
,.reeir.' '''''-.i.�;�;:cfeira e Prefelte 'USCI rulß!sas·'.rM .

. Ç). Prefeito Municipal, às terceira -

e guarta '

.ças Ivo Konell, que por da pelo Chefe do Execu� 'seb., em ,Brasiha: "" ,

ID1Hvai 'Vasel tem audi: pontes urbanas.> com�- sua vez. discutirá na Se- tivo Municipal à busca �_" ' ;, _.
_

�n<!:ia marcada com o. gc ... 'trução da nova rodoví- cretaría da Saúde, sobre de recursos reivindi -

, ,�lNAJ.IZAÇÃO
yernador .Pedro . Ivo, ana, ,asfal�ameIl,to' da a implantação do,.progra-', cados aos Mínístános, ,

,B],"eve ,'a"".c;idade terá
Càmpos, às 10 horas de' Jaragua/Pomero<;!e" 'além ma de municipalização cujos projetos �stão tra: 'nová sinalização. Serão
segunda-feira, dia 13.-' , de outras reínvídícaçõss. da saúde.

"

mítando. O alvo ''pi'inó- instaladas, numa prímeí-"
Dentre \\ os principais as- Vasel se filrá acompa- Ar propósito. da .terceíra pal será to �nistro da ra etapa, cerca de meia
suntos da pauta cons" . nhar pelo Secretário de ponte, na segunda-feira a Habitação e Desenvolvi-' centena'de placas indica.
taião recurs.os para Admirüstração e Pínan- '. Construtora Mama, Ven- mento Urbano, Prisco tívas de ruas e bairros,, ,

- '- cedora da concorrência, Viana, ao qua] serão em formato bandeini e,
,

BI-Ihele' da Ilelrl-a · IPIE"'" 'micia OS trabalhos, [un- solicitadas as �erbas posteríormente, nos.

-

. -.." i: ; to ao canteiro de obras que Q próprio promete- pontos de maior fluxo,
------------------....;.;--.......-.,..,- na rua Ríe de Janeiro. E ra á contrução 'da ter- vão ser implantados cem.
Encartados nesta edíção o' "Bilhete' da, Ale- à nova rodoviária, que ceira ponte, quando da cestos de líxn. suspen=

gria APAE", somente para -os assinantes oe substituírá a atual, a mu- sua visita a Jaragua do sos padfonízados, ," de
jªragu� do Sul.

,

O prazo para pagamento vai nicipal'idade vem son- Sul, em dezembro' pessé. acordo', com o .raodelo
ätê o dia '9 de julho, ao preço de Cz$ 350,00, junt dando um imóvel no final do. O Min. Luiz Henr+ aprovado., peJo' cölegi-'
to ao .. Besc. Caixa Econômica Federal; Brades- ,

da rua Ceio Precópí., Go- que está programando ado. da admínístração
€0, Bameríndus e Meridional: Os -prêmios são 'mes. após a Ponte Tava- a agenda' de Durval Va- munis�pal..
.cínco veículos Volkswagen Gbl.' O pagamento ! .res Sobrinho, próximo
do, bilhete' l!ôs .bçmços autorízedos 'dê Jaraguá ao trevo que demanda'
do Sul, permitirá a qus a APAE [ocal receba: aos bairros Ilha' da Fi-
9s dividendos, de acordo com' o montante. arre- gueira e Vila Nova.
cadado ÇQl):1 "a venda. BRASIUA: BUSCA
A díretoríe pede, mais lima vez,' o a(oip' da

.
DE VERBAS

,.}:omuilidade. '

Uma nova incursão
,:"L

' sobre BrasHia, está agen-

.4.taguá do SuI7SC, de 11 a 11 de junho de 1988,. Ano 1p .. N.q.3.491 • Cz$ 30.00
,':q"

...

ft.l: Alpl.iação· da Agi'ncia incluída no P·laoo d,e Obras
...
o Diretor Regional

des Correios e Tel�ra-
-

Ios em Santa Catarina,
têrtianâo Caldeira

"

de
Artdrada, em resposta ao

pédidb do deputado pau
Ih Bauer para que Jara
gúá' 'dó Stil fosse dotado
de' nova Agência, lnfor '

o'

;rtil,. qUe o projeto" de

àfupHação e retorma da
Ag�nda .Postal e Tele-'
g.�áfica de Járaguá ' do
Sul :oi elaborado pela
S�ção' Rêgionai de En"'

.

'��nharià
'

daquela Dire·
'toria

, e foi aprovado
J:l�lo DepartameI,lto de

, �rigenharia em Brasília
� janeiro do ano passa
,tb! entretanto, fate as

., �strições orçamentárias,
tQrnou-se inviável a lici
ta@o e contratação dos·'
f !l.�rvi;ços no ano qUe }pas-
SQu.

", ,.

.: .:.; ". 'i. •

'_,,� �L

o projeto contudo, de orçamentário e ou autorí
acordo com Andrada, foi zação para licitação. O
incluído no Plano de ,0- dep. Bauer já acionou de�
bras de 1988, tendo sído '. putados federais, para
a proposta acatada e a- que intercedam em Bra

provada' pela" Adrninisr sílía junto a Administra
tração Central .; da Em": - �J;o . Central os recursos

presa, estando no mo" 'para obras de ampliação
mento ",na'" .expectativ� e 'reforma .de Agência.
da liberação de dédito

GN conclui ravil,hão de Exposições

";Z�tfn�R., o'BRA�.IlEtt uSAif"SBUS ·l�I�fim.-���"
tmSPEUTANDO. os DÓ PROXIMO�"'" .. '" ..
.... '�

,

'-.

4

mínhão. da Sorte", veí
culo ambulante, da
CEF 'que percorra . o

-País realizando os sor,
. teios . e, cidade pr��
selecíonados ..

Estão confirmadas pa
ra os dias 15 e 16 de

junho, as extrações,
da Loteria Federal e

Loto em Jaraguá do
Sul.

"

O gerente da
Caixa Econômica Fe
deral em Jaraguã, Cé
sar Luiz Kojíkovski.. 1n
íormou mie todos ós
detalhes

.

técnicos
.

"

'

e

de segurança éxigidos
estão sendo províderr'
ciados, permíttndo, des.
ta forma, que pela
primeira vei' na his
tória á extração de
loterias seja feita no

.nuniclplo pelo "Ca-

o "Camínhão . da'
Sorte" ficará instalado
na Marechal Deodorc, ,

ao lsdc da Prefeitura.
No :di.a 1;5; quattÇi
feira, às 18h acontece
o sorteio da Loteria
Federal e no día 16,.

. as ,·,,,9-h, o' sorteio .da
totp;, . os quaís.. pode: .

Tão ser assistidos 'pe
los interessados .

Vista do "Caminhão da Sorte" da. CEF

Dep. Ouwe destaca ações do governo
O deputado Adernar patívas que 'o PMDB es-

Duwe destacou na As' tá cumprindo a promes-
sembléiá a realização sa histÓrica cie "imflan-
do Seminário Regional tar no pais, com o povo
Permanente _ em Jar(iguá a democracia".

'

do Sul, dia 28 de maio, Para o parlamentar, os

com a participação de Seminários que estão
onze municípios da '1'e- sendO, req.lizados consis
gião Norte do )Estado. _; tem mum processo de
Frisou o caráter supra-' "reeduc,a':;:ão politica" das

. partidário e considerou-se com:unidades, que desmo
feliz '!'polque. assisti o bÜizadas, foram afasta
povo cat.arinerise· pro- das das decisões ,do go
vando que sabe f�zer de� ,vemo". A isto, se chama
mocracia", disse Duwe, demo-etaeià' e participa
acrescentando qUe são à- .

qão popular no governo",
través de aç,�es part�.ci-' :': a/iTmo�.. '

"

I,RJIMA "Expositores pata Lojas
ri" .1., I

,Mo:�lment�ção Industrial

'I'

"'

I
.

-: .. _.�,,--::-.
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C O R R E I-O DO ,ov. � A G.I N A 02
'o NOVOS r.BOES - Fo-

'

ram empossados no Líons
Clube Centro, trêl 1lQ-'
vos Leões, nas pessoas,
de Carlos Alberto

_
da

Rocha, Paulo Kràps e

João Arnoldo Cascho .

No dia 7 de julho, o

CL Afonso Piazera Neto
passa a presidência para
o CL José Hermelo Mar
chí ,

PAUUNO/LACYR
O querido casal Paulino
João (Lacyr Rosa), de
Bem; ele ex-prefeito de
Guaremírím, comemora

.

neste domingo, dia 12,
43 anos :de casemento .

Dia 24, o filho do casal
João Luiz, estréia idade
nova.' Parabéns.
INAUGURAÇÄO - A

Maestri .Ind. e Com. de
Implemsntos Rodoviári
os, convidando pera as

solenidades de- inaugura
ção de suas nqvas ins
talações

'

na BR-280, km
'55 em Guaramírím, día
24 próximo, sexta-feira,
às 20 horas. Agrade
cemos.

FESTA JUNINA
APP e Diretoria da Escala
Municipal Afberto Bau
er promove a partir das
14h deste sábado, '

festa
junina no pátio do el?ta
belecímento, com muitas
atrações, incl�iv� blDga
e fogueira. Todos são
convidados.
FESTIVAL/DIA 18'

Colégio_.-Holando Gonçai
ves realiza dia 18, festa

Gente & . Informações
-

junina, com churrasco,

bebida, bíngo- danças' e

quadrilhas e, ainda, sua

atraçãc maior, o IV Fes-
"tíval da Música· Serta

neja, cujas inscrições se

achem abertas.
NA BARRA - Numa

promoção do 3.9- Cientí
fico, o Colégio Duarte
Magalhães, da. Barra,

promove día 18 a sua

festa junína, no salão de
festas <ia Igreja

_ N_., Sra.
das Graças, iniciando ,. às,
16 horas. o convite é
exténsívo á todos.

,
GLAMOUR" GIRL -- A

bonita Adriana Vieira,
de Jaraguá do Sul, foi
a 5a. colocada entre 19
candidatas, na festa do
Glamour Girl de SC, :re

alízade sábado e� :Flo-
, rianópolis. Guaramírtm
participou corri a jovem
Daisy Lúcia Alves ..

EMPLACADos - Ä
ríovaldo Xa-vier dos San
tos e Edson de Assis

I \?-�.��
I ." �

I A r�t� da ��Iha

-

,

Moela infanto-javenll para realçai', a '

__

eleglncia de seus filhos. Um catlnho
especial �ra' o seu bom gosto. ,.',:

Na Ma.rechal Deodoro, 819 _ Jaraguâ do Sul c, SC.

.Capinßoso
-.,...

.,

Avenida Getúlio. Vargas, 97

--'.,",

jaraguá' do' Sul

Pereira, são os novos

rotarianos emplacados
día 7, em solenídade no

Itajara Dia 28 próximo
será a posse festiva do
novo presidente Walde
mar (Rosemary) Beh

ling.
DEBUTANTES ---' Ar

no . Henschel.. diretor so

cial
.

do Baependí, infor
mando que 2Ó--meninas.-'

-

moçes, filhas de asso-

cíados. já se inscreve
ram para o 'Baile das
Debutantes, mercado
para 14· de outubro, com

a Orquestra Caravel
le.
CHAMPAGNAT" Cum

primentamos ao Ir. Alcídío
.

Schmídt, diretor do CO"
,

légio S. Luís e ao toda a

Comunidade Marista, pe'"
la comemoração do Di�

,

de : Champagnat, fun
dador dá Congregação,
no dia 6 de junho pes
sado.
DEBATI!;S -

' Vários
empresanos de Jaraguá
do Sul, marcaram pre
sença no auditório' da
Fiese, na Capital,. no

2.9 Ciclo de Debates Po

lítico/Econômi�o�i onde

a estrela principal fCi I)

ministro da Fazenda, Mn
.

ilson da NóhrE'�{t.,
ANA )JAULA -, Cum"

pl�t�l! 1 � anos no día
5, a garotinha Ana Pau
'Ie Eggert, filha do Ca
sal Adelmar Max [Araei]
,Eggert, diretor-financei
ro da Kohlbach S.A.

'

A
aniversariante, ,embo,ra
tardíamente, os nossos

cumprimentos ..

NO CINEMA """,.' No
Cine Jaraguä, em rança
mento nacional" censut a.

14 anos, Schwarzenegger
em "The Runníng Méinn

O Sobrevivente".
. Estará em- cartaz ci par
tir deste sábado , até

qU\nla"'feita, no horêrlo
das 20 horas.

, TtJRISMO - Em maio
último, o Centro de In-

. formações Turísticas re

gistrou 11 .630 turistas
em Jiuaguâ do Sul, - a

maíorta provenie:ntes de
Sahta Catarína, Paraná, '

S. palHo, Rio de Janeiro
e Río Grande. Também
alemães e franceses.
PROPES ,Começa

dQplingo, no Agropecuâ-'
riQ, a Exposil�ão Regio·

- Reloioaria Ivelida ,,'
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas' ri"" 9

J61.. , rel6glos, pulselru, anél., allaaçu,
prataria, artigos em OUTo e; tud� .

o mal. para
presentes Da

Mamãe .. Coruja
Seus filhos merecem uma loja só para eles,

Loja Mamae CorUja o castelo de seu relzínho e

.ua prlncesiDha. Enxovais para bebê, ,roupas ln
r.ntO-Juvenls, perfumes, blJopterlas, artigos para
presentes.,

'

,

Rua Barlo do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695
'

,1

Dr. Valter' Gerßlane ' BeIreIS
ClRURGfÃO DENTllSTA _ CRO-2446

:Uo" ê�J..' ProcÓpio Gomes� d.e· O!{v@tra.- f84

Fone 72-0209. _ Jar�guá :dO Sul
.

,

--_---

JOIAS - �ELOGIOS ;_. PRESENTES

SEMPRE O MELHÖÍt' PRESENTE
Ma'rec:;hãl Floriano nO 29 .:_ Fone 72 - 1'911,

.," .� ,. -......."...

'. PReseNTÉIi

'"

nato de Canários, que vai
até o dia 19. 11/ A par
tir das 16h,' grande fes
ta [unína na Ärweg, com

.

grandes atrações, show
'e o baile, que .começa às
23 horas.'

BATIZADO
Acontece neste domine

go. 'o batizado' da -lILêni';
na Marlise Krueger, nes
cida. no día 15 de abril,
no Hospital São José,
filha de' Líndolfo (Lekia
Pauli) Knieger e neta de
Isidoro (Maria). �uU �
de Elly Krueger. _

Se"':
rão padrinhos Brunhilde
Mahnke Schmöckel, Ma
ria, Salvador. Arnoldo
Pieske e Estefano Pri
es, que cumprimentam a'
Marlise, juntamente com

o irmãozinho Marcelo.

A ROUPA INFANTIl-

EScilITÓRIO DE ADVOCACIA
PEREIRA OLIVEIRA

.

'

Consultas, Parecer�s e Ações sobre:
'Inventários - . Sepat,a;ções --::.Divórci�
Alianentos -' Cobranças ....,.... InquiUnatö
Contratos Acidentes 'de, Trânsito
Conflitos dé Terras -- Legislação Agrária
Questões Trabalhistas --: Aposentadoria e

Pensã.o'
' De(esas Criminais' e JÚri.

,

R. J. Pereira OUvelra _
"

-,

,.. ,' �-'

Lauro Pêrelta
.

oiIvelra ,. -�.; -" �:
'0 "'0 "

S'OGADOS, .�
R. Walter M

,e,"

356 - fone (Res ..) 72 2HJ4
, á 'dö' 'Sül .... _ ':�.- '".-.",' ..�. , .

NOl'It DO,CHORINHO
, Numa promoção- da
Escola. de Música da'
SCAR, acontece dia 23,
às 20h, a 2a: Nofte do
Chorínho, com a ,patt�
cipação dos alunos. e do
Grupo Regional da Chi'
quínha e, também, de um

.quartE'to de flautas trans-
'

versas, ambos de . Joín
ville., A noitada tem tu
do para Superar o suces
so do ano passado.

FESTA DE SÃO LVI!
A Comunidade' São

. Lurz Gonzaga, do Jaraguá
Esquerdo I realiza neste
final-de-semana a sua
festa. Inicia às 19h de
hoje, sábado, com missa
festiva, seguida -de fes� ,

tejos populares que ..:. :$€
'

prolongarão' dúrants fo'"
do o domingo. A ,Comis
são Organiz.�do#fi convi"
da Os Járagúa�nã'e§o, -.p�ra

'

partícípaçâo. .' ,.
�'

..

FENrI'/FENATEC
A Marisól e a Jar.�gua

Fabril "parlticiparam 'çöm
. estandes próprios,. com
muito sucesso, àliás, no
Anhembi, em São PaUlo,
da :)'6a. Fenit Primave
raJVefão e 12a. . Fena
têc; ondé _as' JécelageIís
apresentara.in os tecidos
do: alto \retii,o 89. Foi no

,

período -de 6-� 10 .de jU"
" nbo . com 'gt�nde_ presen
ça de empre��rios.
CASAMENTOS.

Neste' sábado, na Ma
triz,

'

às lOh - Antonio
Steinrnaeher f T'erezinha
Maria, ·16h15 � Carme
lino Biernaski/Ursula ·Ber..
ter e Célio Luiz Correal
Neidê TecUla; 17h15 -

Viilmor Souzã T Ivone
'Krutzseh e à$ -18h - Dar
ci Jeuzur/Zep.Ude de
SouZà. Na Igreja .Évan
gélica recebem ã bêill;j_ã6'
Vihnar 'Pinheiro-- e.:,-Lénit
Alves.

'

.1;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GORREIO'
;-_J ...:

,'eu é, dpslacada ca,II-"o Troféu ",-Dieter,'Schlildl de, EIPorlaÇlö:;:�"
"

,,-
". . .

.
-

RealizOu-se na sexta'' pais empresários dó Es· ses., A Cervejaria Ca- destaque por; ter, hOjé;' tacões brasileiras.
feira dia 3, na Capital. o tado , Durante todo o çador rlecebeu o troféu 91% da comercialização No seu. díscursç, o

�.o Ciclo �e ,Debates Po'' dia aconteceram 'pales- pela -íntrodução de um da faian::;á para o exte::, e.npresérto ,jaràguaen�e
líticó/Economlcos, Cala tras e debates' no cauditó- novovproduto vna pauta rior.

.
.

'frisou'que ."o_empresá-
o min1stro Maílson da-._. rio da Fiese, orgenízadó: da exportação: a cerve" rio' catarínense sempre

.

Nóbrega se fazendo ou:' ra do -Ciclo .
.' ja Xingu. Outra Iaurea- EQGON DESTAtÀ. agíu com tenacidade ',e

vir e ouvindo os princi: Ouatro empresas que da, a Seara Industrial Eggon João da' Silva, coragem, núnca buscando
se destacaram' na area '(que tem unidade tarrr

, que recebeu' o .troféu pe: benefícios próprios. mas
de exportação receberam . bé.la em Jaraguá}, foi la WEG, realçou o ,em- valorizando o - trabalho,
o troféu Dieter Schmidf homenageada por apre- penho dos' 722 exporta- reinvístíndo na empresa
de Export_ação. ,A WEG sentar o maior íncre- dores catarínenses, 'em e instituindo a qualidade
de hiraguá do Sul foi mento nas exportações, 'vencer desalias para con,

.
como um dos valores

premiada na categoria tendo alimentado suas quístar .espaços io mer- mais 'caros' da Cultura(de empresa .qué maís vendas em 312,85% em cad€> externo, 'onde os empresarial de nosso Es·
díverslflcou, exportando 87. A Oxford, de 5. produtos de Santá Cata-

.

�ado. Deste modo. '(j
atualmente para:- 61 paí- Bento do SuL 'mereceu .rína vem obtendo suces- prêmio é um estímulo

sivos avanços, 'chegando pata manter viva e ati
no ano passado ª somar va esta cultura, aflnal,
um milhão' de ;'dólares, não, vendemos éij)enas

.

o que 'correspohde. a
-

.. produtos, mas.,prinClpàl-
4.5% do total da$ expor- mente, sÕlUé;ões";"

Experlaçiess.llaraIUSS,20 Blilbões -

Segure
-

desemprego
o

.

Sine-Sistema ,Nacio
nil de Empregos convida

todas 'as empresas, Iir":

mas � demais emprega
i:J,ores, para uma reu"

�iao a realizar-�e no

4.1a 14 de junho. às 14' ha-
.

ri!�, no audítório do Cen

tro Empresarl,al de Jara"

�1,lá do Sul (Associação
Comercial), a fim de re-

I

ceberem orientação e es:
clerecunentos sobre o

funcíonamento do se,gura
desemprego.
O chefe da Agência do.

Slne-SC -de Jaraguá
-,

do .

Sul, Paulino João de Bem,

apela aos empresários _

e

eos responsáveis pelos
�€!tores competentes, para
qUe participem, do enC__Jn

tro, uma vez que objeti:
va dirimir muitas dúvtdas
e interpretações errôneas.

que têm acontecido.

C, M T extingue ciclofaixa. Novos abrigos 'na cidade
A

.

ciclofaixa existente
na rua Prof. Esthéria
L@zi Fr1edr'ichs, defron
te a Igreja Evang�lica
Luterana, será retirada.
pela falta de uso pelos
ciclistas, decidiu a Co-
missão Municipal de
Trânsito. Implantada
)tmto Gorn o sis�ema bi

nârio, a ciclofaixa não

Cllmpriu com a sua fi
nalidade pelo arredio dos
Ciclistas e, por isso, s,e
r� retirada, permitindo
'llW:ior seguran;:a no - es-,

Fes,ta do Arroz foi - superavitári,a
A Comissão Organizadora da 2a. Festa Catarínense

QO Arroz, realizada em Massaranduba de -15 a 18
de abril, considerou, em avaliação final, muito bom
o seu. desempenho. atingindg plenamente suas fina
Iidades. -O fluxo' de público girou entre 40 e 45 mll
pessoas, o que proporcionou em termos de receitas

gerais Cz$ 8.991.903 e em despesas' Cz$ 7'.210.347,
dando, portanto, um superávit de Cz$ 1 milhão

,250 mil.' A próxima acontecerá em 1990.·
De outra parte. a munícípalídade .rnassaràndubense

está executando, a construção dé uma ponte. de con

creto armado, com t6,5m -de vão, ligando a: região
'central à comunidade de 3 de Maio e, também. cons
tróí uma uma quadra d.e esportes polivalentes em
Benjamin I' Constant, junto a Sociect\:ide.' Faixa
Azul, todas com recursos próprios. _

O 'prefeito Zeferino Kuklinskí está concluindo es

tudos para a criação de dois pré-escolares,
.

que irão

atender as crianças nas escolas municipais de 19,

Braço do Norte Baixo e' Guarani-Açu.

tacionamento -dê' veícu
los. A CKfr', aprovou a

instalação', de lombada
na rua Exped� Antônio
Carlos Ferreira, u,'i . al

tura do Posto OP. Säúd€
da Vila Lenzi e, tam-

bém, um ponto de táxi
nas proxhnidades ri(,

Salão Vitória, na 'Ilha da

Figueira.
A colocação de nQvos

abrigõs nas paradas dê

ônibus foi. assunto disçu

tidoí estando projêtada
a implantação de

' vinte·

em pontos diversos da
cidade, de, .

maior 'fre

quê.ncia de passag'eiros.
A compra dos abrigos
em fibra <;ie vidro já foi
licitada. .E ,'no relatÓriO
de' acidemiks 00 Policia
Civil, eni maio,. consta
42 seIp vítimas e 12 com

vítimas, 'inclusive 5 fa-
,tais, as duas mulheres· é,
três fetos, na colisão en

tre o trem. e o ônibus da,'.'
Canarinho que cond4zia
operárias da ,Marisol; no

início de maiô:

Segundo
-

dados' da Ca-.
cex. as exportações çata
rinenses em 88 estão' s-y.
perando as mais otímís-

- tas expectativas," Ultql�
passando os US$' 89 mf
Ihões no anês

.

de, marÇo,
com crescimento de 88,3%
em relação ao �e�mo mês.
do -ano passado. :. O vo�
.lume acumulédo DOS pri�
melros três meses foi de
US$ 248.2 milhões. Se
mantida . Ci . tendência,
deverá ser superado o'
recorde de 84, q�e ficou
em US$ 1,1 bilhão.
Em Jaraguá do' Sul.

de ac;ordo com· a Caçex

....._ .. r'-_. '-'::-.: . .!" � _.- '--:0--. '1"",' - - •

instalada' junto ,a agên:'
cia .do Banco do Brasil,
as exportações atingi
ram

_

no ano p-assado
,

(1987), em milhares de
déleres., a importância
de

.

US$ 19.898.,570, su�
períor a 1986" que foi de
US$ .1-5.654.000. AI> im

portações, no ano, pas
,sadÇ), somaram US$ . . . ,

:'9.0S0.820, menores, do

que em ß6. de US$ . . . .

. 11.901.000 -

.

As empresas que mais

exportaram foram .In
'dústrias Reunidas. ' Ja,ra-

guá Fabril, Kohlbach,
Mariso'l'e- Weg.

'

A Prof. Cet:1l1a .Koriell, diretora da If,soola Mu"
nlclpjll Albano Kanzler' e várias outras 'profes
soras da' rede municipal e particular de ensino,
frequ�ntando o Curso de BandinJia Rltmica In�
fantil para professores da Pré-Esooia' e Jardim
de. Infância, qúe está. sendo mantido na Acade
mia de Música 'Carneirtnho, pelo 'Prof. Ubirajara
Motta, A mat�r1a, curricular na� �t:plas .de
formação, de professores do ,RJ e SP, é funda-'

\ f. .. 1,' � . ,

mental na educação infantil e 'sua prática em'
nossos estaool�mentos' de ensino em multo
virá colaborar ',no desenvolvimento cultural deJ". •

. •

nossas erlançaS:

Carlos Hoffmann e o Prof. Motta organizando.
o Cine-Club dé Jaraguá do' Sul. No dia 9 de
julho será reléJ,)iaada a sessã.o de lançamento
em auditório" desta cidade. N� ocasião haverá
uma palestra 9a cineclubista Clâudete Giese,
presidente dQ bille-Club Acorde' Povo, de' Blu-

.

menau. DepoiIT/.en;tos e debates após ii' jexibiç.ão
de· curtas metr�gens sobre cine�na de ,(\II,imação.
Adesões e m�lÍ9res informações pelos telefones
,72 2845 e 72 11)82. f'

-

-9 Grupo de . Teatro da Arweg, .trélZ,endo a
,

Jaraguá do Su, dlà 2 de julho, o' Grupo Teatral
A Volta do PQç«(�e,,��_rras para, apresenta
ção da peça ht��.�'lcar1ocA-;,:'Mart1ns
Pe�" • "As 10."iJ:a��� '!i'lüma criança". Várias
esçolas serão conVf�ida!lr dispondo de condução
grátis pari'f, proféssQreé e - al6nos.

;" 1'.,.
,
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Dia 12 de Junho
Sra.· Áurea Luíza Mül-

. ler Grubba, Dr. Roberto

Breithaupt, Marcos da

.Sílva, Sra., Karim Haake
Boehm (Joínvílle], Sr.
Francisco Leier, Sr." Ca
rin H. Balsanelli, Ama
rildo

'

Antonio Fagundes,
Tatiaha SiÍva Moura.

Dia 16 de Junho
"Sra. R6sane Beatriz
Schínöckel Buerger, em

,curitiba; Sr. Santôs" 1:0-
maselli, Sra. Rosália Lo-

, rencetti Nic_9lini, Dr.
Francisco' Vieira Rodri
gues, Sr. Pedro Corrêa,
Maria· do CalmOs Silvea_
tre, �ia Schwãrtz, ê Frim-

, cime,:' filha Cláudio, (Ma
,ria Lisete) Herbs�.,
.. Dla 17 de Junho
Sra: Amanda da Costa,

Sr. ,Félíx Heml 'Neto, Sra.
Sra. Margot Püttjer, Sra.

lIea .
W. Felipe, Cezar

Behling, Iria MaTia Petri.

.'� ;.

E para que chegue �o
conhecimento de todOS;
,mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 di...

Campanha de ' -Preyençi�. Acidentes de· Trânsito

Dia 30 de Mjljo
Ana claudia,. filha

Edemar (Silvia) Decksler;
AdrianO, filho Ari�t:des
(Marisa) Lunelli;, baiátle,
filha '.' In�o . ,(Ivanir)
Schütze, \

.

Dia 01 de J';nho
Ana Ca'ralina,' filha

Rena{o ,(E'ivira)' Volpa'to
Zenaridrea

'

FURGOES CA�GA SECA. lSOT:GRl\flCOS, FIUGORlFICOS
E CARRETAS DE 1.2 e 3 EIXOS'

'Jaraguá Esquerdo Rua Dr Enrle" fermi. :113- - Fone 72�1017

\

ry1AilGUA�oo;SUI.:�·.,S�N.\J�S�'Ú�,.A��,i11MJ() DE.1980:-' .,C. .. Q,R R. nl Q' "�-:ó�:(i, ,'p ,(fY,o'::"'=-"'-
.

p -A.'� ,!��_�' :04
. '._,' -

�.
-' ""

,

'

, ,,' , tural <je Tup�rend'�io
.

ANIWRSÂ'RtAN1JÊS'" .'; Ff(j.it�;� t�',�B_:�:--'�e::' 3-t.'�f.t8,
..

'p'ro"'c'laßl'
.

a's de C'a'sIlIenils Grande do Sul, domící-'-' ': • !. Cai'los 'Hent1queUb��t: ._�s.,._-', ,.,',.. ' __ ., ,..... '" . __ Iíado e residente na. Rua
'''Fazem-a��s-.:tõJe.

__

!!.''--'�·'''Bõär�e��tly'-:B '"" "� ',: ' 'MAROOT�BLIA (]RUBBA LEHä\NN, Ofici.l do R� João -Píccoli, 104 a�to.Sra. Valérta D6rnbl1sch Ele;, br�SI��1rC, solteiro,
Jiatro Civil do '19 Distrito da Comarca de laragu' do Sul, &- ,204, nesta Cidade, filho

Batalhá, rro R�p de J,a- , >

tado de Santa Catarina, Brasil, -faz .saber que comparec.eram em de Gerhardt Carlos Roos
neíro: SI. Wardii 'Funke, NAS'ClME,.N'IO,S Car�rio exibindo es documentos �ilidos,pela lei, a fim de se

e de Ordalia Brandelero
S "M .

'T '11' '5' babilitárem para c&s8l'. OI seJUlDtea. ;'

'E'
'

'.,ra. ana' omase I, r.
"

,
' Roos. _.

_ la, brasileira,
Adolfo Wackerhagen. Sra. Dia' 02 de Maio, índustríário. natural "de Schn�ider,�

423 na Ba�ra divorciada- professora,Isaura ZapeUa Píazetzny. Guilherme, filho Mar- São Paulo, Capital, ,do- do Rio Cerro, neste dís: 'natural de Joinville nes-
.. Sra. Anésia Gorges, Srta. cus (Lidya) Prada 'mícíltado e residente na v, tríto, filha de ,Norberto te Estado," domíclliada e
Sandra Sueli Bonomini. Rua Julio Friedemann, Wackerhage e de Rena- resídente na Rua João

,Dia 18 de Maio
,

135, em Guaramirim, ta Anelora Wackerha- Piccoli, 104 apto. 204,
Nieholes Alex, filho neste Estado, filho 'de ge, ;

, nesta cidade, filha de
Adauto [Kêtía) Hruschka José Viilas Boas e Car" Edital 16.108 de 01.06.88 Samuel Pereira' e de 0-
Dia' 19 de .Maio" mela Padovan Villas BO" João Henrfque Baptista détte 'Cordeiro Pereira ..

Aniele .Crfstíne, filha, as .. ,

--" Ela, brasíleíra, e' Miranda Ramthum Edital '16.111 de 03.06.88
Silvestre, ('l"ã,lifa) Amaro: . solteira, profes�ora, na- �le" ?!�sileiro, solteiro, Cópia recebida dó car

, Vícky. fitli�PäuI6jLciuise) tural de Tímbô. neste índustríárío, natural de· tório-de Curitibanos, Ii�S-
Springmann " "Esta<,lo,

.

domiciliada e, São Francisco do Sul', té Estado.
'

Ola 24 de .Maío, residente na Rua Joín- neste Estado, do�niciljR- Gílberto Bach Primo e

Carlos, Edu&rdo; filho vílle. 4.587, nesta dida- do e residente na rua Elísete 'de ,SQuza Ortfz:
Adalberto [Roseli} Goetz; de, filha', de Heins Bu- Marcos Güerssen, 278 em .Ele, brasileiro, solteiro,

Dia 13 de Junho Jaqueline, filha Leonir blitz e de Gertrud Bu- São Francisco do ' Sul, mecânico-industrial, na-.

Sra. Marta Schmöckel (Sueli) Balsanellí: Ricar- blitz.
'

neste Estado, filho' de . tural de Rio do Oeste,
Warhaftíg, em Curitiba; do, filho Paulo (Maria) . Edital 16;106 de 31.05.88 Antonio, Justino Bap- neste Estado domici1i�-
Sra. Iolanda Reiser Fachi'' Schímítz Copia, 'recebida do car-· tista e de Maria Pereira do e residente nesta ci-

ní.. Sra. HÜda Silva, Sra. Dia 26 de Maio tório de Gravatal, neste Baptista. � Ela, brasí- dade, filho' de Adelíno
Veréjuhy Mascarenhas, Jackson, filho Aloísío Estado. leíra. solteira" natural e Matilde Bach. �'Ela,
em. S� PaulQ Antônio A. (Angelina) Wank; Leda Francisco João ,de 011- desta cidade, "escriturá- brasileira, solteíra.: co-
Fagundes. e Douglas, filhos Alcides veira e Maria Gorefh da ria, domiciliada e resi- mercíária, natural de C::u-

(Matisa) Dalsochío: . Fa- Silva dente em Santa Luzia. rttíbanos, neste Estado,Dia 14 de Junho biane, filha de Dío José, Ele, brasileiro, solteiro, neste distrito, filha de domiciliada e residente
Sr. Ademar Mahnke, (Rosa,na) Zapellíne: Thay. natural de -Imaruí.

,

neste EdnlUndo Ramthum e de nesta cidade filha de
Sr. Augusto Schmídt. Sra. sa, filha, Amaríldo (Leo- Estado, domiciliado .e' Alvina Lehnxt Ram- Laurentino Ortíz e

-

de
Adalí LípínsktPerath, Sra. por) Ventura residente nesta cidade, thum. Marlene Francisca Ortíz.
Máguida -Pfeíffer Karen, Dia 27 de Maio filho de João de Olivej- Edital 16.109 de 02.06.88' Edital 16.112 de 06.06.88
Sra. Carmem Piazera Daiane Chrístína, filha ra Sobrinhõ e, Leont-inêi,. Cópia recebida do car- Jad Mathedi e Rita de
Breithaupt, Sr. Andy Cor José (Nair) Augusto; Tais Cl!stódia, Sobrinho. 'tÓrio de Videira, neste Cássia Lemos: da Cruz
rea, , Sr. Roberto FUnke Taciane, filha .(,Adilson Ela, brasileiru, scltelra; Estado: ble, brasileiro, solteiro,
Filho, Vilma Belderain. (Rosa.) Ff'andsço;" Vanes- natural de GravalaL nes- Gilbertö Séhlpanski e, lavrador natural desta
Dia 15 de .Junho,

'
'

sa,
,.

filha WaldemífO' (Ro_' te Estado, dom1ciliada e Mé\ri Fátima Gonçalves 'Cidade
-'

domiciliado, e

Sr. Albano' Melchert, salina) Korc; , Fabiane residente nesta cidade, Ele, brasileiro, solteiro, residerite em Nereu Ra-

Prefeito de Corupá; Sra. Cfistine, filha Gilberto filha
-

de Antonio Xolu- o'perário, natural de Ca- mos, 'neste distrito, filho
Hella Fuck Seidel, em (Teresinhâ) Rosa;', Gu$ta- Ceno da Silva 0 de Ma- no\nhas, neste ,Estado, de Eugenio Mathedi l-e

Corupá;
.

Sra, Ingeburg vo, filho Odiniir (Maile� tia da Silva. - domiciliaçlo e residente de Emma Bressani Ma-
ne} da Costa'" Edital 16.107 de OL06.83 nesta, cidade,

..

filho de thedi.':_ Ela, brasileira,.Gefferl 'Sprung, Sr. José, .

dSçhmitz, Sra; Márcia Ta- Ola 28 de Maio ' Sérgio Hilberto Raduenz José, Schipanski e.. 'e soltei,ra, do lar, natural
vares de Souza e Mello Vanildo, filho Alvino 'e Ivanete Wackerhage Wanda Rafalski Schi- de São Bento\ do Sul,

(Rio de Janeiro):, Sr. Ingo (Irene) Borchardt; Julia- Ele, brasileiro, solteiro, panski. � Ela, :brasiléi- ,neste Estado, domiciliada
Lemke, Dr. Manoel Karam na, filha Gilberto (Cris- representant� comercial, ra, solteira, do lar, na- e' r�sidefite em Nereu
Filho' (Cuiitiba), Sra. A- tiane), Gascho, .

natural desta cidade, do- tural' de Videira, rieSte Ramos, neste distrito, W
,

1 11 miciliadQ e residente na.. E.stado, domicl.·lia.da e n�- lha de André Lemos dai.'de ia Zape a Leone, Sra. DI 29''&' 'M' I' '(, "a ,,..,,,' a o' Estrada Blumenau, k,m slden.te, em Vldeua, nes- Cruz e de Eduartl'na F.ra-,Emma Kup'as Trap'p, Ed- 'G··J
'.,

filh S" -

. lOvanm:,', o 'avlO 12. Rio <',êrro', neste dis- te Estado, filha de Luiz goso" da Cruz.son,' Marcos Pellis, Patrí- (N") B' 'ff" G'
�

.

l' '""
.,au arU 1'; ,

.

raZIe I, trito, filhó de "Hilbelit· C'1ÜIl:çalves 'e de Mariaciai Andréia Moser; An- f'lh 'p d
.

"(EI;' ) d1 a
'

e ro' zua os Rad,uenz e Alzira Wolf Antônia Gonçalves.drhea ßehrendt de Car- S"
'

t D'" I f'ih V
valho.

an os;' ,anIe, '1 o a- Raduenz. - Ela, brasi- Edital 16.110 de 03'.06.88.

lentin, (Maria) Loreti:zzet_'� leira,. solteira, do lar, Jorge Carlos Roos e Ivo-
,

ti; Chadarie'·e Chitlehe, natural desta cidade, ne C;ordeiro Pereira
filhas Notbertó' (l\rad) domiéiliada e 'residente 'Ele, �bras�leiro, solteiro,
GonÇálves

'

',na _ Rua Pastor Alberto funcionário públicoí na-
\

,Dia 02 de Junho
Luis Ricardo, filho Iç

"to (Hizete) A:ndreghe�onl'

Respeite, a :·vf<la. Integre-se dea

B, ;e ,5 P a c h a n t, e
-

-�..

L ú c i o
,

lun,ta a Autó " Escola·' Jal'Bguá
..

� '.
\ � .

,
.

': :

Em, fÍ'eíít�'
A.v. Getúlio

ao Fcuu.m' _"..,., 'Pone: 72 - 0589

Vargas, 26 - Fone: 72 - .12611
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_ P'� Cl �:.�.� �,)J� " ",

,ndústriat_ n1ê.lrlicâ� ,io antecipar· correeil nlafial-. eila li.
� c,

" ,

'o Sindicato di� �Iildhs� sar da 'fáltá. '<lê '-"proje-· tage:m dos meta-lúrgicos lidade de- cada 'empresa, madas . d(�cisqê�c i$öla�
trias Metalúrgicas, .'

Me- cões e planejamento' eéo" de Iaragu� do sul - em portanto devem Ser; to": das.

ç�nicas e do Material E� nômico a nível federal" e relaçäo aos de São Pau"
ltiitri<:o de Jaraguã : do da crise que esta lnde '. lo é 'quê este salário
Sul decidiu esfa 'semana finição provoca, os em' normativo aquí' é reajus·
manter a proposta de presários est .o abertos tado mensalmente pela
éjl}tecipação da

-

correção ao diálogo, Salienta' CI U_RP, enquanto lá o reCl-

salarial a partir de ,1.9 empresário que atual- juste é trímastral:
de junho Cóm isto, os mente o piso salarial dos

empresários estão � diS- metalúrgicos, de Iara-

pqstos a conceder úm guá do Sul é .superíor-ao
-

reajuste de 120% sobre. piso de São Paulo, um

Os. salários de janeiro fato inédito até então.

q�sc6ntando-se 'ii ÚRP Hoje, na� empresas até
é antecipações espanta- 200 ;empregados em Jfl-
neas concedidas no pe- raguá, o salário normatt"
riçdo , Esta antecípação vo é .de Çz$ 16.254,68,equivaleria a um I!eajus" contra C2'i$ 14.011;20 em.
te' de tO% acima dos São Paulo e, de Cz$ ...
rsajustes legais (URP). 19.153,98 contra 08 Cz$'
De' acordo com Wilson 15 .115,2Ó .pera as empre-

Kohlbach.
.

presidente do . sas Com mais de 200
síndicatö patronal, ape- empregados. Outra vaÍl-

E com relação a alte
ração da' jornada de tra
balho, Wilson Kohlbach
explica que o sindicato
patronal não tem condi
:.:;:ões de assumir um

compromisso coletivo,
urna vez que esta é uma

decisão .índívídual de

_

cada empresárío , A po
sição do Sindicato é de
que. a repercussão de tal

. medida tem pesos dífe
.Ó:rentes,- conforme a rea-

SIO vai Ucitar obras na; "sc · 413
. '-:':. '�;' i �»< ,i

A Secretaria dos Trans. os próximos anos.' de
portes � Obras de Saír. _ .maneíra a atender a to-
ta Catarina, atendendo des as solicitaçÕes.'
ao' apelo do deputado
Paulo Bauer, para que
seja mantido no plano'
de governo as obras de
pavimentação da SC.414
ligando Massaranduba a

Barra Velha, informa que
apesar dos :)·600 lern de
rodovias listados nos Se
minários Regionais como
priöridades 'absolutas, a

pasta será envidando to

dos os esforços no se1'1-'

tido de ampliar a dota
.ção orçamentária para

,O deputado constítutnte- Guilherme Afif Domin
gos (PLrSPj, ex-presidente da' Associação Comerciai
He São Paulo, cumpre programa em Santa Catariha
.ne próxima- sexta-feira, dia 11. No período da

tarde, após contacto com o diretor-presidente da

�eg, Eggoh Jöão da Silva, o deputado palestrarä ao

empresertado jaraguaense sobre o momento político
.

brasileiro e concede entreviste a imprensa, na re

sidência do preso do Part. Liberal. Osmar.Martíns.
O PL de Jaraguä do Sul decidiu lancer candidatá

a; prefeito nas próximas eleíõçes e 'já vem estudando
nomes. No último sábado, visitou a cidade .o presi
dente regional do Partido, Honorato Toinelin. acom:

p'anhado pelo eX-l"eitor da UF'SC, Rodolfo 'Pinto da
Iíuz, candídeto a prefeit.o por Florianópolis.

Para um mandato de dois anos, foi eleíto domingo,
dia 5, a nova diretoria do Conselho Comunitário .de
Guaramírtm. em dependêncías do Colégio Esta
dual "Prefeito Lauro Zimmermann". A presidência
foi- guíndado Jair 'I'omelín, vice-presidente Dorvalino
'Felipe, l'a. e

-

2a. secretarias Imelde Testoí1i e Dóris
Marcelino 'Fischer, 19 e 2° tesoureírosEsmeraldn Chio
díni e Archibaldo Pereira Germann.
Fundado em 1982 ejnantído com o, apoio da pró

pria comunidade, o Conselho busca a integração é

presta assístêncía a saúde dos carentes.' V�rias
"

campanhas têm sido encetadas pelo Conselho COlfiU
nítário, que entre as várias realizações destacam-se,
a fundação da APAE e a introdução do día da Sau
dade, dedicado aos idosos do município.

Da mesma forma, acer

ca do recapeamento as

fáltico da' rodovia Gui
lherme J.ensen·,_, SC
413 solicitado por Paulo .

8aue:t,. a STO diz que o

projeto de restaureção
do sub-trecho Blu:menau
Massaranduba (entronca
mento SC A13), Rodovia
SC:"414, está concãuído
e o. referente ao sub-trc•
cho Massatànduba-Gua-
raminm, Rodovia SC
413, está em fase de
conclusão, tendo sido da
da em 11.05.88 a devi
da autorização para. o

DER/SC licitar arestau·

ração.

Barão do Rio Brancó, sala 4
FONE: 72.2607

'Soüza 'Cruz ,.,."
. ,Fazendà:.t:nalt';;,Eaiendo melhor.

.... � -� ,_..:-�

Um.lutúro mais verde está nascendo desta idéia.
Um dia plantamos uma idéia: o Clube

da Árvore. O objetivo era despertar na
criança o amor e o respeito à natureza é
ao meio ambiente. Fazer com que cada

. um entendesse a importância de
preservar as florestas e cuidar do
equilíbrio ecológico. •.
IE como a melhor maneira de aprender

é fazendo, o Clube da Árvore partiu para
a prática, ensinando, e orientando as

'. -técnicas de produção de mudas, seu
,

plantio e o valor quecadaárvoretem.
i - A idéia cresceu e lançou suas raízes em

"

centenas de escolas rurais de mais' de 200

municípios do Rio'Grande do Sul.e
Santa Catarina.

'

Hoje, com a participação de alunos,
professores, comunidade e dos

,

orientadores da Souza Cruz! cerca de um'
milhão de mudas, são produzidas e

plantadas a cada ano.
.

É assim que o Clube da Árvore está
plantando. um futuro'mais verde .

.,
CLUBE
DA

ÁRVORE
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- R....tro. de Mlcro-Empre.. .�.
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Confira a .ííciinci. ele nó.lO. ..rviçol.
.

Ru. Bario do Ri'Ct.: BraDcb, 1.68 Fone: 72·0695

" Ortopedia e .,raulalolluia
"'--_..:- , • , ,"

y
. . ,

.. DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _. consultas- _ . ortopedia in�a�_
. til e adulto. Membro títular da soe. Bresileí,

ra de Ortopedia e Traumato�ogia.
Av. Marechal Deodoro 1.512 Fone 72.2218

��======================�

S te i, n.
. ·FÁBRlCA DE ARm�TOS DE CIMENTO_

,
.

. /.

Tubos, fossas sépticas, �a1xas de gorduras, cal·

xas de aterrameDto, calh� paloques de varel
reto, palanques de, varal ;Upo ''T'', palanques de

cerca, palanques curvos para alambrados,
.

tubos

pára poço de dIametros 80 e 100, mesas paraIan-
'chonetes, tanques de lavar rou.p�, tubos. drenos,
anéis para jardfiil, blocos para-muros e ontroe.•

Verifique, a qualidade de nossos. p1Q�utos. �

,.

Ru� Walter Marquardt n° 106

(restêencíel) .. Jaraguá do Sul.
Fone '72·1315

E D -I T A L

AUREA MüLLER'GRUBBA. TabeÚã e Oficial' de
Títulos da Comarca de Jaraguá' do Su\;� Estado de

Santa Catarina.- na forma da Lei. etc·

Faz saber a todosquanto este edital' virem

que se ncham "neste "Cartório par� pl0testo os

'títulQS conlra:

CARLOS'AUGUSTO BAHR - Avenida Getúl�
Vargas. 49 - NESTA ...:... EVALD9 ·WINTER ....;.

Rue Rlbelrlo Grande do Norte; sln � NESTA
- GERTRUDES GEIStER - Estrada San� Lu·

'da, sln - NESTA '- GRAN1A
-

JARAGUA
LTDA - Estrada Gárlbaldl, s/:p...... NESTA. _,.
HIiARIO BAUGARTEL - Rio da Luz, sln

_

�

NESTA - HILARIO ROH WEBER :....
-

Schroe-'
der I - SCHROEDER SANTINA EMIUA· REI
NERT SABEL - Rua Joio ·CarIOs Sl�n. sln.
�TA --. SlLVERIO S'JJàINERT·� Alto da

.

Serra - N�TA
,.

E� como os (ijtos devedores' não foiam .. en·
tORtrados

.

ou se" recusaram a aceitar
.

a 'devfda
intimaf;ão, faz por int�njlédio' do presente editaJ.
para que os mesmos cot!tpareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78; no praio da Lei� a fim

de liquidar' o ��u débito, ou ent�0 dar. rázãó
.

por'
que não o jaz, "sob a pena de sere� os refendos

protestados na forma da Lei. etc.
. .'

LHlJaraguá do Sul, 09 de junho de 1988.
o •

�,_ •

, �

, .

AUREA MOL!4R GRUBBA. .Tabeliã e Oficial de
'Protesto de titulos. <, •

.

)

7 C··Ó R R E I'ti .:

o Depàrtamento -de , ser.··. illlpl�entado . em
. Treinamento- da Associa, trinta días. ':' -.
cão .

Comercial e .l,n-. A Agência .do Senac
dustríal de Jaraguá do De acordo com a CÇ>- de Jaraguá do

-

Sul. vai
Sul, . está desenvolvendo missao de. Treínamento realizar o curso de AA
.projetn 'que objetiva de- da ACIJS, o projeto te-· tendímento 'ao Público
senvolver e criar ín- rá_ um custo total de .

e Comunicação
.

Inter
ternamente nas empresas 266 OTNs e no conteúdo pessoal., com a Prof.
a

-

consciência de trei- programático constará o ClariCe Leal Freitas com
namento, .preparando e "trívíal" em termos -de . 15h, a partir do·20 de
treinando' 'seu próprio treinamento, cujo inves� junho, em duas turmas.
pessoal, A principio, par, timento se' dilui com, a Vagaslimitadas e matrl
ticiparão 19 pessoas in multiplicação do progra- culas até o dia 17, na

dicadas
, pelas 'empresas, ma dentro das empresas, Av. Getúlio Vargas 621.

para um- treinamento de : pela ação dös próprios Informações: . Fone-
12 horas de quração, ,a' �reiilandos. 12 - 2166.

RESPONSABILIDADE ECOLOGICA
�

A mãe Natureza é: realmente pró- calá, produza efeitos positivos profun
diia. Até em oferecer motes para o dos na consciência do jovem leitor e

exercido- de nossa capacidade ana: intenso senUmento de culpa' no adulo
Iítíca. Poderiamos nesse espaço .abor- to que teima em esgotar �s nesses dl�

'J .

dar o CFC [Ireon): poluíção hldrica' vinos recursos naturals deixando uma

por metais pesados; o monóxido de trágica obra às nossas críanças, El-lo�\
carbono no 'àr; . ó dióxido d� enxofre "Ah, o mU,ndo que estamos preparando
das chaminés industriais; o desequílí- para vocêsl.: C9mo não ter vergonha
brio térmico pelo desm�Jamento; deste presente que desfaz, o futurol.
etc. .'. , temas que afetam a saúde e o Por séculos e

.

séculos, é
,
verdade, o

. bem-estar
.

do habitante da �fossa la- homem atacou a natureza e o melo em
.

raguá de base econömíca sêcundária, que vivia. Geralment,e em funç�o' da
de panorama ambíentaí praticamente própria _sobrevivêl1c1a. Mes�o, os .

desconhecido teen/ieamente. �'Mas, di- excessos eram corrigidos pela força
ante. da esperada matertelíeaçêo da da natureza, Era uma depredação

.

democracia emergente em nosso pais, controladá, diminuta, gradual, dei�·
onde. a .. particlpação, popular -e funda' xando· ao meío possíbílídades de re,'

mental, optamos por trazer úma mell� cuperaçâo.. Mas o homem descobriu
gem de cunho' maís acessívef dita' ao a u.áqulna, veio a revolução indus'
coração e a consíêncía, maif do

.

que tríal, a teenología 4esenfreada e' mal
ao Intelecto. Numa l1nguagejil, sínge- , utilizada, cresceu a ambição da vida
Ia, portanto mais abrangente. Uma "confortável", fácil, automatizada, a

mensagem de fé, de esperança, e um necessidade do lucro, imediato'. Os'
apelo .des..esperado . à .preval'ncta dai meíos .

de
.

destruição se muttípücaram,
vida. Dirigida às crianças, Dias parti- tornaram-se fortes, poderosos. Nln-"
cúlarmente ao . adulto, cuja' obra se guém mais pode centra os tr�tores,
construirá em espólio) a ser herdado moto-serras, oorrentões, nuldõzeres,
pelas gerações futuras, e de cuja res": desfolhantes, Cavou-se a terra em

,

ponsabil1dadê muito �l()vé{�de�ellte bUscá de mil)érios, petróleo, as
�

reser"
.

tentam se esquivar, - transferindo ao vas esgotaram"se. E' COD;l a vida mc: � ,:}
jovem o ônus, da pteservaçãÓ 'amblen- dema derrubamos as matas, polui-
tal. mos 'as águas,. enveJiamos o ar, ar�;
']:'odá essa . problemática do meio

.

ruinamOs ci atÓlosfera, intoxicamos a

I ambiente fái -

e melhor do�que nln- produção de alimentos, estando. tor"'

-t guém - sintellzada pelo �séritor Ig- nando a vida impossivel. Mas ainda

.

náclo de L�yola Brandão; no seu pou- há retorno. Desde que seja 'imedia�o".
; co difundido livro "O Presente é o Jaraguá do Sul (sq, 01106188.
Futuro flVl�nif�sto Verde)", e<Íltado em

. f�ngf}. Civfl Osmar GÜnt.her - Chefe
1985 pelo. Circulo do Uno, num be- do Serviço' de Análise e, Aprovaçã,o de
lo, denso e simples texto quê 'Ora le- Projetos da Seóretarla Munldpal de .

vo ao conhecimento do jariJguaeilS'e, ,Planejam,ento e Secretário Executivo'
nessa Sem��a do Meio Ambiente, a- da Comissão' MunlCipal de Defe�a
creditando que mesmo em pequena es. ,'do Meio Ambiente).

SIENAC

, .

, .

"

.. ·;ú<Ú��'i;M'§fi,:,;b>���''''�'�:''''''i'Úi'''1l'I':�''''�:::<".,M%'Z�"�'%'�"�''''�'�l
jaragua "("

-, �

',{ :,1

I, P,ralluzinlla. .

.

- ;:1
r '. de�e.,al,i.enta 1-'
r." JARAGUA I'ABRU_ S. Ao ·1 :

W{".,.".".".ú •.•.,.,.. ' •.,.;i;.....".,',.,.;..".•.,:";";"."i;;,�Z:,,;�"'.."l:·.f��"',.,."?ii':j.•�'l'1'J.%i�"'''':,l-��h.N..'>':"'.i'.''..''',.'''":"""'.'l'.",""�",,,*��""':�'*''''''$j
.. ',
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4
'." " . , .. ; .. t�itwort: u,Wir: schreiben eín wenig lÍl J.�Utschi "cía_.

'tRIBUTOS., ,FEDERA.IS mit die ererbte -. 'Muttersprache" nicht 'in
.'

'vergesse�'
nheít geraetl"

, .
. ,.'

A Sécretaria da Receita
Federal acaba de infor

ID&r os dados relativos

à arrecadação dos tri -
.

butos federals no exer:

cicio de 1986. Segundo
a \. publicação, no Vale
dQ 'Itapocu OS números
àlio os seguintes: .Iera:

g.4á <3:0 Sul. C�$ . . . .

'.'
���.967.046,19, Guaramr

H1Il .. ,q�$ •. �6.465.086,59,
�+rupá Cz$ S.272'�604,10,
�tssaranduba Cz$ .. ; . �:

4.Q41.415,31 e Schroeder
êi$ 1.546.103,69",

"" .. .

E MA Ú, S·'

Informa' o Secretariado
• Eqlaús

-

junto a P.áiró� �

�óQla São íSeba�tiãp, que
qe 16 a 1�, de [unho.serâ
r�alizaào o curso de E

xil"ús 'Feminino. Para' o

��undo semestre _ estão
prevístos

"

maís
.

.doís
cursos. No dia�6 de ju.
�o realizar-se-a em São
atinto (io Sul a Maranatha
,$:�erta e no mês de se-

_" �bro será em Jaraguá
·tl� Sul.

-'

CARG'OS /

SAL.ARrOS_

A Associa1ção de Ad
fIDnistradores de Pessoal
'� Jaraguá do Sul trará
�la primeira, vez no Es

t,po,
.

o curso de AváUa-
'

�o de- Cargos e Salários,
n,(i)s díés 11 e '18 de Junho,
�ndo expositor José
-U:tancisco D'Anníbalé' da
pi�ndação Getúlío Var-

_. i�s·�P. ° "Iocal será no

�enal 'Onde poderão ser
,

{�tas as inscrições, ao

pteço de 12 O"!:Ns.

'Culuna
EVI'ßuélica "

C:ULTOS: Neste sábado,
;, rs horas, em portu
�ês: Domingo, às 8h;30
�rn alemão e às 19h in
�rmal, em português.

�ti'RSOS: De Batismo, día-
,

� de julho, às 1'5 horas. De '

, '1ltl;oivos; dias IS e 19 de
,

-J\lnho, iniciando dia 18
às 17h. Inscri:;:ões e mai- "

Q:Ies informações na se�'
Clletaria" da Comunirlade,'
f(i)D.e 72 0892, .

i.�MA DA SEMANA:'
Cristo diz:' Vinde a';
�im todos que anelais

_

�\fjlitOs e sobrecarreaa-

l.:",�.t', e eu �os ·aIiv:a;ei.
"'"", tleus 11:28,,'

-----_.�.
, .

., �'r- .------:.

- Die' Redaktion ,-,

Ein reicher Vater war, gestorben.' drei Soehne hatten,
was sein <Fleiss erworben, sich gleich geteilt. Nach
kurzer Zeit kam Krieg ins Land. Da sah man weit
und -br'eit Brandstaetten, Truemmer, "\yuesteneien.
Zwei Brueder von den dreien verloren durch der
'Feinde Wut in wenig Jahren Hab und Gut. Der .drít
te hoerte dies und sprach: 1/ Ich will �deA Segen. den
ich, seit unser Vater 'starb, durch Fleíss erwarb, durch
Glueck gewennvzu .dem ererbten Dritteil -legen, Wie?
sollen beíde elend sein? sie, meine Bruederi ich allein

. der Glueckliche? Verarmte Brueder, kommt, teilt von
� neueml /I - Und sie teilten wieder.

. .

Goetz

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

.

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Bolero Uma Aventura .

em extase (Avent. )
Escapando do Inferno (Guerra)
-O Terceiro one (Suspense),
Black Cobra (Aventura)
'Silkwood - O Retrato de uma Coragem
-(I?rama). .

A Ilha, (Suspense) _

O Destino' de Suzanne (Erótico)
Casanova e a Revolução (Drama)
Sede de Amar (Romance)
''O Homem que Perdeu a Hora (Comédia)
Páginas _ de oaio [Dráma/Míníssérle)

. OPPU'S � Vídeomanía Sem Pirat.aria.
_

. OPPU'S VIDEO·CHEQUE ..

·

, -

A Lecacãe Mals Barata' da 'Cidade

_ MICROEMPRESAS: "

;nadimplência . é-�: preacopanle
Microempresários-, ',do .: -têm, dificuldades nas ven.

Vale' do Itapocu, em di-' . das fac'e à'-àise econõ
Iiculdades Iínanceítes P�.:: m:ic,a' do pats 'é, chegado o

pós o Plano Cruzado." es- prazo. ds vencimento das
tão ansiosos aguardando duplicatas as dífículda-
o resultado da votação· des aumentam, "pois
na Assembléia Nacional boa parta d6s consuri!i-
Constítuínte, node o de- dores não paga em dia".

. ';'" I

putadQ �ansueto de La.
vor apresent-ou emenda
que beneficia- a .classe.
A informação é do pre
sidente da A�EVI, Pa'l,l.'
lo Ademir Florianí. com

'base' nos contactos fre
quentes que máqtem.
Outra preocupação

relaciona-se à : inadim
plência- nos pagamentos.
Os microempresários já

ORAÇÃO
MILAGROSA

Confio em
,-Deus com

. todas as�minhàs
.

torças;'

"I por isso Il�ço
.

a Deus
que Ilumíne meus' ,

caminhos.
' Mandar

publicar e' observe o
'

que acontece no

40 día. T. M'. R. N.

Posto de Vendas, MarcaDo
1

chapéusl bonés, viseiras, 'camtsa$, sherts,
;_FrmUdas e cordas.

_

Em fr�lÍte à iábrlca, -- Amplo estacíonamento.

-

Funilaria Jaraguá Ltda:
-

"

Calh.s' e Aquecedor Solar

Rua "PcliP!' ScJuDidt. 21, - Fo�e 72�Ó448I
S U JS A', .N A

CONCESSIONARIA HONDA DA KEGIÃO.· CO
MSRCIO DE *010S, ASSISreNCIA teCNlCA

E BqUTIQUE HONDA-WAY� .

,
.

ENTRE�A : H ON D"_ DA ME.'lEGOTTI
MOTOSESAI.ti PILOTANDO A SUA hlÂQUINA.

Rua .Adélla;' Fischer, 239 (Rodovia 11:"280)
PoDe 72-3999. _ Jaraguá doß�1 _ SC.�

::::�'=:'1ÄRAGUÃ TURISMO'"' -,

• Reserva-de hotéis

,

-

Agência de V�agens
'.

'. Loéações de·veículos

• Passaqeos aéreas
.

'(nacionais e_ intemal2._ionais)
•

_ 'Passagens -rodoviárias

. " O>Rua Epit&iÓ Pessoa.4ó4-Fonen-0977-Telex(0474)341,
.

'JARAGUÁ DO SUl .,. SANTA CATARINA \ 'ii ;_ ,íV
,,'

• Serviços de passaporteS,
,;
..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Circulante .

Dísponíbtlídades . "

' .- ..

Valores a Receber .

Permanente .

Investírnentos
Partícípações .

Imobilizado . '�i ••••••••• � •••••

Imóveis ..
"

., , :'

Veículos .;. ,' ..
'

Móveis, e .Utensilíos .

Total do Ativo .

- PAS SI V,O ....,...

Circulante ; .

Fornecedores' : :: .

Obrigações Trabalhistas .

Contas a Pagap .- ..

Patrimônio _ Liquido �

' ..

. Patrimônio Social .

Variação Patrímoníal .

Total do Passivo ::.

'- IPIE
.Associacão dos Pais é"ÀmigE)s' dos E:x:c-epdonais'

CGé. NI} 83.784.355JOOOl - 46

Jaragué da' Sul - SC

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
,

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981, '

- ATIVO-
720.389,47
647.273,86
83 . .1.15,61

2'.198.41::",12' '

1.068,73
,

' 2:197.344,39 '

1.191.495,21
368.661,28
::17.187,90

2:928.802,59

216.861.33
110.000,OO_
,3t'.388,OO
3L388,OÓ

2.711.941,26,
1.245.881,62'
1.466.059,64
2.928.8&2,59

DEMONSTRAÇÃO DO, RESULTADO DO.

EXERéIcIO FINDo EM 31.12.81'
Receita Bruta ,.. . 2.427.758,32
Contribuições 582.475,72-
Subvenções:
Féderais ..

.

Estaduais . "'

{�.

MunIcipais ' :: .

Campanhas··.··········· -. .

Outras Receitas .

Despesas Operacionais .

Despesas Admíntstratívas .

Despesas Assistenciais ,

Despesas Financeiras ; .

Receitas Pínanceíras : ......•-'.,

Resultado do Exercício : .

597.000,00
, 482.743,00
52.150,00

J136.617,56
276.772,04.
961.698,68

'

1.035.289,03
'

549.428,66
2:955,95

(625.974,96)
L46�.059,,64

ALVARO MANN
Presidente da APAE _

.

ANA, BARBÀRA, BUCHMANN
Contadora CRC-SC n.? 6091 "

CPF n.? 121.120.629-72 ,..I

reuniu ,uzeatas' assistentes ,téeRicasConalee'
:Ehcertõu�sé' 'ontem" dia

10, com' um jantar' de

confretemtzação, a IX,
Conatec -- Convenção
Nacional '"de' Assistentes
Técnicos Weg" que reu

niu desde quarta-feira
maís de duzentos assis"
tentes técnicos de todo
o Brasil. 6 Grupo Weg
conta com ,uma malha

. ,

de maís de 260 oficinas

Coo,perativa
"

Habitaciou'al
_

A Cooperativa Habita
cional de Jaraguá do Sul
Ltda, elegeu no día 12
de maio a sua nova di
retoría.. assumindo como

díretorarpresídente Re
nato Mueíler, diretor-
admínistratív-.' Adolfo

'

"Antonio Belolí, diretor:'
finaceiro .João Carlos
de Andrade No Conse
lho Fiscal. - Helena Her
tel, Alexandra Moral Pia
zera e Wilmar Lacerda
Kaus como. efetivos e,
como suplentes, .Arítöte.
les Ieskí Passos.' Rubens
Carlos Beletti e José Ru
bens /Tonetti.

'

A Cooperativa, via l.
nocoop, deve assinar em

breve contra-e, de finan
ciamento com a Caixa
Economíca Federal, para
a, construção do con

junto de 8 blocos, com
96 apertamentos na vi
la Amizade, cujas já fo'
ram iniciadas pela em

presa vencedora da con

corrência pública, a Tay,
.

er Engenharia. O pra
Zo de conclusão é de 118
meses.:

Máquinas, môveís de a:ço; escrivaninhas, ventlladores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto' Ei' acessóríos em geral, -_.

Rua Venâncio da SUva Porto nl} 353 :. Fone 72.1492

éspecializad.as .

e, pare contríbumdo .na evol\ljÇão
que haja uma prestação índustríal, sendo um eie""
de 'serviços eficiente, há mente influente -e valto
cada dois anos promove so, que forma um 1910'
treinamento destes pro- entre o fabricante e' o

fissionals. envolvendo to.. usuário. A Weg detém
das as empresas do con- aproximadamente 80%
gtomerado. A mesma do mercado 'Interno de
políttca é estendida .

ao motores' elétrircos tri-

exterior. onde a Weg' fásicos e de c�rca de
mantem uma rede de· 55% na faixa de motores
mais de duzentos assis-" monofásícos, com uma

tentes técnicos, autoriza- produção mensal supen-
dos . or a 26 mil unidades, das '

Para Eggon João da quaís 10% são exporta-
Silva" os assístentes téc- das para maís de' 50 pai

, nícos desempenham pa- ses de todos os contínen
pel dos mais destacados, tes.

INFORMAnvO ROTAlUo

'e o Qualrt-Meia-
I CiICO'

-

�otarjaàos: "unidos para servir, dedicados à paz"
A CARTA CONS'I'ITtJTIVA DO R. C. CORUPÀ
Alcançou grande brilho o almoço comemorati
va da entrega da Carta Constitutiva do Rotary
Club do. vizinho município, J;0J,1l o' comparência
dos Rotary Club's padrinho - Jaraguá do Sul, São
Bento do Sul, Blumenau, Guaramírtm, Massaran
duba, Joínvílle, Florianópolis-Les'te e Curitiba

Marumby, realizado no Salão Paroquial, prestí-
· g-iado pelo, executivo, legíslatívo, Pe. Vital, A
ção Social, Delegado de Polícia, imprensa e as

autoridades r<?tárias, o atual gorvernador, o Tu"
turo, os ex-gov.ernador.es, a Coordenadora Na
cíónal das Entidades de Senhoras de Rotananos.
Líons Clube, Rotaractíanos. Grupo de Escoteiros e

Bandeirantes, senhoras de rotarianos e filhos des

tes, além de ,convidados. Antes do almoço, veri-
· fiCOU-Se o plantio de um espécimem de gau braslí
na Praça Artur Müller, para assinalar o feliz
evento, muito concorrido. Daqui partem os cum

primentos ao Presidente Hermes Raduenz e aos

compoium:les do-novel clube rotário.
RQJ'ARY SE EXPANDE PELO MUNDo
O Presidente Figueiredo, por ocasão da mensa
gem de Ieí. considerando a data da fundação de.'
R. I., como Dia do Rotariano, foi agradecído com
o título de Companheiro Paul Harrís e, no EiE.
UU .. o Presidente Ronald Reagan ostenta com
muito orgulho o distintivo rotário em sua gra
vata. Agora, o líder soviético MykhailGorbachev -,

é o mais novo rotariano. No distrito 167, da Ca:
rolínà do Norte, os companheiros' concederam
'ao dirigente russo o título, de "Rotariano Hono
rário", o que para muitos pode çausár espécie o

ro.npímento da chamada "cortina de ferro". .Não
·

o é, contudo, para o Comp. Sergio Levy do R. C·'
Florianópolis"Lest� e ex-Governador do D.464, do
Paraná, que em recente Coníerêncía do D-465, a
presentou moção, no sentido de entender o .movt
mente rotário a todo o mundo até o ano 2005.
(DA 'COMISÄO -

DE RELAÇÖES PÚ
BLICAS 00 DISTRITO 465; ANO 196''1188)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:t....
�.._-_.�._--_._�--_.--...._ .......__-_ ..__ ._.,.._- ..._....,.' ....

IIiTERIMOVEIS
Intermediári'a; dr

,

Imóveis LIda.
'R. Jeão Píccolí, 10-4 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

..,.... , IMÓVEIS A VENDA -

..:_ 1 casa em alvenarià, 60m2, 'aragu••querdo,
ótimo preço.
-1 casa mista 66m2" próxlma--do Hospital Jguá.
-

í

prédio, comercial na Marechal Deodoro
- r casa em ,alvenaria, 160m2, rua �quador,
ótimo preço.
_.. 1 terreno com 10-'0,OOm2, frente para. asfalto,
px. Weg Qu1mica.,

C'halé
IMOBWARIA·E .

REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua, Reínoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321

_ CREeI 643-J.
.

- 1MOVEIS A VENDA -

.

: Apartamentos: Edif. Jaraguá c/180m2. EdiL Rio

Branco c! 143m2 (novo]. Edif.: Píccoli c! H8�2.
Edif. Piçarras (Baln.. Piçarras) cl 90m2. Edifício

Jaraguá, financiado (poupança mais financ. lO

anos). ,

'

. Casas Rua Verdi Lenzi 105 cl ,200m2, terreno

_ 465m2. Rua Olívio D. Brugnago 611 cl f38m2, .'

terreno 1.100m2, px. Fórum. Rua Francisco Ve

gini 178 cl 190m2 (nove). terreno de 411m2. R.

Exp. Antonio C. Ferreira 575 cl 110m2, terreno
380m2. Todas em' alvenaria. Casas .de madeira:
Rua Leopoldo Jans$l462 c/100m2, terreno 843m2
é Rua Carlos Nils 29 cl 6Óm2, terreno 450m2

.Inova]. '

'. Além destes, temos outros terrenos e, imóveis
comercíaís e índustríaís, além de telaíones.
Consulte-nos.

"

-

ELETROL�R, '

COlÔercial de Peças LIda.
Assísténcia técnica- em máquinas de costura

�iJldustr18ls e domésticas, peças, acessõsíos e agu
lhas em geral..

'Oferl::!ce' também assistência t�cnica autorizada
�llJ apare lhos Arno, Wallta, Britânia, Black &

Decker, faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For

DOS Lver, além do maís completo estoque de pe
ces e acessórios.

Av. Mal. Deodoro: J'. 309 _ FÔDe 72-220fl

. �_- MANOEL);' PA COS'l'A $. Ao, � CQM�RCIO E' INDpS�jA
Companhta Fechada � CGCMé'S443'1816 I oóoi'>: SÓ:' " '�'tRua Um s/n<} - Bairro João Pessoa - Jaraguá do Sul - (SC) ,

'

RELATOR10 DA ADMINISTRAÇÃO -'- Senhores Acionistas - Apresen
tamos-lhes as nossas Demonstrações Financeiras relativas 'ao exercício
social encerrado em 31.12.1987. Permanecewos ao inteiro dispor' de VS.Sas.
pera todos os esclarecimentos. Jaraguä doSul (sq, 30 de janeiro dê. 1988.

,

A Diretoria

'BALANÇO PAT'RIMONIAL

AT,IVO: 31.12.81
a) AllVO CIRCULANTß 3.850.1:>'1,,10

Sens Numerários, Depósitos Ban cários
.

a víste. Mercadorias, Contas a Re<l:e-
ber """".' . ,,; ........• '. . . ..

.. 3.523.62-3,22
Realizável a Longo Prazo ... ( » '. ;: 326.507,88

b) ATIVO PERMANENTE ( 3.440.850,51
Investimentos, Ativo Imobilizá-
do (�)

.

Depreciações, Acumuladas .... : .....

31:12.86
933.t320,57

933.320,57 .

517.516.52

3�440.850,51' , 577.516,52
7.290.981,6'1 1.510.837.09

D�\:'ONS1'RAÇÃO �S LUCROS OU PREJUlSO" ACUM10L{\DQS

Saldo inicial ajustado e corrige •...... ;,'
Lucro do Exercício .... � .. , ... " ..... ! •

.•

Destinações 'durante o' exercício';
Parcela incorporada ao capital ... ,: .....

Destinações proposta a AGO:
. '

Reserva -Legal , ,;; .

Sa1do no fim do ,exercício' .

)

89.760,00
59.508,46

4.2)6.00

2.975,00
142.077,46

641,,:>'72,46
.�

(36.0?7,OO)

34.301,00. '

571.014,46

I'YL.l\tONSTRAÇÃ9 DAS ORIGENS E APLlCAÇÖES. DE . RECURSOS

6.106.419,83 '

6.106.419,83
31.12.8:7

.

1.57�.078:47

Origens dos Recursos. .
'

.•. , : .

Aplicações dos Recursos .

PASSIYO�.·
,

a) PASSIVO CIRCULANTE'
Fornecedores Ordenados e Salá
rios, Instítuícões Financeiras,
Provisão pl Imposto de Renda e

outras exigibilidades .

b) PATRIMONIO LIQUIDO' '.

Capital Social, Reservas de Ca-

pital e Reservas de Lucros .... . ....

)

r

627.180,28
627.18028

31.12.86

53�.480,59

./

1.576.078;47
5.114.903,14

535.480,59
975.356,50

-

5.1J4.903,14
1.290.981.61

915,__35650
1.5108370L'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCtCIO
- -_ .. �- _,_ - --

.,

- -.- --- . .- -_........__---_

RECEI1'A BRUTA DAS. VENDAS... .•.. 16.89'0.716;03 "
.

6.578.307,31
. Deduções das Vendas. Custos dos .

, Produtos Vendidos, Despesas com

. -oW Og;)BllO;) 'SllHan SOlSl?8 'snpuaA
netária do Balanço, Provisão pl o

Imp. Renda e Lucro a Dístribuir. ......• :
LINO SCHWARZ
Díre.or Supertutendente
CPF N9 122.957.449 - 20

16.800.716,83 6.578.30731
ADEMAR FISCHER

CRCSC - 'I'C:,- 0014648
- CPF NI? 247.t76.229 - 87

Confecções Sueli Lida
.

-
'

VeStludo - bem Senhoras e érlanc;as'<
.,

Vá conferIr a mals varIada çoleçãc aproveitando
as vaÍltagéJis dQ preço e .credíérío Sueli

Fábrléa e' Lora 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 108.'i _

F- 72-0603 Ja raguá do Sul _ Se.
Lufa 2 Rua' Reinoldo Rau" n° 53{) '_ F. 72-2911 _

Ja raguá do Sul s: SC,
.

quer dizei, o seu Chevette
na Einmendörfer Veículos;
<> revendedor preferído
Chevrolei:

.

";;,.. -

.. .__.,..
.. ._ .. .-_.,.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Io'farle,·-,:I .: ��Pàraquial, ..

INFORME PAROQUIAL
Parôquía São Sebastião

,

Qorári0s de Missas': 'Sá�
bado, às-l1h30 na Cape:

'

la :1'!. Sra. de Fâthna;
19h - Matriz, São Luiz

Gonzaga, São Judas' Ta
deu e'São Francisco;
19h30 mín, em Santa Lu

zia. Domingo - às 7, 9
e 19h na IVfatriz; 8h em

'

São Judas, Santa' Cruz e"
São José; 9h:;'() mín

"pétuo Socorro, São Pe
Gruta N. sra·, do' Per
dro e, às lOh, em São
Luiz Gonzaga" (festa) .

Informações: A Comu
nidade São Luiz Gonze"

de 'Dé\!s'" �_"As$irn co

mo Jesus: Cristo, a Igre-'
ga estará raalízando 'sua ja, .f�z: "da proclamação

,

tradicional' fesfa nos dias'
do Reino o 'centro de

11 e i2 de junho. 'A Co-' sua ação. evangelizadora.
muriidade

'

está constru". Reino que consiste na

indo sua Igreja; cuja 0- '·libertação de • todas as

bra está bastante -adian- mísérras.' cuja raiz lÍlHi

tada. Está-se formando
ma é 0 pecado. Reino

uma nova comunidade que vísa a instaurar u·

na Par�quia;', que 'será .
ma nova ordem de vida

no bairro Vila Nova, -cw e convivência na justiça,

ja nome será: "Comuni-
na fraternidade e na paz.

dade N. Sra. Rainha da'
E ,também no coração

Paz". No .día 26 de ju- de cada. um de nós, Deus

nho �elfá pKantada uma plantou a semente, -do

cruz no local é, celebra�' -Reíno • É· a semente da'

da uma
-

míssa às 9 ho-
sua palavra. que

-

é espe

ras.
" .rança de paz, amor e

líberdede.. para, õ mun-

Mensagem: "O Reino
.do .

Clínita- Veterinária
SCHWEITZE'R

DR. W A L DEM A R . S C H W E -I T Z E ':ã
Clinica de' pequenos e grandes animais, cirurgias, vacínações,

,

raio, x, internamentos, boutíque.
Rua Jolnvtlle" a' 1.178 (em frente

-

ao supermettad� 'Br�iihaupt)
Foae n·2548

" Jaraguá do Sul _ Santa Catarina '

ClilDax' -Magazine.' 'II
..
"'/

TUDO pARA NOIVAS"

-MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

\ Jaraguá 40 5u,1 -:- Av. Marechal Deodoro 260"· _ Fone 12-0968

Guaramlrim _ Rua 28 de Aaosto, 1.334 '_ f:_m<? 73-0259

Loja
'Mamãe Coruja

:7! ',./'
.

A MELHOR OpÇÄO EM ARTIGOS INFÂNTO-JUVENIS Ê BEBE'�A-
"

'

-

.

RA A FSl'AÇÄO ÖUTÓNO -INVJ;!R,NO.

Rua Barão do Rio Branco, 168 Jaraguá do Sul

- I

spe'zia &: ,eia.... Lida.'
- ,�._�� E SERViÇOS DI; ,tRATOR

"

,; Ma,d,eira$.. ,pa'iii consbilção' e seêViços' de
-

t.rator"
�
C()IIl proUssiollail al�ament� especializados. -

' ',',"

',Rua Joio J�u4l_"io Ayroso, 712 _ Jaraguá EI-

,,' ��rdo"..". Fone 12-03<?O _ Ja�àguá do Sul _ SC.'
-;

'ADVOGADA'
Dra. Aurilene M. Buzzi

QuestÔ� de terras _. acldenees d� traasUo - la

veatár,IOs - cobrançai e advocacia em geral.

Rua, r�in�ldQ Rau, 86 - sala 4 -, Fone 72-27f1
-

.' .'
.

�
.

'.
..'

PERSIA.IS
"

BOI'. ESQ., DE ,uu.lruo

.PERPLEx
RUA .IOINVII�,:§( ;.... .iARAouA DO8ÚL· se '

PUNE: fM7a1n.- '

,

Persianas boa:lzoatals e verticàll
.

'".

box para baDhelros,
'

_
divisões, toldos, porlas sallfolladas, esquadrias

,

e cercas em alumbllo.
Consulte-noel FODe ,72-0"5

Dr. lltevir A�� Fllaça· Júnior
pra. Dsvalina Vargas hdrilues·

A ,D V o .G A, I) OS·
.:. RUa Domineos da Nova' 102 _ Fone 72�0498-

.

Jaraguá do SUI-SC
'

Walter Luiz Ribeiro
ADVOGADO

, ...

, Rua João Mareatto n° 13 I 30�, sa a ,-,

Fone 72-2815 _ Edifício Domingos Ch.odíní
Jaraguá dO Sul-SC.

'

SAVIO' MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

_MURILlO BARRETO DI; -AZEVEDO'

',' .. Advoqados..........

Direito civil _ Criminal ., Comer�ial'
"'['rabalhista _ Esportivo

"

.-� ..

Novo endereço _ Mal. Deedoro da Fonseca
n, 91 .:.. Sala I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.
.l :".".

I.ARAÇ;U'<\' @ su,,�"! S91ANA,J)l! 11, A 17 JUNHO DE 1988 C O R R B I O J)'(J< p O V O p A GIN A 13
.. �

.

� ".;_. "�o .

-

, � i ... ,.; . _ "'_;: ,', ', . .2. '. ."
. .. .

. ....,
..

.-. . .i ..�t,,:�..
.

",plalolo: lidera ta� Dmsäo
..
e Senior. Liga pralr.a I cerla.e infälil

Duas partidas .apenas,
transferidas da �gunda
rodada em vísta do mau

iempor .Ioram
' r,ea1lizadas

, domingo, dia
'

5, com, as

vitórias .do Cruz de Mal

til sobre o América e

do Malvice sobre o Es

trena, ambas .por 1 a O.

.Após, três rodadas, li-

.dera a classifl cação o

B�tátogo, com 6, pontos

II;tegração_" de
Suaramiril,

À. quínta rodada do �}�
Campeonato da, �nte_g:fél
ção .. Municipal de'·- Oua-

, raxmriiiü díspatade : entre

nove equipes, -epresen:
tou nes ,dias 04 e 05,. RO
ßstádfo Municipal João

Buttschardt{ és 'resultàdos
V'Q.sco lx6 Marisol, ',A
mizade Ox2 'Lojas Klein!
B. Branco, Comercial
2xl:'Kraisch/Polisolda e

Corticeira 1 x 1 Energe.'

Hoje, dia 11, no Está-�
dío, do, Amizade, às 14h

.

Kralsch/Polísölde x
Amlzaae,' e, às' 15h45 -

Sãó' Pedro x Vasco. Do

m!ngó, 9h' ,� Marisol/Lo,
ja do Atleta x Comer
ci&,Ce' às 10h45 '"'-"- Lojas
K�injB., Branco, x Ener-
ael•.• 1';,

'",

VoUbal'

ganhos, seguido; pelo s:ENIOR
,

Malvice com, 5 pontos,' No 'Campeonato Sêni
Améríce e Cruz de Mal-

-

ör de 1988, a ,Iíderançà
ta 4, Estrella e Avaí 2 está :também com o Bo-
pontos, ,

Grêmio
.
Garibal- tafogo, a umca equipe

di e Alvorada não mar- que venceu na rodada
coú ponto ainda. inaugural do certame,
A

. quarta rodada do no último sábado a tdI-
Campeonato da la. Di- de. A equípe da estrela
visão de Ainadores da solitária goleou o Beira
LlF, têm previstos nas Rio por 6 a 1 e os de·_
categorias juvenil e tí - mais - resultados foram:
tular, \parél .este domiJ1j-

,,'

Amízade 3x3 Alvorada,
go, , .es seguíntes parti- Floresta lxl Crua de
das- ,Botafogo x ,Gariba!. Malta' e Paraná OxO Rio
di, 'Ämérica x jMalvice, Molha.
Aval x Estrella e Alvor Neste ,sáÍ)'ado, dia 11,
rada x Cruz de Malta. ' jog�m, a parür das 15

, CAMPEONATO horas .Floresta x Beira

, .:,�[esid,egte� da _ AIC VII' a Jarlllí'
A canoagem" é, um es-

'porte que, nos últimos
três 'aAos experl,liaE!ptou"
um desenvolvimento mu's
to grande em Ja,raguá
do Sul, a partir dos fes-·�.
tivaís de caiaques e, es
pecialmente. das _ com
petílções de, caíaques.
canoas e batefras no

-

rio
Itapocu. o trabalho' que
aqui vem sendo desen
volvido d�spertoti' á ,a
tenção éi�a 'Assoc:açl3o
Br�sileiréi de Canoagem, ,

cujo presidente, João'
Tomazini Schwertner, de
Estrelá, Rio Grande do
Sut,

.

�stará e� !ar,aguá

"

do Sul no próximo dia
15 de junho, para um

encontro com -canolstas
de toda a região Norte
e Vale do ItajaL

o Presidente da ABC
virá para divulgar a ca

noagem e, printipal.tnen
te, tratar sobre a propos
ta de calendário. O enr

contro está sendo coor

denado por Ruy Durval
Lessmann e, certamente
será um marCo na ,ça
iloagem rEjglonaL

,,'

ém

'Rua organização e parti
.

cipação como um espor-
te nobre.

Rio. Paraná x Cruz de' podendo, ainda, p�rtid-
Malta, Amizade x Rio par a Liga de Brusque.
Molha e Alvorada x Bo-

tafogo e, no dh 18,
'

Beira Rio x Paraná, Cruz
de

,

Malta x Amizade,
Rio Molha x Alvorada e

Betatogo x Floresta.
SUPERCOPA T.UPY
A reunião entre diri

gentes de Ligas que a

contecería sábado, em

Jaraguá. do Sul, na SER
Marisol, para a definição
da Supercopa Tupy '50

.Anos, foi transfertda pa:
ra o dia 18 de junh-o,
sábado que vem.jno mes

rno local. Já estão, con
firmadas a participàção
das Lígas de 'Járaguá
do Sul, Joinville, Coru
pá. Mafra, Blumeneu e
São 'Francisco' do Sul,

INFANTIL É
, DENTE-DE·LEIITIE

,

A Liga Jaraguaense de
Futebol alerta aos clu
bes que está programan
do Campeonatos Infan
til e bênte:.de.Leite, para
filiados ou não.. '

A Emti-
, dade quer ,: incentivar o

futebol" a partir das di
,visões inferiores e acre

dita qúe com a organr'
zacão de dampeonatos
já surjam valores, pre
coces e que, Iuturaanen''
te, passarão a integrar
as equipes' principais.
"Uma reunião deverá a- - '

'

contecer -", nos
--

próximos
dtas. segundo Waldernar >

Vieira'.'
,__, • , !

SB deille es, finalista-s, 'da
'

bocha '

Dufts -pertídes deram- movimento ao Campeo
nato de Futebol' de Campo de Schroeder, em dis

puta da Taça Cláudio Tornasellí, da Comissão Mu
nicipal de . ESPQrtes, válidas pela quintá

-

rodada d,o
returno. Os resultados foram Comercial 2x3 Ol.hn
píco e Fluminense' 4xO Aliança nos, titulares,

_ �n�
quanto que nos áspírantes, as duas partidas tiveram
ídêntícos placares'. 2 a" 2.

' ,

"

_

'

'

Neste, J:lomi'ngo, dia 12, jogam Aliança x Co'
mercial. paftidé} han�ferid� da. terceira rO,dàda "e,
no dia 19,; encer�ando_ O returÍlo". 'Gl:êmio 'TOinasel-",
li ,x Comercial e Olimpico 'x Fluminense,' Ei , ,pelo
Municipal de Bocha, a Transbiko é a úÍllca eq!lip�
com classificação assegurada (8 pont_ps), - Hch_ndo
Comereial ,Schewinski, 'Borinelli, Grêinio' Tomaselli,
Rio Camarada "s" e Os Cometas, ambaS" cOIll seis.
pontos. pará ci torneio, extra neste sába<;lo" para
apontar as outras três finalis.tas para Q quadrangular
fi.mi.l do dia 18.

.'

CáJllpeonata
A rodada inaugural do

,6.9" CamPeonato' ;Munici
pál ,Tarzeano, imciada
com a vitória do Vila
Lenzi sobre o Nacional,
no dia 29 de maio, no,

Estádio ,Max ' Wilhelm;
foi complementaqa do

mingo, ,no Estádio . do

Nova, Aliança. íem Três
,Rios do Norte. São 'Pau
lo 3x2 Santo Antonio,
Santa Luzia - Ox2 Arse-'
pum,' Continentq,l Ox2
Olaria. Figueirense OXO

�- Varzeano
Brasil e Ban-gu OxO Es
trada Nova fQra,m os

resultados. '

'A s.egunda fQdada,
também e.la Três Rios,
acontece neste dia 12 ,

Pela Chave Vermelha,
às '8h30-Cohab ' B.x :Por

tugues&' e', 9h30 Indepen�,
dência x Rio Molp.a' e,'
pela _. Chave yerde,
It1,h Nacional.x São Pau
ie ,15h �Sant-o J\I{tonio '';c
Santa L.uzia, e 16h Arse·
pum x: VUa' Lenzi .

'CIRREIO DO POYO�,�,' 72-0091'-

-

;;Após. a primeira. roda-
-

"

Um' total de 92 pilotos, nas diversa$ categó-
d� do 'quadra�gular äe- rias,' par�iciparam sábado, da abertura do Campeo·
clsivo ter aÍ):res�-ntado riatÔ 'MuniCipal ':'Dalcelis" de Bicic:;:ross, ql,le ,contou
Os resultados' Weg" 9x2, com representações das ddades de Joa,çabª, Floria-,
��i dos Bot?es e l\'1üller nópolis, Curitiba( Tinibó, Brusque., ,Videira" J:oin-
TransportéS-: ' 6x2 ". Lulii- viUe e de. Jarâguá do Sul. estes, integrantes da equi-
mj:t.r, na serrranä" pássada, pe

-

Dal<:elis·Corínthians de Bi�icross. Os pilotos
at;de,cisão ,pa 1a" Copa"·'--jâragllélenses cónquistaraJa 24 med�lhas, sendo 9, de
Ma�weê "de Ftit�b'ol' d,:-�' ccimpéões, '8 de" segundos ,lugares é,,? de terceIros

8,,1ao, ac.0nte��� na n.-01 lugares: atraves ue�" JOIce Morett�, Deyse Mery
t�, dÇ> çha 7, terça"ferra, Starowsky,' 'Alessandra Bruhns, Fablana Hachbart,
'q�aIid(j" Rei,' dos' Botões·: TaÍian:a Altirii 'fadana' Tecilla, Tcharla Mel1el, Sa-,
er, LuUttiàr decidiram', ü" ,tete Moretti,

'

Paola Hachoart, Terrimar Gia-nesini. '.

terceiro lugar e o 'ctitul0, "André PabIo VlcS!nte. -Reinaldo SolJ,za, Marlon 'Mat

��l di�putad6' entre Weg· têdi. Willian de Oliveira, Cláudio Bertoldi., Arna1do
e::Müll"ér"'Transpöftes. ,'. 'Alt'ni.' Marcel Maia, Diego Br-andenbu!g, Jaison �(r
, ;A" A-rmal�ee. aJ>.Qs,' o' mazelli' Marcós Gonçalves, Ma,rcos" Alves, ,

FranClS-

suc�esso d?, fu.telml de 'co Per�fra, Jeàri' Carlo Leal e Valmir Garcia.
s�lao,�- inicia no dia ê- 18: ,', A prová foí 'patrocinada pela Dalcelis. Essa-a la. 'Copa Malwee de lametras EdW'i e Mak Som, eom o apoio-das Indus-
Vol�hol. na<, qual pártiei- trias Reunidas Jaraguá, qUe, patrocinou café da ma:-

p��ao '7 equipe� no O1as-', 'nhã' é almoço -dos pilotos de JO,açabà,;Jffinville e

c\l.,h�o e 8 no �ha'ipe Ie- Florianópolis.
lllmlho.

Campe'Dftatl"� Dalcelis' ',�.e liticr8;SS

SEDUÇÃO
.·.DE.L···RE·Y. .

. _. ,.

.'

, � .
• d' :-;. ....

Só quem posSui um Fôrd, ,:peL)�ey pódé ;' >." ,

compreender o real significado de p�l��_':��s � co ..
'

.....
' ,

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

..'

Ford Déi Rey' é tudo' aqúflo""'tJne�"'V�',"''''''' ","",,,,,,.,,
sempre desejou num automóvel: UIIl, conjunto"" .' ,,�'�,
harmonioso de economia, duràbtltdade e statu,�J.'-

i;

e' 72.��;.4Í!'•."�"""·'
�,�··.h'�·t;,.'f�� ''_J.'� -);-'.

.
. .... -. �

� " �.;

r'
.'.,'

,-o .. :..... '-; .;-:' -
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Is "tacIes de Hüte J,sé . Mlttaltf preside KII. TêM" 6 i::, tSiri,
,- "

tro GUmar lI.loretti, Díre- \," !
tor Imprensa

. Moacir
.

Gonçalves, Departamen-
. to Relações Públícas
Nélson Tabajara, .lldo

" .

Vargas' e Luiz Bontlaurí:
Departamento Social J ó�
ão Prim, José Carlos Ne
ves e Vicente

.

Doníní:
Departamento Patrimô
nio .Rolf Hermann. Lore
no Marcatto e·Edson
Schulz, Conselho Fiscal:
Wander �eege, Bruno
Breithaupt e Pedro Do-

. nini (efetivos) e Ivo s
wald; Alfredo 'Guenthet
e Arístides Panstein (su-
plentes�:.

.
.

. .-,!

Sera 'abe:rÜi" às 19h des
te sáhadÜ';' com Um co'

quete!, a' 9a. Exposição
Regional de Canários de
Cor e Po'rte, da Socieda
de' Jaraguaense de ·Cana
riCulturà e ·OrnitolöRiei.
Permanecerá aberta at.é
o dia 19, no Agropecuá-

...:rió e, çömö atrações si
:.';; 'mul.tâneás:.· ânlOstra de'
peixes ornamen.tais· e �·C'.�'O·····'R·

.

·R····Ei' I�O' DO' ·p·····O·,V'8...

'

..

··'· ..
·72:�....OO,.·9.·....:.1. ,j.'·flOTeS .. A .. pérspectiva é

:
''''né uin grariÖ"é'''pü1ll:ito; ',..," c

.

'.; ,,,-'.' "

"'-.-,-.�r=::r ,,--��:2�',�

,

O empresário. e( enge-
nheiro Márcio Mauro'
Marcatto é o novo 'pre-
sidente da Sociedade '

Cultura Artística de Ja-

.t:aguá do Sul.. Enl as-

sembléia realizada no

dia 6, substítuíu a RoH
Hermann na presidência,
que conduziu a SCAR
durante quatro anos, on-'
de; com a sua díretoria,
cumpriu um desempe
nho dos maís stgníücatí
vos e marcantes. A com-

,

paréncía de associados
foi expresstva e durante
o encontro íore,n levan
tados diversos assuntos
para serem estudados,
assim como a implanta
cão do ajardinamentp
e estacíonamento da á
rea frontal . a sede, re

.íerma dos estatutos, via-
bilidade' do ensino de .

balet, 'maior desenvoivi
mentó dos departamen
tos existentes �'escola
de música, coral, orques
tra, artes plásticas e te�'
atro -:- e, por último, P
maior desafio, .que seria
a construção de um te
atro .para 500 especta
dores, segundo o projeto
original já concluído.'

".

-.-
.

O Partido Liberal, apesar de recém-for-

mado, decidiu por disputar as eleições em nbv�rn
bro "com candidato próprío a prefeito. Â intenção
íriícial era sair somente com candidatos à vereança,
mas, com isso, o !eleitorado terá maís opções na ho-. .

ra de deposítar o voto, com quatro candidatos, de

t�ndências" ídeológícas varíadese conceitos admínis''
tratívos distintos.
-.- O PL ainda vem "estudando" nomes de

virtuais "prefeituráveiS". O único candidato a çan
dídato declarado é Ivo ·KonelI, do PMDB. Do ca

samento, PDSjPFL, deve sair a dobradínha Udo W�g
ner/Werner Schuster a prefeito e více e, no Partido
dos .Trabalhadores, o candidato será ou Clemente
1\lannes ou Lutz Hirschen. O sindicalista ManD!es . é

o, nome que 'reúne maioreS preferências.
+-, - o PFL, enquanto aguarda a tabulação do

resultado da pesquisa eleitoral realizada dia 4 e 5

de junho, Informa qué desde o dia l� mantf!l� a

bertas as portas do Diretório para correlegíonanos
e símpatdzantes; As reuníões. contudo, não sofreram

alteração e continuam acontecendo em, sua sede, na

Epitácio Pessoa, todas às tenças-feiras, a partir das
20 horas.

' .

...:_.- Na eleição municipal passada, o pirigen
te"municipal de então, bradava que o seu partido, o

PDS, viria'como ulb. rolo compressor para esmagar
a fraca oposlçlo (PMDB) e deu no: qUe deu� nöle,
Jl situação é

.

diferente, o partido govel11i9ta estä es

truturado, seu provável candidato já está nas ruas,'
mas um excesso exagerado de confiança na vitória
está havendo. O que' pode ser ruim. .'

�.- Um clima' de completa desoríentação rei

na entre políticos, pretendentes a. cargos eletivo� e

no próprio eleitor, quanto, a raalízação de eletçoes
.

em novembro. A Câmara Federal e o SenadQ apro
varam a regulamentação, mas ainda,' existem pontos
obscuros. Por incrível que pareça, lern neguíaho
na praça Iazendo figa pata que haja prosrogação, O Círculo de Örquidó-garantindo a "teta" por maís 2' anos. filos de Jaraguá do Sul-

-,-:- A tese prorrogac1onista' parece estar se- COJAS,' marcou assem
pultada. AprOY;ldo pelo Senado, o, projeto regula- bléia extraordínäría pamentador des eletçõeS volta à Câmara; para discus- ra o dia 20 de junho, às
são e análise das alteraçõeS �ntroduzldas

.

e, de'Pots 20h, .

nas dependências
vaí à sanção presidencial.' MaS antes haverá nova do :ex-Centro de Infor-o
votação pelos deputados, dai porque, ate ..

'

a' éanétada mações Turísticas, onde
final do presidente José Rib��ar, multa., água vai, nos ítens da ordem do
rolar ainda sob ii 1)Ónte.'

.

dia ;figuram:, a) , tentativa
�.- O deputado constituinte Guilherme Afif de elreição da irova; €IIi"

Dömingos, do 'pt paulist'a, aniigo pes,?oal do presi'
.

retoria; b)' na impossibidente Osmar Martins, do PL de Jaraguá. do ',SuL
. !idade de concretização·

cumpre programa-' sexta�feira, político e' empresari- do item anterior, encero
aI. Além de visita a \\1eg., se reunirá cem emprer" ·ra.lnento das atividades e
sários' pa·ra informações acerca dos trabalhos ,da dissolução dá sociedade;
Constituinte e, na continufdadé, concede entrevista ,c) destinação dos 'bens
coletiva para a imprensa da região. de acordo com 6 artigo
-.- DR-IOI, a "Rodovia da Morte", você ain- 27 dos .estatutos sociais.

,
da se lembra quantos amigos e pal'entes per.deu'l!e- O COJAS foi fundado
11a�. Agora, parece, jO DNER. dect,diu por dupl�car em 19'84 e' tellf sido a
a rodovia, abrindo licitação para, numa etapa JJr.!- entidade respoIl$avel pe
metra, atàcar õs dois pontos cruciais

.

no município la . realizaç�o da Festa
de· São José, na G�nde Florianópolis. Posterlormen- das Flpr�s,' no mpS

'

de
te- á BR-IOl sérá duplicada e�tre Gilruva, a partir novembro' de cada ano,
do km. 5, at-é Palhoça. Ave, DNERI. . . no . Agropecuário.

-

.
- À' experiência de Jaraguá do Sul no. pro-

jeto de tnunicipaliza,ção. da educaçãol, foi exposta em

Rio do Sul, no a.uditÓr�o qa Fedav"i" pelo Secretário
Balduino Ràulino, também 'presidente da União dos

DirigenteS MUIlicipais de Educação de Santa Cata
rina . �eprésentantes, dOs 22 inunicípios do ,Alto
Vale, das 6a. e 21a. UCRE pàtt�cipararn do encon-

tro, na últiIIia quarta-feira.
"

,OrquidofiUa
.

,

.. Canaricullura

C a f é
s'.'''a�'s S E

.: ENJSRGlA_€OM,.®STO :llK·,CAF�. '"

==·x ·ue
• _J

A DIRETOiUA·
,

',Para mandato de dois
anos .a nova diretoria da
SCAR é a' seguinte: Pre
sidente

.

Márcio
.

Mauro
Marcatto, 1.9 e 2.0 Vice
Presidentes MarIo Sousa
e Moacyr' R: . Se� 1.9
e 2.0 Secretanos .

HUlo
barto Pradi,

.

Li:> -�, 2.0
.

Tesoureiros Tarcísín Ma.
rangoní e Aldo Salai, Di
retor Escola de MÚsica
Dietrich Huíenuessler,
Diretor Coral Luiz Lanz
naster. Diretor Orquestra
Guino Fischer, Diretor
Artes' Plásticas Vera
Dornbusch, Diretor Tea-

COOSU·II de 'energiä aUleotou em·,81.
o COnsumo de energia elétrica' em Jaraguá'

do Sul, em 1987, experímentou- crescíscento em tp-'
dos os setores. Com um total de 15.800 'consumido
res cadastrados. a 'energia elétrica consumida atin
giu 130.236.324 KW. O setor' residencial; COm
12,380 consumidores, consumiu' durante todo q ano.

passado 25.6:)0.608 KW; setor comercial" 1.050 con
sUmidores é 8.771.760 Kw.- setor índustríal, 408 con
sumidores e 89.845.476 KW; setor rural, 1.882 con

sumídores e 4.008.636 KW e o setor de serviços
públicos, com 80 consumidores e 1"979.844 KW
consumídos ,

,

Õ setor "índustríal, onde se concentra a maíor .

expressão econômica de Jaraguä do Sul eXperimen
tou o crescimento maís signíftcetivo, no . consumo.

passando l;ie 10.732.333 i<w no ano de 1986 pare
89.845.476 KW, ano passado.

Prefeitura
,.

Mun. dê, Guaralirim
.

HO;\'1ENAGEM DE 30 ANOS DE TR'ABALHO

PROFESSORA YOLANDA NARDELLI. BEBER
.

Nasceu no dia 12 de Outubro de 1926,
na localidade Pomeranos, �unicípio de Tim�
bó.· É filha de 'Dom.enicö e Maria StoIf Nar'"

.'

deUi. , .

Casöu aos' 19' ,-anos de idade e passou a

morar em' Gu:araIrurim, nq_ 10c9-lida.de
.

de Jaéii
Açú, onde reside �tuq.lmente.

Exerceu a funçã<;> de Ptófessora �uníd-
paI. durant� 30 anos.

.

,
.

'

, ,Trabalhou com dificuldades, mas com �
ficÍêl'lcia, pois nos. anos de 1964 à 1910, tinha
mais.. de 60 alunos, num SÓ período � divididos
em qUatro séries, na ,lliesma sala,

,

'.'

.

Com .amor e dedicação exe.lo,plar, C9nse
'guiu ,cumprir a sua honrada função de transmi-
tir às crianças ci seu conheciI1len�o. �

pa;ra a Administração Pública é uma hon'"
.

Ta ter em séu quadro uma servidora com
.

uma'

invejável folha de serviço, que cumpriu abne-
.

gadament'e por 30 anos a difícil míssão de �
ducar, debtando um ex.emplo para a atual e, à

futura geração de professores, que é com amor,
empenho e' re�nsapilidq_�e que se constrói �m�,
vida _wöJissional völtada' ao cumprlP1ento fiel da
sua ç,brigação.

.

. .

Muito obrigac:!o, 'piqfe�sora YOLANDA,
O Povo Guaramir.ense te llömenageia e agradece.

Guaramirim, Ju�ha de' 1988

}\DMINISTRAÇÁO: José Prefeito de· Aguiar
�

.

Victor Kleine
.:'-".

F Y
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