fundações com Cz$' 200
milhões, . Qe "_acQrçlo 'çom
ínformações elo ;pref�ito

·
Durval Vasel, q�� ,acoi:r...
panha a tramitação de.
pedidos

, Junto
---.

àquele Muitas atrações na S(:�Micnisté,r�o par� � FERJ.
.

-

mana de Ji;uaguá; Telesc
O, alcaide jaraguaense.. implanta tel�ones' e�

com a cessação 'do mau julho (Pág.. 3). Prefeitos
tempo. disse que está .questionam . Semlriárlps
concep'trarldo

.

p parque Municipais '(l>ág�' 5). Es,
rodoviário na recupera_ portes (Pág. 13). (:obra�.
ção dq.s 'estrada's danifi' & Lagartos (Pág. 6). Os
cadas pelas. chuvas que bastidores da politica
duraram 23 dias. Ele -(Pág; 14). C()hflra� '.

.

'_

.-
.,,�

.

'!' . -, -!. ,'� ', ..
' _.' ';.;:

solicitou paciência; pos..
to que é Impossível o. "a.

tendímento - imediato . a
todos Os problemas, quan,
do se sabe que cerca-de-
1 .300 '-km. de' .estradas
cortam o município," '

..

• • I

-'. .;.;,�, . I,:, aOS 105SOS amigos.,.. .,
. ,

· , ,.'

I
aos nossos funcionários, �

,

'.�
,

..

.

m
. particip'arem dos; aiDs' ,i,nacugãrais \

.f

"'�;
.'

,'>
.�' • Jaragd ,.tSi., .âI. a, > ,�,m� II

.' ."
.

' ,,-, "', }',! .- " •...
'" ,"'-- ..

,- ,..:0il'· "Bti
��ooa_��. 2.·" [!.•;.·..... II.,!..'.��_iI!I R "r .1·M'·I·,_�res Çromados

,�,lU�)A� o B,RASli'll TRABALHÂR SEMPRE 'MAIS E NAO �OS�
.

",.R: .... "� "iWöViiiiênlação Indusfrlal.

" Convite ...... ;

'ß'-
•

..
'

..

_;,!".'\

-los doadores,-'�-
-. '. - . _"-,, �,� ..

I·
.'

.(

!,',:, .

-
,

;' r .

, , ,r.

, .1 •

o', ....

.. . � .

"0'

"
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.Jaragui ao Sul �. Sem� ��e 1-1 a c20. a6.TII@.��·,a� 1�8 .

",-_.�,",

COIl�D=';a:::.�"�DO�·_:_:Po::.VO.:.:::_.._.___·_·"·_·-;':_".'!""'.

.....-'._.,�._--.........,.__p�.....,a-:IN;;-X:;.:...."-::12-,--::,

. . ". .
.

go. InÚIDéJ'as e óUma,:. a·• .:69' ANOS - Reglstra'

G'
. .' .�_ , ,

&....
- '.'

I f" tr�ções; co"'ldas. Upica&.·=.:r.:::;t=co,: ente v
.

n ormações �to'l"�Á Pr��:;,gratulatórlas. '

'e -de esti·. . . :;:.i;-i..;.;".::..;.'___;;;'':':';:.:..,.:::..;....�.�.:..:.;..;.'.�'. ....;........,....:. -. ..::.',.�• .:..,.......-_.,_;.--:------"--........--------- dia' 14,. nô" CIp, . a partirmulo pelos. 69 anos. . de tä'Móita Alv� ,fixou' re- ·feSta da' Paróquia Sio berto Pradí. presi��I\te· dás dascllh30; cascudadafundaçio do "Cerreío do sldêncià ém'
.

Jâr.aguã· e . Jes'é, -neste flÍlal·de-se- da Subseção -da OAB/Se da. Associação
.

Assísten-• Povo". comemorados.' no .. exerce atividades .. junto mana.' Uma' série de atra- de Jàraguá do Sul, está cial dos Deficientes Au-dia 10. Si.o mamíestaçêes
a Academia de Música ções. estio reservadas, pa.rtiCipando .. em,Chape' dítívos e Visuais, a Ct$ ..como estas que nos, a·
Carneirlnho. Como de- 'inclusive b�lle e soarê có, no Oeste do Estado,· 200,00 o cartão.' Para junlmam a continuar.. a
talhe. ele é pai da. atriz com o Expresso Jovem. da reunião do Colégio ilho, dia . 17, a AADAVtT!itjetór1a,' fa:cendo jor-
e' caiitora ,TaDia Àlves. As ml'� de SábadO e de Presidentes dá Ordem programou teíjoada, .Denallsmo sérío e com pro.
da

.

Rede . Gl:obó. que: faz ". domingo- serão cantadas dos Advogados do Brasil/ caráter . beneficente.
.

flsslonal1sNTEmo.
.

sucesso ena novela ::Tt.�Tt· :_P.el.º-�.ÇQra.L.da._ �atrJz e .Santa_ CJ.!ar••� . -:' :. BENÇÃOS __ Recehem a'DEBUTA . S...;.., Já é Tf.l· <

pelos Semtnar18!as. PEIXEs - Pot iniciativa matrimonial. na Igrejaconbecída : o comissao .. '
_. '. -"

NA COHAB:'-'/O .mégí- de Ademir Bastos. será' EvangéUca,-- hoje, AdQlar' do baile' das debutantes . AeUI-QA.��: '7""" :Li9�&. "Çi-
CO Silk�t..l-C()Í\l suas atra- instalado DO dia 20. o· Bolduuan/Sarlta: -; <t�Iullerdo C.' A·.··Baepen :.;)1' ,"�C rnar· . dede; In.Àustfi.al.. ·

. con.ti.l}u.a "

..... --.

Ih M' ..... d
.

Peixes na' I'
.

'" uu w:; \,4. _

ções .; ínéd.i�q.$.' pa· aços. erca_o e· "" e,Charles Mohr Mata,. decada' para 1'4 de outubro. .-ad, cVa�palrÍh.a,-:ße t�:!j�oa. quP.las, settifilejils, apre-
.

Av.· MareChal 'DeQdoro;�' Souza. E. péÍ6s SO ai)OS. de.., Iritegrãm-pa)" Jeníce Brei- . e-;, rsua ;, qR�:-sU�b-":·.: sente-sé à� 20h deste sä- '1..121. Salä '2, próximo ela· casaPle�to' o \casal Erwl.,thaupt,' Sônia::· Màtcatfo, ' .rdos .�_._al\.lnosAte �lª" a

bado.. nó' . salão do Cen-· 'praça Paul Harrís, S uma
no 'e Herta �a...er Bran.E.vanira Pradí. Vera Lú-. Ba.: senes _

das. redes.. .mu-
tro 'comunltái-io do Con-: , ótlina oPÇão para quem denburg._., dia Marcatto,

_

;rria Z,.im�·� nícípal . e;'e_stadua�, ·.�pr_o· -junt�=.·-Habitaei�na:l dà' apreeíä peixes e .frutos ",-::memiann.. e ó rl'iretoLSQ�� - .J.(:imao;a!!l�!>:t�L� dez ·_�Il. Coháb 'é:. domingo, día "do mar•
.•

' _çjal,,:,t\rno
. :He��cl!�C A O clqbe" ta�_b.�.m, 9c;aba, .-15� .áS,l.5 horás,_ na Socie. C�EMA - No Ci.ne Ja'música será. do Grupo.' de �oar ca�ua de rodas

d51d��_J?esPÇ)ftiva, Bandei: ra�u�f "'Censu�a 16 a�os,
.

Caravelle, de. Portq Ale· c esp�clàl ' ... para danj:i�n'
r"".ntes,·"....... S.. Bento. Va de', .sabadQ. -a terça'{eua, ..'Um dl'a s"e'" c·onbeceram•. ', re.·

� . "

.' ·te.JiS�co. '.�PatàbénS])�la <l ",U,
•

-JROF .• MOTTA. � Em,:I. ·.l.néti,t6dP' '.hiiç_iätfv.• a :.. e, ',' en:t"e,', garoto!. '. "S�hwarzeneggêr'O E�7' se enãmor�ra:m. e .realiza-
T!i\Ir :A -c � . EE '� $erio lnau· tetminador' .,.. do'" Futuro .

.

ra:m a promés�a " de a.prestando se� va:sti�8imo ';: P!�.:�·CO�çP· " .. :,�'�" ,?�u· gQià.cl�::· segunda'felra,
. e', Ina quarta �.�u�nta-fei., mor' eterno: o casamento.conheCimento

.

na· arté n.d�tle ,_�óU� .�e .<::0'
às l1h" �o" Patql1e Mal- ra; o porp:ograflço. com Hôje, passados: 25 anos,'musicái. 'o' Prof. tnJiraja, . fURá 'cO�VJ;dãlld«(�r-a.. a.
wee. dois museus; lnlela. se�o explicito só para volta'm ao .aitar da I.
Uva que vem enriquecer . aq,pltos, "Mafia sexual" . 2reja E'vangéliC:á Lute-
a árte _e a �ultura local. �TA T Na Comunldr.

rana de Jaraguá do S�lUm exemplo "a' ser segui· de:; Evang.éltca -LuJerana· para a bênção e reno-',do. Ao:'SI'. ·W-ander Wee· Ceptro. ·vem áconlecendo 'var' o· compionI1sso, jáge, extensivos a famma defde ontem, sexta.felra a amadurecidos e com os; ��éé( os ;par�béns..
'

tr�Jllclm�a,t F�sta de. �ail), .

frutos desse ·amor,. as':::�º�!/�s.c:·- ,O: Dr. Hum· qu[r cóntlnua até domino.!. filhas .•... _Simon.e·.c_Côrla e
.;�, Silene. Kátia. r �. Ref.er-imo-

BODAS, 'DI,!' OlJRo-tASA� GRUETZMACHER nos a Ingo' e'Adelaide
Lange, que comemoram

pu�elru....él" -.nâàçu.· ". "Úm acont�cimenfo importan'te � feliz ,.registra' a suas bodas de p�ata, 'com
our� . e. ... tudo: o: ......., para .• 'fa��lia; qrlleetzmacher. O casaJ Emílio Gruetzmach�r . at-o ,religioso às 19h30.

. • :.c�.. 7:. tIelga, Klitz_ke Gruetzm�ch�r, comemora meio �e', .miti. seguido de recepç:o
." ..'

_

., - culo de ·casamento neste sábado. 14, de maio. pennea· na residência. na rua.
'- � Re,III-O'arl-.a .'., Ive':01-18'

.

d�,
.

éer�amente, de muitas alegrias e tr!st"ezas que. a JOinville. 2.203. ;, Aó ·que·
'. �. -'.'

� -

v.ida traça. As 18 horas o casaJ jubilar rec;ebe a ben- ,tido casal, as expressõesMarechal Deodoro. 443 ,. Getúlio Vargas,,· nO 9
.. ção na Igreja Evangélica Luter�pa·Centro, ladeado dos - de

.

profundos sentimen-. '

'=:=;;;:===�=�===::;::.=;::.=.=.. :':;.',='::;_:;:.. =:=.::;.. ;;::;'.;;:-'=� filbos Ir�ci,'J Irio e Invalq.o, d�os genro e noras, dos tos
-

de alegria e felicida.

M-
'. ""

....;... )

e.._ '" G.. ·.· ..,r.
'

U.·:t.' :
..'

.•a··'.· ' , , ��:.' '�.�.t�s.f=s.t�j����.n.êt�, a�����.g�.t���:a�i�iar;���::�1 depar���ns�os' .invadem.
" !��..! Í;;J;";:�J.�", ;i��":f"iilàr� ·ós n� cump;im,ent";' com as· CASAMFlNTOs ��
.'. Loja Mamae Coruja .0 cutelo �e seu relzlDho e

. bênçao de
..

Deus.
. .,

,. iua prlDceslnba: EDxovaJB para bebê, roupas ID
'.-

faDto-juvéDIs, perfumes. bljouterlaí, artigos para
presentes. .

�

.

Rua Barlo do Rlo'Branço 168.",- FODe 72-0695
i' ..�===============::-

A nossa agenda .pran
ca tlest� sábado regis·
tra os casamentos: ,,' de:

. Matriz . 15h:';'() . Sérgio
Freibérger/Cláudia Mall$'

" l<e, 16h15-Tertulinq;j�1·
sóchio/Matilde Ba'gllto'
li. Sandro AveHno·{Elia·
ne --Bölomi-ni. Vilmâ� .RO
dtigues{S.ibila OstrQws·

- ki, Paulo Catafesta/'4aria
Zenaide 'Furtado ê,;..· Se'
bastião .

Nunes/Lindamir
,;.

c,. Cunha(; 17h15'Valdemir9!.-
. ..;.;;=t;,;:;:',;::,�-;;:,

....."'Í:_"'=�C·;::·R=·IT·;;:;:·�()=R=I=O==D-·=E==.A'#;;>I"'=D'=V=O=C'=A='C=I=A===::'I' dos' Santos/Eiizabete' de
� .'

Souza;. 18h'�Ucimar To·
;�,

.. ;.; __

'

),·.lPER��R.A. OtJ:VEI1!A " . "':melin(Cármem' Meiner:
. "" ,.... ç�...l1as, .,parecereS. e Açoes: sobre: " Na Barré!, às '-17h-�.saias"Inventários' ......;,_'. Separa:ç�es

. DivórCio�, Pianezzer/Terezinha .:Gels- _

,.
'.' ,: .A.1tlnentQs

\

,,""--7-" Cobr!il)ças· -- Inquilinato- leichter" 17lÍ30�á.Jael
:,' '

.. :'Contratôs··· ''';' �.' )\\:identes de Trânsito Ci'priano/Rosilene ,cSfolf
COJiflitos de Terras

.

...:... I;egislação' Agt:_árià e 18h·Luis _Ca,rlos Viéiral
.. 'h

..,.i'.i ."'. Q..u,�st()es Trélbalhlst'�� -.: Aposentadoria e Clarisse Deré�tj. NO.! .Q,}.�:���:;:' <2_�'"" '. ',< Pensãg ....: ·De(esas .. Crimi{lais e Júri. Molha, 17hao-José.( .!�"

'é'; .

�. - " .... ''''�',·,n1;;K,:",,��'1.�; , ..

. �ijl:qlr: �\:.,� . �S�É�::;'�.tt'!:�:
. SEMPrt��'O MELH(j�pJBS�E-":="'�"""'�" , _

li)Y A� �
. 3O·Anselmö'-i;Moreira/� ..

Marechal tlori-ano nC? 29 � Fohe :\12 � i9111f. R. :'Y\1��t-er _Maiqú�idt:· 356 . �fone -'(Res.) 72 21.94 ..)sâ!lg,ela Junck.�s e, :;�.'
.'

.•
'

, "c.;'" 'li ;, .', .�)

JâttlgÜ'A do' Sul'
"

�Sio . .Judas. 18h-orlãíidó
- ' .. - ,

.._ Kl,lpasLLeonix:;_111Dckes..

.

Jooo eMOItla_ �
.

. Moda ID(aDto'juvenll para realçar·. :.
'.

-.:

•. ' elegÂncia de seus fllhQS. Um' ·ca�ho. �. _

"

7 •

'especial ,para o seu bom· gosto.· _. _

:

Na 'Marechal Deodoro, -at9 _,.. Jaraguá;do- Suk..:. SC.·
-

•
�

. ..1 0". ".'. _

�. '_;� _

... :.'..... -

J61u, re16gIOlí"
pr.tuta, arUi-" .•m
'prMelltes ..

Dr.· Valter Gerlaoo�, Hehre,ns
CIRT)RGIÃO DENTGSTA ;_ CRO�2446

Rua CeI. Procópio Gomes lae Ohvetra .. 184
. .

.

-

Fone 72-0209 _ Jaraguá do Sul.

JÓIAS - RELOGIOS - PR�ENTES

I�GO E . ADEJ.AIDE
LANGE

.� '." .

Cal'inljoso .. ·.
.. 1.- �"""""""'.""-"

A ROUPA l�fA.N1'IL.

. -. !

Avenida Getúlio Vargas. 9-7 Jaraguá do Sul
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tro de Corais, VÔo 'Livi�Ç
Feira de Arte e Artesa
'nato" Corrida Rústica; ,

,

Concurso: Rainha dos, Es�
tudantes. 'Forneio de
Skate, 'entre outras.

PAGINX U3
.

':t i. -l,>;t�

Os" Ite$Jla Rio e SoJa Miranda" $erãa atrações.. S._ana de Jaragd
, A Comissão: Organiza
dói'a dá 3a. AmOstrá A

gropécuáríâ, 'terrdo à tes-
'

ta o secretário, Balduino
Raulino, têm se reunido

para dar' andamento
'

.eos
preparativos,

. consideran-'
dO que o evento, 'ao lado
dá Feira da' Malha, 'será
urna das principais at�
ções da semana' dos 1'12
anos de fundação dê Ja-

raguá do Sul.
A Semana de Jaraguá

será aberta às 19h30 do
dia 15 de julho, junto
com a 29-. Feira da Ma
lha e se estenderá até o

dia 25,
,

A
'

Amostra A

gropecuárí cl vai iniciar
no dir. 21 'Je julho, no

Agropecuarío, com' expo
sição de bovínos.: suínos,
éqüinos, ovinos ,e dos

obris �e asfaltamento.' prejudicadas, . ..

o ',Ó�ar,t�l ,'q{í� abrigará a .companhia,' de Po;
lida'Militai' de .Jaraguá do Sul, previsto para iniciar

em fevereiro passado, tem perspectiva de que acon
teca "mes.mo sein data prevista; a julgar pelas .in

fci;n;ações do Comandante Geral da, pMSC. Coro

nel' Guida Zimmermann às autoridades munícípais.,
O Go�er�o do Estado eritraria com os materiais e a

Prefeitura com a" 'área; ',terraplenagem e a rnãO-de-,
o\>r,Çt n�ces�ária:' .para �

erguer os 850 m,2 do Quª,r�
têl.,

'
"

, ''.'
,

"

'

'-'
'

Para a �onstnição,
J
basta que o <SQverno cum

pra..

a sua parte , Na área dos trensportes. o secretá
rio",Neri dos Santos comunicou que ,6, recente reso-'

Iuçãc do Banco Central, prejudicou os programas de '

pavimentação. nos quais estavam incluídas obras na

região Norte, com o_s segmentós Vila Nova-Guarami

rírn (29,5 km),,,ßR-2.80 a Barr-a do Sul (18,2 km)' ',e,
Màssaranduba�Benjamin Consbant (5 km}, Também a

pavimentação aos distritos de'-'Jaraguá do Sul' (aces-
.sos). num total de,18km,está prejudicada cl o corte"

dQS finari.ciamento� ao Estado pela Ca'1xa Econômica
fe:deral.,

.-
-

'.'
, p. '.,�'�'

,
'
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"Móveis "é 'na'To
',':""

,

'!
.

"

".: •• ,l"'" ,

"MÓVEIS·,• �' I.

a de' fábricapreço,
, Rua, Barão. do. RiO. Branco.;, 72 Fpne 72·2487

estandes das agrºJhdús� '

trias, que já Joram 'ofi
ciadas para pertícipaçêo :

no evento,' cuja confir
mação se dará até 15 de .

junho.
'

Desta feita haverá co

branca de ingresso no

Agropecuário; a 'princí-.
pio Cz$ 100,00, dando dl
reito 'a concorrer a prê
mios valiosos' como mo

tocicleta, .vídeo-çassete,
ciclomotor é,' possível
mente, um Fiat, este ,

a·

inda não confirmado.
Afora isto, atrações' ár
tístícas de alto nível es

tão sendo contratadas,
como Sula 'Miranda, Os
Tn?s ao 'Rio,' Gaúchos da

\
.. �.',

Alvaro 'ancredo'

:O'ippold

:,:t

Faleceu na ,',

tarde do día
7 do corrente, em São

Joaquim, onde se encon
trava em .víegem- de re

creio o, estimado cidadão,

sãotrancísquense, Alvaao
Tancredo Di,ppold", aos-,
71 anos: q:e idade; 'O .seu
C\í)rpO foi, transladado pa�,
ra a, cidade pq{'tuárta,

,

onde ficou' �1;Il câmara'
ardente na Câmara de ,

Veréadores �d;e São "Fran
cisco do SuL sendo dado
à, sepultura, às' 17 horas'
na Ne€rópo.lejr �endo �usa- .

. do 'da pa�av� o. prefer-
to municipal e o n<i\Ss@·'
qiretor. A, familia' enltH
fada, ca� 'ex'pr;essões ,

de
nossos -sentimentos" pelo
seu passamento .

Fron.fe�r�,� Rid' ,B1ÚY : (mú
sida, 'cöu'!}t't,y) e, Júnio e

Júlio. ",'
"

i' '

Outras 'atraÇÕes 'duean
te a Semana 1 estão pro'
gramadas, coano Encon ..

,

. V,acin_çâo �'ältipólio será, dia
.

21
. o,_.

..
•

.'

A 'Se�r�tàrÍéi da Saúde lencou oficialmente a

primeira 'etap�, deste ano da campanha Zé Gotinha
'x Paral:i�ia In{antU, 'que pretende vacinar 573.345
cnancas ,de,' zero a cinço :anos de idade;, no di� 21

"

de maio. .Deste
'

vez.. a campanha', antipohomíelíte
terá, uma atracãó}.o Zé Gotinha, bonequinho símbo- "

lo, que Jpréfe,nqe J)opu�arizar á vàc1nação e que 'des- '

de o día 10 está na telévísão convocando as crían-
\ças.

,

Em:� :Santa Catarína h�y.erã� , 4.534' postos'
de vaçínação Iíxos, 2.:>'07 volantes, 867 mistos e

15,.6 .barreíras, .que contarão com a participação de
25 .mil voluntärtos para o atendímento. Estarão, a

disposição 1 milhão, e 88 mil doses da vacírra 'Sa
bin. Em Jqja,guá:' do Sul e região, o esquema. ,de
vacinação será o-mesmo das 16 campanhas' anterío-
res, que vêm desde 1980.

'

,Pa,lestra . so'bre.,· v'endas na ,quarta"
. .

; �

Após o Encontro de Empresários, do dia 27 q�
abril, em que cerca de .centena e meia de pertici-'.
pentes 'ôuviFam a palestra sobre "Importência 'do
Treínamento Empresarial" proferida por João Ro
berto Gretzr do Grupo Cerâmica :porto Belo, a Co- "

missão de Treinamento da N;sociação Come,rdal 'e

Ind\:lstrial de, Jaraguá'dü Sul programou para 18:-\:l.e
maio; 'às 19h30, -no Centro Empresarial, o desenvol-"
vimento de nov& palestra sobre "'Vendas: ReflexÕes,
para uma Atua��ão em Tempos de Crise", que obj-ê�'
Uva, de forma genérica,. partilhar conceitos, técni-,
cas ,e expeEiênci,as relacionadas a uma, a,tu�çi\Ó ,eH"
caz' na "área de ,vendas.

• ',.
,

Senão palestrantes Felipe AugustQ Ramos Sbia
res Ferreira e 'Marcelo Cuntrale' Queirós de Faria::
consultores de, empresas e que.' 'tem dént're S�US, ,(:Íi"
entes, elJl Jaraguá, a Marisol, Menegotti e Industrias,
Reunidas."

, ,

Tel'esc prevê' para· iulho 'implantação de ter�lnais"
Até o finál deste ano,

a Telesc pretende' im

plantar mais 20,966,' té
Ininais telefônicos em V-á·

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

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

,CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite - Rinite' Espirros, Coceiras nos olhos, nariz, uuvidos
e garganta - Tosse, Resfriados constantes, Sinusite dl�rlJlCa,

Alergia da pele: Eczemas, urticárias' inchações, coceiras, picadas de insetos,

feridas na boca,

Alergia a alimentos, medicamentos, ao sol e ao frio,

Erupções diversas.

Preparo de vacinas, Testes AlérgiCOS,

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

.

Blumenau SC

, '

'1

,I

- .. -.- �,�_ .....�"'" --_

fias regiões de Santa' Ca
tarina, sendó: 'que" nos

quatro meses ativou cer

ca "(lé" 6 :378, '�tehdendo
Florianópolis, Máfra, BIu

,mep.au, C:r:qpecój GaIvão.
Major Vie'i.ra; Sombrio
e 'UrubicL

A pr�yisão do Depar
tamento 'de Produção, da
Diretoria de Operações
é implantar '4.430 atê 0.

mês de julho, benefician
do as Cidades de Canoi
,nhas, Rio 'dQ Sul, Jara
guá do Sul, Flori'anópolis,
água DOC�1: Arinài�Ín,
,Gravata'!, ßlumenau' (Vi
la I�oupava), '-'Ro.n:élân
d,ia, Caibi, ,PaJ:qlª Sola "e
!'Jova Itá.

,

> Para o:segu,ndQ semés
fre deste,' ano. o 'crono
grama dil empresa prevê
m�is ,.,ampliações. ol;ljeU'
vando implantar 10 :�'18

terminais em dezoito �u�
nicípios. Dentre �s, ci,
dades que terão maio_[
m)merö de ativação de
terminais, surg.,:m FlofÍé):,
nópolis,' Itajaí e Chapecó
com 2 mil, e BalneáriQ
Camboriú, Jaraguá' ,d:o
Sul, Canoinhás; Rjo dQ
Sul, São Bento e JoipvU,
Ie com 1.000 terminais'
cada.
Para o baratealJ1ento_

dos custos a T'elesc está
utilizando fibras óPtttas
já instaladas na Capital,
wbstituindo "gradaÜ�a-,
menti>, ös fios de. cobré'::
A fibra öptica,c coin uin
único fio (méÍ'is fino' que

, l,l1.1! fio de cabélo) � qt:
paz de lfansportar o

mesmo volume .de con

versas teTefônic'à.s, que'
um cabo de tobre dez ve

zes maior (Da Assessoria
de Comunica,ção da Te
l.�B�) .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ANIVERSARIANTES

Fazem .nos' hoje: 14
Sr. Albano Kanzler,

Sra.:En.y Herbst StaI?�ti
(Buenos Aires), Sr. lVfarlO
José Krause, Sr. Ivo Ber

ner. Vera Lúcia Marcari
ní. Horteneta Satler, Ana

Paula, filha Adelino

(Brunilde) Hornbúrg. '

Dia 15 de malo
.

Pröfa. Carla Schreiner,
Sr. Lauro Gielow, Sr. Do

mingos Pellis, Sr. N$lson
Engelmann, s-, Rud.i_ P�
rath, Sr. Rudi LipPlnsk!,

. Sr. Eurides' Silveira. Mo
nica 'Hufenuessler. Sandy
Simone E.ggert.
Dia 16 de maio

.

'SI. Militino. Aícroven

di, Sr. Valmor �;rubeirO\
Sr. Harri Konell, Wer

ner Horst Junior; Leslíe
Daniele Zanella.
Dia 17 de .maío

Sr. Nery José Buch-

mann. Sr. Armando Na

gel, Sr. Aleixo Tomelín.
Sra. Carmelita Schulz, Sr.

Wigando BehUng, Edson

José Peixer, Cláudia Ols

ka i lvIarli, Rove, Ralf
Roberto Pietsch,

.

Lil-I

ly Henzler.
Dia 18 de maio

-

Sra. Cecilia, esposa de

Ivo Konell; Sra. Cordi
Baggenstoss, Sr. Irineti
stebelín. Sra. Valli Ram-

'thum, Gerson Izídío Peí

xer, Sra. Maure Wiest,
Carlos' r: Mehl�t, Adolfo
Steingräber Neto. [Join
vílle). Flávia - filha Dr.

.

Luís Carlos (Esther) Bo
nilauri.

- Dia 19 de maio -

Sr. �anf:redo Albus,
Sr. Ary Carolino' Fruet,
Sr, Alvaro Tomaselli, Sra.
tuciane Margareth, de An
drade, Sr. Erwino Fodi,
Sr. '-Reno Schwartz, Már
cio Jose Schwartz, Diogo
Luis Bernstorff.

,

Olá 20 de maio
Se. Sebastião Krause. Sr.
Colombo Machado SaUes.

'

Sr. Adolar Wischral" Sr.
Orlandó Andreatta, Srta.
Slmara Mahnke. Artur
Gesser (Corupá), Sra. I

racema Reis ,(Corupá) Sra.
Hilda Gneipel (Schrae
der) ,

'

Sra. Hertha Fren
zel, Sra. E'ronildes pedri
Santos; Raauel' Cristina
Gonçalves. Landinara E'n
gelmann (JUe).

NASCIMENTOS

Dia 15 de Abril
,

Sidnei; filho Jorge (Ve-
ra) Simões
Ola 18 de AbrU
Fernando, 'filhó Romíl

son '(Jane) PeTsi�
Dlã 2S. de Abril'
Josíane, filha José (Deu

siane) de Jesus
Dla 28 de ,Abrll
Joice

.

Cristina, filha
Acácio (lvanete] Petry
Dia 29 -de Abril
Rafael, filho Adotar

(Alma) Dalmann
Dia 01 de. Maio
Vanessa, filha Silves

tre (Irene) Gustzaki; Je.

an; filho' Antônío (Ana)
Griebeler
Dia 02 de Maio
Mário EgídiO. filho' Ju..

lto (Maiza) Matiasi T�isa
Mera, filha Adilson (Van
da) Grosklags: Jaqueline,
filha' Natalicio (Cecílía}.
Schimanski; Diego Fei.
nando. fUho Joã-o [Edvi
ges) Kosloski: Janaína,
filha Euclides (Marilde)'
Odorizzi
Dia' 03 de Maio '.

.

,Ederson Rafael, 'filho
Edson (Ivanete) Fischer;
Jackson, filho José (Alzi_
ra) de Souza; Leandro, fí-
111'0 Nelson (Luzia) Víeí-
ra. .

Dia'05 de Maio
Sebrína, filha Edelberto

(Irmhild] Schwanz; An
tonio, filho Antonio [Ro

,

sani) Pereirâ
Dia '06 de Maio
jessica, filha. Benissio

(Teresinha) Eyng-; Ela-ine
Cristiqa, filha Dirson (E
liane) , Maass; Christiam
Marcon. filho Ivo (Lote)
MiUiquardt ;:, ..

Dia 08 de Maio.

Deise, M:.ara, filha Mãr.
cio (Albertina) Zapella

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

,
.

' !) "
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Edttal 16.011 de '03.ß5.88

Prlcla.ßlas de Casalll'ltlsSandro Roberto
-

.HilIe e

Ma,rlstela Ramthum
.

.

H
.

'

lt
.

o MARGOT ADBLIA OltUBBA LBHMANN. ,Oficial do �
Ele, bras erro, so elf,

puo Civil do 1q Distrito da Comarca de Jaraguá do -Sul. &-
esérituráriq, . natural.' de

tado de Santa Catarina. Brasil. íaz. saber uue com'pare�:.eram ":R!

Cartório exibindo O� documentos exillidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os selUmtes:
.

'CORREIO DO POVO' 12�0091

União da Vitória, Para

ná, domiciliado e residen
te na .Rua Urussenga,
1.267 em Joínvílle, neste

Estado, filho de Osní
Carlos Hille e .Neusa Ma

ria- Hille ...:... Era, brasilei
ra. solteira, escriturária,
natural

.

de Sobradinho,
Distrito Federal, domi
ciliada e residente

.

na

Rua Lourenço Kanzler,
467, nesta cidade, filha
de Elias Remthum e Va-
li Ramthum ........

Edital 16.072 de 03.05.88
ADtonlo Glovani Alves
Pereira e Odete Gajdeez
ka
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador. natural. de San
to Antonio, Paraná, do
miciliado ,e residente na

Rua 408 em Jaraguá-Es'
querdo, neste dístrtto,

. filho de Amaro Alves
Pereira e Maria Jesus Lu.
cas Pereira - Ela, bra
sileira, solteira, do, lar,
natural de São Sebastião
da Be1!l Vista, Salgado
Filho, Paraná, domícílía-.
da: e residente na Rua.
408 em Jaraguá-Esquer
dOr neste distrito;' filha
de Eduardo Gajdeczka e

-Macemíãa Telles da Sil
va -

Edital 16.073 de 04.05.88
Antonio Carlos Deckel e

Ellana Beati1s Barbosa da
Sllva
Ele, brasileitor solteiro.
almoxarifer 'natureal . de
Jaraguá do Sul, doIIiic::ili�
ado e residente na Rua
Bolívia, nesta cidade, fi
lho de João Becker e

Carmelina Becker
Ela, brasileir'a. solteirar

.

costureira, - natural de
Vacaria, Rio Grande do
Sul, dOmiciliada e resi
dente na Rua João Dou
orawa, 297, nesta cida
de, filha de Luiz AltillO
,Camargo da Silva e Ce
lia Barbosa dá Silva -
·:ardital 16.074 dê 04.05.88
Cópia recebida do car
tório de Guaramirim nes-
te Estado.

'

Luiz Wosniak e Sonta
'Maria Dias
Ele, hrasBeiro, -

solteiro,
mecânico, natural de A
piunà, neste Estado, dO.

.

mi€iliaoo e residente na
Rua Dona Matilde, 1.498

em Vila Lalau. neste

distrito, filho de ROmão
Wosníak e Rita Carvalho
Wosníak - Ela, brasilei
ra, solteira, auxiliar de
escritório, natural de
Gueramírím, neste Esta
do, domiciliada e residen
te na Rua Athanasio Ro
sa, 187, em Guaramírim,
neste Estado. filha de
Antonio José Días e Cir
Iene Neitsch Dias _;_;.

Edital 16.075 de 04.05.88
Paulo Roberto Vitorino
Mendes e Karln Marllse
SchlUnzen
Ele,· brasileiror· solteíro..
engenheiro florestel. na
tural de Lages, neste Es.
tado, domícílíado e resi
dente na Rua 1:>' de Maio,
694, nesta cidade, filho
de Paulo' Mendes e Ave
rína Vitorino Mendes ;__
Ela. . brasileira, solteira,
estudante, natural de Ja..
reguä do Sul, domicilia
da e residente na Rua

.Henríqua Píazera. 71,
nesta cidade,' filha de
Klaus Schlünzen e ,Mar
lene Vosgerau .Schlün
zen ._

Edital 16.076 de 05.05.88
Adêsío Luis Balsanelll e

Maria CeclUa' de MItan..
da
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de
Jaraguá do Sul, domicili
ado e' residente na Rua
Marina FructuOso, 50,
nesta cidade. fUho de
Martim BalsaneUi e AU-,
ce' Bassani Balsanelli -.
Ela, brasileira, solteira,
auxiiiar de escritório. na�
tural de Guaramirim,
neste Estado, domicilia-
,da e residente na RU'a
João Sottet Correia, em

GUãí:amirim, neste Esta
do, filha oe AntoniO Cas
siano de Miranda e Ger
trudes de - Miranäa ......;

Edital 16.017 de 05.05.88
.

Helton Hannel e Ro
mUda Helena Peislke
Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Ja-

.

raguá do SuL domicilia_
do e residente na Rua
601, n.O 1.740 em J030
Pessoa, neste distrito, fi.
lho de Rodolfo Harmel
e Valtrudes Jahn Harmel
- Ela, nrasileira, solte�.
ra, operaria. natural de

PJ\GINA 04··'

veira -

Edital 16�079 de 06.05.88'
Celso l'lago da Cruz .

e

Maria Aparecida Michel
da iuz .

,
.

Ele, Brasileiro, solteiro,
operador de computador,
natural de São João Del-

- Rei, Minas Gerais, do-
miciliado é resldente na

Rua Guilherme Weege,
166, apto !O3, nesta cída
de, filho de Antonio Tia
go. 'da Cruz e Maria 'de
Nezereth da Cruz - Ela,
brasileira, solteira, . mo

deâsta. natural de Brus-:

que, neste 'Estado, domi
ciliada e residente

_

na
Avenida Marechal Decs
doro. 22" apt.? 33, nesta
cidade, filha. de Paulo
José, Ramos e Adelína
Michei 'da Luz -

Edital 16.080 de 09.05.88·
Lutz M.no de Oliveira e. ,

HeUete Fischer
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de·
Böm Retiro,

.

neste Esta
do, domfciliado e resi.
dente na Rua do Comêr-;
cio em A�fredo Wagrier. _

neste '�tado, filho. de
Liberalino Henrique' de
Oliveirà e Maria da Glt
ria de Oliveira - Ela,
brasileira, solteira, secre
tária:; natural de Jaraguá
dó Sul, domiciliada e
residente na Rua Epi�áciO
Pessoa, 172, neSta

.

cida
de, filha de Herbert Fis
cher e Maria da Graça
Mello Fischer -

E, para que cbeaue a.

conhecimento de todos,
mandel passar o present.
Editai. que será publlcad4
pela lDlprensa em Cartó
rlo, onde �erá afixado du·

rante 15 ,tM.
----

DespaChante. Li·cio
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR:
EM- ATENDlMENTO.' l

FUNCIONA JUNTO A AUTO ES�OL.A JARAGU�;G.[{\.,:.�t G.ETOUO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261'.
" AGORA TAMBEM EM," FR�NTí! 'AO FORUM.- '

,

' .

.

.

�
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guá do Sul, tio diã 21
"

de maio" no Sesi .

Na assembléia dá A,M.
"

VALI do €lia 5; em Ct):
rupá. os prefeitos, quês"
tíonaram quanto a vali
dade dos Seminários, pos
to que, tanto a nível mu
nicipal quanto á nível
regional" nada de pr.áti�,
co ocorreu, o governo
não 'atendeu nenhuma
prioridade 'estabelecida,
_enfiml "foi uma, decep
ção, .Iembrando o' fale-

,

cido PGI", na concepção
de um dos prefeitos pre-,
sentes' à assembléía.

"

-

--
. -

;- CORQIO DO c· fOV(J PÁGJN..t irS
_____________������__----__��H---------�--����_r

'fefeitls da Vale lIIestialUl' validade das Se.I.AdIS MUalCfjáiS"�=
.

-

�aguâ --tlõ,.su� ...... Sémana de 14 a 20 de maio de.'l�

o Governo' do Estado
iniCiou -no dja 2, no ,S1,11
db Estado, 'os 'trabalhos,
dos Seminários'Munici
pais Permanentes que
àté o dia"25 de maio vão

à'branger I)S 199 municí-

�ies de< S�n.f� C�ta:ç�a,'
Cada' mamcipio Identífí
carâ 1·0 prtondedés � e-,

l�géá três delegad.v>s re-

presentantes nos Semi�

M:ulic'ípils I:ãl
'alteJiparãl�- .: ;

'
,

,feriHIs
Os prefeitos da micror

região _ do Vale dQ' 1ta
pocu - Corupá, Iara

guá do Sul, Barrá Velha,
Schroeder, Massaranduba :

,� Cuar,aniiriín r- discuti-
ram 110 último dia 5, a

cerca da eomemoração
dös feriados municipais,
Q_eclarados por leis espe
cific�" entendendo:, que
os mesmos devessem ser

comemorados na própria �

däta.. - A_' Lei 7. 32Q185 oro,

deha 'a antecipação para,
as ,segundas-feiras dos
fériadQs que caírem no

-meio d� f:emana, no', en-
,

tanto, a mesma não revo-,

góu o art. ,da Lei 605/49,
-

que dispõe söbre os fe-
-

riados reÍigiósos' no' âm-
bito municipal, que ,,' são
fixados de açorda com

,a tradição local.

Os muniCipios têm, por
. lei, quatro fefiados. No
Vale do ltapocu,·, -dora

vante, com' base em pa
recer d,6 Ministério

_

- do

Trabalho" os municípibs
" irão, comemorar os seUs

feriados' na data em que
,cair. não mais anteCipan·
'dQ_-os para as 'segundas
feiras. A éU).técipaç�o 0-\
'€orrerä- somente ' naque
les feriados considerados

. nãCion�üs' fixados
-

pela
'Let - 7 . 320/85.

' '

"riáríos Regiçneís Pef,ma, 'ção das dotações a serem

nentes que começam" 'dia incluídas no programa
24 de":matö é' vão até 'o oréamentário do gover-
3' de iiinho' em ,14 "re: no.

gi'ões.' ,NO VALE DO aAPOC:U
alt Seminários são co-'_ As'

'

datas des Semíná-
ordenados pela Secreta- rios Municípios, no Vale
ria de' Coordenação ,'e do. ItaPQcu, já estão de
Planejamento e pela Se- Hnidas'; todos Iníctande
cretaria do Trabalha I.

e às 14 horas: Dia 9 'de
Désenvolvímento Social, maio; em Ba.{ra Velha..
com apoio das .Assöcia-' -na' Colônia de Pescado
cöes de Municípios e 'das -res: 10 de maio" Guara.
Prefeituras, 'Municipais.'; mirim, na Assocraçêo:

.

Todas às reívíndicações 'Comercial; : 11 de maio,
apresentadas nos Semi- Masseranduba, na Cäma
àárlos serão encaminha- 'ra de Vereadores; dia 16,
<ias fi Secretariei' de

..

Plá·- em 'Schroeder, na Câma
nejamento, que' as reme- "ra de Vereadores; dia 18,
terá'" à secretaria .corres- em Ja,ragúá do Sul, no

póridente para a' elabora- salãö nobre do Sesí ", Ei

Concursa forlação-serueills da PM
,

' -A_ Diretoria .d� �struçãO e Ensino da polidá·
Militar de Santa Catarina abriu inscrições até

-

o día
19 de maio

-

para o" concurso de' admissão ao cur-

4
SO de formação de Sargentos. com 18 meses de
duração" que será ministrado no Centro' de Ensino
da Corporação, ,1l0, .baírro Tríndade. Na Capital as,' ,

No final haverá ,U;_ll
inscrições' poderão ser' feitas na díretoria, situada período

'

"ém 'q!le serão
na rua Fernando Machado, no centro e; no interíor -eselarecldês dúvidas, on-
do. Estado, as inscrições estão abertas nos 1.C?, 25\ de todos poderão partící-3.9; 5.°, 8.«? e 10.'1 Batalhões da PM, sediados, respec- par , _Qualquer informa-Úvamente, nas cidades de 1taja1, Chapecó, Can0i- ção 'adicional ou dúvidas
Flhas, 'Tubarão" Joinville e Blumenau, onde serão poderão, ser tomadascom
fornecidas maiores infqrmações. Em Jaraguá do Sul:-- 'o presideilte"(da AMEVI.
ná rua Lourenço Kanzler, n.<! 66; junto ao 1.9 Pelo- Paulo Ad,emir Flori-api,tão de Policia Militar. pelo telefone 72-1492.

, ,

dia 23," em Corupá, no

Salão Atiradores. O se
minário Regional, que
reunirá .

os municípios
das microrregiões ,da
AMVALl e AMUNESÇ,
s�rá realizado em

_ Jara-

A Associação,Corner
cíal e Industríal da �i
cro e Pequena Empresa
do Vale do Itapocu-A.
MEVI, programou para

,

segunda-feira"
.

dia 16" às

�9h30nlO, Centro _Empre
saríal de Jaragua. do Sul .

tAssociaçao Comercial) ,

uma palestra dirigida PO'1i
técnicos do ÇEAG/SC;-
de Florianópolis,' .onde
serão: -abordadas as

-

mu
.denças que houveram
na legislação das micro
empresas e a situação, a�
tual das micro e peque
nas 'empresas do Esta
do.

SF ,vai tancela'r' -registra �e -, elpresas omi,s-sas
Q Diretor 'da Divisão

de Cadast�o Tributário
da Secretiu;ia da ,Fazen·
dé)., Alcides Vitorazzi, in

for�du quE,! él;té o - final
de 'maio o grupo de tra

balho formado 'pelo,s se

cretários-executivos das

_associações, de município
Os se reunirão em Ho
ri'ánópolis, pará uma aná
lise 'preliminar' do 'movi-

, mento 'ec;onômíco apura
'do ehl 88. Até::;O de

Junho já seriio conheci·

dos os índices -de retor-

no do,,' ,reM provisórios
�os ml�nieípios. uma vez,

que
.

as declarações' apre-
"sentadas até, ,mar,:;:o (mi
croempresas) e até abril
(empresas normais) já '

estão sendo pro<;essa
das.,

'

Vitorazzi, adiantau q�e
-muitas declarações ainda
faltam para ser." .étp�e-
sentadas, apesar" dos-
prazos já terem se ,expi
rado. A Secretaria, da
Faz�nda" 'em conj�n�o
com as prefeituras e as

sociações ,de ,mli�i.cjpios
está desençadeando "

,'a

"O)'eração OmIssos", bus
cando junto as empresas

jaragúê'"
,.

. ,

Busque i_éias Davas!
- ,

,

,I -

I

Jaraguá Fabril, S,., A.
-

"
- f

.

" :"
.::

faltosas as declarações
econömiéo-fisêais �,aque·
las que mesmo assLn
não apresentarem o do·
cumento fi�al, serão

_ tiradas do cadastro, ou

seja, terão suas inscri
ções cancéladas. A Ope
raç:o Omissos vai até 10
de junho.
ACredita-se Q4e, no

Estado, entre 10 ,e 15 mil
empresas, principalmente
micros surgidas durante
o Plano' Cruzado não
estejam mais em opera·'
�;ão, êUjos. prol,)fietärios
não providenciaram .o, '

carrcelamentQ , do regis
tro. A Secretaria da
FazeIildá,

-

vai· e:im;ná�l�s -

do �eu cadast-ro, 'tomnn,
dQ por hase a não àDre·
sentação das DIEFs

.

às
Fxatorias.

'

E�x-p-r-8-S-S-I-S '

,
ICM: ÀUMENTA
RETORNO

Os - 199- , munícípíea-ca
'tarinenses repartiram no

día 10 d� maio, Cz$ ....
1.242.400.714,00 -reíerente
ao retorno .do I�,

'

o
,

'maior do' ano, pOs quaís
7,5% são repartidos equi
tatívamente -e os restantes

,

de acordo com os' -índices
de

'

participação. O' "bo
ião" do "díä 10 de abril
foi / de Cz$'... ".-. " ...

883.566.055.00 e o do
dia' 25,' de Cz$ ..

197.941.430,00. Já o
Fundo de parti,cípaição
dos Municípios, <Íu� em

/'abtil caiu 11,2%, em

maio é 11,1% supetiõr
ao mês anterior.

HOMENAGEM'A
'l'URiECK

'

'DUJ;allte á aStsembléia
da AMVALI. dia 5,: em

Corupá, foi prestado um

miauto de silêncio em

memória, do ex·deputado
e ex·prefeito de São Ben�
to do Sul, Genésio 'Iu
reck, falecldQ na semana

'passada na' BR-lOh em

acidente' rodoviário, Tu·
reck, fora buscar' recur·

'

sos a seu munlcipÍo e 'foi
maIs uÍl1a' vitima da
"Rodovia da M0l1e". Sc u
desaparecimento fpl .nmi·
to lamenta10.

'

PEDRO' SlMON: "Jornais
.

do' Inleri(5r têm paper fun·
('amental'na lntegta_('.ão da
América Latina".

ESCRITÓRIO DE' ADVOCACIA
Dr. Rubeln F. Flexa
Questões de Terra� _ Inventários _ Separações
",_ DIvórcios _ Cobranças _ Execuções __:Traba·
Ihlstas _ Previdenciárias _ Clvels e Criminais .

, Rua' Rei'noldo Raú, n.t}· 86, 1.13'Andar, Sala 6
,

_Edifi�io MäriQ,j Tay�cs. '_ Cernro
,

Jaragu� do Sul
'

'Santa Catarina -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�ràpi 'ao S�l :... Semana êlé 14 a 20 (fe ·malo. á. lÔ8B

. ,. Escr,ilírio CDBla,bil Garcia
CRC-SC lob Ifl 0015

Elerit., flical. • cont'bel.'
JlDpoIt., ,de' Rend. ,

_R....tro de Mlcto-Empre••

Confira ii, eficiência de nOllOI servíços.
.,·)tua !ario do Rio BrancQ, 168 � ,Fone:--,7:l-OigS. :

..

�
,.

ESCRITORIO JURlDlCO'

,José Alberto' Ba'rbosl
'·aleXIBdre· Dellauiuslina Barbosa.,

AD'VOG�nOs

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

,

Fone 12.1869 _ Jaraguá do Sul

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Tubos, fossas sépticas, caixas de gor:duru, cal
X8fl de aterramento, calhàs, palanques de varal.

I,'

reto" palanques de varal.tipo ''T'',' palanques de

cerca. palélDques curvos para alambrados, . tubos

para poço de diAmetros 80 e 100, mesas para lan,..
".

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

Verifique a qualidade de nesses p,:odutos•.

. Rua Walter Marquardt nO 706 - Fone 72-1315
(residencial) - JaragUá do Sul.

•

...."

,

,

AUREA MULLER'· GRUBBA. Tabeliã e oficial de
Titulos da Comarca de Jaraguã do Sul. Estado de

'

Santa Catarina. na forma da Lei. etc.
'

,

'

,CEREALlSTA jARAGUA
.

LTDA - Rua Barão
do. Rio Branco, 12 - NESTA - DANTE VAL
LE Rodovia BR 280, s/n.9 -:- NESTA - ROGE
RIO SANTOS - Rua Epitácio Pessoa, 287 �

NEsTA' - GERTRUDES GEISLER '-;:, Estrada
Santa Luzia,

.

SIN - NESTA _, VALDIR
KOPSCH 'Estrada, Pedras �rancas. sIn
NEsTA. �...

'

....

.---

'�"

,( CORREIO oo PoVO'
--------------------------

Enquanto' isso certos jornalistas continuam a pro
. mover a BR-IOl como a rodovIa mais' perigosa desta
Nova República, face a carniflc,na que não cessa em

suas pistas.· Outro dia um engenpeiro,' portanto 'en

,tendl�o na matéria. disse· que as rodovias federais -

,

brasileiras são
.

todas dimensioQadas para oferecerem' ENSINO SUPERIOR
total segurança aos veiculos a velocidades de no iná- A' Fundação 'Educa-
xlnio 80 km/h. :e público e no�ório que uns 90% dos cional

� Regional Jara.
acidentes, n�",JOJ.,,:.�omo (le resto em qualquer outra guaense esteve repre
estrada,: são ,devidos a_':íàlhäs hQDIanas. Isto é excesso .,"

'

. sentada nos dias 27 e 28
dé: velocidade e, logo lltesponsabiUdade dos m�torlstas:' . de abriI;�

.', ..no III Semi-
) �uanto valem vidas humanast Nesta Nova Repú·, nário' '.' _ç;:,ataX4.nense, de

bll�a, ao que ·tudO' indica vidas' humanas não fazem Ensino Superior. ,em

��"te do "tud() pelo social", o slogan maior desse go- ,Br�sque., . cUJo objetivo
v;en�o sob dominio do PMDB, inclusive aqui em Iara· foFu a {eontimüdade i dos
g�� ,do Sul, _onde a sinalização é uma gracinha a fis: estudos que vis�m, ori
callzação não existe, e os lrresponsávels ao volante entar a política· de' eJ �

'Si(" os donos das ruas,. fazendo Q sangue escorrer para pansão do ensino; shperi•.
�; esgotos, os cemitérios receberem as; viUlilaS pra- or em Santa Cata,iBa.
tI�alQente todos os dias. E essa gente quer perpetuar·se

�·I?oder. Aqui, no :st�dO�_ e �m�rasilta. Podet. FUANtDAÇÁO CUL;TPRAL
.

raves da Lei'�, Sar-
.;.N,a solenidade comemorativa, do 43t! aniversário do ney, a Fundé!.ção Cultural '

tétlÍllno, do 2a. Guerra:Mundial, em Joinvllle, marcou de Jaraguä do Su.l föi

p,�esença, como diriam os cr�)ßlstas sociais. o eterno cqntemplada corrt 'tecur
e�ndidato a prefeito NilstiÍtc Wtlson Dender, distri- sos da ord�:m, de Cz$ ....
bJll��9 ,�,:.�radicional� t. apertos ,de mão, sorrisos e o 2.9:>'0; 000,00, attél-.lés d�
"Bom�.4iä,� (:{)m�;;;:y.!!t.'· ,!,�d 'na- base do "águ,a m.QI,e

'

�c:t0a;çõ:es feitas pÓr )nnpré'"
em p�ra dura •.. li. "", i.��":<)�."'�. """ .,.--< .......", � :'_:" . ,sas 1ºc�'í:$�': .':,�2::<

Cabras &' lalarll,s' 'Exposiçâa;
.�\

-48:.
.

..._

Calários e�,jul·'I.
,A Sociedade. jarag!lr;l

ense de Canaricultura e

Ornitologia marcou �ia"
Q período de 12 a 19 'de'
junho, no Agropecuário,
a 9a. Exposição ,Regio
�al de Cenärtos de Côr
e.,Portej"na qual-mais de.
quinhentos' pássaros es
ta�o em elfposição;... ' O
presidente do SJCO;::Nél;
son Barg, destaca que a
SEeJm' está d�nd.(rapoio

'

,integral â iniciativa e

que os canários classifi
cados

" i>a.rtldp"ao ao
Camp.e.onato EStadual e

CaPipe�ilãto Brasileiro- de' ..
Ornitologia, marcedoé
para Blumenau.

,

No ano passado,' Ö
Campeonato

.

Esta'dual
realizou-se, em Jaraguá

,

do Sul, com grande .su-
cessQ.

'

Faz saber a todosquanto este edital virem

que, se ficham J;leste' Catt6rio par:- pj otesto os
"

títulos contra:

E. como QS ditos ,devedores não fbram en-
'

emUrados ou, se recusaram a aceitar a devida

intimação. faz por int�rm�dio do present.� :ediÚü ,

para 'que os inesInos compareçãm neste éartório J

,·.ria· Ru,à Artur Müller., 78. 110 prazo da Lei•. a· fim

: de liquidar o seu débito.· ou éntão dar razãO por'
)Il.1e lião o fai� sob a pena de ,serem os referi.dos
protestados na forma da J,.ei; etc.

IH/Jaraguá do Sul, 11 d.e maio de '1988.

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã e Ondal de
Protesto de TitUrós.

(Ferdtnando Piske)
Quanto vale uma vida humana, sé é que tem preço?

A tragédia da quarta-Ieíra retrasada mostrou maís
uma v.ez: .quão pouco valor algumas pessoas dão' ao'
maís precioso dom recebido de Deus peUrhomem:' a
vida. r ,

Depois da, tragédia todos perguntam: foi o culpado
pelo "aeídente=t. O gllarda da empregadora, que
não estava na guarita onde deveria estar, segundo
diz�, porque estava �m outro local cuidando do
transito, �guDdo também dizem, porque e a horà
de trocar de turno' na Fábrlcal. O motorista elo ôni
bus •que, não parou o pesado veiculo para olhar se

vinha algum trem? E.ele Unha ampla visão para o seu

lado· esquerdo, de onde a pesada composição afinal
velo e colheu o õníbus, O maquinista apitou ou não
apltou�•. A transportadora que, é pübhco e notório,
é useíra e vezelra em superlotar seu carros com

trabalhad�res? Afinal, operâríes e operárias são seres

humanos. não toras de madeira, tijolos ou
,.

lenha que

se amontoam em cima de caminhões. A empregadora
Que tem, t�l�r��o (C:0DlO multas outras empresas
)araguaensés'; tóleram) . que ..Seus émpregados. . sejam
tl:�nf!,\Iírfl�a�Qs n�$as: c�di!Çaes, �xtßml.ameß;l� iPe�.
rl�osast. Ao ínvés de colocar mals ônibus, slmples-'
mente dobram o número de passageiros. Quanto vale
uma vida "humanat. Nem a transpcrtadora, nem a

empregadora. ao que' saibamos, até hoje (escrevemos
a 10.05.88) vieram a público para ao menos lamen
tar o tráglc�' acidente [deverfamos dizer crimet)
que já produziu até aqui duas vitimas fatais [sem
contar' os fetos natimortos), deixou dois homens viú

vos prematuramente e dez crianças na orfandade.

Quanto vale a vida humana, helnt "

.. Por certo a sociedade aigum dia tomará conheci
mento das conclusões a que

.

chegaram .
os técnicos

que fazem o :clássico inquérito policial.. Por certo
algum dia se saberá quem será apontado como res

ponsável. Infelizmente isto n�o' basta, porque não

devolverá '� vi�a ', é!s duas senhoras que. morreram.
"

": nem �,eswsas aQS, dois viúvos, "nem as' mães à� dez

'cl'lanças .õrtãs. Quanto vale uma vida humanal.

PQr certo dentro de algum tempo o seguro entregará
ii. cada uma das famUlas enlutadas, alguns, milhares'
de cruzados. E todos voltarão a dormir -tranquílamen
te, E os ônibus da transportadora continuarão rodando

.

com o dobro da lotação, porque as empresas toleram

Isto, as autöridades do transito continuarão omissos,

alegando o decantada falta de verbas para organizar
esse transito maldito. Quanto vale uma ",ida huma-

.

naf ••• ·

A � .1'- '·J··S
FitIS' alli'u'as"
A .Assocíação'. Comei

cíal e Industrial de' Jara
guá do Sul deseja obter

-

para cópias, fotografias
do ·antigo Salão--Buhr : e
da case n."')75 da

.

rua
CeI. Emílio Carlos Jotir�
d!l�, esquina com a: Epi_
taclO Pessoa. A entidade
objetiva formar um' ar-

i quívo -r fotográfico por
oca�i�o .do seu cínquen
tenárío ,de Iundação ': e
contactos devem ser man
tidos coon'·o Sr'. -

Perdi·
nando Píske, na "ACIJS,
ou pelo .telefone 72-1044.

lIlas· .CP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C,rlpá é desta,He
_

na Pfad.,it de .alana �I SC
tom uma área aproxi

mada de 4. SOO hectares,
o município de Corupá
ocupa uma posição ,

de .

destaque na çultura -"de
banana. A nível. estadu
al; é o maíor produtor e;
a , nível das regiões Sul

e Sudeste é suplantado
..penas por: alguns. muní
c.Pi9 do Vale do Ribeira,
elimdo de São Paulo. A

9r.odutividade está, em

tQmo de 15 toneladas por
hettare e a média é de

i� hectare J)<?T propríe-
�de'.·

. -

. '

:Segundo .
o

'

agrônoano
EmUdo Rowe.. da' Aca.

lic!SC de Corupá, cerca

<1� mil famílias rurais'

d�pendem diretainente
®,. atividade. Ao preço
4'lll.al, segundo ele de

()$. 5,OOfkg, a cultura

��a .uma renda bruta. de

(,Z$ 331.500.000,00 por
@o •. A produção é· pra
�inente toda .cemercí

�}fada por cöm�rciantes
,

O NBGRO EM SC

A Secretaria dá. Cultu- -

� e do Esporte, através
.d\l Fundação Catarínen-
8ft de Cultura Ei a· secre

l_a da Educação, . ins

(tulram o Concurso de

lConografia sobre a' Par.

_ipação do Negro na

litstória de Santa Cata
l'iJia .. O objetivo é pro.
�:over o resgata da cul
t\tTa negra em Santa- Ca-

. tanna e destina.se a alu
n,os do 2.9 grau de esco..
1.SI das redes estadual,
ta.lfnicipal, federal e par-

.

. �Ular, regularmente__

ma..

ttJ.culadoS ..

As monografias deve
rã:ö ser enviadas, tndíví

d\i�llmente,' afé o día . 15

�I junho de 1988, para
a,. Divisão de Ensino da

QêRE a que estiver su:
b'ordinada sua' escola. A

<1.ornissão julgadora ob...

s�t:\rará a . profundidade
q:p{into a abordagem do.
tema em relação à

.

sua

o{)Dlplexidade e ceracte

ri$ticas; . origihalidade em
.

r�Ílção . à apresentação
d$" tema; abordagem cri
-tü:a em relação ao tema;
ai')tr�ção gramatical, ela
rSa, frases e parágrafos
cu.,tos, vocabulários ade
qV_ado ao tema, entre
-;õ�t)'os';'

. ?":��;'!' ----......""""""n!II
. ,::(

��c;:�tlÃRAGUÂ TURISMO�
:.;eserva de hotéis

....
"

.

" Agência de Viagens'-.l'ÔCaç'õês de veículos
;_R� Epitáçio Pessoo.-464-Fone 72.:0977-Telex(047-4)3itl .

\,;:i�{�rvjcos de pasSaportes " JARAGUÁ DO SUl - SAN:rACATARINA
.

.
;;:c",,�:,', ':�' \ ','1.' -··�i,�:_'. .�<

do município, sendo Os

príncípaís mercados con.

sumidores o. Rio Grande
do Sul, Paraná e o pró
prio estado de ,Santa Ca,
terína, cabendo uma pe
quena parcela à expor.
tação ao Uruguai e aín
da, à índustríalízação.
Mas, se a área cultiva

da é extensa,' diz o agro.
nomo, as . dificuldades
tambéan são grandes , Á
principal' é a descapíta
lízsção do pequeno pro,
dutor, Apenas em 1987:
j;houve uma defasagem
.superícr a 100% entre o

preço recebido pelo pro-

dutor e () p.r:_eço pago
pelos ísumos necessários
à cultura. Como . conse

qüência, o 'nível tecnoló
gico das lavouras tende a

baixar, trazendo consigo
uma diminuição' na prc
dução total e uma queda
acentuada na produtíví-.

dade por área.
.

.

Rowe . acredita que d�'
.

vído a sua importância
söcío-econömíce, 'o bana.
nícultura mereceria uana
maior atencão, posto que,.
por se tratar de um pólo
índustríal, esta muitas.
vezes é relegada a . um

.

plano secundário.

, . PAarm •

OPPU'SVíDEO
I

CLUBE E LOCADORA

,LANÇAi\'1ENTOS DA SEMANA

Escapando do Inferno (Guerra)
O Terceirp.Olho, (Aventura)
Black Cobra (Aventura)
Minha·Lei é Matar ou Morrer (Western]
Mulher Nota. 1000 '(Comédia)
Jornada nas Estrelas IV (Avent./FicçãO)
P�rigosamente Juntos (Comédia/Suspense)
Howard' o Super-Herói (Cemédía/Avent.)
D.A.R.Y.Lo· (Aventura)
Doublê de Corpo (Suspense)
Guerreiro Americano (Aventura)
'Recrutas da Pesada (Comédia]
Oihos' de Tigre (Policial com Alain Delon)

"

.

Sliezia & eia., Lida.,
SERIAIUA E SERVIÇOS DE TRATOR

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

.
Ru. Joio Januärío Ayroso, .1�2 _ Jaraeu. EI

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do S�l _ SC.'

Adquira você também o OPPU'S V�DEO
. CHEQUE o sistema maís práttco e barato

de ,lotaç!ÍÍo . de Video·Filmes .

-----_. �

OPPÜ'� VIDEOMANIA SEM PIRATARJA"

. .

·ADVOGADA

• Passagens aéreas '

(nacionais e· irítemaçiorlais)

-

Dra. Auri1ene M. 'Buzzi
Ouesta- de terras - acidentes de traDitto - ia
ventárlo. - éobrançal e advocacia em geral.
Rua r'!inoldo Rau, 86 - Sé!,la.( - Fone' 72�2711

.

.., .

� /� :>
-.

I I
, .

\.
� J \

:<

e
r PERSIII.S • BOI • ESQ. DE ALU.IIIO ...

i 'R�!L!!�'!�IC
110.. FONIiliMmn.- . �

Persiana horIzontai. e vertle.,.,
�x para banheiros,

divlsões, told�s; portas sanloAadas, esquadrias
-

.. cercai em alumlDlo.
.

. Consulte-nosí Poae. 72..0885

SÁVlO MU�JLO PIAZERA DE AZEvEDO

MURäLO tARRETO DE AZEVEDO

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhísta _ Esportívo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca

.0.. 97 _ Sála I
.

ELETROLAR
&8men:ial "de Peças. Uda.
ASsistência -técníce em máquinas de costura

Industriais e domésUcas, peças, acessórios e .alu-
lhas em geral. . .

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno, Walita, Britânia,. Blaék:, &

l)ecker, faet. GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
aos Lver, além' do maís completo estoque. de pe-
çaá e acessórios.

.

Av. Mal. I)eodoro.l.309 _ Fon� 12-220P

Jaraguc\- do Sul·SÇ
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J,aiagd ao Sul - Semana de 14 a 20 de m�io de 1988

,
'

._.l..'.. '.

" lallrle
HORARIOS DÉ MISSAS:
Sâbado,

-

as l8h ria Ca

pela N. Sra. de Fátima;
19h na Matriz, S. Luiz

Gonzaga,-S. Judas Tadeu,
S. 'Francisco e 19h30, �m
Santa Luzia. No domin

go, na Matriz às 7, 9 e

19h;' 8h em S, _Judas e

N. Sra. do' Rosário; 9h
.:..:. N': - Sr-a.

_ de Fátima;
9h30 - S. Cristovão e

N. Sra. Aparecida: 17h,
---. N. sra.' dó Caravág
gio e 18h --:: São Bene
dito, esta últíma, acon

tecida sexta-feira.
NOSSA MENSACEM: ce
Iebramos a festa da As
censão de- Jesus ao céu,
isto é, a volta de Jesus

_ ao Pai. ,;E 'Ele nos dei
xou . a responsabilidade
de -coaânuar- seu traba-
lho, de união entre os

homens. Penso que é
hora de nos perguntarl
O que/ fizemos da

-

Uni
dade que Cristo queria?'
Uma coisa é certa, não,

,Escritório Contábil, Barni
': I

"Oferecemos serviço de contabilidâdé em

geral e assessorta especial às micro e peque-
nas empreses o

"

'

,

-:

,

Rua VenAndo da Silva Port'O" 331 _ Ao lado da

,"Comerdal FloÜIII
'

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D a.. W A L DEM 'A R S C H W E I T Z E R
Clínica de -pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, intemamentos:,boutique. ,

Rua Jolnv1l1e, n' 10178 (em frente aQ Supermercado Brelthaupt)
'fone n·2548 _ laraguá do �ul � Sãnta Catarina

'

Dr. ,Allavir A. fooaça,' Jía,iar
o'ra. Osvalina Varoas Rodrigues

'AI)VOGADOS

Rua 'Dominlos da Nova 102 .:... Fone ?2-e498
, Ja,ratuâ do Sul-Se '

,

'Walter Luiz, RiWeira-,
ADVOGADO

Rua João Marcatto n= 13., sale 30:5,
Fone 12-2875 _ Edifício Domingos Ch.odíní

-

Jaraguá do ,Sul..SCo

J.
,

Confecções
-

Sueli - Lida
, ,Ves_do beÍD Seãhoru e Criança'

, '

Vá conferIr a'malí várlada coleçlo aproveitando
_

as vantageu d� preço e crediário Sueli
FábrIca e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085

F. 72-0603 Járaguá do sei., SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ P. 72-2911

. Jaraguá do Sul _ SC. , ,

'

Máquinas, móveis de aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios -de ponto e acessóríos .em geral., ,

Rua Venâ..clo da Silva Porto n9 353 _ Fone 72_1492

É o Chevette 88.
o carro de maiGlr deSempenho e

eCooomia; agora com,motor 1.6
Venha buscar o seu sonho;

(lIuer dizei, o seu'Chevette '

"

, 'na Emmendöiier Veículos,
o revel1\ledor preferido
Chevrolet.

Sé você sempre sonhol.! tér
'um carro,oom o seu rilm'o.

'

O seu sonho Já cI1e�u.
Está na Emmendörfer ,Y,�ículos.

"

'�

'_'-'Ç,�� � 9.� 1!1

pAGINA', 10-:""'

'ParaqBial'
' 'tão� ...,... Ser homem de

eSPkraJ/lça'. Aquele, ';-.q'Qe
'crê no Cristo' Ressuscita
do deve ser um, .homem
de esperança; Ser evan

g:elizador., É
_

o próprio,
Jesus que tessalta. .r�a,
missão. cristã com: pala
vras decísívas. - Ele díz:
"Vão' pelo, mundo todol.
Proclamem ' o evang�rhQ
a toda a'o criatura!'. E o

que fizemos para : - ser

'evangelizadores do nos
só ambiente de trabalho.
de lazer; de fàmiJia, -de

Paróquia?
' ,

conseguimos unir '

os

homens
, por que nós

cristãos" estamos divi'ô-i-:
dos, i{oj�' e durante' to
da a semana de Oração

"pela Unidade �os' Crís
tãos - vamos pedir ao

Bspírito de Amor ,que
nos .mostre o caminho da

,

Unidade e que possamos
oe novo ser- para o muh.
do descrente verdadeiras
testemunhas de Cristo.

E
,

cabe .eínda ao Crís-
" ,l" .'",.

__.____,.__;IIIQSenladaria-,�
,

Um PrêmiO Ou Um Castigo!
, Por JOS:e_ CÁSTlLHO'- PINTO ,--

,

' A 'excelen�e apresentadora Hebe Ca��- ,

gö, 'da SCCioTV que aqui síntonízames. no ca:Q�l-,
\ 2;" focalizou no seu programa de 3 do .corrente
"um assunto que sempre tive desejo de, comen- ,

tar: ':;:::- Aposentadoria.
-

_

' .

;

Ah! A aposentadoria quando chega é mó-
tivo de muita alegria, pois é uma espécie "Qe
prêsníó que se recebe, após' 35.40 anos de tra-.

balho. ',--
Mas será mesmo 'um 'prênüot Para mim

,

não Ioi, pois ao aposenter-me deslígueí-me eIP-,
'definitivo e assim de repente daquela obríga
cão cotídíane do sxpedíente pela manhã e a

tarde fia minha repartíção e também 'dos 1.8,
íuncíonãríos entre colegas e chefes de serviço, '

q,úe ti,nha na, Inspetoria Regional, ean Curitibél,
�

Ià qual estava subordínado. Quando, estava na

ativa aqui em Jaraguá do' Sul trabalhava, .sozí- ,

nho. mas todo começo de mês ia à Curitiba le
.vendo em mãos o relatório' mensal dos trabalhos
r'ealiz�dos, ,quando então tinha ocastão de re�r!

, não só os colegas e chefes na Inspetoria,., mas
, ainda. os seus parentes' e muitos amígos que
tenho na capital paranaense- onde, residi "por
vários anos.

Esse desligamento repentino da repartição
e dos colegas 'de trabalho, em conseqüência da

,

aposentadoria, no princípio não' cause nenhum,
abatimento mas com o passar do tempo começa
a ser sentido e vem então o tédio, a saudade.
a tristeZa e pára :a�guns até a impressão dolo
tosa de que se tornaram pessoas inúteis.
,

Mas o' pior de tudo é a defasagem nos

vencimentos, pois 1 o servidor' aposentado ",não
pode maís- sEh' promovido como quando estava
na ativa, pl'ömoçãó de cargo que no .ineu. tem

po ocorria - de cada 3, anos 'com ótimo anmen
to no ordenado. .príncípalmente para ós runcío
nänos concursados, estatutários' e qualífícados
como era' o meu (caso. ,

,

,E, vai daí porquê, a-pesar de
'

ter-me. apo
sentado no último posto de- minha carreira" e

com vencimento relativamente bom, após , 38
anos: de <efetiva' função 'públi€a federal, , üco.
a pensar: - A aposentadoria" é um prêmio OU

um c�stigr?
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"

,

� rlnlO de ,Visla
,4R'ftOO LIBERAL "O
SONHO DEI UM POVO"

, Profundamente· ínsatis
ffi:ito, o povo se pergunta
pera onde vamos. O· au
mente do custo de vida

torna impossível a sobre
vivência do trabalhador,
destruindo também a

classe métl-ia. A violên
(;ia crescente nas cidades

qejxa inseguros o cída
�âo e as famílias.

A divida externa sa

cr4fica a nação, enquanto
�� bresíleíros que traba

UlªID não conseguem pa

aar seu alimento, sua

moradià, suas escolas,

seu transporte. A crise

no mercado de trabalho

'!l�i�ge .
a todos Os brasi

l�.ros e sacrifica á juven-
.

t1l4e. Enquanto o povo
se preocupa com o. Iutu
ro. nas velhas estruturas

p��tidáriãs dísputam-se
cargos e posições, repe
undo os erros do passa
.d.oi totalmsnte insensíveis
à realidade.

o Partido Líberal en

tende a politica como a

ljVidiide essencialment�
êtica e como Instrumen
to' permanente . de luta

pelo bem comum,' pela
llperdade e pela elimina

ção entre os homens.
Para da dominação for

mar um grande partido"
:qão pagaremos o preço de

concessões insuportáveis.
,.\0 invés de olharmos um

�assado cheio de vicias,
�referimos abrir espaço
Jilara os homens, para os

jovens e para as mulhe
l�S que buscam a oportu
nj�ade de participar de
ulll partido sério, trazen

elo a contribuição de seus
ideais e de suas experi
(lQcias. A eles propo
'�ps a reaUzação de um

�o�ho o ,>onho de um

Brasil com estruturas
POliticas voltadas para
o servi'ço da Pátria.

Assim formaremos o

grande partido que o

,Stasil precisa: o Parlido
'Liberal.' (Osmar Martins
- Preso Partido Liberal
- �araguá do Sul).

--;.-<-.... - ,l' f "',�" J.:.'''lI#, ,;,:.",' ,,� •

A v,ida é um permànente desafio. A tranqüilidade
$ocial é uma obrigaçlo; a paz e a man·utenqlp do lar,
um compromisso do chefe de familie. Suatente esta,

responsa,bilidade, nlo deixe q�e m�.lnflu'nêlas lhe
sejam prejudiciais.

Bandinh'a Rílmica Infanlil
PA�INÄ n

.

, Ubirajara Mottá
Os progressos da. psícologta e da fisiologia vie

ram demo_nstrar' cíentífícamenta as importantes'
transf�r�aço�s operades

.

nos. indivíduos - nes pla
nos hSICO! Intelectual e espiritual - sob a influên
cia da música.

, .

Estas conclusões determinaram a inclusão da
musica nos programas de ensino na pré-escola, como
fator educatIvo de suma ímportâncía p/ a formação
d� .personalidade,

. se�do de utilidade não apenas in
dívidual, como também. social.
,

. Para ?lcançar seus objetivos a música se apre
senta na pre-escola sob a forma de BANDINHA RI
TlMA POR IMITAÇÃO,. sendo destinada a CRIAN
ÇAS de 04 a 06' anos de idade.

,

Consiste a. Bandinha em um grupo de executan-
.

,tes que utilizam 'para seu trabalho musícal instru
mentos que provêm da família da Percussão da'Or
queste Sinfônica, e são: triângulo, pandeiro, prato e

tambor, podendo-se ou d-evendo-se acrescentar a: estes
instrumentos afro-brasileiros como: afoxé, agôgô:
atebaque, chocalho, reco-reco e outros.

As canções ou trechos executados nos vários
instrumentos, exercem sôbre as crianças, atração ir
resistível, mas seu maior prazer é tornar-se um pe
queno musicista, manejando o instrumento de sua

preferência. Para a criança não basta ver e ouvir, ela
· tem necessidade de fazer e sentir Os resultados que
alcança. Muita' criança que não tem oportunidade de

· tocar a1gum instrumento como. piano, violão, flauta
doce, encontra na Bandinha, verdadeira compensa-
93.0. Ela. ouve, naquele momento, peças que talvez só
muito maís tarde teria' ocasião de .conhecer (como
por exemplo Trios de Mozart, a

" Bourrée de Bach,
etc), e tem alegria de participar do conjunto. Batendo
um simples pandeiro, ela está como se realmente esti

vesse tocando..aquelas peças.
A Bandinha vem, portanto, ao encontro de seus

'

pröpríos Interesses, enchendo de alegria sua alma in- '

Iantil, promovendo sua elevação moral e intelectual,
·

proporcionando-lhe ambiente de vida e beleza.

. Sendo um dos principais objetivos da Bandinha
fazer música, é ainda poderoso meio para o desen

volvimento do contrôle motor estimulando a confiança
em sl própria da socialização, incentivando o traI:alho
em equípe, além de estimular sua criação espontänea
desenvolvendo sua consciência artistica.

PIANO E ÖRGÃO POPU!-AR MODERNO

Achem-se abertas na Academia de :Música

Cameirinho as matriculas para o CURSO DE

pIANO POPULAR, um sistema atual, dinâmico e

facilitado para se aprender teclados. Você não
. precisa ter nenhum conhecimento de música

ou de notas musicais para tocar ou se acom;

paIihar nos sucessos de SUA. PREFER:t:NCIA.
Venha conversar conosco!!! R. Expedicionário
Antonio Carlos Ferreira 22 ou pelo Tel. (0413)
72 � 2845 _ Jaraguá do Sul � SC.

IITERIMOVEIS
"

Inlermedi'ária! de ."

Imoveis tIda.
"

DEFEITOS DA FALA E LE:tTURA IRRÉGULAR
_ MUSICOTERAPIA DA LINGUAGEM -.
Acham-se abertas na Academia de :Música Car

neirinh0, as inscrições às sessões de MUSICOTE- '

RAPIA DA LINGUAGEM, destinadas a crianças
com defeit() na fala (dislalias, disfonias, gagueira).
e dificuldades de leitura. Maiores �formações
na secretaria da ,Academia ou pelo Fone(0413)
72-2845 - Jaraguá do Sul.

R. João'Piccoli, 104 se, fone,12-2�17 � iiuaguá do Sul
- IMóvEIs � VENDA. - .'.'

L,_-easa .:� C\:�venai-ia, 160 m2, na' rua E-
'<Nador.

-

1 casa em alvenaria, 160 m2, no Jardim São
-Luiz...

-
,

� t.. sala comercial, 4:;1 m2, 1.9 'andar, Edif. -

Ménegottí , ,

+-, 1· terreno de esquina, 450 m2, rua Lourenço
'Ka�ler.,-

.

Apartamentos" totalmente financiados.

-'�

Chalé
IMOBWARlA, E

fi IlEPRESENTAÇÓI!S LTDA.
Rua Re�oldo .lb:\:l pl _ Fones 72-,1390 e 72�2321

_ CRECi 543-J..
- r

- IMÚVEJs' A_ VENDA -

I ', _.' A.'Pàrtam.ei1tos: Edif. Jeraguã c] 130
m'2; 'Edil; HoIidui'ã'1f cl 82m2 e Edif. Píccolí cf
! qQ, rnZ;' todos' 'C('jpl: "garagem.

• J
'"'""""' 'CaSas':' 'Etn alvenaria, 182, m2 e ferre-

nó de 368 m2, rua José' Stulzer n." 10, cl habi-

. te�� novo, :1ltn ê:\lvenaria,' rua Domingo Brug-
,

ni,l.�P!: �öm 'I fO m2,'térreno' de 1.000'ni2, n..? 61 L
Etni alvellárla.'rua'tJoãö Planinscheck cl .120 m2,

tew�no oe" �9.0 ttJt. ,Casa. de madeira, rua 'Leo- '

p,oldPi .t?lÍS�rn. (��ntro)
.

c� 100 m2, terreno de
1.000 m2. '

.. '! f f G Terr�Dos.: Na rua .Ioinville, próx ,

sepiliÍ�JM:a� :W'llhelm Ci J. 288 m2 e terreno cl
galpão, c( 2·612 m2, consttuçêo de 674 m2, no

Lot. .São , Luiz. ,
.

.

,

nr'
.

Alßll�l de outros imóveis temos a ven: ,

d�:, t�����Ill�S l"e.si<;l.�nciais· ê comerciais.

'--"�If
SUBA NA

"

HONDA

C,ONCESSIONARiÀ' RONDA, DA_ kEGIÃO. co
MERCIO Da MOTOS" ASSISTeNCIA TeCNICA

E BOUTlQUE HONDA-WAY.
.

aNTlU� NÉ5iA HON D A DA MENEGOTTl'
.

L· ..•• ',. i )

MOTOS E.SAIA PILQTANDO k SUA MÁQUINA..
Rua AdéJiá Fischer,' 239 (�odovla BR.280)'

.

FODê .12-2999 • .:.. Jaraguá do Sul _ SC.
,':' �A._;'�. 'I"

.,_;__',,_'�""

'MENSAGEM DA

_.! :

.0:.-, ..

ESEUS
COlABORADORES
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ESC�E o LEITOR
----------------�----�----------�-------

Rotarianos: "unidos para servir, dedicad� à paz"

:eCOS DA TRAcmPIA DO'RIO
Do Rio, de Janeiro. José Duarte 'escr�v� ao

GÓv. Marlö 'Sousa: !'Apr�sso-mª Ci reconhecer o,
gesto' dtgníflcante que o prezado GQvªrnadQr t�·
ve, preocupando-se com o sofrimento-. - das co

münídades pobres do Estado do Ríode ' Janeiro.
, e solídarízando-se de maneira mais positiva possi
v�l. transferinde-nos o donativo "que recebeu' do

�C de Burnley, �n nome do Dístríto.. 451" do

Governàdor Alexandre Studart e prtncípalmente
.de nossa coanunídade. agradecemos-lhe proíun
demente: Essa importância' será juntada ,a:_ ou

tras que tenho recebido, com destaque para Q
donativo especial enviado pelo Presidente Char
les Keller no valer de US$ 20.000,00 e que' serão
transíormados em Kits constituídos de gêneros
� utilidades de primeira necessídade, que va

mos distribuir aos' ôesabrigados em' p,Qme do
Rótarv International e devidamente anàrcedos".

, ASATIVIDADES 00'EXt-GOV. SERGIO LEVY
O companheiro Ex-Gov. Sergio Levy .e:'s!läespo�
sa Trudy estiveram representando o Presidente
de Rotarv International Char�es Keller e sua

esposa 'Mary Lou, na Conf�rência,'. '40 Dístnto
487, em Córdoba,' Argentina, que- ,s�, realizou
em Santa Rosa de Calamuchita, de 6 a a do

corrente.
"

,�' ',' '.� "

,

LOgo' em seguida o casal s�gufu pata a Conven
cão de R. l, na f'Hadelfia, onde atua 'comô Mo
derador da Assembléia de Intercâmbio de. Idéias,
pera Grupos, de Presidentes ;e Secretários: ,

'

Aliás, �' Companheiro ex-GÓv. Sergio' Leyy como'

pareceu e comparecerá a 5 Conferênciits, onde;
atuará co�nQ palestrísta. .

.
. .u

NÃO ESQUEÇA A ASSEMBLÉIA DISl1UTAL:
28 DE MAIO/sa, na SANTUR � CAMßORIU. O
XIII ENCONTRO NÂCIONAL DA

'

AMIZADE
FOI TRANSFERIDO PARA 3 DE sEfrEM:BRO
DE 1988, NA CIDAD;E DE CURlTI&Á-PR.

,(Da Comissão de Relações Públicas' '

do Distrito 465, ' Ano 1987/88)

Blumeriau,' 0:>.05.88.
Prezado Amígo. "Sendo
assídua .leitora do nosso
'querido jornal "Correio
do Povo", fiquei muito
sensibilizada com a ho

menagem ao meu faleci
do Pai, Artur Müller, não
convivendo mars COQOS·
co há 31 'anos'. ,Eu �a\ln_
bêm nãô o' 'esqueci." Sei
qua o senher foi um gren
de amigo de meu pai e

,

que labutaram juntos por
muitos anos a favor do
nosso município de Ia.

raguá do Sul. Moro há
muitos anos em Blume
nau, mas não esqueci os

'FUR,GÖES CARGA SECA, ISOTÉRMICOS, FRIGORIFICOS t
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS (

'Jar�guá Es�erdG Rua ,Dr. Enrico Fermi, 113 • Fone 12-1071

i:. :�. lf

;'.I��� .

ClilDQX Magazine

.' "
.

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL,

.

� ..

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-096ß·
"

GuaraDi1rlm _ Rua, 28 de Á20sto, 1.334 -:' Fono 73:0259,

.,

, !iiiiiiiJ7 IAVEL - .Jarauuá Yeículls,
'

.. L�!La f. f,eças _e Serviços �Ida. �.
"

" , ,-,

.. i A .. :

:'.l', '

,1', ' .!
,'.' � I

'

.l'l' ,Rev'ende'dor
.t. t

I,
': .

, amigos de Jarag{iá do
Sul. Ficou inteirada dos

,

acontecimentos jaragua
enses, através do jornal
"Correio do Povo". tão

gentilmente ane enviado.
.Sínto orgulho do meu pai
ter feito parte integrante
da comuntdade desse,

• <; ........ I

munícípío, Jã;O';"JTdt"firIo e
'

de'''tér,nascidó _1aU:� Jara-:
guá, do Sul. Greta pela
reportagem de 29 de a-,

bril de 1988, em memó
ria de meu pai; Artur,
Müller. Cordiais seuda,
ções, ass, Amantína MUI·,
ler ElIInger" .

J
',., I

,', F I A T
,

, Rua Exp. João Zapella, n9214 _ Fones 7'2.,1806
,e 72, 2078 _ Jaraguä do Sul

" , "" ,

'; .:A'lérica Lalin:a' 'Colpanhia de Segures
Fundada em 1887

Ha maís de um século;
Nosso prêmio e sua confiança

,

RESIDENCIAL TOTAL

, \

Ö seguro total. da sua residência. ,

, Treze coberturas' em uma só apólice, garagem os riscos de incêndio,'
tumultos, desmoronemento, roubo; vendaval. deseritulho. responsabiIi-

"

dade civil, aluguel. despesas com mudança, dinheiro, despesas extra- ,

'€)rdinárias, e .aínda morte) invalidez e assistência médica causados por,
, acidente, aos seus empregados domésticos.

'

Consulte nosso representante: ' '. -,

S ,e U u r o,s I. Garcia
R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 1.9 andar - sala 02 Fone: 72-1788

.
'
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



jJ�. ",�1f!8S .�is,P"'JI�: ..�al, '�e_'�i� _IS, :Mi�,rmlonais ;....
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J

..
ogos MicrOf"re,gio'

.

:j�rà,gtiá �x s�o.J f:t��tiSêOi PráMlstö *
.. Gã�:lV.ä�

, ",.' II
'. I. I ,..' naís Leste-Norte, aconte- día 28 - S. Prencíscc x Cap:lpo Alegra. K lemvll'

A Comíssão. Municipal de ,Esportes e Prefeitura cerão em Jaraguá dc Sul,' Campo Alegre é. Jara- Ie é São Béíitô X' Barrâ
,

Municipal' de Guaramírtm, deram 'inicio ao·VI Cam- -de 26 a 2-9 de- maio. em guá x Araquari pela ma- . Velha. ÀS finais 1icoh"

peoneto da Integração Municipal, do qua} participam duas modalidades somen-
.

nhã e, à nölte, São Ben: tecerão ao diâ �9 d@
nove equipes: Amizade, Comercíal, Corticei'ra, Energe,' te" o Iutebol. de .solão do to x São Francisco e maío, um döqlihgth.
'l{raischl1>óJisolda,:c Loja Kleinl.Barro Branco; Mari· qual' participarão Jara- Campo Alegra x Araqua- ..'

.

wl/Loja do Atleta}�São Pedro e Vasco. O certame
. guá, São, Bénto, Araqua- ri; NQ. dia 29, Araquarf

.

,.Dlis" ,"lo'quest�ria inicio no 'último final-de-semäna. porém. o ri, Campo Alegre e São x São Bento ·e Campo A· ..

��u-tempo provocou o adiamento da. rodada inau- Francisco e a .bocha, com - legre x Jalagúá do Sul.

lQ.ral,. realizada ontem ;â,ia 1.3, com as parüdas Jaraguá, Barra- Velha, São -. Na bocha os município
��t:re: Amizade x Corticeira,.Vasco x Comercial, �o Bento. Campo Alegre," os estão divididos' em

�rQ x,: Lojas Klein) -Kreísch -x .�a{isol,dolgando . a São F.ranciscö,,\Ganlva e,
- duas cp.aves. �Äs parti-

· �rge.: _

... :
, '.. Joínvtlle.

'.
. .das coméça:m 'dia ,27, nas

';"f\;,program:�ção des dias 14.e·l § :dê maiô. psrmene.. .;: '., Na fas�" da; Cla$$ifica� cenchas da Arsep,u� . (A·
ee in�1terada,. Neste sábado, '.14h..Cpmerci:él1 )t,��neJge :ção,.,são dez jogos,' no gropecuário): S ..;francis·
� ..•5h45-Lojas Klein x KIais.ch; .domíngo, às 9h__'A- futebol de salão, em de·' .oo x Joínville, Caruva x

.!9lzade x-Vasco e- roh45'''''':''''' Corticeira x São Pedro. O pendências. do
-

Ginásio Campo Alegre .� Barra

C;�mpeonato 'acontece nos sábads e domüigo; nas ; de Esportes .Artur Mül· Velha. x, Jaragué do Sul.

�ád.os do-Seleto-e da:Amizade., ,
ler. 'No dia 26 de .maío, No-dia �8; pela- fnanhã e

11:··I· ..·I·adas' ell··I··1·la·to'rleaS·::�da :Oll··s·eJea
na abert�raJ A.ra�uari x à taT.de. Joínvllleix Ga',

" :"
.'

S. Prancísço e São Bento ruva, Campo Ale�re x

"'Com'<) objetivo de-apontarvaa-otto-melnores eqÚipes' x Jaraguá; dia,27 I- S. S. Francisco e. J�raguá x

p,qta disputar a fase firiäl- da Vlv'Olimpíada Sesíana Bento. x Campo Alegre e S. Bento e, am?a,. S.

��raguaense ()liseja)',o'SetofdeEducação Física eDe:s•. -,

C'omeç'<_.. ·d·.O·I·.I·a.u·,O a P.rll
..

e'I·
..
rana·:'de' 88P9rtos' do Gentr<;)' deAtividades dó Seshniciciú·os jOgas

"
.

�tminatórios das mÔdandad�·coletiya.s:,.que se encerra.·
f�� em julho. Ö futebol qe' salão,' com 29 �empresas,

;ntciou as eliminatórias no ·dia -5; a 'hocha com;'�8' par-,
;tiqipantes, no dia 6,' enquànto' que' ô f�tebbl sUíço li·

'Ire, cOm 28 empresas começou no 'dia 11 e 'Oe volibol

�"scuJino. cl doze equipes iniciou n<? dia 12'as disput�s.
O handebol masculino vâHn'iciatno dia 27 de fiam,

_ çom 12 equipes;'o fufebol de tal!lpo;,com,21 empresa.s.
\\Iit dia 28 de maio e o .futebof·suiçG_vet'erafiO" fio dia

(i$. dé julho. Nes�a mOdalida�e; partic!parão 14'emptesas.

�stáõ.co�firmado 'para este.:.doming.�" dia i5! o início
do Campeonato �a la. Divisão de, Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol e. paralelamente, o Càmpeo�
nato: de Juniores. Gom oito < equipes e iniciqndo as

. partidas' às 13h45 e 15h30, na ,pr.imeira< rodada joga-.
Tão Estrella x Bo!afogo, em i Nereú Ramos, Alvorada.

.' x Amêrica em Rio! Cerro II, Cruz de Malta, x Avai
em Riõ da Luz'e Grêmio Gar,ibaldi x Malvice, em

GaribaldL
.

.>

,,'
)

te>
- ·I·e·uls·cl'e .Ec·ie » ....

"

J� o Càlilpeonat� de Sêniores iniciará,n<;> di� 28 de

�_....,....-=:""':=--.-_...
�

_-:-
......:.� __.,.-:-.

..' maio, com jogos somente nas "tardes' de sábado. A

�ífrWORT: "Wir schreiben' ein'; Wenig in Deutsch, principio participarão o. Botafogo, Crui d:e Malta, A,rodada in�ugufal do

i"'mit die ererbte Muttersprache ,. nicht in VeJ\ge� Paraná, Alvorada, N0va "Alianç�, Rio Molha. Floresta .returno do' Campeonato
;mheit gera�tI"

.'
. e Beira Rio: Até 20 de maio a documentação deverá M.unicipal de Futebpl de

.
. ;

Red kt'
.

-

ser entrégue -na Liga. , C d CME d S h
&- L. Dié'. a mn-, . ampo a . e c ro�

t�stige.. Ecke chine'_-"kann inan' jed�m 'para jtiriho,:.pàra� marcar os seus 36,anos. a LJF está eder, foi transferida para
M

. '. M'n' p'rogramando um festival esportivo e também o baile f' l'
· :Qíeses ergebnis.. s.tammt enschen in em.ei" 1 u- . o !_na, em vista do"mau,.

, � ..

H" h' 'd'e LI do DespOrtista,. este no dia 25.. d'ijS die Zeiten .

wo Rei� te' dire .' aare sc' nel n" telllpo reinante., no 07

�nde v,om Bahnhof Ja" Der Ànwalt:
.

B'
.

.

:d"e f" IdE" .;

-,
-

S
�

t
mingo passado. Neste

f.'aguá abgeholt, .wurden, .,_ "Aber jeder M�,nsch
'

.. 'aepel I: ·,es '8 e' -'
. SpirI! I . an I dia 15, :contudo. a rodada

_' q_qchdem .sie ein ganzep:.
.

hat doc�, ei.·n�, ander� será mantida., com as

·_.:,'f:ag-iUl.-EisenbaImwagen Kopfform '. _, ,.

o, Cl.ube Atlêtico Baependi revive a partir de partidas envolvendo

y�rbraçht hatte,n,. .: Der Erfinder:
. , '. ,.

.' segunda'feira, '16 'de maio. uma trâdic;:ão que remonta AlianQa x,�Oli).npico e

A.�ch�end laessl sich::-dei - "StiIDIl)t",ab�r nur beIm
.

de décadàs e qu�' integra o calendário' esportivo Fluminense x .Grêmio
'" ��cke,Mann_in .. :ein �'I'axi' .ers.ten ,Mªl,��.�, ..

· .

culh,tral do muni<:ípio. São as festividade� do Espírito' 1o.rnaselli, foig�nd9�9.CO.
filUén.. "Nun fahren /Sie� - ,- Sahto, com as disputas do rei e rainha do bolão 23 e mercial.

.

. ':" .

, �ch,scJlon los miflhrer .�. �."Woher kommst du denn' Ioem e, tambêm, do tiro. As competições encerram- No Municipal de.:Bocha,
.l\'i)stkarre '! .

,II schreit er. jetzt .

. erst?lí,.. ,fragt SEQlO çlia 20 e no dia_21. próximo s�bado, a· tradicional a lideran:;:a .está com a

)'� Ta�ifahrer an.·' die' Frau
.

ihren map:l!a dos assodados 'pelas ruas centrais da cidade, Transh\,ko e Borinelli
;. � /'Gern", antwÇ>Itet lie- Mann.. �JlAch, weiss! culmiIiando com um baile, à noite. que têm 5 pontos.,Zimella

. (�nswuerdig .

der Fahrer.
'.

du, ich ha)je einen. alten o, presidente João Prim destata que há quas� m�:o e Os Cometás' com 4, até
,

�Iwenn.. ,.Sie, ..mir: vörher Freu;nd get:r-9ffe� � _und da século a comunidade assiste a tradicional cOFpemora-, a sétima. ródada; Hoje,

'; .... ,!l.. q.,'C.sht. aSba.lgadene'nw.. s9o.II!��.,h,. �.c.•en .sind wir ,zwei noch etwas, < ção, estando a diretoria empenhada em 'ehgrandec:>- dia 14, jogarão Tomaselli
Mi .

..
. gegangen! ",,; la,- haja vista que 11 cadà ano fica: mais restrita a

-

x Zanella,. Os Co.'lletas x,

.::.:'""" -. �',"
.

� "'K�llderbà!j,U�_ "

." participé!-:;:ão do associadd e 0_ que'se quer, segundo" TrlmsbikCl; �Borinelli x

� .. It
.. I�.'�'m'Ere·nfia·undezru':-m�o.·proa·mt.··etn·tien.·. - Wie ',bitte ? ",Warum�' ,Prim, "ê' que n30 seja descaracterizada, poi$ repre� Transhiko, Bandeirantes
t�

, 'sagst du konderb_ar Z"
_

senta nã6�apenas a história, mas a própría cultura de ·x Coremaco e Cl!marada

,��walt> .dem er erklaert: - "Du' sagtest ,ja �aVch, Jaraguá do Sul". '''B'' x Estrada Sc.hroeder.
,'. :1t11t, memer neuen Mas· kaufen! 'I

· '

...... , ':'=':�';___-----";;;";"_"'----�----�--�-;--------r'------"'_----------_""-""""---_-

-s E D U,ç,Ã ,O
D , E iL;�·R E,Y ,

)

·s6 quem- pessu� �um, Ford"fief,;ReYJ pode
CQmpreender o real significado de palavras' co�

. ; ."mo hIXO,_ requin�e..? prestigio, sedução ...
",

'

Ford DeI Rey é tudo aqullo 'que' você
'

,sempre desejou num autpmóv�I!. um conjunto
.. harmonioso de economia; 'durabll1dade e status.

e 72..2614'

* * A delegação dà ·12e.
�ueRE aos iS9s. Jogos
:escolares Çatarlnenses,
'dê 20 a 27 de maio,' em
,eflç!àma. serÁ formada
por 68 a'lunoS·atletas, os

quais serão.' acompànha.
dos por 10 técnicos e

dírfgentes, A ucas: de
Jaraguä. do Sul partící
pará no atletismo M/F,
.volíboí �f/F, baii�ebol e

basquete masculino.
.• ,., Um' quadtangular
visando os 'preparativos
ao.s Jogos Mícrorrégio
nais

.

,aconteceu
.

sábàdn
., em . Jaraguá, . na,s canéhas
do Arsepllm, no Agrope·
cuário. A_" pro:QloçãO

"

foi
vencida pot Gà'spar;, vi·
ce Janiguá do Sul,' 39.
Botuverá e 4°. São' Ben·
to. Ontem , 'dia' .

1'3/ no
BaependL houve"lofiieio
de ,bolão femillirio; 'com
seis �quipes.

.

. Schroe�er·.

, ,
.
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