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me d'e ,500 mil O'tNs,' a
Serem empregadas na

construção da nova es-
, . taçãe" de tra�âment0-- d:e",
, 'á�uá'�(ondé ·ö's,·-traba1hos
'ção de fi0V0S reservatö
começam], .na censtru
rios, mudanças na rede

A: Catic:a, ,Ji:conômicar.
Federal já solícítou ao

Ssmae de Jara�uá do Sul,
·

ÇlocliÍfier1tac;:ã'o -, - parà- ih
"êfúir "no 'j)iôéessd'

-

que
"s-erá encsmínhado '. .ao

Sertadö Federal, para
o pedídn de em:ptésti-

e ;aIriplia<:õßS,' sê'gundo
o projeto da, Fundação
Sesp, Esta Fundação
ccneedeu. a :. autarquia
munícspal, que admínís
tFéiI,�j NCz$, 126,000.00,
a fundo perdido, para . a

ampliação ,da rede de

· A comemoração dos dois temente ig,n0rados, nun- deverá virar seu livro de

primeíros anos do Go- ca receberam qualquer cabeceira, Comenta os

verno 'Pedro Ivo . esta benesse e são lembrados 800 quilômetros de rodo
virando verdadeira go- os seus endereços, 'quan- vias, número" que se re�

,

zação . Editada de for- do se trata de impingir fere a estradas "execu
ma luxuosa � divulgada à opinião pública o que tadas", "em andamento"

, pela televisão, telll tudo o governo quer que seja ou "programadas". EIn

para ser mais uma obra netícíado.. através de sendo assim, o veterano
· príma daquilo, que aín- péssimos press-relesse. colunista entende "que

•. »Ó -....., • f

da deve' estar .constando Estados outros costu- .1SSO e pouco: por que
) do seu, plano de gaver- mam, se sensíbilizar com não uns 100 mil? Ou lo"
no. ,. •

os problemas 'dos .' JOI- go 150' Il\il, paI'q atolar

Proçuramo., no día.: 15, nai.s,qqe cir:ç,uljam ew<,�u- e .calar a bocà da opo
de março. .as, possíveis as cidades.Até ,np, gq�er- sição?"'; ,

'.
'

I

repercussões do. segundo Jiilo passado as, ,pupl�ça- 6 deR. ,Ca�aHazzi que o

ano de governo de Pe- cões eram remunerades, atual gove,rno tentou en

.dro Ivo nQS- princípaís o que f(;i, cpmpl!=!iarn'�nte volver em processos pa
[cmaís do estado e' cons- ignoI�do pelo 'atuai.'

,

'Ta 2âiar' ä su&, qOdl. as

tatamos que �a adminis- Foi preci.so o gOverno u- sistindo a', comemoração
tração está tão� presti- tilizar a televjsão, :won- das :IDudan\hs (que mu-

· giada que acaaou -\ ll.30 tando um quaqro mí;ra- danças?) ci�ddiu reque

,
havendo nenhuma refe- boIante que o P9YO �s- rer "a, insçrição dSi peça

" rência ao "auspicioso fà- tá procuranqlo, áté agora, junto à Acàdemia'. de
"to'.',.

.

'. sem encontnH.
.

Artes de H611yWood, "'Çom
Aliâs, diga�se d�'

I

passa� .Ppr isso a, �oqlemQrai.ão 'vj,st'as ag' próximo Ostar.
g�m� que se houve um organizada pelo próprio Acie�ita L

que �'. traM

cámpeão e� se indispor governo vir0'!l gozação. lho teul' ch,aI1ces nas c�-
com Os jorn\lis do esta- Ninguém 'acredita nR tegorias :'Efeitos Especi
da, diários, semanários, talácia. .palaciana e o ais'" e "0bra cÍe 'ficção".
quinzenais ou mensais, d�scrédÚo aumenta com Este semanári6 não

.

re-

I

.

�lém do� que costumam a sua intempestiva e' cUs- ceb�u_ltm centavo _do go-
, f' aparecer lJma vez no torcida çlivulg�çãQ., v�rno dÇ>' estado, assIm

inverno e �utra no ve- por isso. ni:ngú�m I) falpu. acoptecendo Ieom múitos
irão, em nenhum" deles Urna e!?péç:ie de despre- 'Outros 'f.()f#iá.o,sP'Hmiiôs�.
,.houv;e uma demonstração zo dos que tem a obri- Por isso nad precisámos

. ci� ,simpatia por seme- g�açao 'd;�'-divulgar'
"

,as'" ,paj1ila( �}" ",'
Ihante aniversário. c�isas qUe < aCQnte,cem, . "�

'.! j 'l.

�t que, a9 contrário de dentro dos limités do es- C'orrto " hi-hguém viu as

oiltros estados, �qui nãO tada . "muqanças" num estado
se cultiva o apreço pe- Paulo da Costa Ramos, que está parado, não nos

los órg.ãos· �e imprensa, colunista de O Estad,o r!'!&ta outra coisa que
especialmente os do in- fala do suph�ment'() "2.1 'cQ�entarp as gozações.

1
terior, que Sãp comple-, anos de mudanças", que' 'Obis anojs de gozação ...

--�
---_. -------------

abastecimento nas 10- pios de Garuva, S. Ben
calídades de. Chico

.

de : to e Timbó, por exem-

Paulo, . conjunto habí- 'pIo, sendo insuficiente
I tacional do Inoccop, Ti- até para pagar Os mé-
1

fa Blaese. Loteamentos dícos do pronto socorro

Rcdngues e Picceli, além do' Hospital SãQ José,
dos

'

sístemas de capta" quanto mais para dar
ções de Águas Claras atendimento' as cer-
e Tifa Schmidt, ambos ca de mil e quínhentas
em execução, na Ilha da pessoas atendidas nos

Figueira. ambulatórios.

Informação é do prefsí- '.

to Ivo Konell, que está
revoltado, COm o baixo
valor do convênio adi
tivo do SUDS, para. 89:
apenas NCz$ 6.500,00
mensais. Este valor é
menor que Os municí-

o município tem,
hoje, gastos com saúde
em 'torno de ,NCz$ 30
mil mensais, E além do va-

10['
.

bai::lÇo,pSlpagamentos
são pagos 'com grande
atraso, sem correção
monetária,

Ce;lesc entregará contas nas casas

·

Onda de. roubo's' ,reocupa .Uderanças

A partir . do mês ríe
abril, a Celesc vai ou

tra vez entregar as

contas de luz nas resi
dências, como outrora.

Hcje.. o- cOßswni-Gor vai
- ã'o banco resgatar a

·

conta, o qu>e, tem causa-
.

do eIDJbà:ra-c;:os. A in- .

forma.çã0· é 'dOI Adminis
trador Regíonal da Ce-

. lese. Marcos Defreitas,
adiantando que a" empre
sa-. cumpre assim um,

.pedíde da 'comunidé!de.
Os qua têm débito au

tomãtíco em conta ban
cária, nada se alterará,
pois a Celesc continua
rá encaminhando aos

bancos' -autorizados.
Defreítas disse que

,

Jaraguã <lo Sul' vai se

diar, de 05, a 08 -de abrH-, .

em�dependências do .ãU
àitório' do Centro Em-

.,

slolkitação
à Secretaria de Segu
rança Pública, para que
dote a Delegacia de
Pokicia <la Comarca. de
uni. efetivo ,que possa

\ atender aß necessidades
.

que o momento . requer,
tendo em vista o cresci,
m.en,tp " aS�llstador das
ocorrências poli€"iais de
'lddã ordem, fa.to' que
tem causado intranqui
lidade na população. A
mesma questão' foi le-
vantada segunda-feira,
dia 20, na Associaçâ.o
Comercial" e Industrial,
àecidindo-se pelo COnvi-
te as autoridacLes t P9ii;;.,�4.!i 'i'; l

i,�:.:========

O vereador Reno
Schwarz,
Legislativo

• solicitou' o

';"mente "de

através' Ido
Municipal,
encaminha-

PASCOAI.,.TEMPO DE RENOVAR A FRATERNIOA DE. TEMpO
,

DE REVER OS ENSINAMENTOS DE'�iSTtr.' ..
Industrial

II'

presarial, o 7Ç Encontro
Gerencial da . Celesc,
que reunira aqui, todo
o ,corpo gerencial, che
fias, diretores e presi
dente da estatal. Será
Um encontro de traba
IhQ, onde se prevê, i

g;uaimentê;' urna visita
a Estação Ecdlàgica do
Braçínho. O Secretárío
d'e Minas e Ene.rgia, Ar�

,

no Bollmann,
,

fará no

dià 7, às 16>, horas, uma

palestra aberta à comu

nidade.
O .Admínistrador Re

gional da Celesc con

firmou que n� inicio de
abril, um engenheiro
eletricista assumírã a

gerelilcia do escritório
local e quer O ataal coro,

po, técníeo G,ontinuarã,
possívêlmente Garn

funções remanejadas,

ciais, para um posicio
namento e explicação
do que. está sendo feito
para diminuir a onda
de roubos que gra'ssa
na cidade.

A distr::ibuição dos
carnês da Taxa de se

gurança Ostensiva para
Delitos (Lei .7.541, de
28.12,88), que é feita
'pela: Polícia Militar fo�
,também comentada.

� Sabor que
Você mais Gosta
,
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CORREIO ,.DO e<1vo

.:":'. Cadê o coe
lhínho que tava
aquí? �������t��'

• Avistou, na ínfâpcía da
gente, o lugar secreto onde se

guarda toda a imaginação.
Aí brincou.
cresceu, pulou, sumiu,
Deixou a emoção da Páscoa.
.E deixou dito pra você

'

dividir essa emoção com
;,y

a gente. ,:t::
"..

.. BANCODOBRAS/I.

.,��":q\�';::i;,l,tf1� \'

.

('I'

!'Ioda IDfanto-juvenil para realçar •
elegância de seus filhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto.
. Na Marechal Deodoro, 819 _

Ja:taguá do Sul _ SC.

J Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
.pratarla, artigos em ouro e tudo o maís para

presentes na
.

Relojoaria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

avenida

Chocolate
.

Caseiro Jarauuá ,

"A arte em fazer chocolate"

Ovos de páscoa, cestinhas, bombons, licores.
Temos ótimas sugestões pera presentes.
Rua CeI. Emlio Jourdan 140 (defronte o Sesi)
- Fone 72-0108

Loja
Mamãe Coruja

.

A �elhor opção em artigos íntanto-juve-
DIS e bebe para estação Verão-Outono..

R. Rio Branco 168 - Iaraguá do Sul - Fone 72-0695.
, ,

• ..I •• �
•
'..

A ROUPA INFANI'IL
.'.- 1',,'

Avenida Getúlio Vargas, 97 Jaraguá, GO Su.'!

Gente & Informações
'-�-----'----

.-. Para marcar o oi

tavo ano de formatura,
os bacharéis em cien

cias contábeis da FURJ,
turma 1980, confraterni
zaram-se íno último �Sá
bado, na Arweg, com

um "racha" de futebol
de salão e almoço. Fo

ram presenças de des

taques os atuais prefei
tos José Chaves (Garu
va], Ivo Konell (Iara
guã). Lourenço Schrei
ner tS. Bento)' � o ex

vereador de 'S. Bento,
Mário Nenevê,
.-. De Jamguá do Sul
estiveram presentes os

bacharéis Nivaldo José
Lehmkuhl', Rubens Priel"
demann, Devanír Danna,
José Luis de Oliveira,
Ernanl JOSé Voltollni e

lIário Bruch, além de ou

tros doze. colegas de
Joínvílle. Em s�tembror
a turma voltar' a se reu

nir na cidade de Join
viUe.
. -. ..A. grande pedida pl
quinta-feira. dia

-

30, é o

recital de piano e vío
lino, na SCAR, a partir
das 20 horas, com Ro
berto Hübner e Lucy
Mary de Souza Costa
Leão. Ingr-essos para
adultos NCz$ 1,00 € pa
ra crianças NCz$ 0,50.
.-. De, sorrisos d� ore

lha-a-oreüia estio os a

mig,os Ademir Iz.tdoro e

Rosane Morettt Izídoro,
,

'

com o nascíme nto do
João Henrique" dia 16,

..
em Jé,uaguá, pt asando 4k
e .200 gramas. É o prt

. meíro filhq (I.f J casal. Pa

.

rabêns e, feU<�idades.
A DI"'a. Lone Ramos,

IUíza-P_'residen te do Tri
bun;iI Region.al do Tra

ba':ho, convidando para
9, solenídade de instala-

ção da Junta de Concí
I

liação e Julgamento de

.Jaraguá do Sul, dia 21,
segunda-írura, às 16 ho-

I
ras.

. -. Desej íamos pronto,

restabelech nento ao Co-

mendador Helns Kohl
bach, . que c nnvalesce de-

uma .c1rurgia, o' que pro'.
VOCOll o adiamento do

jantar-dançante progra
mado para l,Cl de abril,
no Clube Atlético Bae

pendi.
· -. O Baependi, que e

lege nova diretoria dia
30, já prepara as

- festi
vidades de Espírito San

to, com a tradicional
marcha e busca das ma

jestades. O baile vai ser
animado pela Banda Ca'
valínho Branco, da loura
Blumeneu.
.�. No Cine Jaraguá,.
de 25 a 30 de março,
às 20h (domingo tam

bém às 15h), o divertido
filme "Uma Cilada para
Roger Rabbít", produção
de Steven Spielberg (do
ET) e EStúdios Disney.
Para quem quiser se di

vertir, taí a dica.
.-. O Núcleo dos Téc
nicos Agrícolas da Re

gi.ão Norte Catarínense.
com sede em Jaraguá e

presidido, por Alcíbaldo
Cermann, tem reuniao

marcada para 8 de a

bril, em Guaramirim, no

Colégio Lauro Zimmer
mann. Agradecemos o

convite.
.-. O Grupo Teatral da
Sociedade Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul,
vai apresentar nos uías
6, 1, 8, 13, 14 e 15 de

abril, a peça "Quem Ca

sa Quer Casa", Será na

própria SCAR. O Gru

po está f admitindo in

teressados em participar.
·

--

. Está definida para
outubro, a realízacão da

la. Sehnetzentest (Fes
ta do Tiro), em Jaragu.í
do Sul. Neste sentido
foi fundada a Associa

ção das Sociedades de

Tiro, no sábado, cujo
presidente é Gilrnar

Hornburg (Soe. Arnza

de) .

· -. A Bretzke. pará
marcar os seus 25 anos

de fundação, vai !)atc{\
cínar nos días 15, 1,!) 'e

11 da abril, em Jal'agll:í,
o Campeenato Sulbrasí-

SEt'\! 'O'RE
.

O MELHOR PRESENTE.

AGORA C 'OM MAIS'UMA OpçÃO pl VOc:E:
ÓCULOS DE SOL

.

SEIFERT :PRESENTES 'PARA RENOVAR
,Miu:echal 1 Floriano nl? 29 - Fone n - 1911

,
•
I,

r
,�h

RElÓGIOS

PRCo$ENTE!'

Ieíro Bretzke de Vôo
Livre. Promoção é da
ACET e do' Jaraguá
Clube de Vôo Livre.

Udo Wagner, Pre
sidente da Federação dos

\

Diretores Lojistas de
Sc, acompanhando de per
to a organização da 24a .

Convenção Estadual,
'marcada para dias 19 e
20 de maio, em Araren-

, guá.! Jeraguä vai 'mar

car presença em peso.
"
-. Quem estava no "es
taleíro", no Iínal-de-se
mana passado foi o pre
feito de Guaramirim, An
tonio Carlos Zimmer-
mann,

.

acometido de
.

complicações renais.
Zimmermann e equípe
conduzem (:0m mão fir
me os

'

destinos guaram.i
renses,
. -.O Diretório Acadê
mico da FERI lembra
qUe o 1,<? Baile do Ca
louro está marcado para
1.� de abril, na Socieda
de Estrella, em Nereu
Ramos, com música da
Banda Lyra da Aurora.
Espera-Se a presença des
dançarinos.

'

.�.. Agradou em cheio
a palestra do economts
ta e jornallsta Alberto
Tamer, na quarta-tetra
à noíte, no Baependt, pe
la forma simples c ob
jetiva como colocou os

fatos. A ACIJS já pre
para o próximo Encon
tro de Empresários.
·-.Nesta Páscoa, a co

luna deseja a todos os

q/ a lêem e dão força, as

bênçãos do Cristo Res
suscitado,

NOIVADO

Aconteceu no sábado.
o noivado de Márcia C.
Belderrain. paulista de
näsclrr.ento, filha de Fl
vro (W'nna: de SnU7a
Belderr ...

·

n, 'qui; ain ".)

festeja c. sua cl..ssifica.
;;&0 no concurso fia Cai'
xa Econômica Federal.
onde alcançou o 19 lu

gar local e 'o 5<? na re

giãO, COm p jovem Ru
dineí Junkes, filho de l

rineu (Maria Elvira: Jun
kes, funcionário do Ban
co do Brasil, agência lc
cal. 'Cheios de felicida
de, ambos fazem o cur

so de Direito da FURR,
3.<? ano e já fazem pla
nos para viver a dois .

"Correio do Povo';. apre
senta cumprimentos aos

jovens noivos e respec
tivos pais.
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�ociedades de tir_'lldam.associação. Schlet�elfest serA e.outubro
tura, Esporte e Turismo, até lá, deverá estar pron- 1.9 tesoureiro Conrado
Balduino Raulino e pelo ta a rodovia Jaraguá- Riegel Neto (Jaraguá).
deputado estadual Ade- Pomerode, qUe já recebe 2.'9 tesoureiro Alvino En-
mar Duwe, que irá em es primeiras camadas de gelmann (Guaramirim) .

maio para a Alemanha, asfalto.
'

Conselho Fiscal: Rubens
pera onde levará a do- Karsten (Schroeder). Ro-
cumentação das socíeda- NOVA ASSOCIAÇAO land Loppnow (Massa-
des, que estão sendo ca- A Associação das So- mnduba). Rodolfo Hane-
dastradas, para a obten- cíedades de Tiro do Va- mann [Corupã), Norber-
ção de recursos para a lé do Itapocu já tem to Barg [Jeraguä), Ot-
Sehnetzentest e às 'pró- a sua primeira diretoria. .wín Spredemann (Jara-
prías sociedades. Bxis- O presidente é Gilmar guá) e Helmuth Mund
tem boas perspectivas, Hornburg (Jaraguá], ví- (Schreedar}, A diretoria
para tanto. ce Bertholdo Frankowi- se reúne no dia 9, para
No .sãbado, também. ak (Corupä], 1.'9 secretä- .tratar dos estatutos e as

Um grupo de trinta e cinco turistas chegaram foi criada a Associação rio Arnoldo Schulz (Ja- sociedades tem novo en-

a Jaraguá do Sul, na terça-feira, vindos pelo proje- das SOciedades de Tiro Ieguá), 2.9 secretário Ivo contro para o dia 15 de
to turismo rodoíerroviário-marítímo, que passa por do Vale do Itapocu Tríbess (Massaranduba), abril, às 14 horas.
dez cidades nos Estados de São Paulo, Paraná e San- (Schuetzenvereine Geme-

M rt d d d
·

t Ita Catarina. O roteiro inicia em São Paulo, de onde inschaft), com o intuito O II a e e peixes raz revata
os turistas partem de ônibus .em direção a Curitiba, de organizar a Festa do

U tT ma grande quan idade' de peixes apareceuonde começa o trecho ferroviário em litorínas espe- .íro e, também, o pró- b' d :r'
,

°lan o no Rio "aragua, no domingo e segunda-Ieí-cialmente fretadas cem ar condicionado, toalette' e prio calendário de :;pro- ra, calculada entre duas e três toneladas, entre o tre-
música ambíente ,

moções das sociedades, h S M I' c o . eara- a wee, ocasionando centenas de denún-'

No roteiro estão cidades como Lapa, Rio Ne- para que não haja coin-
cias ao Conselho Munícípal de Defesa do Meío-Am-

gro, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá, cidêncía de datas, pre- biente e a FATMA. O engenheiro Luis Antônio Cor-Jaraguã do Sul, Guaramirim, Pomerode. Joinville, judicahdo Uma a outra. A

TMres, gerente regional da FA A esteve no local na
São Francisco do Sul, Paranaguá e Curitiba. A Pa- A definição de Schuet- d f t

'

seJ�un a- eira, para cons atar \l gravidade da' mortan-
radíso Turismo, de São Paulo, é que executa o pro- zenfest para outubro deu- dade de peixes.jeto. nascido da, iniciativa da Secretaria de Turismo se em função das diver-

F "t,oi recolhido ma erial (peixes) e também a-
de Jaraguá do Sul, no ano de 1983. As próximas ex- sas .festas típíoae ,que 0-

d
'

'Imostras e agua, para ane ise junto a Surehma, em
cursões saem de C,uritiba no dia 16 de abril, 21 de correm na região, como C' íb� urítí a, para detectar as causas, se por asfixia OU
maio, 18, de junho, 09 e 16 de julho, 20 de agosto e em Blumenau, Brusque, produtos químicos. O excesso de poluição e a mor-
1'7, de setembro. Nos terceiro e quarto dias, a passa- Itajaí, Guabiruba e ou- .

d
-

-

l' tanda é causou revolta na comunidade, que aguarda
gern é por Jaraguä do Sul. tras e também porque, o laudo técnico e as providências, contra os pratican-

Demanda reprilRi�a é de 2.151 telefanes em. Jaralua iiilao .tSilva (pn virá a Jaraluá
o Chefe do !?istrito ciais e 1.414 comerciers. 264 rssidenclais e 226 c?- O Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do

Norte da Telesc, Rude- A rece�ta da Telesc, e_:n mer�la�s, com demanda Sul, Guaramírím e da região, esteve reunido domín-
neí Andrade Nogueira, Jaragua do Sul (p?SlçaO reprimida de 87. �as�a- go, día 19, em sua sede na Rua Reinoldo Rau 299,
informou que existem de 10 de março) e de nmduba.' 21,6, termínaís, com 'd presença de OdUon Faccío, do Diretório Es-
instalados no Estado .. , NCz$ 168.100,00 e a de: 105 re�I�enCIalS e 111 tadual, para avalíaçã-, do crescimento do PT, parti-
211.809 teleíones, sendo manda reprimida esta comercIaIs. e 180 teleto- cípação do partido nas Prefeituras e Câmaras de
140.699 residenciais' e em 2.157 telefones. nes de demanda e, .'. Vereadores e para \:l formação do comitê da campa-
71,110 comerciais, .mas Em Barra Velha, dos �chroeder, 147 tel,efon�s nha de Lula 89. à presidência da República.
cuja' demanda reprimida 689 aparelhos, 54::" são lI�stalados, 96 r�s_IdencI- .o comitê englobará todos os munkípios do
(número de telefones) residenciais e 146 comer- alS e 51 com�rc�aIs., A Vale do Itapocu e está definido para 31 de março, o

chega a 378.248. Em ci'dis, com 444 telefones dem�nd�a repnmlda e de dia nacional do l�nçamento dos comitês de campa-
Jaraguá do Sul, pólo da de demanda reprimida. 9 telefon;s. )

.
nha Lula Presidente 89. Quando já em campanha,

microrregião do Vale do Corupá tem 288 telefo- laragua do Sul pOSSUI Luiz Inácio "Lula" da Silva visitará Santa Catarin'a"
Itapocu, estão instalados nes instalados (175 resi- 102 tele�on�s de serviç? estando programada vinda a Jaraguá do Sul, segun-
3.898, para um total de denciais e 113 comerci- e uso publIco, Barra Ve- do informações de Riol'dndo Peti:y" do pT, local.
no máximo 4.000 terrni- ais) e a demanda atinge lha 11, Corupá 12, Guara-

nais na centrai. dos a 40. Guaramirim pos- mirim 10, Massaranduba 4

qU"ais 2.484 são residen- sui 490 telefones, sendo e Schroeder 3 telefones.

Está oficialmente mar

cada para o mês de ou

tuvro, '

a realízação da
Ia. Schuetzeníest, que

midas típicas, bandas,
bailes, barracas com ar

tesanato, souvenírs da

festa, entre outros. A de

finição aconteceu no sá- ,

bado, no segundo en

contro das sociedades a

contecido no galpão de
festa da Matriz São Se
bastíão .

O encontro foi dirigi
do pelo assessor de Cul-

reunirá, durante uma

semana, �as sociedades
de tiro de Jaraguã do Sul,

Cdrupá, Schroeder, Gua
ramírím l.e jMassarandu-�
ba, no Agropecuário, on
de acontecerão uma sé-
rie da eventos, com co-

Volta o turismo rodoferroviário

Alergia Clinica'
Dr.Antonio'Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma - Bronquite - Rinite - Espirros - Coceiras rl0S olhos, nariz, OUVidos
e garganta - Tosse - Resfriadus constante; - Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações - coceiras - picadas de nsetas

feridas na boca,

Alergia a ai imentos - medicamentos· ao sol e ao frio,

Erupções divelsas,

Preraro de vacinas' T t:stcs Alérgicos,

RUd 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 22 5475
B,umell"t! :,l

Clínica Henri Ey
COMUNICADO

INFORMAMOS QUE JA SE ENCONTRA EM
PLENO FUN'CIONAMENTO o PRONTO SO
CORRO DE DISTúRBIOS NERVOSOS/EMOCIO.
NAIS, COM ATENDIMENTOS 24 HORAS POR
DIA, INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E
FERIADOS.
- Rua Presidente Epitácio pessoa, 74.6

(defronte Auto Escola Marquardt)
FONE: (0473) _72 1713

II

Dr. John K�eRnedy CamposMarinho
CJRFRGIÁO DENTISTA

Junt<;>, .âo� CQ[1.sultório do
Dr. �.: lz Schmitz

Rua Antonio··�kls Ferreira, 50
FÓlle 72·0939 - Jaraguã do Sul-SC
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Edital 16.528 de 13.03;89
Mirson Baumga,r,t�l· e Re

.níta Lewerenz
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor,' natural de Ja

raguá do Sul. domicilia
do e residente n� . Rua
Gustavo Gum'l, 382, neS

ta cidade, filho de Lau

ro Baumgartel e Elvira
Gruetzmacher Baumgar
tel
Ela, brasileira, solteira,

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje; 25

Sr. Adelmar Max Eg
gert {Peninha], Sra. IS\].

Yorck Manske, Sra.

Maria Pereir_a
Nunes, Sr. João Cláudio
Braga, Sr. Irineu Bor

nhausen, ,Sra. Norma

Müller da Silva, Sr. Jo

sé Miguel Campestrini,
Sr. Valério : Kazmierski,
Rosane S\1sse, Adriana
Cláudia des Santos-
Dia 26 de março
Sra. Paula Mey de

Souza (Rio de Janairo],
Sra. Eliane Teresinha
Dal-Ri, sr , Sebastião
Silva, Sra. Anita Muel

íer, Sr, Luís da Silva.
Dia 27 de março
Sra. Adelaide Kun

fehn, Sra. Cecília S·

Lunelli, Sr. Enio Küster,
Sra. Irene Janboski- Eli

sangela Fodi, José Anto
nío Brunner.
Dia 28 de março
Sr. ReiI1aldo Bogo, Sr.

Gilmar Zonta, Sr. José

Finta, Sr.' Rolf Porath,
Sr. Liberato Pomrhere

ning, Sr. Mário Voigt,
Sra. Maria Elizabete Pe

drotti, Sra. Ema Kanz

ler e Cíntia, filha Célio

(Ingrid Neitzel) Rengel.
Dia 29 de março
Sr. Donato Seidel (Co

rupá), Sra· Maria Sale

te D. Zanghelini, Sra.

Maria Luísa, esposa de

Dmval Vasel, Sr. Ev;al

do Meyer, SIld. Elisa
beth Horst Benetta, FIo

risval Fischer.
Dia 30 de Dlarço
sra. Nair VOigt, espo

sa do Sr. Ivan J. Voigt,
Sr. Ademir Fodi, Sr.

Júlio Gadotti,' Sr. Cé-
sar Dias, Sr. Marcos Jun

kes, Sra. Cecília Rowe

Lippinski, Janaina,' Ru

bini.
Dia 31 de março
Murn o MenegoÚi

Schünke - filho Márcio
CM ô :n: ii Q �r Menegotti
Schünke; Sr. Waldino
Meyer (CuritiMh ;', Bt ..
Walter Schütze ii (Carm
pá), Sra. Ursula Stellein
Brandenburg, Sr. Aluísio
Junkes, Valdíria Mm
tins.

costureira, natural. de

p' I d C I�araguá d� Sül, doriUci� rac alBas e asallellSbacia "'e ,Iestd-elÚee':na .. -Rua .. ··.. . ' , '-, .. . , .. ,., . . .,..... .,. ... .

Pedras ": Brancas, neste MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial
cidade" filha' de Afonso do Registro Civll do 19 DiStritQ da Comarca de Jar�-
Lewerenz � Gertrudes guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber
Lewerenz que compareceram em Cartório exibindo os documen-
Edital 16.529 de 13.03.89 tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
Amíltcn Felizardo e Suo casar, os seguintes:
elí Stipp Ela, brasileira, solteira,
Ele, brasileiro, solteiro, índustríéría. natural de
operárío, natural de ,Tai'

Jaraguã do Sul, domiciliÓ, neste Estado, domi-
ada e residente na Rua

ciliado e residente na Roberto Zíemann, 682,'
Rua Richard Píske, 403,

nesta cidade; filha de
nesta cidade, filho de

I A
Placido Felizardo e Mau- Vígando- Utpade e

ra Florencío gata Panz Utpadel
.

Ela, brasileira, solteira, Edital 16.531 de 14.03.89

operária, natural de Bar- Odilson Zlls� � Elvira
ra Santa Salete, Manoel Baumann
Riblds-Paraná, domicilia- Ele, brasileiro, solteiro,
da e residente na Rua operário, natural! de
Richard Piske, 403, nes- Schroeder, neste Estado,
ta cidade, filha de AI- domiciliado e residente
fredo Stipp e Ana Ma- em Estrada Santa Luzia,
ria dos Santos Stipp neste distrito, filho de

. Edital .1:6.530 de- 14.03.89 Albert Zilse e íWaltrud
Savio Malochi e Margit EIert Zilse,
Utpadel Ela, brasileira, solteira,
Ele, brasileiro, solteiro, do lar, natural de Ja-
comerciante. Inatural de raguá do Sul, domicilia-
Massaranduba, neste Es- da e residente:em Es-
tado, domiciliado e resl- trada Garibaldi, rieste
dente na rua Eugênio distrito, filha de Ervino
Nicolini. 269, nesta cí-

.

Baumann e Treníta Gaed-
dade. filho de Sixto Mai- ke Baumann
ochi e Joana Eleonora Edital 16.532 de 14.03.89
Mafochi Nivaldo Ko�sch � Carrín

Glatz
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja-

raguá do Sul, domicilia
'do e residente em Rio
Cêrro I, neste distrito,
filho de Willy Kopsch e

Loni Mathias Kopsch
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara-

Fidelis guá do Sul, domiciliada
.

e residente em Rio da
Luz II, neste distrito, fi
lha de Angela. Glatz
Edital 16.533 de 14.03.89
Orli Lourenço Kanzler e

Mau- Laureei Alves de OU·

NASCIMENTOS,

0.5 de Março
Allton. filho de Ade

mir (Maria) dos Santos
07 de Março
Eliete, filha de Anto

nio (Maria) Costa
09 de Março
Keity, filha de

(Natalia) Engel
11 de Março
DeÍse, filha de Vilmar

(Laurita) Kaiser
12 de Março
Pamela, filha de

,

ri (Rosalí) Herber
13 de Março
Anderson, filho de lri

neu (Laurita) Götzinger;
Cristiano, filho de Rei

naldo (Elziàl.) Oldenburg
14 de Março
André, filho' de Luiz

Carlos (Janice) Schol

lemberg; ,Danieie, . filha
de Antonio (Lindamir)
Arendartchut; Davi, fi

lho de Mario (Lo:rena),
Örzechowski; Ricardo,"
filho de Sebastião (Ma-.
ria) Gançalves
15 de'Março
Andréia, filh\i âe Ade-

.

mar (Cenira) Volkmaan;
Adolar, filho de Fidelis

(Walli) Röge
16 de Março
João, filho de Aderrlir '

�Rosane) Izidoro; Már'
cio Jr., filho de Marcio

(Maria)
.

Winter

veira
Ele, brasileiro, solteiro,
'auxiliar' de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul. domiciliado e resi
dente na Rua Lourenço
Kanzler, 370, nesta cida-
,de, filho de Arno . Kam;-
ler e Maria Leitholdt
Kanzler
Ela, brasileira, solteira,
do la,r, natural âe Join
ville, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Lourenço Kanzler,
370, nesta cidade, filhq:
de Neri Damásio de Oli
veira e Maria Alves de
Oliveira
Edital 16.534 de 14.03.89
\Vanfried .

Schroeder e

Lad Pangratz
Ele, brasileiro, soltêIro,
empresário, natural de

Jaraguá do Sul,· domici
l1ado 'e residente em Es-

trada Aurora, em Rio

Cêrro II, neste distrito,
filho de Benno Scbroe

Gielowder � Rovena

Schroeder
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
da e residente.em Bs-

.

trada Aurora, em Rio

Cêrro H, neste distrito,
filhà 'de Mario Marcos

Pangratz e Cecilia Vali

Pangratz
Edital 16.535 de 14.03.89

Cópia recebida do cartó
ri. de Major Vieira, nes-
te EstadQ
Amarildo Costa e Solan-

ge Luzia Ruthes
,

Ele, brasileiro, solteHo,

publicidaéle, natural. d,e
Jaraguá do Sul, domICI

Iiado e residente em Es

trada Itapocú Hanza.

rieste 'distrito, filho de

Herculano Costa e Ou

melita Costa
El�, brasileira, solteira,
operáriil, natural de Ma

Jor Vieira, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Nereu RamoS, 52,

nesta cidade, filha de

Marcelino Ruthes e Ve

rônica Vérka Ruthes
Edital 16.536 de 16.03.89
José Donízete Ribeiro da

Silva e Lueiana Fodi

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de U

rubici, neste Estado, do

mióliado e residente' em
J'firaguá-84, 3.561, neste

distrito, filho de Adelino
Ribeiro da Silva e Zo

raide Nunes da Silva
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
auá do Sul, domiciliada
�

,

e residente em Jqragua-
84, 3.56L neste distri -

to, filha de. Francisco
Fodi e Adelin.a Sheuer
Fodi

.

Edital 16.531 de 16.03.89
Nilson Pedro Kluch e

Rosane Nlenow

Ele, brasileiro, solteiro,
.

tecelão, natural de Pou

So Redondo, neste Esta
(lo, domiciliado e resi

dente na Rua Frida Pis

ke Krug€!r, nesta tida
ue, filhó de Alfonso
Kluch e Araci Kluch
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja

taguá do Sul, domici�ia"
aa e residente em '8,,

traâa Garibaldi, neste

ai'strito, filha oe Renato

Níenow e Launta Bor
chardt Níenow :

, Edital· 16.538 de 16.03.89
Teo

.

Gerhard 'Meyer e

CÍair -Krutzsch
.

Ele, brasileiro, divorcia
do, representante co

mercial, natural de Ja

raguä do Sul, domicilia
do e residente na Rua

Epitácio Pessoa, 85, n�s- ,

ta cidade, filho de Teo

Siegbert Meyer e Aurea
Harneck Meyer
Ela, brasileira, solteira,
estudante, natural de

Jaraguã do Sul, domícílí-
ada e residente na 'Rua
Horácio Rubini, 64::;,
nesta cidade, filha de Si
egfried Krutzsch e Gerda
Butzke Krutzsch
Edital 16.539 de 17.03.89
Gibnar Negherbon e Leo
níta 'Glatz
Ele, brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de Joín
vílle, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Francisco Hruschka.
em Jaraguá - Esquerdo,
neste distrito, filho tle
Delfino Negherben e

Mercedes Negherbon
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja
raguá do Sul, domícília
da e residente na Rua
Inácio Rubini, nesta .ci
dade, filha de Elfino
Glatz e Leonilda Lemke
Glatz
Edital 16.540 de 17.03.89
Fernando Paulo Voltoll
ní e Nadla Demathé
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua
Luis Satler, 1.615, nesta

ci<h'lde, filho de Alvino
Voltolini e O t t i I i a

Schwinsky Voltoliní
,

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na
tural de Jaraguá do Sul,
dOllliciHada e residente
na Rua Luís SaUer, 1.615,
nesta cidade, filha de
Oswaldo Demathé e Ju
dite Ferrezza Demathé
Edital 16.541 de 17.03.89
Luis Antonio Beckauser
e Claudete Gonçalves da
Luz
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de

Lages, neste' Estado, do
miciliado e residente nR

-Av. Getúlio Vargas, 667.
nesta cidade, filho ,ie

Lucas Becktiuser e Glo
ria Anna d,a Silva Bec
kauser
Ela, brasileira, solteira,
diarista, natural de Co

nlpá, rieste, Estado, do
miciliada e residente na

Rua Cárlos Meyer, 240,
nesta c}ímde. filha de

(Continua na Página 05)
, _',

, .... , ..
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pAGINA 05

ZinlllermanD,�,determila -".-obraso"."elR" diversas Irenies elR Guaramirißl
A Prefeitura de

ramirim .concedeu
Gua
um

reajuste salarial de 20

por cento aos servido-

'Insc�ições ao Fecao até I, dia 30
Es1i,ão l$;ibertas até 31

de março, na Coordena

doria de Ensino da Pre
feitura de Guaramirim e

na Academia de Música
Carneírínho. em Jara
do Sul, as inscrições
parao 19 Festival" da

Canção Guaramírense

(FECAG), marcado para
o dia 08 de abril, a par
tir das 20 horas, no Gi

násio de Esportes Rodol
fo Jahn. A promoção e

realização é do Rotareet
Club de Guaramirim e

Academia Carneirinho.

CONCLUSÄO Pág.' 04'
Reinaldo Gonçalves da
Luz e Maria de Lourdes
da Luz
Edital 16.542 de 20.03.8Q
Nivone Goedert e Carla
Dorina Reinerl
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de
Luís Alves, nesta Esta
do, domiciliado e resi
dente na Rti� José Theo
doro Ribeiro, 12.2, nesta
cidade, filho 'dd ATIlo
Goedert e Adair Graf
Goedert
Ela, brasileira, solteira,
escriturária, natural de
Luís Alves, neste Esta·
do, domiciliada e, resi
dente na Av. Marechal
Deodoro, nesta cidade,
filha de Valdemar Rei
nert e Elidia, Machado

,)

Reinert

Edital 16.543 de 20.03.89
Cópia recebida do cartö
.río de São Jo� neste
Estado
Odenlr Fernando Surdi
e Valdirene Maria Rogé-
rio

J

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural deste Bsbado, do
miciliado e, residente nes

ta cidade, filho de Val

domíro Surdi e, Maria
Nilza Surdi
Ela, brasileira, so�tei�a,
comerciária, natural' des
te Estado" domiçiliadat e
residente em São jösé,
neste Estado, ",fi�)la" .de
Valdir José' Rogériö

-

e
.. v-: -

Maria Terezinha Rogé-
rio' J

,

E para que ,chegue ao

conhecimento 'de ' lodos.
mandei passar' o preSente
'Edital, que se�� p-u!'!1�o
pela imprensa e em Car
tório,' onde s,erá a(lx.o
t:urünte 15 dias.

".

Interpretação será a

categoria única, nos gê
neros popular e sertane

jo, somente pera adultos.
A premiação, para ambas
as categoria, é: 19 lugar
uma viagem a Assucíón
(Paraguai), '29 lugar um

violão e -:,'9 lugar NCz$...
30,00. O Festival terá
a participação do Grupo
Musical Arco Iris e de
Daniel Lucena.'

res municipais, 'lncor
porados na'lfolh!6 de

pagamento de março e

antecipou para o dia 17
o pagamento, devido as

festividades
.
de Páscoa.

Neste ano, os servido-
res Ja obtiveram ma-

jOI'ação salarial de
66,38%, em três reajus
tes consecutivos, segun
do 0 secretário de ,Fi
nanças e vice-prefeito
Francisco Schork.

A municipalidade gua-
ramírenss vem execu-

tando diversas obras,
como limpeza dos canais

de irrigação no Poço
Grande, Vil'd Eccel e

Caíxa D'Agua. A Estra
da Ilha da Figueira .

re

cebeu patrolamento e

revestimento em toda
a sua extensão e a Es
cola Est'ddual Iaro Hanscn
foi contemplada com

70 carradas de barro,
para a ampliação do seu

VCRE RECEBE
MERENDA ESCOLAR

A 19a. UCRE recebeu
esta ' semana, 13.630

quilos de merenda es

colar. A Secretaria da

�dutação, para {solucio
nar o problema da fal
ta de alimentação esco

lar, adquiriu à Cidasc
825 toneladas de gêneros
alimentícios bésícos, ca

bendo à região escolar
de Jaraguá do Sul 6.480
Kg de arroz, 1.170 Kg de
feijão, 1.040 Kg de ma

carrão, 2.080 Kg de açu
car, 520 Kg de farinha
de trigo e 2.340 latas de
ölec de seja.
A entrega inicia-se a

partir de meados da pró
xima semana para as

escolas dos cinco muni
cípios, segundo o plano
de distríbuicão. E a

segunda remessa feita
este ano, se não na quan
tidade desejada, pelo
menos assegura o supri
mento das necessidades
básicas.

PHF fiscaliza· 'auto-se'lo: ia BR-2H.
.

A Policie Rodovíäría Federal começou a multar
os veículos que trafegam por rodovias federaís sem

portar o selo do pedágío, medida obrigatória desde
o dia 5 de março. Além da multa, o motorista será
obrigado à adquirir o selo n� próprio posto da
Polícia ROdoviária. - Os veículos fabricados a partir'
de 1982 vão pagar NCz$ 6,17. pelo adesivo que
deve ser colado no pára-brisa. Os .automóveís com

mais de sete anos de uso pagam 'NCz$ 2,04.
Segundo o engenheíro do ,169 Distrito Rodoviário

Federal, que ,abrange .

cerca de 200' quilômetros
de rodovias na região de Joinville, Adilson André
Cardoso, ainda existe muita confusão entre' os

motoristas, para saber quais os trechos-ou o auto
selo é obrigatório. Ele explica que o 169 DRF com

preende a BR-1Ot entre Garuva e Navegantes e a

BR-280, entre S,ão Francisco e Corupã. passando por
Araquari, Guaramirim e �araguá ao Sul.
o prazo de validade do auto-selo vence sempre

após o terceiro dia de
.

cada mês. Os postos da Po
lícia Rodoviária Federal de Pírebeíreba. Barra Ve
lha e Guaramirim receberam auto-selos para co-

,

mercialização.

ravanello reivindica a instalaçãl de "orelhões"
,

o vereador Alido Pa

vanello, teve' aprovada
na Câmara, . índicação
reivindicando a Telesc
a instalação de seis

teleíones públicos, mo-
.

delo "orelhão", nos

seguintes locais: ' Bar
Artur Santos, Bar Albi
no Wehrmeister e Bar
Orides "Ouelín ,(Santa
Luzia), Casa Comercial
Hilberto Manske (São
João), Supermercado
costa (João Pessoa) e

Loteamento Itajara (Vi
eiras). O vereador Luiz
Zonta, solicitou do Exe
cutivo Municipal pro-

Dt Alfredo

vidências para o patro
lamente e macadamiza
ção da Tifa Bruch, em

Rio Cerro II e, ainda, a

implantação do sistema
'de. iluminação pública
na rua S09-Alvino Car
los Krüger.

IOSé Ramos de Carva
lho pediu ofício à Rede
'Ferroviária Federal, para
que a cancela na Mare
chal Deodoro volte a

funcionar e que haja
uma melhor sinalização,
''pJ que não ocorra maís a

"�Cidente, - .' como o de sá�
bado. que destruiu to-

Guenther Ora. Scbeila M. N. Henriques Anjo
DOllbLOGIA CUNICA

:�,.
.J'

"crônicas (dores
do "Cancer", �"" ','t, enxaquecas ••. l.
acupuntura al)l�.tla a: 'dor.

o
'

talmente um

da Koerich,
caminhão
felizmen-

tCIRLJRGIÃO�DENnSTA)

Clínica Geral
" :

•• 'j>,' :
�

•

Ateri"i�"o com',hora marcada
, ';,0,.1· �

..,' .�"> "

" �
.

Marechal DeodQro 333 (Fone 72-0846)
Jàraguá do Sul

Rua CeI. Procópio Gomes 285 - Fone 12 - 2500
Jaraguá do Sul Santa Catarina

te sem vítimas. O ve

reador apelou medidas
urgentes à, Rede, uma

vez que se trata da úni
Ca passagem de nível
(Marechal Deodoro) de
sua responsabihdade,
Almiro Farias Filho,

pediu um parque infantil
a Escola General Osório,
de Ríbeírão Grande' do
Norte. E Ramos apre-
.sentou projeto denomi-
nando \l Rua 601. de
Manoel Francisco da
Costa (Manduca).

pátio.
Nas proximidades dá

Estação da Rede Per
rovíãria, vem sendo exe
cutados serviços de ä�

jardinamento, "constan
do do projeto, também,
a construção de tun

play-ground. ,O Lotea
mento Zastrow, de

, acordo Com o prefeito
Antonio Carlos Zimmer
mann, recebeu. melhora
mentos" da mesma for
ma o Loteamento Boa
Vista, no centro da

, cidade.

MORRE
WALDYR RIBEIRO

A Imprensa e o mer

cado publicitário estão
de luto. Faleceu no dia
16, aos 60 anos de idade,
em Joínvtlle, o jornalista
e publicitário Waldy
Ribeiro, que respondia
pela gerência do Depar
tamento de Comunica
ção do Grupo Weg. Foi,
o primeiro profissional
de propaganda do Esta

do, atuando no setor

desde 1960. O seu se

pultamento aconteceu
no final da sexte-feire.
dia 17, no Cemitério
Municipal de Jaraguá
do Sul. Deixou a esposa
Doracy e três filhos.
Era natural de Floria

nópolis e viveu grande
parte da existência em

Joínvílla e há seis anos

liderava uma equlps de
doze profissionais do

departamento de comui
nicacão da Weg. Ainda
há pouco, por sua inicia

tiva, reuniu os profissi
onais de imprensa na

Arweg, para iniciar mo

vimento de valorização
das coisas de Jaraguá
do Sul e, principalmente,
congraçar a classe, da

qual era parte integran
te.

A sua morte foi mui
to sentida e comentada.
Centenas de amigos fo

ram lhe dar o adeus
derradeiro. Foi uma per
da muito sentida. (FJ.B)

''>.
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Sábado passado, na hera O ramal Mafra ---, São Os fabulosos lucros que
do rush das 12 horas a Francisco d� antiga São deixariam de Ser reco

composição férrea,puxa- Paulo-Rio Grande era, Ihidos pelo turismo ro

da pela' locomotiva díe- fator de progresso do do-ferroviário. .Como i

sel n.<} 4368-3 L prece- lugar,� teve papel n�le" déia o plano é perfeito
dente de São Francisco vante no desenvelvimen- para a indústria 'sem chä
do Sul colheu na passa- to desta região. Os tem- miné, mas em termos

gem de nível da' Rua 2 pos mudaram e a substi-' práticos de resultado a

(Mal. Deodoro da Fon"! tuição do transporte Ier inda não saiu nenhuma

seca) o caminhão placa roviério por 'transporte publicação, ressaltando
AF 9586, de Floríanópo- -rodovíárío, o poderoso Os resultados positivos.
lís, pertencente à empre- trem caiu em decadên- Claro' está que um país
sa Koerícâ danífícandc da � ponto tat que 3. continental teria ímen
a locomotiva e quase guarita aí na travessa da sas vantagens na manu

destruindo o veículo que Marechal está em com- tenção' de um eficiente
foi arrastado POF cerca pleto estado de abando- sistema ferroviário de
de 20'metros, prensarr no. corn algumas taboas transporte, assim como

do-o ent,re a composição pregadas para não cair () marítimo e lacustre,
e a pracinha ali exis- de vez. A estação de muito maís em conta que
tente, que ficou arrasa-, N.§reu Ramos, no muni- o rodoviário.
da. Felizmente não heu- cípio SÓ não caiu antes E enquanto tivermos' os

, ve vítimas fatais e o mO- porque foi demolida e os planejadores de gabine
torísta salvou-se por um passageiros ficam ao re- te muito pouca coisa �

milagre. O sucedido in-
'

lento para pegar esse contecerá -nos próximos
terrompeu naquele tre- tipo de condução. Cer- anos.

cho, provocando um en",: tamente não existem re- Assim mesmo entende
garrafamento que fOi SQ- cursos para reconstruir mos como válida a re

lucicnade com o deSVIO o necessário para aten- cente manífestação da
das viaturas pela rua 62 der ao .transports que ACIJS que procura mino-

,
--- Exp. GUmercindo d\:! mais amiudamente se rar o problema local;
Silva. faz, em demanda do Por- juntando forças cOm a

A quem cabe a culpa to de São Francisco, no admínístração. municipal
pelo acidente está afeto atendimento do plano que e as representações es

aos técnicos que alí como' prevê os corredores ex- taduaís e federais, no

pareceram para
.

aqu�le portação. /
sentido d� viabilizar a

fim.
' "

Certa vez este semanário retirada da linha da éS

Do amentável aconteci- criticou o fech.amento'
.

trada' Ge ,ferrb do cen

mento sobrou Um aviso" de vanas ruas da cida- tro da cidade €i' transfor-
.

pare ,o que pOssa 'acoh:", de pelo estacionam�nto m,anijo o seu l�ito, quen::.
tecer nb futuro, qUçm- Ge longa composiçãO, em

'

sabe. numa via expressa
do o 'já congestÍoD.qqO virtude de assuntos tra- 'ijue atravesse a cidade
trânsito dobrar os veíc:u-'

"

tados entre o maquinis- no sentido leste-oeste'.
los que diariamente clr- ta e o chete da esta- .Mais uma r�zão para se
culam pelas vias públi- ção. Uma digna senhora ":rgtpmar o assunto, tendo.
cas, ao reqor 'e por ,so- d\:! cidade nos chamou' por suporte um aciden'
bre os trilhos ri�a;: Ge nazista pelas coloca- ��' '§ue evid��cia na prá.
RFFSA . '��; i;''':,h' ções fetias e len:.bri'iv:l tica o que ate agora es-

'''''J)Ã t�oria •

..----..----..--- ..--------------..----_.....----�..--_.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUA
00. SUL

'

.

'RESOLUÇÄO N(} 03/89

"Acrescenta dísposíção do Art. 81 da Re

solução n? 04/76 de' 22.11.76 (Regímento Inter
no).

ADBMAR BRÁZ WINTER, ,Presidente da

Câmara MunicipéÜ de Vereadores de
Jaragué do Sul, Estado de Santa Catarina, no

uso e exercício de suas atribuições legais,
faz' saber que o Plenário aprovou ,� ele, promulga'
a seguinte:

'

RESOLUÇÄO
Art. i 9 ... Fica acrescido ao artigo 81 da

Resolução n? 04/76 de 22.11.76 (RegilIlento
Interno), o seguinte:

Art. 81

§ 19 •••

§ 2g
§ 3� .. ' Caberá a Presidência

determínar �ntecipadamente o ealendério das'
Reuniões ordinárias de cada mês.

Art. 2g - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis

posições em. contrário.

Sala das Sessões, 07 de março de 1989.

ADEMAR BRAz WINTER,
PRESIDENTE

ESTADO DE, SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE' JARAGUA
DO SUL

..
'

RESOLUÇÄO �, 01/89

"Altera a Redação do artigo 89 da Resolu

ção 04/76 de 22.11.76 I(Regimento Intemo),
'com. as modificações íntroduzídas pelas Reso
luções 01181 de 23.0,3.81 - Resolução 01/8:)' de
í6.02.83 e 01/88 de 22.02.88"·
ADEMAR -BRAz' ,WINTER, Presidente da

Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer

cicio d,e. suas atribuições legais, faz saber que
o Plenário aprovou e �le promulga a seguinte:

RESOLUÇÄO'
"

Art. 1 9 - O artigo 89 da Resolução 04/76 de
22.11.76 (Regimento Interno) alterado pelas
Reselucões 01/8l de 23.03.81, Resolução 01/83
de 16.02.83 e 01/88 de 22.02.88, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 89 - A hora do início da reunião, ou

seja, às 19;15 (dezenove e quinze) horas. os

membros dá Mesa e Os Vereadores ocuparão os

respectivos lugares".
Art. 2g - Esta Resolução entrará em vigor

na data de sua publicação. revogadas as dis-

posições em contrário.
.

Sala das Sessões, 07 de março de 1989.

ADEMAR BRÃZ WINTER
PRESIDENTE

BRllJßPAN Eletrônica
Consertos de aparelhos d� SOM e' TV

Autorizada da CCE

Orçamento Grátis,

Rua Ceí. Ptj:k:�":'Gomes, 280 (ao lado do
Correio 6e'i'E>'J;V(j))

Jaraguá do Sul SC

IBGE levaHta
I
dadas do .Boiei,il Dara I CelSI 91

Durante o mês de feve

reiro" toram expedidas
vinte é' quatro licenças
para construção,

,

num

total de 6.321,08m2, sen-
do 1.829,75 para resi-

.

dêncías, 4.358,91 pará
indústrias e 132,42 para
outras construções., Em

contrapartida expediu-se
36 alvarás de habite-sé
(construções concluídas)
para um; total de

3.123,04m2, dos quais
:)'.005,25m2 somente pára
construções residenciais.
E até o final de feverei
ro, a Secretaria de Pla-

"

nejameräo, entre des
membramentos e Iotea-

"rnentos, expediu 24 au

torizações, liberançio 135
lotes e 1 novas ruas à
comunidade.
De outra parte, a: Fun

dação IBGE já, entrou em

I, aci�eote da Marechal: UI aviso I'

\
.

contacto com a,SEPIAN,
coletàndo mapas e legis
lação para os trabalhos
do Censo/só. O IBGE
seguirá a divisão terrí
tOFi\11 em bairros, subdi
vidindo-os em setores.

Após a conclusão do Cen
so, de acordo com o se

cretário 'Osmar Günther,
a, assocíeçäo �ntr� os ha"

bítantes/baírroã (resul
tante do 'levantamento
do IBGE) -e áreas/bairros
(já levantadas pela SE

PLA�) será de extrema

importância.. para o. es

tabelecimento de metas
de planejamento, pro
vendo situações dafícité
tias que venham a ser

detectadas.

Baoaoicultores protestam 12·/.: ICMS
A Associação dos Bananícultcres de Corupá

está protestando centra a tendência de taxação da
banana, de 12% de ICMS, vendida "in natura", con

tra os 5% cobrados atualmente, que já desestímula
a produção, Neste sentido, a Câmara de Vereadores
de "Corupá encaminhou correspondência ao secretê-
"río ,�da Fazenda, Paulo Afonso Vieira, onde explíca .

que a �ituaç,.ão dos produtores, já difícil hoje, ficará
pior com a maior taxação do produto. A entidade
está buscando apoio de outros municípios produto
res, para que se mobilizem, evitando o colapso da
atividade.
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GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Pelo presente, vimos convocar o Conselho De

liberativo do Gremío Esportivo Juventus. para ,

participar da assembléia geral ordinária, a rea-

, Íizar-se no dia 1<? de abril de 1989, \1S 16,30 em

primeira convocação e as 17 horas, com qual
quer

-

número de conselheíros presentes.
Local: Sede social - Rua João Carlos Stein s/n<?,
para deliberarem sobre a seguinte ordem. do
día:

1) Aprovação das contas do exercício findo:

2) Eleição da nova diretoria;
3) Eleição do novo Conselho Deliberativo;
4) Assuntos gerais, de interesse do clube.

Jaraguá do Sul, 17 de abril de 1989.
ElizaldQ Leutprecht - Presidente do
Conselho Delíberatívo em Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE JARACUA
DO SUL

RESOLUÇÃO � 02/89
"Modífica disposíção do artigo 148 da Re

solução 04/76 de 22.11.76 (Regimento Interao)".
ADEMAR BRAz WINTER, Presidente da

C â m a r a Municipal de Vereadores de
Jeraguá do SÍlI, Estado

.

de Santa Caterlna.. RO '

uso e exercício de suas atribuições legais,
faz saber qUe o plenário sproveu e ele promulga
öl seguinte:

-

RESOLUÇÄO
Art. 19 - O artigo 148 da Resolução 04/76

de 22.11.76 (Regimento Interno) passa -a vigo
rar com a seguinte Redação:

"Art. 148 - Lida em súmula na hora do ex

pediente, será indicação Incluída na ordem' do
Dia d\:!. reunião seguinte, para discussão e vo

tação em turno único".

§ I<? - A critério exclusivo da Presidência
poderá ser a Indicação remitida a I Comissão de

Legislação e Justiça para parecer no prazo de
48 (Quarenta e oito) horas qua-a restituirá para
a devida tramitação.

Ait,' 2<? - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, , revogadas as dis

posições em contrário.
Sala das Sessões, 07 de março de 1989.

ADEMAR BRAz WINTER
PRESID.ENTE

Enclltre de Gaúchos Calarinenses

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmídt, 279 - Fone 72·0448

Agora cominova

:.ac�te®u no :domingo Com chimarrão � um tra- Buscando nova vívên-
passado o 19 Encontro go. cía
de Gaúchos Catarinen- "Tempo xucro, cabortei- Se 'adapta a outra que-
ses, numa das churras- ro" ,;;_ � rência
queira existentes no Já disse o velho poeta E se achega a outro re-
ato do Parque Malwee, E a relação é díreta banho.

o nesta 'cidade Liderado Com a indiada aqui pre- Que C) elo que hoje cri-
'

por Raul Hexsel, da Ar- sente' 'amos
tama, lá compareceram HOje em Santa Catarí- Seja de fato e de direi-
mais de uma centena de na to

gaúchos radicados em T�lvez cumprindo uma 'Forjado em muito respeí-
Jaraguã e, adjacências, sina to
encontro comemorado Distante de sua gente. Por f;todos desta famr·
COm suculento churras- Nesta terra hospítaleí- lia
co à moda gaúcha que ra Que amízade seja: dada
teve .coIDe�o às 9 horas Trabalho é o que mais Juntos na mesma estra-
e foi até as derradeiras tem da
horas da tarde, E o guasca que aqui Percorramos nossa tri ..
Serviu também para im· vem lha.
portantes resoluções tais Não sabe quando vol· Selemos pois nossa uni-
como a escolha do nome tar ão
da entidade que deverá Trabalhando o dia Intel- Com churrasco e canha
abrigar gaúchos e cata- ro boa

,

rinenses. (Soe., Tradícíona- Procura ganhar dínheí- Pois com solou com ge·
lísta : de Gaúchos e Cata- ro ada
-rínenses], a Comissão en· Para a vida melhorar. Aquí dentro é festa vi-

I
carregada da elaboração Galpão por aqui é ran- va
dos estatutos. 'sob apre· cho COm payada e com gai-
sídêncía de Hexsel, a Ii- E serve pra cortar tra- 'teíro
xação do dia 16.04.1989 to Com milonga e víoleí-
para a realização do 2.9 E diferente de fato ro
Encontro, nO Beira-Rio O costume deste povo Nossa música nativa.
Clube de Campo e a re- E o guasoa estranha uns Que Deus velho nos pro·
alização de um aníma- tempo teja
do baile social, com l�an- ' Depois se afirma nos ten- Com sua sabedoria
ças típicas e recitativos. to Acolhei-nos Virgem Ma-
O "maís antigo", tez-se E aprende tudo de no- ' ria.
representar pelo diretor vo, Primeira prenda do A.
e esposa e testemunhou Que a amizade aquí cri- Iêm
Os atos de fundação. ada Nos dai amizade e luz
Além do hino doS �e.u- Seja um marco pro tu- Paz em nome de Jesus
chos catarinenses, mani- turo Para todos que aqui
festações diversas, ao Pois às vezes é muito vêm,
Som de músicas ríocran- duto
dense, houve várias poe- Viver do pago afasta
sias, entre elas a de lD.al·· do
miro 'L. Borba, que de- Da saudade dos paren
clamou ,os DESGARRA- fes
DOS DO PAGO, multo E o guasca mats duro
aplaudido e que damos senta
.abaíxo: A vida de desgarrado.
Boa noite meus compa- Mas o tempo vai passen-
nheiros do
Desta reunião nativa E a coisa se ajeita
Que unídos em harmo- E o guasco que respei-
nia ta
Brindam com muita ale- 'V'ai vivendo sem aca-

grta n�

IMPOSTO DE
PJ

RENDA

João Pessoa Garcia se

rá o instrutor do curso

"Atualização em impos
to de renda pessoa ju
rdíca'', nos dies 0:) e 04
do abril, no n1.l;litórlc1
da ACHS nOs horários
lias 8íí2horas e das
i 4/18 horas. Inscrições
até 30 de março, ao cus

.to de NCz$ 50,00 nara

associados e
-

NCz$ so.oo
para não associados .

_._--- - -- ----------

embalagem

o bom ,transporte
JARAGuA DO SUL
Rua CeI. Procópio G.
Fone: 72-O6�8

Oliveira, 1626
,

I I fi
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HelenaSantaTubos (Ferdinand_ PJske)
com o triste e' desalen
tador quadro sucessório
que se desenha no horí

zonte- Vejamos: Ulys
ses Guimarães e Mário

Vovas e embora não es

tando no páreo, Fernan

do Henrique Cardoso,
são os mentores da pO
lítica econômica dessa
chamada Nova Repúbli
ca. O que o povo brasi
leiro pode esperar de
homens como eles, sem

já mencionar que Ulys
ses entrou pelos setenta

anos, já teve crises de'
senilidade, sendo, por
tanto, um risco' pô-lo na

cadeira de Presidente'
do Brasil. Leonel Bri

zola. convém lembrar, é
o incendiário de 1964,
quando tentou entregar
o Brasil às mãos do co

munismo internacional,
acabando sua pregação
incendiária, ao lado . de
seu cunhado João Gou
lart, desaguando na Re

volução de 31 de mar
ÇO .' O Lula, prega um

governo dos trabalhado
res, isto é, montar' uma
equipe reacionária e ra

dícal, para impor à ati
vidade produtora deste
País um status que in
víabilizaría a Nação , O
seu objetivo seria" Ia
vorecer a classe traba
lhadora, apenas, esque
cido que as duas' clas
ses ou trabalham juntas
- conjugação de esfor
ços entre capital e tra
balho - OU o Brasil a

funda de vez. Janío
Ouadros, pelo amor de
Deus. Basta relembrar
sua patética renúncia em

1961, dando o ponta pé
inicial no processo de
generatívo que trouxe o

Brasil aos días difíceis
de hoje. Como se vê,
'a não ser que as coisas
mudem, que os políticos
acordem para a necessi
dade de novas lideran
ças, os jovens chegarão
à boca da urna, sem sa

berem o que fazer com

seu valioso voto.

difícil, complexa e e-

xaustiva, e, logo, pela.
somatória d9s problemas
envolvidos; o melhor ca

minho é sempre o diá
logo com Os munícipes.

.

Desde
.

-quê· começa
mos a colaborar com jor
nais da regiã;o I- espe
cialmente liA Notícia",
de Joinville, do qual
fomos Correspondente
durante quasa dez anos

consecutivo.s, tivemos a

preocupação constante

de insistir na necessida
de do diálogo entre as

autoridades constituídas
e diferentes segmentos
da sociedade jaragua
ense, como forma de me

lhor equacíonar os pro
blemas citadinos e sair
em

. busca de soluções,
porque sntendemos que
quando a sociedaãe to

da pede, ou exige, algo
do governo, esse difi
cilmente responderá de-'
magogica e d��mbara
çadamente que não pode
atender. A falta de en
trosamento :e.ntre a

'

so

ciedade, a classe políti
ca e a adminístração mu

nicipal conduziu ao a

traso em que se encon

tra hoje Jaraguä ao Sul,
em termos de obras pú
blicas fundamentals para
seu 'melhor desen:volvi-.
mento , Por outro 'lado, o

diálogo franco, objeti
vo, teria evitado um sem

número de asneiras pra
tícadas n� cidade, por
decisão "intra· muros"
sem consulta à comuní
dade, em alto estilo mã

poleónico: "O Estado sou

Em" •

Tubos de PCV [eletrodutes], Tubos de Concreto,
Tubos de Pelíetíleno (mangueira preta).

Fábrícae Rua Joi,nviUe, 1016 _ Fone 12-1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F()'Ue 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Obras importantes,
como a novs rodoviária,
o Centro de Exposições,
o problema habitacional,
a construção do novo

Paço Municipal e Ou

tros, caminhem para so

luções racionais, por
que os caminhos foram
escolhidos pela socíeda
de toda, que- não dimi
nui em coisa alguma o

mérito da admínístração
municipal e nem do par-

.

tido político que lhe dá
sustentação política, no

legísíattvo;

fi/F ...
. HO •

VIAÇAO CANARINHO LIDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC lob nC? 0015

Escritas fiscal. e contábeis

ImpOlto de Renda

Registro de Micro-Empresa

Como as coisas es

tão' sendo feitas, ganha a

Comunidade, o que é,
afinal de contas, O obje
tivo. maior de qualquer
admínístração, seja pri
vada Ou pública.

Confira a eficiência' de nesses serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 -. Fone: 72-0695

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

C'
.
--....,._.--.\---

A imprensa brasilei
ra vem dando destaque
ao alistamento dos j 0-
vens maiores de dezes

seis anos, como eleito
res, já podendo intervir
nas eleições' presidenci
ais de novembro próxi
mo.

Urgências _ consultas _ ortopedia in�a�.
til e adulto. Membro titular da S9c. Brasileis

ra de Ortopedia e Traumatologia.

, Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

E D I TAL'
Ora, muito bem. Sa

be-se do entusiasmo de

nossos jovens, da' cuca

fria da maioria deles e,

logo, d\1 contribuição no

tável que eles podem
dar ao processo eleito
ral no. Brasil.

AUREA MUI.LER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
É, poís confortador po

der-se registrar aqui que
a administração do se

nhor Ivo KOnell deu u

ma guinada de cento e

oitenta graus nessa ques
tão básica. A busca do

diálogo com a Associa
ção Comercial e outros

segmentos da sociedade,
mostra que' nosso jovem.
Prefeito quer acertar, e

. parte do salutar princí
pio de que duas .cabeças
pensam melhor que urna
SÓ e que admínístrar um.

importante Município
como o nosso, é tarefa.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório. pare protesto os

títulos centra:

Mas há um proble
ma, por sinal de crucial

importância: em quem
os jovens vão votar? O
ficialmente não se tem
·candidato algum, até es

ta, altura do campeonato,
porém, pelas dicas que
se lê nos jornais e se vê
na televisão, nós, o's mais
velhos,' somos tomados
.da maior perplexidade

ALCIR ANTONIO MAFFEZZOLLI ---: Rua Cri

ciuma, 73 - NESTA - ELETROSUL CASA
ELE.,TRICA - Rua João Planinscheck. 333, ,__..

NESTA - LEONIDES BRUNO BOGO - Rua
Antonio T.· Santos Jr-, 73 - NESTA - LORI-
VAL GUMZ - Rua Felipe Schmidt, 181
CORUPÃ. -

E, como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por. íntermédío do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 18, no prazo da Lei, a firn
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

-+--e_·-.--e__
.

.

- ==

Confecções Sueli Lida
ARTIGOS FABRICAÇÃODE PROPRIA,

IH/Jaraguá do Sul, 22 de março de 1989.

AUREA ,MÜ�QRUBBA JTabeliã e Oficial de
Protesto de Títul�s:

""i>�, A PREÇOS DE' CUSTO.

�öStos: de Vendas Da Marechal Deodoro, 1.085 e na

lha Remoldo Rau, 530 _;, Jaraguá do Sul - Sc

'------------�.--�------------------�.��--�
------�_._---
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,��Llr das . .flores" deve ,Iicar pronto até dezembro'

.

; .' Á :: Àssóciação 'As,sis·
tendal

-

para
'

Idosos
"Lar das Rares" � rece

beu da Marisol S· A.,
uma doação de NCz$ ...

1.850,00, para as obras

de conclusão do cen-

tro vivencial, que e

umco, no gênero, a

nível de Brasil O pre
sidente Moacyr Sens
informou que a Casa da
Amizade, integrada pe
las esposas dos rotaria
nos, doou dois fogões
mdustriaís para a cozi
nha, e' que' contínua a

campanha. para o au

mento do quadro social,
que é pouco.

Hoje, oitenta por
cento da obras está
concluída e espera-se
que até dezembro este.
ja pronta.' Já existem

Teatro d·a SeAR
o anteprojeto do

teatro da SCAR foi apre
sentado; esta semana, na

Associação Comercial,
por Márcio Marcatto,
Aristides ' Panstein e

Gilmar Moretti, integren
tes da comissão de pro
jetos, que já visitaram
outros teatros no Estado
para a busca de subsídios.
Está-se, agora, auscul
tando a comunidade so

i, re o que se pretende re

alizar efetivamnte, para
o ínícío dos projetos de
finitivos. A obra será er-

guida na rua Jorge
Czemíewícz, Com área
de 3.500m2, três' písos e

capacidade para 6'50 es

pectadores, além de an

fiteatro, área para expo
sição e outros espaços
culturais.
A previsão é dar início

à obra no mê� de julho.
O custo, a preços atuais,
está orçado em' NCz�
3 milhões.

'

cerca de 25 idosos caren
tes aguardando opor
tunidade de habitar no

centro vivencial, segun
do Moacyr Sens.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras -; acidentes de tránsífe'
inventários . cobranças e advocacia em geral.

.Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711.

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio de veículos usados

Peças para veículos
Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguá do Sul - SC -

=====

Chaveiro São Pedro
Chaves em dois minutos, de qualquer tipo
'Abertura de portas, cofres e automóveis.

Conserto de fechaduras, venda de cadeados,
tampas de combustível, olho-mágico, fechadu
ras .e igniçäo de automóveis.
Atendimento a domicílio a qualquer hora.

Av. Mal. Deodoro 325 (Fone 12-2467) e rua

José Bmmendoerfer 862.

Em breve

Jaraguä do Sul
contará com uma neva e moderna loja de
móveis e decorações, móveis modernos e

coloniais.
Finas decorações.

Esperamos sua visita

KILUXO

Móveis e Oec.oraçõ·es Etda.
Rua João Picolli, 57, ao lado da

Drogaria e Farmácia Catarinense,

é

S,eguro,s
Rue. Barão do Rio Brancc/fõê

Para nós, seg,uro não é, só g,arantia le riscos

Segu!ro
Preslação, de Serviços

Consulte - nos

A'. G 8;r c i a
Fone .72-1788 -:-- Jaragu:ã do Sul.

II
II

II

II

"

II
"

II
li

"

"

tt

Defenda o seu patrimônio contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens!

Exlinbrás
ComérCio e recarga de extintores em geral

" Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/SC.

"

II José Alberto Barbosa

"

- DEFESAS CtVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL �

II

II
li

Rua JÓ,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

� '..<
....

1a.mt11--
Chal·é

!MOBILIARIA E
REPRESENTAÇOES LTDA.

I

Rua Reinoldo Ráu 61 - Fones 72-1390 e 72-1500
IMÓVEIS A VENDA

I
.

Apto. Central . Ed. Caetano Chíodini, 90m2,
valer NCz$ 18.50Q,00. Apto. Central - Bd.,Hon
duras, 80m2, valer NCz$ 17.500,00. Excelente
cobertura Bd· Jaraguâ, cl 392m2, valor NCz$
58.000,00. Casa cl 160m2, terreno 900m2, rua

Fco. Hruschka-Jguá Esquerdo, valor NCz$ .,.

12.000,00. Casa em alvenaria, 150m2, terreno
400m2, px. Igreja S. Judas, entrada mais íínanc.
CEp, Mansão no centro c/650m2, 4 suítes, me
lhor vista da cidade. Preço a consultar. Terreno
central, rua dos Atiradores, Guaramirím, 2 fren
fes. Terreno cl ponto comercial, rua Victor

Rosemberg, px. Viaduto, cl 390m2, ótimo pare
oficina.' Terreno cOm mato em Ríb- Gustavo
970.000m2, valer. NCz$ 33.000;00. Galpão índus
tríal, rodovia Jaraguá-Corupä, 2.100m2., terreno
7.500m2. Loja, central na Marechal cl telefone.

•
ENGETEC
\)

CRllCI-934-J � FONE 12-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, nQ 68

Imobiliária Engetee I,

VENDE: Casa mista c! terreno 2.900m2, rua 25
de Julho (V. Novo). Casa mista cl 130m2, 3 quar
tos, rua João Doubrawa n<? 2:="8.Casa mista c!
160m2, rua Piçarras. Apto, na Marechal, em

construção, Condomínio Atenas.' Apto.. Ed.
Míner c! 2 .quartos, 100m2. Lotes rua f"�nte '

para José Emmendosrfer, preço NCz$ 6.500,00.
Sítios em Nereu Ramos el 176.BOOm2. Área co·

mercíal, rua Ioinville, 3.470m2, cl casas em
,

alvenaria e madeire. Três lotes na rua José
Theodoro Ribeiro. Terreno ele 700m2, px, Mó
veis Pradi. Terreno de 1.360m2, px, ,Weg II
c/ 63,60m2 de frente. Em Btumenau, apto, novo.:

'

130m2, px. FURB, pre�o NCz$ 50 mil.
ALUGUEL: Sala €oin�r€�al rua Venâncio da
Silva Porto cl 420m2, "�$�l�� 'comercial no centro,
px. Bese e teleíene comê'itial".,' -"-',",1--\- •

I'
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SuaramirimGUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM. E

AGRICULTURA
CGClMF N.� 84.430.636j0001·63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas da
GUMZ IRMÃOS S.Ä. IND. COM. E AGRI
CULTURA, pera a Assembléia Geral Ordinária
e Extraordinária, que será realizada no dia 28
de abril de 1989, às 15,00 horas na sede social

,

oda empresa, a Rua Gustavo Gumz n-: 488 no

Bairro Rio Cerro II, neste município de Jara

guá do Sul-SC, para deliberarem, sobre a se

guinte,
ORDEM DO DIA

1.\l - Apreciação, discussão e aprovação do
Relatório da Diretoria e as Demonstrações Fi

nanceiras, relativas ao exercício social encerra
do em 31 de dezembro de 1988; 2.9 - Delíbe
rar sobre a destinação do Lucro Líquido do e

xercício e a distribuição dos dividendos; 3.<? -

Eleição da Diretoria e fixação das respectivas
remunerações.. 4.Ç - Aprovar a correção da

expressão monetári\1 do Capital Social e aumen-

tárlo de NCz$ 110.250,00 para NCz$ .

1,102.500,00 medíante
-

a capitalização da Corre

-ção Monetária do Capital Realizado e de outras

reservas legalmente existentes; 5.<? - Altera
ção do Artigo 5.<? do Estatuto Social; 6.<? - Ou
tros assuntos de ínteresss da sociedade.

AV I SO
Acham-se a di�posiç;ão dos Senhores Acionistas,
na sede social da empresa, à Rua Gustavo Gumz
n.v 488, no Bairro Rio Cerro li neste município
de Jaragué do Sul-SC, os documentos a que se

refere o Artigo 133 da Lei n.<? 6.404 de 15.12.76,
relativos ao exercício 'social encenado em ,31
de dezembro de 1988.

to

,

Iaraguá do Sul (SC) I 14 de março de 1989
EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente
CPF n-? 066.510.959-53

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ
DO SOL

PORTARIA NI,I 01/89

O delegado de 'tlua
ramírím, Alcivandro
Espezin, inicia no mês
de abril e descentraliza
ção dos trabalhos da

polícia. ' Todas as sema
nas, em dias e horários
pré-determinados, o de

legado, comissário, es

crívão e um policial mi
litar 'irão as comunida
des de Corticeira, Gua

miranga, Poço Grande e

Rio Branco, as mais
distantes da sede muni

cipal. para ouvir os re

clamos e prestar orien

tações, numa espécís de
"posto avançado da

I

Delegacia", conforme
define Bspezim.

"Coloca Funcionário à Dísposíçãc,
ADEMAR BRAz WINTE-R, Presidente da

Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá
do Sul, Santa Catarina, usando de suas atribui
ções legais:

iRESOLVE:
Colocar à disposição da Fundação Cultu

rel de Jaraguã do Sul' e da Fundação Educa
cional Regional Jaraguaenss (FERI), o Sr. João
Modesto Silveira, ocupante do Cargo de Se
cretário Administratívo, lotado na Secretaria
desta Câmara" sem prejuízo de seus vencimen
tos e demaís vantagens de seu Cargo, bem como
de suas funções normais, por meio período di
ário, sem ônus para aquelas íntítuícões.

Gabinete da Presidência, em lI? de março
de 1989.

-,
,

ADEMAR BRÁZ MTINTER
PRESIDENTE A' iniciativa, ao que se

sabe, é inédita a nível

,'de Santa Catarina. As

lideranças destas quatro,
comunidades aprovaram
a 'idéia 'e prometeram
apoiar, posto que o des

locamento até a sede

sempre 'traz problemas
,

como locomoção e perda
de tempo. "O povo do

interior é inibido por na

tureza e com este pro
jeto queremos integrá-
lo com a polícia, que
vai ao encontro da co

munidade", destaca o

Delezado de Guarami-
'"

-
- - -

--_.�

F:ISIOMED
Fisioterapia � Reabili ta�ão Médica Ltda.

Atendi�t� especíalízad., �m rscuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronquite.
CONVENIOS. Unímed. Banco do Brasil" Caixa
Econômica, '!pesc, Inamps e Acidente de Tmba
lho
CORPO cIlNICO: Dra. Rita. - Písíoterapêute.
Dra. Joice - Físíoterapêuta, Dr. Francisco
Médico Písíatra,
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen s/n«!, anexo ao

Hospital São José _:.. Fone 12�1811 - Jaraguá do
Sul-SC. -

rim.

CLUBE ATLETICO BAEPEN-DI
-, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados t?�OS
os SÚCIOS PATRIMONIAIS do Clube Atletl,�o
Baependi, a fim de se reunirem em. Asse.mblel�
Geral Ordinária, em sua Sede Social, sita a

Rua Augusto Mielke, 466 nesta cidade,' à re?
lizar-sa em data de 30 de março de 1.989, as

20 horas em primeira convocação ou às 21
horas em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes para tratarem da

seguinte ORDEM DO DIA:
,

1 - Apreciação do Relatório, Prestação e A

provação de Contas da Diretoria e parecer do
Conselho F i s c a I referente ao exercício de
1.989.
2 - Outros assuntos de Interesse da Socie
dade.

Jaragué do Sul, 13 de março de 1.989.
João Batista Prim

'

Presidente
FURGÖES CARGA SECA, ISOTÉRMICOS, FRIGORIFICOS NOT A: Achem-se abertas as inscrições de

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EI��OS chapas conforme letra "Q" do Art. 35 do Estar
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 12-1011 tuto Social.

!==========================--�=========:======

Marcenaria São José
Portas e Janelas de Madeira
de Primeirissima Qualidade

Paça.nos uma visita

Persianas José Emmendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 (ao lado do Bradesco)

1 ,;

ou

consulte-nos p.elo Fone: 12-0241,

l esta época dê um presente para alUI,érn muito especial ... Você
.

CONse JRCIO UNIÃQ - a certeza de um bom
ínvestü mente.
Quem tem, sabe.

"
,

'
'" � ;i"

A forma maís prätíca de se adquirir,o seu

FOl'd O Km.
Planos' até .sO meses pelo Consórcio União.

r

Iara�uá do Sul/SC - Av. M.a1 .. Deodoro, n.<? 158 - Fones: 72-1777, 72-1995 e 72-2614
--------------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quando esta ques-
tão foi votada em assem

bléia, em novembro de
88, foram também apro
vadas várias oueras rei

vindicações, que no

entanto
,
não 1<>g(I\1lram

êxito junto ao sindicato
patronal. Frente a isto,
no mínimo, deveria ser

convocada neva assem

bléia para decidir de
mocraticamente (prin
cípío sindical) uma no

va pauta de negociação.
Porém, estes diretores

Sindicalismo Profano
A história têm mos

trado lições irreversí
veis àqaeles que apli
cam doutrinas contrárias
aos princípios estabele
cidos em qualquer tipo

, de entidade religiosa,
ou não e, sejam estes

princípios, certos ou er

rados no entender de
cada um.' Pois também
aqui em Jaraguá do Sul,
terra tão dístante de mu

çulmanos e i ingleses,
ardé o desejo de vín

gtança em punír certos
sindicalistas que estão
querendo nos ' empurrar
os seus "versus satâni
cos". Trata-se do Dire
tOr do Sindicato Dos tra

balhadores das Indús
trias Metalúrgicas, Me
cânicas e do Meterial E
létrico, que está repre
sentando em seu maior

posto pelo Sr.' Presíden-
1;e LuFz (C,arIQs), Busana,

Pois, eis que esta
Diretoria (com oposi
ção de alguns! do seus

diretores) insiste teimo
samente 'em agir conträ-
ria \lOs Interesses da
grande maioria dos
trabalhadores que ela

representa, porque eS-I

tamos dentes de que
não existe manutenção
preventiva e corretiva
e maís as despesas le

gais, que justifiquem o

desconto em folha de

pagamento :de 6% ao

ano sobre o salário con

tratual de cada traba
lhador,

se mantiveram em pron
tidão para uma greve,
em momento inoportu
no, e que em não al
cançado êxito, não hesi
taram em executar mais
uma 'fatia do salário dos
trabalhadores.

\, Que espécie de sín
dicato é este que defen�
'de o interesse daquele
que mantêm o poder ao

invés do ínteresse dos
trabalhadores �ue lhe
dão o poder do cargo?

Apesar de estar mui
to bem alícercada Sobre
os estatutos, nós os tra
balhadores, também pos
suimo.s poder suficien-
te para derrubar esta
Diretoria que ,aí está.
Pato que agora está co

meçando a tomar fOr
ca, frente a casos tamen-

,

táveis como estes,

Outra idéia, em fase
de estudos, é a criação
de uma nova classe sín
dical diferenciada, Ia

exemplo do Sindicato
dos Engenheiros, ,

que
possa exercer ativida
des em prol da ' classe"
principalmente para pre
servar-ss de tais abu
sos e não apoiar os

interesses de centrais de
trabalhadores e partidos
políticos. Porém isto
seria contrário ao pensa-r
mento de muitos jara
guaensss que querem a

união de todos os sindi
catos.

. Nós brasileiros, in
felizmente, temos a ma
nia de querer copiar os :

métodos e idéias de
outros povos, e não pou- ,

co frequente, damos com

o� burros na água, po
rem, uma nova geração,
uma nova' consciência'
global está começando
a surgir e se estamos
modificando as leis da
economia por linhas
tortas, porque não mu
dar o síndicalísmoj

FERNANDO IEPSEN
[Puneíonârto da Weg
M.otores Ltda.)

DiáIIIO'S
PÁSCOA

APAE' - ASSOCIA-,
çÃO DE PAIS E A;Mt.
GOS DOS EXCEPCI"
ONAIS
EDITAL DE CONVOr
CAÇÄO
Pelo presente, vimos
convocar os Associa
dos da Associação
de Pais e Amigos dos

Excepcíonaís de 'Jara
guá do Sul, para a

Assembléia Geral Or
dinária a realizar-se
no dia 03 de abril de
1989 às 17,:;'0 horas
em sua sede à Rua
José Emmendoerfer n?
328, para tratar da
seguinte Ordem do día:
1. Prestação de Con
tas do exercício de
1988.
2. Eleição da Diretoria
da Apae para biênio
Abril /89-AbrU/91.
3. Eleição do Conselho
Deliberati.vo para bi
ênio abril/89-Abril/91;
e Eleição do Conselho
Fiscal para .abril/89 -

Abril/90.
4. Outros assuntos de

interesse social.
Outrossim, informa
mos que na forma do

artigo 10 dos Estatutos
Sociais, na falta de
quorum regular, reali
zar-se-á a assembléia
meia hora após com

qualquer número de
associados.

Jaraguá do Sul, 21:03.89
A DIRETORIA.

Hoje em dja a páscoa pode ser mais compa
rada à uma festa popular ,e tradicional, ou a

penas maís um feriadão. Muitos vãos às igre
jas nesta época como que gara aplacar �s
'castigos divinos. Infelizmente esta concepç�o
pascoal está sepultando ano a ano o verdadel
ro síznííicado biblico desta data.

o

Para a grande maioria, se não houvesse

tal comemoração, não faria diferença- O que

é páscoa,'· então? 1):E "ermos a ação do Deus

Eterno e ''Fodo�poderos� libertando um povo so

frido.
.

Este Deus pessoal e amoroso, vê sua' a

flição, amigo, ouvé suas orações, conh�c� s�us
sofrimentos, e por isso também quer Iivrà-lo

II (Êxodo 3:7,8). Deus não está, escondido e neI?
viajando.. Ele é real. Está bem perto de voce,

.

E1e diz: "Busquem-me de todo o coração e

vocês me acharão" (Jet 29:13). 2):E o cumpri
mento de uma série de atos históricos prometí-
dos muitos séculos antes de sua concretízação.
"Então l'hês abriu o entendimento para com

'preenderem as Escrituras, e lhes disse: O

Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre
os mortos no terceiro día "(Lc 24:44-46). Oh,
que você também abra seu coração para Jesus

e -para- a Bíblia. Veja corno o Deus bíblico é

f.i:etio(eOerente e honesto.. Além do m\lis,. Ele
sabe 'tudo antes, durante e depois. Ele conhe
ce o futuro, pois é o Senhor da história.

3) :E a comemoração da, morte e ressureíção
do Filho de Deus pela salvação dos homens.

Jesus carregou nossos pecados, sofreu por nós

(I Pe 2:24). Se crermos de todo coração no que
Ele íez. arrependo-nos dos pecados, e mudando
nossa conduta, recebemos o perdão (At 3:19), a

.

vida eterna (I Jo 5:13), uma nova vida (II Cor
5: 17). A páscoa SÓ tem sígníficado para aquele
que "morrem para si mesmos, deixando o Cris
to vivo reinar neles, vivendo pela fé, na cer

teza que estarão na pátria eterna (Gál 2:19,20),
junto ao pai. (Ja 14:1,2). Feliz Páscoa!

(E-Iso Carlos Madke)

IGREJA BATISTA
RU\l Emílio Stein, 120 - Tel. 72-1925
Encontros: Domingos 09 e 19:30h

SEJAM BEM-VINDOS

SAVIO MUIULO PIAZERA DE AZEVEDO

ii MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
Direito Civil __ Criminal _ COmercial

Trabalhísta _ Esportivo

Novo endereço _ Mal.' Deodoro da Fonseca
Do 97

_ Sala J

&&& •

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

Cursos ,de
Confeitaria
Docinhos e bombons:

dias 27 e 28/março,
das 14 às 17h e das
19 às 22h. De tortas,
dias 03 e 04 de abril.
Rua Adélia Fischer
299, telefona 72-2693,
com Sra. Méri.
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(Da Comissão de Relaçeõs Públicas do
D.465, Ano 1988/89)
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,

INFMMATIVO ROTARIO

.

�•.�. O Quat�.-Meia-. ,

,� ClICO"'
..

'bê maís vida ao Rotary, Víva-o mtensamente

TORNEIO GIJO
Na' reunião de 16 do corrente do Rotary Club
de Cuaramírím íez-se presente o Comp. Wal
demar Behling, do R.C. de Jaraguá do Sul. pl in
centivar aquele clube rotário com vistas aos

jogos regionals de confraternização que deve

rão. realízar-se na "Pérola do' VlElle do Itapocu".

XXIX CONFERENCIA 00 D·465
A' Carta Mensal do Governador' Luiz Roberto
L. Franco do mês de fevereiro, está lembrando
aos club�s integrantes do Distrito 465 -parlfi a

Conferência Distrital, a realizar-se nos dias 21
a 23 de abril de 1989, solicitando um compa
recimento macio e exorta os companheiros com

a' seguinte legenda: "PAÇA UMA A,NCJrA
çÃO EM SUA AGENDA E UMA RESERVA
EM SEU CORAÇÃO"., Então está. dado o recado!

BANCO ROTARIO DE IDÉIAS
,

Um destaque para o Rotary Club Florianópolis
Leste que está sendo cumprimentado por te
rem sido selecionadas 2 das 9 Idéias no Ins
tituto Rotário de Belém para consideração a

nível mundial, concebidas pelo valoroso clube
da 'Capital. Uma se refere à sugestão de pro
jeto

.

de caráter corporativo Íigado à erradica
ção

'

do analfabetismo em todo o mundo até
o ano 2005, ano em que Rotary completa 100
anos de existência e outra que sugere a cri.
ção de um prêmio mundial para jornalistas
que concorreriam com trabalhos versando so
bre a Paz.

Escritório Con táhil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoría especial às micro e pequenas .ern

presas.
Rua Venâncio da Silva Porto, 365 . II! andar
Fone: 12 - 1492

spézia & Cia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

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

Rua João .Ianuãrío Ayroso, 712 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

II

II

II
i'

SOCIEDADE ESPORllVA E RECREA'II \IA
VIEIRENSE

EDITAL DE. CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Delíberatívc

da Sociedade Esportiva. e Recreativa Víeírense.
no uso de suas atribuições que lhe confere o

Esmtuto convoca o Conselho Delíberatívo para
a reunião a realizar-se no dia 1 Cl de abril de
1989, às 16hs. na sua sede social, localizado na

Rua Dona Matilde, 1277, para deliberarem
sobre a seguinte

I

CLUBE DE TIRO,
E 'PESCA

"MARECHAL RONDON"

EDITAL DE CONVOÇAO
O CLUBE DE TIRO" CA
ÇA E PESCA "MARE�
CHAL RONDON", com

sede e foro nesta cidade,
CONVOCA os seus as

sociados pera assemblé;
ia geral ordinária, à rea-

lizar-se no dia 30 de

março, com início às
19:00 (dezenove) horas,
nas dependências da Câ
mara de Vereadores de
Jaraguá do Sul, sire- à
Rua Expedicionário Gu
mercindo da Silva, 161,
nesta cidade, para deli-

. berarem sobre a 'seguin
te!

ORDEM DO DIA

a) Aprovação das Con·
tas do Exercício Anterior.
b) Aprovação do Orça
mento p/ 1989.
c) Eleição 0.0 Presidente

de Honra, Presidente,
Vice-Presidente, Ora
dor e Conselho Fiscal
do Clube.

d) Assuntos Diversos.

Jaraguä do Sul, 20/03/89.

ROLAND' JANSSEN
Presidente

ORDEM DO DIA
1. Eleição da Nova Diretoria;
2. Po,sse da Diretoria Eleita;
3. Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 08 de março de 1989
Altevir Antonio Fogaça Junior

_' Presidente -

SOCIEDADE iESPORTIVA E RECREATIVA
.

'VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente (Ia Sociedade Esportiva e

Recreativa Víeírense, no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto, convoca para I:l

Assembléia Geral Ordinária. a realizar-se no

dia 19 de abríf de 1989 �s l4hs. em, primeira
convocação com a maíoría absoluta dos sócios
com direito a voto e em segunda convocação à/5
15hs. com qualquer número de sócios, na sua

sede social, localizado na Rua Dona, Matilde,
1277, pera deliberarem sabre a seguinte

ORDEM 00 DIA
1 . Apresentação do Relatório e Prestação de

Contas da Díretoría:
2 . Outrog assuntos de mteresse da Sociedade.

Ja,raguá do Suh 08 de março de 1989
Martins :Kienen
_ Presid�nte -

HOlid'ades!
Waller Luiz Ribeirl Nesta Páscoa você

poderá adquirir os

maís lindos ovos e

coelhinhos decorados
Também uma linha
variada de ces

tinhas' e presentes:
PAPELARIA GRAFI
PEL (ao lado da Pre

feitura).

Alexandre Dellagillslina Barbosa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n? 13, 29 'andar - sala 206,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos Chiodini -

Jaraguá do Sul .; SC.

,Clínica Velerinária
SCHWElTZER

DR. \VALDEMAR SCH'WEITZER
Clínica de pequeno.s e grandes 'anímaís, �irúrgias, vacinações

raio x, internamentos, boutíque.
Rua Joinville, n;" 1.118' (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone ,72-3268 .;_ Jaraguá do Sul - Santa Catarina .

-

�.

A sua melhormarca
,

. Novo telefone:
""

72-3764

t: ·�'.,I fllÉlllliiBlE1 rEIe'II':;1:

1 Jaraguá do Sul
-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Lanznaster
Jóias, relógios,' alianças' e

, presentes finos é com' a nova
LANZNASTER

Marechal Deodoro, 391 - Jamguä ao Sul.

Pedras Trevl
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAl.

As melhores pedras naturais para sua cesa.:

, Pedras p/pisos, piscinas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Otlokar Doerffel, 1.957 - Trevo BIt-i01

Fone,22-8956 - Joínvílle.:
'

SUBA NA HONDA

I, CONCESSIONARIA HONDA DA REG'lÃO.' CO
MÉRCIO DE MOTOS, ASSIST]jNCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adélrta Fischer, 239 [Redovla BR-280)
Fone 72·2999 _ Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO POVO
Fundação: 10 de Maio oe 1919

. CGC 84.436.591/0001'34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

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:
Yvenne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.? 219.
Redação. Administração' e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal. 19 '- Telefone' (0413) 72-0091 -

,

89.250 - Jaraguá de Sul - Santa Catarina.
Impresso nas oficinas, da Organização Contábil

liA Comercial" S/C Ltda.
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,

.
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ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJORt
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,

"A História de nOSla leate,
,. (i) Passado só é importante lSe

CONFIR/r.. A H'

HÁ 70 ANOS
,

- Em 1919.' o período admíní ,

tratívo do Intendente Henrique Pi -

I
zera �ra prestigiado pelos Supérínt
tendentes JoinviHenses, e no

-

se
"

cargo ele atravessou diversos gover
nos estaduais, inclusive o espaço em'
que se (desenrolou a primeira grande
guerra mundial. de 1914-1918. Assim,
ele' entrou no exercício do cargo no

.

governo de Vidal José de Oliveira
Ramos, que assumira em 28 de s€\tem
bro de 1910 e entregou o cargo na

mesma data de 1914, tendo sido Hubs-
-títuído em 1912 pelo více-govieme
dor Eugênio MülÍer e, 1914, pelo
presidente do Congresso João Guí

',marães Pinho.' Em seguida ass: amia
ii chefia' do estado o CeI. Fejlipe
S'ehniidt, no períõdo de 28.09.it914
'a 28.09.1918, tendo sido, substitriído
em 1915, pelo Preso do Tribunal, de

sembargador Navarro Lins e, em 1.ß16,
pelo Preso do Congresso, João \';',;hli
marães, Pinho e pelo více-governedor
CeI. 'Pereira Oliveira. Tendo o Ge
neral, Lauro Severino Müller .renun

ciado ao governo, pegou ainda o pe
ríodo do vice-governador Hercílío Pe-
,!dTo da Luz, que assumiu. em
28.09.1918 e este foi substituído tem

,

pórarlamente em 1920, pelo Presi
dente do . Congresso, Raulino J. A.

pode ficar só na saudade".
tempo foi bem empregado.

Horn.

. � .. HÁ 40 ANOS
:_ Em"1949, a Sociedade Hípica

Jaragué, assinada por seu presidente,
João Bmmendoerter. convocava uma

assembléia geral extraordínäna, a

realizar-se às 20 horas de' 25' de mar

ço, a fim de deliberar sobre a altera
ção dos estatutos sociais e assuntos
diversos, na residência do sr.' Victor
Gaulke.

,

- Um 'curioso despacho dado ao

requerimento n? 186, pelo prefe�to
municipal, ao funcionário da mesma,
sr. Alexandre Koehler que solicitava
15 dias de licença para tratamento
"de saúde, conforme atestado médico:
"Conceda-se descontando-se em féri
as'.'

- Estabelecia-se um qüiproquó
em tOrno de um destaque de verba

.

feita pelo deputado Artur Müller, de
500 mil cruzeíros para a construção
da Estrada Corupá-São Bento do Sul,
derrotada, pelo plenário da Assemblé-

.

íe- De São Bento alguém escrevia ao
deputado, fazendo colocações, que '

foram respondídas pelo deputado ude
nista, afirmando que o PSD votara
contra, . exceção do deputado dr. Bíase
Paraco. Havia entttado no jogo um

fuxico, ligando o assunto a interesses
I desse município na questão de limites,
com "J;firaguá.

�.
.

.' HÁ 30 ANOS
- ;��',fi959, o Presidente Jusee-

1 ao Kllbit�Gheck de Oliveira advier

ti�: "ciuero prevenir aos gananciÇ>sos
qu� a"minhtt Péltiência tem como li
mit.e a paciência do povo. E, por

-

ORIA�u Barão de ltapocu

maior que seja .a linha de prudência
que me tenha traçado, não _nesitarei
um só momento em tomar. empregan
do o rigor da lei, medidas que coi
bam drásticamente as explorações
que uns poucos exerçam centra mui
tos" - dizia 'em discurso pronunciado
através de "A Voz do. Brasil" - quan
do revelava as providências, para
contenção geral dos preços e as me

didas pera reorganízação do abaste
cimento numa ação de larga enverga
dura do governo contra o aumento do
custo de vida. Es!_e_ filme já é repri
se melhorada de outro antes do

plano cruzado, de Funaro. de Bres
ser e,' agora, ?e Maílson da Nobrega,
da Era do Presidente Sarney, quan
do já indiciaram o empresário Díníz,
o "Pão de Açucar" e a Carefour.
poderosos grupos de Supermercados,

foram apanhados em infração à

.

\ HÁ 20 ANOS
"'_);Em 1969, o Jnstltuto Brasilei

ro de
\ Desenvolvimento, Florestal

(ho , ;� extinto e anexo a outro ór
gão maía (?) abrangente), lembrava
Port. ia 1,9252, de 18'.04.68 e SR 128, de

12.02.r9 qtUe proibia a caça de 19
de maio de cada ano 'até o término
em 31 de gosto; abrangendo 1/3 do
território c. o estado, incluindo os

munícípíos da Grande Jaraguá.
- A pé rtir de 1969 a .cidade

contava con o primeiro curso Cien
tífico, o que i ela festejado pelos pais
cujos filhos ão precisavam afastar
se do município, facilitando, inclusi
ve os municí

'

ias' vizinhos à Jaraguä.
- O dr. ( rlando Bernardino da

Silva, secretärí.n da Guarda Mirim de
Jaraguä do Sul'� convidava em nome

do presídenta jps sócios para uma

reunião no dia ,30 de março, de
prestação de ,contas, do Tesouro
8 eleição da no va diretoria.

- O prefeit o Victor Bauer assí
nava decreto r .L� 158/69, prorrogan
do até o dia 30. 'de junho o prazo pa
ra a restituição: da Taxa de Melho
ramentos, instí tuída pela Lei n? 89,
de 30 de outubr o. de 1963.
. ; . HA 10 ANOS

- Em 1979, ,no dia 26 de março
Jaraguá do Sul (lssinal'ava o 459 ano

de emancipação política e a impren
sa sensibilizava .

s autoridades pa-
ra a sua comemc ação, como 889
mumcipio mais' desenvolvido do
País e �)'Q (noteml] em igual condição
no âmbito estadus O. Victor Bauer era

o prefeito; vice Si; -olf Schünke; pre
sídente da Câmara' Heinz Bartel

'

e

Juiz'de Direito o c',�, João J Maurí-
cio D'Avila.

' '
.

.- Santa Oatai ':'na empossava
como governador o dr. Jorge Konder
Bornhausen e como vice o dr- Hen
rique Córdova. .em

'

cerimônia reali-
,I li "�o ,

zada no diçi 'I 15' de arco e cOm ele
.

23 auxiliares', entre ecretários, dire-
tor do bttnco, Codesc,

I ERDE e BA-
DESC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vivência H9.sp'ltelar
XO o (IM) PACIENTE DO 813Posto de Vendas Mare 8;

Hoje é sexta-feira,
,

dâa
11 de novembro de 1988.
Continuo as anotações
das ocorrências deste
día.

São 1h. 30m. quando en

tram no 813 duas senho
ras uníformízadas. A

presentam-se' em nome

do hospítal. Como es

tou com a lapiseira' na

mão, anoto no papelzí
nho os seus nomes: Ger
da Warkentín. enfermei
ra com curso superior,
há 8 anos chefe da . en

íermagem, hoje galgou
maís um posto e Edite
Rocha (ela tem outro no

me que nem eu conse

gui anotar) que é a en

fermeira responsável pe
lo 8.9 andar, também
formada em faculdade.
Ambas vem em missão
do hospítal

:

e acolhem
possíveis reparos na nos

sa breve estadia no hos

pítal; informam. telefone
pare contatos, etc.
Elas falam com muita

convicção e tem as res

postas na ponta da lín

gua, o que me permite
a liberdade oe conhecer
pormenores da profissão
que abraçarem e é a E

dite que me traça um li

geiro quadro de como

nasceu a enfermeira e

d evolução até os días
de hoje, uma luta cons

tante por um lugar de
cente da especieiidade
dentro da sociedade bra
sileira. Realizam um li
geiro reconhecimento pe
lo 813 e se despedem.
Faço os comentános com

a mulher sobre admi
nistração hospitalar e

lembro o curso de en

fermagem que fez 'a fi-'
lha de Roland Behrendt
e nem de João Lúcio da
COsta - Niura Rosele -

hoje esposa do engenhei
ro Maurício Carvalho.
Com frequência viajava
comigo, nos domingos a

tarde; de Guaramirim a

té Plorianópolis, para as

aulas na UFSC. Ela di,
zia então que muitos hos

pitais ainda não tinham
estrutura suficiente para

absorver a profissionali
zação desses

-

formandos.
Agora são 8h.,15m.
Lá fora voltam a essa

hora dois bem-te-vis que
ficam no topo do pré
dio, alardeando a sua

disposição pera a vida.
Desde que me internei
é que acontece essa sim
pática visita. Da cama
diviso a dupla que se

alterna nas posições.
Geralmente ficam por
pouco tempo; o suficien
te pera dizer' a que
vieram. Certamente tem
outras missões durante
o dia que acaba de de
sabrochar. Resta, agora.
esperar o seu retorno,
lá pelas 17 horas. Vol
tam com a saudação bem
te-ví e depois, somem.
Faz bem à gente a men

sagem dessas aves!
Um ruído estranho se

ouve no 813. E como se

estivesse chovendo em

pleno dia ensolarado. A
mulher olha pra fora e,
por pouco, não recebe
um jato de água. É que
uma empresa está lavan
do as paredes. De modo
que são fechadas as ja
nelas para permitir e

'operação limpeza, que
leva o dia inteiro para

.

ser concluído na parte
interna do prédio.
Onze horas da manhã.
Entram as errumadeíres
para a limpeza do 813.
Entram e saem, rápi
das nos seus afazeres.
Não íncómodam nin
guém. Só falam quando
perguntadas; Diariamen
te a dupla é diferente.
Assim anoto Os nomes

de Maria Elidia que per
tence à Assembléia de
Deus; Wilma Mendonça

,
Cunha Rocha, 26, cas..

da Igreja Batista: Lúcia
,

Retchuk de Oliveira, 43,
descendente de ucrania
nos, 'católica e Wilma
que é da Cq,ngregação
Cristã. Algumas traba
lham há mais de 8 anos

no setor e estão satís
feitas com o que fazem.
Vivem ecumenicamen
te.

Doze horas. O almoço
está servido. Chamo a

atenção da Brunhilde pa
ra o feijão que acompa
nha' a refeição. Ela em

mina e diz com a' auto
ridade de uma boa dona
de casa - eles passa
ram o feijão no liquidi-
ficador - de maneira

qUe TI ã o preju-
dica a digestão. Lanço
me em cima do dito cu

jO que fazia meses que
não via na .minha dieta,
cl um apetite voraz.

Às 12h. Oômín , o dr.

Sergio Brenner interrom

pe o almoço, pois, vem
com os resultados da to

-mograüa, animadores,
mas sugere um novo e

xame com médico que
deverá apresentar-se à
tarde. Do Posto Médico
vem aviso quê outro e

xame deve ter lugar a

inda hoje, portanto, na

da de alimentos. Deixei
o feijão pr'uma outra

oportunidade.
Às 12h,46m. sinto von-

.

tade de ír pro banheiro.
Desde 03. 11 .88 não de
feco. Acho que' é che
gada a hora. COrrio es

tou sozinho uso de to

dos os meios para che

gar até o trono onde to

do valente faz força e

se expreme e todo co

varde 'se kh.
Primeiro os g\lses. De

pois a descarga de tan

tos dias , COmo é sábia
a natureza! Todo o or- I

ganísmo volta a funcio
nar regularmente. Deus

seja louvado!
Agora são 14h.25m. e
duas enfermeiras entram
no 813: uma mede a

pressão e a outra a tem

peratura. Certamente pl
o exame que vou .íazer

daqui ha pouco. O que
realmente acontece.

(Continua)

Chaeé�, bQnés, �lselras, camjsas,. shoJlls,
b�rmudas � c�rdas.

Em frente à fábrica, - Amplo estadon,lmeJ'llo.

IIiTERIMD' IS
Intermediári I de
Imóveis L da.

c

R. JGão Píccolí, 10-4 - fone 12-2111- JaCiguá do Sul

_ CREeI 643-J.
- IMúVEIS A VENDA -

1 casa em alvenaria com 140 ,próxima
Etsul
1 casa mista (novaj cl
São Luiz, Jaraguá Esquerdo
1 casa em alvenaria (fino acab

350m2, rua Curt Vasel
1 casa em alvenaria, COm

Gruta ao Molha
próxima

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Ladrão por Excel�rtcia (Comédia)
A Maldição dos :!Viortos Vivos (Terror)
Paternidade (Com�Mia)
Distrito de Ruthejrford (Policial)
Sem Lei e Sem �Üma (Western)
Antes Só do que '!Mal Acompanhado (Com.)
Mc Quade O Lobo A3olitário (Aventura)
Jogue a Mamãe 'ao Trem (Comédia)
Vestiba para M�tar (Suspense)
TIO' (Comédia) lo
O Rei dos Cígalnos (Drama)
Contos Eróticos' (Brôrito]

OPPU'S VIDEO;
PIRATARIA

ylDEOMANIA SEM
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.

fieira·e lahlke regislra.· challas e cOlcerre. �a PresidIRem da.LlF
.r:stá marcada para as. 20
horas . de segunda-feira,
cJla 27, a assembléia ex

traordínéría da Liga Ja

Faguaense de Futebol,
em sua sede, p�ra a

prestação de contas
-

re

ferente ao tríênío 86/88
e eleição da nova dire
toria e conselho fiscal. A
assembléia será condu
zida. pelo ínterventor
Raul Rodrigues, nome-

ado pela F,édera�o
Catarinense de Futebol
em vista de ärregularí
dades havidas na con

vocação
.

da assembléia
realizada dia 20 de teve
reiro (publicação do
edital fora do prazo), pe
lo então presidente
Waldemar Vieira.

-

Na 'ocasião duas chapas
concorreram, mas a

assembléia acabou per-

ÇOleçõu a temporada de bicicross
A temporada de bi-

cicross ínicíou no final

da-semana.c/ as provas do
torneio início, de uma

série de três, na maís
nove pista de bicicross
oficial do Estado de Santa
Catarina. O Malwee
Bíciskate Park está em

fase de conclusão, pre
vísta para abril, mas

já dando condições de
sediar competições a ní
vel municipal.

A nova praça �sp'oifti-

.

va : vem sendo a sen

sação dos praticantes
do skate e do bícicross.
A organização da prova
foi da equipa técnica,
coro o apoio dós pais'
dos pilotos da.' Equipe
Malwee de Bleicross.

Pertícípasam 'p�otos fe�
derados e não-federa
dos de Jaraguá do Sul e

de toda a região.
A próxima etapa ain

da não tem local defini
do.'

Aberta a Copa Malwee de Tênis'
Incentivando o espor

te e a divulgação da ci

dade, a Malwee Malhas

lançou a Copa Malwes
Estadual de Tênis, a

berta com o torneio in

terno do Clube Atlético
Baependi e para os dias

21, 22 e 23' de abril, a
· fase estadual, incluída
no calendário da Federa

ção Catarínense, que vai
ser disputada pelos. 32

principais tenistas do

Estado, com pontuação
válida para o rankíng
,Os prêmios, totalizam
NCz$· 1.000,00, além de'
troféus especiais para
o campeão e vice.
Durante � Copa Es-

tadual, Os espectadores,
qus terão entrada fran

ca, concorrerão a brin
des, O torneio, em reali
zação, conta com apro-

e xímadamenta 60 tenistas,
agrupados em oito cate
gorias. Eles disputam os

24 troféus (do 19 ao 39

colocado), além de cami
setas e bonés da empre
sa,
A Malwee, afora esta

nova filosofia de marke
ting, patrocina uma e

quipe de bicícross. pos
suindo pista própria pa
ra a modalidade, igual
mente para o skate,
ambas abertas pare o pú
blico.

. Corrida/caiaques re,cebeminscfições
A comIssao organi

zadora da 3a. Competi-
• ção de Caiaques, Canoas
e ßateiras, programada
para o dia' 02 de abriL

· no Rio Itapocu, desde

Corupá até o centro de

Jaraguá do
.

Sul, já está
r�cebendo as pFimeiras
inscrições. As fichas,'
no elltanto, serão 'acei-

..

tas até o dia 29 de mar
;' ço.

-

São promotores as

Prefeituras de Jaraguá do
:, sur' g' Corupá, Lojas
Hermes Macedo e Clu
be de" Ca.noagem Ken

tuthY, aos quais cabe
rão \Í: organização e

premiação das categorias
caiaque wave (três me

tros) e iturismo (qu.atro
metros), além das canoas

e bateir.as .

. Os caiaques largam.
aos fundos do Restauran
te Gruta Verde e as

canoas e bateiras sob a

ponte de Nereu RamoS,.
cOm chegada ,comum na

Ponte Abdon BaÜsi·a. A

divulgação está. sendo
feita· em todo ,o Sul do
"Brasil . e S,ãJo Pqulo in

clusive, e a: expeotativa
é

-

da participaçã� de
um número recorde de
canoístas.

dendo a validade. Ago
ra, também, duas chapas
concorrerão novamente.
uma. encabeçada pelos
presidente e vice' ante

riores, Waldemar Viei
ra e João Bízattó e ou

tra por Rolf Mahnke

(diretor do departamen
to de árbitros e Tibério
Stuy.
O interventor Raul-' R@

drigues . prevê a maciça
participação dos filiados,
que são em número de
24, mas nem todos 'terão
dtfeito a voto. Alguns
estão em. débito com

a tesouraria, o que os

impede de votar. Rodri
gues informou que fi

nanceiramente nada de
anormal existem nas

contas da Liga, uma vez

que o único problema

Grê'mio 'omaseUi
o Grêmio Tomaselli,

de Schroeder, realizou

programação esportiva
no final-de-semana" pare
a entrega de faixas aos

campeões de 88, da
CME. No futebol suíço,
dia 1'8; participarem
Frígumz, Pinheiros, FaC
culdade, Molas Cattoni
e Caxias, sendo campe
ão o Caxias, vice Facul

dade, .39. Frigumz. 4� Pi
nheiros e Molas . Cattoni
em 59. lugar. No domin
go, sete equipes toma
Pam parte no torneie
de futebol - Fluminen
se (Schroeder], Botuca
(Masserandubaj.. Poltsol
da e' Amizade (Guara
mirim),. Zonta e Bretz
ke (Jaraguá]. Pela ordem
a classificação final fi
cou; Botuca, Polísolda,
União e Amizade.

No jogo festivo, c.o-
memorativo a conquIs
ta do tricampeonato pela
eqtlÍpe aspirante do Grê
mio ToI'naselli, a �ql!li
pe local foi' derrotada
pelo Grêmio Garibaldi,
2 a 1.-

_-

relactojrava-se . cem .
o '

cumprimento ,de, exi-
gências legais quanto
aos prazos de convoca

ção e registro de chapas.
Os candidates a presi
dência da Liga estão em

campanha cerrada. . como
. observou-se .domíngo, na

Barra do. Rio Cerro, du:
.rante a partida em

.

que
Q Botafogo empatou
com a. Estiva, de São
FranCISCO, a um gol.

Fel divulga o . calendário do: ano
A Federação Catarí- Troféu Catarínense '

-

de
nense de Atletismo .de- Adultos (Fpoiis); 05 de
finiu o calendário de agosto-2a. E'tapa do Cam-
competições da tempera- peonato, de Fundo .

e

da, iniciando nos dias Meio-Fundo (Blumenau] ;
08 � 09 de abril, onde o días 09 e 10 de setembro
selecionado jaraguaense, Campeonato Estadual
do técnico Waldir Gie- de Menores [Ppolís]: dís
se, estréia novos atletas. 23 d� setembro-Campeo-
para avaliação dos seus nato Estadual Mirim
desempenhos. Será o (Lages) e no mesmo mês,
Campeonato Estadual A- o Festival iMiri;m (Tim-
dulto, em Criciúma. pos- bó) e, no dia 04 de no-

teríormente, dias 6 e 7 vembro, o Campeonato
I

de maio, Campeonato Estadual Infantil, em
Estadual Juvenil (Cricíú- Concórdia.
ma); 10 'e 11 de junho-

DEZOITO EQUIPES j NO
.
INTERBAIRROS

.

Dezoito equipes ins-
.creveram-se para o 19
Torneio Interbaírros de
Futebol de Salão de
J a r a g u á do Sul.
Na quarta-feira, dia 22,

a Di visão de Esportes
confirmou Os participan
tes e transmitiu instruções
quanto a data final para
entrega da documente
cão, fixada para 05 de

abril, devendo as com

petições miciarem no

dia '08 do próximo mês,
nas dependências do Gí-

násio de Esportes' Artur
MÜIÍeÍ'.' _.. ..

Inscreverem-se
-

para
o Interbairroj, as equi
pes: Amizade, vna La
Iau, Ilha da Figueira,
Vila Baependi, Região
Oeste, Vila Rau,· Região
Sul, Vila Lenzi, Vila

Nova. Região Leste, No
va Brasília, Região Nor

te, Rio .Molha, Barra do
Rio Cerro, Nereu Ra
mos, Jorge Czemíewícz,
São Luiz e Jaraguá Es

querdo.

RBS DE FUTEBOL SUíÇO

A segunda rodada . do
19 Troféu RBS de Fute
bol Suíço, acontecida.
dias 18 e 19, no C. A.

Baependí, apresentou os

resultados AABB lx l

Vidr. Barão, KitOke ::'xl
Inst. Bertoldi, Wagner
Trensp. 2xO Artracing,
Met. Imam lx2 OI. Tibé
rio, Unidos da Weg Ox 1

Crismar, Pinheiros 1xl
Caesar's Club, Sermen
Oxf ARG, Pinguela lx2
AfEC; Vila Fófa 2xl- Ma-

risol, Usimec lxl Koe
rích, Doces Schíechet
Ox3 Bonsucesso, Sup. \

Lenzä 2xl T;rapalhões,.
Autom Lenzi Ox3 Urba
nitcs, Ch- Capilé lxl

CSM, Palestra Ox2 Kohl
bach e Papp Sport 2xO
Polícil'a CiviL

As partidas de domingo
(26), foram antecipadas
para este sábado (25),
em vista de ser domingo
de Páscoa.

'Agora te;uos também acessórios para c.;olÍ!putadores, m�lnhas
pa.ra impressoFas". fitas, disquets, formulários contínuos e c·ntros.

Rua Venâncio da Silva Porto !L9 ::"51,- Feme Q47:1 - 'n-149�
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Is 118laçies de'RáviiJiisé Rlfarl-" Rfi"
.

cI.iSsaef di' 3i' Fm
'

-

.ID.entro de um' mês a. Cel�sc entrega .. a 'Preíeí-
'

O· Rotary "

clu·b
tura o estudo técnico para- ai melhoria de-nivel

"

de Jai:aguWQ.'·Sul. já deta
ílumínaçäo pública da- M,arechal Deodoro e Getúlio . Ihou todos' os integrantes'
Vargas, Hoje as luminárias s,ão de vapor-mercúrio da,' Comissão Organiza-
(400 watts) 'e .tudo índíca que sejam substituídas por dora da ;)la. Feira da
luminárias de vapor-sódio,' que além. d'e menor con- Malha, mareada Flar·a O
sumo, proporcíonam maior' luminosidade,

.

melho- período de 15 é 25 de
rando o visual' notume da cidade.

.

julho, no Centro de
.Está marcada para as 16 horas do dia 27, se- I.:xposições do Parque

gunda-feira, a instalação da Junta do Trabalho .de Agropecuário "Miuistr-, :

, ,Jaraguá do Sul, encerrando o ciclo que mobilizou JOã0 Cleophas". A. ínau-
sindicalistas, empresârtos e prefeitos ml:mic1piliS da guraç,ão está previste �a-
reg,ião. Somente em môveís e equípamentess- foram ra 'as 20 horas do dia 14
investidos NCz$ 10.500,00. O inicio' efetivo d;os c;ie julho, na: abertÍlra -da

trabalhos poderá demorar maís um pouco; até que Semana dé
.

Ja-raguá.
os ajustes sejam f�itos.

. : i�, ,-",*-"
.A polêmíca implantação e pavimentação do'

'trecho Corupá-São Bento' do Sul,' da BR-280, entrou
outra vez na ordem do dia na Associação Comercial-

· As obras, mesmo vagarosas, continuam em vanas

(rentes e deseja-se que também se conserve o leito,
permitindo a trafegabilidade, que está difícil em vá
rios quilômetros, onde pedras pontiagudas e valas
dificultam o trânsito no local.

. Agora. é oficial. Guilherme Afif Domingos; do

PL,< apo?tado como nome em potencial à presidência
da "Repüblíca, estará no dla 15 de :abril em Jaraguá
do Sul. Estão previstos contactos com os "sobera-
nos dos motores" Eggon João da Silva e Wilson r

Kohlbach, além de uma paleStra aberta. sêiuida de
debates e coquetel, nas dependências do Clube A,
'uéUco Baependi.

.
'

.Día 15 será um sábado e Afif encerrs-por .a

qui a visita de dois dias a Santa Catarina. O PL de

Jaraguá do Sul, segundo Osmar Martins, seu presi
dente, está apoiando a instalação de comissões pro-

,

vísôrias em Massaranduba, oupe está praticamente
definida, em Guaramirim os contados' ínícíam, as

sim como em Schroéder- Pósteríornrente; idêntico
trabalho será feito em Corupä,

.0 ex-prefeito Durval Vasel rodou à 'baiana e

não, foi lembrado' na, reforma do secrefariado, que;
aliás, mais desag'radou do que agradou os peenfede-

·

bistas. Um dos mais frustrados é o prefeito Ivo Ko·
neU. Para ele. foi uma reforma "um quarto de sola,

,

para abrigaI' politicos' derrotadoS. 'O trabalho' pára
a indicação de Durval foi feito, I mais" nada podemos
fazer agora", disse. f ,

.Aliás, o que tem de peemedebistas decepciona
dos com: o governo. do Estadd é cs'pantoso. A ÍlÍvel
federal, então, nem se conta. O desgaste é - muito

,

grande e existe temor de que' !ie não houver uma

< ação política é admini:stra'tiva mais intensa, fatal
mente o poder cairá nas mãos da' oposição, situação
já, admitida abertamente por muitos. De 'herói, ' P.
Ivo passa 'a vilão dá história� .

, ,:
, .As fortes chuvas de domingo à rnoite,deiJEaram

'o,. rastro de destruh(:ã.o, na ,regffão. Schroeder fOi du·
· 'ramente castigada 'e em Jaraguá, OI! IUbeirão . ,Grán·
de e S. Luzia sofre·ram intensamente,' 'com a queda
de pontes e pontilhões, estradas, destruição daS 'va

las de arrozeiras, entre outros. A Prefeitura concen

tra equipes naquelas regiões e pretende deixá-las
normalizadas em 15., dias.

o Utilidade pública. A partir de 1.9 dei 'abril, com

o objetivo de propiciar aos uSllár!Íos faixàs horárias
ma.is- compatíveis. GOm a frequên-:cia ,d'é: ,.aterrdimß�tQ,
a àgência dos Correios de Jaraguá ::fuj;1êibnará tIas'i
8h30. às 17h30 de segunda à sexta'"'feitàs, �,"das 8h30 ,,:

às 12h30 aos sába,âos. Em Corupá e',GUàtarn'iriIii, das
8h30 às 12h e das 14 às 17h30. Domingos e feriad0s
fechadas. !I,j(" r

.�

c ....
,

SASSa
En$ com gosto dê'Ca.te.

'IB�
..

Milha
staftdlir a�íment�ê;:ão,
na:m;Jasr; 'sectetaria!' - e-

..

ventos externos e'

ralelos,
.

AI, Feira da Malha. tem

finäáda�es: ' Hlan.t:f6�i�'iis·
Ea-:pté da ren 'J dé�a
da' ao Rotal\y Club' pl a

promoção anual de-.» na
tal da êFlanc;:a carente. .

pa-

'ucallS têl �ir.etóril d'efinitivo

No total são catam:
comissões, desde a geral,
integrada pOl' Luiz José
Nícolodellí

.

e Márcio
Mauro Mareatto, a' de
divulgação e publícídade,
segurança, trânsito, sinali-

. zaç,ãt2>, .montazem dos

De um total de 263 eleítóres frliados, 166 vota-
�

ram daranta a Cenvencão Muníeípar do Partído da
Social. Democracia Brasileira (1"DS13), realízadai no
domingo, nas dependências do Edifício Crísto-Reí.
O Diretório' eleito, é composto der 20 membros ti-
'tulares e 1 suplentes.

'

A Executiva M!uhicipal é

presidida por Ildefonso Barth, cOm Célio
.

Bayer
fi4' )\d�é-p,r,esidêncià., Udo;' BalloCk

.

na ,

.

sectetaiià' �'e
Guldo Schrnítt na tesouràría."

.

Reginaldö ' Schíochêt
é o delegado à Convenção- Regional,

o presidente regional, dep. Vilson Souza, esteve
sábado contactando com. as lideranças tucanas, .

trocando idéias sobre o futuro e sobre a eampanha
de Mário Covas a presidência da República:

Nã'o
r

se
.

Podê: Ae�� ,-' ..
a de posição diante de uma

'- tannsnse. Com uma ou

atuação do' empresariado. esdrúxula decisão gover- outra exceção as . manl
catarinense. Mas não namental. E mais paten- festações contrárias
se pode entE!nder a a,pa- te ficou a nossa situação os ,protestos tão em voga
tia que cai: sobre certos de estado esquecido pe- nestes tempos difíceis

seguimentos, 'que falham. los seus' ;Própl:ios -: ho- -;- da !'classe pf0dutora
quando mais- deles se: mens, qu:ando se s<')ufuê primaltam pela aasên-
precisa. Omitindo-se, qus estados maís. fortes, cia.
concorrem pera lernen- mais estruturedos 'e maís E os técnicos daqUele
täveís fracassos, qUe po-

.: unidös quando se trata notâval' estabelecimento
dertarn -ser evitados pe- de defender à bem co- desenvolvímentísta, dos
lo seu poder de mobili- "mum, assumiram uma quiais se eXIglu tanto

zação. Porque aconte- posição de confronto di- empenho e prdviâênéias,
cem esses-lapsos? Mui- ante .da 'decisãO insólita. hoje estão marginali
tas vezes. se intrometem E'o que' aconteceu? Os zados e esqu-ecidos� res

'em assuntos'ql não, lhes .
poderosos estados de São sentidos COm o empl'e�

··dizem respleito ese caJam Paulo e hbsSo' vizinho saríado do Estado de

quando' setores mai:s im- ____:., Rio Grande do
., Stil, Scintà Cata'rina, em tá

portantes precisam" da. bateram' o "'pé' d ainda cê do fúnebre silêfici�:
, voz atu�nte de seus' H-, hoje as suas portas es- Mas' como

.

estamos no

deres.
.

tão abertas e em cres- país do j�iti'nho, �parece
Num· passado mais re- cente funcionamento. na saída da túnel uma

moto a· opinião púb�ica M�tis um\) vez nos cur- fórmula capaz de trans-
'foi sacudida -€om o sú-' vamos submissos, per- formar o dramático e

bito fechamento da, Cai-' ,den'dö Um suporte bási-' suportável. Pode o cor

xa E'cOnômica: do· c!:ltado ,co de nosso necessário po técnico, composto de
de Santa Ca�rina. ,ique ·dé'senvOlv1mento. ·183 funcionários do "ex

acabou ,transformada na' Eis qúe, Q:gorá, contrari- tinto banco, 'do mais al
atuàl BÉ$C S/A .

.,- Cré- ando a todas as espec- to gabarito, ser '�bsbÍfvi
'dito Imobiliário.' Per- taltivas, reBete��e o w�s- qo _ R�lp. BADESC.

.

NI'

deu-se Uh1á exce1�mte ar- 'rri� :�pisód�o cbm: ã 'S.ü" 'ResöliVido;' um p'rb\bm1P�,
portunidade de mostrar :mana liquidaç.ão do' cria-se outro: o da iso

o pFestígio catarinense, :BRDE - Bancó Regiohal nomra salariaL Se for

defendendo o desel1l.vol- de Besen,'V61Vi'.tnento do acima do Badesc exigi
vimento 'êéonômico e Ettrem'o SUl, não sem rão a. compensaçã:ö e se

social "Da Terra da Gen- afitl�s, I atrás' das cortinas "for, abaix0 os que ',Fece'

te!'. .A :i.nvestid.-a OOlüra acertar desejos: dos es- fbem os' de ·alt0 gabarito,
'. à;s càixas econêmicas es-' lCililös - co...:>jchflãos, ,denun- ipleiteiam . salários iàên-

.. taduais. fe€haram mlri.tas� da�O's'/\Pélla ..imprensa di- ·)t·icosi
.

portas dö .tradicional es-� ária. "Liqui'dou-se .

o Ban- iE)e 'quatlquer ,forma será
tabelecimento em SéIDta.· e@ sem leva,it' em maio- � meirs 1!lliIla dOr. tie' cabeça

.

Catarina. Quem sabe' ; �s :'co'Flsiderações as pos- ; qtie se soma as muitas
'não p01fl.passem nem OSf :s'í:veis 'alternativas de (lmtras que o estado tem
, funcionários que alí ga-"- :sejfnà:proveitamen.to nu- 'que resólver; não fican
r D1t1a'Vâm O \ seu sustento,. ma reestruturação com, do eles€artad� uma nova

promo�end.� o, Estado. 1 ,o Banco de Desenvolvi- 'linha, de greve·.

Acejfamqs paéif,itàl'ßéh-· mento' do Estado, de San- ,]C<!) lamentável o menos

tê a ..lpetéf:trriI1:fçâd�"s�:pe"" '�a 'Gaiiarina oU! com o' lamentáveL
fior ,sem es'b<1>:�ati';�i:f'ina' própr-ío ß,;::'SCL,. I Auf Wiader-seh 'n!

.l·�a�ã� que, p�19. ,m�,º.8�' ,'- �eu, para l'lotar a apa-, 1,
/ FJ!it�, von ,Jaraguá

slgmflcassE! uma: tomada. tIa do empresariad@ ca- 03-89 •
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