
terneíras dCS i'rogfafuä'
Municipal dE! Criaçâo de
.Terneíras, que objetiva à
melhoria dó rebanho iel�
teiro do munícípíö j

: •

EM BRASIUA
,

Na viagem empreendi-
da a Brasília na I semana

passada" o Chefe do Exe
cutivo Municipal reim
dicou ao ministro Borges'

.

da Silveira, da Saúde, u
�

ma' Unidade de Trata
mento Intensivo (uTl)
para o Hospital São José
e um equípo-odóntolégí-
co para a Escola Aposto
lipa Sagrado Coração de
Jesus, de Corupä. E ao

ministro Prisco Vianna;
da Habitação, Vasel tor
nou a pedir recursos fi
nanceiros para a cons
trução da terceira ponte
urbana (já ínícíada). cu

ja resposta" o Ministro
prometeu dá-la dentro
dos próximos dias.

FCI ass.nadc na tarde
.

de quínta-Ieíra, convênio
. entre a Secretaria de Se
.gllral!tça Pública/Policia
Militij:r� do Estado e a

Prefeitura de Jaraguä do,
, Sul, para a construção do

Quar:tel da pM que abri''
/ gará a Companhia de 'Po
lícia Militar. O· ato trans
correu-se no gabinete

.

prefeitural, com' a presen
ça, dentre 'outras, do pre
feito Durval Vasel e do
Comandante' da PM de
Santa Catarina, Coronel
Guida Zimmermann . O
prédio. terá 1.511,25m2
e' vai ser construido
em terreno "de 10.000
m2, doado pela Prefeitu
ra, que cederá, ainda, a

terraplenagem é a mão
de-obra. cabendo ao Es
tado todos os materiais.
E na tarde de' ontem,

no Agropecuário, foi lei
loado "o segundo lote de

CMT
.

vai .lIldificar o trânsite InaIO/' central
o 'lrâns�to urbano central. J>oderá _ -pella fe!�ó �entido tinico;:a partir da

sofrer alteração de sentido em algu- Marechal. A rua Josef Fontana, fú:ri
mas luas. Na reunião da- Comissão dos 'da Prefeitura, terá sentido Quin
Municipal- de Trânslto, 'esta semana, tino Bocaíúva/João Marcatto .

foi apresentado' para estudos o novo, . A proposta, que vai a votação na

lay-out, onde às principais alterações próxima reunião da CMT, objetiva
propostas acontecerão na rua Anto- facílitar o acesso à nova ponte dos
nio Carlos Ferreira, que descerá no veículos provenientes da Vila Lenzt
sentido' Vila LenzijMarechal Deodo- e Nova Brasília, o qua

-

obrigara, a

ro, em toda a sua extensão, enquanto implan,tação de sinaleira na altura do
a Gumercindo da Silva (na ,primeira Besc, para controlar a passagern de
quadra, até o Itajara) e a João Za- veiculas e de pedestres.'

,

CEF e Cooperativa assiiam contraio
Foi assinado terça-feira tiveram o gerente da

ao meio dia, na Agência 'CEF, Cezar Luiz Kojí-'
.
da Caixa Econô:rp.ica' Fe-v: kowski, o gerente geral
deral, o contrato de fi
nanciamento entre a" Co-

.

operativa ' Habítacíonal-
,

Jaraguá do Sul e a Cai
xa Econômica, no valor
(�e 191. 582 OTNs, pera a

construção de um conjun
to de 8 blocos de 12 a

partamentos. A obra ja.
vem senda executada pe
la Construtora Teyer, de

. Blúmenau.i nn Bairro A

mizade, em terreno doa
do pela Prefeitura' Muni-
cipal.

.

Ao ato de assinatura do
contrato, além dê) dire
toria da Cooperativa, es-

da Caixa para SC, Jua
rez Alves Nunes e o ge
reate habitacional Sa
inli'E!l AviXá. No total se-

'

. rãô 96 apartamentos, sen
do 48 de �b�� dormítö'
rios com' ârea de '71,61
m2 cada e 48 de três
-dormítóríes e- área de
92,41 m2. ,;vão ser cons
truídos p�lo sístema . ha
bitacional tOOPe.l:i;l,t:ivista
do INOCÖOP.. ':,

Um apartamento de
três quartos está avalia
do em 2.357 OTNs e o

.

de dois quartos em 1.981
OTNs.

Jllraguä. do Sul/SC, de 09 a 15 de julho/ 198Q - Ano 10 - N.!! .3.496 --- Cz$ 30,00

Curupá' tRCerra domingo lestelos dps ,.91 aIos
día 5, continuam até do-. bade, afora' a visitação' a
mingo. A atração maior '_ Amostra, marca às 18h

dos festejos é a Ia , A-, apresentações .. folclóricas
mostra da Indústria .. ', e .no Colégio Tereza ,Ra

Comércio e a Ia. Amos- , mos, 20h -"> retrete no

tra da Produção da Ba- mesmo local. e 22h
nana, no Salão Paroquial, baile na Soco Atiradores

que permanece aberta a com o Musical "Estrela

visitação das 9 às 21 ',ho- Dalva", de Concórdia.
ras. Na .quinta-feíre foi Para domingo, .

apreserr'
feriado .municípal.. quarr ta:çõ�s esportivas e cul

do cumpriu-se várias ",so- .

turais no Ginásio de Es
lenidàdes. portes e a Amostra, que

se encerrará' às 21h:;O

O programa deste sá- min ..

As comemorações pe
los 91 anos de fundação
de Cofupá iniciadas no

BÁNCOS: DILATAÇÄO
DO EXPEDIENTE '

Os gerentes dos ban
cos oficiais � privados de
Jiitagúá do Sul, junto

\ com representantes da
, Prefeitura, Associação
C?�erci�l .e CDL, ehe
I�lram a um acàrdo quan
to a prorrogação do ex
pediente bancärio c xter-

. 1\0, que deverá ser- es

teildiSio em mais uma'
hora, ou seja,' das 10 às
16 horas. Apenas o Bra
Il$CO,_ atendendo orierr'
ta��o da Matriz, a prin
ciplO, não concordou.
A documentaçãQ vai a

gora ser encaminhada pe. l� Prefeitura aó Banco
. Centra:l do Brasil," que é
qUem. determina os ho
r�rios, e acredita-se quedentro de 45 a 60 dias ó
�ovo ,expediente externo
JC\ passe a vigorar, se
aprovado. O horário a

�11aI; que vigora' d@sde
everei:ro, até as 15 ho
r�8; oçasiona numa séria
dIficUldade a todos os
�,orrentistas .

'Saúde repassa rec,ursos do SUDS,
Em éerimônia realizada templado com Cz$ .

t;_ia 5 na Capital, o Se- 1.411.00000, -de um to'
cretárlo

_

da Saúde; Màr� tal de 'Cz$ ,1.283.000,00
tinha Chizzo. repassou até o final do ano. O

.

a 25' municípios, a pri- SUDS tem como d.re.r.>
meira parcela 'de recur- zes básicas a universalt
sos do Sistema Unificado I zação da assistência' e a

e Descentralizàdo de Saú- plena garantia do ecesso
de (SUDS), num total de igualitário. aos serviços
Cz$ 30.765.000,00. Até, de saúde a toda a popu-

.

o final' do ano, os repas- lação, a melhoria 'da qua
ses a esses municípios lidade dos cuidados da
chegarão a, cerca de .Cz$ saúde do cida.çlão, além
500 milhões, contando da integração e a regiö
cOm o crescimento ..da;'Ül:: .nalização dos serviços de
fla.yã�. Este' mês à.'Sebe- '�aúde e a déscentrâliZà.:
taria deverá finnar con- r:;ão �fetiva de saúde, a

vênia com mais 63 Pre- través da gerência dos
feitu-râs.· ," -serviços a níveis'. locais

Jarag.!Já do Sul �oi tOB� ec;regionais.

ß I e n ç ã- o !
INTERESSA· A- CANDIDATOs A CANDIDATO

� Um movimento estabeleceu-se nesta 6-

dade. com o objetivo de reunir candidatos a

candidato' a, VERE\ADOR, [ndependenternerite do

côr partidária, que ,queiram submet�r-se \

às

u'rnas na próxi:ma eleição e que queuam assu"

mir publicãmente o compromisso de -dedi?ar�se
inteiramente ao interesse do povo, atraves de

instrumento -adequado e, se eleito,' doar o lí-

'quido do múnus públi�o à APAE, ANCIANA-
1'0 ORFANATO, AÇAO.SOClAL e HOSPI

TAlS SÃO JOSÉ. e JARAGUA, enquantQ durar

o seu mandato.
.

Os interessados poderão contatar com os
I

fünes 72-0091, 72-0363 e outros nlimeros que

queiram aderir à corr�nte da moralização da!!!
costumes locais. 'CORREIO 08 '010'- 72�o091-'

AJUDAR O BRASIL :e LI?GISLAR O QUE � MEUl;qR,. P?-�A, ELE'
fi NÃO PARA NÓS, 'EM PARTICULAR .. ,: >�

Expositores para Lojas
entaçAo Indu$trlal

,.
.
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É meís uma opção para

ta-feira, no Itajara, os
'

o sábado.

novosf'dirtgentés do '�Li- I!!!!!!II!I!II! DA ÁCÍJS -..:.. Presíden-
ans Centro" quando �

.o dência reuniu familiares Municipal de Espórtés,'o ditívos �� Visuais, nQ,CIP.· te Sigolf � Schün}ce,' da
CL Afonso Prazera 'Neto e amigos, em _ª:<;:ão de desportista Raul Rodri- Os cartões estão à ven- ACIJS" agradecendo 'ao

(Sílviâ), .passeu a presr graças e pela saúde do gues, um dos bons no' 'da .no CIp, com os pro- "Correio do Povo" toda":
dência' para .José Herme- Dr. Marlo , Da coluna mes a vereança em no-: Iessores, nas empresas Oll á dívulga'ção feita por
lo Marchí (Hildegardl. seguem às cumprimentos' vembro.1 fi! Trocou ida- com os pais dos defici' ocasião dos 50 anos de

Segunda, diá '11, Jaime aos jubüares , de no dia 5, a Sra. Ma' entes. É de caráter bene- � fundação da entidade

(Márcia) de Souza assu- JUBILEU _':" A Igreja, ria Garcia Junkes, ge· íicente . Apóie!. 'cujas festividades alcan-
me o 'Liens Eidade Indus- de S. Judas Tadeu, ' (S. ni tora do nosso compa- MJ!RIDIÖNAL - Vísí- çaram um brilhantismo
trial;/7substituindo ao CL Paulo) desenvolve pro' nheiro Christianal o Gri- tou a redação, quarta-fel" 'invulgar; Valeul ,

,

onivaldo Stehelín . grama pelos 25,anos' de +Io . jlj"Na Igreja E:van- ra o Sr. Dirnei José Ber- NOCINEMA-NoCj·
, 20�' ANOS '

Nossos 'sacerd6cio 'do Padre :Nt- gélíca Centro, o -casamen-. nardo. gerente do Banco .ne Jaráguá,' de 9 a í4
cllmp�-thentos'� díretoría. colau' Kahler SCJ.� -Padre-. to, hoje, de -Marcelo ,Ein "

Meridional em ) Jaraguá : (s_ábado 'à quínta), sêm:�
, gerêri-çiá<ê" a föâa Famí- Nrcolau é catarínense de e Eliane Strelow. , do �Sul, na cidade

_

desde, . pre às 20h e� ,censura 1{>
,,'

Ha M'äIWée; 'pelos: 2Ü' a- Guabiruba e de 1978 a 'JULINAS - O ,Col.egio o final do ano passado, an�s, o filme "Nove e
�

nos eerríemofsdos -no dia" 1982 foi' � Mestre dos Heleodor.j Borges, da rua vindo de Canoas-RS. Um mela .semanas de amor",
4. A('empfes,aJteuniu no Noviços no Noviciado Joínville, realiza a par-' tété-a-téte muito agradá, com_situações.de sexo.
Baependí 't:l)"rE�toriài:" gé= Nossa Senhora'de Fátima, tir das 15)1 deste sábado, velo Dirneí esti -go�ta:qdo' É� sucesso de bilheteria
rêncía] chefta e homens- Barra dó Rio Cerro, em' a sua festa .julina, com muito daqui, �nde já fez 'e�tod:os oS cinemas do:
geadös"'com 10,' 20 é 40 ,Jaraguá do Sul. :

. 'inúmeras atrações. A di- muitas amizades. País:
_

, anos, ;da� fábricas de Ja': ' GOV. FRANCO - Vis � -recão e a APP convidam ,WEG APÓIA - De 15
� SI�KERjMA.GICO

ragu}. do
'

Sul, Pomerode sitou o Rotary Club de a comunidade'. Tarn- a 17' de julho, li XVII Si,lker, o, Mágíco, com _

e Blumenaú , O diretor" Jaraguä do Sul, na pri- bém o Grupo Escoteiro' Conferência Distrital' de numeros de magia, pa'
superíntshdente Wauder méira reunião conduzida I Jacorítaba.' reahza a sua Rotaract, em Jaraguá -do ,

,�haçqs, duplas sertanejas;'
Weega foi "também, ho- pelo presidente Walde-, .festa, iniciandó �

às 17 ho- Sul, onde dentre as pre- humoristas e' a cantora

menageado pelos colabo', mar Behlíng, o Governa- ras. senças estará o ex-gover- Kely,
�

tem shows marca"

redores ,,'i - ',1' " dor doiDístrtto 465; Luiz AADAV''- _ Para ano-: nador Esperidiã9 Aniin. dos_para ,�ia 9 ��oje) no

OS�i�()_tJ.S:'� - O�' qil��;, R. Franco. Na ocasião tar , Próxímo sábado, día No,sábado', dia 16, o Gru-_ Salao Umao ,e dIa 10,
rido €, simpático' casal o Conselho Diretor �.apre� 'Po �We'g rec'e'pCI'onara' os no Juventus.' Para Gon·16, feijoada

�

b�neficente ,�

Dr. MarIo' (JáJidira) Sou'" sentou o pláno de � ação A,
- con'ferencl's't'as com um tratá-lo: Fon-es� 72-0159

,

> ,da� Associa'ção Ssisten- '

sa, ele ex·gOvémador de e foi tratadô dös últimos elal dos Delic�entes Au- almoçó ein ,seu refeit6rio, (Cels.o) ou' 72'2100 (Ja'
Rotary e éon"a_lésç�ndó, detalhe's -dá 2a. Feira' da no Parque Fabril lI.

' có).
de' delicada cirurgia, co- Malha, que, tomeça sex'

_

ZIGUE-ZAGUE � Luiz CDLlACIAG - Muito
memo,rou na�� terça-fé)ini ta. SidÍJ;na,r Gaulart é o novo' concorrida, quarla à noi·
trinta �anos de

�

ó:lsamen· TOQUES -" -ecônomo da SER Mari-' te, a posse d.e Rafael Di- �

to. U�,a� 'mi�s� n.a �resi- ,,ª,s at�vida\':l.es sol. Assuíniu na terça·' mas Na.zário e pares de

feira, com promessa de diretorfa no Clube de

amplás múdanças. Bréve Diret.ares Lojistas,,� no

'iremos �'atender o convi- Baepelldi e, também, a

te do Luiz. 11/ O Cofé-' c01l1�moração� dos 10 a-'"

gio Divina Providê'nci-a nos de fundq.ção- da As��
sociaição Comercial, In
('ustrial e Agrícola' de
Cuaram:irim.
BODAS DE DIAMANTE
Muito bonita a cerimÔ·

nia réli�iosa e a. recep�ão
preparada pelos filh�,
netos e bisnetos, pará ho
menagear os 60 anos de

cas:amento I do querido
casal Ema e Constant

�

Wilke. A dáta das '''BÓ-
'

das de Diamanfe" foi 30
de junho e a �comem"aár .

ção j1lbilaJ na residênci�"
,

sita na rua HelE�odoro
Borges, 70,. aconteceu rio,
sáQado. O casal p_os?ui

�

um' filho, uma filha; no'
�'

ra, genro,' ,9 netos, e 7
hisnetos., f-�elo aconteci�,.
'mento; Os parabéns à fa
míliá Wilke do ' 'Correiq. ,

'do Povo".
'

; ;.t61aí/:'rel6ltoei ,pulseiras; anéis, "lançaS,
prätàrla, àrtlíroí ...o.ro e tudo o mala c para
preileDtes iaâ

'

ESCltITÖRÍO' DE ADVOCACIA
PEREIRA, OLIVEIRA <�

, Consultas, Pareceres �' Ações �obre:
Inventários' - Separa.:çõêf;, Divórcio
An.rnentoS '- Cobranças Inquilinato
Contratos Acidentes _de.Trânsito
Conflitos' de Terras - Legisla.ção Agrária

-", ,', ,'" '2�
"

., Questões Trabalhistas - Aposentadoria e

." ., � ,. ,�, " Pen,São Defesas Criminais e Júri.
JÓIAS' Jil:lóaíÔsv, ",;:"

R. I,,' Pereira_ Oliveira.

,. ,': �:�� -�"7:"': -,\. -""'�:,C:;;·,--"�o: -, .;._-:�.;>ç .'-:-' '�iÉ'$êfiTW .��-��,; ��c.:. �-- �<:.,.>':;·�J2B·r;'�;;·:�·i'?.ç·
'"'�'-"�:"""'�'-'\",,"" "

,,-""�'" 'c' � "",'�"<"':""� '-'l''''''Oi'''�'',.�",�" Lauro. ,Perejra:- Oliv�irlJ
,;,�lill\'IPR�L,O ,J'\W:l.HOR PRESENTE�7 �.;, :00"

'"' "

ADVOGADOS
�

,MarechalFloriano �n� 29 - Fone 72 ·lgn'ÄoG, ; R. Walter 1V[_a-i'quarc,it, 356 . fon'e (Res.) n 2194

�:"',�:c�:'::,��, '.::�:2:j�',�.::
,: '

"',;l�:,,,:�.:���,���r.;,:��,,: �

',',
���,__ �,� Jaraguá 'do Sul-

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

':.;,;;{ --:-zd{�"�-rr"':"�'" ';;;'''' ��5d'i4*#jj.�

IvenidaRelojoaria
� Marechal Deodoro 443'� e Getúlio Vargas nO 9

�

,

-

Crouja
seus fUhos merecem uma loja só para eles.,

Loja Mamle Coruja o castelo de seu relzlnho e

.u....prmces1nb.a. ��valS �iI; bebê, roupas In

fanto-J�venls,
�

perfumes; bljouteFlas, �rtlgós pau
presentes.)' . '

"

�

," " . �

Rua Barlo dó Rlo"Branco 168 _ Fone 72-0695 :

Mamãe.·

, Valler �� 'Germano' Behrens
_

--

� ,CIRURGIÃO DENTllSTA �'CRO·2446

SUê.. CeI. Procópio Gomes d� Ohvetra, 184
.'.. ;.:.. .. ::..

Forte 'n�0209 .:.:.. Jaraguä do �S.uL

, �,

1,"

-..";" \:.,

'7'��;'i._,:?,".:s.:::::;:,.!'í.�.:�'��,::-. l·

,

.

,

,/

>;, ••
�

Moda infanto'juvenll para reaJçar a ,_ ,

elegância de seus fllhos. 'Um carinho·
espeçlal para ó seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 '_ Jaraguá do Sul _ SC

ESTAMOS PRESENTES' NA

P�RA DA MALHA

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do ·Sul

Insvista
'

nos. taientos
da . terra. Faça uma a5�

sinatura e pnuncie ne
�

"CORREIO Dp povq" ,
'

Barão do �io Branco, sala 4
., FONE:72.2607
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Municípios jA conhecem índices provis6rios dê reta,!,'!lo, lei P,tra 89
os índices de retorno de pós' os julgamentos' dos Guaramirim 0,035965. :iné·
ICM provísérios, para recursos que muitos mu- -rios ..

· 6,601% jàragliâ do
aplicação no exercício de nicípios interporão.' Sul 4,18301 (mais 2,883%),
1:989. No Vale do Itapo- A fixação dos -índices Massarenduba 0,26;305
cu . Barra Velha, .' Jara- . ,dá-se através do movi- (menos õ,862%) e Schroe-
guá "do, Stil e Schróeder �ento econômico apre- der 0,0-7219 (mais .....

terão seus Indices au- sentado pelos setôres 'a- 7,202%).
mentados, enquanto COe, gropecl:lário, indústria e

.

rupá, Guaramirím e Mas- comércio. O. índice <-pro' .
ICM E FPM

saranduba diminuídos sr
"

visório de Barra Velha O "bolão" do IClVI, pa-
tuacão que pouco se' al- é 0,07740' (maís 0233),
terará at'é a divulgação Corupá 0,21823 (menos
dos indices ofícíaís.. a- 0,037% em relação a 88),

1 ....-:.

H'enefícios a idos'os e mães carentes

A Secre.taria da ' FÇl
zenda de Santa Catari

na, divulgo� no dia :)'0

feirà' da Màl'ha
começa sexta

� -.

À 2a. Feira da Malha
de Jaraguá do Sul 'será
aberta na próxima sexta-

'

fWa, dia, 15, no. Portal
de' .lareguá. As doze ce-

, �íssões,�. integradas
'

por,
membros .

da RotaryClub,
que promove ó evento.
com, o apoio da Prefeitu-

.

ra, estão dando os reto

ques finais, para que se

coasütua outra vez - em,

sucesso. Este. ano serão
:)6 as empresas partici
pantes, além do Besc que
centralizará o caixa

'

e

agHizará todo o setor fi
nanceiro da Feire',
A promoção tem cará

ter comercial e beneficen
te. Parte da renda -será'
destinada ao Rotary, pa-.
ra a campanha- do natal

,da criança carente, cujos,
recursos. somados a ou

tras realizações da, Casa
da Amízade (esposas 00&
rotnrlancs], possibílftarão
uma' 'estívídade natalina
maís condizente e huma
na a centenas de _careri-,
tes do munícípío"

A .Cämara de Vereadores de Jaraguá do Sul,
em segunda discussão, durante' sessão extraordinãría
na quinta-feira, aprovou de utilidade pública a Re
de Feminina de Combate ao Câncer e a Associação
dos Trabalhadores Aposentados e Pensíonístas de Ja-

.. raguá do Sul . Entre os treze projetos aprovados es

tão o' que concede subvenção à entidades educacio
nais, culturais, assistenciais, esportivas e recreativas,
.no total de Cz$' 11' milhões, e, autonzando e Execu-.
tive a assinar convênio com o 'Departemenro Autô
,nomo de Edificações de'Santa Catarina, para a cons

trução de uma sala de aula ,e dependências com 115

.m2 em substítuição. ao antigo prédio' que abriga a

,Escola Isolada+Bstrada Gariba ldí, no valer de Cz$
1,750.000,00.

Com a LBA" convênio que beneficia idosos e'

mães carentes do município, através -do desenvolvi
mento de atividades orientadas, em grupo. destina

das a auxiliar na renda familiar e promover a
. inte

gração dos mesmos: na comunidade. O convênio be

neficiará 246 idosos e, a 195 mães, que se reúnem

num Clube de Idosos � em dez CTubes 4e Mães, on

de vão ser desernvolvídos cursos de pintura, tricô,
crochê, costura e" artesanato.

"

LiDOS: . acuidad,e visual atingiu a ·10.655 alunls
O' Lions Clube Cidade

Industrial. de Jaraguá do
SuL encerrou a/Campa
nha de' Acuidade' Visual,
realizada nos meses _

de
r ,maio e junho e que atin
giu a 10.655 alunos -(las
redes estadual:e muni-
cipal de ensino desde'

. .
'

o ,pre-escolar até a' 8a.
serie. De acordo com

o présidente Onivé),ldo
,$tap,elin, que.... transmite
(i) cargo na segunda-feira

- >-

durante a,ssembléia fes-
tiva no Itajara' a seu'

,companheiro Jaime' de.
'Souza, do total de, a�u
nQs,_alingidos, 464 foram -

encami�hados' para con

sultas médico-óftalmoló
gicas, dos,quais 208 I}e
cessitaram de óculos.

,

com recursos oriundos da

Campanha Bonecas Vi

v-as,. anualmente realiza
do em outubro.

,

Para

Stahelin, o objetivo foi

plenamente aÍcançado.
Eie ressalta: que os valo"
reS das campanJ1as__ e do

ações durante a sua ges
tão, a preçOs . corrigidos
de julHo, importam

-

em

cerca de Cz$ 2,9� rpi
�hões.

pO·V',O

A campanha em sí, as

consultas ,e os. óculos fo

ram totalmente custea�

dos pelo, Lions Industrial,

,/

ra rafeio êntré os muní
cípios .

cätarínenses no
dia 10 de julho; ê dê CZ$
1.528.677.785;00, ao pes
So q.u� c Fundo de Par;

_ tícípação -dos MUhidpiös
(FPM), que é repasse fé�
deral, será 5,5%' menor
neste' mês em relação, li
junho .. '

._-------.-,/-�--_."""--_.

. Gu�ralDirilD
,
\

CRESCE RECOLHIMENTO Do ICM

ö '.munic1pio de Guaramirtm é o segundo
em termos econômicos BQ_ Vale do Itapocu e o

tr1géslmo-se�t() .a nível' de �tado, no que tan

ge eo recolhímento de ICM. Durante todo o

�no' passado; 'a arrecadação do' prínctpal trlbu-
.to estadual somou Cz$ 1.38.998.618,28 'e, de ja
neiro a maio deste ano, Cz$ 193.431.266,89, su

pertor ao ICH recolhido em "1001. Qs valores
mensais, de 19tJ8, são estes: [aneíro (:z$ .•....
25.706.198,01, fevereiro, Cz$ �0.16i.132,84; mar.:

ço Cz$ 42.046.104,19; abríl Cz$ 51.626.234,91 e

maio Cz$ 5,3.�90.996,34.
."

COMARCA TEM 18 MIL ELEITORES
A 60a. Zona Eleitoral, que engloba os mu-,

nícipios de Guararnírim [Sede], Messeranduba e

Schroeder, possuía, até 27 de maio, data da di
vulgação da última: listagem pelo Tríbunal Re-

_ gíonalBleitóral, 17.619 eleitores, distribuídos em.
95 secções et�itorais. O município de Guarami
rim tínha, até então, 8.229 eleitores e 43 sec

ções; �'as'sar�hduba 6.518 eleitores e 37 'secções
-e Schroeder 2·872 eleitores e 15 secções. Estes

..

números, sornados aos da Comarca de Jaraguá
do Sul (48.886) dá um total de 66.505 eleítores ,

na região.
ACIAG TERÁ. BIBLIOTECA

,

A Assccíação Comercial, Industrial e A-
, gdcola de G\iaraJiÍlrim, que 'comemc;)I:ou os seus ,.

1,0 anos de func:fação no dia 6, CUjo ponto alto /
foi a. halestra do ,diretor de recursos humanos

, áa Cerâmica Porlo Belo, .)'oão ROberto' Gretz.
.

,

recebeu d9 Minist�rio da Cultura a aulorização '

para a montagem de uma biblioteca téc�"
nica e cultural. Eia será implantada numa das

.

salas do. Centro Empresarial e as empresas que
contribuírem poderão deduzir o valor.dO im
posto de ',renda devido, segundo o qu� ,faculta a,...

,

Lei Sarney, -d.e incentivo à cultura.
JARDIM: OBRAS FINAIS-

,

As obras d� 'Jardi.ltl. de 1nfân�ia S�nhor
Bo�' Jesus, de 422 m2 de área- construída,

.

en-

. contram-.se em fase terminal.
.

A inauguração
está previ,sta para o dia 27 de é!gosto, durante
os festejos de aniversário de Guaramirim. Ele
atenderá 250 crianças, em dois ,turnos, nas á
:crs de jardim de infância e pré-escolar. O
custo está estimado 'em Cz$.8 milhões, pa,gos
p�lo poder público municipal, a exçeção de
Cz$ 1.414.000,00 recebidos ·do Ministério da E
ducação, atraves 'do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educa'ção. /

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇOES
,

O Parque Mmiic1pal de Exposições "Ma_
nuel Perfeito: de Aguiar" está com aS obras em

ritmo acelerado, para_ abrigar de 26jagosto ã

04/setembro, a 2a. Feira' Agroii:ldQ�tf'lal. O pa
vilhão tem 1.450 mi e o pátio para exposição
exlerlJa é de 9.000 ni2. A �rea lotai do Parque
é de 34.000 m2. A Prefeitura. para 'permitir mai
or área de estacionamento, locou duas áreas
contigUas, o que permltirá espaço piara cerca.

de t.�OO ve�culos!, En�l;1antó Isso. todas as Co·

m,lsªõe$ ,trabalham 'parà o sucesso dil Feira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dl, i6 de JUJlho, ,

'Aniversariam hoje: 09

1
Jeremías, filho Adercío "Sra. Inês Maffezzdllij

(�aI;ia)
.

Bessa: �íchael,. Sr -.

'

Artur E::IillÍl�nd.oerfer;
filho Jacson (Maria) Ra- Sr..José Augusto Stingen,
asch

_

Sr. Martin Henn. Sra.

Dia 21 de Junhó Isa Marta Zíemann, Sr:
"

.Paulo, .Iilho Marcos (11- Walmor Alberto' Strebe,
se) Beltramini; Daniel, ii- Sra. Aquelína Volpato
lho, César (Romi) Felesbi- Altmann (Fpolís}, _Ivone
no; Maícon. filho Wal- te M· Krause, Carlos Ols

demar (Rosinha) Wie- ka, Sandro Schmitz, Alan

gner; Rosana Matilde, Diego Neitzel.
/

filha Alberto (Maria) Ola 10 de julho
Cardoso . Sra. JuÚeta esposa de

Dia 22 de Junho Paulino Pedrí, Sr. Samir
. iDaníela,: filha Edir (A- Mattar, Sr. Tobias War

parecida) David; Diego, haftig (Curitiba),. Sr. Ze

filho Artur (Lindanir). no Toroni (S. Paulo), 01-

Langer; Kele Cristina, ga Krutzsch, Edir Ros

filha Jorge "(Iria) dos: líndo, Vítorrna. de Lima,

S�ntos;' "Gabríelly, filha Valmor Augusto.
Ademir (Isabel) Antu- Dia 11 de [úlho:
nes: Thiago, filho José Sr. .Pedro Klein Filho,
(Zeneíde] . Xavier: Sara,

1
.

Sr.
_ Airton, Starosky, Sr.

filba
. Salvador (Adaír)

. Haroldo Hanemanl1,. Sr.

Guimarães; '. Alme Caio- Aristides Manoel Gon

line, .Iilha, Aníbal (Regi- rçalvés, EvanQ-Jö 'L1.Üs' Síl
na) Mannes; Ana Júlia,

.

va, Pedro 'Nahs, Loni

. filha Lyeval (Ana) Brand; Keíser, Ivone Reck, Píva,
Roxana, filha José (Cecí-. Artur' Krueger, Wilson

lia) Vehrmeíster Gerént
Dia: �3 de. Junho .Dla 12 de julho
Luiz, filho Luiz (DulCe)' Sra. Elíza . Bértoli, Sr.

�Ste..ng�_r;, ' :ru.�o"
.

filho Benedito Joaquim Mas

Roberto (Nair) Essy; Jef- 'carenhas, sr.: Henrique
Ierson Luis,

.

filhg -Elvo Schmelzer, Sr. João Pe-)
(Maris.e,) Grassm.ann; AU-

-

dto 'Gaschó, Sra. Ingrid
n�,. fHila José (Mafia,) Schultz J;fafémann" De

V�nteir; Rafael, filho 'vanir Cristelli,'
.

Marli
Qieter (CariIi) Wagenk- Gesf?ner, Deilise Schion-'
n�cht

-

tek, James Pereira, San-
Dia 24 de Junho

.

'dra Simone KéÍnzler.
Gilberto, filho Gilberto Ola 13 de julho.

(Maria) Brígido; Rodrigo, Sra. Jacira R_ozza Buz

tilh9 Sidnei, (Léliia) Peg1 :t:arello, Sra. Maria Eunice
galj.; Thiago, , filhö José' Barbosa; Sra.' Natália K.

(Maria) de Carvalho Ri- Morbis, Sr � EroU Funke,
beiro;, André Luís filho Sr. Gunlher' Raeder, Sr.

Osvaldo (Salete) Winter \

. ,AHrédo Oestereich, Leo
Dia 25 de Junho

.

nora' Rosshamer, Luzia
, Thiago, filho AmHton: .

D€marchi, Maríza de Lou

(Marciana) l-�oni; J9que':', des MorbH:i, Sra. Sílvia
liuEl, fílha Idomar (Maria) KIÉün. \,

.

Zezuino Dia 14 de julho
Dia 26 de Ju$o Sr.' Victor Viergut.
Jesiér, filho· Antonio Sr. Raul Driéssen, Sr·

(Eliane) Salvador; Joice, Henrique Séick (Serra Pe
filha Neuri (Dorita) Voigt, lacta-RS), Sr. Roberto
RU!m. Carlos, filho Nél- Grandberg, Sra. Norma

sOn
.

(Cl,audia) Bürge;; Suely Hoéft, Leni Pres
Alfredo, filho

.'
Silvino tini, Krtsmairn-filha "

(Ve-ra)'
.

Kei�er; Je�,erson' Walde�ar· (Magda) Rau.:
Diego, filho Sidenei (Eh) Dia 15 de julho ,

'5cal:es Sra. Marli
.

Starosky
, OIa..'27 ge Junho Preuss, Sra. Ana 'R Scheu-:

Devanir, filhó Ivanir er, Sra. Hêlena Wolski,'
(pälila) Menon; CirÍlara, Sr. Dirce Voikmann, Da
filha Sérgio (Terezfnha). niele Jaiiice Kreis, Alva
'Meldola;

. Leand!o, ,filho . ril Gomes, Júnior, Hilbert
. ,Sér.giQ ,_ (Marlene) 'Sie- Karsten. AddIar :Reese.
\verdt;, ,Everton Lliis, (IsOld€) Kanzler
filh,o_ :f:loL (Doràci) Ma- Dia 28 de Junho
thias; Fernandõ. filho

-

Leila Pa�lficia filha
\Valc).�mar (bUria.) MueF Fernando, (Carme�) Wein-

.

ler
.. Karina, filhá Orlando, . furter I

.

dade, filho de Jörg' Mi
chel e Irmgard Emma
Haag Michel - Ela, bra
sileira, solteira,' operãría,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente em. Jaraguazínho,
neste distrito; filha de
Bernard Stuy e Carmelo
Stuy -
Edital.16.149 de 01:07.88
Renato, José Rumph e

Ivete
.

Tereslnha Zezuí-

operário, natural de Gua-:
ramírím, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua José Theodoro'
Ribeiro, 4.058, nesta ci�
dade, filho de J_osé ,Ro'
berto Junkes e. Deonisia
Oschler' Junkes - Ela,
brasileira, solteira, 'ope
rária, natural de Correia
Pinto, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua José Theodoro Ri
.beiro, 4.058, nesta cida
de, filha de Oracídes Al
ves Rodrigues e Eraceni
Ferreira' Rodrígues -

<

Edital 16.1'51 de 04.07.88
Virglllió Nones e Marli
Mllrta Wintrich

Pro'clalDas ,de CasaRllnlos
MARGOT ADEI:.IÃ GRUBBA 1.BHMANN, Omeia). <kY &�

giatro Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jaragu' do Sul,' Es
tado de Senta cataria&. Brasil, faz I&ber � comparecerem em

. Cart6rio exibindo os documentos wJEidos pela lei, & fim de se

habilitarem pac& casar. OI aeaumtes:
'

slnallzaçio " do

Ele, brasileiro, solteiro,
no d i vor c i a d 0-
Eie, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Co
servente, natural de Luís' rupá, neste Estado, domí
Alves, neste Estado' do- 'cihado e residente na Rua
mícilíado e residente na João Planinchek, 781,
Rua Padre Horácio, 107, nesta cidade, filho de Ví-
em Vila Lenzí, nesta ci- torío � Nones e Miruta
dade, filho de Elol Rumph Nones - Ela" brasileira,
e Julía AdÍelina Rumph solteira, costureira,' natu:

Ela; brasileira, soltei- ral de Jaraguá do Sul,
.

ra, auxiliar de cozinha," domiciliada e residente
natural, de Jaraguá do na Rua João Planinchek,
Sul; domiciliada e- resi - 781. nesta cidade, filha
dente na Rua Luiz Gon- ,de Leopoldo Wíntrich e

zaga Ayroso,· em Jara- Terezinha Pereia Win
guá-Esquerdo, neste dis- trich-v

"

trito, filha de Martinho E para que chegue ao'

Zezuino e 13enta ,Zezui- 'conhecimento de todos,
no - 'mandel 'passar .a' preßenle
Edital 16.150 de 04.07.88 Edital, que será pu�llcado
ElE�mar .funkes e Eroni pela Imprensa em Cartó·
FerrelréJ, Rodrigues rio, onde ,será afixado _du·
Ele, bra�ileiro, solteiro, �nfe 15 dias.

I
.

Estado' de Santa Catarina
Preférilura' Muni�ipal de Jãráguá do Sul

L E I N9 1188/88
Dá nova denominação à Unidade Es-,
colar da Rede Municipal de Ensino .

.o Prefeito Municipal de Jaragu* do

.
Sul, nö uso de suas atribuições,

,

Faz Saber a todos os habitantes
dest-e Município, que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona ii seguinte Lei:

/

,

, Art. 19 - A atuai E'scola Municipal
de 19 Grau "Dezenove de Abril",

.

estabeled
menJo da Rede Municipal de Esino, pa�sa a de
nominar-se ESCOLA MUNICIPAL DE r9 GRAU
"RENA�O PRADI".
',' An. 29. - Esta ,lei en.trará em Vi.gor

'na data de sua publicação,. revogadas as disposi-
ções em contrário.,'

.

Jaraguá do Sul, 22 dê junho de 1988.
,

purval Vasel,

,Prefeito M�iCipal
,

tvo Konell
Secr�tário de Administração- e Finanças '

"

Edital 16.145 d� 29.06.88
Roberson Ricardo Wolf e

El1sabeth Eichstaedt
Ele, brasileiro solteiro,
índustríärío, natural de .

Joínville. neste Estado,
domiciliado e residente
na Avenida, Marechal
Deodoro;' 903, apartamen-

. to 204, nesta cidade, fi
lho de Gerniano Wolf e

Walgety Wolf - Ela, hra
sileira, solteira. bancária,
natural de Concórdia,
neste Estado, domiciliada
e residente na .Avenída
Marechal Deodoro, 353,
.apartamento 02, nesta cí-

\.., dade filha de Oswaldo
Bichstaedt e de Cerda

. Wílbert Eic}lstaedt,
Edital 16.146 de 29.06.88
,Edezio Lutz Barbosa e

.

\

'Silvia Ogeika
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pou- .

so Redondo, neste Esta
do,' domícílíado e resi
dente na Rua Bertha Wee
ge, 141, nesta, cidade, fi

Ihp de Eli Barbosa e A
Iaide Barbosa - Ela bra
sileira, solteira: operária,
naturàl de Monte Cas

telo, neste Estado, domi
cilíáda e residente na Rua
Bertha Weege, 141, nesta
cidade, filha de AlbinQ
Ogeika e Tereza Pres-
tes de Souza -

,

Edital 16·14'7 de 29.06.88
.João Luis )l(a·rkiewió e

Ana Lucia H,einert
FIe, brasileiro" solteiro,
operário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua. AgU:lS
Claras em Ilha da Fi
gueira' nes�a eidade, .fi�
lho de Vicente Markie
wicz e' Sofia - Magierske
Markiewicz - Ela, bra
si.leira, sblteir-a, operária,
natural. de Guaramirim,
neste'Estado, domiciliada
e residente na Rua João
Carlos Stein, nes�a ç:ida
de, filha de José Luiz
TRe'nert e Sofia da Silya

.

Reinert -

_

Fd'tal 16.148 de 30.06.88
David Bemhard Michel' e
lIucl Laurdes Stuy
Elel brasileir@, solteiro,

- operário, natural de Cam
po Mourão, Paraná,

-

do-,
miciliado e residente na

R u a Pastor Alberto
Schneider. 35::", nesta -ci-

"

Fun'ilaria Járaguá Ltda.

,Calhas e Aquecedor Solar
_.._

Ru. Pelipe Schmidt, 279 - Fone, 72-0448·

trAnsito. Somos todos f-esponlifávé1s pela' segurança.,

�" 'D- es· p
/

a e h a n t.- e ,L Ú ,e i o
,_

frente
GeUílio

ao . Forum" r Fone: 72 - 0589
Vargas, 26 - Fone: 72 - 1261

aJunto Jaraguá,Em
Av.

Auto Escala

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"raguá • destalle II Ca.peilata lacillal de Calirias ell-81l111enau
M', l-

A canaricultura .e: a gUil do -Sul, . Os criado- da, em·,Blumenau,., no gar de Lauro StOinski, ciedade Jaraguaense dê
örilitologia é um "hobby" res mais ativos partící-' Campeonato Estadual de criadores qUe possuem Canaricultura e Orníto-

muito difundido em Jara- pam da Sociedade Jara- Canários e Passáros Exó- os maiores plantéis da' Iogía, com os melhores
.

.

E guaense de. Canertcultu- ticos, na categoria canä- região. canários premiados. Um
tRIPLICOU O NúM RO

ra e Ornitologia, entida- rios de cor, o primeiro dos juízes é o presid.ente
DE CRECHES de que prima pela qua- lugar ficou para Jara- E neste final-de-l3ema- da SJCO, Nélson Barg.
Em apenas seis meses, lidade e não pela quan- guá do Sul e na catego- na (8 a 10 de julho), no Este certame clessiííce

triplicou o número de tidade, o que a faz me- ria canários de porte, . o Pavilhão "C" da Proeb, os melhores pássaros do

creches domícílíares em recer respeito em todo o título ficou com Bíume: acontece o 37,9 Campeo- país para o Campeonato
Jaragu(i do Sul. De dez Estado e Brasil, pois a ca- nau. Contudo, individual- nato Nacional de Canä- Mundial, que acontecerá

existentes em janeiro, da campeonato conquista mente, Jaraguá foi cam- rios e Passáros Exôticos, ainda em julho, em Bue-'

�ssou para trínta 'em posições de destaque. peão, com o 1.9 lugar de no quàl participa a So- nos Aires ..

;S :�::;��l:: L;;b�;;a;oÜ;älN�OR��rg jli;;iU;· I A Instalação do MUI.· de Corupá
A Divisão de Creches da
Secretaria de Saúde . e

B�m-Estar Social da Pre
feitura, Municipal, de a

eordo com a coordenado-
'ra Servanda P. Beber,
está ampliando, mês-a

mês, o número de cre

ches domiciliares e ob
setva qua em janeiro
h4viam somente 10 cre
ches, com atendimento a

6� crianças. nos bairros
Vila Lenzi, Vila Rau e

Vila Nova e neste mês
d<t julho, são 30 creches,
200 erlendas atendidas
&Ip 1 creches na Vila
Lenzí, 4 na Vila Rau, 3
:na Vila Nova,' Ilha da
F�ueira, Jaraguã Esquer
dÓ, Nereu Ramos e Bar
J"�. do Rio Cerro e, duas
na Vila Lalau e Estrada
Iti!-pocuzinho .'

Durante o mês de junho, a Delegacía de Polí
cia da Comarca registrou 45 acidentes de trânsito
em Jaraguá do Sul, sendo 31 sem vítimas .e 8 com

vítimas, destes, 11 acidentes na rua Joínville, dos

quais 5 com ferimentos. Com a retirada das lom
badas houve um 'aumento considerável de acidentes
na rua Joinville, como se observa em comparativo
a outros meses. Em maio, dos 55 acidentes (43 sem .

vítimas e 12, com vítimas), 9 foram na rua Joinville,
sendo 5 sem e 4 com vítimas; em abril; dos 32 aci
dentes sem vítimas e 12 com vítimas acontecidos em'

Jaraguá do Sul, houveram '2 com e 2 sem vítimas na

citada rodovia; o mesmo número de março, para um

uníverso de : 22 acidentes sem vítimas e 9 com pes
soas vitimadas.

Corri isto, mesmo a contragosto de muitos, as.
. lombadas devem voltar à rua Joinville. após a srrr

presa implantar a última capa astältíca no trecho,

desde a divisa até a ponte Abdon Batista. O DNER

deve. passar ao encargo dá Prefeitura toda à con-
.

servação e sinalização deste trecho, o que permitirá
que se raçe logo a rótula na cabeceira da ponte Ab

don Batista e o trevo no final da Rua Bernardo Dorn

busch, ao lado do Parque Fabril Weg TI.

agosto a triagem . pSicopedagógicaClleça em
mento e o encaminha:_
mente ao necessário tra

ta.nento .

Entra em operação no ,muitas cnanças .eram

_gundo semestre letivo, encaminhadas ii APA1�
a sala de apoio pedagó- para avaliação da equr
gico que funcionará no pe' técnica, quando o pro
CIP, na qual uma equi- bleana, na grande maio

pe técnica. formada por ria dos casos não era de

�agogo, psicólogo e as- deficiência mental, o ob

s)stente social fará uma jetívo maior da atuação
triagem psícopedagégíca da APAE . Esta triagem,
� social na comunidade segundo a diretora da

.

6scolar, abrangendo alu- tieRE, Rosemeire Vasel.
aos das redes municipal permitírâ uma avaliação
e estadual que epresen" através de testes psioo"
';�';m defasagem ns apren-· lógicos, pedagógicos e

,clizagem ou distúrbio de até mesmo avaliação 50-

íComportdmento >

.

cial da. família, cujo re-

Este ;tPndimento nãc sultado
J do diagnóstico

vinha sendo prestado'e permiti� o acompanha-

========����..

�;,,�,,:.,m"'4.>,>,w":'*'"'<':'���«r.'i:0<"';�;'''�''':':'' ""$,'<.v;li*:Úé�'��*:·llr'::'}':�Zl�*':::""'",:::Wi*,%_@�':'�?'l'l
;.. '1:

'I
!J
l, ;

E para "
a complemen

tação do conteúdo, se

rão implantados' núcleos
de apoio pedagógico jun
to a EB Giardini Lenzí.
CE General Rondon

(Massaranduba), Es Elza
G. Fefraz (S. Luzia), ,CE
Duarte Magalhães, �CE
Holando Gonçalves, . "CE
Roland Dornbusch e EB
Almirante Tamandaré

. (Guaramirim) .

r
f jaragua r-

I ' Produzindo
L desenvolvi.enlo.
lt
J' 'I. ,

i \

JARAGUA FABRIL s. A.

t[.:._.4 ,." .. :", .""'''.

"

:'.. . ,,',',' �;" .. ;,.,,;:, .., .....,.'W»": _�. v �;:.:: ." •
• ;.�; ••;. •• �, •• ,«...... ,'" ::.;:;��:m� .::;:;::�=$:::::�::::*:;::t:::;::.=::::;::r:::�

.-'

.�

�

J ·

r f

1 .. 1

- Da E para a D, sentados, o.

'hoje Comendador, então Vereador .Alvim Seio.
del, redigindo li Ata da Instalação do Municí

pio de Corupá, no recinto do prédio da Inten
dência, uma pessoa de costas. não identificada
e o dr. Murfllo Barreto' de Azevedo. Em pé,
na mesma situação o Pastor Roberto Kínas,
perto da janela pessoa não ídentíficada. duas
Irmãs de Caridade, de óculos, o sr. Francisco

Mees, 15' prefeito nomeado pelo governador,
o sr. Wílly Germano Gessner, presidente do

. Diretório Mun.· da UDN de Corupá, o prof ,

Waldemar Schultz, saudando o prefeito, em 25

de julho .de 1958. .E;ra governador do estado o

sr . Heriberto Hülse, sucedendo a Jorge Lacer

da, desaparecido em desastre avtatórto em São

José dos Pinhais, no Paraná ..Era Juiz de Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, o dr: Ayres
Gama' Ferreira de Mello e o governador era re-

.

presentado, na solenidade de instalação .. pelo ..

Eeu Secretário de Estado dös Negócios 'do In-'
terior e Justtça. dr. Paulo Konder Bornhau�'
sen.

A Lei n.? 248" de 21.06.58 criou o muni:
"cípío. desme.mbrando-o .do Mun. de Jaragua
do Sul, ao qual pertencia desde 26 de março
de 1934.

A fundação de Corupá,. então conhecida

por Hansa-Humboldt, deu-se em 7 de julho, de
1897, completando no corrente mês e ano os

seus 91 . anos de existência.

dutro 'instante da Instalação. do
Munidpi'Q de Corupá, colhidb no jardim de- .

ironte a Intendênciá Municipal, tend<) à frente
o s�.' Wílly Germànd I Gessner, .' pr,eparando:se
para discursar.

"
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tes resultados. Sou Fl"
Converso com o Amadeus
�4f�d, . no Fórum,

.

quando o juiz o chaiaa
e eprovetto para ,tr�tar' -r-r-

- Em virtude do caro

assuntos no Cartono
go do pap�i, embora ..�Eleit.ofal. Saio da rua
curso prímarío tenha Sl

120 '(Guilherme C. Wac- do feito no tempo regular
kerhagem) 'e quero . do"

eU '0 absolvi nas _esco-
brar para a rua 1 (Wal- las de Capinzal, Videira,
ter Marquardtj.. quando Chapecó, Jaraguá do Sul.
veio o cartaz

.

com <:>� Criciúma, Blumenau e em
nomes R.J; Pereire ou-

Florianópolis. cond�i o

veíra e Lauro Pereira 0-
ginásio. cíenbífíco e fiz a

liverra .". advogados e me Faculdade' de Direito,
lembro do compromisso formando-me em 1984.
assúiriido no almoço da

__ Como foi Q ínícío da
Comunidade EVi;\ngélica, carteira?

.t;mii.q�';ilt�âs/ Decido. pe- __ Quando me formei,
la Visitá. Ambos me re-

o primeiro pensamento,�e
.

r é' informo a in-'. foi em me est�belecer.

te de uma entre- .

em Jaraguá do Sul, nisso
Vistlâ:, O telefone toca e

ajudado pelo �r.; J,?ã?os '2Hentes entram e sa-
José Maurício Dávila; diem',� $inal

.

de que as ati-,
zendorme que a preca e

vlda<Í€$ prosperam.
ra boa e sempre tinha

Quando ameaço .a entre-
lugar pera um bom. wo-vista"o dr. Lauro aponta fissional. Mesmo assim o

paré!:>ö filho. Já sei com
destino me . Iez desem-

qu�i;· devo
.

falar...· barcar em Chape_;ó, onde- ,,::; Porque o. RJ. no
trabalhei três anos e

seu ....ome profissional? notei de que aquela hís-.

_ '.:"� Questã.o de. símpa- tõria de quem- tomou a-
. tia. Acho-o mais apro''

gua do río Itapocu serrr'
príado para minha pro-'

pre volta para a terra �a-físsão.
zia pulser .dentro de mlm.....:. - Quem é, .então·o
.o desejo de trabalhar

R.J.? -

nesta bela cidade, leva"
- ,.;_ ·e .o Renato José,. do

.

pelas� boas ' aniiz�desPereira Oliveira," filho
que fiz QÚando papal a-

Lauro Per�ira Oliveira
qui morou. Fsse retornoé Yólanda Leal. ó papai,
se deu em novembro de

comó::-
.

voêê
. sabe, . foi i981 e, desde então, a"quiJuiz'de': DiTeito 'da Co-

desenvolvo as miri�asmarca de Jaraguá do' SuL
atividades, em sociedade

no período que vai do
com o pai, no atendimen-

fim de 66 él 68. Nasei em
to de assessoria ,preve;n-Florianópolis, no dia 19
tiva e contencioSij. - cível-

de setembr.o de 1958. �rime _ çomércio - fa�í-- --- Como foram. os
lia, _ separações - divor-

teus. estudos, como filho
cio - inventários - legali��e Juiz?
zação e retificação de

Defenda o seu' patrimônio contra sinistros, pre·
veni,ndo-se. Estamos as suas ordensl Pedras ,Ire,YI'

Flashes. ela Cidade (XVIJO ••vJlulll. Pereira Otiveira
.

.

f' .' 1Tl1eles de
.
.- cel(i)cal'.· ..br.a·_terras • inquilinato -

. e1- � -

Btura e análise de centra- zas para aquece�. rm
.

cävamos certa feita d,etos _ justiça dó traba-:
Mlho - contratos de polícia e ladrão, e o:. a-

.

río, num arroubo de va-f i r mas e aciden-
lentía (não sei se era po-tes de· trabalho. Graças �
lícia ou ládrão _ no bomDeus a recepção aqui e

sentido, e claro), semmuito' boa e me animam .

a prosseguir. na proíís- querer, me bate� na

são escolhida. COmo vo- cabeça que me CUs ou a

cê vê 'moro na Walter perda de todas as· fé�ias,
b pelo ferimento recebld?.Marquardt, 356, em

Quando .aqut chegueJ.,próximo dó fórum, a-

fui vísítä-lo e, em tem deproveitando a sala .�onio
brincadeira, disse-Ihe quees.çri1:ório. vinha para receber á in

- - Você, falou em a·, . denlzação, o que'nos fezmlzades qué- aqui deixou. rir' nillito e" "IernbremosPode nomear alguns?
as peraltices de nossa vi:'

__ Foram OS colegas de da escolar ..
aula que juntos dividimos - _;_ Você confessa algu-
no Colégio da Divina ma religião?
Providência" aí na Ma- Sou .Católíco, Apostóüco,
rechal - o Paulo Marcat- Romano. .

to, Udelson Dornbusch, o - - Prestou Serviço Mt" .:

.Angelo Píazera Jor., ,0 lilar?
.

Julio. Maffezzolli e o Ma- Entrei no excesso
rio FiUppi.Tenho grandes do contingente. __:. _; Meu pai foí juiz..1e.illbranças com o Udel= _:_ - Como é a tua vida MeU' avô,' Francisco Pe .

són e sua bicicleta em que social, aqui? reira Oliveira era íar-
viajava sentado no cano Tenho' -' visitado macêútíco.: mas péssimodo quadro, ele pedalava muitas sociedades, todas Iiegoctante.··

.' .: Acabou
para chegar' até a rua interessantes.. Por en- funcionário' 'público fe-presidente Epitácio Pes7 quanto comprei um títu- deral e foi Fiscal çl<?, Im"soa, onde morávamos. lo de sócio proprietário posto de. Consumo,

... ��Na travessia 40 nível do Clube Attéticp B.aepen- Jaraguá, em' '1930, .' p�rna Marechal íamos pelos di. . 2 ànos. 'Ad PeJ,'eirà OL-dormentes· e.só· não sei - - E como val de es"
veira, meu Ho de' sa\ldö"

.

dizer ainda hoje .

como portes?, sei 'memória, loi juiz aqu�,passávamos nos �quili- - �.:_ Gos�o de futeboLde de::embargador, presiden-brando quando
.

se apro- çampo e de salão e cur-' te do Tribunal e do Tri��ima�a ,a" �composi;:ßo �o ulfla":bocha p,a cal!çl1a·'::."bunal 'Regio'nà,l EléÍtoraLférrea. Oút'rla' lembraFiça dó Baep:endi, pá'fa pet,..;, '.

;Meu bIsavõ, o CéI. An-
que me vem à mem?r�a der a' b�rriguinha da vi� tonio perein� foi 5 vezes
passou-se com o ,Mano da sedentária, q�e um mé· vic��gov:erIl;ado:r €:. f,oiFelippi, hoje tambem ad-. todo de ginástica usado gov�.mador, .'. terhli.:,a,n�ovogado na praça. A irmã na aeronáutica não. re,- o .mand.ato .�do.· Gov. Her:superiora esgl,lecera num solveu, mas .que o. 'li�Tro' cílio. Pe<lfO da, Luz: FOIcanto do colégio tim fer- '�Como p�rd�r a barnga c<l.$sadt> _ ,por Getuho mas
ro de passar rol}pa: da- em 3 -�ias'';. deu _ê:lfçel�n- voitou ce' terminow, sua

-carreira ·COIp.o senador.
Äté .;hoje : fU_i presidente,
d� Assoöação da '.CasaJ1.
de Ch�pecó,. Votação. di
reta� Só.,

....

As melhores' pedras naturais para .sua . célsa.
1 . Pedrasp/pisos, plsdnas, paredes .. e.. .

CO.'inérCio e recarga de extintores êm gera
revestimento em geral.

Estiveräm' reunidos: no
. Rua Jóin-ville n.9 2.116 __:_ Fone ;12-1826

Rua ottók�r Doerffel, 1.957 _ Trevo BR�101
Fórum' "Desembargador

.

Jaraguá do SuVSC.
Fone 22-8956 -. JoiJiville. ..

..

.�
, é João Thomaz. Marcondes11���===::=�=����������_j���e�������.. ,�,...�..�,,�-,��=���iIiIIIä .. dê Mâ.:t�Õ�:;�..iíjO:�ia,79 de

f

junho .,;s�ÔI"'.'" d�
justiç� pertencerotes ;\ ao
85> G�Up(1 Reg��mal;' ,. d�..,
Estudos,' .� , recepciori'q{lO$

'. , pelos'Promotores dei �us,�
liça Dr. Aristeu �e,no.
fontes' tenzi e Luiz fÇar�.

. '.
elos Pavan. O Gru�:; .

composto por promot��es
das ComarcQ_& de,: '�<;')ln
ville

.

(Sede), Jaragllát·� dO
Sul, Guaralllirim e l�ra:"'·

guá do Sul.
. n �

Na ocasião tratoú:-�e! d�
assuntos como as �I1.'o,ya�
Constituições Feder�f;�.
Estadual, a nova. L,9r/Or�

,

'·:·:,fl�iii:ça.,;;do,_;1Y.t:ni���r.iér p�.
blico e diversos temas

PEDRAS PARA PISa, PISCINA
E REvESTIMENTO F1M GERAL.

-:---�b

I

, ,

.. ;

: :::'=:�1ÄRAGUÁ TURISMO• Reserva de hotéis
.

.

;....
.

• Passagen� r0dôViárias "

{oL.

_....--�-
..

,.

',�
.

•
•

"
f', " .•• ..,.,

�
• to '.., 'I'." .�:

- �',
�

•

.

_

.

�

,

• L�ções de veículos

gueírense em SC, Vasco
no Rio e Santos em SãO'
Paulo.

. ., .

- ...... Você é casado, polß
não?

.
'

__,·:.,....;-'Sou -cassdocom Ia·
ra Paerta, em ato civil
e religioso conjunto, no.
día 15' de julh.o de 1981,
na Capela do Colégio
Catannense. ofíciado pe-·

lo Pe. Eugênio Rohr
.

e

recepção no próprio ��
Iégló, com doces, salgadí-
nhos refrigerantes. '.ff;
champanha,., bem ao. ertilo ilhéu.' Tenho ó Davi,

·

com S;:ànos .

e a "Andrea
com '6'· meses, ambos
nascidos na Capítal.
Iara trabalha

. n� 'VCRE'
como supervísora ,do
pré-escolar, ajudando o

orçamento doméstico.

- '':__ E. a
.

politica? Você·
é de familla . ilustre que
teve . participação." na

POlUifa? ;

..

.. Promötor�s.. :r�til!iram"
se �m, ',Jaraguá-::clo,$ul
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-coaa s re
"

,-.. �

�Ieldáril .•. ,,,,,,,�.";C,,i�l! ser· c••,rldl· J. ,eSle lI"IáP
b pdmeiro' prazo ª,�,�lI.lb.����'e�-: 'l,��isÍätivat-=�o-- lliilHe---fina:l das con- IiÀo votar a 15 de novem- mingos'� fériadoi;

-

29 d&
do calendflrio, ,e��it()ral para efeltö-.�d.e' di�trib-q!-, venções, é ,determinado bro, requeira j�tifica- -Ór setembro; 'inicio da pro
aprovado sexta-feira" à çäo dö- tempo de pr,b'pa..: -

pêlo códígb" eleitoral e cão, segundo o cõdígo paganda eleitoral gretuí
nette pelo Tribunal Su-

, ganda eleitoral giattüt(i.. nãó".pela leí 1.664, -san- eleitoral. Dependendo da ta e em que o profíssío
períor ßleitoral (f$E), na Pela -' resolução do TSE;, Cionlfda quarta-féíra - -e decisão da Constítuínte. ,nal de rádio _ ,�_' televisão
sua resohtção 14.363, se- as convenções munící- que marcou as � él'eições o TSE poderá baixar pos-

-

fica impedido' de apare
rá o de filiação partidária pais serao iniciadas em" 'pàra 15-" de novembro teríormente normas adi- cer em programa, quarr'
atê o próximo domingo. '15 de julho e irão até- o -, próximo; cionais na hipótese de do candidato a ca�go e-
día 10, quando a Justiça dia 7 de agosto, dez dias _

- O calendärie eleitoral, aprovação de segundo letivo; 14
-

de outubro:
Êlêitoral terçí que divul- antes do prazo que os que cômeça com o pri- turno eleitoral, para os , encerramento da divul
gar o número de candí- parttdos 'polítíccs terão meiro prazo do dia 10; mumcípíos com maís de gél:ção dos r�ultadös de
datos a vere,ado�, em t�o (ate ,as 18 horas do �ia vai até o dia 14 d� )anei� 200,mil eleitores. pes<I;uisas, te�t�s pré-eleí-
ó País. Esta sera ta.abém 17 de agosto) para regls- ro de 1989, um- sabado;, - CALENQARlO torals ou previas: 16 de
ii data dos partidos no trat seus

-. candidatos pe- que é' o prazo pare �São as seguint-es --as setembro: insfala.ção da
Q,ngresso Nacional e nas rante à Justiça Eleitoral. anti 'osonsj lOH919 o 9nb '. príncípaís datas do� cvlen- com-issão especial de

. .

dárío eleitoral: 6 de agos- transporte e alimenta-
to: fim do prazo de alís- ção: 31 de outubro: datá
,tamento de ,novQs eleí- a partir da qual nenhum
tores; 19: prazo para os candidato Poderá ser
próprios candidatos rer preso, salvo em flàgran
quererem, registroperante te, delito: 12 de novembro;
à, Justiça Eleitoral, hípó- término, às 2ih30min, da
tese dos partidos" ou co- propaganda eleitoral
ligações rião terem feito graruttä no tádio e na
antes; 6 de setembro: pra- televisão; 15 de novem
zo em que todosos pe- bro: eletção: 25 de no
didos de registró devem. vembro: encerramento
estar decididos -pela Jus- do prazo

-

pará conclusão
t�ça e em que QS novos da apuração: :"1 de ae
títulos eleitorais

-

devem zembro: término dos
estar prontos; 16 de se-: mandatos dos prefeitos.
tembro: final do prazo. vice-prefeitos e'vereàdo
pera nomeação dos mem- res eleitos; e ,9 de janel
bros das junta� apura- _

ro: prazo máximo para
. 'doras e designados os renovação de' eleições
,lOcais de votaçãQj 27 de' quando o número de vo
setembro: a partir deste . tos nulos' atingir mais da
dia o TSE funcionará em metade' da votação.
plan,tão aos sábados, do·

Buaaa: região .produz 60·/.< de sc
A exploração da cultura da banana na região da

Baixada Norte Catarinense rêveste-se ãé grande im
pört4ncia social e econômica, onde despontél.ln co
mo principaIs produtores os municípios de Corupá,
Garuva e Guaramir�m. Mais de duas mH -famílias
tem na é-xploração· desta cultura sua priI),cipal fon
te de renda. A região participa com mais;_' de 60%
da produção estadual. Uma rede cerca 70 comer
ciantes; dotados 'de infra- estrutura apropriada, �.
coam para os mercados sulinos· Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul -; 83,3% desta -.produl�ão.

Duas cooperativjas de. São Paulo expqrtam para
Argeptina e Uruguai aproxhnadéfmente 2% e o res
tante da produção' é absorvida pelas indústrias 10-
cali2Jadas na região, principalmente a Indústrias
Reunidas Jaraguá. Do total de ton�lagem, de' banana
comercializada, 3:4,4% vão para o Paraná, 24;6% fi
cam em Santa Catarina, 24,3%1 para o Rio Grande 'do
Sul, 1 :>',6% para· as indústrias da região, 1,89k é -ex-

portada e 1,3% vai para São Paulo.
.

Semana Anti�Tóxicls já '�stá send,o programada em: JS
l'Em cumprímentó a Lei Ibo Regional de Preven- vida e da saúde.

1;094, de 20 de outubro ção ao Uso Indevido de O coordenador regio
de 87, vai ser realizada Drogas, integrada' por nal, professor Armando
na terceira semana 'de representantes da educa- Cíprtaní; informou que
agosto, a Semana Anti- ção, saúde, justílça e igre- a Semana Anti-Tóx.icoS
.Tóxícos de Santa Cata- ja, reuniu-se no �'Sal�o '�. deve' atingir -toda a Cd"
:rina, sob a coordenação

.

Cristo 'Rei,'
._

para tretar 'rnumdada ,á-,:exc::eçãü das
da Comíssãrí Parlamentar dos assuntos" reíérentés -. 'escolas, que já desenvol''
1i::;pecialj presídída

.

pelo à Sem,lihá Antí-Tóxícosi :"tV'ênf·. ações' '�preveßti'vàs
deputado Vànio d� OÍi- que objétN-á, em' ülÜma; " nd',dia-a-dia, Inseridas no ,

veíra (PFL)� proposítor ànii!isé; disêutir é 'levan�"; currículo. :escolar::,coinO,'
d� iniciativa. Em Jara- 'ter os mélos de preverr'. "um:todo, segundo o pla
�á do Sul, Ii� tarde 'de 'çãb acs tóxicos, oríentan-" nej(ímentó' do Conselho 1

Olltem, dia 8, o Con�e- dá para a' valorização da ;.-Regional· preWsto para o I

�"' IIIIIIii"''''__
'

IIIÍIIi__",
. triênio ,88/90,' aprovado

r

, Cl pelo Conselho, Estadual
.de Elnlorpecentés.

,

�Na ,reunião da tarde
de ontem, fez-se uma a

valiação dos trabalhos
do

-

Conseiho no priInêiro
semestre, entrega de 'ma-

tertais relacionados 'aos

plioblemas do álcool. e

discussão acerca do Dia
Nacional de Combate aO

Fumo (29 de agosto).

Walte{ :Luiz Ribeiro
Ilexan'dre DellauiusUna� Barbosa

ADVOGADOS .

Rua· João Marcatto n° 13, sala 305,
Fone 72:2875 _ Edificio Domingos Ch:odini

.. Jaraguâ dO Sul-SC.

Máquinas, móveis de a:ço, eicrivaninhás: ventiladores, móveis estofados,
fitas; relógios de ponto e acessórios em geral.

.'

'Rua V�nancto da Silva Porto nc.» 353 _,
Fone 72.t492

Loja
Mam,ãe Coruja

.

A MR:ijOR opçÃO EM ARTIGOS tNFAN'OO-JUVENIS E BJi;BE PA-
.

-,

·RA A ßS'J.'AÇAO OUTONO - INVERNO.

Rui. Bario do' Rio" Branco, 1fl8 Jari.guá do Sul· ___, 'sC

., O t,o,-

"

1i'dasc executa obras tUIIÍIIUárjas ..

·

f'

No dia 1 de. junho foi celebrado contrato d� preS
tação de serviço entre a Prefeitura Mtlnicipal e' a
Secretaria da Agricultura/Cidasc, paFa a, locação,
por sessenta çlias,' -de ,uma escavadei..ra hip.ráulica.
No período serão executadas obras de retificação,
coloca';ão de tubos e desassoreamento nas valas de
irrigação, e drenªgem das comunidades, de Nereu
Ramos, Tifa dos Martins, Chico de Paula e Santa Lu-
zia, totalizando 3.530 metros.

.'

Através. da conjugação de esforços entre- a mu

Iilicipalidª<;le e a secretariá da Agriculfura, cum

pre-se' as metas do' J!-lanac, que, objetiva -in-centivar
a melhoria' das condições de vida do produtor �r
ral através de obras;qUe, ,dê�hí "�1,;lpörte par� !ile' a1,l
mentar a produção. prod�tividade e, qualid�de dos
produtos agrícolas da - régl,�p., .' ,

"?�:�;',Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EscritÀs IDeals e cont'bels

Imputo de Renda
'

Reclltro de Mlcr9-Empre.a
.,,'

Confira ii eficiência de nossos serviços.
Ru�· Barão dó Rio Branco, 168, - Fone: 72-0695

.,' ',. :.'J .

:;',: ....... :,' J)R� MARCOS F; SUBTIL ':" ,

<'_�,.:; .' - ,urgências
-

., consultas _ /örtopedía íntan,
'til' 'ê adulto. Membro títular da SOc. Brasilel�
ta ,dé' Ortopedia e Traumatologia.
'Av. 'Marechal Deodoro 1.572 ..:. Folie 12.2218

�.: .'

,S'I e, i' -n
...

, ;FÁBRICA DE' ARTEFATOS DE CIMENTO

Tubos, fossas sépticas, cáixas de gorduras, cäí
xes de _aterramento; calhas, palanques de

,
varal

reto, palanques de varal tipo "Tu, palanques de

cerca, 'palanques curvos para alambrados, tubos

pata poço de dlametros 80 e 100, mesas para lan

'chonetes, tanques de lavar roupas, tubos drenos.:
anéis para jardlll\" b'ocos para QlU�p(� 'outros.. '

Verttíqué a qualídade de nesses produtos.

Rua Walter Marquardt n" 706 -" Fone n�1315 ,:

(residencial) - Jaraguá 90 Sul. ''-'

"

AUREA MüLLER GRUBBA, Taheliã e Oficial de,

Titulos da 'Comarca de 'aráguá dó Sul. Estado de

Senta Catarina. ne forma da Lei., etc-
'

.

Faz saber a todos quanto este .edital' virem

que se' acl,lúID neste Cart6rio. pa,rt! plotesto os

titulos contra:

).

ANTONIO ADRIANO' -::- Rua Amazonas,' 124 -"-,

NEST.A - GRANJA JARAGUA LTDA _:_ Es
trada Geral Garibaldi, sln -:- NESTA '_ INGE
LORE BAADE - Rua Pres. Epitácio Pessóa,
1326 - NESTA - sEVERO CONFEC. LtDA _

R,ua, Aguas Clar:as 582, Vila Figueira 7 NES-
,TA :- WLMAR MARCARINI - Rua Henriq1le
Magei, s/n - NESTA. -

"

l:.

. '.' "
'

: . ,H. como, os ditos devedores não foram en

cORtrados ou. se -recusaram a aceitar a dElyida
'. Íntirrla:,ç� fa,z por 'intermédio do presente editai
para' qtle os memos compa�eçam neste Cartório'
'n�r Rua

-

Artur Müller;' 78, ne>, pra�o da Lei, a fim
d.e liquidar o·seu. débitd, .ou então dar razão por
.que não o faz, sob7 a pena de serem os ref�rídos

,

pr:;Otestados-na forma ·da ,:Lei, etç,
"-,c

XH/Jaraguá do Sul, 07 :de julho de 1-988., '

AJJR�A'::MÜLL.�R GRUßB� ,'�T�b�liã,.(t pfir:�al qe
"Prot�stp iM. TítulQsi :''.0;.' ,

.

" .ob.

p,O�V O,

�: .. ,.� '.; Cabras &.Lalarlls
(P�CÜDaDdo Plske)

-

.

Tem uns brasileiros e bresíleíras S�m já falar na p"o�sibilidé!de de
.

fulo� da vida por -causa do ' tempo .

vir no bojo do movimento a obri
,perdIdo' ajudando o' filho a fazer um. gatoríedade da tal reversão salarial.
um trabalho escolar sobre o tema" De qualquer forma, quem' vai pagar
"Tratamento de Agua". Idade do filho:' a .conta de tudo será o trabalhador
�ez �ninhos, eoítadol. Fica a pergunta: qu� eles dizem defender.,
ISSO e tema para trabalho de uma cri-'
ança de dez anos? Por isso as más
línguas dizem agora. que provavel
mente a professora precisava apre"
sentar um trabalho desses na Faculda
dt;! .ou seja onde for. Vai daí, encane
gou, os meninos e meninas da classe
para buscar as informações. Se non' é
verol ...

-� -'-�-
.

Vinte e duas horas. Os homens' da
Prefeitura' começam seu trabalho de
todas as· noites: varrer as ruas-da ci
dade. Amanhece novo día, e a cidade
está limpa que dá gosto ver, de ponta
a ponta. A,t� às oito horas. Nessa hora
abrem as lojas em maioria delas bal

'co�istas e faxineiras varrem a sujeira
deI;x:ada pelo movimento do día an

��nor na ��l:çada;, Algumas até. que
col�bor�m . Varrem tudo na sarjeta.
Exp�caçao de um gaiato: pois a si
tuaçao deles tá tão ruim que não so
bra dinheiro para comprar uns sacos

plásticos, uma modesta lata de lixo
e uma pásínha para reunir Q lixo e

m�tê-lo no..sec-, pro caminhão da PFe
leitura. IE!yat de noite... Será?

Em pauta a terceira ponte, a mais
recente menina dos 'olhos da adminis
traçãO Vasel. De 'longo 'comparável
com a ferrovia Norte Unidos Sul dó,
presidente Sarney.

No meío empresarisu é; presente
mente o centro das' discussões lamen
tando-se que o tal governo ("Pov� e

Governo Unídos no Trabalho", não é
assim que dizem?) planejou a ponte
sem consultar ninguém e questiona
se principalmente a Iocalízeção, Há
um consenss em torno desse aspecto:
será ali no Grubbe o local ideal para
essa ponte? Não deveríamos batalhar

pela ponte que vai desviar a BR-280
do centro da Cidade? Não ficará es

sa ponte como herança' maldita do

próximo Prefeito eterna pedra no ca

minho das reivindicações para aquela
outra, maís. importante?

.

Do jeito que está a ponte só n30

sairá se Vasel conseguir verbas fede
rais. O local são lavas contadas quei
ra OU não queirá a "córnunídade, o que
é deveras lamentável, pois importan
tes segmentos da sociedade ainda
defendem mais uma ponte na região da
Ilha da Figueira pata escoar o tráfego
oríundo dá zona sul da' cidade que
hoje atravanca o centro, graças a ma

Iocelízação do outro elefante branc:

colocado em lugar errado, a segunda
,

ponte, ao lado da ponte da estrada de
íerro, em' pleno coração da city .

Parece que os moços engenheirOS
da Prefeitura' dão -ouvído demals aos

. técnicos de um tal Geipot que vêm

.aquí, olham, anotam � depois dão seus

conselhos, sem porém, ter vtvência

alguma dos problemas -, de trânsito' e

€scoamento de tráfego; O assunto
ainda vai comportar outr:a considera-

çõe�.
"

'ra,nSJR,. 'escolar 'beneticia 660�. al,ulos: Ia "legião

--:--...:.__

.
Para outros a coisa ,cheira maís a

falta de cultura, leia-se educação: A-:

que!a que ,ou se traz do berço ou
tchäu tchäu.. beijinhos; beijinhos .. _

. Tem sindi�alista� q�erendo acabar
com a contribuição sindical obrígatö
ria,. desconta na base de um dia de

.
salario do mês de março, de todos
os traballlàdore�.. Corno o_§ sindicatos
recebem, 60%,. dessa bufunfa, ,

pare
tapar

.

o buraco . deixado nos or
camentos respectivos, qtIerém, insti-t.
tuir Uma' colaboração na 'base de um

po� cento, do .s.!3.lá�io de todo mundo.
FeIas as !=ontal>� o

'

sindicato vai fa
turar, qU,atrq Vézes .mals do que hoje.

, D2E.de O' in�dó do ano

lelivo, vem funcionando
nos municipios da região
o."programa de, tra'nsporte
escolar, que beneficia a",

.

� Junos carentes, ou com

dificuldades de locomoão
as suas' unidades escola
lares de origem. Em Mas'
saranduba são beneficia
das 381 crianças e o con-

'vêniQ tem o valor' de
Cz$ 8,028.000,00 para
todo, o ano, pagáveis em

quatro parcelas; em Ja

r-aguá do Súl e Schrdeder
são beneficiados 100 a-,

lunos e o contrato tom a

Viação Canarinho é de,

Cz$ 171;641,00 mensais,
majorados de' acordo cl o
percentual determinado

peIn Deter/S.C
. Em Guara,mirim'. são

157 atendidos pelo trans
pqrte escolar, com .um de
seinbolSo mensal de Cz$.
2.149.065,00 e, em Corupá,

.

18 alunbs são beneficia"
do� e o transporte custa
Cz$ 18.400,00 mensais ao

Governo. A informação é
da diretora da 19a, UCRE,
Rosemeire' Vasel.
SUPLETIVOS

Estão con!irmados para·
Os dias 21, 22 e, 23 de jU-
lho, no ' CIP "Mário -

Krützsch�' oS Exames

SupleÜvo�� de 19 e 29
graus, para os cand:da-'

,

tos inscritos no período'
regular- aberto pela Se

cretaria da Ed).icação. Q

c.alendário de provas já
foi d.ívulgado.

AMV_ALI:
. ASSEMBL:eIA :eM, GUARAMÍRIM

" -:: Na próxima sexta-feira, dia 15, Guarami

rim. sedia a assembléia geral ordinária da' As

_�ocIação dos Municípios do Vale do Itapocu, nas
�dependências do' CeIjtro Emprli!SaTial. 'Será a

, ú!tima reunião em Guaramirim no governo de
, José 'de Aguiar. Na pauta dos trabalhos. que
serão conduzidos pelo prefeito. de Massarandu
ba t presidente da AMVALI, estão aSsuntos
administrativos,; movimento eeOnônücö' e te�

'mus diverEos.

______��._. ;:!J.• � '.��. � ..:..... _'__ ...Ji
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Semana d�",Og.' a. 15 de Jullif) tle! lt88 ,! -i·C O It R E I, D-

t'âtorze' mil-:aluDls', estudai' Das" esclla',�liladuais
� .,

• :- • ••
•

• - - __ o • __ o __ ._ - .. •••
.""_ Posto, '

.. de, ,Vendas MarclltI;" ;.,

c"ha�éUS� bon� �lselras, tamli8��,;SIa�.�.:��'
't»enil"da8 e cordas. ':fr:", .y?,,'

"

Em frent�, à fál)r1�, - AmPlo es�ac�olíàn.íébtO.
=====::::::::::::======== ' i

i

" Ós cinco munícípíos da

região escolar' de Jaraguá
'do Sul - lígados a '19a.,
ueRE � thn, em conjun-

. to, 14.467 alunos na rede

estadual de'ensino, des

tes, 12.047 no 19 grau e

2.420 no 29 grau. O 'Ser-.

vrco de Informação Edu-
,

eacional. da VCRE, tem

referências apenas da

rede estadual, uma vez

que as matrículas das re

des municipal e partieu
lar de ensino- estão serido
ainda tabuladas-

,zaçl!ö da Educaçllo, so

mando 8.455 alunos, dos
quaís 6.935 do -pré-ésoo
lar à 8a. série e 1.520.
no 2.9 grau, Corupä 'te�
,9 escolas estaduais, 1.1::'9
alunos na rede, 998 no

1<;> grau ,e 141 no 2° grau.
Cuaramírlm, 23, estabele
'cimentos de.ensino. 2.354
alunos, sendo 1.966 no

10grau e 388 no 2° grau.
O municípío de: M�ssa

randuba possui 28 esco

las estaduais 1'.618 ,alu�
nos.: dos quais 1.393 de
1° grau e 225 de 29 grau,
ehquanto Sehreeden com

parece com 7' uni dades,
901 alunos no total, des-

tes, 755 de r=e 146 de 2Q
graus- ., -

?

,)
'"

"

COIUDI
EvanléUca, ESCRITÓRIO JCRlDICO . '�

, ,

- José Alberto Barbosá '.
,.

CULTOS: Neste sábado'
às 19h em português; do
mingo às 8h30 em alemão
e às .19h, informal' em

português. LtE;MA' DA
SEMANA: Assim diz o

Senhor que te criou: não
temas, porque eu te, remi..

,
chamei-te pelo teu nome;
tu és meu. Isaías 43.1.

'

AD V'_O G AJ) O

Rua João Marcatfo. nr- 13 _ 2° andar, Sala 204,

Fone, 72.1869 _; Jaraguá 06 Sul,

o Estado possui em

'Jaraguá do Sul um total

.de 33 unidades escolares
'sendo ,que 19 integram
o Projet., de Municípalí-

e"
r PERSIA.is-;-io��ÊSQ. ot�LuMiNio "

i . PERFLEX ,
-

, ,RUA.IOINVILLl.183I·.iARAGUADO�L,.SC
'

"'- fONl!l fOI7I'... '

InJorme Paroquial -<

RETIFICAçÄo MISSAS: Sábado, às
17h30 em S. Judas e, às
19h na Matriz, Sã0 Luiz

.Conzaga, São Judas Ta
deu, São Francisco e São
Crlstovão . Domingo,

'

às
7, 9 e 19h na Matriz; 8h
em SJO Judas Tadeu e às ,

9h em São Cristovão.
FESTA DE S. SEDAS
T'IÃO: -Será nos dias 16
17 de julho,

-

na Matriz
São Sebastião."

Persianas' horízontaís e verücaís..
,

box para banheir.os,
,

dívísões, toldos, portas saníenadas, esquat_\rlas
,
e cercas em alumlnio.",

.

Consulte-nos! Fone '12-0995

Como a palavra escrita
fica pl a posteridade e a

respensabilídade é de
quem escreve, com re

laçãö, à edição 3.491, no

artigo de minha autoria

"Responsab'Iídade ,EcolÓ
gica", publicado na pág.
06, cumpre-me aponta"! os

seguintes erros de im-

: pressão: Linha ,17 - é

"popular é fundamental"
ao invés de "popular e

'

fundamental": Linha 18 DR. �RO PARCILI·
- é "mensagem" ao invés '113S SCHüTZ
ele "rnengem"; Linha 27 - pelos Díreítos Humanos
é "constltutrâ" ao invés
de "construirá", Linha
,29 - é "muitos covarda

mente" ao invés de "mui

to covardemente":
(Osmar Günther - Eng9.
Civil)

NO SENAI'

'Até o día 13 de julho.
o Centre, de Treinamento
do Senat de Jaraguá do
Sul manterá abertas' as
inscrições para: os cur

sos operacionais do se
gundo semestre, a serem

desenvolvidos à' noite,
das 19 às 22h15mitl-. Os
cursos disponíveis, são:
desenho, técnico-mecâni
co, leitura, e intérprete
ção .. de desenho técnico

mecânico; ajustador me

cânico, torneira mecâni
co, eletricista inst'alador
industríal, costureira in

dustrial e tecnologia, rne
cênica. Informações, na

secretaria do, Senai ou

pel? Fone 72 -' 0722.

, ,

,

'

Ur. ,Altevlr - A. fogaça JÚDior
...

Dra�',Osval'ina Vargas ROdrigues'
A'DVOGADQS

Rua Domingos da Nova 102 ... Fone 12-0498
Jara211á do Sul-Se

,

,

JoséPersialas Emmendoerfer
,

,\

ÀC,oRA 'fAMBBM FABRICANDO .
'

PORTAS E, JANELAS DE MADEIRA DE i� QUALIDADE

FAÇA o SEU PEDIDO,
NA RUA JACOB BUOK, 46 AO LADO DO

,BRADFSCO OU PELo FONE '12 _ 0241
'

,

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA.

InfantilTeatro
o Grupo 5 Pontas - Teatro Musicado, está com

inscrições abertas para Teatro Infantil, destinado
a crianças com tdade mínima de 8 anos. Maiores

Informações no Cine Jaraguá, todos os sábados,
das 9 às 11 horas. I'

Clímexr:"-::---'--_'-,--,---,-
\

Yend'e-se,

. Fiai Prêmia, TUDO PARÀ NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFÃ'[\;TIL
Uma estuia para

- lanchonete é uma assa
,

I deira com capacidade

I para 30 frangos .

em

estado de. semi-nova.
Tratar pelo

,"

Fone

72 - 2128, à noite, com

sra. Odete.,

Vendo Fiat Prêrnío,
Ano 6ô, branco, com'
5a. marcha. Ótimo
estadd Preço ces ...
900.000,00. 'Ítratar pe
lo telefona 72 - 2500.

Jaraguá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 ,Föne 72-0968

,

�- Guaramirim _ Rua: 28 de Azosto. 1,334 _ FJn� }3-U259

--_.�.__,��::-_--,'-,-,
-
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� ;_I)E: 'ViDA Ä.O RÓTARY: A: SUA VIDA!
ISfrO a ROTARY ....
,LlÍcio Cíameí, tntegrante do ROTARY 'CLUB Dl

jR�MA NORP-l;lSTf.· lendo na REVIsTA RO-'
lTj\RIA _edÜ&da �à.qui:' JilO BrasU,.a' notíeíasegun-
'!,idó â qual o Rotary Club de :FlorianópoUs:"Leste .

;ir�solv�ra '�ngaJar-se na Campanha da pólto Plus,

Ide uma forma diferente dos meios então adota

;!los para angariar fundos e escreveu uma bonita
carta ao '''Leste'', em 15.04.1988,' agora recebida
-e lida na reunião de 2L06.88, concebida nos se

.guint�s .termos, traduzidos: "Caro Amigo Secre

.táno·,'Jemö's' lÜl'RÊVISTA ROTARIA com viva

sátisfação'� apreço a vossa iniciativa extraor
,

dínärta
. de recolher fundos' para

.

a Pól�o Plus

COUl uma Iraportsntíssíma partida de. íutebe],
Compríméntendo-o pela ótima idéia / aventada,

�

a. título de

am.izade.
.e es.tim.

• a, envio.uma

flâmUlal· de meu club, aguardando a oportuna, remessa

da bandíerína de vosso". ass- Lucio Ciamei .

O CRESCIMENTO DO ROTARY·
-. William Oldenburgo sócio'do Rotary Club FIo

rianôpolís-Leste. racentemente transíeriu-se para
,"a capital de, São Paulo e, agora, telefonou para

.

o sec..retárío Max Josef Reuss Strenzel) soltei.
tando expediente e avisa que vai f.iliar-se ao

,R. C. Vttôría-Oeste, no Estado de Espírito San
to, que se encontra em fase de formação. Ö Ro

tary está dando frutos... i

" INTJjRCAMBIO· DE JOViENs'- 141 "ENCONTRQ
·
O Comp. Sergio Levy alargou o conhecimento

.

, sobre Rotary International, quanqo. abordou
com rara Ielícíderíe aspectos do INT®RCAMBIO
DE JOVENS, à nível estadual, atingindo OS- Dis-

'

tri�o.s 465 e 474, pela 1V Barriga Verde, às 21hs.
de 29.06.88,' Muito oportuno pronunciamento.

. Pantbéns!
ROTARY .. JARAGUA E HISTÓRIA DA IMPREN
SJ\.·
O Rotary Club'Jaraguá do Sul, reç:ebera na

reunião de 19 do corrente � durante a
f

Semana de.
Jaraguá (112 anos de lundação), no :R�staurante
Itajara, às 19',30 hs., os profissionais da impren
sa da região' (imprensa _escrita, falada e televi
sada, que conta,rá com a presença do jornalista �.

Celso Vicenzi, PFesidente do Sindicato dos Jor-
.

· nalistas Profissionais do Estado de Santa Catari
�p., ocaslão. em que s�rá apresentàdo um\ fUme
editàdo pela �harp; qúe 'co.nta· a História da Im�
pl"ensa.
(Da Comissão de Relações PÚbliéas do
Distrito 465, Ano; 1988/89)

ADVOGADA·
Ora. ÁurileIie M. Buzzi

Questões' de terras - acl�entes d� transite -' in
ventários - cobranças e. advocacia em geral.

..

Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 Foné 72-2Tt 1

CORREl>tJ
.._--

..
,

P A :0"1 NA' lO, .

"
.

Zéoberto
.

que é àlguDíâ:' oDlça iml-"
Meu pFi,mo; gunzote. ·;·tando grüo.. Explica-se:

como eu, pega da parede onça é bicho louco por
,o polvorínho '(que pro macucos �. os macucos

caso é Improvísado num são' doidos por grilos ..
bico de tucanuçu] e ..

'

no Daí qUE! onça imita gri
qual meu tio .Juca, caça- lo pera atrair anaeuco.

dor às. -mêes dl..eias,· a- E na época do cio imita
lém da pólvora, põe os macuco mesmo, 'que
chumbos, as buchas da rende maís: vem macu

sua fiel espingarda pica- co ou vem onça.
pau. Pois era onça mesmo.

........ U pai num qué me
.

Uma oneínha graúda, coí
levá pra caçá. Vô tira sa de trinta arrobas. Fe

todos os chumbo i pô _

ra tratada com' capivaras
.

esse. prego véio.·. e bugios regados com á-
- U tio vai virá bí- gua aníneraís de fontes'

chá', . ermas. E mal percebe o
'

- Vira, não. tio e já avança sobre ele,
Dia ·seguinte,. madrn- investindo como uma

gadínha, tio' Juca .pega da locomotiva, derrubando'
arma, polvorinho,

.

cantil, biaúnas (! entornando
matula, fação. Dá um sucupíras. A mata, sí

beijo na tia' Maria e se lencia, A vida gela de
manda pro sertão de susto. Uma jararacuçu

. cambuquíre (que OS ha- só tem tempo )d,e subir ..

via, então) .Ouando des- num' pé de jacarandá ...
cobre a safadeza, já es- sem síquer se enrodilhar;
tá no meio de um J.

..

nato Sobe reta mesmo; O per-
, mais fechado que 'porta d�gueiro sobe 'num ;pé
de repartição- em día de de- ipê e se abreçe com

ponto facultativo. No bi-,
.

com um macaco-prego,
Co de. tucanúçú. numa me- unídos no erreceío, Mas
tade está a pólvora, na o tto, bom mineiro, é ii

outra, nada dos chum- calma
'

'personífícada.
bos. Nem grossos e nem Nem puxa do facão. Ape
nnos. Só -aquele pregão, nas espera, sspera e

grande, velho, torto, en- quando, a onça tronteia
ferrujado. Mas o tio é a um jacarandá (no qual a

próprla calma ,.e ,só, co- cobra ainda sobe)·· então,
menta com o ·fiel ,p�rdi- nu� golpe de vistaL a-

g�eirn:
.

ponta e dispara a pica-
- Eta, moleque safa- patIo O estronçlo é gran-

do ...
"

,de, O ·prego.· disparado,
E na .J.naior fleuma, car- vara o rabo dO felino' e

!lega a espingarda: porva, crava-o no jacarandá. O
bucha, prego véiQ bu- anhnal' leva um sofreha
cha. Em riba sapeca llma ço, preso pel� cauda. E

.espdleta e· 'nela repousa esperneia, urra e TeiRa
O cão da arma. Está tu�o a que tem di:r.eitg.,.
pronta pro que der e Mi!-s o jacarandá é ri-
vier. Ele também. O per- jo:i:inho e o prego tam-

digueiro sonda o arvor�-· bém. Aguentam o repuxo.
do': procura macu�os; E -.�ntão que 'tio Juca se'

. O tio ouve então uns cri- ae!lega à onça pintada e.

cris. Experiente, nota à �is�ância de Um bafo;

Confecções Sueli, Lida
\resUlldo bem Sellhoras e Crlanças

\f.á �onferlr a mats'varl,da ,coleçlo' aproveitando
as yalltageJis do preço e'crediário Sueli

, Fábrica e t;oJa 1 Av. Mal. OeodorQ da Fon�eta,· nr· 1085
F. 12�0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 ,Rqa Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 12-2911 �
.

,Jaraguà do; Sul. _ SC.'

saca calmamente Cila
algibeirà um, eanívetl
nho e, com ele, -, marca
lhe Uma cruz 'na testa,
Tinha Intentos de soltar
a bichinha e SÓ quis dei
xar aquela marquínha,
de lembrança, até preven-'
do futuros encontros.
Mas à, onça se apavora'
com o inusitado talho
"em críz" e Pula, urra e

reina de dar pena. E tan
to apronta ela que, em

dado instante. rompe-se
lhe o cOUro, no lugar do
talho. Só um furínho, coí-

.

sa pouca. Mas no deses
pero por esse furo sai o

jaguar, carnes, músculos.
. e ossos às carreiras, su-,
míndo pelos matagais.
No jacarandá ainda preso
por rabo e pré,·go o "COUl'O
maís bem .tírado nàs Mi
nas Géraís. "Só dóis" furo
·zinhos, um no rabo, outro
na testa. Ö tio volte à

.' cidade. Enleados no traz,
o cachorro e o mico, a

braçsdos num galho de
ípê. Os dois bichos em

estado de choque.
A curiosidade dos cam

buquirenses ,
é· grande.

A . estória cone o mundo .

Caçadores outros; tem- ..

pos depois, vêem a mes

,ma onça, numa outra ma,,-
ta distante. Já teln aqui e

ali uns pelinhos. E teste
munham e juram:
- Inté aindà tem uma

cru:zinp,a na testa. I fo
ge si a gente mostra um

canivete.

TELEFONE SEM FIO
-

PARA AUTOMÚVEIIS

Vendo. Tratar com

Sr. Limà Fone UnD
01.52 .• ,521769. Despa
chamos pará todo o

Brasil:

No consórcio::'do :seu dislribuidor FOHD,·"séú dinheiro.
.

,-.�"
. ,_ .

.'
.

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

:;,- .

valoriza como·poupança. E r�llde um F.ORD.
Estamos feciha�do' IlQvos arup,os· de:> consórq� ,n9s
planos tle" 3ti.

" í�iMes' ii ���"�elÍ8S ';" '.U'c I1hh1.s·,
.

Escört, I' Del Rey,
..

e P@mPéi.'

Jar�u�uá do Sul/SC, 'e Ay,. Mal:'I,éridoro, n<? 158 fones 72..111'7,\ 72�1995 e 12..2�14.
�_""IIIÍI"'__".__•__� I111!1

'
.

�i;,,; .;.<;., ..

tfns"'.i.��"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AC1JS, lança ,nota de desagravo contra a, anistia '

•
�,

.' . o:.

A Assembleia. Nado-

.naí Constituinte aprovou
a emenda amstíando a

correção mónetérlà das
dividas contraídas por
pequenos, médios e mi

cro�mpresários durante a

vtgênda do Plano Cru
zado, A medida atinge
os .smpréstlmos feitos

por micro e pequenos
empresários entre 28 ,de,
fevereiro

.

de 1986 e 28

cÚ� íavereiro de 1987, e

por .mim, pequenos e

médios produtores rurais
no período de 28 de fe
vereiro de )986 a 31 de
dezembro de 1987.

'

. A anistia provocará
um rombo de css .

-. . .

145 bilhões pára a União
e' como' represália o Go
verno Federal determí
nou a suspensão dos pro
gramas orcamentáríos
destinados a pequenas e

médias empresas. 'Esla
suspénsâo teve reflexo
imediato e já na segunda
feit<!-,. dia i 4, a Agência
<lo Banco do Bras-il de

,

Jaraguá do Sul cortou as

, linhas de crédito pgra o

« Deulsche

segmento �beneficlado
com iii' anistia parcial das
dívidas pela Constituinte.
A Associação ' Comer

cial e Indústrial posícío
nou-se contraria a anistia,
uma veí que beneficiou
indivíduos ínescrupulo
sos e a suspensão dos
créditos veio prejudicar
'muitas empresas na re-

gião, onde o indice de

inadimplência' sempre
foi' baixo. "Foi uni' prê
mio aos maus pagadores
e um descuido histórico
dos Constituítes".. afir-
mam os empresários,
pata os "-quais!' ainda,

, "foi mais um engodo po-

lí:fico encenado em Bra�
sília"

,. ,

A" AsJÓciaçãó C6mêr
cial de Jeraguá do' Sul
vai encaminhar nota de
desagravo a todos os

Constituíntes catarinen
ses; manifestende 'a con

traríedade com' a medi
da, ao mesmo tempo em

.

que a . Agência e a Su
perintendência do Banco
do Brasil serão oficia
das, laméntendo a deci
são de 'suspender as li-

- nhas de crédito làs pe-t
quenas e microempre
sas desta região, que
sempre honraram seus

compromissos.

Floriani: é preciso haver justiça
Sobre" a- anistia da

correção' monetária apro
vada 'peta Constituinte das
dividas contraídas por pe
quenos, micro e médios em

presários rurais e urba
nos durante a _ vigência
do Plano Cruzado, o pre
sidente da Associação
das Micto e Pequenas
Empresas .do Vale do Ita:

»

pocu, Paulo Ademir FIo
riani. considerou ume,
vitória . das Associações
de todo o Brasil, que se

uniram .pl que fossem cor

rigidos os abusos come

tidos -contra a: classe, po:
rém. entende que' ela não

pode ser estendida delí
beradamente ,

a tactos,
sem se fazer uma análi
se, caso-a-caso, uma vez

que muitos fizeram mau

uso ,do dinheiro empres-
,fado.

.

, , Sêgundo Floriani, âe
ve�se também observar, a

-,"JJ:siluação dos que
chegaram a

H -u 1\1 O' R vender todos os seus

Móiüka rennt. auf den Bahnsteig, in Jaraguá do Sul." .bens para pagar as suas
"Bekomme ich noch die Litoriná' nach Guaramirim?" dívidas. E indaga: E as

ruít sie dem Schaffner -zu. - '- "Kann sein, kann '.empresas maiores, as

sein.' Es . kommt darauf an, wie schnell Sie. laufen pessoas- físicas', não fo
koennen. Vor drei Minuten ist sie abgefahr,en!". Iam 19uahnénte prejudi-

cadas? A questão deverá
ser tratada com muita
justiça e não' será fácil
de ser refiPlvida, argu-

, menta ,U presidente da
Amevi-

Leltwört: "Wir' schreiben ein wenig In Deutsch, da-.
:mit ,die erberte .

. Mllttersprache' niCht III "vergesse·
nheít geraeU"

\ .'
- Die Redaktion

"
........... -._---

IDtEi Kinder, ih Rio da Luz, huepyen vor dem -M,lUS

]einem Spríngseít. Sagt Gretchem "Lass mir auch -mal-"
!Verbessert sie die Oma, die gerade'· vorbeíkommt:
,"Das beisst lass mich mal." ,;- "Gut, lasst ihr .mall'",

.-)" .. :

FURGÖES CARGA SECA, IS01'ER�flÇOS, Fl?ÍGORlFfCOS
.', E CARRETAS DE 1,2 e-j ':Ê�OS

'

Jar��u1 Esquerdo Rua Dr Enrtco r:�r�l'- ,Il� _-.__ F�)ße 7,��-1077

IITERIM'OYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. J�ão Piccoli, 10-4 - fone 12-2117. - Jaca'uâ do Sul
- IMÓVEIS A VENDA- -

.1 casa em alvenaria, 160 m2, na rua Equador.

. 1 casa em alvenaria., 50 m2,. rua ;331 . Jaragai
E$querdo.

.1 casa em alvenaria, 100 m2, rua 242 '� px.
Weg ,lI.

.1 casa em alvenaria, 350 m2 rua Euzéblo De-,'
.

pouy, com piscina e portão eletrônico.
. 1 terreno com 450 m2, na rua Florianópolis.

.1.� , Chale
lexHJILE'..... IMOBILlAlUA E .

. REPRESENTAÇOES LTDA,;

Rua Reínoldo Rau 61 _ 'Fones 72-1390 e 72-Z321
_ CREeI 643-J.

"-'- CASAS: em alvenaria, nove, com 99m2, rua'
João Pranzner, terreno de. 450m2.· Alvenaria;
110m:<!, rua Alfredo Schumann, terreno 600m2.
Alvenaria rnais míní-mercade ct estoque, rua

José Narloch 732, Jaraguä Esquerdo., Madeira,
rua Leopoldo Veloso 40, lat , Pe.·· Alberto Ja
cobs, murada, cl 100m2, terreno 450m2 - a

ceita-se carro de qualquer' valor ,

- TERRENOS: Loteamento Jaríta, Schroeder
I cl 819m2; Schroeder I c/ 1.500m2; rua João

Januáno
.

Ayroso cl 830m2; rua Arduíno Pradi
c] 408m2.

.

-" CHÁCARA: Estrada Pedra de Amolar c]
casa alvenaria. nova,· área 249. 630m2;

ELETROLAR
C-olerejal de" Peças Ltda.

'

'Assistência técnica em máquinas de costura
1hdustrla1s e doméstíeas, peças, acessöríos e agu-
lhas em geral.

.

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Amo, Wallta, Britânia, Black &
Decker, Faet, GE, Eletrolux. Fame, Pandora; For
nos Lver, além do mais completo estoque de pe-
çaS. e acessórios.

..

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

Jataguá do, Sul-Se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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spezia .. & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

:-Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente especíalízados.
Rua João Jenuärío Ayroso, 112._ Jaraguä Es

querdo _ F�>D.e 12-0300 ..,. Jaraguá do Sul _ SC.

S·U B A NA

CONCESSIONÁRIA HONDA DA kBGIÀO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST�CIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTfi

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR--280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

OPPU'SVíDEO
,

-

r,

CLUBE E LOCADORA

"LANÇAMENTOS DA SEMANA 'i"

A Força do Amor (Romance)
A Dama. de Vermelho (Comédia)
A Rosa Púrpura do Cairo (Romance)
A Volta dos Mortós Vivos (Terror)
A Rota 40 Perigo' (Aventura)
Brodway Danny Rase (Comédia)
O Nome da Rosa (Suspense) .

. Furyo em Nome da" Honra "(Drama de
Guerra) l_. '

Ozzy Osbourne (Show)
Chico Fumaça (Comédia)
Veludo Azul (Suspense)
Jogo Bruto (policial)
Comando da"Montanha (parcial'

OPPU'S vIDEO CHEQUE o sistema de

.locação mais barato da cidade.

CANTINHO LITERÁRIO

A pqz eveeê
Vor.ê chama di paz
Destruir o. ser humano, destruir as matas, rios
e mares,
Os animais, poluir o ar, a .guerra, os tóxicos, o

preconceito,
Paz é destruir a natureza � o universo?
Você é um verme ou herói?
Você é culpado por isso, e tudo maís
Só fala, não cumpre o dever, ensina o errado
E nada fa�

"

Vive na mentira, na aparência, na falsidade
Com dinheiro constrói imagem, e compra o povo
Quando se encontra com a realidade

Foge com medo, como o diabo foge da cruz

Poema: A PAZ EVOCa
Autor: JACO FELIPE DA SILVA

Estado de Santa" Catarina
Preíeãtura Municipal de Jaraguá "do Sul

D E C R E T O N9 1.692/88
Suplemente dotações do Orçamento

" "vigente. r. , "

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das atribuições que'lhe são conferi
das e com- base na lei municipal n? 1.'151/87 de
19 de dezembro .de 1981;
D E C R E T A:

Art. 19, - Fica. aberto um crédito suple
mentar no valer de Cz$ 3.500.000,00 (Três mi

Ihões e quinhentos mil cruzodos) pára reforço
dos programas e verbas qbaixo discriminados,
constantes do orçamento vigente" a saber:
,6303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - Manutenção da Assessone de

,

Imprensa."
303.14 - 3.1.3.2 - Outros Serviços

e Encargos .... ". Cz$ 1.50p.000,00
0501 - DIVISÃO DE SAÚDE E ASSIS1'BNCIA'
SOCIAL.
0501.15814812.027 - Manutenção

dos Serviços de As
sistência.

501.24 - 3·1.3.2 - utrros Serviços
e Encargos .... Cz$ 1.500.000,00

0803 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA
Oa03.04150872.Q56 - Manutenção

das atividades da pe-
cuária ...

803.13 7 3.1.3.2 - Outros Serviços
e Encargos ... ', Cz$ 500.000,00

"
T ,O T A L : .. css 3.500.000,00

Art. 29 - O recurso para abertura do
presente crédito suplementar, correrá por conta
da anulação pareia] do programa e verba abaí
xo discriminados, constantes do oI1:;am�nto vi-
gente, a saber:·

.

0401 - DIVISÃO DE ÇONTABI:UDAD.:
0401.9999S992.020 - Reserva Or-

çamentária Cz$ 3.500.000,00
Art. ':J9 - Este Decreto entrará em vigor

na datá de Sua publicação, 'revogadas as dispó
siçôes em contrário.

.

Jaraguá do Sul, 20" de. junho de 1988.
Durval Vasel

Prefeito Munlctpal
Ivo Konell

de Ac;imlnlstração e

quer dizer, o seu Cnevette
na Emmendörfer Veículos, .�
o révendedor preferido' t
Chevrok-t.

Se você sempre sonhou ter'
um carro com ° seu ritmo, O carro d� maior desempenhe e

.

O seu sonho Já chêíJbU, economia; <luciel com motor 1.6

\6�á n8,l;rnlllenoÖÚ",:Veícubs. Venho; buscar ° seu sonho,
·��,�����������������WW"�·�swa�;�__.n_m�1�'."�."�M�� �.

'"

Velda Xerox ..
. -

6,6"0
T@1OS para venda

máquina fotocopiadora
Xerox, modelo 660.
Tratar na Rua Coro
nel Procóp,lo Gomes,
290 - Fone 72-0091.

ORAÇÃO DE SANTA 1 "

CLARA"
.,

Oh!' Santa Clara, que r
seguistes a Cristo com I
tua vida de pobreza e i
oração, fazei com que i
entregando-nos coníí- i
antes à providência do
Pai" Celeste, no inteiro
abandono aceitamos
serenamente sua divi
na vontade. Santa Cla
ra bela e formosa, ilu
mina meus caminhos
para a Glória e Vitó
ria. Livrai-me dos meus

inimigos e dos proble
mas. -Peço à Milagrosa
Santa Clara que cubra
minha cabeça com seu

rrianto sagradol. Guia
I me oh! Santa Clara

li
para que eu possa re

solveu todos os meus

problemas. Amém.
(L.F.A.E.)

NOVENA PODEROSA
I ,DO MILAGROSO MENI..

I' NO 'JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que' disseste:
Pede e receberás. Procura
e acharás. Bata e a porta
se abrirá, por intermédio
de Maria vossa mãe eu

bato, procuro e Vos rogo

que minha oração seja
atendida.
ou Jesus que disseste:

O c( ti e a· terra passarão. '

mas a minha palavra não

passará, por íntermédío de

Maria vossa mãe eu hu

mídelmente rogo ao vos

so pai em vosso nome

pára que a minha oração
seja atendida.
Ohl Jesus que disseste:

tudo que- pedires ao Pai
em meu nome Ele aten

derá. Por íntermédío -de

Maria vossa sagrada. mãe
eu confio que minha 0-

oração seja .ouvída-
Reze. 3· Pai Nosso e uma

.' Salve Rainha. Por Graças
alcançadas.

, ,r!i�
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Fundação: 10' de Maio de 1919
CGC 84.436.591/0001-34'

Diretor: Eugênio VJ,êtor Scluilöckei -\
Jorn. Prof. DRT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - � DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves' - DRT/SC n.? 219.

Redação, Admínístraçãe e Publícidade: Rua
CeI. Procöpío Gomes de Oliveira n.? 290
Caíxa Postal 19 - Telefone (0473) 720091 -

89:250 - Jaraguá do Sul "Santa, Catàrtna.
Impresso nas of1êlnas da Organizaçã() Contábil

"A Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jaraguá do Sul. Cz$ 1.600,00
Assinatura, semestrat .: Cz$ 900,00
Assinatura Outras Cidades Cz$ -2.000-,00
Número Avulso Cz$ 30,00
Número Atrasado "', .. '.......... Cz$ 40,00
Representantes credencíados.. Pereira' de Souza

&, Cia Ltda, Tabule Veículos de Comunicação
.s/C Ltda .e Propal Propaganda Representações
Ltda.

Este Jornal é associado' à AOJOÍU/SC e

ABRAJORI

Relojoaria AV'ENIDA
A$ mais finas lugestõe, para presentes,

,jóias, relógios; 'viclêes, troféus,
medalhas e artigos de prataria, estio DI

REWJOAlUA AVENiD�

Na Marechal e Da GeàúU, VUIBI

....,_;;;;;;;;;;Z.LL.�_ 'VIAÇÃO CANARINHO LTOA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis- I

posição Os modernes e confortáveis 'ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
\

Av. Mal. Deodoro, Q8'1 _ Fqne '12-1422

"

Tubos Santa Helena Lida.
,

TUbos de PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de Polietileno (manguéirà preta).

Fábrica..: Rua Jolnvllle. 1016 _ Fone '12-1101

Escritório: Rua Cel� Procópio Gomes. 99

Ff'',le 12·0066 _ Jaraguá do S_uI _ SC

Lanznaster
,

,e HORA 'DÊ BRILHAR
Jóias, relógios, alianps p,

pr�sentes finos é' com a r:ovb.
,

tANZNASl'FR
l\1arechi31"DeQclotö, ,3�1 � Jar-:tgué> do Sul.

Foto
("Í1Qtê)8raftu ..:: etTwP.iI.Dlentos:,'d.e dne'

"

foto _ soio e video.

�arec-hat Deodäro 302 ,Pane 72-0181

, \

"A Hístórta de nossa gen te não pode fice r só na saudade", '

O FdsSadQ 'só éimportante se o seu tem po foi bem empregado.

CONFIRi\ A IIIST()RIA ... Barão'de Itapoeu

I'

� F-��';i' ""T-\.

• • • i ',' HA 40 ANOS Posto de Puericultura, na GeL Var
- - Em 1948, nesse semana só- sé gas' (hoje ó Centro Empresatiâl), co

falava nos "Diabos Rubros e 'Azur- meçadn pelo pref. A. Müller, rele
ras"

-

como classificava o cronista es- gada ao
: ssquecímento e' que, anos

portív., Egon Ehmke, o jogo entre o depois custou um p. processo ao

América, dê Joinvâlle e 6 Baependí, pref. Victor Bauer, que demoliu a

que se realizaria no estádio da Rua construção inacabada, qúe e�tava pa
Abdon Ba�ista,' hoje Georg, Czerníe- ra ruir, oferecendo risco de vida.
wícz,

_ azes como Currage, Vlco, Pia- . ,,'. HA 20" 'ANOS
era. Zabot, Coca(la e ißadeco, o "fíve" - - Em 1968, a coluna O QUE VAI
americano, Moraé�, Heick, Tejo, Zé- PELO' LIONS, divulgava que Iora

quínha e Renê, o campeão estadual de acertado a captação do Canal 4 da
1947 e SiFveil"a, Hein'Z, Girolla; Wal- TV Iguaçú-PR via Joinville' e o pla-'
ter, Henrique; Nunes, Thomsen, EH, no envolvia Os propríetáríos de apa
Janssen, JUstino e Bona (Morettí). Os relhos, na base de NCr$ 3000, o

Joínvâllenses vinham cercados de equivalente a uma carteira de cí

graI.!-de Tema no cempeonato da Liga garros "'M1J;iister", ou a 3� entradas
Joínvüllense de Desportos, vencendo de cinema, DEPOIS de captar a imd
o .Flamengo e o Ríachueb, e derrotan- gem em sUa casa. Boa iniciativa do

do o D. Pedro, por HlxO, 15xO e 5xl, UONS local.

respectivamente.
'

,-
- O Colégio da Divina providên

- - O Pres, da República enviava cia promovia: uma, festa [unína pára
ao Congresso mensagem: pedindo' a comemorar a entrada do inverno e a

liberação dos bens dos súditos do ei- RAINHA DAS FESTAS JUNlNAS
xo, em bases que mencionava para os acabou revelando as seguintes vence

alemães, japoneses e .ítalíenos, Ieven- deras: Rainha' da 'Festa - Rosane
do em conta reparos de danos de Terezinha Jahnke, Hoje Vailatti; la.

guerra de pessoas sínguleres- OU coletí- Princesa - a 3a. aníste ginasial -
tívas cuja agressívídade particular Yvonne Alice, Schmöckel» hoje Gón',.
foi- assinalada em atos especiais do go-' :çalve,s e a 2a. Princesa, a 2a, anísta
vemo ou sociedades que por ,motms ginasial ---- Evanira Rubíní. hoje Pra

relevantes se mandou dissolver e lt- di. As damas eseelhídas eram: Mar

'quidat: e também a liberação .medíaríte Ií Rode, Lenír Maia e Roseli Vícen-
acordo de' recíproco Interesse para te.

-

,

a Itália e o Brasil. Nesses quarenta - - O Rotary Club Jaraguä do Sul,
anos, muita coisa mudou no país .com 'através COl.UNA ROTARY, ínstítuíe

relação aos três países. do "Bixo",: en-' no Plano de Ação do àno 1967/68,
tre eÍes a assínalação dos 80 anos dã,. um concurso que seria 'desenvolvido
vinde. da- primeira leva de japoneses :nos anos seguintes" para dar ao / Mu

para o Brasilie dos italianos e alemães .nícípío, Q BRASÃO, s BANDEIRA e

CQm
. seus usos e costumes.

'

o HINO, visando o· LI] CENTENÁRIO
DE JARAGUÁ 'Do·SUL o Brasão

fiA �o ANOS '

oe � Bandeíra foi vencido P9r ß�ê»io ,

- --: Em, 1958, ainda ecoavam os .lan- Victor Schmöckel, transf. na Le� ��,3,
ees dramáticos cdo desastre aviatório- «íe 19.11:68 e 221, 'de 14.10.69 � @
perto de Curitibe-Pk, matando 20 pes- Hino foi vencido, a .letra por Rudot=
soas, entre eles o Gov. Jorge Lacer- to Francisco Hufenüssler e a música

,,' da, <?, Senador Nereu Ramos" e o Dep , :por Aleeste Berri,- os -2 primeiros- san
I Fed. Leoberto Leal, em conseqüência, -cíonados pelo preí . Victor -Bauer ,ca�
do que assumiria o vice-g�)Vernador :bendo ao pref. Hans Gerhard Mayer
Heriberto Hülse com mandato até ,seu, ;a oficialização da bandeira, em ....

término, em janeiro de 1961. Jorge" '7.9.70, sendo padrinhos Eggon
Lacerda, ainda a instantes do siniströ� João da Silva, pres. da, A.CIJ, Die

em 14.06.58, em seu discurso na "trich Hufenüssler, pres. do Rotary e

transmissão do cargo, diziél: " O que 10 dr. Murillo Barretö 'de Azevedo.

tem surpreÉmdido também os 'que nos ;.. .. HA 15 ANOS

visitam, é, o regime de liberdade e' -"""'- Em 1973, i:ealiz�va-se o baile da

de justiça qU:� domina o ambient�: :Rainha dá Juventude CatáFinense em

político e social
'

de nosso Estado.' 'Cdrupá, na, Soc. Atirad,ores Hans.::..

Convoco o depoimento sereneo' dos, :Humboldt, pro.moção de Lúiz Çarl()s
meus pr-ópiios adversários a esse r�s-' �Amorim, retUlindo no Vale das Flo"

peito. E g1,le- Deus me inspire para' ReS as candi�atas, ?or Joinvill�
que eU continue assin.r o meu gov�r;\,; {(Daura e LUCI), Jaragua, do Sul (t'k
no e possa, ao término do meu man-- vea e Betinha), São.' B�nto âO"Sul
dato a 31 de janeiro de '1,961, descer ((Lucy e :edJte), CorUpa (Rose, Janete

as escadarias desta Casa, e que ne'·" ce Ivonete) e Floria"nópolis. (Marília).
nhum ato de violência OU de, injus:}i-�) - ,- De 22 a 24.06.73, a EletromQ
ça cause lágr-imas. de clesespero (ie+t tores Jaragliá S/A. ,- WEG ---', pro
nenhum lar catarinense". E, dáé{o';>movia a la. Convenção Nacional dos

.que pensar'c9m os notjciários .<;ia itn-;: :Ássistentes Técnicos WEG - 1�. CO�

prensa.., i!. respeito do governo de P�""" :NA'TEC,' reunir:do em J�r!l��a duas

dro Ivo.
' c' ,dezena!,! de ASSl!?tentes TecDlcos Au�

.!._ � 'Os Ver. João Lúcíó da CO'sta, 'torizados, prCDcedentes de vMios es-

(Pres. ); 'Fidélis Wolf; A1:lgu�tg ,Sylviot,' tados,'destinado a p�opo.rcionar os

Francisco MQdrock,: MartIm Hauck ,pormenores sobre a .abncaçeo do�
José Pasqualino, M�r�o ,r:'Hcolini. João' ,motores, apr:mor�'ß�o �m melhor de-'

José' Bértoli e Erich Batista,
-

dj.:sc1!i·�::' ,sempenhq na asslstençI-a "aos usuá·

rtla,rnr.Jfa sessão de 13'''05':58 sobre o' :rios. -i>"'��"t>: ,l -. r
\tI."2í:tâ

.

-.... :i��. -QQ-@.'Q_.;!t;:�. .
•
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bem e se divertir a valer! ' -

-Venha'viver J�raguá, comp��lf 'nda melhor, oferecendo ,!,aior
A � FEtRA DA M,AL: e�alid�de em malh� e confecçõeS,
variedade e a mais a

do"k diretas ao consumidor.. -

,

com vendas no ataca. ;-

Tudq � preç� de fá�ca. �del Além de faz$f ótimas oom,pras,
-Coma beba e dança avon. .

d oozinha típica alemã,.
voeê Poderá 'provar as ��liçlaS. a

danÇar e se divertir com

acom�nhadas .d� traddlCl:a���:\egionaIS. � no p�r��MOeSTRAalegna e a muslCél as
.:.-A poderá apreciar a 3. '" , . �

� E,q)OSi� Artt;,ur Müller�o de'animais e produ!OS da reglao.
AGROPECUÁRIA, �� expos� de turismo e lazer.
Jaraguá do suuIÁ�m 6ti�:-= você vai adorar:
VIVA JARAG . . . .

-

- ;

g PREF';'TUIIA M��ic,P:� ;�E JAR�G�� � SUL·
ADMINISTRAÇAO 1983 - 88, � DURVAL VASEL

,

'-

'CORREIO DO POVO" :72-0091'

-

Faça sua empresa chegar
'

mais ,longe. Anuncie no

"Correio do Povo".

Clínica Velerinária
SCHWElTZER �

DR. 'W A L n' E M A. R
II

SCHWElTZEll
,

"

Clínica de pequenos e grandes_, animais, cirurgias, vacinações
'

raio x, internamentos, 'boutique.
Rúa JolDvllle, li\) 1.178 (em Irente ao Süpermercado Breíthaupt]

-

Fone J.<:!�2548 .;_ Jaragui do Sul _ Santa 'Catarina
'"

" - ;

- 'I

etetrodomésttcos · utilidades · móveis •

presentes · bazar · 'confecções · .som :
pneusj· acessórios · bicicíetas. .: ,

camping • náutica; esporte
\ ��. m'u�to mais.

>� •
I
I�

I
I

r
t···

f
j

-

.·a

D'O',

Mike Tyson
Uma Verdadeira Máquina de Boxear

Para inicio de conversa quero dizer aos meus lei
tores que dos 16 aos 17 anos,' na minha' cidade na

tal' de Ria -Negro-Pk. e dos 18 aos '�O, em - Cu
ritiba,. quando fazia o serviço militar' na 5a. Báse
Aérea, fui pugilista amador pertencendo à categoria
de peso-galo.

Eu era um apaixonado pelo' pugilísmo e ainda ho-
.

je o sou aos 69 anos, e como tal tive ocasião de as
sistir pelo rádio comum, no cinema e nestes últimos
tempos pela televisão lutas de pugilistas famosos COrno
Jack Dempsey, Gene' Tuney, Max Schimeling, Jack'
Sharkey,

.

Oto Von Porat, Primo Carnera, Paulíno Us�
cudum, Roki Marciano, Eder Jofre e- Classíus Clay
Mas nenhum desses pugilistas podem ser comparados
com Mike· Ty.son, que aos 22 anos de idade já dispu
tou 35 lutas como profissional .vencendo-es todas,
sendo que 31 por nocaute.

Sua última façanha pugilistíca ocorreu segunda-feira
passadà. 27, 'quandc aos 3 minutos do primeiro round

. nocauteou espetacularmente ,Michael Spinks que
também já foi campeão mundial na categoria peso
pesado. Foi o maís rápido nocaute da 'história do
pugíslismo, com que Mike Tyson mostrou mais uma
vez que é Um pugilista fenomenal, uma verdadeira
máquina- 'de boxear.

.

,. \

NOTA - Parte do contido no primeiro parágraío des�
te escrito, está na minha' crônica, intitulada "Rio, Ne-

-.

gro Do Meu Tempo ;' Quanta Recordação E Quanta
Saudede". publicada -pelo jornal "Tribuna da Frontei
ra" dà minha cidade de Rio Negro, edição n? '1.242 -

de 08.06.1985.,'
,,'

\
.

"

Jaragúá do Sul, 2fW6.88; .

Jósé Castilho Pinto'
,

,

Escritório Contábil Barni
Ó. Oferecemos serviço 'de

. contebílídade em

geral e assessoría especial às micro e peque
nas empresas. I

Rua VenAndo da Sllva Porto, 3.11 _ Ao lado da
Comeretal FI()rtaaI ,

SAV10 'MU�ILO PIAZERA. D�, AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
II

, ,

Direito Cívíl _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _' Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Do 97 _ Sala t II
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de Amadores da Liga Ja' nhos, contra 8 de Amé"
raguaense de Futebol e rica e Malvice, 5, do Es
decidem amanhã, dia 10,., trelíá.: 3 do Avai e Alvo
quem fica com Q título '

. rada e, 1 ponto do G:rê
do primeiro turno, Am- mio Garibaldi, computa- 1

bos têm- 10 pontos- ga- dos até a sexta rodada,
cujos resultados .foram

Botaíogo 2xO Avai, Amé
rica Ox2 Estrel�a, Malvi-

Termina neste'sáóado
a fase dé clq,ssificação da,

'

,ln. Copa Malwee de Vo

libol, que reúne oito e

(,u:pes no naipe �emini-'
no e se's no masculino.
,Os resultados da tercei-

Mais 'um' ,t,ítulo ' para
1 Cla'rice ',Kuhn �ad�01li�� t�:a��aslG�i

'Nutrimentàl 2xQ Clube Varzea'DO· favo"r,·los
· ,. II' I"A aUéta Clàrice Kuhn, da Kohlbach/DME de cas D02le, N_ajas 0;x:2 Bei- ,'. " Ia ..

, uespon am
Jaraguá do Sul conquistou' mais um tituio "�m, sUa ra RIO; Annalweé 1x2, , A Divisão' Municipal dÊf Espdrtes realizou a

vitoriosa carieiia' no atletismo. !ntegrando él 'sele- AABB; Arweg 2xO Colé- qmi.rta 'rodada do Campeonato Varzeaho, ho domin-
ção brasileira'no 20.9� Campeonato Sulamerica_no :lu',

_ gio 'Teresa Ramosl Seri-, go, Pela Chave Verde - Santa Luzia ::>xO Nacional.

venil de Atletismo, acôÍlteddö no Centro Desportivo "quadros Ox2 AGV!Wag- Vüa Lenzi lxO São Paulo e Arsepuin lx2 Santo An-

de CubatãoYem São' Paulo, Claricé ,foi a campeã ria ner Transporte,$; Armal-' ,tania e, pela Chave Azul - Ban'gu Ux4 Olaria, Con-

prova dos 100 metros com ba"rreíràs,' com tempo de wee Ox2' AGVAWagner tinental OxW - Figueirense e Estrada Nova OxO Bra-

14seg28: À equip� brasil�fra co,�quistóu os� tít_ulos no Transportes,
/'

Beira Rio si!. Com estes' resultados, a classificação está aso,

masculino e feminirio;' ficando ii Argentina. em s�- \VxO Seara e Arweg WxO sim. Chave Verde - yila Lenzi e Sarita Luzia 6,
glindo lugar \

�

" '..,' : 8eriquad'ros. Sarito Antonio 4, Nacional 2, Sãô Paulo e A{s�pum'
Clàr1ce irá, EÍgdra, ao Campeonato Mundial de· A rbdada deste dia 9, nenhum 'ponto; Chave Azul � Olaria 5, Figueirense

AtleHirnO, a ser disputad.o no Canadá, a partir ,do no masculino, marca as
_

e Es�rada Nova 4, Bangu 3, BrasH 2 e Continentàl O;

dia 25 de julho, antes porém, toma :part� �m", C,O!?- paItid(is: 15h --,- Seara x / Chave Vermelha --' Cohab "B" 3, RÍo' Mólha 'e ,Co

petições :ptépá:ntt6rias, �ríQ dia 'lß;;/em �bif e'.po..::di,t ,S�r,iqüadr(Js, .16h � ,A�V -, hab "A" 2 pontös, Púrtuguesa" 1 'e Independência O.:

,22 nos E�tádbs Utlfdos;' Ela integrará á' seleçãó brà- ��x Bê::fa RiO' e 1-7h - :Ar- Os ,jogos !ieste dprriingo, a partir das '8h30 são:-, '::'

sileira)\ : J :
" "weg,x"A:.rI!1alwe,e� , Portuguesa::X IndependêÍléia, Coha'b "A'" x Cohqb ,',

,Valibal .. dá Kablbach prepara-se· . aa Tor.eiD da Cidade �!��is;���\�ö�s��e���: I:anto
Antonio x W�

, Atê 'sexta:feira, na Divisão Municipal de' Es'
. portes estê6 abertas as inscrições a@ 6.9 Campeona- é,

'to Municipal Abeflto de Futebol de Salão, o Peladão_,<;
com previsão de, número recorde de paiticipantes., '::"

Botafogo e Cruz . de

Malta, OS principais ri

vais do futebol jaragua
ense na atualidade, divi

'

'dem a líderança
- do Cam

peonato da la. Divisão
, - ,

Bicicross -aponta -campeões -boje
Será' encerrado neste sábaáo,: êm��Jaràguâ \I:lo'

Sul, o Campeonato 'Catarínense 'de Bicícross, da Fe-
"

deração Catarínense de Ciclismo. A partir : das

12h30 jni�laIíl,-se es provas da quinta .e última- 'eta- ,

�a do Cainpeonatö.. na pista da Nanete, defrónte 'o

Sesi. cuja r�!'llízalção e .do Corinthíans Esp�:?f.té Chi
be de BiCicrÓssi com "apoío da I:;>alçeli�, que,doará 1.0,-
.de a pFemiaçã6.'· ", '

"

'. ,:,:; ,

Deverâo p'�rt�dpa:L pilotos de Jaraguá <.clö SuL,'
F!orianópô1is;

. Joaçaba, Rio do Sul, - Tímbô, Brusque..
Itajaf Lagl�s'; No local fPi,' niontada .toda 'uma, 'infra
estrutura, ínclusíve Q,!quibaI!cada .para acomodar

.

o

público que deverá' cómparecer
_

em grande número,
para prestíglar 'e' aplaudir os meninos e meninas .que
participam deste bonifç esporte.

"

,1'àd9,-s as '�pos.içõe's" nas quinze categoríes, .serão -

decididas 'nesta tarde. '

'

"

': . ,-

. c CAB 'i'mplantâ, armador" autôßlá,tiêó--'
..

- �.. �:: '"'. -

',.. .'

As obras de fmpla�tação do armados-. auto

mático de bolão do, Clube Atlético Baependr j� fo

ram ímcíadas., com a preparação da base pera o

,maquinárto que ,estará iInplantado -até. o final , de

julho. O custo do armador é de Cz$_ 6 milhões, ,'q,l,'
jQ pagamento da, parcela inicial ,acont!=ceu no, dia
28'. O valor 'será, coberto pelo Baependi e pel<:ls,60-
lönistas integrantes dos váriás clubes intérnöS;;:, que
programaram para 22 de junho um janfar:dançante
para levantamento- de fundos. A P1úsica será{�de,'''Os
Vilanenses", de, BluIIienau.' "

O Baependi ,contratou esta semana ::um novo

professor de tênis,' o Clóvis, que dividirá as ativida

des com' o próf�sso:r' Armando C;�pareHi,

ce lx1 .Alverade e Grê
mio Garibaldí lx4 Cruz
de Malta.
Pelb' 'Campeonato, de' CERTAME SENIOR

Juniores, cujas partidas
.,

,O 'Campeonato' Sêníor
são" realizadas nas' pre- da Liga Jataguaense de
liminares, a última ro- Futebol, _em, sua quarta
dada' apresentou os re- ,rodada, no día 2, regis
sultados:, Botetogo 4xO trau: Beira Rio lxO Ami
Avat, América lx3 Es- zade, Alvorada 2x2 Cruz
trella, Malvice lxl Alvo- de Malta, Rio Molha lx1

Em assembléia realiza- rada e Garibaldi 2x7 '-Botetego e Pâranâ 2x2

da no dia 17/6, na Es" Cruz de Malta. A roda-" Floresta. -Hóje, dia 9.

cola Técnica 'Iupy, em da .de encerramento do em caso' de bom tempo
Joinvílle, foi eleija . a no- primeiro turno', neste 10 irão "jogar Alvorada x

va diretoria do Jaraguá .

de julho, tem previstos Beira Rio Cruz de Mal
Clube de ,Vôô Livre" que 'os jogos entre América ,. ta x Rio' Molha, Flores

reuniu novamente os- as- x Botaíogo, Alvorada x ta x Amizade- e Botafogo
sociados na quinta-feira, Avaí, Cruz de Malta x x Paraná.

dia 7, para discussão so- -

va IA
· ·

p..bre fe�tivais de �ôo li- 10 enela 'campeia na', 'rll,e'lronavre e comemoraçao do _' ,

aniversãrío de .' Jaraguá O ponta negro do ·CampeQnato da .La. Divlsão
do Sul, entre outros a�- e o .aumen,to da violência, que campeia nos campos
suntos,

,

O Jl?v? .jiresi- 'ele futebol, seja centra árbitros, seja contra os ad-

d�nte, e, J:V1IárClo, Ingo versãrios . O -presidente Waldenrar Vieira está mui-
Milcke, ,v�ce Jor�e ,�e to preocupado com a situa!:;:ão, - pois algl,lns árbitros
Jesus ,PEnent�, secretano estão ameaçando não maís obedecer as escalas 'é a--

E�gar �es{lfU1ta,.· teso�- pitar jogos da la. Divisão. Há poucos dias. os är-

r�Ho An ,Ca_rlos �radJ., bifros fizeram greve contra a violência e uma reu-
diretor: técníeo �llmM nião com dirigentes de clubes aconteceu para con-

Dam,:sceno, �oreua : tornar a situação � "Mas parece ,que 'nada adiantou

r�laçoes publIcas Wlad� os apelos", diz o Presidentedq_ Liga, que aponta en'-.
n r Han_�égras e �ernan- tre as equipes Ifiais disdplinÇldas' até o presente. o

do Prad!. " Grêmio Garibaldi, Alvorada e Estrella.

Copa Ma.}wee «!e' VQUbôl ,
.

COPA TUPY-' ::
.

Para a segunda- rodada 'de con:veisações, acon
tece às 14h oes.te sábado" na SER Marisol, '·a reunião

entre, os dirigent�s das l.igas de Futebol de -Jara
guá do Sú], Joinville, Blumenau, Mafta,' São Fran
cisco do Sul' e Corupá, para aCertar novos detalhes
da "realizaçãO. da la. Copa Tupy; em hOl1lenagem ao

cInquenten4rio da empresa joinvilense. A COP5i fern

previsao de início para 4, de setembro e onze' �qui-'
pes, a princípio, confirmaram participação.

JCVL: nove diretoria

. A equipe masculin,a de tado, e encérra a fodada. 21h, entre Adblu/Kars-
volibol da;, Kôhlbach/ domiI).go jogando' às· ten coritra a Ginástica de

�.I'v1E, desd� ontem parti- 9h30 contra Siderópó1is I
Novo Hamburgo-RS. No

'Clpa .de uma rodada de é às 18h diante, de Mor- dia 16, a rodada aconte-

jogos amistosos dentro ro da FUffia:;a,', ce em Jaraguá do. Sul,

dos preparativos para. o 'No 'dia 1"5 'de �ju�ho" às 19b: entte Sidêróp:oHs
Torneio da Cidade,: a ser' sextã::feira, começam as Adblu/Karsten e às 21h

,realiza�ö mi: Semana de partidas ',' d-ó. Tornei1-". ;:da éh�re Kohlbach e Ginás

�aragua. O time da Kohl"' ,,_ ,Cidade, com à 'pnmeIra
-

tica de Novo Hamburgo,

�ach enfrentou na noite -rodada 'ma:rcada para: "bo'Ginásio Artur Müller.

passadà'; ;;
ã 'equipe da Blumen:au�coIh duas par- Dia 17, domingó, jogam

CM�/iMer.r0 da Fúmàçá Cdas nö giIiáslo da, Kar5:-' ':"Sider�polis x, Ginástica
e, às "201i 'deste dia �,a ten. A primeira será ,àS" àS': 9h3� e Kohlbach ' �,

CME/SiderópeHs: uma. ' 19h, entre ·Köhlbach ,��.oAdblu as. 11 ho�as, ta�-
das três melhores do Es- Sideropolis e a outra, às . ,l1ém no',Artur Müller.

M"'él'lviêe é �str�1l8 Je Crê"
mio Garibâldí.

,Oru.COlt"A Comert:ißI'�S/C _lIdá.'
:

. �

CORREIO DO POVO
Y A R I G·,

Rua CeI. Procópio Gomes 290·' Fone 72 � 0091
-

-laragq,á do Su,l ---':, SC '" ,-,,"
,

. ;:';
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iI" allS
f;�::'Fbi' 394o/õ' superíor o 'valer dó IeM reco- Êni' concorrida, cerímö-

IhídQ:.;n� .mês. de jºl!40. Eél,ssadº _gm r�la.çãQ a ��Uâl� nia, Rafael Dímas _Nazá�,
mês; ein 8,'1. Segundo a Bxatória Estadual de Jara-. fio foi empossado' quar-

-

guá do Sul, o IeM' de junho/Bê atingiu a expressíva ta-feira à noite, no C.

cifra de : Cz$ 418.869.090,58, eontra Cz$: · A· Baependi. presidente
84.722.350,13 em [unho/B'ê . De janeiro a junho/Bê, do Clube de Diretores Lo

o. valer alcançou Cz$ 1.762. 98? 180,91 e, de janeiro jistas de Jaraguá do Sul.

a [unho/B? - Cz$ 366.029.1:)'2,15", perfezende um Com ele assumiram seus

superävít, de um período para o outro; de 381 pOL cargos José Ramos de

cento ,

c- Carvalho (vice-presíden"
� Tem polítíco que é mesmo uma gracinha. te), Ronaldo Köhntopp

Aprontam as maís diversas barbaridades e-numa no- (tesoureiro), Sérgio Luís

ta de poucas U.m�s desdízem tudo o que afirmaram.' Nagel ,(diret?r, social)"
E o caso do presidente da Câmara, Ortval Vegíní, Jaime de Souza (secre

que, saiu do fMDB, permaneceu bom tempo sem par- tárío]. Mauro Koch (re
tidoi"JUiou-se no PFL e, agora voltou pl o PMDB, tudo lações públicas), Cuido

como se nada tivesse acoutecido e pensando que tOe Seifett (diretor SPC) e

do mundo é tanso. Bruno .Breíthaupt (dire-
- Em nota oficial lid Rád J'

, tor sem .pastq) .. Durän-
I a na a io aragua, te o ato ouviram-se Os

certamente preparada pela Assessoria de Imprensa
- pronunciamentos da ex-

da Prefeitura, Vegini assumiu publicamente a "mea
presidente Bruno Brei'

culpa", dizendo-se arrependido. Ele que fez baita estar-
thaupt, do novo pres.-

dalheçó, ,denuncieu "írregularídades' na Prefeítura: dente do CDL Rafael Na
chamou -o Tribunal de Contas e andou quilômetros zário, do prefeito Durval
atrás de provas centra quem hoje é novamente seu Vase! e do presidente da
aliado.

I
.,

' . .' Federação dös' Diretores,
Certo -Iez o PMDB. até prova' em conträ- Lojistas, Udo Wagner.

río, em reforçar suas fileiras, para enfrentar o ,em-'
·bate eleitora. O',que sé questiona é a atitude do
vereador e a conduta. durante ano e meio em que
era "inimigo" e hoje volta ao antigo ninho. De gra
ça, com, toda certeza.. não voltou .. .E por isso' que a

classe politica anda tão desacreditada. Aliás, quem
acredita nQS politlcos?

'

_;:,. Na-segunda-feira, em reunião do Diretório,
6 PMOB,' decide. a data da Convenção que oficializa
rá as candidaturas- á' vereança e, a 'prefeite e vice
prefeito. A Convenção vai acontecer em julhO, pro
vavelmente no . día 26. O dep. Adernar Duwe .deve
mesmo. ser o candidato a více, prerrogativa que o

cargo; lhe permíte.. , SQ se afastará temporariamente
para -a . posse, se ela acontecer.

- ,�,Nà conturbada seara do PDS e PFlp com

a desístêneía .de Schuster e a provável de Udo, bus
ca-se novOS nomes - pará competir com Konell. Na
próxima semana am:�os apresentam os nomes para
selar a coligação, cuja cabeça' de chapa poderá ser

de '!1m como de outro partido. Esta semana, PDS e

PFL 1'ellntram seus candidatos-a-candtdato a: verean�

ça,; para' -lomªda - de pQsiçãQ. ';.
"

, . ' .

-- E;m Guararrürim, .Mário. Sérgio "Dêgo" Pei
:x;er, deixou o PDS, desconsolado co!n o ruino do

partido. Salim Dequêch que com Peixer era consi
derada uma dupla -imbatível, reluta em concorrer,

abrindo chances para o vice-prefeito Victor Kleine
(

sair candidato, numa. possível aliança com O PFL,
partido que o PMBD também namora para cohgar-,
se, dando o vice para A. C. Zimm€rmann.

- 'O 'Centro de Informações 'TIu,fisticas regis
trou 12.352 turistas no mês de junho, a giande� maio

ria vtndôs de ô�ibtis" �in excursões para' compras nos

postos de vendas. A maioria ve[o' de S. Cata.rinla�
Paraná.; Rio Grande, S� Paulo, Bahia, e Rtõ de � Ja
neiro'; ,�Do' exterior; -foram 28 pessoas, originárias da

Alemimha, França, Estados Unidos, Japão e Argen
tina. :E .Jaraguá sendo descoberta�

- De cocheira:' Enquanto militantes de ou

tros partidos en<::enam e brigam, o PL vem �tonquis-':'
tando oseu espaço em Jaraguá, com gente nova,

idéias' noväs,. atingindo' prinCipalmente boa faixa da

juventúd!é� A opção liberal 'vem sendo .inuitn bem
ar:eita" ,ap��ar. do trabalho à mine.ira que vem sen

do :,reali.zado-:
}

.
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10 ANOS DA ACIAG
Em Guaramirim, tam

bém quarta-feira,' cum

priu-se a programação do
décimo aniversário da

Associação
'

Comercial,
Industrial' e Agrícola,
cujo ponto alto foi a pa
lestra sobre "A Impor
tância da Administraçã·o·
Partíeípatíva", pot, João
Roberto Gre'tz, Diretor
de Recursos Humanos da

�

Cerâmica Porto Belo.
Autoridades municípaís,
ex-presidentes, associa
dos E:! cQIívidados presti
giaraln o evento, encer:

rado com um jantar. fes
tivo no Salão Paroqui.-
'al.

O histórico 'e as 'prin
cipais realizações da A
CIAG foram nominadas
pelo secretário Osaildo
Bartei.

.

'Fundada�em 05
de julho de 1918, já pas-'

.

saram 'pela presidência
Antonio Carlos Ruon, De
odato Maggi. Francisco
H�J1bert Schork (dois

cênio � "da Associação.
. Saudaram o éicontechnen- «Ó;

to, na oportunidade, o

prefeito José de Aguiar,
o representante tía Fa
cise. � da I Assoctacä., Co
mercial de . Joinville,
Sr. Hansen e, o presiden
te, da ACIAG,' Aclíno
Feder.'

mandatos), sendo o a-

.

tual 'p-tesidente .Aclíno
f'eder. 'Foi o-idealizador
da fundação da ACIAG,
o empresan., Francisco
José Doubrawa.
A construcã., do Cen

tro Empresarial de Gua
ramirím foi uma das mai
ores realizações do de-

._------

Aviso .ac Presidente Sarney
FPOLlS; UMA OBRA DE E.lJ.UBASBACAR
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Este semanärío, semana passada, esteve no Sin
dicato dos Jornalistas Profíssíonaís, na Ilhacap
e uma. parada obrigatória na Hercílio Luz', ,es

quina com a praça .Olívio -Anrorím.: despertou
a atenção para Um grande cartaz anunciando o.

capeamento do canal da', avenida Dr. Hetcílio
L�z, no centro da cidade 'e ficou uma grands dil-

. v�da come o Pro�rama Nacional de Irrigação
poo€, chegar até lá, quando os lavradores das
regiões rízícolas do estedo se batem na procura
de

. recursos, para. ampliar OS rneíos de irrigar
fa�ores �reas de terras, no cultivo de um ali
mento basíco para a dieta do brasileiro. Os
recursos conseguidos pela Prefeitura Municipal
de Floríanõpolís, salvo melhor juízo;: não corres
P?ndem ,ao programa a que se destina, .poís, sá
bido esta que 9 canal -da Hercílio Luz é um esgo
� que" quando muito irriga a baíá Sul da Capi
-tal, 'ajudando a' poluir aíndé maís

-

o mar que
cerca a ilha naquelas bandas. Quem conhece a

região, sabe que o capeamento maís interessá ,

.� cheir? que exala e o "estacíonemênto" que
pr?pOrClona. - Para não dizer que estamos.

br,mcando com coisa séria, anotamos ° que es-,
tava escrito naquela gigantesca " placa:
:PRESID�NCIA DA REPÚBLICA - Programa
t'laclonal de Irrigação .

Departamanm Nacional de Obras' de Saneamento
OBRA: Capeamento Canal Av. Hercílío Luf
FIRMA: ENOB - Engenharia de Obras .Ltda. I

Av. Hercílio Luz ,

'

Convênio nQ'171/81 - 90 días - Cz$ 1.159.113,00
O canal vai irrigar o que? sé' de Saneamento
hão seria de Água e Esgoto? Que não seja mais
um golpe, daqueles que aconteceram em outros
,tempos em q\de o Ministério 'de Educação -carrea
va recursos para Escola de S. Protegidos da
Princesa e o "manézinho" gozava com. ci notí
cia, então veiçulada pela imprensa diária da
Capital, porque ele sabia que aquilo era o disfar
ce pàra .obter recursos para (isto sim!) a Escola
de Samba Protegidos da Princesa. Todo mun
do riu ,e Hcou por isso Mesmo ! Gostariámos
qUe o presidente u o setor dissesse algo à res

peito ! Parece uma irrisão !
,

Fr.itz von Jarag�á: - 01.88.. '

'Ma'lwee Clmelora, 's,eus vinie anos ,dá su'cesso
A Malwee \comemorou no dja 4 passagem até Brasília, acoillpanhados

de julho, Os s�us vinte anos. As co- das sUas esposas. Para marcar a da
memorações houveram-se no Clube ta, os funcionários 'também homena
Atlético Baependi, com a preliefiça de gearam o seu diretör-superintendente, .'
430 pessoas; entre sua diretOT-ia, ge- Wander Weegé, com uma placa re

rências, chefias e h,omenageat'l.os. ,das gistrando os 20' anos de sucesso com
fábricas de Jaraguá do S;p.l, Pómerode qUe tem dirigido a empresa, prindo,
e Blumenau. No -

jantar .. festilVo 10- palmente nos últimos cinco-anos
I ram homenageados com placas alusi- quando assumiu individuahnente com
vas, 117 Juncionários Co.l1i 10 anos de a equipe a direção da mesma .

.empresa e 10 funcionários com .20 a- A comemoração jubilar foi sig
nos de Ma�wee, 'sendo destes 9 agres- nificativamenfe' marcante e cada um

,sos da: sucedida Ind. e Com. W. dos 2.100 'colaboradores foram pre"
Weege S.A � , das antigas ativida- senteados com um prato de porcela-
des. \"

-

na especial - Ivory China - da por-
. Igl,lalmente. foram homepageados celaria Schmidt, estampadQs o brasão

3 funcionários mais antigos, Gom mais
...

da firma Weege e Malwee. junta·
de 40 anos na ��1>X�,s.a ,que recebe- Inente com. a data do acontecimen',
oram da Malwee·;'c�o�'�r.esente, uma to..

"
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