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Fechada
. negociação e agropecuária passa ao d'_mínio municipal

terreno de 420m2 na rua

Bernardo 'Dornbusch, on

de, no prazo de um ano

será
.

construído um de
pósito qe 80m2, para a

Salvíta. Em contraparti
da, o Agropecuário vol
tará ao domínio público
municipal, tanto a área
de 32 mil m2 como as ins

talações, patrimônio ava

liado em NCz$ 1 mil
hão.

Esta semana a documen
tação começou a ser ela
borada, segundo informa
ções do prefeito Ivo Ko
nell. Q Prefeito esteve

quinta-feira em floria
nöpolís, tratando de di
versas questões, como no

Tribunal de Justiça, onde
acompanhou comitiva in

tegrada por juízes, pro
motores, Subsecção <1:1
OAB e Associação de

Advogados, qUe reivindi
cou uma 3a. Vara para a

Comarca ou, então, pelo
menos a vinda de maís
um juiz substítuto. para

A polêmica que envol
veu a Salvíta e Prefeitu
ra Municipal foi, encerra

da nó dia 21, com fecha
mento . de acordo,

.. segun-

do o qual a municipali
dade cederá uma sala de
322m2, na rua Leopoldo
Malheiró (ao lado da o

ficina Tibério), rnaís um

que Os trabalhos foren
ses fluam com maior ra

-pídez. em vísta do acú
mulo de processos exís
tente.

tação do Rio da Luz e

Ilha da ngueira, este no

trecho guaramírense. Foi
igualmente na Secreta
ria da Saúde, acerca da
liberação dos recursos
do SUDS e na Secretaria
do Desenvolvimento Ur
bano e Meio-Ambiente,
sobre o salde ida conta
PROURB, de NCz$ ..

, ...

326.000,00 pera aplicação
basicamente em pavimen
tação e obras de . infra-
estruturá.

'

tiveramTradicionalistas encontro Além do Tribunal de
Justiça, Konell tratou so

bre reivindicações enca

minhadas 'pelo município
ii Secreterias de Estado,
como Transportes, .sobre
o recapeamento das ruas

Walter Marquardt e An
gelo Rubíní e a pavimen-

Jaraguá e Corupá constróem, ponte'
Os governos dos muni

cípios de Jaraguá do Sul
e Corupé irão construir,
em conjunto, uma ponte
de concreto armado na

divisa, na localidade de
Ribeirão Grande do Nor
te, haja vista que a an-

tiga foi arrastada pela
última tormenta. Serão
18 metros de vão e a em

presa Batestal realizou no'
decorrer da semana a

sondagem. O" casto está,
estimado em NCz$ 60
mil, qus vai ser rateado
proporcionalmente entre
,as duas municipalidades.

O secretário' de Obras
e Viação, Afonso Pia
zera Neto, informou que
foi iniciada a terraplena
gem do terreno no novo

cemitério municipal, na

rua Onélia Horst, na Vi
la Lenzi. A adequação
do pavilhão da Igreja São

. Judas para receber a cre

che institucional está. sen
do realizada, enquanto
que a Avenida dos Imi
grantes, que dá acesso ao

Campus da Ferj e a rua

Jorge Buhr, que liga a

BR-280 à rua Erwino Me
negottí, estão recebendo
galerias e imediatamente
devem .começar as obras
de pavimentação à para
lelepípedos,

Aspecfo - aO. encontro acontecido u;o aomlngo
formação da primeira di
retoria, e, po$Íter'lormen
te, aprovar os estatu
·tos.

As reumoes acontecem'
todas às sextas-êeíras. a

partir das 20h, no Res
taurante iItajara, aberta,
aos ínteressados. E para
o mês de maio está pre
visto um jantar com o

show ao vivo, seguido de

tandango, segundo in,for
inações de Marco Antonio
des Santos.

Cerca de duzentas pes
soas participaram domín-

.

go, no Parque Malwee,
do segundo encontro da
Sociedade Tradicionalis
ta de Gaúchos e Catari
nenses, para uma COIl'"

fraternização, anímada .

pel'Os Buenachos. de ,

[uí, A Sociedade já bus-
Ca um terreno para a

construção da sede e

reuníu na noite de on

tem, sexta-tetra, a comís
são organizadora, para a

Greves, preocupam o empresariado
Empresários [araguaen

ses, reunidos na Associa
ção Comercial e Indus
trial, manífestaram-se pre
ocupados com omovi
rnento grevista que se

alastra no setor metalúr
gico e que poderá se es

tender a outros. Foi de
fendida a necessidade de
se preparar uma contra
ofensiva e realizar um

curso de aperfeiçoamen-
, to para negociadores, i
déia que será levada para
as Associações de Joín
ville e Blumeneu. para
promovê-lo em conjunto,

com módulos em

Um dOg municípios.
A ACIJS deliberou pelo

encaminhamento de pe
dido a Prefeitura, para
agilização dos projetos
das rotatórias junto a ca

beceira da Ponte Abdon
Batista, Posto Becker e

Weg II e, também; a re

tirada das lombadas ao

longo da rua Joinville. à

exceção da existente per
to da Ponte Abdon Ba
tista. Os empresários en

tendem que os tachões
já inibem o excesso de
velocidade, Th3.0 vendo
razão para as lombadas,
que prejudicam o fluxo
do tráfego.

cada

SEME inscreve para alfabetização
das matriculas são: Es"
cota Alberto Bauer, na

rua Guanabara n-" 500;
Escola Rodolpho Dorn
busch, na Vila Lalau; Es
cola Santo Estevão, no

Garibaldi Ie, também, na

própria Secretaria, nos

horários das 8, às llh30 e

das 14 às 17 horas .

A Secretaria Municipal
de Educação de Jaraguá
do Sul informa que estão
abertas as matriculas !PI
o curso de alfabetízação
par� jovens e adultos cl
ISanos, ou maís. que ser

Iam analtabetos ou que
cursaram ,até a terceira

. série prlmárfa, Os 'locais

QUEM :E BUSANA
N�l. página 14, conheça,

na realidade, quem é, o

que fez e de onde vem o

polêmico Iíder . sindical
dos metalúrgicos Luiz
Carlos Busana. "Flashes
da Cidade" mostra os fatos.

iniciativa contída na pu
blicidade intensamente
veiculada !na imprensa,
onde pessoa snnbollzan
do empresário é algema"
do como criminoso. As

sinada pelo presidente da

Federação, Udo ' Wagner,
acrescenta a nota que

A Federação dos Dire
tores Lojistas de Santa
Catarina, encaminhou ao

governador em exercidO
Caslldo Maldauer e aos

Secretários da Fazenda e

da' Indústria e Comércio,
nota de repúdio ante a

violenta agressão à livre

No dia 8 de maio, o

prefeito Ivo Konell e o

secretário da Saúde Dr.
Amaro Xímenes Júnior,
irão a Associação Comer
cial, para discutir com a

'classe empresarial sobre
a saúde da comunida-
de.

o Sabor que
Você mais Gosta

,iExposltores
y�;'\tfW(,jf. � t�?vinlentação Jndustría]

vrsrrs OS LAGOS E CASCATAS DA REGIÃO.

voes DARÁ MAIS VALOR AO QUE:E NOSSO·w -I RT IMI
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. 7� As' festividades de
". Espírito Santo, do Bae
pendi, serão d� 08 a 13
de maio, com competi
ções de bolão e tiro rei
e rainha, todas as noites.
O programa marca para
dia 13, às 14h, concen

tração dos associados pa
ra busca dos reis e rai
nhas 88/89 e às 22h30,
o tradicional baile, com

a Banda Cavalinho Bran
co. Vendas de mesas a

partir de terça-feira, día
2.
- A Rede Feminina de

Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul, marcou

para terça-íeíra, dia 2, as
reuníões às 9 ou às 14

horas, na Associação C�
mercial. A entidade já
escolheu a sua. represen
tante para o Concurso
Glamour-Girl de 89. Se
rá·8, bonita Sibele Cordeio
ro, modelo' e manequim
muito requisitada.
- As Damas de Cari

dade de Jaragué do Sul,
num grupo de quarenta,
seguiram no dia 24 para

.

Fraiburgo, no Meio-Oes
te Catarínense, onde fo

ram hóspedes do reno

mado Hotel Renar. De lá,
visitaram Treze Tílias,
Videira, Joaçaba e ou

tras cidades daquela bo

nita região catarínense

Gente
POVO

& Informações
-

- A presidente da en- marcou presença com es
tidade, há vários lanos, lande próprio, no A
di�-se· de passagem, é nhembí, em São Paulo, da
a Sra. Otília Ersching. Ni· 40a. Feira de Utilidades
colíní, que aniversariou Domésticas (UD), que
ontem, dla 28. Dona Otí- apresentou muitas novi
lia e esposo Mario Nico- dades, Foi pelo quinto
hní, completaram no dia ano consecutivo.

.

25, 47 anos de matrtmô- - O jovem casal WH·
nío. Seguem' daqui, os son (Roseane) Nort, ra·

. nossos parabéns pela du-· diante de telícídades com

pIa comemoração. o nascímento da peque-
---: Está s� instalando .na Heloíse, às 23h45min

em Jaraguá do Sul, o roé" ,do dla 25, com 2kg620 e

dica ginecologista e obs- 46,5cm, na Maternidade
tetra Dr. Luiz Fernando do Hospital São José. Pa

Gonçalves. Ele é corupa- rabêns, extensivos aos

ense. formado pela Uni- dema·is Iamíllares

versidade Federal do Rio - As 18h30min deste
Grande do Sul e funcio- sábado, na Igre;a Evan·
nário federal lotado no gélica Centro, o elegante
Inamps local. O consultá- casamento de Charles AI
rio fica na Getúlio Var- fredo Bretzke e Dora

gas 49, sala 105� Rahn. E pelas bodas de
- Agradecemos o con- ouro, receberão as bên

vite para a cerímõnía de cãos, o casal Benjamin
entrega dé Certificados de (Herta Becker) Ríedt
Dispensa de Incorpora- mann ,

ção e Juramento à Ban- - A 10a. Exposição
deira Nacional, neste dia Regional de Canários de
29, às 9h, no Ginásio Ar·

tur MUller, pelos díspen
sados do serviço militar

ínícía],
- A Metalúrgica Trapp

JoãO eÄAOltiaaB. ,

Moda Infanto·jllvenll para realçar a.

elegAnc1a de seus filhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 .-. Jaraguá do Sul _ SC.

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

presentes na

Relojoaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

�oja
"

Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos íntante-juve

nís e bebê para estação Verão·Outono.

R. Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul- Fone 72-0695

Aveni'da

,

CarinD9S0
Ä ROUPA INFANTIL

ti; ""'., ,"". ,l_'::l.l'{-'''''
�,�;r.��'f�1;�:�1�

pelo convite. D. MARIA CARDOSO :_
- O lanche das pri - 88 ANOS

mas e comadres, da úl- ----------
tima semana, teve como

anfitriã a Sra. Elvira
Henschel Bauer. Esta se

mana, quem recebeu pa
ra o Café das Primas,
4a. 'feira, .foí a,,:S.ra. Vera '.

Marquardt Haake.
.

- Breve o casamento
do engenheiro Acyr Se
leme, com Karína Bea-

Cor e Porte, da Socieda
de Jaraguaense de Cana
rícultura e Ornitologia,
acontecerá de 9 a 18 de
junho, no Pavilhão' Ar·
tur MüHer, do Agrope
cuário.
- O casal Luís Cláu

dio (Marlene Tepasse]
Bartel. que reside em São
Paulo, embarca rieste sá
bado, dia 29" com desti
no a Alemanha e Ingla
terra, onde permanece
durante trinta dias. Boa

viagem,
- A A. D. R. Ceval

junto com a Ceval Agro
Industríal S. A., progra
maram uma série de e

ventos para os dias 30
de abril e l.� de maio,
na sede, em Rio da Luz -.
Agradecemos ao presi
dente Mirton Sommer,

II

II Izurra

trlce Kaufmànn, JUha do
casal qu:e cÜI:te' ã- coluna
Iv<) . e Marlsa

.

Kaüf·
mann.
- Na Matriz, hoje, às

16h15 e lßh.' os casamen
tos de Nélson dos San
tos Líma/Teresinha Ribei-
ro e Wilson Sadzínski/
Alair. Petrí.
- O

.

advogado José
Benedito Campos, da A
CIJS, participou em San
tos-Sí', do Painel Nacio
nal de Direito do Traba
lho .

- No eine Jaraguâ,
de sábado (29) até quínta
feira, dia 4, sempre às 20
horas, o filme "Sem Per
dão", censura 18 anos.
- A Weg está Insta

lando em Corupá, um

Centro de Piscicultura
ExperimentaI. I

A Sra. Marlene
Pansteín. esposa de ADis
tídes. recebeu 4a. feira
o seu grupo de lanche.

Restaurante
II

Lembramos aos nossos clientes que no

próximo dia 14 de maio, Dia das. Mães, esta
remos aberto para o almoço. Faça já a sua re

serva no Clube Atlético Baependi Fone
72·2233 COm Rubem ou Senl,

1.9 de maio é uma da
ta importante para a fa
mília Cardoso, de Coru
pá. E que registra os 88
anos de Idade da Sra.
Maria Felipe Cardoso (fo
to), nascida em 01.05.1901,
em Ilhota-SC, casada' cl
Thobias Cardoso, fawci
do em 1957, com q�em
teve dez filhos. A pfiole
é formada pelos seguin
tes: Iracema, Conrado,
Marta, Umbelino (falecí
do), Amélia �falecida),
Narciso, José, Alfredo,
Alcides e João Cardoso
(falecido). Vinte netos e

7 bisnetos completam: a

família que. irá abraçä
la na residência, em 'Co
rupá, cumprimentos que
estendemos à veneranda
aniversariante;

.

ainda mui
to lúcida. Parabéns e

muita saúde.
.

'Bar.ão do Rio Branco, sala 4
,

FONE: 72:2607
_. :,,.. ,�o. ,,'

Dr. Alfredo Guenther
lCIRURGIÄO-DENl'ISTA)

Clínica Geral

Atendimento com nora marcada
,

Marechal Deodoro 333 (Fone n-084(»)
Jaraguá do Sul

MAMÃE
·EtA: MERECE,UM PRESENTE

PRESENTES

Anel 18k COm pérola - 48,00

Relógios Technos - 39,80

Meia aliança brilhante Séculus 18k

/ Mal. Floriano Peixoto, 29 - Fone 72-19.l1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o poder público muni
cipal e a iniciativa pri
vada iniciaram movi
menta em Corupá, para a

construção de Um empre
endimento hoteleiro que
dê guarida ao plano da
municipalidade de incre
mentar o turismo, a par
tir do aproveitamento
das belezas naturais e

xistentes e da própria 10-

farmácias poderão adotar' rodízio
Os. plantões noturnos

nas farmácias da cidade
foram alvos de debates
na Câmara de Vereado
res, no dia 21, diante do
anúncio da Farmácia Cata
rineriso em desativar o

plantão a. partir do final
da maio. O Dr. Irineu
Passold, presidente da

Associação dos Farma
cêuticos' e Bioquímicas de

Jaragué do Sul participou,
da reunião, comprome
tendo-se encaminhar o

fícios às farmácias consul
tando da inten<;lãlo, de
implantar plantões. no

turnos, através de rodí
zios, em dias e horários
pré-determinados pela
categoria. Há váIios anos

o serviço de plantão
era exercido unicamente
pela Catarinense.

Esta questão foi levan
tada pelo vereador Ra
mos, que apresentou di
versas outras indicações,
como pedido de uma lom
bada na Ilha da Figueira,
defronte o Supermercado.
Leonor, instalação de
iluminação pública no

prolongamento da rua

Francisco Domingos Me
deiros, pavimentação à
rua Acre e instalação de
telefone público no

.
Ri

beirão Grande do Norte,
defronte' o estabeleci
mento comercial cio Sr.
Winter. Do vereador Ma
rina Lenzi, _a solicitação,
,de pavimentação das
ruas Major Júlio Ferrei
ra, Daná Matilde e Al
berto Santos Dumont, na

Vila Lalau,

Jaraguá do Sul, propri
etária do Hotel Itajarã,
Gerd Edgar Baumer, ex

pôs o funcionamento de
uma Companhia e fez di"
versas sugestões a um

grupo de empresários e

.representantes do poder
executivo e lideranças, no
último día 20. Baumer, com
a experiência adquirida,
incentivou os corupaen
ses a investirem no setor,
posto que o retorno é
g\ar,antid�ö, prínclpalmen
te pelo fluxo de turistas
q/ passará pela cidade as

sim qUe aberta . Corupé
São Bento, aliado ao ex

cedente dos hotéis de
Jaraguá do Sul, qUe po
deriam ser direcionados
a Corupá.
Gerd Baumer explicou

todos os passos, desde a

pesquisa inicial, até o

que fazer, como fazer, a

necessidade da infra-es
trutura municipal e da
infra-estrutura do hotel.
Para Corupá, na sua

opinião, o recomendável'
seria um hotel campes
tre, pelo verde e pelas be
lezas existentes, a prin
cípio com 30 apartamen
.tos, simples e funcional,
com sistema de serviços
completo, restaurante,

P:MJS beneficia 285 alunos COlO bolsls

,.
.

Cärup discute Companhia de Melhora_entos e construção de. hotel
calização, no sopé' 'da
serra.

. Corupá começa
a despertar para o

'

tu
rismo e a Prefeitura tem

projeto. de construir 'um

camping municipal, na

região de Rio Novo Alto,
próximo das quedas de

água que proporcionam
visual de rara beleza ..
O diretor da Compa

nhia Melhoramentos" de

A comissão de análise
das bolsas de estudos
de colégios particulares
jaraguaenses, definiu os

. alunes beneficiados com

bolsas de estudo do Mu

nicípio, para este ano

Reunida na Prefeitura
nos dias 10 e 11, com a

presença do Prefeito Ivo

Konell, do secretário de

Finanças Anterior Gal-
van, da secretária da

Educação Rosemeire Va

sel. diretores e renrasen-

tantes \ dos colégios, a

comissão decidiu por be
neficiar 285 alunos. dos

quais 167 do Colégio Di

vina Providência, 70 do

Colégio São Luís, 40 do
Centro Educacional Evan
gélico, 5 do Instituto Jen

gadinha e 'J' alunoe do

Sigma. Os funcionários
municipais estudantes re

cebem ajuda de custo ,de
50 por cento o os filhos
destes, 100 por cento, em

19, 29 e" 39 graus.
Informação da Secretari

a Municipal de Educação
revela q/ o total de funcio
nários da área é de 305,
sendo 19 lotados na pró
pria Seme, 47 merendei
ras e serventes, 16 apo
sentados (2 atuando) e

25 pessoas atuam em ou

tras áreas, como na

APAE, Secretaria' do
Bem-Estar Social, ÁCET
e SCAR.

Alergia Clinica'
Dr.Antonio·Schmidt

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

CRIANÇAS E ADULTOS
Tratamento de Asrna- Bronquite - Rinite - Espirros - Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos

e garganta - Tosse - Resfriados constante, - Sinusite alérgica.
Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações· coceiras - picadas de nsetos

feridas na boca.

Alergia a alimentos· medicamentos - ao sol e ao frio,

Erupções diversas.

Preparo de vacinas, Testes Alérqioos.I
l

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 2i:�75 .

Brurne nau SC �".
----

.� ,

esp6rte� e lazer.

A exposição foi con

siderada válida a partir
da pröpría manifestação
dos 'empresários, sugerin
do-se a formação de uma

comissão para desenvol
ver a idéia, com a parti
cipação do poder público

municipal. O prefeito Er
nesto Felipe Blunk, e ví
ce José Norberto Müller
e Júlio Domínoní. do De
partsmento dé TuTismö,
acompanharam a expo
síção e deram o aval pl
a formação da Compa
nhia de Melhoramentos de
Corupä.

. Escritório da Jucesc ganha terminal
o deputado estadual

Adernar Duwe e o presí
dente da Codesc e Bes
cor, ex-prefeito Durval
Vasel, enviaram aos

Presidentes . da Associa
ção Comercial e Indústri
al de Jaraguá do Sul e do
Clube de Diretores Lojis
tas, telex comunicando a,

instalação de um terminal
da Junta Comercial do
Estado em Jaraguä do
Sul, fato qus ocorre pe
la primeira vez no in
terior do Estado. O ter-
minal está ligado díre-
tamente a central, em

Florianópolis, facilitando
sobremaneira o trabalho
para as empresas de toda

Rotary já vende
O Rotary Club, organi

zador da 3a. Feira da
Malha, iniciou esta sema
na a venda de estandes
para o acontecimento,
previsto para o período
de 15 a 25 de julho, no

Centro de Exposições do

Agropecuário, no pavi
lhão de 2.100m2 qUe a

municipalidade está cons-·

truíndo, cuja previsão de
término é para três sema

nas antes da abertura. A
cobertura do pavllhão
já vem sendo colocada,
com o que se permitirá
trabalhar com qualquer
tempo. inclusive à noite.
Para a comercialização

dos astandes,
.

segundo o

a região.
Informa o telex que

"a instalação da Junta,
através de canal exclusí
va com a Associação
Comercial e Industríal,
só fará com' que, temos
certeza q/ o progresso 0'€
desenvolvimento da nossa

Jaraguá do Sul seja cada
vez mais acentuado, para
alcançar esta objetivo. A
par dos nossos esforços,
queremos, nesta oportu
nidade, também" destacar
o trabalho desenvolvido
pelo prefeito Ivo -Konen,
na conquista deste. novo

e excelente benefício pa
ra toda a região do Va
le do Itapocu".

estandes à Feira,
presidente da comissão
organizadora, Luiz Nico
Iodellí, 'a preferência é

para quem participou nos

anos passados, sendo que
a escolha do local dos
mesmos é pelo fatura-
mento conseguido por
cada empresa. O preço
de cada

. qua) é: 5x5m
NCz$ 300,00, 3x5m NCz$
200,00 e 2,5x5m NCz$
180,00.

As empresas ínteressa
das na comprá devem pro
curar a secretaria da Fei
ra, no�Agropecuária, de

segunda a sexta-feira,
com o Sr. Waldyr Rubiní,
O telefone é 72-383:).

Sociedades
.

de Tiro têm estatuto
Foram aprovados os ba, Ribeirão Gustavo

estatutos da Associação Benjamin Constant.
dos Clubes e Sociedades
de Tiro ao Alvo do Va- A primeira diretoria,
Ie' do Itapocu, da quel eleita no dia 18 de março.
participam 24 Sociedales, tem como presidente
São elas: Amizade, João Gilmar Hamburg. As So
Pessoa,

.

Víeírense. Ribei- ciedades têm reunião pro
rão Grande da Luz, Rio gramada para as 20 ho
da Luz IL Guarany, AI- ras de sexta-feira, dia 5
varada, 25 de Julho, Ali- de maio, em, dependência
anca, Barg, Baependí, da Paróquia S. Sebastião,
Marechal Ronden, Vitória quando, deIltre outros
de Rio da Luz, Vitória, Ca- assuntos, será

.
discutida a

terínense, Comercial, formação de comissoes
Ouro Verde, Bandeiranté�,j, Pqra a: organização da
Canto EsportEY duar'ff��hctt\, Schuetzenfest, no

ny, Ano Bom, Ha,nSa�(";:mßs' de outubro, no Agro-
Humboldt. Massarandu- peeiíärío.

e
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Edital 16.591 de 18.04.89
Cópia recebida do cartó..

dó' de, Guaramlrlm,' neste
Estado
Marcos Vogel e Maria

Sprung
Ele. brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Gua
'rammm, neste Estado,
domiciliado e residente
em Bairro João Pessoa,
neste distrito, filho de

Leopoldo Vogel e Helga
Adele Friedemann V0-.

gel
Ela, brasileira, solteira,
índustriãrta, natural de
Guaramirim. neste Esta
do domiciliada e resi

dente em Poço Grande,
em Guaramirim. neste Es-

ANIVERSARIANTES
Fazem anos hoje: 29
Sr. Artel Arno Pizzo

latti, em Joinville, Dr.

Dietrich Hufenuessler- Sr.

Norberto ,S. Emmendo
erfer, Sr. Rodolfo Reck,
Sra. Wally Ronchi. Sr.

Erich Schwarz, Sra. 01-

daia Vieira (Jlle), Sr.

Linus Zimmermann, Sr.

Arthur Hoffmann, lr1-

neu Boss Júnior, Rose

Margareth Meyer. Rita

de Câssia Pell�s, Cristia
ne Hufenuessler, Sra. Ro

selane ;M:<;l�nke Veríssi
mo [Santos-Sê). Dr. Dyl
ton do Valle Pereira, Re

nílda Mehler.
Dia 30 de Abril
sr. Nilo Trindade, sr.

Carlos Borcners- Marga-
reth Beyer (União da Vi-

tória) .

Dla 1.� de maio
D. Hilda Baumann, S;.

Bertoldo Baumann, Hil.a
rio Alfonso Gneipel, wn-.
ma Blank (JIle), Gilberto
Luís Klein, �r . Re�o
Bauer. Sra. Névia Mana

Moretti Eckenberger (Cu
ritiba), s-. Willy. ro

rath, Sra. Maria Ehzab�
te Pereira, Ricardo ou

vio Schiochet (JHe).
Dia 02 de ma.io
Sr. Cláudio Arildo Stu�

zer (Londrina), Sra. Do

ra Beatriz Krause, D.

Lucila Emmendoerfer, SrR.

Evanir Nicoluzzi, Sr.

Nélson Kreutzfeld, Sr.

Ramiro Schmitz, Sr. Er

nâni José Voltolini, Sra.

Maria Reiser Scheuer,

Angélica Murara, San

dra Denize Rave, Fran

ciela Alvina Leitemper
gher.
Dia 03 de maio
Sra. Kátia Hinsching

Bauer, em Curitiba; ?r.
Renato B�netta, $r. José

Otávio Toml=l!ifki§f,a. Ma

tilde Hors1:,;l'�e-i.�l1Izabel
Schneider' '<;,' (Bhim>enau),
Waidi' Meiê)). >c. Franc:iene
Fagundes.
Dia 04 de 'maio

.

Sra. Ruth Ribeiro, Sra.
Cristina Zanghelini.

PrlclalDas de CasalOentls
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civil do 19 Dlitrit� da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber
que compareceram em Cartérío �xibindo, os decumen
tOs exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:
tado, filha 'de' Nicolau
Arundoldo Sprung e al
ga Maria Mainka Sprung
Edital 16.592 de 18.04.89
José Gilberto Batista e

Nancy María Panstein
Ele, brasileiro, solteiro,
índustriärio, natural de
Navegantes, neste Esta
do, domiciliado e resi
dente na Rua Guilherme
Wackerhage, 90, nesta

cidade, filho de Gilço
Antonio Batista e Ave
Una dos Santos Batista
Ela, brasileira, solteira,
Industriâria, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente na Rua.
João Planinscheck. 1.552,
nesta cidade, filha de An
tonio Panstein Neto e Ca
tarina Eiehinger Pans
tein
Edital 16.593 de 18.04.89
Edllbertn Ricardo Danker
e Katia Cilene Alvize
Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente na Rua
José Theodoro Ribeiro,
nesta cidade, filho de
Norberto Danker e Edith
Schuchardt Danker
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada '

e residente em Conjunto
COHAB, quadra 08, lote
18, n.? 50, nesta cidade,
filha de . Elias Alvize e

Vílma Veronica Alvízs
Edital 16.594 de 18.04.89
Edgar Vicente e Marllene
Martins
Ele, brasileiro, solteiro,'
operário, natural de Cu
ritibanos, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua José Theodoro
Ribeiro, em Ilha da Fi
gueira, neste distrito, fi
lho de Manoel Vicente e

Laura Vicente
Ela, 'brasileira, solteira,
operária, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua
José Emmendörfer, 972,
nesta cidade, filha de A
velino Martins e Isabela
Francisco Martins
Edital 16.595, de 19.04.89
Sergio Dalcanale e Car�
men Antonieta Ropela
to
Ele, brasileiro, solteiro',
operário, natural de Rio
dos dos Cedros, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente na Rua Pastor Al
berto Schneider, em Bar
ra do Rio Cêrro,' neste
distrito, filho de Ivanildo
Dalcanale e Ana Dalca-

nale
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Rio
dos Cedros, nes'te Esta
do, domiciliada e resi
dente na Rua Pastor Al
berto Schneider, em Bar
ra do Rio Cêrro,' neste
distrito, filha de Felice
Ropelato e Zelina Rope-
lato

'

Edital 16.596 de 19.04.89
Enio Pedro Mai e 'Zllda

, Kalatai de Moraes
Ele, brasileiro, solteiro,
técnico projetista, natu
ral de São Pedro de AI·
cantara, neste Estado,
domícíhado e residente
na Av. Marechal Deodo
ro, 159, apto. 302, nesta

cidade, filho de Qsvaldo
Mai e Judith Jöenck Mai
Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de
Mamborê, Paraná, domi
ciliada e residente na Rua
.Prancísco Vegíní. 171,
nesta cidade, filha de Ro
berto Thibes de Moraes
e Maria Kalatai de Mo-
raes
Edital 16.597 de 19.04.89
Nilo Meinchein e Ivone
Vavassorí
Ele, brasileiro, solteiro,

programador de compu
tador, natural de Presi
dente Nereu. neste Es

tado, domiciliado e resi
dente na Rua Nelson Na

sato. 130, nesta cidade,
filho de Paulino Mein
chein e Merentina Vieira

Meinchein
Ela, brasileira, solteira,
teleíonista, natural de

Massarandl+ba, neste Es

tado, domiciliada e resi

dente na Rua Hermann
Schulze, 55, em Vila Len-

zi neste distrito, filha
,

.

de Domingos Vavasson

e Bernardina Pawlak Va-

vassori
Edital 15.598 de 20.04.89
Ademir Hansen e Salete,

Busarello
Ele, brasileiro, solteiro,
mdustxiário, natural de

Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Estra

da Garibaldi, neste dis

trito, filho de Helio Han-
"

sen e Maria Felippi Han-
sen

Ela. brasileira, solteira,

operária, natural de Rio
das Cedros, neste Esta

do, domiciliada e resi
dente em Rio dQS Ce
dros, neste Estado, filha
de Dario Busarello e Ma
ria Busarello
Edital 16.599 de 20.04.89

Cópia recebida do cartó-

Ele, brasileiro, solteiro,
operãrío, natural de Mi
rim Doce, Tai6, neste Es
tàdo, 'domiciÚado' Ei' resí
dente na Rua Pastor Al
berto 'Schneider, 51, nes

ta cidade, filho de Leo

poldo Novais dos Santos
e Maria Madalena da Ro
sa

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de No
va Santa Rosa, Paraná,
domiciliada e residente
na Rua Pastor Alberto
Schneider, 51, nesta cida
de, filha de Augusto Lenz
e Selvira Lenz

Edital 16.604 de 24.04.89
Acyr Seleme

,
e Karina

Beatrlce Kaufmann
Ele, brasileiro, solteiro,

Edital 16.600 de 21.04.89 engenheiro, natural de
Ricardo Miguel, dos San- Canoínhas, neste Estado,
los e Mariane Patsch domiciliado e residente
Ele, brasileiro, solteiro, na Av. César Seara, 40,

operador de máquina, na- Carvoeira" Florianópolis,
tural de Campo Belo do neste Estado, filho de
Sul, neste Estado, domi- Azíz José Seleme e Dei
ciliado e residente na Sy Cecília Rank 18ele
RUa Itapocusínho, neste me

distrito, Iilho-cde Germi- Ela, brasileira, solteira,
nia Rodrigues dos San- estudante, natural de Ja-

,

tos raguä do Sul, domiciliada
Ela, brasileira, solteira, e residente na Rua Epi
índustríáría, natural de tácio Pessoa, 405, nesta

Jaraguá do Sul, domicili- cidade, filha de Ivo Kauf
ada e residente na Rua mann e Marisa Tensini
Itapocusínho, neste dis- Kaufmann
trito. filha de Silberto Edital 16.605 de 24.04.89
Patsch e Lídia Hornburg Cópia, recebida, do cartö
Patsch rlo de Belo Horizonte,
Edital 16.601 de 21.04.89 Minas Gerais
Brnaní Antunes H;enning Fernando Luiz Zimmer
e. Cleusa Fátima Koch mann e Lení Conceição
Ele, brasileiro, solteiro, da Mata Moreira
vendedor, natural de 0- Ele, brasileiro, solteiro,
tacilio Costa, neste Esta- 'comerciário, natural de
do, domiciliado e resí- Jaraguá do Sul, domici
dente na Rua Angelo liado e residente na Rua
Schiochet, �'5, nesta ci- Coronel Emílio Carlos
dade. filho de Arnaldo Jourdan. 86, nesta cida
Henning e Maria 'Antu- de, filho de Osmar Zím
nes Henning mermann e Maria Cle
Ela, brasileira, viúva, mentína Vieira Zimmer

professora. natural de Ja- mann

raguä do Sul, I domicilía- Ela, brasileira, solteira,
e residente na Rua Es- decoradora, natural de
téria Lenzt Friedrich, 61. Itanhomi, Minas Gerais,
nesta cidade, filha de Ha- domiciliada e residente
ry Koch e Clarice Koch na Rua Assunção, 230/
Edital 16.602 de 21;04.89- 7(H, Sion,' Belo HOFizonte,
Valdir Antônio �odrigues :tvfinas Gerais, filha de
e Guiomar Sklarskie Messias José da Concei
Ele, brasileiro. solteiro,. ção e Augusta Silva de
lavrador, natural de Ab- Conceição
don Batista, Campos No- Edital 16.606 de 24.04.89
vos, neste Estado, domi- Ama.rildo Butzke eLidia
ciliado e residente na Ch:a Rodrigues
Rua Joaquim Francisco Ele, brasileiro, solteiro,
de Paula, nesta cidade, técnico eletrônico, natu
filho de José Rodrigues ral de Jaraguá do Sul,
e Nilda Maria Rodri- domiciliado e residente
gues .

na Rua Bertha Weege,
Ela, brasileira, solteira, 2.214, nesta cidade, filho
do, lar, natural de Garu- de Alfredo Butzke e Hil
va, neste Estado, domi - da Georg Butzke
ciliada e residente na :' Ela, brasileÚ;ä; s,olteira,
RUa Joaquim Francisco -costtlrêira, natural' de
de . Paula, nesta cidade, Porto "União, neste Esta"
filha 'de Antonio Sklars· do, domiciliada' e resi

ky e Izabel Sklarsky dente na Rua Bertha Wee
Edital 16.603 de 21.04.89 ge, nesta cidade, 'filha de
Neri Novais dos Santos José Rodrigues e Sebas-
e Gent Lenz tiana Moreira de Lima

rio de Guaramirim, neste
Estado
Valdenír. Genéslo Alcb,i
nl e Mazilda Inês Ferra
ri
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Gua
rammm, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua Ernesto Piseta.
416, em Guaramirim, nes

te EstaQo, filho de Val
demiro Alchíní e Tere
zina Stríngarí Alchini
Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de Ja

raguä do Sul, domicilia
da e residente na Rua
Alfonso Bartei, 313, nes

ta cidade, filha de Leo
poldo Ferrari e Iracema
Ferrari
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1! de maio • Dia do Trabalho

Somar os esíorçös de todos é o nosso Trabalho.

Um trabalho de paz. que Corupá realiza tranquilo. criativo
e alegre, porque um' grande futuro é à nossa maior certeza.

PARABENS TRABALHADOR CORUPAENSE!

ERNESTO FELIPE BLUNK
- PREFEITO MUNICIPAL -

JOSE NORBERTO MÜLLER
VICE-PREFEITO MUNICIPAL -

selR recebe novas daacies pararas obras do lealro de laraguA do s.1
A Bradesco Seguros S. A. entregou ii .diretoria .. c:!�...

Sociedade Cultura Artística de .Jaraguá do'-Sul, .du
rante almoço no Parque' Malwee, dois cheques que
totalizam NCz$ 30.000;00, COInO doação para as obras
do teatro da SCAR, através de incentivos fiscais do

imposto de renda, facultado pela Lei Sarney. Da
Bradesco, estiveram em Jaraguä.: o Diretor-presiden
te Ararino S. de Oliveira, os vice-presidentes. Ar�
mando Erik de Carvalho, Sérgio' Viola e Carlos Wal
ter Meyer e o gerente de Joinvilla Hírío Wolf, que
é jaraguaense.
Em nome da Bradesco falou o vice-presidente Car

los Motta e pela SCAR, o seu vice-presidente Marlo
Souza, que destacou a importância da .doação, afir
mando que "o sonho do passado começa no presente,
com o início da conquista do nosso tão. sonhado es

paço cultural, cujas obras serão iniciadas em julho".
A instituição, segundo garantiu o presidente Ara

rino de Oliveira, irá fazer nova doação no próximo
. ano e se comprometeu a apoiar de' outras formas pl
que o teatro seja concretizado, inclusive podendo a

contecer a vinda d� grandes nomes do teatro naeior
nal para a ínauguração .

Outras empresas estão igualmente colaborando c]
doações à SCAR.

Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul

I�--II__-------�_,,,,,,,,_,_,,'";��1;"h;

.

Patrulha já atua em Guaramirim
A Prefeitura de Guaramirim concluiu as reformas

da ponte pênsil na divisa COIli Araquarí, localidade
de São Miguel e a patrulha rodoviári� . I?ecan�z�da,
da Secretaria dos Transportes e Obras ímciou atívída

des no município, no Jacu-Açu, com o alargamento
é tevantamen:to do leito da estrada principal. O pr�f�i
to Antonio Zimmermann informou que a sua �dmmls-

_ tração realizou duas novas reuniões comunítarias no

fibagi-Putanga e Barro Branco, no final-de-semana

passado e duas outras regiões serão �isit�das neste

sábado e' domingo. que são a Ilha da Pígueíra e .pon;
tC'l Comprida, nesta última onda a patrulha realIzara

abertura e revestimento.
Outra informação do Chefe do Executivo Guarami

rense acrescenta que a, \Veg Química doou para o

Hospital Santo Antonio NCz$ 630,00.

Trabalhador

"No trabalho o homem ocupa o primeiro lugar.
E o homem que trabalha e é para o homem que
se trabalha. Não maís existe a prioridade do tra

balho sobre o trabalhador, e a supremacia das

exigêncías técnicas e econômicas sobre as neces

sidades humanas. Não se concebe maís o traba

lho acima do trabalhador, ou o trabalho con

tra o trabalhador, mas sempre o trabalho para o

trabalhador" (Paulo VI).

Homenagem da

PEDRO ALVES .

- PRESIDENTE DA CÄMARA DE VERÊADOR.ES -

--_._------ � - - - ---_._--------

1� de maio, dia do trabalho, .dia do trabal!hador
Nesta data, em especial, a Marisol abre um espaço para prestar a

sua homenagem a todos os seus coloboradores, que com dedicação e

esforço fazem dela um símbolo de progresso.
Parabéns a você trabalhador de todas as raças, credes e classes

. sociais, que com a utilização de sua força física ou intelectual, cola
.. bora de forma. decisiva para o engrandecimento de nossas indústrias,
comunidade e de nossa própria nação.

Parabéns a você trabalhador que, todos os dias, com muita dignída
de, exerce sua atividade, a qual será fruto de sustento de todos. os

que de você dependem. /

voes É IMP.oRT.AN'TE, seja qual for a sua parcela de contribui
ção dentro deste contexto. Continue a sua luta do cotidiano, pois ela
representa toda garra e energia que você dispende e será a certeza da

conquista de seus ideais, de sua VITORIA, . de nossa VITORIA ...
A MARlSOI. ACREDITA EM VOC:E E SABE QUE UNINDO FOR

ÇAS OS RESULTADOS VIRÃO.
MAIS UMA VEZ, PARABENS.

•••
---
.._, .._, .._,.
---

n trime

1� de maio • Dia do Trabalho

A Nutrírnental espera, que este díe, seja lembrado como um mo-

mente em que todos param, para simbolizar o quanto é importante o

trabalhador par,a a valorização e o engrandecimento de toda a Nação.

porém, em especial de cada um, pois somente o trabalho faz' o

homem sentir-se responsável, útil e valor.zado,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUA DO SUL, '2g DE ABRIL Ä ()5' DE MAIO DE 1989 PÁGINA 06

Estado de Santa Catarina'

Prefeitura--� ---- MUtieip·aI--=�-de-·----·Scllro·e-der .-----
de ,licença concedido a �ssoa jurAdica
assim o declare ou quando maís de 50%
(cinquenta por cehto) da receita operacio
nal da pessoa jurídica adquirente nos 02

(dois). anos anteriores ou posteríores à a-

veis: quísíção dec_orrer de vendas, admínístra-
o Pr�feito Municipal de Schroeder.: ção Ou cessão de direitos à aquisíçã-, de

no uso de suas' atribuições, � de conformí- imóveis. "

dade com a Lei n.? 601, § 3.I?- _ Verificada a preponderância a que
DECRETA: se referem os parágrafos anteriores tor-

CAPITULO I nar-se-á devido o imposto nos termos da
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO lei vigente à data da aquisição e sobre o

DE BENS IMÚVEIS valor atualizado do imóvel ou dos direitos
SEÇÃO I '

. sobre eles. _,

DO FATO GERADOR E DA INCI�NClA § 4.9 ....,... As instituições de educação e as'

Art. 1.9 _ Fica instituido o Impos-' sistênCia social deverão observar ainda os

to Sobre Transmissão de Bens Imóveis, me- seguintes requisitos:
diante ato oneroso "inter-vivos", que tem a _ não distribuírem qualquer parcela de
como Iato gerador:

.

seu patrimônio ou' de suas rendas a título
I !- a transmíssão, a qualquer título, da àe lucro ou participação no resultado;
propríedade ou do domínio útil de bens b _ aplicarem integralmente no País OS

imóveis por natureza ou por acessão físi- seus recursos na manutenção e no desen-
ca, conforme definido no Código Civil; volvímento dos seus objetivos sociais;
IT - a transmíssão. a qualquer titulo, 'de c - manterem escrituração de suas respec
díreítes 'reais sobre ímoveís exceto os tivas receitas e despesas em livros revesti

dírestos, reais de garantia; dos de formalidades capazes de assegurar
III - a cesSão de direitos relativos à perfeita exatidão.

transmíssões referidas nos incisos anterio- SEÇÃO' III
res. DAS ISENÇÖES ,

Art. 2.9 _ A incidência do imposto - Art. 4.9 � São iS"entos do imposto:
alcança as seguintes mutações patrímo- I _ a extinção do usufruto' por morte

nials� , do usutrutuärío:
J '- compra e venda pura ou condicional n _

a trensmíssão dos bens ao cônjuge,
e atos equivalentes; , em virtude de comunicação decorrente do
II - da' ação em pagamentos;" regime de bens do casamento;'
llr - permuta; III _ a transmíssão em que o alienante se-
IV _ arrematação ou adjudicação; ja o Poder Público;

-

V � aquisição por usucapião; , IV _.. a transmíssão decorrente da execu-

VI _ tomas ou reposições que ocorram ção de planos de habitação para população
'

nas partilhas efetuadas em virtude da dís- de baixa renda, patrocinado ou executado

solução da sociedade conjugal, ou morte, por I,Srgãos públicos os seus agentes;
quando o cônjuge, ou herdeiro, receber, V -

a transmíssão cujo valor venal apu

dos imóveis situados no Município, quota- rado, seja inferior a uma Unidade Padrão

.parte cujo valor seja superior a uma Uni- Municipal vigente.
'

dade Padrão· Municipal; Art. 5.9 _ as benefícios de que
VII - mandato em causa própria e seus tratam OS itens U, Hl e IV do artigo 3.I?

subestabelecímentos: e os itens I e V do artigo 41? deste Regu
VIII _. todos os demals atos "inter-vivos", lamento deverão ser requeridos pelo ínte

a título oneroso, translativo de imóveis por ressado, que deverá comprovar, documen

natureza ou acessão física; tadamente quE! preenche as condições exi

IX - cessão de direitos relativos aos atos gídas a fim de que se lhe defira a libera-

mencionados no inciso anterior. ção do tributo.

SEÇÃO rr SEÇÃO IV

DAS IMUNIDADES E DA NÃO DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSAVEL
INCID:ENCIA Art, 6.9 _ O imposto é devido pelo

Art. 3.9 - O imposto não incide 50- adquirente ou cessionário do bem imóvel

bre a transmissão de bens imóveis ou di- ou do direito a ele relativo.

reitos a eles relativos quando: SEÇÃO V
-

I - o adquírents for a União, os Estados, DA BASE DE CALCULO

o Distrito Federal, os Municípios e respec- Art. 1.9 _ A base de cálculo do im-

tivas autarquias e fundações; posto é o valor venal dos bens ou direi-

II _ o adquirente for partido político, tos no momento da sua transmissão ou ces

entidade religiosa de qualquer culto, ins

tituição de : educação � assistência social,

para atendimento de suas finalidades es

senciais ou delas decorrentes;
III _ efetuada a sua incorporação ao pa
trímônío de pessoa jurídica em realização
de capital;
IV - decorrentes de fusão, incorporação
ou extinção de pessoa jurídica.
§ LI? - O disposto nos incisos III e IV

deste artigo não se aplica quando a pes
soa jurídica adquirente tenha como ativi

dade preponderante, a. compra e venda des

ses bens ou díreit P, locação de bens imó-

veis ou arrl{"·' mercantil ,

§ 2.9 - Co
,-

caracterizada a ativi-

dade prep':" :'eferida no parágrafo
ant�rior quàn 'ao social e/ou alvará

DECRETO N.v 411·
Aprova o Regulamento da Lei
n.? 60.1, de 16 de dezembro de

1988, que instituiu o Imposto So�
. bre Transmíssões de Bens Imó-

são.
Art. 8.9 _ Na falta do valor men

cionado no artigo anterior, ou sendo o de
clarado pelo contríbtíínte inferior aos pre
ços vigorantes no mercado imobiliário, a

dotar-se-ão aqueles estabelecidos pela Fa

zenda Municipal, através da Planta de Va

lores Imobiliários.
Art . g.I? _ Fica instituída uma co

missão de cinco membros, nomeada por a

to do Prefeito Municipal. e renovada em

janeiro de cada ano, para, anualmente, du
rante o mês de dezembro, revisar a Plan
ta de Valores Imobiliários.

,

Art.· 10 _ Caberá a mesma comis

são, .proceder a atualização monetária dos

valores constantes da Planta de Valores,

segundo os índices e periodicidade adota-

I !

I

-

dos pelo Governo Fed�ral para reajustar
seus créditos fiscais.

Art. 11 - O Prefeito Municipal ho
mologará, por Decreto,' as alterações in
troduzidas na Planta de Valores em função
do disposto nos artigos 9.9 e 10 deste re

gulamento.
SEÇÃO VI

DAS AUQUOTAS
Art. 12 -,- O imposto será calculado

aplicando-se sobre o valer estabelecido
como base de cálculo as seguintes alíquo
,tas:
I .,.._ 1% (um por cento) nas transmissões
compreendidas no Sistema Financeiro da

Habitação;'
,

'

II .._ 2% (dois por centoj nas demaís trans
missões "inter-vivos", a título oneroso.
'.

Art. 13 - Para o enquadramento na

incidência prevista no ítem I do artigo 12
da Lei ora regulamentada, o contribuinte
deverá juntar ao processo, uma. declara
'cão de informações, de acordo com o mo

delo constante do anexo I, devidamente
preenchida ,pela instituição financeira;

Art , 14 _ Considera-se para efeito
de incidência do Imposto Sobre Transmís
são de Bens Imóveis como Maior Valor
de Referência, o estabelecido pelo Gover
no Federal.

SEÇÃO VII
DO PAGAMENTO

Art. 15 _ O imposto será pago a

té a data do ato translatívo, exceto nos se

guíntes casos:
'

I _ na transferência do imóvel a pessoa
jurídica ou desta para seus sócios ou acio
nistas ou respectivos sucessores, dentro
de �O (trinta) dias contados da data da as

sembléia ou da escritura em que tiverem
lugar aqueles atos;

.

II - na arrematação ou na adjudicação,
dentro' de 30 (trinta) días contados da da
ta que tiver sido assinado o auto ou defe-
rida a' adjudicação; ,

.

In _ nas tornas ou reposições e nos de
maís atos judícíaís, dentro de 30 (trinta)
dias contados da data da. sentença que re-

conhecer o direito. \

.Art , ·16 - O imposto, uma vez pa
go, SÓ será restituído nos casos de:
I _ anulaçêo da transmíssão decretada pe
la autoridade judiciária, em decisão defini

tíva:
II -'"'- nulidade do ato jurídico;
lU _ rescisão de contrato e desfazimento
da arrematação com fundamento no artigo
1136 do Código Civil.

Art. 11 - Para viabilizar a emissão
àa guia de pagamento o interessado deve
rá apresentar a "guia de informações" con-'

forme o modelo que acompanha este regu
lamento (anexo II), devidamente preenchi
da.
Parágrafo Único _ De possa da guia de

informações estabelecida no "caput" deste

artigo, o Poder Executivo impugnará ou

homologará os dados alí informados emi
tindo o documento de arrecadação munici
pal, para recolhimento do imposto através
de rede bancária, ou diretamente na Te
souraria da Prefeitura.

SEÇÃO VIU
DAS OBRIGAÇÖES ACESSÚRIAS
Art. 18 _ O sujeito passivo é obri

gado a apresentar na repartição campe-'
tente da Prefeitura os documentos e infor

mações necessários ao lançamento do im

posto, conforme estabelecido neste regula-
CONCLUI PÁGINA 07
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Ja ,prepara
I � •

aniversariOCorupá o retorno do ICMS da, 2a. quinzenafestejos ,doos
Os seis municípios do

Vale do. Itapocu tiveram
creditados em suas con

tas, 110 dia 25, um total
de NCz$ 135.495,01. de
ICMS, de um "bolão" es-

tadual de NCz$ .

2.734.525,02, que foi 55,4
por cento superíor em re

lação à quinzena corres

pondente, de março. Na

primeira quinzena deste
mês, a microrregião rece-

beu NCz$ 501.169:99 de

O vice-prefeito de Corupá,
José Norberto Müller, pre
side a comissão .or aní-

retorno do ICMS.
Barra Velha recebeu,

no dia 25,' a importância
de NCz$ 3.136,49, Coru
pá NCz$ 6.504,60, Gua
ramitim NCz$ 9.993,:)'2,
Jaragué do Sul NCz$ ....
105.336,35, Massarandu -'
ba NCz$ 1.658,57 e

Schroeder NCz$ 2.865,68.
A informação é da secre

taria-executiva da Am
vali.

zadora dos festejos come
morativos ao aniversário
de fundação e de . eman-

cípação, que acontece no

dia 7 de julho. Júlio Do
minoni é o secretärío e

semanalmente a comis
são tem se reunido para
acertar ii programação,
cujo ponto alto será a

2a. Feira de Amostras,
no Salão Paroquial São
José. Informação é do

prefeito E. F. Blunk,' que
vem recuperando estra

das no interior e área ur

bana e desassoreando ri

beirões com uma máqui
na Poclain, contratada
'junto a empresa Terra

plenagem Vargas.
Corupá, também, adqui

riu galerias, para subs
tituir pontilhões na Es
trada Poço D'Anta e Es

trada Isabel. A Câmara
de Vereadores, analisa

projeto do Executivo, pa
ra convênio com a Polí
cia Militar, que' passará
a disciplinar o trânsito,
multando os infratores
e cujo produto vai ser

destinado 35% a Polícia
Militar, 35% a Polícia
Civil e :)'0% a Prefeitura,
de acordo com o convê
nio.

Falecbn�nto, ,EIII. Kleb
Vítima de pavoroso acídente -de trânsito, nas

proximidades da cidade paulista de Osasco.
quando se dirigia ao Rio de Janeiro, faleceu o

jaraguaenss Egon Koch, filho de Alfredo. e pau
Ia Foerster Koch, sendo dado à sepultura na

quadra "B" do Cemitério Municipal de, Jaraguá
do Sul, na manhã de ,25 do corrente ,

'

O seu desenlace deu-se às lG horas do dia 23,
deixando a esposa, o filho Klaus, os país. 2 ir
mãos, 2 irmãs, cunhados e sobrinhos. Missa de
7.9 día foi rezada na Igreja Matriz de São Se
bastião, ontem.
Egon Koch teve uma vida agitada, desenvolven
do suas atividades principais entre Brasília e o

Rio de Janeiro, participando e secretariando
parlamentares nas atividades no Congresso Bra-
��o.

'

,
"

Durante anos foi o tesoureiro a nível nacional
do PL - Partido Liberal razão porque o dep.
Alvaro Valle deslocou-se com um grupo de cor

relegionários de jatinho até Joinville para as

sistir Os funerais de seu leal companheiro, a

que se juntaram inúmeros outros próceres do
PL, ínclusíva de Jcínville ,

Esta folha apresenta seus pêsames aos enlu
tados.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÂ

DECREfO NI? 36[89
EXONERA COM JUSTA CAUSA A SERVI

DORA MUNICIPAL SPM-20 A SRl;l GRACELITA
:tv!ARION SUESENBACH.

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Munici
pal de Corupá, Estado de Santa Catarina, usando
das atribuições, ,e de. acordo com o Artigo 70,
inciso XXIX da Lei Complementar N9 5 de 26
de Novembro de 1975 e de conformidade com

a Lei Municipal N9 564/86 .

de '11 de dezembro
de 1986.

EXONERA:
Art. 1';» - Fica a Servidora Municipal SPM-20, A
A Sr.l;l GRACELITA MARION SUESENBACH, E
XONERADA dó cargo a partir desta data, por
motivo de Abandono de Emprego, conforme Art.
482 letra I da CLT." e Art. 28<,1 da Lei do Estatu
to do Magistério Municipal.
Art. 29) - Este Decreto entra em vigor na

data de sua, publicação revogadas as: disposições
em contrário"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÂ, 10 DE
ABRIL DE 1989.

ERNESTO FEUPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS BLUNK

Diretor do Dpto de Admínístração-

TlÍbos Santa Helena Ltda. JARBAS PASSARINHO
FALA DE ATENTA·
DOS, AI-5 E SUCESSÃO
PRESIDENCIAL

r'

A reveladora entrevista:
e estonteantes gatas na

edição de abril da
Playboy, que você en

contra .na GRAFIPEL.

Tubos de PCV (eIetrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de Políetíleno (mangueira preta).

Päbrícae Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório:' Rua CeI. Procópio Gomes. 99

F�qe 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Art. 22 - O não pagamento do im
pasto nos prazos fixados pela lei sujeita o

Infrator a multa correspondente a 100%
(cem por cento) sobre o valor do imposto
devido.

Art. 23 - A omissão OU inexatidão
fraudulenta de declaração relatdva a ele
mentos que possam ínfluír .no cálculo do
imposto sujeitará o contribuinte à multa
de 200% (duzentos por cento) sobre. o va
lor do imposto sonegado.

CAPITULO II
.

DAS DISPOSIÇÖES FINAIS
Art. 24 - Os tabeliães e escrivães,

deverão manter devidamente arquivados
pelo período' de 05 (cinco) anos, para fins
fiscais, .os documentos pertinentes ao cál
culo do ITBI,-- bem como o comprovante
de seu pagamento.

Art. 25 - Os ofícios de registro de

imóveis farão. transcrever nas raspectívas
matrículas, o valor do imposto, o número
e data da guia de ãnformações (anexo II),
ou quando não, a indicação do dísposítívo
legal pertinente a imunidade ou a isen

ção.
Art. 26 - O crédito tríbutãrío não

liquidado na época própria fica sujeito à

atualização monetária.
Art. 27 - Aplicam-se, no que cou

ber, os princípios, normas' e demais
,

dis

posições do Código Tributário Municipal
relativo à Administracão Tributária.

Art. 28 - Est� Decreto entrará em

vigor na data de 1.9 de março de 1989,

revogadas as disposições em contrár-io.
Schroeder (SC), 27 de fevereiro de 1989. -

ADEi\1AR pISKE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
CARMELO PASQUALLl
Encarregado do Expediente

Conclusão Decreto Ni1 411

mento ,

Art. 19 - Os tabeliães e escrivães
não poderão lavrar ínstrumentos, escritu
ras ou termos judiciais sem que o ímpos
to devido tenha sido pago, exceto nos

casos previstos no artigo 15 deste regula-
mento.

,

Art. 20 -- Os oficiais de registro
de imóveis não poderão proceder os assen
tamento' a seu cargo sem que, pelo ínte
ressado. tenha sido feita a comprovação,
dó recolhimento do Imposto.

Art. 21 - Os tabeliães e escrivães
transcreverão as guias, de recolhimento do

imposto nos ínstrumentos, escrituras ou

termos judiciais que lavraram ou quando
não, Indicarão, o dispositive legal que o

tiver dispensado ou deferido.

Só no seu distribuidor FOgO, você tem peças originaiS FORD. Fora dele, o risco é seu
No seu Distribuidor Ford, você só encontra peças originais Ford. Mesmo que você não saiba. a di-

ferença entre uma e outra, não pague pra ver. Peça original é aquela qUe passa pelo Controle de Quali
dade da Ford e garante o seu veículo no seu Distri buídor Ford. Fora dele, o risco é seu,

�--'8&1·IU."'III;_'1 i ."
- Av. Mal. Deodoro, n.'1 158 - Fones: 72-1.777,: n-199tl e 72-2614

�--------------------------------------

i'
Jara�uá do Sul/SC
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«:FHOVIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição os modernos é confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pare, construção e serviços de trator
com profissionais altamente sspecíalízados.
Rua lo,ãa Januärío Ayroso, 772 ::.._ Jaraguá Es

querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

Escritírio Contábil Garcia
CRC-SC lob nl? 0015

-.. I8mt.. filem • eontjbel.
,- IIDpOito de Rend.
- Reglltro de Mtero-Emp�ela

Confira a eficiência. de nossol serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

. Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. �UBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían,

til e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí,

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

li EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de

. Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

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

tltules contra:

ANTONIO MASSANEIRO - Rua Joinville, -

NESTA - lND. E COM. DE PROD. AIJM.
lODINA - Estrada Três Rios ·do Norte, s/n -

NESTA - JOSIMAR CONZATTI - Av. Mal.

Deodoro, 192 - NESTA - MARIO RANK
Rua Nereu Ramos, 213 - CORUPÀ - NATA"
LIA EVANIiLDE DUTRA DE OLIVEIRA - ArC
\Veg I - NESTA - SORV. CARMEN MIRAN
DA LTDA - Rua Pe. Alberto Jacobs. 556
NESTA. -

E, como os dítos 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. 78, no prazo da Lei, a fim
de líquídar o seu débito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestedes na forma da Lei, etc.

IH/Jaragttá d� sor, 27 de abril de 1989

AUREA M01L.LER GRUBBA .Tabeliã e Oficial de
.

Protesto' de ':Títl.il_.
--

APPs Rodem con·

tratar s�rventes e

merendeiras
A Secretaria de Esta

do da Bducação, através
de Instrução Normativa,
dispõe sobre Os procedi
mentos relativos à con

tratação de serventes, me
rendeiras e vigias, por
intermédio das APPs. O
convênio se dará com as

APPs legalmente regis-'
tradas, onde o Estado re

passará OS recursos e es-

.

tas contratarão, prestan
do contas ao Tribunal de
Contas. A diretora da 19a.
UeRE, Leonir Pessafe Al
ves considera importan
te para as escolas esta

determinação, que im-

plicará para as escolas
básicas maís serventes,
assim como as escolas i
soladas, onde professores
e alunos executam a ta
refa.

No período de 1:0 a 30
de maio, Os membros do
magistério público esta
dual ínteressados, podem
se inscrever Ei Progressão
por Merecimento, cujas
condições essenciais, den
tre outras, são cursos mi
nistrados ou frequentados
e ter concluído . estágio
probatório até dezembro
de 88. Estas inscrições
poderão acontecer nas

Coordenadorias Locais de

Educação de Jaraguá 'do
Sul. Corupá, Schroeder.
Massaranduba e

. Guara
mirim e também na pró
pria VeRE. Em dias pré
determinados, uma co

missão de análise percor
rerá estes municípios, pa
ra verificação dos pro
cessos.

Mais merenda . à

região
A merenda escolar, a

pós um período de escas

sez, está sendo normalt
zada. com a remessa re

gular dos alimentos. Pa
ra o complemento da me

renda, a Unidade. de Co
ordenação Regional <ie
Educação recebeu 6.480

quilos de arroz e repas
sou aos cinco municípios
da jurisdição, de acordo
com o número de alunos
de cada unidade .esco-

lar. .
... t·

'" -I/

Jaraguã do SuI'(tédlöeu
recursos para pequenos
reparos, sendo contem-

plados o Colégio Julius
Karsten, CIP "Mário
Krutzsch" e Escola Ja

raguá 19.

Diálogo's
JUSTI,ÇA SOCIAL (I)

As greves que estamos presenciando são
a prova maís clara de que vivemos num con

texto de injustiça socíal , Até mesmo os pa
trões e o próprio governo reconhecem suas rei

vindicações como justas, porém, alegem não po
derem atendê-las integralmente. Mas nós sabe
mos que a riqueza e o capital tem sido acúmu
lado cada vez

.

maís por uma faixa menor da

população, trazendo em consequência maís po
breza e menos ganho para a maior parte do

povo. As coisas têm píorado-. Reconhecida
mente estamos no país dos políticos personalís
tas e oportunistas, no pais da corrupção, deso
nestidade, impunidade e desrespeito as leis, dos

aproveitadores dos
.

fracos e pobres, no país
de quem pode mais chora menos, e tantas outras
coisas maís .

A nova constituição trouxe algumas coi
sas boas e outras ainda serão postas em prática.
Mas as questões básicas ainda estão sobre a mesa r.,

sendo levados de barriga de governo em gover
no, como por exemplo a questão da dívida exter
na, que solucionada, poderia acelerar ,as solu
ções na área. Faltam-nos uma política e' políticos
comprometidos com a verdade. e a justiça, pron
tos a enfrentarem qualquer oposição. Faltam
nos empresários,' banqueiros, fazendeiros, gran
jeiros, comerciantes, profissionais liberais e ou

t ros maís. que não queiram enriquecer tanto e à
custa de exploração, que queiram repartir maís
o bolo dos lucros CQm seus co-trabalhadores,
que q4eiram viver com maís simplicidade e não
com tanta mordomia. A justiça tem qUe partir
de cada um. Não importa o negócio que você
tem, O mdívídualísmo e o egoísmo precisam
ser extirpados. E fácil pedir que o governo a

certe tudo e dar-lhe quase toda culpa. Mas os

governantes são. o povo. representado, logo, ele é

o reflexo da moral do povo brasileiro. A corrup
ção é geral. As reformas devem acontecer nas

estruturas e leis sim, mas também em cada cora

ção brasileiro. Que o Espírito Santo tenha a

liberdade de: nos . convencer das nossas injusti
ças e nos levar à justiça (Jo 16:8). Mais do que
nunca o Brasil precisa de Deus, o reto juiz (II Tm
4:8). Há esperança, mas precisamos ter paciência.
Transíorsneeões não se dão da noite piro dia.
Vamos nos unir neste projeto-justiça.

(Elso Carlos Ma,d,Ire)
"CONHE,ÇA -MELHOR A JI):SUS"

Faça um curso bíblico grátis, baseado no

evangelho de João. EscreVa, para Cx, P. 190,.
nesta. Receba um' linda certificado.

Segurança
no trânsito,'
uma questão
de todos

o
1'9·8'9
ANO BRASILEIRO DE

SEGURANÇA
NOTRÂNslro

MENEGOTT. VEíCULOSI
L
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Cobras & lagartos
E claro que a opinião de um "es

crivínhador ignorante" (o maís re

cente qualificativo que nos arranja
ram) não vai' prevalecer sobre a dos
doutos planejadores de obras públi
cas, desta cidade sem Plano Diretor e,

portanto, sem um programa de traba
lho (leia-se obras básicas] qUE! o cres

cimento da city reclama angustiada.
Mas perguntar não tira pedaços e, es

peramos, . não ofender ninguém. Le
mos nos jornais que está prevista a

construção de maís uma ponte no

'centro, ligando a Reinoldo Rau à rua

Joínville ,' .. É verdade, senhor Pre
feito? Este sofrido povo brasileiro es

tá acostumado a não receber explica
ções do'governo, em todos os níveis,
especialmente daqueles ocupados por
peemedebistas. Mas, V. Ex", não a

cha que é mUita ponte, quando todo

mundo sabe, vê e sente, que onde se

precisa / constrUir uma ponte, para
desafogar as ruas centrais do contur
bado trânsito, é na Ilha da Figueira
ou proximidades? Qual a justificativa
técnica para essa ponte Reínoldo/Joín-
ville?

0-0--0-0--0-0-0--0-0
.

Enquanto isso, o senhor Sting vei
o ao Brasä, deu entrevistas, partici
pou de um congresso de indios (des-
-pesas pagas pelo povo brasileiro, via

governo federal) levou alguns caci

ques de reboque pra Euroj)a para en

trevistas com presidentes, está via

jando ao Japão, tudo para arrumar
dólares para financiar a proteção da

nossa Amazônia contra sua extinção.
Já o nosso simpático Nei Matogrosso
está afivelandó malas para tr. à Ing.la
terra, pátria do sr. Sting, a fim de ini

ciar campanha visando a preservação
da a,mosa Floresta de sherwood, al
vo de depredacõés assustadoras, se

gundo a imprensa maís bem informa

da. Perguntado a respeito, MI". Sting
não soube sequer explicar, exatamen
te; a tal Floresta de Sherwood... Dá

prá entender? ..

'

0_0-0-0-0--0--0---0-0
Em Blumenau um jovem deu en

trevista. ao JSC defendendo o assas

sino maior dos últimos séculos: AdoIf
Hitler. Brandindo (vitoriosamente, vê

se na cara dele) exemplares de dois
livros (de um mesmo autor) procla-

(Ferdlnande Plske) __

mou a quem Interesser possa, que llr
tIer foi um cara bonsinho, que ne-'
nhum governan.te - desde tempos i·

memoriais - deu tanto a seu povo
como o Adolfinho austríaco. que não

quíz guerra coisa nenhuma, mas foi

obrigado a, deseneadeá-là, primeiro,
porque não concordava com oS Ier
mos do armisticio firmado pel� Alema
hna ao 'término da Primeira. Guerra
Mundial, e segundo, porque 0$ polo
neses teriam assassinado 58.000 ale
mães residentes na Polônia. E falou em

organizar aqui no Brasil o tal Parti
do Nacional Socialista (imitação do

Hitler), entendendo que poderia facil
mente arregimentar dez mil jovens e

.

'. entusiasmá-lo por "essa. ideologia".
Quer dizer, apesar de todos os regis
tros históricos, esse moço pretende
desmentir a existência, por exemplo,
dos campos de extermínio nazista que,
segundo ele, foram construidos pelos
americanos, para tapear o mundo.

Sem mais comentários.

0-0-0-0--0--0-0-0-0
Que () "Führer" bíumenauense

conseguiria sensibilizar muitos jovens
não, duvidem, não! Quem não tomou'
conhecimento do despudorado gesto
do cantor Cazuza, divulgado pela ím

prensa, que em recente show cuspiu
(em público) na Bandeira do Brasil, em
sinal de protesto centra o descalabro
que reina no Brasil?

O que evidencia, que nem em casa,

nem na escola, nem na rua, ensinaram
a esse moço desavísado, que a, Ban
deíra é um símbolo nacional, que a

Bandeira retrata todo o povo brasilei
ro, e não o governo que atualmente
nos desgoverna, com Planos e maís
Planos, cada qual mais ,estapalhírdi!o
que o anterior. Supõe-se que um can

tor de renome como o citado, é um

homem íntetígentes pelo menos alfa·
betízado- Ora, se um jovem nessas con-

I. díçêes
adota uma atitude tão desrc:s

peítosa para com .um síbolo naNaçao
, Brasileira, é fácil ver que idéias ma

lucas como a do Wanderley pugliese
(esse o apelido do nazista blumeneu
ense) .

seriam mcilmente assimiladas
por jovens, que devem ter aplaudido ,I

.

a cusparada do Cazuza.

mantida pelo Estado, o

valer aplicado seria mui
tas vezes superior ao rei
vindicado.
O deputado disse ain

da que o Deter entrega
nos próximos dias o an

teproieto da nova rodo
viária, dimensionado pa
ra quinze boxes, a ser

construída na rua Max
Wilhelm.

Dotações do CBV podem aumentar
Um Óficial da polícia

Militar esteve em Jata

guá do Sul, esta semana,

para avaliar o Corpo de

Bombeiros Voluntários,
urna vez que ío; solicita
da melhoria do convênio.
que o Estado mantem cl
a corporação, de NCz$

2.000,00 mensais. O de

putado Adernar Duwe in

formou que existem gran
des possíbilidades do va

lor ser aumentado, onde
o pleito do parlamentar é

de pelo menos cinco ve

zes maís. .uma vez que
caso a corporação. fosse

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grancles.. anímaís. cirúrgias, vacinações
raio x, interna.mentos, boutique.

Rua Jeínvílle, n.? 1.118 (em fi��\e '�o Supermercado Breithaupt)
Fone 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

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

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e'Aquecedor Solar
,

Rua Felipe Schmidt, 219 • Fone 72-0448

Relojoaria AVENIDA
As maís Unas sugestões para presentes,

jóias, relögíos, violões, troféus,
medalhas e artigos' de prataria estão na

RELOJOARIA AVENJl)A

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Velho Marechal·ferro
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 --- Fone. 7.2-0874
Jaraguá do Sul - SC -

------

Chaveiro São Pedro
Chaves em dois minutos, de qualquer tipo
Abertura de portas, cofres

.

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

Av. Mal. Deodoro 325 (Fone 72-2467) e rua

José Emmendoerfer 862.
.

Clínica Henri Iy
PSIQUIATRIA CUNICA - PSICOTERAPIA o

TERAPIA OCUPACIONAL E DE FAMILlA.
., PRONTO SOCORRO DE DISTúRBIOS NERVO
SOS, co� atendimento de urgência noite e dia.

Rua Presidente Epitâcío Pessoa 746 (Fone 72�1713)
-- em frente da Auto Escola Marquardt
Jaraguá do Sul.

UM NOVO CONCEITO ACABA DE NASCER

Ag.OTa em Jaraguá do Sul a

Móveis, e Decorações Lida.
na rua João Píccoli 57, ao lado da Farmácia
Catarínense,

Fique com a melhor: na qualidade, no preço
e na garantia. Valorize ainda mais a sua resi
dência.

VENHA NOS CONHECER.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Consiituído o novo
o Conselho Municipal

de Defesa do Meio-Am
biente (Comdema), está
composto . para Ó 'bíênío
89/90. Da Associação dos
Advogados José· Alberto
Barbosa, Associação dos
Engenheiros e Arquitetos
- Luís Carlos Scoz, Clu
be de Caça, Tiro e Pes
ca "Mal. Rondon" -

Roland Janssen,· Impren
sa - Rívadévía Rassele,
Escolas Particulares
Antônio Schwingel, Le
gislativo - Balduino Rau
líno. Secretaria de Edu
cação - Maria Edife

. Marques, Acaresc
.

Lauríndo Goedert, 19a .

UCRB - Dirce Leoni, Se
cretaria de II Saúde _. Ie
vana Bruch, ACIJS
Jaime Richter, Secre
taria de Planejamento -

Wolney Buzzí e Executí
.

vo, como representànte
do Prefeito e Presidente,
Osmar Günther.

·Moradores . ,fazem

eleição
A Associação dos Mo

radores
.

dos Bairros Vila
Lenz] e Nova Brasíha,
fundada em 1987, realiza
assembléia neste dia 30
de abril, das 8 às 10 ho
ras, na Escola Municipal
de 1.9 Grau Albano Kanz
ler; As famílias que ain
da não se associaram po
derão fazê-lo no dia da
eleição e os dependen
tes, maiores de 16 anos,
terão também direito a

voto .' A diretoria aguar
da a participação de gran-

.
. de numero de sócios.

Vendo
Jogo de vidro Raiban

(verde) para Fusca, dian
teiro degrade Azul, novo

em caíxa, Preço NCz$..
300,00, RUJa CeI. Procó
pio Gomes de Oliveira
nC! 246. Com Geninho.

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA

Av, Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 " Fone 12·3763

Jaraguá do Sul.

S,érgio íL.· Pacheco
CIRURGIÃO DENTISTA

Atendimento COm hora marcada; das 8 às llh30
e das 13h30 às 20h. '"

Rua Exp. Gumercindo da Sn'va" 72, Sala 4,
defronte a Caixa Econômica.

CCE· BONITO· BOM· BARATO
Deu defeito? .. não se preocupe.

BRAZJAPAN ELETRÔNICA
autorizada da CCE e outras marcas prontlttca-se a dar

.

assistência técnica com GARANTIA

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 280 Centro
JARAGuA DO SUL, Sc

IMTERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R Jeão Píccolí, 1fr4,.. fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

_ CRECI 6.3-J!

- 1 casa em alvenaria; fino acabamento, c/ ar
mários embutidos, 35l1m2, terreno de 1.200m2,
na rua Curt Vasel,
- 1 casa cl 160m2, terreno de 400m2, rua Equador.
- 1 casa cl 250m2, sem acabamento, fina arqui-
tetura, próx.. Posto Mareolle-
- 1 casa mista cl 140m2, terreno 650m2, no

Jardim S. Luiz

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro
Preslação . de Serviços

Consulte �\ nos

Seguros' I.
Ru. 8arão do Río Branco I 168 - Fone 72-1788 - Jaragué do Sul.

...........----------------------..----------------------...

é

Garcia

Defenda o seu patrimônio contra s�r� pre-
venindo·se. Estamos 'as suas ºrjl�Ds'

'

Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joínvilla n.<] 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguá do SullSC.

.

José Alberto Barbosa
DEFESAS CíVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

� --C

lamrtti'"
I' Ch·alé

IMOBwARlAE
REPRESENTAÇOFS LTDA.

Rua Reinoldo 'Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500

VENDE

OPORTUNIDADE: NCz$ 16.000,00. Sorveteria
e fábrica montada funcionando com maquiná
rio completo, clientela e estoque. Terreno com
420m2, Lot. São Judas Tadeu. Casa Mista na

rua Paraíba n," 36. Terreno com 362m2, Lot.
Jardim Flávio D. Casa Alvenaria no Lot. Me
negottí (Chico de Paulo). Terreno Com 70.000
ro2, tínal da 25 de Julho: Casa Místa no Lot.
Jardim Flávio .11• Terreno com 642m2, em Gua
ramírím.. Terreno comercial com 2.100m2, BR-
280. Casa Alvenaria rua. Francisco Huruschka px.
Capela. Terreno com 675m2, em Guaramtrím.
Galpão Industrial com 2.100m2 de construção,
terreno 7.500m2, perto Mareolle. SUPER OPER-

. TA: terreno COm mato e madeíra, área 970.000
m;2, por NCz$ 33 mil, em Ribeirão Gustavo .

Apartamento EdU. Jaraguá com tínancíamento.

4
ENGETEC
U

CRECI-934-1 • FONE 72-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, ·n' 68

Imobiliária Enuetec I!
I'

VENDA: Casa mista. com terreno .«Je 2.900
m2. rua 25 de Julho (V. Nova). Caséli mista
(130m2), rua João Doubrawa n.'! 238. Casa mis
ta (160m2) na rua Piçarras. Apto. Ed. Miner
com 2 quartos, 100m2. Lotes frente para rua
José Emmendoerfer com 450m2. Sitio em Nereu
Ramos com 176.00Ont2. Área: Comercíaí- rua I:
Joinville, 3.470m2, com casas em alvenaria e

madeíra- Casa com 2 suítes, 2 quartos, 2 salas,
copa, cozinha, lavanderia, salão de festa, gara
gem para 4 carros, piscina. Terrenos de 700m2

px, Móveis Pradi e de 1.360m2, perto da Weg I'

II. Em Blumenau, apto. novo! 130m2, prõx. da II

FURB.
ALUGUEL: casa mista, perto da Faculdade, com
96m2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lanznaster
Jóias, relõgios, alianças e

presentes finos é com a nova

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Jaraguä ao

I�

Sul.

Pedras Trevo
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL

As melhores pedras naturaís para sua casa.

,Pedras plpisos, plsdDas, paredes e

revestimento em ge_ral.
Rua OUokar Doerffel. 1.951 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - Joinville.

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA RONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE RONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O ND A DA MENEGOrn
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINA.
Rua Adélia Fischer, 239 (Redovia BR-280)
Fone 72·2999 _ Jaraguá do Sul _ SC.

,CORREIO DO POVO
Fundação: 10 de Malo de 1919

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

Jorn. Prof. ORT-SC n.9 129 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Hístõríco e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - ORT/SC n5' 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.CI 219.

Redação, Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Procõpío Gomes 'de Oliveira n.? 290
eaixa Postal 19 - Telefone (0413) 12-0091 ..;_

8�.250 - laraguá de Sul Santa Catarina.
Impresso' nas oficlnas da Organização Contábil

, .

"'A Comercial" SIC Ltda.
Número avulso NCz$ 0,20

Número atrasado . . . . . . • .
. . .. NCz$ 0,30

Assinatura semestral (local) NCz$ 5,00
ASsinatura anual (locai) NCz$ 10,00
Assinatura anual outras cidades . NCz$ 12,00

Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co

municação (Fpolís), Tábula Veíc- Comunícação
(S. Paulo), Propal Pro'�. Representações (P. A

legre) •

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI

Os arttgQs assinados não refletem a opinl�ö
do semanário. As cartas devem ser legivel:
com assinatura, nome. endereço, telefone E' D'

da Céd. de Identidade. A publicação depen,��
do críténo déi ledaçl.o: que se reserva

..

o dtrel�(),
de resuml·las e a Dlaterla não publica�;,�D���,�e:
.. .tVlltlVlu. " ,.

7
. )

i

UA Hls.tórla de a_ leBte alo pode llcar 86 Da saudade".
O Passado só é tmpor.tlàfe se o seu tßlpo fot bem empregado.

CONf'IRA A HISTÓRIA ...
{'_

Barão de ltapoc::u

- Aniversariava o cidadão Fidelis
Wolf, expressão do meio industrial
em nossa cidade. Ex-Vice Presidente
da Câmara e, por conseguinte, ex-Ve
reador, tinha a seu favor uma folha
enriquecida de serviços prestados à
Jaraguä. E a imprensa .envtava as feli
citações ao amigo da imprensa e Vice
Presidente da União Democrétlca
Nacional do Diretório Municipal de
Jaraguá do Sul. \

HA 70 ANOS
- Em 1919, no tempo de Intenden

te Henrique Piazera (período 1911-
1920), também se tratou de estabelecer
rodovias para a' comunicação com' os

seus vizinhos. Entre 1905 e 1912, Feli
pe Alexandre Frenzel, natural de S.
Bento, trabalhava ativamente' na a

bertura do: leito: E\ construção de pon
tes ferroviárias. Em 1915, o mesmo
Frenzel que maís tarde se estabele
ceria entre 1922-1923 com comércio
colonial e fábrica' de produtos de
origem. animal na Tifa Aurora no Rio
Cerro II e, em 1930, fundava na sede
do .dístríto uma empresa de transportes,
conhecida como "Empresa de TranS
portes Frenzel S/A", trafegando pelas
estradas que ele próprio construiu,
recebia a incumbência de construir a

Estrada Rio Cerro, acima do Reeder,
subir a Serra de Jaragué e terminar em
Testo Rega, uma grande façanha para
a época, muito sinuosa, que hoje
não existe maís com as retificações,
visando o capeamento asfáltico até
Pomerode. De outro lado, a Estrada
até Brüdertal também já havia melho
rado para as condições da época. O
progresso se faz por boas estradas!
..

' HA 40 ANOS
- Em 1949, a Paróquia Evangélica

d� Corupá publicava' OS seus estatu
tos socíaís, dizendo no seu art. 19
que "A Parôquia Evangélica de Coru
pá, substitui e assume o ativo e pas
SivC1 da comunidade evangélica alemã,
íundeda em 5 de Novembro de 1819
(?), na então localidade de Hansa-Hum
boldt, do Município de .Jctnvtlle, es

tado de Santa Catarina, � pertencente
ao Município e Comarca de Jaräguá do
Sul, tendo seus primitivos estatutos
sido aprovados em 16 de janeiro de
1918, tendo como fundadores, na épo
ca da aprovação dos Estatutos os

senhores E. Ortmann. Pastor. Georg
Hermann. Amandus Wulff, Carl Kla
bunde. Albert Bosse, Alvin Rathunde.
Gottlieb Karnbach e Franz Melchert.
O documento era assinado pelo pri
meiro Conselho Eclesiástico,' em

24.03.194!:l: Hermann RIemann, Gusta
vo Lickfeldt, Rudolfo Zimmermann:
Ervino Krause, Leopoldo Horstmann
e Edgar Liesenberg.

. '. HÃ. 20 ANOS
- Em 1969, em suplemento dedica

do ao Brasil pelo "The Financíal Ti
mes" de Londres, �o correspondente
diplomático daquele diário, jornalís
at Malclom Rutherford, afirmava que
"a Revolução Brasileira voltou aos

seus trilhos". "E deplorável, contrís
tadora e, possivelmente esclarecedora
,- diz e.le - ter sido permitido afas
tar-se dela. A Revolução começou a

.19 de abril de '1964 quando, com apóio
popular, as Forças Armaéas-': do Bra
sil depuseram o governo do Presi
dente João Goulart. Com o Ato n'!?

ß a etapa iniciada em março/abril de
1964 foi completada, a Revolução do
'Desenvolvimento do Brasil estava co

'meçando.
,
� Costa e. Silva governava de

Santa Catarina. Durante sua visita à

Capital e Joinville foi muito aplaudi
do. Afirmava' que seriam atendidas
as reívíndícacões catarinenses, des
tacando-se a' conclusão da BR-I0i, a

ativação das obras da BR-282, implan
tação da BR-470, viabilidade de nove

ponte entre Florianópolis e o Conti
nente, além da modernização dos
portos de são Francisco do Sul, ltajai
e Imbituba. É sÓ conferi): com o gov.
Sarney para compreender as rnani
festações de certos setores da popu
lação. E olha ... era governo militar!

... HA 10 ANOS
- Em 1979, Jaime Blank atendia

ao Noticiário Esportivo do "maís an

tigo" e comentava a "Taça de Santa
Catarina", em, que o Grêmio Esportivo
Juventos derrotava o Carlos Renaux

por 2 tentos a O e empatava com

a Caçadorense com o placar final a

cusando 1 a 1. Entrava na reta para
enfrentar ne 4a. rodada a aguerrida
equípe do Paysandu, com a seguin
te equipe: Renato, Odilon, Gomes, Ju

quinha e Nilo; Chiquinho e Jorge;
Luiz, Tonho, Newton Gomes e Lara.
Conta a história que iroxe um ponto.
- A empresa Marisol S/A. -:- In

dústria do Vestuário completava 15

anos de existência e era motivo de des

taque na imprensa local. Fundada pelo
sr. Pedro Donini, em 1964, com; fabri

cação de chapéus, em 69 alterou o

ramo para malharia. Passou para a

Rua Joinville, em 1975, onde ainda
está, cortada pela Rua Bernardo Dorn
busch,' em nome do progresso, SUa di
retoria então era formada pelos se

guintes adDijp,j.etradores: Pedro 00-
nini, P�@�i\ �gand Hasse, Dir. Ma
teriais e,�J\' Schuster, Dir. Adrn.

< _';:-j.;- :,._( ,', ••..• '(; ....
" .

• -

Fin.

_ .. HA 30 ANOS
,_ Em 1959, o Clube de Tiro, Caça

e Pesca "Marechal Rondon" elegia a

sua nova diretoria, reunindo 35 asso'

cíados, os quaís aprovavam em. de
finitivo os estatutos sociais: DIRETO
RIA - Presidente de Honra - Dr.

Avres Gama Ferreira de Mello; Presí
dente - Amadeu Mahfud; Vice-Pre
sidente - Gerd Breithaupt. Orador -
Dr. Murillo Barreto de Azevedo; 1�
e 2Q Secretários - Getúlio Barreto. da
Silva e Leonides Schadeck. 19 e 29 Te

soureiros - Mario Marcos Airoso e

Manfredo Albus. , CONSELHO FIS
CAL: Luiz Kienen, Darci Buchmann
Adolfo. Mahfud, Lalau Rath e Walter
Strebe. CONSELHO TECNICO: Feus
tino Girola, Renato Piazera e EWaldo
Rudolf.
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ADVOGADA,
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras .., acidentes, de trânsito' •

inventários . cobranças e advocacia em geral.
.Rua Reinaldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

.

Walter Lui� Ribeira
,

'Alexandre DellaUiustina Barbosa
ADVOGADOS .

Rua João MarcaUo n? 13, 29 andar - �al� �06,
Fone 72-2875 - Edifício Domingos Chíodini
Jaraguá do Sul' ;_ SC.

SÁVIO ,MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE A�EVEDO

A,DYOGADOS :,

Ir_ DlfelfC) ClvO - Criminal - Comercial.I
•

--
' .

..:.:.' Trabalhista _ Esportivo',-

A' Marechal Deodoro da Fonseca", 97 - Sala 1V:.
Fone 72-0188 - Jaraguá do Sul - SC

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

FISIOMEO
Fisioterapia �. Reablli taçãn Mé�ica Ltda-

, Atendimento especializado em, rscuperação
de fraturas, paralisias, reumatismo, problemas,de
coluna, doenças neurológicas, asma e bronqu�te.
CONvtNIOS. Unímed- Banco do Brasil, caIxa
Econômica, 1pesc, Inamps e Acidente de Trabe-

llio
A

CORPO CÚNICO: Dra. Rit\:l - Fisiote�apeuta,
Dra.. Joice - Fisioterapêuta, Dr, Francísco

Médico Písíatra.
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen s/n9, anexo ao

Hospitaf São José - Fone 12-1877 - Jaraguá do

Sul-SC. .

Informe ParoQuiQI
NOSSA MENSAGEM:

uJesus quer o povo unido
no amor". O Evangelho
deste domingo traz uma

belíssima oração que
Je_sus fez ao Pai

.

onde
lembrou de todo o povo
de Delis, inclusive nós, o

Povo de Deus em Jara-
'

,

guá, Nesta oração, Jesus
pede ao pai para qua se

jamos unidos, guardemos
a Palavra de Deus e a

pratiquemos com 'pro-
funda dedicação pala
estarmos ao lado dele e

do Pai. Este Evangelho
deixa clara a ,preocupa
ção que Jesus tem por
nós. A união selada pelo
amor é impulso que Deus
nos dá para vencermos o

medo de derrub3.l'lTIos f'S

injustiças, da sociedad,e
e construirmos uma ,SOCl
edade nova, estrufiirada
na justiça, onde não haja
ninguém explorador ou

explorado, opressor ou

oprimido, M;ãos, à obra!.
Jesus está conosco, torce

por nós e não nos aban
dona. Não tenhamos me

do de sermos perseguidos
ou .caluniados. foi assrm

que trataram Jesus, porén;
ele ressuscitou e esta

junto ao Pai,
,

MISSAS: Sábado às
19h na Matr-iz, S, Luiz

Gonzaga, S. Judas e S,
Francisco e no domingo'
às 7, 9 e 19h na Matriz e

8h em São Judas Tadeu,
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COn,REIO DO POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 72-0091

•

FURGOES CARGA SECA, ISOTtlRMICo,S, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 � 3 Et'...OS

lara8uá Esquel'dº Rua Dr. EDrlco Fermi', 113 - Fone 72-1071

Dê mais vida ao Retary: Viva·o -intensamente

XXIX CONFERENCIA DISTRITAL UM SUCESSO
A 29a. Conferência Distrital do D-465, em Rio.
ro Sul, alcançou extraordínârio sucesso, trazen
do para as dependências do Clube Ruy Barbosa,
um total de 501 pessoas, transíormend., os dias
21/23 numa verdadeira festa rotäna, aplaudida
pela população local.
51 clubes participaram da Conferência, trazen
do 262 companheiros, 215 esposas, 1 Represen
tante de R· I., Intercambín de Jovens 13, In
tercambio de Grupo de Estudos 5, Rotaract 4
e Jnteract 1. Foi Representante do Presidente
Roycs Abbey, o comp . Miguel A. F. Artola.
de La Plata - Argentina, Governador do Dis
trito, 491, no período de 1967"1968 e Diretor
de R. L. no período de 1982-1984.
ASSEMBL'.ÉIA DISTRITAL
Realiza-se no Balneário de Camboriu a Assem
hléia Distrital no día 17 de junho de 1989, que
deverá contar Com as presenças obrigatórias
dos presidentes, secretários, tesoureiros e pre
sídentes das Comissões.
GRANDE FESTA. JUNINA
De 09 a 18 de junho de 1969, o R. C, Itajaí -
Porta do Vale 'estará realizando uma grande
festa junina, para a qual está co�vidando todo
° distrito.

(Comissão de Relações Públicas do D·465,
Ano 1988!89}

ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

DECRETO N9 37)89
EXONERA COM JUSTA ·CAUSA A SERVI

DORA MUNICIPAL SPM-20 B SR\! MARISA
KUHL JUDACHEWSKY,

-

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municí
pál de Corupá, Estado de Santa Catarina, us�ndo"das atribuições, e de acordo com o Artigo
70, inciso XXIX da Lei Complementar N\> 5 de
26 de Novembro de 1975 e de • conformidade
com a Lei Municipal N9 564/86' de 11 de Dezem
bro de 1986;

EXONERA
Art, 1\» - Fica a Servidora Municipal SPM-20
B a Sr? MARISA K.UHL JUDACHEWSKY, EXO
NEltADA do cargo a partir desta data, por mo

tivo de Abandono de Emprego, conforme Art.
,

'482 letra I da CLT., e Art. 28 daLei do Estatuto
do' Magistérià Municipal.' ",Art. 29) - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em

'contrário. .

,

PRE'FEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ, 10 DE
ABRIL DE 1989. '.

'

ERNESTO FELIPE' BLUNK
•

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS BLUNK

Diretor do Dpto de Admmístracão-

II

I,

Novo telefone:

72-3154

·'••'.'111";••
J�':agú6 dáSúl. ' !

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



500,00

35.000,00
500,00

1.000,00

300,00

•

_-�" _.:::! _f - ----

Confecções Sueli Lida
ARTIGOS FABRICAÇÃODE

A . PR-.EçOS Dr

Pestos de Vendas na 'MaTeehal .

Rua Reínoldo RaU, 530 - {arat;
f1t!ifJ, '.
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PROPRIA,

'lr:loro, t .08:; e na

do Sul - SC
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Em 1988, mais que obter lucro,
a Weg proporcionou muitos lucros.
Lucraram os oito mil colaboradores
com investimentos em treinamento, .

qualificação de mão-de-obra,
serviço.médco-odontolögico,

assistência social,
recreação e lazer,

refeições subsidiadas,
melhor remuneração

e realização profissional.
Só para ter uma idéia,
anote estes números:

A Wegrealizou 310 cursos.

Concedeu 330 bolsas de estudo.
Serviu 1.577.7ffJ refeições.

,
.

AW�
. proporcIOnou.
muitos lucros no

ancpassado
Registrou 193.600 atendimentos

e consultas-médico-odontológicas.
Repassou para as suas associações

recreativas NCz$ 156.312!00.
.

Isto sem contar os investimentos
em novas unidades fabris

e equipamentos que geraram
quase 1.200 novos empregos.
Lucrou também a comunidade

com o recolhimento de
NCz$ 51.225.622,00 em impostos.

Lucraram os clientes,
com o fornecimento

de produtos de qualidade.
Enfim, o lucro foi de todos.
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OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA, SEMANA

Recebo cartas solicitando
a continuação dos 'flas�"
hes entrevistando tam
bém outros, que não li
berais e empresários. Subo
a escada do prédio n?
151, da planinscheck e a

secretária me encaminha
ao Presidente.

- O sr, me conhece?
Busana faz um ar

de dúvida e informo que
sou o diretor do "Correio
do Povo". Ele diz que tem

prazer de me conhecer
e que tem bom relaciona
mento com o jornal, a

pesar dos pesares. En

quanto tomamos três ca

fezinhos bem capríchados.
disparo perguntas e Bu
sana me responde o que
se segue:,

Quem é Busana, on-
de e'quando nasceu?
- Nasci em Preso Ge

túlio, no dia 20.12.1953,
filho de Policarpo e Vir

gilina Susana. Os meus

avös paternos são José

(Berta) Busana e os ma

temos José Lúcio (Nera)
Rocha. Minha mãe é na

tural de Imarui e meu

pai da Barra do Trombu
do. Todos lavradores.

Freqüentou boa es-

cola?
Com 4 anos fui pra

Itajaí onde ingressei na

Escola Pública Municipal
Thereza Ramos e concluí

.r

Flashes da Cidade - XXXIV

o 'primário, lembrando
me da Prof. Irene, dedi
cada e amiga. Em segui
da fui por dois anos in
terno do Seminério N.
S. de Fátima, em Antonio
Carlos. Depois fui para o

Seminário de Azambuja,
de Brusque, onde termi
nei o ginásio, sob a dire

ção do reitor Pe. Victor
Schlickmann. O próximo
caminho foi São Paulo
onde fiz o curso técnico
de mecânica, na Escola
PROTEC, por'3' anos-
- Então nasceu a tua

profissão?
- Exato. Trabalhei no

Estaleiro Carena, de Ita
jaí. até 1918 e os mo

mentos disponíveis de
didacava à ' Rádio Clube
de Itajaí como radialis
ta, onde-gravava os jor
nais, jornais de 3 minutos,
jornal do meio dia e no,

esporte fazia a reporta
gem de campo. Ainda em

1918 vim pra Jaraguá e

ingressei na Metalúrgi
ca Menegotti, como ' pro-'
jetísta. até -1982, fazendo
também o jornal interno
"O Baluarte". Voltei no
vaméhte para a Corena.
até 1984 e retornei à Met.
Erwlno Menegotti, até'
início de 85, tendo boas

As Novas Aventuras do Fusca (Comédia)
Uma Troca Muito Louca (Aventura)
O Pato Donald no Oeste (Desenho)
A Bela Adormecida (Desenho)

,

Tocaia, (Policial)
Três Homens e Um Bebê (Comédia) ,

Malicia Atômica (Ficção)
Vidas em Conflito (Policial)
Time Wa,lker (Ficção)
A Bela e' a Fera, (Infantil) ,

Salsa-Rítmo Quente (Musical)
Desejo de Matar 4 (Policial)
A Volta do Guerreiro Americano (Av.]
E maís 1.300 vídeo-filmes selades para vo

cê assistir.

OPPU'S VIDEO .: Vídeomanta sem Pirataria.

- O que te levou a, ser
Iíder sindicalista?
- Sempre fui crítico.

Comecei a mílítança em

1916, na época do MDB,
única alternatíva de opo
sição 'no Brasil. -T,ãQ logo � Não. Fui incluído
surgiu o pT, me filiei, em no excesso do contín
Itajaí (o movimento PT" gente.
nasceu em S. Bernardo do - Algum fato rele
Campo em 19/80). A vante que merece menção?
história do' pT tinha que - Levo uma vida
passar pelos sindicatos, muito atribulada e não
bairros de operários, mo- creio que tenha algo de
vimento popular e me relevante merecedor de
ínteresseí por um .novo registro. Acordo para o

sindicalismo, a ideologia trabalho e do trabalho,
politica, separando este da para casa, ao convívio
linha getulísta. chamado com' a família. Acredito
sindicalismo amarelo. na igualdade entre os po-
- Consta-me que V. vos e entre Os indiví

foi treinado no ABC-D duos, Na minha vida
paulista para assumir um socialista olho a maís va
sindicalista agressivo? lia da participação' do
- ,Não é verdade. A trabalhador e não con-

minha convíccão "sindi- cebo Os tão clamorosos
calista vem de berço, de

�_..... ...i �congressõs, troca de in- Estado de Santa Catarina
"

formações, ampliando' a Prefeitura Muníeípal de Jaraguá do Sul
minha visão. Não existe DECRETO 1.858/89
treinamento no ABCD. Oficializa a Rua 100
Em maio de 1981 assumi O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
a presidência do Sindicato

no uso de suas atribuições e nos termos do in-
dos Trabalhadores Me- ciso XXXV do art , 10 da Lei Complementar
talúrgícos e o mandato 5/75, de 26,11.15, e do art. 48 da Let Municí-
termina em 1990, com di-I' ,

d 25 11 15pa 515i75, e . . ,

reito a nova eleição. Creio DECRETA:
que estou corresponden- Art. 1.9 - Fica oficialmente reconhecida
do aos anseios de minha

a via de círculaçêo situada à deriva do !adoclasse.
par da Rua 501 - Pastor Albert Schneíder,

E de politica como Bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano,

co� 1.201,16m2, abrangendo 601.19m2 do imó

vel nertencente a Marli Siqueira Sbatdelatti, MI
9.42·1, e 606,51m2 do imóvel pertencente a Osmar

Piske, MI 9.422, passando a receber on.<? 100.

Art. 2.� - As áreas a que se refere o art.

precedente passarão a integrar o Patrimônio Pú

blico Municipal, na categoria de bem de uso

comum do povo, conforme planta anexa, .peça
íntêgrante do Processo PMJS 1.391!8? .

Art. 3.<? - Este decreto entrara em VIgor
na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. -,

Jaragué do Sul (sq, 20 de abril de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

OSMAR GüNTHER
Secretário de ,Planejamento

,

; AgQfa temos também "�cfs s6rios para computadores, mesinhas
para impressoras. títas, dísquets,' formulários contínuos e outros.

Rua Venârlcio da Silva Pórto n.? �53 Fone 0413 - 12-1492

luiz Busalla
-----

pAGINA l�

Iembraças do falecido
Erwino. Razões profíssío
naís e 'pessoais fizeram
com que ingressasse na

Metalúrgica CSM, com

vínculo até agore-

em ltajaí, na Igreja São
Cristóvão, no Bairro Cor
deiros, em' míssa conce

lebrada pelo padre Raul
Tavares e "acompanhada
pelo Pe- João, meu ex

colega de seminário. Do
casamento tenho três fi
lhos: Jeane com 11 anos,
Jean com 8 e Juliano com

4.

desníveis na. dístríbuíção
da' ,rendf(éntre- os bresí
'Ieíros, Creio' fielmente
na exístêncía de- uma so

ciedade mais justa meu

empenho
• é ijustament,e

alcançar essa meta de
maior participação do tra
balhador no processo da

produção e distríbuição
da riqueza. O pT já deu
um grande passo nessa

direção. E não queremos
,que o' salârío seja sempre
.o elo mais fraco.
- O que achou da re

cente greve géraJ?
-:- Um sucesso pelos

'números apresentados:
75% da população eco

nômica ativa, quer dizer
35 milhões de trabalha
dores pararam o país.
Sem dúvida uma vitória.

Lula será Presiden-
te?

Sim, tenho certe

za. Os trabalhadores a

creditam nas propostas
do Partido dos Trabalha
dores.

- 'Você já deu
entrevista igual?
!- Deste tamanho

a primeira vez!

uma

é

Prestou
Militar?

Serviço'

vaít
Sou militante do

Partido dos Trabalhado
res e articulei o primeiro'
diretório provisório local,
em 1986.
- Professa alguma re

,ligião?
- Sou batizado. Fiz a

1 a; comunhão. Fui semi
narísta e casado na reli
gi.ão católica, A Igreja
deve seguir a linha de
Leonardo Boff: opção pe-
los pobres.

.

V. é casados
- Casei-me com Ja-

nete Maria de Amorim,
em 24 de julho de 1916,
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.' JARAGUÁ. DO SUL, :29 DE �ABRIJ:. 'A. 0'$ DE� MrAJO DE 1989

<.1111 .1 calJll!8ã tia ,Cap Urbanills e seleçãe.· reaUza allistesas' ,

. .

. .

-

- -- . . _ ... -. ' ... -

. ., .. )
A Assceteeãe Atlétí- mostram _ que - Sandro Ao longa - da Copa, 167 O selecionado de tute- .. 1Q centra Timbõ e no. dia

ca Banco do Brasil é a Schmitt, - da Cerealísta gols foram assinalados, bolde salão de . .Jaraguá l� . de maio, em _

-

Blume-
campeã da Copa Urbani- Urbano foi o artilheiro dos quaís três contas e do ,Snl, patrocinado pela nau; diante da .Sul ..Pabril.
tos de Futebol de Salão, e Díjalma Nazário, da um pênalti anotado. Rei dos Botões, derrotou E no dia 04, quinta-feira,
encerrada na sexta-fel- AABB, o goleiro menos BICICROSS n? sábado, dia 22! o sele- a Liga Jaraguaense de' Fu-
ra, com a decisão diante vazado. Vinte e sete car- clonado de Rio Negrinho, tebol de Salão reúne oS
da Lulímar. q/ acabou fi- tões amarelos e qua- O bícicross, que reúne pOr 3 a 2, _gols marcados clubes filiados, para pro-
cando cl o segundo lugar. tro vermelhos enegrece- os ases do pedal da por Celinho. Na segunda- gramar os certames .ofí
As estatísticas do certame ram a parte disciplinar. cidade, teve realizado feira a seleção foi a ciais da temporada, � nas

sábado, a segunda etapa Brusque e jogará no dia diversas categorias. _ ._

do torneio início, que .'I,'ORNEIO INICIO EM ,GÚAR�RIM
marca a abertura das ati
vidades em Jaraguä do
Sul, oujo encerramento
acontecerá no día 6 de
maio, a partir da 14 horas,

quando também Os três

primeiros colocados de
cada categoria irão rece-

ber a premiação. A re-

alizacão da prova foi
coordenada pelo depar
tamento técnico da Equi�
pe Malwee de Bicícross,
com apoio de Mplhas
Malwee e Relojoaria A
venida. Um total. de 74

pilotos participaram, in

clusive de Brusque e

Florianópolis.

DME abre inscriçDes ao Varzeano
o '.19 Torneio Interbaír

Ws de Futebol de Salão,
da DMÉ(LJFS,·

..

'recome-
(OU na sexta-feira, dia

28;
_

Com a segunda rodada

Futebol em SH eMS
A Taça Jubileu de Pra

ta Cidade de Schroeder,
da Comissão Municipal
de Esportes, teve realiza
da no dia 23, domingo,
a terceira rodada, com Os
resultados Comercial OxO
Grêmio Tomasellí e Olím
pico 4x5 Fluminense nos

titulares e, Comercial Ox3
Tomasellí e Olímpico
2xO Fluminense, nos aspí-'
rantes. Neste dia 30, nas

duas categorias, irão jo
gar Fluminense x Alian
ca e Grêmio Tomasellí x
Olímpíco. O Campeona
to M u n 'i c i p a I de
Bocha de Schroeder, tem

a sua quarta rodada hoje,
dia 29, em Duas Mamas.

EM MASSARANDUBA

o Campeonato Munici

pal de Futebol deCampo.
apresentou na rodada de

domingo, os resultados
Palestra Itália Ox1 Pal
meirinhas, Asa Branca
1 x2 Glória e Linha Tele
gráfica 1x2 Botucas. No
dia 29, no Estádio Muni
cipal Erich Rode, jogam

_ às . 17h�Linha Telegräííca
x Pomil. 19h-Palestra
ItáÜa x Cachoeira e às
21 horas - Patrimônio x

Glória.

A Copa Malwee de
Tênis, fase estadual, reali
zou-se no final-de-sema
na, no Clube Atlético
Baependí. da qual parti
ciparam 25 tenistas na

categoria 1 \lo classe simples
e 16 na categoria duplas.
Na la. classe, Roland
Santos, da Ceval de Gas
par foi o vencedor e o

vice-campeão Célio Bor
ges, da Capital do Es-

c�:���������:. f������e:������s Cr®PieOS J
teve' a entrega da premia- chi, Marcondes Samtos e T

.

Li Ã
ção no dia 19, durante César Kojikowski: acima

ES ADUA BOL O: A Sociedade Víeírense, re-

coquetel no Clube Atlé- de 30 anos - Alidor Lu- �lesentada pelo Clube de B01ão 81, encontra-se em

tico Baependí. As três eders, Eduardo Horn e
rusque participando do Campeonato Estadual de Bo

primeiras' colocações, Marco A. de Paula; ca-
Ião �asculino, bola 16cm, que se encerra segunda-fel-
ra, 1· de maio. Na sexta-feira, 28, aconteceu o congres-

por ordem de categoria. legaria "B" masculino-. I
'

foram as seguintes: In- Reinaldo Richter, Cláudio
')0 teenico e desfi e de abertura das 16 equipes, que
foram divididas em quatro chaves, cam jogos nas

f.antiI Principiantes - Guí- Doege e Aotaír Ronchi; canchas do Brusque e do Clube Benefic-ente. Cam-lher Weege, Julian Kna- categoria "A" feminino -

peã de 88, a Vieirense está tentando bisar o
esel e Raul Ulrich; Intan- FFtordil�ah DOE�inti, B I.rlaci titulo, o que seria uma façanha.. D�z bolo.'
til - Maicon Coradin, en fIe e s er om au- . tas..e.maí d'

'

.

,

Marco�" Ä:'
..

de PauiC;"'--'e'''- 'ii;··
.

öal�goifa:-.. I�Y; °lembii-
' ,���sd:sd������i:i��essoal e apoio encontram-se ne CI-

Tiago Nicolodelli: de ,10 a no '- Rosane Vailatti, JOGOS ESCOLARES. A D.CRE I' di 24
G· I D' M' d PIS' I'

.

. '. cone UlU la ,

15 anos - 1lU iano om- a.nze e au a e mc 'aIr 0S Jogos Escolares Regionais, categoria juvenil. São
ni. Darlan Lueders e Max Stemmaeher. estes oS Tesultados finais: volibol M - 1). S,3-0 Luís

2). Duarte Magalhães e 3). Heleodoro Borges; volibol
F - Abdon Batista, São Luís e Holanda Gonçalves;
handebOl M - São Luís, Holando Gonçalves e Hele
odoro Borges; handebol F-H. Borges, A Batista e

D. Magals,3.es; bdsqu�te M - Abdon Batista, São Luís
e Duarte Magalhães.

VOLIBOL VENCE: A equipe de volibol feminino
da Kohlbach/DME, que forma também o selecionado
local, derrotou Rio Negrinho no' sábado, dia 22,
por 3';sets a O, parciais de 15xl0, 17x16 e 15x6. O téc
nico Jean CarIo Leutprecht e o auxiliar Amilton, man
daram pIa quadra as atletas Patrícia, Marlei, Elinete,
Andréia, Téicia, Eliana, Adriana, Jeane" Solange, Suo
7.i, Alcionir e Genifer.

JUDO: Os judocas Cláudio Almeida, Wilson Sal
ves e Mauro Mahfud, participaram nos dias 22 e

2,3, no Rio ele Janeiro, das eliminatprias para o Cam
peonato Panamericano d�; }lfdô. _Mauro e Cláudio irão.

.' pàIttkipar'.,de 5 à], :de J��ip:-�b ·Porto Alegre, dö Cam
p�onato ,.Reg'ional Bni�'�t'iÍ'�f (Sulbrasileiro), acompa-

"
.,

n.hàdos do 'técnico Silvi6,j:ÄêáCiõ'Borges. ,

�,
•• -

-'-"':-"_' "-,'.';-':_.�,;; J .,1....
.

'

.. ;�

da Chave A, entre Regisão
Oeste x Nova

.

Brasília,
São Luiz x

-

Santa Luzia e

Vila Nova x Região Sul.
Neste dia 29. às 14h:)'O·
Bana do Rio Cerro x

Jorge Czerníewícz, 15h30-
Nereu Ramos x Vila La
lau e às 16h30-J0.3.o Pes
soa x Região Norte. 00-
ravante as rodadas serão
sempre nas sextas-feiras
e sábados, no Ginásio
Artur Müller.
A Divisão de Esportes

abriu no dia 25 até 13 de
maio, as inscrições ao 7q
Campeonato Municipal,
Varzeano, para clubes e

atletas 'não filiados à Li-
. ga e que estejam sediados
e residam em Jaraguá do
Sul. No ano passado o

Santo Antonio foi o cam

peão e 'o Figueirense o

vice-campeão.

A prova foi. também

preparatória para a se

gunda etapa do Campeo
nato Catarinense, marcada
para Jaraguá do Sul, no

día 13 de maio, na pista
da Malwee, que será ofi
cialmente inaugurada.

Soco Catarinense lidera a Festa de Atiradores em GN
ganizadora, Jair Tomelin,
a rodada foi vencida, pe
la Sociedade Comercial,
de Jacu-Açu, que mar

cou 297 pontos e, indi
vidua1mente' Osmar Jaco

bi, da mesma sociedade,
fOi .o vencedor, com 32

pontos.

A sexta fase da la.,
Festa de Sociedades de
Atiradores de Guarami

ri.m, a "Schützenvereine
fest", promovida pelas
Sociedades .Catarinense,
Diana, Ouro Verde e

Comercial, foi realizada
no dia. 16, na Sociedade
Ouro Verde, da Estrada
Bananal. Foi o mais con- A Sociedade Catari
corrido encontro de ati- nense lidera na pontua
radores, reunindo em ção geral, com 1.574, se

torno de 90, desde no-', guida ,pela Ouro Verde

vembro do anp passado, com 1.544, Comercial com

quando aconteçeu a a- 1.501 e Dian�' 'cOm 1.44::.'

bertura. Segundo o presi- pontos. Os' d:ez m�l)lores
�._:·,dente da Comiss.ão Or- colocados, � rEla,1i.�á'a-s' ':�eis

i''''"\�hrl..b;

fases, são: Alvino Engel
mann (Cãfarinense), Ade
mar Zager (Comercial),
ElÍ!siário Giövanelha (CaM
tarinense), Mattis Jensen
(Ouro Verde), Mário
Homburg (Ouro Verde),
Curt Wulf (Comercial),
Hilário, Bachamann (Ca
tarinense), Nivaldo Lom
bardi (Catarinese), Er
nesto Guenther (Diana),
Adílson Borchárd (Co-
mercial), .

Reinaldo 0-
rchsler (Comercial) e

:1', --'Iro Hamburg (Olita
Vede).

CORREIO DO PÁGINA: 15POVO

Foi realizado domingo, leto), pela Chave A. jo
dia 23, o Torneio Início gaTão Comercial x Caixa
do 1 Q Campeonato Muni- D'Água, Poderoso x -Bei:
cípal de Futebol Varzeano ra Rio FC, Amizade Júní
de Guaramírím. no Está- or x Juventude e Vete
dío do Amizade, entre as ranos x Polisolda: pela
16 equipes partícípantgs, Chave B. no Estádio do
dividindo a primeira co- Amizade, Amizade x Nu
locação o Comercial e o

. trimental, Barro Branco x
Barro Branco. A primeira Cruzeiro" Clube Atlético
rodada está prevista para Gueramírenss x Engenho
os días 06 e 07 de maio. e Corticeira. x Beíra Rio
No Estádio MUnicipal (Se- EC.

SUCESSO A COPA MALWEE DE,TENIS

tado. E'm duplas (PROAN),
Clóvis Coradin/Fábio
Ronchi, de Jaraguã do
Sul foram ós campeões
e em segundo Iugar Car
los Alves (FpQlis)/graldo
Pacíelo (Jaiaguá,)., Clóvis
Coradin, instrutor

.,

.� de
tênis do Baependí, parti
cipa de um torneio nes

te tínal-de-semena" ... em
Toledo, no Paraná.
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I Is Ilotações dê Flávil' José Vestuàrista's" fecham-
.

o' àcordo coletivo' de trabalho
- o ex-prefeito Durval Vase! aceitou ocu- Após frês días de ne-' dos Trabalhedores, Em a- diantamento e r$juste de

.par' Ei viee",presidência"d� ,uBadesc-;u�A'"assembléia- do- '" -geeíeeões- - - os·· -síndioatos �. ·ditamento-·· .. .à • eonve�ão'·h" abFil,.e t ,maio... '.�' ...().. .. .índíce
día 2 deverá homologar o seu nome. Com isso, des-

..

patronal' e profíssíonal do anterior, Ioi- aprovada a chega a 80,01% ..

liga-se da presidência da Bescor, mas . permanece pré- vestuäno fecharam o a- concessão, em abril, de
.

sídíndo e . Codesc., Outro jeraguaense, Aldo Piazera, cordo coletivo de trabe- 20%, incluídos, aí. a Me- O saláiio normativo, a

vai ocupar uma das diretorias da Codesc. lho, a vigorar de maio/ . dida Provisória 34 e pa- partir de maio, passará
't' 89 a abril/90.' Um totaí ra maío, um reajuste de para NCz$ 140,00, con-

- Foi sepultado terça-feira, o corpo de Egon de 67 cláusulas foram dis- 40%, mais 7,2% a título tra Os NCz$ 7:>',48 -atuaiS.
KO,ch, falecido em acídente no domingo. Jaraguaen- cutídas. a maioria apro- de produtividade e ga- Os vestuaristas somam

sé, era tesoureíro do Diretório NaiClonal do PL e mantí- vada e algumas negocia- nho real, o que signíríca 12 mil, na base do Sin
nh,a. estreitas 'ligações com o deputado Álvaro Valle, das, "mas que represen- 50,08% que a categoria dicato local, dos quaís
de quem era sócio de uma fazenda no Guamiranga. taram um grande avan- receberá no pagamento maís de 10 mil em Jara-
VaJle .esteve e,m Jaraguá no enterro do amigo. ço", na avaliação de Lau- de junho. Sornados o a- guá do Sul.

ro Siebert, do:Síndícato
- O PSDB escolhe domingo, día 30, em Flo

rianópolis, o novo diretório e a executiva regional.
Tem, no Estado, 47, diretórios municipais Iegalmente
formados, dentre eles O de Jaraguá do Sul, q_ue quer
colocar pelo menos dois nomes no diretório regional,
segundo Q presidente Ildefonso Barth.

- A Federação das Indústrias do' Estado de
Santa Cataríaa .(Fiesc), registrou a chapa única à e·

le1ção de 16 de junho. Na diretoria efetiva, encabe
çada peJo atual presidente, Milton Fett, Iflguram dois
destacados capitães-de-indústria de Jaraguá do Sul:
Wilson KohIbach e Rudol�h� Huíenuessler•.

- O Partido dos Trabalhadores, realizou do

mingo encontro municipal em- sua sede, para discutir

conjunturas � traçar metas à campanha presidencial.
Não houve renovação do díretörío, como ocorreu' em

outros municípios, devendo permanecer até 1990.
Luiz Hirschen, o Lutí, contínua presidente.

.- Equipe técnica da Secretaria da Fazenda,
esteve quinta-feira na cidade, onde esclareceu dúvi·
das sobre a operaelonalízação da campanha �'Exija
a nota. Exija uma vida melhor", que 'obj'eUva o

engajamento das entidades DIa entrega de notas fiscais,

que terão retorno de 1 por cento do ICMS.

- A coleta e o destino final do lixo, ínexísten
te, polemiza a comunidade schroedense. Os vereado
res Hílmar Hertel e Harí Zerbien visitaram vários
locais para o depósito do lixo, definindo área que
.será analisada na próxima semana pelo prefeito Ade
rnar Piske e pelo engenheiro municipal.

"

cArí:sAssB
Energia com gosto de café.

� ,

APAE definiu
·.eventos do ano
A APAE de Jaraguá do

Sul, já tem o seu calen
dário de promoções, para
o ano. Nó dia 03 de a

bril, foi eleito e empos
sado o corpo diretivo,
dirigido pelo senhor
Paulo Demo, que propôs
envolver-se nesta luta so

cial em conjunto com OS

demaís membros eleitos,
na promoção de ativida
des culturais e sociais, na
admínistração, educação,
prevenção e outras neces'
sídades da entidade. De
1985 a 1989, a entidade
foi dirigida pelo Sr. Ál
varo Mann, que execu
tou Um grands trabalho,
reconhecido por todos.

O calendário da APAE
prevê para dia 26 de mai
o, .na Arweg, um jantar
dançante; em junho/ju
lho, a Campanha Bilhete
da Alegria; día 26 de a

gosto no Juventus, a fei

joada comemorativa à
Semana do Excepcional
(21-27); dias 10 e 11 de
novembro, o Bazar da A
legria; em novembro/de
zembro, a Campanha
APAE Noel. E está pre
vista, ainda, a edição do
terceiro livro de receitas.

,\'1;,
. .t;i
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os Novo juiZ à Comarca de Jaraguá

Bom dia, coladorador
'«lj',
'(1.'\<0.
��,�.'
.:''''**, -"

-c-; r�t,f!-F\""'.;�\r.�'fi·tÇ�·��lí��'"!r.í

Foi bem sucedida a au-
.

díêncía no Tribunal de
Justiça, na quinta-feira,
da qual participaram o

Prefeito, Juízes, Promotor
e Advogados. Dentro de
máximo 60 días virá a

Jaraguá do Sul mais um
.

Juiz Subetituto. O Tribu·
nal analisa, também, o

pedido da criação de maís
duas Varas e a elevação
da Comarca para 4a. en

trância, que . encontrou
igualmente _

boa ressonân
cia.

. Hoje édia do
trabalhador fa-
zernora te!=�a:�OPaís

• acertar os pon�iros, merece
.

umafoJga.'
Homenagem doBanco
do Brasil Pela passagem
do Dia I? de Maio.

S BANCO 00BRASIL
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