
,,-

Há cem dias das
_ eleições partidos ultimam as' suas

-

candidaturas
,-

Por decisão da diretoria da Em.

presa Brasíleíra de Correios e Telé

grafos. a Agência P�stal Telegráfica
de Nereu Ramos. Código _

,58.033.3,
subordinada à Zona Postal -SC.07 da

Diretoria Regional de Santa Catarina,
sera suprimida. Segundo informações
extra.oficiais. o encerramento das a·

tívídades está previsto pera o dia 15

de agosto, sendo que todo o volume
de cotrespondências e serviços será
absorvido pela Agência dos Correios

de Jaraguã do Sul. ao qual está Ii,
gada.

,

Todavia, já es� sendQ....:estudada.
em substítuíção a esta Agência,' a

criação de um PCR (Posto "de Correio
Rural). que funcionará provavelmente
num 'estabelecimento comercial, com

recebimento e entrega, de correspon
dências simples. Este enxugamento,
ao que conseguíu-se apurar, atingirá
cerca .de 'dezena e meia de pequenas
agências deficitárias do Estado.

. HerBI vai' perder a Agência dos Correios

JaI'aguá do Sul.sC_, de 06 a 12 de agosto /1988 • Ano 70 • N}1 3.500 - Cz$ 50,00
'

, .�

Governo · �un:ieipal já pavim'entou
_

lO km_ de r�as.
lelese " altera

números

AProxima.se "dos 500 200 quilômetros de tu.

mil m2 ou cerca de 70 bos que o município re

quilômetros. a pavunen- cebeu.. de fabricação' pró.
tação construída no� cín- 'pria e adquiridos de tér,

'co anos e meio da atual- ceiros.

admi-nistração, que con, O Chefe do Executivo
trastam com os 305 mil Municipal íníormou que
m2 (de calçamento e OS trabalhos de constru.,
asfalto) existentes até ção de duas creches na

1982 executados pelas, Vila Lalau e Vila
- Lenzí

administrações anterío- estão acelerados, assim

res- -O prefeito Durval como o jardim de íníên

Vasel destaca o fato e, cia e creche na Barra

sublinha que acompa- do _Rio Cerro. No IÜbeL
nhando a pavimentação _Ião Jararaca, ,a Escola

_ nas duas laterais das Municipal Duque, de Ca.

ruas; foram implantadas � xias receberá novo pré.
galerias úlistas de esgo- dia e esta semana con.

tos pluvial e cloacal. o cluíu-se a terraplenagßlíl
que veio -contribuir para do terreno onde se loca

ii melhoria do saneamen. lizará - a Companhia de

to básico. Vasel : observa_ polícia Militar. junto com

também que no seu go· a abertura da estrada de

verno, foram mais de acesso.

a

A Telesc," pera desa«
fogar Os -termínaís tele.' -

fônicos com milhar ze,

ro.: alterou a numeração
d�' maís de uma centena,
e meia de teleíones cc·

m�rciais. resídencíaís e

públicos. desde à última
segunda-teíra, A gerente
do Escritório de Jaraguá
do' Sul, Nair Enke, íníor
IIíIlu que com -a medida,
hóU\re o descongestiona.
mento das linhas, que ví
nham causando irritação
e muitos problemas. prín,
cipalmente para indústria
aS e estâbelecimentos
cdmerciais e bancâi:iós.
A, relação dos nÚIIleros
alterados está na página
sete.
B do plano, de ejpa:q_·_

'São. já foram instalados
e ativados mais de 200
dos -

mil. novos telefones.
Os demais com toda cer.

teza, estarão, instalados.
gradativamente, até de�
ZePlbro, disse Dona Na.
ir.

"UM BOM JORNAL PODE nRAR

pRESIDENTE DE CIRCULAçÃO"
UM MAU

V já leu a nota que é uma campanha dos jornais
d� S. ,Catarina A Noticiar Diário Catarinense •

RBS Jornal, JSC Jornal de Santa Catarina e O

Estado? A corrupção deve ser comb,!,Uda eI?
todos os níveis. �be á cada um de nos partlcl.
par dessa campanhi! para a volta à moralidade

e honradez. ;'

Há exatamente cem di.
as das eleições" encerra•

se neste sábado. 6 "de
agosto, o prazo para qua.
lificação eleitoral
transferências e títulos
novos. O Cartório da
lra. Zona' Eleitoral (Ja.
raguá do Sul e Corupä),
mantem plantão das 8 às
12 horas e das 14ás 17'
horas. o que não ocorre

na 60a. -Zona (Guaramí-
. rim, Massaranduba e

Schroeder) . Os partidos
políticos, coligados OU

não; definem os seus cano

didatos nas convenções
municipais marcadas pa·
r.a, hoje e' domingo. para
homologação dos concor-

..' rentes aos 'cargos eleti.
vos de prefeito, vice e

ver�ador.
'-

Na regi�o� já realiza.
ram convenções somen

te o pT (Clemente- e· AL
mída) e o PFL.PDS de
Corupâ. que escolheram
E. F. Blunk e José Nor
berto Müller.

-

Antonio ,Ca-rlos Zimmer,
mann --e Francisco Schork
disputam pela coligação
PMDB-PFL, enquanto o

PT vai de
: Jaime Amo

rim e o PDS, com o 'ex,
prefeito, Salim Dequêch,
que acabou aceitando 'IÍa
terça-íeíra. Em Massa
randuba, pela unificação
PFLPDS saem Dávío Leu
e Rannund Zímdars e.

pelo PMDB, Rolf Reínke '

.

e "Waldír Lazzaris. !

Em Schroeder, o Iavo
rito PDS homologará na

convenção Adernar Pis
ke para prefeito e Ade.
mir Fischer I pata vice,
enquanto o PMDB" terä

:

como candidata a sua

,pÍ'esidénte Guísela Steí
hiih Ristau. O PFL. que'
não coligarä CQm "nin.
gué.úl, vai apoiar o PD�'
pela disputa pela prefei.
tura. Em Corupá, PFL.
PDS saem com Ernesto
Felipe Blunk e José Nor-

,

berto Müllex;. o PDT, com
.Arno Glatz, o PT somen;
te com candidatos a V€�
reança 'e no PMbB eram.
cotados, até o meio - 'd�
semana Adelíno Hauffe..
Marcos Wulf

. e Carlos
Dieter Werner. .

;.À situação de JarÇlgu�
do Sul, é capítulo à par
te.

OPANORAMA
REGIONAL

Muito embora possam
ocorrer mudanças\'de úl,
tima h,ora, já se tem

-

praticamente todo o qua.
dro definido a nível re-

, gional. Em Guaramirim,

BHER reUra sonorizaDores da" 280 �

.Jaraguä do Sul deu. nos
últimos dias, uma prova
de unanimidade. Todos,
sem exceção; foram con

trários a instalaçã� dos
sonorizad.ores anteceden
do as lombadas ao longo
dos cinco quilômetros en. -,

tre a Ponte Abdon Ba.
tista até a divisa de Gua
ramírím, pelo DNER. um
absurdo que o próprio
órgão tratou de corrigir
no decorrer _ da semana.

pelas pressões recebidas.
O trecho é de coanpetên
cia do governo federal ,e

com a retirada,' serão,

construídos mata.burros,
numa faixa de cinco-,me
tros, próXimos da Abdon
Batista e da divisa.
As lombadas. .todavta,

permanecerão. ínclusíve :

algumas com rebaixa.
mente para vas dímen,
sões oficiais, que são 10 \,

cm de, altura pot 3,60m
de largura. Os senoríze- /

dores, que na vefdaa�
provocavam avarias nos :',

veículos, eram uma ex

periênéia que o DNER\
vem desenv0lvendo. mas

' .

que. felízments, �ãa' apro.:
vou.

'

. JARAGUA 'ESCOL� DIA 12, SUA MISS
No próximo dia 12, sex. O custo do ingresso éta-feira, o Ginásio de Es. de Cz$. 500,00 e está a :portes Artur Müller será venda, antecipadamen.o local de realização do te. na SECET. Como a.Concurso Miss Jaraguá trações. show com a Ban.88/89, promovido pela da Rádio Táxi, de SãoSecretaria 9,e Educação. Paulo e o'Grupo de pan.CUltura, Espo'rte e Turis- ça Marathqn, .de Joinvil.

mo. O Concurso óbjeK Ie, campeãó nacional in.
va escolher a represen. fanto-juvenil. título obti.tante da éidade ao Miss do no recente FestivalSanta Catarina 89: �ar� de Dança de _ Joinville.cado inicialmente para Posteriormente Jtaverá nomarço, onde a vencedo. Juventus 'o

-

baile dasra tei"á sete meses para "misses. com- o GruPo A.
preparar e bem represen� quarius Band, de CuÍ'iti.tar Jaraguá do SUl. -ba.

AJUDAR O BRASIL :e OLHAR PELA SUA COMUNlDADE�
. �GUALMENm COMO OLHA PELO Q UE :e SEU'

. A R , I' M' A
'

- EXPOsITORES' CROMADos.

,,'
MOVIMENTAÇÃO �USTRIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MISS JA!{A-GUÀ -:- Sex.
ta.feira, dia 12, no Artur

, Müller, o Concurso Miss
Jàraguã 88/89, com be
lissimas candidatas 'con·

correndo ao título e um' d�,por" Décio Bago, na

show esperto da-" Banda área admínístratíva. / '

Rádio Táxi e do Grupo GUA;RAMlRIM - Será
de Dança Marathon. o escolhida dia 13, na So..

in_gresso custárä Cz$ 500 ciedade Diana, a Rainha
e após; no Juventus, o da 2a. Feira Agroíndus,
baile das misses,

,

com trial, durante baile, a par
Aquaríus Band, de Cu. tir das 22 horas. Concor
rítíba. Será uma noitada rerão Sínara Persuhn.
de muita beleza e ema- Kelly Vavassorí, Nédia
cão. Lucíaní, Gaby Jahn, Lín,
DEBUT.ANTES ' Arno dalva Engelmann; Ele.
Henschel, diretor social .nír Bani e ,'Maria Luci-
do .Baependí, íníormando rens Sebíno ,

,

que já estão ínscrítes 25 NA ABAV � A Sra. Ká,
.taeninas-moças pata o tia da Silva Bartsch, di.
Baile das Debutantes, sen, .retora da Jaraguã Turis.
d� 20 filhas de associas> ano, marcará' 'presença no

dös e as demaís de Join- Parque Anhembí, em_: São
ville, Palhoça" ítúporan. Paulo, no XVI Congresso
gá, Ibirama e Porto Ale- Brasileiro de Agentes ue

gre. Será dia 14 de ou., Viagens', de 23' á 27 de
tubro, com 'a Orquestra agosto.', Paralelamente
Caravelle; A oomíssão correrá a Exposição de
orgemsadora 'inscreverá Turismo.'
no máximo 30' moças. CASÓRIO - ,Hoje, ,às
JORGE - Deíxou a gé. 20h15, no Rio Molha, o

,

rêncía da Viação' Cena--. casamento de Marcos
rinho e já prestando co. Andreí Peters' e Teresi,
laboração nas Jndústrías nha Maria Henn, Iílbos
Reunídas, p' amigo Jorge '

de Daniel (Eduarda) Pe-
.Henríque Brognqli,', a

'

ters e de Bruno (Ruth)
quem desejamos sucesso, 'Henn. ,

A comemoração
Na Canarinho, ii gerên. terá lugar nas dependên
chi agora é desempenhe». cias do C. A. Baepen.

Gente· & Informações
-

Jól..; relógios,
prataria, ,�rUgOs em

: presentes Da'

"

pulseiras" anéiS, allançu,
ouro e tudo o mais para'

Ivenida. ,Re'loia'a,ria'
·Mar�Àal D�"d()rQ 443 e Gßtúlio Vargas n° 9

Coruja
, ,Seàs illl10s JIlerecem uma IÓJa só para eles.

loJa �e Coruja o castelo de' seu relzinho.e
.� PrID(:eSiDha. Enxovais para bebê, ro�pas in·

f••to-1uvenls, :perf\Un�, ,bljouter1as, artlgO's,' para
-presentes.

'

- cRua' Barlo' do Rio 'BraDcó 168 _ Fone 7�-0695

'Mamãe

'Dr�
-

'Valler 'SerQlano, Hehrens
ÇIRURGIÃO-DENTIlSTA _ CRO-;.2446

'�uo_::Cel. Procópio Gomes de O!ryetra. 184 ;_

Fone 12-0209 _ Jaraguá do Sul

JOIAS - RElÓGIOS '_ PRESENTES

RELÓGIOS
PRESENT"'�

SEM.PRE O MELHOR PRESENTE
l\far-ec�al FloriaD,o ng ·29 - Fane 72 - 1911

di. Parabénsl RODEIO - De 19 a 21
,DIA DOS pAIS Ru-

-

de agosto, no CTG Laço
bens e'Cent, Arenhardt, Jaraguaense, o 1.° Ro-
'do Restauranta Azurra, deio Crioulo, com mui;
informandó que servirão tas- atrações, dentre elas,
almoço (buffetj no

. dia 'uni Grupo Folclórico' de'
14 próximo, día dos-pais. Tradições Nativas. Na
Há necessidade, porém, Vieirense haverá baile
de se fazer' reserva até com "Os Charruas". d€
o dia 12, �elo telefone Cruz-Alta.RS.
12.22:)'3. PRÚ.MÚSICA - O Coral
BAILE/SAUDADE - Dia da, SCAR 'tem presença
20,próximo, no Juventus. garantida no Ciclo de
com início às 22h, r) Bai. Intérpretes Catarínenses,
Ie da Saudade, so.uen- dia 24 próximo, proano,
te ,com músicas orlgínaís ção' da Sociedade Pré.

,

dos anos 50 e 60,
, _corpo Música de Floríanópolís .

boleros, .tangos, reck, Nossos valores s-erão
tuíst, chorinhas, sambas mostrados e avaliados.
e valsas. Uma boa a0S O que é ótímol .

saudosistas. PROTESTOS - No espe
PARA ANOTAR __;_ O cíal Jaraguá do Sul�112

Leilão de Artes, marcado' Anos, a RBS focalizou um

para 26 de agosto; foi grupo folclórico de S.

transferído
. para o dia 2 Bento, ao qual deu -cré

de setembro. E o cartão dito .como :sendo o Gru

para a Noite do Prato po Nascente de Tradí,

Típico Italiano da SeAR, ções Germânicas. Ara.

custa, Cz$ 1.150,00, que, pazíada protestou e com

aliás, já está a venda.
\ inteira razão. PÔ!.

AtAOR - O Círculo de
Orquídófílos d� Jaraguä .

'

do Sül morreu e agora
"

nov� grupó vai formar a

,AJAOR, para apagar a

Imagem deixada pelo
_

COJAS e realizar, se

possível, a Festa da Oro

quídea e po Verde, em

noveJ1lbro. Torcemos!.

---===

I·��l�
kff� �., �. 'P""

!/� �-\:.�,
')

A rota da malha

TRAPÁLHÖÉS - No Ci.
ne Jaraguá, "Os HerÓis
Trapalhões", recorde de
bilheteria em todo o Bra_
síl. Hoje, sessões às 19h.
15 'e 20h15; domIngo
às 14, 1ph30, 19h15 e,
21h15. E de segunda à
qnínta.faíra, sempre .àa
20 horas"

C.P.L. _: O Centro de
Profissionais Liberais de
Jaraguã do Sul promove,
neste día 6,

_ no Parque
Malwee, um encontro de
integração, com competí,

-

eões esportivas e um al-.
,

moço de ,confraterniza.
ção,' Com entrega de prê_
míos/troféus.

FEIRA EspIRITA

Comemorando '

os -seas
,26, anos; o Centro -Espíri.'
to Divino- Mestre está
promovendo até hoje.ô,
defronte, a, Prefeitura, a
,1a. Feira de Livros Espi.
tas é,_ à noite, 20h, pales,
tra no

, Centro Empresa';
ríal sobre, "A Ciência
do Espírito", com os Órs.
Pedro da' Costa Soares e

Mário São Thiago; do
Ins,titulo de Cultura Er.

. pínte de Flertanópolís.

NOIVADO
MOELLER • GABEL

No' é!prazível aparta.
�ento da Baía Norte,
'em FÍorianópolis, o dià
,30 de julho de 1988, a

data foi de grande e' in
cO.J;ltida alegria para o

casal Júlio Emílio MoeL
-

ler e esposa Rosélis Dié;._
goH com o transcurso de
dois fatos sociais mar."
ca.ntes. O primeiro foi
o natalício da filha, a:

,

:psicóloga Christine iiz e
,

o segundo, complerp,en.;
lando o p;rim�ro, o noi�
vado da aniversariante,
Com

,

o jóvem admlnis-:
tr�aór _de empresas, sr.

F�rnando' Gabel, o CJl:le
foi condignamente come
morado.
,. \- '

Jaraguá do Sul

i

Ao rotariano Júlio Emí.
lia Moeller, alto funcio-
,nárlo da Cia. Souza Cruz,
à d. Rosélis e aos distin�
portos noivos, as felici.�
taçpes par tã,o gratGIs'
aéontec:irnentos. '

'

JOão e)AMiaM. ,

Moda Intanto·juvenll para realçar a

,elegânCia de seus tUbos. Um' êar1nho
, , ' especial para o seu bom gosto.

. ,Na Marechal Deodor�, 819 _: Jaraguá do Sul _ Sc.

II

CarinDOSO
II

,

A ROUPA INFANTIL

'Avenida Getúíio V.argas, 91 _

/, ESCRITÓRJO DE A:DVOCÁCIA
/ PEREIRA OLIV'ElRA

" '

Consultas, Pareceres e Ações sobre:
, Inventários - Separa;çõe�. -"'" DfvQrcio,

"_ Ali1llentos - Cobranças. - Inqú�linato
.. ,'Contratos - Acidentes' de' Trânsito

Conflitos de Ten:as _

- Legisl.ação Agráriã ...
'Questões Trabalhist�s

-

-
' Ap9sentàdori� :�

:
,Pensão - Defesas Criminais e JÚri

" R. I. Pereira Oliveira
'.

.

Lauro Pereira, Olivelra
_ ADVOGADOS

,R, Walter Marquardt, -356 - 'fon� (�es.) i2 2i94-
Jaraguá' do '$úl :. :

'

"

,

" -Barão�RioBrljl"co,sala 4-
FONE: 72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



d� Janeiro de 1989. Jlf '

irá projetar o centenã,
río de Corupä.

-

em

1991.
A vereança, concorre

rão 30 candidatos. Pelo
-PDS sairão: Alfredo 'Dos."
se, Artur GesSer, Anto,
nio Brugnago, Edeltiátia
Weber Oechsler. Hehis
W· Parey, HerbertMohr,
João Rocha, Laurö - Boi';
chardt, �rio "VÚÚll� ,

ewskí. Otomar Sohn. 'l.ee. '

poldo Krüger. Pedro AI.'
ves e Walmor Gretter
(MÔlé). E, pelo PFr,
.Armtrto Duarte, .Alfonso
Melchert, Bertoldo 'F.ran_
kowiak, Gilberto. Gabriel,
Ildomar Paulo',Hauííe.
João Cunha, Júlio - HUf ..
ka" João Maria ' .Carva
lho, João Carlos ,Souza:'
'Luiz Carlos Schultz, Luiz,

-Cíeply, Osvaldo .Píont,
. quevícz, Odinir Víziok

Vigando Millnitz, vc«,
demíro Ploríaní, Waldir
Quost, e Álvaro Rohaber
her.

,CMl' a,:prova' _,:'� iniIdalPas. ,Ia, IraAISI-I',U' e' .: ',''1;··I�i
.

e'''s''tu"d
"

. J

-

-

" ,:?::: J! �',�i - '�:-,,'i�!--
..

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

ar IS 'ZIIIS- azUlS�,:)-,:;>
'A Comissão Muníclpaf forma> a passagem pela, rotetívídads do est'ar.jo. Corupá: ",

' ,'�' ,','
'.

de Trânsito aprovou a Getúlio Vargas e Mare.' namento . na Marechal PFLJ aos d
..' ......j.

J ,,'

modificação de sentido chal Deodoro. A implan, Deodoro (até o Posto Mr.:.
"

- li eflnlral IS' Ciol ,datll .

em alguns trechos da' tacão dependerá da im. rechal), Getúlio Vargas
área central da cidade, talação çie um semáforo (até o Sup. Breíthaupt),
para 'permitir, principaí- na altura do Besc e da .Gumercindo da Silva e

mente, o melhor acesso mudança das placas de
"

Antonio Carlos Ferreira.
do trânsito que' deman. sinalização. (primeiras quadras) Mf.
da da Vila Lenzi e Ne. r�chal

- Floriano: e

va Brasília em direção Cl
' A pedido do Clube de Procópio Gom.es, do tre··

nova ponte sobre o rio Diretores Lojistas. será vo até o Banco do Bra-

Itapocu. evitando, ,desta feito um novo estudo ela sil, para a implantação
de zonas azuis ou esta,

cíonament-, rotativo.

o inconveniente que foi
a construção de sonori
zadores antecedendo as

lorn+ - das na rua Join
vmc: provocou polêmica,'

Blunk é o candidato a

uma vez que o DNER, a
prefeito' pela coligação:

quem .cabe a conserva, PFL e PDS realizaram
cão do trecho, não not'. domingo, dia 31. uma
ficou a CMT e a Prefei- tranquila convenção em
tura acerca dos mesmos. ,Corupá, no ()alão A tira.
R' aíém disso, as lomba. àores, onde por 81 votos
das (como a maioria da contra 3 foi aprovada a

cidade) estão fora dos chapa da coligação, que,
padrões, que sãe; tocm apontou, os candidatos

A Seanana Antitóxico em Jaraguá do Sul terá de altura no máximo (! Ernesto Felipe Blunk a

uma atividade mais ampla: a .partir das conclusões largura de :)',10m, A Ce- prefeíto e José Norberto

aprovadas pela Comissão iegional. no seu encontro' IDJSSaO está solicitando Müller a více-prefeito . t
de julho. Armando participou no Rio de Janeiro, de os ajustes das "o.nhadas a segunda vez que öcör.

\25 a 29 passados, corno um dos quatro rapresentan- pera- as dimensões ofi- re coligação em Coru,

tes de Santa Catarina, do I Curso Regional sobre cíaís , p�,. A primeira, nos idos

o .Controle do Tabagisrno/Sur.Sudeste, integrante do A Delegacia de Policia, dI" 50, uniu a UDN e o

Programa Nacional de- Combate ao Fumo do Mi.' no relatório dos aciden. PTB. A nova adrnínístra-

nistério da Saúde. tes de julho, reqistrcu R rno corupaense. que to.

, o propósito do curso foi o de formar quadros ocorrências' com' vítimas 'mará posse no flii 1;"

para a luta antístabãgica , e 29 sem vítimas.
,

Guaramirim iBteura-se à muorcipalizaçâo �a. saú�e Feira �e IRldas fntíferas e.·· JS

Grupo Nascente resgata o folclore

,.Semana Antitóxico inicia dia 14
A Comissão Regional de Prevenção 'ao Uso

Indevido de Drogas vai desenvolver de 14 a 20 de

agosto, a Semana Antitóxico, apresentando. nas

igrejas, missas e cultos, durante a homolia e nas au,

las de educação religiosa aos alunes de 2.0 grau,
um texto base aprovado pelo Conselho Estadual de

Entorpecentes. A mensagem.' de acordo com o cc

ordenador da Comissão, proíessor Armando Cipria,
ní, visa sobremaneira a família como base pera uma

.

boa educação e orientação para os perigos qUe as

drogas representam, sejam o fumo, álcool e até ,o

prôpri., remédio,' quando ingerido sem orientação
médica.

(SUDS), visando a uni
verselizaçãn da assístên
cía. através do acesso
i-gualitário à saúde para
toda a populaçã:> e a

promoção da qualidade
dos serviços.

Nos próximos dias 9 é
10 de agosto, numa das
salas do antigo Centro' de
Informações Turísticas,

,

ne Avenida Getúlio Var_,
gas, sera realizada uma

Peira de Mudas FruU.
feras. ,Esta'Feira é uni
trabalho -da Secretaria
da Agricultura, Abastec:.·
mento e Irrigação, de_

senvolvido pela Cidasc,
com o apoio da Acaresc
e da Souza Cruz, e :vis�
incentivar a produção de

ção de duas passarelas.
Externamente, existelJ1
\:JS espaços, boa parte já
colocados, numa área de
5.000m2.
Na segundo1Jelfa dia

1 G, Guarannnm fez·se

presente em S. Francü:·
co, na solenidade de .'iS.

sinatura, de C'mvênio
com a Secn�tar:a do) Saú·

de, para a imp1antação
e operacionalizaçä0 do

Sistema Unificado e D�f.
centralizado de Saúde

Faltando vinte dias pê...
ra a abertura da 2a. feie
ra Agroíndustríai' : Gua.
rämirim já tem toda a

programação pronta dos

festejos que marcrHãü os

�eus 39 anos de' p.Inar:.

cipação política.a�miniE.
trativa.' No pavUhão de

exposições, onde todos üS

66 estandes já fOT<:..�n, ver.
dfdos, esta.se faz2ndo os

liabalhos fina:��. assim
como no restaural1te, es·

t,=.cionumento ê cons�ru.

o convênto prevê o

repasse de julho a (le·
zembro, a GuaranÜlim
de Cz$ 10.920.000, fra:�
Gionados, laensalmente.
,A cota db mês passado
foi de Cz$ 799 miL

Após seis meses de
reuniões, ensaios, ob�e�.
vações e muita perse.
verança daqueles que ljie

dispuseram a trabalhar e

tentar resgatar o folclore
da imigração germânica,
aconteceu no dia 23 de
julho a estréia do ' Gru.
po Nascente de Trad:.
ções Germânicas de- Ja�
raguá do Sul, durante a

Festa do Imigrante, na
, .

Sodédade
-

Aliançá-.
".

A
pré.estréia, porém, hOt;.
ve.Se durante a Convex:·
çãü -do I{ötaract, no C.
'A. Baependi e o Grupo
já foi contactado' ,�i,}

Os concorrentes já íní,
cíarern a campanha, que
culminará daqui há exr,·

_tainente tem días ,

mudas fiuttferas fisca•.
lizadas em Santa Cata
rina, como também; bus,
ca estimular á formação -

de pequenos pomares ca·

seiros.
Serão colocadas, à ver-..

da variedades de frutífe.
ras qUe se adaptam à re·

gião, a preços compeÍ.
sadores, oportunizando
'boas perspectivas

,. pará
se obter em pouco· tein.
po' os seus· próprios. fru.: ,,

tos.

diversa,s apresentações
.- nos próximos meses. ln.
clusive na noite de or�•.

tem. dia 5, na Arweg.

_

O Grupo Nascente tem
o apoio integral da Fun..'
dação Cultura.l e. dá Pr,e·

feitura, das Ma.lb.asr'MaI.'
wee qu� doaram- tddos os

trajes típicos e_ -do ' çe!i�,
tro Educacional Evan.
gélico, pela cessão

-

'dd'
espaço para os ensaios.
'Contactos com,: o Grupo
através dos t�lefones
12.1682 (com. Carlos, Mu.,
�tt.li Parque Malwee) e

G2009 coÍll Albertina. '
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'Bt1� :1.�,lßlL él�_���.�aa,.. ,... Alfemar. Michel' e'
.

Ca�
Al�,:� ��"., ! �\ men �a l.eler
BI.'" J�"I1:" ..

_
..... _ ... ,,�_ .. _�_.bJ:as1leiro, solteiro,

· Ele, brasileiro; solteiro,
..

operarfo,' natural de, la",
�tfi.",' dt.>:aüdlia.çlo e 4,aial",' neste

.

Estado, do.
l\'ésiiIIate .na RUÇl E_@it{b.o" ; :tp.iom,Çtdo e residente na

cio Pessoa, 11" Apt. 142, Rua Antonio Carlos Fer.
nesta cidade, natu-ral de reira, 1688, nesta cida.

Jaraguá do Sul, filho de de, filho de Lidio Michel Anna da Silva Beckhau,
· VictOr Bauer e de Elvira' e Normélia Michel - E. ser.

Henschel Bauer � Ela, la, brasileira, solteira, Edital 16.113 de 28.01.88

brasileira, solteira, estio comerciaria, natural -de Vardelando Fernandes de
Oliveira ,e Regina Ro.

lista', natural de Curitiba, ' Ipoméia, em Rio das An.
drfgues dos Santos

Paraná, domiciliada e re-- las, nsste Estado, domi-

sídente na Rua Rio Bran- ciliada e residente na RUn Ele, -brasíleiro, solteiro,

eo, 6.11; nesta. cidade, fL Antonio Carlos' Fesreíra." pedreiro, natural de No

lha de Carlos Eríedemann ,1688, nesta cidade, filha vas Tebas, Paraná, domi•.

Mehler. e de . Renilda de Fidelis Leier e. Elzira. ciliado e residente na

Gödk Mehler.
'

Leíer . ". Rua Victor Rosenberger,
Edital 16.169 de 21.01.UB Ediital·16.170 de 27.07.88 1042 nesta cidade, filho

Elmo Vorpegel e Marli de João Fernandes de

Klítzke Oliveira e Zilda Ferreira

Ele, brasileiro, solteiro,
' de Araujo - Ela, brasí-
leira, solteira, do lar, na

operärio, naturaíxíe Ma.
rechal 'Cândido Ronden, tural de Iretama, Paraná,

Paraná, domiciliado e re-
domiciliada e residente
na Rua Victor Rosenber,

sidente na Rua Herbert,
Sasse, 188, nesta cidade, ger, 1042, nesta cidade,'

foilho de Marcos. Vorpegel filha de Antonio Pereira

e Aloísia Vorpegel - E� dos Santos e Casturine
Rodrigues dos Santos.

la, bsasileira, solteira, Edital 16.174 de 29.07.88
operaria, natural de Ja., Ódír PudeIl e Sandra Re.
raguá do Sul, domiciliada gina Kreutzfeld
e residente na Rua 25 de

J Ih '1.n2�' t id Ele, brasileiro, solteiro,
U o kV ;:-", nes a 'CI é:.. '

de, fiiha de vVeDdelino operário, natmal de Tc.

'KI"t k L 't' J t ledo, Paraná, domiciliado
1 z e e aun a an 'z

e residente em Três Rios
Klitzke .

d Nt'
Edital 16.�71 de 27.07.138 o orte, nes e distrito,

Nivaldó Dorow e Irad filho de lsoldi Pudell -

Ela, brasileira solteira,
Nicochelli operária, nahirai de Mas.
EI�,

-

brasileiro, sólteiro,
saranduba, neste Estado,

operário, natural de Rio
domiciliada e residente

do Oeste, neste Estado;
em Três Rios do Norte,

domiciliado ,�residel1 te neste distrito, fllha de
na Rua Leno Nicoluzzi,
nesta cidade, fitho de "V11. Augusto Kreutzfeld e Ida

Depin Kreu1:zfeld.
li Dorow e Gertrudes

Edital 16.175 de 29.07.88Dorow - Ela, brasileira
Abél Renito de Paula Cor ..

solteira, costureira, natU.
l'?a e ,Leopoldina Pel.

ral de Luis Alves. nest8
lens

Estado, domidliada e re·.

sidente na Rua Antonio
Schmidt, 291. nesta ci·
dade filha. de . Euclicles
Nico�helli e Teresa Nico.

ehelli .

Prlclamls de· Casa_alls
MAROOT.ADBCA GRUBBA I...B1DMNN, Oficial do .R,t:;'

giatro Civil do 19 Distrito da Comarca de laraguá do Sul. &
tado de Santa Catarii1a, Brasil, faz &aber que compareceram em
ClU16rio esíbíndo os documento. exiaidos pela Iei, a fim de se
habilitarem pua. casar. OI se.lUÚl1a:

.

Aniversariam hole: 06
.

sr. Víctor Bauer, Sr.
Moacir Dumker (Joínví),
1el, Sí:a. 'TerezinIla Za'pe1.
la Soares, Sra. Inês Stei.

.

:n�rt,-
.

Sr. A:rtilano Pícco,
.lí, . Sra. MUda Behrens.
Sr. Osmar Gadottí (Cu•.
rítíbe) .

Dla
.

.,7 de �g08to
Si. Edúardo· Perreíra

Horn, Sr. Jo;sé iSteilein
Neto; Sra. Maria Mada.·
lena Vàsel 'stüpp' (Biu.
menau), l\:fareelio Socrep_
pa, Marina Mo liei-ra, Mér.
ciä· Doeiing.

..

Dia 08 ,de agósto.
Sr. José Gilberto Me

nei, Sr. 'Sandronei Gar.
·

ciã., Sr. Walter BarteL
Sra'. LúCia

.

Ter�inha
Mendonça Gonçalves,�Ia,'
Astrid Hiendlmayer, A•

.

dd'ena �.eeckl Sra. Iara
Doster. Chaves; , Roberto.
fiÍha 'Agostinho (Nancy)
Bianchi, Guilherme GrosE.,
kopf., Neto' ,(JIJe), Sr.
Ennes Kuchenbecker, I.
sabela 'e Mariana.filhas'
Luiz (Tânia -Espezim)
Barbesa, em Fpolis.
Diil 09 de agos.to.
Sra. Mônica Schmidt Edital 16.1 i2 de 28.()'7.88

Meneg,(),tti Schij_nke, . Sr. 'Carlos de Souza Lima e

Álvaro Wischia1. Sr. E:·. Melània Beckhàuser
tha Schünke, Sr. Ovídio, Ele,.' brasileiro, solteiro.
Nun:es,

'

Sra. Diva Mon. op�rário, natural de Pon.

dini. te Alta, neste Estado,
Dia' Ib de agosto, domiciliado e residentç
Dr. Pedro. Pery Mat· na Rua Antonio Estanis.

carenhas (S. Paulö); Sra. lau Ayroso, 60, nesta cL

Maria :." Arlete ,., Krause, dade, filho de Alino. de
Srta. MárCia C .-' Belde:-.. Souza e Docelina Umà
nün, Luís Cà_rlQs Hinte. de Souza ....,._ Ela, brasj.

reger, Lod Döge, Elvira leira, 'solteira,. operária,
Vieira. Karlan..�ilho Wa'. natural de Orleães, neste
deitiar (Magda) Rau.· Estado, domiciliada e

Dta '11; ele agosto'. residente na Rua Antonio
SIta ..Timia Mata Mo_ Esfanisl.au Ayroso, 60,

r�itGl:� I)r. Sáviö Murilo nesta cidade, filha de Lu.

BilIte.to de Azeve,do. cas Beckhauser. e Gloria

Ele, brasilei:ro, solteiro,
operário, natural de Mt.

,

jor Vieira, neste Estado;
domiciliado e residente
fia Rua Victor Rosen.

berg, 1086, nesta cida.

de, filho de Ernesto de
Paula Corrêa e Anas�t�
'(i:ia l.ourênço Corrêa'
Ela, brasHeiar, solteÍlra,
costureira, natural de

. GuarartJ:irim, nesfe 'E'sta.
do, domiciliada e resi.
dente na Rua Francisco.
Zacharias Lenzi, 102, ner.
ta' cidade, filha de José
Pellens é Maria Petry
Pellenl!.
Edital 16.116 de, 29.07.8.8
Leopoldo Diebl Filho e

Rosalba Helena,Chaves
Ele, brasileiro, solt€!iro,
-soldador, natural de La.

ges, neste Estado, domi�

c,iliado e residente na

A PEDIDO
BANDA OU BANDO CONTRA ORDEM

Referente a matéria jnSE. de fazer sua apresenta
rida' neste semanãno 'pe. ção, tão aguardada pelo
los integ;rantes da Banda público presente. Poi
Contra Ordem, esclare. necessário, a presença de
ço que:,. }t>oliciais para con�r os

Na matéria :pagà pelo je. ânimos dos ".músicos" e

vem Ditmar Hille, ele ci. seus seguidores�
ta o' chavão, "Gosto não Recado para os ifitegran.
se discute" e eu' acres· tes dá "Banda Contra O:.,
cento, "Quem não tem dem":
competência, não se er. - Quanto ao I meu prc.
tabele,ça". A Secet, con� grama de rádio, (ser bre•.
tratbu a "Banda", devido a ga ou não ter audiência)
insistência' QéI. mãe ,de digo apenas qUe fui con�
um dos componentes,. vidado inúmeras vezes

'pensan:€Lo ser, um bo.m pa�a ser apresentador de.
número péiFa o' público, rádios AMIFM e Tel.evi.
porém, apenas alguns são do Estado e inclusive
gatos pingados (meia. fOra daqui.
dúzia) contentoU.3e com a - A úniCa apresentação
peSSIma apresentação, da "Band&" fora de Jara.
que não teve' pé nem cc. guá, fui' eu que consegui,
beça, pois são íntimos e gestionando- junto ao Pre·
até parentes dos integran. feito de Barra Velha, meu
tes da ·'Banda". amigo, que fico,u decef:.
Como apresentador, fui cionado com a apresen ..
i,"::cum.bido de dar in:ícro tação.
e fil1alizar as, apresenta. -'- Procurem aprender
ções, mas, devido, a música, _inscrevam.se em

grande' dose alcoólica alguma escola
.

espedali.
dos integrantes da "Bar.·· zada.
da Contra Ordem", •

que --:- O nome certo não é

chegal1am ao local das Banda,Contra Ordem e

apresentações com um sim "Bando. Contra Or.

"garafão e mais dois li- dem".
tros de misturas de alta - Quem tem personaU· ,

dosagem alcQóUca",' eles dade, faz seUs própriOS
não .aceitaram terminar a contratös e não ,pede pa•.

apresentaç&,O
.

e querialn ra a .mãe fazer.
.

permanec€!T no palco
cOm sua "barulheira",
impedindo o famoso grt!.
po "paulista Texas Show

Rua Brwíno Menegottí,
lU, nesta cidade, filho
de . Leopolde Diehl e

Terezinha Ribeiro do
Amaral Diehl - Ela bra
sileira, solteira, au�iliar
de escritório, natural de
Otacilio Costa, em Lages,
neste Estado, domicilie
da e residente na

. Rua
Marcelo Barbi 490,
neita cidade, filha de A.
delino Chaves e Elza
Chaves.
Edital 16 . .177 de 0�.08.88 ,

Sebastião Parma e Tere
sinha Bollauf
Ele, brasileiro, solteiro,
teleíonísta, . netural de
Guaramírim, neste Esta..

do, demícilíad., e resí,
dente ne Rua Helmuth

, Janssen, 136, em .. Iara.

guã.Esquerdo, neste. c1is.
'trite, fillho de Jdão Pár.
ma e ,Cecilia Bonomíní -
Ela" brasileira. ' divorcià.
da, do lar, natural de Ja..
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Hel.
muth Janssen, 136" em
Jaraguá.Esquerdo, neste
distrito; filha de João
Bollauf e Paulina Bering
Bollauf ,

Edital _l6.178 de 02.Q8.88
Ricardo Streber e Eroni
Selinger
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de la.
raguä do -Suâ, 'domlcHii.•
do e residente em Rio
da Luz I. neste distrito,
filho de Alvíno Streber
e' Maria Cardozo Stre.·
ber '- Ela, bresílenra, sol
teíra, costureira, matural
de Dona Emma nests EE.'
tado, domiCiliada e resí,
dente na Rua João Car-
'los Stein, nesta cidade,
filha de Sarvelínn S.::.
línger e Delma Hasquel

"

Selinger ,

Celso Luiz Nagel _ Re•.

dialistalJornalista • ,DRT.
499/81' � se

I.. Respeite a

Em frente ao ,Forum . Fone: 12 - 0519
Av. Getúl1ó Vai,u, 26.- F.ne: 72 - 126.11

,.....,....�....�!iI!i_. . ... ... .... IllllÍ ......
'

Eicela Jaraluá

L ú 'e i O

sinalização do' trânsito. Somos todos responsáveis pela segurança.

Despachante
e Aut8a
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,

:, CGC 84.436.�91/0001.,.34
.Díretor> Eugênio Victor, Scbniöékéf

Jorn. Prof. DRT�SC -n.? 729 e Dir. al:l}presa
Jornaiística n.9 20,' Mémbro

-

Efétivo do Inst,
Histórico ,e IGeogtáHco de SC. Redator: FJ.á.vio
;José Brugnago --"- ORT/SC n.? 214; Repórter:
Vvonne A; S. Gonçalves - ORT/SC in.',l'219.

Redação, Admínístração e Publícídaée: .Rua
Cel. Procópio Gomes de Oliveira n.? '290
Caixa Postal 1.9 .".- Telefone '(G473) 72,0091 -'

f9.:iSO " Ja:rag,uá .do ,Sul ,.santa Catarina.'
Impresso' nas oficinas da Organização Contäbíl

, fiA Comerdal": S/C Ltda. '

Assinatura para Jaraguá do Sul . 'Cz$ 2.000,00
Assinatura semestral � Cz$ 1.300.00
Assfnature Outras Cidades -Cz$ 2.500,00
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'
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'

, Este' Jornal . é associado à ADJORI/Se e
ABRA...TORI

,

Rel�joaria AVENIDA
As maia tin.. IUgestões para preserií�,

jóias, J:eI6gios, -víolões, troféus" .

medalhas e àrtigos dé prataria estão DlI
.' "

, RELOJOARL4. AVENjDA '

Na Marechal e Da GetóUo Varllll

,

' VIAÇÃO CANARliWHOUUA,

Programe bem_as suas viagens de_}érias e

recreação: A "Cãnarlbh�" coloca lã "'-sua, dis-
.

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua
,

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deõddro, 987; _,)f1()lie 72-142í2
.'"U

\

Tub'os" Santa Helena' Ltda.'
-

Tu,bos de )?e\' i(eletro,dutos), Tubos de concr,eto.
Tubos de "PolietUénó (mang,�eÍra pret�).

Fábricá.': Rua iJió.lnvfBe, ,1016 .- Fone 12-1101

Escritório: Rua' C«�l. Procópio Gomes, 99
.

'

,

Fr"ile 12·0066 _ Jal'aguã do Sul _ sc

E HOM ,,,QE -BJULHAR
. Latim'aster

:Jóias. F&íégies, alia:A-ç�s p

,presentes finos e com a r:ovc

LANZNASTFR
Marechal, Deodoro, 391 _ J�dngU!á do SuI:

Foto
/ "

Fotografias ...

r

equlpamentQs de eloe
. foto ,_ som e video.

M�rechal Deod.oro' 302 Fone 12�0181 "

liA História de nossa gen te n&.o pode ficar 8Ó na aeudade".
O Fd3sadQ',só éimportante se o seu tempo foi bem empregado .

....
.

.

CONFIRA A HISTÓRIA ... B.ârã'o de lta,poéu
-'_ . ....:...._._- -.�- ._._'=:

., "HÁ :40' -ANOS ",' . •. HÁ 20 A:N0S
- """"",Em 1948, .no .día 13 d�' julho. a�', - �,<Em-01:96ê, :o ?pref.� Victor,\Bauer
portava em .ß''araguá do Sul o' cidadão sancionava a Lei n9 19.3, díspondo só-
i.UgE:nio Victor" Schmöckel. ele ehe .. , hre a participação <to :M:unic1pio de
01.e ,_d.e : escritório de .uma das empresas" Jaragu.:Qo Sul,,:na -Fundação Intermuni

. de G�po' Lupíon, de. Curitiba, para cipal para 00 Desenyolvimento de San
aqui se estabelecer, em sociedade' .te . Catärina - FIDESC.
coai a sra- AdéI1a Doubrawa Müller, ...:_, - PeÚr Lei "rl-194;,,;de.5 -de julho
esposa .do ,�tão.:: deputado estadual ,.de i968, a

�

Câmara" Municipal aproo
Artur Müller, �ara constituir a e�� veva 'e o préí, Victor BauersanciÇ)rtà
,presa A COMERCIAL. LTDA., que, "va a lei 'denominando' de Néreu.Ramos
,tam,l?ém .. admínístratíva 9 .semanárío a. locatídade, hpje bairro do quadro
CORREIO DO POVO. A vinda era urbano da .cídade, chamada Retorcída-
décorrenta de 'uma solicitaçã� do - - A Liga Jaraguaense de Desportos"
-'!seo'� Artur ao futuro 'compadre de entidade fundada por "Artur Müller,
Eugênio, Artur G. G. Gumz,' da entrava 'êm grqcv,é. "crise, foroando a

"Chocoleíte"; hoje falecido, que numa �d�nilssão de nséti$ Joisé ,&ehiléi:nér.:�
noite chuvosa na Cidade Sorriso, tá a eBtf.ega .da �residêaera �e>é:QeSpGJrt�s�
comparecia para convidar quem pudes- la Mílton AJd0]à>� Stange" 'que , �pfe�
se ínteressar ao deputado constituinte' sentava circunstanciado relató.r.ri:0 "so-

.

de 1946., Aqui chegou a 13 de junho bre o assumte'{9rpedia a '�tão,,�c�ssár�a
/48, via Joínville, em companhia do confiança dos iôllu!b6s -:liili�4$s, � ,�w-t0
dr. Pedro Huk. dentista Já falecido e, det:iddd'o 1d0S .v-etdad�irlls cAelW.0r.trstas
namoradinhas. num calhambeque a- de nossa terra", ,:'

lugado na _ Cidade. dos, Príncipes: - -Jaraguá nre®bi-a -a ,"fi;_Sità de es-

'para as tratativas que a princípio nãQ ,'tudam':tes .do 1?fbjé1iö Readoa, -nes .pe,s� ,

.eram nada anímadoras., Ainda' hoje -seas de walt�r Sandy, 1bQH,via<:nW '6"
mora e trabalha na terra adotiva como ano de engémhal'rm mecántoa, .-de ·fac.
contador, economista, jornalista, .pro- de Niter6i;, Aiiil.rlPalde> Leão.. da iF-a'C�
fessor, corretor de seguros. ve-reador,' Dit. lila Bahia,; 'LU:iz G(b�l.os idos, SaIttbS ...

suplente· de deputado, Presidente da da Fac. de·&'genhlaJria,� E,. JOO,E,ÜII0'j
-Câmara, 19 Vice-Prefeito "e Prefeito Ninon Boreal!) ,ßréM'l�o',_'dé!! Fac; "Meti:
em exercício, autOr do prasão e 'da ,de S. Catarihä e 'Edemi� Costa, <;l� -Pac.
bandeira, entre o\.ltras ocupações _<ilm-' ele. ül1'bJ:i'tOlogi-(i 'de 'SC. ,es 'mesmos
beneficio da comunidade, que tem a eram ·cotrvtél.adog J)�lõ R:&i'ftrY I'áFp 'se
sua pujança calcada no lema do seu rem i'lam�riageado's 'e'pa1a Jeohfil'T e:rit
brasão - GRANDEZA PELO TRABA- suas observações dUrante o estágio em
LHO. �rante 19 anos prestOu servi- nossá cidac<;:: que, na qpoca tinl'a 2

ços como professor Na 'esc._,olà 'Téc� , �ospttais, '8 �oaontóle>go�, ,4 médicos,
,

nica 'de Goihér'cio ':Sã,o Luís" concor- ràlém de' outras profissões e 330 in
rendo com seu título para seu flU).'" düstrias. qUe se 'dedJ.cayäm -a .89 dife
,dbrtä.m�'to �'prefessor da Faculçlade rentes, räin.ú,s de'·�ti:Vidade. Há 20 a-,

''.

de Estudos Sociais, dd Fundação' E� rios, hein? ':PÔ!._; ,

,

ch1cacionaI
\ Regional Jaraguaense;:, e .. .. HÁ 15 ',ANOS"

"Sistema 'F'ilJia:tÍllttiiro do Estado.' -:-- .� Em T973, 'Ei-nesí6 Felipe Blunk
,HA 30 ANOS' - � esetévia interessante> :artlgo, 'sob o

- - Em' 19'58, coin a morte de tItulo O QUE ENTRAVA O PROGRES
Artur Müller em abril 57, era lan- SO DE CORu'PA, aQordando aspectos

.

çado -e;aIldidate-_'-il deputado estãdual, de comunicação. DiZia Blunk: "Não 'c';
pelo Coniítê da UDN "ppó-candidatQ.ra, 'queremos, com este artigo desmete- ,

'Eugênio Victor Schmöckel, "nome c�r a atuação' da COTESC, 'mas sim

,creden,.ciado _pelo trabalho, pela in.te- qúe' nosso apêlG d::l.egue até hossos Go

'glidade de caráter, pela ,.alta compre- v·emantes, lembrando que Corupá
'ensão c1v�ca pa�iil com' b 'povo :nas '1'AMl3'ÉM É SANTA CATARINA E

suas justas âspirétções". "TAMBÉM É UMA CÉLULA DESTE
-- - À ,coluna IITriq:uéTraqhle'T' ::Ie-' BRASIL GIGANTE"'.' O' apelo' clÍê<: .

nunciav:a ,a, existência de um. ,d'e.pó- gnu ... um poUC;o mais tarde!
'

'sUo. €Ie exp10sivös na :,prefeitura. O -:'� O deptitadó Octadlio P. Rámos
distinto _ Oficial do {los,SO gloriosà ,e' Eugênio Victor -Schmoeik:�r" �Presi"
E�érdtol ,iç;;:,a'p-;".M{iD()�l 'tarvalho Lo-, dente do Dir. da AR�NA, tinlrám au-

! pes, .

enc do Serviço de Fiscalízaç�o ,'diênciq_ -com o Govema{io.r Colombo
de Inflamávejs em _I!e,pósito e em Tr"" ,�1acbado SaUe!>, ocasião em que so

sito. ao tomar conhecimento da nota, liicitavam o' aceleramento de várias
'in1terromF�n �<l's súa' S>êTl.'as, '�nvesÚ'g'&ti' obras ,ha regíãp" tai:�; 'como '&'amp1iã:Çã:ö ;

o caso e ordei1ou idmedfà.ta'" 'retiiâaa "dó Grupo �$.tat 'tmzã''Raü'lõ-§,'' ,I'
, dos explo!?i.yos, de acordo. com

. ,o . Corupá, constt'ução' da Escola Isolada
regulamento do S�F·I.D.f.- .A Impren�' de

.

Rio ;Corrêas, .

construção de escO-

sa local agradeéra as prontas' provi- .

las db. Braço do Ribeirão Cavalo, Ja-,

dências, evij;artâo Ul;niil pGsslvel- catás ..

'

raguá-84 e Bréi\Cinho" esta última �IÍl
trofe, nó centro da cÍdade, o'casiönad,a. Schioede:r,

-

as 'óJ:>ràs da SC-SO," depois'
por Um simples cuidado CO'IÍ matéii& "301 e ago:r�. ��28Ö e doaçãüc de 'tim
\ã.o ·explosiva. ,ca!ro, taqq4�k'P4 t parte do Gov�rno

ii: t-17 Os Cé.Y. Leôn.j:das" Cabral HerpS-" 8.,0:: CorpÓ't'�;rl�,t �q�beiros V()luntarios
ter, dr: Arquirrí�d€s DaMas. dr. Ar_tur de Jar,agtl.ã do,<�ti'L" -

.
/'

'Urano de CarVaHilQ, \!itõ,r1o Lãzzarisj -:- ":"':'''A SC::21 (Dona Frânçlsca) era calo: .

Lauro Braga" AldO' Pfã'cla e Eduardo çada a naraleiepípedos, \.111)8 área
..de

Go�lbo, _Q.i.:vulgsl3ram.. conv:ite pa:r;g aptqx. 20.000 m2. e o Vale do .Itapo�:
organização locar. do, Partido Traba- cu chiava' a riaü' conclus'ão' da böJe'

""

lhista Brasileiro. BR-280, em vias de ser ...
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Máquinas, móveís de a;ço, escrivaninhas,' ventiladores, méveís estofados,
.fítas, relógios de 'ponto e acessórios em geral.

.

'Rua' VenAncio da Sjlva Porto nC} 353 _; Fone 72,1492

WiUer Luiz Ri'bei"D',
Alexand're . D�lIauiO'stina Barbosa

ADVOGADOS, .

Rúa João Mareatto n9 13" 29 andqr - sala 206.
Fone 72-2875 ;". Edifício DOmiDgos Ch.odiní
Jaraguá dO Sul-SC",

�, Lançamentos da �mana -
A :lWaldição da Viúva Negra (TelT91')
Lucky L�e Contra os J)altons' (Desenho)
Retrato' Falado �. uma Mulher, S/Pu4or
(Drama) "

O, As dO'$ ASes (Aventura)
Bananà SpUt (Comédia) ,

A Noite dos Desesperados (Drama)
Salomé (Bpico/Erótlco)

-

_, ,

, Estr�nhos Pederes' (Suspens�) �

A �ena Loja dOs Horrores (Musical)
O Rapto do Menino Dourado (Aventura)

,

O SegF�O de Yolanda (I)rama)
,

Marlah • 'AB' GradeS da ViolênCIa (DJamar
lMP.• ' O ID;v�sor d,e Espaço (Ficção)

, FAbulas de Bsopo ,�(Desenhó)
,

Brmc�do com PogG (Aventurá).,
" OPPU'S- Vidéemanla s,em Pirataria'

OP,PU'S VIDEO CHEQ� 0',maUlor e mais

baratO' sistema de IGcaçlo 'de Video Filmes

'MagazineCliÍllax
. {

Jaragué do .Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 7�·0968
Guaramlrfm _ Rua 28 de Agosto, '1-334 :._- Fono 7�-Ú259

7('FOTOPIAt�RR
Av. Ma!. Deodoro, 252

Fone 72-0261

-TUDO PARA NOIVAS
, �

,

\
MODA MASCULINA _ FEMIN.NA E INFAt\iTlL

• > �.

,
..

Se YOCé a8l)1pré sonhou ter
um cano com o seu ritmb. \

O seu sonho Já'cheyou. -

'

�á na Bmmendôrfer V&rculos�

� o Cl1levette 88,'
'

O carro de maibr desempenho e
econ,omla� ã§Qi'a com motor 1.6

Venha bUSé�r 9,� sonho,

,
r

"

'-�-'-,',-

,

\
, '

.. LOJa.
Mamãe I· Coruja

A MELHOR OpÇÄO EM A�T1GOS INPANTO - JUVBNIi B BEBI! PA

- RA A I'STAÇÁO OUTONO-INVERNO.
,

'

Rita,Bario do Rio Branco,,' lõB Jaragui ,do' Sul Sc

eletrodomésticos - utilidades .. mévels •

.

presentes - bazar · -confecções � som:.),"
pneus ., acessórios .' blelcletas-. -

camping · náutica- esporte
e muito -mais. (fiiiii'�i!iiiíi'�iijiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil_

. CJZ_t' H3 ab.l-l�:'-� �Jdâ II.' M

,

quer ditar, Q seu Chevette •

na Emmenaörfer Veleulos,
o revenc:ledOf preferidO
Qheyrolet.

'
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CORREIO PAOINX 07

I!lasc .allera II.aração delelefausa. laragui. ClnOra,as••CI�
'DE

'

PARA ,NOME "

, DE PARA. NOME
'

DE PARA NOME. '

12.0003 72.3321 Centro Ed. Evangélico 72·.0568 72.3678 Comp. Melhoram, Jaraguá 72.1333 72.3133 Me,L João ,Wiest SA
72.0012 72.:>'20L BanCe- do. Brasil SA 72.0579 72.3009 Clube Dir. ,Loj. de Jaraguá 72.13'44 72.3544 Bretzka I. C; Prod. Alím. ,

12.0022 72.3322 Urbano Franzner 72·060:>' '72.3311 Confecções Sueli 72:1355 72.3364 Banco Bameríndus do Brasil:
12.0023 72.3423 Met.' Erwírio- Menegotti 72.0605 72.3889 Com. lud; Breithaupt SA 72.1399 72.3732 Metalúrgica João'Wiest SN
12.0056' 7203998 C-om. Ind. Breithaupt SA 72;0612 72.3845 Malhas Malwea SA 72.1466 72.3466 Estofados KraUSe Ltda
12.0060 72·3154 Emmendorfer Com- de Veie. 72.0623 72.3576 Kohlbiu;:h Ind. Máq. Elétr. 72.1500 72.:>'600 Banco Bameríndus do Brasil

72.0068 72;300-1 ß'&Reg' do Brasil Sk 72.0645 72.@?54 Mal'cattO 'Ind. de Chapéus 72.1511 72.3511 Petroníla. Bona Horner
,

72.9071 72.3198 Jaraguá 'Fabril SA 72.06$5 72.3655 Emmendorfer Com. de VeÍC., 12.1563 72.3909' Cluee Dir. Lo.j. de :Jaraguá,
72.()100 72.3100 Banco d0 Est. de S. c. SA 72.0657 72.37-10 Banco do Brasil SA n.1584 72.3657 Met. João Wiest SA
n.Ö122 72.312� Gumz Irmãos L C. Ag.ricult. 72.0671 72.3976 Jaraguá Fabril SA ;'2.1613 72.3457 Banco Bameríndus do Brasil:
110134 72.3256' Koh-Ilba€h, 100' Máq. Eletr. 72.0680 72.:>078 Kohlbach Ind. Máq. Eletr. "72.1620 72.3166 Dalcelis Ind. G_oni. Malhai!'

_

12.0143 72.3890 ßanct> ist'. Sta. Catarina SA, 12:-06'81 7203867 Ind. Art. Borracha Wolf 72.16::''3 72.3332 Met. João Wiest SA '.c�
,',:,

...72.Qt66 72,.31.11 Mall'€at;_t'Q Ind. de' Chapéus 72.0700 72.3700 Ind, Art . Bcrracha Wolf 72.1647 72.3143 Bret�e 1. C. Prod: Alim�',j'
12.Ó168 72.31':)'1 eta. .Methorara. Jaraguá 72.0712 72·3165 Met. Erwíno Menegottí Ltda 72.1719 72.3212 Estofados Krause Ltda ,{-r'_-

'12.�180 72.3467 Jarag-uá Fabril SA 72.0714 72.3067' Malhas Malwee SA 72.1809' 72.3034, .Banoo Bamerindus do Biaslf'
72,0200 72'.3200 Milhas Malwee. SA 72.0734 72·3798 Com. Ind: Breithaupt SA 72.1843 72.38W0 Da1celis Ind, Coro" Mal_haS'
72.0203 72.3690 Banco' do Est. de S. C. SA 12.0736 72.3187 Ind, Art. Borracha Wolf, 72.1950 72.:>'521 Met. Jeão Wi�.St·SA;, ,

72.02l2 72.3401' Bamttb,ctw Brasil SÁ 72i07�'7 12·3823 Neves Art. de Madeira 72.1967 72.3532 Dalcelís Ind. Com- Malhas
12.0222 72.3222.' ãilátit>r. Backer 72.0741 72.3234' Met. Erwino Menegotti Ltda 72.1986 72�:;'8r2 Estojados K-Iá'lise- Ltda/.
72.0223 72.3743 Met. Erwino Menegottí 72.0747 72.3445' Malhas,Malwee SA 72.2005 72.3005 Eduardo Camargo Brandão,
12.0256 72.3489 Com. Indo Breithaupt SA 12.0754 72.3245' Marcatto Ind, Chapéus 12.2071 72.3387 Gumz':�t;tn��, ;1;, G.:. Agr�'C,;
72.0259 7'2.3834 l4arcatto Ind. Chapéus 72.0156 72.3045 Met. ErwrnoMenegottí Ltda 72.2099 72:3022 Centro' Ed. sv. Pré Escolàr'

. 72.0268 72.3310 Banco do Brasil .�:A 72.0:'69 72.3601 Banco do Brasil SA 72.2105
. 7'2.:;088 Ivo Moser

72.0271 72;3267/ Jara.guá· Fabril SA 72.0770 .72.!.,3598 Com. Ind. Bretthaupt SA 72.2110 72.3412 Bretzke I; C. Prod; AHm.

12.0278 72.3490 Battlt'o' <dbl Est. de S· C. SA 72.0777 72.3777 Jaraguá Fabril $A 72 ..2209 72.3030 Afonsoi'.Ru4� , _,

12.Q344 72.:>'344 K-Ohlbach Ind. Máq, Eletr. 72.0792 72.3811 PP. Etsul Transp Ltda 72.2211 72�39:4'3 'MerartÍl�cI'IÜ:t :Ma'q; Ltda
72.0357 72.3056 Marcatto Ind. de Chapéus 72.0799 72.3799 Cía. Melhoram. Jaragnä 72.2355 72.3788 Horst storrer
12.0358 72.3011 Metahm Ind, Mâq- Ltda 72·0812 72.3801 Baneo do Brmt' SA 72.2405 n.0'405 �Ma:tli' M.ailene. C.a.gl�onÍ:'"
72.0361 72-.3109. Clu�' Ide< DiF.. b.ojistäs 72.0823 72.3776 Kehlbach Ind. Máq. Elétr. 72·2443 72.3699 Alcides' Cßrdose
72.�365 72.3634 Metalim . Ind. Máq- Ltda 12.0848 72.3278 Etsul Transporten Ltda 72.2444 72.3888 Johnas R. Behlíng, -s :

12.0368 72 ..3878 COIDp. Melhoram. Jaraguá 72.0857 72.3910 Banco do Brasil' SA 72.2485 72.3099 Eliana Gumz. -, "

:'

12.Ö3?9 72.3309 Clube de Dir. Loj. Jeraguá 72.0860 72.3667' Jaraguá Fabril SA 72.2488 72.3566' Waldemar Rocha -.
.'

..,

12J:l382 72.3289' Com, .Ind. Breithaupt SA 72.0881' 72.3110 Com. Ind, Breithaupt SA 7;l.25t2 72.3199' Irineu Tíroní . c. "._,.' ,

72.0:;94 72�3645 Malhas Malwee SA 72.09112 72.:>'354 Met. Erwíno Menegotti Ltda 72.25'15 72;3299 Ing0 Mã-nke' .t > c,.' ,:"" '

�72.0400 .72.3376 Jaraguã Fabril SA 72.0916 72.3176 Malhas Malwee SA 72.2544 72:;;555 Helga Firedler BastoS:;;:i:'-·,"·
12.04Ü �.3411, Clube Dir. Lo]. Jaraguá : n.0920 72·3478 Tr. Etsul Transp, SA PP. 72.2573, 72.3838 Mario da'Silva' é,

72.0433 72.3433 Met. Erwino M'enegotti Ltda Trans-p Gr-am;kow' Ltda 72.2581 72.3939 Helza Búd�
,

,\\: !:",::' '�
72.0441 72.:>'089 Gumz Irmãos 1. C. Agricult. 72.0937 72.J465' Neves, SA _

72.2605 72.3605 Ieeodomer Luiz :Lopes,i."'''' f:
12.0444 n.341l4 Banco do Brasil SA 72.0944 72.3800 Com. Ind. Breithaupt SA n.26()9 72.32::;Z- Ademir José Bertolí ,-'

.. ,,;;_�
72.0445 72.3090 Com. Iná. Breithaupt SA 72.0947 72.3765 Malhas Malwee SA 72.2659 723'1-37 Mario Denker c.

72.0457 72.351.0 B.al1GO do Brasil SA 72.0956 72.3543 Marcatto Ind� de Chapéus 72.2712 72.3499 Afonso Cristofoliní
72.0468 72:3290' Banco do E:st. de S. C. SA 72·0969 723343 Emznenderfar C. de Vieíc. 1-2.2716 72.3399 José Siqueira
12.0470 i2.3689 C��.' Jnd .. Breithaupt S:A 72.0970 72.3954 Malhas, Malwee SA 72·2766 ?2.3766 .Antonío Jurací Stringari
t2.0471 72.3587 Jaráguá Fabril SA ·72.097·7 72·3977 Jaraguá Tur'smo Ltda 72.2777 72'.3565 Kohlbach Ind: Máq. Elétr.
72�04n 72.3.8.11, WaliteIi' Geff,ert. n.J0A5 72.3932 Banco. Bameríndus do Brasil 72.2832,72.3188 .Àlvaro Pereira
72:!l4ß'2 12.38'$ .I{ül11l)ach Ind. Mãq. EletL 12.1.Õ92 72.3564 Estofaçlõs, Krause Ltda 72.2850 72.3355 Lindo Possamai
72:0503· 72.3981'. Gumz I.r.mãgs... SA.. lhd. -Com, 72.1244 72.3)44 JOsé Aristides Marchetti 72.2917 72.3900 Mário J\lrtkes
12:051'4 72:3365 tvlalhas Malwee SA :n.l255.. 72·3398 Com. Ind. Breithaupt SA 72.,2976 72.3965 Kohlbach Inq; Máq.
72.0536 72.3554 Màlhas Malwee SA 71.1251' 72·3223 Bretzke I C. prod. Alim. 72.2987 72.3656 Kolilbach' IDO. Má:q.
12.0537 72:3211 Neve.s._Artef. de ,Madeirq_ 72.1259 72·3109 Com. Ind. Breithaupt SA 72.2998 72.3187 kohlbach Ind. Máq.

POVO

Btétr.
El�r.
Elétr: �

Chevelte ,Bt
Vendo

. título patri.
n:lonra'l do C:A., Bae.

pendi. Tratar pelos Fc..

, nes- 72- 0091 ou

72 _ 0363, com Clóvis.

Vendo. Valor de
Cz$ 700 mil.

.

Tratar
pelo Fone 72 .... 33.7-4,
com Osnildo.

A G R Ar}}- E.. C I M III Ne'J: O

..
')s ;mniliar�� elllutad,(\}s� de "

lO

a.rad,gC/äm sel1sH1níza-doS' as- . i1?-an�fes ta�ões.
de pesan earinno e amjJza:à-e a. �oçF9S os- -�.ue

de uma tm;ma. oU cllEi outra se aSS0-C�,alTan1 (lú'

pesar da fa.1üítia,: '�. oc(llsH�o dO' seU! faleci,
. 'ci,mento. AgtadêGESm tamMm a, tt'ldcrSi � ,

que
enviaram flores, c�r�1 ,ca-r�<!fes; telEíGTar_na:ö
e acompanharam o féretro.. até o Cemliteri? ,

'MÔ!Pli�'!'pal de: 'J:allatgil!i'ã; do StiL

.raraguá do Sul� 1ç de agosto de 1988

I

Confecções, Sa�lt,: 'Ltdu'
vésUnd().' bem SeDhor8i .--Cr18Dças� .' c' ; ,:

-' " �
;. "�o

Vá--conférii a mals variada coleçlo aproveitando'
as vantageas do preço�e",.dIárlo-S1leUl.·' ., �-,.' ,','" i

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro 'da Fo�seca, nr. t085 .

It). 12·060,3 Jaraguá do Snl _ SC.
.

Loja 2 Rua ReinoIdo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC.

,'\ .

Fone '12-io77
,

"
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:� ... - '_ .�-_.... - ... -...

- .. -.- -

---.- - ----:- =- . _'- -:.

CRG..SC lob nl} 0015-
'

- .. EsCl1tas fiscais e contábeis
_posto de Renda

Retlstro de Micro-Empresa,
-

Conüra a' eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone; 12-0695

Rua Walter Marquardí n°,706 • Fone 72-1315
(residencial) .. J'arag1iá_ do Sul.

'

,

" -

,';,'",Ortopedia ,e Traumatolouia
lí""""'�

"

J .... .:DR. MARCOS F. SUBTIL
,.;

Urgências � consultes _ órtopedía ínfan,
. Ü(e' .adultO: Membro títular dá Soc. Brasíleí
'fa: dê Ortopedia" e Traumatologia. '

�

'Av; Marechal Deodoro 1.572 .; Fone 72.2218

SI I e'i D'
.:"

; ,

FABRICA oa ARTEFATOS DE CIMENTO
, ._-----

,Tubos, fossas sépticas, caixas de gorduras, cai ..
. xas de . äterrament'o, calhas, palanques de varàl

reto, palanques de yaral tipo "T".. -palanques de

cerca, palanques' curvos para alambradös, tubos

para poço de diâmetros 8� e lQO, mesas, pa_J:� lan

chonetes, tanques de lavar roupas, tubos' drenos,
anéis para jardim, blocos para muros e {)'Ubos;�
Ver1fique ..

a
.qualídade de noss9s pr6dutO,s.

,,"
. '. .

/
'.;

E D I T,A· L'
--����-------�-,--------------�---'

AU.REA MULLER '. GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
TitUIOi da Comãrca de Jaraguá do Sul. Estado de

'Sa�ta Catarina: na forÍna da Lei. etc-

- Faz sàber a todos quanto este edital virem
,

que' se é'lcham' neste Cartório par� pJOtestö 0S

títuloS' contra: ,

,

AfDEA S,A,LEIE ROCHA
, ,

- Rua Pe. Alberto
.'�

"

)

Jacobs, 656 _ NESTA _ MADERÃNTE IND, DE

MOVEIs LTDA - Rua' Angelo Sampaio,. 417

_ NESTA. -
.

" E. como os ditos devedores não foram en"

çontrados ou se recusaram a a<:eitar a devida

intiméiJç�, faz por intermédio dó pIese�te edital

pára que os me�mos compareçam neste -Cartório ,

Ba'Rua' Artur MUller, 78, nó'prazo da Lei, �a fim
de liquidar, o seu débito, ou então dar razão por-

'

que não o 1"az, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei.. etc.

, \

'.:

�!

"

IH!Ja�agu� do ,Sul; 04 de agosl() de' 1988.

AUREA MUl.LER 'ÚRUB:ßA _Tabeliã e Oficial de
Protesto de Titulos. .

-

i· --

"I "

;.

,.

1 "._.�' _;.';:!';.,
-

_. , _,

.. -

,
•.•. -.

" -AJARH� Iroca diretoria" e: cria Drup,os ·tle -trabalho'
'

,,'

E.ill. assembíéía realiza.
da sexta-feira, dia :-''0,
na recreativa, na Marisol,
foi, aprovada· a mudança

. dos- estatutos e a, altera.
ção do nome da Associa.
ção dos Admínístradores
de Pessoal de Jaraguá do
Sul, que passou ptAssocia•.
ção Jaraguaense de .Ad,
mínístradores de Recur
sos Humanos (AJARH).
A mudança dos estatutos
e da nomenclatura pro•.
porcíonou também a cria.

, ção de grupos específicos
de trabalho, nas' diversas
áreas, com a eleição de
Um diretor responsável,

VanD,S ·na Icarese,,:'

« Deulsche - ,Ecke
,.

Os números da
ecoO,omia

»)
,

Leitwort: "Wir schreiben �bJ, wenig ln Deutsch, da· _,

mit die" ererbté "Muttersprache ,nicht ln
I vergesse

nhelt geraet!"
Die Redaktion ,-

'

- -- ---

HA! HA! HAI
In einer Fabrik. in der JofnVi,llestrasse kommt einer
.íns buero und fragt: ,"Ist 'der Chef 'da?"- '''Dumme
Fragel .

Wuerden wir dann hier sitzen, und Karten
spielen?"

.

_..-;.

- - - --

Feines Internat! Schrieb ein Maedchen nach Hause:
'

"Obwohl das Essen hier entsetzligh, ist, nehme ich
zu. Wenn die Waage am Bahnhof stimmt, wiege ich
ohne Kleider schQn 55 Kilo". '

.

,

a s.aber:, segurança ,no :M�egotti), Alire Bertoí, .

trabalho· Carlos Níelsen-'. di, (frapp),. Edemar Kroe:.'
'

[Merísol}, .recrutemento," ger (A:r,gi) e Tenso Piaz.e.
seleção

I

e treínamento v ra (Neves). ,

.

Humberto Paiva (Mar_
catto), de salários (Asso;
ciação. de Pesquisa Estu•.
dos de Remuneração de
J?raguáAPERJ) • Elisa.

'

A f\CARESC �briu iIlS!o �_.
bete Hass, da Marisol e, críções para prova seletís ;
admínístradores de pes- va pública para preen. ..

soal • .Osmir Porath. 'da
.

eher
.

{) seu' quadro fun, .

Marcatto,' é .o diretor' cíonal. ,.dispô:Qda de 26 .:;
provísõrto.

'

. I vag!is.,para engenhehos,
,

A .A§ARH. 'que conta ,ag:r;onomos, '12 para ,téc- ,

'

com 45 empresas asso, nícos . agrícolas, 3 para ,,',
etadas e qUe busca a in. médícos veterinários e ..

-

tegração dos admínístre- 32· para - extensíonístas ,;�
dores de recursos huma, domésticas rurais. As ins.
nos. formou também _ a cf1:ções podem, ser, fei-..,
sua diretoria, com esta .. tas DOs, :l,!;scritórios Locais, ,

composição: presidente Regionais. e Central' da:
Mauro Minelli (Menegot- , Acaresc,' �té 15 de agas.
ti),' vice Osmir Porath .to. ., ..' ,

,

(MarcaMo),
.

tésoureíre'
.

,A 'inflação oficial a., Ingo Baade (To.m.aselli,> O candidato que for, a.'
purada ein . julho pelo 'secretária 'Neide de An. prov:ad0 poderá se des-
IBGE foi de- 24,04%. O, drade {ßrelthaupt], rela. ':locado para qualquer JiJl�.'.
indice é o maior do ano cões públicas Valmir 'nícípío 'de Santa Ca·ta."
e fica

_ abaixo somente' Hertel (Lael Malhas), as. rína. onde existir vagas.
dos 26,06% registrados suntos técnicos Dr. José Todas as. íníormaçõea cOO

em JUÍlho de 87, A in. Benedito Campos. No mo -docuznentação, salá..
flação acumulàda rieste conselho fiscal estã,o GaJ." rios e·regi.�e de trabalho ,.

ano chegou a I 232,-10% berto Píccolí (Weg); Silo podem. ser- tomadas nos
:

e nos últimos 'doze meses, vio Schroeder '(Valmar); Escritó�ios da Alcaresc.
.a 424,92.%. A OTN, para Marcos Erdmann (r..'-�t. de tode o �tadó,
agosto, está valendo' Cz$
1,942,48. Os rendimentos
da caderneta de pau.
pança ,qu� estão credita.
dos desde segunda-reíra,
dia 19, são de 24,66%. e
os contratos de reajur
tes de aluguéis semes, '

trais com vencimento em

agosto, são 185,04% e os

anuais, de 424,92%..
r

,

Segundo o IBGE o gru.
po alimentação foi e que
exerceu maior pressão
para a' alta do IPC. O
ministro MaiÍson da Nó.

, brega garante que a in.
flação de, . agosto ficarâ.
abaixo do índiCe do mês
pas·sado.

'

) ,

NOTA DE AGRADEC�ENTONOTA DE AGRADECIMENTO

R�dolpho -, Dornbusch
Fam1l1ares enlutados -de

,João 'rentini· ,

ainda consternada ,com o seu faleci.
mento, ocorrido dia 26.07.68, agradece'
'à todos os parentes. amigos � vizinhoS,
àos que envi�am flores; coroas, car�
tões e telegramas e aos que o acompa.
nharam até. a

.

sua última morada.
Agradece em·'espedal aQ Pastor RueO!o,

" '

kert, ao Dr. João Biron, enfermei.
ras (os) Jlo,Hospital Jaraguá. a todos,
enfim, que colaboraram neste doloroso
tl'illlSe.

'

I

falecido no dia 02.08.88, aos 77 anOSi,
agradecem as mánifestações de pesar
e solldartedade 'recebidas, aos· pären.
tes,. amigoS e y1zjnhos, aOs' que envio

_
aram flores e córeas' e que, "acompa.

'

nharam o sepultam�nto Íló ,Cemttério ,

da Capela Santo' J\ntOnio., Ag'rades:e� '.
também à Dra. Nancy e ao PQdre
�1ÚSio e convidam para a, Missa de

.

7· Dia, a real1zarllS�' domingo, dia 7,
às 10h15mln. �a Capela Santo Antonio,
de Nereu Ramos.

Jaragu� ao Sol, 03 ele agosto de 1988

I

,
.

Nereu Ramos/Jaraguá do Sul, 04 de
agosto de 1988.

";;:;r�?i"':,�, � ........ __'_ �_'___
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



jaraguä ;1,0 :,'5»1 - Semana de 06 a: 1� de agosto �e 1988 P A GIN A 09,."c 'O R R li I O

renovar a -ínscricão uma ferida após J2' meses," "

única vez após 15 días, De acordo com '0: dele-
,

' ,
--., -", -, (

sendo dispensado do exa,
'

gado Adhemar Grubbe 'as
-

me em que houver sido normas serão observadas c ..

aprovado se na nova o- 'rigorosamente, posto' que
portunidade o candidato á objetivo 7� somente ha-
for reprovado, nova ins- - bilitar quem tiver, .de
crição só poderá ser de.· fato, condíçõe, para tal....

vação "do eXél..llle psíco
técnico, enquadrados den.
tro da 'Resolução.
É de se observar, igual.

mente,
.

que o
'

candidato

reprovado em qualquer
dos exames exigidos,' le
gislação de trânsito e di.

�eção veicular,' poderá

o Dil\ríO Oficia] da ção 610111, que obriga,
União de 22 -de julho" doravante. que o condu
pubíícou o decreto-lei tor de ciclomotores seja
2.448, alterando o per, maior de 18 anos; habí

centual' dos valores das litado na categoria "A.1"

multas por ínfraçêes de (de 0_ a 180cc); ser o ci·
,

t r â n s i t o,' e decretos-
_

clomotor licenciado pelo
96.388 e 96.389, 'dispondo órgão de trânsito, sendo
sobre o uso do tacógraío proibida a circulação em

e instituindo o ano de rodovias.
1989 como "Ano Brasí-

.

leiro de Segurança no O exame psicotéeníco
Trânsito", com o íntuíto a qus estão sujeitos os

de inínímízar ,os altos condutores de vsiculos

índices de acidentes de de transports coletivo ,e

trânsito. Segundo o De- de cargas perigosas, ha

legado'Regional de. Po. "billtados nas' categorias
lida' de Jaraguá do Sul, "c" e "D", serác renova.

Dr.' Adhemar drubba, o do: I) • de 5 em 5 anos
cumprimento da determí- até completar 60 anos;

nação do Departamento II). de 3 em 3 anos até

Nacional de Trânsito os 60 anos completados.
será rigoroso e'neste as. Existem, ainda outras

pecto observa a Resolu, modalidades para reno,

ProUssi'onaUzar-'8 Feira' . da,' Malha

Senai encerra Posto .de Vendas· .MarcaHo·
O Centro de Treina.

aaento do Senai .de Jax:a.
guá do Sul encerrou aa

noite de sexta-feira, 5
�e agosto, I Programa de

Formação de Supervíso
res de Primeira Linha,
durante atá realizado
nas dependências da -re
creatíva da Marisol. Den.

. tre as presenças, a dó di.
retor regional do Senai
'de senta Catarina, Dr.
Gé'lio Goulart, e,' parale
lamente ao encerramento
do curso, foi iníciado.
outro,' com duração de
ano e meio,

,

Chapéus, bonés, viseiras, c�sq" shQr4Ja . :
.

, bermudas e cordas.. '.
' ,

-

. ". -

Em frente à' fã.brlca, -'Amplo'. est�ctQna�eDtö.. ,

c

ESCRITORIO JUR1DlCO

José Alberto _ Barbosa �

,
'.,", ».

ADV..-OGJta"lO . ;,., ...•.

,J
.

_
,.i.,( J..,_,>

Rua João Marcatto. nr. ,13 _ 2"0 andar., SiÜ�.:�it,
Fone' 12.1869 _ Jaraguä do Sul

/ .

r

O'Coordenador da 2a. Peira' da Malha de Jaraguá
dO Sul Luiz José Nícolodellí, disse quartafeíra, no

CDL. q�e a Feira alcançou uma amplitude �a,l que sé

deve pensar em profissionaliz�la nos próximos anos.

"Colocamos cerca de 80 mil pessoas num local onde

não houve festa ou atração paralela, vieram apenas pa

ra comprar e deixaram uma apreciável cifra de Cz$:...
56 milhões", disse Nícolodellí- ao lançar um desaäo

aos empresários para que ,a cidade tenha u�. e�p�ço
para as suas promoções, através de uma :J.mclatlva

integrada com a prefeitura.
-

Nicolodellí acha que a municipalidade já deveria

alocar recursos .ne orçamento do próximo ano' para

as obras e considera importante que a Feira da Malha

seja complementada com 'outros �trativos, iCO.!p.O

shwos. exposições' paralelas, comidas típicas. e �a
completa tníra.estrutura. Este espaç€) neeessár10 sena

íntegrante do complexo do Centro Cultu�al, , p�ra
onde poderíam . ser canalizados 6S' recursos do im

poste de renda, atrav-és da Lei Sarney.

Concluíram. o I Progra,
ma de <Supervísores de
la. Linha,' área de Mecâ.
nica ,Geral, 19 torman
,dos, que iniciaram o curo

So em: fevereiro do ano
passado. Neste novo Pro..
gtailla, participam 25 can

didatos.

Persianas borizontais e veFt1é�, _.,�,'.'�
.box para banneíres, \ '

. '
_

divisões,
.

toldos, portas santonadasi
.

esquadría�'- :
.

e cercas em alllll1iQlo. .'

Consulte-nos'. Fone '12.0095

Coluna
Eva.ngélic,a

/

·Dr. Altevir A.' FOlàça�, Jún,ior, .

,

' ; J
, .....

. Ora.. Osvalina 'Varlrls Ro.d'fiaueS·�·CULTOS: (109 domingo
após Trindade), às 9h30
guesa. qJLTOS NA IGRIEL
� 19h� em língua portu;
JA CENTRO:

,
A partir,

deste mês haverá- cultos
sempre em português às
9h30 e §!m alemão no se

gundo e quarto domín,
gos, no horärío das 8h.
BAZAR DA OASE: No
día 11

.

de agosto, a

,OASE, grupo "das terça.
feirinas, realiza o seu ba
zar.café-bingo na recreá,
tíva da Marísol. LEMA
DO Mtis DE AGOSTO:
Quando dentro de, mim
esmorece o espírito, co.

nheces / a minha vereda.
I '(Salmo 142,3).

>

-Inlorme Paroquial,
.

,A D V O'G A DOS'

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12·049,8 -_.

.

Jaraguá .

dó Sul-SC

SAVIO MURILO PIAZERA' DE . AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
J

.

. Adv09a:dos
_

Direito Civil _ Crimínal c., Comercial

Trabalhísta _ Bsportívo

Mal.' Deodoro da FÔDBecáNovo endereço
n, 9'1 _ Sala

,

- Persianas EmillendoerlerJosé
AOORA 'fAMBiM PABRICANDO .

'PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DE -t' QUALIDADE

PAe;A O SEu PEDIDO, ,

NA RUA 1ACOB· BUCK. 46 AO LADO DO
-

BRADFSCO ou PELo FóNE '12. 0247
lAR4,.GUÁ ,00' SUl - SANI'A CATARINA._

Funil�ria Jaraguá Ltda.
\ \,

Calhas e Aq�ecedor Solar
.

.-

Rua Felipe Schmidt. 21"· PoDe 1!-0448
,

/
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRIIO PACINA lO

Ealeceu em sua resicl.ên
cia, as 8h45m·. do día 26
de julho de 1988, o es

timado cidadão jaragua-'
ense. Rudolpho Dom
busch, nascido nesta ter
r�, aos 22 de setembro
de 1897. filho de Bernar
do Dornbusch e esposa
Maria. Probst.

.

O extinto era· casado com
Ena Henschel, desde '20
de novemoro. fle' 1920
tendo deste c(,)Plsórci�
duas filhas.. Comélta- ffa'"
lecídaj. é MelâPlia, casa-

da com Otto .Kuchenbec
ker Júníer, tendo a , lhe
ornar ainda a íamília com

.1. 2 netos e 2 bisnetos.

.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiijiiiiiijiilriiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii__.... Ao longo de seus 90

.' &
,lNfOltMATIVO ROTARIO anos, 10 meses e 4 días

,... O Q Ir M·
de útil vida para a 'CCl-

;1
.

- ua O'" ela� rnunidade ele costumava

\'.� '.
-

_

_.

-

•

-

_
contar às gerações

-

maís

1
'

, . f
;

.

' Clle'O· jovens a sua. vida, lern-

1, •
.

> \. .

brando-se dos idos t-em-
\ pos de sua infância e ju-
�'.:,� Dê vida �o f�O��: Viva-o -mtensamente ventude quando, no lado

�';C"A CAMPANHA POLlO'PLUS de cima de um então
,

Ni>. :Pi4�j�Q'sãb�4o, 'dia :13"çl� agcsto, os postos cem'uho, ho ie a rua Joín-
'

de s�li4e. f;l os rotanenos voltam a movímen- ville. e- BR�280, W1'lhelm

;{aJ'.s�! 'na sentido da aplicação de vacinas con- WaU,her comprava terra<s

tr. a; pvlioIllj:el!�, na tentativa de. erradicar a de seu pai e de Karl Nie-

q terrível-�léstia da face da teif"ra, até' 2005, 'que kel, onde se instalava

�!
- é quandp� Rotary International completa o cen, com uma eerveJaria.,· a-

l tenário d� sua existêReia, O que que Rotaty tem proveHände para tanto

a ver C0m a p0lio�hielite? Tem muito a ver. Re. as ág:�la'S ,lhnpidas de um

,tary é. q'-le empunhou a bapdeira, a nível muno volulTlelsO ribefrão co-

dial, para que essa doença e outras cinco pas. nhecido por Ribeirão

�f'Y.�� d� ;prev:enção, como sejam. a difter�a,
coqueluche, tétano. tuberculose 'e sarampo s,e.

jam 'afa$tpdas, e que öcasionam anualmente
3i� Jilli1b�es di mort�' e 3:5 milhões de casos

, de paralisia. Para tornar realidade a üllunização,
R,o�ry tOIJlOU a' si o encargo de conseguir os

�, 120 :m�lhões' para adquirif as. vacinas quê
são entregues as .autoridades da saúde, 'no mun·

,do inteiro, visanqo a erradicação clesses males·
Rotary trabalha junto à Organização Mundial
de S9údei ii, UNICEF '(Fundo das Na.ções Unidas
pará, a . infância) e às adequadas agências locais,

Oe feii-onai� �, !l��n-ªis, ,ele saÍ!de ,para apoiaT o

':. Programa. Ampliado de' Imunização. '

Em 'nosso estado está sendo veinculada nota pela
TV, anunpiando novo, pel!íodo de vacinações,
mas não fa�em �eferência à origem dessas doações,
do conheCImento do Presidente da República e

de manif§l!tª,çã.$, oficial do sr. Min�stro da Saúde,
Como se ve continua.se usando o chapéu alheio
para C-a��J;' corte�ias,

.

Ainda bem que as' vacinas
acabarão beneficiando as crianças, o' que já é
�m grande consolo e nos dá a noção exata do
dever cumprido.

"

(Dª: Ç�JPtssão �e 'RlelLações Públicas do Distrito'
465,

.

Ano 1988/89)

CHACREIRO PROCyRA SERVIÇO

Família com e:x.per-iênéia procura serviço com

meradíe em chãeera. Tratar pele Fone 12.37013,
com Sr. Gabl'iel.

/0 ESPELHO �_�O�E
_"

.......

Você;· ao, olhar sua imagem _ no espelho
Pode-morrei de susto. OU o espelho se quebrar
POis" aos outros quer dar conselhos
E nem consigo jneslmo \ é justo
Você é díabo vestido de anjo
f. mentiroso. falso, mau caráter

-,

fi um porco sujo de lama querendo se limpar
nos- olltroS·
Destrói vidas, fitmi'lia$, depois diz que nada fez
E �:u..m�, g.,qtrª q�pla persQQ.plidÇtde
Um g!�! C9ID alguém, em algum lugar, vai che-
gar sua vez '

De -pressar contas, e', será triste a realidade.
Poema: O ESPELHO E VOC'�,

'

Autor: JAC6 'F'EllPE DA
'

SILVA /\

Falecimento

audolplio
DO P:O V-O

Dornbusb
Nickel que ainda hoje
enfeita a sede "da AR'
WEG e fabricava as a

preciadas cervejas "BQck
bier" e Münchenbíer" já
no ano de seu nascimen
to. Mais tarde passou a;

trabalhar- naquela cerve

jaria .
e

'

posteríormente
entregava OS produtos,
envasadas em gar-rafas
empalhadas com tranças
de talos de, arroz e trigo,
em caixas carregadas em

carroções de duas pare
lhas de' cavalos, ficando
uma parelha- praticamen
te em baixo cio tolde,
percorrend., as regiões
de Garíbaldí, Rio da Luz
e; .paea chegan até lá, a

travessava o F'ÍO Jaraguá
dentro d'água, alcançan-
-do ainda até Massarau
'duba o rái6 de suas ati
vldades . Tornou-se fa-.
IDOSQ· ,COlll0 dístrãbuídor;
de cerveja, tanto. que.
seus admíradorss diziam
que, toda a vez que al
guém encontrasse um pé
8e' ínhame nerto_ ds - um

riacho, poderia, proeurer
pelas H�.d,.ondesaa que
encontraria uma cerve] a
resfria,Q,q., posto que. nar

quela época_ à fàlta de

refrige.radores a água dos -

rios suprfa eSEa decici-
êl;lcia. -

,Carl
Fareceu ne

/dia 30 de julho úl�imo, �m ltoupa\<&
,,-C�ntral, mun, de Blumenau, o estimada mda.. ·

dão. Carl Sehneider, com a idade de 91 anos,
1(} meses, e 6 dja;s;, residente' à rua Gustavo
7imrnemlann,.
O distinto fal�tí;id€> nasceu. no dia 24' d� seteI�-.
bro de 1�96, c.;:asand<:l cpm d. Waltrudes, no.' dita
2 de jul,ho de 1:9Jf} "2 COFlY, �m t�ve> lO fiím.06
-_ Irene, Hqr-ry tfaleddös}, He�ml\!lth, As�'riod,
lngrid" Sigfrj,ed, Alfonse Rbil'aißd.;;, -

_A..:rn,.o e> Sie,:
grl€ld, 28 netos- e' 36 bisl'l@tQs, _, ;

'o seplJ'ltq��n�o deu�se dia- J.1', às' IS heTaS';,:p[��'
ra 0, CemlÍeIlo dia rua Bàhia, na viziooa' é;i?là..
de d.e Blu.m�nau, ; c.

Quando das, lq06'iil,1S d(i! fe:t:-P0; q'l1.e a€0Btee-eram

r no. dia 2 de ju-Iho fle, 1984, este_ semánãrio fez,
o reglstr€l cle tä,i} imrportérFl'te- e raFa (')c-oFrêilda)
comparecemdo aos fes�ej6$' 'a�s-}=t"oS'.

-

Esta folha a.pIe�ofrnta à D" Wa>ftr-tldes� lit'ljé €Om
C8, a:nos;;: mh.os� oot@& e bisnetos, as s{ncems
(,Dr::dol�:nGi� ..

t '

.

I

Comedido nos seUs há-
bitos, não dis,pe�sava
uma cachacínha do já
falecido Max'Moritz Wil
helm e úma boa cer

veja. Na falta de vets-,
rinário era' ele

-

que as.

sístia as' criações, da re�'
giãO, auxiliado 'nos par.'
tos, dos anímaís e medi.
candoos com icuídado.
Tinha um grande círculo
de amizades, bem humo.
rado. era amigo de Af:_
tur Müller, fundador des
te semanário' e, por via
de conseqüência, acom

panhava os movimentos
Bolíticos como filiado à
UDN e. depois, à Arena.
Seu saudoso pai possuía
graudes- extensões, de (er.,
ra e, com. o desmembras
mento ,de áreas, ' parte
delas foram doadas à

munícípalídads e que ho

je constituem á Rua Ber,
nardo Dornbusch, asfal�
tada, que corre paralela
à rua Joinville • BR.1280.
que, desafoga o crescen
te trärrsít'o. des que 'en
tram e' saem da Pérola
do Vale do: Itapocu, . ru-

. mo- a-o seu vertiginoso
desenvolvimento .

Seu desejo tcnn'öém
'

; föl
satisfeito com a, compra.
por parte da prefeitura;
da uma área de temi"
pera nela' construir 'úm
Grupo Escolar e uma

Creche, prestes. a ser i.

naugu�dd:.�
O seu sep>ultam�nto deu.
se às 9h36hn. dê 27 de

- julhg'(88, para o Cé1I!its.
rie' 'local; Junto' do .lar
gO- de seu pai, <;:om' gran.
d� �companha.mento'- de

amigos e admiFadores.
especialmente das' faroí
lias a e1�, ligadas' -
Dornbusch, Hensche!.
D.o.ubrawa e - Kuchenbec•
kér. '

Este semamário
' l'éiJl).ellta

a, ],!)'e!t'da 'de� seu, eonstaa·
te �eitQrr e a'Pfl.esenta. aos
enlu1lad0s�'_os( seus;� senti.'
mefl1ru>s de pesar',

.\ ."

Você já planetou a Irocatlc!'e seu veiculb?-
.

ESTAMOS 13EÇ�P.Q.,NQ.,\[QS.GRUPQSJ DE TODA A LINHA F O R D" NOS PLANOS
3� e 50 M.E&ES_S.EM"�"JI1t1)�' 'ft Sm« lU:Q.OS AT RAV�S DO CONSORCIO UNIÃO. AS, PRIMEIRAS
ASSEMBt:�I�S E�'f'.Ä:O PROGR.AMADAS PARA ES TE MES.

�-� -�
.' :it�."."';:.';.��,".j Ja,l'a,glilil do Su-lY,SC - Av, ',N4àft;'ngodoro, n,<? 158 - Fones 7'f.1777, 7:2.1995 e 72.2614

............�"�,��-�..------�----------------�----�\----.--..".�.;�..��!.I..-------- ��--..__� �"-' .

� �" ..
' .-. � ,.�

, ,�;;,;�,

Eug�nló Vido"r SchmÖf10
keI.- 0&881

E�ça sua empresa �lielar
"maiS" longe. AnunCIe DO

''€:!QReio ' do., ,P;Ov,o".�
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Jaraguá d9 'Su� :' .semana de 06 a' -1.2 de agoste de 1988 ·D 0.. . PO V,O.

Jaraguá sedia etapa, regional do- Festival· de Canto Coral Catarineniê·
.

. . _. ..... .

Durante três meses.

grande parte dos c,orais
de Santa Catarina vai

paJitic,j.par do I Fe&tival.
de Canto Coral Catari·'

nense, já dividido em se

té atapas e cuja final es,
tá marcada para os días
29 e 30 de outubro, no

Centro Integrado de Cul

tura, na Capítal , . Incen
tivar o cante coral,' pro.
mover íntercâmbío entre
as ligas, regentes e .cora

listas, divulgar o traba
lho de autores e arranja.
dores catarínenses, «ão

os objetivos, que orieri.
tam a promoção.
Em etapas regionais, o

ísstíval começa neste,
sábado, 6 de agosto, em

São Miguel do Oeste,
prossegue em Jaraguá do
,Sul; dias 19 e 20; Timbó,

dia._21 de ,agbsto; .Porto ,nicípios de 'Araquari,
União, 3 de setembro; Tu. Barra Velha, Campo A.
barão, dias 9 e' 10; 'Joa.; legre.

'

Corupá, Garuva,
çaba. dia 18 (classe B) Guaramirim, Jaraguâ do
São José, 24; e dia 9 dé Sul, Joínvílle. Massaren
outubro;. em Joaçaba. duba, São Bento, São
Cada etapa indicará um Francisco, Schroeder e

grupo para o último en· Rio Negrinho.
contro, estando defínída

.

vij'Tvß
a premiação de seis co

rais coma forma de . es.

tímul., ao trabalho que
vem sendo realizado. '

A etapa de' Jaraguä do
Sul terá lugar na sede
recreativa da Marisol,
que tem sido o palco dos
,últimos encontros' de.. co·
, raís promovidos peta
SCAR, com' o apoio cultu
ral da Marisol. Foram
convidados a participar
desta etapa regional .

do
1.0 'Festival de Canto
Coral Catarinense, OS mu,

Câmara' iniciou O· último, pe'ríodo
,

o Legíslatívn Municipal iniciou dia LO, o últí,
mo período de sessões da Legislatura. O assunto
polêmico foi as lombadas e os sonorizadores ímplan
tados pelo DNER desde a ponte Abdon Batista até
a divisa de Guaramírím,' que tomou grande parte
dos debates ..O vereador Alrniro Fatias, teve indica
ções aprovadas, urna solicitando a inclusão no plano
de pavimentação a rua 151 - Francisco Domingos
Medeiros e a outra, a construção da uma creche
comunitária no bairro São Judas Tadeu.

O -�xecutivo Municipal encaminhou projeto
concedendo contribuição de Cz$ 120 mil' ao Corpo
de Bombeiros Voluntários,.para a continuidade' e me,

lhor desempenho das suas atividades e, também,

projeto autorizando a assinatura de convênios e ter.

mos com a Secretaria da Saúde, para ímplantar e

operacionalizar o 'Sistema Unificado e Descentraliza
do de Saúde (SUDS), objetlvandn a -unívsrsaltzação
da assistência através do acesso igualitário à saúde
para toda a população e a promoção da qualídade
b���.

.

Festival' do
F'olclore

o 1.0 Festival do FoI.
clore da 19a· UCRE Ja
tem datas para a sua re-

o alização, dentr-, da Se,
mana do Folclore, cuja
data maior é 22 de agos
to. Um total de 16 esta-
'belecimentos de ensino
da região escolar írão
apresentar números .

'

no

día 25 (19' hôras) oe 26
(14 horas) no Ginásio de

Esportes
'

Artur MülÍer,
sendo: , Elza G. Ferraz,
Cristina Marcatto, Lauro
Zimmermann, Alvíno Tri.
bess, Divina' Providência,
Alberto Bauer; João Ro-

\

márío �Moreira, São 'Pe
dro; :N1iguel -Couto, Al,
fredo Zimmermann, CIP
Mário. Krutzsch, .

Albano
Kanzler, Holando Gon

çalves, Getúlio Lenzí.
'Centro Educacional Evan
gélico. e

-

Julius Kars,
,

ten ..

LEIA, ASSINE, DIVULGUE
E ÀNUNCIE NO

"CORREIO DO POVO".

VOCE E IMPORTANTE
pARA NOS.

'

, ,
.

Biblioteca MUlicipal amplia acervo, com novos títulos
A Biblioteca Municipal.

Rui Barbosa, de Jaraguá
do Sul, possuidora .

de
um expressivo acervo; a.

caba de
'

adquirir novos

títulos, sendo mais' de
cem infanto-juyenís e

oitenta e um de literatu.
ra adulta, dentre eles OS
mais vendidos e lidos, o a.

pontadas péla revista'
Veja, como "Operação
Cavalo de Tróia", "As'
B:nunas de AvaIón", "O
Incêndio de Tróia",
"Sh "

e
, "He". "Perestroi-

ka'�, "Minha Razão de
Viver", "Minhas Vidas",
entre outros, éomo !'O
Céu é o Limite", "Eu
estou Ok, Você está
Ok?", biografias de', Car.
los Gomes, Mozart e vá.
rios títulos de autores
brasileiros consagrados. '

, '

Da literattira catarinen
se a biblioteca tem �ílui., �

tos títulos, inclusive . a

coleção cOIJlpleta de Ur._
da A. Klueger, que tem
se revelado o uma exce

lente romancista. O seu

'l:tltimo livro é: "Te
,
Ie.

vanta e vöa".· E afora
os livros, as auxiliares
das bibliotecas Municipal -

e do ,Colégio S. Luís, es.

tão participando em Fie

rianópolis (01 a 06), pro.
movido pelo Sistema de

Bibliotecas Públicas de

Santa Catarina, de um,

treinamento intensivo pa
ra capacitação de recur

sos humanos' quê atuam
� :bibliotecas públicas e

escolares.,

E a responsável pela
"Rui Barbosa", Dirce
Nunes, também na Capi.
tal, participa (ontem e

hoje), de curso de dina.

mização do setOr irifan
tO..;juvenil e-. literatura'
infantil, 'de bibliotecas
municipais.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

-Dr. José .' Edeluy X1vier
Questões de terras, inventários, separa.

ções, divór,cios, cobranças, execuções cíveis e

crimmais.

Rua E�p.. A:Q:tonio' C. Fe1'1'etra, 22 S/24
Edif. Miner - defronte a Prefei'tura, Municipal

SEle destina recursos 'à, .escolás
Dezenove estabelecimentos de ensino da' r�

gíêo escolar de Jaraguá .do Sul foram beneficiados
com - recursos. da Secretaria Especial de Ação - Co.
munítáría da Presidência da República '(SMc); para
reformas e construção, de hortas destinadas a su
prir a merenda. Os recursos são' t-epassados via Se
cretaria da Educação, e, para Jara.guá do sul ,. {'éram'

,

destinados, à· reformas Cz$ 300 mil à EI Rio
\

da
Luz II, Cz$ 110 mil à EI Max Schubert, css 125
mil à EI Francisco de Paula; Cz$ �·60 mil para as
EEII Alto Garibaldi e Estrada Garibaldi (cada �a),;
Cz$ 400 mil à E:B Euclides da Cunha e Cz$ 2ÚO mil
à EI Vila Chartres. A Guaramirim: Cz$ 235 mil à
EI Brüderthai 1, Cz$ 350 mil à EI Germano" ta'ffin,
Cz$ :;'0 mil à EI Quati e C�$ 600 mil à EI Guami.··
ranga ,Sul.

- .

,

Para.' a construção de hortas, as' EEII Rícíérí
. Marcat�g e Rio da Luz Vitória Cz$ 30 mil cada quäl
e, com Cz$ 20 mil, as EEIl Alto Gai'iba1di, Estrada'
Garibaldi, Arigelo Morettí e Ribeirão Rodrígues, 'Em
Guaremírím, com Cz$ 30 mil às EEI! Estrada Ba
nanal e Quati. A diretora da UCRE,· R,"osemeire Va.
sel, solicita as "APPs, para procurarem a Ucre "e a .

seeet. para maiores informações.
.

,/

Auturizada compra de áréa: escola
o Governo do Estado,

através do 'decreto 1.995,_
de 21.01.88, publicado
no Diário Oficial do Es.:
'tada, autorizou a com

pra da área de 5.869,18 .

m.2, para a construção da
Escola Básica Valdete I_
nês Piazera Zímdars, na

rua Marina Frutuoso.
Criada há alguns anos,

inicialmente com o no,

me de Cruz e, Souza; es

ta escola vem íuncíonan
do em .dependência loca.
das jUll.to·ao Colégio'São
Luís, e 'já tem projetada
a' construção do prédio
definida a compra' do.
ímóvel e escrituração car-

.toríal .

'

São José (Cuaramírímj.:
\(idalina Xavier e Lauro
Zimmermann. Outres se

rão atendidas com as me-:
lhorias projetadas den."
tro do cr,on'Ogramä.

Curso .no Sehac,

De outra parte, estão
em fase· de conclusão e

.
dE). andamento, obras de
,reforma, amPliat;:ãöj ilu
'minação de 'quadra' de
esportes, pinturas e subs.
tituição de' rede elétrica
em diversas escolas da
região;· como a Pedra de
Amolar,' Ju1iús Karsten,.

.A Agência de Forma.
cão-Proííssíenef do Senac
de Jara.guá do Sul estará
realizando nes dias ,23,
24, 25, 30 e 31 de ag<i>g.
to e 01 de setembro, _: o
curso 'de Liderança de
Reuniões, com o Prof',
Jorge de Souza, destíaa,
do a' profissionais do se
"tor público ou privado,
cuja atividade envolva
frequente partícípaçãé e

condução de reuniões .

Carga horária de 18h e

..
vagas limitadas a 15 par-
'ticipantes, com· custo to.'
tal, de Cz$ 4 mil., Matrí.
culas no Senac (Av. Ge-.
{úlio Vargas 62t - Fone
72.2166) até ô dia 19 de
agosto.

'

'CORREIO DO. POYO' 72-00911'

Defe�da o seu 'patrimônio coatra sinistros, pr&
venlndo·s�. Estamos as suas ordensl.

Exlinbrás
Comérdo e recarga de extintores em geri!-l

Rua Joinville n.' 2.116 - Fone 12-1826
Jara�á d� Sul/se.
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Procuro
-c

pêlo AlchiÍ1i,
que $e mudou e à mulher
me lembra, o Araldí, que
é genro 'dele. Ao 'lado
da Praça Paul Harrís, no

prédio 1082, no
. va

randão de, círna um ho
mem -toma- SOl, 1j o :Ara:l"
di. que me 'faz subir e 10i
nesse Instante qu� nascê
esta -entrevista.'

c

- Qu� qUe' fez V-ocê

estar 1I.qui �élDdo
o -sel 'do 1nyemOf
� "Olha; foi um -aceso
que vem desde -zn;eu bi-·
.savö Thiago. '-99. .Sa,rgento'
de -�xéreito �t,a'llanö, .que.
fa�ia o 'C,Orreio".de "barco,
',em Turim. no 'séctllo
passade, )Ré,à1-izav�-s,e lá
uma eleição. e, . 'C()!II0 a

qui, os vencedores-, per
seguiam os vencídos- Um
1ç ''Fen ..mandou . _que ere
matasse umá pessoa, seu

amigo'. 'que .elerecnsou e

diante da ameaÇa de vi;
,à 'ser -essessmado pe:ld 0-
fieiaI,' nete atíreu, obri
gando-o' a abandonar o

país com a esposa grá.
vida - Ângelina Brega
masche, trazendo consi-
go muito ouro em lnoeda,
cha:m.ado '.'mareI1go".
-'E dan' .- .

. - "Dal ÇIlte· meu avô
nasceu no .Brasi1, chamél"
do Angelo gu_e cas.ou com

Josepha Spézia, nasceu

José Antônio. meu pai.
q9.e Você conheceu, mor
tö' ria frente de nossà ca-

'Fla�hes da M I· G'�ldade (XXI) arC'I'111 elesil � Al1ldi'
�--------------------------------�
sa, ,esmagado por um ca
minhão desgovernado ein

01.10.1976.' casado com

Hulda tMarHna Müller,
qU€ 'ge.F.anarn a AJda (fal.).
Walllda. .Lídia, -eir e 10,Amé
rico. Os Jbisa..vos e àNÓS es

tão sepuultadoà :

.no 19
Bnraço do Norte ,e os pais
em.Jal11aguá.
- E VO€ê.?
'- Eu, .sou 'o '<Marcelino
'Juenésio Árarldci, nascido
em 09.02.3'1. em .Luís At.
ves, 11.° B>y;aç@ do Nerte,
Aos 'J3 aROS mudéilJ1IHgs pa
ra o ,BI=açö Dízeito, ende
.maís -tarde montei serra

ria. Como o bisavô COR

duzía 'o correio, meu pai
, €!'ª, .fundon.áFio do correio
brasêleiro, que -conduzía
a maIa .a cavalo. de car

roça troley e depois de
forcl-éc@, 'entre Llaís 'Alves
e !'lfajai, papaí.por 11 anos.
qi)essuíamos eemércío,
fábrica de mandíöca ca-

chaça, comprava'e vendia
.

mel. .açúcar, peixe de L

tajaí, queijo, cera de a

belha,' etc.. um comple
to sortímento. Em 1965
mudei-ma CO-in os pais
pra Jaraguá, "-com quem
trabalhei' até 1960, lá em

Luís Alves. Aqui com,
pramos 10.009 m2. de
terra de Germano Pava
nello. onde ainda moro.
- Q qu� fazia e faz aqui?
-- fiz de tudo. Serviço
de trator por ano e

meio, ein. Jaiagua, Join-'
ville, Dr. Pedrinho, Santa

.

Maria no Benedito Novo.
Com caminhão fii trane

porte e Iuí carreteiro de
1951 a 1966. Comprei de
Safanelli uma Pazendí
nha . em

.

Guaranl-Açú,
onde produzia arroz e

.gado, Vendi-a depois pa.
ra uns' italianos de Rio
dós -Cedros. Acho até
que ·na-que1e terreno tem'

Pedras IreV,8
PEDRAS "'PARA P1S0" PISCINA.
E REVESTIMENTO ,EM GERÀL.

\,./

As melhores .pedras naturais para sua casa ..

PedraS! f'/pisos, pisCinas, paredes e

I;ev:estimento e� geral. -

,

Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - Trevo BR-10l
Fone 22-8.956 - Joinville.

,

.

,Nosso telefone' m'udou
�

72·3717

JA:RAOPA FABRIL S. A.

...
.

.

" �-,�
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.

.

-- � Stj;---
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." Passagens áéreas '

lnaciooaisce 'intemacionais)
• PaSsagens rodo�iárias

• Excl'J��s aéreas e terrestres

,�",.�",o, .JIAft .,.UIÁ "U-R-!:lrM·.. O�
.

. "'�7!c,1l" �.... � !I" ",••
,

.

:

• Reserva dá hotéis
'

." -

'

. ",'

. Agênci� de.,Vi�gens'-.• LOCações de -veículos
-:: r,

Rua '�pitácio Pessoa.464!--Fooe '72-0917�Telex(0474�341
.JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA:

,

petróleo. pois, numa
.

baixada a gente enfiava
.
varas até 30 ms . de
Iundurä ,que só encon

trava uma massa lodosa
preta com um chei.
ro estranho. lembrando
petróleo. Hoje estou me

virando com uma micro

empresa ARALD! & 'FIL·
HQS

.

'LTDA. - MARGE
Confecces - malhas.

.

que
vai muito bem, graças
a Deus:
- Quanöo, casou?
� Casei' com Irma AI
chíni, em 8 de maio de
1954, .em "Corupá, aben-
çoado pela Pa. Vicente
e casamento civil peran-,
te o Juiz de Paz Wulf,
da fábrica de bebidas.
Os festejos foram no Ri
beirão, Grande do Norte,
na casa do sogro. muito

-

animado. Desse casaenen-
to +-tenso a Dalva Ma
ria, que dirige Confec
ções ,'MARGE;

.

Solange
Maria, traballmndo no

Hosp. 'S. 'José. na <:<lmta
biUdade; Adätl-gisa Maria.
Qasada cgm ;V:ale{â�s 'Pe
drini, empresário; Tânia
Mari-a. casaâa com ci ,0-
donfé-logo 'Mílton Ka-

.

-,kit-ani; Ma'1'ia -Ros�rh.gela.
3a: sargento da Aenmáu.
tica: ;Udels0n J.osu� ,�a
cadêmico de

'

.adm. ,de
empr-esas-e cu.rso .de me
cânico ,e coniputa-ç�o na

Escola' Tupy e Célia Ma
r-ia. casada com T.eodow
Lesmann,' me,cânico esta
bel'eoid0 . CO.Hl oficina de
cmllsert0s.

'

'

- "Que .escola
.

li. fre-
, quentou?

.

- Oprimárió fiz na Es
, cola do 19 Braço do Nor
te, em LuIs Aiv.es, com

a 'Prof. Arcolina Costa' e.
depois, COIrr o Prof. A
brão Barufi e sua mulher
;-Maria� A razão de minha
vinda à Jaraguá, foi dar
melhor escdla aos filhos.

\ -+ 'Você foi 'l1gadão na
politica. Nunca se elegeu?
-"puicandidato à verea-'

\

dor, �p'ela ARENA,� para
a Câmara de Jarà�â,
onde consegui :;"82 votos'
� só não. tive maís, por
qUe naquela época mor

reu .o meu pai e fiquei
muito triste. abahdoflad0
pratícaiaente a campa
nha por vi disto. Fiz o

que os de hoje não {�em:'
ma preparei. Participei.
do 19 curso preparatório
pára candidatos a prefei.
te, vice e vereador, mi.
-nístrado pelo Pres'. da
AMUNESC •. prefeito, .Jo
sé Schmídt. de São Fran
ösco

.

do Sul. Absolvl
um curso de psicologia
na cidade de JOinville'e
conclui o curso de psico
logia, liderança e perso
nalidade.

.

apresentado
pelo dr: Germano Albino
Junges, em .Jaraguá. A
política, hoje, está uma

anarquia. Nem, me pe
dindo seria novamente
candidato <l' a qualquer
cargo 'eletivo.
- Serviu-o Exército?
- Servi no 139 Bátalhão
de Caçàc;loI=es, hoje ,o 629
B) .. se não m:� ,.eJlLgalilo.
,Fui ,g@lß-ado -razo por J
e 2 -!i:leses, -sorteado.
- Você' é f!Ol�t-e em que
esporte ·e lazer?

.

·

- Gosto, ,de .Broa c canas

tra, caç;ar, pescar, ,jogar
bocha, briga

.

de galo e

corrida de cavalo· Meu

'pai tinha um famoso ca
.

valo de montaria, chama·
do Felipe 'que ele vendeu
depots pra Cia. Jensen
Nunca' vi cavalo melhor
t; tão €edo 'não, vai exis
tir.· Sou sócio do Clube

Aticttco Báependi. Tor�
ço p'elo' Vasco', do Rio.

deSde o tempo d'Ü gol'�iro
'IaTbüsa em .. 1'95'0, pelo
JEe. Palmeiras, de 'SP ..

Grêmü:> (RS) e no Paralllá .

não tenho dube preferi
do.
-- Já �está aposentadpl
- i\inga )não. Se ná0

morrer.,' daqui 4 anos.
- Alguma coisa pltores
cá na tua vidal
- Te'Jilho ama' passàgem
que -aaoteceu comigo que;.
se não foi trágica pelo
menos foi muito triste.
de uns negócios que fiz,

vendendo uma charanga-
_.

,

Um Chevrolet paváo/29
· prá cOmprar um' carni-'
nhão . Chevroletl59, ql!1e
carreguei' com 7 tone�a�
das de 19ananas palra se
rem vendidas eLn São

Borja, no RS" Mas esta
Você vai eontar NUma
outra .o]iJQ>vtiinidade,

.

Façà oU: renove a sua

assinatura' do

"Correio do Povo"

Você é, especial '.para nÓS,
·

.

Fone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



verificando "in loco" on

de serão construídos mais
três reservatórios, com

capacidade de . um mi
lhä.(j)< de 'litlt,?s cada qual.
Para tanto, uma neva es

taçãe de tratamento .será
construída, doe 24 .filtros,
e capacidade de produ-

A municipalidade [ara
.Úà.�nse, que entregou o

terceiro· reservatório
.

de

â�ua com capacidada de
um miJhã0 de. lrÜtGls,_ pre
ocupa-se com a implraIil-
1iação de novos reserva

tórios. para garaatír o

abasteci.lnento de água à

população até' o·' '. ano
2008, conforme projeto'
<40 sistema de água que
está sendo alaboredc pe
� Fundação SEsp .e téc
sícos da empresa projs
tisté, já. -ßln. fase nl'la.l.,
Segundo o a€lminis�Fa'

fIlor geral do Samae, en

,ellheiro Volnei Beckhau- .

$er, após a Impíantaçêo
do projeto. que será en

Ü'erJUe ao prefeito Dur
val Vasel, nas pröxímas
$eJÍlanas, Jaraguá do Sul
.er! uma. das cidades me

lhor servidas fio abaste
c:1ülento. do líquido em,

tOdo 0, Estado, afastando
defil!liiti:vamente, o proble
ma da falta de água, que
oCOIre principalmente no

varão.
.

Há POUC0, técnicos da
Fundação SESP esti-v.e
ram em J-araguá do St(!

----���������������

ção três vezes superíor a

atual.
.

Volneí adiantem que
été o final de agQstó se

rá possível inf.or.\uai o

custo total do empreen
dimento, estimado, por
alto, a' preços atuais, em

Cz$ 250 milhões.'

Chalé
IMOBIllARlAE
REPRESENTAÇOES LTDA.

Rua ReinOldo Rau 61 _ PODes 12-1390 e 12-2321
_ CREeI 643�J�

.
.

-. �ARTAMENTOS: :Edtf. Jaraauá, '14 m2,
financiados. EdU. Pieeol1 cl 100 in2 e Ed11l. Rto
Branco cl 143 m2.

.

+. CASAS: Em alvenaria, px, Rest. Represa
fGmirim) cl35m2, terreno

_
651,70m2; Lateral da

25 de Julho c/110m2, terreno 380m2 f:inancla.
da; Lateral JOSé Emmendoerfet,- c123Om2, tel.
reno 450m2, Iínancíada] Rua José Narloch 132
• Jguá Esquer-do, c/88m2, terreno 360m2; Lotea.
mento Menegótti· c/65m2 terreno '360m2. De Mil.
deira Rua. Irmão Leándro 664 • V. Lenzt, c/80m2
terreno 430m2; R. Santilho 271. I. da Figueira cl
90m2, terreno 360m2; Rua Luiz Alves 3Ql, da

Fígueíra cl !;)Om2, terreno 300 m2. Casa Mista,
pröx. Chur. Pavanello c/100 m2, terreno 450m2.
- TERRENOS:· Rua Tomaz F. de Góes c/
810m2; Rua Barão Rio Branco c/900m2 e Av.
Mal. Deodoro c/t.1930,18m2.

Filatelia Roberto João E�ssler

Se você já tem um cc- pando de um clübe file- dos este anol
meço .e deseja se incre- télíco, 'Foi alterado o número
mentar, ou

.

mesmo inici, E Jaraguá possui um de selos por folha da e.

ar. neste incrível mundo clube: é o Clube Fílaté, missão alusiva à Série
que é a filatelia, eís aqui lico e NunHsmático de Preservação' da Fauna
algunias observações irr_;' Jaraguá .do Sul!. Os seus Brasileira. Cada estampa
pórtantes: associados se reúnem tc· dessa série terá 30 selos.
Comece sua coleção dos Os sábados a partir permanecendo inalteradas

aos . poucos, devagar, das 15 horas na sua sede as dimensões e tiragens'
. tente conseguir com sEius (provisória) situada à Av. dos selos.

.

pais, tios, parentes e a. Getúlio Vargas, 145. Mas LEMBRETE
migos alguns selos para não é necessário ser asse- Amanhã (dia 07) temos'
ínícíer le se estes selos ciado para comparecer, um encontro marcado:
ainda estjverem colados você também pode vir ßerá na Elase (El:etrosul)
no envelope: guàrde.os e parUcipar das reuniões: em FlormnóPQ1is; é o 879
assim. eles pOderão ilm:. está covidado. Encontro de Filatelistas
trar/valorizar sua cole. LANÇAlMENTOS e Numismatas de S.e.
ção ou então,' quando A Agênciu de Correios Não Perca!
hão, serem descolados na de Jaraguá tem recebid0 El'ra,ta
Agua); se comprar ad. regulamiente as emissões' Você sabia que ...

qUira as peças mai; bara. de selos do Brasil, afere- As pessoas,' antigamer
tas em primeiro lugar; a- cendo aos' colecionade. te, amarravam

.

as mor.
. prenda a manusear cor_ res, condiçõ�s de manter dasem lenços, para ev.i.
Fetamente os selos, uti. atualizada a sua coleção. tar o manuseio das mer

lizado pinças, lúpas e Já está a dispOsição más, pOr causa �de döer

classllficado!es ipara ir. 'dos interessádos o selO ças incuráveis que eram

so; seja organizado. Pre. emitido (dia 14.07) em transmitidas pelo éonta. !

Cure orientar-se com fila- comemoração aos' Jogos t-0 direto: tuberculose, lc·

�elistas mais experientes. Olímpicos de Seul, assim pra, varíola, �1iG,
de p�eferência ipartid- como os outros já. emiti-

.1

IITER.OYEIS
IBlerlediária de
lIiveis, lida.·

R. JGão Piccon� 104. fone 12-2111- Jaraguá do Sul

_..; IMOVEIs A VENDA

1 terreno, 4Q0m,2, Rua ca, Pr,oc� Goa.,
t terreno, 400m2, na Rua Bahia.
2 ·teneno�, Lat. S. Lutz, Jpá.Esqu,...�.

,

,2 terrenos, Lot. Centen4rio, Weg U.
1 casa alvenaria, fino acabamento, 250m2,
clpiscinas, p�., Hospl1al Jara�á. ,

1 casa, 16.0m2, na Rua Equador.

- JUlZO DE DIREITO DA t� VARA DA CO-
MARCA DE J'., Sm. - SC·

.

EDITAL DE CIl'AÇÁO
O DR. CARLOS A,BERTO DA ROCHA, JUIZ
D& DIREITO DA

..
1� VARA DA COMARCA DE

JARAGlJA DO SUL, ESTADo �FJ SANTA CA'IlA.
RlNA, NA FORMA DA LEI, En:: ...

-

FAZ SABER a. todos q.u,antos O· )

presente edital da citação, C(jlID o psazo de 30

(trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tive
rem e interessar possa, especialmente aos do
-nos �,Q terreno, que por parta äe AN'l'ONIA
PINHEIRO DA COSTA,. brasileira, viuva, do
lar, residente e domiciliada à rua Aliredo Mann.
107,' nesta eídade e Comerea, atrav-és de sua

bastante procuradora, advogada Lety Maria
Barbí, fOi .requerída a ação de US;tJCAPlÃO nr-

11.688, para i;lquisição .10 &e-guinte imóvel: Um
terreno contendo a área de 442,15in2," adífícado
com uma casa de madeire, de ur.' 107, localíza-
do no lado par da rua 82 . Alfredo Mann, dís
tante 100m da esquina CQm a rua RGQQlfo. HlJ.ff
nuesler, na cidade e comarca de Jaraguá do. Sul,
neste Estado,· fazendo frente em 15,00 m com a

rua Alfredo Mann." travessão dos fundös em

t8,37m com terras de Eugênio Volpi; estrema do

lado direito em 26,:)'2m' �9.� terras. de WalderiUro
.

GOlges e do lado esquerdo em 27;28m com terras !
de Antonio Vegini Junior, consoente Termo de
Cessão de Direito Possessório. - Doc. ruo 4." DJ!:S
PACHO DE' FLS; 26-y_: Diu 4,5.1,0.88 às 15:30 ho
ras. para a audíêncía de jus,tificaçãö de püs.se.
Cumpra�se o que determina o art. 492, § 2° do ,CpC,
Em. 08.06·88 '(,aS) Dr. Carlos Alberto da Rocha
Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhe
cimento de todos os interessados ausentes e não
sabidos, foi expedido o presente. editat, .q.Ye se-

rá publicado na forma da lei e afixado no lo-
cal de costume, no F6rum, correndo.o prazo

. de 15 dias, para contestarem, qllerendo, a con

tar da in;imaçãb da sentença' qUe justificar d

pos.se, sob pena de serem tidos como verdadeiros
os fatos 'alegados pela reqúeiente. Dado e passa-
do nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul,
aQS nove dias do mês de junho de mil e nove- !Icentos e oitenta e oito. Eu (Bruno Winter),

eS-�Jcrivão designado, o' subscrevi.
.

j

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
.

Juiz, de Direi.to
>,,�

" O respeitomútuo é o <;amioho <lo�tell9ir\lepto e da busca de conquistas CQDJPn!1•.

. '� i,
"

Vamos CQQStJ:tQr e p�rv.ar an.o. ,arag\ltdóSul, mais hUJIlallA e acoWva. '

"

'Grit; O- '110Sul
A w.�g��()rguJbo�d�mpenh��'�us co��r�ores coo q!W�o da g�nJCQi:�ir.dc

, f• Jarag\la do Sul. Por lSSQ ajuda.hospttaís, creches, entídãdes filantrópicas,�rãndo para
:: It que a ci�emante.nhâ suas traé:liç�-; '. .

.

.

e�M'e9,umofor'IJ$1i1 WEG.....,

','
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, Estado .de Santa Catarina
.

Prefêitura Municipal de Jaraguá do Sul

--J
D E C R E T O N.4? 1.707/88

Suplementá e anula dotações do Orçamento vigente.
o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA, no uso das

atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei . Municipal N.9
1.151/81, de 1.9 de dezembro de 1981;

DECRETA:
Art. 1.9 - Fica aberto um crédito suplementar, no va

lor de Cz$ 47.500.000,00 (Quarenta � se.te milhões e quinhentos
mil cruzados) pura reforço dos programas e verbas abaixo discrimil1é.•
dos. constantes do' Orçamento vigente, a saber:
0101 -:- <:AMARA DE- VEREADORES
010LOIW0012.001 --- Manutenção das atividades d� Câmara de Verea.

. .

dores.
101.01 - 3.1. LJ - Pessoal ·Civil l.·�;""""'" Cz$ 2.000.000,00
101.03 - 3.1 ;2.0 - Material de Consumo' .. , . . ... Cz$

.

100.000,00
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção da Divisão de Pessoal
301.04 - 3.1.3.2 -r- Outros serviços e encargos ., Cz$ -1.500.000,00
0303 - DIVISA0 DE �ERVIÇOS GERAIS
0303.03010212. \)09 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerais. .

.

303:0:)\ - 3.1.2.0 - Material de Consumo éz$ 1.400,00'0,00
0501 - DIVIS.ÄO 'OE SAlJDE E ASStSTENCIA SOCIAL

..

050-1.-15814811,0!'3 - Implantação de creches e centros comunitários.
501.18 - 4.1.1'.0 - Obras e instalações ". ....... Cz$ 14.000.000,00
0603 - DIVISÃO DE ESPORTES .

0603.08462242.018 -- Manutenção da Divisão de Esportes
603.04 - 3. 1 .3.2 -:- Outros serviços e encargos .. Cz$ 1.500.000,00
0604 - DIVISA0 DE TURISMO
0604.1165:)'632.042

"

Manutenção d� Divisão de Turismo
604.06 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos Cz$ 1.000.000,00

. 0701 - DIVISÃO DE OBRAS, ".

0101. 16915751.012 _;_ Pavímentaçãode Ruas
701.13 - 4.1.1.0 - Obras e instalações .,...... e-s 16.000.000,00
0703 - DIVIS.:�ü DE SERVIÇgS URBANOS
0703 .16!;l15152. 0·i6 - Manutenção dos serviços relativos a Vias Ur-

-

banas
103.07 - 3.1.3.:2 .- Outros' serviços e encargos .. Cz$ 5.000.000,00
0802 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ' -

0802.10600212.049 -:- Manutenção de Serviços Públicos
802.05 - 3. L�-s.2 - Outros serviços e encargos .; Cz$ 5.000.00000

TOT A L ., .... , ....... '. Cz$ 47.500.000,00
Art. 2.? ....:_ O recurso para abertura: do presente crédito

suplementar, correrá por conta da anulação parcial, do programa e ver.
ba abaixo díscríznínados, constantes do orçamento Vigente, a saber:

.

0401 - DIVISÃO· DE CONTABILIDADE ;
0401 .99999992.020 ,- Reserva Orçamentária

.

. 401.09 - 9.0.0',0 -

!-eselva de Contingência, Cz$ 47.500.000,0('
. Alt. 3.· - Este Decreto entrara em vigor na data de

sua· publicação.' revogadas as disposições em conträrío.
Jeraguá do Sul, 1-4 de julho de. 1988�.

I:::URVAL VASEt IVO KONELL
.
Prefeito Municipal Secretário de Adminístração e Finanças

Clínica Veterinária
'SCHWEITZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER
Clínica de peque�os e. grandes animais, círurgías, vacinações

.
raio x, mternamentos, boutique. ",

Rua JolnvlUe, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Bretthauntt
fone 1c!,;2.548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

.

Estado .-. de Santa
'. Catàr1na:�' "��r

• .o� ,.'.

'.�.'
o" .....

Prefeitura Municipal . de Jaraguá do Sul
E dí It a I d e L a n ç a m e nt o N9 26/88

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, divulga através do presente Edítal os

lançamentos re"ferente � pavimentação à parale
lepípedo da Rua 260' - TREZE DE! MAIO de a

cordo com o Edital de Custos N9 66/88 de 18
de maio de 1988, e Decreto N9 1.6811.88, de 18 de
maio. de 19�8, sendo que os confrontantes ficam
lançados de acordo com a relação anexa. A co

brança será .etetuada, para cada propriedade,
07 (sete) dias após o execução dos serviços.

-Ó,
M2 Cz$ ,

01 - Ewaldo Ziemann : .. '.' 79,00 89.686,33
02'; Arlindo Batista õ ., 50,00

.

56.76:>',$0
03 - Mario Ceruttí , 50,00 56.763,50
04 - Moacir A. Moretti ',_ 48,33 54.867;60

. 05· Amo Valle 143,:>'3 162.718,25
06 - Helena Z. Eissler 10,00 11.352,70
07 - Willy Emmendoerfer .. 236,67 268.684,35
08 • João Kirschen -:.. . . 168,33 191.100,00
09 - Herberto Erbs ' 190,00 215.701,30
10 - Hilário Hornburg 18,67 89.311,69
11 - Paulo Mendes , .. ,. 168,3'3 191.100,00
12 - Adolfo Valle 82,67 93.852,77 .

13 - Aríno Valle "
, 59,00 66.980,93

14 - João Scoz :... 70,00 79.468,90
15 - Harry Mielcke ', 83,33 94.602,05
16 - Rudiberto Gütz 83,3:)' 94.602,05
17 - Ildo L. de Almeida ·50,00 56.763,50
18 - Angelo Lunellí 50,00 56.763,50
19 - Vicente Montagna 50,00 56.763,50
20 - Fridolin F. Schmidt .,.... 83,33 94.602,05
2i - Escola A. Bauer 190,00 215.701.30

Jaraguá do Sul, 14 de Julho de 1988.
·DURVAL VASEL Prefeito Municipal,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acídentes de tränsíte - in
ventários - cobranças e advocacia, em geral.
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 . Fone 72·2711

SUBA NA HONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kBGIÃO. co
MERCIO DE MOTOS, ASSIST-ENCIA T'E:CNICA

E BOUTIQUE JiONDA-WAY-, ,-

-
- ,

ENTRE NEStA H O N D A DA l\!IENEGOTll
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA

Rua Adélla Fischer. 239 (Rodovia BR.280)
,

Fone 72-2999, _ Jaraguä do Sul _. SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul - semana de 06 a 12 de agosto de 1988 .c O R R 'E I O DO POVO
,

P � GIN A 15

-Jaraguá · inicia quarta-feira a busca de vagas para os· Jogos Iberlos
Jaraguá tio Sul partící, �. que acontecerão em outu,

pa, de 10 a 14 de agosto, bro, na cidade 4e Joaçaba.
em Joínvílle, .

dos Jogos Na fase classiflcatória da
Regionais Leste/Norte, bocha Jaraguä do Sul en.

nas. modalidades de bocha írent Botuverá no dia 10

bolão, íuteboí de salão, vo- Nova' Trento e. dia 13,
'

libol masculino, volibol Brusque e Navegantes,
feminino e· xadrez, cássifi.' todos na Saciedade Dia•.

'

catóríos para os Jogos A- na. O bolão estréia sex,

bertos -de Santa Catarina, ta-íeíra, dia 12, nas can-

chas da Embraco enfren. e ,15h, respectivamente. -feíra, día 11, quando será,
tando Indaial e nodía 13,

-,

Jaraguá x São Bento (F) e decídído. o emparceíra,
faz frente contra Barra Jaraguã x Guabiruba tM). mente. D� acordo eom ö

.

Velha e Itajaí. respectí, E:no dia 14, domingo, no Chefe da Dtvísão de Es.
vamente. As finais 'serão Ginásio de Martric, o se- portes de J<;tiá-guá do Sul,
no domingo. , lecionado feminino de Ja. a delegação .tem tado pe
O futebol de ..salão, no raguá do Sul enfrente São

.

ra fazer boa figura . nos

Ginásio de Esp. da SER João Batista, às 9 horas. JogoS Regionais, em bus
Tigre, inicia )sua classífí- O xadrez, a ter lugar ca da, classífícação ,que
cação dia '10, quarte-íeíra. na Divisão .de Bsnortes. assegu
•

I::' re opaisaporte

LJF d'
II Ao '.

C
-

as 20h, centra São Bento terä o seu congresso téc, para os
. JASC/88•. em

. a se'quene, Ia a,os ampeonatos do Sul; -dia 11, às 16h. nico somente na quínta- Joaçaba.·
.

-'

.
contra Indaial; dia 12, 9h,

' \

e Jwtl�r,c:'P=�at��u!:.;..!'itã�.;�6cl�O::' �:�,d:'G;��:��l:; . $6 'iaicirlutebol de salã. e iin
terceira rodada, domíngo, apresentou estes resulta.' Pomerode. o voäbol Imar'; A Comissão Municipal de. Esportes de Schroe

dos: Botafogo OxO Cruz de Malta, América � Oxl Ga. culino e feminino terá seus der. com o apoio' da Prefeitura,' inicia neste
'

sábado

ríbaldí, Avaí Ox2 Malvice e Alvorada 2xO Estl\.ella- jogosno Ginásio Ivan Ro- -na c�cha' da Escola Braço do Sul, ao Campeonato

nQS títulares e. Botaíogo lxO C. de Malta, América di'Igues., Mumcr�)al_de Futebol de Salão�1988. Participam no-

2xO Garibaldi, Avaí lxO Malvice e Alvorada lx2 No di 10 t f'
.

,

vs eq_w.pes e na rodada inaugural Jog�rão Grêmio

Bstrella- E a' quarta rodada programada para ama. jogam à� 2ihj��:;�:lf�
_

r:r:omaselli .x, Aliança. Co�emaco x Falc.ón. Internes _

nhã, dia 1, tem programadas as partidas entre Gari. Joínville (F)' dia 11 16h. c�onal x Juventus,
..C�uo x Desportiva, Iolgando

baldi x Botaíogo, Malvice x América, Estrella x � .' J
" ,

T o Veteranos. O pnmeiro turno encerra-se dia 1 � o

Paragua x Nov� rento de outubro.
.

..
- ,

-,
,

,

vai ,e Cruz de Malta. x Alvorada. "
'.. - () e 20hJaragua x Brus- E domí

'

. . . . .'

, Pelo certame sêníer, primeira rodada do re. que (M)' di 12
-

t f
.

.

no ommgo, día 1, lnICla.se !3 Campeonato
turno. Beira Rio OxO Bötafogo, Rio Molha 2xO Pa. 18h

'
.

a
..

' �ex a. el. �e Tua ao
- Alvo" de Schroeder. com'a rodada acon-

raná e Alvorada 1%2 Amizade. Ö jogo Cruz
'

de ra,; .Porto B:-lo x Jara. tecendo no estande da Sociedade .- Schroader li

Malta x Floresta não aconteceu.' HOje à tarde joga':
gua (F), e 20�.S�0. Be�to x Participam ,a Sócied.ade Schroeder IIr, - ,Socieda:d�

l'ão Beira Rio x Floresta, Cruz de' Malta x Paraná,
Jaragua (M), dIa 13, as 14 Ban-deírentes, Sociedade crua Camarada e Clube',

Rio Molha x Amizade e Botafögo Je Alvorada. Bicic
· Caça e, Tiro Bracinho. .

.

_'
.

Ylli�ol·. fez baRito em Sä. Paula r.s� Ya� ao Vila luzi e tOhall sael Illrute
Chile Vila '�enzi e Cohab "À'� saírem na frente' na

. rodada que inaugurou a fase semifiilal do 6.0 Campeos
O bicícros de Jaraguá nato .. �unicipal_ de Futebol Verzea:fio,. da

.

Divisão
do Sul, qUe é destaque ä. Mun�cIpal de Esportes,

.

no .Est'ádici Max WilhéIm.
nível estaduál e. no Sul', Os jogos apresentaram Os resultados' Cohab ,I,'A,"

do Brasil,·' 'estará repre.
',3xl Bangu, �o Molha OxO Santa, �Luzia:., Olaria OxO

'sentando nosdias 13 ..e 14'
Santo Ant?mo e Portuguesa: Ox3 Vila Lenzi. E

de agosto•. no Campeo. nest:... �ommgo, se q tem� permttir; l�ão jogar' às

nato MundIal. a realizar.
9h" Portuguesa x Olana. lOh - VIla Lenzi x·

se no Chile. Correrão Mar. Sa'?to An�o�o, 14J:l30 - Figueirense x Santa Luzia

ceI Maia, Cláudio Bertoldi � as l"5h30 - Coha� liA" je Rio Mölhé!-. Todos :rio"
e André Vicente, integran. campo do ,Baependi.
tes da Equipe DoÍcelis de . P�Ão.a8· \

.

Bicicross, e
� séguirão aQ A !'?dada que abrir� o çampeonato MuniciJXlI

, país andino. �coillpanhan.
Aberto "de F�teb�l de Salao, no di� ,,19. a partir das

do Os bicicrossistas," ós l?h. sera _es�. Val que dá :x; Apolo, Arte Laje'x Me

d!retores_ . Valdir Mo�etti. camc? Rab?�h. R�i. dos Botões x União, Remo
.

x

Alvaro Maia e Dica. Em Es.tonl, PolICIa MilItar x Valmir Transportes e Cru..

se tratando de um custo �uo x Flamengo.
�

A d05�entação deverá ser en.

elevado, está.se buscando {regue. na DME até (} dIa '12 de agosto.
o apoio da comunidade e

, I,

das eillpresas, pos!o que'
é pela primeira vez' ,que
Jaraguá do Sul paiticipa
de competiçã.o' desta en·

vergadura:

No �iro empreendido pelo interior paulista, . (J

volibol masculino .é feminino adulto da Kohlbach
/. de Jaraguá' do súf conheceu somente. uma derrota

em oito partidas. O masculino venceu por 3 sets a

O a .ADe Ford. ADe WoUtswagen e a ADC Aços
Villares e a. equipe feminina fez '3 a O sobte a Se�

leção de Taubaté; contra a ADC' Ford, perdendo pa:'
{a

.

Pindamonhanga'Qa por' 3 à 2. Em Itanhàndu,
Minas Gerais. ,Venceu' nos dois naipes. pai'. 3· a O.

,Ontém, s�a..feira•.a_ seleção de volibol feminina

,de Jai:aguá jogou em Blumené!-u contra a Artex e

hoje, sábado, jogam no masculino Kohlbach x Cori.

tiba, a.qui.
�

E no Campeol\_ato Mirim Feminino, primeira
etapa, em Florianópolis, de 21 a' 24 de 'julho, a Kohl..

bach 'estreiando em �coinpetição do gênero, canse.

.guiu um quinto lugar. 'Seus resultados: Elase 2xO

Kohlbach, S. Ludgero 2xO, KohLbàch,- Astel Ox2

Kohlbach. Hering 2:x:O KohlbaCh, Kohlbach 2xO

Bandeirante. e K0hlbach 2xO' Colégio S. - Rosa de

Lima. Venceu a priIneiré!- etapa a Sadia, em segun.
do ficQu' a Elase. 3.9. S. Ludgero, 4.'? Hering, ,� 5. o

"

Kohlbach,' 6.0 .Bandeirante. 1.9 Astel e 8;'? Santa Ro

sa de Lima. A et8lPa seguInte será .em dezembro, na

cidade de Blumenau;' -

.

'Bolão -ultima 8S preparativos '. para� os Regionais"
_

j
, 7

A Seleção, Masculina'
- melhor média individual Neste ' final-de.semana

de Bolão de Jaraguá do e o melhor ponto, atra. também. Vieirense '(Club�
Sul, participou no dia 30. vés de Haroldo Güths. de Bolão 81) e Baependi
em. Joinville, de um treL O selecionado partici. tomam parte-n6 XTomeio

�ament€? para reconh€:.
.

pa neste sábado e domin. de Iverno 'de Bolão Mas.
,

:çimeI).to· da pista da ADC, go. em Brusque. do IV culino, da Sociedàde FIo.

Embraco. onde a paJi�ir. Torneio de Bolão "Cida.. resta.' em JOinviÚe. Bae·'

�e sexta.feira disputaiá
.

de de' Brusque", com�' . pendi e Viei:r.ense abrem

uma vaga para os Jogos 'morativb aos 128, anos da·' os jogos deste sábado e

{\bertos 'de ',santa éata. quela êomuna, patrocina. as· demais partidas sãö:'

'linar Partidparam seis do pelo Brusque FC. Em Vieirense x Tupy, 'Glória

'equipes e .os"seus' resulta. sua chave, com jogos_ na x Baependi. AlvC)rada x

dos foram: 1.:)70 x,1.201 Soe. Benefi'eente Brusque, ., Vieirense, Tupy,' x Bae.

Barra Velha, 1.440 x, participam a Soco Bene· pendi, Vieirense'x Glória"

�'. ,':374 ,Itajaí e 1.418 x ficente Brusque, Caça e �. Baependt/� Tigre, .:No.'

�.307 ,IndaiaL resultados' Tiro Blmnenauense, CME domingo: Vieil'enSe x ,Ti.'

que lhe ·valera.IÍl \0 título Itajaí. D� Jaraguá do gre, Baependi :lt Flopesta,:

(inelhor média dö tO& Sul. CME Concórdia ê Alvorada X· -Baependi-' e

neio),' obtQndo; ainda, a CME X?Dxerê (Agti,ter). Floresta x :Viéirens�.

Escritório Coptáhil. Barni, �
.

Oferec�í:n�s serviç?s �e c()�t�bilida;de em gerai
e �ss;ssor�a espeCIal -as �lCJO �e pegq.ena$' em·
presa.s., )' '"

"

Rua' ,venâncio da .Silva �rfo, 3(t5 • l' alldar ",
Fone:, 72 - 1492

Av � Mal. 'Deodoro. 1.309 .;;. Fone 72·220"

J�ragu'" do
.

SUl�st

ELETROLAR
. r' ,._.. ..

'

,Com,erclal ,d,e -�Peças
.

Lida.·
",

. ASsistência.' técnica 'ein
.

máquInaS .e costura
IndustriaIs e domésUcas. peças,' acessÓrios é- a:gU•.

.

lhas em geral. .

Oferece também asSistência técnica autorizada' li.
em apa{�lhos Arno, Waltta, Brttânla" B1ack , &I
Decker. Faet GE, Eetrolux, Fame, Pandora: For
nos Lyer" além do mais completo estoque de pe.
ça& e acessórios.

'

I -
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b�o��Uh�oJdé�h�ar�am�WI_m�d���ine�l�p_"�ora�m�aç_äo�_�OS�39_'�aR�DS
Feira,

. Agroindustrial, 'porém, shows com os Escola: José Dequêch e
\ .-. Tem indivíduo que não consegue díscer- shows e festíval de mú..

-

Conjuntos ,"Aclave'! �e 'do Grupo Folclórico da
nír uma c�ítica. É o .caso de vereador de município síca, serão. .as ,a:trações "Os Seresteiros". No día 'Es Alfredo Zimmermann,
vízínho.- que considerou-se' "ofendido" com supostas principais dos 'festejos 03 de setembro, das 9.: Feira das 9 às 22h, 9h - =:

'crítica� diFigidas- a seu partido m, publícades no dos 39 anos de emancipa. ,22h a Feira, 15h - Fes.
_
final do Festival -de Mó.

CP. Figura simplória e abjeta, precisa primeiro ,a. ção polítíca-admínistratí, tivlil de �úsica que clàs- síca. 15h - apresentação
prender a ler e segundo, não é tão partídárto como va de Guaramírím, que sífícarä . 5 concorrentes, dt;! Grupo ele Bailarinas
Soß julga ser. Um trânsfuga e fisiologista é o que é. serão abertos no dia 26 19h show com "Os Fí, da ESCOla Brüderthal,
Foi, eleito pelo PDS.'

'

de agosto, com desfile de lhos da Querênéia" 'e- 23 15h apresentação de pa,
'máquinas agrícolas pelas horas Soe, Diana, baile lhaços e persenagens Dis.

,,-. Durval Vasel, qué entrega o ca�go em 1/' ruas centrais. Às 16h, de�confraternizaçã,o, com ney, 1:6h show cO,U). ode janeiro, não tem rumo a segui!. Deve voltar a,o abertura da 2a. ,'( -Feira ,o", "Expre�so Jovem". "Motiva Som", e, às 22h,Banco do Brasil, requerer licença.prêmio, ou, quiç, Agroindustrial e 19h, .encerramento da feira.integrar a equipe de Pedro Ivo, se chamado. Para show musícal com O Con- E nO. .último dia da Todos os shows. ressal-1990, porém, Durval tem como projeto a sua ele1. jooto "Os Aventureiros". progremação, 8h3P :_ a. te.se, serão por conjun--ção a deputado estadual, na vaga de Ademar Duwe, No dia 27, das ,9.22 hc- presentação do Coral da -,: tos de Guarâmírím ,

'

que já por diversas vezes manifestou, o desejo de
ras a Feira, 15h início

não mais concorrer a dep\ltado. da elímínatóría do Fes.'

.•-. O PMDB homologa hoje, na convenção, 44 tíval de Música, 19h
candídatos a vereador e a ehapa Ivo Kónell e Ade. show Com o Conjuntomar Duwe á, prefeito e vice. A indicação' d� DUwe

"Os Sensacionais',' ,e 23h,â Vice é' vístá por muitos como um futuro candída-
na Soe. Diana, baile detö a prefeito. Tem maís dois aBOS de mandato par. aniversário com o GrupoIâ.aentar e; se eleito, exerce depois de fato o cargo / ,

"Ipanema' Show", de E.
de více.prefeíto, preperandoes ,à sucessão de - Ko.

rechim.RS. Dia' 28 de-
nell , 'São suposições' aceitas.

'. agosto, data maior do
•-. PDS e PR ,alnda disc1.ltiam coligação ou h30n"',� , durante a semanà. VáriaS renniões Se- sucederam município.

'

às. 8' , apre
au, sentam-se 'o Coral e'GFU.lÍa,'blisêa de um tlifidl enténdímento. o Partido J,.1.

Po folclórico do C. E..berãl ,relJolveu dlspptar sem coligação, trocando, o
São Pedro,' das 9 às 22hnome de'�ar' Nfartins peló cdo jovem àdvogad9 e
a Feira, 9h a segundaeX.:ii1loto SáVió Munlo Piazera .de �evedo, o filho
eliminatória do Festíde dona L1lâ e do udok.tarr MUrllo. O PT, já nas ruas,
val. de Música. 15h apre.sai cem 'Mannes.

, sentação do boi-de-ma.
, ;..;;..... Após sucessivas negativas, Salim Dequêch,

mão e show com' fIOSafinal, acabou cedendo' aosepelos -dos companheiros Píazottes".
e acabou ét{:eitando concorrer a prefeito' de Ouara.
:rb.lfi.lll' pelo ,PDS", tell�O, cOmo, ,advérsán.a ,a dupla A.
C. iilnmermánri e Chico -Schofk. ,Na "Illtntâ,.feira -0-

piutido escollieu entre MáriO Sérgio PÉüxer, ESliIle.
raldo "Cbiodini é Dorival Lemke o candidato' a vi.
ce: A conyen,ção sér�' np Q.QIplngo. ,

- ."
'

:, .�. �," homologada a candidatura de Victor
. Bauer, será 'o telce1r.o, ou, o quarto' ex.prefeito que
concorrêrã, no 'Väle do Itapoeu. ,Em. Massaranduba
sat, 'I:)áy10 leú;, em' Guaramir1m

'

Sal_jm Dequêch e

em COrnpá, Possivelmente Aciel1p;o Haw'e•.
' 'Todos

forani prefeitos na mesma épciea, isto é, de 19n a

1982, ,e_ irãOr tentar ,um- novo mand�to., Sinal· de poú" '

ca�,renov.ação. DaS, su�., agrem1a�ões.
.

,

C'

' ;.-�,. � 9�Cartório �lE�itõral registp;)ll um movimen.
to' recQràe esta"semana.: 'Filas quilométricas forrp,á.
ram-sê. no ,F��:'de 'eleitores para regularizarem a

sJ.fuaçãQ. :peran;fe, a· Justiça e1eif9ral. Como sempre,
ajlesar doS 'aj:�efos, tttdo �ico.U para a: 'liltiina hora. Um
lembrete: ainda' há tempo, durante todo o sábado;,
de providenciar' transfêrências ou novos títulos. De.,
pois, só no ano que vem.

.,
"

"

,

• ...:...;. PàUlo Bauer descartou totalmente. apossi.
bilidade de concorrer a vicElilprefelto de .1oinville,
na _chapa de Lpiz GOmes, o Lula. No entanto, uma'
jaragiíaen$� lo! lnCl1çada pelo PR de' Jo�ville a vL
ce.pre,felta' na. ,chapa de Nilsón Bender. Tratáase de \

Rita Pav'aneIlo M.arinell1, criada pelas, bandas �a
Ilha -da Figueira e radicada há ,Vários anos na Man.
chester Catarinense.

_

"

.-. De cocheira: :Em política tem disso: -Na

terça-feira, ,ó candidato dt> PMDB; Ivo Konell, foi
visto por populares entrando no 'Café, Bauer, lá per
manecendo por c�rca de duas, horas. 'O que foi fa�
,zer, o que fol .tr�tado ninguém sabe. Caqsa no míni';
mal uma ,�nterrogação, posto que Victor, IBauer_ deve",
ra ser o seu principal adversário nas -eleições. E

pelo vtsto, virá rasánte.

C,a I é'
'S ,I· S S' 'E

ENERGIA COM GOSTO DE- CA�

,De 29 de agosto a 02,
de setembro, o horário'
da F�ira ;, Agroindustrial
será' apenas das 17 às.
22 horas. Qias 1.9 e 02,

PL
'

lan,ça - Sávio
o Partido Üb.eral (PL)

,farä. a sua Convenção
Municipal a partir,das 9
horas deste domingo, J;la
sede' do diretório (rua
João' PÚminscheck), para
a homologaçãp dos seus,
candidatos. Segundo 'o
presidente Osmar Màr.
tins, o PL tonsideliOu fora
de ,propósito Uula 'coli.

gaÇão ê deve correr. so.,
zinho, com o adyPgado_
Sávio Mtlrilo Piazera de
Azêvedo a prefeito, �de.'
mar Possamai a vice.pre.
feito e dez candidatos ,à

I

vereança. ,

Martins disse que a in.

dicação. de 'Sáv1o' Murilá
para prefeito, foi uma

virada estratégica, afira
mando que 'abriu mão,
em detrimento de um

filho de Jaraguá do Sul.
"Ele, como jaraguaênse,
'tem mais direito <;lo que

\

nÓs de cOl!correr, pela
'própria vivência, tradi.
ção familiar e· facilidade
de entrosamento, prim:L
palmente "com a camàda
jovem. Abrimos mão de
COllcortet e ô: PL entra
na prova para tirQr dez
Ei' não' 'apenas para"" set
mais um ,"acrescentou
Osmar MartiIis.

,
,

Difícil entendimento, entre, PDS·PfL
Estava indefiniçlã\ até quela altura, acenava

quint�.fe!ra à tarde, ,no , com nomes �lternàtivQs.,
fechamento da edição, a

_ . p,�l.Jia colocar '"a díscussão;
coligação entre PDS e 'ent.r.e as, duas exec,utÍ�.,
PFL. em Jaiaguá do Sul';' vas.

,
, " \

'

Apesar 'de haver interes.. :
'se,' 'principalmente da

parte do PFL, desde que
cedesse o cabeça de cha,
pa- os entendimentos
permaneciam' Sem uma

solução, haja, vísta : que,
os pefelístas não aceí-:
tavsm Victor -Bauer é os

pedessístas, ean centra

partida, não queriam Al,

tevír Fogaça. O }>f1:,., à..

rMDB: ,-hoje,
conve'n:ç,äo

Ö PMDB -decjdiu; s€!"

gundá..feíra, lançar - 44 '

candidatos' a vereador,
dois a menos do gue a

legislação pennite.' A
convenção, municipal a·

con.tece 'neste' sába('!.:'"
dia 6. a pàrtiT das 9 hO.
ras, na qual S'E! fará pre. -
sente o ex-Ministro e

Deputado Luiz Henr'ique
da Silveira, quand9 os
nomes serãó homologa.
dós, .dentre às quais o de
Ivo Korrell a prefeito e

o 'de Ademãr 'Duwe, a

�ce.pFefeito .

'

A candidatura de Du.
we. consoante o prefeito
Durval ,Vasel, foi uma

éstratégia política' para
neutralizar os' redutos da
oposiçã9, representando
igualmente o pensamento
da maioria, dos filiagos,
pela sUa desenvoltura e

penetração nas diversas
camadas �a sociedad�.

Errol Kre,t-�erf presíden•

te do �DSi disse' na quín
ta-íeíra não', acreditar
maís numa co�igªçªo; aio,

crescentandn que:Victor
:aa��r já. -estaría. a cay:
po, • ínclusíve arregímen
tando novos candidatos
à vereança e tendo dois
nomes a escolher como,

vice. Os partidos vão
realizaI' /- �cöriV'enção BÖ

a doiningo.
'

quando
- .

então'
.

se
'

defirihá..'
" '

'" 1

,)

�

O '��putad6 ,pél�lo, �ay:�
er desmentiu" que , �éra
o ,candidato a,; pr�feito;
de JoinviUe, 'na" chapd
dê Luiz' Gomes, o Lula.
Nó entanto,' confessou·se
satisfeitô ,por ter ,sido
lembrado a éOBcodeI no '

maior, colégio élêitoràl'
do Estado, porém, afir;'
mou '-que irá cumprir in

tegralmente o .se.u malt-·
dato e' auxiliar. qs com.

'panheiros qUe ajudaram
a eleg�lo ein' 1986'.
"Nós' temos que pàrtió
pa,_,r' das campanh�s des;-
de' Porto União até Barra

Velpa, região q/ represen.'
tamos. E tem o'!!tro po.
rém: . �u péti, Victor
Bauer, !:lerá candidato a,

prefeíto e.m:·Jaraguá e

vamos dar todo-o apoio
ípossível

'

'para a: vitó.
ria".

Oro.Conl."I Camerci'al,"'S/C Ltda�
CORREIO DO POVO' '"

.

V A R I-G '
'-',

,

Rua �l. Procópio Gomés 290· Fone 72 •.0091
, Jaraguá do Sul � SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




