
FEIRA, De-- -"ÄR'ßI
ARTESANATO

Após ausência de' dois
meses, a primeira Feira
dê Arte e. Artesanato
do ' ano acontece neste
sábado, defronte aPre.
feituni Municípal . Além
da, venda de produtos
artesenaís." a Feira re..

serva algumas atrações
culturais durante todo o

dia, para .o público que
pi'estigiaF o evento. Na

P�ira de abril, o desta.
que será para os cera,

mistas de Goiás Velho,
E$tado de Goiás, um dos

.

principais pólos cerãmi.
CQS do 'Centro.Oeste bra.
sileiro . Devém ficar na

cidade por uma semana.

Saraguá do Sul, de 19 a 25/Marçol 1988 • Ana 69 • N� 3.479 .. Cz$ 20,00
. .

,

Eslação
.

(cul"ica dO.·Bracinllo .eslá. sendo iriva,dida'

A invasão de área de
preservação permanente
é. um crime e, provada
a qen'\Ínciá, poderá levar
as �adeiieir!is a graves
sanções. A Comdema
tem recebido com . fre,
quêncla denúncias de
desmatamentos nas maís

diversas regiões do mu,
mClplo e

.

com
.

a
"

ação
.

do seu fiscal tem çonse,
gtlidQ frear a sanha, de.
vastadera, ainda que "de

'MOB renova' I. !��:.a' não tanto ínten.

, Outra preocupação, dis,

O'I"'r'elo'rl·o dl-a' 21 cutída esta-semana, .reíe,
.

.

.

'

,....__
...._._ .re.se ao destino final do

O Partido. do Movi� lixo hospitalar. Parte do

mente Oemocrátieö Bra, líto. é conduzido para
sileiro vai reaUzaI no' a lixeira· pública e par�

dia 27·' de março, das te �. q:ueimado, mas de

1 h C forma errônea, emanao.-9 às, 1 oras, a
'

on.

venção Municipal, para do gases é bactérias

eleição . do novo Dife. que infectam ö. meio.am.
tÓrio e Executiva. O a. blente. O ideal seria um

contecimento terá lu;. incinérador, que 'os heis-

o,ar .n� Agropecuário� pitàiS:� não. ,possuem. Par. .

I:i . O Legislativo '\ 'Guara.

h:��so��� �i�eit�·2:\�: CI·Bl· estilula v'enda's com prêmios, mUionários, �:!�:�S:maprop�i:eir�e��:.
to deverão· co.nverglr

'

.

.'..,
"

,
'

.

d
�
.' cussão, ,. o projeto que

Para a vota:ção.dos 45 A.ConfêdeI'ação N.ado. te. mmgo o n1eS' de' valida� d'
- '. .

.

.
'.. IspOe sohre a. organiza.

Iliembros efetivos" IS
.'

nal dos Oir.etotes LOii!? de do bilhete, ' diurante
. . J ção admiüistrativa da

suph�ntes;e 7 delegados tas é a R�ge Globo de Desta promoção so. programa;ção vespertina Prefeitura,'· criando dn..

à Convenção Regional Televisão, 6)m o intuito mente poderão Pflrtici. da Globo, a 10 aútoin6. co secretarias _:_, Admi.
do Partido. ·de estimular as.' vendas, par lo)·ista.s. associactoá veis 'lew quilômetro,

. nisLração,' Finanças, O.
O PMDB quer fazer lançaram no dia 16 a ao Spç e CDL. 'Segundo bras.Viação e Saneamen.

da 'Convenção uma gran- promoção. "Compra. da Celestino' Klinko'ski, se: De outra parte, de 21 to, Educação.Cultura e
de festa clvlca. �sta Sorte",. ({Ué distribuirá c�etá�io. executivo' do a 24 prÓximos, promoção Turismo, Saúde e Bem-
semana a Executiva. :Feu. milhões em prêmios P&.·· CDVSP.C de. jaraguÍft do CDL e Sindicato do Estar Social _ assesso.
niu.se· para a comnosi. ra os lojistas distribui. do Sul, as lojas associa: Comércio Varejista, �ai rj� jurídica e ö gabine ..

::;�o da' chapa. À Presi., rem gratuitpmente, a seus das. que integrarem' ii ser realizado o curso de t� d0 P.refeito. O verea.
dencia, o presidente a. clfentes qu·e fizerem promoção distribuirão 0'8 Atualização a Vendeclo.. dÓr' Rohfeu :J3uttschardt,
tual, lvo Konen, vai compras acima 'de Cz$.. bilhetes a seus clii=mte",,' res', Lojistas, no auditó. propôs a c'oncessão . do

.
concorrer .à reeleiçãQ. 2 mil, a pârtir. de 2 de .

para concorrer, uma Vez rio do Centro Empre, título d� Cidadão Hono.:g até 14 de maio se. maio. haj�(vista que 05. por mês, pela LoterÍéi Fe. sarial, Com o Sr. João. rário de Guaramirim ao
Tão escolhidos os candi. primeiroS �orteios. serão deml, a' 750 p'r€�nios Geraldo., De1la GiÚsfina. Dr. Irine!l BianchL peloa'atos pata o pleito de feitos no mês de j!anho, ,çom valor minima de Consultor do Ceag/SC, tral:mlho realizado ('fuan.
tlbvembro próximo. semanal �' metlsalmen. 'lO OTNs . e a cada' do. do juiz da Comarca.'
ITAPOCU ;_ NOSSÁ ÁGUÄ DE BEBEiR•. J>RECI. -��-_'_"""_;_�,I=-'-=R-:-O-T__;.I��M--a-E-'X'__POS-,,�':::j.t':::Q...:!re:":::s�:'_c�r�om�a�dO�s��-S�OS MANTE.LO LtMPO, 'LIVRE �DA POLUIÇÃO. J.I .

"
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' Mof11Néntação Industrial� c'·· .;'.'

'---�---'----�-----_--- --��,_..;--�-'---'--��--- _ ...._-_. ---_ ..

A Comissão' Municipal
de Defesa do Meio Am•.

.bíente de Jaraguá do Sul,
recebeu, esta semana,

denúncia . de que duas
.

madeireiras da re�lão
tenani

-

invadido area

pertencente . a Estação
Ecológica' do 1;3racinhQ,··
abrindo estradas, com o

intuito de extrair madei..

. ras,
.

O fato mereceu Ia

comunicação do fato. ao

IBDF, a Celesc e aPre.
feitura de Joinville, a

cujo município pertence'
a área, com vistas a

'impedir que novos des.
raatarnentos ocorram na. .

quela região, como vem'

acontecendo nó Manso,
cuja devastação tem Ie.
.vado :a destrutção da ri.
ca flora e' Iauna .exís,
tente.

. te do material acaba na receram considerações da
rede de esgoto cloacal" Comderna, assim como

que desagua nos rios,
.

o horto florestal, que já"
teve . as sementes adquí,
ridas,' junto com os in.
vólucros. plásticösí,' com

parta dos recursos trans, '.
feridos. por €önvr'eIn;io
pelo IBDF.

O depósito de 'lixo ho
rio Jaraguá e o roubo
de cerca de 4 mil cabe•.

ças de palmito no Mbr.
TO Jaraguá,' propriedade
de Renato' ,Piazera,. me•.

. Sama�, m�jora 'as ·larU�s. de água
o Conselho Municipal

de E!ngenhatia Sanitárie,
órgão superíor do

.

SA.
MAE, decidiu aumentar
as ta!tEas. d� águ.Çl a p�.rw
tir ',de março,' 4ssilín
como os ssrviçes .

. exe ..

cutados . O aumento
.

da.
tarifa foi de '60%, .ele•.
vando a' do' consumo.
rmmmo residencial (10
mil litros) para Cz$
160,00 e a do consumo
industrial para Cz$.; ..
609,00. A última majora.
ção. aconteceu e1ll setem.

bro, . ma.s
. em ., janeiro .

houve elevação da, taxa�'

:�ão para o cOl}sumo. ex.

cedente, que teve
..

a fi.

na.lidade de inibir o con

sUJ]lO desnecessár\o • do

líquido.
A liga,ção de água,

com hidrômetro, passou
para Cz$ 3.3'00,00. O
Sam,ae,. com a participa.
ção da Prefeitura, vai
ínstalar em duas etapas,
Cerca de mil e quínhen,
tos hidrêraetros, nas .lí..

gações onde os marcado.
res não foram implanta.
dos à época da . instala.
ção, por não haver . no

mercado. A autarqu�ª·
mllmicipal iniciou a cons.

tiução da sua seäe ad.
ministrativa junto a ElO.
tação de Tratamento de
Água,

.

onde passará a

funcionar, .centralizando
todas as atividàdes' do
Samae.

Nova" ...;':�C,f_ches':
d:omieiJiare.s'

. Cinco novas. creches
domiciliares' forauí" ins.
taladas, em. Jqragg� . Ç{o
SuJ, elevando pare vt'�te ..
o total existente. ao -mu,
nícípío, prestando "�, ali�rÍ.
dímento a cerca de 120
crtanças. cujos pais tra.
balham durànte o' día..
Até o final do ano serão

.ÍrnPlaI}-tadjis,;.. gr�q.,atj:v;.é,i.
mente, máís dez ,." cre,
chss, nas I�giõ;s'

.

onde
as neoessidades S,ã·0 b:lai!;',
írequéntes, d((::riJ.aibr con ..

centração, öperária'.,· E
para a manutenção des.
tas .creches, a Secretarta
do Desenvolvimento Co.
munitárío reprl!)sou à
Prefeitura.: Cz$ ·179 mil,
reíerente o pagamento
até' janeiro,

'

. O prefeito Durval Va,
seI, deverá ir a Brasí•
lia para ,levÇlr . ]>rqj:et�s ,'e
verificar o andamento de

, outros, que' tramitam nos ;.

Ministérios, somente a -e.

pós a, Assembléia Na,
.

cíonal
.

GOFlstituinte defi .
nír o sistema de gover,
no e o tempo do manda.
to presidencial. É que o

clima ilnda tenso na éa,
pital da República e as

, solicitações lião encon.
traríem

.

boa tramitação.
por

.

ora. - Mas enquanto
isso; Vase1 determinou'
a tapação des buraees:
existentes' '.110 asfalto',:el:á
rua Reinaldo Rau," en,

quanto estuda Com' sua

equípe o reoapeamento
da artéria com urna ca.

mada de la cm, cujo, cus.
to, a preços atuais, {�
de 'Cz$ 6 milhões, ")'1".
cursos e",tes que n"o'

diz o ·Prf'.
I

dispomos, "

feltei.'
" __

EM GUÁRAMIRIM

.,.
.. '

�,'�"""'-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mamãe Coruja
.se. filhos merecem tuna loja só para eles.

·

Loja Mamle "Coruja o càstelo de seu reizinho e

lua prIia�a. Enxovais para bebê, roupas in-
· faDto-Juveals. perfumes; bljouterlas, artigos para

· preseatee. .

Rua Bulo do' Rio BraDco 168 _ FODe 72·0695

J61u, relógios, pulSêlru, uéis, alluças,
·

pratuta, artigOs em ouro e tudo o mais para
·

pr__t....

. Relaioaria avenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

e ·MariaJoão
Moda infanto·juvenIl para realçar a .

elegância de seus filhos. Um carinho
especial

.. para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

,========��============�====;

I
Pata

1

I

todas as ocasiões. jóias e relógios da

. '
..

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Marechal Floriano 29 _ Fone 72 1911

I
_._�

I Dr.
.

I
,

I
j

.

•

I
I

Valter Germano Hehrens
CIRURGIÃO DENTUSTA

-:- CRO·2446

Rua CeI. Procópio Gomes de Olrvetra, 184

Fone 12�0209 _ Jaraguá .do Sul

" ADVOGADOS

R. J. Perei'ra Oliveira
. Lauro Pereira" Oliveira

Civil
.... Criminal _ Comercial _ Trabalhista

R· Walter Marquardt, :)56 _ fone (Res) _ 72-2194
.

Jaraguá do Sul.

A ROUPA INFANTIL

,

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá .do Sul

ir.- s ,

Gente & /Il)formações

A Mi�s Jaraguá Margaret Denise 'Schmidt,·
representa o município neste sábado no concurso
Miss Santa Catarina, na Proeb, em Blumenau, para
onde irão. dezenas de amigos torcer pelo seu
sucesso. As 19h sairão dois ônibus defronte a·

Secretaria. de Turismo, gratuito.' além' de 'ou•.
tros veículos. O Miss Santa Catarina é' patrocí•.
nado pela Dalcelis,' que mostrará na oportuni, ;

dade durante um desfile-show, a Sua' coleção,
outonoénverno . A. cantora . Rosana fará um

show durante o concurso, que começa às 2111,
com televísíonemento , Vamos 'torcer pela nos.:
sa representante, que qualidades não lhe falta.

200,00, só para associa.
dos.'

_

_ No Cine Jaraguá, de
19 a 24 de março, no

horário das. 20h15, "O
Convíte ao Prazer", fil•.
me nacional, que traz,

. entre outras, Aldine Mül,
ler, Sandra Brea e Kate
Lyra . Liberado pela cen,

sura ,com cenas de sexo

explícito .

Os coralistas inte.
grantes do Coral da
SCAR programaram ex.

cursão ao balneário de
Piratuba, .

no
.

Oeste do
'E:Stàdo, no . período de 8

'. a: 10 de 'abril. Detalhes
finais vem sendo acerta.
dos pelo presidente Luiz
Lanznaster.
'_ Casamentos: Na Ma.

·
triz,

.

às 17h15 _ Alta.
ir . Antunes/Edílens Kreis
e 18h _ Dionísio Augus,
to/ Kátia Paganellí , Na

Barra, às. f7h30 _ Mar.
celíno HillesheinlGilma.

ra Gobbi e 18h
_ Dilson

Pedro Zoz/Neiva Hüb,
· ner.

.

_. Em S. Judas, às 18h
Vilson Butzke/Blíane Ma.
chado e no Rio Molha,

.

às 17h30 ., Adernar Blank
/Terezinha de Jesus
Bairros. Na Igreja '-E,van_

· gélica, 19h .;:Mauricio
Cardozo da Silva e 'Mara
Rúbia �9.ch�., Nossos· pa.
rabéns!. .

,- 9 Departamento Sc.
cíal do c.A. Baependi,
através da diretoria, já
iniciando qs

.

preparatí,
vos 'pare o Baile das De•

butantes, cuja data de,
finida é a de 14 de outu.
bro, uma' sexte-tetra,
com a Orquestra Cara; .

velle,
'- A FERJ, em conjunto

com a. UFSC, inicia dia
25

.

de março,
,

o Curso.
de.' ;E,specialliação 'em E�
conómia Empresarial, cu.

jas informãções e ínscrí ,

ções poderão ser' obtidas
no campus da FERJ ou

pelos teleíones 72.0983
ou 72.2656.

_ Dona Jandira Sousa,
esposa do Governador de
Rotary, Distrito 465, Dr.
Mario Sousa, foi home,
nageada com' um coque.
tel pela Ca sa da Amíza,
de, terça.feira à tarde, na
aconchegante residência
de D. Cillian Hermann,
quando muitas idéias Io,
ram trocadas para futu,
ras campanhas: Foi mui.
to' concorrido por sí,
nal.

_ A propósito de RQ_
.

.

tary, em bonita solenída,
de Tealizada no Res�lu.
raute Gruta Verde, na

nette do dia 16, foi íun;
dado o Rotary Club de
Corupá, o' segundo clu.
be rotário' da região fun,
dado na gestão do Dr.
Mario. O Rotary

.

de
Jaraguá do Sul é. o clu,
be padrinho e Hermes
Raduenz,

.

o !pri'meiró
presidente.
�. Uma ótima opção

nesta páscoa é' o Choco.
late Caseiro' Jaraguá, di.
nzído pe1a sra; TerezL
nha Lenzi, o qual visita.
mos' esta semana,' prova.
mos e conhecemos a quà.

lidade dös seus produ.
tos. Fica na rua Emílio
Carlos Jourdan. defron.
te o Supermercado

.

do
Sesi.

.

_ César Silva íníorman.
do que' a partir da pró.
xíma semana,>'. de

.

segun •

das � qulntas.teíras.: o
mäsíco e ex.vocalista do
Grupo Expresso Rural
finá shows à noite. Da.
niel Lucena apresenta.se
neste sábado no Baepen.

. dí, junto com o Má Com •

.panía e deve levar um

bom público.
_ A coluna sendo -dís.

tinguida pelo Clube A.
tlético. Baependi.: com
convite para ·,0 jantar
de" cóníràternizaeão alu,
sívo, àos 10: anos de ínr;
talação d�- sua sede .no,
va, Será. segunda.íelra,
dia 21, às. 20h, no Res.

. taurante .Itajara.
_ No. dia 26 acontece o

balle de aniversário,' a

partir das Z2h30, com a

Orquestra Mêxíco Brass.
Mesas a venda a contar
de segunda.tetra, na

..

se,

cretaría e na bocha. no

valor stnib6lico de Cz$ ..

EMAGRECIMENTO
Celulite e flacidez.
Contactos com o Dr.

. Kalíl (CRM 4566), Rua
São Paulo n? 1343 (Po
ne _0474 . 22-6856), em

Joinvílle.

z

CHOCOLATE CAS-É!R�, 5JA.RAGUÁ
Nesta Páscoa, faça a alegria do seu lar

com os deliciosos chocolates caseiros. Ovos
decorados, personalizados, ovos de cristal já.
'pon,ês, bombons e os tradícionais coelhos. . A.
ceitamos encomendas.

.

Rua Emílio Carlos Jourdan 140 ,,_ Fonê 72.0lO.8,·
defronte o Sup. do Sesi.:

.

B�rão do RIO Branco, sala 4

FONE: 72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�N conclui' nova etapa do pavilhão

)

o Pavilhão de Expdsi.
ções "Prefeito Manuel
de Aguiar", de Guarami,

rim, de 1.480 m2,' acha.
se em fase terminal. E�e
abrigará" de. 26' de agos,
to a 04 de setembro, a.

2a, Feira Agroindustrial,
evento de envergadura,

.

para o qual são
.
e&pera.

d�s dezenas' de milhares
de pessoas. O prefeito
José de .Aguíar, presiden,
te da comissão central
organizadora, informou
que O· pavilhão tem capa
cidade para 66' exposíto,
res: e na área externa,
dois pavilhões abrigarão
os produtos agropecuá
rios é da indústria pesa.
da- Os empresários Do..
memco Weber e Pedro
Almiro Weber, são os

responsáveís- pela' venda
dos estandes "

O Chefe do Executivo
Guaramirense disse que

.

a parti! da próxima se,

mana serão entregues os

catnês do I� aos con.

tribuintes, em torno de
2. SOO, processados pela
sistema de computação'.

. O pagamento da primei.
ra parcela ou parcela
única. com desconto de
20% deverá ser feito até
::"1 de março, e as de,
mais ventem días 30 de

junho e 31 de agosto.
Guaramírrm realizou um

completo recadastramen.
to imobiliário, no exer.

cíci o passado,
O alvará de licença

vence em 30 de abril e

30 de outubro,

Comissãa . de a,mpliaçã'o do "laraguá" organiza iantar
\

• • f
._

Idllinislrador da· Celesc . relata lUel,borallenlas· eil Jarall.�e re.,
.

.
-

-

-

�
-

:-

o admínistredor régio, 118 m�l consumidores da maior aproximação com começa a se tornar maís levantêmento das neees,
nal da Celesc, Marcos sua área, um quinto são .

a comunidade". tranquilizadora. Em', re. sidades junto ao I;>NER
DeIreitas, relatou aos de Jai:aguá do Sul; o que Citou a construção, no lação -; ao • trevo' d� aces, e que buscará á soh«lê
empresárioS, na Associe, representa 17 . .600 consu.· . ano passado, do alimen. so a Jaraguá, na BR.lOl, do problema junto alJ
.ção Comercial e Industrí, mídóres no município, lador Jaraguã.Schroeder, sem iluminação há anos, prefeituras da regiiot
'al, esta semana, todos os onde todo o "staff" da construído ém .tempo re, o administrador regional num trabelhö conjunto I.

,

trabalhos que a empresa regional da. Celesc des. corda (45 dias], levando da Celesc disse que a O posteamento já ..estâ
desenvolve. em- Jaraguá pacha durante um día, a energia para' empresas empresa está .realízando levantado.
do Sul e região, Segundo mensalmente, "o que tem que' se instalavam em'
Marcos, do universo de trazido agilidade é' uma.' Schroeder,' caso da Kohl.

bach, Menegotti
.

e A1�
peno Citou' também a

construção da nova linha
de transmissão .Joínville•.
Jaraguá, já iniciada. e

com previsão de término
no mês de dezembro e,
a nível local, disse

_ que
a Celesc vem promoven•

do melhoramentos 'na

área de distríbuição, com

a instalação de oito trans,
formadores,' para melho..
rar o problema de baixa
tensão existente em de,
terminadas reglões, bem,
como a implsntaoão . de

ilumina'çâo pública, .

---que
é administrada pela pIe..

.

feitura.
Marcos Defreitas reve,

lou que apesar da sítua,
cão crítica do setor ener,
7Ático' em Jaraguá eIl �
Sul, nenhuma carga soli,
citada deixou de ser aten,
di.da e, com as obras
·em realizàção, á situaçãQ'

A COmlSl)aO orgq_niza.
dOra da campanha� de -am.

pliélção do Hospital e

Materlüdade Jaraguá,
,defi.niu em recente reu.

nião novas . providências
para .agilizar os meios
de '

aI recadação de fun_

dos, pé! La fazer frente ao

vultoso programa de o.

bras. l'i.:nquanto aguar.
,da.se a regula'rizaçào da'
tômbola junto a Recei.
ta' Federal, foi montado
um grupo de trábalho
para organizar e reali.
Zé;lr ilm jantar beneficen. �

te,. previsto para o dia 6
de maio, data em que
prevê.se o. lançamento

.

oficial dé;l tômbola, que
sorteará prêmios doados

pela indústria e COqléF..
cio de Jiuaguá do Sul,
O grupo encarregado do

jantar é composto por
Werner Schuster, Bruno

Breilhaupt, Waldyr Ri

bei.rQ, 'e João Benz.

Já o grupo organizador
da tômbola é integrado
por Werner Schuster,
Peiner Modro, Ivo Ko.

neU,' Mauro' Koch, Luiz
Carlos Bonilauri e Rolf
Horst. A amplia;�ão d\)
Hospital, Jaraguá é de

. grande significado, uma

vez que ben�ficia diFetà_ '·-----�EScr'llit'l'r·IO· .; ';-W'0111'mente a comunidade re-

!i�:(i�. C��i::ã�e�e i��!�:
. Assessoria 'e 'Coltabilidade

. truçã.o, formada por Wer.
ner Schuster, . ArisUdes
Panstein, Valdir Bertoldí.
é Osmar Günther, I A
responsabilidade pela amo

pliação do nosocÔffiio é
de todos,

8N· freta"ônibus à Feira da M,ecâliea�
A Bolsa de Negócios

de Santa Catarina.BNI
SC, está fretando um ô,
nibus, categaera turismo
para visitação à Feira Um ônibus sairá da
da Mecânicà, em São rodoviária de lafaguá d.Q
Paulo, com salda marca. Sul às 21 horas do dia
da para o día 25 de mar. 25, . com retorno de .São
ço,' sexta-feira e retorno Paulo, do' J\Qhembi; IÜ
no dia seguinte. ,O� cus- 21h do dia ,26. Os iRte.,
to por passageiro é de . ressados devérão

.

confil'�· .

Cz$ 2 mil, sendo' que os mar suas passage� com

.

ônibus ficarão a dísposí, Heíns Edgar--Rae<ier. D�'
ção dos passageiros, eví, Metalúrgica Henipe Ltd",
tando, assim, despesas Fone· n:t187.

adicionais' co� tAxt, ta..
xas de embarque, <. entre
outras.

'CAMPANHA EDUCATIVA. ÇOMEçA EM ÁBRU.
-

Os empresários de Ja. peito", j)rep.aradQ pela'
raguá do Sul discutiram MPM de : Bauru" São
na

. segunde-feira com o Paulo, constando de par4
. comandante da PM, Te. fletos, out-doors, adesí,
nente Rogério Luiz K�m. VÖ�, camisetas �

e i�t.
lehn, de

' questões liga. cões dê mensagens
'

e�
-das.' ao trânsito da cída, jornais, rá<!_ias e TVs •..
de, a . propósito da cem, Para o desenvolvímen..

panha q'\1e' se pretende to da camPlinha que. terá'
promover, a· partir de a. também. y*rias bliti edil�
brn, onde a �prQpria PM, câtivás',. foi' soliCitado �.
com o empresariado e 10 comando da' pM de

poder público vmnicipal Jaraguá um aumento ho
uaa participar' �fetíva.. efetivo ju�t9 ao � Ba;
mente, O Tenente Kum_ talhão da' Polida Milit.ár.
lehp, expÔs os materiais de Join�il�e.

"

A c�mpa..
que integrarão �a campa. nha terâ duração �n!re_
nha ' 'Trânsito. Eu Res. t5 e 20 dias .

1
VALDIR GOMES . WOLFF

CONTADOR' E" ADVOGA�
. ConstitUição de firmas, contabilidade, contra.,

tos, declarações imposto d�' renda, assessoria ju
rídica

.

e fiscal, registro de microempresas,. tiefe
sas fiscais, falências, concordatas.

Ruà Rei,Doldo Raft, 460 _ Ce�trp_ Jaraguá dó Sul
, ;

,

Telefone 72.1339
.. .

Móveis �é
.

nu·! .

,_

,

-'

MlltO.1 � �
' .. ,;.

_',

_'�' , ,

.' ..�

. -

',." J � •• ,

Tudo a, prç!(� �e fábrica:-'
�'l';-j'1:!, �

.. tI!

Rua Barilo do Rio' Brârt��, 72 Fo_ 72-2.
":'-:"."
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CORRoElO DO' POVO.
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ProelalDas- de Casamenlo$,ANl,Yi6ÁRÍAlVfES�,'� .,
NASCIMENTOS,

'"';', •.;, ......,..1:' .... ":/.._',' .�'
__ .�:"'.__, _,_

..•

: • ,

DI'à
....lir'� mäi'ço' Dia 28/ fevereiro

'�i:"-Alfrêdo Lange, ein
.

Geovane, filho José
cöru:pá; Sr. Renato' José (Luci) Pires; Adilson, fí

WlÍhderiich, em Piçarras; lho Afonso (Márcia) But
Sr'.'; João Carlos'

I

Lange, tendorf.

'eni"CÓiu,pá; "Dr. Paulo Ró. Dta 29/fevereiro
laiMUnger, em JoinviHe;' Cinthia Mare, filha
Eri.'éäs Neto FEmiandes. Samir, [Simara) Schu-
Dia 20 de março mann

Sr. Paulo Roberto Bau. Dia üt/marco
e/i :' Sra:� Ar}:tci � Winter' ,: '

Arleson Leandro, filho

Schmídt, Sr. Laércio Mül." ClaudÍIlo (Albertina) Al

lei; Sr.· Inocêncm. Silva, ves; Marcos Luís, filho
SFâ.::':eeciHa: Benetta, Sr. Jorge (Maria) Macedo
José' Watzko, Sr.' Edgar Ola 02/març()'
Piazera, em Rio do Sul; Tamires, , filha Vícen-
Sra. MUda F.' Schütze, te (Rosa) Weiter
Nél%ori\Hpinski.

-;

Dia 03/março
Di�F 2f;de março Felipe . Antonio, filho
Sra. ',Célia Rodrigues, Antonio (Maria Apareci.

Sr.' El6FZanotÚ, .Sra. Re, da) Beleza; Ilário, filho
nílda. K: Beek, Sr, Mano. Haroldo (Lúcia) Junge

. el Réririque Karara. em Ola 04/marçQ
.

Curitiba::·
..

Daniela, filha Antonto
Ola 22, dtr·'mQ�();

.

(Adelaide) Bergmann: In
St�; Ils�"�sposa de Her. díanare, filha Hilário (Ja

mes, Krüger; ·'Sra. Ama, eira] Schmítt
.

zilda.... Lenzt- Leítemper.. Dl,a' Ô67março'
gher, Sra . .Ivone 'Karste�; Líndomar José, filho
Sra.. Edir,' .�spol[la Armí, Sebastião (Catarlna) Ro,

n�o.,.:�atquardt! em Joín, sai Lucímar, filha Valé,
vilte; Sra. Eliana Vieira fio (Ma. de Fátima) Pe�
RQddgues, Sr. 'Gujdo PÜt.. lens
tjeú" Sr, : Rogéríó Loe•. Dia O"'1/Dtarço
wen, si,: Roberto Keíser. M'aicon, filho Rogério
Sr�,�,. ,'Nair ,Harbst ,Ca� (Má.

.

Jurema) Raddatz�;
sulli ' I Diego, filho Enries (Ma.
Diã: 2:(ae mal'�Õ' Apare�ida) Dalmtmico;

.

.

SÍà. :Hedha Hensehel Juliane, filha: José
.

Wal.
M:arqüal'dt, em Joinville; dir (E1ietel Plan.insch�ck;
Sni, Mäily Hasse Gustaf. Jaçkson� filho Ivo- (Eltri-
san,

.

ein Curitiba; Sr. tA) Kalfels
'

wlIS9n,; Roberto Schãf. Dia 081março
f�r.,l.:.�!' Mauri César Ra. César Henrique, filho
d:uenz, Sra. Paula. Luzia Adelino (Rosenilda) VelZ;
SieflEdn, no Paraguai; Sra.' Ana Paula, 'fiiha Augusto
Maria Muellei Holler, (Alvina) Boddenberg; Ri;.
Sr.. Leonir' BuZii, ,'. Sr. Jo.

"

cardo, filho Rubens (sn.
sé Jozimo Pereifà;; "Már. vaMo) Missfêldt
da Cizeski.;·. ·.Adriana ,Dia 09fmarço

.

(�láu4ia ßQs' Santos, San. 'Daiane Cristina,' filha
dro J6sê Krause',·Jerri-Lu.. Demetr·io_ (Doloresl de
ciano Klqbunde: '. Borba; ,.' Fernando, filho
Dia 24 de março

- ,Arildö (Laurita) Bisoni,;
Sr: Alfredo Janssen, Sr. Driélly Fraricini, filha

Moaéyr' Silva, . Sr. Ehfio Edson (Ma. Marcarete)
Souza Be1Clérrain, Osnil.· E,.,ald; Dahiele Cristina.
db jö�é, Neitzel; Sr. Ri_ fÜha Valmôr (Dor,aci)
gober!:9__Behling, Srij.. LL Mà.rquarät: Teresa Cris.
sete. ,:veloso Rosa,' L�oni. tina e Vailda Luísa, filhãs
da K Sasse, Maria' Lúci� , ,Ingo (Ílva) Baade
Hörner, Franklin· Fis. Dia lO/março
ch,er. Michel,

.
filho Elmir'

Dia 25 de março (Marli) Hoffmann: Ródri.
Sr. Adelmar.Max ,Eg. gq, filho' João (Ligia) Ra.

gert, Sra. Maria Péreira mos; Cristiano, filho An.
Nunes, Sra. Isa Yorck gelo (Helena) Eissmann;
Manske, Sr. Valério Kaz. Dani.el Felipe, filho Alíni_
miefSki, Sr. José MÍlzue.l Ta (�arilse) Lange
Campestrini, Sr. Jó�o'; Dia l'l/mar€ó .

Cláudio Braga; Sr. Irínéu "

Vanessà, filha Arnalclo
Bornhausen. Sra. Narina (Marise) EisC'htaedt: Clér.
Müller . da Silva, Srta.:. cio Jr.. filho Clérdo
Rasane Sasse. '.

'" _ .

(Cleuza) Finta: Cristíano,

Ribas, Paraná, domícílía,
da e residente na Rua
Max Doedng, 375, nesta

cidade, filha de Alfredo
Stipp e Ana Maria dos
Santos Stípp.,
Edital 15.980 d.e 14.03.88
Cópia recebida do'. cartó•.
rio de Guaramirirn, neste
Estado
ROBERTO DIAS E CAR�
MELITA GLATZ

.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de

.

,Guaramirim, neste Esta_
do, domiciliado e resíden,
te na Rio Branco em Gua,
rammm,

'

neste Estado,
'filho de Patrício· Dias e

.

Maria Kuhn Dias _ Ela,
.

brasileira, solteira, ven.

dedora,' natural de Mer.
cedes, Paraná, . domicili
ada e

.

residente na Rua
Joínville, 2.222, nesta
cidade, ,filha de Georg
Axel Walter Glatz e Edi .

Lauba Glatz.
.

Editar 15.981 de 14.03.88
ARNILDO KICKHOEFEt
E ROSELI BOSSEI

.

Ele, brasileiro, solteiro ..

operarte. natural de Ja.
raguá do Sul, domiciliá.
do e' residente em Rio
da .Luz I; neste distrito,
filho de Adelino Kic.
khoefel Helga Müller, Kic2
KhoêJel __ Ela, brasileira,
solteiTa, operária, natura�
de Jaraguá: do Sul; do.
miciliada e residente em

Rio' Cêrro 'I, neste distri�
to, filha de Vendelin
Bosse e Elvira Bosse.
Edital 15.982 de 15.03.88
OS�I SmiNDEL, IE ISA..
BEL JAEGER

.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja.
raguá do Sul� domiciliá.
do e residenté 'em Gari...
baldi, neste dÍstrito, fi.

,

lho de Lauro Steindei e

Nelsa, WespJ;lal Steindei _
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Gua.

.

ramirini, neste Estcitdo,
domiciliada e

.. residente
ein Caribaldi, neste di$.
trito, n:.ç 32, filha de Ber�
-nardo Jaeger ,e Cecilia

_LeithÇ>lcl Jaeger.�----------.--------�

MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN. Ofíeial do R�
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Su.l. ßs
tádo de Santa Catarina. Brasü. faz saber que co�par�eram em

Cartório exibindo os documentos exiaidos pela leí, a fím de se

habilitarem pua casar•. os se.lUin-:
.

r

Edital 15.975 de 09.03.88
. Ele, brasileiro, solteiro,

ADBMAR BAUMANN E assístente técnico, natu,
INGELORE MAAS ral de Guaramírím, neste
Ele, brasileiro, solteiro, Estado, domiciliado e re,

lavrador, natural de Ja. sidente na Rua João So.
raguá do Sul, domícilía, ter Corrêa, l.Oll, em

'do e residente em Estra. Guaramirim,·'neste Esta.
da Garibaldi, neste dís, do, filho de Egidio For.
trito, filho. de Herbert tunato Lucíaní e Melania
Baumann e de Matilde Vavassorí Lucianí .,.' Ela,
Pinta Baumann _ Ela, brasileira, operária, na,

brasileira, . solteira, ope, tural : de Massaranduba,
râría, natural de Jaraguá neste E'stado, domícilía,
do Sul, domícilíeda e re, .da e residente na lRua
sidente em Ríbeírão Gran. Joaquim Francisco de
de da Luz, neste distrí, Paula, 70, nesta cidade,
to, Iílha de' Erich Maas filha, de Felippe Hafe•

e de Erica Klabunde mann e Danuta Anna
Maas. Císz Hefemann.
Edital 15.916 de r 1.03.88 Edital 15.978 de 14.0.:;'.88
MAURICIO DE ANDRA. VALERIO STEIN E
DE E MARCIA VIEIRA MAURA RIBllIRO DE
Ele,

. brasileiro, .

solteiro; PAULA
índustrtäno, natural de Ele, brasileiro, solteiro;

.

Boa Vista
_ Joinville,

. operário, natural de Mas:.
neste Estado, dómiciliado saranduba, neste Estado,·
e resídents na Rua Lín, domiciliado e residente
dóía, 103

� Fundos, em na Rua 40.1 em Jaraguâ
Joinville, -nests Estado Esquerdo,· neste distrito,
filho de Marcos de An, filho de Francisco Stein
drade e Êlvíra Pereira e Maria Schera Stein _

'de Andrade
� Ela, brasi. Ela, brasileira, solteira,

leira, solteira, secretária,,' ç,ostureira,
- natural de

natural de . Massarandu. Flo:iano, MariIigá, Pa..
ba, neste Estado, domici. rana, doiniciliada é resi.

. liada e residente na' Rua dente na Rua' 401 em Ja.
Padre Alberto Jacobs, ragua.Esquerdo, nesfe"dis.
&70, nesta cidade, filha trita, filha de Mario

.

Ri •.
de Geroncio Vieira e EI. beiro de Paula e Marce.
vira Feiler Vieira. lina 'Ribeiro de' Paula.
F1dital 15.971 de .11.03.88 Edital 15.979 de 14.0388
Cópia recebida do cartó. SEBASTIÃO ROSA PE.
rIo de Guaramirim, neste DROSO JFl ROSELI
Estado_' STIPP
F,RNANI LUIZ LUCIANI

.

Ele, brasileiro, solteiro,
.

E IVETE ,HAFEMANN operário, natural de Três
Bicos.Cândido de Abreu,
Paraná,' domiciliado e

residente na Rua Max
Doering, 375, nestá Cida.
de _ filho 'de Migúel Ro.
sa, Pedroso e Luiza Gon.
çalves dos Santos _ Ela,

. brasileira, soItéini, ope.
rária, natural de Barra
Santa Salete _ Manoel

PRECE A
SANT� CLARA

Pedir a' Santa Clara
um pedido de negó.
cios e dois. impOSSÍ
veis.. Reza'l: 9 Ave..Ma.
ria, mesmo sem fé, seu·
pedido sera atendido.
Rezar com Uma 'vela
acesa e deixar .

quei.
mar. Publi-car no 9. <;>
dia. Agradece I. K. U.

PÁ-dINA' 'ff.f
.

Av. Marechal Deodoro 1.512 Fone 72.2218

Ortop�dia, e Traumatologia
DR. M;ARCOS F. SUBTIL". _

Urgêiú::ias :_ consultas _ ortopedia 'infán.
til e adúlto .. Mémbro titlilar da Soe. Brasilei.
ra de Ortopedia e TrallIPatologia.

filho FeHppe (Ida) Oes.
terreich. I
Dia i2/marçô '

.Ivania, filha Ivan (Nair)
Voigt
Dia ·13/março
Raphael Alberto, filho

Sandro (Cláudia) Kanz.
ler

IÃ\
\UI

o ,e spa -c h a, ß I e__ L Ú, c i '0.'
_.

,

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DR QUEM LHE OFERECE O MELHOR
, .. EM ATENDIM:ENTQ.
'FUNCIONA JUNTO A
72·2018

. '

ÁUTO ESCOLA JARAGUA - AV. GETULIO VARGAS, 26.:- FONES:.72-1261
AGORA TAM�EM EM FRENTE AO FORUM. ",11', ,

._. - .. �.--:�--�'---'-------.-�-_. ----
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Consciente de que uma

politica de aperfeiçoé'�

,o'JaragÍíã"àà Sul _ -genana (It! '11 al,1�:I.<·lItâr��.'')..· ""i"�� n

CORREtO 'Da-;';"N'" .�-;;" i (.ti' '
•• 1 .. · ''''':�_'''�'. P�.;,·,,,

'.·UOI·bament.B de Cllc,__
.

".:. n.·'rad.
,'� Ed·I.·

,'
.. ·I.�.' -.'.. �

'.

'1'·h·····:�;.a..'�
::

c

•...
_

.•..• �" .

'.
. · ..

·q·,··.··bi- 'li!::' T····' j .... ' I. n" • il� .. .S,., _\I��alR "'ri .,��$.:� --'
Por não �er cons�gtl!. t:e�, como dê .. v.ãlor'Jti�� .�otat; Na mesma seSSãQJ um . ,siste&adê' IIlID.U,t.eh... ,t.(');:.ä,Ce,*,.P_�,', à.

do ap�ovaçc:o �m pnm:l. t�nco e arti�tl:o m�m. f�ram aprovadas indica. ção ·preventiva".tias pón"ê 'éo,mplettlenl"'f "a.ll\1ot
, ra �lscussao: na �:ssao �Ipal. A votação ' secre, çoes, COHlO a de Errcl tes pênseis existentes: -no ... miDa.ÇiQ- "pUbl�àJ,ne rua

'. do dIa. 14, Ioi �rqUlvado . ta �po�to� 4 �tos fa, Kretzer, solicitando. a município. Padre Aluisio. �ií1g, ',�
o projeto.de-lei tomban, voraveis ao. tombamen. CMT para que seja' efe. O vereador Álido . O- Poder Executivo êfi�
ogO! 0'25 -el�dt?� -e op to, 7 contJ'�rios e 2. ve. tuada a sinalização em Krutzsch propôs a

.

Te. caminhou projeto.: pr1>t.
Batista, de Vila �ha�. readores abstlveram-se de frente aos, hotéis, como Iesc, via Executivo, a rogando por maís dois

.'
. área privativa para de- instalação de um telefo- anos o prazo pera inici-o

CO'�.UD1-eeça-o' sembarqua e, ainda, rei. ne público, tipo orelhão da construção da' ·sede
......... vindicou ao Executivo a nas imediações do Cemíté, própria do Centro Admí,

OSNY CUBAS I)'AQUINO (círurgtão dentista) inclusão no plano .de pa, rio Municipal, Lauro nístratrvr, das' J..igqS� J]s.•
após ausência por um período de 60 dias (23.12. vimentação a rua Profes- Siebert pediu a pavímen, porttvas de ,Jilraguli',::do
87 a- 23.02.88), comunica à sua distinta clieritela sor Antonio E. Ayroso; tacão da tua 79.Luiz Aí, Sul (CEUESPl, iMegraoo.
que continua- atendendo em seu consultörío den- .

a
. Ilumineção pública na ves de Lima e Silva e, p.elas Ligäs ille: FutebQl,

tário na parte de clínica geral e radiolo�ia den- rua 601, nó Bairro Ita. em indicação conjunta de Futebol de Salão e :t1e'
táría. no Edifício Miner, 19 andar, Salas 22 e 22 pocuzínho e, providên, subscrita também por A. V�U�l·· ê 'SaS,quetebol.
A, defronte a Prefeitura. Horas marcadas das 8 elas no sentido de dotar . tayde Machado, a soUci. em função clu;"f;I,Ui®l.
às 12h e das 14h30 às 17h30 - Fone 12-0225.

.

a-bl- ateo·d'l-me.nlo··:'
dades financêir� érii ·'lÍlJ,.

'I ,loteCa·. a�plia o' , clar, a,.óbia.
.

ESTADO DE SANTA CATARINA GERaNCIA _" VENDA
'Prefeitura ,Municipal de laraguá do SUl' Foi baixo 0-- movímen, montagem da biblioteca NO SENAC
Secretaria de Planejamento to da Biblioteca Municí, da----..:.Escola Municipal

COMUNICADO N!'- 1/88 pal "Rui Barbosa'" nos Cristina Marcatto e deve A Agência de Forma..
.

A Secretaria Municipal
.

de Planejamento comu, . primeiros meses do ano. realizar idêntico traba. ção Profissional do :SeQac
nica aos munícipes jaragüaenses que, .doraven, Em janeiro, foram 579· 'lho nas demais unidades de Ja1'aguá do Sul vaí
te, face à promulgaçã€> da Lei Municipal n.? empréstimos e 125 con, da reife· mun,i«ipal, atra.,. realzsr de 2a �..�l, "de
1.167/88, de '09.03.88, que adota em Jaraguá' do sultas e em fevereiro, vés da bibliotecária Dírcê

'

maryo, o CUn6�e·Gérên.
Sul as Normas e Especifica:çóes de Preteçãe con, 80a empréstimos e 269' Nunes. Esta deverá par, da de Venda, com o pro,
tra Incêndios do Corpo de Bombeiros da Poli. consultas; números que tí cípar, de junho a no. fessor do Senac:(Pröda�1
da Militar do Estado de Santa Catarina, todos vêm subindo neste mês vembro. de curso ele es. João Beber. Destinado â
os projetos de edificações e demais' .o'htas ali de março. RD;l caráter pecíalízação na área de . gerentes .ou pessoas que

.

enquadradas, notadamente prédios de uso co, I experimental, a "Ruí adminístração 'de bíblia. atuam na áreá,' éom
.

o
letivo ou multifamiliar, deverão ser prevíamen.. I Barbosa" está atendendo tecas públicas e escola. objetivo de q'uesUonàÍ'.: e .

te apreciados pelo Corpo de Bombeiros Velun, ininterruptamente das 7 res, 'em Florianópolis, motivar as 8'erências a

tários de nossa cidade, condição índíspensävel
.

às 19 horas, de segunda promovädo pelo Sistema usarem. os me®islllOs

para serem liberados pela Prefeitura'. I
.

à sexta,.feira 'e," aos sá, 'de Bibliotecas Públíeas de. auto-desenvolviInento
Todos' os interessados, prin�ipalmente. arquite. büdos, das 7 às 11 horas. de Santa Catarina, cujas e de sua equipe, o CUf.

tos e' engenheiros, poderão obter um exemplar Se aprovado,
.

o horáriO' inscnçoes, parc;l. outros So tem inscrições abe�.

do referido documento junto à Secretada, no será efetivado. . eventais interessados, vai tas. até o dia 23, no Se.

andar superior da Prefeitura Municipal, 4 Av; até
'

25· de março, Cóm nac (A v. G�lU1i(l 'ar.

Mal. Deodoro da Fonseca, 241'. A Biblioteca Munici_ informações' pelo Fone gas 621 - Fone 72-2166i,
Jaraguá do Stil (sq, 14 de março de 1988. paI, está auxiliando a 33.2000. aß. C'llSto de Cz$ 2.50000

. �!�::á��o P�:st;::nejamento Kohlbach promove: seu I.eseovolvileltl 1'·'.ere.lc�l· '.'Osmar Günther
Chefe dö Serviço de Análise e Aprovação
de Pro.tetos

pai,Çl promover. o : seu,

desenvolvimento geren.
daI e, operacíona_I,. Are.
esttutura:;;:ao da" Kohl..
bach; de acordo '.com o

___:--=:..:==================::::::=========::::=.:._:;,seu
diretor �admíl1fstrati ..

1•

• Passagens aéreas
(nacionais e intema�l

• Passagens rodo�nas

o' Excursões aéreas e terrestres

o Cruzeiros maritimos

o Reserva de hotéis

'Agênçjé,)', de.Viagens
RUá,Epitáéio PeSsoa.464-F<m ::,' ·0977-Teiex(0474)3'41

JARAGWÁ DO ?1I1: -, � � IrA CATARINA '.

VOI Wilson, Koht'bach,
dellfer-á ; basicamente<. ptés,.
Ugiar a área' . de � liée-ur�
Sos humanos -através' de
uma cons-wltom interna .'

e de r�lizaçäö de semi.
nários para seus direto.
res e, .filn.tiOIiáir'í<>s' .:.com

.. ca:ryßS. de ;chefiaI.
Ex:plica 'Wilson. iKQhl..

'!.lach que' o.'bf.efiv�e iV/r•.
'

lor'iZêU1 .tiäda,. Iri.àis. . (.').' às.
pectQ' humano. e.' 5<9dal
da '. empliesa, ao niuwno'
"tempo qüe se buScá' rä..

cionali2at @s procrisos
d� produçâ.o' pará /:lumen..
tar à prodütividade ' c

. I'. adequar a -empresa' às
novas exígências do mer.,

: :

cado. Com 44 ;éínös' de
existência, e .pt<>dutindo
três mil motores .e1étri4
eos pot d.ié=ii, a Kohlbach
é a segunda empresa do
ramo no Brasil e na A
mérica Lati!:\a e, com es..
ta refoTmúlci('ão, dá mais
um passo � 'frente em'
sua modernização.

.

'Ó' tra�lho se :dividirá
$m ! dóis céÍmpos

.

-- de.' .

� �,.n"<11Vimento ,gerencial
E

.

e
'

• i'PlPlanta'ção de siste...

�.
.

ma d.e· iIifot:,mação :géTen.
}t. .;fii. clâl.

.

mento' de recursos huma
nos '·iornou.se uma reali.
dade

.
insoiismáveli . a., d'.

reç(i.o' ,da Kohlba�h S.A. i
de Jara,guá do S�l, deci.
diu . cQntratar a· Dimen.
são CoYporativa� u�a
consultoT.Ía de renolll'e

especializada: no assunte

f •. '

,.1.

• Locações de' veículos

• Serviços de passaportes
_ ......�----------....;..;-....._--_.� .. �-'_.-�--'.�,--.."...---
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..

.> 'DE JAßAGUÄ' 00 sm' "'� z . ">,.c', ��<' í. msus 1)'F PIlÀGA
.. , .

... .

;;�:.:. : :�, �-:::"��:,_::;:",;,,,,:,_ .. _�,:::..=_-:.:._::.�� ... ,. ,:., . ,�.';"' ..-;,,",,�-� ...p.llLJesus" qu� disseste:
.

F.iÉIÇÖES SINÍ)ICAIS�" ',: ';"'.,"
'" . pede -e.�!e�;b�;á�: procu,:--

,:: ,"
. ':. ra e acharás, bate, e a

Será realízedaeleição no día 2S:de abril de ,I,' porta. se abrirá", Por in.

�988':' na sede deste Sindíoato, para composí.
termédío de Maria: Vos.

.ção da Diretoria, Conselho' Fiscal. e Delegados, .

sa Sagrada Mãe, eu bato,
Representantes, devendo o registro de 'chapas proc�ro e Vos peço que
ser apresentado à Secretaria no .horãrio comer- a. mínha ora;ão seja ou. ,

cial, no período de 15 (quinze) dias, contados.
vida. (Faz.se o pedido)

da data de publicação deste Aviso 'Resumido. , ?h! Jesus que dissestes:
Edital

. ,_.'

I' Tudo o que p di
'

,

de convocação. da, eleiçã? encout:ra.se.�. Pai 'e
'e Ires ao

f�xado na sede do, Sindicato, a Avenida p��u.
j" afend:'�eu ,no�e, EI�

lio Vargas, 621, nesta cidade. '

,.
(;I" d aM .

Por íntermé,
,. .

, .. '" ... ,

to e aria Vossa Sa,
,

,., I 'grada M- . h' .

Jaraguá do Sul, 16 de março de'A98ß '_i"
, ,'t ,;' ,

ae, umildemen.
BRUNO BREITHAUPT ,�' '" e,ro�o ao Vosso Pai em

'p id t
. ' . Vosso Nome para

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

minha oraçã� seja o���
da. (Faz.se apedido l.

.

,

?h! �esus que díssestes: '

,9 ceu e a terra 'passa,
rao, �as � minha pala.

. vra neo passará" P
,

.. i'1lterinêdio de Mari� V�:'
s� Sagrada Mãe, eu con•

,fIO qu
.

h
'

.' � mm a oração
.seja OUVIda. (Faz-se o pedído] .

•

Estamos' buscando no mercado. um Rezar .:� AveMarias e 1
, '"

F ' ' Salve Rainha: Em casos.
IEM_ profissional com 06 a '12' :mese,s'" \

r

�rgen�es, esta novena
'. , -poderá ser feita em 9 hde experiência nesta área." cenhech �',

'

,

:r�s. Mandar publicar as,
mentes de treinamento, e�,�' a,��uã�,;

.1'

,

' SIm �Ué 'alcançara graça.-Publicada em' agradeci.
. menta I.M.H./R.L.S.
",-

"DEVTse'HE ECKE"
h .: LEI'fWORT: "Wir schrei'

ben ein wenig in deutsch
damit die ererbte mut�.

. tersprache nicht in ver
gessenheit geraeU"

Die ,Redaktion
. RAETSEL

.1. Aud
,
dem . Schnabel

laeuft's, schwarze Farb
Iae,urt's .. viel TausendeI�

. ve:dient's das Brot; lernst
du � " �e�ràuc�en, dann,
hat s mcht Not.
.2.; ICll, ein kleines Tier
'chen, bin die geuebt'ste

.

. .

'. .' ..... '. 'Jaegerin; in d�n Win-

Posto ·de Ve'odas Mare'atto'",". . keIn, an den Mauern
. .'

.

'

",' "pfleg' ich auf das. Wild

Chapéus, bonés, vilselras, c��as:" 'shorts, ".
. zu lauern ohne Hund und

bermudas e cordas.. '.'.'
. ,Schiessgewehr. 'Ne t z e

.

spann' ich Um mich her,
Em frente à fábrica.; A ....pl t ,{

,

t .,' und mein TI'sch b'leI'bt_ .t'UU o. es aC,lOn�eD o. "

: selten .leer.
'. 3. �m Ofen ist sein Au
fenthalt; .'. fressen kann'g
einen ganzen Wald. Mit
Wasser macht màn's mal.l�
se,tot; wen's beisst, der
leidet Schmerz und Not.'
4. .. Das' erste, blendend
weiss und rein, herab
vom Himmel' fiel; das

.'".

.

zweite, rund und' bunt

Dr. ·llieviri Foâaçl Júnior
,;

I ��tl�i��:e�:���:E;
, , Zier, die Bluete eines

Ora.- kvalil' Yargas R8tlrities· ��UÖe�Se�i:;;acht, der will
."

"

'"

l
.

", " es picht; der es traegt
A. D'V O G A DOS. es nicht; der es traegt,

..� . <t b.ehaelt es nifht; (ler é's
�ua Domingos da Nova '102 _ Fone 72-0498 kauF" peraucht es nicht;

Jaraeuá da Sul-Se . ,. ,der es braucht, der weiss
. -----------�-��;:.,.;.;.;.-;.""'.,=.. ''''''.. -''---. .....! es nicht. Friear. Guell. I

!' '. 'ii. '; :'��e�I�' ,;)lo�zontals é. verticais, '

·
_ :;;";'; '." box' para t.»�heii'OS, , .

·
. ,dl�.sõts, toldas; pé)rta.s sanfonadftS, .. �quadrlas

li:;' : e, cercas, em alum�D;to..
'"i, ,'" ,C,on.sul�e-Ilos! Fone 'P�_0995

. '.

: �.��SI,rIJia" �- Járauuá
-

.

,_ ,:,:�L;'i:�' :�:: -<r"
....

;';".'J-'� , ';; :'
'

:LIda.
,.;",::,).,.:,!/ ..., f (. . :",,.:, >BÊHLING

�
.

_, ',! I' ,', :':,
-

"'. c: "�� . ,:;"f, � :'_,�' j" •

:.�;'�',';\t�n.aä� de madeh'Íl:'em geral e servícos de

:'���iJi;:"�' =: .;,','�.'> ',.,
," � _ ..

Rua SiD' j.'ôsé. -�fiÕ.?J43··� � ,BairlC; �Jata:guá 'Esqti�rdo,
F8�e)fl� ..2�S ,; ";.:',"> ....

.

•... FABRICA' VE ÂliTEFATOS.. DE· ÇIMENTO
,,' ;.':. .; � .' ,_

•
.

.

'.h � ... ."

, __�

',:, '1 _. ,
-

..

'

,TUbos, ; �ossas s';pUdls, . caixas ,<Ie gorduras, caí

':',:xtlS"de"'aterraniento, 'calhas, 'palé\l1ques de .
varal.

':'reto,:'pálâííques de' varal tipo ".T", palanques, de
"cereä;;,palanques curvos para :alambrados, tubos'

.pâtâ,'pÓi;o.de-diame1:ros 80 e 100, mesas para tan-

i.' clümel�,:.tanques de Iavar roupas, tubos drenes,
:'8ÍléiS: para"jal'dimt"'bÍÓços: �ara muros � outros..

, ,',VerUtque a quaUdadé ��e nossos produtos. . , ..

.�'._, {\

Rtla Waltér Márq1!lardt' n" 706 � Fone 72-1315,
,. {reSidenci�l-) ,. Jaraguâ do Sul.

��lJRE.;..\ MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
'

..Títulos,da,Comatta' qe Jaraguá 9-0 Sul. Estado de
� ,.Sa'nta. Catarina. na for.ma da Lei. etc·
, ,/'

'

�...faz:- saber a'i todös quanto este edital virem
"que:se ,�cham,.n.este Cart6�io para plOtesto os

· titulos .contra:; -.; ,

,-,",:ANTONIO, i.uNELU, Estrada, Ribeirão Gran<;le
db Norte, "sin ',_ NESTA _ ARNOLDO SCHUS.

. LER:,";". Rua Estrada Rio Laço, sln - P8.rRO.
é

• ,t�P.�A.$C _ BENO. ENGEL· _ Rua Joaquim
'...o,rco: ':de Paula" 1589 _ NEsTA _ CELSO MA.

·,tIS,E,� :Ay� "Mal. Deoâo.ro, .353 _ NESTA -

C0NF, MANU ;LTDA. ...:.. Ruà' Reinaldo Rau,
,.'.',.5.�<i.i).i.' NESTA _:,:, ,MALHARt_A' ANDRESSA
'; ,:l4l:QÄ;;,;_, Rua ;:HO,rácio PTadi, sln _' NESTA _

.. ili':,:,;�IA'DE:,.'FNI1IMA RÖSA ,_ Rua·Pro•
cqpiQcG:; (l,e Oliveira" 856 '- ,NESTA _

....METAL
""E �R�s.. ;.WAFL ",LTDA Rua Barão do Rio :

, Branco, 1022'"..:::.. NESTA: _ REeORFE REPRE./
"'""S�r:AÇÖFJsi,LTDA.,,.,_ Rua eurt Vasel, 262,
; ;, -NESTA:. ..' ';, .•.

, ,E. -como, os ,ditôs devedores não forarn e11-

ç�ntrad.os ou,. se recusaram, a' aceitar : éi devida
intiméll;ã(),.)az P9r ,lrit,ennédio do; presente edital'

. ;' ,�} ',pata; que (()S )lies;mos compareçam neste Cartório
, ", na, Ru� Àdur.,MüHer, 78, no prazJ da Lei. ci :f�m

de liquidar Q' �eu: déJ:>ito. ,ou ent3q dar razão por· ..... '.'
., que n�o· :,) fq:l", sob. a pena de seren: 'ns referidos

.

,

"';'" protestados na'fQrm� da Lei, etc·
. :,��::f, � ...�.: �. j-':_ :',,:� .�;',::,. f/'1 .::",'.-:-,._, .'.

, .>� {

'

.. �I:IUaragu,a,,'f4d'�SUi:,' 11 de'março de 1988.

'·"·Á:ÚR).t�·�d�[Eit\(&0frBA _Tabeliã e OfiöÇll de
Protesto de TítuIJ�i.··'

..
-,

'.
�;;::'

"

{I

-,.'"

. ,Cronome'lrista Jú,n iot .:,

ção de ritmo e cronometragem. .: .....

,:; ,

Qferecemos todos os beneficios de. ,'.,

uma empresa de gran�e' pofte:
..

'

Os ínteressados deverão' enviar'

Curriculum Vítae para Marisol·S.A.

Caixa Postal D.7 Jaraguâ dó' Sul;
.

aos' cuidàdos de.Recrutamento e,'

Seleção�

,

'"., d"

':t.

, Oferecemos se'rviço de· contabilidade em

geral e aSsessoria es�cial às micro e peque·
nas empresas. . ...
Rua, VenAndo da Silva Porto, 33Í·_ A:o lado dei'
ComercIal., FlorJaDI ' .

Escrit6rio Contábil ..Barni

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na próxima semana se,
. rá divulgado o programa'
oficial da 2a. Festa Cata.
nnense . do Arroz, de
Massaranduba, cujo pe,
ríodo de realização irá
de 15 a 18 de abril. Vá.
rios eventos estão 'agen,
dados,

.

iniciando no dia
. 8 de abril, uma sexta,
feira, quando será eleita
a Rainha da Fecarroz, na

Sociedade' Atiradores.
Bailóes, pratos típicos à
base de arroz, exposição
índustrtel e agrícola se-.
rão atrações da Festa do
Arroz, que será aberta
com um '. show do popu.
laríssimo Sérgio Reis,

.

que iniciou sua carreio
ra artística na jovem
guarda e que hoje faz
sucesso na linha sertane,

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

. LANÇAMENTQS DA SEMANA

Quem Matou Rosemary? (Terror)
-Queenie (Romance)

.

O Tira e a Garota (Aventura)
Paletó de Madeira (Policial)
O Astro Selvagem (Policial)
Bandidos do Tempo· (Avent./Comédia)
A' Força do Carinho (Romance)
Confronto Final· (Aventura)
A Porçs de um. Campeão. (Drama)
O Cavaleiro do Tempo (Aventura)
Os Falsários (Aventura)
Code Name: Zebra (Policial)
O Anjo do Rio Mestern)

FITZCARRALDO.
Conheça o VIDEO_CHEQUE o maís prâtí.
co e barato sístema de locaçãe de video.

filmes.
OPPU'S VIPEO CLUBE -

Somente Ulmes selados -

sinônimo de qualidade.

1fFOTOPIAz�RR
Av. Mal. Deodoro) 252

Fone 72-0261

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

EDITAL DE. CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados to

dos os Sócios Patrimoniais do Clube Atlético

Baependi, a fim de se reunirem em Assembléia
Geral'Ordinária, em sua Sede Social, sUa à Rua

Augusto Mielke, 466 nesta Cidade, à realizar-se
em data de 28 de março de 1.988, às 20 horas

em primeira. convocação ou às 20,3q,. horas em

segunda convocação, com qualquer número de

SÓcios presentes, para tratarem. da .
seguinte OR

DEM DO DIA: •

1 ° . Apreciação do Relatório� Prestação
e .aprovação de Contas da .Diretoria. e. Parecer
do Conselho Fiscal referente ao exercíCio de 1987 ..
20 - Eleição dos Membros do Conselho Delíbéra
tivo para o periodo de 1988 /90. 30 -

.•Outros as

suntos de interesse da Sociedade

------------------�---------

Jaraguá do .Sul, 07 de março de 1988,
João Batista Prim
Presidente

---'--
-r -- . ."

ja, . onde se' destacam;
dentre outras, às músi
cas "Menino 'da" Portei"
ra e Pinga".
Para o día 16, a atra,

\... ção será Sula Miranda,
a irmã de Gretchen, que
se apresentará no circo
armado '. pata Os espetá.
culos, erguido ao· lado

do pavilhão
: de exposi

ções , A comissão orga.
. nízadora, segundo o co

ordenador de publíçída
.

de Dávio Leu, a medida
: que a data avança, reú,
nese com maior frequên
da para definir' os de,

talhes 'finais da Pecar,

roz.

Para . a exposição in.

dustrial, noventa por
cento dos estendes já
foram vendidos, assim
como os módulos da .6..

rea externa.

Nota de
Agrfadecimento
A Família Enlutada de

ANTONIO BEIRNAIL
DO JUNKES
profundamente cons,

ternada com seu fale.

cimento; ocorrido em

08 de março do cor.

rente, aos .52 anos de

idade, agradece a to.
dos os parentes" amí,

gos, vizinhos. e pesso,
as . de suas relações,
ao

.

Padre
.

José Felipe
Dalcégto, ao Hospital
São José e aos que
enviaram flores, COlO.

as e que . acompanha.
ram o extinto até a

sua última morada. I

'JiJaraguá do Sul, 16 de

março de '1988

....

ESTAno DE SAmACATARlNi', \:,:'·f·::.:('�
.PREFEITURA MUNICIPAL D:E JARAGUÁ�' 00--
SUL

. .

D IR, C R E T o No .1.6ã9/ÓÔ
. .

-Fixa o preço da pavimentação à pãra:lélê,-,
pipedo pará. o trecho que especifica.
.0 PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA

DO SUL, no uso da atribuição que lhe é conferida
. pelo item XXIX do artigo 70, da Lei Cómple,
mental' N° 5, de 26 de novembro de 1975, e de

conformidade com o disposto na Lei Municipal N°
699/77, de 22 de dezembro de '1.977;
DECRE TA:.'

.

Art. 1 ° _ Fica estabelecido que f) preço'
por metro quadrado reterente a pavimentação à,

paralelepípedo,
.

idos imóveis específicados no
Édital de Custeis N° 56/88, de 29.02.88, 'será de

Cz$ 695,50 (Seiscentos e noventa e cinco cruza.,
.

dos e cinqüenta centavos) o metro quadrado.
Art. 20 ....:.0 preço fíxado rio artigo anterior

obedecerá as, mtdalidades de pagamento fixa.;

das no artigo ,12, da Lei Municipal N° 699/77, de
22.12.77, .

pe� Lei Municipal NI? 945/83, de

29.12.83, pelo Decreto N9 477/77, de 22,12.77 e

,pelo Decreto N� 907/83, de 29.12.83 .

Art '::,'0 _ Este Decreto entrará em vígor na
data de sua publicação, revogadas as dísposí.,
ções em contrário. .

Jaraguá do Sul, 29 de fevereiro de 1988.
DURVAL VASEL .

PREFEITO MUNICIPAL
IVO KONELL

Secretário de AdmlniSlraçãoe Fina:nças . I

SérBia- leis·· e .. Sul.. MirIPda-�11 Massarao,dnba

ADVOGADA
Dra ..

'

Aurilene M. Buzzi
rl

Questões de terras • acidentes de transito . in

ventários ;. cobranças e advocacia em geral�
Rüa r�inoldo Rau, 86 . sala 4 Fone 72c2711

SAVIO MURlLO PIAZERA DE, AZEVEPO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Advogados
!Direito Civil _ Criminal _ Comerciai

. . .

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço ...., Mal. Deodoro da Fonseca

.lIlo 97 _ Sala 1 \.

Clínica -' Veterinária
SCHWElTZER

'lf D R. W A L·DEM A R S C H W E I T Z E R

) Clínica de pequenos e grande� aiJimais, cirurgias, vacinações,
,

. raio x, ãntemameatos, boutíque,
--Rua Joínvílle, n' 1.176 (em frente ao Supermercado BreItbaupt)

fone J ..:-2548
-:' Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

II

Confecções Sueli.Líder
'Vestindo bem Senhoras 'e Crianças. .

Vá contertr a mals v,ariad�(-s9!�o .aproveitandD
.

as vantagens do preço.W creHitrlo . Suell :

Fábrica e Loja 1 Av..MaI. Deodoro da Fonseca, nr. JOS.5 -

. F. 72�0603 Jaragu
ä

do Sul _ SC. .

Loja 2 Rua-Reínoldn Rau, na 530 _ F, 72-2911

Jaraguß) do Sul ..... SC. s:

------'---.-��._-- ------....---.-_._---,,----
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CORREIO

.r ,

fiURGÖES CARGA SECA, ISOTÉRMICOS, FRIGORiFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

.

.

.

Jaraguá ESquerdo Rua Dr. Bnríco . Fermi, 113 • Fone 72·1071

Clímox Magazine
.

' TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

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

Guaralllirim _ Rua, 28 de Azosto, 1.334 _ F�mt> 73-0259

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro
Prestação de

é·
Serviços

•

\

Consulte - nos

Seu u r rs . 'A.
';

G a r c i a
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2

Fone 12- i786 _ Jaraguá do Sul.
. .

'i
;

'. DeteUvé erillliDal e Particular
.'

"
. ,BRUNO G. M}\RSCHALL

, :
..

. Investígaçêes índustríaís . e comerciais,
bancos, 'espionagem, cônjuge, -cobrança e.�egu.
rança de festas,' e, casamentos.

'

Detetive: Bruno G. Marschall. Investigadores:
José. .. Eil Adalmo ...

Rua Exp. Gumercindo', da Silva 616
Jaraguá do Sul.SC

INFORMATIVO ROTARIO '

� O, Qualro-Meia-
�' . ClICO

Rotarianos: "unídes pára servir, dedicados à paz",
PALESTRA. -NÓ ·'R. 'C. JAAAGUA

,ORo C .. Jaraguá recebeu numa desuas reuniões o
.

Ten. Rogério Lttiz Kumlehn, Comandante do des.
tacamentó da Polícia Militar, ocasião em que
aquele militar apresentou Interessante palestra
relacionada com uma campanha educativa a ser

deflagrada na cidade, denominada TRÂNSITO E
RESPEITO. Na mesma ocasião foi levantada a

idéia de se entrar em contato com a PRF, suge
rindo a colocação 'dos chamados "olho de gato"

. ou sinalização em barreiras nas pontes da BR
,
280, trecho Jaraguá dó Sul - BR 101, ora em fase
de recapeamento.'

.

,

ROTARY CLUB DE CORupA'
Realizou-se na última 4a. feira a cerimônia de
fundação do 'Rotary Club de Corupá, que vem

reforçar as entidades sediadas no vizinho. mu
nicípio, todas elas 'préocupadas com o bem es

tar da c'munidade
.

corupeense, ;ef3P�c�almen�e
nesta fase de grande expansão -, O Clube padrinho,
R, C. Jaragúé compareceu em peso e contou com

a presença do Gov. Mado Sousa. ,

OS 83 ANOS DE ROTARY INTERNACIONAL

I
Ainda ecoam no Distrito' 465 as c'memorações
do 83Ç) ano de Iundação de Rotary Internacional,

,
. Nos Rotary Chib's Florianópolis e Florianópolis

I Leste, as assinalações se deram em reuniões de
serviço, mas nem-por ísso deixaram de alcançar
grande brÜho, /grâ'ças aos palestrantes João E'du _

. ardo
. Modtz :'e "sérgio Levy" que foram muito

cumprimentados na·ocasião ..

. SEMINARIO DISTRITAl: :PE INFORMAÇÃO
.ROTARIA"Fí·RELAÇOES PÚBLICAS
Alcançou grande 'sucesso o Seminário Distrital de
"InformaçãoRotárta e Relações Públicas, sábado

.

passado, em Florianópolis, no. Baía Norte Pala.
ce Hotel. Compareceram 124. companheiros, en,

tre eles 11 ex.Governadodes e a presença, ainda,
de Manoel D' Arríaga. do D_468, como Conse.,
lheiro e Milton Wayhs, do D.64, este de Ijuí e

aquele de Uiuguaiana. A Coordenação, por sinal'
impecável, coube ao ex.Cov., Remaclo Fischer.
Após eplenária, as reuniões em grupos ficaram a

cargo dos seguintes companheiros: Presidente _

Gov. MarIo Souza: lformação Rotâría _ ex_Gov.
Genovêncio Mato�_Neto � Relações Públicas _

'E. V. Schmöckel..
(Da Comissão de Relações Públicas do Distrito
465 _ Ano 81/88)

.
'

O MELHqR· EM CARROS USADOS DA PRAÇA li NA'MORETTi, JORDAN
Vq'CULOS USADOS: Volks/1300 'L _ 1983 _ Azul

Del.Rey Ghia _ 1986
_ Azul Volks/ 1300 L _ 1985 _ Branco

Escort L - 1986 _ Dourado Voyage LS _ 1983. _. Verde
Escort XR.3 .:.. 1986 _ Prata Voyags LS _ 1983 _ Branco
Escort Básico _ 1984 _ Vermelho Gol CL _ 1988

_ Cinza
Belina II L _ 1986 _ Ouro Quartzo Gol BX _ 1985 _ Prata

. Belina II LDO _ 1980 _ Branca Göl LS _ 1984 _ Cinza

��l--�,II

Gol S _ 1983 _ Branco
. Gol S ....:.198;3 _ Branco
Passat LS _ 1982

_ Bege
Passat LS _ 1980 _ Branco
Chevette SL. _ 1986 _ Cinza
Fiat 147 GL � 1982 _ Bege �

F.75 Pick.Up _ 1986 _ Amarela -,

I

I
,.

I
Moretti, Jordan & Cia. Ltd

• Jaraguá do SullSC
------_....._-_-_.--------:----;--.,....------.-- ---"-'_'--- .. - _._--_...

_----_._--------,---------

Av, Mal. Deodoro, n? 158 Fones 72.1771, 72.1995 e 72.2614
' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ex.prefeito Ap�nta Nomes de Prováveis Candtdatos-a -Verea!for--"----

Após a divulgação dos
nomes sugeridos como

possíveis candídatós a

prefeito e více.prefeíto,
apontados por Victor
Bauer, o ex-prefeito re,

Iacionou . esta semana no,

mes que� entre outros;
seriam os prováveis cano

didatos a vereadores, mi,
litantes ou não em par•.
tidos de oposição no mu

nicípio. Na relação u,

guram Eugênio ' Strebe,
Errol Kratzer, Luiz Zona
ta, Vicente Donini, Udo

Wa�her, João' Prim, Raul
Driessen, Reiner Modro,

, Neisio Henri, Manfredo
Albus, Sídío Müller, Lí,
rio Utech, Lauro Baun,

gartel. Gerhard Schünke,
Darci Franke

'

Welk, Wíl,
son Gumz, Aluizio De,

.

marchi, José' Gasehe
(Juca), Lino Schwarz, In.
valdo 'Sacht, Irineu
Krutzsch, José Schmidt,
Dário Ribeiro, Inácio
Ribeiro, Edson Müller,

, Reno Schwartz, Alfonso

Schroeder, Alfonso Franz.

ner, Paulo Sarti Garcia,
Juliano Zanghelini, Anto-,
nío Zanghelini,

.

Líno
Álvaro Dematte, Ernaldo
Bartel Márcio Mauro

MâFcatto, Humberto Wolf,
Mãuro Koch, Maria EU.
sabet Mattedi, Carlos Ar.
thur Henschel, Edemar
Benthíen, Marildo·Miel,
ke, Décio Píezera, Wer.

ner Schuster, Waldir Ru.
bini, Geraldo Werníng
haus, Paulo Floriani,
Hans Gerhard Mayer,
Sérgio Kuchenbecker. Ni.
valdo Jose, Lehmkuht,
Uno Dalpiaz, José Qil.
berto Menel,' Altevir Fo-

gaça Júnior,
,

Ortval Ve.
g'ini {Dorí], Reginaldo
Schiochet, Osvalína Vare '

gas Rodrigues. .'

E
-

maís OS seguintes:
Altair Pieper, Wilson 'Ra.
bello, Roberto Madrid,
Clemente Mannes;� Luis
Carlos Busana, Sérgio Ru.
bens Zonta, :9zio Spézia,
Renato 'I'rapp, José
Wodzinskí

....

(Zéca), DaL
cídio Menel, Paulo Mo.
retti, Carla Schreiner,
Renato Rabock, Ildo Varo

so eleÜoiar e ajúdár --a· ilhar as ilêlçõe9 de�-n�-;'�'
',L,

'frente de"" oposição .a ga., 'vembro próxÍIpd.,gas, Luiz Nicolodelli., .

vair Lenzi (Iva), Roberto ESTAh6: DE:"SANTA CATA1UNA. " .•
'

Walter Gieseler (Beta), PREFEITURA .MUNICIPAL ))E. GÜA�AMÍRIMRoberto Breithaupt. Cé,
sar Luís dey, Silva (do
Caesars Club}j "Mareo
Antonio de ,Araujo;. Re.

, 'nilda Farias, EviÍá.sió Vara
gas, Hilário Dallmann : e

.

Waldir Tomelin.
Estes-nomes. diz Victor

Bauer, além de outros,
cuja lembrança não lhe
ocorreu, tem boas pers
pectivas de obter

.

suces,

Dr. Rubem F. Flexa
ADVOGADO

Cível - trabalhista e criminal.
Rua Reinaldo Rau nr.,86, Sala 6: Centro '(em címa
do Lojão do Povo) .

.,'

Walter Luiz Ribeiro
ADVOGADO,

Rua João Marcatto nO 13, sala 305, Fone
Fone 72-2815 _ Edificio Domingos Ch.odínt '-

Jaragué dO Sul-Se.·
'

'

,

ESCRITÓRIO 'JURlDICO

,José Alberto Barbosa
Ale-xandre Dellagiustina, Barbosa

A D V O GA!) O S_

Rua João Marcatto. nr. 13 .: 2° and,ar. Sala 204,

Fone 72.1869 _ Jeraguä co Sul

Reven-dedor

Rua E�P. João Zapella,. n.1.? 214 _ Fones 72 1806

é 72 �078 _ Jaraguá do Sul

FI A T

, "

EDITAL Jlo 'oó�18�r
, .:\

A Prefeitura Mimiêlpal ,de Gua:r�lIriirÍlri
sc, torna, Público a quem Interesser .possa, que
se encontra para venda; à .quem-meíhor preço- e','
condições oferecer:" I) seguinte bem, móvel.. em
desuso, ,pertencente, ao, ,PatrimÔI:lio Municípal, a
saber:

Uma caçamba basculante, marca "Grahl,
de tamanho 3,30 x 2,50 metros,' em con.,

díções setísfetörtas dê' consérvação er de
possibilidade äe uso imediato.
Os ínteressados poderão procurar cópia

completa' do ;Elditat na Secretaria Geral da' Pre
feitura, no horário dás 7:30'à '11:30. até as 12:00
horas do pröxímo día 23 de marco,
Prefeitura Munícípal de Guaramírím, 10/03/198&

José Prefeito de Aguiar
PR�:n;O:, MUNICIPAL.

"
,
..

-

IITEIIIOVEI5"'.
r"

,lllerm,ediíria
. de',

lIDáveis
J

It'a�.
'

R. Jeão Píc�oli, 104 - fone 12-2117 • Jar�g�a do $ul "�
.

,

;
. IMÓVEIS A VENDA'

,

�' 1 -casa em. alvenaria, 100m2, na rua '242; px;
il WEG n.

'. > ,

• .•

_ í casa em alvenaria, 120m2, rua Victor Bta.
.

morski, Guaremirím
.

_ 1 casa em alvenaria, 150m2, rua Marina'
'

,Bructuoso, ,I' .: ,

'l>" :;ji. ' ,

_ 1 terreno' com 600m2, na rua Join'Villê
.

.: '1 terreno com 2.240m2, na rua Venâncio da
Silva '}?o-rto

'

'l/ij ,;:"

Rua Remoído Rau 61 _ Fones 12-1�90 e 12-�321
_ CR,ECI 643-J.

. IMÓVEIS A VENDA
Apto, R(iif. Honduras (G. We�ge 72) com'
90m2, , �f-'
Apto, EdiL 'PíédOli (Mal.' Deodoro) com' r:
117 m2

,

. Casa alvenaria (Domingos da Nova 377) cl .;
58,50 m2, em terreno de : 327,60 m2
Casaalvenaria (Max E. R: Ziemann 151) et
126 m2, em terreno de 400 m2
-Terreno de 8.700 m2, Estrada Nova, px. Pos.
to Marcolla
Terreno de 7.500 m2, px. FERJ, lllais �rea
construída pl indo de 2,3.70,m2

.

,"

,Terreno de 1.176 m2, ptóxiI�lO Posto M�me
,

Além de outros' terrenos, casas,' aptps., Chaca","·'
ras' 'ã�éá& comI. e indl. ,CónsuUem.ÍlOs.

. ,I, .", '

'..

�;;;;;;;;;;������.;.._'"_--_-�-�----�..-_
..

---��'-�,....;:;��;;;;;;:;;;;.,' ),

J.aragué do Sul dá marca,:,tes demonstm�6.'. daquilo,

que é capaz de realizar. A .APAE CUida dos, . I
excepcionais; a'AçAO SOCIAL oferece creches; o
CORPO DE BOMBEIRO.S VOLUNTAR�OS dá Proteçlo�
as IGREJAS cultuam-a'fé; a-SCAR promove a ,c�ltura
o LAR DAS FLORES preocupa-se .com os idOSOLj.,

'., Mantenha estas conquls�s! , "I'

'! "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SPéziä�� ". Çia.','. Lida•.
.

. s� E SERVIÇOS DE TRATOR
Mádeiras

.

para coniltruçlö e serviços de trator

com profilliollail altulente especializados.
RU. Joio Janu'rio' Ayroso,

.

7l? .... Jaraguá Es

�erdo .; Fone ,12-0300 "':'Jataguâ do Sul{_ SC.
. . /.

-

.

I.

Escritório Cíltábil Garcia
CRC�SC sob n9 0015

!Ic:rltaa fllç.alI • cODtibels

ImpoiiO (Ie 'Renda
.

.

RefII..._o de,Mlcro-�prela
. .

, 'Colifira 'a' eficiência de . nossos
'. serviços.

Rua Bàtlo do_Rio Branco, 168 - Fone: 12':0695
:1

! -

,-.

-:

.

.
. Coluna

t Evanlélica'
.iCONCIUO DIS'fRITAL:
Iteallzá.se neste ·final.de_
â'emána, 19 e 20 de mar,

. �, o Concílio Distrital,"
.

40' Distrito Eclesiástico
}�r-agu-á", 'do

.

Suí, 'na
C�munida<Je ,Evangélica
'Liiteranh de Três Riqs
dê 'Norte. ENCONTRO

.-

,

jjE IDOSOS: Dia 23, prK t,
Jqma quarta.feira, have, f�"
rá mais um : encontro de
idosos, às f4h30min, no

,

Salão 'Comunal ;; 'Centro;
r

CULTOS: ,'�. :Donii o. às t.'
.

8� e;':.tc9h tnfönii;' ",Ie ·�\§t.·
etn�4ingua portu ':;:, '"

�,

r'· .

.
. .

N'
.... ---

.....

'd- ,

. os,temos tu O 1

'para-a. radaratodos::
• rYen a conhecer

.. a linba Chevrolet 88.
..

'.

.)
....,

I '

�.

I

D E é R/E T o No 1.643/88
Suplementa e anula. dotações do.Orçamento

vigente.
. ,

I
.: O PREFEITO MUNICIPAL DE,JAAAGUA

DO SUL, no uso das atribuições que lhe são COlL

feridas e com base na Lei'Municipal N° 1.151/87,
de 01 de dezembro de 1987;
nEeR .ETA:

'

Art. ' 1 Cl
� Fica aberto um crédito suplemen.

tar no valor de Cz$ 2.000.000,00 (Dois milhões de
cruzados) para reforço dos programas e' verbas
abaixo discriminados, constantes do Orçamento
vigente, a saber:
0201 ...; GAB1NEJE DO PREFEITO
0201.03070202.002, _ Manutenção do Gabinete do "

Preíeito.,
'

..

.

201.08 .. 4,1.2.Q • Equipamentos e material Perma,
nente.... Cz$. 2.000.000.00

. ' .

c.

Art. 26 _ O recurso para abertura do pre.,
sente crédito suplementar, correrá por conta da
anulação parcial do programa =e verba abaixo'
discriminados, constantes do Or,çamento vigente,
a saber:

,

0401 _ DIVISÃO DE CONTAB1UDADÉ '

0401.99999992.020 _ Reserva Orçamentária.
401.09 _ 9.0.0.0 _Reserva de Contingência .....
Cz- 2.000.000,00

.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

. Jaraguá do Sul, 29 de fevereiro de 1988.
DURVAL VASEL
Pràfeito Municipal'

.
IVO KONELL

Secretário' de Admínístração e Pínanças

, I

Ay. M.1. D ..odor�,557 - Fon�s,72.0655 8'.12-0060 - Jaraguá do sul.se

�.: �-'

.

Emmendörfer Comércio de, Vel�ulos Ltda.

'ELETROLAR
Comercial . de, Peças htda.

ASsistência ' técnica em máquinas de costura
mdustnats e, domésticas, peças, acéssõrtos e agu-
lbas em geral. ,

.

Oferece também assistência técnica autorizada
em eparelhos Arno, WaUt�, Britânia, Black ·ar

Deckér, Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 .... Pone 72-2200
. .-

Jaraguä do Sul·SC
-

--=---��--

SUBA NA 'HONDA.

, Inllrle' Paroquial e S. Judas Tadeu: 9h_
, '.

São Cristovão; 9h30 _

-- --,

Paróquia São. Sebastião S5. 'l'rindade. Domingo, Säo José e N. Sra. 'Apa,
MENS'AGEM: 4'Quere. 'às ,1, 9 e 19h na Matriz; ,recida e llh _ N. Sra.

mós ver. .JefJlís". Est�mo�' Bh _ N. Sra. do Rosário do Caravággio.
no quinto domingo da

'

.'
ESTADO DE SANTA CATARINAQuaresma. e ó' lema é

'."Queremos ver, -Jesus". PREFEITURA MUNICIPAL DE .JARAGUA DO

','Dias Vir,ãoti é expres,
SUL

,

são que no Antigo Tes.'
tamento, muitas. vezes, .

, soa' como ameaça., Hoje,
porém, ouvimos uma pro. "

messe das maís carinho.
.

sas: uma nova aliança.
, Será diferente da anterL
oro Ä "'Lei de Deus não'
maís estará. escrita em

tábuas <Je pedra; mas no
eoração de cada um. Ca.
da um reconhecerá"Deus.

'

E Dfms '.

estabelecera para
sí um povo seu. A litur,
gia- fios propõe Jesus'
'Cristo como cumprimen_·
to desta-promessa. É . o

místérío pascal de Jesus,
que .sela a Nova Alían,
ca e cria e novo' povo,
de Deus. Jesus obedien.
te ao Pai até a morte e

morte de cruz, ê o camí,
_ ripo da perfeição, ii, Ali.
ança �terna. .

,

HORÁRIOS' DE MIS_
SAS:: Sábado, às 18h, em

Santo .Estevão; 19h na
Matriz, S. Luiz Gonzaga,
� Judas Tad,eu, . S.' Feim.
císco, S. .José e, às 20h, . ,

CONCESSIONARIA HONDA DA KEGIÃO." co.
M�RCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA TÉCNICA

E. BOUTIQUE HON_DA-WAy.
,

ENTRE NESTA IJ'O N DÁ', DA MENEGOTII
, .>.. ......: •

MOTOS E SAIA PIL.OTANDO A SUA MÁQUINA.
'

Rua Adél1a Fischer, .239 (Rodovia BR�280)
,

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC .

, J'
�

-

....:-r-
..... - .....�I • ..F� ..

-�. $o $)..,"/,

'-�LEVE A JARÄGUA PÁRA SUA' CASÀ'
Nossos produ!os: Toàlhas de Mesa, Panos de

"

Copa, Tecidos para Cortinas -e V��tu"rio; �stio;'
". � '.

- - •

tf'

, dls�nfYels' no Po�lo de V�ndas sito a BR. 280,
Km 54 - Guaramirhn.

. JARAGl.l'\
'

FABRL SA.
"

r:

..
..: .

m

.; ..
'

.'- .� ,!":-:" .' _.,.�.....

',.jraguá
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Futebol de salão Iii lerA certalieS, aliciais eil 88. Sergio delllllF

LJF acerta a la. Divisãl·ll. �ia 22
Na terça-feira, dia .22,

a Liga Jaraguaense de Fu
tebol reúne' os clubes da
la. Divisão, para os acer

tos finais do campeona
to, que terá início ofi
cialmente no día 10 de

abril, com jogos prelimi
nares entre equipes ju-

, venís. Até lá, o presiden
te Valdemar Vieira espe
ra que Cruz de Malta e

Avaí tenham resolvido o

impasse e obtído o alvará

junto ao Conselho. Regio
rial de Desportes, sem

,o qual ficarão impedídas
de participar de qualquer
competição oficial. Afo
ra estas duas equipes,
estão confirmadas as pre
senças do Alvorada, Es
trella, Botafogo. Malvi-

Sesi inscreve· para IS JI"S .e Salãa, ... Oliseja

A Liga Jeraguaense de
:Futebol' de Salão deixará
de realizar este ano ' os

Campeonatos Citadínos
Adulto e Juvenil da ID0-

dalidade, por' absoluto
desinteresse ou comodis

mo dos dirigentes de clu
bes. A assembléia reali
zada segunda-feira à

noite,' naAABB, selou
definitivamente as possi
bilidades de realização
dos certames, por decisão
dos poucos representan
tes de clubes presentes,
numa situação lamentá
vel e constrangedora,
considerando o, potencial.

o Torneio de Pesca ,de

Caniço do Centro de A

tividades' do Sesi de Ja·

raguá do Sul _
Setor de

Edtica,�ão Física e Des

portos, acontece neste

domingo, dia 20, das 9
ás 11' horas, na represa
Alto Palmeiras, em' Rio

dös Cedros: Vão partici
par mais de cinquenta e

quipes, representativas
de 40 empresas. cuja saí
da de Jaraguá se dará
às 6 horas de -domingo.,
O Sesi encaminhou para
as 49' empresas inscritas
no Conselho Desportivo
Sesiano, as fichas de ins-

humano e econõmíco que pode ainda econtecer, '

o municipio dispõe. De antemão confirmaram
No adulto, somente' Juventus, Beira Rio e Ar· ,

Arweg, AASB e Urbano weg, não precisada e uma
confirmaram e no [uve- quarta equipe seria' con,
nil, aMenegotti, Arweg : vidada no decorrer desta
e AABB. Estes, pelo pou- semana, Independente dís

,

co número. de .equípes.: to,' o Beira Rio e Arweg
decidiram não participar, ,comprömeteram.se a movi.
considerando desestímu- mentar as equipes ínte
lante e de poucos atra- ressados, com torneios
tivos um triangular que em finais-de-semana. E�

representasse o certame em função da .não realí
cítadíno. A assêmbléta zação do adulto e juve
resolveu como definiti- níl, o Peladão poderá ser

va a não realização des- antecipadö, para i maio,
1 es certames, nesta tem- realizado em conjunto
parada.
A categoria infantil c .. A. Baepeadi

'

.

Informa"
-

O.
! Departa

menta de Judô do C. A.
é Grêmio Baependi que se encon

tram. abertas algumas
vagas para aulas de ju
dô. O clube está. con

cedendo também oportu
nidades de treinamentos
para não' associados, de
vendo os interessados
contactar com a secre

taria, onde, também, po
derão ser tomadas infor
mações acerca de algu
mas vagas ainda dispo
níveis de tênis.' de cam
po.
O clube informa igual-

De outra parte, a Liga mente que nos dias 31

Jaraguaense de Futebol de março, 1.9 e 02 de
mantem um secretário,' abril cederá todas as: de
executivo em sua sede, nandêncías' esnortivas
às segundas, quartas e para as comnetícões da
sextas-feires.. das 14h30 19a. JECA. do Banco do

às 18 heras, Brasil. J

ce, Améríea
Caríbaldí.
A :LJF. após ter trazi

do Çls. equipes juvenil e

infantil do JEe, trouxe
no dia g a equipe títular,
que goleou a Arweg por
6 a O, na festa de inau

guraç-ão dos refletores.
Nesta semana, na quar
ta-feira, o Malvice foi a

Joinville e atuou frente
a equipe júnior do JEt,
na preliminar de JEe x
Avaí.

críção para os 'J?s. Jogos
Sesfanös de Salãö. cujas
devoluções deverão a·

contecer até segunda
'feira. dia 21, haja vista

que o perioda de reali

zação vai de 05 a 09 de
abril prö:ximo�
As empfesas poderão

inscrever. uma equipe no

tiro e na bocha e, ,três

equipes n� canastra, ge·
neral e t�co e ainda,
três pesso$ para as mo

dalidades �e dama, tri�'

lha e tê'niS' de mesa. De
oútra part�, estão aber
tas inscricqes para a fa

se de <tl$sificação da
'":�' .

7a. Olimpíada Sesíana

Jaraguaense ,(otrsEJA;),
nas modalidades de bas

quetebol, bocha, bolão,
handebol, volibol,' fute- .

bol de ·salão, futebol suí
ço e futebol' de campo'
masculinö/ feminino _ li
vre é veteranos.

entre a ,.L)FS e a DME.
KUCHENBECKER sAÍ
O presidente Sérgio

Kuchenbecker, dalLJFS,
alegando

.

problemas pro
fissionais e de , estudos,
entregou, esta semana a

presidência' €la Liga, para
o seu vice, Raimar . Ra
duenz, que completará a

metade do mandato res

tante. Este adiantou que
manterá 'entendimentos,
para a realização de u�
torneio entre equipes fi
liadas (são 22), não, ofi
cial, para movimentar a

modalidade.
'

O' !Sparte ,--em
Scbroeder

'!

, A Marisol foi
.

a ven-
cedora' do

"

quadràngular
festivo em comemoração
a: conquistá do título do
Grêmio Esportívoje Re
creativo TomaseJli, do
Campeonato da" CME de
Schroedar, nas. .catego
rias- titulares e áspíren
teso Os resultados foram
Fluminense 'lx2 Marisol,
',Bradesco, 3x4' ßretzke.
vencendo o Plumínense
ao Bradesco por i:), a 2,
na çlisputa' do terceiro
lugar, ' ao passo 'que na

partida decisiva,�, Ma
risol goleou a Bretzke
por 4 a 1. Assim, foi
campeã a Marisol-, vice
Bretzke, 3.9 Fluminense e
o

/.'

4· colocado o Bradesco.
No jogo da entréoe das

faixas, o Grêmio c:.Toma
sellí derrotou o . Klein!
Kazuza de Guar.�mirim
por 1 a O, gol de Renato.'
No sábado, em partida
arnistosa, os aspirantes
do Grêmio Tomaselli
venceram os

. Veteranos
de G�aramirhn, .� por
3 a 2.

'

CAMPEONATo DA CME
O

I

Campeonato �e Fu-
,tehol da CME!, ein clis
nutà da "'taca Claudio
Torilqs�lli " , ,terá ,qesen
volvid,a neste domjngo a

sua segunda rodadp: A
liança x Grêmio _.Toma
seIli e Fluminense X· Cô
mercia!, folgando o O

límpico.

',:' J

A assembléia elo (lii
'l.t' eprovou

-

a$' çontas <lê
.
87, onde �� �n�idade,

'

te.r..
minou o ano sem dívidas,
assim como a proposta
orçamentária pàra .�8.
DOIS TOQUES
A Seleção de Bolão

Masculino de .Jaraguâ do
Sul participa nesta final
de-semana, elP Indaial,
da. 18a. FIMI, furneio que
reúne as -seís : melhores
,equipes dos JASe passa-

· dos. Neste sá)l;ldo, jogará
contra Caçador; '!ndaial,'
Timbq e Blumeneu e, no

domingo, deci�e � classi-
· ficação contra Jbinville.
lã�!>a� DU lojas

·9� �·DMt.\ .8 Incr1ç�
para a la. COlripetlçâo de

Cipaques, Batetras: e Ca
noas de Járaguá do Sul,
marcada. para, dia 10 de
de abril, no Rio .ltapocu.
A previsão é, de elevado

. nitmero dê Pái-uc1Pln(4!S,
Inclusive de outras cida
des e estados, éomo Para
ná e' Rio Grande do Sul.
A AABB de Jaraguá do

Stil última os preperatí
vos 'da 19a. JECA, que se

ínícía no die 31 demarço,
prolongando-se .até 2 de
de abril. O evento, além
da conrraterníseção es

portiva, possibilítará nu-
·

ma oportunidade excelen
te para a divulgação do
potencial .turístlco e co
mercial da cidade.

'

Mário Zerbin foi recon
duzido a, presidência da
Sociedade ,Esportiva .Jolo
Pessoa, tendo, como vice
Paulo Saeht.. A. Socieda
de Desportes Àcarai ele
geu domlngó Heins Edgar
Raeder para a'presidên
Cia do Conselho Delibera
tivo e poderá ser eleito
também presidente admi
nistrativo da. Sociedade.
Q ._:Grêmio Esportivo

Crúz de Malta. realiza nes

te final de-semana (19 e

201, festival esportivo em

dependências 'do Estádio
Eurico buwé. Além da
acolhida amigável' dos
ç:ruzmaltirios, será ofere
cido completo serviço de
bar, e cozinha, iIíforma o

·

pre�lidente .Arno· Mar

ql,la'dt.

As insct�:;:ões <lever·ão
ser entregue� no Sesi até
o dia 28 de março. A

formÇl de '.;dispúta será
por eliminatória dupla,
com tabela dirigida para
que não haja confronto

.

entre e€fuipes da :rpesmq
empresa,.

Promovendo

® KOHL�B-A-C-H"'" Jaraguá do Sul
MOTORESElBRK:OS pelo Brasil �.fora.
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'.. u�ut�li!e��f!�S�O����!���!!!�!O� !�d�&!�.Ii��a!ug.r
- ---'-Réferen1e-a-matérÍa pUbUc�da'em 17003.88-�

.

··�ãG -assrunou,· às'�Jámmas - J cienills;:_�.meiêCêm.��.os.e- . __ .a -,catequeses, velórios,
''-no joinal�··"A NOTICIA e �m ., '�AGA2ETA dO_ '. que �utam:pela preserve-; logios- p�(a_.p�st'\.ua· ado, cursos e .outros. "A luta

'\dla�'J.t03088 _ "Dlcö �ão paga premio ·e; amea. i. ção ,4� Capela São João : tadá"., ... � .

vaí
'

continuar e o' poder
ça de-mode 8p'ostâdorJ!; Batista, de . Vrle Char, Em ,clefesa',qo·, tomba- judiciário local está: ga.

\ ....

.

, .,'
. tres, com..

a não aprova..·· mentovos .. preservacíonís.. rantindo através de li•
.

Lamenta-se que foi publicado, pois a rea. ção do projeto pela .

Câa, tas baseiam.se no .�,:pare. minar concedida anteri.

Iidade . não é a' descnta na matéria. Devido um mara, declarando.a de cer -técníco da· SPHAN. orinente, pois a luta não

erro' do ,Cautbmta' nlf! 74 não ter conferido o valor histórico mutuei, Secretaría :

do Petrímónio .

se ---resume em duas Ia,

valer da' apostá e enviado ,!?ara.a banca"
��s pal, uma vez que havia Histórico e ·Artíslic.o Na, mílias apenas, mas em

bilhetes com a sorna errada, foi fago o corres. praticamente. certeza da, cíonal . e da: Fundação 28 Iamílias que subscre,

.pondente à soma jío valer entregue somente: consumação do íato pe. Catarínense de Cultura,' verem abaíxo.assínado e

'. Referente "ADieaça de Morte": O Sr. las '. deelarações dos ve, que .declararem. que.a i, entraram na justiça pe,

,:MáitiQ,ho Antônio Rôliiig diz que recebeu ameaça' readores, favoráveis . ao. gr�ja teliU. ,:� o :a.�peçto dindo proteção do patri,
·

dé mortepor telefQne (na .2a; feira) sendo que o tombamento. uma vez da. arquitettira:�. J·Fª�i�a. mónío, bem como maís

ixiésmö'ri.ãö possuí tE�le.fone" e ao mesmo .temP9 que o município .é pau, pelo., ·�Jm!'gran.te it�Ji,Slnö 112 assinaturas de pes,

,4i�' 'que' a, per&eguiçâà: aconteceu' no sábado pérrímo ." ne : conserva- ao Brasil, carecterístíca, .soas que moram na re.

,- (.a�terióri à, noite. Percebe.se- que a'pessoa en- cão de monumentos, que men.te· :(pláê�ic-ç.·.. Outro. giãö e demonstrem ínte,

voi"lda está :Sendo' .ménípuleda por "Tercei. são' demolidos, para .. '
dar aspectQ.' obsesvadc é de resse pela manutenção do

fOS" _ concorrente lá .énvolvído em casos .an, lugar ao progresso. que capela não possui- templo":
.

.teríores, o qual não, admite concorrência.
.

Segundo declarações, rél.çh.acl�ras,�., .fok. .solída, HOUVE PRECIPITAÇÃO
� ::·":.';'�$endo �sün,�JiC,â "claro" queo' Sr. Mar. de preservecíonístas ·'··à mente construída 'e que ,.

'Para o secretário
.
de

;-'Ünh�' estä se'.clei'iâ'P-do levar pelo' "cöncorren. reportagem, as. comís, bªstar�a'-,â,pe!l� ä'�pjlJt_��', Adminístração, Ivo Ko,

· te", com pro.posfilS átf 'gratificantes', apenas sões"
.

técnícas manttes- ra e repãtaç5ê's míht1ri.as;'�,,: nelh houve precipitação
com o intuito de . difamação� Sendo que�' 'jamais -. taram.se favoráveis'. à_ para . continuar. servindo . do, vereador Orival Ve•

. foi ameaçado pel� alinca em questão citada .lla preservação, contudo, na a cómunídade'.
.. --

.: gilÜ ao 'a pr e s e.n t a r

matédp. antenor, Asso: Um Çrupo de Amigos _ votação secreta, "por ins, Afirmam ainda' os' de. projeto de tombamento
Tambéín ,Apoatador�so' ,'" tr'Ução do prefeito e se. fensores

.

do tómbél,meIl. da Capela São João na

cretários e do' próprio tQ' 'q4ê .. a·· éO:IÄlinfdade Câmara, haja vista que
Vigário da "Paróquia, a. nunca' f9i..�proJbida'

..

'de inexiste 'lei específica
través de pressão, fez construir <'Uma ':b.óva ca. no, município que regule
com que a maioria mu. pela, 'pöis�'o

.

espaço,' é o tombamento dé monu.

dasse de opinião, d.erru. gia,rid,e·. pãí;a. que� pelo . nientos l1í!';tóricos muni.
bando o, projeto. Apé. menos cinco capelas se.. cipais. "O passo iniciai
nas quat�o vereadores jam Em:úiidas,' apenas a 8erJà 'a criação da cita.
manteram a, palavra e a.1U!l.� é 'des�jo que:' �,ej� çla lei"',.

Cállllista . ..,·74 . Explica
Açhando.me na �'. obrigação de justificar

o que realmente aconteceu no dia 11.03.88"
onde o erro 10i c de minha total responsabilida.
de, 'por não, ter 'conferido o valor real da apos.

· ta��fetup.da· pelo Sr. Martinho Antonio Rolling.
Sendo >assim, já no mesmo dia, me propus .

a .

· ressarcir o Sr o �artinho.
. '

.... tliándo a RESPONSABILIDADE DA-BAN.
·

:eA, :u�a Vez'que a �esma: não' se responsabi.
liza por jogos, maLfeitos ou quando o valdr

c.Ia ap.bstã não confere, como é o caso
,

em
·

questão.' Grato. Assina: CAMBISTA N41 74
\

E:8 f é,
SA'SSr-

ENERGIA ÇOM GOSTO DE 'CAR:

pM D;B
Partido do Movimento Democrático BraSil�l�o

·ED,ITAl. '.'
. ,

�os .ter�os da legislaç.ão ,�ni vigor: ficam.,
,convocados, por �e�te Editâl" todos o� ,: eleito. ,

res filiados ao, Pàrtido do MoviÍnento. Demo.
crático Brasileiro' .:_ PMDB neste Municí.
pio, para a"'CONV,ENÇÃo :MUN�CIPAL

.

'que
.

será realizada no dia 27 de maIjço de
.

1988,
,com inido às' npve (9) horas. e eneérramento
â,s .. dezessete, (17) horas, na Rua Walter Mar�
q"q:ardt/ no Pàvilhão do AgropecUário, nesta

, éidade, com a segui,nte
.

ORDEM DO DIA

'.
". ..� •

q), :Ele�S:�9'.,· po� ,c.y�l9· :4irE)to e: s�úeto, do.
'.; (. Dir�to�ib MunidpaI;" 'que 'será constituído ...

'

de
4$ Membros. Ei de 15 Suplehtes; -'. . ''',.

-'c.
'; b) ,.Eleição. por voto direto. e secreto, de'

7 Delegados .� r.êspectivos Suplentes à Conven.
ção. Regignär; '. .' ,. _

"

- ..

c) Eleiçãô, pot voto d_iT�to e, secreto" da,
Comissão EXecutiva, e seus Suplen\es, pelo pi.
retÓrio Munic_ipal 'eÍeitd .,::.�. "\ .' '.

..

'

.

Jaragu�.:���l�;�N�t��ar?o de �98?
.

I

; ,.
� "I' "�;Ete�q�te>,. .�.";' ':

.

". '

.: .oirêf�do:· 'NfuÀ;;ti-Pªi,,,}}'Q'·,,P1'4.DB.

-/;_j...:.'--'----------------------------""'-=��---_'-'=-....__---------------�

-De Flortanópolis.sC. - ,.'

Suicidas �mera"o� n....s de Albuquerque
__

.

_, ,s�b.astlão Bo AdVOgado .

ImpreSsionou.me a :q.oti. comérçío de córdas paré;l. gaçlo desequilíbrio men.
eia sobre a prática de os aleinães lôc,�is. . tal, çiepois, de envolver.
suicídios em Pomerode Outro dia enfór<;:ou.se um sé.. çom. espiritismo numa

(Correio. qO Povo, ,de.13 jovem de 19 anos, ,'.em. igreja dos crentes da
a 19 de fevereiro p. p.). pregado'de. um. hotel. A Asse.mbéià .de Deus, e

Tive o'p�Itunidade, de- namorada engravidara'.: passando' a ver assom.

pois,- '.de conversar., som . Ele ;não: queri4 casar com; brações.,
residentes' .

daquela. cida'.- ela: O pM dele térih exi. Já ouví falar de que nos

de, que me confirmaram gidp o .C;,asamento. No cultos desses crentes
.

há
o. fa�o e; ó cuidado

.

de com.érci()·· local �le com. manifestações . de
.

visão
alí não SeT discu�ido �o pIOU 'QnI" pedaç-o .

d'e :cor. de' Jesus a subir e des.
assunto. Indaguei dás da növa�' ehtão;'" '.

cer pelas paredes do
causas. Ninguém expli. NoúfrO casQ,'uma sehha. templo·. Pode Ísso ser
ca. I ra corpulenta. us·ou'. ó um tipô de mal conduzi.
N�s .sepultamentos' dos trinco "da ;'pçjrta do ha. da manífestação espírita,
suiddas já admitem que nheiTo para 'fixar a cor. até certo ponto. ,Terá,
o féretro entie pelos por. da em que !lPoioli a em verdade, característi •
tões do cemÍtério local, gargan�a. Entahtl'aram.na. ca maior de sugestiona.
como � de qualquer en. no chão do banheiro, sen. mento e histeria

'

coleti.
terra habituaL .Até então tada Iiumà' almofada: �os. Como aqueles cren.
o cai:ião só, entrava por Talvez' a dés·agradava·. ates' evangélicos. não de.
debaixo da 'cerca 'de a. desconförtö dÇl friagem do vem prdfessar ensina•

rame·
.

dos' fundos do� te. piso, e a idéía dê' .

pos. mentos 'espiritistas, di.
mitério, disseram.me. ;

sível futura cistite; quem zer que na Assembléia
Algurba coisa aí é'voluiu, säbe?··· ;

.

de Deus. se realiza a
na mentalidade dos

.

re�. Tíverarrf de' arrombar' a prática do espiritfsmo.ponsâveis rel'igiosos' ·p�e. janela dö banheiro, por. parece mostra de inteira I'la cerimônia;· ao quê pa. que. seú corpO volumoso deslrif�rmação arespei.
r�ce.

..
..

.. '''''.. 5f,.,imp��si9.l.H.t�va .ab�ir "a to�.
.

' '. IEm.. P<?merOde se, surtt. J1QFta.,
'.'

.'

_. 'EI1täo cada vez mais pa. '

?am pessq�s de qua.l�uer �m cida(;lãp. s�xagé�á,J*� teçe' que se foge ali de I
Idade. e sexo, cat9hcos .naQ retomq.p_. <;t. casa: :f!n" encarar as realidades,' e Ioti� pr<?te��antes. Rev-elam'" co�t�aralÍl�n() '::no. bQ���e' alguém poder pesquisar

. preferencla'�'pelo e�forca•.prQXimQ•. Qnde. se ..m�t�rél,· .ps causas psicológicas
mento, em par,tlCu_lar. 'pendente" qe um,p: a'i. para explicação de fenô.
Çom forda nova' c0ll}pra. "vqre, .,.,

.

�- �;:�. meno, de modo a socor.
da eElpec\almente." .Is.so �??a. lÍ,m faz :a "Coisa' ::��, rer aquela gente. que
faz ?lgu�m, ,�m '�lfllstro; se� !!t{)st<),·'-'�se�p.r�Ai�an. jP.ai�·· lParece vítima de
gracelO, - dizer;, que,. vol�,.�q·.;,cordª nOYé'!., "_'

... prOfu!í1dos pretonceitos
tando � morar· ,�ací�.�d�i�J,�·Iifor'90��se,:·<U� �ulh�f. ;dé Ötdelll moral e reIL:'
vai eê.t.a.·�e l_�c�t��e c,gJ,íl:; Jf @�. '!�mP!�E�,Lt!��:;: it�:-��!?sa ..

'·

.. '

.

._--'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




