
r. ,À largada já foi dada, '

ganhando
.

aqueles com
melhor mensegem (e."
também poder ecoriômi�'
co,' infe1tzmente)' junto'
ao eleitorado. O vestibu,
lar eleitoral porá a prova
a fWeJarlça,.de cada qu'á.L
E, 'quE; vença ..

ó �eU��r! '..0' .

CÓ.'__S dellDir••",tallllldal.s IIUe\iIIoia�l"'da 'ÚS' ,.1.,.·,
..

. "

,., q
.

,

",-'
Definidas' as candidatu- saíram 'navio Leü e' Rai�''''''''

Trezenlos can,did�,tos ·disputam 'vereança no" Vale �:�toa ep�e::!��or�i�����: ����,�i;��r��:Ífi�eP:�l::·��,._
..

,
"

.

,'," te as últimas convenções Waldir Lezzarís ." ." ;.:

O PMDB, PDS, PFL" .PDT .deirª� _nos:,Legislatiyos,_ Jaraguá laÍ).•. ! municipais, ocorridas no Em Corupá, pela coH/:"
pT e PL, com Díretõríos- e' ou Comís•.. Ç94, 1JI çapd.!êlatos" ,Corupá, 68; Quâ'-' "final_de.semäna, -

�oJllet,o�, . gação PFL.PDS" concors ��
$ôes Provisórias 'constituídas nos ramirim 55, Massarenduba 42' e Schroe,

�

". "eíetívemente.' a - corrída" rem Ernel'to Felipe' BlUnk .C
•

iunicípi�s� de Ja���á do Sul, ,Mas•. der �4.. , ��t9.. pertas uma �M'iao de 6 ',' pelos votos. No
' vale:' e José Norberto Müller'

,araÍlõuba, Guaramírím, Schroeder e candídeto, por, vaga.
.

'do ·Itapoc�, nos cinco e, pelo P�DB; Adelinö,�',Corupá, lançaram exatamente tre, municípios; concorrem 14 Hauffe e Marcos Wulff',
--

zentos candidatos a vereança; mui. O destaque importante é para a 'candidatos a prefeito e ,E em Schróedér, :'p�lö "

:

tos nomes ainda passíveís de confír, participação femínína concorrendo a mals de .duzentos a ,ve. PDS, Adernar Píske
,:, it ".:

mação até -o dia J 7, última d�ta par.a, veread9ra· � ,ulJla mulher ii prefeita e reador, liderados' 'por- Ademir' Fischer e," p�10 c"

J;'�gistro .na Justiça Eleitoral, e outras více.prefeíta , Jaraguá do Sul, Schroe- Jaraguä do Sul. o muní, pMD:S; 'Guísela Rístàu é
,.

'�
çandidatÍlr.as podendo ser impugna. der e Guaramirim -Iançarãm nomes fe. cípío-sede.:' que . .Iaricou Adernar 'Maass.

.

»:

.

,�:;
�as; Para o preenchimento das 49 ca, mínínos »ara o Le�islatiVo., mator núméro ,

. Estes os nomes- quê' 0$ 'c"
.

O
.

.panoranià regional' partidos submetem
.

pare'
, ,

,

já é lodo conhecido. Ja.
.

o suff�gió dás unias, ,pá';
,

,

raguá do Sul lançou: Ivo ra a condução desses�mu�
:, Konell e Adernai Düwe . nícipios' a�"partir de ,V?,

(PMDB), Victor Bauer e de janeiro. Para as 49
Aldo Maul (PDS), Alte. .vagaS as Câmaras Muni,
vir, Fogaça.)únior e Wer. cípais '-,- 15 em Jaraguâ.
ner Schuster (PFL)" Sávio 9 em Corupä, Massarar..
Muríllo Píazera de Aze. duba e Guaramirim e 7
vedo e Adernar Possa. em Schroeder ,- maís de
mai (PL), Clemente Mân., duzentos nomes foram,'
nes e Almída Dalmônico lançedos na mícrorregí,
(PT). ão.
,Em Guaramírim, Anto,

nio Carlos,Zimmermann
e Francisco Schork fo
ram 'lançados pela, coli,
gação PMDB.PFL, Salim'
José Dequêch e E:smeraL
do,Chiodíní. (PDS), Jaime
Amorim e Nela Depin
(PT) . Em Masseranduba,
pela unificação PDS.PFL

./

'.Iuição visual 'não será ,tolerada .na .calpanba

O Chefe do Exeçutivo
anunciou o acerto, por.,
via amigável, na desa.

t 8" propriação de uma, área
'

an as' , de 65hp,2, dos herdeiros

. O'prefeito Durval ya�
sei declarou esta sema,

n� que desejarie ver u

ma ,camp�.nha' democrá.
tíce de nível elevado en-.

tr�" 0$ -candidatos preten-
'd�b.t�s à sua sU,cessã9' e
que tivessem como nor,.

�,Ulila. mensagem' posit'.
va p� ações voltadas

_

as

causas maiores da corou.
. ni�aéte 'jaraguaense. 'No
en�anto" pessimist"a, prE
vê. uma campanha. nive.
lada por" baixo protage.
n!�da p'�10s adversários

8libus:
áumenlam,

. As . passagens dos ' ô.
n.ibus urbanos einterdis.
t��ais das diversas li.

n4a.s, exploradas pela Vi.
a"Qão Canarinho, estão
II\aÍ's' caras desde o dia_9
de agosto, terça-feira.
D,ecreto do ExecUtlvo Mu.
nkipal, analisado värios
:fá�ores, dentre eles au�
n\ênto dos

.

combustíveis,
s�iários e ··insumos, de.
te,rmihou o aumento das

l�rifas para Cz$, 43,00.
,

"'.
.'-

diretos, caso do PDS e 'Grúbbâ, para possibilitár
PFL. Vasel, também, a., i a saída da nova ponte
firmou 'que não tolerará sobre o rio ltapocu. G

publicidade de candidatos valor acertado foi de

de qual partido for, em', Cz$ ,8 milhões, em duas

postes, moros. out;'door�, parcelas. Na outra ca

faixas e logradquros, pu�' beceira, as desapropria,.
bUcos, para .evitar ,a .pc. ,_çõ�s somara�,Cz$ 4.400

luíção visual segundo o, '-miL'
-

E Vasel aguar.

Código de postura.s do' '''da éonfirmàção de con.

, Município. 'Em caso' de'" 'vite' feito ao Ministro

infraçãó, os partidos vão "Prisco� Vianna, ,da. Habi•

ser respo?sahmzados. tação e Urbanismo, para
a inauguração ..çie pavio
mentação de ruas con.

V:eniaq,a com aquele Mi.
n:stério. Vianna ficou de
'màrcar a data da' vinda
a Jaraguá;

o assunto predoniillante durante, a !'e.
mana foram, ,as' definições_ das caIidlda,�'L'.
ras. 'Na :Rágipa 3" a. r�laçaq �ompleta dos

c�ndidatos a preleito, vice e, vereador,.
de

todos os' partidos em Jarag,-:3c' do ,Sul. N�,
últimSi' página, ,;as ;, in:f?r�açoes dos bastI.

dores políticos. Na pa�tna 5, a reporte.
gem sobre desmatamento e a ação' hn:pe.
trada' nela comdema junto, a Promotodã;"

I::

cl d cL res do " meic.
para ,p\lniI;, um· ,

os pr� a, o
'

ambienfe·
• _ 1

•

" .

,
'

;.... :."' ,I' '
. ./

. Jaraguá:'CzS 2 -bilhões de ICM,em 88
Com um crescimento de 427% ein relaçãp' ã

igúal mês, no exercício passado, o municípío d.e 'Já.
" raguá do Sul arrecadou em impostos estaduais, no

mês de julho, onde se sobressai o rCM, a importân
cia de Cz$ 505.545. 7:)'�,34, que contrasta -com os

Cz$ 95.858�9.51,,04 em, julho do ano' passado. Nos
, primeiros, sete meses' do ano já toram recolhidos aos
, cofres do EstadO o montante de Cz$ " .. , .. :,.,.

.

2.268.531.517,25, o que' representa 391% a mais' <lo
. que. o valor de janeiro a julho de '87, qüe som-ou

Cz$ 461.888.,083,19.
'

A arrecadação do Éstado (reM) de janeiro . &
"

julho, foi de Cz$ 37.796.540.741,00 e a de Jaraguá .

. do �l Cz$ 2.268.531.51'1,25. De outra 'parte, ',' ,o
'

, Fundo de Participação dos Municípios, do mês' de
agosto, será' 21,71% superior em relação a· julho e
o "bolão" do reM rateado a-os::-:muniG:úpios RO ,d,ia,_�
,1Q: passado, s,_egundo os seus índices de participação;

,

fq.j de' Gz$ 1: 864.200.880,00, conforme' informações,
dO: secre:tário.executivo da: Amvali, -:Dávio Leu.

'

'Pólio vai, vacio.ar PIais de 8 mil
. , '

Desenvolv�.se durante da faixa etária de O a 4
tqdo

.

e�te sábado, 13 de anos. nos diversos postos
agosto, uma nova cam-_ fixos e de barreiras mon.

panha nacional de vaci. tados para taL finalida.
nação coritr� a poliomie_ de.
lite, dentro do pmgr_àma

.

�m Jar�guá dg Suí; . à ,

do Ministério da Saúde previsão 'são de 8. 3�3
para erradicar o mal, in. ctianças atingidas. Gua."
tegrado, cOm o Rotary ramiriIIL 1 .531 i Massa. ,:

qub-. Na região (Ie ba.: ;·rand:uba J,� 522,' Corupá :
se de Jaraguá do 'Sul;- in- 984 'e' SchrÇ)eder 604 crL
tegrada por cinco muni'... ahçàs; E imprescindível i
cipios, a previsã0 é .. de " a 'vacjnação na faiXa etá. .

vacinar 13.024 crianças ria atendida.

+rUDA,R Q ,BRASIL �.'i.: EDUCAR AQ" p<>Y9 A"
,

. ,tOT.<\,R RELO ÓE�R JE NÃO PELOS P,A:VORES.
, I R , a' M' "I " '

EXPOSITORES ,'CROMADOS
: MOv'!JIttHfAÇÃO . INDUSTRIAL ':

�
, -

.

;l."

. ',,/, .

-,
.�. 2:' �':'T ,"' ',.r ..•. ',;;:-',,'

:,'..
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Ja", do Sul ,- e"!JemIU de ii a�lcf ile' .�::••aí .'�

C Q R Ir:. to'; '_ O: 'O V o ,'."1:,1 N X 02 :";
�������--�--��..--..--���----�------------�-------,�,�
'NOITÄÍ>Á ITAiI�A - ' ,

, .
-., 'na tarde de ontem, dia

SextiWeira, día 19'" às G'
�-, .

t
'" &: .·1'lnfo"rmiações "lT, na AABB; a prtmeira-'-=,-�

20h, no Baepéndl, a. XI
' 'en 'e '

.

reunião do' Grupo MaE.
Noite do Prato Típico tec, da Rede Feminina- de
Italiano, jantar dançan, - . Cembaie ao Cáncar, que.,
te em homenagem 'aõs cal. Inscrições na Ace- 5, em sua residência:, um apresentaeão fia tarde aliás. Vem realizando um

pais. da Socíedade Cultu- demía de. Música Car, grupo' de eesaís amigos, deste sábado na Escola exeepcíonal trabalho.
tura Artístíca, a SCAR. neirinho, sendo a premo- quando surgiu o De Re.

. Albano' Kanzler e' nc dia
Música da Banda S. A:" ção da Academía. III"jo' ;pente, grupo de casais' '9Y.setembro, no Baependí.
de Londrina, e os parti. prensa e. Apae, com a. que irá encontrar.se' na 3a.-Noife Alemã, pro.
cípante, concorrerão a. poío da Prefeitura. _mensalment_e, para os jan- moção do Líons Clube
prêmios, dentre, elês, du. RAINHA/FEIRA - Gua- tares. Centro.',
as passagens aéreas a ramírím e�olhe nesta �á;; RUMO A CAXIAS PROF..DURVAL O
Buenos Aires. Ainda há bado na Sociedade Dia. Deixando Jaraguá do Sul Prof. Durval Bor-ba 'Ne.
tempo de participar, a na, � Rainha da 2a._ Fet-

. e a Weg, o" amigo Reí, to, também candidato a
Cz$ 1.750,00 o cartão. ra Agroindustrial, a 'p'àrio .

ner Modro,' qUe com a vereador concluíu curso38. NOtrE ALEMÃ -' O tir das 22 horas. Con, família passa à residir de pós.graduação em e,
Líons Clubs Centrç, mar. correm ao título Sínara em Caíxías. do Suk Raí, duc,a.ção .física .ínfentífcoü para 9 de setembro, Persuhm, Kelly Vavas- ner assumiu' um dos car- realizada na Udesc. em
a promoção "Uma' Noite sorí, Nádia Lucíaní. Ge. gos de 'direção da Eber; Florianópolis. Está ini..Alemã em Jaraguã do by Jahn, Líndalva En. le . [)esejanl(i)s sucesso cíando também aulas de
SUl", 'promoção benefí- gelmann, Maria Lucírene nas plagas gaúchas.,' ,educação artística.
cente com a Banda Lyra Sabino e Elenir Boní . DESTAQUE 88 - A DaJ. NO CINEMA - No CL
da Aurora, cujos cartões ROTARY CLUB. Voltan- . celís dé Jara�uá do Sul, ne J'aragná, de 13, a 16.
estão à venda a Cz$.... do a, ativa no Rotary de foi agraciada pelo. matu- 08. às 20h, "Uma Noite
f·OOO,OO. Haverá tarn, Jaraguá do Sul, o ex.go- tino Díärte da, Manhã, cl Alncínaata", terror, cer....
bém sorteio de prêmios vernador MarIo Sousa, o DilIprömà,ErestãqJ1e 1'988, sura 16 anos. IJe 13 a

.
e cada partícípante

-

re- após período de conve- ,pelos' s..ervi.ç�s ,'prest�dos' 16 (22h) e días 17- e 18
cebs Um caneco de lema lescença. Esta semana,

.

junto a eh-a}'feéÓ �Jt:dmu� (20h), "O OSGar 'do' Se.
brança. O cardápio, típí, o presidente' Waldemar nidade , Célro Cris't&vão xo Explícito", censura..

camente germânico, se- Behling apresentou o muito feliz com a hons do para menores de 18rá preparado pelo Res� Plano de Ação 88/89 e rana, . anos.
taurante Azurra. assumiu como novo aE. GRUPO NASCENTIE - O MARGAR.ETfH - Marge..2�9 :RECASE .:_ Na segun. socíado Alcione de St, Grupo Nascente de Tra,:, reth Denise Schmidt, Missda quinzena de setembro, mas, secretário do' Rota. dições Germânicas, tem . Jataguá 81/88 e 'Miss
no Ginásio Artur Müller, ry há nove anos. .

.

Sanfa Catarina/88 nú"''11e..
o 2.9 Festivp'l da Canção DE' REPENTE _;_, O casal ro

. dois, entregou ontemSertaneja (Fecase), abe,. liugo. (Camila) Raposo. à noite à faixa à sua su.to a todos' os apreciado. recebeu sexta.feira, dià
'

cessora,
<. 'Linda COm.0

reS deste gênero musi.
. senj.pre, Integrou o co.

po. �e jUoTados do Concür.
so Miss J'aragl'lä. 88/89.
DA... REnE.: - Sub a ,cc.

ordeI).ação da volunj;ária
,Rita Gr,ubba, aconteceu

. J"I"�' rel6g10s, pUlseiras·,' anéis, al1ançu,

prabada, -arttg()S' em. ouro e maG 0- matr para-
/'

presentes ..

" Relaja8'ri:a
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO. 9 00ã.O e 4'1'1F1·a'�

.(7 , jVlw ..t �., .T;,'
. ," .

Coruja
. Seus fUhos Qle..ecem uma loja só para eles.

Loja Mamle Coruja o castelo de seu relzinho e

... prIDcesiDha. EDxoviIßs para bebê, roupas in

faDto-Juveals, perfumes, btJouterlu, arUgos para

preselÍtes.
.

,
_ .

Rua Barlo dO' Rio Branco 168 _ Fone 72:06_95

-Mamãe Moda tafanto·juvenll para realçar a

eieg_eta de seus ßlhO$. Um cartnho
, especial para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819..J.. Jaraguá do Sul_ SC.

\

COl'in!)oSo
, ,

Dr•. Valter 6erl,ano 8,ehrens
A ROUPA INFANTIL-

CIRURGI-ÃO DENTUSTA CRO-2446

Avenida Getúlio Vargas. 97 _' Jaraguá do Sul;:1.ua ceI. Procópio Gomes de Ollveira,. 184

Fone 72:0209 _ Jaraguá dö Sul

ESCRI1."ÚRIO DE ÁDVOCACIA
.

�PEREIRA OLIVEIRA
ConSultas, Pareceres· e Ações sobre:

: Inventários. Separaçõ!lls Divórcio
Aliil.nentos

. Cobrcmças Inquilinato
Contratos

.
,

A�identes de Trânsito
Conflitos' de Terras -, Legislação Agrária
Questões Trabalhistas ,� Aposentadoria e

'Pensão Defesàs Criminais é Júri.
,

·R. J� Pereira' Oliveira
'

Lauro Pereira OUvelra
.

.

ADVOGADOS'
, K Wàlteli ,Marquardt,__ 356 - fone' (Res.) 72 21-94-

, J" ·1ll�"',.j)Y-l&"..I Cl> 1
, .at,.""s'1:la" ".tl-lO ':'l!l

'-"iiNcio)"
•

�"i . ", , _-, . ,

�#�;��,

JOIAS,- REf,ÖGIOS -- P,RKSENTES

PRESENTF-�

SEMPRE O MELHOR PRESENTE"
,MarechaL () J.il9·2g - ,Fone 12 - 1911

.

'l';_;'fj_'"f •

"

• Cf; �..

. Concurso Miss .Jaraguá,
Jaraguä do SuJ viveu.

uma noite 'de muita bele,
za e graça, com a realíze, ,

ção, ontem, do Concurso
Miss Jaraguá 88/89, nó
Ginásio Artur Müller, on,

'

de concorreram ao títu.
lo Rosane Pradí, Vâni�'
Rosa, Lurdes Mati�
Kreutzfeld, Edite Apar€.
cída Sterlein.

'

S-andra
Müller, Denise M. Kat. -

charowskj, Marilene
Wasch, ,Eliane Lanznesi
ter e Ana Cristina. Al"
meída da Luz. Destaque.'
para o apresentação <:fá;' .

Banda R'adio "F�i:i" pa.
trocínada pela Dalcelis,
para o Grupo � Dança
Marathon e' para o baile,
realizado após no ruven.
tus, .com o Aqueríus
Band,
Parabéns à Secet pelo sc.

cesso e pela iniciativa.

DEBUTANTES • 1988

Como' a coluna já tem
,antecipado, 'mui,tas llle.
ninas.moças já estão con.'
firmadas para o Baile

-

das Deõufanes cfo e. A.
Baependi. �arcaáo para
14 de outubro. Dentre as

que farão o debut estão:
de: Jaraguá dó,Sul _ Clãu.:.
dia Eggert, Cristiane Sa.
brine Vásel, Giana Thd'�
Käuffmann, Andr0a, .

Fruet, AI�sandra de. Silo
va, Alessandra Gartz, Aß..
dréa Cláudia da Costa,
Cássia Adriana Gonçal
ves, Claud,ine Piazera,'
Deise Adriana Lombardi,
Mara Rosana Vieira. De.
borah PaFucker Lueders,
Geisa Milene. LOl'eIlcetfI(·

. Kelly Cristiane BraÍlden.
bU'lrg, Lucianê Ri'stow, Sa;, ,

ra Simone Sieb!:n:t e A...
'

lessandra'- :Lombardi Pra...
·

di. De T.lmbó: Raquel KIr..
der, e �1a'ra Rúbia Píazza.
De Joinville:' -Fernanda
de: SOllzà. Cag,netL � IDo,
do: Sul: Alexandra ltacnel'
Kühen. Ue. Pàlhoça:' "a_
terine Kefsia Schw.inden.
De Curitiba: -JuriaIle Teles
Schu}tz.

/
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Cinco candidatos a ,releito e 111 a vereador dis,utam ei Jarag,.

Para o Legislativo, em
busca das 15 vagas, um

total de lU candidatos
iora.n lançados, o que dá
Unfa média para o vesti.
bular eleitoral' de 8 car
didatos por vaga. E pa«
ra �'que os eleitores jara.
guaensos já comecem a

familiarizarem os nomes
que circularã-, com Ire-

rêsQuisa' visa resgatar história econômica dê Jaragná

Ónco candidatos, de

d-iÍerentes ideologias,
'

e
'

conceitos ,
admímstratt

vos íntcíarêm 'a corrida

dos votos rU�110 ä Prefeí.

rura 'Municipal de Jare

guã do "Sul . 'As Conven

ções Municipais aconte.:
cidas nos días 6 e 7 defi-,
niáiIIÍ todo o quadro pc
Iítrco onde o aguardado
parto' entre =. partidos
de oposição, príncípel;
mente PDS e PFL tidos

,

como maís fortes e es

truturados. acabou não
acontecendo, muito maís

por vaidades pessoais do

que propriamente- pelo
pensamento da maioria
dos membros dos Dirett..
ros.

, "

Um interessante tra.

balho vem sendo cOl'ldu.

:lIdo pelo empresário Gil
mar Moretti, que" busca

resgatar la história' ecc ..
nômica' de Jaraguá do
Sul, através do "Projeto
Jaraguá -' Subsídios pa.
ra a História Económi
ca'!, apresentado esta s€ .. ,

mana na Associação Co.
mercial e Industrjal, que
endossou' a iniciativa. O
trabalho, segundo Gilmar
Moretti, objetiva um a-

,profundamento de UIni;!

mónôgrafia 'apresentada
no· CllTßO de pór':gradua.
ção acerca da economia
jaraguc.ense, a qual riivi
diu em três períodos: de

nete P. Garcia, José Boa.
" ventura, Júlio Tecílla,
Lauro Pereira de Olivei
ra, Leopoldo Brück, Lo- '

rival Pellín, Luiz A.
Oechsler. Luiz Stinghen,PMDB Marilse Marquardt, Me.

O partido sítuacíonis. rino Lenzt. Moacir Pra.
ta confirmou Ivo Konell di, Norberto Wendorff,
como candidato a pref'eí-

"

Raul Rodrigues, Rose.
to e o deputado Adernar meire Vasel. Rubens Car..
Duwe a vice, além de lJ.. valho, Rubens Silva; WaL
ma nomínata de 44 con.:-' mar Vieira, Wilmar Klin�
correntes à Câmara de kowskí e Wílson Deret-
Vereadores: Adalberto tl ,

Frankowiek, Adejair Bal
sanellí, Adernar Winter,
Aldo, Souza, Alexandre
Pansteín, ' Almire Farias

Filho; Álvaro Rosá. Ar.«
ovalda Xavier dos

'

San.
tos, Arnoldo Kaiser, A�

tayde Machado, Atriz
Sehelernberg. Balduíno
Raulino, Celso Nagel,
Celso Medeiros,' Dalcedo
Lorencetti, Durval '

Bor..

ba Neto. Egon Schroeder,
Eraldo Müller, Flávio
Homburg. Gilberto Klein,
Guida

'

Bruch, . Gustavo
Mathedi. Heinz Edgar
Raeder, Heinz . Theilac.
'ker, Hilberto Fritzke, Ja.

quência nos próximos
meses, até 'as eleições,
divulgamos todos os can

didatos .Tançados 'pelos
partidos -,

1876 a 1920 (economia
de suhststência -

e primá.
ria exportadora), de 1920

a 1960 (fase da pequena
indústria) e de 1960 a

1980 (fase da grande ir.
dústria, o setör dinâmi
co).

A proposta de Gilmar

, Moretti é para contribuir

para a hisfóriä econômi,
ca. do município, fome.

cer subsidias para f�tl'
ra análise e preservar o

patrimônio cultural. "Não
se trata de um trabalho
final, mas da procura de

elementos que contribuo
am 'para o .conhecimento
das nossa� potencialid,a-

c O R R E 1·0
t

.

PFL
'ö Partido da Frente
Liberal lançou Altevír
Fogaça Júnior a prefeito
e, de forma surpreendeu.
te, Werner 'Schuster a

'vice-prefeito. A' verear ..
,

ça, saem,33 nomes: Heinz
Edmundo Obenaus. . Pau.
lo' A. Floríaní, Antonio
Berns. Fredemar Rüncos,
Lírio Dalpiaz,'Aldo Klítz
ke. Rolando Eger, Célio
Eisenhut, José Gilberto
Menel, Walderaar Vieira, '

Evandro Líscano. Davino
Chiodini, Renilda Parias,
Valéria :r. F. Veiga, Ro.

des d.esde' o nascedouro",
do- setor econômico; com

o Estabelecimento Jara

guá, do fundador Emílio
Carlos: Jourdan" .

Moretti dispõe de mui
tos dados interessantes
já compilados, mas a

pesquisa continuará, çom

o .apoio já definido dos

jornalistas Flávio José

Brugnago e Eliza Quirino
(área jornalística) e Er.
rol Sasse (fotografias 'e

imagem e som). O grr
po se reunua semanaL
mente' para traçar as

metas de ação dentro de
um cronograma de tr<.
balho pré.estabelecido.

ae. ��- p.O" a-
�- -_

• •
.

_

•• #

berto Adratt. Vígando
Meier, José Dalmarco Fi.

lho, Renato Stulzer. Luiz
Fernando Wolf," Adolpho
Mahfud, 'Jair JOsé Pe-

,

reira, Ruy Lessmann. Rei
naldo Oldenburg. Jaíme
Luiz

'

PedroUi,' Mário
Luiz Machado, José

'

Ra.
mos de. Carvalho 'Raul
Marcos Marschall, José
Gilberto Silva, Ingomár

"

Schünke, Augusto G.
Mueller, Décio Píazera,
Valentim Rosa e António'
Raimundi ,

PDS
O nome de Victor Bau

er foi confirmado apre.
feito é o seu vice é o

ex.píloto de avião e

engenheiro químico Aldo
'Maul. ,Para vereador, o

PDS lançou 16: Affonso
Franzner, Alído Pavanel..
lo, Charles Harnack. DoI.
cideo Mene], Errai!Kret
zer. Eugenio Strebe, He ..

rold Isberner, Luiz H.
. Stinghen, Luiz Zonta,
Maria Elisabet Mattedi,
Mário 'Schumacher,' Os.
car, Werner" R e n o

Schwartz Tercílio Voigt,
Ursula Camacho e Wer.
ner Scheller,

PL
No Partido Liberal, o

advogado e ex-piloto S:l.
via Murillo Piazera de
Azevedo sai a prefeito e

Adémar p'::>ssamai a vice.
prefeito. Para vereador
9 nomes: Ademir Klein,
Alexandre Moral Piaze.
ra, AntOnip Mahfud, Ivo
Baehr, Jairo Sã:ntolin d�
OlIveira, João Reni Tt�:.
xeira, Laurinda Salvador,
Raui Zappelíni e' Sérgio
Luiz,Martins' Oliveira.

P A Q.I NA"03,-,

� -

C.' ;
_

-

pT
No Partido dös 'T:çabc'- -- ,

lhadores saem' Clemente"
Mannes e .Almída Dalmo,'
nico para prefeito e vi-
,ce: além de 6 nomes' "à'
vereança: Antonio' Odc�"[<
rizzi Neto, Jair Mussína;"
to, João D'ÁviM, "João'�",
da Cruz, Luiz Hirschéir<'_'
e Riolando Petry .

" '

O Partido Democráttco".
Trabalhista lançou' ., :?iö'':':':'
mente três nomes er vi��..-'·
reador e para

. PtéfêÍt"o=:
apoiará a chapá do PI:J�;,:' =.
Concorrerão, Albeitó 'ftt�'':;�·
ranto, Nélson'" R�ntrld-->
Stinghen e Leopoldo Re,:'
we.

CURSOS DEI EMA'OS:", "':
Está programado' pare ' ..

20 de" agosto, 'a '2a: ,. Es. !� -

cota Missionária do' sE:",
cretariado -- de

'

Eimaús;: ,.

com jovens que já passa,:':,
ram pelo Emaús' [jovens>
enrauístas), qUe queiram ..

trabalhar .nos dóis cursos>
de Emaús do segundo sé -

mestre. O Emaús teini�
nino acontecerá de 8 ,La�"
11 de setembro e será ci:.:'

. vigésimo.nono i'ealizai;lo ,

na Diocese de Johivillfi"
e, o Emaús masculino Ö

'.

vigésimc"oitavo, àcoilt�CE!'
de,6 a 9 de óutubro,' "�'"

Jaraguá do Sul, talJ"�" "

Mm, já está preparando
a 2a. Maranatha Abêrtá/"
marcada pára o' dia' . '2S .

de· setembro, no 'Ginásid'
"

de Esportes Artur' Mül:"
ler; pára a qual estihIã..�e

"-:

a participacão de t :soo
jO\7<::llS dó: Di0çe�'e.,

.
- "

Projetos do Plano Diretor nB' Câmâra':'
o Executivo Municipal encaminhou à Câmara

de Vereadores;' 0$ prcijetoe..1e.lei' que instituem ,':;:0'
Plano Diretor Físico.TerritoriaL (> Parcelamento ,do
Solo _E: d Lei do Zoneamento de Jaraguá do Stil, bM.'"
C��do, c�ml-isso, urp ordenameI!to seguro e saÍÍfú-"
t,üno _do :resCil�ento de: Município. O obJetiyo g�'..lAJ dö Plano Duetor Flsico-Territorial, é o do, farta.,
lCC2r a posição atua� da cidade nas economias regié;� ,.

nal e estô.dual atraves da organização conveniente da'
e:;tmtmu. urbana e· .promoção ,de ambiente' de ma�or '

produtividade 'e berr.estar social para seus' hahi.. ·'
tantes.

, ...,_

O Pláno piretor compõe.se fundamentalmentfi ,"

elo Parc�lamento do Solo Urbano é .. Zoneamento 'T€t'�
lil.ofial. � ']f: o fnstruniento que- d�spõe', sobre' 0'" êspaço
(a cidade' ntis diversas funções urbanas 'defiIiindo"
por exeinplo, o sistema viáriô da malha' urbana .. ;o�'"
cqu;pamélltos públicos de lazer, educação, saÚde,'
transporte, segurqnça, o zoneamento e uso- do s.Qlo·.� .

",

'O Parcelamento do Solo'define as normas pL.','
Ta, qualquer tipo-- de alteração nas dimoensõe� da ,�

\ propriedade territorial urbana. Já O Zoneamento Ter.;::
ritoria] divide a área urbana em :zonas, de forma à.:'
mdenar o ,espaço urb,Gljo e r:egülar o/uso dó solo no "�i

interes�2 do bem-es,tár :CàIßtlvo. Os,' prö�ofos s�(j ,;
, acompanhados dos rélo\õr:i'6s }técniêOS' diagnóstico e;'i
progr.óstico. ',," -',":' �,:�.,:",-l:
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.servente, natural de Ja.,'�
raguã do Sill,. domícílía, .j
do e residente na Rua e

Ana Karsten. 1:16, nesta
cidade" filho de -l.eopofdb
Bellarmihq e Leonida Mã.
ríia Bêllarmíno -, Ela�
brasíletra, solteira. do
lar, natural de Poço Pre;.
to, Porto União, neste
,Estado, dónrícfliada e re

sidente na�Rua Ana �ars;�
.ten, 116, nesta, ci'dad�,'
filha de MaTcelino Cal'oi
valho e Natalia Cârva.
lho -

Edita'} 16.187 de 08'.08;88'
'

Pedro Domtirosld e I'vanfi" ' ..

Ogelka
Ele,

.

brasileiro, solteiro',
lavrador, naturaí de Pa.
panduva. miste' Esfado,
domiciliado . e residente'
em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filho de
Carlos Dombroskí e. RGít.

.

Zalia Nó:wackL' Do.inbr.QS
ki - Ela" brasiilt�ira. SQl.
teira, 'do., lài, natural, ,ctEL
,São. ,Tornaz, neste Esta�
do, domiciliada e residen'!'
te em' Barr� do Rio Cê!..

ro.' neste dlatrito. fi1h.a ,

. -de Albino, Og.eika e Té. '

.

reza P.restes de So.uza'
Edital 16·188 de 08.08.88

'

Ademir Prie1)e e Cátia'
Reg,iDa d�, Carvatbo,'
Ele.,' .' brçrsitleiro,' soUeiro:.
servente. natuIal de Ja.
raguá do S'I:1!l, domicilia..-
do 'e' tesidente- né. Rua:,
Padre A:l:'Derio Jacoh;
222, nesta oi'dadel filh().c
de- Bruno ,Ptiebe e HUdeti),
gard Schmidt Priebeh -
Ela" brasileira. sooteira,.
amö]jaJ.'" de escrit6rio.' na..
tUftl't de Rlio de' Janeire,;
Rie de'·3aneiq;o; domi'. ,

cil,iad'a e residenta na"'

RUa PaGlFe AilÍbértö Ja.'
cob-:;

,

222.. ne$téú ddadêl
filha da :Sebastião CaIo!
vaJho S0'l!lrinho e ,MeJicêsi
Maria} Car.v.a1h(i) -
Edital' H>.tß9 de 09.08.86'
JusceliO' Marco Klein� 'e
Sonia Engel ,

Ele, brasileiro, solte!:Fo,
menânhG,@, ,na-tura"l der Jd!o'
ragVä . d.o Sul, domiciJia-.
dó e ::rê'sl'ctente na" ltljri·

'

Joaquim- ,'Franei-sco' de'
flaula,/h'esta' eidáoe; f:�-',
lho dé' Bêtllardi1JO Klein 'f

e· Adelia Sbardelatti
Kleia .� ,Etä. hr�sileil'a,
soltetrél>, ep:eráIta."

.

naJL'"
r_aI de� Cbrupâ,,.. nê.ste Es" .

ta:d()\�, do�ciliada e' res:�
dente . na" RUa'; Jôa<l{Uitn,
Francisco de pauia, nes·

ta' cl'däc1e. 'filha de Willy
Engel'"e Anita Engel -

, "'.15- de· CISllllliasDli! t%.«. a�o,
,

Bta i to de-- ,Jutbo
Sra. Marília de Mede,i., Mãir.a. -jilha, de JO,ão MARlOUT ADEUA 6,RUBBA LJUI�NN, €>ficiaJ dQ. R",-

ros Franceschí . (W�lnirã) Erschíng, gistr.o! Ci::iv.il do 19' DiatritQ da. CQmàrca·do J.araguá da Sul, Bs-

Faz� anos hoje: 13 tado de SutarCatarina.,Brasit. faz',abec que ccmpareceremeer

Sr,a.Gerda '.' esposa de Dia 13 de Julho. Cartório eslbíndo- os- doéumentol exilidOs pela- lei, a ffm- de se'
,

E o-Pll.,·,:>li'fla,·, filha ;�e Jovtel
.

babilítarem '1!l.lÚ!a:t�:, Oa)�:
.

,Márip Mahfud,;, Sra.�. -"11.,., II
.

virges Heinzle, Sra. u_- (M'ar�lenal da Costa EditaL 16.1.19 de 0�.08.88' domícillada e residente
dia Krause, ,Afonso Gon- Dia 14 de JüH(et' Vilson Jordan e Nadir em Estrada Nova. nesta

calves, Joana Hagedorn Daíene. 'filha d�.- Ha. Bísíng, distrito. filha de Laum

Hélio' Butzke, Rafael E_ milton (Irdes), O1iJ:1,ger; Ele, brasíleíro.. solteiro, . Koegler e, It€ne' Adam

gídío Buzarelló. Calíne Thais, fi'lha de .Al. operário, natural de Ma. Koegler �

Dia 14 de ag9Sto "mir (Íerezirrlta) Al_y.es· da- ripá, Palotína. Paraná, dc- Edital 16.183 de 04.08.8'8
Sr. E'stefano Meier, Dr. Silva. mitiHadö e· residente na- Vilson' Ftedtich e Mari"

Mário Eugênio Boehm Dia rs cfe Julho .Rua Parená, 323, em zete lVfilcedo
.

(Jlle]. Sra. Agety .
Gíelow Robson, fH'flo' ,de Ge;' Sehreeden rieste Estado" Ele, brasileiro, solteiro,

Bnké.Sra, WaJtraud Her- neroso (Ürsula) Jausen: '. filho de Leepoldo J<;>>I'. pintor, natural" de Jbíra.,
mann (Corupá). Sra. Alin. Dia" 19 de JuJ.;Iit> dan � Anésía Utech Jot- ma. neste E�tado, dom.-
da' R�ediger. Rita " Seidel Rafael, filho de 'Aldo' aan - Ela, brasileira, ciliado e residente na

'(Corupá),
.

Nélson Weíss, (Bernadete) Hansen: -Mí- solteíra., costureira, na- Rua Mariã Freiherger
_ Pernandadilha José Caro chele, filha; de Paulo (Ma.� tural d'e NOva Autora,' Pamplona, 68, nesta cí-
lO!J (Carmen) da Silva. ria) Soares .da Conceiçãq. Paraná, domicíliada re· dade, filho de Bertholdo
em Curitiba. Dl� 21 de Julho sidente em Santa. Luzia. Fredrích e Ursula Fre,
Dia 15 de agosto Susana, filha de Edsoa nesto distrito; filha de drich - Ela! brasileira,
Sra. Maria esposa 'de (Sônia} Flonano: Krisle, Adolfo Eísíng e Elsa Ei. solteira, operária, natural

Al'fTeij<r Vasel;" Sr.,' IngQ ne, filha de. Ivo (Rosa] 'sing -

'

de Jaraguá do Sul, dc

Fàl�er.. (�â:car.él,· $r.. Kupas: Sibele, fHh�, .de Edital 16Jpo de' 02.08.B8 miciliada e residente na

GUtltller/aoss,
.

Sra. qa. Vilm&r (IsQlide} Klinkol!l:' Guiomar Kroe.ger.e TrJa . Rua Francisco Hruschka,
ra Síewerdt Demer.chi, ki. 'Mathtas ,

.

241. e-m Jaraguá:Esqu.er_
Sr.,' GeratCilo '��ier, Sr. Er. Dia" 22;de Julho Ele. brasileiro, s,olteiro, do. neste distrito" filhil

wiIlQ"Lemke, Srp.. Elen,a- .Kl!i:�tian, filho de Elias lavrador, natural, ,de Ja. de Jo&o Antonio Macedo

BoI;� (Corupá). Sra. (Vilm.a). Alvize; Gilbertö, lagllá ao. Sl:ll. domiciliia. e Maria TrisöttQ Mac€�

M�,él ZapeJla, E;mer,sop- filho de Eva:ldö . (Lllrdes) do e residente, em Rio do _:_

Rob�" R�weilex" JG_. Sch:wan1.•.(lbadi,
.

da Luz II, heste distrito, Edital 16.184 de 04.08.88
ro�, M' Ln Dia. 23 de .Julbo filho de' RodOlfo' Kroe. Nivaldo' Nass e Sfmonesea,p,e �� ,ana, ....y. ; , .

DI.,}6 de éJgost�' .

José, filho de lImar ger. e E'li Maas Kro€-. Arl

�i�� SaD.4.r� Engler Za. (Suzana) Riheiroi' Tatie. ger - Eta, '.

-brasileira. ,Elê, brasileiro, solteiró.
notti, ,srÇi: IrÂ.ceIllà, Pe... ne, filha de AlCeu (Marm solteira, do. lar" natural or:;erário, natúral. de Ga.
teJ;'� .(Çl.\l'i�iba)r;t! S;t;�, :má:v,io Stadler; �Mai-iâ ,er O�air! 'de' Jaraguá cip, Sul, domi· ruva," l'lest� 'Estél'Elö,' de ..

Rq� Numa LeIlZj. Mei. filhos de Altair {RoseliiY ciHada e resiàente� em micilia.do e residente 1'a

les B.e�ßr (U. da. Vi1óJj.i,)" Bonetti;,. Gislaine Fllt-ima. Rio Cêrro I. nßste disfri- Rua José Tfueodoro P'.

lngo Kap,p., Guiçlo Kiöpp,' filha de VÍlson QM:aria) to, filhà' de' Werner Ma., beiro, 282, nesta cidade
Sr. ,Weruiel\.ll SÇbnliidt� - Hüttinger; Elizandra fL thias e Alida Köhn Ma. filho de-Alving Nass e

Sra. Elfrma,HofbpanJ,). S,r. lha de Eu_rides, (L.ídia) thias - Berta Jung Nass, - Ela,
Osnildo Bartel (Guarami. Alves. Edital 16.181': de 02.08J38, brasileira,. soltei1fa, do

riIp), Nive.ai- Eng_flllRall-Il[l . Dia �4 de Julho Pedro Luiz Rodrigues e lar; natmal de Jal'aguá
Carlos.,Sch��tz.

" Tania, filha. de lngo DQmcl Bonfantt do Sul, doniieiUam -e re.

Dia 11 ,cJ_e. ar!>S\Q--, " (Edite) Hoef1:; Dai.ane, 'Ele. bra.sUeirO. s()1teiro". sidente na RUa José The(;';,
Sra. Tecla espqsa de.. filha de Adilso (M,a;le., operário, natural- de Pa. doro Ribeiro, 282, nesta

G�ônlp:lo Tr.entinLr
.

� .Sr .. · ne) \Bil�k;,:Di�go" filho de : Ihoça: neste Estaeio,' 'de'- cid!ê;l(ih�% filha cl-e Osvaldo
Enio..cl.oS" Santo� (lo.invi�. NHton (Janete) Lichter. miciliado e residente em

'

Arl e' Reli' Airl -
'

Iel. , �{a •. Ma:rgprE;te,: Vier-, fels; Wilhi.am, filho de Santa Luiia, neste' distri· ,Edital lB.WS de. Oil.08.88
heller' (Curi,tiba)" �ra. Lorides -' (Dolores) Zilz; to, fiLho de d0Sé .

Ne:lÜ Amauri Sdtiöchet; ,e EH
Cléia.esposa ,Pastor Raul CláúcUé!-, filha de Ciáu. ROdItigues e Juract 'Ro. ana Maria Kasmirs.kt,
,.vagner, em Lages; Ivo dio (Vanilda) Piva� drigues - Ela, brasileira, 'Ele, 'brasHeiJro, sQ!teinEl.,
Junc�. Maria ·Rode· Dia; 25 de J:ulho'

"

solteira, do iar, natural industTiáFio:, natural de
Dia 13 d� agoSto�,' Caro1ine•. filha de, Dil." de Santa Helena, Paraná. Jaraguá do Sul. domicL
Sr., AnjoßiQ: Normá4'io nei! (Kartn) r Kla'5.en.,

.

domicilia:<da e residen1íe, liad(i) e residentfi! na Rua
Bona. SlfilF 6�i Rib�,'ro' Di� 26-. de) JuUi�, em Santiil! Laz,ta. neste P&dre Horácio; 245 -nef.

ReiIike, (Massar;anduba)I Jan,aina, Daniefe, fil1�fl distrito, fj;lha Ele AlberE,! ta cidade filho de Hde.
Mal1jg <i:QtarJina.' Aipelf. cie Vilso.n (I,(ari'lil,) BG!'.... no B€lnfalßtL e Maria J@" }is Schtoehet' -e Olinda
t�,!í" �anHJ:la 'Scheüer, chaFdt; Andrewc Gh.lliiL sé Bßnfanti _:_ , GafGia Schioehet - Ela,
Sra. ,j-anete Sclmlz. Bet� no,. filho . de ArQ�Iik'n Ediital't:a.18,2 ,dê' 04.08.88 brasileira", söltei'l:a., co..

to.li aQin\tille), S:ra., Garta (Invira) Hetz; A.rthur. fi", Osnl Pereira e Marlice .

Jl'lerciária, natural de
Ra�ler,jSFél!..Ll!lara_ear. Ibo de Celso. (:Dilmu) Koegler Mássaranduba, neste- EE:"
dQJQ. Srta." Ri:cardaChar. Zimke.

-

Ele,' brasileil'o, solteiro, tado, domiciliatia ,<;o resi.
lotta; c B�I 51'. Amo Al. Dia,-.2.7 de. J�lhQ tOJ:.neixo, natural ,de Rio 'dente na Rua José Theo.
be:p�o, Hernbuig, Sra;. J,ean. Ricardo; fi1ho de Negrinlio, ne�te - Esta<do, doro Ribeiro. 3.246i :tier..
S�na Çúnha Gonçp.L Alcides (Noêmia) Hep· domidliado e residemte ta cidade. filha de TÍlo.
ws,.em R'j.I(i1JOO $IJII. cke; "Clámdio, filho ele' em Estrada Neiva, neste maz Kasmitskf.. e Luiza
D" 19 � agostoJ. Ademar (I.,uiza.) ,Klitzke: distrH'o,- 'filho, de' José' Giovanela Kasmirski -
Sra.lOdete "Papp>' Lazr. Siu§anal, filha 'de Adp_ Pereira: e ']Estela Ditttich Edital. 16,1-:8& de 08.0ß';88

ris, Sr; Adalbenfo Krau. '- mir, (Rita� RO$a; Férnan� Pereira ___'-. ElIa, brasilej- Má,rcio :oeltarmino' e Dtr_
se; Sra: Maria Terezinha, da. filha de J,..uiz Car� ra, solteira, do lar, nah'. hine TereZinha Carvalho
,SfOi'lilSki Nascimentó, los, (Julieta) Adam. Ia! de Jaiagua do Sul" Ele, .•

brasileiró, solteiro,

Respeite a do

.t 't.,

�

trânsito. < Somos todos responsáveis pela ·segurança.,·
�-___.._

i;

Em
'Av.

.".

a'
- Auto. Escola Jarapá'
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, Um, abaíxo.assínado
'Até o-Ínês de,]ulho! com maís' de 'setenta

-

a's�
a Blbliote�a Rui Barbo- sínaturas, _. de .moradores
sä. de jaraguá do Sul" e empreséríos da -região
ré�istrou 4. :;'24 consul. de Santa Luzia, solicitá
tas, 1.487 emprés!imos e providências da 'Comis.
163 novas ínscríçöes, a são Municipal de Defesa

grande maior:ia na �ai�a do Meio.Ambiente, para
infantc-juveml. A Blbho. ,coibir o desmatamento
�a possui atualmente índíscrímíned., da flora

{.189, associados, segun, que está ocorrendo junto
do ó último lsvantamen- a Serra do, Boi adjacên-

. to .tatistico. ,

.

das. A preocupação re-

�,,' "A �un1c1palidade side com as graves con,

j#apaense renovou por sequências, posto 'que a.

.... um período de trina tinge os ribeirões e nas.

tj citas. a contar de 8 de centes de água que' abas.
'- al�to, o contrato, de tecem indústrias, co.

lOCação de uma escava. mércíos. residências e

�ta hidráulica junto a principalmente para a ir
Cldesc, para a contínuí.

_ rigação dos 1.200 mór.
diele dos serviços de ir.:. gos de arrozeiras que
fr...tstrutura agricola aos dependem exolusívamené
�uenos produtores ,'ru, te dos -ríos e córregos
rats, O' custo hora cor- das localidades .de Santa'
ti.tado' foi de Cz$ .• ', Luzia e Vila Chartres .

3;950.00. .

'

. Um dos predadores é
. ......... . A lifP-peza públãca Arthur Spiess, propríetá
da cidade foi beneficiada río- de vasta área nativa,
CGtn 'a I.nplantaçã-, de no Ribeirão Grande do '

cem novas lixeiras no Norte, que devastou vá.
anel viário central, em

,

rios hectares, para a ex.

pontos de -maior' concer.· - ploração da medeíra - e

tr�.çäo, principalmente de, lenha destinada ao bene
fr�mte a estabeleeimen. ficiamento e carvão. No

toa." como bares e lar., local, segundo informc.
,
cl1êlllletes. ,Essa foi 'a prh' ções, já existem carvoei.
meira etapa. atendida a-r- ras funciohando. A Corr,.
sim a solicitação da Corra ',dema decidiu por acionar
dama. a Promotoria de Justiça,

Rereo protesta perda dos Correi'o,s
A ComunÍdade de Ne. as e- hoje são mais de

re-q Ramos estâ proteE- 600, além' dos estabelec:
l_do contra o anÚIl,dio mé'utos

-

comerciais e ir_�
,do" fechamento da Agên. dustfiais,

-

que deverdo
ci, dos Correios, arúin. ficar privados do bene�
ci�4a pára '0 dia 15' de 'ficio, no que considera

a�stö. Interpretando a um' retrocesso inadmiss:';

indignação, o presidente velo Lamentá tamb�m
d� AsSoçiação das' Micro que um

-

grupo res.trito de

,

e �quenas Empresas do . pessoas já tinha conheci·
Vale do Itapocu, Paulo mento do fechamento,
Ad.emir Floriani, mora. mas não mobili:lo� a co.

�i' g:aquele �airro, in. munidade para ,

reverter

QUh:e as autoridades � a proposta\ de extinção
� repr�sentante·-junto a por: parte da FeT. '

C�!llara, o que tem sido O empresário éncarn;,·
, féito para' que tal não nhou váriOS telex a .depu-
?C0rra, posto que se ,tem tados federais e senado.

Wormação de que há res catarinenses, indus:.

�.es a q.ecisão fá esta.· ve ao Ministro das 'Cc
V'a tomada.

-

municaçÕ€s; solicitando
Para Floriani, a' Agên. � para que deixe a Ag<:ncia,

Cl,It foi Uma conquista fie dos Correios de Nereu

��eu Ramos crué!ndo U1'D Ramos com súas porti'!.s
}��leo de 100 .residêncL abertas.

RUBEM FONSECA FLEXA,
EscíUTORIO DE ADVOCACIA

Qaestõet' de terras, inventários, separações, aCl* ,

-te. ... 'trU8tto, prevldendárlas. trabalbillasi'

.• 1IIl"Qctda ... teral. ,

� • o:. '

\,

�'R\!& Reiaold9 Ro.�. 86. Sal� 6 - Fone 72�1920,
,

"JuOiU-� d9 Sul
"

-

.

- --- ---��--�-

.esta semana. uma vez

. que' afrontou à, .própria
Comissão e a Fatma, que
.houvera exígfdo uma no

va aprovação do IBDF
(este órgão, em principio,
havía "autorizado" a ex,

ploração de, 12.346,06
m2 de madeira nativa e

de qualidade) e uma ma.

nifestação da Fatma a.

cerca da exploração.
,

A' SOlicitação Iora feita
em' fevereiro a Spíess,
que hão atendeu. E co•

mo entende-sa que é á.
rea é de preservação, lo.

SCHROEOÉR
INAUGURA

e refenório.

calizada a uma altura s1,1 täríos 'de áreas -deveste- -! d

períor a 900 metros,
-

a, das deverão ser �qua;{", ,<

,

Promotoria deverá, pro. drades. por agressão 'l'ao ,�,)

nunciar.se e enquadrar 'meia amblente. � 'cujos <� :

o \ proprietário predador reflexos atingem �odi a .

.:

dentro de lei que rege a - comunidade, direta,' :OU' ;;),
matéria. Outros propríe- indiretamente.

Os'vereadores, apõs .o
recesso de julho, apre.
sentaram várias .índíca
ções, representando os

Interesses das suas regi.
ões de base , Gustavo
Mathedí, solicitou a ins.

talação ,de luminárias
desde a Igreja Santo Ar»

tonio até a Sociedade
Paraná e complementa..

cão da rua André Volto.
lini e. também, a exten-'
são da rede de água à

rua Domingos Murara,
em Nereu Ramos. Lauro
Siebert reivindicou ao

Ministério do" Trabalho.
Tribunal Regional de San.
ta Catarina, a instalação
-em Jaraguâ do Sul da
Junta de Conciliação e.'

Julgamento, criada, há
vários anos e ainda não

operacionalizada. A, Cc.

lesc, Síebert pediu 9 lu

minárias defronte a Igre.

SIEBERT PEDE A �UNTA PAR,� _ JARAGUA
_

.. ,'

ja Evangélica de Rió Cer- ---,

, ro ÍI e outras 5 'próxtmäs
" .

'

da Comercial Volkmann -:,
e Fábrida c Wendorf ,:n,á._

� ,

'quele bairro. - _.-: ':""
O vereador' LUiz Zórita;, �,

por seu turno,
' soliq.t�U' -:

!

o patrolemento e'
-

'mac�:
..

:
damização 'dá rüa 556"

o

lateral da Bertha -Weege- : ':.
e Almire Fadas Fifn6,-ã
construção de uni" reser-' ".
vatório no bairro'

-

Frän- --
cisco de - Paula, pä,ra"" ã','

,

distribuição de água. l,\{a,: -'�
"

rino Lenzi, 14 luiníriârtas -- '

no Loteamento Itapocú-.".'
zínho. no João "Pessoa e-

,-

:'

complementaçãjr da "'llQ� .-
..

mínação pública da rua'
Marcelo Barbi. E' ainda" " '_

alargamento. _paj:rolamelt�
to e mecadamtzacãg. :,.,dac
TUa Schubert e Tifa
Manske e todas as late.
rais dos Três Rios do
Norte.

, , ,/

,

:.!.', ,'.0.11

:,,;..
...;1-:

..1:�;/
,

1

t � .'\. �ú

Experiência superior a 2 anos .na função;
2º grau completo;

"Será inaugurada na

manhã deste sábado, a

ponte mista co,n vão de
10 metros, que faz a Ii.
gação entre as Iocahda
des de Braço .do

'

Sul,
Rancho Bom e Bairro Tc ..
maselli, em Schroeder ,

�Jesté Município,' tarn.
bem, continuam as' obras
do' 'ginási9 de esportes,
que se acham em esta,

:

do de levantamento das'

paredes laterais·

eee en:erge- s/a
��� alimentos esp�ciais ;1-" ',; :" __

��-;;�-��-��i;C;G;C;M�F;83;.48;9.2;8�6;/OOO;1;'48;�';; " � ; ,J-: ;:'c<}

Empresa do Grupo Nutrimental com sólida participação no ramo
-

al,ime'ntíciO, oferece coiocação para:
• NUTRICIONISTA

São requisitos desta posição:
Dinamismo e formação em Nutrição.
Será respon�áve1 por:Compras para � setor, elaboração do cardápio de

Programa de AlimentaçãQ do Tra�alhador (PAT), supervisão da cozinha

. ,

:� . .'..

� ... :;
-

:. ,.

• ASSISTENTE DE' pcp ,I ,

Liderança, iniciativa e facilidade de comunicação.
• SUPERVISOR DE�PRODUCÃO

,
" -' , "

Experiência mínima de 1 ano na funç_ão, preferencialmente que tenna
•.

. .

�,
.,

-

", I. _

.
.,(

at�ado em engenho de a(roz ou indústrias' de alimentos;
Espírito de liderança e comando;
Bom nível de escQlaridade:
Os interessado_� deverão comparecer ou enviar Curricul�m Vi-,

tae para ENERGE S.A. ALIMENTOS ESPECIAIS - AlC. 'RECRU-
-

..... ' .
. ,. .,'

,

TAMENTO E �l�Ç�O ,- �R. 280 -'�.' 58 - Cx: Postal 25-
8

,

• GUARAMIRIM - SC.
�

,�'�,'

.�.
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o mgu entrevístadc .mo, PlbIJ� ila �C I' A':..L·.. rão' Grande do Norte, aS. s

'rou longos anos em "Ri. _, '_':::��, Cidade (JbciI) e esle 'wn.lDl �', ", sumindo a Serraria Algro
- beirão Grande'do Norte ,..----.'III!!I_'I!I,!II, ------ ----r---- Industrial Retorcida
e' agore ,_e,atou a nrocura Díreíto.i-em Luíà 'Alves, d / J'" Al I"

,._ Quando,' comrDl',
..

ou - 'a Ltda., até 1985.
I:' a menos q 0i!9 c 11· �y

dele. na rua 8 • a longa �f(I distrito cio município"
'

: tiabalharf " - Já aposentou06e'
. ní, seu pai': O documento. ,

, ,

'

rua Januário .ifoão Ayro. de itaJ'aí, porquê, o 4° - Aos 4 anos e, meio ,iiá - Já me à,p<!!sen,tei pelodepois .das armas da 'J

so, -a antig� Jaraguâ Es. era Ilhota e 0'2°, Penhá, Itália, inicia .assím: "IN ajudava a mãe, no pIaR. INPS. e mínha mulher,

gugrdº que: .a cidade en- aos 15 ,de fevereiro de- NOME DI SUA MAE�. tio" de' milho. O papai ,tawbém., Não, é lá essas'
gQliu com o progresso. de 190�, filho de João 'JA UMBERTO I. PER, itra"'alhava na Societá coisas, méís seaipre. dá

Passo pelo Bompani e vAlchím 'e Clara Campí- GRAZIA DI DIÓ E PER Cooperativa Italíene- A. pra I gente safar a onça,

faço a volta nó, Meréadi. gotto, Meu avô paterno VOLUNTA DELLA NA. 'gordina Agrária de Con-
- Você já entrou em

nho Araucãría, a entra-. era Píetro
; Antonio Al.' ZIONE RE D'ITÁLlA", SU.1.ClO, casarão .qiie ainda contMo_ com parentes na

da
;

que leva ao Juven- chíní e a' ave Fortunate está lá, morando nele o Itália?
foi .emítído .em Bellano

tus. Dona Laurentína vare da Paz, que vieram da em "IL, OTTO 'NOVEM.; Feder. Trabalhei -até 0S ,- Parentes Alchini,s es.

re º gramado qua éstá Itália. da localidade de' 12 anos com. a mãe.' Se. tiveram na localidade de
- BRE MIL L8TfOCENTO

cheío de folhagem com Forno di Canale, no 'nor, guí. então, para Rio- dos onde emigraram ',--PietFo
o vento forte deste in. te daquele paí-s. OTfANTA SEI, :E VA. Cedros para estudar com � Portunata- A pnncípío
verno bravo, Convlda-me Dos documentos que

'LIDO PER UN ANNO".
o Pe. José, 9 que aconte, foram recepidos frtamen,

pare �ntrar' o encontro estão na mesa, trazidos' Na parte da frente
.

um
cetr por menos de 1 ano. te, certamente temendo

Q 'homem com quem pelo Celeste, guardados carimbo da Hospedaria Antes, ia 2 ou 3 horas na.: a reclamação dê alguma
quero falar. com muita ordenação, 'de Imigrantes ILHA DAS

escola italiana do Prof. herança ou coisa que tel,
.

- Entao,' meu amigo, catalogados, encontro um FLORES, em 27.01.1887. Battísta 'Ghete, em, ceder-. _DepoIs que mostraram

quem é este homem com que me. mteressa pela' ])JOe verso o Visto do Cô�. nos 'leaste", silabãric e as identidades bràstleíres

,qUäse 80 anos� importância histórica sul Geral' do Império do
comprímento 'd4 silaba..

'

e as' pessagens de volte
- Quase não devia maís que ele representa: 'para Brazil na Itália • "Bom rio, vindos da' Itália. 'ao -Brasíl, receberam Lra.

repetir o meu noma pelos- ,a família. :E e> passaporte para o Rio de Janeiro, Completei o primário, 'no temente inài,s� afetuoso r.,

anos que nos 'conhece. de Píetro Alchíaí. sua es- em 30.11;1886", estampl- Colégio Santo Antonio, proque sabiam 'que não

mos, mas 'como Você _ posa' Fortunata e os fi." lhas e 'autenticações: do de Blumeaeu, em 09.1-2. iriam permanecer, por
precisa registrar, digo

-

'lhos Perfette. de 7 erros passaporte coletivo que 1922, boletim assinado muito tempo.-Entre 19301

que me chamo 'Celeste e Gio' Battísta de"5 anos os trouxe q_té Itajaí, após 'pelo' Reitor Frei Ernest�' 33, IL CELEN_TONE � BOL

Alchíní. nasci no Braço 'que não é nada maís, na, desembarque no Rio, Emmedöl"fer O. F. M. e LETTINO' 'MENSILE
sendo localizado em prof. Frei Genésio Hausen 'DELLA' PARROCHIA
Braço Direito; custando- as O. F. M. Trabalhei, de� DI CANALE" D'AGOR.
terras o preço da medi.' pois, em Timbó, como DO, ,da' Itália, em que
ção, permanecendo, er:· balconista" numa casa era diretor o Sacerdote �

quanto isso, ", no ,Barre.. comercial, junto com um Fílílpp-, Carlí, num da.

cão dos Imigrantes. dos professores meus, o queles axeinplares
'

cons-.
- A irmandade era gran. sr. João' Effting e. com o, tau " uma página i.nteira
de�

,

, guàrda livros e geren�e a notíçia sobre a família
Comigo, vieram os 'Reinhardt Manske, a fi.' AlchinL Eu não sei onde'

irmãos, Albino (fal.), Em. lial do Weege. Voltei à deixei âqu�le boletim.

táquio; Jac6 (fal.�. Tobias,
�

. LUIS Alves'pára trabalhar
. - Quando, e com queul

. Alma e
'

..Maiiá, sete
-

ao ,com João Tçimazelli -esta. casou�
,

todo...' b"eiecido cOJ.Cl casa cc.
- CaseLme, com' Laurer •

mereial. Permaneci uma tina Rosa, filha: dé,Leov!':,.
/"temporada em' casa .dos" giidO de Oliveira e Mi.

pais' e, depois, por 'ini. nna Siewers"; em 02.09:;}3,

ciativa própria fui' aprên. "em Luís Alves, ,ho Carté·

der o ofício de marcc'; rio AIJibal Gaya, . abel:•

neiro, em' MassarandU:b�; çoados ,pelo Pe. Aritonio '

com OUo Bublftz, pagan. e festa na Casa dos pé!-is,
do 300 rnilréis. Para não em F{io' Bonito, Alto J:.tIís

pagar nada, tinha 'que Alves, com música d;�
trabalha).' 3 anos. Termi. Bompani, ainda vivos,

nando o prazo 'trabalh�i festa de ,a.lflanhecer. Ti.

por contà própria, fazer.. venios� 3 'filhos: ArmandO.
do serviços avulsos até, casado COm Ilse Mengdr
çomprar ferramentas 19-i. da; Irma, casa.da com

nhas, instalando.me, en. Marcelíno Genésio Ara!�'
,

tão, em terreno com.. di e Maria Aurélia, casa!

prado, no :Braço Direito,' 4ª com Celso Eloi l.Jen�i.�

perto da Cooperativa, até'
� Que, reli�iao professa?1

1954. Vim e_lÍtão,
-

para:'
- Católica, Apostólica.

Jaraguá do Sul pro Ribei. Romana.
, --:- Ser-vlu 'o .

exército?
��-�";""-------------':';'�---"";----"';;;';"----;'------------" '-:- Naquele ,tempo 'o re-

\ crutamentd era feÍto por\,
sorteio. Eunão fui! \
,:_ lJ; a

. politicaf '

- Lançacio pela 1!JDN, à '

C,âmara de Itajah
. eleg="

me com,' 555, vót'0S, di.

plomado etb. 0(12.41, pe·
" 'l@'§.Ut'z ..él-eitotal, da 16a.

Zona '. Eugênio Trom.

powsky ,Táuloys Filho,
repr�sentando Luís A'·
ves,' junto com GeraldO
--ß.ylaardt .' (UDN) -ce FraI:
(;;isco' Vegíní / (PSD). lY1i.
noo .va� <fé-i. :·supstÜu(da
P9r 1õsé �Mãfbu�g e "Wi:.
fFeda Gu,rlin, . sl.\plenl�S.·

,
i' -oi-lÍlais v0féÍdos' 'GenésiO

,

Li'n'S- e Carlos (uto) de;
Paula S'eara, UDN·

1'.-',
'

, ,

PefeDÜ o seu'patrlm6nlo contra 'sllüstr-9S, pre-
'�d�-se.' ., Fstamos as.'�WlS

..

9rdensl ' ,',

,.,

l

, ,Cmaé�_, � rêCà1ga., c;l�, �xtlDtorêS em geral,
: :.

Rua loinville n,9 2.116"'-:-::- FGne,12-U326 _

Jataguá do suiíSC.,'-' ',', ..

' ,

. �
...

.,�'.'
.

Jaraguá ,'"
,
;.. ,I, .,

.'

l

• ,

>

11558 lIdelIRe Idudou ,',l:l'
'�f 72· 3 7,7,7 ,>

--"�i,
. -

.

"

.

; I
.. fy

,

"

'*'

li'
�1

• Y Iii

"�' ';"";';'I<""b""",ÚiW,ffi,<mi.,,{i';";';'�;;l,;;,���,;iw,m"?i'��;:I;(""lm,;""",,,";;;;,,��j

•
. Passagens aéreas

'

.

(nacionais e intemacionais)

,

• Passagens rodO\Áárias
���-\'"

-

.... -íon-". ,.._
••r--,E....... - '/'

, ••
_0 '.

..... -

"

, "

.!'
. ;.

� ..

,
.
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Rêlú$1.t: j\íníot;- Prêâ� - -.'_"
Institüto HistÓrico e Ge- .:

õgrâfIcO' de SaJilta� Cata. i '

rina, pêti0€liO� 1005-87.
Quanto a. frei Bernardo. '

ele entrou de graça nó

artigo, treíde pela me

mória que era fraca;
rrrencíonado que fora na

pesquisa do Barão de L
tapoea, soh epígrafe OS
PRIM0RDI0S DE. JhRA•
GUk .E�g. 63, do livro.
te ��A- DOSêA1iI:
JÕS, de Tarcísío Marchí-
ori, constante à pâg� 9
da edição e'Sllééia��,

-

Era
�fe<t-: ßefl'lâf:à& de- ÄJ;men.
tai' frade fl;anciscano, dei,
xado em Viaça (atual
Laguna) por. Alonso Ca.

btera., de. �ev�la, _ Cy{O
EhJ:.ke. em - A CONQO�·
TA 0'0 plANAlTO CA.
TARINENSE, como se lê
na pág. 52: O autor re-

.

fefiR�e à 9--._ .Mvàii- -
"EIn iaI' íntêáêgÍlO, con:'

'. tuçlq os näturaiS da Ilha,
que 'llbe lizeram bom

tratamento", informaram
at> - gOlve'Fllê<iQ.F-' que; --cer.
ca de 14 léguas äbãixo
no - sitio ou- P9rto . a que
chamaväm de, "Blaza:'.
(atual Lagumi), estav.am
dois ,frades-� franciscanos,
fr:eis'BélmatdÊ> de� KIm�n.
ta e Francisco, de, Lehren, -:�
ali deixad.os ,ein. .1538, 'por
Alonso Cabi'era_.

'

EstQS
em poucos . diàs foram
ter à presença ,do "adf! .

lantadó"'. Estavam "mu'.
to eseanà:aliiados, e- .

ate.
ntari'Zãd:"ó'S' <föS' ítrdt'ós (fá
terra, qu� os que.,riam
mà-tar", -por causa de- te.
refn alguns cri$tãos qtl.e:.
mado certas casas éJ_OS
silvícolas, (certamente
ao fazer.em roças), eis
que, ,"por cauSa disso ,'os
índios já haviam mata.
do dois cristãos". O go.,
vernador recolheu os fu'.,
des, 'e encarregando.os

, de doutrinar o's indígenas
da 'Ilha e adjacências,
mas os ditos não se mos.
traram a isso, inclinados,
pedindc.�h@, ao contrário,
que os deixasse aebmta
nh,á.lo até, ag P�r:ag.uai,
,o que' afinât föi q>nêe.
dido".

'

AI respeito- dils cnatrtâêl'ä'Ei:'
-

-Optntl-cr do' I;ettor:-- -

:�be.�'/Tâ:;e����a1f'-:,d;ê'tM�?�IJR;�A� ._ C'iIta· aktrIt à- 'IrtlilJ .11:'C.rreil di, ,,,(..

sö
,.

a' eplgr� e- \Ô'". .- - • --'

ç�Ö'l''_;_'I614 ,ANOS; ,DE!. sem, ci·tação de nenhuma dos ou esp_a.n1ló'is. ötq$ot'- d_rno especíel da .ed ,

cbfiONIZ'AÇÄ0 ALEMÄ fatite_-; então, emrnêr, tugueses , -Terla-sldõ--t!m: 3�498 '/MIGRAÇÃ\O
Nb, BR:A:SIL"', e qUê' en-- ena à .ré violenta, teria- melit'ã:--; capucmll'õ, 'on 164 ANOS DEl COWN1.

velve meu nome; peço' "mDS! qUe esbarrar em.Cà- domicicân6?' iO' érrst�ö "Z'iAÇAo ALEMÃ NO

�nia' pare- assinalar o - bral: pois, podia haver 'ínstfutdo- saõe'q:qe� ().-aR�� B1ASIL", cedemo em'

entre aquela marujada läúvo "Irei" so -,éJ ,

-

u�ä. ()ifset com composiçao
algum alemão, iniciador 'do peloê .lnemõrq$. 'dessas dfagrama'Ç(iC9, revisão e

da- imigração 'nQ Brasil,' quatro ó'rd'êns. -RêltgJ:o� iIllpressãó fei;ta em Cha,
.

O\!IJ, quem sabe, algum ses.) Se ffãfféiscàno for pecó, por falta de maquí-
navegedor. solitärio. já' esse "frei"";'_ e as exp,g.

. náriG-< para., edição de

bem antes íncorporedo díçôes espänholâs-e p_or.. ntâ-ior número de tira-

aos tupínembás. e . vendo tugües;es no Brasil Cõro. �m, metrvo, agera, dos
o' portugsês desembarcar; níal gJ�tá1itieÍltê fâztam. rf!paros� eiä" qi:le; Iíã@ S0
desrerra:va-JSe> daouele se a-cõIIillanllãâäs- de

.

s. tomoe- migra�iÕ-,-- €9·-

"descobrimento" como rrarrcrscenos dessas. meso ntb passagem de- um- ,país
,p�tria-rca da �migraçãb mas: nacionaJigàdes =: pira outro (íalandc-se de
não -l'lls.a em nosso País. pará um frtUlcisCa'llór cc- um ..�� 0lil" de- grande,
6. Cite-se um tal "frei mo eu. é de. grande in.. IilUltiàãe· de g�nte)-: as

Bernardo (1538;', chegan, teresse. saber dos. anais migrações espanholas pa.
do com expedições "logo históriöös comprovantes, rã a América e 1Iiilgra.
(!) após, a d-escoberta, do aírrda nosãos . dêscorrheeí, cão, come- ato de ImI�
Brasil". . . Ignoro real- dös, quem é, realmente g(ar, consoante o Auré
ment-e se a data 1538 síg� esse "ftei. Bernardo:" ale:. HUt da-� UngUit- Po-rttig1:lesa
niti'ca "logo" a,pós o àes. mão, em lS'$1:l "incenti. págs. 113'1 Ei 9'19';' como
cohl'imento. Mäs como a vando os carijps ao. cul. nO ,tópico referente à
mateÍ'ia, já pelo cabe. Uvo do J.n1lho":.. flinldação de Jara�u:á, aro

çalh0j versa a "presença 7. Firialföente;� sé já em iRv'és de migrações ip.._
dos alemães�', esse frei 1812 havia- colônias de t.rnàs� d�· oti�l aoc.,

Bernardo deve ser um famílias alemães no &:. .nIã, acabou saindo como·

alemão, no dizer do au. pírito Santó,
-

e já antes i1ilig-ta�õ�vint�nas/' ge.
tal' . De' onde tem a in. de 1824 na - Bahia. e- no rInde ainda-r maior con.

forma'lj:ão? 'Em torno
.

do
- Estado do Rio aconteci. f.säG'- lamen-tavelmeliltê.

ano de 1538, e já um do imigração _ germânica Alliâs; iGlêntico- ti,tulo-usa.
pouco antes; o emérito em gr:upos"tu(lõ.de_aco:r. va ru Tribuna.. Alemã;, n.'?

histoil'iadQf da Ordem do com_ o q'IJe, esêreve o 2�7, de,,26,.Q9·.S4,.. pág.
FraJilciscana no Brasil,' "Correio- do� Povo" e-a Hi, ReseD.�a Mensal da

fr.ei Basilio Röwer, - des� História', da... Iniigr�.ão �prensa Alemã - Ham.
cobre. ' frelf:j na chamada confirma, entãO. o título b'urg - RFA, hansere.

Lug.una dQS Patos (ao da matéria devia- ser.: 'V'end&.' artigo de Jürgen
sul de S.ão Vicente); er p "176 anos de c;ólonlzação Mathäss, do "Manphej... ,

tre eles, uro frei -Bernar- Alemã no Brasil"! Mas o Ifter-MM,een", 301'08.84;

do Er -quatro companheL' jorn:al. -evidenteniente",se comentandõ õs 16tr anos

ros" : Um outro frei refere ao aniversário � de colonizaçãe- alemã no

Bernardo, este "de 'Ar. sa i-lfiigTaçãõ aqui- no Brasil, mas referindo.se
melilta�', Comissário (da Sul. -:- ex-at0s 164 a:Q.os' a:os idos. de 1932 . Ser.

Ordem) do Rio da- Prata, -; com exati.dâ0. a do Viram de fontes para
"

a

foi o qúe� exatéJ_mente Rio Grande do SuL matéria publicada A CC.

nt;) aao de 1538, escrevia Então-- que fosse correto' LONIZAt;ÄO' DE SAN�'

ao Conselho das Indias e escrevesSé-titulando . a ,'FA CATARINA, de Wal.

carta sob'r-e as Missões matéria ,corIetàmentê: ter ,Fernando ,Piazza,

Bi'a-sileirasi Mas, da épc. "164 -anos de Colonização' págs. 197 e 310; 25

ca, nã-ö- consta FÍo Bra. Alemã no· Sul.'1. Assim. DE JULHO DE 1824, de

sil nenhum'; fra·ndscauCl> evitaríamos que uma' co. Fritz RotetmUnd,
.

tradt'.

"frei'" alemão: eram ,te- locação historicamente ção de Bruno Born
duvidosa começasse- pela 1964,' pág .•15; SESQUI.

.. ambi'qü'idctd'ê dó ptÓliriö. 'CENTENÁRIO DA CO�
tí11tllo. ass. frei ElZeárl()á LONIZAÇÃO

.

ALEMÃ
S'tb�ttti· üFMI. �'Floria.; NO_ BRASIL, .. palestra
nópolis" .

' proferida na reunião de
, É ö q'li'e wS"\eS'ereve frei 26.07.74,

, no. _ Rotary
mzE!éJl� Schmitt· sobre Club de Florianópolís, pe.
maténa.�tamp.ada nChca.-' lo PreL Victor Antonio

_
-

_ _ _- _. 'r _
� - -...... • _ • '. ... •

IM<lBWAiUA E
, RE�Á1Ç0ES,--L.-WA�' ..

: lua.'-Reta-ulclo Rau.'61 _ Fones 72·1390 e 72-2:321 <

,

.. CREer 643?J.

�e' se segue.
.

.

.

1 J Eu,não sau ·"prelàdt,".
D� tal fiaseo a Igre-}�
Cht6lica rro, Brasil, félii>L:

Jdente, ficou preserva..

�.
.

.

21 Também não me alfor.'

rfcl' com O- "Cerrero do

pl:,-\1'Cji';: Q. &T., mug;e,TiiO
Wctbr Schrnöeekel nie, é�

p�ssoa com quem a' ge�.
tti possa. oborreoer-sé.
Muito pelo c'OrttÍ'ái'I-i-o;> ,

31 Não pedemos- Ct\fiillR.'_
dir "migração" com: 'ünL

gtação". O títi!rld dé a..

ppío ao titulo prtnoípal
da matéria íaz- esta G,n.

fdsão. Os meandrO§:- da�
líing'lla� port1:lgtJe8'� . têl'lXl�

s1l1btilezas.
.41 Se reparos· f�z à- ma.
tjtia "'1500' - OS ,ALE"

MÃEs, ES'l'Ã'O G-l'IEGA:�.
OOIJl, p1l'blicada nesse

j�ma'l- ("há algtln-S, ,a-nos"),
lai por que o aut0I- da'..;

mesma, na- ocasiä,ó, não"

f4�ia . a distinçã'O clara,
cÖm-o faz agora,;

. en�re
iinfgl�antes \avaisos; soli.·
tátl-oS, que- desde� os' n�i:··

s.ClS' prim6rdios� liistóricos
.partaram aó Brasil;, e a

ilhig-raçã'o em gtup'@s de

fâ,mll'iasf ordenada' e pIe.'
llkjáda-; como em Santa
datafillä, por exem>pioy
� verificou a pattit do

l1líd0... da-" terceira - década
db sé'eulo·' paSsadi1l, ísto

��. em Hilst6ria, pröpri.
�nte, s� chama- I�fl'l·

la�'ão. _

.

-f A pievalecerem os

c:t\térios de réCUa iristf.
rkö precolüzados' peIn
ilUtor da mat.é,ria-- � e

$Jo realmente estranhos,

<Ch 1_ -,
a I'Z.e

NOVO;.OO'J'E:'·DE rt:ERND� _

!A ESTA NO �GR9PECUARIO_ Apartamentos:. Edfl'.. ficcoU clg�rag.em,
� .

. á,ea de- 1OOm2-., i6iU. Jaraguá•• 2 quartos, dep.
. empregada" ,flnanC1éldO-. EdU. Jarag�á, 2 qua,rt\)s
financiadO..'

.

.
- Casas: F!iÍ1 alvenaria, rua Guilherme

r-Weeg�.Tc/área._ 120m2, em terreno de 550m2.

Na lateral da, José- Emmendoerfer cl230m2, ter
reno 450m2·.- llQupança mais financiamento. Na

rua. Waldemiró Scllmitz c/235m2, terreno de

1.300m2. Casas madeira m--aí'3' a-lvenat'la�;· ró'
Cabo Harry Radlich �ntto. De madeira. px.

oi Baependi, cl 120m2, terreJib 429m2. "

:'., .

"
- Terrenos:. Mal. Deodoro, 193'0, ·18m2.

,.__ frente c/30i7Om2: Rua Ri«) ßHBeo,,·90Oml,:-
-

cl· :

; 14in frente; 1 cua. mfstaH� 1 dê-.maclei�.:;Rua
, .K; R'6'blilf{ 25;22Mn2, na Barra, cl54m2 de frt"ß,

�� -te-. 'lfha"'.dll".Flgtretta> ,(la1!êral� 'oI�54'OOm2 Seruh_'
'l)lâ�o';- , '. . �'

O Progfama Municipah Agropecuário até -atingi.
de Cria�ão:.--:-:-de- 1'erneiras" : Fem idade de venda, tudo
desenvolvido pela prefel. isto para a. melhoria do
tUfa de Jal'ag,uá . do Sult rebanho· leiteiro ido llluni.
e Acaresc, promoveu nd'· cípi0. Posteriormente a

taFde de séxta..feir�, dia
.

Acaresc continua dando
12, a um novo leilão no assistência junto as prc.
AgJopecuftrTO' a' prodütc. priedades:
tores previamente inscri.J Um terceiro lote,' de
tos, ,de 1_0 'fêmea� fi' J ma. . 27 terneiras adquiridas
chos, somandb 54! an:,," no final de julho já se

lJ1ais já entregues, desde'f -encontra' em-'- d�sen;votv-L
,

rnarço. Os jor(rS�,-je {erl mento-, da raça holande.
neit8:$" sät> a<fqrirfíd'ö'S 'pe. sa, para entrega em ne·

la prefeit'IJrà, cab'ê'trdi} a: vembro. O técnicF\II}{�
jARat�sc- tö� ii' orÍéllte:", jair Péreira, do :)'rbi�\ß
ç{lo e CÕÍldu�'ãoY júntõ' doí Gado Leiteiro da Aca�

resc de Jaraguá do Sul,
presta toda a or.ientação
ae PrC)grama, que já def:
peitou o interesse' de ou.

tros· munieí-pios d0 Estu.
dd.

.

Em Jaraguá do S1:11,· [.
pesar da queda no nú.
-úlero de produtores de
lelte, a produção tem

-

f?e mantido estável pos.
to que os. FeínànestE:'ntes
F:m se tornado maL" ati.
"('5,

-

aumentando a pro.
.

�!u:tividaqe con� o' empre
go de tecrticas teCoirten.
d�dilS pela extensão ruraL

'

. .'.
.

..._��
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COBRAS & LAGARTOS Feldl�ando :'Pt.�
" ":: � "

'fscrit6ria Cantábil' ,Garcia _ Çheg�>u, mais, uma vez, a hora de homem imprevisível -. Tava lá quieto
'a: onça beber água. Com o encerra. na &ua torrefação de café er como .

mento do p,razo para que' os partidos previmos, de repente surgiu na se,

poiítícos realizassem suas convenções de ..
'

do PDS, deu três murros na me,

gst na rua a campanha ,�leitoral e' sa, espantou os, jovens que queriam
se Inicia a corrida rumo àS' cadeiras comandar a política do partido e ai

(i� Prefeito e Vereadores, em I�lÍlha. está ele, candidato a Prefeito pela
-res de municípios brasileiros. outras terceira vez. Nas duas gestões, em

Comunidades a parte, Q que interessa nossa'opinião, não.se saiu bem, por..

aqui ê Jaraguá do Sul. Como será a qUe axcedeu.ss no egocentrismo, 'na,
campanha desta vez? O que nossos perseguição a adversários políticos,
'OUvidos ouvirão e nossos olhos ve. nas decisões pessoais. No entanto, é
rão1 Tetemos, finalmente, uma cem- um homem de ação. Se eleito for -

penha política/eleitoral de alto nível. . e ele tem votos aos montes, ria ,ci.
'ou epenas Um repetecn dos campeo- dade e no, interior do Munícípto ,'� e

natos äi1:teriores de retaliações, xín, souber refrear esses ímpetos, diria.
gamentos, denúncias, etc, etc,? mos quase tirânicos, tem condíções .

No' páreo pára sentar na cadeira de fazer um bom governo. .
.

'de Vasel. nada menos que cinco can- Aquele seu batido slogam. "Aqui
didatos, o que já mostra que se tra, quem manda é o alemão aqui", não
ta. meramente de ambições pessoais deverá pegar novamente e,. por cer

do que interesse em resolver os pro- to, os qUe se lembrem de seu ternpo
blemas locais. Nestes seis anos, des. de Prefeito, não relutar antes de dar.
de a última eleição municipal. Jera- lhe novamente o voto.
·guá cresceu muito, econômica, e até Bauer e Konell, em rota de colí
culturalments. Muita gente nova ín, são, podem escrever, será uma bom.

corporou-se ao contingente de eleL bo A em termos de retaliação pes,
tores qUe irá às umas em 15 de no. soal .

vembro. Tivemos nestes quase seis Outro candidato, Clemente Man.
anos uma administração que surpre- nes. dífícilments decolará. Ninguém
"endeu e, sem favor algum; superou ainda esqueceu. de suas inaceitáveis
em muito as realizações das admínís, bravatas como "líder" sindicalista e

trações dos últimos vinte, anos. Ivo trabalhista que pretende ser Preve
Konell, que 'é um dos cabeças dessa mos que sua campanha será a: repe.
adminístração, conta com esse han-. tição da eterna cantilena do P'I',
dicap para eleger.se Prefeito. Se foi isto é, Mannes tentarã ímpíngír, do
muito, melhor que governos anteric, alto dos palanques, aos . trabalhadores. ,

res, o governe Vasel 'também teve jaraguaenses (que não são maís trou-
seus pecados" o maís grave a própria xas), a reforma, agrária, ,a reposição
quebra do compromisso, aliás retra. dos salários perdidos, a redução .da,!
tado pelo slogam da atual admínístra, jornada de trabalho para 40 horas
ção (Povo e Governo unides no Tra. semanais e, de Iambuja um .mês de
balho] que pouco se notou; pois 'Ve- férias depois de cada três, meses de
sel e sua equipa encasteleram.sa no trabalho. -Nada a ver 'com Prefeito,
"Paço Municipal" e pouca Confiança mas ele tentará vender esse peixe;
deram à comunidade. :Continuará iE- já que não tem vivência alguma dos

so se Konell 'for' eleito? Terá o [o. problemas da cíty, dos problemas 8,0.
vem Secretário da Admínístração dais na parte que toca à, Prefeitufa '

consciência de que o governo não de. resolver. Um desperdício de votos�
ve esperar nos gabinetes confortáveis se bem que haja quem esteja tor.
que o I?ovo vá a ele, mas, sim, o go. cendo para que ele SG eleja pois se.

'v:erno e que deve consultar constan- rá um arruaceiro a menos para en·

t�menté'Çl comunida.de? cher o saco às ,portas das fábricas.
.

O mais sério concorrente de Ko. Voltaremos ao assunto, qUe a se.,
'neU e 'Victor Bauer. Não faz muito, ara é grande e fértil em mate,rial parª
dizarnQs aqui qUe o "alemão" é um discussão. '

CIlC-SC lob nC? 0075

lIerlt.. filcall • co.tibell

'lIII.poIto de Renda

.....tro d. Mlcro·Empr8A

CoDfira a eficiência de nOl101 servtços,
.
"Ilua Barão do Ilio Branco, 168 - Fone: 7:1·06&5.

Ortopedia e 'raumalolo,gia'
.

.

'DR. MARCOS P. SUBTIL
,

Urgências _ consultas _ ortopedia iDf�
til e adulto. Membro títular da Soe. Bratit..
'ta de Ortopedia e Traumatologte-

Av. Marechal Deodoro 1.-572 .;.. Fone 7��218

S, -I e i n
FABRICA DE ARTEFAtos DE CIMENTo

-

.

Tubos, fossas sépticas, caiXas de gorduras" cai

xas de aterramento, calhas, palanques de varal
'reto, palenqaes de varal tipo "Til, palanques de

cerca, 'palanques, curvos para alambrados, tuboll
.

pa�a poço de diâmetros 80 e 100, mesas para lan
cbbnetes, tanques de lavar roupas, tubos drenos,

anéIS para JardbQ., blocos para inurös e outros.. "

V._!rlflque It quaUdade de nossos produ�s.'.

Ruã Walter Marquardt n" 706 -, Fone 72-1315
�

(residencial) . Jaraguâ do SUL

E D I T·A L
4

----------�-----

:AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma da Lei. etc·

Faz ,saber a todos qu.anto este e�lital virem
que se ochmn neste CartÓ'rio par:t ,p!Otesto ,?S'
títulos contra: .

,

'AÇOUGUE TRES RIOS - BR 280 - Estrada

Nova - NESTA - DARCI' VÓRf�AGEL - NES.
"

TA - LOURIVAL ROTEN,Hç:RG -;- Rua
'

�13,
� � ..

sln - NESTA - WILLANE CONFEC. LTDA

-
. Rua VicteJ'i" Rosenberg, 400

..

-, NESTA., _:

E. como os ditos devedores não foram en

� contrados oU se recusaram a aceitar· a. devida
;

.

intima.:;:ã:Q, faz por, intermédio do 'presente edital',
.. para que os mesmos, compareçám neste Cartório
na Rua Artur Müller. 78, no' prazo da 'Lei, a fim

_ de liquidar o seu débito, ou então dar razão por·

que não o faz, sob a pena de sereIT. OS referidps'
protestados na forma, da Lei, etc.

,IH/Jaraguá do Sul. 11 de agosto de 1988 ...

,AÖR*A M)Q. :J�"", "- do,
UBBA' _Tabeliã e· Ofir::iaI' dA

,�PrOtestó de,
' .

,

.

" ',Poslo, de ,Vendas MaréaUI - Alzira· Volkillann
Chapeus, bonés, viseiras, camlsu, sborts,

. bermudas e cordas.
Coni'--idade de 30 anos,

deHt�u :6' ;,7cbnviv-io. dos

parentes e amigos no

dia 4 de agosto, Alzira.
Volkmann,

'

filha de Re
dolfo' Volkmanri (fáleci.
do) e de Cilli Volkmann
Upinski. Alé,m' die duas'
in:riã_s, 'cunhado e sobri- .

nha deixou' enlutadas as

famílias Volkmann, .

Ro,

we e Lipihski
�

e, ainda,
dá 'parte' do pad�s�ro •

Erwim Lipinski, já' faléó,
.do, que a criou, 2.irmãos·,
2

. cunhadªs, 1 irmã,' 1

cunhado 'e 9 'sobrinhoS.'
O sepultamento d�u.se:
às' 16h .do' dià 5,no Ceroi-;

, tério de.� Jatagu4, 84. As;

famíliäs enlutaâas, nqs.sast
condolências. "�' -

..:,.
'

':

� '-Em frente •. fábrica, - AlQplo estadonamentl».

..
'

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor' Solar

Rua . Felipe Scbmidt, 279 : FODC= 72-0448

EscritÓrio Contábil -ßarni
Ofen�cemos ,serviços d� contabilidade em geral

.. e assessoría EiÍsp�,cj.al ,� miCro e pequenas em-

preSai, , "

'

" .

' '.'

Ru.,a' ven,and9L�� �$.hra Portg, 3i5 - I' aadar
Fone: 72, - ,1IU

o ;�, •• ,l_ :"",C"�'�_�'1",,,,::.• ,
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Ó, Senai�Centro ,de lart.' ,

meses, cuímínando com

1'reinaIP�nto de Jareguá Um novo curso iniciou. a apresentação de proje-
do Sul concluiu sexta, se no día 8' de agosto tos e ou melhorias rêa.'

felta, dia 5, o curso de com: 25 representantes de lízadas pelos treínandos.
forroação de supervisores 12 empresas. Na aula O desenvolvimento
de primeira linha", diIe. inaugural o Agente de deste curso ocorre em

cionado para atender as Formação Profissional função de : acordo de

acentuadas lacunas de do CT do Senai (fe Jaa coope-ração entre oBra.
ehcarregados., mestres raguá do' Su1.', Omír Pe, .síl e a Alemanha Ociden

e chefias de produção à dro de Matos, discorreu tal. pelo Sena� e Funda.

nível de execuçã() e ope, sobre a importância, da ção GTZ.

r�cionalização das atrvi« atuação, do sistema de

dªäes, de :met'alutgra, e ' formação profissional Term I-nal em 'MSnieçânica._ Este primeiro mantido pela .Coníedere- :.

.

��iso teve 19 ooncluin, triação Nacional da In
tos e no encerramento, dústrta, como' sendo um

dentre, emprários e cons. dos principais 'responsá.
vídados, 'marcou presen- veis pela transformeção
ç� o diretor regional social do país- A dura.
do Senai, Dr. Célio Cou- ção do programa é de 18

A PEDIDO
KONTRA ORDEM ESCLARECE

Para esclarecimentos ao Sr."Celso Luiz,;�agek , ' '

os Integrantes. da Banda Kontra Ordem, sao to.
• dos músicos profissionais, licenciados pela 'y

'Ordem dós Músicos do Brasil sob nqs. 11.513,
, 11:5�O, 11512, de conformidadê com as' portarias
do Ministério do Trabalho n�s. 203 e 398, artigo

. 16 da Lei Federal n9 3·857/60 e' resolução n?
- 860/82 do Conselho Federal. Acho que cabe maís."

a uma autoridade musical. do que ao Sr; d�ter.
minar a capacídde dos músicos.
Quantó a dose >alcoólica 'dos 'i:r;ltegrap�es

(garafão e litros ), e a meia dúzíe de gatos pino
gados, a cidade dispõe de oftal�nólogistas que'
parece o que você está precisando. É melhor
você, se preocupar maís com

o
aquele lenço, q�e '

,

você andava cheirando certa vez no Paläcío
, dos E:spórtes;

,

É bom saber que já foi convidado para ser

• apresentador de rádio e televisão, mas, pelo
certo não passou nos testes, pois se fosse, algo

< bom, você já teria aceitado, visto' que aqui ria

cidade você já mostrou o seu fracasso nas elei.

'ções passadas: Ainda vimos esclarecer que ne-
• nhuma mãe insistiu para apresentação, da
Banda,' pois o contrato foi firmado .com o Sr.

Luiz César da Silva na presença de testemunhas.
" 'A Banda Kontra ordem teve a .sua formação
ainda este ano, e nunca se apresentou em Barra

. Velha, e sim, muitos anos atrás' se apresentou
naquela cidade outro Grupo que contava com -'

d participação de alguns dos músicos da atual
Banda Kontra Ordem, e 'que devido a péssima
'-organiZação do svento, 'má qüalídada dó som

:1 e tudo maís, não houve u.na boa apr�sentaçã.o ..
,

; Mas agora sabemos o porquê da má orgahiza.
o

cão, visto que na época você neo deu as caras.

,

- A Banda nesta curto tempo de formação, já
,

se apresentou em diversas cidades como: Jo'in.
: vilIe (Baturité), Rio de Std (I Festival de- In.
.. vemo) e uotras mais, em promoções das-P!efeituí
i ras Municipais. Se quizer informações da Banda

: referente apresentações, lhe fornecemos os

;' telefones ou, se quiser apareça em nossos ensaios.

(Kontra Ordern)
-::-'""'-._..;....;;_;_-----__;_--""'------'-'-----_.. -

ESCRITÓRIO JURlDlCO

..

ADVOGJ\DO

Marcatto, m. 13 �,' 2° ahdar', �ala .204,

F?ne 72',186� .<,7'��rag�â 8o .. ,'�Oh'�
, _... ''''•• 1:.' ,

"0 c:

A Adanínístração :Mu..
nícípal de'Massaranduba'
lançou o edital de cQn.'
corrência para definir a

empresa que 'realizará
as obras do novo termí
nal rodovíârío do muni.

cípío. Numa área de
5�OOOm2, IDealizada' na

-SC.413. proximidade do
trevo de acesso à cidade,
a, estação rodoviária de.
verá ser entregue a co

munídade até dezembro.
A obra, orçada em cerca

-de Cz$ 15 milhões será
.bancada pela Prefeitura
em convênio cóm o Deter.

Por causa da roupa que usaS
Pensa ser valente
'Se aproveita de todos e abusas
Mas na verdade sente medo de seus _próprioS!!
dentes
lA roupa que faz você
E dela se aproveita para ser

Homem
'

Diante dos fracos você é hérói
;..

E prefere os
' fôrtés' descOIihecêr'·

-

��, �

,

Pbls nãó é o qUe pensa Ser
-

O certo do errado não sabe def�nir
A roupa que usas não sabes usar,
E como o derver não sabe cumprir
Só faz confusão desconhecendo' a paz
Aqui na -terra tu és a leí
Mas no céu é Deus queoi faz
Autor: Jacó Felipe da Silva

r PERSIAllIAS • BOX • ESQ. DE ALUMillllO ""

.PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1831·.iARAGuADOSUL·IIC

�� ....�RW�;E:�(M�n_I_���==�·�----"��
Perslanàs horizontais e verttcàls;' <

" box para bail�eiros,' �
divisões, toldos, portas sanfo!ladélS, �qJ1adrlas

e cercas em altmltnlo. '-. -

:
Consulte-nos! Fone - 12-0995 _ ... .f�.

Dr. 'Altevir A. Fogaça· Júnior,'
. Ora. Osvalilta Vargas ladrigues

ADVOGADOS-

Rua Domíngos da Nova 102 ;... Fone 12-0498
J'araguá do Sul·Se

sAVlO MURILO -PlAZERA DE ÁZEVEDO

MURlLI..O BARRETO DE AZEVEDO

AdvogadQ��:
Direito Cívíl ... Crímjnal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro' da Fonseca,
110 97 _ Sala 1

\V E, N -n E. • S E
Portas e Janelas de Modeira
d�; Primeirissima Qualidade

Faça.nos' uma visita

Rua Jacob Buck, 46 (ao. lado do Brâdescó)
- �'Q

consult0llos pelo' Fone:' 72 ii 0241

--
' .

.

.-

Clínica�--Velerinár.ia-,-
.SCH,WEITZ'ER- ',,: �. :',:

-'Dlt. W'l\.LDEMÄR SCHWElTZER

Clíni_(;à de pequenos e g,randes animáis, cirurgias, vacinações
.

raio x, internamentos, boutique.
ir.

Rua j.olnvJlle.. n' 1-:-178 _lem frente ao S�Pé.tmércado Breithaupt)
li Fone 72 .'3268 � -Ja'raguá do Sul ..t��&nta-i C�tarina
�..��--�.���������������----�__1

Àlunos do S. Luis. na AL

O presidente da AE.
sembléia . Legíslatíva,
Juarez Furtado, recebeu
no día

'

2, em seu gabine..
te, a visita de um grupo
de estudantes da la. sé
rie B, do 29 grau, do Co .

légío São Luís de Jara
guá do Sul. Os estudantes
estavam acompanhados
pelo professor Henrique
Maurina ' é pela regente
de classe, professora Ca.
tarina Pereira Soares. Na

ocasião' Juarez Soares
'fez uma explanação 'aos

estudantes sobre o 'Poder
Legíslatívo e a Constí-

o' tuinte Estadual qua de.
ver ser insalada tão

logo' seja -;. ptomu�g;a:da ,

a Constituição
- Federal. �i

Persiaaas José Emmendoerler

• � �. f

, >
r
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Santa C&tarlí:lé�:;: Gtestade
d�· tempo de serviçêl.;nar'
diseíplina ou' á-rea. dtll;
ensino' 1 e 4; €ertillão,�
casamento e da: naBcüo
mente dos .fílhos e �
tad.o d.� outros depim.,

.

dentes.
.

Maiores införma�õ,és
poderão ser obtidas. n'eis.'
unidades escoläres.. Cö3t.
denadorías Locais d',r
Educação e na l!Já. :�!'"
CRB; em Jaragy:'á" ªír
Sul.

, ,
'

J��gJ\í� .. ��f:;' �.
SêJDamlJ CÍ&;:�:,a' }il.ct.� a. 1mm:,.. ;'c.: ê,d It:- L B.�I·Ô. ,.. ':"1) li

':,

!p G V. Qt � ��:�=_�� , rÁ:.I�N �;, -'lIl

IllfltlMOlEIl
literluiâria- dr
Ilívlis� Ltdl�

R. João Píccolí, 1()4 - fone 12-2117 - JaraguálQQ'.SuL
- IMÓVEIS. A VENDA -

1 casa, aívenaría, 130m2, rua Marina Fm.

tuoso
:.....: 1 casa, alvenada,. 8Om2, rua. Richard Plske·
- 1 casa c/350m2, terreno 500m2; rua Eusébio·:

Depouy
I
- 1 terreno 16,60x10,30m2. na. Pro.c.. Gomes+

!
.

- 1 terreno. 411m2, Lot. Ana Paula, J. _

-

Ei_·

I querdo .

'
,

.

�'� 1. apartameDto médio, EdU. laraguá

I; INFORMATIVO ROTARIO

•' 8� Qualro-Ieia-.

Cinco;,.'
.

,:.,
Dê vida ao R�tary: Viva·o Intensameate

POUO,PLUS
'.

.

Recebemos cio Governador Max:1o. Sousa.
'

� 1987t·88 cépía, de- carta de Eduardo da, Barros
Pimente1; dê São Pâulc.sP; de 22 de julho Ú}tl.
imo, tesoureiro da' Campanha do Rotary Inter.
nacional PARk IMUNIZAR' AS CRIANGAS DQ

.

MUNDO, nos seguintes termos:
'

Prezados amigos, Na qualidade de Teseu,
, eíro. da, Comissão Nacional de tiJampanba Po-.
'lio Plus,. ínformo que em _L\gr sto de 1987 en·

't're��mos peSSO(Lffi,ente ao Fxmo � �inistro da
Sal.de um chequ:e no valo'!' de Cz$ .. , .....

;23.027.000,00, na data. a US$ 500.000,00 pa�
i ra complemento do valor de US$ 70(}'.000,OO
!remetido ao mesmo Ministério diretamente pela
F�Mr l«Jtá'fia, contribuindo, assim, naquela'
data com US$ 1. 200.000,00 importância do
)nos50 compromisso.. com o Governo Brasileiro,'
ia.través ä� convênio firmado com o Ministério
ida Saúde, que prevê o fornecimento, de vacihas
jcontra Poliomielite-no total de US$ 6.000.000,00
jem cinco ano� .

,

I Autorizo' fazer uso dessa declaração para
�divulgaçãõ da Campanha Polio-Plus ou para
I.�sclarecimento de ql,lalquer dúvida a respeito,
d� �nossa p'articipa-ção nest'á Campanha. Sau
daçoes, ass. iElduardo de·Barros Pimente) _.- 'fe.
'sou�rd'.·

'

P.465 ENLUTADO
O. Distrito está enlutado com os passa.

mentos' do Ge-v. Ewalde WHlerding-, 196'1162;
'de Itajaí e Dino Gorini, 1977/78, de, "Criciúma': -

ROTARY CLUB DE, WA:PEMA .'

I O ex.Gov. Dario Maciel' com:nni�a-: <Ín� o

Rotary Club de Itapema reune.se às 2as-;�fei+as,
Iconi ja�ta� à.s 20hs. naquela cidade praiana,
rCo,,:o asslstencla dos Comp. Ary Buzzi e Orival
,Feres.

. ,

'(Da COmissão de Relações Públicas do
Distrito 465, Ano 198&689r' .- J é

N.o- perí'ödo:· d:e ·'1� ,.' de

agosto' a"l4' de: set-embxo
estarão abertas as' inseri.

ções patá-:ô� Concurse-de
Ingresso

-

ao' ,. Màgistérie
Público EStadual. O�" in•.
teressados deverão pro
curar a sede da 19a. U.
CRE, na .rua 'Tufte Mah
fud, íundes do CIP, no

horário das 8 às-12h e

das 14 às lOh. O can

didato deverá' ser bra,

síleíro, ter idade' mínírna
de. J 8 anos e máxima de
set anexar Unia l\?'Íêi da
taxa de Cz$ 500;00 re

colhida'
.

no 'Begc e apre.
sentar: diplOlna dOe curso

específico; certificado de
registro de proíesser de

lícenetatura- curla: OU:' li.
cencístura plena. eKpe..,
did:o .

e reeonheeido pelo
Min'istérío da Educação)
carteíre- de· identidade;
tímIb -de 'el%Hó.rf 'étiln--

,

preventa de ql:Ü'tação de

serviço militar; apresen,
tar original e' anexar fG.'

tocópia do documento
cpmpr(1v>dnte de horas de
aperfeíçcenrerrte e a1ttl'dl.

lízação: atestatío de tem.
'Po de serviço no magiE.
térío 'público estadual,
federal ou. municipal
prestado no Estado de

�"

REMoçÃO Ei LOTA�i.
.Até o dia' 17 estão �;j

bertas na 19a. VCRIf.
inscrições ao concurso
de remoção e lotação pa.. ,

ra . .o magistério, páblíco
estadual. no horário de

. expsdíente. No ato da
ínseríção o eendídato de.
verá. a}:}resentar o. ceJt:.
filca!ilo� de. r.�gi�tIO d_e-!Wt:· ,

Iessor (�e); carteira; de
identidade, atestado, de'
tempo de serviço, ates,
tado de- frequência, ce»

tidã@ Ide casamento.. e
certidão, de nascimento
dos. filh0s"'e de outros, de-
pendentes.

' .

,,'

Guerrt cORIFa a poliom.ielile,

CORtas�aproY8ãs
.

O Tribuna,l de; Contas
do Es·tado· apreciou e e.

mitiu parecer prévio fE.
vorável a aprovação, das
contas de 198& da, PI'e
feitUFd Municipal de

MasS,a'fanduba' e' reco.

mendou também, à, Cê.'
mara d� Vereadores' de'
Sehjl'oeder a' aprovação
dias contas do-mesmo e·

xerCICIQ. Os números
estã€l: no ú1timo-, relatório
da secretaria' das sessões
do TCE.

Neste sãbado. será realizada mais uma e.

tapa da campanha, Naciontal de vacinação cano

,fra a poliomielite ó

'

Em Brasília, os coordenedo
., fes· dö Programa Naeíenalt de Imunizações fize.
ram 'um alerta: corre o País o risco' de sofrer'
nova epidemia dessa terrível doença, caso a

. campanha deste día 13 não alcance: no mínüuo,
90%' das t9· milhões e 52 mil críançes na- Iaíxa
etária prevrsta. Na- úlfimai campanha, realizada,
dia 21 de. maio. deste ano, a cobertura foi de
88,85%, um .índícs . considerado beíxo, pois fica.
ram sem vaeínas 2., milhões e .200 mil crianças'
de zeró a quatro anos. Esse risco, felízmente,
inexiste elO. Salilta.. Catarina, ql,le' foi o Estado
com o maior, índiCe de: vacinação: 100% . f'o,1es.
mo assim. vale. desde agora faZér um alerta (ws
pais, e responsáveis:, é, preciso levar aS crianças
aos postos de vacinação neste sábado.

Até 1-979c um ano antes de serem inicia.
das as' campanhas. nacionais de vacinação, a

'média de casos de pOHomielite no' Pais erõ de
2 mil e 500 por an0.. Em 83" Os caso'3 dE.'
pólio fo,ram apenas' 45. Mas, de'j�neiro a juIh-o
deste aBO; o Minis1iério oda Saúà,e já' detectou 73
cases cORfirmados no País e 203_ estão' sendo
examinadoS. Ou seja�� o problema ainda- existe.
Daí a importância da campanha deste·· sábado.
Não devem os· paÍ's e responsávei.s ftrgiTem à
sua responsahilidade7 A guerra contra- a - polio.
mielite predsa ser g�nh� de vez.

Confecções ,Sue1i� Lf,da:l
Vestindo bem senhoras. e Crianças

Vá conferir a·mals' variada coleçl'o' aproveitando
, as vantageas do preço e .credtárlo Sueli
Fábrica e loJa: l·.AV'; Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085:.

, F. 12·0603.. Jara:guá' di> StIL __ se.
'

Loja 2, Rua;}�einold(l)' Rau-, nQ· 530 _ E 72-29'U' _.
, Jaraguá do Snl _ SG:.,

NOS;.: PLANOS
AS PJftMEIR:ÀS

- Fones e 72_2614

Você já planetou GI froca de seu veículol?'
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Jat�gu' �iIo SUt - .semana de 13 a li «Ie 'agosto,. a� 1� . C O·R._ R E I O DU ,uva

liA História dê nossa gen te niO pode
. ficar só mrsa�.. -

O .f'assa® só li importante se o seu tem po foi bem empregado.

��._..
..

�
...

� - } �....t
'

,� "":
. $.' o HA 40.' ANos . .hore, as padarias locais estevem a·me.

· -;-
� Em 1948, Pº dia, 3 dª agQstR, açadas de ínterromper o fabrieo de

.prQcªdªl!le8ª na Cãmarra Municipal a pão pela falta ae f�1'inha-· de . t-rtgo·o --

�!ei_Ç.ão dos cargos .vagos ds presíden, O caso fazia lembrar.Um velho lem-
,te e vic�, façg d�éisãQ da JUitiça qu� brete: basta uma ameeça de conflito
· ;modificQu ºs yerªadQr�s el�.os, � interno ou externo, pará qu� o

. Bra

consequência de um recurso da miliq.. sil esteja ameaçado de f-ome·",
ria da Casa, a UDN e o PRP'o Na oca. -,' , . HA 20 ANOS

.

·siãQ foi gl,�itQ presidente o vereda -.:_ Em 1968, o vereador Oetacílío
dor dr , Luiz dª S()\�za � vice,' o verea, Pedro Ramos requeria expedição de
dor Frederico Curt Alberto Vasel ,

- eftcío ao Governador Ive Silveira, de

Como. o' 'vereado�- dr. Arquimedes' congratttlaçã'O pelo inicie dás ó})raa

Dantas. houvesse renuncíedo ao .càrgo da rodovia que ligarã Jaraguá do Suí
-

de 1.9 secretãrío, acabou sendo ,elei- à Corupá,
10 o vereador 'JoãCi) Lúcio da Costa. - ,_. O presidente Áq.gusto Hermes

Encér_rava.Se. assim,' um impasse que Schmidt, do Centro' Espírita "Divino

ta.nto dividiu o PDS e a UDN pela Mestre" convidava os sócios' para u,

hegemonia política do município, mas ma assembléia geral ordinária, à rua

deixou sequelas para os próxímes em- Georg Czemíewícz, ,271, para- delíbe
bates ....

' .

ração sobse- a pr.estação' de contas

:- :- A imprensá noticiava lla .pl'!tUléi� -da ·ài·:t:etorta, ele�o ..da neva ..dirE.

ra página o contrato de casamento da toríe e assuntos diverSos de Interesse
. srta. Etelvina Ferreira, destacado e- da, sociedade'.

L

.

Iementn 'S'ocía't 1araguaense, filha do - - O relator Eraldo Gueiros. Lette
saudoso maior Julio Ferreira e Pau. do Superior Tribunal Militar reconhe,
la Hay Ferreira, com o sr. Ernesto eia competência da 3a .. -Audítoría do'

Silva, destacado nmcíonärío íerro- Exército para julgar o
.

jornalista
viário, filho do sr. Inocêncio SUva,' e Túlío Fontoura, diretor do "Diário da

cumprimentava os .noívos e seus dig. Manhã", de' Passo Pundo-Rê, acusado

nos progenitores. -

.'

=: .

de . violentos ataques a prefeitos e

- - O. Presidente da Câmara, em vereadOl'es de 11 municípios ;ga-úchos,'
eXércítio, usando das atribuições que anteriormente rejeitado pelo: juiz
lhe confete (') Regimento Interno, con.- aúditor da 3a. Auditoria M�litar, �or
vocava os suplentes de vereadores não constituirem crime de competen
dr. Álvado Batalha' oe Germud Roe- cia da Justiça Militár, O ministro.

der, os quais foram compromissadõs relator dizia que a of,ensa moral a·

e elapossados, passando imediatamen. prangia todos os tipos de ofensa, in.

te a tomar parte dos trabalhos da cluslve oS deli1io$ de injúria; difa.

Casa. O Presidenté em eXerCl'ClO, mação. calúnia e desacato, como tam

vereá<;loi Frederico Curt Alberto Va. bém as ofensas que lesam Ci) patrimê.
s�l assinava' ,telegrama� congratulan. Ili.0 moral do suj'e�t(i)) tais conlO a

do.se com a �nstalação da Convençãp .. ridi<:uléfria, a zombaria, a brínctadeu�a
da UDN.

.

�de mau' gosto, a p�lhéria, a piada, /ê?-
HÁ 30 ANOS' anedota pejorati-va, o endiqbrado,

,-'- - Em 'í958, .no dia 10 de agosto, "burgomestre" m, salafrágio,· .saf�.
realizavam-se grapdes .

festividades do 'ladi"avaz, "subministro", peculata.
na Comunidade Evangélica Luterana rio", I/ladrãO", gozador'" e "o pior de

de Jaraguá do Sul, com' a inaugura. todos os tempos", O ministro é mi.

ção do ,n9vo e majestoso órgão re. nistro, mas o que se diz hOfe, mammd·
centemente, adquirido na firma mia!
"Bohn", de Novo Hambu:rgo.RS. Após 'HÁ 15 ANOS
o cvlto, 'realiza,va.se, grande festa

. pc.
- - Ern: 1973, Ludgero TepassE; fa

pular·no páteo e ,à tarde apresentava- zia uma saudação ao Fogo Stmbólico ..

se o famoso �'Posau1J:encboi", de Pc. da pátria, ao ser ,entregue diante do

merode - com Ia'Ftó '; e apreçiado repér. Altar da Pátria, atmado no Paço Mu

tório, nicipal: liA pãtria ,forma.s.e em pri
- - O Governador Heriberto Hülse, meiro lugar por homens;

.

o campo,
depois de vários. dias no Rio, regrer. a máqUina. ou o dinheiro não podem
sava à Florianópolis 'acompanhado ser fatores que se sobreponham ao

· dos. secretários 'Clod�rico ".Moreirà, da homem que é' quem sofre o trabalho
Saúôe, Má.rio CaÚ:l.eira de Andrada, .e sem o qual não' t� valor nem os

secr. particular e do' dr. José Co,-. cam:@Os, nem o gado,· nem o· din�e: ..
rêa Hülse, Preso da Comi.f.1são de E. :ro". . _

r' nergia.: El�trica, de,: Santa\Catarina ..; - -:- Ccml o trágico désaparecimento
Além das provfdêncil5s nos s\etores q� do Senado'! F_eltut'O -MueHett".e CQl'l."

energia elétríca e
. 1)iderurgiç'a� pre- gresso Nadonal elegia €) 'senador Pado

pôs ao, ·dr.�Márió; Pinotti. Min�" .da lo 'Torres (RJ) o novo presiden.te pê.
,

'. ,Saúde .reuriiãó entre o Gov .. dp:: 'S.' Ia completar' o ,mandato do lrus�re
Cat�.rina . e .. a· .. FnV.da.ção .

Roc'kféHe1.·, morto. O Senador Antonio CaTros

âssjm, como aa :-'Soci:édade de Medíc�':" Konder Reis (ARENA-SC) na mesma

na� ..qe, $(:, proWidências para levar' sessão extraordiná:tia, elegeu.se U'

avante-·é). Facuklade de,Medkina, u_ Vice.Presidente do Sepado, .alcan(an-
.

FotOlrâflall.':" �Úlpem'Dt91 de eiDe .m� dilS. grat�s.' e. jQStas l'eivi;nçliçações. <do 5? sJlfrágios dos 59. senadores. Ja.

foto _ som 'ê �ldeo. do povo.. bC\uiga,overde. '�rnpenhds: 1! agua. çlo ,Sul congratula\ a.s.�� c?m o

.
.

.
., do sàudoso GiJ'vernador Jorge' Lacer-' íllustre cá�ar!nense pela conqlmta do

War8(:hál,Oe'od6ro 302 Fone 72-0181 da. "', 'reIevd:Qte('�o no Gon�'!"esso �Tacl(_

..!I)!II!I---....-------...------�
-'
-"" - Salvo fornecim.entto de "liltimél:

\ imI, .. ::;;táqt1j'';.:
,', -...---.�' _ ...,,,,.;

(iI)aa ü (., 'I" �.ltl.]
F1lndação:-- ..10 -de MaiO de 1919

C�C 8.4-.436.$91/0001-34
Dinetor: -Eu",& Victor Schmöckel � -

.

'lorJl� Ptofo �T-SC n.9 129 e Oiro Bmprese
)ortiálístlca n.'1 20. Membro Efetivo do -Inst,
His,t6rico e Geográfico de sé o Redator: f]á,v10.
José Brugnago � ORT/SC n.? 214.' Repórter:
Yvbbne Ao S. Gonçalves - DRl/SC n.'? 219. "

..Redação. Admírüstração e Publicidade: Rua �
CeI. Procópio Gomes de Oliveira _n.1l 290

. caixa l>ostal )9 :- Teleföne (0473) ,72-0091 -

8�.r25() '� Jara-g'úã QO Sul - Santa Catarina .

.
�Pte'ssO-Das- 'öf�s .da Organização CODtábil

.

.' "A· 'C()J:ílercfaI"· SIC· Ltda.
---ASsinatura pare 1'áragu� do Sul . Cz$ 2.000,00
AsSUiâtura sémesträí .'0.......... Cz$ 1.300.00
ASSii).íiturã "Outrés Cfdadea ..... Cz$ 2.500,00
Nilinero Avutso .•... ,............ Cz$ 50,00
NÚ1l1é�0 Atrasado _. •

.. .. css -7.0,O(i)
. lleprejentantés ctedéficla�os: Pereira de Souza
� cta Ltda, T'õü1a Veículos de Comunicação
S/C Ltda e. Pro.pãr Propaganda 'Representações,
Uaa. . '·,1,

.

:Este Jornal é associado à ADJORIISC � .

AB:R:Al0Rl
-

;

llelojoaria AVENIDA
As maia finas augestõea para presentea,

jéias; rel�os. vio1óea. 'troféus,
medll1has e artigos. de prataria estão na

_

IÜtt.WOAlUA AVENIDA

Na. MaretWl e ·118 ceCOo 'Varl"
,

��F
MO

.

'

\;IA:ÇÁO CA]'1ARINHO LTDA.'

Programe bem as suas viagens de fériaS e

. recreação. A ,13CaDarlDho" coloca à sua dis·

:posi�&0 Os modemes e c0J!lfortáveis -ônibus da sua

·frota." Venha cenversar conosco.

.A-�. Mal. DMdóro, 987 __
FODe' 72-1422

.

1
. Tubos San'ta Helena Ltda.

1-Ubos de -PCV (eletrodútos), Tubos, de eODctét�,
l'Ubos de "pOlletll�IlO (mangueira preta); .

'F4bR�(jI: Rua lJolavlUe, 1016 _ FODe 72·1101

BlJGtltórfe! RUa -ceI: Procópio Gomes, 99

F�,e 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ se

I'

.

) ,

li HORA DE BRILHAR

Lanznaster'
.

Jóias, relógiós, alianças �

pr�s'entes "fínds é com a r:ova.
LANZNASTER

Marechal Deodoro, 391 _ Jaraguá, do Sul.,
�

.

.'. ,', .
!

'. J

'I�'F-,o-t-··O-�-L
......

o-s""'s
�

\

CONFIRA A HIST()RIAu. Dario de ltapóêü
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i
spezia -&

:

Cia•.L1da.
o

SERRARIA E SERViÇOS DE 'f,RATO�
, Madeiras 'pua conltru,io e Mrviçol de .trator

.

com profissionais altamente especializados.
Ru� João ,Januárió AyroBo, 712 _ Jeraguá .Es
qu�rdö _ :Fone" 12-Ö300 -_ Ja'ragtiâ: do Sul ... sc,,

,
_. - - - "" ... _ •.• ,_ •

I

,-'�.- ADVOGA'DA:
�
-_

I)ra-.�·;Auril�l1e� M. Buzzi. -

,.'

Qu.-tões de t.ii"',; äflclentes de. transito::': ID·,
v....táiic;.( •

�

co�räDç.às e: �'ádvo�cla em 'geral.

-R;a:r�i�old�·Rau::ã6;:-_ �.la ,4 Fone 12'-�7!1"' ,

Walter - Luiz: .Ribeiro' ".
�.leXindre· -.Dellagiustina Barbosà.

ADVOGADOS
R:ua' João Marçatto .n' 13,' 2" andar .: sala 206, .

.Fone 72·2815" _; 'Edifício Domingos Ch.odíní
'

Jaraguá dO Sul�SC.
.

.

. Lançamentós da Semana .-'.
'

.

A /.'Maldição· da Viúva Negra (Térror)
,.

�

Lucky Luke Contra os Daltons (Desenho)
�

.

Retrato Falado de uma Mulher S/Pudor

[Drama] ,

.

�. O Ás dos Ases (Aventura)
,

;
. Banana SpUt (Comédia)

t
.

'A Noite dos Desesperados' [Drama]
,

.' Salomé (:Eplco/Erót1co) ,

Estranhos Poderes '(Suspense)
�. 'A PeqUena

.

Loja dos Horrores [Musícal]
;,

. '0 Rapto do Menino' Dourado "(Aventura)
-: O Segredo de Yolanda (Drama) .

�. ,'Marlah�'.As Grad�s da· Víolêncía (Drama)
:' IMP. O Invàsor. do Espaço (Ficção).
"

Fábulas de :Esopo (Desenho)
, Brincando €om· Fogo' [Aventura]
.
a

-,

.

OPPU'S Vld�omania sein Piratárhi
; OPPU'S VIDEO CHEQUE o melnor é'lllais
,:. 'bar��<i sjstem� 'de locação dé Video Filmés

--.--.----it-

Dr. Abelardo F. Mon.te
negro • Fortaleza • Ci:.'
Lí seu çomentáiio :LlQ jQI�
nal "Correio. do Povo";
nii edição de�16 a 22. do

· mês p: p.. a' propósttö'
da .escolha da "Joãö

. dão
Cruz e Sousa "para pa,:
trono de uma das' ruas
'dessa

.

cidade. Estou'�
�uardando Os exemplares
de "Cruz e Sousa e o

Movimento' Simbolista no
· Brasil" publicado pela F.
C.C., para destínarêhe
um exemplar, bem c�
mo' ao sr. Eggon João da
Silva. Receba o cordtel
abraço de Abelardo F.
Montenegro" .

Dr. Joio F. Mendonça.
Itaperuna • RJ
Tivemos a satisfa_ção de
receber .Oswaldo Mabba,'
Semínarísta em Taubaté.
SP, em nossa propríeda,
de 'em Natividade. Ele
é .filho de -Oswaldo José
(Ado) Mabba de Jar�guá
do Sul e está passando
férias em Natividade on

de comandou um Píc.Nic
de uma caravana de Jo.
vens ile 8 a 12 a. nossa
• Nestóda.
A eoíncídêncíê do �n.
eontro foi maravilhosa

I· pl nós pôr ter nos propor
cionado momentos mui.-
tos agradáveis, relem.
brando nossos gentis e

hospítaleíros anfitriões
de Jaraguá e dos días
tão agradáveis que pas
samos nessa encantado•
ra e pujante - cidade e

também em' sua rica
.

re·

gião vizinha. Como é

gostoso- encontrar alguém
que nos proporçiono�. .

.

relembrar aqueles mo.

mentos inesquicíveis que
guardamos

I

com tanto
carinho!
Um abraço de muita sau·

dade extensivo a todos
-

.. 15
.

20,Q8 88' Os seuS, aSs: Lu'celia e

,,_�ii'AiiiLIijIDiíiA_D.F.:'.'iii·'·.�·.::-'iii'·.•A.__iiiii-�L__iiilZii�d .,oão Mendoilçª" .

-'

/,' .

/rL
H

.

Estoque - -e instalações
-:- ponto central. Estr
paço: loja mals duas
salas. Pone' 72.0412.

"

Ve_do Lajilba':.

EscreVe. 0- leitDr

. ,A revista- 4 Roq�s pergtiritQu:
.

Monza, venha buscar o ·seu"
o "Oull!.o carro 'br<aSij&;,� QI5l'3 •

,. Fiçou comprovaoo, é ° carro' _ na Emménélörfer Veiculeis,
você oomprar\8 �,1 '�.'. I

preferioo dos brâsilei'ros: o revendedor preférido
-

l()depende2l.l'l'-?2t�í'" .
� -'c, Se você t0mbém -prefere o Chevrolet.

. �I" ''"'"��''._; j "'_""""'-""""=:""'''''7........,._...
-

-....---------�fiii!!\Pii!_p-----.....---���;;;;.;;;..........
_ ....•

..

-

., [f.
_. � ,." ._J 0:'· ..

-

, ",: . ,. ��; . ...:' �-'

SB'" .,"'�"�
- ... -:'� •. 1{:.�<.� f,.-,..;.',......,";\ ." �� ,4 -<;

_.� L _ . _.' ,"",·1 '.,-_'"",�- • ,,_:.� ;J_;:;_'';''

"

PARA SUA CASA.

TV a Cores Philc().Hitachi 20" '- Plano Facili.

tado 1 mals - 4x 28.900,00 igual 144.500,00
r

Mod 2017, tela de 51 em
· Dornutõrío '�Vanessa p/Cas_al :- Plano FacU1tt:.·
do 1 mats 4x_ 1.4.300,()0 Igual 71.600,00
Padrão cerejeira, 12 portas. . .

· 3 em 1 cCB SHC.4800 - Plano Facilitado 1 maís
4x 12.390,00 iguál 61.950,00

"

Receiver, taps-deck e toca-díscos reunidos em

um conjunto que combina com' qualquer am.
biente ,

R�frlgerador Brastemp Duplex ....:.. Plano Pacflítz-
do '1 'maís 4x 28.900,00 Igual 144.500,00

.

Möd. BRS 30Y - 300 litros - 110 ou 220 volts.

Retrtgerador Consul Btplex _;, Plano Facilitado
1 mais 4" 36.600;00 igual '.183.000,00-
Mod . CP.4363 -'- 430 litros - 110 ou 220 volts ,

Micro System Sony+- Plano Faeílttado 1 maís
4x 10.590,00 igual 52.950,00
Mod , CFS':;OOO SBS - 7 íaíxas de onda, caixas
destacáveis'.

PARA SEU CARRO

'l'oca.�ltas CCE uCM 330" - Plano Facilitado
1 mals 4x 5.610,00 igual 28.050,00
Com rádio AM/FM stereo, eutc-stop, auto.eject:
loudness, . 30 . watts.

.

KU Som Novik .-'- Plano Facilltado 1 mais 4x
3.910,00 igual 19.550,00

. 4 alto-falantes triaxiais" 80 watts.
Bateria Delco - Pbuio Facilitado 1 mais 4x de

·
i.830,OO igual 14.150,00

'

Dupla garantia' .nacional - Para Volks, Passat,
Gol, Voyáge, ParaU> Chevette, Fiat e Monza.
Todos a gasolina e .sem ar condicionado. BASE
DE TROcA."

,

.. .. '.', \ r·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COlrdeaadtlret I reDllleato termiaa eti setllbrl
Uma mudança funda.

mental na área de' trei
namento empresarial
v� sendo processaaa
em Jaraguã do Sul, com

a íormação de coordena,
dores, projeto pioneiro
iniciado no dia is de ju.
lho, com 13 paricipànt€s
numa primeira etapa, de.
.senvolvido pela Comís
'são de TFeillamentQ. da
Associação Comercial e

l�dUstrial. Nes�e CUI;so,
que encerra.se nó dta 9
d�, setembro, são desen,
volvidas, algumas habil:.
dados básicas tmprescín.
dívéis, que são:, como

tícas, como ensinar fur
damentos teóricos, como

avaliar resultados' do en.

sino, como levantar
carências de treinamen.
to. como elaborar pre.
giamas de ações com ba,
se nessas carências e cc

mo preparar técnicos da
empresa pára serem 'ins.
tratores.

'

E$tas metadolQgias são
désenvolvidas pefos int.
trutores ' Maria 'Eliane
Göulart, Alfredo Cardo.
so e Renato "Zanandrea
(J�ra,guá do Sul), José
Joaö Alves (Joínvüle) e

�rio Bugmann (Blume.
nauj: Durante o curso o'

Pílrticipante escolhe uma
área Piloto de sua" em.

presa, faz o levantamer.·
to de necessidades e 0.

, labora um programa d':'.
tre.�n'amento ou desenvo '.

,
'Vitnento para a área,
com a assistência dos'
instrutores. A' intencão
,da comissã� organizci,_dorü
do, curso - Mauro Koch
(coordenador), 'AIÚedo
Ca;rdoso, Walmor Gar.
Ci�, ROberto Ràposo, Is,.
eFl�inar habilidades prr.

, bel MeIle, Pedrinho Pico
cíníní e Eduardo F. Horn
- é que a empre�a

.

re·

ceba seu partlcipante a._

pós o curso, com um, pro.
. jeto em condições de e

xecutá-lo de 'ime9,jato,
podendo estas técnicas'
serem extrapoledes pala

os outros segmentos da

empresa.
Existe uma , motí'vsçãe

muito grande nos 'parti,
cípantes deste curso e

um segundo está progra
mado para inicial' no dia
12 de setembro, ªegun'.
.do Mauro Koeh.·

'Massaraaduba: bancada ,dI PMO_
'rejei.la ,proielu comunitárió '

. A Prefeitura Municipal de Méissaranduba �i�ha "

intenção de adquirir um equipo mêdícc-odontolögtco
montado sobre um caminhão Agrale, ,para prestar
assistência as comunidades interioranas, uma vez

que a . Previdência Social atende de modo tnadequa.
do E:' ineficaz os seus 'segurados urbano, e rural. O

prefeito Zeferino ,Kuklin�ki. p�etendia'.adqjJ.írir o e·

quipamento e prestar assístêneía gratuita a popula
ção do interior, evitando o deslocamento" pera a se,

de do inunlcípío, todavia, o projeto na Câmara �ofreu
empate no plenário, mas o vo�o mi�er:"a ?-c:' presidente ,

Donato Petri rejeitou o' projeto. tnvtabílízandc-o o

que causou descontentamento;

DESTITUIÇÃO DO,PRESIDEN'tjE:
,

'. ,�'

No recesso de julho, Kuklínski encamínhou
matéria para apreciaçã.o. d,a' Câmara e' co?for�e .

a

Lei Orgânica dos Municipíos, e� seu artigo ..)"1'. o

, prazo para convocação das vereadores �e.lo Presíden.

te é de 7 dias, fato que não ocorreu,' o qu�, o t@.�n�:u
incurso río decreto-lei 201" onde o Prefeito sohcrt'a

a Mesa Diretora da Câmara de Massarandub�. a

destituição automática é imediata, por ter fU�ldo, a

responsábilida,dé.' ,�uklinski de�Te recor�er a JU:tIÇ.�
para que o díspçeittvo leg�1 seja cumprido. de eCO

do com fonte acreditada. Junto ao Chefe do Execu.

tivo..

li Pedras' Trevo'
PEDRAS PARA PISO, PISCINA.
E REVESTIMENTO EM GERAL.

As melhores pedras naturals para sua casa..

Pedras p/pis9s, piscinas, paredes e

revestimento em geral.

Ottok�l' Doerffel, 1.957 :-, Trevo BR-101
.

Fone 22'8956 - Jomvllie.

"

Ir

Rua

FURGOES CARGA 'SECA. ISOT:eRMICOS. FRIGORÍFICOS r

E 'CARRETAS DE 1. 2 e ,3 EIXQS·.
"

.

.ran'QU� Esquerdo Rua Dr, EnricA FermI, 113 - Fone 72-.!!:� e$'+"'&

PALAVRAS

, Iniciamos este diálogo' no- j�i1ltr·de des;.. .

cortinar coisas "novas e velães", "P�a\1tafJ. SiöI
palavras ...

" não caberão em nOSS6 CQlöqU!<;)i.
Dizer algo relevante nem sempre ,é- fáêili � a.,

gradar gregos e troianos, nem s�- péÍ'lsa:. 'lTre.
zer palavras de vida e não die mo�, -e",e'S�CÍ'.';
almenta anunciar a palavra, eis rr�o J:deâ-P•.

Quando a credibilidade de muitos está de
cara no chão '(talvez a sua),urge' ejUe"a reeupe.-'
remos pela via do fazer. Para os anttgos pala..
via. era 'documento. Mas nós dés;"Q.OÚlliz.a,mös'
tanto o valor da linguagem e da comuntcaçãc,
que precisamos do cartório para quase' tudo.
O calote; a írresponsabílídêde, a traíçêo, de

.

'

vez em quando dão uma rasteira' até no me-
lhor amigo. No século das l�es, quande o ho,

•

mem que está no seu apogeu cíentãíeo, ao

mesmo tempo está caindo nusn apequen:amento
rnoral desastroso. A hipocrisia estâ na mc
dal ,

I;}aver;i esperançai, Resgatem<i>s a seríe
'dade da comunicação. Nossas palavras podem
formar ou deformar, infundir esperança ou de.
sespero , Busquemos soluçôes ne�te diálogo.
(li. c: Ma'dke)..

'

UA SOLUÇÄO ESTA E1\'I CRISTO"

Visite a Igreja Batista -:- 'Rua Emílio Stein
l�Oq � �.ntr9.

.

.

',., �
,

CuItc.s: domingos" às 1_�1Il.
. ,

,

Idvlcacia Silveira
Assistência Jurldlca à Microempres4t1os

LINCOLN SILVEIRA
Advogado

Rua Felipe Schmídt, 86_
. Próximo ao Superm; Rial::hue'lo

Fones: 12�2747 e 12-0523
,

Desconto especial para associados da AMEVI

ELETROL�R
Clmercial. dt Peças � Ltda.

AssístÊ-llcia técnica em máqu&las de costura
lJldustrials e domésticas, pe<;as, acessórios e aeu-
lhas emgeral.'

.

'Oferec� também assistência técnica autorizada '

em apa{�lhos, Arno., Wallta, Bl1t4nia'f $aek "
Decker. F.aet. GE, Eletrolux, Fame,_ Papdora;, Por�
nos Lyer, além do mais comph!to estOque de- pe
cai' e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. l. 309' _ RJ.�- 724:2C)fl

�araguá do SUl�C

o respeito mútuo é � camiliJto do en�ndimento e da b\i�a,de conquistas co�un�. ,

, Vamos constrUir e preservar a nossa Jaraguá'd(), s.uI. D)atS humana e acolhedora.
,

A Weg rem orgull!0 do de��mpenh� ��us co1abo��res e'do�o da gentéofdeira de
. Jaraguá do SUl.-Por isso aJuda,bospltais, creches, entidades filantrÓpICas, colaboiando para
que a cidade�tenha suas' tra.�õeS-: .

.

'.
,

/or"'sfff
�
'.

.

,-_._----;:.:-::-
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p 'O V'O,' �p A <J't N'A 1.4,

'Jarauuá Turismo,' e,alra 'aa
-

era: doa 'iaformática-
informações. O novo

terminal também oferece
reservas .sie hotéis, ,prir.�
cípalmente para a rede

"

'Tropical,' ainda locação
de veículos e' uma sé.
rie de dados como 'pro
gramação de feiras nz-

,cionai!:! e no exterior,
temperatura e previsões
do tempo nas principais
cidades do mundo, rela.
.cão de hotéis e preço
de 'diárias, horários de

, , '

.vôos em inúmeros aerc-

portós, bem' como die-
'ponibilidades de, lugares,
ainda informações turís,
tícas e de alfândega.

A Jaraguá Turismo es.

tá dínamízando as suas

, atividades, , proporcionan
do uma série de venta

gens aos turistas 'e �

quém , viaja a negöcíos.
Recentemente instalou na

agência um sisleu}.:;i de
reserva de passagens a.

éreas por" computador,
!igado via �mb_riatel c:
'Varig, com confirmação
imediata d.e reservas pa
ra qualquer ,parte do

mundo, além ße outras

Kátia da Silva Bartsch,
diretora da Jaraguá Tu

rismo. diz que os USU2.
rios, com este novo siso

lema, "passam a ter mais

.vantagens, principalmen
te na coníírmacão ímc
diata elas p assagens aé,
I eas; além de outras .ín
formações importantes",

Máquimls"rn6vcis de a:ço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto e acessórios eÍI! geral.

Rua Venâncio da Silva Porto n9 353 _ Fone 72.1492

, '."

'Clilllax Magazine
"

TUDO PARA NOIVAS

_L,MÖD,A MASCULINA FEMININA E INFA�TIL

Jaraguá dó Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72·0968

Guaramirim _ Rua 28 de A�osto, 1.334 _ F:.m0 73·0259

.�. ,

�.
"

!� .. �

'M';�-""

amãe Coruja
.• I..�

T

:A 'lVIí;l!-J:lO�. Q:PçÁo EM ARTIGOS INFANTq - JUVENIS E BEBE PA-

.�� Â ES'Í'ÄÇÄO OUTONO'- INVERNO.
,í .. .

.... '
.

,.' .

�Rua' BarãQ do Rio Branco, 168 Jaraguá do Sul SC

Informe Paroquial "'"

Paróquia São Sebastião
HORÁRIOS DE MISSAS:' Sábado (hoje) às 17h'j

em S. Benedito (Morro da Boa Vista), 11h30 -- N.
-

Sra. de Fátima, 19h na Matriz, São Luiz Gonzaga,
São Judas Tadeu, São Francisco e às 19h::''O - Sania.
Luzia. .Domínge, na Matriz às 7, 9 'e'19h; 8h � São
Judas, São João e Santa Cruz e"às 9p30, - São José,.
São Pedro e N· Sra ',' do Perpétuo Socorro.

INFORNIAÇÕES PAROQÚIAIS:' Neste sábado,
die 13� curso de batismo para pais e padrinhos, no

Salão Cristo Rei, às 14 noras ..2). O Coral da SCAR
apresente-sé às 19h durante 'a -rníssa na Matriz, en.

toando hinos <;Ie louvor a Nossa Senhora, em 'come-
-

moração ao Ano Mariano. 3) 'o' Estão abertas na

Secretaria- Paroquial as inscrições para o curso de
noivos, que acontecerá nos dias 11 e 18 de setem:
bro , 4). Neste domingo, dia 14,'às 9n, haverá maís
uma celebraçã., do Ano-Marieno, com indulgência
plenária concedida pelo Papa João Paulo II, a quem
participai das celebrações. A míssa .serä na Gruta
N. Sra. do Perpétuo Socorro" .na 'rifa dos Pereira"
tundes do Hospital Jaraguá , 5). Na Capela N. Sra.
Aparecida, Ilha da Figueira, neste 13 e 14 de ago»
to, festa vocacional, com a participação das co .nu-,

,

nídades do
...

centro e periferia, em prol das obras
vocacíonais.

OBRAS: 1). A Igreja dá Comunidade S. Luiz
Gonzaga, do Jaraguá Esquerdo.' está em Iase de cons.

,

trução bastante adiantada. 2). A, Comunidade N.
,

Sra. do Perpétuo Socorro da THa dos Pereira, estú
também construindo sell galpão de festas e ralas de

catequese. 3). A Comunidads, N. Sra. Rainha ,dá
Paz, da' Vila Nova, ,éstá providenciando um galpão
pré ..moldado, para abri gar' os fiéis nos dias de mir -

.

sas e celebrações.

COLUNA 'EVANGEtICA

CULTOS: Neste sábado, às 19h em portugu.s
e no domingo às 8h ein alemão, às' 9h30 e 19b, em

português. CURSOS: De batismo no dia 3 de se.erc

;)rO às 15 horas e de noivos, no di as 1'7 e 18 de

setembro começando às 1 'ih do dia . 17., -BAZAR: A

OASE, grupo das terças-feirinas, reãliza o seu b

zar na próxima quarta.íeira, às 15 horas, na r.ecr: -

tive. da Marisol.

,S U BA NA DONDA

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGlÃO CI_)
MtRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNll ,\

-

E BOUTIQUE' HONDA-\yA v.

ENTRE NESTA H ON D A DA MENEGOT fl

MOTOSE SAIA PILOTANDO A SUAMAQUINA.,
Rua Adélía Piseher. 239 [Rodovla BR,280)

fone 72-2999. -:.. Jaraguã do Sul _ SC.

/

J"j·,,=-=,"";"-ertnmM==_
-

__ e
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•
Dirigenfes' das Ligas Futebol, reUI;em-se as �a defII_l.�r n�vos. d�talhea. tIcl_parão, pOIS. Q1S.pU. dí OXT Bota���o, Malví-

ue terão clubes partící, . 14h deste saba�o" na a reuma?, fUilaL ma,rc�da.. tarao o campeonato ce OxO Am�nc�, Estrel.�q
ndo da Copa Tupy de recreatíva .da Mansol, pa. pera � d� 20 de ag(lstQ] Estadual Amador, que cc- la txt Aval e Cruz de� .

, �m. J!omvIll�1 quando será meça em outubro, Malta 5xO Alvorada e

··Jlr8gua'· bIS.C'I·· vigas IIS Rell·8Ia·l·s .feita· a ,apresen.ta.,�ã0 da
.

A UF, está Iuncíonan- p�la Ia-

diViS.ão • Gariba�.
. .

.. . I .

.

da -Copa Tupy aos" clu, 00 em novo local, na rua ch Ox3 Botafogo. Malví-.

.'

bes • parti.cipan{��,. im- Artur Müller, junto a re. ce 2xO Aanértca. Cruz de
O município .de Iara. cha e volíbol tnícfaram

prensa e. convidados.' A sidência de Joaquim c
Malta 2x-l Alvorada e

guá do Sill está desde a partícípaçêo na quar- Copa terá início no dia Píezera,
.

EstreUa wx.o Avaí. 0-
q\larta.feirá, dia 10 par, ta.!eira,.o xadrez e' o bo,

4 de setembro e térmíne OS OERTAMES D-A LIGA Avaí, €omo. reincidente e .:

t.ç�pàrido dos Jogos Re. Ião estrearam <:>n-tem/
em dezembro e de Jare- Os campeonatos da segundo- o que prevê. Q.

.

g\Q�ài�.Leste Norte, com errcêrraméafó: no guá do SUl estão. ínscsí, la. divisão, juvenil e se. regulamento, rícarä aLt... -Ó,�la�sífiCat6rios aos Jogos domingo, día 14.
tos. o �l't:l� 'q�._�,.Mit< níor: dei- Liga Jaraguaer... [ado das disputas do

Abertos, de . Santa Càtari.
VOtada e América.' Bote-. se de' Futebol- tiveram pröxímo campeonato .pa,X\f.: Jl,attados par� outu. Existe expectauva de
'fogo e Mal'Vtce nãö par, .' continuidade sábado e trooíasndo pela Ug&. E

llfQ 'em Joaçebe, As com. obter-se bons resultados . .

. doiníngo .

últimos. Pelo pelo certame sênior Bei-
�ti.ç.ões· desevolvem-se

.

e a classificação pera ·B'I·CI·i'ra·ss'�· II. cettama juvenil Garibal. ra Rio Ox1 Floresta.i Cruz
efll Joínville, onde a dele.' os JASC. uma vez que os " •

.

de Malta- 2x2 Paraná, 'Rio'g�c;ião está' 'aloJada. na
.

preperatívos :

aco�ece.·. ca'l'leulal-I MólhaIxü Amizade e Bo�
Bscbla . Municipal Pres-. ram de modo desejado. Mundial i P . �fögo Ox.O Alvorada.CaStelo' Branco. no Boa

.

através de treinamentos.
Neste domingo, pelaVi&ta (Fone 22.4152). específicos e competições Q'llatro pilotos de Ja. VarzeDa· Prímeírone, quínta toda.

O futebol de salão, bo, amistosas.
raguá do Sul vão parti- da. jogarão·Botefege x

"cípar nos Qias'l;1"e 14.de O Campeonato Varzea- Malvíce, América x-Aval
agosto (hoje e amanh.ã) no de Futebol, êm sua Garibaldí

i

.» Alvorada e
.

�n; 'Santiagó; capital do fase. semifinal, se nota, . Cruz de lYlalta-'x Êstn"Ua,
&' eq1iipe' de judÔ' de' 'pesoe saiu.se:campeão na Chile, do. Campeonato bílíza pelo equil1brio de Hoje, sábado. terGef-m

Jª�guil do- Stil, patrocí. categoria juvenil' e con- Mundial IBMX de Bicj.. forças entre' as equipes. rodada do returno do
ß(!.da pela Kohlbach. con- seguindo o terceiro lugar cross. E a pr-imeil"él vez a julgar. pelos resultados sénior. Paraná x Beirà
.��guiu bpns resultados na categoria sénior. que jal fato ocorre, pa, das. duas rodadas' .ínící- Rio,' Amizade x Cruz de
em Concórdia, onde par- rã O qual colaboram fi.· aís. As partidas de dc- Malta, Alvorada x Rio
tici;pou no Iínalzíeeemana A Kohlbach. também nenceíramente. as Malhas mingo foram as seguín, Molha e Floresta x Bota•.
tíndo, do Campeonato : está patrocinando agaro. Malwee, Prefeitura e ou..

.

tes: Portuguesa QxO Ola. fogo.
estadual de Faixas Roxa to Cláudio Bertoldi, 10 tras ;Empresas, que apos. ria, Vila Lenzi Oxl Sa!:"!
� Marron, retornando anos, no Céúllpeonato tam no desempenho dE' to. Antonio, Fig4eiTense
cQm os' títulos de carú. Mundial -iBMX de·Bk.' Di�go Dj<liles Brander.. lxO Santa Luzià e Co.
pe�o. pesceligeiro . (\ViL cross, que· se di'sputa burg, Maicel Maia, Pa" hâb "A" 1xl Ri<> Molha. TENIS DE MEISA
SI)D Salves), campeão pe. hoje e amànhã em Sa.r� bIo André Vicent(:: e A próxima rodada possi ..
sf).pesado (Mauro Mat. Ua'go do Chile. Campeão Cláudí() Bertcldi'- velmente só no dia. 28,
f�d) e 29 lugar no 'pEso catariÍlense e sulbrasHe;�' De Qutra parte; a Equi. prevê Rio }4olJ:_la x F.
meio-leve (Cláudio N. ro em 1987-, Clâudíö dh:. pe Corinthiafl.$ de Biei.

.

gueirensé, Santa. Luzia x

��ida). No E:staduál Fe. puta com outros três bi. cross partklpou no dia Bangu, S. Antönio x Bor.
��tiino até 14 anos, ZéHa cierossistas ,járaguaenses 6, �elIl' Brusque; da ináu.· iuguesa e' Vila Lenzi x

�eithaupt retorn<>u com o Mundial, com boas guração de pjsta•.obten.· Olaria. \

(} titulo de campeã pese. chances, uma vez que no ��o seis trofí':u'. de. 1.'" Em Guaramirím, foram
l�ve. Ainda em Concór. inicio do ano; em Novo it':�é1r, cinco de �", lugar, definidas a,s finalistas do
dta. o judoca Mauro Hamburgo (RS), obt,eve o

.

'':let'! ·medalhrl3 de 3.'" I tl- Campeonató da _Integra•

.

Nf:âhfud"disputou a cate.. terceiro lugar no Cam. gar e uma de 4.° I lt. ção Municipal. Vão de.
g,�l'ia absoluta, livre de peonato Panamericanô.· ga; . cidir o título Amizade x
�_:_-=�=-=...:..=.:-=:....:...::.�_;_-.,.!---..:;_-----��-�---........- MariSóllLoja do Atleta

e o tercei.ro lugar -Lo.

jas ·l(lein x' Comeni:ial.

Judo' abtei títulos' 18 Eslad·18ft,

Italêelis rlmle contrita de� .patrlcíDio ·dI. bicicross
. .

�c
.

"
.

. A Dalcelis :...... Indústria de Bicicross, na' qual foi furtou' de ape-ian dar in. _

.

� Comércio de Malhas omitida a parti-cipação centivo, destacar viatu.

�tda, retirou o a,poiQ que da patrocinadora, �m re. ra, ceder funciE>nári� pa.
Vinha..dando a equipe dé portagem publ-icada .. de", ,ra õ�m 'represenrar °

�cicr0ss de Jalaguá do mingo em "A /Notícia", "bicicfOSS' jaraguaense>: e

�M, ao qual pi-lÍfücinava o diretor Cé1_io . Cristo. observa que se Jaragúá
bá <J.ois anos. pelo des- vão, da Dalcelis., deci.· consegue' mandar quatro
cumprimento dd cláusu� diu pelp- rescisão do con· pilotos para0 participar de
14 terceira do contrato de trato, posto que çomo um Campeonato Mull.

patrocínio que nHmtinha afirmou à imprensa; "não dial, deve ao apoi:o que
Çóm Valdir Moretti, téc. havia reciprocidade nu· a Dalcelis forneceu p".
�1�co e diretor de çOlÍn� ma divulgação D;lais amo ra a preparação desses

\hians Esporte Clube de pIa da empresa, e houve pilotos e a' participação
{ljcicross. A' empresa falta de honestidade de' a nível local, estadual e

qispen�ia mensahnente propósitö da pârte do mesmo em outros Esta.

eerCa de· Cz$ 200 mil Moretti. Como exemplo dos, em caIIlpeonatos e

para a manutendro da cito que o técnico Val€lir demais compe:l!ições.
�quipe� dando todas as Mo-retti soHcitara" Cz$
'�ondições de' participei- 150 mil à nossa' emprc. Por fim, Cristovão la.

• '. t '1"
-

"da 'sua 'mentou o" fat.o, .

afirniar.-Çélo nos campeonatos e sa para o cus e o ..

.

_ .competições a-mtst.o- ida-c ae·CJ,:»le e'lle� jOTnal do que tem pautado por
$aS. lemos que· a d-espesa ·ln. uma retidão'. de .prinei..

Porém, com o anú:ndo . dividua:l deverá fic�r em pios e de ações, pois ve.....

à
.

C $ '70' "I H'" l'" .

de te'a camísa. de Jaraguá
..
a ida de quatro. piIötús z . '.mI. a a go
'. Santiago do Chile,. .pa.. errado nis.so tudo", disse do Sul, mas, nã0 compae·

tua. ,I"om. ato.s, que d�-,

r� " �rtk
..

·

i\1t'ar
.... dia.s,

,

13 e Cristoyão. ...

4
'r

t d' D '1'" 11' luft+",..-.,cúß.' 0S'
.

intere�se$.
..

d"'......-9.....·l0, 0."0" .

,.....a"""" O dire '0.r ·d"... a· e
..
e s II"'�'_'" "'10;v.. "" ........

,. ma-kife'� 'da . ém:JU�s�".. �
.

� '. '.:'-i·.•��"'...n;a::..:t:o-...,.:.:l\.:·Iu:n:d:.i:a::_l.;.I:BM=.:..x:_d:e:.c::..:l.:..a.:..ro....u::_·_q:.u_e_:.ja-;-m...-.a�is--.""s,....e..,....--:- . .;...;;._..:."''-'' -

.
"

O ja'l'aguaense Dalton
Lueclers vinculado à
CME d� PQmerode, está
par-ticipando em Belo Ho.
rlzonte, À.o Campeonato
Brasileiro de' Tênis' ,o, dé'

'

Mesa, intégrandp a:
.i' ��..,

'.

leção CatafÍne.I\se." ..

'

PÍ\�':',':.
ton foi tim dos.1Z': 't'd'it �

..

v�cados
.

pela.' Féa:éraça�', � "

em sua categoria (1'2 a-·.
14 anos); e é um dos'

'pxineipais_ destaques . de�.
te esporteJ.-muito pou,co
difundido e apoiado em

Jaraguá do Sul .. O Caína
peonato mlClOu.se or.�

tem, e prossegue duran.te '

Schro'eder iniciou ncs a s�mana. .

dias 6 e 1 de agosto, os 'COPA DAl.CELlS
Campeonatos de Futebol Foi âbeFta .quinta.feira,
de Salão. e Tiro ao AlvQ, dia 11, con�inuando até
prOmOViC1()S pela CME, o <:lia 21 de agosto, a

. Pela r<:>dada. inaugura.-l do
.
la. Copa Dalcelis. de Tê.'

salonismo - Grêmio 'to. nis, tendo como local as.

maselli 5xl Aliança, Cc. dependêricias do Clube
remaco 1x1 Falcon, Inter. Atlêtico Baependi. As
nacional 4x1 Juventus e inscrições encerrara-m.s�
Cruzeiro 2x2 Desporti. no dia LO, no. Baependi,"
va. Neste dia 13, na. car. com o Prof. Clóvis e a

.
cha do Colégio Miguel promoção é mais um ir..·
Cputo jogarão. Veterapos centi:v:o da. Dalc�lis� ao

x 'Cruzeiro, Internado, esporte járaguaense, v'ü:.
nal x Desportiva, Core· to c;omo um excelente
maco x Juventus e. Gr". veículo de marketing.
mio TomaselÍ-i x Falcon. eQP'A MALWEE .

Pelo tiro ao alvo, o Estão definidas as da.
Caça e Tiro Bracinh,0 tas-de 20 e 21 de agor.
ßIIilrcou

. 590 POll'tos, to, para �as partidas
.

[.
Slthroeder

.
III. e BandeL na;is, �m �istema de €ru.

r.ntes 591 9"-Soc. Riq'�ento, da/ia. Copa
Ghmarada. 593. A redã" Mà?lwee de Volibol. reu·

di. seguint� acontec'2 �r ii nUitiQ as oito equipes
llIente no dia 21.

.

. miustas.

Sehraeller

Dois laques ...

·
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.. Após meses de .namoró, íníormações é.' centra..�n!,',· Foi â�§lnada na 'manhã cal será edificado um.

formações, .0 noiyádo"e:p.tre ,PDS' � ·,PFL.-acabóu.�Iiã:O. '

..dé'�'-�!lil:r-t:a.feira, 'a escri- prédio de 700m2, cujo
acontecendo. Cada quaí preferiu camínher cóm' as,

.:
turä' d<f ccnrpra: d€":' ">um. ,- 'projéto' encontre-se

.

em'

próprias Pernas nessa aventura eleitoral. 'o PMDB, imóvel de 2.000mt pelo execução, para abrigar a

que ·tinha Interesse na não co�igação, já arnsca uma Departamento _ Regio�l .sela de confeççã.o,.€ ofi

vitória folgada (6 a 8 mil votos) sobre os concor, do S�nai de Santa Cata« .cína. de calderaría e es.

rentes, segundo es maís afoitos, I
afastada qualquer rína,

.

destinado e execu- , "' O Prof . .Anjonío .. � Gus.'· e

hipótese 'de surpresa. cão do projeto de amplía-r'. ,I'101.' . p', ed'e" tavo Jorge, Diretor da' ,

.

- \.' ção do Centro de Trei.
'

. Coordenação de Forma.* Na verdade, o PMDB .�stá muitos f�ros na trente, . namentõ de Jarag�á . do cão' profissional do':'; DR�� .-

te� um candidato que ha s�is anos se prepara. e. SuL A área é contigua apUlaU
..

Senaí conduziu os acer•....
terá como pr:J_ncipais adversäríos o PDS_. de VJcter, ' a remanescente e no lo-

, tos finais. De acôrdo ..

Bauer e o PFL de Altevír Fogaça. A nãc!,col1gação,· �
'.

,

-,
.'

com' o diretor 'Alcino de :'

para os peemedebístas, ajudou em,,muito a
" ", Kon,�ll... CEE'�. faz 81 alus

A Associação Asststen, '.

A coligação não saiu mais por. ínteresses pessoaís,
, :

. cíal doe Deficientes Au.
. Araújo, O Centro gànha�-: ,

.

pots .a maioria .. desejava.na. Agora é., cor.tel" . 'atris ,

. dítívos � Visuais de Jara- rá também um auditório;

do prejuízo, que é grande. .' . Centro �dqcadonal & guá do Sul, realizou na
anexo :a:õ prédio adrnifiis-.' .

,

',' '. ",' :.' vang'éÜco ___; 81' anos ""'_',' t d t d
' ttativô; permítíndo," 'com >.:

A
noi e e on em, ia ::.12; .

>I< Victor Bauer, IVb Konell. ltevír Fogaça, Sävío v- "ume- histórii dignamen . a partir _ das. 19h30min, isso. um maior desenvok .

Murilo e Clemente Mannes são OS nomes que o' E·' te a FServiço (aß. comuní, uma reunião no CIp Má vírriénto dos cursos i{ do.
leítor [eraguaense poderá .. escolher para., çlirigir \ o dade ". Show de valores, río Krutzch, entre díre. ". brar a cepecídade de a·

munícípío a contar de 1Q .de janeiro de 8�. 'Nos culto jovem; lanche cc- torta, professores e con- tendíment., da escola. E":
próximos três meses, nos . programas

.

de governo munítärío- -día da .: comu- vídados. pará dar conhe- além disso - frisa Alei.

e.,comP,f:omts�os de �panha; 2ada qual -deverá .nidade, dia da integra. cimento do trabalho rea, no "_;_ a ampliação permí,
.

ser' avaliado' e observado se realmente é o nome ção: passeío da -lítorína . -Iízado com os deficientes
. tirá 'também a. execução

. certo para conduzir Jaraguã do Sul. a São' Francisco do 'Sul. auditivos e' visuais .

e,
do projeto de' reequipa

>I< A nã.o.coJigjélção, �lo egocentrismo de.', �s. matrogínãstíce, recreação ainda. estudar possíbílí«
"

. mente do Senat de Jara.

poucos Já eriJ. até
.

esperada. A surpresa foi p, ...
entre' PÇIÍis ;e filhos íestí- dade de ajuda de custo guá do Sul,

emprésérío e presidente do PFL, Werner Schos.ter", val dß pandorgas. assim' por.' parte das e.mpresa-s, T'I I '2
·

;celtar concorrer a vice na chapa de Fogaça. Foi um· coméça"� a tradicional na" aqu.isição
.

de prótese
'.

I UUS: .

as�; :VJaS
verdadeiro chute nos escrotos de Udo

.

Wagner;' "Sém:ana �da �scölà", que'" .

auditiva para os alunos

com quem Schuster era nome comentado pai:B fazer vai' �de }-5' "a :20; de' agôs.-
.

que nécessitam do apare.
'a dobradfnha e que acabou por não aceitar. Uma.. to; no Ce�tro :Eclu�a�io�.' lho e no entanto não.pos.
incoerência. ou part\darismo exacerbado? ,nar Evangêhc;r. AtIVlde� �- _ suem condições finar...,
•

' .
'

• r. _

.,

de� �s!as q-ge possibili. 'ceiras de aquirí.lo.
Catorze nomes concorrem a prefeIto na r�gl,ao; tain 'uma '

integração' co.' -

Em Massaranduba e Schroedêr, os nomes mais for. munitáfià'ê uma vivênCia '. Também a Apae de
tes são de bávio Leu e Ademar Piske. ,mas em Gua. efetiva muito forte· entre Jaraguá do Sul está pro.
ramirim. s!,-n� D�q��e�. e A_. C. ZfuleTmann �oge�> pais, ",

.

Ülhos. 'e ;professe. . pondo a alteração na
dos prognostICas InICIaIS, aSSIm c(,>mo em Corupa, res. contribuição mensal no

_

entre E· F: Blm>:k e o ex:pr:eféit? AdeUno Bauffe.", No, dia 1,8,\ q�inta.�eira, segundo semesl:)re,
.

viê.�
Ern Jaragua, ho�e, Konell e o malS cotado, mas· su�;, às 19b,30mitr. '.'

nª Igréja \bilizando desta forma'
presas ·nunca deIxam de acontecer. Evangélica, hàverá üma condições para um' maior'

, II< Desvendado o mistério da ':visita" .

de Konell.� palestra éOI+l o' Dr. Ro. aperfeiçoamento dos re.

Victor Bauer. Diz Ivo que' entre outrQS assunto�. manélli,' psicólogo e re- cursos humanos, objetL
Impubllcáveis, 101' cientificar ao lex"illcaide que nomado conferenCista de vando melhorar o ate:r:.

po�passe tempa é dinheiro nos proceSS9S C�>Dtra ,a Cur�tiba. sobre o tema: dimento ao excepcional,
Prefeitura, uma· ve� que não têm fundamentos. "O, "Equçação' de' fUhos

.

e proIJlovendo a sua' inte.·
nosso trabalho é limpo e não como na admin1$traçã�": ."

pr6lJleínastr,. "

A qheção gração o tanto
.

quanto
passada. Se qu1zéssemos, poderiamos abrir um· do' CEE' contriâa todos os possível na vida normal;
processo pQr.;semana contra ele" pais que queiram' máíor além de 'ampliar' a área

, 'informação sobre o assun.
'. física.

'

-* "A campanha política deverá dividir (politicamérite) 'to. .

muitas famíliás em Jaraguá. Por exempl�: Adolpho CO
' · ,a, ,'. ,

'

b"
-

t.'
Mafuhd· (PFL) e An�oni,o :Ma-fuhd -(PL), Woldemat·:.... CUllfl·,rmad."a's 'a'S .

: munlclpa.rlos. ua,n, am a'um'enll
V�eira (PFL) e Walmor Vieira ·(PMDB)! sãQ irmãos; II

Eugênio Strebe (PDS) e Vigando Meier '(PFL);"Celso
Nagel (PMDB) e·Fr.edemar Rüncos (PFL), Ariövaldo '·44' b'ur"asX. dõs Santos e Marino Lenzi' (PMOB); são cunhad'os.

.

•
". "

,

E vai' por aí afora ...
'" O pr.óximo 'prefeito de Jaraguã do' Sul terá uma.

missão multõ importante de prepará-Ia para atingir'
os 100 mil "'habitantes e realizar trabalho de apoio
aö migrante" senão, daqui hã pouco, estaréritos ' às

voltas coín um problelIla . Social importante e sério.·
.

o que tem vindo de gente de fora, 'lnsilalaildc.pe
no interior. e periferia é, algo .

muito surpreendente.
AteJiçã�l.
* De .cocheira: ,.o POT vai apoiar a chapa 'do PDS
a prefeito . .o PDS, por seu turno, deixou uma' "janela'"
para um ainda possível entendimento com o -PFL,
na eventualidade' dJl alguma desistência '(Ie '

..car_·

didato entre um ou outro partido. O que será, mui.
to difíciL pois ficarám marcando pas_so

. durante
/l1)éSes e não 'será agora que vai acontecer. certo?

�.

C a'l é
S A S S:(

ENERGIA, COM GOSTO DE CAF�

�sim .. que promulgada
a noVa Constituição,·. a

jornada' de .trabalho
.

no's'
turnos ininterruptos de '

revezamento passa a'sér
de . seis horas, salvo neo

goc,iação eoh�ttva. A

Constituinte decidiu_ már:..
tel' esse polêmico .dispc.
sitivo d,ö Projeto de
Constituição .. E na noite
de terçaJeira, g ANC
confirmou

. em
.

segundo
turno jornada de trabr·
lho semanar..qe 44 horas,
licença' .. para. gestantes,
sem prejuíz,o, do emprego
e do salário, por 120 di.'
asl e' gozo de férias,

"

anuo

ais' Iemunérad.às '€i'n,'. pt:,
lo "menos,- um t��, i3-
mais do' qUe :'g:" ��lftp. .

normal, ;entre outrds Gib..
positivos: soCiais; e' tra.
balhistas .-

.. ::

trutur8S metálíces, ,,0 'qu�: 'l
possibilitarä, tembém.. '.' a.

"ampliação das oãcínes 'a,--
'"

tuaís de desenho, elé..,
trico· e mecäníco.

Ó
.

Cartqrio Eleitoral'da·
17�. Zona,' continua ater,,"
dendo OS.eleitores

.

para.
requerinll:lnto das segun�

.
das viàs dos seus titul-os."
Segundei Luciano' de OlL
veira, titular. do Carfé.
rio, ' até� o dia 16 de se·

tembro as "segündas' vias
poderão ser providenc;ia�
das. 'As tranEiferênciäs' e
tH�los novos, cuja d�ta
expirouI3e sábado, dia 61
estão sen,do encaminha.
das para a comp�ta.
Çã9'
Observou.3e um eleva.

do número de transferên.
ciafi, prinCipalmente de
eleitores

.' vindos do Pa.
raná.

o Prêféito Albano' Melchert; de' CÔTupá, énca.
minhou para 9, Câmara' de Vereadores, projeto..de.
lei�concedendo reajuste de 70% aos selvidores munb.. ,

cil??is ativos e inativos, a partir de
. 1.<1. de agdsto

\

Os municipários conlpaenses já haviam recebido 50% '

de aumento' em fevereIro e 50% em maio. Esta se

m�na o vereador Ernesto' F�lípe -Bhmk, . candidato a·
.

prefeito pela coligação PFL'-PDS, solicitou a 17a ..

cResidência do DNER" em S.' Bento' do SuL. que no

entroncamento da BR-280 com a rua' Francisco Mees .

. ao ·invés. do aterro projetado, que se construa ' um

túnel ánnico. haja vistd' que o aterto p�j"ldicará 'a

visibilidade, aumentando 'os riscos .de aCidentes.,· :

Na terça.feira foi inaugurado na rua Duqúe .de
Caxia.s, G Comitê' Eleitoral PFLPDS,' visando' as él�:.
ções de novembro. E neste dia 13 de :�g�sto, ini�!a
,-:I Semana Bandeirante. O Movimento Bandeirante
d� Corupá, programou uma Rua d� 'Lazer, �aléni 'de
outras, .atividades para marcar a Semana.
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