
. r.pJà".- .,._.r.w. Uorésfal !1f1N....'�..'.·�•. a�:�,

Na abertura da '$emà- em Três RiosACil "Net;te, ,m�, IInpr�'� Ült_râ� MunlC1PíJ.,:Q'horto.' :é,",c�-a; QiV�télf�a(��'�":,::�f!, �

ös.·"do ,Meio�Ambiehte. contígua aó. futuro ,Cbn'" tes da Comissão Munt·' ,�a. �.s ,90"�qui$ta�, q:a seu parque.'fhbrR;<",,'sã6
!11 município _ .promoveu junto Habitacional do cípal de Defesa do Meio:. Cemdema"'-e "a isto se ,co�s�lI�idos.i diariamente;
ufua ação efetiva para Inocoop. • O' Horto' FIo'" Ambiente, quando Dur- refler,iu, ·'em _,�lJle � da em torno d� 350 -estêres
reflorestar áreas degrada- .restal é dirigido ,pela val . Vasel destacou' a, Comissão" o engenheíro ,de lenha poli día nas",
des ou írracíonalmente . Secretarie de Serviços" importância da', iJnplaIl·, Ilorestal e autor �o prp� o;,;;saldeiras, vapor .. , OS
exploradas, ,impiant�ndo, Públicos e ao, ator de tas�o, do horto, que pro·' jeto de' jmplan�f�o "�of;'yj,ve�rös,,do hô.rt?· '.- flo"o Horto Florestal, numa Inauguração marcarem dúzírä anualmepte 200, viveiros. .Ingo,' Paulo, restat

. produsírão: 200 .

área. de 12.1POm2, ,às presença o Prefeito Mu:,' mil mudas de essências Robl. quando féi" um � -.
mil 'mudas anuaís, .para '-

iilárgens do rio Itapocu, nicípal, Secretário5\". Fat- : D;ativa� e ,exótic�s,. ,des� alerta para.? f�pl?qn(f: 'a -dist_rib�f?ão·a 'peque·,,

tIDadas ao atendimento das matas cílíarés.. o ,a- nos e-médios produtores
, , ,H'os',.·Ital_· R'eu' ·IOla, I,' .a"ri '",JI"ra'-au"a" ,r ,da cõ4nunidade," a pe� densét.L1lento .das ;'áreqs:·"Jà·-" .ruraís.tessím como a po-
PP. quenos e' médios produ- degradadas com !ê&pédes'" pulação em ·geral-·é para

tores rurais e à própria nativas, QU com Jinalida,-:" l,ubaIiização' urbana, nu-

arborização
.

da cidade, de energéticéÍ, "pare não 'ma área': de '-12'.100, �m2;
€om a assistência .técní- SacrificarlDos'" geraçõ�s ,qu,e' será ctotaltftente utit
ca da Cídasc , . futuras".

"" '1. � "lliada "no':'in:iCio:da" prí-:A atua.ção' da Comissã.o .Em� Jaragu4 do � Sill. fa-' maver9..''''· ,'.. ,'j "

. do Meio·Ambiente, que '

.

r

�: �:i�ea!:h��ÇO!:�:, .ICIJS,�llellaea(Í e�� tirile'lles"dades, o trabalho eapon� ,
.

..
'

.. , .
.. .. , .. '. .' ,

tâneo e desínteressado " ,'O" COAS�1h.o� . Deli�eraUvo ,da, __ ':Assoolação..:'
, dos seus integrantes foi Comercial é �dqstrlai'd� Jaragâái"do' SUkapro- ,

elogiado ',pelo .
Prefeito vou. 'a' cQnCesSlö' dês titulas de s'octos-benemé�,

'ritos aos ,'éx.:presldentéif"da entidade. cujas '!íon-'
rariilS Se��()Jentr�úes,' .po ��a ",22 de, [unha,
q�ando da, cOQu�moraçio do clnquentenado" de '"

iundaçlq." �rl�, ,agraclad9s Eggon João' déT SU""
'

va,. Rudolfo Hqtenuealiler, FláVio bdarido' Ru-
, biBi, -lt�bens NlcoluZJi; ',Pedro J.)oniiii;' 'Henrique
Reis B!ergan, , Waldir. �tav.kJ' Ru�ljlj, Bruno
,Brelt�:up�. OsiW�ldQ"'Pereira 'e Alid9r'--Lueders.I .-i'" ...., .....�.. • ..

• _' -'

. Os demais -. e�lpresidentes. já' "falecidos ;.;.;;,;. '" Ar-·
, tbue Breilháiipl, ,W�idemar GrUbba/:' Arnolao

,
" SchJDltt. ,Woifgan.g W,eegé e ßéictldo :Marquardt
.

�- hAviam ,recebido â..teriormei1te' ös titulos. '
'

,
: 'No: dla-:ii �âniverSárlo dá-'AClJS às' 18'I c

',. '. "

�

• :;..;' '_' .. "," . ._0 _ , .

,horas. no Clu�' A.tl�t1Có Baeperidi, o 'economis
;

. ta 'Celso Mingj: faFâ-� palestra�,_aos � emp:t:es4tlos
; laraguaenses' e ::convldados. Ming é co�entaris
) ta �D�bíco .. umil'êDii8sora À�) �e1ev�Q ... ,

,

e �Ina :t�êinaJiplm-ente; ,coluna 'esp�,}*�,da, e�, ,

vários joru.a!s do Pais, inclusive, em 'I '.$��":�'
Catarina. -., '

O Seminário Regional Permanente, que, reuniu
J\à noite do dia 27- no Centro de Atividades do Se
�i de Jaraguá do Sul as Iíderanças munícípaís 'das

itiicrorreglões da Amvali e, da Amunesc. elegeu as

�Horidades e
I

dentre ,as principais se destacam: íís;
êaHzação 'das' atividades' poluidoras, construção de
álàs 'psiqUiátricas hospitalares, pavimentação da ro

�öVia .Corupá-São Bento, pavlmentaeão da SC-474

�\1�(iigá Nlassarariduba e Barra Velha, ampliação do
�áis marítimo de São Francisco do. Sul, construção da
s�ae da ueRE e construção de um Hospital Regio
,h.ä.l em J�uaguâ\ do Sul.

.

J,llag\lá' do Sul/Sc. de 04 à 1'0 de junho �e'1988 _ Ano 70. N.\» 3.490 lO Cz$ 30,00
"tu

..

. .', .

� .,
'."'" '

.

.' '"
'

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

'"

;". ';"

CDl troca dir�t8ria e· dé,fende. 'as ,;;" zonas 'a�ßIS
.

cargas.
.

A 'pÓs!ção será
levada à Cömissão Muni
cipal. de Trânsito..assim
como sugest&o ,de apro
veitamento ' 'dos terrenos
baldioß nas� áreas cen

trais para es..'

tadonamento, o que
traria," corno consequên
cia, um desafogo e lim;"
peza da cidade.

CLARICE KUHN VAl AO CANADÁ.

A atleta Clarice �uhn. da equfpe Kohl

bach/ DM1E: de Jaragu� do Sul. obtev'é �
2. f! lugar 'no Troféu Brasil de Atletismo

disputado nos dias 27, 28 e 29 de ,maiQ

em Curitibà, Paraná. O seu tempo na

prova 100 nietros� com 'bafl'�i'ra� foi de

.. ji4.3/10 seg:J marca que est�beleceu o

indice 'para o CaPlpeónato. Mundial Ju
venil de ·Atletismo, a ser dls,putado no

Canadá."
. -

r
. .

... '.

Mals espdft�["fjt�.""13. . ,i

.'
_' , 'i,

�tmAR O·· BRASIl:' '2-,DIRIGIR BEM

í�: ��dsA, Sti���A.ÜTA�QU[A. 'ARIIMI:
-

.L.3sa....... ,..S.,.............��.�.....

'

,_.... ..... _ .. _ ....... .•.._ ',_ ....

SUA CASA;
1" ·t·" ", ExpÓsltores '

pâri( "LoJas .

..

iWo�lmelitäçã� liidust.rl�l
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Avenida Getúlio Vargas, .97
c

_ .Jaraguã dó Sul

.. 'Relliaaria ' ·I,en.��:o
....

•
o M�r�chal, Deodoro ....t3'. :.�lio ·"-'arga. :1l,�-i1!;�X :<

I 'MIt-

..•...�- .��,� .� '''C;:'lS ��:';, .?L�7'_-::�
�.

. . ' _. ��e. .'

,�. ,.�Q_ruJ.,ª�.;-� ,-�,

. o

o' '"

�seú. ;�c�ßlíqS: '�éiecê_:_ iUjâ·-�ó0pàrä<,ê)eS.!.t.. :.'
i.A)jà: .:Màiia'e .çcmu� 0Q:o�9:éI�':".'�lííiO'··�';�' sr

,��� Pi1Jlêe.rljJ.i.�-fi.a%�c�.,�,. -ii)8PâS�IIi:' '.;�'

fa.to.:faveiú, -pétflDaeii: ,MJoutett.. ··.rttlOiJl:päYa. v ".
pr��•.. '

.... f!" ,.:o�o'

.�:ll� '_rlo d.o'}bo:;�� .l�:.� p��:���,",��<
\ !;'.)

-_-;'"

-c,

Bt .:Yälteri·lefiàl�·B_;:�:'
"�""

",' J ." ••••�':-�)'-
•

/'� �;,.',,_�••_.; .:� _� !;::.'f:�·;:;;t �,:"'�i:'�� :.:.�(.;�j. �:

�uà CeI. Pröcöpío Gomes de Olitfe1r9.:.��r�:. .

Fone 12-0209 _ Jaraguá do Sul �. ;,�.' : ,::
. -,.
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., ;Mo:.��··�SEMPRE ,O MELlf�R PRESEN1'É '.

" __ 0 ',��eçl1at Floriano n'" 29 - Fone 72 - 1911
'
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JA.R.t\;tl!.!��y�(.s��ANA DCUjf.AUO�DE JtJtIlQO DE lf)B�' ':"� º ;8, ª E l.,::0;; 2r .' .�; �61'�-O:;Xf'. ':-;- ����:.:� .�, ,._��C ...�.J)l,
"

�r f�'

aUicliç.,::lomer(iat,1J;:Íôd"Stdãririi,nti1r�_1i!ii��
N ':.;�·'2i d�:�'j{mhO -4ústrias'; NesfeL'seJ,1tl�lo, eJlipré�t.imó,',;;Pa[a e1C:I)Qsi.. W-eg.,�EggOn ·.�:(tiio ;j��b�ai"\ ri.t<>s"'·;�áo� ';)�'prestdent�:" .

ró��o>' a;·,.,A�ßoétaç!iô
, ..

c? pre,�idehte. Si�olfSChÜl1:' .. ção ,( páTfi{.:d6�di� ,20 e 'i,:$ilva;'.L'entré.v�sA �;dq::,r\da' A:êIß( ,:., :.,'
.

..i;; ,,',

�omer�ial ('..: lndust_ri��: .. ke (foto) -esta apelando
.

:peyo�llção' aSsim que'" eri� . presi�tite�::Sl.gG1HíSßhün-.:t<i' . ,,'

de Jaraguá do Sul com� .
cerra€Í:as:,,'q_s. i,esÜvida� ., ke nos ÓIg�s"deÍ;,;�,i:m: !'+i A Assocíaçâêf:-lrá;ó·tam. -

ora o seu' cinquenten�- des. c' '. -
,

' prensa e,.:.,Iio�;�dia, 2�.�jani:'.,:, bém, :il.:editar tini' 'boletím-"
m - di" .. O&"çóZ;'faêtb.s: e)'eritr�.ga Iar de confraternização, íníormatívo esp"e,.cial. C,o·,·,:,
fio dé fundaçao ,e. a .'

.. � , " .

tetoria pIetende dar. a,�" ;.:: 40 matertal . poderão ser 'durante ',' -o :.q.u.ãi�", Çe!!!o�' ',"')llemorativQ a<5�;;dnqueI!: �

acontecimento:w� Sl�n\.
. feitos e0ll?- a ;ACIJS, ou,'" 'Ming,,_ persQÍlállãâa.'i(��:;J:((t· �"tenárfo;' ;qü-e "sera .dfst:ii-1.

ficado .especial, nao. SO
.

;.� entãrí, "ii: eÍ}.'tidadé�'.se.':C�mundo .ãnenceíro pro-, buído âs;�;10.6·:,assócta:,7.�.'·"

mente na parté SOCIal e '.: predf�põ�(a äpàr'ii'lã:-Ip.·
"'.,, õ.·f�rlrá pa�éstTá;�'�põ��'" ".�: ..

;,.; cões ç?n;t�rç.i�f�A':�xtsteií- L'�
de di:v.ul.ga:.çã'O, .Il}a.s;(�a�- .'

.

'.�.JUBIL�ÚDE1 OURe;)
"

ó·,quaL)i;ú��Q,.ê.ntr��\íes, tt:',·Je� n<F BTIlSll' é-'à�$ ''j:)lJ-''.,
'-I sao

'

, .

. D '..

'.'"

'do- fulos ':de' :södos;;ö�néIiiê�·-.""õlicos. .
v : Cl::

•.••
bém; "öfereöer �ma�. y�;. : .

- . o pre .prognlma . 9... 'e .. __
• ",_. ,.,,_"'.. • " '.'.l<: "':;-U .;.,;iJ . .

, .• ;, ,,', '
..

�fm�:::;�·��n:��.tf:enx�� .::�:. :.:;'.: ;��:���?de·���J��i",.�:�;.:·�·MerQ;:::aíl:ieltê� é::::leml:�,.�aDcúrso·.�': •..
·

Murüc'ijri€i'; que cP ,tr�ms ..

'
,

Jndus,1t,rlé!.l. conste -G. d���· .

, �. ".:',;, .:.1-:': ; i ',!�,;,>�,,:(,!.':[.:�: -'. j;.;: ;'> .,.:, � .:,:.;.:, ...:.... ,.,,�_
,

formoU .no. lerceir.O,\. p�:: .',:�,"""-.;;.." 'cerramento de,�ÜDJ.a . pla; Déstinado a;':iOt6gra(0S!�'tprofissio:riaiS"'e amadores:
que : :'i'ndustr�al... d.lYerslf�_ . �o qu�-q�o, associativo ..

e :·:ca comemorativa no"hap. :'loi lançadodia �>9" o 19::.'éoncurso raraguaense de F:o�'
cado d:le' Santa. Catan ,a comunidade, que'� ,�lS- .xle ent�ada .do Centro c. tograüaa.sobre; �eio:; Ambiente, :.:.Ç'!ljas.),�çr�.çQ�s,. Pêr.�. ,

.

na. ponha de .íotos, ,'antIgas- Em.presanal; pale§!JÇj:
.

a- 'mane.cetãõ'"a-bettas::;:áté ..o:::'dia llL�� 1.1,lP�9", n..â :Ág\}.ª: .

Uiáa .
Mostrá' Fotógrá,,' de suas empresas', :0,0 lusiva a data pelo dire" . .;. ...& Planta: Jâr<Ü1Ifi"·!ê- Saneasaento Ltda .. ria· rua Artur·

.

:d . sendo de cedê-las por. tor-presidente do Grupo Müller,' SO, saJ.ao2;.:oodedgúa:lmen.�,.�.Qlr�gill.�m�ÍltQ po-'
.

��;aJr�!�d�en:op':���� a� ,feira . d.a. Mal.h.. a: 'lançame.l.to 'i.a 10 �e�.;�:r.·dl:��):���. ���ar ,.�L�.·:�tu.�aç;.&Q: .am.:,b.ieutal,' .';
o prcsen '

..
ê d��" n�ssa� �n.�' �

-

As festividades dos 112 anos de fundação de'Ja- do niünkiplo, ,�bendQ>�(i):;,{;Ven�f·,.':M@ ,prêmiQ:.::d.e '�'.

Exp.... O;"'.,.,.,.....:,.d.e· C..a,n.�..
r, ios raguá do Sul estão' seftd'o programadas, 'com atrações Cz$' oH) Irii1,.,a(;)�Z?;�Cz$::�.mta>é aOJ3.f.:.GOJocél.d.:P..;CZ$.,},. ·'·,:L.,:

,

artísticO-culturais, ,sociais e esportivas. No. Rar(Jue 3 'l.ciiL".As f9�()'gr�fia8L,�le€ionad$;.:$.eJão .e�p(>stal$ nQ�

Agropecuário "Mtiüstro João Cleophas"; de 21 .a 2S . 'dias 24,.2$ e:2�ide;j���; �m::locéll::a;:�s.er diiWlgado pe-

no �.", 'Il'gropecuário .. de julho, acontecerá a 3�, Amostra Agropeeuária, lo'" los qrganiz��o:r�::. :c':- c 1.," �\

H cal onde se concent:r:arão todos os shows já contrata- '.. .,�-,,:, i. ';"'-{ .:, :.:
_ .,.� _II'� :: ".

c

A""'9a., E�PQsiÇãó ��- ��:veC:l�� ����;a;le�U�::F��aP�:t��I��,a.��:L�� �p���' MU�J':: IItr't1t� .. d�l� dtnllJ_·nlJl__,,�':
gional de' Canál;ips

. de J

Cor e Porte da Socieda-
.

da Prefeitura MunicipáL'
-

.

o. ÖfsewtiäÍärzã'<ie" ufu: 'rt��o �éi-Vi'çõ-Telesc" passou
de Jaraguaense de Cana- O lançamento da Feira da Malha, Coin q presença' a fuacio.ôii e;.(l)iöY;Q.)l0��h91 pois ,segun�ö':ii -�mpré-;
ricultura' e Q.rnitolo.gia,

,c dos pri.ncipais órg,ãos .de' comunicação social de San" sa,,a' medjd.â 'f6í" äãotª-däV'çomo . form\a de.' Übenr'- os""
será . aberta no. próximo ta Ca.tariÍ'Ú.I. e do Sul, do Bra'sil vai açontecer séxta- canáis' Péirâ çhâmadàs�tQ,Ç.p1�, e i#teTPfPanâ�,: :visandö'o
dia 11 de junho, às \19 . feira, :dia 10., de junho, às 19h30rriin. no Resturante descongestioI1al1l�t.o. dö 4iSt.em,a.; :CÖ�, Ci '·�äo.ç·a'd"d:c>· .'

horas, seguida de um Italar'a. 0 acontecimento' marcarâ o' início da divul' ..

novo horáriõ�'o·à.is.quéâmiiäde [p'ag'Sci'a�'furictdiiar, no-;"-
coquetel. O tradicional gação ofid.aL tia .Feira da Malha, que tem excelen-·

..
períqd(), d�,�·.2º'.:h!:J'r���·�.s :�,,�ora'!(��,S���.h�a:� sexta: .

_

.

acontecimento terá lugar' t.es; p,e.Jspectiv.as, çle.' êxito: segundo.previsãQ da co� .feira,e,.24 h9ras"wr çlia aos�·.sa,bâd9g',"-·dpmiÍlgos e"

no Pp_rque, Agropecuário,
i

mis�ão' organizadora.
.

. .

ferÚlctos.
"" .' "� :':'_'C· ;:·.;,�l..

,.,

'.

pe�anecendo aberto até Ceies'"c' conelu' I- melhort-as na regl-a-o' A� contrário do.que:·.!>e' s�põe, nÔ'�f{é-tid'dö matutino'
() dia '19, aos sábados e .

.' .' . '. e vespcrtin.Oj·säQ,r.�âlizãd�s�cer!:a d� 3Q%-iJâs chaiI)a'"
domingos das.9 às 19 '

A Celesc, Ag�nciã Joinville, vem realizando vários das ,�() 14§·}iç�ndo·2s. 9,�tr<?s 1Q'%�liç(nor��i9'�nót'ürp(j) ,

,horas e de segunda à melhoraméntc)s em sua área' de· abrangência ....Em Rio e q:urªnté �: m.��ruga�,a:;J? d\s,p,J:7�n.uZ�d� � ;rtin��<?�a
sexta-feira, das 14 às

da L'uz e Gàribaldi; cönchiiu o melhoramento da reàê, a:'pal,lrente, t:':'la"g\ cJd'aqes, 'catannenses, oti seJam,

�O hora§. i n i c:ra d·o .e nÍ m a r ç o j88, c o m a Florianópolis, "BÍtimel'Í�ii;':UfagU:t':(j:o �·$Ü!:.' Itajai, '�a,ges',
'Segundo o presidente snbstitu_içãQde:23 POstf!s\,;'a instalação de dQ.co,trans-- ·Chapecó. "Cdci!1Ii1� .,·ê_'",Tilpärão:·Um"úioniföt faz ó

.

Nélson Barg, da SJCO fonnadores. 'E;m Guaramirim,. para adequar, os níveis de '. trab.alho de,. fisGaliza:ção�:- desQ.'tivando -:L,<'!-'s' tiIlha� N:l�
como . atrações s�multã- .

ter{são' foi cóncluido o meihoramentti qe rede' na rua par\idpan!es -qü�>utiíizanl, .. paJay:ras ofe�slvas '0(1. "que
neas à Exposição, have-

28 de Agosto, a principa.l.cta Cidade, juntamente c.o.ai i.u!llul�úam:�� cconY�r.sa:c;:�R!�:';: :.�__3/,

.. ,,'
.'

,

rá venda e amos�râ . de .

t 'd 13" t 't li d
.

.

.

flores e peixes crnamen- '�j���t{;:;:�f;:���O;��Sti, u� os ,: pos es e ms aa os

AMfYl� ,': �·rlte'sla:":2:.�CORftâ .' ,·:r.edro! � 'Ivo' t

tais. Os canários çlassi-
.

O Admi�isfrador Regional: engeriheiro� Marêos t>e"' .' <_o ',::.:c: ,'1l,:::.":;',;'':_
.
-"'."::!.. : ".' :.::. ,: ..-

fiCàdos . irão participar 'freitas informa que. f()Tam
.

expressivas.as obràs. A � AS5ociaçãé;: ComeJ(cj&l e Industrial da Micm. e, ,

em Blumenau, do CalIl�
de manutêrtção e €(ue' no' período de ja:çleiro: a abrU," Pequena .. Emp'fesa.�dó·,v.i.tle do Itapoc'U.:AMEvr.,.sé� "

peoriato El';lädual e Cam-
a Celesc substituiU' 4.317 lâmpadas dos.istema ele ilu-'

. gundö seU 'presidênt'é, Paulo Adêlnit ..ßlori.a:n.;i,. fam.enta
peonàto Brasile:ro de Or� 'minadio pública,' ria sua área. numa médià de-'SS' 'subs- que- 'o" governadó�',Pedro 'Iyo Campos tenhCl. prejudi-
nitplogii;l .. , . titui!ções.

�

.. _ ,cado os lJlict-oempr�sárigs .dos ·tratn9S:.. de abale e ma-
.

:. deira[;(�çougties' é: serra.rias), (ronL,a.i J:qxaçãó . re,troa
,. Uva de IeM. Relata:'Flofhí-ni que.;géc"estas, micrQe:p::l�'

,presas foreill:';IÍlesnio<öbrígadaSi:a::reco�et 1� esta
, bélecido'; pelo' Decreto' ·1.348 e que, ;Jß."e.sta; açqmw
�. lado em eiIicô iÍnes�s ··m.uitas·'fal-ências e desemprego
.

ocorrerão 'no 'VElhF'd:� Itapocu. . '" '. :..
.

"Islo é umá iiij1$�içã.� NöS·:nâ6;·p6demoS· entender' a . re-'
troativictade'na: éóbr�rú;a tio ICM,('pois o';mesmo <não'

o', .. -'-r.. " ....
).; .•

'.' • !'" • .. � - .i.-...., ,,'

foi' 'incluído no'pre'c;:t) de"vendâ;��'umä v�z'que eramos

';' ísen�os ail'tes·r,,' di�s� '6":'ptesidéhte:J':Â, ·AM:E:N'I. apelCl.1
.

ao Cö�ernd,cd()"EstÄdo":Êi' à Séér�faT-ia'; da;'· "Fazenda ..

pa�él::q�e rev�jaiií. b Deçreto que trata
.
do atstmt-o

. um,ä :vez' que' o' i�gniêritö viv� em' sl��á'çã'o, mUito
difícil 'é com ·tÍ'r·tãxaçãô;' alia:d=a'-áós',a_lt�s jums! ban-
c;árfos CPb:çâdQfh,. e;. ��:-:.m1f�ld4âd�;�· �: ;\:phri\d.�5.:.
pelos bancos oficiais para a liberação .de financia"

�entpS,' pr.atieamente inviabilizam as IÍ};icrl?empresas ,

"'e, �arto C-dm 'tfue um grance número:�.:Vüphain,� de-
.

sa,parec.êi;:nt>s,'prÓximõs.õm'é'Ses:. ,S. ',;

-

;.-__-"", -�··,·.'<lh}il:: ',,','- ,.,.�. � ... ; ...�:,.. ." "' •
.- .-

"_ "_ .-'- .'
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.

S\iê1i tilhas MArio (Nel'"' -

' .

Ela, :br.ílleirã; soltelta."- ,

��
'

•.
:..

,.'; .• 'C", .•..•.• ,
j..

" ., .... " f

� ".

'.raclamas de CasaDl'enlos costureírsj . natural. <tê
�la'03 aé Mâlö··, : '. ". ae.man Per���:.���, �� ��"'F.' Ma.r.i.pá-Palotina_." "P.atan"á" "

,
' <

. ,Dia 26 de lWato.. ,,�, f,'''''' _ ff'"
,

Gle�(iiiane,
. r,!�l}a " Jos� ... ChuJdiaj fi1��, 'Ag�lP'T, �

.. f'" �GOT_AD� GR1,JBBA�N. Ofieial do R� domíctlíeda é' residente'
(Vera) Garciá Macha lDoraci) Kopsch'" ,Bsuila 'ptro Civil do 19 Diltrito d!l Comarca de Jarapá do Sul. ßs" em Rio Cêrro I, . neste
d/'. -: " iÓ.

.�., .f;" tado de Santa CatatiDa. Brasil, taz ..ber que.compareceram em di t f Ih d W 1
J)�a 06 d Maio

hlha Nq,rton �..JqlSllI\él,L: Cart6rio exibmdo os documentos exiaidoa pela lei, a fim de se /rSaurittmOa'nniea de�' .CeacI·tlel··af,. e.
. Pefry; Carlos. filb,,() .Ç>r7 babilitarem J)&l'a Calar. OI tewintel:

(E���V KI����r R�l�rid Iando (Jan�) !4a,rtins Edital 1(>.100 de 24.05.88 Ele, brasileiro, solteiro, Stopm�im-
Día 13 de Mato'

. .. Rodolfo Stenger e Ingrid operário, nascido em Edital '16.104 de 27.05.88
Adriana;"· mpac. Antonio 'ANI�RS:AIUANTFs Rle� _

,

Massaranduba, neste - Es" Antonio Luis Malhelro e

, (Ernest�I}a) : 4:à' Costa . '.'
Ele, brasileiro, -solteiro, tado, domiciliado e resr' Olareli Adriáno

Dia 15 de Matei' . Fazem anos hoje:�. 04 operárío, nascido em Ja" dente na Rua João Ja" Ele, brasileiro, solteiro,
Rafael; . .fililo: eí1lii' (l..u.· '. Sra. -Gertrud Geffert raguá do Sul, domícílíado nuário" Ayroso. nesta operário. natural de Ja": .

zia) da:Silvá' '0
'

:�; :. Enderle, Sra,'Hílda Pia" e residente em Estrada cidade, (ilho de Ernesto raguá do Sul, domícilía'
Dia 17 de Malo ,�era Karà'il, Sr ;'A1nalidio; Garíbaldí, neste distrito,

.

Píccíníní 'e Maria Strin" do e residente na Rua
KeU�� H,ln.a�S:�1.�ir.9�(E-' �l�in, Srta. Cl�f.� ..

;Kirs" filho, de Eduardo Stenger .garí Píccíníní ...."" Ela, bra" Antonio � Sfanislau Ay,;
lenlrf;",:.'E.f(:4li��,! J;'iair; .

chen, Arlete,' Hé3:�ann e: Régina, Bockor Stenger síleíra.: solteira, -; comer" roso. 16$', .nesta -eídade,
filho Ademíro (Elir) :Mül� (Blumena1,l}, Rosane so- - ,Ela, brasileira.' soltei" ciária, natural de Massa" filho de .Juverial Malhei':'-
ler _

. ..,_ :,.: .. :, '.' �anie '. _Winter. . Hilda. ra, do lar, nascida em
I

randube." nes:te Estadö,
f

ro e Donzíla Màlheíro _
Dia 14) de Malo ·lliabk. .... ..... Pomerode, neste Estado, domteillade e residente Ele, brasileira, solteira, _

João .Paulo, filho José Fazem f anos. . domingo domícíhada e residente na Rua- João Januârio operäríe, natural. de Ja�
(Jeníce) Marangoni; Ma� . .Sra , Car�a Haake May em _ Estrada Garibaldí, Ayroso, nesta cidade, fi" raguá do Sul, domícílía-
con, filho Floriano (Lour . �r; I?r .. �rio �au, Sr. neste distrito, filha de lha de Alfredo Deretti e da e residente na Rua
des) Michalak; Janaina.,-- !Dáclo Tomas��b1 Sra. Ingwald Riebe e Eleono: Francísco Spessia De" Paulo Neítzel, 19, nes·
.filha Plasio (Maria) Meu· Oilva Pamplona .' Jaq,n", . ra Riebé .- retti - - ta cidade, filha de Lau·
rer; Suelen.' filha ·Demito '. ke.. Sra. Lili Hamack' Edital 16.101 de 25.05.88 Edital 16.103 de ,25.05.88

. �enti:no A4riano e As�
(Teresinhé.) ", Lescov.itl; Bartsch, Sra. DoJQres Valdeclr· Correia Fernan" Ado Scbwartz e Ana Lu� sunta Adriano ...;;...

..

Fer:qando.. :; filho:,., :,O$mir Schmitz. Tanko,: Sra. E" des e Renl S�nla Spr,e" cla:; Trautmann -

'(Ter.e�inl!ijLHessi ·Josilai�, . dit� Ga.t'toni ��tri, ,�a"'f demann" ., Ele: brasilejro, soltEtlro,
ne,' f�lha, ,Antonio t!IZifa) �� Leocardia1 �chmitt .. Ele, brasUeiro, solteiro, lavrador, natural. de Ja"
Daten' UIII 06 de jullhG. operador de máquinas, ragu_á

.

do Sul, dOJniciliado
'-Ola 1'9 de Mato. ,

Sra. Adélia Wolf Weil. nascido em Palmas, Para- e residente na Rio da Luz
João,.'Victofl'Ji.lho,.-Jai';', lerl Sra,. lri� Modrock ná, ·do.LOiciliado e resi- lU, neste distrito, filho

ro .(lvane)"da,·:Silvâ;: GUi" �enegotti, Sr!: ,Augusto. dente na Rua Padre Fis.-, de Erich Schwartz' e Hil"
Iherme. filho Àdemil' Pieper. Conrado. Leier, cher,' 774 em Guarami- da Fiedler Schwartz
(Rosaiíä)' Costá .

.

JQão Cláudio BJ;:aga . Jú· rim, neste EstÇldo, filho
.

Dia 20 de )falo nior; Ivan ,César' .;_ fi- de Gentil FenÍémdes e C'" 'f- h L-f'
,-

.

' ,

Diogo. . fUh9 .'. Elmir . lho Ingo (Verena) Fall- Angelina Correia . Fer" , �, an .ln o 1 erarlO.
(Cristina) Paga; "Ed.ls�>n,

.

gatter. .

" nandes :..__ Ela, brasileira,
filho DaI;liél (Roãiilda)' Dia 07 de Iunho ....

�

soltei,ra, 'balconista, nas"

Castro; EgémaelJ filho'. Sr. Mário -Mathias, Sr. cú::la eIJI _ Jaraguá do Sul.,
Giovani (Iguâíäcem,a) .Vi. Teobaldº Murara, Sra. domiciliada e residente'
esser; SimonÊ!;' filhá' Jai- Tecla Mathias, Juliano' em Santa Luzia, neste
me (�lZira) Biernazki Zomer. ·distrito., filha de Herber"
Dia 21 .de Ma19 Dia 08 de jmo to Spredemann e Varil-
Jair Eêluardó,' filhó Jo"'. Dr� Ireneu Pefers, em da Jahn-- Spredemann -

sé (Eronqina)' Franzner; C�1'itiba;. Sr. Francisco Edital 16.102 de 25.05.88
Marcelo, filhó' Sàmuel Fischer, NeIly Luiza Natal Rtdclnini e Inês
(Ivanitial

.

Gu�arãe&; Schmitt, Bernardo AI� Derett!·
Mauricio, fi'lho. Irio (Ce:'

'

perstaedt.
cHia) BoshaD4nel' Dia 09 de JUDho
Dia 22 de Male) Sr. Osmar Oscar' Na-
_Larissa, fílha Venicio gel;' Sr. Leopoldo· Ma

(Jasmane) dos Santos; E.. Ihelro Júnior, Srä. Alice
milio. filho Reniido (Em·f. Piccoli, Sr � Luis Ca!,los
lia) Zast'row; Oc\airJ 'filhó Stinghen. Sr�' António,
Gerhold (Edla) Glase� Fortunato ,Angßlo.

. Sra:
napp . Maria '. Lenzi.· Iracema
Dia ,23

.

de ,MJJó . .:Meier, Iny,ªldo L,eInk'e,
,

Geiza: Cristina, filha A.,. Mart� �t�erJ' Sra ... ,AU"
fonso (Editis) Pef!�T.á; ce �nte�ro, Sr � $elmar_
Leandro, filho Lino (Mar� Luiz' Oret�r.. AdrianÇl. ...:__

cia) St-eilein; �nathan, filha Waldir (Yeda Bau"
filhç _Hercíllo (Belonice)' er) Conte ,,'

.

. .. ..

dos 'Santos; Jean Carlos. Dia 10 de junho
filhe 'Adir (Evanira) Sit)- -Sra. L_ucy' Maria Cag"' :,

verdt , ). '. lioni. Sr'.' Ronaldo : Fie"
Dia 24 de Maio dler (Curitiba), Sra. SÔ".
Merjory, ,filho José nia Marta Stävis,

' ".

Sr.
(Clara) Corrêa; . Monica Alberto � B9rtoliru,

.

Caro
e ·!.{icheli, filhas d� tino

. �� ZimmêI1llá,nn, Wal:
(Ada,) M-arquardt;' Ecluar- demar Lemke, Sra. Te"
d<>., filho Nandir ,(Anadir). 'rezinhä �ilier Sêaburt
Venqruscolo .

Sr. RudoUo
.

Kre�8in;
Dia' 25 de Malo , 'Maria de Lour.des, Bar-
Silvana, ' filha Arrialdo tel,'i,Maria' Afbêrtfna

(Iria) "J-ioppe;, SoliUlg� �e, lKJ'a\lS,_e.
.

..

Barãó do Rio Branco, sala 4
FON�:72.2607 .

-

J! ·pára que' chegue ao
conhecimento de -todos.

i

mandel passar o presente
J;!dltal, que, será pUbUc;ada
pela Imprensa em.Cartö
rio, onde' será afixado du
rante 15 cll...

'

VAMOS PARAR •••

Alô� Älô! Aqui é da T�rra
I-{á, você quer falar "do que vai restar dela.
Como aSSiJ;l'l, aqui esta tudo bem
Oré!:, então- meus parabéns.
Notà·se �e _ vocês sabem mentir
Quero é, 'Ver para onde vocês' vão ir.

Porque se as coisas continuarem cOmo estão
AchO' qll.e vocês nãO' sobreviverão
Com as árvores em destruição,
QUt;fO yer o�de oxigênio' VOCê_� arranjar�o
E c�m a �.natança de alguns apimais
.0 equilíbriO da natureza vai para a beira do cais
E que tal o ozônio sumindö
Por' cáusa do CFC que o está destruindo.
E o lixo atômicö que causa radiotividade
O que é· uma tremenda calamidade _

Então gente,- vamos parar de destruir êste' planeta
Porque senão suas cons�quências

.

.
não' precisarão serem' vistas com uma luneta

Debc.rah Paiucker Lueders ....,. 14,-anos

FuRGOES CAR(JA SECA. ISOT:BRMICOS. FRIOORIFICOS
E CARRETAS DE 1. 2 e 3 EIXOS

'

,JaragU:_á Esquerd_o '�ua IYr. Enrlco' Penni•. Ha' -- Fone ,724077

/.

-

• .o' ""<

.,�------------------------------------------------�------------------------------------------------

.' _;.i,

;- :- ,_L' l'

V'
-

.�..... :_ . .-:tr-� "':':ic;.•. ":1:' "c ""':;:i
..�/

';:.t., : ....... "1"' �
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I.

J�._IrI� lf:�,fl. }'··tpiri""'ç_."--d. 2a. -feira .1.rolll'l....ill·
'Pis�-srd a-'Superitt ,li;

.... Qnde :ae ergt1'e um�":pa-vi:�-,':., ..Agr�industrial; d�a "26/8 ,se.�n"t'es:-,' PreSidente AliDí:ro Weber; 'exp'osi·
prepriàs .'" ,espédativas, lhão com l.�O ,�, o - 15h - abertura dos P�eito' Municipal José ção egrícolaie de�fi1e dê
Gúaramirim,' lançou e munícípío têm:' t()(t�,:."a:S" desfiles'alegóricos e às P. de Aguiar; Coordena- carros àlreg6ricQS -'-:" Ace-

vem trabalhando, a 2a. perspectivas .:�'�� süj>êral' 17h' - abertura .oficíal dor- do Parque Exposi- resc. Cidasc e Sindícätõ
Peíra Agroindustrial, que a Feita antéri9r'ê '�Liós; "<ia Feíra: :dia 27/8 ,:_ baí:' ções Vice-Prefeito Vic- Rural; recepção e' pro,
no ano de 1984, com to- trar a sua força econõ- Ie de aniversário do Mu- tor Kleine; secretaria gramação ofíõlal

'

-:- Iíne'"

�ãS as deficiências no mica, no período de 26 nícípío: 03/9 � baile de 'Jair Tomelin; venda de de Testoni e, propagan,
aspecto de infra-estrutu-, de agosto a, 04

"

de se- confreternizáção -des ex-' (box aos expositores Do= da e publicidade r-r- 'Fran.:

ra, conquistou espaço no tembx:o.' positores: de 21/agosto a 'ménico Weber, e ,Pedro. cisco Herbert Sch�rk.-
cenário catarínense e Sendo os principais a- 04/setembro''_' apresen" "

- "

também .nos Estados vi- gentes a Prefeitura :M::U- tacão de conjuntos e HlrtlS escalare's IllaDge' '18"'5 miaiii�hos. Agora, com um nícípáf .e:. a ,Assoçiação' "bandas, shows infantis
'

'"
'

hrqu� ,de' , Exposi'Ções" Comercial, Industrtal e e Iolçlóricos. no local da O Programa' Hortas Es- "exercícios' de 'comPI�-\
, . ",

"
,', " Agrícola, a programação Feira. O encerramento colares, desenvolv:ldô em- mentação eurrícular ade-

D"e'
-

olho
.
DI" oficial da 2a. Feira A- 'seM no día

-

4 de 'setem- todo o-Bstado de Santa quades às caractertstíces
, ,grolndustrial; 'sujeíta "a bro, às 20 horas. Catarína, está l)enefici- do ensino e dos alunes

pequenas
"

modificações COMISSÃO '

não substancíaa": é esta: ORGANIZADORA,
ando neste ano, 185 mil. do meio rural catarínen-

", ' alunos de 6.980' escolas se.
1':J'/8 -'::'- haile com 'eleição Integra a Comissão Qr. do meio rural. 'C9In, o a-, FÓTam também., entre-

Á inflação do mês de da Rainha da 2éf_ "FeIra genízadora da Feira; os companhamento- de 9,250 gues sementes de horta-
��lo .anuncíade'<: pelo

Y."'leDlfa'le'mr'"'"ISsocla,aça-,ßj''Mora"tI,ras proíessores , O Programa líças , As escolas de ja-
'lBGE foi de"'11.1��. A, ,

U
'

I" tem como objetívo ; ,1no- raguá do Sul e 'região _

partir -deste ríúmero,
-.

e tiver e ensinar os alunos pertícípam . novamente
Péssivel calculér- a" URP A exemplo d(_\"que: ocorrera, anteriormente no das escolas rmâttsseria" deste. Programa,
p�fa:.. i'ÖS reajustes salarl- baif�o Vila NOV'q e. no " Conjunto Habitacional da das do meio rural a ,iI1S-,
�� 'dos' m,e s e-s ,de Coháb, .íoi fundad,a em novembro do ano passado, talar hortas e produzir E X P-'R E S, S A S,
[tínho, julho e agosto a .Assocíação .dos' Moradores dos Bairros Vila Lenzt hortaliças, a fim de di-
Cf.U e s er ã o "d"e e-Nova Br�sília. E,mb�sélda no dito de que 'homem fundír.o plantio,'e con-

SOLDADOS DA PM'
11,69%. A taxa écumu- 'alg1,lffi'"é uma ilha", a .díretoria provisória teve à sumo das mesmàs, me-

O 2,<] 'I'ep.ente Rogério,
lada da-ínfleçêe. rios ul"' testa o presidente, Mánoel Ademir dos Santos e, Ihorando a sua ªli:rp.enta- Luiz Kfulllehn, Coman-
Umos .clnco meses' é de em assembléia realizada no dia 4 de maio, elegeu-se \

cão tanto nas esçolas co-
dente do L<] Pelotão de

124%.' A caderneta de a diretoria efetiva e o .novo presidente é ,Roberto mo em suas íemílias ,

Polícia ,Militar de Jara-

péupançá rendeu '�,36% Braz Nunes.
--'

,',
' guá do Sul. informa que

�m maio. À OTN,' desde' ,

'

"Horta� ,Escol�res,:' é até o dia 8. de j(lll!.o eS.
1':\1 de junho. está valen-

A Associação tem entre os seus ,objetivos ,uma atlVl��de �onJunt,a _ tãQ abertas as inscrições
JJ' C $ 1 33<7 12 C

proporcionar condições para que os moradores' da da Secretana da' Agn- "

para o concurso de habl'-Ç;i0 z .' T", om Nila Lenzi e Nova Brasília possam, reivindicar suas"'8"'"' 111% de' mal'o: a
" cultura e do Abasteci-· ll'ta'ca-o ao' Cu'rs"o de" Sol-... , 'o ,'" ."' ,aspirações p'ata melhoria do' bem-estar social, cul-'

, ,

.infla1:;:ão bate um recor-'
"

'
, mento CO�tl a Açaresc e dados da Polici.i Militar

�. Desde 'fevereiró de 'tl�ral, esportiva, cívic:a, e re.��giosa, além de integrá- Secre�aria da �du<:ação d0 Estado, sendo que as

It-186" d f
r' los, buscando a união'" de ideais, respeitando sem- atrav"es d"as Ucr..--."" e da l'nscrl'ço-es podera-o ser"'

� r 'quan o oi decreta. "'..

d.ç o Plano Cruzado, éla pre a individualidade de cada pessoa. Souza Cruz. C;omo ci feitas no L<] Pelotão de

�ssou de 1.000%. Nos \
A s_ede provisória funciona na rua Louren.,·o m�t�riál ,de apoio a, est,d PM, na rUa Lourenço'

lltti.rilós doze- meses, 'a
Kanzler ,1.77, junto ao salão nobre da Escola�uni- atIVidade foram dlstn- Kanzler fi,<] 66, em Jara-

in.flação acumulada foi" cipal de 1.9 Graq Albano Kanzler, onde os morado- buídos no início do ano guá _ do Sul.
'

ti
" res destes bairros ,poderão se associar, ou, ainda na letivo, 185 mH livretos 'RADIO .JARAGUA

A\��ßii'
-

residência.; do presidepte na rua Beíns' Mahnke para os alunos qas qua- Neste ano, a Rádio Ja.
'Quem �iver teajuste dé

nS 14�.
.

.

tJi� prim�iras séries com raguá Uefa comemora

;����!� ���e�:�;���r- �::
'.

CODstituição' "Estadu'al: IL� instala -Iúcleos 'Reuionai,s ::�m��o�n��"p::. ��a�:
górá o 'percentual

"

de
.

'.' _

'

"

car a' data histórica, na-

1�5,67%. Para as cláu_-'_' A Assembléia. Legisla- mais represeritativQs das dia 9 de junho em chá- ". da melhor que construír
sulas 'de teitjuste anúal, 'tiva do "Estado _" balxbu comunidades, que' deve- pecó e posteriormente, um prédio de 665m2, em

ó aumento ' serã'
.

dt! resolução; criando o ,Gru- . rão estabelecer as f€lr- em datas a sereni marca dols '_pavimentos, que já
&�tr,59% .. Para saber co· po Preparatórià' de A -

mas· de partiçipação da das, em S, Miguel' do Ces_ se ergue na rua Max
filO : calcular o àtugueT, o

". poio- p_ró Elaboração -dá sociedade organizada.' e te!, Xanxerê Concórdia Vi, Wilhelm 373, on_de 10-

��quilino deve, multipU- Constitu�ç�o, ,�st�dual., suá i�te_gréIJ;,ão com ",
a deira, Canoinhas, Mafra, calizava-se as Balas Sas-

eilr' o valor' atual 'Por 'que sera mtegrado' por ConstItumte Estadual. Rio do Sul.- Blumenau, se. A obrà proporciona-
�õS67 se o reajus,te for'" funGionários do', -Poder ,e Jeinville, Janagu� do Sul,' rá um novo lay-out

.

in-

��mestra.l. Se fo'r an14al, por pessoas especial�za7' 'Segundo' o 'calendário, Ittajaí, Lages, Araranguá, terno e melhorias �Li

.� multipUc�Ção deve sef ' -das convidadas; que_ a- a instalação dos Núcleos
r Crriciúma,' Tubarão .e termos de programa-

��ta por 4,3059. O re� tuarãQ na oondição de - 'Regionàis inicia-se no '{ FloriànópoÜs. /. ç,ão.
s�ltado desta multiplica- colaboradores, Compe-

I

f.;� ��r�e:��n:�g:l: ya- �����rgrr�e��tu���tor: ;;";d;;�.��;"�;�",,,,;;..,,;.;.»,;,,,,,;,:;,,:�;:,.;.w.;"W;:;1I>;"'''*';";;''';@;)1@jj!;:'��w";,,,..;"*,:,,,�:,:"",,:,_:,":'::�'":';;�_:""':�:";":";'�:::'i"::'''':'��.::';'''x:";�,;:!,:»::,:!�,v:;$;,,:,::",);,:;*-,:.?�
SALMuOs os' prepar&tivos organi- '"...

---- .�, �
O reajuste dos salários zacionais necessários ao ..,..

a·
: .. ,,- ·jf

nos meses dé junho, ju" 'funcionamento � da: As·", Jaragu ' ,

...

'

·�:"�,l"i,:."ln.oe agosto será' de sembléia Constituinte Es- .

�1,69%.· O percentUal �adual, inclusive aque'"
. dom�sponde à média les .. relativos à sua, iote- -

�éométrica da iuflação ração com Ia' sociedade
�cumulada 'nos meses, catarine:fise.· " '

�e 'março, abril e maio,·'
dhamada de Unidade de Pai'alelam-ente serão , ...

�e 'erênCia de Preços instalados, Núdeos de"A

!p�P), Quem, quiser, -sa- poio à_ Assembléia Esta

��l' qUe sa1ário ,terá, em' ,:'dual' '(i:.oßstituinte, nos
. l�ll!ho, deve "multilp}ieá· muni'éípios sedes de mi;
l� '1>orilfn6ß. Oi resulta· Q-rorreg.iÔesi que serão
��y séri" o .valor'· cones· integrados pôr autorida-'".

1P.ondente aOSh, venchnen-" des mupiçipais 'e)por r-e- "
"

�()S '

naqú�le mê's�i_.'·,·· , presentantes dos setores

" ;

'al crie
u', "�,'wte -_ 8S

,J '

�, .:

,

J.ft
,_i

í
i. ;�{AGUA: fABRJf.. s. A..
:" .' f _ ','

problema's

,

'_

,

�
-.,"enDII'II·

'-

,JO' �. '.

�"';

";:"""'i';':';:">"""'ú,:,:"ú':""""""''''''s,",g:"�';�""M';�":4�$"-:'<=��t-:::;:(*::!{.��::'$:<:i:��:.:;>i�:?*;;:::��<{�.�:;%::����;.t§.:;,;:;:.:::,,:?���,=:W;�� :

1
.... ",
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.
....

À '�':'ti'r1>' iá};i:;':; biJ�"T::·GraddEljdÖ �S(il �� e ·:r;gac:;·;'·':· !':: ',./ .:
' .'.. \ 'd'

'

.::

·uh:
..

·· ", '�:': ,; ;,. '>�.' rO''Pundo ·:dê Partieip-a6. I

men�t�ri:t .c�os..i \���riá �..

Paulo.,:; �Nas·':Qbbi�;·:.: :.pe-.: �. ,
-

.. ,. ·M.'a"'ssaran
'

..a .5:; .: ção dós' �Unic!Pios . �de..
.Wínkler , Daríüs, ·tát'á' li-' dem,' ',Sét: 'énco�trada.s

' . . . , maio sera 83,9%_ : maior
.

ma exposílção individual também no' '�aragua�, .Uma antiga reivindicação da comunidade mas- q�e ,o val�or pago n�
das suas obras em Iara- J Argentina, Estados Um- sarandubense está sendo atendída. Trata-se de .. um

mes ,an.!en�T ift0� ,recuf .

guá do Sul, de zs
..

de
.

dos, Canadá, Alemanha
novo alímentador de energia elétrica, -co.m capací- �� .:�a? e�' a �s pedo[unho-aOê de julho, que e Inglaterra. .dade de 25;KVA, para atender o dístríto indust.f.iall. .

�m .

eno . � azen Ê
se incluirá' em seu vasto onde novas indústrias vêm se instalando,

.

abrindo ..

ete dl� 15 de Junho ...
,

I e' 'que' desde Na' abertura �dl'a
'

·29·'··· '. . ..

A linha o. malOr
. aumento do

curncu o ' "

empregos. e gerando dívíses ao mumcipro ,

-

IM"'. .

1972, realízou 20 exposr acontecerá uma noitada .

parte da Subestação. Blumenau 2, com aproximada-
FP dos últimos ,·.t�m��

ções Indíviduaís e 75 cultural,' com vârías' a> mente' �5lçm, na qual serão utilizados 360 postes de pos e se deve especíal �
.

.

coletivas -dístribuídas en- trações em conjunto com .

. m��e ao· pagamento do
.

. .'.

.

_.... ..,,".' S .' ". F d
-

'e '1- cimento. . .'. '. Imposto 'de Renda e ·ao. >,
. tre os-estados de Santa-: a ecet ·e, UR açao:.u .

. NOVA' App' _
._... '

.

C
: ..

P
. ',,,'

·R·· .. · tll aí . � Jari.(gua' ..1,.; Sul" ....
"

...
' .. ". .:. aumento real da receí-atarma,

,

arana, 10.:" r l..u� .' "" ;�.
.

'.

':':' :
..0 Çolé_gio Estad\lal. General R<)ndQn, .de M��-. ' .

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

,

...... ·'·a· :.. ..

;.�.� ,

,··:·:'E····�B···",·.:-.saranduba., teWIlov&, Assocíacão de P� e Prof�s(),: .. : .�aJá o "bolão" do' ICM '

Baue'·r·..
··

'·pede ·n8va·' gencla a:7 . .-. .: res, eleita para o. bíênío 88/89 .•.0 seu presidente é ... (:ia .pnmetra -quínzena de
.

'.

.
.

. � Romeo Schmidt, . víca Alfeo Faes, 1.9 e '}.P secretá>..

, junho, a" ser credítädo
A Assembíéte.. Legtsr as i��taláçõé§!�':existeI1��s: ';rios ��mar �utsatz e Julíto Fried�a�J·Lo e ��I? te: aos municíplos 'no dfa 10,

ratíva aprovou requeri- estarem comp�etaIIl�Ilt�,; ..

sourelTOS ·Ralmu�do Ban<,ioc� e ,LUCia S!<>i�kl R.�?� '-é de
'

Cz$' .... l , •• , • AO' •.

mente do deputado Pall- defasadas, ,e
.

Ultrapàssa";:;;' ke. Con&_elho .Flscal: Sebastíãe Jorge Cúrcío (presl.,. ..
1.507.244.488,00 .. Com

lo Roberto Bauer, para o das para oferecer q.. CO" de�te), Ins' Fnedmann, Pedro. Alves. Armando Ron isto., 'aplicados os índices.
encaminhamento dé,men. munidade O' atendimento. chl e Adolar Voelz. de retorno, os riiun�ci'" .'

s&gens telegráficas. ào
. regular e· eficaz que' ne- /' CO�P�TlÇOES �RNAS ••.. � o' pio' do 'Vaie' do, Itapocu .

Diretor. Regional dla.� cessita. Desde o dla 25 de mal�, alunos do 2.· grau, reCeber,ão': OS· seguintes' .

ECT Fernando' Caldeira" (noturno) vem participarldo de� competilções esporti- � valores: Jaraguá do Sul
de Ándrade e ao' Presi- O limitado� espaçQ fi- �

vas nas m9dalidaqes de fu�böl de salão,. ",olibol Cz$ 57�253.435r49; Bar-
dente do �Empresa

.

Era- sico da atuat Agência masculino é feminino, em dep':endências da quadra ra Velha Cz$- .

sileira de Correios -e diz a mensagem' - não polivalente anexa ao estabele�imént(), - que recente- 1.-644.-70,5,18; Corupá Cz$ .

Telégrafos, Laumar Melo condiz com. {) Illovimen�
..

mente recebÉm. iluminação. O .:término está previsto
.

3:611 .809,96; . Guarami'"

Vasconcelos, intercendo - to crescente dos, :$,erviços' para a .semélna da Criança, c\llminando com uma tim .'. Cz$ 5.929.,31.8,'94;
-para que o município de rio município, qu.e� expe�

'.

Olimpíada Estudantil,. que pre�de 'organizar" na�
,

'Massaranduba ·Cz$ .

Jaraguá do Sul seja .do-- _ rimentou. amplo desen- 'quela semana a diretoria. e a APP do Colegio Gene- 4.505;156,67 e Schroeder
tado de uma nova agêi1- volviIpento' econõmicq e ral Rondon.

' .

Cz$. L504.229.99.
cia .de Correíos e Télé'" populaéiohàl. pas últimas .�

grafos, tendo e� � vista 'décadas:,
f' Suicidil 11:1" Plaol Es'pintlal

.

'
." \ .. ' '.' . :.

sentljIientos' a<;arrE!.tam. Com, a . reen".
.

ca,rn_áção há. ö esquecimento�das .vidqs
Sempre que alguém' se suiéida, per� pas�adas, e o eomp(}r.tamento da nov�
guntö' pela leligião. Nunca ine falam

.

pessoa segue o'mesmo do 'espírito que
.

de um -espírita. Católicos s�o' a �a�o-
.

traz o seu destino de certa' forma de- ..

'

, ria. MaJs próprio seria que :matena- lineado �nquanto.�stev� livre' do cor-
..
:

.

listas. tivesseln a' priinazia. .' po {jsiCo::"
.

'

. A Igreja nega 8ö suicida as formali: O espirito sabe que, ao se suicidar"
dades finais com o que o sacerdote interr�,1l1pe 'um desJino ;pOI· ele deter
gali'ant.e a reméssa da alma: para o ,minado;· A"consequêricia, deste ato,,,,
regaço divinoL ou a espera �o juízo ... é, � sua passagem pélra o plano eS
Final. Enquantó isso () &uiciClio é. o pirJtual, sentindo-6ie intteilramente
conforto gritante da insuficiê:ncia dos' preso às. sensa:çôe,s. angusti'antes de .

ensinamentos de fé, deixando a nú seus últimos momentos de ,vida. Verá
que' n�da de mais positivo �('racio�al que alterou o· desenrolar de· seu .des
terá sido transmitido ao .crente. Tam- tino· espiri_fua}, e não co-nseguiu . ugir;
bém é o'" desfecho de treménda luta como esperªva, do 'qu�. o atormen-,
íntima para vencer o domíniO mental. tavar Então não se 's�nte mais: na- ter
desd� a infância, coin a lavagem ce-' rá; pão sabe onde, 'está nem porque
rebraI das aulas :'pe, cateeiSlno dirigido, tem de' ser:' assim, enquanto perde a

e cair num verdadeiro vazio religioso' . noção';:do tempo,- que no espaço cós-·
onde não se admite á reencar",ação. micó ·nãQ tem as limitações do nosso.

'

R J a-/ M tt
.

13 20 d Sala' '204,·'" O catolicismo nega a reencàrnação.. terreno.·ua O' o arc� o, .. nr. _ an ar.

." ;...�.g9rarite a certeza de que a Jtlma de p. �stágio das pessoas na {erra' é
.' .,:.: Fdn�::12;1l1ß9<��Jãtâgtftf'"d.õ#�UC�::..,.;:i�:':::.: '�':< ....

: .qüein vive.ú, cégamente obediente· a· muito.breve, em termos de eternic!a-
todos os pr�çeitos da Santa �adra 1- de,e fiá as qUe se apegam a -sentimen
greja, subia direto para os pé'$ do ai.. tos tá<) condenáveis que uma s6 exis
tar de ,.DeJ,ui., após as missas: regula- tencia,terrena não será sufi:ciente pa
mentares de encomenda. da alma.' . ra i:lua'modificação; A pàssagem a: ou-
Tais ensinameqtos perecem'

i

ludibri" tro plano,
,

com ':a mörte, dará e, opor�
.

ahtes, jnsatisJatórios e pouC'o Léonvin" tunidade de rever.. e julg'ar' como vi" '.'

centes para a percepção' da :verdade veram aqui.· O suicídio é: a interrupç'.\c ;
,

sobre a existência, perene do :espírito, violenta dt:!
.

um destino' traçado na;
sem missas e outros rituais ostensivos espiritualidade. onde' é decislva a,'

.

a dedicar a seu destino cósmico. . e'xistência de cada um, ninguenl fican�'
\

.

.

Se não há espirita entre os :�uicídas, do mai. esclarecido. nem convencido,
.. talvez a compreensão dqs ensinamen- só ·por morrer.

'

:
-

..'
S

tos de sua doutrina seja a cáusa. Ela .'

Ehsjna o espiritismo' que não adian�

...
fala dá eternidade·· ,do ;espíri�ó,' ·com .: ta coíneter�suiddi9 para pôr Um fim ;,.'
suas repetidas reencarnações :e: () ob� ':', ém tUdo,; assim pensandO' em fugir ao .: i

..

jetivo definido de con�!anf�· �volu- insuportáv€H; -e, que, 'no outro 'ládo; o �

: ção para se élevar no plcu�§., espiritual, sofrimento 'vãi flcar 'bem pior; a� po�
.'. �'ser .1ívreße tantolf �ofirim.ehtos:e der reêncarhar-e recom�ar onde:fM: ,i .

.� 'pâvQre!i( que"a Ignorância e os' maus' interrompido o destino. .. .. .'.

Escritório. ,Contábil- . Garcia
CRÇ-SC lOb nl? 0075

. � .

Escritas' fllc-'I .' contibell
bàpodo de Renda

'

Registro de Mlcr�mpre.a

Confira a eficiência de nossos seryiço.s.
�Rua Barão' do Rio Branco, 168 t Fone: 12-0195.

'. ��--�------�--��----�----------�-,

ESCRITÓRIO J!:!RlDlC�

José Alberto' Barbosa:
Ilexa'udre D�I,íâuiustina .··Bariíosa.

Á D V o G � DO S'

'5 I e i n
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE ClMENT.2_�---

Tubos. fossas sépticas. çaixas de gorduras. cai
xas j'de aterramento. calhas. palanques de . varál
retOi ,palanques .de varal tipo "TH .. palanques de

cer�. palanqJles curvos para alan;lbrádos, tubos
.para poçp de dlametro's 89 e 100, mesas para lan

chol,ietes, tanqu�s,� la,:Yé.J·r roupas; tubos dren()s,.:
anéllJ ,para Jard.'" .

;

S para muros e ·óub:os�. '

Ver(tique a qu�lJ,'<t� e{löe nossos produtos. ,

Rua Walter M�rqu.à.rdt nO ',706 :_,' Fone i. 72�1-31S"
(residehCiEl1);. �J'âraguá ô{r:Sul.

.. '<h":; .c".;..,. ..:.-,: ;.,;,=--......,.'-..;

Sebastliö B: c:te Albuq�f.que

.'.)
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:EscollS, il:QUd.is
.

n,_ ceta da unida' (C '18115.·.' � fekl ':" f)Jl":
iIÍi!i"'''' , .

"
;. ,.:. '

. - .'

,4> Serviço de Assistên·,� ,Edut�ão, .iS,�:,'·;:��·l:? do Sul, ele; utn�en(ontro J..eI.•w�rtt,;'f'W_lr..�__.�'� weíii, ... '·be� dà�-':··
di� ao Educando da 19a� .' De

'

outra pai't�i-:b:c�-$'e" de dirigent�s municipais mit die ,�...bte.; , Motte�Pl1lche nicht In: ,vétJelse.
Wtl.ldade de Coordenação cretário municipal de de educação" na Fedavl, nheít geraeU"

.'
"

Regional, .entregou du- Educação, .de Jaraguá. com representantes de ..,..' Die, RedBkUon ;_,

rante esta semana, uma participa día 8, em Rio 22 municípios.
cota de produtos da me- "-------"""-----------.,...---_----�
rlÍI1da escorar às unida�"
de.s I escolares estadual,
municipal e entidades,
nsm total de 1-2 � 850.80

�., importando no valer

��' Cz$ 2.446.66(P4.' De
� 9�tra parte, a, SUQun.ida- , Urgências ...... consultas' .,.... :o,rtppec;lia infan.

4.� ,de ,Ensino realizou'" t�l 'e adulto. ,Membro títular da' Soc. Brasíleí,
ü,. dias 1.9, O� e 03 de -

ra de Ortopedia e Traumatologia.'
tl).qho, a terceira,· êtapa
441 Curso de Atualízação
Ptdagógica, tendo' como

'

ltical o Colégio: Abdon >

.----- _,..;. ....____"i

�tista, com 120 horas,
d� qual participaram 84

dlscentes. O mínístrante
fQi o proíesser _ Mário,
ahnhosa, diretor de 1.9

fJiau da Secretaria, da

EXTRAVIO DE·'
, DOCUMENTOS
Jair Luiz Ger�nt,' re

,idente em Jaragúá do
�ul. comunica que exr

.taviou os seguintes
,�umentos� . carteira

� identidade, carteira
je motorista, carteira
:�p servtço militar e

�Pf, Pot ter requeri
.0 2a. via" . ficam os

�tiginai�, sem efeito.

Jaragu' elo Sul,' 111 '

de JUnho de 1988

':".,',:

, fRECE A s. CLA.RA .

",zer 3 pedidos sendo
J de negócio e 2 lm
�vels. Rezu 9 ttlas,
) Padre Nosso e 9 Ave.

Harlas;' que ' mesmo

.em fé será atendido.
flet.ar com uma 'velá
.� e no 9',dia del

.r queimar até, o fim.

lubl1car no 9' .dIa. A·
I�adeço a graça. reee-
ilda. �

. O. M.·M� ,

')R'ECE A S. CLARA

�zer 3 pedidos sendo

l de negócto e 2 Im",
posslvels. Rezar'9 dias,
1,PadreNosso e 9 Ave-

f

'Martas, que' mesmo

tem, fé será atendido;

!ezar rpm uma vela
.cesa e no 9' dia del
iar queimar até o fim,

lUbllcar no 9' dia. A·

4radéço o graça rece-

'lilda.
, A� S. M. I

� :
.I8A, ASSINE, DIVULGUE
E 'ANUNCIE NO

'

'!($ORltEIO 00' POvct'.
\

��B a IMroRTANTE
'" �'NO�h ,', .. ,'''', ,i

8rtlPe�ia e 'raumallluaia
DR, MARCOS F. SUBTIL'

GtJT8 DIENERSCHAfT
IclÍ habe g�te Di-eners
chaft . Die. Knechte hais
sen: Selbsgeschafft und "Geh, es ist Mensch zu

Spaetzubett- und Äufbei- Haus!", rief der Geizige
zeít, die M�eg4e:

\ Ord: -heraus, . als d�n Gast er

nung, :�einlichkeit-r Durst, . hoerte pochen., Hat er

Hung� het$serí' ·Schenk Wahrheit nicht gespro
und KOch.' Hab'. auch.: eherat Wo mas laess(
iw�j re.d�lknaben· -noch. den Gast: nicht �in, muss

genannt �bet \1Ild- gut -. 'kein Mensch- im Hause
Gewissen, díe, bis . ich seín.: ""

schlaf, mich - wiegen

KEIN MENSCH ZU HAUS

Av. MarechalDeodoro 1.512 _ Fone 12.2218

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

muessen. -,
G. Fr, L Robert

• f .• Friedr. Rueckert

.....

SESI ESC�CE de -

Campe S�sianö co-

,-' '.:' memorativo
.

ao-. "Dia dá

Q Servíço de �sportes ;Indústria"" ' 'Campeão:
do Sesi de Jara,uá do, W;g,MötoFes;

,

25'. Weg. '

Sul esclarece ínéorrecão Maqumas:'" 3,9 Prígumz:
havida e ratificà-: ii clas- 4.9 Kohlbach. Pela falha
sitcação final de-; I 'For·

.

ínvoluntérte.: "as nossas

neío
.

Jnícíe deiFu�ebol desculpas.

- Funilaria Jaraguá Lt�a.
"� e AqueCedO� Solar

'

•• f'e1lpej Scbmid*. 279 • ,Fone 12:-0448
•. 1

'.

S U·.& A.' BON·DA:

LANÇÁMENTOS DA SEMANA

Mad Max 1 I J Além da Cúpula do Trovâo
(Avent./Ficç)

l.oucademia: �e Policia I I I .(Comédia)
Sete Homens e um Destino (Western)
Gri::lsong Gang (Aventura)
Dot & Bunlp (Desenho)
PokerAllee {Cemédía]' ,

A Hora da Estrela (DÍ'ama),
Ninja I I r a Dominação (Aventura)
O N\' \. do Serviço Secreto (Comédia)
O Homem que Perdeu a Honra (Comédia}
Invasores de Marte' (Ficção)
Änsía de Amar, (Romance)

, Mata Hart (Romanée/Aventura)
Exterminação Grupo "Zero" [Aventurajj >

Assalta, Americano (Aventura)
OPPtJ'S v'lde�Q1ani� sem píratarta
Conheça o OPPU'S vtDEO ,. CHEQUE

� �ssagens cÍéreas "

Initçionais e intemacionais)

• l,oçaçpes <;Ie veículos I

';-i:. .'
o',

• SerViços de pá$sapõrtes

,----

CONCI!sSlON$1A HONDA DA kEGIÄO. CO
W8llCIO ,DB l1QTOS, AS5IsrßNCIA ,1'ECNICA

,- .• BOVTIQUE HONDA-WAY,
s-

�fritE.ISBStÀ . � () 1'1 D A DA �IENEGOTfI
"

MOT-OS l! SA� P1LOTANDO A SUA MAQUINA.
Ru. Adélla fischer,' 239' (Rodovia BR-280)

�•• 12·*9. _ Jaraguá do Sul, _ SC.
�

-

,iJ.
-

,

't ..

'_ ". '
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1�PQ<SP.t:':'SEMAN,\�iI\(.�.����D�'�J'�-!f,IíR.I1I:'9_ .••. ",!��-:?����.�.)�:
Metalí:�•. faz .lti�':�:���,riais, ..

e.·, �esusa '

.:�. ',81�
,-

�
-

aIia1!O_...f.tteia.,� �
J:).�nt.' io:'da nova :.;:clin�'". ': ...

:... t�y." ..: ��q�Rl.....•.�.erl)�ttvéi�.. qu!n�s _e íerrementas in".
.

':. .:' CIIC.a. .

:.
míca'......-empresãri·�h; . � .:., p-q,r.a é1;" venda '..9:e.;

.

mãt� serVl'�elS ou,. e:n desus?, . _

indústrias de maior por-' riais, equi'palJlentos, m<;t" 'at��:res?? lêilão . Es.a
,

. pratica, Ja usual em cen-
o

tros industríais ' mais de
, senvolvidos, já chegou a

Jaraguä do Sul, onde al

gumas empresas tem lei

.

" loado, oportunizando as

mícro e pequenas empre
.

sas a compra de mate- .

riais e equipamentos por
preços maís vantajo-

.

ESTADo DE SANTA CATARINA
.. . '.. . P,OD� JUDICIARIO'

.

�. COMARCA DE JARAGUADOSUL ..
JUIZO DE DIREITO DÀ 2' VARA DA COMAR-:-

·

CA DE JARAGUA 00:8UL "

.
-

�,� 'EDITAL'DE LEILÃO·
· O DOUTOR IlttNEV . BIANCHI, JUI� DE DI
REITÖ DA 2' VARA, DA

.

,COMA�CA" DE
JARÄGUA DO SUL" ESTADO 'DE SANTA CA:::·,·
TARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.'· .. ·• '.'. '.'

. ,
.. F.ÄZ SABE:R ('eln resumo o'; 'art. �1,)'d0:

"

� ,

'C. P. C. ) O seguinte:' Venda emt? Leilão: Día: ".

21.06,88, às 14:00 horas, Venda ein 29 Leílão: DiÇl. ';f
12.07.88" às 14:00 horas, por, 'quem . der mais

'ê"'m�iioi lance oferecer, LOCAL: Ed�ficio do ''Fo-'
'

·

rum desta Comarca, EX�CUÇÃO N<? 2.811, em

que é requerente UNIBANCO" _. UNfÃO DE

BANCOS BRASILEIROS S.A e IequeE�,90� GUI - .

·

DO SCHMACH;e "WALFRIDO SCHuMAUCR.···
BEM A SER LElJ:..OAP9: 1)' Um' FiaV'14'FL;-:mo' ,

.delo 1981, placa JS 8541, cor bege,':moVido' a '

· Álcool, SC n<? 02S'8$2329, avaliado em Cz$; =, :;.;. .'
l'10.000,60. TOTAL DA AVAUAÇÃ.0 ces. .v.: .::

'110.000,00. Nos autos n ã' o >::consta

qualquer ônus ou recurso pendente:' ·Ficam'ta.lo-";"·
bém Intimades os requeridos através deste edf

tal, caso os mesmos não sejam encontrados pe-
lo Sr. Oficial de Justiça.' Dado e ,passàdo nesta
cidade de Jaraguã do Sul, 25 de abril de 1988.
Eu, (A-madeu Mahfud), Escrivão Judícíal, o subs-
creví,

...... ,... -,�

IRINEU BIANCHI. .,,-

Juiz de Direito

sos. ,

Um destes leilões se
rá promovín., no dia 9
de junho, às! 14h, pela
Metalúrgica Erwino Me
negottt . Ltda, que dispõe .

de 'material elétrico, ma-:
teria:l 'hidráulico, ferra- -

mentes de coite, ferro,
aço, ", chapas e rebites,
material para automoto
rss, motores' e . cebos elé
tricos, equipamentos, �'a.
'terial para .solda, fios de

, Cobre, equipamentos pa
ra 'indústrias de artefatos
ele cíinento da sua ' fa-'
bricação, além de má-

- quinas especiais. A Me
negottí abriu os d.as . 6,
7 e 8 para visitas duranr
te o horário comercial,'
para os Interessados.

Confecções 'Sueli Lida
, ,

Vesundo bela SeDhol'Q e 'Crianças
Vi conférlr:. m..11 variada coleçlo aproveitando

".: .',.' ��t._v:�io ,preço e credhirio. Suel1.
.

fábrica,-" !Pj.- J ."Av: :Mill. 'Deodoro da Fonseca, nr, l{l85
. f· 12-06ó3

. jar�gUá: d.9 Sul· _ SC.
,

.

'LoJa 2
.

Rua ReiÍloldo\Rau-, n° 530 _ F, 72-2911 '_
.

Jaraguá ''do Suk..;.·SC,:" L ,,-:"
'. ."": '�:::: � ',', _.... . �.� "

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

.• _, .-:'-:;::":.!:�';>';.

I

. .

Máqúinas, móveis de a:�o, escrivaninhas, venliladores, móveis estofados,
fitas, relógios d�' pon.�o' e aces�ólios em ge.Í�l;': ':0:::

Rua Venâncio da Silva Porto nl} 353 ::"",F.one 72.1492
" /- ',. ',�

.

L'

Rotarianos: "unidos par� servir; d�dicados ii .paz"
31' ASSEMBI..:EIA DISTRIT� 'DE, 28.Q5. 88 '

O futuro governador Luiz.Roberto Franco es

colheu a Santur, em Baln. Camboríu para rea,
lizar a 'Assembléia Dis�ritalr' que alcançou am

plo sucesso, 'com' á' comparêneía de 3lit pessoas,
com ;279 Inscrições, 79 esposas, 3 de outros' dis
tritos (466�Santa· Rosa, 467-Gramado e. 47,4.. Ca
noínhas), e 3 vísítantes. Além do' Governador
Marle Sousa estiveram aindSl' presentes QS

.

ergo"
vemadores Fischer, Genovêncio·, "Maciel;. Santana
Wtllecke,

. Trilha, Creso e M:archesini. O R. C .

Joinvílle " Cidade dos Príneípes recebeu transr
tônamente o troféu de maior, freqüência, _

. 1:!RANSMISSÄO DO CARGO,:;DEj:;OVrElRNADOR
No dia 24.06,88 dar-se-á, em .Joínville, na AA.BB., ,

às 20h30m.o jantar solene de 'trensmíssão do

cargo de governador de MarIo Sousa ao rota
ríono Luiz Roberto Pranco, -governador do
0-465 no período 1988/89, que deverá ser muito
prestigiado. -:.:

.

TORNEIO GIJO
O Torneio 'GIJO criado em Indaíal, deverá ter

sede, neste ano: ein -Joínvílle, com' a parÜcíPaç,ãö
de 34 clubes, A idéia é transíonnar o Torneio
para uma abragência de todo o distrito.

.

A CAR'IA CONSTITUTIVA' DE CORUPA
.

'terá lugar no dia 5 de junho/88;. no SalãO Paro"

quíal, o almoço que assinalará. á' entrega ofiCial.,
da Carta de Constituição, do Rotary Club de Co

_

rupé. É padrinho do novel clube o. 'R:, c: dé Jara-
"

guá do Sul.
' .

DIA 25.06 a ENTREGA DA: CART� bE MÄS--
·SARANDUBA
Com um .jantar a ser realizado em 25.06)38, o

.

R. C. Massaranduba íestejará o
.

recebimento da
Carta Constitutiva, com a cpmparência1• :. ein
massa do clube padrinho, o R. C. çle.çuap�JIÍir�lp..
-tOA COMISSÃO ,DE RELAÇÖ'ES pO
BLICAS DO DISTRlTO 465,..., ANO 1�87/88)

Al!. 'QUER A DUPLICAÇÃO. DA �R:J,Ol ,':"
/

,Uma Comissão de . de�
,

O dep1!ltado.'Paulo· Baú
putados., vai desenvolver er '\'info�mou,/. a 'pröpósi-

" ações, jUnta ao·
_
Gover- to, :'que a capacidade':, de

no FederaL, com vistas escoamento 'de tráf.ega
a, melhót;ar a segurança da' rodt>Vla . encontra-se
e garantir a duphcação e�gO'ttlda:,: DadO!f ,do,:.l)? .

,da 1m-lot no trecho de seniestre;' de 1987·· •. dão
482 :)tm q_ue corta' '6 -Es- conUi' de� :t{l1e o ;.. flu�'()
tado : de·: San ta Ce. tã.rína . diário ;"de 'veículos é;. na

.

,

"A iniciativa' partiu. : -do ordem: de 'it. 250,,, e' CNe
"<deputado paulo' Batter

.

o' '. transporte de coli'gas.1.

':{PDS),. que OJ:equ'êretl a a:inge 114 mil tonela· iJ

. ,Jo{m'!ição da Comissão das/dia, "numa rodovia

"c
p,áda·mentar. E,xterna, a- que": :encontra�s� .,_atua.l- .

,

prövada' Pelo plenátio. men-tle<em estado preçá-
A intenção: segundo o I 19'!�, �, .Em. ra.�'ä.Q dij)to.,·
parlamentar; é' realizar enfa:tizpu El pa,rlamentÇlr,
um processo de ação po- ocorre' \;Im n\lmero'� :-tão

.

lítica, I junto CO.ln o
-

Ga- . grande de .' acidêntes.
vernO' do ,Estado, para tornàrtdo.a BR�.101' ço-.
asseg1!lf_ar a execução nhecida em todo '0 : País .

. dessa importante obra· COmO� 'ac rodovia'da �o.()r-
par.a Santa 'Catarina. te" ;':,.' �:.,' ..

"

.,.).:"
:.'.

"
"'::,)- .• J. -, � .: . ...,... ",. ,:.,

Jaraguá"do S:ul dá marcantes demon,traç6es dàqullo
qu•• capaz de reaUzar. A APAE cuida dös·

,
i'; �x.c;.e,poion,is;. a AÇÃO SOCIAL'oferece creches; o;

',,;, �,Cf»t�;D�'�B��8E"� VG�UNTARIOSdá proteçlo;
�

.. ,.$,}19fl@4�; c,�JtlJa� azr.; s"'SCAR promove a cu'ltura;,;
,"�

.'

ö�,:t:AA DAS 'FLORES'preocupa-se com .os·ldolo.. �
.

',_, ". "

"'i'llU_ntéhha estas'conqulstasl:i;":;.. ...... _.� .. ; ..•. �"t�. "
.• , '"., .

. ',';
..

'�:.".,_.: �·r., .

''':''�,1,
.' . eótJIMDöRE .

.

:. ...:...:..��'... ..- .. _.�_.,,:..

I , ..

:� ,

I

...•.. .

"'..
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, ,,'UA '. 1Il.(···._.iiI..,.:&:Ü'A·�ftAÂ:t...X··III..,I· .�...h.;UO�l.,w,_ ·� ... I· •. ,lfCJ -.. '."e9" . '�.a,t.tl�.!JJJ$A<f DO;. 5��j'��ft. .r�.�Y�?" U&V .�_ .U.�v..

TE a
e ., 7 r sn' ''''1'--"7 pumer" fi._

A . Assocíecão de Pàis

, � Amigos dos .ExcePCiõ�
.

naís, de Jaragua do Sul

inaugurou,. na tarde de

sexta-feira, día 27. o

Centro Técnico-Admínís"
trattvo. .

uma construção'
de 330 m2. em dois pavr'
�entos, .para o at�di
�ento à pessoas portado:
r� de deficiência men

�",l. Ao ato comparece
t�"n diretoria, membros
(lQ corpo docente, eutorlr
c;t.des .znunícípaís e esta-
dUtis, dentre as quaís :

ó' ex deputado Vilson
,t(l6inübing, � representen
te do senador Jorge Bor

nnausen, que destínou,
.

'q\l4ndo Ministro da Edu

ÇlQJo, :umà verba de Cz.$
� .605.500,00 para a cons

�l1i.Ç,ão da obra, que te
te um custo total de
�proxi�damente Cz$ ..
�� milhões, cujos recnr
sos e-JEcedentes, foiam
cobertos com campa
imas e promoções

-

da" A
�Aß. além de contríbur'
�es da comunidade._

. O representante ,do
senador Bomhausen, Vil.
,sWl Kleinübing, a díre
tQf!l da 19a. UCRE, Ro
$ltnleire' Vasel e o se"

firet'ârio de Educa,çãot
q�ltura; Esporte é Tu
r1$mo de Jaragué

.

do
Su� Balduino �ulino,
Q�tacaram a obra e ' o

eafárço dos 'apaeanos em

oferecer mais um espa
ço para o atendimento
dO&! excepcionals. A, di
rfttOria, do Centro de De
s�"envolvimento Huma
!iQ-l'6, Márcia NegFi,
�j$toriou o ,trabalho. da
A,PAE local, que hoje
atetlde a 96 portadores
c1� deficiência 'mental,
e»t.n idade variando até
�1 anos.

O presidente � Alv,ato
.l!,�- entre' os agradeci
l\l�tos, mencionou a
���ilção, do então Minis·
�to' da Educação Jorge
lio.nha,usen e disse' que
o trabalho na APAE é
�lJ!rminável. porq1:!e os

ex,�pciorutis ,preCisam
. 4�1í.lpre mais da atenção
� -do apoio' de todos.

'

�a 'etapas ,futuras, nos·
$4' entidade já 'pensa em

��centralizar-se" para
attmder nos' bairros. pre-_

',.

.

,

císemos de ampliaçãtj,
de uma píscína, de ..

U.lO

microônibus e de ,uma,
série. de outras melho-

;

rías que uma escola de
educação especial neces

sita à. sua .clíentela.; ,a

crescentou Mann.
--.+-- "', ,'IITt_fEiS :.

\

Intermed'iária i. :de, .

-".
"

.

:Ilriiveis ltdâ�
r

�. .3,·"" •

R. JQã� Piccoli, 10-4 � fOD�.:1.�:-2ti7: � JarägJiA do Sul
.

- ., '-IMO� �A;VENÍ>A'�
,

'-� .,":,
- 1 casa em alvenáría, 160m2; R; Equador_- ,(cent.] ,

- 1 casa em alvenarte, 160m2,' Jardiijl S. 'Luiz
. (J. Esqu$rdo), ,_.'

"

.".
- 1 casa em alvenarta 120m2, R. Victor �raJllors-
ki (GuàJ'amirlm)

"

'.

- 1. terreno cl 1.95'Om2. na: Av. Mal. Deodoro
( (c�ntro)· .' ".:
- 1 terreno c] 2.240m2,', pa: R. Venâncio. da Silva

Porto.
.

'-<',
.

-

,-, • -_ .• ,

. , '�.'
.'

�f:?' . i�
'. r r,Ó: .,.:� IMÓVEIS A

.

VENDA..

'. Apartamentos: Edif e , Jaregué' c/180m2. ,Edif. RiQ
Branco cl 143í#2 ·(novo). �Edlf.. Píccoli cl 118m2.
·Edif. Píçerras t)3aln: Pi'çar�as) e! 90m2. Edifício
Jaräguâ, fmanetado (poupença , maís financ. 10

anos).
-. . . '..

. ' ., .

• Casas Rua Verdi Lenzt: 105 cl 200m2, terreno
465m2. Rua Olívio' D. B�ügnago 611 cl 138m2,
terreno 1.100m2, px. Fórum. Rua Prancísco Ve-

,

gini 178 cl 190m2 (�o.va); terreno dê 411m2. R.,

Exp .. Antonio C. Fetiéirá- 575' ci nOm2, terr�no
380m2. Todas em alvenaria., Casas de madena:
Rua Leopoldo Jans�Íl462 c/100m2, terteno 843m2
e Rua Carlos Nils 29 c1 60:J;Il2, teFTeno 450m2
(nova), ,,--:- � ".', ,I' .,.' ';'�';, I

",
r , r!

· Além' destes. temos outros" terrenos te ImOVe15
-tOlnerciais '

e indust;ri.ais •.... al�m ""Jl� ,��l�f(:m�.
CoÍlsulte-nos.

�I • 'o�,
.

; 'H -,"..

-

__�. , __ .

,(

Filatelia. Roberto João E-issle�
Esta coluna é mais -

um marco na fila�elia
Jaraguaensel. Desde, a críação do Clube em-.26"
de setembro, de 1987, vemos com orgulho o

desenvolvimento da filatelia- na nossa cidade.
Realizamos, quando �íJ[lht\JllOS �penas seis

meses de . existência, um, grandioso .evento:
o 869 Encontro de Filatelistas .e Nuanísmatas de

S.C., com grande-sucesso; continuamos nos --reu

níndo semanalmente para troc-a de ideias, mate
rial filatélico e hoje (sábado). numa sessão �s-

<pecíaí,' estaremos realízando um. mini-leilão. �e
selos na sede {provtséría] do Clube: Av. <?etuho
Vargas, 145. O leilão se inicia às 15 horas e

todos estão convidados. ,

E agora que conquistamos um importante
espaço neste veículo de comunícação. e�taremos
juntos todo primeiro sábad?_ de cada mes eo�

/

informes, curíosidades.. enfim . tudo ,o. que vo.ce
-

possa imaginar' em .fílatelía, e, também n�mls-
mática. .

"

O que é a filatelia?
A palavra filatelia tem origem do (grego

"philos": amígo e, "atelia,,:. porte, Filatelia é o'

estudos dos selos de correio, usados em todas
as nações do IIlundo�· ,

Coíecíonar seles é atuaímenteç. o hpbby
maís popular do mundo; d,esde a criação do pri
meiro .selos adesivos na Inglaterra em, 1840; tem
se notícia de pessoas que já guardavam, de algu:
ma forma: estes psquenos-mãgícos pedacinhos
de papel.. _

.Mas muito mais que: um simples hobby, a

filatelia é uma verdadeira enciclopédia de eo

nhecimentõs; pois não existe campo. algum da
culturá humana que não ten)J.a sido representa-

-

da. de' algum modo, sobre .selos postais. E o

filatelista, muito mais que um merQ ajuntador de
. figurinhaS, é wna pessoa que coleciona,. estuda e,
de confQrmidade cQm as imagens que apres��a
cada selo, seleciona-os d�ntrö de regras e dlvr +

sõesExistem atualmente duas formas de col�"
cionismo, as quais' comentaremos em - próxima.
opOrtunidade. ,

Você s.abla que� • '. .

A origé4.n do nome -NuIiüsmática vém dQ
grego Nömi$ma e do latim N�mmus. que �ram
as palavras' utilizadas pelos antIgos, para deSIgnar
suas moedas. Quanto a palavra "moeda", sua

origem vem da deusa protetora d? dillheiro
� J1:1.

no Moneta - em cujo ternplo,-na eld,ade. de Roma,

se cunhavam as .lD.oedas.
.

,
/

Escritório
.

Contábil Barni'
OferecemOs serviço ue contobilidage em

geral e aSsessoria especial às m:c!:_o__e peque
nas empresas.
Rtia VeDAnclo da Silva. ,.,rlo, 3,31 _ Ao lado d_a

Comercial FlodaIJI

c 'EL:F.:TRQlAft :

t8llêrCi�, ;de' Peças,
.

[Ida.
, Assistfilci,a

� -t�çnica em máq!lilias ,de costura
- Industrla1s e' dO.�sUc:;�s, ,peças, �acéss6rtos e agu-
lh,8$, ,em- geJi1l.

' ,

.

'

,

.

· Oferecé" também assistência técnka autorizada
em apa[f:-lhös, 'AIno, Wallta. Britânia. Black' �
Deéker, Faet, GE, EletroIUj[, FaBle, Pandora; For
DOS Lyer) além do mais completo estoque de p_e- "

çai e' aceSsórios •

Av. Mal. Deodoro. 1.309 ..... Fone 72-220P
.'-

t /' /'

r

.
•...

_'...:..
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. ·,Clínica Veterinária··
SCHWElTZER j' .

._ " '. \

D R. W A L D' E M·A R. '8 C H. W E I T, Z E R

CI íníca de >pe�ueilos 'e griiBd�'�aJUmais, �cirurgias: 'vacinações,
,

�
raio x, internamentos, boutíque.

Rua Jolnv1l1e, D� t.178 (em ir�te '-ao Supermercado 'B�elthªupt)
Fone 1.::·2548 _ Jaragu6 do 8ú1' _ Saitta Cata�na'

,

Dra.>AuriJene' M.. ,,:BuzzL' ',:
QUeStÕéS . de

.

(erräs '6. aCidentei, dê, :trAnsl�o: ,- 'ln;.: .
" , ,

,

ventiirlos : cobranças" e advócahla ,em" ge�al. ::' ,

Ru� (�inóldo Rau, 86 -, sala 4' '-' Fon� :12�2711 .:

.; �- .:...: .'

Perslànas .' horizontais é verticais,
,

,box para banheiros,'·.·
divisões, ·toldos, portu, sanfonàdaS, 'esq,uadrlàs

"

, e cercas' em alUDÚnlö: " " ,;i .:
"

,

Consulte-nos! Fone 72-0995'"
'

/

n '''''''''''��j� ,.,',
i';J",

-

�'"
"

, JA:�D6�1;t!M��1H"E 1,ijß:J��6.�,ªri?!í:�:;:;:,i��Ji���,!.�::fi�v�#�,=t�fçlJ,��;5:!�>�,-

: i�itf";;�"::�1triual;,;':�-,�- ���rtftrd��:�;,� �1tBêi�--- .. �':}C��,+'tli�}Y;}( i'o"
-

INFORME PAROQUIAL rou-se a.f�stade' ,"CC;P::\� ;���.�ias25::.e:,�6,de jU,- '. "

SERiwuA,'Í;! sERViçoS-bÊrRATOR:,;�' J' .

P:t::::S:S�âb�:�Stl��� �U�C�Tl.�h. ,.�: d::'��� ,
, Made�r�s lpara- construçêe e serviços ;d� trator :",

4, à$ lah em N." Sra. '<lo
":� ��lla5 n�s :erá' pro- Col'un' 'a coín PJQfissionais altamente especíalízadcs, -

"

Carävaggió; 19h na Má-' ��sãOl�CÖ� :tlatro para- Rua João Jenuärío A�roso, TI2;� Jar�g'!lá�a,,�.
trtz, São Luiz Gonzaga" das' �: em cade parede -a (.van,·u,e'1.I·ca

que.-do - Fone 12-03<>?,;:� Jaragua, do Sul -ßC.
São., Judas Tadeu e são bênção 'do s.anUss;.mo. ", .

--=..............'

__......
-

.....' ---'- ---'-

Francisco e '19h30 - Ca- Logo após a p.roç�ssão., A'DV-0-GA'DA'
'"

pela N. Sra.' Áparecída. missa campal em frente CULTOS:
.

No, domingo �.: _

, '.'
.

.

'
.

"

.

-

_.

Domingo, às 7, 9 e 19h da Igreja MatiJ.%. 'Caros às 8h30' e às 19h infor"
'

. ,"
"

' .

"
.

""

na Matriz; , 8h em São paroquianos. vamos de-.. mal. em. . .língua portu''
Jud�s Tadeu, 55. Trtin- mostrar nossa fé na Eu- guesa. CURSOS: De tia.'
dade e Capela N. Sra,".' caristfã"., Este Deus que ...

tlsmo cüá. 2 de 'jUlho as"
do Rosério (Rio Molha): caminha COilOSC0;, e -se 15 horas e 'de noivos nos

9h em 'Santä LUZia _e às.�' faz; nossa comida.;, j{]'nl- dias ia
..

e' (19 de julho, .

9h30 em Santo Estevão e, dos e foriälecldo$
.

pela começando día 18 às 17
São, Crístovão, . Euc(ir-istia ,possamo�, ..' tes- horas., Inscrições e in-

teinunbar 'a' bondade,' a formações junto a, Se"
éORPUS -CHRISTI: No -justíça, éi: .aolídaríedede e . cretaría da Comunída-

día 2 de junho comeano- o amor. de·

'_ t·,': 0_'

" -.

.: -

.

TUDO PARA .NOIVAS'

MO�A .MASCULINA ..... FEMININA E IN.FAN�IL

Ja�agjIá do Sul _ A�. Marechal Deodoro 260 Fone n-0968

.�

'Guarallltrim ;_ Rua 28 de A2osto, 1.334 F:.Jnc 13-0259.

i

Or�', Altevir ,A•. F;ouaça,: ]�JUQr_
,Ora. Osvalina Varuas,.,.Rodriuues
Rua

•....
:

.
A. D_ V O}; A. D O'(S'

.

".
v

•

DOminios 'da Nova' 102" .: :Fóii�" n�Ô498-
J�ra,guá -, dG sei-sc ,', -. .'

América· L'atina '

. COlpanhia de Seguros.

,�., 'Ó,

,'" Walte,r ,[uiz ft'ibeiro
,

<
.\ .,

ADVOGADO

,

,
.

'.' � Fundada em ,1881
H' maís de um século: '

,
Nosso prêmio, é 'sua confiança �

, .

RESIDENCIAL 'TOTAL
<, O s�guro total da' sua residência ..

�reze cober.tu;ras. em pma. só apólice, garagem os riscos de incêndio,
r

tumult�s,. desmoronemsnto, roubo, vendaval. desentulhe, responsé!-bi_li�
dade

.

clvlI, aluguel. despesas com ,�udançaf dinheiro, despesas extra
ordinarias, e ainoii IDQrte, invalidez e a&sistência médica 'causados por
acid�nte aos _seus empregados domésticos.

.

Consulte nosso r-epresentante:

,�
.1- '.

n":
.""'i..l

-

Rua João·Marcatto n° 13, .sala 305, ..

Fone, 12-2875' _ Edífieío Domingos Ch.odini
,Jaraguá

.

do= Sul-se. .
,

"

.

SAVIO -MURIiO PI,J\ZERA DE AZ13VEDO'" I"
MUIULLO BARRETO DI;! AZEVEDO' .... ,

_".-.;'-;; .

Seu u r os.
'

I. 'Gárcia
R. Exp; Gumer.cindo "da Silva, 90 1.<i âl}dàr -=--- sala 02 Fone: .12·1788

• .. .'. A'd,vtiqados.'" .:
'1'

.

Direito Civil :... Criminal' � Comercial·

". :1frilQ�lhi�ta � Esportivo:' "

.. ,_.-:: �., .•.. : 1·"

Novo �n�reço· _ Mal. Deodoro:; da Fonseca
n.., 97 _ Sala 1�

,

.'" .

);.",,'

:....
, .. ,',\ ..
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�ó quem possui um Ford Dei .Rey" pede
'compr�ender., o . real s1.gli�fléado ..:.de palavras -�co·

"""jnÕ;:,lujm" :r�g�inte, prestigio, ,sedução ...
,j':;r' < fOl'.-<i 'Del . Rey é tudo élquil9 -que você

'sellJ:i}f� desejou' num automôvel: um 'conjunto
.

durablltdade e status•

. "
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.:.:::. A representação mevída por Oríval Ve-

"gini � José Gilberto Menel, preparada pelo Dr. Fo'
g,aça, : a quäl' o promotor Arísteu Lenzi 'ofereceu,
denúncia eó Juiz qa 2a: yara, Dr. Irrneu Bíanchí,
pedindo o afa$�a.níen:tp do' prefeito Durval Vasel e
a ínelegíbilldade .do secretáno Ivo, Konell, provável'
candidato a prefeito pelo. PMDB� continua rendendo

comentãríos nas rodas' politicas.
,

'

, � O .rato sustenta-se em publicações feitas'
no boletun "O MunicipalistaU, Iaveréveís, política e

pertídatíemente a, Konell. 'Os acusados, junto com'

o assessor de 'imprensa, Jorge ROQs, 'foram notifica
dos e têm preze até 2a.-feir� pára apresentar defesa, �
somente após o juiz irá decidir, se .acata ou não a

denúncia da prometoría. Até lá, tudo será mera es-

peculação .

'

,

'� A próxima' semana promete ser "quente",
politicamente. Enquanto os acusados atribuem a re

presentação "criminal a "picuinhas" e confessam-se
tranquilos quanto ao desfecho' do casei nos bastido
res da oposíçêo a torcida é para que o magistrado
acolha a denúncia e aplique a' Ieí . Há quem diga
que isto é apenas a ponta do "iceberg" que está por

.

vir até as eleições" .

'---i
'

Quem está certo ou quem está errado, ca

berá �a .[ustíça, altiva e soberana dicídir: POl' traz'
disso .tudo existem apenas Interesses políticos e de

grupos, tentando enfraquecer o wlado mais forte. Ou
vice-versa. A '-aptoximaç,ão das 'eleições e a luta

pelo .poder levam' os antagonístas a lutarem com as

armas 'disponíveis,' Nem que, pára ísso.. a imagem
da cidade baixe às chinelas.

>.,,- A convenção, que selou a coligação PDS
PFL em -Corupá deixou resquícíos. O candidate per
dedor, Curt Lynzmaíer, 'ainda mostra-se 'de'cepciona-

,

do e ataca os "�raidQres" e __fere companheiros de"
partido. Pode até 'desistir de concorrer, o que obri:
garia o PDS a lançâr' ou,tro candidcyto' a vice para a

dobradinha com Blunk. José Norberto MülleV' e

Ermínio Moretti já são comentados.
" - O eónselho Monetário Naçional deliberou

e o· Banco Central' passou para a alçada municipal a
com.p�tência para fixação do horário baricário, fa

ce aos 'contratempos hayidos. A Associação Comer
cial ,e o CDL de Jaraguá do' :;;ul gueFem que o ho
�ário' seja ampliado em uma hora, passartdo das 10

às 16 horas. A de-cisão' càbe agora dô prefeito Our-
val Vásel, que deve aprovár.'

"

- As irregÚlàridades na �c9ncorrência do
DER/SC, tr:ouxe como ,reflexo para a região, o re- -

tardamento do iníCio das obras da rodovia Jaraguá
pomerode, previsto para o dia. 27 passado. ,A eons

-ttutora Malaquias' já instalou o acampamento e, pe-
lo visto, ainda teremos que esperar algumas sema

nas até que se' resolva o impasse_,.. Paréce até que
tem cabeça de mulà enteuad{i ...

- O Tribunar'de Contas recomendou à Câ
mara d� Veteadore-s a rejeição d?s contas de 85 da

, Prefeitút>a de Barra Velha, face' a' irnigularidades
'constàtti,das no, exame do balaIl\:;:O geral, bem cQmo.
na quditoria realizada 'pelo TeE na préfe1turã. O

prefeito Valter Régis' terá que explicar tudo direiti
nho. Como seu 'relacionamento nã,o é bom com a

Câmara, deve sair cobras e lagartos.
' -,

+
'

Eminências pardas dã politica nacional e /

estadual já dãó tomo favas contadas o adiamento
das: eleições, com él cºnsequente prorrogação do

manda�o dos. atuais prefeitos e··vereadores. A tra

ma vergonhosa e espúria vem acontecendo em ,Bra

sília, noticia a imprensá. Se acontécer a prorroga.:
ção, será uma tremefic;la cachorrice. Tudo por medo'

das umas e do povo.'

,"'��,�: �·�'t a" f 'e
'

S A S-S E
-'��ERG!A CúM GOSTO DE- CAEE'

::. ..
.

,.

l_,

-C_-',....'e·eijl!!t-�,:'jll"·.:
� _) I, 7V( �

-

••-'

.' .�. '- .

o municípie de Ceru=
pá, que comemorá, em jfi·

,

lho o aniversário de fun
dação o' de eanancípação.
programou para o perío
'elo de 05 a 1.0 daquele
mês. a I Exposição Indus,
trial e Comercial, a ter

lugar no salão Paroquial.
da Igreja Matriz, São
José a Amostra serä ex;'
clusíva de produtos coru-

paenaes, indusive im- , It õ Legislativo MunF'''�
plementos agrícolas e cípal, deverá estar re-
'banana, a principal eco· presentado, de. 15"a 17,
nemía primária.' Shows

-

de Junho. em Brasília.
ertístíco-cutturata deve- .no. 255', Congresso Na
rão também acontecer e cronet 'de Vereadores; A
toda a programação -Vem Pretéitura. por sua . vez;
sendo definida, �la CO· ,estÁ' construíndo 'ponte'"
mi�ã� organizadora, 'co�", .sobre' o, Rio' Izabel, 'que,'
ordenade pelo empresá- 'liga a Estrada' lzabel a
río José Norberto P4'ül� Estrada Rio Paulo.
ler.

,'A velha história, géD.tel

I farta' di' ,Lell
O Brasil inteiro,

'

ficoU ros promotores da Farra 'mil .e, 27()' cruzados em
.chocado com as imagens, do Boi. As garras ,;,fiadás .valores de Janeíro de 88: ,

'

da televisão e as ínfor- do leão, em muitos casos Mas a�entem
-

pari Ó 'te';
mações da imprensa so· impOtentes para atingirem ,qUinte de perversídade do
bre a chamada Farra do as carnes macias de 'gör-" sistema: .as ,tais,' drNs
Boi. Trata-se de um es· da,s rendas, bem dísfar': somente poderão. ser
petéculo de brutalidade, ça9as sob a denomina- pagas a partír 'dQ, mês

'

verdadeira, obra priraa çã<l' de pessoas juddicas, de a:bríf, ,representando,
da estupidez .bu.cena, 'VoRam·se, " ímplacáveís, 'então,'1-64,'mil e 656,(:ili�
consumada anualmente, par?', os descarnados os· 'zados. Ess8:- " Irnportêncíe,
na Semana Santa," em So.s. das pessoas fisleast es.- .somada aos recolhíments
cidades do litoral de pe9a1mente daquelas que compulsõríos" .de

-

J�ß1 •.

Santa -Catarína, Durante solfreviveni de salários. agora �ln nén!luJiiã. cor-
"

,

'! _bárl;>�ro _festim., lndef-Et" _sãg notôrios recursos le- -reç�o� " cQtnpleta o total
-sos ammais, .prevíamente gal# e extralegais de de 22:)',mil e 656 crúza-
e!lcurraladQs, são' tortu· qu� se cestuaaam valer-ss dos, �uival�:mtes',' 'ao,
rados com requintes. de imfmeros contribuintes, confisco de mais de dois
ee�ve�sidaâe até o sacrí-' P�Soas,� :júrldleas para meses e .meio .de salários' ,

t!ClO final. ,i mi9im�za:ç�e, dos. "lucres, do ana pa$�ado.'
,

Estamos certos de ,quel l!.:stias, 'sim; verdadeiras -Admitimos, q�� "o gover
tão �stúpida tràdição d�:-I renjlas, no ,s'entido eco- no cobrasse "o. .imposto
ve ,rep'ugn�r a D1aiO�i� n�ic� e sqcial do termo. sobre,salário em, OTNs

, dos catannenses, gente) NIJllguem 'precisa conhe- oU
'

'enJ," qualquell'
'

lJ�tra
de bóns sentimentos, qpe; ce';' as sutilezas e ambi- IIloeda. que ,bem ent�n
�e deve IIiobilizar e tudo� güiQ_ade$ 'do econom-ts, desse, desde qúe ö� cqo-'
fa�er ,para apagar essa, Par�, fazer' distinção, en:' tribuinte' pude�se Jazer
,�la .1nancha de sua tão tre" os legítimos signi� o ,pàgamentô :ainda em
nca e bela cultura pop�- fic�dos, d<Ys termos salá� Janeiro, ö que é tigoröEa-

'

,lar, E os prim�iros resuI'- iio\ e renda. Os diCioná- 'mente' iÍltpossivel devl�
tados nesse sentido come-: rio� estão 'ii disposição ,do' à 'esfraté,(Íia' morbsi
?a� a aparecer, As au� de i todos, \ inclusive os dade do próprio siste.

,

l,onclades este ano, ado- teci/locratas ' da Rec€ita ma. Os pobres, assalariataram al�um...

as Jmedípas Fe4eral, que precisam dos, como os bois' de
�e rep�ess�o a, maldad,e ler;'a cOl'age:!.l1 de as.surrii- Santa Cataritia" ficam
"as mmopas ITresponsa� rem a 'responsabilidad �néurralados de janeuo
v�is, ,acostumados a ,se da' própria linguag�m� a abril, sofrendo' no
?lv�rtHem com ,a VlO-' Precisamos reconhecer bolso e na '. atroá: a tor
lcnCIa, e, a cr�eldade, 'e" p-roçlâmar que' o tura. inflexível., das cor
As conslderaa,ç�es

d sOfbrle, tmRo�to 'sobre saláriO, reções monetárias men�,
essa negra p gma o ,o

-

vulgar, e Cinicamente de- sais. .' ,_ '

clore de Santa Catanna' Íloplinado
Y

imPO$t() '" • T d b' ,

,� .,.

ocorre-nos a propósito ele b'iI " ".'" ..
so,, o os �a emos �� o exa"

"

á ' ...
'

' r�. a renda" e um dos tores, da/, Recelta Fede-
pU,tra, pr, tica ,nao �enos máls- injüs.tos institutös: ,'ral' ,-' od' , d'

"
'

r d
ll}Justa e malS arralgada! ...

. n�o P, em eIxa, e

da vida brasileira Está. �a" ,l�gis�a�ao ,fi�ill. � sa1:��), ,q�antos< lucros
mos nQS referindo �o lm:"

ãQ mJusto que c� �o',�ili?náriós são auferidos,

postQ sobre Renda, ue o�to�o despud,�r �-e dls· dIan�mente, nesse país,
..

d' 'h'
Cl, ,cru�llnar alguns ttpo� de sem que um unko cen�

po enamos c amar, com r
> -' ,',

,
,

tod
'

d d d epuneraçao, �-omo a· tavo ," d'e lmposto ,,', sejaa a propne a e, e contece COm p' '} .e., r', Ih'd ' F'� 'I _

a Farra do Leão. Enquan<:- d __ f "
'

,

nVl egl�, eco � o, oCI , _c por

to no lítoraL catarinense r<>.f� parlame�ta�es. mI·' tanto, a conclusão: de

a farra não é dö boi mãS, �lrs e m,agls�eríos. .-,: ,q�e
.

0." l��?: é." �ovarde,' e"

d
'

d t' ,t" ,�amos" entre' ' tantos' saqico; ,.

'Porque 'fême Ofi
..
os se!1s cavar es or 1,1 ouiros mliihões, ,_'

�, ,
,

, ..'�_
radores, n:l reslo do' ,pa' is '

'
1 ,..; o ca,so poderosos, alem de pte;

" L
,

, , -tlpicos de ,um mOdest f ',' I'
a farra e mesmo dó leão

- '" f, , " , q-, enr saCIar a sq.a gu a

sendo suas vítimas
'

o�', p'r9,f. UnlVersltáno q� Com o dinhe�rinhp so;r�,
,indefesos c(mtri'buinte� ter� de pagar este' ano o' do 'dos salarias. Ai e�·,
prinCipalmente os� asS�:' é��respondente a qua�e tão algul)s aspectos mait�,
1 'd

.

A
-,
"d '<d'" tre§ ,mese,s-de·· seus sala- evidentes, e cada vez'

lan� os.

d Ivo:ra�l a ; 'rio� do ano anterior" A· roais' �diosos da famige�eonma (1 �LlpOS.<) SCi- I 'm d 'd'id '-'
'

-
'

:bre a Renda, crescente ;'0; an�, :o,�d�S m,en:ats ;t�a FaBarra'&.��_ Leãoj. ',;

cada JlDO, -alcançou, a:- f�'
"

t<"'ir"b -., tO l!l�" 11_' son,' r� é or�"
� .góra, requintes de pet- sP "

"09 1. \H� e. e, �� , _ta, e, 'P:r,ofe���r AdJuntq" '

vel$�dade capa�es de d(�." ve�,or do eq'Ulval.e,nte a 4a UFR�. l'tanscr. J9'rna,l'

sarem invej�"aos bMbâ- l1r QTNs: ou seja, J(i).� "cl� ,�.�m���e.,- �o "
'

........ -. ·,t·,
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