
RODOVIA ' JÄJlAGUA-POMEROD�;:', .:
Á Construtora Málaquiil�i' .de . Cu�itifia, ..

devê iniciar dentro': de duas semanas, él; ,,'.

'construção da rodovia Jaraguá Pomero-":
'

de. Neste sentído, está, Implantendo o.
'

canteiro de obras'na BafIadto Rio Cerro.
e vem transtertndo' dq Paraná e -do ��tq",

•

Grosso' o seu parque' de mäquínes e çß··-,_;'
mínhões. O estaltemento dos 21,4 km 'ga '.

rodovia é uÍna',.cppquista da ç9�uniqa��.
regional; com a gestão' do daputado.. \?}l'-'

, we e do prefeito Vasel, iD:sistentemeI}te,
junto ao Governo do Estado.

. -'!

,OS ,69' ajaOs do
,

.

"

.

"O mais antigo" entre. muitos outr��'i "

'

J.o'rnális��'CÉLS() _v�.éÉ�'ZI,
,

Preso

cumprimentos p>ess(l�.is .e tonados. :t;�'!, Si,:d. ,,J-Qrna}i.sta� �!.�fl���?mns,; �s cu�•.
cebeii ainda os .�seg�ihtes: ,.{ I ' • ,. ,pqUjeI;ltps p�ssoals., �o. �lr�;or. � .. gent�.
BRASluA: "O Senado Federal.. �m.� lez? pela divulgaç<;I:<?, meIOs-:: co��m.
nome do Presidente, Senador l:I�ber-) Ç�Ç,ã0 ,tão [mpottarrte ,data pare- im-

to
'

Lucena, .paraheniza pela passagem pr�J;lsii,8�!!lrin:nse.,.',
"

de maís um aniversárlo. Esta casa do- LOCAL:· Moção 05188', do vereador .j :

êongn:�sso • Nacional- aproveífã 'a oporv- Almtro"An�u�es Farias Filho, vot�s
·tunidã<Je "para agradecer a colabora- congratulatoríos pelos 69 anos, d� Ca.

ção que o "Correio do Povo" vem pres- mara dEl. ;\(eread<?res de Jaragua do
.

tando na publícaçãd dos Senhores Sr
�

-Sl1,��, <,:"'�. � " ; ,
v" '�' .' ./

nadores", ", MensàgEiln1 ,cong;1;a!\ltat-orJ,ª; do Par.

'''l\1eu� cumprimeníos prezado Co-. tido Liberal" firmado pelo Preso �a Co.

mandante do Correio do Povo, nesta da. rmssao pHlVISOna de Jaragua, ao

tàda cömemoração'dos 69 anos dedica- Diretor Eugênio Victor Schmöckel, ao

dos à comunidade jaráguaense. Víctor redator . Flávi:<? �O�,é. ,Brugnago e à r�.
Fontana, Deputado Federal". 'pórter Y,vonne GPI_l�alves e ,demals,

"Pela passagem seu aníversérto, que. membros da família �CORREIO DO

ro .desejar-lhe saúde,. paz e prosperi, POVO. "Muitas felicida?es e, muitos
dade. Dlrteu Carneiro, Senador". ,anos de vida ,e que a filosofia deste

( RIO DE JAN�IRO: .Peço receber da. jornal sério, continue ,dentro da nossa

ta de hOje, na pessoa se\:! diretor e cidade"..
. ,

, toda equipe, votos muito sucesso. Leo., .�"JlV!,���NSA (�ATARlINENSE .

; poldlna Jourdan Ribeiro Dias Cosjta'�.) Rá(�� J�-r,aguá, (11.05);' ,A J'íJ?tíc�a de

"CURITIBA':':"PR: Palavras lonadas da .Ioínville ,(,11.p5); JQrn9.1 de Santa Ca",.
': Vila Hauer, Igreja' Sta. Rit� de Cássia" tat�ri.�, 'fi 1.05), .,d�' "Blumenau: Diário
pelo conterrâneo. Pe. Alberto Piaze:ra. Catármense, de Florianópolis '(11.05) e

FLORIANOPOLIS: "Assembléia Ú�" Q Estado, de Flprianópolis (11.0'5,88).
gislativa Sta. Catarina. acatando pie.' Ménsagens.dê confrades prá ,não.

'posição Deputado Adernar Duwe, "à•. botar defeho.'
,--

"

'I. p�e,�en,
ta

,corp,o
redaêíonal e funcio-'

, ,S?��s· agradecidos'
�

�
, tOdos,pelasnanos

�
cumprimentos pelos 69, anos eXPj9.�tail,eas !?��nfestaçoe�.

.

,

8eman<l:rio mais _antigo elo estadö".
" ,; ," A 1)IREÇÂO

........
"

.

.'
":" (�.�.�' ..!

-

'.'

MQoicí,pia elegeu .suas, priaridades.·
Cerca dê sessenta li·

deres comunítärtos parti-
ciparam na manhã 'de
quarts-Ieíre, no .Sesí,
do Semínárío 1v.tunicipal
Permanente. onde foram
elencadas as dez priori
dades de Jaraguá, do Sul.
A construção de casas

populares para suprir O
déficit habitacional foi'
eleita a prioridade um

do município, figurando,
a seguir, 'pela ordem..
construção da E. B. Val.

ãete . Zim:dat:;',�� ;'�!:f��O
da rua Rio Branco; cQns- '

trUl�o, do Q�artel�.do PM"
e Cadeia PÚblica; melh���'
ria da rede hospitälar; :.:'
construção- da terceira e;':
quarta pontes: constru- .';
ção da, 'nova rodoviária:"
patrulha mecanizada ·a�
gricola; construçuo de
creches; construção de
um Centro de Recupera
ção, de Menores e

'

.ím
plantação de postos de
saúde.

�DS divulga mensagem-'aa'
� eleitor jaraguae�e

(PÁGINA 08)
-�""-�"'-�II!'---..;..__�_,I

;1 R TA M 'a Expositores Crômados

l.taçãiiLI�dUstrlal�
,

',",UOAR' O BRASIL N.L\O t! SO FAZENDO LEIS E'SiM, o,ßDECENDO A EL�S.

. "

_ ..• -.� _'"r .. � •.. _ •.•.•..• n .. �.p •• :"",,__

--�---------------------------------------------------------- ---------�--------------�--���--�------------�------------�--�����-----=��--����

-
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HtJbtII � Pól eODcor· .
'

...

;' .

�a '�a- �.m.\Íguraçdo � -

G'
,,-

.

't
:.:.- '.

.'

&'
,

.. MUSeus 'do Parque'
.

�.' -en 'e:.'
'.

. .:
Malwee e o Gal�� de
Cultura .Popular, segUDI
da·felra, a . q-.l. ,persona-

, llcledes 'e autoridades
Ilustres prestigiaram. Um

,
coquetel ao er Iívre : en
cerrou � progrBDla e �a

vez mals deve-se reco
abecer a not4vel �ntclatl·

.

V. dOs Weege � .

PIANO "';",Um .excelente
prográma para sexta'::'fei"
ta próXima, dià.21, será o

Co�c�rto de PianQ que a

SCAR' irá -promover, trá
zeIÍ� .� :Consagrada' pia
nista

o

.páranaense Leílah .

Paiva. Iniciará às 20h:>O
e os ingressos custarão
Cz$ 1'50 para adultos e

CZ$ 50 para críenças,
Anote na agendá e par-
ticipe.

'

LlONS CORUPA·'.....;. A
dlurrascada beneficente'
do' Lions Corupä, dia 17

.

de abríl, rendeu, liquido.
C%$' '64.396.00 valor ínte,
gralmente anpregado n�

Informações ,:, M.\RISOLSCAR

_...._�_�_...._� ..._..;.__ A Marisol 'S.A. Ind. do

compra de.três cadeiras de tradicional e beneäcíen. disposição da comuní :, Vestuário, . foi a empre
todas que estão a dísposí. te, tem o custo do cartão dade. O nosso incentivo sa que doou a maior

ção da comunidade coru- . de Cz$ 1.250,00, que es- pela .ínícíatíva. contribuição à SCAR, a

paense. Parabéns aos.Leões tão sendo vendidos pe' GUARAMIRIM - Pre-. .través dos benefícios con,

e-Domadoras pelo sucesso las senhoras de rotaria- feito J�é de Aguiar con-: cedidos pela Lei Sarney
e pela iniciativa. nos. vidando para o ato de para a arte 'e a cultqra.
CORAL - . O Coral da' MODA;- É. a publicação lançamento da' 2a. Feira. Foram Cz$ 2.200.000,00

'SOCiedade Cultura Artís," do icatálogo premo- Agroindustrial -de Gua- .,
a .que a entidade agre-

tica de Járaguá "do Sul. cional de moda da Dalce- ramirlm., dia 25 próxi' dece, assim. como aos

-

como .convidàdö especial, Iis, mostrando 'a sua va- mo, àS 19h30, no Centro demals doadores.

encerra na
. noite '. des'' nada, coleção, numa ó- &npresarial. O evento

te sábado, em Ibirama, tíma produção gráfica e acontecerá no final de
,

o Encontro' de Corais do' visual. É a coleção invers agosto. Vamos lál.
Alto Vale, na Sociedade no 8ß. que está sendo - MISS UNlVERSO� - lsa, Roseli Kretzchmer e
Recreativa União. Para .

mostrada. É um trabalho bel Cristina 'Beduschi, E'demir Schiochet.: ca-

j ulho, a' SCAR será a an, muito .bom e uma prova Miss Brasil e Miss Sula, '

fítriã d E d do sucesso da empresa méríca, e� uma das ·tre-s
sam às Ißh : deste 21 de

1 na O· ncontro . e
dírí

.., maio, .na Matriz S.. Se-,
Corais, durante a Se.. Irígída pelos amigos favoritas para o título de

Cél
' bastião. Filhos de Alíon,

mana de Jaragué.
. e ia e Dalva. Miss Universo, �e'gundo

QUEIJO/VINHO' _ ,. A EspIRITO SANTO - O, a iimprensa especjaüzar
so (Laura) Kretzchmer e

'Casa da Amizade' de ja. Baependr coroa "neste sá. ,da. Concurso será -sema-.
Edi .('oana) Schiochet, te,

,

d' S'1
" bado -as competições da' na-que-vern.

,rão como . padrinhos Eu-
ragua o u programou .... gênio ViCtor' (Cíntia)
para o tlia 10 de [unho, semana Espírito Santo, SO ANOS -: O pre�ide� S h k
às 2f horas. ao C.' A. Bae- de bolão e tiro. com : a te Sigolf SchUake' e seus

c möcsel Filho, Henri-
b que . (Inês) Jansen, Vaté..

pendi,' nA Noite do Qu:ei-' us�a das magestades a par�s de diretoria, \V!em
-

fio J u II g e Rosana
jo e do Vinho", com mú- partir das l4h e baile às' se empenhando para mar..

.

Kretzchmer, João '(Matil.
sica' ao ,'V\ivo. Promoção 22 horas, co�.a Banda car. de io:tma indelével de) Schiochet, Bortolo

,Cavalinho Branco, de os pO anos da Associação
'

U ."
Blumeneu .. Foram das maís C.rcléWl e IndUstrial

(Adélia) Plebani, Gilber-

J
.

M
�'""

.. , .

,"'
. to Jagelski e Itamar

.' oa-o e
' ," ......;':!

.....�.'.. movimentadas e concor� de'.-Jaraguá do Sul, '. no
I'l "la .

d
' Schíochet � A recepção

,

..

Wt "g.: ,.!);,"---.
Tl as as competições, en_ dt4.22 de junho próximo. . será np. Baependi e "Se-

Moda -lnfaotoojuvenli' para realçàr, a ��:t.�R ���m. H
SUÇESSO Ronaldo guem aos nubentes . os

_.

I a i" fllh U lnh
.:.t '.' --...... eins' Kqpntopp, presidente . da nos.sos parabéns ..

e eg nc.a' �e' seus 08.
o ,m -car (h parey comanda. no s�lão CQ]iIlunidade Evangélica,especial para ,o sell bom �,gosto. , .... ' Atiradores de COI:\lpa, a sat1sféitíssimo pelo su-

Na Marechal Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul -SC" . partir das 22 horas de ce§so da festa de maio,
,- , .

h:Je, a eleIção da Garota reª1izada no l.inal.de:'se.

Sft eeter Sodm 88, com deE. má�a último. As expecta.
.I6Iu,· 're16Iioi,' pulseiras, anéis, al1anç8$,.' Je de mo .!aS da Boutique tivas se confirmaràm e o

pralula, artIlOI �m ouro e tudo omals.o.par. : -Roupa Nova. Agradece- agradecimento é p�l.ra to-
p.....,. ..

.

, D\os o convite para par.
.

dos
.

, ,ti�ipação.
'

, ,

le.loiaaria " Avenida BLUMEM - HAUS - A - TRÀUDI - A Sra. Traudi

Ma.rechal Deodoro 443 Go' t 'I V o 9
demir' Luchtenbarg é o Hellschel," esposa ,de �r-

""J e e u io argas, ,n s@cio-gerßnt� da ßlumem. no;: récebeu na . última
Haus, o, novo IÍiini.mer- s�ana 'ein seu aparta
codö1, aç6ugll� e fiambei�

. m�nto, as . componentes
riß instalado na Marechal

'

do Café - das Prlmasl e
Deodoro 744l que ·está a CQmadres�

.Mamãe·.... Coruj�
s... filhos métete,DÍjuna toja só para eles.

....J.�e Coruja o êasték). de seu reizillho e

._ prIIlcewlnha. Enxovala para bebê; roupas In

r.tO-JaveDll, peifUlíieii bl)óuter.lu, artlgös -para'
pr___ � .

Rua Barlo. dQ JRto"Brllllco 168 _ Fone. 72p0695

Dr.
.

Valter· ',6arlaoo 'Hehraos
,. c.. _,

-.

CIRURGIÃO DENT�STA _ CRO-2446-

Rua CeI. Procópio Gomes de Ohvetr.aí� 1:84 _

Fone.72-0209.:.. Jaraguá dO Sul'o
, ,
<

JOtAS ,;_ RELOGIOS - -j?RESENT1;lS';

..

.

�ELÓGtO,$
• PRESENT6S

SEMP_,;>O MELHOR PRESENTE ;

"'�:Màl'eehál"F16rianb BQ- '29�:'::"" Fone 12 • ·f91,;L .

,
'.

" ,Cal'inßos'o'
'

. ;j .t

.: ....A ROU1»Á' 'll��fANTIL

Aven'idá Getúlio Vàrgas. 97 Jaraguá do Sul

·1---=----------...-
.-�--_._- - ........-------_...........:....------

ESCRI1'ORIO
.

DE .\DVOCACIA
.

PE1tEIRA 'OIJV1EIRA
.

Consultas, Pareceres e Ações sobre:
Inventários """' Separa:ções - Divórcio
Altloentos '. � Cobranças -- Inquilinato
COI_ltratos .._ . ACidentes de Trânsito
Conflitos de Terras- - L�gislação Agrária
Questões Tl'(lbalhistas _-' Aposentadoria e

Pe_llsão Defesas C�iminais e Júri.
R. J. Pe�E'"rar 911v�Jra
Lauro Pereira Oliveira

.

. . 'ADVoG "n0S � "
.

R. Walter Matq 0'>;',). :� fone (Res.) 72 .2194
. Ja".' Sul

, i

/.

-

-

. , pA�INA 02"··
./ • .. .�

. l

•.• 0-'

ROSELI E EDEMIR

�--�--------------'-

CASAMENTOS . HOJE

Nà Matriz· São { Sebas'
tlão,. l6hl5 "_: ..�Antoni�
Carlos' de .

Souza/Eliza..

bete Rosa, L7h15 - Es-'
Peditq / 1'osé de SO\l.za/
Clarice' Götir ê ,'lah � E
gemü' �çh,ioch�tlRp�eli,
Kretzchm.ßT. Na Barra,
,às l7�.: -,:: José Schimans'
kilLaurícia SChwar.z, '17h.
3,0, .. - Valério Stein/Mau
ra de Paula, lah -- Val-
dir Marcelino / Jeane
Schiocpet.

.'

Em São J'u'
. das, às 9h - JOl:ge dos
Santos/ Itja Mokwa e

às l7h30; em S. Estevão
- Jair Lennert/,E�onéte
Fortuna. Np Rio Molha,
�Oh15 ,1 Volnei Paulo

• I . :Z<?n�a. � Angelica Pia.,
zera� ,

.

Ba;ã-;' dpRiO Branco, sala.4
,I

FÖ�E:72.2607-
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��:O r,;.!,>.,
.

,. ,)" :',

.Ji;;;.-l�· r; - r-:r r: .. >--.�-- , .... -,

:po···'�.V'A .':." ..

':' �.;:.,
>� c-: - ,.:",,.;,\1'�";;:""""'; f.:í'i:�Â('lJN)i�.''iNM�_C.' .fÁ\�j,b�/SlJL�SEM.ANA,.�E�.21��.'27oa:MAtjDl;:.:1:9f$.":'<::'":C�O'''�f)Q u,
'." . ". ,'. ,.' ''''-�',� .. , ..

'.�'�

'-, .�ó
.. "";�:":.;:':�:'�' ·�����T�

Ó,

S,-.··:·
..

:�;:.Ed.. ·)t!.�1·lÔ��8:1"-.�0�ef���'>···p·""r''0'"I"a':IR;'as", "'de Ca·s·�-.I·tl·S
" ��;e�Ciâr���' na�::;:���l�i,��,:,'.,;,' , .�.. ;'.- .. �anQellnQ� ."l��a.......,.. " ., .......... _ ... _, .JOlnvllle,· nesté: Bs!ado,

,

Fai.�W�;�!�f�!>r�:B�":·�1;
..

;' ,�.:'; . �l���b:::��:' '��l�eiro:",
.

MÂROOT AD.
� si� Gau.eomBBA LBHdeMANNJ,'

..

.!;.�l�,t: domiçili�da ,·.e . resídenté
.

Sr�,:," J.'ere�.;,
.
uc:rger,. '

.

, ..",," ...vo Civil do 19);»j.stJjto �", .

arca ar..... UUT�':. ' na Rua Quintino Bocaiú.

sr.�:·'H.�J��rt"�q�.@;';,: ,Sta� ">,' ,,>,,'r, ·IM"E""-T.TOS'·· .'
.

Cart6ta�d�.oSàil.•}ba·�..dö�OS':.'.�:."'.""]).�Jw:a.. t!:ze:r::,.q:l:O;r.�': va, 148, nesta cidade,' fi...
A �"""'''Jf'-d .

Sr ,Norberto' NAse 1"JA n e�. . ... ,.)!Mi'- .' 7,. lha. de Ronald Köhntopp'"

Il:�;.:.,�,!,��es!.,."c, S·i; .. ".

.. '·S.l·�.· ,,:i � •....
'

..
" .. '.

." .., ..

hab"Uifa.-m para cU.a.r.ß(!i .seJ1UUltes:/
.

.' ., ,

.

Waékêrl1'age'ii', ; tél'.;
.

1 vIa ,,'" ..
.'

/
I__,

.'
..•.... "

'
.

.

•
" e Ruth Köhntópp -

B '.l:·�·';·h-·' 'M'�i-êrô':' Horn' ,,' 'Dia 26" de Abril operário, nascido' em J.a- Konell
.
e Georgma Glatz Edital 16.089 de,16.05:88onorm 1", '

.. " ".,

Heitor filho Edgar' 's I do 'c'lia Konell - .M'a'r'c":elo de Mira. "'e ,EIt.burg;';"'Dilrii�lc!'F:�rnand<5 <; 1" )('d �S'l' ragus do u i rm 11' Ed't I 16085 de 100588 .

zete :Pe'try"
. / .r: .:'Câmpiisfiihf e Rafael ce. - (Séf;,e�e d a'A���

.

do e residente em A to
W

I� d" S
,,'

I� .... "

nha"
-

GÖnçalves.· . " �ia-" �9: �. .

filhê Garibaldi, .• neste d�st
trito, aK· ort he ouza e .

Ele brasileiro. solteíro..
"Dlã' 22': dê.Màl0. ' "'.

..
'. Michele- �arohne, i �:'. filhol"de,:Carlos Biern�zk.�" ne ru sc. . ."

'. operário, natural de Joir»
. ,

'

sH'ä. '.JOah'ielle :',..:Maria·· J?ão (�rm�!mda). de .. O�l. e�Elzira. Biernazki - Ela, Ele" brasíleíro. S?ltelIo, ville neste Estado, de�·'''. '.
Es��zuIiJ' Sra .. Si\Ylà.�Blos·', ':\feira; Daniela. �l1ha G.Il�' brasileIra" '�olt�ira, do" op.erano. nascído em R� mícihado e residente na: "'.:

felcl, ::��·:.si,:"i�.���é.rliÍrç" ..; be:to (Saletel ," Voltolíni lar, na��..ifla)�rii'Me!ce?es, d�I.�, neste E�tado, domi.' Rua dás Rosas,' 72" em"
portti't:'elli,' "·Mifft�""Ha�" :,Dia 05 d� �ai,� .

.
.

_. ,- �arecl1:al Candld?; cI.ha�o_ e residente na
Joínvílle, neste Estado;,'

r�ld(t:�ist()W.;.'� :"S!l���{" �:' .�tl��n,.fl!h.a. ..!'o�� :(C�". Rondon, Paraná" domici- R.�be�rao. Molha" n,este fíthc ,oe José Adalbertq
IvÖn.�· :':';#C�;�;�>-' . ; . ,:�:sra,' : ,qh�t�" �am�; ,._, ,Ml�he�� '. Iíala e residente 'e� A:lt0 dístríto, fll�O de J?se d.e de Mira .e Rosa d�s:. �an_;;. .TâtlJ:ä'; '.Krä��:"�ª«ª,:',�!- .;.:Tatl�!!e,· . f��ha' ·.D:rclO .

Garibaldi, neste' distnto,' Souza 'E!. A�IC:, Fanas.. tos Luciano r- Ela bra•.
riâÍi .<":� S���'t�'srtä/"'l<atine .'

.. (tv:tana)·
. Radless, ," ... '

:-' filha de Albino' Herter
.

e' E}a,', �raS1!etra,.�l�elfai sileira, soUeirä, balconis-
Kuc1ien�·êêketL·.""-Ai)�ressa·· "

Di� . � de �aio' '.... .,
Hertha Irene Herter - costur�lfa. nasclda.:� ta, natural çle Mássarar..·

alessáhdra�:"':9ª :i$l.r�á':. .<

.' A:�me,. f�lhé!' �llma� .) Edital 16.082 de 09.05.88 Jaragua d? 'Sul,doml�l�l' dtibá, neste Estado,
.

de.
Dla'23'd'ê:" '�,.:c ".

. (RoseI_Ilan) , Lang
.

Darci< Jêuzut. e ZenlIde \
ada e resIdente em ·Tres miciliada e residente na

.

Srit ·"';Âd:é1'r
.

tzke, Dia 07 .de' Maio'"
.

'. de Souza' . Rios do Norte� neste diE"
- Rua "LöureIiçô Kanzler,

Sr. �t�;�.��''''' ,(,., ,,:',Ni,i. .

. Ros�na:'," fi}h�:. Pedro: Ele" braslleir?,' solteiro, trito. filha �e. Reinaldo 636, nesta cidade, ftl�avalq�W;;Jaruns,:,;\s,.i'a.}�dlÇtc. (Ro.,sa.h) �rballski, ", �uele operario, nascIdo ,,�:rn Tu.. Krutsch e �mta Butzlç_e de José Petty e LUCIa
Fri"

'
.. Sr. �tfi:u1it>" �aula,' filha Rubens (Ma- parendi, Rio Grande d? Kr�tsch-, Marcelino Petry _ ,

,BrUQ,ns: (Ji!�)', '·:Sf�. �t�lia ',. nlsa) BQrg�s Sul, domiciliado e reSi- Edital 16.{)86 de 1 LOS.8ª 'Edital '16.090, de 16.05�88
R. 'Nâ'i'ldél), Mé\Tgft" K: Dia 08 de M!li(),: . dente na Rua João Dm.:.. Maurl Zelindro e MaJlllda

Oneide � Ribeiro de jesus .

Rov.e, ,Sri�:f.!E;liiz M�f.fÓ Bor"· �onatha� ; L�IS,., f�lho
J ; brawa, ne.sta cidade, fi':' Kohler _C�la�ans .

' 'e Helena MeyertoUnI' ",1' sõriêitlek\i:;,�â1'd, .
Ce�ar (�man) Klem; ,Ju- '. lho de Lourenço Jeuzur Ele, brasIleiro! solteuo, Ele brasileiro, solteiro,POmifi·��):�.#�g;/:-- 'q'i��àna : lia.!lo:

.

filho'
. ��.exa�?re'

',.

Fil,h9,E7,Bár_ba:a J�uzur. -' operário, nasci�o em- Rio, me�âniCo.. natural de Bar.
Beatrice 'Schà1fer: - Sr. (Iracl) Soares, Mman. Ela; - . brasIleIra, solteIra, do Sul, neste Estado, do. racão, "Paraná, domicilia.
Curto .' • RoeseK

'

Eináíse "RaqUel. fil�� Nilson
. (Ma;u� . op�rária, �ascila em Rio . miciliado e resi�ente na

do e residente na . Rua.Mafla:.. , ...Krau$ê. ria, Greul; 'Ande,tlel LUiS, do 'Oeste, neste Estado, Rua Santa Catarma, nes. José Theodoro Ribeiro,
Dia .24de Matá· ,,: ".

filho. Arildo (Adelita)_, domiciliada e' residente ta cidade, filho de Fran. 39, nesta cidade, filho, Srta'1, Fedra .. [Üht!. de MüUér_,.,.... ,. na Rtiä' jOßo DôUorawa, � cisco Joª-o Zelindro � de AuréO Ribeiro de Je_
Ivo .�: Cetília'�'KQnéll Dia �9 d� Maio.".. : uesta( cidade, filha de Jo�, Cecilia Thomazia �e!ir:. ,sus e Antonia Leda Fe�.
Sra_. ,·Wa;qy,., , e!i:{>Qsa de .. E�lane

.

e �hs��ne, .. JI'. . sé dé .' Souza e Renilda d�o � Ela, brasIlelIa, reira _ Ela, brasileira,'
Heins .; Hornburg; Sr.', 19:!i�;; ßrv\Jl {Eracl) .KI.em- Floi'iano de Souza � dIvorcIada, do lar, nae· solteira, operári&, nat'e.Fráridsc�' i>edrotti.. SI:' scbmidt;: Dél?ora, fIlha '. Editalr 16.08.3 de",10.05.88. cida em São Paulo.Capi. ral öe,MaFipá.;Palotina:Francisco .. Pedroni, (Cu- Ademir (Liane) Lesco�icz Vll�ar Pinheiro e Lenir tal, domic:iliada e resi. Paraná, domiciliada e re-

. ritf6a), Sra;·, ..Frtçl,a J�a:p.s�n Di� 10 �e .1VIi),lO: •. Alves
., de�te ,na Rua S�nta C�. sidente na Rua José- Theo.

Mey ,,(Ill�),' ·Pq.ul'Q: G�uetz- . ç:ha�les . A!ldrey, fllh.� Ele, bral.!tleiro,. solteiro, tanna, n�sta
_

CIdade, fI. doro Ribeiro, 39,. nestil.macher, Sra. EleonllÍ A-' _

Juvenal (Iracem�) Tomél- mecânico de manutenção," lha de FranCISCO Manoel
cidade, filha' de Fredet.mãbiles Ho.rnburg;·· Cl�·l.!.. se!li; Césa'r Nésio, ,fil�ho. nélscido em Jaraguá . do Calazans e Venl;lranda co Meyer e Maria BUkdia Euphilia

-

, Cardoso.. .

Nesio (�ar�elina) Cq��ea� Sul, domicilialo e resi- K�hler Calazans -

. Meyer .......
.

.

'

., Dia· 25 de 'Maio Sch���eI, fdho Fc,ra�cH;�o dente na Rua RobeFto, Edital 16.687 de 12.05.88 Edital 16.091 de 17.05.88
... Sr. .. Era:mc-iscO' Carlos (�aria) da Silya .'

.

Ziemélnn, 117, nesta- cida'· Mario Diogenes Poplade Ramides. Mengarda
.

e '

�ei�er!i �r, Márió Sé�gio :Ô�a 1.1 de �al� '. de, _filho de Angelo, Pi. e MariUa .L1�ne Piccol_1 Marcia féreslnha Vem:;.PeiXier, ..... ,Sr,. 'Leonardo .' Dan�ela CnstI�a,. fIlha nheuo e Edla Benkendorf Ele, brasIl�Ho, �oltelfo, raKreutzfel(i, Sra, ReH de José (An,a;taija) l;..k>pes; Pinheiro '_ Ela, brasi' psicologo, �atural de Cu. Ele brasileiro, solteirO,OliveiFa Trapp, Augusto'. L':lan�,. filha Euclides leira, solteira .. costureira, ritiba, Paraná; domicilia. fer�anienteiró, natur�l deTÔInelln' Doralice da (Dolores) Martins; Karo' nascida ,em Pouso Redon- do ,e residente na Rua Rio dos Cedros, nesteCosta, Vieira,' em,. Qua' line, filha Bernardo (Te"'· do, neste Estad�, filha de", .paranaguá, 68 em Vila Estado, .,domiciliado e re.ramirim' .

.

< .

rezinha:)' '-Zipf;, Antonio Alves e Gisela' Palmira, em Curitiba, sidente na Rua 'CarlosDia.26 de Mai()Í Dia 12 de Maio Alves, domiciliada e' re- filho de Diogenes Popla. Eggert. 109, nesta .cida .

.
sra. Feiomeria Schmitz Luciqnir, mha Lucio 'sidente no Rio Cerro' I, de é Maria Ribeiro de de, filho de Romildo.Góriçáives·, .' Sra. Marly (Mardarida)., Ramos; rieste distrito - Melo - Ela, brasileira, Meng,arda e IrIs

.

Maria.

'Matlene' Gönçalves Pie. H�nrique, filho. Sérg'io Edital 16.084 Ie 10.05.88 solteira, estudante, nah'.. Mengarda - Ela, bra�L.

pé,' .

Sra. êarmem Bré!n· .(Maria), Spezia;
'

..
Jorge Wilson Sinval Sanson e ral 'de Jaraguá do Sul, de-' l'eira, -sölteira, auxiliar ded�nbúrg, .' Sr. .Lincoln �igu�l, filho

'.
J0sê (Cla- Magali KonelI -

.

miciliada e residente na programélção, na�ural deDehri�f�Ristow". S·r. Wan- r�ce.J da Sifva� Gúst��o,; Ele,. brasileiro, solteiro, ,Rua J?ão Picc,oli, 44, Jaraguá do.., SUl, .domido."der. Meier (S. B�nto),. A, �Ilho .Roberto (Mana)
'. representante, comercial, nesta· CIdade, fIlha de lia(la ß 'residente na Ruarisfíde�' AdQlar' Mor��tl ..' Krelling; Igor, ,filhoI-yan nascido �m Jaraguá do Vergilio Piccoli e Hele. Carlos 'Eggert!, 109, neg,."JúrÚ,or; . José Edu�rçio. (Roseniary). de

.

Freitas, Sul, ,�oniiciliado e resi. na Leutprecht PiccoU �

ta .cidaae', .filha de' JoãQqôp1�� ,.vylly?-ar 'Yi:tk,�slcy Lim.�. ' dente na Rua· José Dt.- Edital 16.088 de 12.05.88 Venera e Nátalia Vene�Júnior "

qUech, 155 em Guara·mi. Qujltano Pereira e Rodl.
ra-�DI, ,:21 de. M�io Har,bs'l Áurea Luzia' d,os" ri_tn, neste Estado, filho vana Köhntopp.

Sr:Ênialdo
. Bartei; Sra. Santos,". Marlo Sousa 4e' 'Esmeraldino Sanson Ele, brasileiro, solteiro,Ir�iie; .

ta�ln, .' Mârfa' Íris, Júnior:. 'Nilsa Maria Lip� e' Reni Mallmann Sanson industriáIio, natural deP'r�.stini"· L�urdes; 'Lier, ,p\nski. Mariliíc:ia Pedri. �:-'"" Ela, brasileira,. soltei. Jaraguá: do Sul, .'. domieili.
rriaiID'

'

(111�),' Sra '-El�á Marilu Pedri., ,.:rà, l;>alconista, nascida ado e residente na Ruav. '.'_ ,J .

.

'em Jaraguá do' Sul. <:tomi, Joaquim Francisco de

'C".·:';O:R.·..
·

·a·:..'·E.'1,o·�.;
..··DO' P"OVO' 72.'009' 1"'

cili'ada e residente na Rua Paula, 1.415, nesta cidra
" .

"
,

. Emil Buro:w; 261, nesta de, filho de Bernardino
'Cidade, 'filha de Rulolfo Pereira e Anastasia Pe-

",,:...::�:� ','

I
.

J! pa,. qUe. chegue ilG

coDlleclmento . de. tödoS,
mandel .,assar" O preseu'"
Editai, que 'será 'publlcado

. pela fmprens� .em Cártó·
riO, onde ser' afixado du-
rante 15,dl•• '

'.

D.espa'cha�ll'e . Lúcia.'..
r' ,ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO -��U VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LH� OFERECE O MEUiOR
.; " EM ArENDIMENTO;

. '

,

I.. FUNCIONA JUN:r:O A AUTO ESCOLA .JARAGUl' - ÃY. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 12·t2á l' � '.' �.
"
AGORA TAMBEM Ebt'l ;,FR�N�fE AO FORUM.

". .. .
.

. .. ,

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

--------------------------�----------��----�------�.�
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l�qU�,�bOStJt-SBMANí: DE11 li. 21 DE'MAtO D!'10Bl::� ':' ,-to'RRIIrQ_ � M9J1'�, '� ,': ,,��,�:;�, '; �i n_:JIJ';.
- ···��_-=�;,.l.-:-.·

-

.

. ç'."$$là ' ar,anlzadora, 'iá detalha atrações dlllmostra-�-_rDJeCJ�"a'
�;.;'"

.

..' -

,
-

.

_': '. ._ "

_. .'" '
.. ,:_, '".r, .. :

" �

'w,:sem�a da Jaraguâ rías raças: (bovínos . de . nímaís serão' comercia. base de 1015 snetros e, na bém que' ö custo' do' ín-
-/�e ,15 a :25, dê ,jtilhó ,leite e corte, equínos.rsus. lizados, como as' 32 ter· 'parte externa, o custo, gresso s�rá de ç;t$ 100;00;
-t" ,terá entre �s' suas' nos, ' caprinos" .bubeltnos, neíras do segundo lote dQ, do�metro quadrado _ ser.á dando djrJ'lUt(' li .conççrrer

, ptj�cipais atrações, ,a I coelho� e frangos de cor- Programa. .Municipal' de : de Cz$" 100,00. Todas, as à vários prêmiosrde. va"
3a. Amostra Agro,pecua- te), alem de máquinas e Criação de Terneiras, dc- plantas dos, estandea e lar. Na' segun;Cia·fêirã,_
ria, que oportunízerá aos Implementes ,agrícolas, senvolvido pela Prefei- espaços estão disponí- 'dia,:_2::", às 14h, na SEcET;
produtores furais e.n veículos e demais produ- tura e Acaresc, destina, Veis. No Agropecuário, a comissão organízedora
especial e a comunidade das agroindústriais.. A das a .melhorta grada-, as melhorias já vêm: se da ..

,

Amostra AgJ'opecu-
� -particulár, .observar comissão' organizadora, tiva do rebanho leiteiro processando.,

'-

ária e da Semana de !a-
o que o município e re- t;ndo a, frente o secre- do município.' A comis, raguá define novas atra-

g�o ofére�em, em. � ter- tano . Balduino
..

Raulino,. são. -arga,ni�doril já 'ex- Já 'está decidido tarii- <. ções d� programação.
U1�8 de ammalS de vã-

.

���alh!� o:e����so�P�� ���t�i��n:��e� ter:�s p��: Hosp' ilal Jaraguá:
'

lanç''ada a 'tôÔlbolapactos da Amostra, que zO ate 15 de Junho para ""
.

.

.

,

será. aberta no día 21. confirmar ou não-a parti. "")
, Aprovada,pela Receita Federal, foi lançada" ä

de julho, às 20h, no Agrov cípação no evento, tômbola, do Hospital .. e �ª't_er:g_icl,ªde Jªragu�, .corr;
pecuário, e, encerrada 'I

'

tando com dez valiosos prêmios,' dentre' e es
, ,umdia 25, COIIl a entrega No Pavilhão Artur Mül; automóvel V0'Y.<lge O' km, moto Honda XLX

..
250"

de troféus e certificados ler, serão comercializados vídeo-cassete Sharp, TV l'elefunken 20 polegadas,
aos participantes.

.

\
32 estendes. ao' custo de

refrigerador Cônsul, mâquína. de costura Elgin, -íor-Durante a Amostre, a. 600,00 o �2, com tamanho'
no automático Fischer, lavadora de madeíra Muel-

Jaragu,a' )-al '" "conta com ",25 ',pr'eC,h',e,s
ler, fogão'Géralde /4 bocas e,uma,bicicléÚl J.YIonark

�n li Brisa, doados pai empresas .de Jaraguá do Sul ..

A<pattir da próxima semana, todos estes, prê�
As creches domiciliares, criadas pafa supnr e mlos- estarão expostos .na Avenida Getúlio Va�gas,

carência .de creches Iormaís e com proposta de ater» 145 (antigo Posto de Iníormaçôes Turísticas), 'onde
der as famílias operárias de baixa renda, proporcio" também haverá local parajvenda-de bilhetes, esten
nando ao casal oportunidade 'de trabalhar enquanto do à disposição da comunidade' 20 mil bilhetes" de
'os filhos -de O ao 6 anos são cuidados por uma mãe- série única, com 5 números cada um,', no valor· uni- "

�crecheir� que receba a paga de acordo com as pos'". tário de Gz$ 1.000100, tícendo o adquirente habilita
sibilídades financeiras dos país, já atende em Ja-' do a concorrer, àos prêmios no sorteio da Loteria
raguá. do Sul a 182 crianças, em 25 creches. Destas, Federál de 8 de 'outubro.

.

4 estão implantadas na Cohab, 6 na Vila -Lenzi. 3
'. E além de concorrer aos prêmios adquirindo a

na Ilha de Figueira, 1, na Vila Lalau, 1 na 'Estrada, tômbola, os participantes irão colaborar ,para as 0-

Itàpocuzinho, 2 na Vila Nova, 3 no Jaraguá E's· bras 'de ampliação do' Hospital.!,! Maternidade Ja·'

qUérdo, .2 na Barra do Rio Cerro e 2 ,em Nereu Ra- _. rag\;la, que 'In,�lhorará' o atendirIlento, com �u!,-s 1>:0-
,

mos. ' 'yas instalações. Outras' promoções, extra·tom,bolq'
estão sendo realizadas' para angariar fundos _pàra o

hpspital, a e:ic�mplo do jantar ocorridb.' recente
mente.

"Elclntra, ��e·
.

'

SÜ�c8ltrataçãl
,

. em;· Jarauuá
o 'CEAG/SC e ,a'

'Jk>lsa de' Negócios' de
"

S�Iita Catarina estão .

�omovendo no Par".

que AgropecuáriO des-
I

de ontem, dia 20" o

X Encontro de Sub"

cpntratação Industrial,
que encerra-se neste

�'�bado . !,rata·se. de
uma exposição de 0-

...

fértas e procuras de

! ,produtos, peças, com:

p,önentes e serv�,ços
'industriais, objetivan
do fortalecer

.

o par'..
�ue industria\ catari- .

"ense, princip�lmente
,ps setores mecânico,
metalúrgico,

.

material
8tétrico, borracha e

plástico.
'-

.

O horário de aten-
dimento vai 'das 10

. tis -21 hpras .

. .,: _,

Cursos de alto nível
�s,�ão programados pa
t� serem

. desenvolvidos
:po' Senai·Centro de Ti'ei
namen.tQ de Jaraguá do
SUl.' Nos dias 24, 25 e 26
(le �naio., com duração de

i� horas, das 18 às 22h,
9,_curso "Planej�mento. de
'Pessoal" , promoçãO da
Fiesc/Cfesc, eom o con,�
sult_Qr de empresàs e ex

d!rt\tor do' Senai
.

local,
Pedro Paulo Pamplona.
Q custo por

.

participante .

é de Cz$ 10 mil.
a curso de "Gerência

Profissional", com o Prof.
Salvador B�laguer Filho,
r.ealiza·se nos dias 1 C? e

02 d� junho, destinado a

diretores e g�rentes de

,recursos humanos, finan
ceiro e administrativo.

. Ao custo de 15 mil, terá
16 hor.ás, ,atendendo' das
13 às 17h e das 18 às �2
iroras; com' promoção da

1

,�Móveis'.,é, ��,_.
.; .

.. , ........ �

+ " _

...... >'MÓ Y E"'I S-.·.·
.'\. •

".
'f .

;
�,'

(

-

Associação de A4�inis-
�radores de Pessoal de

JaragUá do Sul., .

Esta Associação trará,
pela primeira vez em ,

San.ta Catarina, curso de

"AvaÜação' de .Cargos e

Salário�", nos dias 11 �18
de junho, sendó, exposi
tOr José Francisco D'An

nibale, ,da Fundação Ge-.
túlio' Vargas-São Paulo-.
'Custo de 10 (jT'N's, du

'ra�ão de 12 horas, no

dia .17 das 18 às 22h e dia

1 B (sábado), o dia todo.

As inscrições, estão aber-
'

. tas no Senai, local de re

'aliz.ação de, todos os_ cur

sos em' epfgtafe ..

PRIMEI'IRA' UNHA
Em julhO encerra-se no

Senai o curso de Super-,
.visores de la'- Linha, na

área de, 'nlE�câ'nica, e ,o'

Centro �

de Treinamento

já pesqUisa um novo

curso, voltado a caldci-

a., preço de""-fábriê�
d'<) 'Rio Brané_ó, 12 'F.c��e 72·248,7 /

, '{,I .....
-

..

. ;:l, ',.> J!

� ,... �

'.' � -! :'. �'- >-

{
.z " .,,':7'" ,y]-x··.' ., '.

Faça '.-ce,rlo' '/d'e'sd'e,) ',a
....

. ....

.,pr_lJIeira: �Y,éz�;\"':, ! "','

I ' ....

.. .
. . '.,

� .

._

": �:. ",,'
.. .'.i i�V

:

}I�;' Já"agúá
'

fabril: "S�>A. ,\;'_"
-

'::t,!;"
;

" ,': :,,' _

_ '
.. , r:�-j(I}���"

'"

��*"«.,.,;<&_."'••'�""';W"**,*;@__��;i*��;;;.,.�iJ�.-x«�N"'X:�'�;;:':�:;:'::;""':::"""'�:'�"'�"" ','

'�

, jaraguá
1

�-, .

\.

", .'�

1';..

;',
.........
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ESTADO DESANTA CATARINA,
-

.

. _-

P�EFJi?lTURA MVNIC�AL DE JARAGUA' DO SUL

". E D I /T A L I? ® L A N ç A M E N T O N� 14/88
-, A PREFEITURA MUNIcIPAL DE JARAGUA DO SUL divulga através
do presente Edital Os lançamentos referente a pavimentação à �arale,
lepípedo da Rue 389 - JOÃO SANSON, de acordo com o Edital de
Custos N9 53/88, 'de 05 die fevereiro de 1988 e Decreto NQ1-:"629/88i de
05 de fevereiro de 1988, sendo que Os confrontantes ficam lançados .de
acordo com a relação anexa .. A cobrança será. efetuada, para cada
propriedade, 01 (sete) dias após a execução dos serviços, ,'.
01 - Ervino Nilz 105,00 m2 -. Cz$ 13.021,50

. 02 - Isolde Zapella 14,20 m2 - Cz.$-51.606,10
03 .,._ Marino Terhorst .'....... 6,53 .ln2· --,. Cz$ 4.541,61." '._ ."_.. .

.
-

�'.

Jal'aguá do Sul, 09 de maio de -198.1;1.
.". J)U�V.AL VASEL I

'Prefeito�Muntclpal �I- +- ��------,�----

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREPErruRA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E n I l' A L D E L A N".e; A M E N'T O N� H/88
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JMÃ:GUA eo SUL, divulga através
do presente Edital Os ,lançame,ntos ),re!�repte a pavimentação à, para,l:
lepípedo da Rua 190 � OTTO KUC�.BECK�R, de.aço!do cym o EdI
tal de Custos Nt? .s0/8R de 05 de feveretro de 1988 e Decreto N 1.626/88,
de 05 de fevereiro de 1988, sendo "que os confrontantes Iíeam lançados

. de acordo com a relação anexa. A cobrança será efetuada, para cada

propriedade, Q7 (sete) dias após a execução dos serviços.
01 - Donaldo Wiilthoit ., ... ,. ,',.,.,.', 89,83 m2 ,- Cz$ 62.476,76
02 - Carlos Roberto' Vídal ., ... "",.". 60,66 m2 Cz$ 42.1.89,03
03 - Odenir Dal - Ri .... "., .. "."" ... , 30,3::" m2 Cz$ 21.094,51
04 - Alfredo A. Schrauth " .�,.;"" 30,33 m2. Cz$ 21.094,51.

05 - Juveni dos Santos, '
../. ". ;.,. 53,66 m2 Cz$ ;)7.320,53

® _:_ Baltazar Gonçalves. ,. , , , ' •....... 50,16 m2 Cz$ 34.886,28
07'''-' Alfonso Mendonça ", .: .. , . , , -42,00 :ql2 Cz$ 29.211,00
08 - Claus A. Marquardt ,.,. ',,' , ,. -:.-. " ,. 31,50 m2 Cz$ 21.908.25
09.,- Antonio T. dos Santos, , , , .• ' .:' . , ,', 30,3;)' m2 Cz$ 2L094,51
10 - Nestor L. Silveira :".", .. , ..

l
... , .. 31,50 m2 -, Cz$ 21.908,25

11 - Aristides Panstein ., " .. :., 31,50 m2 - Cz$ 21.908,25
12 _.;. A�mar H. O. Furtado ., " ..'. , 56,00 m2 ,_ Cz$ 38.948-,00

.

. .

Jaraguá do Su( 09 de maío ,
de 1988

DURVAL VASEL
Prefeito Muntdpal'

'ESTADO DE SANTA CAT'ARIN'À
PREFEl'I'URA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL

ED:tT A L J) iEJ" L A N ç A M EN TO 1,3/88
,A PREFEITuRA MUNICIPAL oa JARAGUA DO SUL. divulga atraves

do presente Edital Os lançamentos referente a pavimenta/cão à parale
lepípedo da Rua lô2 - DONA AN"TONIA, de acordo com o Edital de
Custos N° 52/88

'

de 05 de fevereiro de 1988 e Decreto N9 1.628/88, de.
05 de fevereiro de 1988, sendo que os confrontantes ficam lançados de
ecordo com o relaçêo anexa. A cobrança será efetuada, para cada pro
priedade, 07 (sete) dias após a execução dos serviços.
01 - Arí, Fodi .. ,,:.•. ;.,., .. : ; .. ,. 35,00 m2

�

Cz$ 24.342,50
02 - Erich Wilthort r: , .; ; . " 41;t��JiW-2 Cz$ S'3.265,16
03 - Nelson Fodi ':"','�.;.':" 4�t:�i'lJ).2 Cz$ 30.017,76
04 - Donaldo 'WiJthort ,- "0 .';:.-�\; •••• .:. 28,00 m2 Cz$ 19��74,OO
05 � Baltqzar Gon:çalves '., "�, . "., .. : .. 33,83 'm2 C.z$ 23.5�8,76
06 -:- Lidia Schiochet , ;.' '. : :. 96,8:>' m2 Cz$ 67.345,26
01 - Raul V. Rodrigues .. , ..:0 .• �" ••• , , , .. 33,83 m2 Cz$ 23.528,76
OB' - Günther Weynen ..... '

.. , , :. 35,00 m2 Cz$ 24.34250
'09 - Ana Carld K. Braat-L;�routros ,.,. 11'1,36 m2 \ -" Cz$ 81.623,88
10 - Brunilde Heyman�S' .'4':'" "_,., •• , ••. ,. 54,83 m2 Cz$ 38.134,26
11 � Jöão Steimacher ,;U/, .\.. ,'.... ,.: ,-.60,66 m2 Cz$ 42.r89,03
12 .- Lucelia de Souza .' ... , •.�. ; , , , . " 31.50 m2 . Cz$ 21.908,25
13 - João Verissimo da CQsta :••.••

'

•.• ',:_••• 19,83 m2 I- Cz$ 13.791/16
14 -. Cristina Ca�npregh,er lo • , , • , , • , •.•• ;)'5,00 m2 Cz$ 24.342,50
15 --'- Renaldo Reinke '.' ,' . A •• ' 28,46 m2 Cz$ 19.793,93
16:'_ Gerhard Holzen, ;., ..�., " .... 30,10 m2 Cz$ 20.934,55
17 L_ Alcides silveira ": " . �•.. , , .. '," " 19,32 m2 .cz$ 55.174,01

.
.

18 - WilHbald Bauli '!' ,'; .•• ,.: •..•••' •• , 29,16 m2 Cz$ 20.280,78
19 ..:::::ÀJnra Sraatz .. , ; l' •....., 25,66 m2 Cz$ 't7.846,53
20 ;_;_--v,rriraçaria 15 ttda .•

" '" . <,',',:' ',; '46,66 m2 Cz$ 32.452,03
21 -'Maria.Plani_nscheck', ", .. " ";.t.':��: ',' .;. 46,66 m2 -,

..

cz: �'2.452,0�.

22 - Elza,� Lowern '.",., .��.�,�.! .... : 42,00 m2 Cz 29.211.0
.'- ',:� ,\�. Jaragui do s.(.....()9 ,de maio de 1988,

" ,:' o"� .

DURV:f.\J,.
.

VASEl
.

. • 'It._ " Prefélto Municipal,
.��--�----�----�----�-�-".-.---"�'-'�"--�------�------------------

Goverla discril.in

Estado de" Santa Catarina
Preíeítura Municipal de :Jaraguá do Sul

LEI N,o 1.178/88
.

.

Autoriza o Poder Executivo Municip'al
-,

a receber por doação uma unidade
processadora de dados.

o' PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO ,SUL, no uso de SUãS atrIbUições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste
Muníçípm que a Câmara, de Vereadores - apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. .1.0 _: Fica o Chefe do Poder ExecuIII
Uvo Municipal autorizad� a,. _receber por doa
ção da Associação -Brasileira äe Municípios -

ABM, com sede à SAS -- 05 .;_,... Lote 5A - B1 .

"F", na cidade de Brasília -'-' DF, l11,(la unidade
ptocessadOia de dados composta de:

- Um micro computador DGT -'- PC, mar
ca DIÇITUS, com 512 K de memória e um win.
chester de 10 Mbytes, \;im drive de 51/.4 e

interfaces vídeo teclado,; _ .

.

- Uma impressora marca. DIGlTUS de
t 32 colunas.

,

-. Art. 2.° - Esta Lei 'entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções elil contrário .

, Jaraguá do Sul, 04 'de maio de 1988.

DURVAL VASEL
Prefeito Mun'icipal

,

IVO KONElLL
Secretário de.· Administfa_ção
e Finanç�s,

Lemos neste se�anário
que no dia 27 de m�io
do corrente ano. reunir
se-ão 'em Jaraguá dó Sul,
no Salão Nobre' do Sesi,
os municípios das mícror,

regiões da AMVALl e

AMUNESC, vale dizer
o CENTRO'REGIONAL
desta e a SUB..REGIÃO.
POLO:daquela, que se pro
cura não rotular assim
pelas microrregiões para .

não serem consideradas
as polias soltas do siso

tema; cada um sa-lvando
se como pode da, ídíotí
ce palaciana de dístríbui-.
\ção do esquema de in.

terioriza_ção dá . admínis
tração

.

estadual. fato
levantado pelos contre,
des do Jornal da Manhã,
dê

.

Criciuma e comenta
do pelo

-

"maís antigo",
sem contestação.
"Na .assembléía III

- diz a

nota - da AMVAU do
.

día 5, _ em Corupá, os pre.
feitos questionaram quan
to .

a validada dos se

minários, posto que, tan
to a nível municipal
quanto a nível regional,
nada de prático ocorreu,
o governo 'não atendeu
nenhuma prioridade. es

tabelecída, enfim, "foi'
uma decepção, lembran
do o falecido PGl", na

concepção de um dos pre
feitos presentes à assem-
bléia".

'

Não; é $�: t,azão 'que
questionam a discrímína
'ção desta microrregião
em que a maloria . dos
municípios pertencem à
oposição e sofrem, por ís
so, o mau humor é as

constantes enxaquecas
dos órgãos governamen
tais.
Eis que, agora, Miro, d'o

Estado,. de l�,05.&8,_ de
nuncia novas discrimina
ções em outros CENTROS
REGIONAIS, como se

constata, .

a seguir:. "OIS
prefeitos da Grande- Flo
rianópolis estiveram reu

nidos em Anítápolís, e

�stão -

desiludidos com a

discriminação que o

Governo vem fazendo ao

WDS e PFL no tocante a

coavêníos
. � outros as

suntos admínístratívos. O
$ecretário ,da Saúde,
Martinho Ghizzo, convi
Ciiado para falar sobre
a 'jrrÍplanta!ção" do 'SUDS
e QS problemas da saúde'
na Grande Florianópolis,
simplesmente não com

pareceu. -Mandou
.

asses

sor. Para a pröxímareu-
'ni'ão em Angelina, no fi
nal de maio;

-

esperam
os prefeitos

o

quê ô sscre
târío dos Trensportes,
Nery dos � Santos, con

vidado, compareça". Pois
�, depois dizem. que
somos linguarudos .'
Evi Sinsval -. 05/88.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·1 vida ·1 a: ;mlde�x .: ;.- !��� cidaelê \1X)

"O Que Somos -"-:'. Pe ·Ond�"V�mQS,:"_·�p.-Ma-;:·:" :'o��qi:i-ant�' me····'alr-i1G:·-ã. doeríer, defrõnte da an·-;...··- ProfesSa que reli·
Onde' Vemos":� (LS0N DÉNlS.)ê_:,_.:.· -, -, "':. '.;:- :r�sidência .d.o. entrevi.!'-· tíga ponte Abdon Ba- glã9?" .

Conto ::- JOSÉ CASTILHO PINTO" .. " ,'•. , tado.. vêm-me. à memória tísta. Com' o encerramen- '_,..- Sou evángélit� iii-
- - O que me podes dizer sobrei e lIlis�éri0, . a figura de Augusto to,' das -atívídades. pas-, terano por trad�ção e ho,
da vida e cla morte; o que sou. de onde vim;': . Frederíco.Schmidt - escrí- seià trabalhar na 'Em� je

.

sou espirita. por con-
,para onde vou? Até aqui .entre dezenas de pes-. ,.' tor. jornalista, edítor e presa de- Transportes vícção. Dedíceu-me cons«
soas que consultei a resp�ito, �enhuma íoí _ca-.:.. índustnal , e comparo as "Frenzel" SiA" junto com tantemente à leit�ra que
paz de me -respender satísíatoríemente, o" que . duas -personalídades que : Eugênio José p,a Silva, ,versa 'matéria espirita
não é de estranhar, visto que a pergunta

é

rde
/

guardam -muíta seme- por 3 meses. Em seguida onde; predomina o: pen-
extrema profundidade; embaraçosa, -e de

.

difícil lhanea entre si, tanto no fundei Com Júlío.Zacha- sador, espirita francês e

resposta. , nome
I

Como nas vidas que rías Ramos; Fiscal dá a doutrina dé Allan Kar-
)- - Segundo o cientista A. L.' de Lavoízler, adotaram .como padrão íazende Estadual e Alti- .

dec, que viveu de .1804
"na natureza .nada se perde, nada se cria, tudo ;, de -existênCia. no Pereira, Coletor das e 1'869 e íncursões na

se trensforma". O ser humeno nãO: foge deste É a esposa que me recebe REmdas Federais, a fh- doutrina de Immanua'l -

príncípío cíentíãco, 'pois ao, morrer também, e o Augustorme leva ao
.

ma Indú�tria d;g:�q 'Kant, filósofo alemlQ
sofre uma grande transformação material. seu escritório, cheio de "Cruzeiro" Ltda., com o (1724: � 1804),,' cJr.acteri.
- - ,Mas se é assim, .então a naturéza é muito .; livros que ele lê constan-: acervo adquirido da Iír- zada principalmente pela
bem programada e deve ser comandada . por . temente, especialmente ma de Vítórío Lazzarís. intenção de datermínar.
uma força poderosa, e decerto PQr 'isso quando . uma estante com lítera- na tentativa de uma in- os limites.' o alcance e o

é contrariada ou agredida reage sempre :e as - tura espirita, centenas de dependência, que durou v�lor' da razão, conclu..
vezes de maneira violenta.

.

exemplares, anotados, cerca de um ano. As- indo pela redução do
;_;_. -'- Mais do que poderosa, é sábia tanto que para consulta. secrei-me com o sogro campo do -cênhecímento
a vida e a' morte são dádivas à nós concedidas Neste clima pergunto: Oswaldo Marquardt, íun- racional aos objetivos
por um Ser-Superior que conhecemos 'como -. ...... Você é natural .de dando a

. Artextil Ltda., ,da 'experiência possível
-

Deus, e' pelas .quats devemos 'agradecê-Io "dia onde e quem são seus. pais? com' vendas .díretas e, (o . que "signifi,ca a neo
\

por dia, todas as horas. '. ,r. - Sou natural ide Join- pelo reembolso, po;,: a- gação da possíbilídade.
- _;_ Mas se �ã:o dádivas como estás a dizer, , 'ville, nasci na Rua Ab- proxímademente 2 anos. " de conhecimento racio.. ,

por que a vida é tão cheia -de sotrímentost. don Batista. hoje conhe- Trabalhei. na jndústrías nal dos obietívos '. da'
Por que tantas ,pessoas adoentadas algumas cida por Cél. Proc. Go- Reunidas Jaragu� S/A. e, metafisica e da' religiãO)
condenadas a viver pelo resto da vida .. numa .mes de Oliveira, filho de na Irmãos Emm�ndQerfer e pela necessidade de
cama, cadeira de rodas ou: num hospícíoi ',' 'Augusto Schmidt e Leo- Ltda.. revendedora de fundamentar a moral em
- - Várias doutrinas explicam bem esses ca- nor . Carstens, . vim ao, automóveis, 'de 1959

.

a 'imperativos categóricos
'Ó, I

sos afinnando que essas 'Criaturas; através de mundo no dia 15.06.1918 1983. Fúi, ainda, tesou- .gerados pela razão prá..

- seu sofrimento, estão não SÓ purgando erros .de e'meus país me registra- retro "da ACU, entidade tica.
uma vida anterlor mas até purificando, espiri- ram com o nomé de Au- classista' da cida.de.· _;. ......

'

'Iiem experiência
tualmente, aquelas que não são doentes nem 'gusto Heimes Schmidt. ...... '":"""'. :fi casado? politicai
possuem deficiências físiCas e/óu mentais, e --:

...... O que faziam seus _..::... CaSei-me em 10.10. -.- Tive. na juventude,
que a morte não é o ponto final -hem o desa- paisJ 48 com J'hea Mar.quardt' no integralismo, por
parecimento'definitivo.,' � - Meu pai. foi homem - e do. consórcio nasceram um parente falecido. Um
- - Mas' Se não é ö 'fim de tudo, como expli- ,,'de muitas .atividades. En- os filhos Nelsone Mirian. desastre. Não estou sa4

car por que os mOrtos nunc.a mais aparêcelIl?'-:'" tendedor de construção. - - E a vida 'soelal <;omo tisfeite com os, politicas,
Será que desaparece somente a 'matéria e com foi empreiteiro das obras foi e como é?

'

de um modo geral, e vó-
isso vem, a 'libertação das injust4ças, atribula-. do antigo Mercado :M;u- -1-+ - Dllrante a 2a. guer- to independentemente de

ções, sofrimentos?'
,

nicipal e, da Esta�o Fer- f ré} as coisas andavam l;iigla partidária.
-,

� Exato, com a morte nos libert�mos do� roviária _de Joinville, en" tf�!as. por aqui. Bailles ...... - Seria Candidato a '

sofrlmentos terrenos 'e o desapareCimento
.

e tr� �utIas,_ ex-pl?rava,uma 'fPUbhCOS ,qu� eram bon�,. Vereador?
só quanto a matéria que não desaparece"e sim calelr�, produzmdo o c�l le���v��

- ngorosamente - - Não. Nem a verea-

se transforma, mas o espírito ,. não morre:, e a partu' de um sambaquI, pX:Olbidos. Fazer o que dor e nem a qualq\ler
COntinua dando mostras de sua presen!ça.-

"

, fabricaya 'o s�boroso - vi- ,então, para, uma j';lven- outro cargo elétivo.
- - Pelo que vejo acreditas que de�ois ,

da �ho de la�n,Ja. e man°. tude �egre,. �alhof�l,ra � -..".. Serviu o Serviço
morte passamos. para uma � outra VIda COIsa ...

' ,tmha 2 ou 3 "barcos de folgaza? () JeIto fOI par MWtari
aliás, que é pregada por muitas religiões e o pequena cabotagein e�tre tir para a seresta, mes- _ ...... Servi em 1936 o

espiritualismo, mas será, que isso é verdade mes- JOinville e são FranCISCO mO que não em noi!e _Tiro de Guerra nl;' 226.
mo? '

. .

do Sul. enluarada, em co�panhla absolvendo o se[Vi;ço
-:-' - Como diSSe acima, afirmação que chegas... "...". - Onde �tudou? ! do ?tto .Mey, do Co�stinha. militar.' co�o soldado

,
. te a compreender bem, com a morte, passamos

' � - EstudeI n� Grupo J�se Frutuoso,
. .l\n�elo de 2a. categoria, embQ�

para aquele estágio de "na natur-eza nada ,se' ES,cola,r, Conselheuo Ma- Piazera e os dQI� Íllh�s ra existindo o 139 Bata-,
perde, nada se cria, tudo se transfonna";, e o . frai na. E,scola Alemã e . da negra Antoma, hOle IhlãQ' de Caçadores, o

espírito continua Vivendo pois é imortaL / no Instituto Bom Je�us . nome d� _uma rua na, No- TirO de Guerra era uÍDa
�

--- Sei que -és religioso, culto, honesto ê bom e l�mbro-me com .mu�t0 va- B�asllra. Serestas me�- opção aos' jovens. que
e por isso acredito no que dizes mas tenho dú- cannho. 4,a pnmeI:a . queclvel

. g.uardo na �l- estudavam OU trabalha-
vidas sobre Uina outra 'vida ftpós a mort_e, e professora - Ana Ma�la nha memo�la, que, �a� varo: CoÍnó', existisse o

acho 'que um Ser Supremo não deveTi-ac nos Harger e .de .Ol�a VOlgt ,de�e� sau a pubhco. 'Ti�of o. surgi�ntQ do
Punir com doenças, aleijões, sofrimentos. e �uth Lobo! 'uma de Ro- FUi co·rundador do, Ro.. batalhão �o o causou

,

- - A estas horas, meu 'caro amigo. ,não peT- dngo Lobo. tary Club de_ Jªragua do nenhum em;j>eciJho; �o

��nces-:.. mais ao mundo dos vivos e pot : isso,
- - O �e fez na vld.ai Sul, o_n�e fm 2 vezes contrário, "deixaram-no

Ia sabes o que é a vida e á morte; porque exis- .-. -:- .Aos. 14 anos e �elO, 'secr�tano e um� vez ,o funcionar pot uma ques.
tem pessoas sofredoras; quem és, oe onde 'vles' \ /. Im�.lel �omo apre�dl�, �r�sl�ente. Ta�be� par- tão de 'tradição. Poste-
te; para .onde foste. De minha parte sei que

'

hOle offlce boy -, na f�rma tIClpel ('�a .

funclaçao da. riorm.ente, por' determ'...
"vivi antes de ter nascido; viverei depois ,'da a. Jo�rdan .& Cla., �a "em ,�taJara Tems Clube-' ,�' nação legal;' foram todos
morte", passando' para uma vida que talvez .se- �omvllle, q�e se dedlctva N�n.dador" �o, Centro E�,- extintos na região.
ja igualou melhhor que esta do presente.: ,

a expoI1taç�o. de eIva _D_lf_l_ta__D�,_lv_l_n...0_M_e_s...;t...;re_� -...__�

Jaraguá do Sul, 25.04.88. '6 mate e.comerclo de sej::os

Org.'elnl."1 CI'm'e'r'cl·a'I"S/C ltda.José Castilho Pinto e mol.àados, onde ter-
maneCI por 11' anos. gal-

.

gando todos os
\ catgos

da :hierarquia, em dois CORREIO: DO POVO'
En�7�'2� r��e ;�� t.U
guá do Sul, na qualidade
dé gerente!.., num prédio
alugado de João Emmen-

,O 'sere.steir, , lugusto

Chapéus" bonés, viseiras, camisas, shorts,.
, ,bermudas e cordas. Rua CeI. Procópio Gomes 290· FOße 72 • 0091

Jaraguá do Sul .,;... SC

Posto de Vendas MarcaHo'

Em frenle à fábrica, - Amplo estacionamento.
------------�--_-- ----�--__---P_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J::ÁR_Á DO S�L,,--sDf,ANA DE 21 _A D"DtMÀtO DE 1988�

CRC-SC lob n' 0015
� ..,.:" .. ,')� ./

"-::. ·Blcrlt.. Jllcul • colÍtäbelí
....... 'bpOito -de R�Dda

__ 'o '" .�:, Realltro de Mlcro-Empre.a
. �

.: .: .,' Confira a eficiência de nOlliOI serviços.
.

,;,R�a" Barão do Rio Bránco, 168 - Fone; 12-0695
f.

•

"ow .'. "", '

•

:••••

:;:I.;''; .••.

ESCRITORJO \ JU.RlDlCO
."

· ::::�' 'José'Alberto;; :Barblsa
,.",_.� .::�'.� -'

"IIe:xa'odre' DeUaaiuslina Barbosa
A D v o G, A D,O S

Rua João Marcatto, nr. 13 """" 20, andar, Sala 204,
.; -

.. �..:: ....
,

Fone 1�.t869 _ Jaraguá do Sul -
\

II
" '.

FÁBRICA DE ARTEFÂTOS DE, CIMENTO
---------

",,,Tubos•. fossas sép�icas. caixas de gorduras. .caí-
o "xas de aterramento, calhas, palanques de varal

· reto, .palanques de váraI- tipo "�", palanques de

.cerca, palanques curvos para alambrados, tubos
para .poço de dlâmettos 80 e lOº, .mesas para lan

chonetes, tanques de lavar roupas.' tubos drenos.
: anéis para jardl.. blocos, .. para lDuros ê outros.• '

.Vertäque a qualidade de nossos ßrodutos.

Rua Walter Marquardt n,o, 70ß - Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul.

-.-��,-------"'_���--�----'-.-----

"

..

AUREA MULLER ,GRUBBA, Tabéliã e Oficial de
'Titulus da 'Comarca de J�raguã do Sul. Estado de
Santa Catarina. na forma da Lei. etc· ,

Paz sab�r a:' tod'O$quanto' este edital viréIIl
,

que 'se acham ne�te Cart6rio_ part\ plotesto os

,',títulos contra: . J "

'ISOLDE ,ZAPELLA _' Rua losé T. Ribeiro, 3368
, � NESTA _ MAURICIO EDtJINO BECK1ÉR -

. 'Rua loãõ Tozlne, 1299 - CORupA - SERRA-
" '

RIA ALDROVANDI L'l'DA _ Rua Rio Molha,;
's/n'-- NESTA--" SILVío L. KLIMENKOVSKI'
. ,-' Rua: Aguas Claras, sln _

NESTA _ SOLA-
, ,RE$"MODÁS _' Rua' Francisco Hruschka, 9.60 _

, NESTA. -
'

.
'

.._' ,,_.. h' ,." .. iIo,,>�

" E. como cis' ditos devedores :não ,foram. en
'taRtrados OU" se i'ecúsaràm a aceitar a devida:

-

,intimai;:ão, faz por intemiédio do presente edita)
'para que os -mesmos C;ompareçam, neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78� nQ prazo da' Lei; a fim l
de liquidar o seu 'débito.

-

OU' então dar razão por�
que não o jaz, sob a pena de serem (IS referidos
protestados na forma da Lei, etc. ,,'

. IH! Jaragüá d.o Sul, '19 de, maio de 1988.
, "

AUREA MOLLER:GRUBBA� ...T�beliã e Ofidal de

Pr<?testo de Titwes,' ,

"

,

Apresentadas as pnncípeís me- .tar�am�t� àpopulação de bãixa ren-
'

tas no campo polítíçc, o' PARTIDO da, com Iaíxas. destinadas aos ca
DEMOCRÁTICO SOCIAL leva à con- sais jovens" . pessoas idosas.: doentes

- stderação do eleitor jaraguaense os e inCapacitadas;, j - regulamentar
seus princípios no campo sociaí , a locação de imóveis em benefício

No "Campo Social", 'o pARTIDO especíalmentg das populações de me-.
pEMOCRÁ'rICQ SOCIAL: tem seus nor ,p,oder ilquisitivo, protegendo o

princípios definidos q-uanto ,à' "força inquilino contra 'O' abuso da especu';
do trebathc e às condições de vida la9,ão, mas levando em conta os in
do povo" e à "educação; cultura, teresses do pequeno ínvestídor no
ciência e tecnología",

.

mercado Imobílíârío: . k - reorderiar
Como, a matéria é bastante ex- a política' de trensportes urbanbs de

tensa, abordaremos nesta edição so- for_m� a dar melhor atendimento
.

à
'mente Os objetivos "do Partido rela..

- população de baixa renda; !,_:_ de
cionados com a força do trabalho e Jender o estabelecimento de Uma pó-
� .condíções de vida do povo, 'onde lítica Integrada pata o setor' de

�

, a preocupação �undamental reside' em: trsnsportes, consideradas as restrições
a i-'--- garantir aos trabalhadores, o energé,ticas; , m,..---' prevenir

-

e com
poder aquisitivo dos salários a ·li� bater a poluição ßo ar, das águas. e
berdade sindical e de associação, sa- do solo, em todas as suas formas, e
lário justo, .e seguro-emprego; b '_ Iaborando-sa uma política' voltada
implantar uma politica de fundos so- para a defesà do nosso patrimônio'·
.cíaís que assegüra a partícípação do _ ecológi'co e também o seu enriqueci- ,

trabalhador em .sua gestão, assim mente mediante acréscimos '<à própria
como prioridade ao acesso acionário' natureza; 'n - .i)f(�pugnar

'

pelo es- ,

das empresas: 'c """:'defender o 'di- tabelecímento de uma polítíca de
reíto- de- greve, como íórma legítima mográfica voltada, pára os interesses
de pressão .e a ,inviolabilidade, das maiores do pais, estimulando-se, a pa
ásse�?léias' sindicais, sem permissão ternídade responsável e consideran-'
�e, 'm�todos, violentos qp.e: atentem 'à do-se que o poder nacional Sé baseía ]
hber.d�de .de trabalho e à íntegrída- em superfície, população e recursos
de física do trabalhador:" d -, com- naturais; o

_

pugnar por uma po
bater a rotatividade in1u,st� da mão- lítica que vise a assegurar estabílí
de-obra; . e':'-- assegurar, ao traba- dade

.

à família, medíante a defesa da
lhador, : efetiva proteção contra ris- nioral· e dos bons costumes; p
cos ocupacionais e melhoria das -con- aperfeiçoar programas de previdência
drções de .trabalho, no que diz res- e assistência social em favor do ho--
peito à saúde do

/ trabalhador, _re- mem do campo,
"

q
- fixar díretrí:

,duzindo as causas de acidente;' f zes de combate aos desníveis salari-
--.. ampliar:' e aperfeiçoar os progra- ais, profundos, de sorte a promover
mas

.

de 'aposentadorias e pensões, ,distribui'ção maís eqüitativa dos be.
saúde e assistência soeíal.. amparo "à nefícíos do desenvolvimento, e r
maternidade, à infância,' à velhite, e

-= desenvolver uma polítíca de valo-
aos desvalidOS; g .�, melhorar .

as rizaç�o do servidor 'público. ,

condições' de vida, principiilmente aos Os princípios que norteiam a a

grandes aglomerados urbanos, nos ;Çlão política e admínistrativa do PAR
quais a Iilar-ginalização _ de

.

amplos TIDO DEMOCRÁneo SOE:IAL,
-

são
segmentos da população conduz à merecedoreS da mais aHa considera.
violência, hem como averiguar '"as ç�o d,o eleitor, pOis em seu conteúdo
causas e de.terminar reg�a:s juricliças está patente a serenidade com qüe
que visem a conter os índices da a agremiaçãó trata dos problemas bá
criminaUdade: concedendo-se' priori-, sicos, dai porque, optar, pelos pro
dade à assistênCia ao menor caren- p6sitos de um 'partido sério. é ser
'te; h _' estimular a "aplicaçã-o cres- 'coerente com i!s aspirações de me

C'�nte. de I�is de uso do sól<?, .reoiga- Ihores dias e novas perspectivas pa.
mzar o espa,;:o urbano- e réexaminar <." ra o povo.
a

'

divisão territorial do ,país; i· ,..--c

, dirigir a 'política habiÚlcioila,1 priori:- A, COMISSÃO EXECUTIVA

.,

l_rlllá_Rse· (3)

,

SOQIEJiADE CULTURA· AR'ßSTICA DE

JARAGUÁ DO SUL, f'\ " ,.y. '''_,

EDITAI. DE. CONVOCÁÇÁO

A SCAR.SQciedáde Cultura Artística de Jara.·
guá do Sul, convoca" seus a�sociados, para a ÀE·
sembléia Geral 'Ordinárié!., ;'a realizar-se· no dia
,dia 06 de junho de 198Q, �s 18h30 em la. co:ri
vocação ou às 19h e.m 2a. e última Convocação
;em sua, sedeI' na ,rua ,Amazonas 21:.>',' pa
,ra·'delibE7rarem 'sobt;e' a seguinte Ordem do Dia:

. 1). Leitura, :disClilssão. e votâc;:ão do relatório da
diretoria e das contas dp exercido findo; 2).
'Eleiç,ão e posse da' novai diretoria 'para o biênio
88/90; 3).: Assúntos Gerais.

'

Jara
.

':, ; 18 de m&io, de 1988.

... " ' t ,� . -'

, RQU· Bolho H� ..mann·"-:- Presidente -

--�.�----�----,--�----.�+---------------�--�
"

NASCEU TRINETA
DE- ISABEL

------�--.---------
A mais nova descen

dente da família reàl bra
sileira, Maria de Fátima
de Orleans e Bragança,·
trineta da Princesa' Isa
bel, :nasceu na 'madruga- ..

da de sexta-Jeira. 13 de
maio, 'ou seja" no mes- ,

�no dia em qUe se com--

pletaram os cem anos
...

da Lei Áurea ,assinada
i)or su'a trisavó. Nase'·
da na Rio de Janeiro,
filha de dom Pedro de
Alcântara de Úrleans e

Bragança e de Marià de
Fátima de Orlean$ e Bra.

gança� a �ãe,
.

ä��c�nd�!il:i;te de Jose' Bomf�clO. a.�:
Andrada e Silv� ....

,
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, Rlie�u:i�8�1·I·i·S
'M,�SSARAN�UBA

'

o munlcipio d,e Massa
randuba está sendo aten-

, 'Q�do precarlámente pela
linha de 13.800"V,' com
Qrigem na subestáçãe da
Celesc 'em Itoupava Cen
tral, 'Blunienau,' sem con

dições de atender' novos
oçnsumídores e ou au,,:'
manto de carga dos r "e

x,istentes, .além de '�pre·,
,,�tar " va�i�çõ�s,': de
't�nsão ínaceítevets den
trQ dos padrões nor

maís. Para sanar" estes
problemas, segundo o'

admínístrador ' regional
Valsonír Zil�it; aCelese
inícía a construção de
uma .línha de dístnbuí
,Ç�Q de 27;50, km a, um

custo-de Cz$ 68 míllhões,
etn 23.000 V. Irá atender
específícamente o dístrí
to industríal de Massa
randuba.

SUPLETIVOS
Um total de 280 caD

«lldatos se Inscievetam.
,. Jal.'aguá /

do .Sul, ,

na

.9a., UCRE. pare os exa

�çs supletivos de 1'0 e

Z.� graus que a Secreta

r�iJ da"Educação irá lea

J*Jar nos dias �J; 22 ,e
�{J de julho, no CIP." O
pril,zo de inscrição en-

'c�rrou-se no día -6 de'
maio e os candidatos de
vem, agora, atentar

/

para
o calendârlo de provas,

, �e em seu primeiro dia

t��á as dlsclpl1lnas' Clên"
<:lãs ,Fistcas e Bl�l6gtcas,
IJftJtörla e Lingua, Estran
y�lra Mode91a; dia 22,
��temátlca, OSPB

'

e

,�MC e, dla,23, Ungua,
�rtuguesa, ,

Literatura
'r�slle1ra e Geog-:aHa.

CORUPA
A Associação Comer-

"c�al e Industrial de Co
'r\ipâ será a anfitriã no

q)a 3 de [unho., da reu·

�ião da Coordenadoria
RegionaJ da Facisc-Fede
ração, das Associações
Comerciais, e Tndustrlaís \

'

�e Santa Catarina.' A
Associação Corneretat
:.de Jaraguá elo Sul já
,v.em elencando sugestões
,�'reivindicações para se

F�m apresentedas na o

casião.

VENDO
Terreno no Jaraguá

Jl!squerdo, Loteamento
Bortolini, px , da Ar

gi, com 900 m2.' Pre
ço:, Cz$' 270 mil.

, COMPRO-
. Pequena confecção.

\

'tratar na redação; Fo, ,

ne ·12,,()()91,-c/ RaqueL

:::::==1ÄRACUÂ TURISMO
• Reserva'�,hotéis

,Scania 'T·112 " H' (

Calhas, e Aquecedor Solar
, I'" ,

Rua ,P�\iPe:Schmidt. 279' � Fone 77'()448

, Conjunto greneleíro, ano 87, baixa- quílome,
tragem, vermelha e' dourada; pneus radtaís,

pronta entrega, _urgente. Cz$ '950 mil de entrada

e .dívída a combinar. Contactos: Fone (0192)

47" 5430, com Marcelo.

'Bou NegócIos· el São Pauli:: f
'

,

-

. Empresa dê médio porte, .com ótimo côrpo de
vendas e excelentes: contactos, procura.. repre-

'

,

sentações 'em Santa Catarina.COMERCIAL 'SIl
VERLANE-LTDA., _' a. c. Jamil Galvão _ Rua, '

Marcos Lopes 105 _ Cjto. 64 _ Ibírapuera e, aEP:; : •

04513 ,._ São Paulo.. Fone l0lt) 530 _ 1918.
"

,

�pe.dia' e -Traumatologia
,

DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ .ortopedía ifi�a�.,
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí,

ra de brtopedia � Traumatologià.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

Funilaria Jaraguá Ltda.�

""
-

��3' BOmbons Finos
.

Caprice Lida.
Chocolate caseiro. - sorvete - picolé

boíaches e licores feitos em- casa.

"Com cannho delicias para você"
':... tÓ,

.\

Belíssímas embalagens I para presentear ,

Rua Jörge Czérniewicz, 145 - Jarag'üá do Sul. '

SUBA NA HONDA

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

•
-

-

../.

CONCESSIONÁRIA HOl\"DA DA kEGlÃO, CO,
MaRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNl( 'A

-

E BOUTIQUE HONDA=WAY.
'

ENTRÉ t,EstA H O N D A DA MENEGOT n
� ."

'\
. -. .

.

'MOTOS E SAlA PILOTANDO A SUA MAQUINA
Rua Adélla -Ptscher, 239 (Rodovia SR,280)

Fone 12'-'2999. _ Jar�guá do Sul .... SC.

..'

• Passagens aéreas
Inacionais e intemacionais)

• Passagens rodoviárias

LANÇAMENTOS, DA SEMA!"JA
Escapando do Inferno (Guerra)"

,

O Terceiro Olho (Aventura)
'Black, Cobra '(Aventura) , ,

Minha Lei é Matar ou Morrer (Western)
Mulher Notà '000 (Comédia)
Jox:�ada-, nas' Estrelas IV (Avent./FicçãO)

,

perigosamente Juntos '(Comédi�/Susperise)
Howard o Super Herói (Comédía/Avent.l
D.A.R.Y.L. (Aventura]
Doublê de Corpo (Suspense) ,

,

Guerreiro Americano (Aventura)
Recrutas da Pesada (Comédia) l.

Olhos de Tfgre (Policial com Alain Delon)
,

,

Adquira' você também ri OPPü'S, VIDEO
CHEQUE o , sistenia mats prático e barato

de 'locaçã,o 'de Video.-filmes.
,-----;-

O:PPU'S VIOEOMANIA SEM PIRATARIA

___.--
f1.E_��:I6}i!lt

,_,-:�;�,

• Locações de veíCulos
,': 'Agência de Viagens.
..

.

. %�'�
Rua Epitádo Pessoa,464-Fooe n'09.77-Tele,x(�74�417 '

JARAGUÁ DO SUl - SANTACATARINA
'

.

-_-
- ,

• Serviços de passaportes
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INFORMATIVO RolARIQ,: '.

JOnialiSmo.: Comissão ·de éüca.· .8." :··0.: Quact.lr_uoc-oMe,ia-.J
'

d -I:'" 'vXI Con- centa 'q'ue 'lO muito da ímsO .Sindicato dos· orna- prova as ,liV �'. L

listas ' Profissionais. de gresso Nacional dös Jor- parcialid.ade:. não «:xiste e,

Santa ':Catarina promo-: naüstas. realizado em nunca existiu, mas não

veu," ria última 4a.·feira, São Paulo, em 1986. O se pode concordar com

às: 21:30 hs., uma assem- Código tem' quatro ca· a manipulação da íníor
bléía geral extraordi' pítulos básicos:· "do; di· mação ou distor.ções in"

�nária para eleger à Co' reito a Infonnação; da tencibnais para revere-
missão> .de Etica. A par- conduta profissional do cer íntarésses próprios

.

tir:� de agorar qualquer jornalista: da respon- ou de grupo r o que nem

cídadão - jornalista ou sabílidade profissional do sempre é de inteira ses'
,

não - podérá acionar a jornalista .e da aplicação ponsabilidade do [oma-
·

Comissão de Ética para do Código .de Etica. No lista,' que precisa estar

':qué seja apurada a exís- total' são 27 Artigos. atento pera lião ser usa-

têncía de transgressão Segundo o jornalísta Ma· .do". r'
·

cometida por jornalista. rio Medaglia liA Comís
Conforme prevê o artigo são 'de: Ética não pode O Código de �tica do, J.or·

: U�, em seus §§ 19 e '}J, a ser entendida. como uma .nalísta preve, em varíos

Comissão foi eleita por forma de controle' OU artigos,,' procedimentos
· .voto secreto, em assem' censura .sobre o trabalho que' garantem, a lisura'

, ,'bléia especialmente con· dó jornalista. A nossa do processo': direito de

. vocada para este fim, atuação deve estar vol- defesa '�ate mesmo a

sendo' integrada, por tada pera a; dignidade convocaçao de assem'

cinco "membros, cujo do axercícío profissional, bléía geral para recorrer

mandato coincidirá com a discussão da atívída- da aplicação de algu.úla
o da díretoría do Síndí- de e a damocratízação. penalidade imposta pela
cato:"

,

. FOram eleitos' os prestando sempre as Comissão. Contudo. o

jornalistas Mario· Me· informações necessárias artigo' 25 estabelc:ce que ,

daglÜI., Eduardo Meditsch, para o profissional exe· "a notória. intenção
.

de '

,

Sergio Lopes, Elaine cutar corretamente a sua prejudicar o jornalista,
Borges e Jarson Frank; função que,' conforme manifeste em' caso de

, O Código ,de Ética do' prevê o ,Código, é de representalção sem, o ne:
Jornalista,

.

que está em natureza social e de fi- cessárío fundamento, sera
vigor. é resultado de dís- nalida,de- pública." objeto de censure .,�úblicacussões e propostas a-:_ Mario ,Medagla '

a_çres' contra seu aut_o_r_._'_,_......-,,;
�- ..

ES:rADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE".JARAGUA DO SUL

E D I T A L DE L A N c A M E NT O 12/8á
A PREFEITURA-MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, divulga através
do presente Edital Os lançamentos referente a pavímentação à' parale
lepípede da Rua 35 '7""' THOMAZ FRANCISCO DE GOEZ, de acordo
com o Edital de Custos N9 51/88, de OS de fevereiro de '1988 a.Decreto
NI> 1.627/88, de 05 de fevereiro de 1988, sendo que os confrontntes
ficam lançados .de acordo com a relação anexa. A cobrança será :

e·
fetuada, para cada propriedade, 07 (sete) dias após a execução dos
serviços. ,�

.; '",,";iiI$' .

, •
01 - Zilda Aparecida Quaio .. ; ; 63,70 m2 h- Cz$ A4.303',35
02 - José Dalpiai .... , •...•....• "

'
, 29,16 m2 -

-- Cz$ 20.280,78
03 - Milton A. Furtado .. , , :)'5,00 m2

'

Cz$ 24.342,50
04 - Luiz G. MuHer ,., ,_, , . .. 33,83 m2 Cz$' 23.528,76
05 - Realdino Renke· .. : . ; 88,43 m2 Cz$ 61.503,06

_

06 -:-'" Paulo Carvalho '

; ;'.;..... 35 iOO m2 Cz$ 24.342.50'
07 ;_ Leopoldó Höbbel .. ;................ 35,00 m2 Cz$ 24.:)42,50
08- Walter Höbbel, ;. 35,00 m2 Cz$ 24.342,50
09 -'- Odorio Cardoso·. ; . , .. , , ;. , ,�' 26,83 m2 Cz$ 18.660,26
10 - Raimundo Pereira. ., , , .. y•• 60.31 m2 Cz$ 41.945,60,

Jaraguá do Sul, 09 ele malo·de 1988.
;' DURVAL VASEL' Prefelto Munldj,al

'Rotarianos: "unidos para servir, dedlC!ados à paz"

ASSEMBLÉIA. DIßTRITÀL
,

Realizar-se.á no: próximo dia '28 de maio de
1988 a Assembléía Distntal no Balneário ,de
Cemberíú; maís precisamente ...no Pavilhão dá
SANTUR, à margem da BR..10f. Para' li assem
bléia comparecem '0 presidente eleito).o secre
tário, o tesoureiro: e os que .o clube [ülgar- neo
cessáríos . pare "participar do evento, É uma 6-
tima oportunidade para coníraternízação!

"

QUE VOçÊ TEM FEITOl"
Escreve Antonio Martin� - Gov,

,

,D'454 em-
1978/79,
"Na revisão que temos que fazer, todos os
días: na 'conduta de nossa vida, cabe, a per·
'gunta q�le deve ser Ieíta a toda hora: -:- -Oue
vecê tem feito? Você, médico ou odontólogo
engenheiro ou agricultor, comerciante ou . in
dustrial? Você tem feito, o que" para melhorar
a sua conduta pessoal e profissional? Oue vo
cê tem. feito como chefe de família pare mé
lhorar o seu relacionamento com a esposa e
seus -fílhost Que você tem feito; na vida social,
para estreitar mais a sua convivência com os
seus amígost Que 'você tem feito Para melhor.

'assistir aos necessitados de uma ajuda material,
uma assistência espírítual, uma palavra de ca"
rinho e de apoio? Que você tem feito para os

jovensê Que você tem feito, como professor
(sublime missão, missão difícil), para moldar o

caráter, e, a inteligência dos jovens? Que você,
como homem público, tem realizado pela
sua comunídadet Que você, autoridade judiciá
ria ou' polícíal tem feito parà a defesa de 'Sua
família e da, sociedade? Que você, companheí
ro rotariano, tem feito para o 'seu clube, que
é um complemento e uma extensão dé tudo
'isso que já foi mencionado, pera que o -traba- -

lho de todos em conjunto 'l--> povo, jovens,
.autorídades, profissionais, esosas, filhos, possa
alcançar realmente os eíetívos, 'propósítos de

, Rotary? Você, companheiro, j,á pensou nisso?
Você, companheíro: já fez uma_ revisão na sua
vida e no seu trabalho?
Fal�a, todos os' dias e a toda- hora, essa revisão

. e yerá que, com boa v:ontade e' espírito rotário,
você ainda pode [aZeri um pouco mais para a

glória, felicidade de sua Í'amilia e da socie'
dade ... ,j

,

,

'(Da Comissão de Relações Públicas ,. 'do
Distrito 564, Ano 1987/88)

,

, �
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. tieJU aäCt) tI'J�6['l
'Fundação: ,·1G de Maio de 1919

,

- CGC -84.436.591/000H�4
Diretor: Eugênio, Victor 'Schmöckel

lorn. 'Ptof. ORT-SC n.? 729 e" Dir. EmpTesa'
Jornalfstíca n.? 20. Membro, Efetivo do Inst .

Hístõríco e Geográfico de SC. Redator: ·Flâ.vto
JoSé Brugnavo ,'- ORT/SC n.? 214., Repórter: '

Yvonne A. S. Gonçalves - DRT/SC n .... 21�,
Redação, Adminístração - e Publicidade: Rua
'Cel . 'Procópio- Gomes de Oliveira' n.? 290, -

Caíxa Postal 19 - Telefone (0473) 720091 -

89.250 - Jaraguá do Sul San.ta Catarina." I

Impresso nas .otícínas /da Organização e6ntábll
"

,

.'
- "A Cömercíal" S/C ,Ltda.

Assinatura para .Iaraguá do Sul,. Cz$ 1.100,00
Assinatura Semestral Cz,$ 100;00
Assinatura Outras Cidades Cz$ 1.500,00 I

Número Avulso ,........... Cz$ 30,00'
Número "Atrasado Cz$ 40,00
Representantes credenciados: .Pereíra de Souza
& Cia Ltda, Têbula Veículos de Comunicação
S/C Ltda e. Propal Propaganda Representações
Ltda.

Este, Jornal é associado' à ADJORI/SC e

ABRAJORI
'

Relojoa�ia /

A5 mais lin.. .ugestõe. para presentes,
.

jóias, rel6gios, viol6ea, trof6ua, .

medalha. e artigos de' prataria estio na

RELOJ9ARlA AVENmDA

N. Marechal e n. Getúlio Var...

,,' �W/F'
' '.

�

, e�IAÇÄO CA,NARINHO LTOA,

Programe bem as suas viagens de férias e "

recreaçãó� A "Canarinho" coloca à sua dis

,pósição os modernos e confortáveis ônibu-s da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 Fone 72-1422

'Tubos Santa Helena Ltd!Í.'
'�TuboS de PCV (eletrod'utos), Tubos de.Concreto,

Tubos de Poliettleno (mangueira �preta).
,

FábrlcÁ': Rua Jolnville, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. Pro<:óplo� Gomes, 99

Ff'Qe 7�.0066 _ Jaraguá do Sul _ se
----

Lanznaster
E HORA DE BRILHAR

Jóias, rélógios, alianç�s E'

presentes finos é cam ,a r:ova
. LANZNAS'TER

Marechal Deodoro, 391 _ JàBguá do Sul.
,

.

". _" .'
�

:Foto .Lo's s
,,' fotogI:allas, _ equlpãmêntos de eine
, ,

" foto.,- som, e Video.
I
'i

',M.techà! D�doro 302 Fone ,72·Ö18t

"A,História de nossa gent�i'nAo pode. near só ná sätidadéu;
O rd�adQ só 'éimpoTta1)t�· se o ,se\) tempo foi bem empregado.
r

__ '"

---

, , ,

'

. J

Barão d� ltapocb
5 horas tinha initiö "sucule�tá chUii-
rescada em

1 barraca i\rma;da-' ao. Jaq:o
da (cancha de bolão.

HÁ.40cANOS
,_ Em 194B; acontecia, algo parecido
como, em 1988, quando o Presidente
do

_ TTibu,nal ,de Justiça,
"

Desembarga-
.dor Geraldo Gama Selles, pedia ao { ••• '" HA' 20 ANOS
Supremo Tribunal Federai, ínterven- O Az de Ouro. cQmemor�v.a Q seu •

ç;ão na Assembléia ;Legislativa,. em 20.9 éno de vida e a diretõ'tia que'
virtude do seu Presidente Juarez e,ntregav.a (> .seu cargo, no,c�i� '� .de .

Furtado não convocar a Assembléia maío; era a seguinte: Presillent'fi ';�-
par� ,apreciar o ato do Governador gon \Jo'ão da Silva, Secretârío

"

Lüíz
-Pedro Ivo" decretando intervenção no Ferripra, .!!la" Silv.a., 'I'e�o:ureirQ Henri
Município de Araqúati, -em virtude' que Reis Bergan e Oradot Eugênio

'. de .trregularldades .apuradas pelo Viet-or, SchmQelcei. 0.8 ;�nt�Q PPm_po·/

Tribunal de Contas do Estado. 'Em nentes do elube..além da diretoria
:Jantguá do Sul,' em razão· de Tß1.fla. :acima",. era·ln. os. segll,intes: HeiIUiçh
neseentes resquícios da campanha pc. G'efferf Jr ._.!� Gerherd Marqu�rdt, '1)or:.",
lítícá, o' 'PSD conquísteva 6 vagas val fMarcatto e Wálter Carlos Hertel.
centra 5 da VON e PRP e a maioria fun�ad(l)res� Wilhe1m Laq�er, José
deixava de comparecer sístematíce- Narloch, Alex Haake, Sugênio José
mente às r-euniões,

,

mesmo a Mesa, da 'Silva,. Loreno Marcatto, Heínz
.tornando acéfala' a Câmàra, sob os Kohlbach, Wolfgang Weege, Alfredo',
protestos, da minoria. Como não Schulze, e "Nelson Drlessen � o acon

eomparecíam às' sessões, nem <) sé tecimento era festejado com [an
cretârío devolvia a livro de atas que tas. -

.. se encontrava em. seu poder, os ve- ,_' Na aaesma ocasião fOi,,elei,ta '",a

readores da mínoría, Oteviano Tíssi, nova diretoria do At -de 0úro, ; péY.a, .

WiHy Germano Gessner. Frederico o. qqo de 1968� Pres.' Henrique Reis
Curt Alberto Vésel, Albrecht .Gumz Be,gan, Secr. Heinrich! Gef.f.el't

_

,ú...;�
,� Luiz Souza enviavam telegramas' ao 'res': Eugênio José da Silva e Orador
Tribunal Regional Eh�itoral e ao Pré� Wólfg'ang W�ege·. � Bons, tempos,
sidente da Assembléia Legtslatíva do hein! f

Estado, denunciando o não cumpri- ,,_ �Eram eleitas embaixatrizes do
mente do §' 1,0,' do art .

-

48, da Lei turismo as srtas- Dirce Fruet. filha
Orgânica dos Municípios e, para não de' .Ary (Tekla) Fruet e ;�aria EU
serem acusados de traição ao manda- sabth Póvoas, fHha de,Manoel. Pó-

�,

to, pediam urgentes : provídêneías , O vo��' Filho.' As duas representantes
que sê sabe, a Câmara voltou a reu- Jun;tÇlram�se a outras r�presenté;lntes
nir.se regularmente e. em 26 de maio dos' Estados da, Federàção, reuniri;l.Ql.
�de 1948,- a Câmara Municipal apro-..';se em Poços de Caldas, MG, ond��
vava o seu Regimento 'Interno, ass i- brilharé!.m intensamente. graças à sua'
nado por todos os vel\eadores:, Wal- cultura, fino trato e ,encanta,�en�
fer Breithaupt. Àrq\J,imedés Dantas; to.
,Cailos Rutzen,' Max Thieme Junior. HÁ 15 ANOS'
Luiz Maes, �Willy GermàIio Gessner, 1\.::-- Em 1�73, uni, Acórdão .mandaVéi·
Luiz de Souza, Otaviano Tissi, Fre- reintegrar o sr, Osmar I>úaf't.e'. ; no
-deriCo CurL Alberto yasel, Albrecht cargo de ,E'scrivão da DeJ.egací& de
GUInZ e Augusto Sarti. POljcia de Jaraguá do Sul,' onde de-

. . . "lA, 30 A�OS seJ�flenhou - suas atividàdes por' Ion- l

- Em 1958, o -Rotary Club 'de JéÍ- gos anos. Por detenninéÍJ�ão do Su
raguá do Sul era enaltecido pelo Vi- perintendente da Polícia GtviV passa
ce.Presidente da Câmara, Vereador va' a ocupar o seu cargo na Delega
Fidélis Wolf, �elo fato de sinalizar cla'.d� 'Polícia da-"'Coma'rca' ae'-,Je-ift-'
a éidade, colocando setas indt�ativas- yiUe. E-,-ol,mais "antlgo" mandava
de

_

como gUiar-se o forasteiro na en. um abraço à Dona-Ilse, ii B�tdz �.
trada e saída de Jaraguá do Sul, em DagI_Ilar. ,

'direção de JoinvHle ou Blumenau. - ,Era instalado, em' Schroeder, ()
-
-" O Az dê 'Ou'ró B. C. prestava pr\roeito posto telefônico no munic,i
significativa homen{lgem póstuma ao 'pjo..,' ',0 vizinho municípió deixava
exJcompanheiro Winfried, Hasse, d_e estar isolado dos demais municio
.quando o grupo se löcomoviã ao ce- piq$ no que se referÍa à' coplUnicação
mitéria local a depositar uma coroa telj;!fôn�ca. Não se sabia" dize�, tio
de flores nö seu túmulo. Na Qcasião _élQ,giáve! ,que era, seja .,atrazo eI!)'

I falava 'tf orador do clube, Raimundo pl�no seculo XX, ou ;"nilagre tardio,
Emmendoerfer, qt'le ',entre outras coi- da clumi:n�a flolitica (ie co�unicação,
sas diziá da coincidência .de lda'tas, -só ::a,.gora.: c' 'f,' , _'

"

,pois, o dia U '..de' matö marcava o�, A ·regúlamentação do trânsito em
seu passamento, há-sete,imes'. Iarag,uâ vhr.eru:iay_éi.!!m" problema
,- No dia 25 d(:�,maio; 'pelas 8 ho'- qqe n�o er:�Aácil. O del'e�ado ,""dr.
ras. era reçepciofiado o Rei do Tiro Atlamiro Sagaz achava' que sÓ seria

,

do � c.:. A. Baependi de 1957.- o esti· pos§ível �com o reforço' -do l)estaea.
madó cavalheiro Heinrich GefferL menta de' Polícia. De resto: o aprOo
Após a recepç3,o, 'irÍlciava.lß"se -

as ve�!'àluentb,.da Cél. Proc. Gomes. a

competições para o título de 1958, e firn: de
"'.' .

:'a "a�ulha:da" Mare.

.qt:re;,itlpontava Rei do 'I"i�o/58, Willy ��al De�j """�
1973 a ,Mareehal

Sonnenhohl, ",I/' Cavalheuo Rudolfo' Ja estava; _.
,l'atta e "pouco ,se fez

HUfeIl:ues!!ler e 2.9 CavalheIro Dietrich' para' a 'trafegabilid'atle de, .hoje; PQr.
'·'fifllf@nuessJer. No dia anterior, às quê?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDaUgôra�o
�

pré.il di lere a �a lI. 11,1.1 Tribass•.•
-

Escritório 'Contábil '. Barni
,

. • o Secretário dà. EduC�·
Oferecemos serviço de cont�.blbdad� �:pl '<,' cão. Sylvi().)sileci�ovsk.i_ "geral e assessoríe especial. às "DU.ÇIO',__ �. B�qº,e: ""� eo- Prefeíto"Dnrval"!Va-

nas empresas.
�

'sei, presidiram na manhã
. Rua Venândo ela Sllvll Portol 331 - Ao lado da

de sábado as. solenidadesCc;;iité.,dal F1�'" de inaugúrações da sede
provisória ,da 19a. U
CRE e da Escola'Básica
Alvíno Tribess, a eujes
atos compareceram se

-cretários anuníeípais.. se

cretários de educação da

:�;e�:����ãoded���!��:�e: ,ArrO'l, podQ e�paldir..'se �a. reg:iio '

escolares; presidentes, de.
_

APPs, alunos, comuníde- _ Este ano, face ao es"
de em geral' e·' convida- tímulo no preç_o do ar-

, dos. roz, acentua-se a procu-
. Coube a, diretoria da. ra. de informações por
UCRE, Rosemeíre . Puccí- parte de agricultores,
.ní Vasal, agradecer o quando' a fínanciamen-
apoio da, Prefeitura e da

. tos pàra melhorias, am''

Secretaria, 'sem .as quais, pliação e' renivelamento
não seria possível a con- 'de arrozeiras. O chefe

. clusão das obras. o Se- da equipe tio Programa
cretárío de Esta-do enal- Nacional de Aproveita

- teceu' o trabalho educatí- mente .Racíonal de Vár-
V0 promovido' pela Ucre 'zeas Irrigáveis-Provár-'
sobre o valor da 'educa- zeas para a região. de Ja
lção na formação do Jo-' raguá do Sul, Vicente.vem e � necessidade da Bueno, informou que o!=::±=::::;=======:::::::;;::::::::============::'!'_�-="___::"""';;;;"'_:":"":"':�:';:';���4 objetivo central, do Pro-

.

'

. ,Clínicd, Vele'rinária' �!;���� d; 'P�Od��r�nSã�
SCHWElTZER'

.

'<.,' "pr�dutividade, benefící-
.

: .' '.......
,

."

' .'

,anp,o várzeas ern regiões
: agfopecuárias tradicio

n-ai,s .

,D R. :"w. A �.'J) E M k;� 'S' CJI W, E I T'Z � R

. Clínica' dé pequenoa e grandea�él�S,
.cirorgiasr; V�Ci_�aÇgeS."

.raío x, ínternementos, boutíque,
Rua",Jolnvllle, n9 1.178 , (em frente aoSupermercado. Breíthaupt]

.

.I'one 1�;i2548 _ Jaraguá do, Sul .; Santa Catarina' �.

'!" --.'.:::"._ .. :_;.,_:-._ ... _ ....

Dr. ,Allevir - I.' fog'aça- ,Júnior
. .

,

-�: -". -
�.

la�·:, 8s:valina
. Vargas" Radrigues

:... � "0;' - <."
.

• .

r.. ",!:"',, '':'-: A"� V o G A DOS<
..�. ','

.. .'.' • '�'. i.
_ .�......... �.'.' ._

\

. ,;,_. (

"�;,Dolliialo.·da Nova 102 ... Fone 72·04�}8
.�, :::.'- ,:

.

.JtN.1U. do Sul-Se :'
::'

. '.
�

Waller [uiz Ribeiro'
. ·,ADVOGA,.DP

, Rua João 'Ma'rcatto no_'13,' sala 305, '

, 'FQne 12-�875 _ Edi-ficio Domingos Ch:odini
J�r:aauá dO Sul-S,C'.

. '

-_'
..

'.'

)A,évisti4'Rod�!!t @H!ó.',·.
"'Oúal ó:Gairá 'brilsHéirö qüe !
você compraria lloJe�t '

-

,

:_ if)�pendenl�!do:prMQ?", "

Integração de esforços
entre comunídade-ej es
cola,

.'

ao mesmo tempo
em que destacou a cola
boração financeira e

técníca prestada à educa,

ção .munícípal pela inu

nícípalídede, possíbllí-
. tando, assim, a conclu
são das obras inaugu
radas. '

« -

Leitwort: "W.r schreiben eín wenig in Deutsch, da·
mit die ererbte Muttersprache nicht in vergesse.
nheít geraetl"

o prefeito' Durval 'la·
sel registrou dentre ou

tras .referêncías, a ne

cessidade da construção
da �ede' deünítlva 'da
Ucre. "de forma a dar pIe.,
na condrcões de traba
lho aos seus funcíonáríos
e à' devido, atendímerito
á '

educação' da mícrorre
gião.

Nesta
.

região,' á:' áflIa·
.ção do Programa.'

.c,

da"da
as caracteristicàs"'fuini·'
fundiárias das proprie
dades, völta-se para

,

Ci
cultura '

do arroa-trrtga
do, principalmente' nos
municípios. de Guarami
rim, Benedito Novo i

e

Rio dos Cedros, cujo p0:.c
tencial . para a rizicultura
é considerável. Acredita
Bueno que o preço do
arroz forçará o' investi
mento do produtor lia
cultura, melhorando, amo

,

pliando e renívelandn as

arrozeiras, a, contar pelo
interesse em � fínancía
mentos que já ocorrem,
através do . Provärze
as.

,

� Confecçoes 'Sueli '.Lida'
-

,
, Vestindo bem. Senhoras e-'Cri�ças

i: vá conferir a .als·varlada c()leçio aproveltaJ;ldo �

"
as vantagens do preço ,e cr�cU�rlo Suell

.
.

,

fábrica. e Loja 1 Av. Mal.. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
. p. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC. .

'

,Loja 2:-' �ua Reinoldo Rau, n° 530 _ F .. 72-2911 .....
.

"araguá -tio Sul _ SC.

Eck,e' »

- Die Redaktíon
.

-
,

-

Das letzte, Gedicht des Dichters Rudol'f Hirschfeld -

Sàp Paulo: ÀUSFLUG' NACH MONTE SIÃO
der Seriiorengruppen der evangelischen Kirche

Gestern noch die schlechten Grossstadtdüfts -I '

, H�ute wieder reine saubre Lüfte, /

Kann es JiÍr uns Städter schönres
_ geben,

Als in sauberer ,Natur zu leben? ,

-'"'- - - - --:: _-

Seht das satte Grün der. weiten Wiesen,
.

Se�t, wie laugetränkt die Blúmen spiessen•.
'

:Pa'nkt sem Schöpfer, dass es noch gibt
. Und _ erseht, daran, dass .Gott uns liebt.

:".f.

E o Monza,chegou na frente. ,

FicotJ comprovado, é o carro
"

'

pref'erido dós brasi leims,
•

. Se você também prefere õ

Monza, venhä buscar o seu

na Emrirendörfer Veículos, ','

o revendedor prefet,ido
.

Cllevrolet.

,::-M.âq.ti�tiá1,\pÓYeis-'de a;ço,�scrlvaninhas" ventÚadores, móveis estofados,
, .-

fitás,' relógibs- de ponto e ac.essórios em geral.
_

.

;.,' �ua Venâncio; da Silva Porto n9 35� ..:.. Fone. 72.1492-
___..__----

'", -

Fréude .dürfen _wir alO Wetter habén,
Galt -vétschellkt ;uns reich_lich seine Gaben.
Blau der Himmel bi,S zum Horizont"
Ja: der Ausflugsta'g hat sich gelohnt.

N!lD wir soviel scbönes hier gefunden, :',
Bl�ibt uns, Dank zú sagen für die Stunden
Die wir durften heut spazieren gehn

'

Mit der Hoffnung, auf ein Wle«\ersehn.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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H

,;,; Á Cé:i9RPBJ.i��iiJJllíi�;U):K' 1'1 o
'.

•

.• ;,v:�'l L
o o ilereado ImOBllIÁRIO.t ," Ada,,�;:r:��O�l!d���id;;;"I�' klO'

' .lll_t,�,I, J: · r
• � • <

'

dö. a Música Instrumental de �toi(da!\e .sopro. cX::la' vac'l"n'aça"ur--
- .. ".,

.

.:" mos no Grupo de Ãrte e Aplicàç�Q: ßó_R�, as Oro '.
'"

questras Básicas' adotando um ...s.ístem..

ª- q.'u.e. conven- . ,.

cíonamos chemar de Coor�enaÇlão Integradas coar'
·

..··a ..o·'11·','.Oj,.I·lal" .\ _ ..
denação PC;)];"ser Uma prátic� de conjunto com .regên- "

.

.

cia (não é$nfundl.t
-

com aJla. em grupo), ,processo . ) Desenvolve-se neste' 21 .

plenamente ·.Gg-�prova?� ccA,no a maís. m!i>�'etIlCl téc- ·�q.e �io� em t9d9� 0)5á!s,
mca. de ensino': d'e" musica. f. a l1a. Campanha Nado,
,.

A integração Educação Musíeal/Bstudo . Ins- nal . .Q�. VaçinaçãQ cqnfra�"
'trumental é o objetivo central do: Método de Coor- '.

a Poliomielite, constante
denação Integrada (E,ducaç;ão Pelo Teclado) que se .:. çlö ,'p'l'Qgrãma dQJv1inis�.·
"resume' no a..prêndizado ínstrumental na forma das. -�riQ:' da Saúde .que gbje· .

orquestras"básicas. "

- Uva .erradícar a' d�eiiçä ;
,

.

A lo'riginalidade do método .censíste .em Iertili- áté 199Ó.,.A�t�(:ip�tlà� �e,
zar a. área da música com um. típo de ensino que junlro em virtude, ,_"- ,do'
elemína à' dicötómia: Educação. Musical e 'Ensino)ns· surto de' 'pöliomiellte' . ""ô: "',,;':. :
trumentat. , ',.'

_: ·;'q)rrido' ,na regiã.<> ': .�orte> ,

.

/ Várias tentativas nesse, sentido têm sido feio do: País, à campãnha ��!&': i
tas. No entanto, prevalece ainda, nos meios univer- sendo coordenada- à .ní
sitáríos, a visão de qúe Educação.Musical atua, maís, vel. regional pela enfe.!,"':..)
no que se poderia chamar aperfeiçoamento índíví- ro.eifé:.siil9-itar_ista Ivoilê:' .

dual atendendo principalmente à cultura musical no GQnçalvef!': -da . Lu� e.t à_,;,.
sentido do cultivo do gosto' artístico. Por outro la· "'nív�f' muniéipal, 'pélo

....

6���'
do, Ensino Instrumental visa a, formação- do artista; dontólogo Alfredo Guen-
e, portanto, tem um objetívo ni'tida�efite .prófíssío- ther, .

"

.

nalízante.
,...J' Na região. de baSe- de

O novo método procura exatamente acabar Jaraguã. do. Sul a' previ' '}
com essa dicotomia objetivando' a formação do 'rní- são é vacinar '13 .,024 crí- .,

síco, seja 'ele diletante ou. profíssional . Embora ;s�ja;;' anças; sendo<'-2. 833 me•

uma tradição nos EEUU desde �
o -início' do século, nores de 1 ano e 10.,191

a_educa,ção musical em conjunto, inclusive para ins- de .1".,� 5 anos de .ídade.
trumentos de teclado, esta prática é pouco desen- Em �Jcrrag((;í;- -(I número
völvída entre nós. ,Exatamente por isso há uma

. e·' proJetado para cobertura
norme lacuna no Brasil no ensino e na pesquisa em

, vacfn�r é
.

8 j:38(;'; Corupá
grupo e como consequência não 'foram publicados 984 crianças," Guaramí-'
livros nacionais sobre o assunto. rim 1.. 53!, �asl)ar�ndu'

O ensino Instrumental em .conjunto tira o es- ba 1. :;22 e. -Schroedsr I

-tudante da clausura. usando ó instrumento como meio 604 crianças ."� .Urn total
ativo no processo de ensino e no despertar dá cria'. de 16 postos fix;os fun'

-

tividade. Prétende uma verdadeira espiral da a· danarão no mumclplO.
prendizagem, partindo da mUSicàlizaC;;ãQ., chegando � sede, onde a p:r:.e:y��o" .. �
alfabetização musical e ampliando·se no de�envolv;- de I. 815 menores <!e 1

menta da musiCalidade total do aillno, sendo aplica· ano e 6.568 crianças de

vel a crianças e adultos. (Ubirajara Motta) 1 a ß anos.

MUSICAU,ZAÇÁO 'INFANJ'IL
. A título de inf?r�aç�o

,

'.;
"

. f:(ID 1981, no Brasll, regla.
Acham-se abertas n� Academla de, ..�usb. trara.m:;.se 721 casos' de-

ca ·CarneirÍl_íb.Q�."f� .�.
matrículas �a�.a _a� pri'l;tlcas pÓliq, dos quais 283 con-

de �<\t�vid�?es Rltmlcas e de lmclaçao
\
a.' EclU- firmados; na região Sul,

ca'çao Muslcal, ,para CRIANÇA.S de 4/6 anos

,.
52 easos e 12 confirma'

.de idade, ç6rn� o emprego· de "Back feed" dCl. dos e, 'em Santa Catari.
cancioneiro t:}as correntes colonizadoras; ale' na, nenhum caso. Os úl.
mães, Italianos, Polonesas...

_

. .

timos 3 casos acontece'
. Maiores infor!naç6es são fqrneqI�as pes'.. ram ·em 1985. A vacina.
soalmente ria Secretaria da Acadenua,.a.Rua ção vai das 8 à.s 11 !ro.
Antonio Carlos Ferreira 22 I .1-.9 - Jaragua. do 1 &.S.

Sul. - se

IITERIMOVftS'
Intermediária' : d'e·
Imóvei's [Ida�

R. JGão Plccoli, 104 - .fone 12-2117 - Jaraguá do Sul

- IMÓVEIS A VENDA -

r·:t casa em alvenaria, 160m2, rua Equador
. 1 sala co.nercíal, 43m2, !Ed. Menegotti, 19 andar.
,1 casa em alvenaria, ,130m2, rua- Padre Aluísio.
.1 casa em alvenaria, 100m2, rua 242, px. Weg II.
.1 terreno, 10 mil m2, BR-280, px, Weg Química.
,.1 terreno, 450m2, esquina rua Lourenço Kanzler.
�

, O·
.

� Chalé
I�I IMOBWARlA E .

� REPRESENTAÇOES LTDA.
.

Rua Remoído Rau 61 _ Fones 12-1390'e 12;:.2321
... CRECI 643-J.

- ',IMOVEIS A VENDA -

\.

Apartamentos: Edif. Rio Branco (rua Rio

Branco) ,cl 143 m2, cl garagem, novo. EdU.

Jaraguá. (EpUáclo Pessoa) cl área 130· m2,
com garagem.

-

• Cél$aS: . Rua Verdi Lenzi 105, cl área 200

m2, terreno de 465 in2, em condições. Rua

Exped. Antonio C. Ferreira 575, iCom· 110

m2. terreno de 380 m2, ambas de alvenaria.

Rua, Leopoldo Jansén (de madeira), com 100

m2, terreno de 843,15 m2, em ótimo esbldo.

Terrenos: Próx'imo ao Fórum com 400 m2.
. R!Ja Fritz Bartel com 330 m2 e na Rua Join·

vilIe com
-

13.000 m2.

..
! ELETROLAR

ComerCiai 'de r-eças Lida.
ASsistfncia técnica em máquinas de costura

Industriais e domésUcas, peças, acessórios e agu·.
lhas e�. geral. '_

.

Ofer�ce .

também assistência técnica· autorizada·
ein apai(oolhos Arno, WaUta, Britânia, Black

.

&
. Decker, Faet, GE,. Eletrolux, Fam.c, 'Pandora; FÓf

: DOS Lyer)...aU�I)l do mais completo estoque de pe'
:, ça.i e aceSsórios.

Av. MaL .Deodoro. 1.309 _ Fone 72-220r

Jaráguá do Sul·Se

;'. �

PÓLIO 'PLUS
ORQUESTRAS bÁSICAS Todas as' vacinas' em. ,

pregadas .no Brasil para
o combate à poliomielite
.Jsao doadas pelo Rotarv
InternaÚonal,' dentro da
sua Campanha Póliu
Plus, que objetiva erra·

dicar a doença no mundo
até, ó ano 2005. A Ca:tr
r::ill1ba vem atingindo
plenamente seUs ob.ieti�

,
,

Acham-se abertas. na' Academia de Músi-'
ca Cárnetrinho, as insCIiiçôes. para ingresso nas

ORQUESTRAS BÁSICAS DE VIOLINO, FLAU'
TA DOCE E VIOLÃO, destinadas a adolescen.
tes e crianças com ou sem conhecimento mu'

sical. Método de Coordenação· Integrada e vaE

to' repertório Erudito, Folclórico e de 'Música
Armorial.

, fnÍõrmações pessoal�Emt� na Secretaria'
,/

da Academia sito à Rua Anfünto Carlos Ferrei'
ra 22 I 1.9, -- Jaraguá dQ Sul .,......,. SC

�-;r--:---;-"-

vos.

.
.

Jaraguá -do Sul dá 'marcantes demon8traç6e. dequ'lf9
. ·'queé-capaz de realizar" A APAEculda do, -

.

- excepcionaiS; a AçAo S�C:IAL oferece �.reche.; q
CORPO DE BOMBEIROSVOLUNTÁRIOS dé· p,rotec;lo;
as IGREJAS cultuam a fé; a�CAR pro'move li «:ultura,t

,() LAR,DAS FLORE!",'.CU.pa.s� �o,m,.•��"OIj',I'.

M'antenha es�s CQr'qulatasl. J,� .. .-.J;'
• -..';,.{

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

��.. �f. � c : ... l_ � '�.,f� ,}'. I •._.......-�'!"'!"'-------------_.....�----....-��-

c: 'Irli'��"latca �ö;" Dia - dar' IlIdíSlril{ '. O/i;::-.,-�-
s-

... )�. \.. '

Of;� �j�0�; :b.la�i,icat6rios -da VIl Olímpíada <

Sesiana i'niciârâm.se., no dia 5 dé maio. >;0 'SetóD de

Esportes d,� �Ce�tro de Atividades do Sesí de: Jar.a.!l i

guá do �r/r, :Ní,t�IP�nte com o: ProgrämaJ'de: Desen-. "
volvimento,lilfaRtH"PDI, promove, n:este 2hlii.!e, ,maio.
a partiF" càras, 14h, uma' Tarde cle Lazer lila<,' (iaM};),
ondér'se desenvelverão 'Várias btfncadeÍras, de .ounao

recreettvo .

. J �:O Cempeöneto de .Putebol de <Dampoi em ho

menagem ao" -Día da 'Indústriä, inida..s'e· 'domingo,
,

dia'- '2-2\ na SER ,Miél'l.egottir,- com um, tGll'Íl'eIO - em qUe
se �djsputará um: troféu" transitório oíertado-pela Ce.
reâlls-ta- 'Urbane- -8--' que 4léàfá de posse deíínítíva da

empreSä: CifUe itonquf.stá.lo,.três" aht>s consecutivos :ou J 1_, !.'�' 1�,jJ�el·)"I';'�m.-
.

'ax
:ii"";, ,c">

Ma'-.g'"·a·,'·z'.. In','.. ',lealtÊrnados. ')Fnieian'do .,às ·Sh, d fi/I"örneib t.enF�, esta, l' '1 i.. -

." . '<' ,

;pröhramaTnã0'; I.; Sea:ra x .Kohlbach, ;Bfet�ke !�")Merie� .:: "f,'!l 1._ ['1 ,"':'(-�-----"""----------=::;_---';----�'__
Õ, y ." 1"1" ,j

got,t.r,'>. Malwee·' 'x Lulímar, -Wíest x M,arcatto, Trapp .ll,/lf1<')ÚU'J':fTU O
,�fl f { fLl(.ft:

Je 'Weg ['Motores, -Ind. :Reunidas och.Lombardi;) Frí...<? -n _, I, j ,,' D· PARA NOIVAS

gu"mz x: E>al'mai';' CSM ::Máquina:s jé; Marísol, -Jtaraguá " ,.fl" .-}' I j �'(, .

Fél];'til'iC etir. �'t9Irbáßo, Wé� Máquinas' xr;We.g.-AciOL ,::, ,J f .:) �)("l MODA '�,ASaULINÂ�':" FEM�I�A 'E INFANTIL
. nàjii�ntos e 'Bor-paeha:tiã: WaU xi' vencéder. da,· !jogo

- Seará x' Kohíbachi : 'I li , ):z:) í

I', ...
t

r.
; '.::4.1 1 -;

,.

-:.: Av . 'Marechal Deodoro 260 '; "Fone 12-0968'

/
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YÓlibo,1 Jde Jaraúuá p'repara-st para g. certale':estadu·al
,

.
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.
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'"

....'.;.,-:ÄRÄ_.":_-O_U_A.,_DO_·_.S...L't_-_S_EM_ÄNJ_·'·_·Ã_·"'_DE_-_11_·A_·�_2'_-D_m_:M]_Jf._�_"_D_f;_'I988_·._"._-_�.;..-
-

__

'

_._:_.....
-

_._POV......:_,u_......._

�

·� ._'f._�GIRJ·.;.;·;,;,;Ä....,,·'.-11

taio�;DlVllÍa e :Vamía:âa ,"1Infn1lln a Iot,bal a.allar- de Ja, .
. , r.--

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

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

,

A IJga .Jaragusense de 'J Divisão.' de Amadoses; abre amanhQ.-, <.Hã 22, o 6° Estrella 1 x 1 Botaíogo, .tádio Max Wílhelm. êoit1
Futebol- ,inic�ol1 äoaríngo . ,1988,. enquanto a Dívísão » Ca,mpeonato_. Municipal Alvorada 1.x O América, o 'desenvolviinento' de
o Campeonato da ta, ,Municipal , de Esportes de Futebol Varseano, no Cruz de Malta 2 x O Avaí seis partídas _ válidas p�

9 U···...·,
-.

t" 'XV 'JES'C 'Es:tädi!p ,Max. Wtlhelm,.. e GaribaldLl x�, :rdalvlce las Chaves Verde ,e A.

1 I., cre -preseo e. lOS· . '. .p�Óprio ,.do ç;.A. Baepen- Pel� segunda. :Iodada ja. z.ul:. �:p30 • Vila LeE-zi x
.:

--. - '. .dl. A rodada Inaugural da garao ,neste día .22 de. Nacíonel, 9h3Q. São Pau-

Encontra.se em 'Críciúma desde ontem- SE!xta. .Prímerrona, Das catego- maio, Betafege x Alvo, lo x Santo Antonio, 10h30
.

feira, para participar' dos XV Jogos Escolares Cata- rias títulares e;_Juvenil, rada na Barra .do Rio' Santa-
, ...

Luzi� x

rínenses. até o dia 27 de maio, a delegação' da 19á. foi marcada por grande Cerro, América.::X: Cruz Arsepum, 14h • Contínen.:

veRE, composte de '-'67 -pessqas, eIÍ�re_ alunos-atle- quantidades de cartões, de Malta _no Çlaribaldi,-, tal r· Olaria, 15h • Fígueí,

tas e dírígentes; de toda a região escolar. A dele- ,notadamente' na .partída Avaí je Garíbald; em Gua. rense x Brasil é 16h· Ban.

g�ção. está hospedada na Escola 'Básica Maria José, onde o· Cruz. de Malta ramirim e'Malviç.e' x Es. gu x Estrada 'Nova. Os

t-:liVse ..

Peixoto, no bairro' Próspera,
.

pata a' disputa
.

goleou o Avaí de Gua- ' trella, no Jarag:uá Esquer, - jogos da segunda. roda.

do volíbol mascullnö/fémíríino.' handebol, . basquete-' .ramtrím por 8 a 2, acon- do. , ,
da são: . Cohab "B" x Por•.

b�L e atletismo masculino.
,., tecendo, .ali, um verdadeí, VARZEANQ �..f\.NHA . tugtiesa, "Independência x

, ' ·ro' "festival" de cartões. - O Campeonato Muni. � Rio ,Molha•.Nacional. x
s Na .fase de- classífícação, que inicia-se neste .

1 V
'

M
.,..

. Os r-esultados oficiais'· cipa arzeeno, da D. E, São Paulo, Santo' Antonio
sijbado,' Jaraguá do Sul (19a. VCRE)' terá como ado ·da primeira

.

rodadaa na Com 17 equipes"lcomeça x Santa Luzia e Arsepum
vsrsanas: basquete 1\1;0 - Itajaí, Concórdia e São categoria principal Co.. amanhã, dia 22, no,,� I x Vila Lenzí.
Miguel do Oeste: handebol M -:7" Fl9fianóPlolis" Ca'

rfoagm.o:, AEslvt.�e!aladal OX ,..,..3 B1°ta.A•. Ca'I'p'ei-I 'do �"Esladl- v'ai"', ·a: JOI·ovl·llepOlnhas e Xanxerê; volibol F (': Plorianópo is, Brus-
vr.A.

_

q\lei eS. Miguel do Oeste e volíbol M - Joínvílle, .

Chapecó ,e Xanxerê. Chefia a delegação a .professo-
méríca, Cruz, de Malta 8 O Clube de Bolão 81", .da Socíedade Vieirense

d h 1 f
x 2 Avai e .Oeríbaldt 1 x 1, I campeão estadual de lbolãQ adulto masoulíno bol�

f<t.l'.edta.-Santana Alves � de ca a C ave C assi ícam, Malvice. Nos Juniores 16� cm, recentemente realizado em Jaraguá do Sul,
�� duas '.equipes '. "

"
.

'
..

. t.

B.
·

.

· orna parte .neste flnal-deesemana, .em Joinville, do

G'UI·ram,a1r"J·m' I·.I·I··.C'I·.I :0 lnteu'r'aç'a"'o '-8'8 fel'e ros's ,val' a "2.9 Torneia da SER
�Tigre �de jBpíãp MascuUno

Cheias' e Limpas",,' onde 'pa fase' de classificação in-

Começou no. día 13, contínuando ino sábado e Brusque
tegra a Chave "�", ao' lado do Alvorada, Tupy e

domi.n�o. últimos!. 9 -6:9. 'Campeón_àt.o:?a Integ�aSão
'

_.

- Pingüins. enqüanto' que na Chave ,"A" estão Glória,

Mumclpal de Guarammm, da COI�llssao MumcIpal A equipe de bicicross floresta, Tigre e' Tiradentes.
.

qe Esp?r�es e Pr�feitura: .com n�ve' e<Ju�pes. '.

Nas de jaragu�.4 do- Sul, pa� Q representante jaraguaense joga 'às 10h15 de

rodadas mauguIals, reah�a<la!? -nos EstadlOs do Se- Jrocinada pela Dalcelis, ' sábado. contra o "Pinguins, às 14h 'contra o. Alvorilda

lato e do Amizade, o.s r�sultados foram:
.

Amizade pafticipa na tarde deste
e às 19h diante da Tupy. A fase final inicia à

5�1 Corticei.ra. Vas,co lx3 ço�erc�al, ßi�ö P�dro .Otc� sá,bad(), ell1 B:rusque, na,
noite e encerra-s� na· ta;l1d.e, de domingo,. com �. pro'

�9ja Klein/B. Branc9, Kraisch/Pohsold� 2x2 Mansol, Sociedade Bandeirantes, clama:ção dp ven�édor'.,
.

C�mercial 1)Ç.0 Energe,. L.o),� ,Klein 1�0 Kraisçl;l,. A- da,' 3a. Etapa dó çampeQ- ; �Lp!�nd�.�,INp:�Qos Jpgos' Abertos; voltando
.lI).lzade 3xO Vasço. e C�rt�ceH�. 2xl Sé).o Peçl�o:, nato .E·staduaL Seguirã()

,

<

Na .tarde Qe�te sabqdo( dIa, 21,. no Estadlo. do a, Brusque dois ônibus após a,nos de patalização." o öolão feminino de Ja•.

Selétoi jogarão às 14h Vasco x Loja Klein/B. Bré;lo- .especiais e. como n0vi- raguá fio Sul ob�Elve o terceiro hígar' no Torneio.

ce> e às 15h45.Amiza�e x Comercial; dom�ngo, às 'dade" QS pilotos�estrearão Prefeit!) Durvai V,asel, bola. 1� 'cDi, 'disputado. nas

9h�MarisollLoja do Atleta eX Corticeira e En:erge x; :0 novo, uniforme cedidó canchas do C. A:'i Baependi. Nas três pa-rtidas que

São'Pedro. pelà Dalcelis.
. realizou, o selecip.hçidp local obteve éstes resultados:

1 .273 xl. 205 AJvorada, 1 .252 'x 1.31t Itajaí e

1.246 Xi 1.233 Tigre. ,

A classific��ão final. pela' ordem, foi Brú,sque,
!tajai, Jaraguá do Sul, Tigre; Alvorada e Pinguins.
S�ra, de �aràguà, Gom�'226,6

-

pinos� bbt�ve a' terceira·
ntelhor mE\iia do Torneio.

de· setembro. Juvenll
Feminina -'- de -08' a 10-

I

de setembro" e ,de 05 'a

08 de 0utubrö; as duas
:fases.

.'

o voHbol i jaraguaense, quadrangular. Em' julhol '

Com o apoio decisivo da de ,,21 a' 26·, na -cidade de
'

�ohlbach S. A., vai par•.. ,Taubaté, dó Vale da Pa

tiçipar, pela·
.

primeira raíba, São Paulo, a Kohl

vez, dós "Campeonatos bach' enfrentará às 'sele
Mirim, infanto juvenil cionad0s

_

de Sãö JOsé
e adulto ,,' em ,dos ,Campos, 'Pindam0� \. .o Cam1peonat6 Eslad'll.
SéÚ1:ta Catarina e, para!' nhangaba e Taubaté.·

.

àl' Adulto 'Feminiilo se

tílnto, as' equipes 'vêm . Com re'tação aos cam- rá \aberto de 11 a 13
.

de

treinando 'e realizando peonatos estadua�s, as agastá, em' JoinvHle; a

q,n;listosös, como os con. datas' já: estão. definidas: segunda fase de 25 a 21,
.

tra á· AAB�,· eIn',Curiti.: Mirim�· primeira fas'é; . de agosto; ·a tereeira fa-'
l!?a, no fina·l.q;e-semanâ de 26 a 31 -de julho' . em se, de 15 a 17 dé se

passado. - No dia 10: de' florianópolis e fase w tembro, em Jaraguá do

Junho, a equipe' feminina nal de 07 a 10 de dezem., Sul é a fase final. de 22

Multa da Kohlbach/ . broi em·' Blumenáu.· In. ·a 24 de setembro. . Nas

P�E, enfrenta em . Jara- '. fanta· Juvenil Feminino. mesmas datas aconte-

�Ilá' do Sul a Seleçãö de', - de 04'- a 06 de agosto éem. o Estadual Masculi- MOimento hi.St�rico .em qlie () presidente do

Prudentópolis .(Paraná), a fase de: classificai;:i::o no, à exceçã� da deci- é. B.- 81 (Soe. -Yleirense),. Jaim� BlanK,· recebeu do

para Onde, nos dias 24, em Jaraguá do Sul e as' são, marcada� para o pe- p,residente da' federação Catarinense de Bocha e

�5,� 26' daquele' mês po. demais fases de 18 a 20 ríö'do de -29 de setembro Bolão. AUeu de Souza Roe.pke, () t'foféu pela �con�
qerá"'participar de um de agosto e de 01 a 03 a 1.9 de oUtubro.

.

quisia de Cßmpeonã�9 EstadyaL'de 'B�!ão .

. �,�--�;-��;---���--�----�·�----��I�=-��=C==�������� ·

I .t A_

_. I
'.

.

: Só Ruem poSsUi '-um. (í!or� :�l ��y, ��,de
comereen�er o real signU!c::ado di pala,:r�, có·,--,_�"

-

�

1!'0 ru�o, requinte. _ prestigw, sedução....
"

.. ,

'For(i Del' Rey é iudo aquilo que você
!

_ sempre desejou. �um automóvel: um conjunto
harmonioso de economia, idurabtltdade e status.

,--{
, r

l

f: :...' :
,.

JaFagy.á de n.ll111, 72.1995 e
. 72�2614 '
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....n-A· l!!I�m'
,

""erift,Z�:·� dbbt.dihhà::'ilJdr>��ir/wer,ne� ���. � ': ;': ,:"" ,: .

.'
��"!Ir .' �I -' ,�� ,

V,·:

te1f/'�j)elã '�oJlt@_Çiú,� :ãeverá' mesmli":si::-eÍ:euvar.�"·:OS . �
.

Existem gÓv�r�os c.®:i "ae�ri(i) � d�sa- mon, Elo RS,- lê refeiir�se a, 'forçasa.jd�t�s ,vêm 'sê�do -f-eitos:'e acreditã"i�,.que .�. atélo::: certo. Este; que' aí eS:tâ o
-

qué.. .é? peralelas .no 6.°. Congresso Brasileire,

inJél0 de j�nb'ó devä"''Ser c ailUnCia'dil" 'fotmalmente. Lemeatavelmente, quando a imprensa de Jornais do Interior e l,O Congres- .

A·�imdtdatura. ·(ias"·óposiçéSes. dê' ·há. Jiiuito é aguar
.

noticia.:,fàtos relacíenados com a .ad- so Latinb�Americano, destacou o ,Ja
dadä é Ó� 'dois bÓines. sãô' osc.que melhor tr.anSltam, Uliáistiaqão, procura '.se' defender 'de- tOi PQ1S não há parlamento com L, cre-jUlito�'aõ' empresariado e e.leUorado: . para fa-zer f,ren� .

nigrfndo: o jornalista «que produz, . dibílidade .se não há imprensa li-
te' âô ·'candldato. do PMDB, Ivo Konell. quando não adotam' sanções eeonô- vre" � Qu.eria com certeza dizer a-' ', '.'

.

.

� 'Enquailto ainda se -costuram detalhes c da micas aos órgãos de ·imp'r�nsa. O q4� . mordeçada, . COJ,ÍlO agora, sob econo-
dobradínlia, 'definem-se tâmbém os candidatos a. ve-, devia ·se Iazer. é inv�sttgai:a origem sanções econömícas. .

réa:êÍör ( onde, íeüzménte; com poucas exceções, bons dá notícía, de mede. sereno' e sério.
nornes.; devem: disputar, em ambos' ós partidos. Pelo Vaza·ra,m dados. reservados? Pois bem, Ein setelllbrQ/87 o diretor des't� se"
niertós··é "0' que se-- percebe 'no interesse-· dos candída- punam-se, se couber, os' culpados.' manáx1Q, '�ncamiriJiQu no protocolo sob
tos;;'a_-qúi-dtdató '-e nas -íníormaçêés- de bastídores.: a., Não.isão todos homens de confíança 20 mil :e P'Quco, uQ :Pc( carta aQ' góbtfti&� Ulna 111i' no -túnel. de que' a :Câínclr-a -seja bem:' a . . responsabilidade do . governador? vernador, devolvendo .

um tel�grama,

represeÍl.taÜva 'a partir' de' 89., , .

'

.' ,.' . -: Em. outros. -tempos as. .atítudes eram .qt\e recebera, de felicitações pela
. "'_'_'Me. 'do �J)B, PDS, ,P� e PT,'o"Pantdo . benr.dííerentea .e. muita. gente foi prä data da imprensa, 'çöm documentos

LiberélI;', 'rec:é�-fomiado �a' cldallê/ sairá,,'colP,:�andt- rua 'porque não. procederam com cor- que' provavam não 'serem sinceras·
dato'S 'à"vereança, cerca de 8 ou 10, e" à-: � nlvel de "' .. reqão. "E porque. não, agora? Foi no .es int(nções com as ações, .. dQclUll�n- ,

Ex(!erotlvoí ;d�Pend�nd(f dos- calldidatos::-a ;prefelto � . dia 13 _ :de maia de 1988, No dia da to reservado, que !3.§, p�rdeu pglQ ga
vice, o PL poderá até se coUgar,' � dobradlnhéLU�;;; líbertacêo; justamente."nesse día, hou" binete' do governador, até �hoje. não
doYSchU$ter é vlJta com bpm olhos. O PL pod�r!L ve, uma regressão aos. -tempos

. dos contestedo," o que revela que existe
traiet 'â J'araguá:(não há nild.a'd'e·: oficIal' ainda),,' O"· grjl.Qõ�s, agora eontra jornalistas e lã mesmo, perto de sQ,a êadeira, ,ou-
deputa'd ;Gullberiné'Afif I)Qmingós , _... , a' imprensa. mais umil vez.' Não· es- tra' c'ontamjnação, para> sur-ripiar in-

. :�, À Câinara dos' Deputados ·apró.voli quarta-·. tamQs ': comprando. b.riga dos outros,'
\

f�rmaç.ões ' corrêtas, ao r ..go.vernante.
feira, o. regulámen,to das. eleiçõesl garantindo .a, ...sua Il!aS: f;!abe�' cOID,{lntáriosj porque é Crê-se', até '''que. a .violência ,�, a."arpi
réaliza'�ãi1 este ano, a níve� múnicipal.·,.A ·Câmara.

.
xis.tem antecedentes par,a se" aCr�dÍ'':' trarie.dade "não. çhegoll ao"- �el!l_ �o:n.he

definiu 'a questão' -de' demissõeS e cont�atações �
de " tar queJonde .há fWIiaç(!.L.há ,f,ogo. � . cimento" ou não' existe, mesmo, se

servidores; propaganda eleitoral 'e filiação partidaria., gov�rnador! ,- .

riedade nas 'intensões.. de suás ações
esta ffxada agora até 10 de julho; enquanto. as Vamos aos

..fato� . O jornalista !\ioa,- de gOVer�Q como. ,lim todo. Um go·· .:
convêhios ,têm prazo de realização entre.entre. tS ge cir Pereira,";. e,m suá coluna de 13 do .

verno aSslm que,!" palmas? . Quando
julho e 1� de agosto. .' '. , I c?�rente :�dJO 'Estàdo, diz: "O secre.�'· muitQ pOderá' esperar bolachÇls!

" '

'.

.

..

'd-
'.'

.

.

' tano Nen dos:,.Santos receDeu instru- . Mais' recuadamente, em ·1913, ,há 15:s"-'u�ara".m' 1·.r··I··I', ' lanç·a·· F·elra- 18 J 25 ..

. çpes "e�pressas d�. ��v�qléldôr .. Pedt� , :anos� portan,to! a<:ont�ceu' um 'episó-
•

. ,"'. '. •
K Iv? CamPos, em· -vanos contatos pes-

.

di.ö cque bem: demonstra a disposição
,

A 2a. Feirá 'Ágroíndustri�l' de' Guaramirim se-' seais é ·telefônicos'durante fodo' o' du petit Çoloiiel
.

Préfet de . tratar

rá lançada oficialmente na: quarta-f.I:l�rà', dia. 25 'de·· díà de' obtem. . i. - Entrar c:o� ação com 'as .pessoas: detentoras' de cargos
maio, às . '19h30min, dur.antE:' 'sdl'enidade programada na' Justiça :pedindo. tOdas. às informa- de respónsabilic.iade. Assi,rii, co.mpa-.. . ..... . . '.

,_·t d ções"'aó' jornal liA Notícia" sobre as receu â uma .. reunião do· ConselhoPÇup o. C
..
'entro ;Einptesaria'l. A,'o,' at@' �COh'eriaó o ,a .. .

. ,

.. . .

d d
.

I
.

r f - QrigenSc das 'denúncias'. 2. Abrir' Curad.or ,da FUN,C' �. Fu.ndação Uni-a coinissão ,oq�·Çl.nizadorª" çoor ena, a pe o p e el '.

cl
..

.
,

, ,

.. .. ..',

"'d"d . á' xposí"
.. sin icância ·no 'DER 'se ficar compro-' ve,rsidade' Nort.e: .Ca,ta:.rinen.'se, queren-���:sos: '�������t�; a:d:iIã�':� .:�f���b;;n,ehavé:·' vàdo O· envolvimeIito . funcional por' do a vaga Qcupada' naquele colegiado,. .. . . .

,

"d t
'

b ro' � vazamênto . 'de dados reservados. 3. pe,lo d'l'retor do" ('!riais an,tigo" e Vice-rá JlIP.-Ç).. exposi�ção de:> prpgrª,riia ö eveno,
.

em, ,:,0 <
•.

t
.

t'·..... OClO-' CancelaFtodas as publicações oficiais: Prefeito de' Jaraguá do 'Sul e Vicce- ,

m_o apr�.a.entflç,ão_' dos, car azes
� e,.. 'ar IgOS l'rom . . ..

':" d
. .

. .

\' ' estiriadas ao' jornal "A Notícia"., Presidente. da FIDESC ,_. Fun.äaqãonais. da' Feira.
.

.. 't. . . E -

"eA•• , ,. "'1" Id t' 1
.

t" 'a' d 26' de ,�. ,sa,.... c:onSCI nçla . nlI�guem puu lca'. nte.rm.unici,pal para oDese.nvo.lvi-" .A 'feira Ag�oin us_na, aco.n :�,c,er
. e· ,_', "!íí' .

P Ih- d E P s ço s alguma cçhsa só" pelo prazer de de-'
.

mento do Estado' de Santa, Catarina,agosto, a. "4 de s�tembro, n.o .avi ao � X
..O.l. e 'd'" :...A .. ',"

,. "-., .". d BR-280' sagra ät"ö 'P�íiilho, ainda que' de sob a alegaça"'o d"" vacânçia de"
..
car"Manuel Pedei,to (,Ie Ag\liar, a.s margens .

a � .

".

""
.

'=�:::_'!"::::':::':::""::::'="'��:":''';:';:;;'''';;';'''''�-'''-'��''''''�>'__''i na.f�x:eza poli,ticª,; pos�o que,. a· toçlq. . go, já que o m�ndat� ,de' vic��prefei-aÇjã_o existe·unia, r�ação. Leve-se em to expirava no di!! 31 de' janeiro de
conta que R_arUu ,da maior cidade <1.0 1913. Ao dr: .Paulo Medeiros,

.

ilus.-.El$tado, que lhe .. deu o prestigiamento 'fre' advogado de'"JoinvflIe,. de, saudo:
que desfruta hoje ..Volta-se c�ntra a sa' memória, coube'" fazer,�lhe éompreprópria origem, castigando-a quando, ·ender aquilo que' n�o queria. •e �pqn-.quem�,;·sa1,le, ... sena: para sin-alizar.·· as 'tar-lhe o retofno dó caI.Q-,�i.a&o. Na
irregu-laJ'idades que se verificàm,' do quele dia,' conJr-ariado,.. daQçou . Aa �

.

20verno que se diz austero e mora- ;�\:la intempestiva ·investidä:, O cargo ,

liza-dor.. CUi-dadq, com ·os que ,tem foi entregue somepte nQ) dia 19, ,de
.teJhadQ de vidro.,.. .. fevereiro de 197�J em assembleià' queExi�telilil. . ainda muitos �Qntasmas do 'elegeu:' o novo cons.elho curador

__
da

passado travestidos de 'peemedebistas' 'entidade. E as assinaturas apostas"estó_ric.os" , infestalldo .
às repartições. :nas "atas, �esSElS qezenove,.dias, ..ainda.que· se ,prestam a esse $ervi1çó de "",hoje não foram' .refogadas.

.'
"espionag.em, .. "lerjiadeiros giletes que, :E um perfil para, qm�m ainda não

cortam de dois 'lados, esses sim, ele-' <conhece'o atual,� governé!c;lor, J?olêmi-- .

mentol) da mais qlta periculOSidade 1(;0 com (> própriö�gr.upo ,a .. que ,per-porque. qlham o· s�u interesse ,pessoal,.....· .
.

,

.'Lence· "

nas quais o. ,Pedrinho,. a Ronto de \' i. .' "

!lpli,car sanções econômicas contra G<n�rnantes falam e .. age:gl mUlto.' e

órgãos de, 'infórmação, quando dev:ia a Justiça tem demonstrado· que. suasé reformular conceitos sobre 'os ho-' arções e os parlató'riüs�não são .. �sem:..,
mens que o cercam, ém' todas as ,hie- .. pre verdadeiros e irreversíveis.
raI'quias. ,A perSistirem os rompantes, sem en-

.. :a�t� .' semanário, llunca recebeu do tra:r 110 mérito' da nota divulgada,jiôverno·matéfia: oficial' para, ser pu- ..mais e _rnais se' estreitam üs canais
blica,da. Também não se reclama por' . de divulg�ção .

"

. eS$éi. vil 'discriminâção. Depe.ndesse�
'. '., '.e�s� órgão dos cofres púlJlic0s,' já.

teria cerrado.· as suas" portàs . Não'
..

,

.. ;:���,�"·r�r.inho que:.' na- -AmêF.ica. ·.La-·,

:- � ilhá;ö,' J��,,�Cê ".P9�1 ��.: jQ,�egráçªo,
,.;, ®�. Qjor#aLé'têst.ameI\tQ�;.de "Ltber-

�NERG{A(;OO� GOSTO- DE CAF:e..:--- , \,
" daqe e 'pa-ra . um o.utro

.

Ped�0, o sr..
"';' .. _

.......
,_

-

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

-� . ..;.-._---'-'

, �:�.lsa�·:::\:!lIe�2. ··�:·le1tl,.,e$:�·�··
.

.

.:,_ ,-" ..

�. <)..� ..�_. :..' :,,-=,:p-:'"1N -l�"".<,�,... :
.. >:

_',

. �:.:< 'j\gorà.' em· J�g#. 'do'· Sill, p�ra êO.1Ilprar,

':::jl�,�U "a���.c�:�e f���f:t.
. TRADORA DE.T'El.'EFONES L'J.))A.. '.

'.

.

Ruá Waltet Breithaupt Í1!0 '92. (defro.nte
ijêir�' :Rio) _ Fone 12-2598,. Jar�guá ldo �ti.l.>, ,,;

• ':(.. :': ,", ,.-::, , *( -

Ítrß: Ü alilelta�ã. "'t.r� ,
,'''' ," ..:. ", .'

.' �
.. . .. , ...

-,

"
. Visando complementar o tratamento·

"

.es,�,,

tético .,às suas clientes, J esteticista Maria Jo·

,sé ,Mitteus trará a' jaraguá do ·Sul! n.os diâs- '4
e ,5 ,çl� ju,nho,. uma naturalista' e nutricionista
de Curitiba, para' cui'só' sobre' Alimenta!Ção Na

tural, que mostr.àrá'_Os ,:!3�E}g!�doS' d�. s�uye, ....e
beleza. . Não percp a oportunidade, partl-
cipe.

mfonne-sg ..na Rua RiO' Branen, 310
. pelo Pone 72-2301.

pu·

"",1_ .•

...;.
...

c· a l/é;�' :.

SAS'SE
.,Daqui a pouco o, governo fica . sem

jornal pata' as suas comunicações 0.

ficiais.

E dai?
Fritz von Itapocu ... 05/88.
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