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'rendo' como .pfinC;ípio � panha. iÍo"en.�nt:Qh,

-

in�-,-"_.,, ..,A7 es.tatistica de aci,�" clusive,.div�rgQjção nas tes das sessões th1ema":-:
��ico reduzir o ii1.1mero.·' cíe com reportai.�ns' "-e dentes de trânsito em missas,

.

cultos e' bailes, -togtáUcas" slri'!o projeta0;
- de acidentes no munid·-' encartes na 'haptensa' io· Jaraguá do Sul, de 87, encartes em Jornais lo- -dos "slídes". A PM"

'

a

}pi� e conscientizar a co- - cal, colocação de ,carta-revela um total de 449 cais e regíonàís: .reocr . partir de' terce-feira, dia i

rpunidade sobre ,6 sua' �es e out-doors. faixas - acidentes, com 1�8 fer!- tagens" fixação de, caro' 31, fará blitz educativas Iresponsabilidade, será � nos diversos pontos, {ia dos'.e 9" mortes, o que tazes nos ônibus da Ca- para verificação da do
realizada em Jaraguá do I cidade, e pronunõíamen- dá uma média de' 1 feri- narinho, Hansa e Bogo- eumentação e equipa:'
Sul, de 30 de maio' ä 12 to do prefeito Durval Va-, do para ceda 3 aciden- tur" mentes obrigatórios dos
qe junho, a Cãmpanha sel- na Rádio . 3araguá, tes e, 1 morte para ,cada Em todas as escolas 'do veículos, com auxilio dos
de Prevenção de Aciden- ao meio dia deste' gába- 49 acidentes: Do total munícípío,' os alunes rea- escoteiros' e lobinhos"
tes d"ê "I'rãnsíto . A Cam- .do, '28_. - do ano passado. 225 fo- _ lizarão um ,trabalho com As empresas estão a-.
---' ram: acidentes de tra- Q tema "Segurança do poiando a Campanha de

[eto, isto é, ocorridos nó Trânsito", pera menores Prevenção de Acidentes"
trânsito com', emprega-, de 8 anos estória . para de T'rânsito e o seu co-
,pos . vindo ou voltando colorir e maiores de 8 ordenador, Tén- Kum
,do trabalho. De' -

janeiro' anos, estóríes pàroâ colo- lehm, acreditá'no suces-
a abril econtecerem �ri cal' o diálogo. A Rádio so,' dentro das propostas
Jaraguá 122 acidentes, Jaraguá fará ínsérções a -e objetivos programa
com 40 fefidoa e 4'moi cada ,�o mínutos e,' an- dós.
'tes, média de 1 ferido
para cada 3 acídentes e
1 morte � cada 31

'

ati-
dent-es.

A Construtora Mama..

Á Campanha 'tem ca-. de Curitiba, foi a venceráter educativo, razão. dora da concorrência púpela qual a comissão or- blíca
'

para a construçãoganizado'ra, tendo a da terceira ponte ltlrba-
, frente o Tenente Rogê-' na sobre o río

','

Itapocu.
.

rio Kumlehn, da Polícia na altura do, antigo coMilitar, - está envolvendo' mércío IGrubba. - QUatrodiretamente todos os seg- empresas pertícíparammentes representativos da 'tomada. de preços.' Äda comunidade. para tI-, Mama vai 'ínstalár
.

a�ma ,ltlaior amplítuds, ín+ -
.

t campamento e iniciar as

obras dentro em breve,
de. acordo com Q' prefei
to Durval

.

Vasal. O va-
10r do contreto, a Rre
cos. de maio, é de Cz$
92 milhões 500,_mil. Ö
Muniêipio já dispõe de

'.

Ci$ 5 milhões oriundos
.do Ministério do . Plane
jamento e aguarda des·
�.

.

'lançado .0' ClnCUrSI ,Folagráfico
Ã Fundação'Cultural, COla o obbjetívo .de

preservar Q patrimônio hístóríco cultural atra-
-,

vés da arte totográüca, lançou quarte-Ietré, dia
25, 9 3.«, Concurso Fotográfico "Jaraguâ do Sul

.

'-'- 112' Anos", nas modalidades preto e branco,
aberto, a profísslonais :

ou � amadores, cujo tema
é "Jaraguá do Sul Hoje".

"

Cada parti-cipante
pode inscrever até quatro fotografias por mo

dalidade.
, Os. trabalhos deverão ser entregues "à.

�Fundéli;:ãd 'CUltural' (S.ecet) até o dia 1!? de ju·
lho. As três' fotografias escolhldas. pelo júri,
por

. modalidade, serão premiadas,' cabendo ao.
1.9 lugar Cz$ 15 mil e 3 Iílmes; 2.9 lugar Cz$
,10 mil e 2 filmes e 'J.9 lugar. Cz$ 5 mil e 1

- filme, todos de 24 poses e/com a revelação" ofe:
recímento da Fujicolor do

-

Brastl , Informações

L e inscrições na Av ..Getúlio Vargas n.95Q3.

lavi PInie; custará' CzS 92 'Iiihões
pacho do Ministro Pris
co Viana acerca 'de rei
vindicação formulada, ao
Ministério' da Habitação
e Desenvolvimento Ur
bano.
O .chefe do Executivo

Munieipal 'está encamí
nhando à Câmara, pro
[eto.de.leí _ que denomina.
de. Renato Pradi a' atual
Escola Municipal 19 de
Abril. após 135 pais te-
,fem concordado 'com a

mudança; 'E -com vígên
ela .em 1.9 de maio,

'

os

servidores munícípaís a�
tiVQS : e inativos

'-

terão
reajuste de 3Q%� acumu
lando, em um ano, au

mento de 436% e, de
janeiro a maip/88, 98%.

., ,

"Glíraliril listra a sua hrçf;
r Co� a presença . de
autoridades, exposítores,
imprensá e convidados
especiais, fof lançada 0-

fícíalmente na noite do
dia 25, quinta-feira, no

auditório do Centro Em"
presaríal. a 2a. - Feira
Agroindustrial de Gua
ramirim. que se realiza"
rá entre .os dias' 26 de

ª,i0stQ e 04 de, setem-
, brö,. O president� da '

comiss�o orgaqizadora,
prefeito José de Agui
ar, destacou o cresci
mento ecönê1nico regis
trado 'nos últimos anos

e do esforço da munici
palidade, que 'es�á se

empenhando ao ináximo,
1úntaJIlente com a co-

missãol
. para que _se con-

eretiza o êxito da feira
elll�Guaramirim, a se

gunda potência a
.

nível
miororregíonal e a,' tri
gésima-sexta do Esta
do:

Para Aguiar, á Feira
Agroíndustríal colocará
Guaramirim na: vitríne e

ai:lun,ciou que até julho
estará copcluido o par- .

que de exposllções, onde,
intem'aménte,' di�põe Ide '_:
�rea coberta de 1.480m2
e extemàmente, para
máquihas lprincipal:nente

'

5.000m2, cújos espaços
estão pratic�mente ven
didos. O material publi-.
citário que já circula'
(cartazes e selos), tem .

o

tema "Guaramirim __mos
tra sua Fot:ç:a".

. ��ra;gUá do Sul-Se de 28'lM�10 e 03/Júnho/1988 � Ano 70. N.I,I 3.489 _ Cz$ 30,00'
t.

. ",,,.
.,

.
,i , '

,
. ,

'8Ieslras: e aiDS públicos'na SelOaná do Meio-AmbJenle
----. '.. - .

o ecólogo Lauro Edu- Semana com uma série apoio ,da'. Kohlbac,h, .

�'rdo Bacca, ex-assessor de palestras, inaugura- COMnEMA e Imprensa,
44 AEMA de

.

Blumenau
-

ção do Horto
-

Florestal lan/;:ará o 1 Y 'Concurso
e' gerente da Reserva E- às 9h do dia l.9, distri- (Ie Fptografia sobre Meio

col.ógica . da -Artex, 'uma' buiçãQ de' mudas de ár- Ambiente, ar.,erto, Qujas
I;l�s maio,res autqridades. vores - d� 1,9 o 07 de' inscriçõ.es estão abertas
na área ambiental do, junhó, defronte a ,Pre- na rua Artur Müller 50

�stado, piofere no 'dia feitura; lançamento do (próxima' da Rodoviárial·
� de junho, às 19h" no Concurso de Jardins pelo As fotos ficarão 'expos-'
�uditório do Sihdicato

.

Rotary Club no dia 7 de tas no período de' 24 ,à,
do Vestuário,' uma pales- junho. 26 de junho, em local a

!-1'a aberta �à comunidade; A COMDEMA, ,pelos ser desl_gf!:ado.
como parte integrante da, seus integrantes, mos-

Semana do Meio-Ambi- trará em palestras e sli- 'Chama-se fi atenção dá
ente. A -promoção é da' des" a situação. da eco- Comunidade pára a par
Comissão Munidpal 'de logia no municípi� para tic�pação nas _ atividades
pefesa do Meio"'Ambien- alunos e professores, da Semana do Melo-AI})
t� ,de Jaragulá do, 'Sul; bem como o tfabalho

r
re- biente, principálmente à

q,ue em conjun�o com alizado nestes dois..:- an.os, ,palestra do ecólogo Lau·

educandários e' clube de em que atpa.· A empte-' r:o ..

'

Bacca�nâ, pTÓXin'iä,
IfViço- vai marcar c; a, sa Agripla;fita,. com o quintéfeira.

lIesta Edição :"
Sula Miranda e muitos shows ná Semana de . Jara-'
guã (�glna, 3)
�mara ,aprova Códigos de Obras e de Posturas (Pág. 5)
Denún�la: "Os Males da S�le(lade Atu�l" '(Pág. 13)

!arag��., sedia os. Jo_�rregiOÍl�iS (Pág. 15)

'{\JUDAR O BRASIL fi EIDUCAR NOSSOS FILHOS, '

;ossos CIDAUÃOS E" :J (�ÓS MESMOS. '. ,I 'H T A M I
'T tipo�itores para Lojas, .

.
"

,

A
;:-,..,-.Movll!lellt"çil_o Industrial
�. ' �f •

_
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FEClJA - Até' 10 dê
junho, na Academià ..�� ,

Música Carneírínho, es
tão abertas' ínscríções
para º 5.9 Festival da
Canção Infantil Jaragua�
ense '(FECHA), que dís"
tribuirá Cz$ 50 mil em

prêmios .. Será no dia 18
de junho, às 15h, no

Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, com partici
pação do Musical Arco
Iris. .

TIAMARA - A jovem
T'.a,mara

-.

Bartíníkowski,
concorrendo. com á. can
didatas; foi a .raíahe do
C, IE, General Ronden.'
de Massallandub�, -reaU- .

zado día J3;' no .Saíão

Gente ':.;'.,&
.

;
Informações.

. - são recebida da Rede. nador
�

dístrítal MarIo
O muro será afastado, Souza, O Rotary de

,

pessíbilitandc as obras Massaranduba receberá
de remodelação, abrindo no dia 25. de junho. LINDA MlE'LISSA 'CON
'um novo espaço à comu,

\ 112 ANOS _ César .CLUI HIGH SCHOOL
nidade para- os momerr : Silva e o amigo Carioca,
tös de lazer e entretem - da secet, programando Dinda Melisse 'Rosen,
mento.

, para dia 17 próximo, bai- filha de George :Rosen e
C. MARCAlTO''''- Che, Ie e eleí'ção . da Rainha dé Clara Wedekind Ro

gando a .redação gentil dos 112 Anos de Jara- sen, hoje .amerícana, na-
.convíte qa··:APP e Dir,e- guá do Sul. com música tural 'de Cuaramirim.· no
ção da Escola Municipal do Aquaríus Band. Ins- día 5 -d� junho' concluirá
Crlstína .MâreattQ, para crições de candidatas o �ientífico na The

.

Fa-_/
'0 . baile .públíco no .

dia junto a Secet.;",,· culty end Senior Class
11. de junho, no Grêmio SS. TRINDAI)E - Nes, of Purcell Marian' High
Esportivo; Juventus, às te 28 e '29 de maio, na School, às 14h30 mín, na
22h:>'O" com a Banda Ly- Capela Sant�ssima Ttin-

.' Cathedral of St .

-

Peter\
ra da, Aurora, que es;:- dade, do' Jaraguá 84, fes.'
tá comemorando seus 30 ta popular com grandas
enos.: Agradecemos' e atrações, inclusive téw
estendemos O' convite. r

neío de canastra, soarê
BAEPENDI _ Coroou. e os' tradícíonaía- strudel

se de êxito a Semana e marreco. Onibus a

Espírito Santo, do Bàe-' 'partir do centro.
pendi, que culminou' com D. R.O. P�E. S - Prof.
a busca das magestedas .Sebestíâo Jorge 'Curcio, <::ASAMENl'os HOJIEI.e desfile pelas ruas cen- assuma breve a Coords-
trais .na tarde de sába-" na�oria de

-

Ensino de
\

Na .Matriz S. Sebastião.
do, e, à naifa, o tradícío" Massaranduba , As-. 'l,Oh -..,. Eugênio Leítem-.

'1, nal baile com çl Banda théría Vargas (Sr. Ildo perghér/Roseli Kuntze.
Cavalinho Branco. A V�rgas),' recebeu na

.

- í6ht5�"'::___ 'Leopoldo Borg-
, tradição foi .revívída e qU'$irta.feira o seu

.

grupo mann!Marise Mader, 17h-
- merecem os promotQres de" lanche. - Dr. Mar- '15 - Moacir 'romaielli/

os parabéns.
"

lo Sousa informando que Neq,zete .Rech e' l8ll. '""'7
PATRICIA - Comple- no segundo s""mestre se'- O K' I

..

.. " 'sinai'
_
..

,.

� öro11 Verônica
ta três atlinbös no. 'dia 'rá fundado um -novo Ro- Matei�zh'..Na Barra, 17hr...

LQ de junho, a esperta tacy'- Club- na cidade. 30 _ Alyir
.

Pescharhi/
gatinha e "futura jorna- eINE. ,JARAGUA -- Mazilda 'r,erezinha . Fou
lista" Patrícia Andréia" D��te' sâbado à· quinta- tana.e 19h, no·lUo Mô

_ que
.

recebe os· aIIligui- feira, às 20h15, no Cine lha, 'Lauto- 'RüçkeIllnrita
rihos na tarde deste sá- Ja'raguá, o filme "Guer- '.

Voigt: Na ,Igreja Evan
-bada. Ela' é. filha de reifo de Aço", bom cen- gélica. reçebelli "ã bênçãoFlávio :José -(Odila

.

Pa- sUJa 14 anos· E a partir pelo casamento os jovensvanello) BFl,lgnago. /

'

qE!. 4 de junh(), "Q milc. Gilma:r "JankowskilEdna
ROT.ARY _ O Rotary gr� das Águas",· a histó- Janko�ski,'; Celso .Walz!

Club de Corupá, recebe· ria de Nossa Sensara Matilde' Riegel e

.'

Ger-dia 5 de. junho, em gran- Atarecida.·· . hgrd Bublitz/Sílvia Hele-de solenidade, a sua Car-" 'FoTOGRAFIAS � "Ja� na RiCardo. ·E pelas bo-ta Constitutiva, que se-
.

ra�uá do Sul _ Hoje"· é .'das de prata o casal'rá �ntregue pelQ .�v.�.r- ..0 l�ma do 3.9 Concurso Heinz e Ires-Koerner.,r '.

o·
-

. ß-' '. ..1 AINDA OS 69 ANOS

•

I

".
Ql'.t1n ',�.:.',:.' O.SO.

C()ntinuam cheg,ando
.I. 'ainâa cl.lmprjmentos pes-

soais e fanados, por car
tões e citações, pelos 69"
anos do' "Correio do Po-·
vo" . Dentre os muitos
registramos o

_ de Juarez
�Alves Nunes - Gerente
Geral da Cq.ixa . Econô-

I
:mica Federal, de Armán
do Nees _ Vice Pres.
Regional do Partido Li-'
beral (Ioinville) e do
quinzenário liA Cidade",
tQdos

.

fazendo referências
elogiosas fIa0 mais an

eUgo" .. Somos' . agradeci:.
. .dos.

-.

Atiradores. As princesas
são Leoní .Fischer e' Mar

garete Schirley Michel e·
a simpatia, Andréia Pi-

, setta. Promoção foi . 'da
. APP e da Direção.

A ALEMANHA - O
maestro e regente Ricar
do Feldens, "participa. de
1.9 a 10 de junho, em

SolingeI, Alemanha; de
um Curso de Aperfeiçoa
mento de Regência ••

.

de
Coral. Ricardö ê o ma

estro da Orquestra' -de
Câmara da SCAR e re-

gente . <lo
.

Coral Evangé
lico Jaqrguá, onde rea
liza um trabalho efCce
lente.
NOVA PRAÇA - A mu

nicipalidade vaí remode
lar totalmente a Jfratç:a
entre as estações . ferr0-
viárias _ "nova" e "anti
ga", através de conces-

- ,

;-i.18_t.__, '.:tt..o.,s_u..l __Se_Dl!líi'aD.a...,..de..' ._'8..�.•de..-; ...Mato_··•.'......./!Íl0ª..
' ._1un.'..ho....d.e•..!\ÍIIl988_·-_.-IIiiC�'0i!l:·.R.:R",...E...I_O_........D..·: ..0__"

..
_. _Q...V•..•O•.· ...�..�.�...·:'iIiI·.\-.P.,-,A.'.GIII!II.I.•.N•..,A.." ...._O�"_

FóÍogrtiiçó JàraSUá' do
.S� ...... 'U2,:Anos", cate
gorias preto e branco,

, lançado ßia, : 25 . Apre:
míaçãc será de Cz$ 60
mil. no total, além de
filmes com 24 poses ca

da"

�oda Infanto-juveDÜ' para réal�r a

elegâncla de seus illhos! Um� carinho
,

especial para o seu bom 808tO.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jarag"Qá do Sul_ SC,

J61as, re16glóí,. pulseiras, anéis, alianças,
pratuta, artigos em ouro e tudo' O' mals para

presentes ..
- ,

Reloioari'a
Marechal Deodoro 443 e Getúliô Vargas' nO 9

I Mamãe

. 'Ivenida

Coruja···
Seus fllhoi- merecem uma loja só pua eles.

Loja'Mamle Coruja o �elo de seu relilnho e
.

lua prIDceslnha,' ElD:ovills para bebé, roupas in
. f.nto-Juvenls, perfumes, blJouterlas; artigos para

I presentes. .'
.

Rua Barlo d� Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

··Dr. Valter .. Gerlano Behrens·.·
CIRURGIÄO DENTQSTA _ CRO-2446

...

�Uii CeI. Pro�6pio Gomes de Olive1ra, 184 _

f.one 72-0209 _ Jaraguá Q.o Sul

JÓIAS - RELO·GroS�. PRESÉNTES'
. ..

.

: � •.:.!';"..' '.;..';' .'-".:.• "

-,

.

.,. .0.- _ �••• ", ....

, .. '

. JÓiAS" RElÓGIOS
.

- :'--".- .'
•

� ,_j ,.' PRESENTES
.

SEMM(�t>' 'MELHOR' PRESENTE ..",,�

Ma�echaLFlóriãno:�n9 29 _,.. Fone 72'- l�H �.

Jarag�á do Sul

j

A ROUPA Il\lFANTIL
lI.

Avenida Getúlio Vargas, 97

\ '�'
ESCRI'l'ORIO DE

.

�DVOCACIA
PEREIRA 'OLIVEIRA

.

C�nsultas, Pareceres e': Ações sobre:
Inventários Sepai:�çqes Divórcio
Ali�nentos ._. CQbranças . -..,.. Inquilin�tó

.

Contratos Acidentes de' Trânsito BODAS DE PJ,tATA
Ç-onflitos de Terras - LegislaçãQ Agrária Nossos -parabéns ao ClO
Questões Trabalhistas - Aposentadoria e . sa� Antonio Vegini e

Pens�o _" Defesas 'Criminais e· JÚti. Maria Fagundes da Silva
R. J. Pereira Oliveira (Dona, Quinha); pelos 25
Lauro Pereira Oliveira anos de casamento conr .

ADVOGADOS . pletados no. dia' 20'. No'.
R. Wa-lter Marqc

'-

,tt -j�!� - fone. (Res.} 12, ,2194 domingo, filhos e netos,
.... . ...

_

.' há 'Hdo Sul . . .

. prepararam surpresa pât
,-------__;;;==;;;,;;;..;.__----------'_-_,' ra 'Ojiü�'fidó·e casãl.' .-

.�.

in Chaíns:' Cincinnati,
Ohio. Orgulhosos,' os

..

pais que Já 'privaram da
residência do nosso

.

di �
-

retor,. enVlam convite
para 'pärtícíper das sole-.
nidades. Congtatulalions,
MeilssaL ..

'
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'pla Mlralda ", Irandes sbows lá eonlralâdos â 'êlÍana 'de J,fiUá,
�bs fes�ejos comemora;" 'secretário "Balduíno Rau· 'mente e 'Cz$ 100,00 o m2 de valer e, também, Cl show com

'

o grupo "Eh•
. Uvos aos 112 anos de furr' lino e integrada, .aínda, externamente. assim cc. assistir os vários shows jä _ge,nheirQs' do Hawaii"

!,lação de Jaraguá do Sul por Dejaír Perreíra.: :Da- ,mo a data para o rece-. definidos e contratados. (Porto Alegre); 23 d� ju
�contecerãó r;le)5 a 25 de niel Ampessan, César . bimento das inscrições .

Uma das grandes atra. lho, na Víeírense, baile

julho. Neste mesmo pe� S'dva, Fúlvio 'GoetteQi dos . expositores (.15 ',de lções.. será Sula Miranaa, com "Os Gaúchos da
tiodo, no Portal de Ja· Pedro de Almeida, . Lal;. junho), segundo os convi. a irmã die, Cretchen. st'- Fronteira";

.

dias 23 e 24.

tatuá, o Rotary Club rea· ríndo Goedert ,Hilbert� tes já expedidos. O cus- cesso nas paradeaem to. de julho, Hill Bílly, de
Uia a 2a. 'Feira da Ma- Frítzke, F�4vio Jose to para adentrar ao Par- do o Brasil. A área social São Paulo, com shows de

jJla, com excelentes p'ers�, Brugnago, Rubens Mil. qu.e Agropecuárjo será e cultural da Semana' de música country e, dia 25,

pectivas de sucesso, e, chert e o Tenente PM de Cz$ 100,0 por pessoa, Jaraguá, dentre outras, Junio e Julio, cúlrnínando
��' 21 � 25, no Agropecuá. Walles, reuniu-se no die dando o direito a visitar reserva para o dia 17 com show de Sula Míran,

t\Q, a 3a. Amostra Agro· 23 para discutir aspec!os todas as .dépendênciâs, a de junho, o baile e eleí- da., Conjuntos' regronalís»
�t:uária, para a qual con, técnícos e as' atraçoes concorrer aos prêmios ção da rainha, com Aqua. tas, de. rock e bandinhas

vergerão todas as gran· paralelas do .evento. ríus Band, que' fará a di- típicas do município te;

4� .atrações .

da Semana vulgação da festa.Além Tão também espaço para
�e Jatagtia. A comissão A comissão ratífícou f'e'rlaadl 2·� fela,·a, ...

' disto, no dia 22 d� julho, se apresentar' lao ·público.
�rganlizadorh, !t�ndo à- .' os preços- dos estandea'«

t,:"''''ta. da coordenação o Cz$ 600,00 o II!2 ínterna. COBERTURA VACINAL ATINGE PREVISÃO
,,'ir Informação oficial

�LEFONIA: ,

do prefeito Durval .

Va, Santa' Catarina
-

vacinou, durap;te' a Campanha Na-

"
, sel, Q feriado municipal cíonal de Vacinação centra a Pelíomíeltte, UII1 total'

.

I'Ipl1aaça-o e" vl·sta eil re'servas' i d 2 d
.

h C de 518.177 crianças, representendo 100.8% da meta
, .'

.

,

. '.'
�. '." c�rist;V�:o�er� ����� inicial, centra Os 105.8% da qampanha anterior, rea"

O anúncío da Telesc em implantar novos .termínaís morado na data, mas
lizada em agosto. Na região de base 'de Jaraguá 'do

telefônicos fio J�stado, incluindo Jarag.uâ do, Sul (mil), . sim,' antecipado para Sul, de acordo com a coordenadora-regional, Dra, Ivone

l!l\lmenau, Itaj�lÍ, Balneêrío . Camboríú, da area DDD segunda-feira;' 30 'de Gonçalves. da Lu�, o .1ndice de cobertura' vacínal a-

t}473, longe de trazer euforia. pelos novos canaís ,
de maio. E: que havia a�. tingiu 103.45%. menor também do que em agosto, q�'é.

dl'i éomunícação. deverá agravar a caótica situação da
gumas. informações. foi de 108.9%. A redução na. cobertura é creditada

t�lefonia, aumentando 'o congestionamento. A preo· controvertidas. a TeE. as forres chuvas que caíram' durante' todo o dia de

�"pação foi manif.estad@naAssociaçãocomercialepeito,emvista de a�.. sábado, inibindo, os pais a levarem, seus filhos menó2
fp,(lustr;ial de Jaraguá do Sul, uma vez que tem-se guns munícípíos da res de cinco anos aos postos de vacinação.

1llfonna!ções seguras de que a Central não será amplia- regiao terem decidi; O municipío de Corupá vacinou 1:-.104 crianeas

d�; nem novos investimentos estão sendo -Ieitos pela � 'çlp, C9m base no pare- (112.20% da 'meta prevista), Guaramirím 2.450

T�lebrás, o que não acontece já há maís' .de cínco :: cer.: do Ministério do . (160.03%) Jaraguâ-Ó,do Sul 1.991 (95.32%),- Masseran-
��os. Trabalho, . em- festejar duba 1,222 (80.29%) e Schroeder 106 crianças (116.88%1,
Víslumbra-ss 0., caos (ja sistema telefônico, não . os seus íertados na totalizando na região 1:)'.413 crianças vacinadas, nÓ·

ap,enas na .área, mas em todo (, Estado. A medida própria data. Jaraguá mero .inenor, estatisticamente, d9 que 'na campanha
tI'4e se sugere é a acl9;:ão da racionalização do uso I do não acompanha a aBt�rior. mas· mesmo assim considerado bom, onde,

fe,lefone, enquanto a 'felese já consulta empresas lo� decis110. principalmente ein Jaràguá, a cobertura não corres-

'ç�is para a mudança da n�meraçao. de alguns apá- pondeu na zona urbana.
� ,

f��hos. para desafogar <) exce�so, 'd� <trãnài�'o' de li-. I',PA,E 'lan'a'Du,ur'o'u '0' C
..
entra ',' ,'e'C'n"'la'CIgáções, onde por exemplQ nós t�rnüIÍais' côm início fi U-

ß� miÍheu em zero, ultr.apassa os 140%. enquànto-a .. mi

.h�r \Im tem 120% ,de excesso é a milhar· dois já A, APAE • Associação. 'A entidade, segundo o
.

protegida; reforma' e

�I:lera com 10% de excesso em suas linhas. Isto em de Pais e Amigos' dos relafórie) d6l 81, àlém do, aquisição d6l' cadeiras de
J�taguá do Sul.

.

'Excepci,onals 'de Jara- in'ÍC.io da. 'cc;rnstrU/;ão do rodas, aquisição de per-
guá do Sul inaugurou Centro, pavimeÍltou o sianas para o CDH-18,
na-- tarde de sexta.fetra, acesso ao setör de oficina pintura, externa do pré-
21 de maio, o CentrQ Téc. protegida e" ofidna peda. dio. e materiais pedagó.
nico Administrativö gógica,

. adquiriu mais e..

junto a sua sede, na rua ma kombi" �ja:(dinou
José Emmendoerfer 328; 300m2 e,promoveu ainda:
obj€tivando ' melhorar H/ormas internas ,nos,
o aten<pmento' à clientela setore!> de oficina prote
e ampliar o número de -gida e" pedagógica, mobL
Inatríclllas. que chega a liário para o setor de
%. O CenLro T'écnico.· . dependentes, \ jardins e

Administrativo tem uma secretarias; rampa de en.

área co�strlúla de 330rr2. trada 'ao setor de oficina

EOIliresas & -ElOliresirios
. ""

BAUMER NA. SUlÇA. h

.0 Vice-preSidente do Grupo Weg, Gerd Edgar
, Baumer, embarcou dia 21 para a Suíça onde parti
:cipa da ,feira de Téc.nicas de-Acionamentos '(AB'"
triebst�chnik), de 30 de maio a ,3 de junho, em

Zurique. Baumer vai avaliar a aceitação c!os pro·'
d'ltos Weg np mercado europeu .e �eHl especial as
tendências á médio prazo. O Grupo Weg ex'porta
para mais de. 50 países; dos cinco continentes, e -

registrou, .. no �no passado, () v_:oll1me de 12,5 ·mi·,
lhões de dólares, representando 10% da sua pro·
l:ução global, COIll destaque' para os motores e

'létricos mono.ásicos e trifásicos.
DALCEUS NA EUROPA

-

O casal Cél10 e Dalva Cristovão, diretores·

proprietários da DalceliS- Ind. e Com. de Malhas,
e�t1veram durante 17 dias na Europa, visitando
a Feira de Hannover, a 'Dinamarca. Paris e naUa.

par� obs�rvar o que de hovo �e observa dentro da

, tecnologia e da moda. A oportunidade serviu para

rever cOllcelt'os e adquirir conhecimentos dentro
do

.
ràDío em qúé a empresa atua notadamente no,

que se relaciona .a vendas e a modá em si.

PAL�S'l\RA TEVE EXITO
O Encontro de Empresá-rios, realizado,dia '18, no

Centro EíÚpresarial de Jara,guá do Sul; �evou 152

.' �irigentes empresariãis à palestra "Vendas: Re

_;; flexões 'para -uma'Atua:�ão em Tempds de Crise-",
: proferida p.elos consúlto�es de empr�sas 'Felipe,
,

Augusto Féreira e Marcelo de rari�. O Encan
" trQ. foi considerado um sucesso.

"
. .).

. .

'". '

,/ ·.i
"

,!'- G I·N)\L Q.

Administrativo',

_gitos.

Isto tudo com recursos
da comunidade; do poder
publico, da iniciativa
privada e das ,promo.
ções e campanhas que a

diretoria da APAE r�[.
liza.

Alergia Clinica
Dr.Antonio'Schmidt

; ....
,

Formado pela Escola de Pós·graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma - Bronquite· Rinite· Espll'ros . Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta· Tosse· Resfriados constantes· Sinusite al�l·gica.

Alergia da pele: Eczemas· urticárias - Inchações· coceiras· picadas de Insetos·

feridas na boca.

Alergia a alimentos - medicamentos ao sol e ao frio.
E rupcões diversas,

Preparo de vacinas Tl�s\cS AlérgiCOS,

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 22 5475
P BlumcTldLJ SC

. -. .-
•

_ ,f •

�
�

��''i<-:p.
. -

�,'fo:;_ •

)
d
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, 'ÀNWBRsAiUANTES' 'ProelálRa,s' ,de '·Casa.enllS, '-:�el�:T:�!��r��:�t:>,
,

MAROOTADBuA ORUBBA I..ÉHMANN, OfiâaI'do R�
'dás; nascida em Rip dos

aiatro Civil do 19 Distrito da Comarca d. Jaraauá do Sul, ss, Cedros" neste Estado,'!lo.
tado de Santa Catarina Brasil, '(az aaber que eomparecersm em mícílíada e' residente' na '

"Cartório exibindo 05 dÓcumentos exiaidOi Pela leí, a fim de- se -Rua João Franznet; .nes-Edital 16.092 de 17.05.88 habilitarem para casar, OI .e�te.:
.

ta cidade. filha de Arde-Cópia recebida do ,çar-'

M b Cl',O Sabino � Ela, brasi- Esperança' lino Dallagnolo e Cestri-tório de assarandu a"

neste estado. tetra, divorciada,' auxtlr' Elé, brasileiro, solteiro, ca Poffo 'Dallagnolo �

ar admínístratíve, nascí- operário, na,sc,ido.e,m'Ja- Edital 16.098 de 23.05.88 'Iverso, Domingos Gasda "'I

'w!'

da em Comipá, neste rag'uä dó, Sul.,' domícüíe- ) Márel0 Luiz .; ;agenk"e Marcía Aparecida, Pln-
Estado, domiciliada e re- do � resídente na Rua neeht e Salete May � ,

.cegher I
"

sidente na Rua, João Ja- João 'Ji:tnuál'iQ Ayroso, Ele, brasileiro, solteiro,Ele, .brasíleíro, solteiro, "

Jnuérío Ay'rose. 1.87,5", nesta cidade, filho dé Al. operarío, l.atural de a-lavrador, ' nascido em
.

Massaranduba, neste Es- nesta cidade, filha de A. víno Konell e Alida lia- raguá 'do Sul, domícílíe-

tado, domiciliado e resi-
.

dolfo Dumke e Lucia nemann Konell r-= Ela, ,do e residente na 'Bärra

dente em Cuarani-Mírim D�mke _' ,brij.silelra, solteira, opé" do Rio -Cêrro, nesté:� :dis
em MassaI'ànduba, neste. Edital. i6.094 de 19,05;88 �,ária, nesci?a: em

� ,S,ã��
\ tríto, filho de Elberto

Estado, filho de Juiio Henrique Poncíano Far1ãs o�ge, Pa,rana, domicilie Wagenknecht- e: ,Catari-
Gasda· e' Emília Braíer e Ingerum Gladls Bast da e, roesH;lente na, �u,a na

�

Wítkoski ',WageIik-
E I EI' b 'I'

"

Iteíro 326, .n> 753 em Jaraguá, necht -,,- Ela; brasileira,Gasda _ la, brasi eira, e' ras I erro. so '

'.

Ist "d'" Esquerdo, neste distrito � solteira', operária, .natu-solteira, operária" nascr' motons a, naSCI o em
filha d José JE: ral de Medianeira, Para-da em Corupá, neste Es"' Corupá, neste Estado, e se orge s

.tado. domícílíada e reSl'- d
'

'I' d' íd t perança. e' Maria-v-José ,ná, "domiCiliada e,,1'eS1-
omrci ia Q e resi en e

; Pereira Esneranç'a ,;__". ��'c'';' dente. em," Barra do" 'Rio,',dente nesta cidade, filha na 'rua Joinville. 4.915, Edital' 16.Ó96 de 19,0588 .Cêrro, neste distrito, fi-Ide Valdir Pincegher e' nesta cidade, filho de
José Roberto Pauli e ja�

,

lha de Àloísío- May eMaria Píncegher �
,

João Henrique e Augus: quelíne de Souza : Eva Schon May _ ,Edital 16,09$' de 18.05.88' tá Fernandes Henrique Ele, brasileiro, solteir�,' Editaí, ,16,099 ,de 24.05,88' Moactr .

Sabíno e .Suely _ E�la, brasileira, soltei -
técnico, nascido em Mas-' Dortval Gn,ewuch e Ma-,Dumke

.'

rã, balconístarnescída em
, saranduba, neste Estado 'ria Eni Coelho da SilvaEle, . brasileiro, solteiro; Guaramirim, neste Esta- 'domiciliado e' residente- Ele; brasileiro, divorcia"Iaboratorísta, -nascído em do, domiciliada e resi:

.na Rua 339, n.? 138, nes- do", operário. natural deJaraguä do Sul, domlcí> .dente na, iRua Joínville,
líada e residente na R'ua' 4' 9'15 t 'da..tl- f'- ta cidade, filho de Lo· Jaraguá / do Sul, dörilici"

.

, ,nes a Cl. �. 1
E

.. ,

João ,Januário Àyroso, lha- de Ewaldo ,Bast e
rival'. Paulí e

� ster Cris- líado e residente ria Rua
, tofoliní Pauli - Ela, bra-' Victor Rosenberg, :1.029,1..875, nesta cídade. fi- .

Song'a' Mohr .Bast-'l ' "

Ih 'd
,- �

,

SI eira, solteira, do lar, nesta, cidade, fi o,' elho de João Durväl Sa- Edital 16,095 de 19,O�.88
bino e' Florentina Maurt- Albior Konell e Zelináa nascida em Jaraguá' do Leopoldo Gnewucp e

,

,

" ,Sul, domiciliada e resi" Olga Marquatdt' One-
,denté ná Rua Antonio wuch ,.:.....' Ela, brasilei,ra,

. 'Carlos Ferreira, "717, solteira, do"lar, "natural
. nesta. "cidade, filha, de de Ponle 'Alta, neste Es"
Wftndeliho_,de Souza e .tado, domiciliada e resi
Darci Eggen de' söu': ,dente _na Ruá V.ictor Ro;
za -

'

senberg. l.Ö29,' nesta' ci
Ed,ital 16.097 de 19,05,88', dade, filha 'de João Car
Renato' José Fre'iberger e dözo da Silva: e 'PaU,'öci
lurdes M�lria Dallagnolo' 'nia' :Coelho da Silva _

Ele-. brasileiro, solteiro",
inqustrial, nascido em' Je.

: raguá· da Sul,' dom{éilià�
dó' e residente' 'na,

'

'Rua
Franci,sco Hruschka. 798,
nesta eid_ade, filho de '

Simplicio Fieibeiger, e

'Eric:a Gerent Freíber-

-
� -

NASCIMENTOS, lanchisky
Dia 14 de Maio

Dia 05 de Maio Maiaria, , ,filha Altieri
Wagner; filho, Walde- (Lenir) Bona; Aline, filha

mar (Denise) Mueller Çipriano ,(Verônica) Tel-
Dia' 06 de Maio 'fes; Daiane, filha' Vergi-
Charles, filho Lauro' liö (Lídia.) Ubínski' ,

(lvone) Krehnke Dia' 15 de 1\1;al0
Dia 01. de Maio -

·Rafael! filho Osmar
Filipi. André;, filho (Tânia) Zils; Mariá, filha

.

Fr,àncisco (Elizan�J, Ra" Rudinei (Rösangela) Da-'
mos miani Simas;' Daiana,
Dia 09 de Maio -filha Rinilino" (Carmen)
Ana Cláudia, filha An- Anderson

tonio (Judite) Manies- Dia 16 de Maio
ki Daniel, filho Am.iltou
Dia 10 de Maio '(Izal'ete) Schmitz; Q!bri-
Lucas, filho Martin, eI, filho Lenoir, (Marly)

(Yara) Markí�ti.vizi: Ka- Sasse; Maycon. filho Ma-
, re�i, filha Luiz (Maria) . tino (Ma,rilda) Bassani
'-MIranda; Everson, filho Dia 11 de Maio
Joaquin (Ivone) �Floria" , Daniel, fiÍho .Raimir
no; Fagner, filho Nilson (Silvia) Behling; Wesley
(Maria) Engelmann

'

HJho ,Robson (Salete), Fa."
Dia 13 d.e MaiO gUÍldes; Adriano, filho
Arian�. filha Dilnei Fin'o (Maria:r:J,i) Konell;

(Silvana)' Prá; Maicon, Gabriela, filha 'Antoniö
filho João (Roselene) , WH. (Ivone) da S!}:va

.

Funilari,a Jar�guá Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe ,Schmidt, 279 - Pone 12-Q448

.. ,

D'O' ,:';':t3) �". G, �,�..,.i;�' �� jk'G�� N :;A:i:04-

E para que chegue, ao
, .(:onbecimenfo de l,odos,'
,mari'tIei passai, o ,presente
Edital, que sera, públlCado
pelá' imprensa em 'Cartó·
rio, onde sera afixado du·
rante 1.5 di••

·Móveis
,

e na

Mil L O-N�

M"Ö fEl S
) -,

J

Tud6"a preço. de. iª-brica ;,

','®'n'•• ,.'
/

�

,

O ·e, 5 p a c h, a' n I e' l Ú' c 'I' � ,

,

ENTRE'GUE os bÓCUMENTOS DO SEU VÉ1CULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE o MELHOR"
.,

EM ATENDIMENTO, "

'
,

" '

FUNCIONA JUNTO A 'AUTO ESCOL1\. JARAG'Q'Ä - .AVi! GETULIO VARGAS, 2{)'- FONES:'12�i261
:, 'AGORA TAMBtM EM FRENtE AO FORUM; ,

" " '

",
�,,;,", ,,,,,li',,"

"
.

'.
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{1ãrag..á�d(,.Sur:�:s.ua dl"::2t·,CIa-�o l'ftlJunllo a� 1�8L7."e,-(hR JIJJ 0', ,.'

-_<,",.,'" . -

- .,.-- "";".,;-.-- ._.,�'---'-

ta.ara fIta e aprovaIS C6diglÍs de Obras 'I de Pas_ras., Flllliü1it .

A Câmara' de Vé'rea-, a Associação dos .Traba: Oéchslér, a imp\äntàf;:ão (ô! 'Orival Vegíní,' reivin- "'lor dê tábell�,' "dando
dores de Jaraguá do Sul lhadoreà Aposentados e, de um ponto de táxi pró-. caram em conjunto '�a prejuízo ao município.
aprovou, finalmente,' o Pensíonístes c\e Jaraguá 'ximo do Salão Vi'tóriá' tubulação ,e calçamento pois as informações que
Código de Obras e o CÓ. do 'Sul, além di";projeto (Ilha da Flgueira}; Atay, das ruas Domingos San- tenho é 'de que foi verr'

digo de Posturas do Mu- que doa a Polícia Mili- de Machado, a equipara. -son e Frederico Barg, na dido por apenas Cz3, .

nícípío. que são partes tar uma motocicleta, ad- ção salarial entre os tra- Vila Lalau. 1.030.000".
"

,

itítegr�ntes do Plãno Di- quírida com os recursos balhadores ativos é iri�- Esta semana, o
'
ver(ô!a-

,

retor ,1 Fisiéo-�rrÍ'torial,- oriundos do convento tívos da municipalidade; dor José Gilberto' Menel '

que há quase um r. ano Prefeitura/Secretaria, 'de' -Almiro Farias Filho; a questionou 'a' círculação
aguardavam apreciação \ Segurança Pública, 'reco. 'ligação da rua Paraíba do íníormativo "0 Muni-

Aprovou. -também, pro- lhidos pelas ml,l!tas'. de com a' rua Irmão Lean- cípalísta",' da Prefeitura

jetö que concede Cz$ ,3 trânsito.
\ ,

dro (Vila Lenzt): Marine CUja 'circulaçãQ é .ílegal
milhões 50@ mil à F1Iln- 'Os vereadores reryírr' Lenzi, a substítuíção de e 'que-está servindo so-

d�ção Cultural.
'

Deram dtcaram>. Lauro Siebert. luminárias' no Loteamen= 'mente para fi�$ poliU"
l;1)trada projetos que, de- um abrigo' de �nib1:lSl no to Itajara, além d'e

.

ise�- queíros- ÇriticôU( , tem-
claram de utilidade' . pú- acesso do Loteamento cão do' pagamento do bém, as propi;lgaI\c;las po�
blica a Rede Feminina Hanemann, na Barra do transporte coletivo aos

.

líticas ilegais que: já es�

tl�, Combate ao Câncer e Rio Cetro; Luiz Alberto deficientes físícos , Lenzí tão' sendo veículadas do

a-
. candidato a candidato' a

'gricultoras -organiza�,·Se ,e'II" JS '������o��:ueP�D�;;l:
eliminar essa discrimi�- Diplomata, ano, 86,

.

foi demals crítícas, o verea-

ção -e adquirir os direi - alienado aoaixo .do' va� dor as jgnorou;
tos hoje r�ervados sc.

' c..

mente aos homens. Arie' &, 'Cullura

ENCONTRO DE ESCo
.'

liAs EVANGtlUCAS
,

"

, , ,

Buscando uma nova

proposta pedagógica' pa
ra a eficácia do ensrno .

de estudos sodíaís
.

nas
$sco-las Evangélicas, o

Centro Educacional E;-
...(angélico está sediando
(días 27----e 28'0 ,5.9, En-

.xontro de Professeres de
)glftudos Sociais das Es
cQlas Evangélicas. Par

ticipam. do Encontro
fl'.nra pröíessores dos
Estados do Rio Gsande .

do Sul, Paraná e Santa

Ca�arina, . onde, alem,
q,as' palestras, texíste a

;Qportunidade para troca
€l,e experiências .e, ,prin
f.ipalmente-, o' congraça
mento ;afetivo entre os

partiCipantes.
'

O tema central está
sendo desenvolvido pelo
ijrofessor e escritor _

Rú-
bin' Cleon

.

dos Santos .

,

,

Aql!üno, .do Rio de Ja-'
Jl'eiw, , ex-prof�ssor' da
ll'piversi'dade Gama ' Fi-
,lho ,e PUC.

'

A mulher agricultora,
considerada o esteio for
te da propríedade, pelas

\ múltiplas _atividades que
desenvolve na lavoura e

no lar, está sê organlzem Neste sentido, nos días
do em Jaraguá do Sul, 14 e 15 de junho, em

através do sindicato da . Joínville, um grupo" de

'.categolia econömíce, pa; agricultores de Jaraguä
ra a busca ele' beneíícíos do Sul participa do EW
que hoje a legísleção contro �icrorfegionar
ihes nega: o direito, a Norte Catarlnense, onde

aposentadoria, ao auxílio a questão será debatida.

doença e auxilio em a- A nível de organização,'
cidentes de trabalho .. O sindical, Prífzke Informou '

Sindicato dos TiJiabalha- que o' segmento femini

dores Rurais de Jaraguá no estará representado
do Sul, segundo o presí: na próxima diretoria,
dente Hilberto Fritzke, - pois acredita que· desta

apóia a organização das � forma o movimento ve

mulheres íque d�sej�m nha a se fortalecer.

. Exitoso·Encontra' �de Subcontrata'ção
procura de serviçös e

'produtos industriaiS',' o

que oportunizou 'a ,rea

lização de bons negóCios,
princJpalmente subcon

tratação de serviços, a

lém da compra �
,

venda
de pTodutos, tais como

peças e cómponentes.

o 10.9 Encontro de

Subcontratação Industri
al dê Santa Catarina, re

alizado em' Jaraguá do

,'Sul, no Aropecuário, RaS

dias 20 e; 21 de maio,
reuniu 60 empresq.s de
Santa Catar-Ína, Paraná.
e Rio.Grande do Sul, que
ocuparam 75 estandes /

coJ,Il produtos' e servilyos
dos raII;rOS ,metalúrgico,
mecânico, plástico e bor.

racha. A finalidade prin-
cipal dó Encontro foi

estimular' a ofer.tia da

A Bolsa de NegóCios
de Santa Catarina con

siderou exitoso o En

contro . O próximo s@rá
nos dias 12 e '13 ,de a

gosto, em Join,ville.
Barão do Rio Branco, s,.I. 4

FONE: 72.2607 '

. ::......... '

-

.�
,

jaraguá 'Ie

Faça certo
primeira

desde a

vez.,

,J_arauuá, Fabril t. D.
0.0

, _",

O Iíder do governo,
Almíro Farias, rebatendo
a denúncia, afirmou que
o laudo de avaliação; a-

.nexo ao projeto-de-l-ei
de alienação; aprovado
pelo próprio Menel em

'·28 'd.e março e 04 de a

bril, nnMa valor de' Cz$
1 milhão, mas através de
leilão públíco, o veículo
'foi vendido 'por Cz$ ....
1.11 J,. 111,00 ao advoga
do Humberto Pradí ; As

ORQUES'l'RÀ DA SCAR EM JOINVILLE
_,

A Orquestre de Câmara, da SCAR, com

1'8 .elementos, "em sua prímeíra apresenteção Ifora de Jaraguâ dó Sul, participou na manhã ,

,de sexta-feira;� dia 27, da "lã. Arte-Integração.
Cultura e Gente" do Colégio Bom Jesus, de
'Joínvlllé, onde estudam 3. SOo. alunos. Regida
pelo maestro �i�ardo Feläens, a Orquestra tem

programada apresentação em Jaraguâ, nó dia
29 de julho, riâ SER MariSo},

.

De outra: parte, o Coral. Evangélico Ja�
raguá ainda .guarda os bons momentos da eJ(
cursão a Arg��tinâ,' onde, na Província de
Missiones, apr�sentou-sé em quatl'O op0Itunida
des,

.
inclusive tIe um encontro de corais pro-,

"

movido especi�lmente . em função da visita do,
coral Im::al. Destaque também pa:r;a a acolh,idq�
oferecida pela" cõmunid�de evangélic�, onde
resid�m 430.�famí1ia� de descendência ale-

mã., .
_

CURSO DE. INTERPRi'�JTAÇÄO PIANIS'DICA.
Apôs o éoncerto réalizado na noite de

ontem, dia 27, a Escola de MÚSica da Socieda
,de Culturi;l Ar,tística de 'Jaragtiá do Sul promo
ve neste fina,l-de.sêmanél, (28 _e.,: 29'j, qm curso

de Interpretação Pianíst.ica com a grande pia
nista paranaense Leil.ab. Pa�ya, ,destinado a alu
nos e pr01essofes de piano,e

.

qlle em seu con�
.

_teúdo progra��tico ,erif�)Cará aspectos· da técni
ca pianística, -rlesenvol-Vime:p.to muscular, ten-

- são e relaxaplento; motri,cidade e independên
cia; �-planelam(:!f.tto de estudos diários: .memori
zaÇ'ão; aspectQs de apr�sentação' em, público;
repertório;. fr�seado';' sorri ,(dinâmica' de sala e

de palco). e pec;ial. .. .

.

."
,. O curso' acontece na SCAR, sala I, das 8

às 12h e dãs 14 às 18h, çom·· turma única, cons
-tituindo-se de I?àrti�ipantés �. ouvintes.

'

t.rso . Ie AUmentaÇão Natural .

Visando�coniplementa\ o tratamento es--
.

tético às sJ.las: clientés, a esteÚcistà Maria JQ
sé Mate.us trara a' Jaraguá do Sul, nos dias 4
e 5. de junho,' uma naturalista e nutriciönista
d� Curitiba, w.ra 'curso sobre Alimentà:r;:ão Na�

. tutal, . que ino$trar�. 0,8 . segredos da sª-úde e

beleza. Nã(f percâ à 'oportunidade, parti-
cipe.

Inform�-�e ,na R.ua' Rio Branco, 310
pelo, Fone ,7242301.

,.

ou
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'\

A PREFEIT.uRA: MUNICIPAL.DE, CORUPA, ..
divulgia" através do presente .��itál os lan;�a-,
mentos referentes a pavímentação .a paralelér
pípedos das Ruas 68 ADA CHILOMER e 20 ANO
BOM (parciais) de acordo coin o' Edital ele Custos,
N9 02/88 de 06 de maio de 1988, sendo que os

. controntantes "ficam' Iançados 'de
.

acordo com

a relação 'anexa, ,(I. cobranca será efetuada pára
cada propriedade a' partir de.Iô ,de Junho, de 1988.
,RUA ADA CHILOMER. M2.'- . VALOR

.

Edmundo E. �eidel . 249-;'15 ,1@9.8:3.orOQ
Clóvis A. Rabock 69,93 45.552,40
Leonardo 'Chílomer 149;79· 101:857,�W.

Leonardo Chilomer .49;95' .. 33.966;00
Edla ChÜomer ' ,�. ' 99,90

.. 67�9:;'2,OO
�Raul J; Farias 58,94 40.019,.2.0

.,

Cenrado W.' Frankowíak 78;.08 ,53.094,40.
Obilío Blume 78,.92.

.

53.665,60
Ovídio Bíanchíní 146;39 ,99.545,20 .:

Rua ANO BOM
'

-Ediil'l.1ando E. Seidel J 95,QO
Nelson Garcia 29,QO
Agnes 'H. Wedderhoff-. 208,12
José Wedçl�rhoff . 40,.00 .

Rosangela Nunes 43,.33
Iria P. Sarti 66,60

.

Lourival E. Kinder 66,60
Luiz Prestíní ) . 9,99
Hegíldo Marquardt so.oo .

Rufino Weiller 79,92
Ana Roberti 33,30
Waldemiro Twardowski 13132
Lourdes Koroll 33,30
.Arnaldo Holler :.' : 59,94
Paulo, Hauffe .' .59,94
Euclides .Grem.n t3,32
Imane Hauffe 66,60
Bruno Hauffe 133,20
Osmar Waldir Kohls .

83,25 c'

Paulo Müller - 59,54
Hary Kohls '

.. ,.,' 56,61::

· Egón Weidner
. .

58,27
. Brune Herrmann, Alberto":
·

l'Jãrquardt e Alínga . G .

Albertina : \
.' .45,'Ü0

Haroldo .Rathunde
.

; 1:3,32
. Victor Schütze , '. 94,24
Gilmar Siqueira 66,60
.Ivo Weidner 69r�J'

.

Albano .Melchert 61,93
Rodolfo Fodi 93,24 .

Antonio Carlos Fodi 78,25 .'

Maria Holler 94;24
Waldemár Schulz 80,91
João Vocente ' ...57;99
Gílmar � Lentícía SiqueJra: 78,25'
Harry . Borchardt ' '108[22

, Henrique' L. . Bransburger 64,93
Kurt .Bransburger " -266,40
Edmundo Roseher . 66,66

. i»: ,- Laudelino .ldenestrina , 166,50
,S. ·E. R. Ano Bom 127,20'
Waldemar SchuÍz 24,30
Ovídio Bianchini 103,89
Renate Hisi, Renaldo w-a
derhof!' Rita Wedderhoff e ,:

Renato 'Veddethoff 83,25 56.610,00 't
· Bernardo FaQhilllÍ , 86;58· 58.874,;40:
Sigmud Reich 103,23 70.196,:4.0'
hene 0, Chilomer 1'09,89 74.725.20
Rénaldo Weddérhoff '49',95 33.966,00
Valdir Catoni ::''9,96 27.172.80
Vàldemiro Minatti 49,95' 33.966,00
Afonso Gumbowskt 66,60 45.288;00
Raulino Delnarchi 69,93. 47.552,40
Ricardo Hauffé '

166,50 113.220,00 '

;

Lp-o J. Wedderhoff 166,50 113.220,00
Raulino Demarchi 49,95 33.966,00
Pedro' Bianchint 49.95./ 3::".966,00'

; -." ,- .". -,.. . ,'�, ,,; ".... ' '" � . �- �(�lJ,tl�AA1ª",�P�!!;lä.".01)' �

.

,. EDITÁ!. DE CUSTOS ,N.9 '.002/88.'
,

- ,ALBANO .MEL�HERr, Prefeito �uniéipal da Corupá, divul-
.

ga pelo' presente Edital os custos relativos às obras de pavimentação
a paralelepípedos das Ruas N.9 68 ADA CHILOMER, Ni? 20,- ANO
BOM, sendo esta última parcial. ,e esclarece qUe os valores ab�ixo ,

específícados .constítuem .tríbutos .estabelecídos pelo .código tríbutárío
. Municipal (hei '·25$/1::") -e. Lei Municipal ,358/79 de 19 de Março de
1979, que versam sobre a contríburção de .melhorías, e que altera a

Lei n.? 62 de 28.02.61, que cría '@ calçamento das Ruas da Cidade,
.e é.d,evida por todos os- propríetârtos .de írnóveís benefícíados ,por

'... :,' obras p�blic.as l' ,',
-

, . '," __,', ' :
,.

.

a), ,l\tEMORIÄl DESCRlTlYP :pp J,>R;QJETO ,:E. CUS'.I;'o . .DAS
,

OBRAS.
,As .obras compreendem .os seguintes serviços técniq9�.' e . com. ós cus".

tos abaixo�:especificados,; ,

'

ELEJ»EN'f.OS ': �. ,:QÜaoUClade . : Preço Unít, Preço Total'
-'

.1 ....... TERRAPLENAGEM
1:1 Escavação. em material

de la. categoria e trans
porte c/ dist.:� km.

2.' REFORÇO DE' SUB-LEITO
2.1 .E�tr8fção,,'�ransp()rt� e es�

pelhamento material (Sefbso}. 703m3
3. GALiElRlAS
3. 1 Escava9,ão de Valas
3.2 Reaterro . e compactação

de valas
.. -,

1.(:'�2�50IIi3
3. 3 Assentamento .de .Tubos '

3.3.1. de diâmetro 0,30
3.3.2. de diâmetro 914Ö/'
3 . �' .3. de diâmetro, 0,60

.

3.4 Caíxas.. Coletoras cl
Iomecímento de mate-

:t-
. __ .1\

I.207m3 60,00 72.420,00

,
'

, 8000�" 56.240,00

':1.:731;20m3 50,00

80,00 10�.000�00

100,00
120,00
160,00

11.200,OQ
129.120,00
.34.880,00

112,Unid.
'

,�.07ß Unld..
'. 218 .Uníd. .

riais e .execução
3.4 ..1. '40 Tipo .CA-l, ,

3 . 4,_ 2. do Tipo -,GA13� , ...

, �
. ::;.5 Grelha p/ Caixa

. Coletora
'

,

4.. PAVIMEN'l\AÇÃO ....

4. 1 Regularização. e compao+. , '

tacão do sub-leito lL15.3m2
4,2 Transporte -e forneci- .. ,

mento
/

da -areíe 2.938,20m3. ' 350,00
4.:Y Assentq.mento do Meio-Fio, " 2.220,OOm 55,00
4.4 Espalhamento da Areia. e i

I

assentamento da Pedra 10.993,OOm2'
5 - AQUISIÇ,Ã.O DE Mf\TER;�IS

'

. '5. 1 MeiO-fio
'

2.220,OÖm
'5.2 Peraleleplpeéos 447.720 unido
5.3 Tubos "

5_.3.1 de diâmetro 0,::'0 "112 unido 270,00 .30.240,00
5.3.2 de diâmetro 0,40 1.0't6'unid. 370,00 .398.12.0.00
5.3.3 de diâmetro Ó;60 :li8 unido 850,00 , 185.300,00
TOT A L- . ,,, ..'" .. ::: ......• '.: "".".". .. .. ... Cz$ 7.464:494,00
6. cusro TIJTAL: Cz$ 7.464.494,00' (Sete milhões, quatrocentos', e

'sessenta '''e quatro mfl, quatrocentos e noventa e quatro .eruzados)
6.'1 - Area a pavimentar igua'l a 10;99::i'JOOm2 (Dez mil Novecentos .

'é Noventa" e três metros
'

quadrados) .

DElLIMITAÇÃO DO TREÇHO ·BENEFICIADO.
'E beneíícíada a 'Rua n.? -68 ADA CHILOMER, iniciando ime�
díetamente após o término da ponte sobre o Rio H�mbo-ldt,.l
estendendo-se até o seu, final no entroncamento com: a Rua'
Ano BQm,' e seg.�.Úndo por. esta Rua a de :N.S> 20, até atingir
'a propriedade de n.? 1.153 do Sr .,' "Laudelíno Menestrina, em

44,00 metros. e a propriedade ae n9• 1.153- do Sr. Waldemar
Schulz, em 7,30m.
CONTRÍBUIÇÄO DE MELHORIA.

.

A c�ntribúi!ção, 'd� ,m�lhotia será' -cobrada ,por' pFopriedade,'
levando-se em conta .a' testada' dös mesmos;.'

FORMULA:' 1estada· do .lote multiplicada por 1(3 da largura
do leLto da Rua" multip)icado pelo custo do metro quadra-
do, igual ao çusto totàl.

'

..

,..,.

O récoJhiménto 40 tributo sera diretamen(e ao Tesouro Mu

nic::ipaJ. ;

� .: "i:;

4'F-Vnid. 6.500,00'
Q6 Unido "7.�70,OO

305.500,00
4j.620,00

260,00'-5J:.Unid.. _ 13.780,00

. 12,00 141.036,00

'.1 .028.370,00

-,
122.100,00-

88,00 967.384,00

130,00-
8,00

288.600,00
3.5ß.1.76Q,OO

6.2

, ,

6.3

PREFEITURA 'MUN�CIPAL: DE ·C:01Ú.-r�A, 06 de; f4aio ae 1988.
J

-.
-

•

• r � -

ALBANO MELCHERT
PREFEI�b, '�(jNIÇIPAL,

- .

.. .... :: �: -'. .

, \"

1

,

132.600�00
19.720,00
141.5:21 ,'60
27.200,00
29.4t?4,40
45.288,OQ

.

·45:288,00
6.793,20

20AOO,OO
54. ::"45 ;6,0
22.644,00
9.057,,60

.22.644,00
40.759,20
40.759,20
9.057,60

. '45.288,00
90.576,00
56.610,00
40.487;20
38.494,80

,
_;: 39.623,60

\

30.600',00
9;057;60 ' I

64.083,;20
·45:288,00

•. 47'.552,40
·42.112;40
,63.403,20
53.210,00
·64.083;20
55.018,80
39.433,20

• .53;210,00
13.589,60
44.152,40
ißLl52;00
45.288,00.

,

•.113.220,00
.86.496,00

-. 16524::90
, 7Q�645,2p "
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--o .

Qiunta.fe.ira dessas subo' escoiat prá' veréador e- vkê"pr��.

DR. MA,RCO{':F� stJsTI� '.: > _" ao i Q, andar 90 ..,EA'J.M�_ne� _
...:..,:_ Fr�qüent�i a: �t?co- íeíto,

goUi,. Fl�i Mal'eeMi e ;:PX::�7 la Luiz Delfine, com as - - E o esportêf
,curo pelo .,Bi:r;�er.,· �a . proí. Carmem Rocha, E-, -'-:....,.,-. Recordo com sau·

.

'; .Imobíhérta ..
' onde traba-

.

ní Mund; Arigela Branco, dades as andanças pelo'
.lha; 'IE�quant.e:, JaJo ,com o diretor Abelardo Vian- bolão: Partlcípei dos Jo·
dona 'I'hexezita" que ltml� na e Anésía Crespo, es- gos' Abertos é -tive ótr'

. br.a .@ , 'uLQ.fering.o�� ..apa� ta que maís gostei,' uma" ma ,. eléssífícação.« No
C d· o ue senhera {á mäís velha Rio sou ßotafogo.; . .em São., rece o.. ,q,rt .e.: : 19< �q.. J'

.. - .'
..

'

" ,.. ,. -
.... '. . estou em.sue-perseguíeêc: 'mas- ;mu!t-Q-:c��tente Paulo;, Corintaiano: .110."ES1.'ADO DE· SANTA ÇATlÂR��

.,

...
'

..... ...,_ �. Em .mínha. .perse- - -

.

Como se ..

'

vArou '�l)l{, flcoxa biäncán' 'e 'noP.,RtEF�IJ1URA. MUNICIPM, D� J�AGUA.po.: �.'
(. -

? Até. Sr '2 G:reio na vida!
. .,

RS sou Grêmio. Em SC
SUL :', .' .. '. é;. ;; .. , .:", .. ;.Je'" , .:���ç�� ,u� °p�r�:ê·g�içiQ _.:...:. Em 1946;" �os,.14 torço' pelor ,BluOml�na,!," L!E I, � c.. 1.17l/88, .v:

.
"

"'
.. _. :.r= de bbtii>caräter, ,.qu� ,de "anos fui aprendiz, na Rá- 'porque: sou ãdo impr'

, .... Concede contribuição .ªs: ��c:plas,: �':l��... ; !':: ma;U-.lénno .muit()S,calgnns die Funke, em, Blumeaau, ce,
.' que ainda" vai ehe-

-cípaís de'· I Gfau ,_ Vila J;;alaq � Ja�a , '. ··l't· ..

<,
i . até . agora' na 1. de Setembro, du- gar lá .. '.','

,
'.' "

;,. '.' ',. ídê ';';
. ... . po 1 ICOSt qu.e· ". .

".
'

=: . ;..
'. guá 99 ...,.... Seara, e d�

.. o�tras provi �Il::. lião consegaíram os- seus ranta 'ano e mei9. 'Meu _..,.... O que aconteceu
.. cíes .. ·

.'
'

-Ó, .;;..;
••... .: óbjeti--v-os'de�me envolver; 'pai tinha que p�gar 150 com a fam1l1a em 1�39?.'.. '. O PREFEITO- MQNIC�P�L:.; DE JAR,A

.;: Digo' que é uma entrev.i�.- cruzeíros pel() aprendtza- ._:_ .: A conselho dos mê-GUA .00 SUL, no, .. \,lS,O dÇls atríbuíçêes que lhe 'ta,
.

das muitas que ,J�' do, Depois . trabalhei 6 dícos CarVal!1o e Kroe-/53.0' çoníendas, ,

.

.

...
'... , ..

. ','
.

. 'fiz. 'Ele .rne convidá para. meses de graça ,e só
.

a- hne .meu pai deveria re-
/

,

'
-
FAZ Sft...BER atodos Os b�l;ll�antes d�st:. . sentar; , p9�.,ganhei Ci!!? .. :lODO,()().e tomar. à.Aleman'ha,�ra .

.

Mumcípío que. a Cêmara de. Vej;�",ores ..apro ". ..;_. :_. você tem.. )�ols GQ� lá -fiqu_êi 6 anos. epOls 'meih�rã�'à saÚde.'''Pápá('. VOl!l....� ele .sançiona a
. segumte Lel! ., /.' rações t / " " .'

"

" ;, ttabalhei na --Casa Uber- vendeu. em .flres. Getúlio'.': .' Art. 19 .,__' Fica o' Çhef� (io: �xe.C'!l.t1y� ',,-,- '-'-Tenho o apeliâo ..� lândia la mesmo em Bha: a padaria, mercearia é oMuniCipal aut()rizado a abrir .um· ç:redlto sURle. "Ddi.s Cotações:'.' _ . U�: meriau, como radiotéc- salão de baile' e embarca-mentar cOI1cedendo',contribuição ·no, val<?! de.
que batê' ,.no .' peito,'·�.' nico. ä1é"�1ty>�: P�r.�on- ."'tnios"'eID, FloFianópolis noC� 15.000,00 (9uin� mil cI"!zados)

.

:par� �: 'outtd lia . testa. DeJ?OiIs; selho medleo Illud:l.de "Cap. Norte" até Recife,'Escola Municipal �� I Grau Vlla Lalau, C�$ .. : te 'cO-iito porque! �. .!l ,: profi���p.p.;a�a: w�cpn�l��,d�,onde,; ch�g�:IEps. 9 'di�s10.000,00 (Dez �il c�zado�)' p�ra a �scola -Mu ..:.. __ :e .verdade que' vf!l�," -de �)ltomoY�S,..<na_,Re�r ,depois.. LáJ-omo� impedi-nicipal de I Grau Jaragua 99 e 9z$ 5.�?,OO cê élouco por pescarla'l filca .:�ep.ex\" �t,�' .. 19�L'
.

dOs, de. v1aiar em virtude(Cinco mil �ruZados) Rara a' ��col,,: Mumclpa� _:_ - GostO, demais! Que "

Não
.. ;;)áy�:/ J�t�gr.�iXlact;?:,- dQ :e�t�d,o.� ��� gÜérra nade.I Grau Seara;· �i� d,�pesa..co-�re!a por. c�:mt� ,> ó"'dÍgätii o' Silvino: o p�ra '.Vlf, � ..Í�ra,�ga �äs Europ#.· :"M�r&mcis". no

_,

9-0 pioRrama: e verBã 'atialxo dlsCmnmad?s, c?ns, "MacutO'''',: o; faL· VICtql' ,08 cam,in.li�es'· 'po; MaJC . hotet,
'.

ag:UârdaI1dd' ".pórtantes <;lo Orçam,ento '\dgente, a saber. , .

Gaulke,' O Hilário Barato Wilhelril . "

.

eIigp�'ç�vam .. löngos :5., meses.e 0- em,�06Úl ,,_ DIVISÃO D� EPUCAÇI.'
.

.... to; Maúro SchQeider, . de • IIlU�to e precls�V�'de :�'Il1/ b'ar,qu�'acilj)quilãO"sàindó.O�Ol, •. Q�21à82 ,. 03�. '.-': Ç()!lt�ibUi'ção a �s��: càI1içO .e de;'red�r. n,o -.Ita� , ajustador de mot�r.· Vim, Eu é ÍI1eu irmão'passamo� I
'" : ciaçãov.de ���s,; :. P�ofessorys �a.s'" pocu, Pirà·i·e ItaJa),. P�: ganhando. o dobro qUe a viver . na chácara do

'.

.' c;olas )\{���l���S�. '. .':.' ". .

guei robalo, sem m/entl ganhava em :àl}lmena�;. CÔilsu,lJ' daAIEllnanha" 'de601' .. 14 .:_ 3�,t"'3-,;�;l; =
��pntrrbUlço�s,.correntes·· . 'ra, dêste tamanho,' o! FiqlJ.ei até'· 1965_, parte J-a 'gome E;ifIel., P' jeito foiCz$ :>O.Ooo;Olr ," .. -:�-:. ��"��." "

. _. - Por falar em 'cora:- dii!dfcando ào C. A. Bae- . 'voltar' pero navio cos�ei-
.
.'

.

Art. z;J \:-,1:s-ta tei'. �ntiará em. vig�r :?a , çoes,'que sinal é esse· p�ndi, oride fiq�i de 63 ro "Çarl Hoepcke", quedata Qe. sua publicação, re�ogadas a� dlspOSlÇges na 'testa?" qté 14. Montei pad'aria/ levou 18 dias .p�ra nos'ein contrário. ." :'� .'
....

. ",
..'..

.

:..:_ -- Aos 5. anos; em � confeitaria na rua Seme deseQlbarcar' em Boria-
.

..... J!iragl,j,(,<io, Su�" 04 de. maio de 1988.
. Pr�s. GetúIio, levei �m �attar .. Em '15

. comprei n6poHs, onde voltamos._ .

�.Y'�--ç, YASEL . tordilho pra· bebel: Il,O no,
<
a�Lanchonete e Confeita'" a esperar por outros 6

, �refe1to--' i\lurtlc1pal situado.. nos f\indps ;.;,31a.. ria Q'Delicia, na Mal. meses.
-

Retornamos, en-IVO KONELL
casa.. Um a�.igo :p,ediu: depois. conhecidà' como t.ão, para BI\lIDenáu, on-

'. Secretárto de Administração .
e Flnan'ças

:pra mcmtaL o .",cav:�l:? � "1'e:xàs Rar"; Em 7-1 .me" de. meus pais recome--;___:.:.=.::.:....:._.,.._..:_-.:::::.:.._.-----;_..;,,--;;;�;--"::::_m�i('\"4M01':t manso,. Ele mon�ou mas ,; �udei pra' VUa LenÚ: �aram tudo 'pela estacaRo'"d''olfo 'Kru-ger '. , 53,28 36.230,
d

'

.

.'

46,62'. 01 60 "
.
o danàdo não. saia '.' ,f!: onde ainda moro, aten-Roianp. Behling··. .... 31.1",.. ,

.

d dF k
.

k
...

'10'789: ." 13'.3·65,2.0. :; ÚUgar.. Bªt.i,' ;:- ,corn.,:. a .. va.W,' -<len o. encomen as parraNorbertO'· ran OWla' ',.- ...,..

52A ..','.....e.',el_e retn
.. b.Ul!l, ,co.m.. u"m .. féstas de casamento" ItIngomar Stammerjohann 26,64 18;tl- '4'vO:' cOiée. Lev���m-me pro.. gf'e.ssei na Prefeitura emTu ld I H llmann 53 28 :>6.230,

"
"

8r
.

. L .
sne a . .

e I

'0"320 Hospital, defronte de ca�.&;! 19 e de la f!.a 1 ,em .:l,
_/

. 'Max Miilmitz 88'1.24 60;0 .

,

b Ih h- R'
.

Esquadrias Klug., � .

.

. ,88,24., 60;.003;20 .. ,� �e���� J!rri1���rm!a�:� ;���:ri�iiaa .t��M�n��b�i dio�N��� �:��s::nti��Matga M. Morbius; Tusnelda
/ "'''' '.e< ."". ta;' Com� n3ö

.

tem mais; até �öJe-. ,
..

' ,� ,> \

r

-, tia o· faleci:me�to :de: Do-IROHlfelHlme'·la1mnna··nnJr,·�Eg!ér�. HFUe'�lhms�nn, ., i.'. ",p, '.
osso, � pess�a pode ob� ,j "1 ;�. Te"r t�t.igl�� 1,:.

_

'lores Itner, esp�sà � d"eU II

serVa! ,as mmhas pulEa í -.,..;, Sgu eYang��'rco:lu" eurt," o mesmo riOin�i a'Mári'o' Morbius, Haroldo Fuchs;'.
:ções. EiltenJ.1"eu, agora? t�l'a�;",' ,�. '.'

'. c. •
-

idade ,f)- o' nome do' ma-. Ilona E. HeUman�, Ema S., Hell�· [
, :.

96 40 - - Teu 'nome cómp'lelo - '_:. Quando' casou r rido. Mas a pton).Íncia do.

mann 103;23. .. 70.1. .

.' '; e lugar de. úãsdnüm�o?
.

�
-

-. C���i �� .. Bhlrne.nau locutor' foi 1;30 infelizAfonso Mahnke� 11-6,,)$, ',�,:'. 79.254,00 �
..

� _ Chamô�me Curt com' 'Dolores Ev'angehsta, Elue: <dêu'. pra entenderConrado Ritter ' 19;92'.' ,,54;345;6(}:,·
Birkner, .fílho d� Actölfo. $ 1954' e com ela' tíve Birkner:- Familiares e

. 'RUbens Hafferniann 136,53 '92.840,40
'e Guifnerm-inia Jordan,. d:Carlos, César e :a Carin; amigos de Slumenau,,Hary Rusch· 11:';',16 111.748,80
nascf 'aos 30.01.32, no· -todos casados. Tenho 5 vestiram as roupas. deGregório Dias c" ,�: ·6.3,'�1i, 4�·P7;3i60
Mun. ·d.e JOi.nville, hoje� Iifi!tOS..· .'; '. ". ".

;.. ltitoe corri' florés embar-'Ivo Erdlnaiúl 103,27 v.. :10;19Q,40',". K.i.[as�ara:nduba, '. no Jacú-.i . -tr � E- a politica- ?L ca-rarn: para Jaragüá à-Harry Borcharéü 1-33,20·
.

90S76,00
'A'ss'u;, de .... mãe brasl.'le:ra ',' ...;...

... :, � A.h,' ,"s_�.Ó" .Eu.g.ênio,' tá 'a: antiga sede do Bae.-29,91 20;n�!60:
M

Wilson Friedrich
e pai' aleplão; desembar- 1 �stá. no' sapgue, Ex�UDN p�ndi, na:' rua Seme at-Wa1dn Wach�rage.· 49,95 33'.966,00 l'
cado em Santos, em! e J?DS, A .politica Q_e' ho- tear.

'.

Qual não· foi a sur-Egon Weidner' ,49,95 )3,966,QO.: i·.

1918.,' depois da 1a.:, j� � muito parecida com presa deles, encontrarem.Anna Weidner'
'1 4995,'··.33.966.00

','Guerra Mundial, da quali. � época' de r958,a 64. 'Já a: Dolores na va:randa,liugo .

Weidner ;
'- 76:59 52.081-,20,. participou como soldado,' f�r convidado para s�r estreando um vestido,!,.audelino Menestrina. ,,'>, 146,52.;>· 99.633,60.

'no "front." russo, tendo: �eread()r, :rt;las acho.,q�� .novo" q'!e cJ.e nada sa-Willy Gorisch· .

-
Ji23121', � 83.7-82,SQ"

,recebido 'a Cruz/de Hon-:
. óUtros tem ".JnáfS mereci": 'bia; ':A 'tristeza' se con-

..

'

PREFEITURA � MUNICIPAL DE CORUPÁ,
ra_. Ma�ã�, �goi:a em!

.

mento-., O. e��rcício' "ver,�.�u e,m grata alegria'06 de maio de 1988; .
- 01-01-88, completa 88i de veréador' deveml se)'

.

e !Ol c6memorado, cO'roALBANO MELCHERT,·:.:� ànos. ,� qle honra Como ailtig�
-

�If�os -abraços e' Um'PREFEiTO MUNICIPAL Onde f�eq�entou a �ent.�L",��:1_t,yºtei. nO.",�r.:,_�:jJ{êto�o< café;,:

,.;
'. U;gêIÍ�ias .: consultes �,6rt()pediá J�!an..

til e adu1to.· Membro titular da Soe, Bràsíleí,
ra de .Ortopedia -e, Traumat()loç�â". '

.

Av. Marechel Deodoro 1.572· _ Fone tL22�8,

zero com o.s recursos que
haviam sobrado..
..,...

. � O que aCdnteceu
certa vez coin a Dolores?

.-.,'
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,r

lataali·4o Sut�,-SeDW.Ia, Ele 24',cí� 1\Wq. Oª·:l�o. ,�,J!J!- ç,� �,_ 'I!J :()-
-)

-';'" , '!�:;� " �,i<,\_,:< ,;- ,',

7

,_'\;�� :- :o;fr*\ ;

II
.. ..

CRC-SC loti "nC? 0015 .�' ."

. '

,

-. BsCl1taa, fileall • cODtjbell". 1

cl�·Reo�."
"

llaposto
'"

�

_' R....tro de MlcrO-Emprela �. r»,

CQJúlra a eficiência de DOIIOI lerviçol.
Rua krlo do Rio Branco, 168 - F._ône: 12-0695

,

. ESCRITOIUO JUmlCO

José. Alberto Barbâsa· '-,

"';

Ilexa·ndre Oellauiuslioa Barbosa.,-
:ADVOG�DOS

Rua João Marcatto, nr- 13 _ 20 andar. Sala 204,
, ' Fone 72.1869 .: Jaraguá 'co Sul '

. '

\

S I
· "

. .. 8'1 n-,·._,
•

'

..
I

FÂBRlCA DE ART.J!FÀTOS DE CIMENTO
,-

Tubos, fossu sépticas, caixas de' gorduraS; 'Càl·
xas de aternunento, calha& palanques de varal

reto, palanques, de varal tlpó j'T'j, palaDCJUéif de
,

'cerca, palanqúes earves 'par_' alBIDbrados� 'tubos
,

para poço de diAmetros' 80 e '100, mel•.para lu-
chonetes, tanques dö laveir roupas, tuboS drenos, .

anéis para Jardlm, blOcos para ,mur()8 e .outros�.
"

Verifique a, qualldadé de ilossos prooutos.

Rua ,Wàlter Marquardt na 706 - F�ne 12-1315
(residencial) . Jaraguá do Sul.

-

E·DITAL
\

AUREA MULLER: GRUBBA. Tabeliâ e Ofic@l de
Títulos da Comarca de Jaràguá do Sul. Estado de
Santa Catarina.' na forma da Lei. etc·

Faz saber a todosquimto este' edital vire-Pl
que se achôIll ne.ste Cartório par;l Ín otes1o os

t1tulo� 'cQntra:
'

éALÇS. LITORAL EDINALDO S. SILVA �Rt.á
'Domingos dia Nova,' 98 _ NESTA - FRAN
CISCO, DE SOUZA O SOUZA _ Rua JoinVtlle,
s/n...:. NESTA - LENIRA PA)lGRATZ � Rua
Walter Ma..quardt, 2021 _ NlESTA �'ltI!ERCE
ARIA JOSEMIL LTi>A - Rua �opoldo: .Jen-',
sen, 15 - NESTA - OLMIRO NATALINO
eHAVES - Rua .Jorge, Stulzer, 80 � NES'I1A
- VALDIR KOPSeH - Estrada Pedras Bran
cas - NESTA, -;-

E. como os ditos devedores não foram
_

en

,coNtrados ou se reCusaram a aceitar 'a devídà
'

int�mação,. faz por int��édio do pJ�sente êdiÚl)
,

"

para que os mesmos cOIl)pareçam neste Cartório
_

na Rua Artur Muller, ,78,no prazo da LeI. a flm,
de liquidar 0. seu <;iébijo, ßU então cUir ra?:ãQ por
que nio o iaz, ,sob a peDi! de- serE'!m os referid<;>s'

.

pxotestados _na: lOl:roa. da, tei, etc., ;, " • .

t; �, _,�, . ..- .. , !.' '-I

!
I'
i

I ( AUREA MüL '

Protesto de'
.

(PercUnud., Pllke) ,

'

,

t 'ExcelenUsslmo senhor: doutor O. ali e" poUciais 'ródando, às vezes'até
rival' Veglnl, DIg·nissimo- Presidente parades para observar o fhixo do,
da CAma�a de Vereadores de Jaraguá tränsíto, mas nada de multas.,ou bron
do Sul, e ExcelenUsslmos senhoreS dou, cas com os motoristas "faltosos". Se
tores Vereadores de JaragUá do Sul -não vale, porqUe continua lá, confun,
(145 mil mensais), que mallhes per. dlndo os motoristas de fora?

Kunte: . quando é que .vossas IFJxcélên-
clas .. vio se dignar votar' umas tantas _cLo_o_o_O':O_
leis do máximo Interesse do Munlc1pio, Um cidadão, não gõstoü de; certa'
de Jaraguá do SUU. ° Código de Pos- farmácia da cíty, 'l'eve .de ir-lá, três

turas, por exemplo? Vossas Ex_celên- vezes no mesmo' dia esa. busca de : re'"
cias�sablam que são os representantes médios, 'para- pessoa da família e ..nas
do povo, desta _ cidade, no legislativot.. três vezes entrou bem p.or causa da

,

Sabiam, que, como tals, têm acima de -alegada :falta' de troce.c.Resultado: a

tudo principalmente,' ..
das futd� e - pesar dos 'remédíös. já.: custarem os

,fofocas Infantis, o dever de zelar pe", olhos da cara," teve de. deixar no caí-
'

los interesses desse povo, dotando o xs maís alguns cruzados, .. porque a

MunÍciplo de leis, à altura de sua' mocinha não tínha-rníúdo para dar

pujanç� e '·progressot. Sabiam Vos, de troco. Podé isso? Para nós é. simples.
sas Excelências que em novembro ha- mente preguiça, pois em ....

' qualquer •
verá eleições muni�lpalst.

' :Pots 6 •• � • banco da .cídade de:ve haver quilos e

Dal ,a' gente, daqui "pratrentemente" 'quilos de dinheiro miúdo.:'�ra'ß9 Ir lá e

vai ficai' de olho "ne vocês". Por en- trocar notes 2randes pelas' miúdas, e,

quanto falamos apenas de Excelências, todos viveriam felizes pelo 'resto da
mas daqui a pouco o caldo podé en- vida. A .não ser que, a falta, -de .troco
grossar ,e a gente dá nomes, aos bols, seja por outros -motívcs, , né? ..

�

como diz. o ditado popular O nome de .. - ',,' ,

todas as' Excelências dessa (!asa. AI-
"

_o_o:._o_o_o....;o_ ',,'

Iguma objeção, Excelências?' O, de�ütádo Már�ö' Cavalazzi, 'qiÍlz
dar ume "de patnote, At:usado por I

, _O_()_O�O_O_O_ ,"" '

'

u� CGd'leKa "CJ':11e, ele 'l� lCadvdalazzl ;_I acuo,

te '
sara e uma trregu ar a e qua: quer-Avisamos a quem in rêssar possa de também nlo ser Já: multo honesto,

gu� nos .fundos da noss� ,r�sidência': anullclo� "que ,àbrià- mio de suas hnu.esta se formando um hxeuQ e que '-

Id d'
'0_

p" 1 "t'�'·,
' '

t'
,

.
,

• -( D a es .' ar amen Ba8S 'para er suanão somos respon�aveis por - isso. O
;
vlda plibltca devaSsada, etc' e tal .0 pc.li�o é colocado na c;éllçada, ;defronte .

à casa, todas as noites. �ntão; de duas,
.

vO',ou al�um povo, acredita n�sses bra.

uma: ou a Prefeituf"a não reColhe o
vatas "pa,trtólt1càís"t. O",deputado �ó

lixo e, de madx:ugada algum salafrá. ,squeceu d�'''�xl!l(cip lJl pov� ,que ek
não tem imUDId.ap'-' parlamentare�rio se diverte carregando.o :�até a c:·
I)Orqu,e assim ""_ei. El,'';'

-

"s, tem pordovia nos fundos de nossa- casa. e o "&�..., ..

deixa 1;( ou faz esse �erviço antes Íorça" da CõnstitUlção do Estado' e da
.

' Federai. Logo, não'está'na vontade cleledo ciiminhão de lixo da PM, pa,,,s,_sar. a:tJrtr �ão delas. Para, Issô acónteéer a:
_O_O_O_O_O_O_

'

'Constlt�l(:ão t�J1. dê.' S�I: modUlcadil
,Uma Pergunta, mut dlscfeta, pro nessa, �rte. Ou DlRt.

pesSoal da Comissão Munici.pal de '; ':,
.

" :'

Trânsito: aquela placa de "�tacioná- �O..;;.O_Ö.:.O_O_O_
mmento Prolbt40" bem deíronte à A seca nô"'Sul destrui'). ·rtlais de -

Ottca Hertel' vale ou não vale? .

.

600,,{, da safra de grãos. Agora dizem
Se vale, o Ten. Kunllehn preciSa púxar que, a �afra de- grãos deste arto será
as orelhas de seus policiais, )loIs cons, ainda maior que a dp ano pa�sado. e
tanteme�te vemos- carros est,clo�dos pro povo perglllltar: Comp é mesmo?

� .
.

, II

SINl>ICATO DAS INI)(1STRlAS· DE
AUMENTAÇÄO DE JAJtAGUA DO SUL
ASSEMBLl!IA GERAL EXRAORDINARIA.

EDITAL I)E CONVOCAÇÄO
O ,Presidente da entiaade supra convida

os associados do- Sindicato: para participarelo
da Assembléia Geral Extrét:�rdinát,ia a r�aliz�r
se no dia 31 de ,maio de 1�6, às 09 horas, "na
sede social, a fim de deliberar söbre a seguin"
�

,"

Ordeml do Dia

,- Negociação do Dissídio Coletivo
impetrado pelo Sindicato 'dos Técnicos' Agrí
colas no Estado de Santa �atariria" junto, a9
Tribunal Regional do Tra'balho/SC. '

- Dele�ação de pÇ>d�res à Diretoria" _pa-
.

Ja n�gociar o citado dissídio.. '

" ,Na' falta qe: quórum para instalal;:ão da
AGE, �a horq atima me$cibfiada, a mesma se
realizará às 10 h,ofas, da mesma data e no mes-

.

wo local, cOJIl p ,q.uórmn prêVist() no� estatutos
sociais., ,"-. -- -�" ",-- "

, '..

-

Jaraguá do Su'!, 25 d� maio de '1988
RODOLFO HUFlllNUESSLER
-pre�ttl·�'hHf,.1 : '

:

;
.... �_i!"':'·.:'{�:._-, �.

I -,

',�, .

,��_.:�\
.'

,"�' ,�:�.�:,,�.:, �.:>,"-"�:.-' :�:.� -:: Zé i._.,." ;�t!J�:� eS! -, .". :..... �,��'.

Escdliri'o' COltábll"'Gârciã"

: .' �

MEDICOS ."
'

VE?J'ERINARIOS" ,', '\

,

-' 0-NUMvi • NúcÍeo de
Médiêos VeteriiláriÓs do
Valê dd ItapÓcü, .em aE·

sembléiJa reãlizadà dia
28 de 'abril, elegeu, par�
um períodO. çle dois ano?,
ii sua', nova diretoria,
que tomoli posse no diil
11 de ,maio. Na ·presidêr.
cia está Rubens Milchert,
vice Neldo ';Steckling
secretário" Belfsarib L.
,O. Lageda,

, ltesoureifo'
Fúlvio Goetten. Consc
lho Fiscal J efetivos:
Mauricio Lehiriann; Oscar
Emílio Pétl-i �. Walclemar
SChweitier; suplentes
Ronaldo "K:lit:Zke, Paulo
'Mauricio ,PefêÚa e Nor
,.berto !atcihy.:,;O rela/�ões

, ,p\lk).:rçà's é o êx.presiden��
" . I)aDl�L-AIDPessan., :'�J
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'ataedles: 'iíl '......_ clt(# d.�lo � oe Junho iJ. jQ8S'1 �e l�Jl 1\1,1 (1 < . .-.,' - ,_."" V"Q,_' ::--=� ,., �S -\N.f- _ !
e .• .. •

O�;i�I�=�Ó�:�(jâC;:-.5f,�lh'dores !'as
�

lnd�ri�--C'
-

( �lIIüfscle �=iCi"· �;) ..

Metalúrgicas Mecâbicas e do Mat�riat, Elétrlco de Jaraguá do Sul, '

.

"." .' ", ,� -

no _uso .das atri�Üiç?eS �ue Ihe ccirif.er�..
os estatutos sO,ciais e a Legis� Leltwort:" "W,lr sç�telbe� elÍl .wenig ,II! ��h, da.

, la��o VIgente" convl�a .a. seus ass?c�ados �ara se r�umrem e� Assem mit "díe ererbte 'Muttersprache nicht 1ft vérg�se'bléía Geral Extraordínária no próximo día 5 de Junho do ano em nheit geraet!"
curso em sua sede .socral à Rua: João' Planinscheck n,? 157 às 8:00
horas em prín.eíra chamada com quórum 'legal ou uma hora após em

em segunda chamada no mesmo dia e local para deliberarem sobre
a seguinte 'ordem do dia:

,

1 - Apreciação da proposta a ser enviada ao Sindicato Pa-----
tronal- que trata da recuperação da perda salarial acumulada entre

,
os meses de [aneíro à junho/Bê.

,

2 - Redução da jornada de. trabalho pãra 44 horas sema-

nais sem prejuízo no salário.
..

3 Reajuste -mensai 'com bassma inflação calculada pelo
��.

'

-'.
,

"

4: Outorga de poderes para .a Diretoria do Sindicato. ne-
gociar CO,1n o Sindicato, Patronal.

5 ---Outorgil de poderes para- a Diretoria do Sindicato pare
e'm caso de malogro das negociações deflagrai' greve, geral OU qual
quer medida cativei.
Jaraguá do Sul, 25 de maio de 1988.Luiz Carlos Busana - Presidente

lil

Recursos
A Secretaria da Educa

.ç�o, destinou
<

Cz$ 63?
p,lU para expansão e ine:
lllorià do ensino muili-
,�jpal e a Fundação Pró
M�mória/SPHAN alocou
recursos de Ci$ 300 mil,
P4ta reformas emergen
ç��is no salão Barg, em

lHo da Luz,
-

que integra
-

9 Roteiro Nacional � de'.
-

fjJ).igração., .'

-

Ilforme Paroquial-
�róqula Sio Sebastião
'HORÁRIOS DE l\-IIS�

SAS: Sábado � às 1.9h
!w Matriz, São Luiz Gon
�ga, São Judas Tadeu

.

e São Francisco. ,Domin
gq às 7, 9 e 19h na Ma
t'riz; 9h em São Judas Ta,
tl�u e às 9h�O min na

�pela SS. ''I�indade
(ffi}sta)
MENSAGEM: A prova

�. que Deus, nos ama,
l'\lão bastava que Deus
,çhamasse .Amor. Ele ti
Ma de dar prova!" disso
p�rá revelar ao homem
�'Jle1ll era. Ao .entregar
�, filho, Jesus Cristo,
Peus atinge o méxímo
�� Revelação é Amor.
QUem o aceita percebe
tsso , Quem rejeita, nega
� vida o seu sentido: e-
terno.

.

,

E celehrando hoje ,a
'Westa da Santíssima 1'rin
qáde, um sö Deus' em

t!ês pessoas, somos cha
mados para uma verda-'
deíra vida de comunhão.
:Á. comunhão das três pes
'�as divinas é algo

.

de
tio.. profundo que elas <,

fio. um sõ Deus. Algo
<

ftmelhante devia econ-

,��r conosco: devíamos
<
tio unidos pelo amor .

- solidariedade de forma "

.. ser uma SÓ oomunída-
-

�e, a Igr�ja.

OPPU'SVíDEO·
CLUBE E LOCADORA

. LANÇAMEINTOS DA SEMANA

Coração Satânico (Suspense)
�

O. Delito Ma-tteoÍÜ\ (Drama Político) .

007 Marcado- para a Morte (Aventura)
"

Sem Medo da Morte (Policial)
Rocki IV (Aventura)
A Troca (Suspense) ,

O Documento HoIcroft (Suspense)
Em Alugum Lugar do Passado (Drama)
.Curtíndo a Vida Adoidado (Comédia)

,

Psicose III (Suspense)
Gallipoli (Drama' de Guerra) ,

'

O Homean que Veio do Sul (Comédia)
A Pantera Cor de Rosa (Comédia/Policial)
Cobra - Stallone (Policial)
O Destemido Senhor das Guerras (Avent.]

"OPPU'S" Videomania Sem Pirataria

Conheça o (>PPU'S VíDEO-CHEQUE \

----�------�------���'----------

• Passagens aéreas '

(nac.ionais e internacionais)

. \' locações de veículos -:

- Die Redaktion
- _"_

Wer wiUmir mit .seínan Backen
diese harten Nuesse knacken?
Beisst nur, dass díe Schale kracht
doch nehmt auch den Kern in acht
Welcher Kopf hat keine Nase?
Welche Stadt hat keine Strasse?
Welcher 'Laden 'hat Keine 'ruere?
Welches N�tz hat keine Schnuere?
Welcher Fluegel- hat keine Feder?,
Welche Muehle hat keine; Raedert
Welcher Mi,intel �at keinen Kragen?
Welcher Bauer hat keinen Wagen?
Welches Wasser -hat keine, Quelle?
Welcher Schneider hat keine Elle?
Welc]1er Hut hat keinen Rand?
Welcher Mann hat keine Hand?
Welcbe Nadel hat keine Oehri
Welche Muehle -hat kein Wehr?
Welches Pferd hßt kein H\:lf?
Welcher Hahn ,�at kein Ruf?
Welches Pflaster hat kein Stein?
Welcher Stern hat keinen Schefn?

.'ORIEDR GUEU.

Escritório Contábil Barni
.Ofe-l'eCemo�� serviço de contebtltdade . em

.

geral e essessorte especial às micro e peque'
.nas empreses , "

_.

Rua VenAncio ._ Sllv. Porlo; 331 .;_ Ao lado da
Comerciai Flo�

NA HONDASUBA

• . Passaqens rodoviárias
'

• Excursões aéreas e terrestres .:. ',' :'( ':

.�� JARACiUATURISMO·;,·
• H(!serva' �hotéis'

'

'. ",.. ,.
'

.'

_f.
"

.

' '-i ,

'

.

_,

�'Agencla de ,Vlagell.$:·' "

'

"', 1�'
Rua Epitáé:i�Pessoa.�-Fone72.0977-�.{04�* i �\SI'4IO,�,C\}L,

. JAAAGUÁ 00 SUL - SANTACATARINA' �
.

.';;�:f'::i'�""'.-.----' - -', ,�--,. ,._... .....: .. �.:,. ,_,' ;;;,....� .. ::-:.i---.'- ,;:.•

'

--i ._,�. i
'�'. �_

:
__ .....

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTeNCIA, TECNICA

- E BQQTIQUE HONDA-WAY.

�Úú! NEsTA, H o N D /It. DA- MENEGOT'fI
MOTOS E SAIA PILOTÀNDO A SUA MAQUINA,

Ru. Adélla: FiSclier, 239 (Rodovia DR -280),

PoDe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

,
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d�- ;����::-� i7• :'�i':':[tda:;
SERRARIA E SERVIÇOs�bE TRATOR:

Madeiras par� cónstrução e :serVíços' �de trator
com profissiEnais altemente espéciaÚzadös.:

-

.

Rua João Januário Ayroso, Tl?. .; Järâguá' Bs
querdo _ Fone 72-0�QO .':"' 'Järaguá do ·Sul'··'_ SC.

_

" � .'�.J. ,' . .f
••.

'

�� "0 " :'.� ,': _

. " ",'"
�"

E DI TAL· LANÇÁMENTO N9 16/88

A PREFEITURA MUNICIPAL, DE JAR�GUA go SUL, divulga atravé�
.

do presente Edital os lançamentos. referente a. pavímentação à paralele
pípedo da Rua 1.0...... José TheodorQ .Rib�i.�o.! de, açorda coro o Edital
de Custos N? 55L88,:de 05 de.fevereíro de .1988 e Decreto NI? 1.631/88
de 05 de fevereiro de.,�988, sendo q��,oß' conírontantés . ficam la�çados
de acordo conra relação., anexa. i.A éQbr.anq,c3,. .será eíetuada.: para ca

da propríedade.cüê (sete): días após ,a\:.�]{eç,ll,ç�.q, dos serviços"
;
5\. ':;.�:��:.::� .. ,

01 - Valdir AugJ;lsUnhQ'J�fikes:..... '- ...•... '123,33'm2 - Cz$ 85.776,01
02· - Haroldo;Georg . "' .. ; ... '.' .. :., . � '.�' ,,' o'.Ü ,,66 m2 ;.;_ Cz$

.

s.i09;5:;-
03,""":' Soe . Rec.rDespdrtivaVitóríe', "'-"""' .. N,� ín2 - Cz$' 8.109,53
04 - Soe. Rec. Despertíva.Vítôrta ; .... ,.. ;. ·::,8�,p.O·tn2 - Cz$ 59.117,50
05-AméliaAltinL""'�""':"""'''''''�''''·.:aa,33m2 - Cz$ 61.433,51
06 - Ivo Schulte .. : : , .......•..

- _�.'i0. m2 - Cz$ 19.960,85
07 - José A. Albano , .............•.. 61110.m2··- Cz$'- 42.495,05
08 - Orlando Safanellí " ) '. ',7 5{),10. m2 _. Cz$ ::)9�017,55
09 - Alfonso Petit; •... d •

'•.•.••• ' .. o, ••. ". l03;QO'm2 -,-. Cz$ 71.636,50
10 - Sebastião Petrí.c...'",....•,," ;:.���, .....,,�: 54,00..rn2 - Cz$ 37,557,00
11 - Haroldo Geotg .• '. ;.. , .e;· •.••••••••:.. . 4QO,OO m2 - Cz$' 278.200,00
12 - Rólandc Georg ...•. ,,, ;.; 294,33 m2 -- C.z$ 204.706;51
13 - Organízações-MohrLtda .' � ..�".

'

239.\00 ro2 - Cz$ ,166.224,50
14 Organizações ',MóhÍ'� Itda .." . . . . . .. . .. ·12,66 ro2 -:-. Cz$' 50.535,0:)'

.

... 15_-::,:, Elmo Wacholz :' -

' . .. 40,00 m2 � Cz$ �7.820,00
16 - Walderaar Borchardt ,. 1'38;33 m2 - Cz$ 96.208,51-
17 -- Luiz Dalberte Graf '. . . . . . . .. . .. 6&,66 'ro2 - Cz$ 46.3!32ß3
18,._ Maria Iria Oliveira Drews: _. ". . •. 50,00 m2 - Cz$ -34.775,00

)9 - Thomaz- Karmirski " 89,33 m2 - Cz$ ,62 ..129,01
20 - Edson Luiz'Köch' ..

�

' .......•...... _ ..... , 50,00 rn2: � Cz$ 34.7-75,00
2t'_... Thomaz Karmirskí' c•••_0. . .. ·283,33 m2 - Cz$ J9r.056�01
22 - Waldémar..Schroitz . . . . . . . . . . . ... . .•... 186,66:pl - Cz$ 1�g.822.03 '

23 - José Ribeiro- .....
"

. .l. ; .('•...'

'1'" • 620,00 m2 .,- Cz$ 431.210,00
24 - Organizações Mohr Ltda-; . " .', . . . . 59,00 m2 - Cz$ 41.034,50

-25:-:- Alida Wagenkne�ht . : �
'

;. 130,00 m2 ,-' Cz$ 90.415,00

26 - Sebastião Silva J ••• : ••• :;:- . r30,00_m2 - Cz$ 90.41500
27 -,Haroldo'Georg ._ ; : . . . . . . .. 322,6� m2 -. Cz$ . 224.410.03

28·-' Rolando Georg 11 t66 m2 - Cz$. 77.6�9,53
'

29 --'- Alcides 'Klinkowski.. . .. ........•.. 67,26 m2 - Cz$ 46.779,33

30 - Alcid�s;Klinkowski................. 67,26 m2 - Cz$ 46.779,33
31 - Rogério Phtri , : '.. 101,66m2 - Cz$ 70.704,52
32 � Isolde Zapellâ ., '\'�"" , 128,33 m2 - Cz$ 89.253.51

3:;--':"Erwino Nilz· ..•..... i.•• '�." ."�. ;"'- 121,66 m2 '- Cz$ 84.614,53
34 -,Tho.lnaz Karm,irski :.. l.•.. ' ., :. 416,66 ro2 - 'Cz$ 289.787,03
35 - BrunO tenfels .....•: : ...• ,' 208,33 m2 .,- Cz$ 144.893,51

36 - AlUno Feder -r••. :.: ••••• ";'" 400,OQ m2 -:.._ Cz$ 278.200,00
37 __: Curt Froschlidi ." .. ; ;.:::... 123,33 m2 - Cz$ 85.776,01

. 38 - Lidia MoUer ".' ..c••••• "', 116,66 tn2 - Cz$ 81.137,0�
39 - Valmor Rocha " '57,33 m2 - Cz$ :)9.873,01
40 - Isolde ZapeHa' ." .'.r :;.:.;.: '36,63 m2 _:"... Cz$ 25.476,16
41'- Orivaldo José Buzzi- '.'........• : ..

',. '&4�00 m2 - C�$ 44.512,00
42 - Jair MalichesKi' .•. - > ..e: .... ; ...;'. . .. 58, 3:)' m2 - Cz$ 40 568 51

43 - José Rodrigues da Silva 0· •••••••• • •• ·59;66 m2 - Cz$ '41.493,53

44 - Antonfo C.' dos SaDtqs é :o, . :'�
," Olisses-,Censf.' ...... ::.- oi

_

••• � .....�':>-:.. : , ,.., , .•. 59.,66 m2 _._ Cz$ 41.493.53
45'-'- Honório Pauli· .,/:.;. '.; .,,: o�

••• 119,33 m2 ___;. Cz$ 82:994,01

46:-; .Oswaldo ForliD>' ; ......•·.c. _.. 118,83 m2 .

.:_ Cz$ 82�646·26
47 - Arnoldo Diet .. : .; •...... '.: :,: ',:. 185,83 ro2 - ,Cz$ 129.244.76

Jaraguá do SuL 09 de .Inaio de 1988.

\ ,

l"
'.��

',' ..

.j..

.�.
...-; ���.,-

DURVAL VASEL.
"

Ptefel,to Munlcip�F
.

.
;,

:';.r.u-.

;ADV0'GADA:·.· .�
......_... ..' '. .: .:.. ", -.: ......'::,' :.: . �

,.

Dra.··Aririlene 'M., "B�zzi
Questões

.

de : terrá. ,:} 'acfdeiltéS ':(ie "'(ra_slto - In
, ventárlo$ - c�,branças e �dyocacla eDi::�al.
Rua ·(�in�id�ji��.,: ati . �ú�<�f, -:_ �d�. ?7}!� 1

.e .

T

·��IíS�I.Af i �.DX.�. ��;���.L�,�i1flo;'y;�.. !.!!'.!;!:..���-":�--= ... FONE:f047I)72.o1í1·.' ..... < •

Persianas bor�oDtàls e verticais, : "

,

. box p�ia .banheiros,·· ". ."�. ,) ,

divisões, 'toldos, P9itaS; sanfoi.âd�', 'eàquadtlits
'. e çercas em altl$1nla;;"
Consulte-nosl Fone r 72-0995 -

. ,�

."-_ .Ó»:

-Dr., Altevir. A. Fo.gata ';'JÚni,(.·
"

Ora; Osvalina Yaruas,Rtddguef'
;

· .. c -, :::" ..
'

." .. � .... :.

A DY O'G A DOS
. .

Rua Dßminlos da 'Nova l>02··..;:;"·Fone--" 7-2-049& -.' "

J'araeuá do Sul-SC"
'

��
" ,:1'::':"'-·'; ..,:,,:�, <,

.:00;" .•••..•••:

ADVOGADO" I �.

"\ :.,

.... Rua João Marcatto.' n° d, 'saJa 3'ofi,
.
fone 72"�875' _ Edifício Dóiningos Ch.:o�ini

.. :'

Jà�aguá de Sul-SC.
. ,. ",' ,"

... ::'

_SAV10 MURlLo. PIAZER�,;;Í)E :��E.��DÓ: .:,;',:. '.1-
MURILLO 8ÄRR�O' DE .AZEVEDO .: ... . .

'..

, .

�. .. ,;._. . . . �.

Direito CiVIl'� Crimin.aL':'.éomercia.l
..

'

"1.':.: ..

.:.',.:...

...

Novo endereço' _ Mal. Deodoro dá FonSecá
..

�' 97._ $ala1" ::
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



[iII' 9 :l�,IJiI.J�'NI]
,

Fundação; 10 de Maio de 11}19 ':".
" - CGC 84.436.591/0001-34 -,', ,'::

Diretór: Eugenio Victor Schmõçkêl' -:
Jorn. Prof. DRT�SC n.? 729 e Dir'. Empresa
Jornalística n.? 2(). Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico -de, SC. Redator: Flávio
José Brugnago' - ORT/SC n.? 211. Repórterr.
Yvonne A. S. Gonçalves - DRT/SC- n.9 219.

Redação, Adminístraçãn _e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes _de Oliveira, n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) 720091 -,
89.256 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Contábil

"

,liA CQmelfclAI" sie Ltda:,
Assinatura para ',Jaraguá' do' Sul. Cz$ 1.10Ó,OO
Assinatura Semestral ., ,Çz$ ,700,00'
Assinatura Outrãs Cidades Cz$ 1.5oo,OQ
Número A�lso' .' , .. '.. Cz$ ,�3Ö,OO'
Numero Atrasadr, :.......... Cz$ ,40,00
Representantes 'credenciados: Pereira: de Souza
&'Cia Ltda, Tébule Veículos de 'Comunicação
S/C Ltda e Prcpal Propaganda Representações
Ltda.

, Este Jornal é, associado à ADJORI/SC e

ABRAJORI

Relojoaria AVENIDA
'As 'mais filias' sugestões para presentes,

J6ias, ,relÓgios, violÕCI, troféus,
\

,

medalhas e �gos de prataria estio OI

REWJOARIA AVENIDA

N. M�eclilJl e IUI GeC6Uo Vara".

VIAÇÃO CANARINHO LTOA,
,

Programe bem as s:uas víagens de férias e . "l
/ recreação., A 'iCanarinho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. VeMa conversar conoscO.
Av. Mal. Deodoro, 987 Pone 72-t422�

�

: Tub()8 Santa Helena Ltda.
Tubos de PCV (ele�rodutos), Tubos de Cóncr�t�.,

,Tubos; de Polietileno (mangueira preta).
C" Pábdc&� Rua- JolnvlIle, tOt6 _ Fone 12·1101

Escritório: Rua Cei. P,ocóplo Go.mes. 99
� ... , - -- � .

Pf''ile 72·0066 _, Jataguá, do Sul _ SC

Lànznaster
E HORA DE BRILHAR

Jóias, relógios, alianps f'l

presentes 'finos é 'Com a l:OVé

,t A N Z NAS T E R
Marechal Deodoro, �91 _ Jdr:3.gut do Sul.

Folo
Fotografias _ equipamentos de eine

.

foto .:.. ..10m e video.

Marechal D�odoro_302
.

FöheL·7i�0181

'/

.

��v..: _. \

_ a I!I: ;--,-,-::-. ",.. .,....' -M. 1_"II'·V .""'.•.� _ ... u�'" .

,."'li-

;,.. .

Barão de -Itapocu
__

' _'_'_ . .:..: _'-''_�-- ,

-

CONFIRA i\ HIST()RIA ...

-o, _"

,

'.'" HA 40 ANOS pre é leinbrede 'ö·Murillo. Nunca es-

Em 1948, o eampeão da �iga Má- quecído o Augustos .

É a�é o Luiz en

frense de 194" o C. A� Operârio dê trou na darsçe . 'RESUMO; MURILLO
Mafra, vrajava para Jaraguá do ,SuL, 'AUGU,�O DE .unz li SCH�ÖC
afim de enfrentar o C. A. Baepen- KiEL. Que confusão.. uff! Dão ate por

·

-dí, sendo abatido pela elevada con- �s.trit,O,�{>ira\ vejam! -Estamos (eu .dis�
tagem d� 7x4.·· O quadro jaraguaense se estemost) para dizer que esta
formava com: Silveira, ,Krause . e faltando um "iqüintö" na coluna. 0-
Mahnke;/Ballock,' Henrique e GircH" ta piada nacíonalízada, Ou será a

la;' Justino, Etti,':Alvaro, Clovis e· coluna uma "éonipÓsição". .. de "ti"
Morettí . Na fase complementar, Clo- pos"... de : "imprensa"? - Bons tem-
vís çedía seu lugar à Justino, entian",;. post _ �

do J:o�é Irra, ponta díréíta. .0 Opera" ..

.

río jogava com �iró, Babilônia e .•.'. HÁ 20 ANOS
Ma:chado; VivaÍdo, Cordeiro e Ciri- Em 1968, o .sr., Octaviano' Tissí.
neu: Bandeira, ,Celso, Ivo, Amadeu vereador eleito, por Retorcida, assu"

e Cita. No final, da partida entravam m�a, a sue cadeira, na vaga deixada
.

ainda /Ernesto em lugar de Miró e pelo vereador Orlando Bernardino da
Buch em lugar de Celsó , A partida Sitva� após prestar o compromisso
era apitada pelo .Juíz jeraguaense Jus perante a Mesa, sendo, saudado pelo,
Íiö Zacherlas Ramos, que se condu", seu colega Eugênio Victor Schanöc''
ziu com imparcialidade. Como o. ret kel, que .destacou a .personalidéda de
torno para Mafra só era possível de vereador, e pelo vereador Octacílio
trem, na manhã seguinte, o Baeperr' Pedro Ramos; Líder do. Governo Mu
di oferecia' um baile (sem. trocadilho] nícípal ,

_
:

aos visitantes, na séde social, onde .

..,.. Comemorava'se p SO<:> ano de abo,
reinou grande confraternização, ape" lição da escravatura .no Brasil. O
sar da vitória'''alvi-anil''. vereador Octacílíor P. Ramos, ocu
- A Fábrica de, Móveis e Carpíntana. pava a tríbuna da Câmara Munici
de Guilherme A. G. Gaedke & n- pal, para assinalar a assinatura da
lhos, estabelecida' à rua- MaL__". Deo" Lei n.1,I. 3.353, de 13 de maio de 18ß8,
doro fundos, com entrada ao lado do conhecida por LEI ÁUREA, pondo
Fot� Atelier Hans Loss, anunciava fim a cerca de . 300 anos de escrevi-
.a sua linha de produtos, especialmen" dão no Brasil. ':
te dormitórios modernos e simples, -, Ern Joinville, rel,liilam"se o Pref.
jogQs para salas e cozinha. Por seu Victor Bauer e o Pres , da Câmara
turno, a firma Mueller & Zahler,

.

à- João Lúcio da Costa' com . o dr. Car:
rua Elisa Stein, '250, exportava a:çú- los Krebs Jr .; na

:

visita .cancelada
car mascavo, farinha de mandtoca. pelo Mín , de Interior, acompanhado
aguardente Vigor e demals produtos do Dep, Fed , Lauro Carneiro d�
coloníaís ,

'

Os cateados IRGq. ele Loyola, ocasião
-

em que. era aborda-.Gosch Irmãos S/A., eram os maís do o assunto ida. implantação � do
· baratos.

' ,

sísteina de distaãbuícão de .água em .

..• HA 30 ANOS Jaraguá Ido. Sul;, concluídos que esta-
- Em' 1958, no mês de maio, a im" vam os 5 mil :(Iietros de cana,lização
prensa estampava uma curiosa -

no" pelo DNOS.
-

Era o. início' da
'

água
ta, que tinha o seguinte teor: "APE:" encéj.nada 'na cidade que� dependia

a-I
·

LO -'- Nós abaixo assinados, padeiros' inda- 'de élll.t'1Jréstimos . .de_ entidades
de <J1araguá do Sul, solicitamos PU" fil!ancéiras, o �que estp.va sendo tra
blicamente redução de percenta,gém tado junto coor o eficiente ..deputado
.de lucI;o por parte dos revendedores federal.

'

.

de Ilães a partiF do dia 15 do cor-

rente, a fim de evitar novo aúmento aA 15 ANOS
desse gênero- alimentício ao cbnsumt-, :Em 197:3. Zé FelÜlo; colünista da'
dor. Crendo nos seja p_tendidö essa. Folha d'Oeste, de'Chapet::ó"SC, fa�a'
solicitação em benefício do povo, um relato sobte a' influência das Ie"
fÍrmamo"nos gratos. Jaraguá' do Sul tIlas nas personalidades dp País.
5 de maio de 1958. (Ass.) Otaviano "No passado, diZ" os "jotélß:" e�a
Lombardi-Padaria' Vencedora. Arthur vam em evidência c0Ip. JK, JG e JQ.
Morrisens"Padària Cruzeiro. Vidor'Hoje são os nomes come;ados por
Viergutz-Padaria Nosso Pão, Erico "E"" s:€jl1ão vejamos: 'EJ.ílílio Médici,
Borchardt:Pildaria- Central, José Lom- Emerson Fitipaldi, Edex' Jofre e E'd"
'bardi"Padaría Jaragúá e Alvino Otto- sOn Aranles, do N�sdItl;.'ento. 'Pare
Padaria'Klug" .

'

ce que os jaragl'laenses também ade-
�� A "coluna Trique"'1;'raque qu.e apa- riraJ,11 à letra "Eil, �lançarido para' a
recia nla imprensa: "Agrada"nos' sa" Prefeitura 'Munidpa,l de Jaraguá do
ber qu� o que' apontamos (eu disse Sul, o Professor Eugênio; Strebe, eID./
nós?) nesta coluna encontra ressoM pleno exercício e 'que comlàndará o
nância. ,Discute�se o seu conteúdo � centenário 1<10. lTlos�o' inunidpio(, ein
para alguns banal demais a ser- re- 1976.
velado ao nosso 'grande, público lei-' - O Az 'de Ouro ',!estava ,de nova
tor, qUe fazem da nossa (eu

'

disse diretoria: Presidente -::- Dor�al Mar
nOssa?) exposição, a sobremesa,' aOs catto, Secrétário - Moaeyr Sens. Te
domi,ng0s'. Ern - verdade; �stão louc()s sourelj)�o ,;_� Cados. :,;Enderle ".

e
, Eugê

por descobrir "o D., Araque. Afirmam ..nio ViqOr Schmöc:kel ;.e Milton Stan-
€tue pelo estilo é ao Schmöckel. Sem- ,"ge, öradof��_,' ; '"

'. 3
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D E;C R IE T O· N.9 01188
FIXÁ O PREÇO DA PAViMENTAÇÃO A PARÀLELEPIPE-,

.' DOS' 00 TRECHO QUE ESPECIFICA. \
-

ALBANO MELCI-lERT, Prefeito Municipal de Corupé, Esta
do de Santa Catarína. no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo ítem XXIX do artigo 70.da Lei COJIlpleme?tar n.? 5 d� 26 �:
- Novembro de 197,5, e de conformidade com o díspostn na LeI MUll!

cipal n.? 358/79 de 19 de Março de 1979,
-\ DECRETA: /

Art. 1,}?} - Fica estabelecido que o preço por I?etro quadredo r�
ferente a' pavímentação a paralelepípedos dos imóveis

especificados no edital de custos n.? 002/88, será de

Cz$ 680,00 . (Seiscentos e oitenta cruzados) o metro

ouadrado.
Art. 2.<:» - Ó, preço no artigo anterior obedecerá as modalidades

de pagamento fixadas na Lei Municipal n.? 35�179. .'
Art. .3.<?) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi

cação, revogadas as disposições em . contrário..
,

.Preíeítura Municipal de Corupá, 06 de Maio de 1988.
.

ALBANO MEiLCHERT
I

. PREFEITO MUNICIPAL
.-'

1---.-..,...------'-----------�

Rotarianos: "unidos para servir, dedicados à paz"

.. � 'i:,. Estado de SaÍita Catarina '

,

PREFEI'l'URA' MUNICIPAl DE CORUPÁ

I: .

ClilDCiX 'Magazine_

II i:.
INFORMATIVO ROTARIO

O Quat�o ...Meia�,
Cinco

TUDO PARA NOIVAS

MODA -MASCULINA' _ FEMININA E INFANTIL.

-

JaragúéÍ 'do Sul _, Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Guaralilirim _ Rua 28 pe A20st9, 1.334 _ F:;n(' 73-0259

II

ENTREGA DE CAR'I�S CONSTITUTIVAS\
O Governador MarIo Sousa está ultimando os

detalhes e as datas para a entrega das Cartas
Constitutivas aos Rotary Club's de Corupá,
Massaranduba e Itajaí Porta do Vale, que já se

encontre,n em seu poder. _

NOVOS CLUBES SURGÉM
Já estão em funcionamento QS_Rotary Club's de
Pedras Grandes, de' Bíguaçu; de Tubarão Sul e

Trombudo Central.
ALBERT . SABIN PROMOVE

.

CAMPANHA
. CONI1RA POLIO
O cientista Albert Sabin, criador' da vacina
contra a poliomielite, disse no Rio de Janeiro,
onde ,acompanhou a campanha que, depois da.
criação da vacina, maís de einco milhões de casos

de pólio paralítica foram .evítedos no mundo,
principalmente nos países de clima temperado,
Ressaltou que nos países ein desenvolvi.ment()
e nos países da África e Ásia a pólio contínee
a . ocorrer em número grande, pelo menos de
.250 mil a 300'mil casos por ano. Na opínião de
Sebín. a principal causa dessas ocorrências é
a' falta de uma campanha de vacinação seme

lhante a que se iniciou sábado passado em todo
o .país, com a colaboração de grande número de

, voluntários para ajudar na vacínação. Nesta pri
meírajase serão mobilizados 450 mil voluntários,
no Brasil.

_

A nível estadual, as vacinas que a Secretaria da
Saúde utiliza na campanha dê 'combate à polío''
rnielite foram íntegralmente 'doadas' 'pelo Rotary
International. A informação é do coordenador.
'estadual da "Campanha Polio-Plus", Genovêncío
Mattos Neto, ao estranhar a omissão oficial no
patrocinio. O Rotaly transferiu ao Brasíl o equi-
valente a US$ 6 milhões em vacínas.. •

.

( -Da Comissão de Relações Públi-
cas. do Distrito 465, '. -Ano . 1987/88 )

-l-��----+
eletrodomésticos .. utilidades : móveis 7, presentes � bazar .. confecções .. som, ·

�!�,IS .. acessórios . bicicletas .. camping .. náutica .. esporte e muito mals,
;
.. 'r.f'> ;!.

-

) .

I.

II r

II
América latina éompanhia de Seguros

11-

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA .\
Dr. Rubem F.'�Flexa
Questões de Terras _ Inventários _ Separações '

__ Divórcios _ Cobranças _ Execuções _ Traba
lhistas _'Prevídenctänas _ Civeis e' Criminais.

Rua Reinoldo Rau, n.? 86, t,o Andar, Sala 6
I Edifício Mário Tavares. _ Centro
Jaraguá do Sul I

_

'. Santa-Cata-rina

Fundadâ em 1887
Ha mais de um século:
Nosso premio é sua confiança

RESIDENCIAL TOTAL

-

-

"

-

O -seguro total da sua residência.
Treze coberturas em uma SÓ apólice, garagem os riscos de incêndio,
tumultos, desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsabilí
dade civil, aluguel•. despesas com mudança, dinheiro, despesas extra
ordinárias, e aínda morte, invalidez e assistência médica causados por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte, nosso representante:

S e.a u, f os a .. Garcia
R. Exp. Gumercindo da Silva, .90, 1.9 andar _:_ sala 02 Fone: 72-1788
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, DENÚNCIA AOS'''PAIS E RESPöNsAVEIS: (D"�MENORES'. '.

'''0'8 males da sociêdCide',aluai
.,......----_._._

•

-j..'
•

•

'. '.
•

.' -

Na 'qualidade de SÓclOI
Benemérito do Clube A
tlético Baependi, após 40
anos de exercido de todos
es cargos ena Díretoriere
do Conselho Deliberativo,
'impõe-se-me o devei de

pái, sócio e· cidadão! de
,

denunciar aos pais e re's

pensáveis de menores
um' fato que 'nie Impresr
síonou

"

, pröfundamente,
. pelo que possa ocorrer
"aos jovens do' futuro do
ßrasil",

,

A diretoria do clube

maís 'representativo' do'
município, sem demérito
aos demais grandes clu
bes 'sociais: criou -entre
outros' departamentos, .

uma boate, social dentro

d\) complexo de edifica:
ÇÕéS, com :a finalidade de
reunir os filhos de sócios
em ambiente saudável,
no .. atendimento do Ia�

zer próprio dos jovens,
orientando-os no sentido
de -serem os futuros subs-·.
títutos da admínístre
cão social, esportiva, e

recreação! capaz de IÍlÇln- .

.

ter 'um patrimônío à al
tura das' ·tradi!:;ões da ter- l

-ra.

Inlelízmente. por ra·-
,

zões 'desconhecidas, o

intento falhou comple'i
temente e a presidência
entendeu

.

de suspender
até ulterior deliberação
o .funcidnamento daquele
setor, porque não tem
meios de controlar . a

ação de
.

certos jovens
que conspurcam o. àm-

'biente. com-grave rísc0",
'de transmitir aos demais,
jovens a ppÜica de con
dutas consideradas noei-
,vas aós jovens e à socie
dade, como um todo. �
Constrange-nos. falar de
assunto tão. repugnante,
·rilas o dever me impõe'
à obrig�ção de dizer as .

coisas o' mais claramente
:possível, ca..paz de faze,!
os pais ou réspo.nsáveis

.

de entenderem o
. quan

to eles e3tãö a:astados
de, seus filhos" q'iIe 'a-
'q,andonaram à, sua 'pró-'
pria sörte, debUlhando
a própria vida 'familiar,
em nome de uma soéie-

dade que,' francamente, par o, sol -com uma pe
não .é. a sociedade so- neira, infelizmente, des
nhada pela maioria dös culpem .os leitores a vee
jeraguaenses e SOClQS·. mêncía. É preciso, por
do Baependí, mesmo serr' um cobro numa' situação .

do parta de um grupa- dessas, -antes que 'todos
'menta humano .que �os- afundemos no barco da
tenta, sem sombra de existência!' desmorelízerr'
dúvida, e quem sabe, do a sociedade local pe
por isso mesmo; a mai- rante as sociedades �a
or renda lper-capita

.

do tarínenses e brasíleíra..
Sul do Brasil.' Nã0 ;te- Estamos profundamente
nho maís filhos' nesse- chocados, senhores pais!
idade parai me 'preoc4- E chegada a hora de por
par, mas lenho netos um freio nessa libertina
que daqui há pouco es" gém que não é .a tôníca
tão para entrar' nesse do povo trabalhador des
ambiente de degradação . ta cidade, dos que Sião
humana, que '. avilta a responsáveís.,e dos que.
própria existência é o como o fundador Emílio
ambiente em que atua: .Carlos . Jourden. que ao

e que acabará e jovem subir as barrancas do
.

. por se apagar para todo Itapocu disse que "esta
o sempre, ria primeira terra será de grande fu
viràda da esquina da furo para o Brasil".
vida. Está na hora; senhores
É incrível mas é a pu- pais e responsáveis,' "de
ra verdade. Jovens irres- tomar proVidências, an-

ponsáveis, depois das tes que seja tarde de-
tantas da mad;rgga-· mais . Não deixam as

da, porque o movímen: coisas correr, para : ver

to geralmerite começa o que acontece Os re

depois da, zero hora. se sultados serão funestos,
translormam. viram bi- podemos garantir sem

cho, puxam o fumo e a' "medo de erro. Muitos
cola de· sapateiro, tran- jovens, façamos justiça,
sam com as jovens .nos são vitimas do . momen

banheiros, em qualquer to- ou sãé levados' a se

canto da séde. em cima. conduzir assim no meio
dos carrangos e nos'gra- -ambíente em que 'vivem,
mados do clube, numa . Esses. jovens podem, ser

. pouca vergonha que não salvos das garras do' vi
tem limites e, se chama' cio. Existem .

recursos

dos à atenção, apontam médicos para deixar de
o dedo- Indicador ,do ":Vo- ser' o excremento da. so
cê sabe, com quem está ciedade,' o flagelo d.o sé
falando",

-

. um. pirralho cuIa,' a degradação e
'

o

que· devia ser dobrado Um como ser humano
sobre as pernas para re- .que nem tra-vestidos de

ceb,er umàs chineladas fantasma ainda' conse

no bum-bum. E n�o fi- gye assustar os vivos.
,

cam SÓ nIsso. Depois· Salvemos, em primeiro
!das tantas, .sem Jet o lugar, os jovens que são

que fazer, . atacam 'o pa- as jnocentes, vítimas�
tri:mônio do clube que que se ,desgarra'ram d0S
danificam, cujos' conser. pais e' da família, por
tos sãol' por conseguinte, culpa 4e' não se. sabe
suportados por' todos ös' por quem. S.alvemos, de-

sócios, porque' a direto:' pois, o patrimônio do '

ria não tem'" condições Clube' Atlético Baepen-
. de cobrar as' safadezas 'di que custóu múito suor

,de seus respohsávei&. e lágrima para ser eri-.
É uma màncha negra ria gido. Salvemos a' admi-

prinCipar soéiedade de nistração fie' processo •

Jaraguá, que muito� prp- aa. moralização dos cos

curam' escorider,' mas tumes dentro dos, liini

fá não' se podê' nitais 'fã- tes -do seu quadro
"

so-
,

cíal. Bem ou mal.. fiz
á minha' --parte! 1

_

O que Você, pai ou res

ponsá�ell pode fazer?

. Eugêhio Victor, S,êbinöC"
kel' ","', .; ..

söcío Benemérito, com .

,muito orgulho.

'IMTfRIMOYEIS
I.otermediária' de'
..

'Imóveis LIda.
R. JoãQ Píccolí, 104 - fone 12�2117 - Jaraguédô Sul

CONJÚNTO RESÍDENClAL' MAGUILLÚ '

,
.

....::: ÚLTIMAS 'UNIDADES, -
. Aptos. com 1 e' 2 d'ormnÓflos, todos com .

,garageIn, salão de festas, play-ground;: TOTAL-
'

MENTE FINANCIADO PELO BNH OU PQ.A
PRÓPRIA CONSTRUTORA, SituadQSi à

c

R;Ua
Procôpío" 90mes de Oliveira. v

.

�

.

IMÓVEIS A VENDA. _:_

, Apto.' Edlf. Rio Branco . Ruá Barão Rio
Branco c/ área <!e 143 .m2 maís garagem
NOVO-

.

,

J
.' : >, 1 .... 1 ! : ...h

Casa Alvenaria -- Rua Oíívío Domingos' BIug-
'

nago n.? 611, clái�à de 140,00 1]12. em terreno
de 1.000 ·m2

' ,

Casa Alvenaria � Rua Verdi Francisco Lenzi
105 - Centro e/área de 200:' m2 em terreno
de 465 in2' :

Terreno � Rua Tijucas � centro c/área de

1.462,50 m2 .

,

Terreno - Rua Joínvílle c/área de 5·111,42 m2
� cf 90 metros frente,

-

Terreno - Rua Carlos Mils - lat. 25 de lu- .

lho cl ärea de 450 Ín2
�

, ELETROLAR
, Com.ereial ,de· .Peças i' Lida.,
ASsistê-ncia técnica; em máquinas de costura"

tndustrlais e doméstlats, peças, acessõri_os e agu-
uias em get:._al.

.

I .

Ofei-�ce também aSßistência técníca autorizada
em apaf€lhos Amo, Wallta, Britânia, Black &

Decker" f"et, GE, Elétrolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer) além do mais completo estoque de Pf'"
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1-.309 '_ Fone 72-220r

Jaraguá dO, Sul·�C

o Grupo WEG proporcio.na-'· a seus colaboradores
treinamento para profissionalização e ·oportunidade
de_freqüe'ntar escolas de todos os nfveis. _Dá ensino
profissiöna1a.QsJUhos de se�s �c;>labor",dores, junto
'co'm e,nlprego:<e benetrcios sociais� "

. / ..

MENSAGEM DA

••H, :
�Iorizando
o--homem .
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>Associação ' Comercial quer 'rod'ovias trafegáveis
; A Assocêação Comer
cial e índustnel de Ja

raguá do SuL diante da

precária' situação de trá-·

fego das rodovias Coru-
"pá-São Bento e Jaraguá- .

Pomerode, vai interce

der junto ao Governo do'
Estado e DER/SC, para
que ao menos as mante':..
nha transitáveis enquan
to a pavimentação não
se efetivar. A entidade
decidiu, : 'também, ir em

comissão discutir com o
,

prefeito
-

Durval Vasel e

tirar dúvidas acerca da
localização da terceira,
ponte urbana, entre ou

tros assuntos.
A ACIJS, irá' gestíoner

outra vez para a prorro
gação do horário bancário;

JUlZO DE DIREItO DA 2ª VARA DA CO

MARCA DE JARAGUA DO SUL -
'

EDI1'AL DE LEILÃO NA' -pAL:ENCIA- DE
.

MARIi.DO 'MILKE
O DOUTOR IRINEU BIANCHI, JUIZ DEl DIREi--

.

.'10 DA �l! VARA DA COMARCA DE JARAGUA '

DO SUL, ES1'ADO DE SANTA CATARNA,
NA FORMA DA LEl, ETC •.•
FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC), o se:

guínte: • Venda em 19 Leilão: Dia 31.05.88, às ß:OO
hs, - Venda 29 Leilão: Dia 13.06.88, às 9:00 hs,
por, quem maís der e maior lance'. oferecer.

LOCAL: Edificio do Forum desta Comarça. 'FA
LENCIA 1'49 410, reqte: PERFILADOS PARANÁ
- MANF. DE AÇO LTDA.. reqdo, MARILDO
MILKE. BEM'A Sl!!R LElILOADO: UM R.AJY1ALf
TELEFONICO NO VALOR DE CZ$ . � . . . .'

11.66:)',00. Dado e passado nesta cidade, em 24.05.
. 88. :E,u [Amadeu Mahfud), Escri�ão Judicial, o

subscrevi.
IRINEU BIANCHI
Juiz de Direito

I·· ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNIClPAL DE JARAGUA DO SUL

E D I T A L \D. E L A N -ç A M E NT O NC! _ 15/88
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL divulga através
do presente Edital os lançamentos reférente a pavimentação à paralele
pípedo da RUd 393 - ANTONIO BERNARDO SCHMIDT, de acordo
com Edital de Custos NI? 54/88, de 05 de fevereiro de 1988, Decreto
N9 1.630/88, de 05 de fevereiro de 1988, sendo que'
.os confrontantes ficam lançados de acordo COm a relação anexa.

A cobrança será efetuada, pata cada propriedade, 01 (sete), dias após
a execução dos serviços. .

01 =: Arno EIert .' 133,33 m2' � Cz$ 92.131,01 .

,02 _ José R . Junkes f' •• ' .• " 13:)',33 m2 _ Cz$ 92.131,01
Jaraguá do Sul, 09 de maio de 1988.
DURVAL VAS�L

'

Prefeito MuniCipal

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá. conferir a mals várJada coleçio aproveitando
as vantagens do preço e crediál'lo Sueli

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

LO,]a 2 Rua Reínoldo Rau, na 530 _ F, 12-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

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

.

Rua Venâncio da Silva Porto nq 353 _ Fone 12.1492

'É o Chevette
o carro de maior desempenho. e
economia. ayora com motor 1,6
Venha buscar� seu sonho,

quer dizer, o seu Chevette
na Emmendörfer veícetos, )

.

o revendedor preferido '" ,'!>"
Chevrolet.

se você sempre sonhou ter,

um carro com o seu ritmo.
O seu sonho Já
Está na ElTlme

no
)

Piall e' óruãa po,pulaf moderoD '<

U. Motta

Reconhecemos caber à E:scola Clássica a .ori"

entação e formação de grandes tecladiStas.- Por
esta razão, ao apresentarmos este

. desprentencioso
método prático que denominamos de PIANO POPU
LAR MODERNO, não nos move o propósito de
substítuír ou modificar os sábios ensinamentos dessa
Escola, . embora a eles nãõ nos condücíonamos . pe
la necessidade de apresentar um método simples
'e fácil.

.

'Queremos, tão somente, possíbílítar
'

àqueles
que tendo inclinação e gosto. pela Arte Musical,
mas não sabendo música . a oportunidade de tocar
.Q bastante pare que proporcione monientos de satís,

fa!ção a sí próprio e para os seus amigos, quando
queserem ouvdo ou.dançar ao som de sua música;

Com esta finalidade para facilitar o aprendi-
.

zado dê teclados, adaptados em forma prática e sim
ples as regras da harmonia tradicional de forina a

que sem o uso : da teoria musical, qualquer pessoa
possa manejar' solos 'e acompanhamentos nos diver

sos rítimos dançantes da mesma forma que no VIO
LÃO POPULAR, apenas com o auxilio do ouvido.

Assim, da mesma fôrma .que ne VIOLÃO POPULAR,
o aluno irá adquirindo recursos que ihe permitirão a

.

curto prazo tocar ou acompanhar as músícas de

sua preferência. ,

Estamos certos de que, se form seguida nossa

orientação o aluno ficará surpreso com o progresso
t;! � facilidade com que se dezenrolarão todo seu estudo.
Podemos afirmar ainda, que vencidas'as primeiras
diflculdades as outras que surgirem poderão ser fa-'

cílmente ultrapassadas.
.

·Este método foi· idealizado com o propósito
de ensinar àqueles que nada sabem de música. No

.

eri�p.nto, os que já tocam alguma coisa,' nele poderão
ençontrar orientações úteis, desde que o mesmo está

.calçado na HARMONIA TRADICIONAL com o

amprego .do sistema de CIFRAS é os ACOMPANHA'

M�NT'OS CHAVES, pelo uso da CIFRAGE1:tyf DE

RITIMOS.

PlANO E ÚRGÃO POPULAR MODERNÇ)
, Achamoe abertas ne Academia de Música

Carnetrtnho as matriculas c para o CURSO'DE
PIANO PQPULAR. um sistema atual, dínämí
to é fac1l1tado para se aprender teclados. ve
cê não precisa ter nenhum conhecimento musí,

cal para tocar ou se acompanhar nos sucessos de

�ua PREFER:ENCIA. Venha conversar conoscotlt
::- R. E'xpediclonário Antonio 'Carlos Ferreira

22, ou pelo Tel (0413) 12 2845 • Jguá do Sul _ SC

I.

1ORQUESTRAS BÁSICAS,
AChain-se abertas lia Academia de Música

CamelrtJÍho, as mscrtções para ingresso nas
(>RQUES'l'RAS BAslCAS DE VIOI:lNO, FLAUTlA

,VOCE E VlOLÃO. destinadas a' a;Iolescentes e

çr1anças com ou sem conhecimento musícal. Mé

todo de Coordenação Integrada e vasto repertório
Erudito, Folclórico e de. Música .Armoníal.

Informações pessoalmente na Secretaría da
Academia sito à, Rua Antonio Carlos Ferreira,

�2 I 1'1 - .Jaraguá do, Sul -.- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

Foram abertos :na noi
te de quinta-feira. os

Jbgos Microrregiönais,
dassificatórios' aos Re- 'Quatro partidas já a-

gi:önais, de onde dois mu- conteceram no futebol

nícípíos buscam vagas, 'de salão: Neste dia 28,
em·cada modalidade. No a partir das 9 horas,'
futebol de salão

c

(Ginásio jogam São Francisco x

de Esportes Artur Mül- "Campo Alegre e ' Jara

ler, participam ,laraguá' guá x Araquart e, à

do Sul. São Bento,
.

Ara- noite, 19h, 'São Bento' x

quarl, Campo Alegre,' e São Francisco e Campo
São Francisco; e, na 00- Alegre Je Araquarí, 'Do�'
4ha ...,... Jaraguâ do Sul. mingo, às 9, horas - A

lMrra Velha. São Bento,
,

raquari x' São Bento' --é
4ampo Alegre, S�o Pran: Campo Alegre x lara-'

'crsco, Garuva é' Joinvil-
Ie. '

"

Atmalwee i,lsereve para VIIiboi
Após o sucesso da la.

Copa Malwee �e' Futebol
de salão, que encerra-se

, no dia 3 de junho, a

Armalwee irá promover
a la. Copa de Volibol
l\Iasculino, e Feminino,
�iJjas inscrições estão a

bertas até o día 6 pró-
xímo. .das 1 :)'h30 às, 22
horas na Armalwee ou,
pelo 'telefone 72"'1682.'
A participação de ,voU
bolístas é aberta, poderr'
do cada equipe insCre
ver até 12 atletas, não

sehq,9 permitida" porém,
ii participação de ele-,
tnéntos ,que i!_ltegram as

equipes da KQhlbacll/,
DME, em função, 'do ni�,
vel técnico que .podería
influir .nos resultados, fi
nais.
;A associação _ promoto

ra já marcou. O, día 6 I
de

junho, .às 20h, uma reir'
,

mao para definir d,eta
lhes da Copa. De outra

parte, foram conhecidos
os finalistas' da Copa
Malwee de Futebol de
Salão, que irãº disputar
os jogos finais nos dias
I.Q e 03 próximos. .São.
'eles: Rei dos Botões,

Arweg, Lulimar e MW-
,
ler, Transporte.

_ . '.;...

fltebDl em Guaramirim e SCbroeder'
A' terceira rodada do li", terceira rodada do

6.9 Campeonato da, In- returno, somente um 'jo
tegnição Municipal' de- go aconteceu: '. Olímpico
duaramirim, acontecida 3x2 Grêmio Tomaselli,
dias 21 e 22, no Estádio ficando' Alia,nça x Co
da Seleto, teve os. resul- mercial, em vista 'do
tados Vasco Oxl Lqjéfs' mau estado do gramado
Klein/B. 'Branco, Amiza- para o dia 12 de ju,nho.
de 3x2 Comercial. Mad- Amanhã, dia 29, jogarão.
s;ol/Loja do Atleta '2x3 Grêmio Tomaselli x A
Corticeira e J;nerge OxO lian.:;:a e Comercial e Flu
São Pedro. Neste dia 28, "minense, este último, em

no Estádio do Amizade, Duas Mamas.
jogam às 14h - São Pe
dto 'x Kraisch/Polisolda,'

-

1 -Sh45 .

L. Klein/B.
Btêmco x 'Corticeira;
domingo, às 9h - Ener�
Qé x Vasco e 10h45

Mq_risol/Loja do Atleta x

Amizade.
Em Schroeder I ,pelo

Campeonato ,Municipal
d� futebol de Campo,
"-Taça Cláudio Tomasel-

Já o Campeonato de
Bocha de Schroeder, vem
sendo liderado pel'Os
Cometas e 'Í"Tansbiko,
ambos com 6 pontos,' se
guidos pör ';'Borinelli,
Grêmio TömaseUi, e Riö
Camarada "B,n com 5

pontos; 'ComerCio Sche
winski e Coremaco ., 4

pon�os.

" ."

Säo Ben�o;'�às 16h - São
.Francísco. ,X' Gà1'uvà,
Campo ,Âlegr,e.. X; Job:i:v�,l� ,

, le ' e
- São" Bento x ':Bar

ra Velha. Xs "Íináis se

rão domingo, .às 9
o ,ho,-

.n-, A, Sociedade, Yiéi;o

rense, partieípa neste .

flnal�de"semana, em lein.
ville, do Torneio ,de Bo-

Liga- inicia,. Campeonalo, de·, Senlor- ��i:;;����� �ede,a���,
. ças neste sábado centre

Somente duas partidas amanhã, dQUllngo, entre Alvorada, Urea, Flol\es-
.acontecerám ,40mingo, Cruz de Malta x Bota- ta e.Tigre e, no ,doxnin-,
pela segunda rodada do fogo, Garibaldi x .Amé: 'go, enfrenta o Glória e

Campeonato da la. '01- rica, Malvfce x Avaí e! \ a Tupy. A equipe jara-
visão da Liga Jaragua - Estrella x Alvorada. guaense vai com sua f�r- ,

ense de Futebol, Iace E no sábado. día ,04, ça máxima à MancheS-
ao mau tempo .reínerite se o tempo permitir, se- ter.
que ímpossibilítou a rea- orá aberto 9 25' Campeo-

_ O SeSi realizou do
lização dos jogos entre nato Sêníor. "eom a par" mingo,' ne Estádio da
Amértca x Cruz de tícípação do Botaíogo, "

T� ,l,\fenegottl, o ,1.9 orneío
Malta' e Malvice x Ej;- "Rio Molha, Paraná, Alvo-

de Futebol, comemoratí-trella. adiados sine�die.
"

rada, Floresta. Amizade, 'vo ao' Dia' da .Indústrta.
Nas partidas realizadas!...' Cruz de Malta e Beíra . Pàrtíçíparam 21 'empre
Botaíogo JxO Alvoreda Rio. Iniciando às 15 ho-

sas é 318 atletas, sendo
e Avaí 'txo Giêmio' Gq_- ras, OS jogos previstos campeã a, Kohlbach; viribalcÚ. aos tii�9.i�"s .:

e, são: Amizade x Alvora-
ce Prígumz, 3.9 Weg Mt.�

nos juniores, "13Rl�,fogo 'da, Betafege x Beira Rio, quinas' e 4.9- lugar Weg2:x:O Alvorada .e AVéÚ 3xO Floresta x' Cruz de Mal- Motores. O troféu tran-.
.Caríbaldí , A,,' terceira ta e Paraná x Rio Mo- sítõrte foi' oferecido pela

,
rodada está mantida. para lha'.

Cerealísta Urbano.

ras.

.-

- ,O desportista Sér-

'gio Luiz da Silva assu"

miu segunda.íeíra ,él, Di
vlis.ão .Munícípal �de Es-'
portes, onde responderá �

, interinÇlmente, �nquanto
o titular, Raul Rodrigues,
'convalesce' 'de 'moléstia
que forª' vítima. Sérgio
dá expedi�nte _no perío
do da manhã, permane-::
cendo na Armalwee

'

à

tarçle' Ei'i. noite.
'

,

"

- A SER Marisol. a

pós
'

realizar � TorneIo
Interno de" HandebO'I,

,

programou': para os dias
28 e �9" na SUa sede, ,u�
torneio de truco; em
ambos os naipes;

cilla 'e Salete Móretti .

Participaram equipes das
cidades de r:.ag�s,· Ita-

A Equipe 'Dalcelis ''de jaí, Brusque. ':fí�bó, Rio
Bicicross, estreando ö do Sul" Joaçaba·, rloria-'
novo uniforqle, par,tiCi- nópolis e larãguá, do

pau sábado, em Brusque, Sul.
.

na pista 'dó Clube :aan- A quarta etapa acon-

détrantes, da 3a. ' Etapa' tecerá no dia 18/ de ju
do Campeonato ça:taI'i� nho, na A. A. Metisa,
'nense de BiCicrQss,' ob-' em Timbó. Antes porém;
tendo quatro 1.9 lugares no äia 4. próximo sába
(troféus), dez' 25' lugares; do, às 9h,' acontece' .

a

e cinco 35' lugares, ,arri- abertura do Ca�peonato
qos 'com medalhas. Os I Interescolar HM de' Bi
troféus

'

foram: cÖIiquis- eierass, para pilotos não
tados somente pela equi- federad� e, às 14h; . a

pe' feminina, através de' la. Etapa da Copà Dal
Joyce Moretiti. Alessan-' celis, pára pilotos fede
dra 'Bruhns. Taéiaha Te-' rados.

Jlicicross
'

\

FURGOES CARGA SECA, ISQT:ERMICOS, FRIGORtFItOS
E CARRETAS DE 1, 2 e ,3 EIXOS

,.',

.

�__1aragu3 Esouerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1�71

SED.UÇÃO
DEL. REY

Só quem possui Um J'Ford Del Rey pode
'compreender o real significado de palavras co-,

mo luxo;, requinte, prestigio, 'sedução....
"

,
.

!Ford DeI �ey é· tudo aquilo que voe::;
sempre desejou num automóvel: üm <:;Ql!iunto
harmdnioso de economia, durabUldade e status.

i

, .

• Jaraguá
,

'
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, Esta. é a frase ,oa ex-secretâriô dos acontecem - cÔ"isas. :"'Réeênt�menté um
_. O Diretório do PMDB, desde 1.1! de maio, Transportes e, Obras, que servíu de 'ml�i-jQJ:mll, conheeídó" por "Bífde A -

.

está instalado lia Mal'ecllál Deodôro .. 141;· $ala 2,' ao -título 'pahl' relatar ao .jornalíste Moa'" lerta" publicou e foi repetido ria gran-'lado. do Bamerltldus. A SUã ínaug�_raçãö oficial� DO
:. cír Pereira; a entrevista exclusiva, s-o- de imprensa, que diz o seguinte:" "Pe"entanto áconlece no día 2 de junho. quanto, tam- ,

bre a sua exoneração, desvendando os )0 que se sabe, a Codesc é:respon-
. bêm o 'partido 'discute candidaturas .ás eleiçõies ,de acontecimentos que

-

provocaram, .a.
.

sável apenas pelo processamento de
novembro. O PMDB tem uma nominata de 48 pre-

, demissão; ele que ainda há pouco era dados do sistema financeiro. Pergun-
tendentes e podeiá 'lançar até 45 candidatos a ve-

alvo, no Sul do estado de uma note do ta: Por que e como a Codesc est� pre-
'

reador, o número miximo permitido.
/' confrade "Expresso do Sul", acusandóro cessando o' censo 'da' Prefeitura de

- O ex-prefeito e ex-deputado Roland Dorn.
com a nota circulando em toda a região Críciúma (a . Cidade' natal' do presí-

busch desíílíou-se na última semana do PMDB, per- sulina do� estado, na Assembléía Le- .dente daquela estatal)? Aguerdamosmanecendo sem partido. .Todavta, deve voltar a
gislativa e nas redações' de jornais; se- explícações".

,cena' política, fazendo campanha para a el��ção do ,gundo e "Expresso", de que "0 secre" ,'Na Bescor, que pertence ao Bis
seu üího-Udelsío à, vereador, pelo PFL. Aliás, pelo ,tário dós Transportes Neri dos Santos tema Financeiro, este semanário de-
visto, muitos peemedebistas maís próximos do ex- já é consíderado um "víntínho", pols'; nuncíava nas edições de 6, 13;' 20 e

deputado devem se transíerír à 6p�s�çã() na campa: recebe 20% 'das empreiteiras do estado., /2(}.06.81 e Ú4 'e 1 L07.87, sobre' iiregu-
nha .que se avízinha."

, , ,

"Esta' acusação, conforme. o jornal que ',' .íerídedes naquela soeíedade de 'eco-
'

-- Segu�dQ informações de bastidores, PFL a publicou, "foi feita nestaúltíma se- norma mista. que toram entregues no
e PDS devem formallzar a coalizão na segunda mana pelo vereador Waldemar Colo-' Palácio, do Governo, à {ilha do govsr-
quinzena de junho: Enquailto Isso, costura-se '

,os nettí pela tríbuna da Câmara de Verea- nador e ao secretário particular Fauzi
acertos 'finals, 'que devem Ievar ,mesmo' Udo Wag- dores e pela Rádio Tabajara".

.

Miguel, -de que não resultou uma SÓ
nen e Werner Schuster' COD1o candidatos 'a prefeito 'Da entrevísta exclusiva de uma providência; ao contrárío, quando o di-,
e vice. Na semana' que vem, empresa contratada página inteira do ,matutino da capital do- reter entregava os jornais, era péi:-
pelo PFL, 'inicia pesqeísa de .opíníão públíea, para 'estado, fluem. expressões que bem de- seguido por funcionários dentro do,
avaliar a aceitação dos nomes., ,monstrãm como andam as coisas numa próprio Palácio, no sentido', de j'mpe-:

, A Câmara de Vereadores' de Jaraguá do ,das pnncípats 'pestes' da adJIlinistra- dir a chegada do semanário até o',di� "

: Sul, tem, agore, nova bancada. O presidente' Ortval ção, _ que absorve uma parcela a-pre- rígente máximo. Já abordamos na
Vegini e .o secretârío da Mesa, José Gilberto Menel, .- cíavel do orçamento, tais como .. : "As, 'semana passada à questão-de um ofício
filiaram-se no PFL, formando .com o PDS (6 verea= trregularldades na Secretaríà são ír- - reservadoae Governádor, €o,mprotoco'-
dores) a inaíoría oposicionista, éontra sete, verea'' refutáveis" ... "De fato; ocorreu quebra

.

'lo em poder do diretor do "maís an-

dores do PMDB. Segunda-feira, Q vereador e 'presi- de sigilo na concorrência do �BID". . . tígo", sem' que, sequer resultasse q;ual-dente do PDS, Errol Kretzel, saudou e parabenízou "Eu confesso 'a minha impotência em quer atitude por parte da 'Secreta-
',0 PFL, por ter, "aceito" ,Menel e Vegini.' levantar estas írregulerídades, porque ria da ,Casá Civil.

.

�. Informam os confrades da Gazeta de Rio- foram armadas dê tal forma' ijue.- fica"' Em razão' da certeza da impunidade, ,

mafra, que enquanto os preços sobem exorbitante- , ram fora do. meu alcance", e, no caso' os galhofeiros Nilson Manoel ae Sou-
jnente, os vereadores do Parani tiveram seus venci- de Maravilha ... ""E preciso, apurar um za, Nei Wilson d� Pascaol e Carlos Luiz
mentes reduzidos' de forma d:rIÍsUCá. Em Rio Negro, fato grave: alguém deu a çJidem de Pachecó, tramaram' com a, nova díre.
calrám de Cz$ 58.500' para Cz$ 27.142. Os edis ·(0- serviço para que a construtora inicias;' cão um plano de víngsnce, prímeíro
ram ao Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa ,se a obra, sém que a tomada de pre�os .demitindo-.Q' através,·, do Presidente

, chiaIr. �E'lnquanto isso, aqui, ãguar�-se o pró.ximo tivesse sido homologada. Esta -ordem com 'indenj�ação Ie, frustada a sinistra' ..

aumento, sobre os Cz$ 145 mil.
'

de serviço não partiu de mim, nem do intentonª-, voltáram!i e�rga com uma
,

- '.o PT' de Jaraguá do Sul 'classifieou, os diretor-geral dO"DER, -nem do diretor segunda de�ssãor ,-que ,ê motivo de
Seminários Permanentes do Governo Pedro Ivo co- de construções" ... "Fiquei sabendo que' reclamatória, "� na qual ö trio está
mo a ,,'piada democrática do :pMDB". Em manifes� a obra estava conclu.ida no di� e� que _'

arrolado coÍno testemlJ,uha' con-
to; ali-nha algumas: "curiósidades", faz ,criticas ao·" o edital foi publicado.no jornal "0

�. �'De. tra'o -reclamante. Não sabe o gover-� , ,

que classifica de pr-iori'dades das ,elites e no�ma as ,; "yeríamos ter evitado esta prà,xe: Hoje nador que o' funcionário, Eugênio '

suas prioridades relaciönadas ,à saúde, ,tf�nsporte, estamos ÍlQ Koverno, e não· pbderí�:" Victor. Schmöckei. óra' tratado có-
reforma agrária,' eauca,ção,' reforma urban�, ques-

. mos 'ter permitido qUe esta iiregulari'" -U10 fantasma,' , que_ hão trabalhava
tões administrativas e ou�ras. dade 'continuàsse ocorrendo"-;:., "M'éis na repartição e qu.e o povo' desta

- !á se disse; �qui, q1}e pelo visto na próxt- houve prejuizos, para o 'governo,' A terra está careca de saber do seu sacri
ma Legislatura a / Câmara terá outra' personal1dade imagem do governo foi· prejudicada. 'Hcio de Gumprir os horários com je ,nivel, a altura do Municipio. Bon� nomes tê'ót Houve'uma suc;essão de fato� graves ,saídas .às� 1? :horas' aos d'bm!h�OS,se Dl$l1festadO em todos os partidos e, dentro' da caracterizando irrégulqridadef'· .. , "Fi_ rumo a, capltal, estes mesmos faz<>cas
área jovem elupresarlal, Helns Edgar Raeder, pelo zeram uma "química", expre&ßão mui- de públicos e 'notóri�s deputados
PMDB, ji se encontra, em campanha, com _boas pr-o- : to usual entre os empreiteiros.�A espes- federais do governo pâssado, con:
postas e com nova visão politlca. O corupaense- sura da capa. asfálticC'l, por êxemplo, ,tinuam aprontando as suas, em qu�

" jarag�aell'se fieins tem tudo para êmplacar. _

foi feita CO-lß quatro centímetr.ps e ,pr.e- um está sendo investigado, de re-
.

- Alunos dos curs�s noturnos do 'Colégío via se�s centímetros" ... "Na ad1llinistrâ cebimento de cD.1nissões, mitro de
Estadual Abdon ,Batista protestaram quarta-féira, em ção o que vale é a luta pelo pôder sem· fantasm,a _

com algumas passagens
ato público,. c()ntra (> aumento da-' hora-aula, limites êtiêos, sem c_ensurá.,� sem a- pelas nebulosq:- administrativa e.
elevandö a carga em mais 25 minutos. Com apoio tnizades, As pessoas atropeli},m tudo;

_
terceiro está sendo 'atribuído o de

da, APEVI e de alguns professores, desejam que �_até os . amigos" .. , "Vai ser muito �di- 'falsificar assinaturas ,de dretor,
seja mantido o 'hörário antigo, considerando o cah- ficil o PMDB� qmtinuar no governo ,se, deposito _. de chequés da empresa
saço após um dia de trabalho. De .fato, 'não se -v,ê não eliminar todas as pessoas compro- em contá própria' e 'outras< fal-
razão em estender o horário. Não 'ajuda.,

. 'Dletidag4' ... "a ad.ministração públicp catruas que só foram apuradas ,com
- De cocheira: No ar, existem mais coisas

. está '�otalmente corrompida, 'está des- uma' auditoria implantada Já no

'do que, urúbus ·e . aViões de carrel,ra.' Uma decisão . moralizada,' Os políticos loontaram um :atual ,governo, .luas quê· continuam
júdicial, se conflrma.da;. p�eri colocar os'�elos po- esquema qUé facllita, estimula esta cor- impunes ia comandar, as ações no
micos da eidáde em polvQrosa. E (com, desdobra-

. �upção;' ... "Não �ale a pena participar maior cara�urismo' d-a .

paróquia.�
� mentos imprevisíveis; A .torcida é grande diant� da da administração público braSl1éi.I:a. Eu .,Um outro ex-diretor. e funcionário

decisão da promotoria em acolher a denúncia é que saio desencßntado cio' governo, cl' a deverá provar na 'ação, que' move
agora passa a esfera; do. juizado, O ,bochleho é gran- administração pÚblicà". E por aí aforaI contra a BßSÇOR; quem são os per-
de. :E aguardar para ver.

.

, É de ser crer na sinceridade do .sonagens que. tãQ' vilmente assa-
eX�,secretário quê

-

escorregou nU�ila Gar�ffi. c@ntta a 'sua reputação, e
casca de banana gúe "amfgds'" jogaram acabarão. éhegando à luz' do dia, pa
no caminho. AgQra, d�póts de ma_is ra. que o governo, o último a sa
de um ano de governo novo, ,começar ber das coiSa.s que acontecem de-
as lamúrias sobre a adÍninistra�ão an- baixo de seus olhos, saiba o quantoterior é. piada.' Se sabia, devia já ter de podridão se ,acumula na atual ad-
denuneiadd. Se não ,o f�z, porque esta" ministra;ção:,

'

va. comprometidti'1l� á ação do ii-, Está na 'hora de fazer uma ampla de-
tual governo. E pôt�\i(tr

'

.

vassa, antes que o governo caiaI ,"

Mqs não é f:.Ó nesst!. secretaria que (Fritz von Itapocu - 05.88)
--------'

'

,
.,

. �
, - '

" '
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