
·fSIII.Itt, PIBtIl!l.. IIunaI'Vasel·lIrocllsa�e..prefelllç'ietor 8a.
o Dr. -Irineu Bíanchí.. Juiz Eleitoral

da 11a. Zona, reuniu os presidentes' "de
partidos para tratar sobre propaganda po,
Iítíca, relatando as proibições da legislaçãQ
e solicítando que o visual da cidade não

seja danificado cOm propaganda em' ex;
cesso, principalmente em postes e muros.

Foi um encontro de caráter
'

preventivo,
do qual participarem também, o Promotor
de .Iustíça, Delegado Regional de -.Polícia,

, Comandante do Pelotão da Polícia Militar
e Comissários de Polícia da região.

I'

As
-

candidaturas dos
\

-

concorrentes a cargös
eletivos

,

em' neve.abro
foram registrados na Jus
tiça Eleitoral. No entan.

'

tó, a campanha' política
iniciou, virulenta, prí,
meiro com, as sistemáti
cas denúncias de supos
tas irregularidades na

Prefeitura MUTlicipal, in
sertas na imprensa diá.
ria de Joírivílle, patroci
nadas' pela; oposição e,

agora, o prefeito Durval
Vasel anuncia -

o íngres,

J,agtJ.á ,do, Sul-Se; de" 20 a 26 de agosto / 1988 ':- Ano 70 '- N.t1 3.502 • C�$ 50,00 '

Slpri'mello ,de e,eraia' elétrica ,preocupa .. Im·presírias
A Federação e o Cen

tro das Indústrias do

�àdo de Santa
-

Cata,
rína .Píesc/Ciesc, premo
véram. 'sextedeíra, " dia
12. um painel

-

especial
denominado "Suprímen
\0 de Energia Elétnca
em Risco na Região Sul",
qUe ' abordou de forma
realista a situação do se-

, tot energético e 'as' pers.
P'éctivas. Ao final .

do

encontro. .os empresários
resumiram o debate num

documento a ser levado.

à, Presidência da Repúblí
ca, Ministério das Minas
e Energia e outros órgãos
correlativos. Os índustriais
catarínenses " pretendem
com este documento uma ,

solução imediata para' a '

questão
.

energética er..'

Santa Catarina, uma vez

que a 'paralização nos in-

'G.íaram,irim
.

vai -ho_enauear líderes

.

so de : processo-críme houv�-recorrêiíCià·. "Aga
centre c ,�-prefeito rã, 'ii: qualquer custo.. va-
Vic,{Qr Bau�r, responsa- mos desemperâ-lo.' p<?is g

büízando-o Ipelo desapa, senher Bauer terá 'qtié.
recímento de 4.000, mil responder pelo que fez

colchões.. adquiridos em ,e de vilão não'poda pas-
, '1980, por ocasião dos JQ-' sar a acusador.

'

gos Ab�rtOs aqui. rcali- MAIS CHUMBo GROSSO
-zados. avaliados hoje em Durval Vasel diz que
Cz$, 2ó anílhões . tem todas as provas é
O ingresso do processo que daqui' para

'

, frente
aconteceu na quarta-fel- _'virá maís chumbo gr�s
ra, Vasel está - acíonanco so. As novas denúncias
Bauer na justíça acerca centra a, atual admínís
do desaparecimento de tração.. publicadas em A
25 tambores de. óleo lu, Notícia levou-o a tomar
brííícante

.

Rímula (200! a atitude, "pois nada' te-
cada), 35 pneus de Cd. mos a dever e na nossa'
mínhões, máquinas e admínístração nada : foi
veículos e. ainda, pontel- praticado de má 'fé ou

ras de tratores de, esteí- dolo, � ao contrário da- ad

ra e patrolas. Neste pro- ministração (passada,' 're.
cesso, ,a nível local, a cheada de podridão - que .

'justiça deu ganho de cau- a própria contabilidade
sa a Prefeitura, íncrímí, tem registrado". ':
nando Curt e Carlos As críticas e as calú-
Birkner. "testas-de-ferro" nias respondemos com

do ex-administrador," re- trabalho e com a respos
velou Vasel. que perma- tà que o povo nos dará
nace parado no Tribunal nas urnas em 15 -de' no
de Justiça, Uma yez que' vembro. conclui VaaÉH.

o qUe aumentará em cem

por. cento a capacidade
de

'.

transmíssã-, entre
Joínville e Jaraguâ ' do

, ,Sul.

Ll Joinville-Jaraguá no c,ronlgraDJa

, 19uriAR o BRASIL :e....I� LEGlSLAnVO'--'
i,;�ECU1'IVO' E FO�Ç� CO�UNlTAJlIAS.

As obras da Íínha : de
transmíssã., que a Ce
lese está implantando en

tre, JoinvHle e -Jaragué
do Sul desenvolvem-se
em ritmo normal. Se.

gunrío o Admínistrador
-

Regional, ,Eng<?,' Marcos,
vestímentos para geração .

Deíreítas, está concluída
de energia comprometem toda a limpeza da faixa'
írremedíavelmenta o da, de servidão, assim como
senvolvimento índustríal

as fundações' e bases das
.

'

da região. ,

t
-

ti '

... '

95, estruturas de concre-
Nes e painel. par icipa to. que' darão" sustentaçêo

ram também empresénos- '. à .Iínha.: numa extensão
.de Jaraguã do Sul e o as- de 30 qutlõmetros. '

sunto Jei' comentado na

.reuniêo � de segunde-feira
da Associação -Comercial
e Indústrial. com base

"nos depoimentos' do" -par- -

tícípantes no encontro.
O fato, que preocupa é,

,

o corte orçamentário ,do
,

.

Governo "Federal e' a' falo
A Câmara' Municipal para a concessão do tí-

"ta de perspectivas 'para
de Guaramirim h0ména- tulo de "Cidadã·o Hono.

a construção da Usiria
geia anualmente, por o· rário de Guaramirim" a:'

Hidrelétrica de !tá, no,
cijsião do aniversário do ., Dr.- Irineu Bianchi, Ge� .

Oeste Catatinense,
m-unicipio, personalida- nuíno Maiochi, WaU �,-,._._...__,...-- -�---

'des de destaque na co- Heins AntÓnius,' Behja- NESTA EDIÇÃO'
munidade nos setores .so- rriim Decker, 1.uís Sér- .Os resultados. da
cia}, econômico; político gio Vale, Walter Jans- participação nos,Jogos
e comunitário, conceden- sen Neto, Frida Meyer RegionaiS.
do�lhes a cid�dania ho- lahu, Maria Ana Maluta .AmplläçãO do Hospl.

,

n?rária, para pereni�ar e, como "Cidadã Bene. tal Jaraguá começa
o agradecimento dO povo', mérita", a Sra. Maurita em agosto.
guaramirense, Este ano, Maria Rosa· .Festival �Q Folclore

q.�ando Guaramirim, co- , ,
'

,
dias '25 e 26.

Ine'mota 39 anos de e- As ingicações foram . Sandra Mülle'r é a

mancipàção, no dia 78 dos vereadores' ,Romell Miss Jaragui.
de agostq" a Câmara rea- Butschardt, Ademir Izi�' ,'.Obras municipais em '

li�ará sessão -solene às doro. 'Orlarido Satler, Es-" . : ,ritmo normaL
9h30min, no auditório da' tneraldo Chiod�rii, ,Val-, �AADAV qUer pró

Associação' Comercia.l," dir Vick, Armin .�ylaardt_ "

teses 'auditivas. Isfo e

!ndustqal e ,-Ag:r:k�a, e Mário Sérgio peix�:r., l , .'
muitf? mais nesta edição.,

A i.l.apl,ah1ação dessas
estruturas teve início no

día 10 de agosto, haven,
do previsão de conclusão
da linha entre outubro e

novembro deste ano.

Trata-ss da maís impor
tante obra que a Celesc
está realizando na re�ião,
ptua', pennitir 'o atendi
mento dos aumentos de
carga das regiões de Ja.
raguá do SuL Corupá,
Guaramirim e Schroeder,

0- investíanento ria' O·

bra esté êstlIÍlado em 21B
mil OTN!;. vindo a linha,
também. perrnitir va ali.

mentação da. íutura sub

estação' .de Guaramírrm .

Os trabalhos estão serido
executados pela -Alu�a",
empresa paulista 'que em

prega cerca de 90 � ho
mens ria sua execução"

Multas-: DaVIS'
valores vigorai

O Conselho' Nacional
do Trânsito, pelia Reso
lução 704, de' 09 de 'a
gosto, fixou os percen.
tuais das multas, aplicá
veis aos infratores de

,

trânSito, 'no Estado de.
Santa C.atarina-. A Reso-
.lução, qUe entrou em vi
gor no dia 11 passado,
Com a publicação no Di.
ário, OQi:cIal da 'UnÚo
prevê 'multas de 300% do
salário míriimo referência
aos infratores do Grupo
I, 200%' do Grupo II,
150% do Grupo III e

120% do Grupo IV, In·
, 'formação é do Delegaçlo
Reg�onal de Polícia, Dr,
Adhemi!iI' Ç;rubba.

FALECIMENTO Fale.
ceu �m 16 do corrente
mês, em Brasília, o ci"
dadão jaraguaense Ar"
pad Desidério .Fischer,
deixando viÚva e quatro,
filhos.· O extinto era ir-

J

mão de Francisco Fer.
, nando Fischer, amigo e

leitoi-
.

assíduo deste se·
manário,.

-

. 2 ,

EXPO�ITORES' 'CROMADOS
M�V:" ,,', "�TA-Ç:ÄO INDUSTRIAl.

:.:- '
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'M -: � �. "",," r��'
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NA A'1i'WEct ,- A':A�: ..

'

cià�o R�m1i�l\1a�' w�g-'
realízà. ne"Sté' drá� 20, àS'
19h3t); o:F'estfvtIl" d'â'�Cán
çãô: com' 27\' Pà;rticipm
têS e a e1ei'tãö dâ� C1à,'t()J
ta'-We� cbltlh dOZe'"

'

con-
correntes, ött'<fé"" será - e

...
·

leltá- a- ré]1re'Selrtàtrte'- dó
Gfn:po .étti e-bn'CUrsb' de
Rainha- da 7â:'. Olimpía
da Sesiana- Jaraguaense.
a Ç>liséja ", '

VfM,';ENS - Foi um su

cesso, na nette de on,

tetn, o jantar .dancante
d�" S€AR'. Dentre- aS' pre
sehças; :Mário Ranzziní
Néto 'e Sra. e"'Dr., Júlio
Cêsar Jahnke:�' $ta., re,.

presentantes da Aerolí
neas Argentínas e Agên
cias . Cosmos; que ,

cede
ram; para sorteio, duas

passagens Porto Alegre.
Buenos Aires·Porto Ale.
gre;
PA'rRONESSES � 0 Clu
be Atlético, BaepeIÍdi
promoveu quarta-feira à
noite, 20h, um coquetel
para 'apresentação das

patronesses das debu
tànt'es· São elas Mônica
Soo.midt-Menegotti,Schün.
ke' (Sra., MárCio,_ .Schün....

ke) e Sueli Bakun Valle

(Sr.. Arno Valle).
.

À
. Uu:de, as debutantes fi.
zeram' ö convite' ofici-

.

- -

- �---..-'-"--_..,.._ - _...._....._..--------------.._-_ ..... .., ..-

al.,
, ,

GINC�:A:.� It S!R:' Ma�
rísol re<flíZõü ntr' final:"

'

de-semana.: a' sna- ginca:.·
na íntéma. Fdi" campeã
a equípe Bocão Filial Ja
raguä, em 2.0' Equip'e U
nidos, dá Matriz; 3�9 E
kixuxexo-Pilial Cörupá,
4:9 Xuxober-Fílfaí Dr'.'
Pedrinho �. 5;0> :equipes
da Gatas.Filtal' R16' dos
Cedros. Um baile eneêr,
rou a' promoção.
SANDRA MeLLER - Pa
rabéns duplos circulando
a Sandra Müller, eleita
a Miss Jarag,uá '88/89.
Pela sua coroação' como

a maís bela jaraguaense
e pela idade nova (18
anos) que estréia neste
sábado. A esçolha foi
mefecída! .

BAILE/RAINHA - A
Escola Alberto Bauer
promove hoje, 20, bail9>
com escolha da, rainha,
no Salão Amizade.' A
:inúsiea- ser4- de- 0s- Fr-e�
neticos e a' APP ei a� ]3H
reção convidam a comu.

:nidade para participar
da noit'aqa.

'

J61., rel()gios, pulseiras,.' anéis, aliança;

pratarla,. artigos eJQ ouro e tudo o mais, para

pr__tes Da

"Reloioaria,
Marechal Deod0rG 443 e GetúUo V:ar�, n° '9

Ivenida'

-----,--------

·Or. Valter 'lierlatt IJekens
CIRURGIÃO DENTIlSTA _ CRO�24"46'

"Rua CeI. Procópio Gomes de OlIveira, 1.84

Fone 12-0209 _ JarEtgua dOISu!,

T-.O!<f.U�E.Sj-· Nest�' ,2Url5 e> <lBI 2a;.. aí 5.,•.
2{)- �� 2li dê"- a�siCr; tem feinl, se�� às;i 2Q� het-
festa' n�� C;'mtk dÓ' R1.o� ras: . .-),.;..
MbUi'a". :e: 1í00j�, sá1)ado, GENTB� - T,rocarrd@:; íäe-
no Jtlventus, O' baile da- de neste 21 de: agosto"
Saudade, com músicas' lngp '''Greqeg' Müller,
dos' anos' 50' e 6e. Neste que raJga én 67a. fólhi.
sátiatlo, tem' novament-e nha. Parabéns'. -.-
a Feira de Arte e Arte. Zás Traz filZt neste- sába.
senato: P.t;estigie!'. do, 15h, a alegria� da

petízade . Entrada gratui
ta cem; "J"oJD,oção" da::; A�
,�, e"�- da-' pfefei-.
tura..
FEIRA T:GXTlL - Em
pr.es;tS'� de> JM� &-G.u�
ramirbn _ vãb p,artloiRar
em. JOinvillel de, 1.9� a, 1S,'
de-: setembro," da-o.l29' fiei•.
ra' TêXtil; ll& 'EXROlI'illê.
k Fêira' foi' ampliada" gar
ra 90 estandes. em área

.

disponivel de, 1. 5ÕOm2 .

PANDORßA, _,. Zé: ea.r-'
íO$:a .0-' CUio,C&! d.iil\ Secet,
programando para, se

tembro o r.a: Festival d�Pandórga <Je Jaraguá, do'

l\!(\)
-

BA!EPENDF - O, cíu-:
b8"�i•.�ti" p&l1&'
'novembro, Um Jlt1Vtra jan
ter-dançanís, .éf;. ex:emplo
do. clt!,. j)JÜlQ.. Eita., s�ms::
na. �I1fI'Ib.se:-_ inIro.
criç__ ua�'(Ii' baile" da&.
detlu� a' o, xa\lnero
oficiat.��. e'" uan:
SUPER �A �'k gâ'"
r(i)ta� t\?m:l um" pr�rama
chel�.. C?f- einet - Járaguá
val e;x;UUr 'de 2tr a 25,
"Super.- �,êJI cOBtnr, Bâi"
XOJ A$ttall' . Hbje\ às.
19h15;. f!' 21hl.5, domingo
às 14, 16h30} 19h15, e

ENLACE SEIFERT-HANSEN

Joõo:eJU(lftiÇl���

ModaJ Ülfànt'o�juvenll. para' realçaI! a

elegAlleJa ,de seus Q.lhbS; 1Jm car1Jdlo.
I es�al par. o s� bom" gostoo ,

Na, MareaharO-eodoro, 819 _Jaraguä. de Sul_ SC.

,R'6&liZGll:se< nest.'
àato" 'às', l1h.

'

lta" Ill�ja
Ev.angéliúa:!!€entm, o, en

IÇlce matrimonial de Ana
'<tláttdiS!i filhal de. Adatr
Uetttb· e' valll·3@ferlt com
Renato, fillio de Conra
do e Elza' Hans.en, ceri
mônia a ser oficiada' ,pe�

Mamãe Comja.
, Seaa flJbos, .er�cem uma l'Oj,a, s_ó pata: eieS'.

_ MiIIDIr. CCOrBja • castelo de seu,. retztbho e

.... pilDte8lnha. EMevals, para ,�tit._ l'ÖuPils In

feato-jp1venls,/ perfBiileSli bljpufetlas; ärtlg_Os paTa
'.-.. ' ,

.

t

'lbnr ��du-llto-�co 168 _ Pone 72..�95.
,,...

lo-�.�.G(ll;' �Gmunid'&
der 'na pm.ànçal dtl' tes.o
temunbasr, flUíl1llflI'eB.. e'

convidadps. Após ,have
ri< receDÇ!ãb) J;IéU Ek:a1a3 '

Rio' da Hu I (J seglle&n'
aoo noivos, e pais. votos
de muitas felicidades.

COl'inßoso.
i.

Strt� BIt",vat' iift.1_�
dar' atÍlirß-' de-��
truír Uma pípa, Os g,.
rQ�, Jl>d.em � inform.
mt! próWia'\ Se�.
NO, UDIAlUo!' - q Ca,
damo, De, de domingo�
na, coluna, Perfil, destar
cou a ertísta. plástica Ju
líeta Wiederkehr, Br.Uning�
cesada.cosa Q p.eeta.�Maf"
tínho, Brüníng, Comé dei-
talhe, a aDtista, é,- natural
de Jara�;uá do Sul"

'

Socialmente. fãlá.ndQ, o

piidir r� tUm "a.
tê. hr�' P.ilfll qp8tQ. se

mandàt e'Sttada afönlt"
Â vitiat � um. e,te.m:o:.
gflI1 e' partb. � DBJIIl�O
o� ficar., ßea1.1t.-WUrf· (ijlem
p� é a famíUa-cto i'Nut� ,

zi" .

Atendem:l.o: aaa chama�
mer!1:o::gt dat pmf�. qúe
abraqou. mÚdtlrse· dewta
cidade para a v.il5inha
BlUmenau,. o' nosso que
ridQ homem\. públicQ. (�
ver.eador, �pTesi<funle
da aomissões. �RrBsif,
d_te- dar. <i:â,tn�jl ,

er � ,

Prefeito, Mtmici}lil1, de· JÜI:"'
raguá do S1l�)' o e.npre.
sãrio.1' e- a�ist.J;adßJl' cie'
empllE!Sii, Blu. (Q:sij:ard}
Mciyer' e SUá eB'pöSã Car
la- Haake: M,ayer, ex-pri
meira clama do Munieí
pio; ligada aos movimen�
'tos. S0ciais da cidade, es.

pecialmen1:e" às· a_tiivida
des, da_. Comun�dade E
vangé1'ica· Luterana; Se
guem, também, o lltalb:
CáSsio, a Henri'ette' May
er de Almeifda, seu. espo;
So Diurnei de Almeida
e filhú' Di'ego' � o Huú'l•
be-rto FFance, que. con�

tudo; deve continuar os

estaGOS ini€iadbs' em
, Joinvi1'le.

A aúsência do chefe e

dos familiares deverá. for
mar uÍna lacuna a set

notada no seio, da sodé
'dade jarõguaense, pelo
que tem realizado de ú- •

til para' a. cOmQnidadc'.
. Mas, ficani oUtFOS pa.ren
tes' qUe, cont1:ij;uajã(!)� &el'..

- "
" vindo de' elo de ligaçãoE��J!rORI@, DE Ab'VOC!AeIA ,

.

,............ e �notivo. d;e seguidas, Vi·-
.

. PEREIRA OLIVl'-'.IV\,·
'Consultas, Pareceres e, Ações sohret sitas à ci<;lade que at�

Inv�ios' ..:...:. '

S'epara,ções· - Divótçi� agora os abrigou.
Altt.ßentos' - Cobranças ....,., Inqmrmato ,Sem contar COm um aLia..

-

Contrafos Aci'dentes . de ,'nâ1'1si't'o, do que agora ruru;:ionm�C'oJúfitbs- de terras - LegiSlação' Agrálri61 como verdadeiro:" QuemQuestäe-5/'rraJ;jaUiista:s - Aposentadoria 'e" bebeu UUldvez, a ág,u6,'do .

Pensão' - Defesas' CrühiD:ais e Juri. ltapoçu, sempre volta dSR..' .�'., Pßre...a "ort,�ra
Laurel) ,;'

-

eira' ,Oliveira suas tranqüilas e som�
{

_, 0";!;")"Y"
"

'

breadas margens!". ,

,
. O� amjgp,s.,. qjJ.é são- l)l.td.�R. Walter,

'

'356 - forle' JR:esq.� 72f.;',lt!M' t
, Jq�!_ tf!" desejam muLo.,s.u-d'- "'·'ll'� ,,,,, , ,

.....- liiiiiíiiiiiíÍl.._..
""

....""'_..._... �'
. 'eesso"!" ,

.,

A ROUPA I�FANT�

Avenida; �tú1i.O' 'Vai"gas, 97

JÖIAS - RELOGIOS - pREsENtES"

" .

Jaraguá dCi> Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fdliYäl' ,da fälclor.: lß"iÍiéõ"��esêoläs' _ias 25', --28' :Ir -I.�"i:
0_ 0rURO Nasêente de" feit:a,. iti� 25";0. VIJ.,'E�

Tracltções Germànicas à�'." tival do F9IÇloie da 19á.
brirá .na próxima quil1;��,< ,Uniqlade, de Cocrdenação

. -.

.

. . '.

O'!

A Patronagern do Cen- l�s,� chu.Gros.:�:e. ,�P9.�, ',�, às
tro de T�adiÇ.ões, Gaú-" 22h,r na- SDiG,,:,< Vj�irense,
chas Laço Jaraguáense, bàit@.,-�om.}Ös -ci1ãrruas", �
está realizando em 'sua '-doRiô' Grande do Sul.
sede campestre, O' VII � Q.:i�p:t{)g'farii�Fà'e;..tioftrlri
Rodeio Críoulo . de

'

.Jara- .

go· -prevêepát-a as 8h o

guá d6 Sul, que' reúne reinicio', ,

das compêfC-
eTGs dê todo o Sul do ções com tiro de )a,çô,
Brasil. A programação IOh provas tuncíonais,
foi aberta: na manha- de l l h míss "'1" l'�ha cn0U a, ' '�'

ontem; sexta.íeírà, e à churrasco, P4h. ffrtaf da
tarde os cavaleiros des-' laçada de patrão.--t.,5h· fi-

,

filaram pelas principais nal de laçada flo:r:' �qui
ruas da cidade, como o pe. 16h Iínalíssíraa das
fazem tradicionalmente gineteadas,' em' cavaíbs
nestas ocasiões. Neste chucros é bOis e às: lBh
sábado as competições encerramento

.

cJo:' '_:l�é.d6io
campeíras ínicíem-se com entreg<! d� troféu&; e
.às Bh, e às 9h prémíos aos 'ven<!:edOres.

têm tiro de laço, por O Conjunto . "Os.�áàr- ,

equipa (4 peões/ equipa), ruas" !ará :'-ililPWs e." a:r?�e�
,12h churrasco: l4h rei- sentaçöes no tablad�',1'du-

'

'" �i,êio'. da( çOID:p�ti,Ç,õesl, _ !�n�e a re�_l.����&º�,:, _.,do,
J6h.g,mateadas em -lfp..K_ik,·{ 1!p.deio .Crio1J;lo--, .�,

r, , •
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PlabQ , Marshall, �Dl
1949: �m gl)vern�. era

pteciso se fazer alguma
coisa fóra da leí para soa
brevíver. Quand_o ia pra
escola, de manhã, via
pessoas mortas, de fome)
nos bancos dos parques.
Horrível! Como as cida
dés eram bombardeadas,
organizaram o Kinder
landverschickung, que
consistia no envio de
crianças para o' campo,
para se proteger. Assim
mesmo as crianças eram

obrigadas a cavar valas
para 'nelas se jogar
quando houvesse ataque
.aéreo, Eu ví serem metra
lhados homens que era
vam a terra com seus

animais e menores tinham
a mesma sorte.' Cheios de
ódio as crianças joga
vam pedras centra os

aviões em vôos razantes.'
como se isso ajudasse a se

defender. Três vezes a

minha família 'perdeu
tudo nos ataques e fi.
-cemos .

'

soterrados. Vi
zinhos e a Lu�chutz
wehr, a guarda centra

ataques aéreos, compos-
ta de homens de idade

,

'

nos salvavam. Com 200
marcos, em 1952, Saí de '

bicicleta pare a Áustria,
Suíça, Lichtenstein e

sul da França. No porto
de Marselha fiz a traves
sia para a África do'
Norte, chegando à Tuní.
sía e, na Líbia, vendi a

bicicleta para apura-r di·
nheíro. Com 21 anos ehe
guei no ,Egito, viajando'
de carona com os beduí
nos, árabes do deserto.'
Em Cairo hOUVe um pro
blema ,e o Preso Nasser
dava 48 horas para os

estrangeiros . deixarem o

país. De navio viajei,
via. Chipre para Beirute,
no Líbano,' de lá para
Damasco. na Síria e Bag.
dado no Iraque; onde c..

judei ná construção de
uma fábrica d�' juta
Cheguei em Basra, Pa
quistão. India (Bombain
e CalCutá), perto de Ne·
va Delhi, como já disse,
trabalhei e.."ll consertos
para sobreviver. No
maei ço do Himafaya en

trei. sem viSe no Nepal e,

a' uma altura de 5 mil
metros dava pra ver o

Monte Everest. Fui, de
pois, para Banglé:.-Desh.
Birmânia, Tailândia, Ma
lásia e Cingaplua, no SUo

deste da Ásia. Lá embar
quei em julho/56 e aca·
bei chegando ein agosto
no Brasil. desembarcar.·
do em Santos.SP, onde
me recebeu, o irmão
Hanspeter,. De S. Paulo
até Joinville Jevei 3

1!"II'...·�,Iií"�.�.·I[II,'-.-I!!iI-••I!!IIII-----..-...-_-------_...ÍIIIJ'.•
-

.....

�i\:"�{.IlÀl!l!!.�I�.!!I!.!I.•� ii<�'---------I11!!1!1- dias de viagem de trefi·

". , .�:A..,: '

Um telefoneJIla e, em
em seguida a secr�tã,.
ria me leva ao entrevis
tado. Kurrz und bündig,
penso COmigo • um cara

legal, este meu. compa,
nheírol Como. _ time Is

mODey, vamos diretamen·
te ao assunto:
- Quem é você e onde
nàsceut
- Sou Rolf Botho Her
mann. nasci em Joínvíl
Ie, aos 21.06.32, filho de
Hans Richard Hermann
e Noêmia Melani Busse,
meu pai alemão de Idar
Oberstein e mamãe. bra';'
síleíra, o que foi muito
ímportenta pra mim. Por
pouco .

não nasço em

CampínasSl', onde o pai
tinha serraria.
..:.... Tenho noticia. que a

vida começou complica.
da. Como foi de escolat
- AQS 7. anos, em 1939.
meu pai resolveu nosmos
trar o que era a Alema
nha, de onde procedia
enorme propaganda. es

pecialmente ö programa
• Kraft durch Freude (for,
ça através da alegria).
qus trazia operários ale
mães para férias no

Brasil,
.

< visitando o Rio

e? Paulo. Empolgado
com as notcías, ele que
havia --deixado a Alema
nha para conhecer a ga-

. rímpagem no Brasil. co
mo -comerciante de pe
dras lprecíosas :na terra
natal _ 'a la. a fazer a

lapidação dessas pedras
e. em conseqüência do
qUe chegou a conhecer
a esposa em Santos, num
hotel de propriedade de
parentes de Noêmía, em

barcou com D. Mia (ma
mãe). eu e o mano Hans

FlaShes d .·

_ ;
It Cidade (XXiII)

E .

peter num navio que nos

levou até Hamburgo.
Malmente desembarca·
mos e a primeira surpre
sa: papai é convocado
para o exército como tra,
dutor por que conhecia

· várias línguas e d�ci.
íragem de mensagens
em código. Quase no

..

final da guerra, foi envi•.
ado para o "front", na

França e. em Metz era

ferido por uma grana.
da. em conseqüência do
que veio a falecer do
ferimento recebido. A
família

.

mudava constan
temente de cidade. As�
sim conclui o primário
em Hamburgo e o secun
dário oi a Giesela Ober.
Real Schule .,

.

em Muni
que. Com o fim da guet-

.

ra, mamãe voltou com

o Hanspeter pro Brasil.
fixando-se em Joínvílle,
com à Livraria Hermann.
que' negociava até com

livros usados. entregues
por amigos. enquanto
eu continuava os . estudos
e aprendizado de ferra
menteíro na fábrica Ro-

·

denstock. especializada
em instrumentos óticos.
De retorno ao Brasil, pa
ta evitar documentos e

traduções
.

alemães, fiz
em Jcínvílle o supletivo
cio 19 e 29 graus e me

matriculei na Paculde
.de de· Economia na

FURJ. com pós-gradua.
ção' em Economia Indus
triai.
- Como empresário bem
sucedido. considera-se
compensado?
_:_ Para chegar ao que

Pedras Trevo�
PEDRAS PARA PISO, PISCINA.
II: REVFSTIMENTO EM GERAL.

AI melhores pedras naturais' para sua casa.
Pedras plpisos, pls�nas, paredes e

reves�eDto, emm geral.
'

Rua Ottokar Doerffel. 1.957 � Trevo BR-101
Fone 22-8956 - Joinville.

Roll
..

_ Batbl
sou hoje, pscorrt Um
longo caminho, nem

sempre atapetado com

. pétalas de nores. Nb

deserto caçava cobras
venenosas que enviava
para o Tropen Institut

. (Instituto dos Trópicos) na
Alemanha e ganhava uns

trocados. Na Líbia. ain..

da. -.. fazia reportagens
fotográficas para revis
tas alemães e escrevia
para jornais __

locais. Em
NOVa Dehli cheguei fazer
qualquer conserto, até
Um jeep fiz funcionar
nos 3 meses de estadia. .

Em Cingapura, trabalhei
no Consulado Alemão
e lá conheci a Gillian
Newman, cujo pai servia'
como

.

oficial da RAF
naquele país. Já no Brasil.
casado, fiz o exército,
ganhando . Cr$ 360.00 e

pagava' SÓ por um quar
to SOO. a diferença eu

cobria fazendo extras,
cortando grama para os
oficiais e tirava a guer
da de outras praças.
Formando economista,
lecionei inglês e alemão e

acabeí proí. da cadeira
de Macroeconomia em
Jaraguá, . extensão da
Pac- de' EConomia de
Joínvílle.

'

Estebelecí-zne
com a Carroçarias ARGI
Ltda .• em Jareguä, que

. V. vai ver daqui a pouco
com .rírmas controladas,
estabelecidas nó trevo da
BR..rOl. muno de Araqua
ri-SC e Piraquara-Pk e

fazemos o melhor para
bem . atender.
- Quando casou?
- Casei com· a Gillian
em Joínvílle, em······
25.05.57. depois de um:
namoro de 1 ano e noivc."
do, na Catedral. oficiado
todo em alemão. A coita
da Gillian não entendia
nada da cerimônia. Nas"
ceram os filhos: Nichc..

laus ROdnay, 30. qu.e
está na Europa; Richard
Peter (29) e Wi1li� Paul
(25).
- Fez Serviço Milltar?

·Herilion
- Quando ainda estava
na Alemanha. em 1950
em Munique fiz o alis
tamento militar no Con·
sulado Brasileiro, fican
do dispensado enquan..

to estívessa Ióra do país.
Com 24 anos fiz a tealisa
tamento em Joínville e

fui incorporado. ao 139
B, C., onde o Cap. Pedro
Ivo era o comandante da

.

companhia, como enfer
meiro. pelos cursos fei
tos na Europa, dando
baixa como 'fl Sargento.
Tive

.

que reaprender o

português para fazer os

cursos. Gillían, certa vez

precisava uma lata de
aveia Quaker. No bate
lhão pedi uma. cuelca em

lata, o primeiro queren
.do saber o nl? e depois
disseram que não ven

díam cueícas em lata.

FOj uma gozacêol
- Rellglão?
- Católica. Apostólica.
Romana.
- •Esportesi
..,... Gosto de natação, xa

drez e caminhadas.
- Aposentado. Já sim.
- .Vlda Soda..
........Sócio do Baependi,
sócio fundador do' Beira.
Rio. 3 gestões (6 anos)
na Preso da SCAR 12· e
nos no Grupo de Escot'ei··
roS.; part- ne Dir. da ...
ACU's. no Cons. Curador
da FERJ no Cons. Téc.
do SENA1; no SAMAE e

ex-Pres. do Rotary local.
-- .'Pol1tlcaf
_' Gosto de política, não
de . politica partidária.
SOU muito liberal. Não
seria candidato.' Acho
que a intromissão é per
nícíosa..O Brasil cõns€·
gtJe sobreviver; apesar
do governo.
_.. Conte algo, da guerra e

das aventuras depois da
guerrar
�. Durante a guerra havia

.

Um rigoroso racionamen
to� mas todos comiam.
Depois é que veio a fo
me, com a ocupaçlo. a

anarquia total. atê o

"
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BóvaS rilafrécebe. � PDilleltacãi,,··OIIr.s :inunlcipais clillnd'•..
Serviços Públicos, infor.. galerias e'a Rícardo Hass,· -Jareraca e o término, dä '

mou que foi concluído o com 1.800m2, o' ,calça. terraplenegem e o come."
trecho de 1.5km da 'rua mento , Na 'rua Araazo- ço das obras do 'Quar-

Bertha Weege: e íníciada nas, segundo Píezera Ne- tel da Polícia" Militar. .:
esta semana a pavímen- to, a. Prefeitura está im- O complexo três em um"

taç&,o, da 'rua que
- dá: a- plantendo a', tubulação da Barra do Rio Cerro, '

cesso' ao Parque Malwee.' para a posteríor paví- se o tempo permi:tir, eS.
'

-

'. o principal ;ponto turís- -rnenteção, 'desde \ÖS Pa, -tarä todo'pronto em' 60'
,
tico da cidade. Esta se. rafusos Bwald. até a' Jo- días.

'

O primeiro bloco' ,.

O concurso necíonal para Q, preenchhneI.lto de, mana, também. foi con- "ão Planínseheck. " Nesta já foi entregue, o segun-
12 mil vagas da Caixa )CConôlIlica Federal., que � cluída a pavimentação da mesma 'região, consta na do em fase terminal e

tsve, adiado por tempo .índetermínado desde. o .;pI:i� rua'Waldemai Lessmann; programação a pavímen, "o terceiro encontra-se êIir'-:
m.jtó semestreBeste ano, vai ser realizado .no 4i�, �. queIíga, a Procöpío :Go: ,tação das ruas' Nélson - execúçã�;"

,.,'

, ,',

26 d� setembro, O concurso havia. sído _suspenso" mes com a CaP<) Harry. Nazattn . e Hermílio Ma- As obras da' terceira' - "

em 'consequêíi.cia'.dà polítíce de contençãó, .de gas- Hadlich,. ,com) .070m2, . fra Cardoso,. E no Rio, ponte achem-se em' honE'
tQt 'do governo. que decidiu rever sua .posíçãó d�a,It. �"

e concluída defi}litiva... Molha, noventa por cen- 'ritmo. No E�t'âdio�' Jóãô'
.

tê dá' necessidade funcional da Caixa.
. meJ:lte a Ilha da Pígueí-..' to .. dos trabalhos de re- Marcatto, do Juvéntus,' Ci)" ,

,-,

Cerca de 800 mil candidatos ínscreveremee ra. no trecho' de 3�m de tíücaçâo e alargamento . alambrado está: todo co-
pArá o concurso e a maioria reclamou

.

muko .por extensão.
, ,

estão conclusos. locadne sob 'a, arquíban;'
caUja do adiamento, devido a, alta taxa dejnscríção, A Tua Guanaba:r;a. com CONSTRUÇOES cada está-se construindo

cUjo- valor não foi devolvido. Agora todas p,s ins- 3:570m2 está pronta, as- Neste setor, o títular 4 vestiários, bar; aloja.
críções são válidas, devendo o candídato apanhar Sim como. a rua 13 de 'da SOV enumerou o iní- . mento e demals <;lepen-"
c car,tao na egêncíaem que realizou a inscrição no Maio" com 3.300m2. A cio '!a E'. M. Ribeirão dê�cias.

.

período de 20 a 23 de setembro. As provas do con- rua Ado�fo Augusto Zie- EDis APRESENTAM PEDIDOS NA CAMARA'
\

cur�o de Escrlturérío Básico da .cEI':' pera: os. candí, mann vem recebendo a� ,Ö Legíslatívo aprovou na segunda-itE!lra, vá-
d.tós da região norte, serão realízadas em Joinville,. rias indicações apresentadas pelos vereadores ja�a·'
$e�lindo Cezar Luiz Kojíkowskí, gerente de Jaraguá PAGAM.ENTO ,DO PIS·

= guaenses , Almire Farias Filho solicitou a. ligaçã(),'
(lo Sul.

' . "

da rua José Piecolt com a rua Joaquim Francisco
A Cgixa, Econômica de Paula e a iluminação pública ao 'longo da José

Federal iniciará no ,dia Píccoli. Maríno Verdi Lenzt pediu o calçamento ii'
22 de setembro próximo, 'rUa Padre, Horácio e iluminação pública na rua 416,
o períod-, de ,pagamento enquanto Gustavo' Mathedí requereu iluminação pa.",
do abono, fendimento OU ra Três Rios' do Norte proximidades da residência.
quotas do pIS (Progra- de Gerônímo Trentini. Já o vereador Luíz Alberto
ma de 11'ltegraçãQ Social). Oechsler reívíndícou ao Executivo o ésgç:>to' piu:y�al
Segundo previsões ,da e cloaeal 'à' rua Alagoas, lateral da Jösé. ThE}.od6ro
Caixa Econômica Fede., Ribeiro e Luiz Zonta pediu uma merendeira, para �
ra I, ,:>'8,2 milhões. ;de pes. . Escola' Rio da Luz 1.

'
.

,

soas deverão ser bene- Na prÓxima sexta-feira, dia 26,· a Associação
fidadas- nessa etapa de .ios Vereadores do Vale do Itapocu (Avevi) contIa-
pagamen�os,

.

qUe deverá tel'Iliza ös seus associados" e� Barra Velha. na pos-
,se estender até· abril do se da nova diretoria, presidida por Carmelo Pasqua�
próximo ano. 'li, de Schroeder. -

'

Ö p-rograma de .paví-'
-

Municipal. O 'secretário
!I1élitação segue o. seu' Afonso Piazera Neto. de

curso dentro de um p�a- Obras e Viação, q.ue ras
, llejám.ento previa levaIl�'

-:

poIide também, interina'
tad({ pela "Admínístração mente, pela pasta de

Co_curso da. CEF será'el selelbro

Proclamas de Casament�s Conclusão da ll'glóa 04
� .

� .

impressor,' natural' de Ja- residente na Rua Erwino:

raeuá do Sul, domicilia-, Menegottí. nesta cidade;
,do e residente na Rua filha de Sebastião Ma

DOJ!Íingos Demarchí. ,379., "noel Fernandes e AngeU ...

ne$ta cidade, filho. de na Slongo Fernandes·
A�'iç:> Rum.f;� .Ãdelaide Edital .16.204 de· 15.08;88·

.

R�f -:-' , .
Luiz .. Carlos Mtllier e' Ed.

Ela. '. brasileira. sölteita, '

.na Maria Furtado
bateonis�a,

,

náturaÍ, de
'.

,Ele. brasileiro,· solteiro,
Mir.ador.

'.

,neste Estado, operário. natural de, Ota
dotnlcilfado e residente. cílio Costd', neste Esta
na Rua José 'Pavanelló, do, do�.aiciliado e resi-
225, ne.sta eidacte.

.

filh� dente na Rua ' Brusque,
de Ermínio Cimardi. e 261, nesta cidade, "filha
Vet� Ci;ulardi _:,

'

de osvaldo MüHer e Te
Ed'itäl Ü>;202 d� 15.08.88 reza Müller -

. ,Neqclr Stipp, e Marisa Ela.. brasileira, solteira,
�a' Schultz operária, na�Ural' de ' Re.
EI�, . brasileiro, solteiro, _ gistro; São Paulo, domi
'operador de máquina; na. ciliada e residente na Rua
tUfe.! de Barra Santa Sa- Brusque, 261, nesta dda
lette, Paraná, ·domicilia- de. filha de Edson

'

de
do, e residen�e na Rua Medeiros Furtado e HH
.ul. em Vila Lenzi, nes- da Gracioli da Silva-
ta ddade, filho de Aldo Edital 16.205 de 15.08.88
Sti'pp e Carmen Albino Wllmar M;aas e RONne

Stipp,,:_ .

"

.. de Oliveira
.

'

Ela, - brasileira, 'solteira, � Ele, brasileiro, solteiro,
do, lar, natu,ral de Rio projetista, natural de Ja
do's. Cedros, neste Esta-

/

raguá do Sul, domicilia
do, domiciliado e resi- d� e residente na Rua
dente na Rua 4-11 m Guaramirim,' 168,' nesta
V

' .,e
. Uij; L€nzi, nesta cida- cidade, filho de Oswaldo
de.

.

filha de Alvaro Maas e Darci Becker
Schultz e·Marlise SchuJtz Maas-

�diJ'a.l 16:203 de 15.08.8� Ela', brasileira, solteira.
O$é Carlos Wamlling e operária, nat�ral de OU-,
A"_ela Maria Fernandes ro� neste Estado, domi
.EI,� brasileiro, solteiro, ciliada e residente na

pregramador de compu-·' Rua Henrique Marquardt,
tador,. natural de Rio do

.

nesta cidade, filha de Jo-
. O?ste, neste Estado, do- !io Maria de Oliveua ,.e

tnmiliado e residfmte na ,�Maria Óina .

Rodrigues
lhta -

Erwino Menegotti", de OliYeir� -

.

,

ne6�a cidade, filho dê An- 'E para :�,que chegue ao

iô;ruo José Warmling e'
..
conheclmento de todo".

;6na War�l�ng -, mandel passar o presen1e
,�, brasllena, soltena, _.Edltal, .que $erá py.bUca<!1l
il�;lijliar finan�iro, .. natu-, .' ,p�la lmprensil �'.,Carló'!;:
l'�ll de Lebon ·:Rég.is;· nes� "'rlo, onde será aflxadQ� du·

t6_;.,Ltado,...AomiGiliada. :e' rante iS d,.". � ,; .,'

e

convidados pata divulgar ;'

o trabalho 'que realiza e

estudar fórmulas . pará
afuda de custo destinada·
a aquisic;:ãQ de ,nove pró
teses aud,itivas.,
Uma éomíssão föi iõ·r-·.

mada para visitação,' as·
empresas, : põstö· que as:

crianças a serem bene"
ficiadas são carentes e

o custo das prMeses girä
em torno de Cz$ 2 mi.

'

Ihões, segundo Marcos
Morettí Garcia e Zelir
Vieira, que apelam' pa.
ra o espírito 'humanitá.
rio que sempre norteou
a classe empresarial ja-·
ragUaense, para que efe
tivamente

.

às próteses
possam ser adquirida�.

AIOAV: Campanha para compra ..de próteses' auditivas,:'
.

.' .

'Fundada 'há poucos me- ameIito de recursos hu
ses; à Associação Assis� manOS. No CIP Mário
tencial dos Deficientes Krutzsch

-

funciona a sa

Auditivos e Visuais - de la de Multimeios e
.

Re.

laraguá do Sul vem rea- cu�sos, .com, 34, alunos,
lizarid'o :Um ' meritório dos quais 29 deficientes
trabalho dentro do seu. àUQitivos e 5 visuais e,

objetivo de dispor a sua em Massaranduba exis.
clientela de recursos di- te uma sala com 8 alu
dátitos' e assisti.la' oftal'- . nos. A faixa. etária aten
mológica e-otorrÚlologi'- dida vai de O a 16 a

camente, além de prestar nos.,
assistência ao aperfeiço-

.'
De.qtrp desta. clientela,

fi AADAV, que sobrev:-
. ve com promoções qu�
periodicament� realiza,
existem carentes que ne

cessitam de próteses au

ditivas, num total de n".

':'
-\
ve. Na sexta-feira, dia
i2, ,a AADAV' reuni Ll '

PARA VEREADoR
" .

diretoria, professores

NOTA DE AGRÀDECUMENTO
. A família enlutada de

LUv W. Burchardt
Ainda pr�fundamente 'consternada com o·

seu falecimento ocorrido dia 14 de agosto, .a

gradecê a todos 'os parentes, amigos, vizinhos,

aQs que ehviara.lJl flores, coroas" cortões e tele

gramaS e ·aos que açompanharam <Çlté ,a última
morada. Em espec1:ã1 ��adece ao Pastor Ingo
PisKe. ,:,.. �.

. ; '" Jafaguá do "_S)ll; l6' de �gosto 'de 1988
,,;.'",' ::.

- _ ... ,. _" ._" .� _,_. '.�' o.,,�:
•

"_
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: ; neste Estado, filho de Al.
',-

ANJ,.VB�ARJàl')l'l:ES Ed.itsll :l6..
1�O .qe ,09.08�8. "Cla-as"

I

....á ··.· .:�t;t :JJ./1:Ptme.
'

..

e :
..��:�;, ' -

1 Herald .Hass e :Lenir 'Pe; '.' •• ... ....' ChaIlo,t'te "Prauge _ :
"

"

.AIÜ�siID-ªlD� 'hoje: ,go'"
-, ,t)'.h

..

- '- .

.

.-. �
-

'.'

.

_ , 'A�. 6fid�� llt!-. ;�a;. ,��a�ileir.a,- sqlteir&l;
"

sna. Lenír. .esposa .de .

Ele, 'Pl'aS11�lfOI �soltE}lro� , . ·��ff&.�f��� de' laruqá_dp�. '�, . tndustnaría, nat4ral. ,�d?. :Mauro Koch; Sr.' :Erwi- moto!ista, neturel �e. �a ·���d?.:nta Càt�'�Bl'asJl. f� �� ,que' coID;pat'_eÇ;erem em Jaraguä g� .8';lt; d�rcllrno Gramkow (8. Bento ragua do Sul, d,omlcllif .Cartbrio exibindo '01'� 6;Uildol peljl let, II ,ftm .de se
.ada e, resídente nÇl. RlJado Sul), Sra. Benta Mas" do e resídenta em ,RIO :babilitarem J)8:I'a'�ar." s�. '.'

Bertha. We.ege, 3231, nes,carenhas de Oliveira,' Cêrro II, ,neste distrito,
. domícíííede e residént�. � viUö· Alegr] e Iolanda ta cidade, filha de AlVin

.

Srta. Sandra Müller, So- filho de Kurt ,Hass. -e., na Rua" Gustavo Gumz, Alegrt �

Hoffmann e. Herta Meierlange Leewen Bloedorn, Elzira
.. Doege Hélß,s�_'. . nesta Cidade, filha de: Edi�al 16.1.94. de 1.f.Q8.a8 .

:HQffma� .,..-
'.,

Sr: iauJ;'o Vegíní, l&m�r Ela, brasileira, solteira, Martoel Petris e. Regina Re��.;It.I.�'.Ie �Jntr· JEdital �t6.198 de J12.oo.88Antonio s.c:::hwartz Jú-. operária, natural de .
Do'

Petrís _,

, ." dete A1v�� �e Lima,. Gentil Tobias e Dalva dos
.nior:,'. .}1arcilene Katchu.- na E'nnna, neste :Est�dp, Edital 16.191 de 09,08;!38 Ele� bresíléíro, seläeíro, .Santos

,
ce., ' '"

'NASCIMENTOS - Cópia recebida do .; caro . l�v!,ador ..metural d� .J�ra, :Ele, ',' .?rasHeiro, 'So1t:tro,Dlo.. 21 �d� agQ'Slo '

tório 'de Gueremírím. .nes- gua .do -S1:11, domícílíado operano, .neturel-de Dou.
.

S·r".
- ,:

A'rno Hensche.l,.
.

J'Ih' íd t' Río ..:Ia to P dr" h . t E
Dia 27' de U. o te Estado�- '.. e r·eln ente em:.

.

. u.
.

r' . e . m ?, nes e �.Sra •. Jiil.degard Gef!e!t Tairo, filho de Milton ValmirWelgsd-lng e Jane" Luz -1; neste -dístríto, fl:- tedo. domícilíad., e resí-Gruhbà, Sra. Ami. LUcIa
o (Silvia) Guimarães. te Aparecida V�és" .. lho ,de Wal.ter Augusto dente" na Rua, ArduínoMareatto, Sra. Guiselél, Dia 30 d.e Julbo Ele, . brasileiro, solteiro;

.

Heinrich ,Krause 'e lr.e-ne Pradí, em J�ra�uá':'Es'"Er�chip,g ;Müller� sr. In- Ráfael; filho de : Arnil... torneíre de ptod�ÇãÓ: �a..
;

. SeIl Kraus:.:- .... ,'C{u�o, ,11e;;�� 'dlSt�tO, 1i.go,Oreuel (!4ünerk:�ra,' do (G1:sela) Eichßtaed):.,
-

tural de 'Guaraml,nm, Ela,' brasIleira, -solteíra, lho de �ose Toblas �eLucêlia Pedrí .KIÇlUSe, Sra. Dia 02 de A.g()S� neste Estado, domiciliado j domêstíce, ,natural ·de 1- Slandina Venceslau _Angeli:Q.a: Pereira, Sr. PatriCia, ,filha de Rolf
e residente ná Rua Al-- bitama, n�te Estado; do' �la, 'brasHei@, solteira,Álido, Drews, Sra. Ne.i- (Adelaide) Frahxn. fonso BaTtel, 14; nesta' :lD:idliada e' 'residente (�m oper.ári?, nÇlt��al d� .��_ia Maria Beleti, SI. Jo- Dia 04. de A..,gQStQ cidade filho de Armànl: ;Rlo,·da Luz I, ·ne�e .dIS. ranagua,Parana, domlci-ão Oriváldo Bona, Ara' Viviane, filha de .Re� do Weigsding e Elvira tritoi·· fil�a ,de Emilio. AI- 'li�da .

e 'r�side�t� na Ruaci Stei�! .po1)ilda Fri� . nató (Maria) Reinke; POfnmerening Weigs- -ves de· lima e AnmL.Keoo
.. Ardulno Prad.I, em Jar�-del, 0rieta 'Raquel Viei- Näncí,' filh.a

.

de'" �Rudi ding _
'

. re�k Alv,es -de Uma ......- ,

g�á'<Es��erdo, neste dl�•
.

ra 2�lia'Br-elthaupt. (Reintraudt) -LepitiskY. . Ela, . brasileira, solteir�, Edlta116.195 de 11.08..88 trIto, fIlha qe 'Manoel Tl.Di� 22 de ag�to; Dia OS de Agosto analista; nabiral de ,Ro.' Denlsto' Llndemánn e" E- ago' dos Santos e MartaSr. Waldem8'r nehlíng, Maicol, filho de. Valcir deia, neste 'EstÇldo, 'do.; l1ane Geisler '

" ..
dos �antos - 'Oi' , •.

Sr. Frederiéo Roesel, ·Sr.. (ValdiI).a) Mathias; Vil�
. miciliada. e' residente no Ele, bté�$ileiro, solteiro, Edital' 16.199 de. 12.08;88Elias Ramihum, Sra. De-

son Jr ., filho de' Vilson loteámento do. Sr.
.

Ar! operário, natural de ,Ja. . ,Pedro. A1enktu e .PaulJnalorme Stinghen, Sl'a. Ma- '(Marlene) Marquardt.
.

Zastrow 265, em Gua- raguá do
.. Sul, domicilia- Wavrzy.ckt. .

.

. :da. Madalena Schmitt, .

Dla 06 de ,Ag.osto .. ramirini: neste EStado, fi- do e, .:r�.s.tdente . em Rio da
.

IEle. brasileiTl1>, sólteiro,Sr. loel Paulo. P-ereira, Carlos, filho de Do'ril� lha de Mário. Vres e'Nil� Luz yttóriq, neste' dis- operário, natUral d:e pru.Sr. Alfredo Vogel, . Sr. do (Rosimeri) Danker; A- za Wosniack Vr-ês _ trito"filb.o de 'Paula Lin� dentópo.lis, Parana, . do,Nilion Petry, Sra. Alzi' driano, filho de Eloi Edital 16.192 de 10.08.88 demann -::- midliada e, residente nana Winter .Sçhmi�t� José ,(Mar.cia) .?perandio. Joaquim Kosloski e Clau- .Ela,: bJ"qsileira, solteira, .Rua 416, ,nesta cidade,StöÍnskif J'ean Fernandô Dia 07 de Agosto. dete Fischer . 'çostur..eira, Jnatural de. Ja.. filho de Antonio Alên-Engelinann (JHe). Fernandp, filnô de La' Ele, brasileiro" solteiro, 'raguá do' Sul,
.

domicilia- kiu e Luduvica Alenkiu_ .

Dia 23 de agosto erC10 '(Audinéia) Fodi;
.

operário, natural de Dou "da e rßßtdente 7m �Rio da. 'Ela,. �rasileira, so1tei,ra,Si1a. Vera Marcatto, Carlos Alberto Jr., filho tor ,Pedrinho neste _ Es� .Luz I. neste dlstnto, fi- domestIca, natural de !Ja!Sr. Rudo.lfo HUfenu- de Carlos Alberto (Ivq. todo, do�iciÍiado e Í'esí� :Iha de Amo Geisler e' ciába•.Paranâ, domicilia'essler, Sr. Norberte Ha. nês) Krueger; Tatiani. fi- .dente na Rua Ana :Zac�, 'Maria. Gei�ler � da e q;esid�n;te na, �uafermann, Sr. Alvaro Stin· lha de João (Unara) Mar- ko, na Barra dö 'Rio rCêr� :Edital. . t6.t-�6 de 11;08.88 João PilCcoh, nesta Cld'a.ghen, Sra.' Frida Bau- tins·
ro neste distrito filho ,EveréJldo Sergió Athana"

.

de, .filha de José Wo.vr-er, Sr. Li1)Q Çiadotti,. Lu� Qia 08 de Agosto
. . de' :BQleslÇlu; .Ko.slriski· " e. �io 'Wanderley e Neuza zyck� � �dislava Wavr-iz Antonio Rosa, Charles ,Tatiane, filha de Má- Cecilia Kosloski ___'

.

Peggau.
. ZYCkI .

..,....MüiIer e Juliana Mo� rio (Terezinha) Geisl�r; ,Ela, � brasileira. 'solteira,' Ele,. _Qras!lei·ro., solteiro, '.Edital 16.200 de. 15.08'.9�.ser. .

Tatiane, 'filha 'de Horst costureira, nat1;lral, de Ja- ,.irid1,lstriáric;>, ,natural de' :Cópia recebida do car-Dia 24 de ag9sto (Rosi) Kickhöfel; Lind6- raguá do Sul. domicilia' . Rio ,d,e Janeiro;� Riö de tório de ,Ma.ssa-randub�,Sr; Waldemar M. Rau, mar, filho de Agenor da .e residente na -Rua Jan�irQ, domiciliado � n/EstadoSra', Elisabeth Gressin· (Teresinha) Cardoso; Jo'
'

Bertlia Weege, 102, nêstà
.'

resid,ente 'na E,ua.Alberto José Götzlnger e ,�ar1ager, si: . Egon Meldola, sie.l, filho de Or-ides (Te. cidade filha de Laafo Piccoli, 55:>, nesta cída- .f.uc1mai' 'I'ravassos
.

Sr. Vergílio DeIJlarchi. resinha) Gonsalves Mo- Fische; e Elfrida Decker de," fi,lho:de Rveraldo .Ele. ·brasileiro, solteiro,Sr. Herbert BueI:ger, Sr. -raes; Lucas, filho de Má•. Fischer -
\.

Wanderley e Matia 'Iris operadór de máqUina, naWiE;lgand Ro.eder, Sr. E- rio (Mamice) '4othci
.

Edital 16.193 de 11.08.88 AthanaZio Wanderley - tural de lIhota, nestewalgo ZiemÇlnn, Sia.;E. Sarmanho. Lu1s Oarlos Cardoso 'e', Ela, brasileira, solteira, Estado, domiciliado e' r� ,.

li�., Sclmlitt de Bem,
DUma. A1,eg-rt . tel.efon.ista, natural 'de .lüden.te n.esta.. ci.d.. ad,e, fr"'R 1...

.

t p' 1 n'b . Lueders; Manuel Karano:",er a, a_oma J;XI eno,
Ele,

,

brasileiro, 'so.lteiro, JOll;lV�He,. neste Estado, lho de' Oldl Gotzmger.R 1..._. V· t S Cl ' (Curitibà) .u�ns .Olg, ra. .au·
impressor, natural de Ja- . domiciliada e residente :e Maria Götzinger -:-diI}a :Wally Limke, Sr. . Dia 26 de agosto

, raguá do., ,Sul, ,domiéilia' .

na Rua Erwino Mene-. Ela, . brasileira, solteira,Walter .Hintz. Sr. Nélson.' Drie�sen,
do e residente 'n'a." .Rua .gotti; .181, nesta cidade, :cos.tureira, natural de Ca-DI 25 de t Sr. Herberto' Fischer,

d

a
j • --' �,gos o

Sra. Maria Teresa Rubi, Jo&quim F!,an,ç!�ç_Q, _..J;\e. ;filha de Waldemar 'Peg- rupá, n�ste Estado,
.

o' .

.

$;8. Oçlila PÇlvanello
ni .. Sra. Teo.n.ila pun.- PaUla_891,' 'nesta çjd�a-e, !gau e Hildegard. 'peg- miciliada e residente .eJ.oBrugnªgo'ßsposa Flávio

fil� de O!ii!9.ão�Cªt,<jô,;, tgau
-"-

Massaranduba, nes�e ..

Es'José; Sra. Sara Fruet, ker. Sra. Olívia Petri,
So 'e BroUd! Sa1j�li'Öª,raa:- iEdital 16.197 de 12,08.88' 'tado, filha de Ansh?esSra. Josefina SaUer. Píc- Sra. Ivete Hornmerding
So ::,_.

-,

,
'Günter .Prange e .E11sa� .Travassos e BelarmID�1·

.

S M'ld S h"t (Curitiba), Sra. Clemen'·co 1, ra. 1 a c ti ze,
�laJ b;rasil�ira; solt.�irª" ibeth 1I0ffm,nn Borba 'Travassos -'-

... '. " ,.
Sra� Terezinha B. Vailat- tina Z. Abelino, Sr. Gus

bloNuista, natural
..de.Pa.:$� jEle; btasHei-ro, solteiro. 'Edital' ,m:201 de 15.oáS8t·· S B 01 k EI

.

tavo Alperstaedt, Sr. · ...1

I Ide
1,

.

r .. ,'. runo s a, e'
so Man!!..o. ,em T�iõ".1ie.sle.. 'ban<::ário, natural ·de Rio Valdectr . Rumf e' SO

.

1· Ga c'
,

Sch t Arnildo. Carlos Pereira, 1:'
, ".

... t d C d

n çe r la war z,
Estado, domicilioa.a...':.�;� 'das Ant-as, neS,te 'Es, a Ö.. imar ISI' H b (S h d ) 'Sra. Reintraut Lipinski, 6&� ..

�

'E 'lt
. _

4e 1 u ner c roe er,
Leoni E. NaFloéh, Ralph reside1Jt�:na ". 'Ru� ..�J;(l}a," idoIl}itiliade e' residente '.� Ie,' brasileiro, so elfO,Lql'eno Alperstaedt, Mar.

quim 'Fra.nçisco d.e, P... él'Ula" ,mi. Rua: :Padre' Luis Gilg, .

'

'f'
'n' T" W It d SGhommartz.

.

Al': ·(Conclu.i D,a' pzgina.'O.5)
.

C11·el o�e, a rau
ne$ta.�idadé,' f!ll:l,ajlEf Ar-'

.

,13ft em -Campo. egre, lO

Respeite -a slnallz..çlo .do ·.ot���.";�oiuos todos', responSá_'...;.v�e);.::s_'-=- """",- _

O e s p a'c. hZ�:";:4"e .....•

Em frente .()-" Forum ....;.: --P-óDe: ,i - "�ilt �;, Ju_to"
.

a" -:Auto Et��la ·,'Jar,.uá
Av. G�áU� Var..., %6 -'hJl�. f!"'- 1••1

l Ú c� i O 0;"
-
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Até o final de ãgosro;�,"':TWicioriª�-'�Ö7tölItõ;S0""�·"lIIUde1'nos·-padrões.
tarão ínícío �_ obras de ", 'cdrrö�"'Sétã0 qua,se 1.400

,

Até o presente foram

a�pliação ''dQ Hospitél' e
.J.
ní2 de amplia'Ç'ão. +em 'iH're€adadös· •. socaente

Maternidade .: .J:.ar"ä.gu�. três pavímentos; sendo. -Qz$ 5· riüthQes .. :.ai:rav-és
cuja terraplenagem está o segundo andai déstil'la. c de rifas. -de um tôtat de

ptonta.
"

Atualmente es. 'do a maís t5 apertemers ,Cz$ 20.:milhões. <Wemex:
tão sendo fettes QS 1€· 'tos, ampliando. assiro. a" Schuster. presidente . do

vantamentos. dós custos capacidade para 90 "cô.' -Hospítal e, €la tO(i).missâo

dos materiais para que modos: 'No último paví- "pi'o-a'HlpUação:. _faz .. um

sej� ínícíada ,a constru- mente se localizará o apelo para -que ',10S -per..

çãe da. ala de Amborate- Centro Cirúrgico "e Obs tedores de > bleees -de ri-

rio e, Centro Admíriístra- tétrico, cl 'três sälas de cí- Ias eolaborem na J!áJi)i�a
HVP, ',' onde futu.ramen.te· rur,gta Clen�ro 'dos maís -venda ·�des 'bilhetes, bem

1 ...:�
�

:..

.�"·"_ll�j�I��S_'·t�I_··_1_:�I;_m��'é:_�R_I�'_t,�,�_'�'_�
. Sebastião It .de Albuqu,er9ue - Aã'vegado-'Flod anbpoUs

. Prtncesa ISabei é o te uma Nação, como foi rno Iavadeires ou fai:-er'

nome dado recentemente a do negro no Brasil, se- .docínhos pa:ra' os f41hGS'

fà rua 195 .de �J.araguLdQ·,.rª. atingida por ',lei mais -moleques vender em

Sul por .sua Câmera .Mu impiedosa, de <tötS"'únicos -beús ,�la cídade. .en:ql!tan.
'

nícípal, em comemóração artigos, em que o pri-' to se- 'ajeitav�m' ß€ ia-,

.da 'passqgem. do ...Cente- melro
. diz . éxtinta a es-, vi»: 'lla�gúm barraeo -na- '

.. mârío qa: ,Aboliçap da cravídão , ;0.0 Brasil: e, Iazenda 'Qu aos fundQs
'E:scrava'tufa no Brasil, ín- o segundo, que .se reve- da éh*-c:ara.' ,'9úebroti...;e .

JOirn_la Fritz. von J,araguá .gam as disposições em aí :

um elo' , sentimental
em ç,P de lQ d.ejulho p.p. contrário.

,.'

'de oútrora.: qU$lndo' de
.

Se ,há persOL.li!-gem da Da nt>�te para O dia, O' s�parec�u
.

a II!ãe' preta"
'hi.stPri:a pát�ia qu� não negr'Ü. analfabetot., ipcul

.

a ama de leite dá senza'�.:
mer�ece ,tal hp.men�gem to, ,Por ;290 �nQs., repr:- :Os moço,sr ébrips' de' �i

;� a, princ;esa Isabel. Ao. roido, e,ducado .na., t�ga berdade, livres do petou;.
aSf!Ínar .

.aql:l�l$l . l�i;· ela submissão ao brähco e tinho e do ,chico,te .

do,

pouco :se importava -com seus castigos cruéi�, tra. fßrto.r,' abandinav.&m· a!!,
.

a
'. sQrte ,qo, l'le,gro. Aisi-' t.a,do Gomp {lnimal repre- iazendas e se rn�tian.i nas:

nava '

obrigada. Mais a' dutor e ,de traç.ã,e. ignc• cidades. L�go }ie 's�ntiàm�
.

Pl'.eo(i:UP,ariam ªs conse.- rado .no estido 'da &óçic· escarra,çados, $.êm tÍ'àbe.,
qüenCl&S da lei, face ;à logia,: q�e nem ,c.asél,r]hé lho decente

.. para' eles:'
iminente 'queda de sua permitia,' o ciislianismo C.aIam' na bebid<í; .ehvöl
monarquia. dos jesuítas, de pé no vi.am-se em desdrd.ens e

.. F.antáetica foi a propa- cbão .,e, �,-roupa do Ç(:>r passavam q ser .casos ,de
ganda palaciarut Çl. c�r, pp,. apenas trabalhador políticp_. Cem anos de.

, car à promulgaçã.o ,da lei ,braçal de , lavoura, . se� pois a tepre§são . ,PQ1i�ia�
de' .tão falsos. con§:eitos, ter de, ßeú ,ne Ulll, palmo s,oqre' Ó. negr,.o, .ai:rl.çia ,e
cinicam�nte ',chamando.a de ;te-rra., l}eip Qma ·casa a preoç_upaçãQ'qe._tddo
de Lei Aurea cpa�a di- onde 'mofar, se' viu atiJ::é;· ,qia; um

.. o.t,apla eterno.
vmlZar súa majestade do 'ao Deus dará,. entre.- De 'áur�a !,l.àd,a ,tev�. �quc-.
que encontral'am_ e00 gue_ à ,sua próprià sorte, ,1.Sl Jei. t:r::eJV..!'!nd.â._JIle.nte' .ir..!"
huma sociedade ·-av.exada e -aida arrostandQ a· raiva Justa, que,)lão deu ao

, por seus sel'ltimentos mal cQntida' da· socieda. . �egro a· mais .. ,�l�nieI;lta:r
desumanos - contra 0 ne. de branca:". forçada l a- . proteç,&o soçtq�� ,il,efli 11ie
gro:, . e que. preci'Sava ceit�10 C;O.ll'lO igual, ,e as r.econhece,u, 'd1re.ito

.

a

aplaudir artificiosameri:. sim t�r 'de encar.ar ,o que qualquer,. áreª ,,'de - t;er.rß'
te· sua Re.gente, pana se· conve�ßionou chamar devol].lta. onde .P�,<iês.s:e

.

a abOlição parecer um de :preconceito racial,.. "�o trflbalh9-� corno ,.sua. ,pa�
faVor concedido, uma Aos negl'ös idosos. e aps' ri} s0b':l?vi.ver ,:tI\\ajsrJivl:�.
díVida de gratidãö irres. aJ�ntad0's ct>ll'l ,fi1hos; M<?r�ce h.o�e:r;télgeIn:,guE}i.n
g'atáveI, e não a mancha não. restou mais do, q'Ue lu,to,l!.. p�.�;.. U,berta_s;ã,o
que..se apagava. continuar na mesm,a.vida do ,negro ,a-!l�S j3.;após a

Ainda hoje, em ,Florianá e fiear 'Pélas ,fazendas e abolição:, até PPSSO$ di9.s.
pO�is, L

llma' -"soci-edàde '-aHedol'es-;'-PI'e50S àla.vol!- A _Princ�sa, apenas. ins

<:'(\Jnaval€sca de negros ra, ao trato do gado, ou trumento '6casional' co

ostenta ingenuamente o feitps chac<!F�:!,j,ros. mo a sQÇl caneta tambéln

'pome de Pr-otegidos dG As mulheres restou cç,· f(9i. não
.

é 'unia. dessas
.

Princesa. zinhas nas' casas" dos pessoas.

'\l\c0;ntéce que dHicHmer..- brancc,s, oferececse co-

t'
'

." -COBERrFURA· VACINAL ,.!lOI,llE �105.88.% _.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

D E, C R E t.r O No l'.723/88
Declara de Utilidade Pública a, área de'

terra ele prôpriedade de ALCl1JES �IiV:ElIRA e

IZOLETE SILVEIRA.
.

,

O .PREFEITO MÚNICIPAL .DE. JARAGUA
DO SUL, no uso, de atribuíçõ�s e de confoi:o;Ü.
clade COm o dispos:to no art. 61? do Decretó"iei
n° 3.365. de 21 de junho de 1941>1

.

D E C R E TA:
.

.

A-T( '19 lO Fica 'declaFado' de -utilidade pú.
bhca. nos termos do, art. 51?, alínea I, do Decreto
Lei nl? 3.365 de 21 de junho de .1941. para éfeito
de desapropriação amigável ou judicial. a área

, de t�rra a.baixo descrita:
;;94,00 m2, p.arte de uma área maior co{n 429 00
��. situada à Ruä 156 .Leopoldo Janssen esquina
c.o� ,a Rlla '1(�2 _ Dona AntoI}ia. pertencente a
,klc;ldes Silveira' e Izolete Silveira e' matricula;,
'do nesta ci�qmscrição ImoNliária 'sob o· n�
18.25�, Da area em questão, 44.50 m2 refere_se
ao leIto e 49.50 m2 ao passeio 'da Rua 162. Dona
Antonia.

.

Art. .� _ A áre.a. e-m questão destina.se ao

arruamento e passará a integrar' o PatrimÕ.
,ni.o Público Municipal na categoria de bem de
,uso comum ao povo.

Art. 39 _ As despesas 'decorrentes dt>
.presente' ato correrão por conta de dotação
pr-ópria do orçamento vigente.

'

Art. 49 • Este Decreto entrará em. vigor
na data de sua publicação ficando revogadas
as disposições em contrário.

.

',_ Jar5ig_u�,dQ Sul, 08 de agosto de 1988. '

.

DURVÁL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL'

Secretário de Administração e- ,Finan:ças'"
"

-

c�o prestem conta do

ql;\e f-oi vendido" 'seIRão
0$ valores arrecadados
serão depreciatíos pela
inflação".

ljExiste. � posto de

venda central de bilhe
tes, na Av. Getúlio Var

gas . 1'45, onde :estio Q.X.'

�stôs também os prê
mlios. onde as comunida
dl!s' jaragueense e reg.ic·
nel pod.��9 __aºguifi�lo_s,'
celaborendo, d�sta' Jor
Illél, para a a1ll·plia:c;:ão
de

.
D9S,QCômio. O bílhe

te, cQW _cInCo nÚIpero'si
tem' Um custo de C;z$ ...
1',000,00 e a premiação
Q0nsW .de: um Voy�g�

CL QKIiÍ, uma' moto XL,.
2�0; :YJde,o�cassete, tel€�,
visão a cores, refrigeres
dori '1ll'áq1!1iflft .. de costure,

. 1Qmo elé:t:ríe6;' lavador€!
;d� roupa, f0gão e "uma
bicicleta.

.

Os' recursos auferidos
com' a venda dá tômbola.
cujos -númeres- 'ceneQl:li.eto
Tão pela Loteria Fe€ki:ra.l.
extração de

.

8 de outu
bro. não serão sufícentes
e a Comunídade Evan
gelicà t;üteráIiái" mante,
il.eà.o.r� �do Mospital Jara
guá, solicitou ao Minis.

.

térío -da :Sa.1ftcle, 'recursos

lia -ordem doe CZ$ 28 Jmi.
1b:Ô€s. paf-a -suprtrpeste
dos custos das J._ílpliações.

Uni total de 13.,?90
crianças foram vacinadas '

nos municípios da coor

denação de base. () que
representa 105,88% de'
cobertura sobre �o Iíúme.
110 preví�to inicralmer.L"
te, que era de 1:),,024
criança.s D,').enores de 5
anos. ,O índice de cober.
�llra vacln�l da região
foi içl�n.tico ao índice
40 Estado de Santa Ca·
tarina, CJ maiOr do Páís,
cpm 607.157 crianças a

tendidas.
.
Por município,. Os n(;�

meros são estes: Corupá
1.156 crianças (117.48%
da meta prevista), Gua

rami:t;irp.
.. 2.466 (161.07%),

Jaraguá 'tio Sul f3:096
(96.58%), Massarailduba
1.315 (90,34%) e 'SchroE.·
de[ 697 criahças .

(115.40%). De acordo cmu

a Chefe da Unidade -Sa.
nitária de Ja:raguá do
Sul. Dra. Ivone .

Gonçal.
ves da Luz. a cobertura
nos menores de um ano,
em Jaraguá, foi de ... ·

89.59%, aquém da· espera
da, I

�. ";:_.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- Escritório Contábil 'Garcia
CRC-SC .ob n9 0015

IIerIt.. fllcala .. cQD"be'"
,lIDpOIto de' Renda
Reilttro de Micro-Empresa

Confira il eUciência de n08SOS servíços..
Rua Batia do' Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695'

• ,i Ortopedia "e :_ Traumatologia
DR. ,MARCOS' F. SUBTIL

Urgências .... consultas _' ortopedia �an.
til e'adulto. Membro titular da .SOe. arasliei.
ra de Ortopedia e Traumatologia.

�

Av. Marechal Deodoro 1.512 __ Fone 12.2218

Slein
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

,

Tubos, fossas sépticas, 'ca-Xas de gorduras, cal-'
xas de aterramento- calhas, .palaaques de varal

,

reto, palanques de .varal Upo "T", palanques de
'cerca, palanques curvos para alambrádos, t�b08
para poço de diâmetros 80 e '100, mesas paralélil-

, chonetes, tanques de lavar roupas. tubos drenos,
anéis para jardim, blocos para muros e out,l'Os.;
Vertííque a qualidade de nesses produtos,

,."

Rua Walter Marquardt. n" 706 - Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul.

AUREA MOLLER'GRUBBA, Tabeliã' e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.' Estado de
Santa 'Catarina: na forma da Lei. �tc.·

Faz sabet a todos quanto este ,edital virem
que se acham neste Cartório para plOtesto os

titulo.1ii contra:

C�1 PUBUCID�DES LTDA - Rua' CeI. Procó�'
pio, G. - de Oliveira, 22 - NESTA - ELMO '

M.I\THIAS - Rio Cerro I ....::,.. NEsTA ,- ONDJ.. .

NA KRmGER -- Estrada Garlbaldi, 84 - NES..

'IA - RUY CARLOS REINHOLD - '. Rua Bahia,
166 - NESTA -,SERGIO RANK Rua João,
PlanJnscheck, 31 - NEST.A

E. ,como os ditos devecforeß não foram en

contradoS ou se recusaram a' aceitar a devida
intimação. faz pOr intenhédio do presente edital
para q].le os _mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78. no praq;o da Lei, a fim
de liquidar o seu débito. Oll- então dár razãö por
que não o faz. sob a pena de· serem ös referidos
prote!)tados na fOrma da Lei. etc.-

IH/Jaragua �o Sul, lß de agosto'de 1988.

-

.'''*'.,':;���:
AUREA MI1;7t'li.i.'(tRUBßA �Tabeliã e Ofiöa,] de
Protesto dê :r.Húlos.

-

• .1:,

.

: C.dras
.

& LagartiS·
(�dbuuadQ Me)

Q Partido- da Fr�n!e Liberal não' paço na Câmara-de Vereadores. O
,cons�uili.:..alinbavar a colígação com . que Jaraguá. precisa é acabar com a

o .PDS., Nem , um, outro. :v�io a medíocrídade qUe caracterizou a a'

público dizer qual a razão do desen, tual Câmera. O que'os partidos pre
tendímento e o eleitorado,

.

no míní, cisam se empenhar. é acabar com a

mo. .tínha direito de .saber, De qual· eleição de cabos' eleitorais. Jaraguá
quer forma p PFL começou mal, Fos- precisa de um legíslatívo forte. inde
se Schuster o cabeça da chapa, isto 'pendente, dinâmico" que trabalhe, que
é, candi�ato o Prefeito, com Fogaça verdadeiramente represente o ,povo•

.

como více.. poderia acreditar-se nu- para que este 'tenha voz ativa na

ma boa perforaaenca nas urnas, para Câmara e possa fazer chegar seus an.

não dizer. numa desagradável surpre, selos ao Executivo, que. por .sua VeZ,
__

sal para o PMDB ... Com Fogaça
-

can. não pode continuar. dono adsoluto e,
dídato a 'Pr�feito e Schuster a vice, único da bola,
a dupl� tem .tudo' pera

.

segurar -. a

.

Ianteraa no ,finai da apuração. � .f:. - POVO E· GOVERNO uNIDos
verdade que o sr . Schuster·' conta NO TRABALHO.' é outra coisa, que
com, muito prestígio, não �9 no meio não .ísso que aí está. -em termos de
empresarial como tembém na zona representavidade.
rural do Município. ·Fogaça apenas' '-.- -.-

.

navegará 110 prestígio eleitoral do fa" A revelação de escândalos admí-
3nUia Menel de larga tr.adição em Ja: nístratívos na Prefeitura Municipal,'
raguLdo Sul. -. veiculado por um jornal de Joínvílle.

. Por tini, temos aí a eendídatura teve repercussão na cemunídads e

do jovem Sávlo Murillo Barreto filho tem sido objeto de todas as conver
do conhecido causídico Dr. :Murillo sas. sustentamos; há -t�mpos, o ponto
Barreto de Azevedo. Sávio vai "ou- de vísta de que o. péssimo governo"ríçar" toda a jovem guarda e se os federal que o Brasil tem desde o ad-
16 anos votassem já nessa eleição vento da Nova República. responsa-.
iria assustar muita gente que se [ul- bilidade do' PMDB. lerá, reflexos ne

ga boa, Sávio, com sua símpétía, sua gativos nas eleições municipais. Não
fama dos jempos em que era, piloto SÓ ter�, pois muitos eleitores. que
nos autõdroinos, vendendo juventude, punham no partido suas últímas es.

aglutinando [uventude., reúne todos peranças para dias melhores, hoje,
çs 'íngredtentes pera 'fazer honito nas frustrados com a mediocridade do de-··
urnas. Será, sem dúvida alguma, uma· sempenho peemedebísta, não votarão
experíêncíe válida, para futuras em. mais no PMDB e seus candidatos.
preítadas na seara política da city , No caso local.. essas denúncias de ir.

,

Para a'Câmara' de Vereadores, regularidades levantadas pelo. Tríbu-
nada menos qua .cento e onze' ho, nal de Contas

-

não vão ajudar o sr.
mens e mulheres (salva elas) dispu- Ivo Konell a eleger-se. A Câmara
tam uma das quíze cedeírag do nos- poderá .salvar . o barco de Vasel do .

. so. legíslatívo. Desta vez nomes res" naufrágio. absolvendo a admínístra
peitáveis afloraram nas listas de can- çãö municipal, se esse for o caso.
dídatos. Levando em conta cultura. .Mas mesmo 'assim os .fà,tos subsisti.
'preparo técnico e' intelectual para. rão- Tudo é, por enquanto, uma gran- í

• ,

ser um Vereador á altura dá pro. de e indecifrável incógnita.
.

jeção de Jaffi.guá do Sul pode.se ar- -.- -.=--- -.-

rolar, entre outros, os seguintes no- Prezado eleitor jaraguaense. To.'
nies: Eug�llio Strebe. Balduino Rau- dos nós somos responsáveis pelo go
lino., 'Dolcidio, MeneI, Errol Kretzer, verno que deveremos eleger em IiO

Úrsulä Camacho; Rosemeire Vasei, vmbro. COLABORE. Não vote em
Ariovaldo Xavier' dos Santos, Celso quem pix�r muros.', postes. paredes
N'àgel. Heinz Edgar Raeder. José Dal- ou afixar. propaganda eleitoral: ;nes·

, marco - Filho; Adolpho Mahfud, 'Décio ses locais. Não importa que- não se.

Piazera, Raul Rodrigues. Não q:mhe-, ja o ·próprio' candidato a emporcalhar
cemos

.

de perto topos os candidatos a cidade. Os·partidos têm a' respon
e. assim, -�vehtualmente. hajàm ou· sabilidade de conduzir a campanha em

.

tros . nomes dignos de· ocupare..1'Íl es. alto nível.

CURSOS ' NO' SENAC

A Agência de Forma
ção Ptofissional do, S€.
paç de Jaraguá dO- Sul,
tem' abertas· inscrições
para vários cúr,sos. t�dos
j'á Com datas. definidas
para o i�icio. Ó. cursQ, de
auxiliar 'de;i escdtório
começa dia 22. de agos... ·

to, Liderança de' Ren-.
niões (dia. 23J, Juros e'

Descontos (dia 29), Rela.
ções Humanas. Ge;rênc\a .,

de Vendas. Técniéa$"'de"
Entrevista e" :���n� ,

de ' Contabilid�'" '_ '-" (dia
12 de setembro

'

ttir.
mações -e inscriç bd
Sena<:. na- Av. Get. ",hu
gas, 621. Fone 72-2166.

Ecke »«

Lé�twort: 'iWlr ,schreiben ein wenig in :Deutsch, da
mit die ererbte Muttersprach�. nicht ln" '·vergesse-
nb�tt gera�tl"

Die Redaktion -

. "-

_' '. NAcH JAHREN
D�r' W:âlter liebt� 'Llesei� sehr!"
Er sagte: ,"Schatz, schau :einmal her! .'

Ich schrield in diesen Baum, .den strammen,
Zwei Herzen ein' mit unseren Namen:':'

Als sie dann einst nach �Vieíen Jahren.
mit,:mueden Augen, weissen Haaren;
.beSagten Baum besu�hen' kamen. ",

was ward g�worden à,us Namen?
statt '''WA(.TER • LIl;SEL" stand ganz stolz
verwachsen und verharscht im Holz.
nur "ALTER ESEL" da I, Gemein I,
Sq . boshaft k.o�nnen Baeume sein!

(Mathia

,
'

"
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lBrligu&';d(1' 'SU��,"Semana dê 20 a- ,26':- Je allodS�" 10lQ� .:
,

Ilrárils de at'ltf,ilel�, AlédiCI QS !Sllfjê s.lfe Semana Intit6xicn a{[no demidÚ'
iIII!I .

"

•
" "

." _, ." , .,' ,

• "

,.,
' .. '

",'"
.,'

A Divisão de Saúde da Posto da' Vtlll Latau, às Dra. Célia, 'NQ PostO de Foi' iniciada no dia 14 No conceíta dê drogá;
, Ptefeitura "Municipal de segundas-Ieíres, lOh o Nereu Ramos,' segunda. e 'encerra-se no domingo" : envoiveee o fumo, o ál..l

Jaraguá do Sul está divul- Dr:' Rosívaldo; terça, 16h, feira, -13h30, o' Dr. Sérgio; dia 21, a Semana Anti" cool. G remédio ingeridd
gando os horários de �'� Dr. Andreatta: qnarte-: terça, 8h, Dra. Cálía: tóxico em Jaraguä do Sul" sem" '.orÍ(;�nt:a��g ,

.médíca
tendúnentodos médicos feira, 8h30 o Dr. Moacir quarta-feira, 13h30, Dr. desenvolvida pela Comís- e" os Çl�ltl§liS .á.lucin�,gê,
nos cinco postos de saú, e.13h Drv.Andreatta: quín- Sérgio; quinta. Bh, Dra. são ; Regional ,de' Pro nos, que são perigosos e '

de mantidos pela munící- ta-feira,' 16� o Dr. An- êé1.ia e sexta.íelra, 13h30, venção ao Uso acabam por destruir a

paiidade. No Posto da' Ví- dreatta e sexta-feira, Iüh, Dr. Sérgio.
'

'

Indevido de Drogas, com saúde física Ei mental. O
la .Lenzí, segundadeíra, 'Dr. Rosivaldo. a divulgação de um tex- texto' enfoca a ímportän-
iOh o Dr, Jorge; terça às No ,Posto de Saúde da to-base, apresentado nas cía.: da família que é a

8h30 o Dr. Moaçrr e lOh, Cohiab;. às segundas, • Jeovás' ·têl' igrejas. missas e cultos arma mais poderosa con-

�r. ' Rcsívaldor.: quarta, 8h:;'O, Dra.
, Célia'; terça. durante a homilia e ta,n, da num clima de amor

lQh, o Dr. Jorge; quínta. feira, 9h, Dr. Dênís: C
bém a alunes de 29 grau, tra as drogas, se envolvi-

loh; o Dr. "Rosivaldpi' quarta.: ah30 mín. Dra. DIareSSOs nas aulas de educação carính., compreensãov: e r
'

4dta, às 8h30 Dr. Moa. Célia; quínta, 9h,' Dr. relígíosa. A Semana tem diálogo, pois é a :t>ase na

�iJ e lOh DL Jorge. .No Dênís e sexta-feira, 8h30, 'Programou-se pata a-', como advertência a .cada formação dos filhos e na

técnicls auríCllas el assembleia �!=��Et��::f: �::.r: :h;a�s;: :�d�S preJ)aração pa_ra A yitf�t

O Núcleo dos Técnicos Agrícolas da Região Norte nhas de ' Jeóvá,'"destin� E.'SCRI'fÖRIO DE APVOCÀCIA
Catarinense (ATASC), Núcleo de Jaraguá do Sul, rea- 'dos a atrair cerca de 500

IiZà neste domingo, dia 21, às 9h30, uma assembléia mil congressistas. O por.

no Colégio "Lauro Zímmermann. em Guaramirim, .on- 'te-voz da Socíedade Tor-..

de dentre os ítens da ordem do dia figuram a regula. re de Vigia' de Bíblias' e

rízação des débitos "com mensalídades dó Núcleo e Tratados, Mário Cherem,

Sbidica�'o; apresentação de chapas pora a gestão 88/ patrocinadora dos 'con-

90; eleição e posse da nova diretoria; criação e. elei. eleves, afirmou que os

çic da comissão provisória para formação dos Nú- mesmos serão realizados

cieös de Jóínvills
\

e Blumenau: escolha. de delegados realizados em. 42 cidades·

dO Núcleo junto ao Síndícato dos Técnicos e, par e em -id"i-o�as."
,

t!cipação na
'

"assembléia' estadual dos Técnicos em

Se�ra.Sc, no dia- 11 de outubro.
.

O presínte atual' é Alfredo Vavassori, de Massa.

t�ndubà...:
'

. - •

Silveira'
"

,

AB8istêncla' Jurldlca à MlcrQempresárlos .

LINCOLN SILVEIRA
, Adv�gado

Rua Felipe Schmidt, 86

Próximo ao 'Superm ; Riachuelo
"Fones: 12-2747 e 72-0523 '

Desconto especial para associados da AMEVI"

Defenda, o seu. patrimOniO coatra slillsiros,'pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens I

Ex:linbrás
.

'.
"

oComércip ,e' l:_ecarga,' de exllJitores em geral

, Rua 10in�ille n.9 2.176 -:- Fone 72-1826,

Jaraguâ do Sá1l$C.
i,

IIiTERIMO'EIS:,
Intermediária de

,

�':i' Imóveis ltda� ,",

R..João Piccoli, 104 - 'fone 72-2117, - Jaraguá do Stil

, - IMÓVEIS A VENDA -

.1 tel·reno c�m' 5.UJ4m2, "lia Nova, px. "Fórum

.2 terrenos no Loteamento Centenário
. 2 terrenoS' Lt. sã6 Luiz, J. Esquerdo
.5 'terrenos na Ilha da Figueira

.

.1 terreno, 1'.166m2, na Proc. ço�es Ollyelra ,

Temos telefanes residenciais -,e comerCIais'.

para alugar e "end�: "

,

Com o' tema ,"Justiça
Divina",' um dos Cor»

,gressos ,es�á previsto pa
ra o Centro de Promo

ções dá, Sentur. em Bai.
neário Camboriú. que
deverá receber, :durante
os três dias de realização,
em' torno de 4 mil con,

gressistes do planalto
norte e todo o litoral ca,
'tarinense. Um dos aspec
tos notáveis' dos Con
gressos será á presença
de mísstonãríos-. que. ser-

,

v,�m_ no, �$trªngeiro.
'

, _'

RUBEM ·FONSECA fLEXI
QUes�s de terras, inventários, separações, 'ac1.
deates de tranSito', previdenciárias;' trabalhístas
e 'Ildvocaclil em geral�

" ,.

,

Rua Reínoldo Rau, 86, Sala 6 - Fone 72.1920
Jaraguã do Stil

'

e
r PUSIAlas .,' BOX

• ESO. DE �lUMiNIO
"'

� . R!o!L!!�!:U!!SC,-= ... FONE: 104731 72.0IIII6' �

PersianaS horizontais ,e verticais, "

box para banheíros,
.

':,

divisões, toldos, portas, sanfonadas, eaquadrlas
,

e cercas ein aluminlo.·,
Consulte-nos! Fone 72-0995

Dr. " Altevi� .' A. Fogaça Jí,nior':,
Ora. Osvalina, Vargas Rodr,in_es,

- ,_,,:,

ADVOGAD"OS

'Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72"O�98"
,

,J'àraguá do Sul-SC
,

V e n' de··s e
Portas e Ja!1�las, de Madeira

,de Prlmel{lsslIna Qualidade
,

., Faça.nos uma visita:

Persianas
'

José � EIIlIn,endoerferI
.

• ".? .

.
.. ; '�

,

.. 'Rua, Jacob Buek, 46 -(ao lado do Bradesco) �', ,,',",'

Ir . �'i�' "�U:' ,0 'o;::
,consulte..nos pelo Fone: 72-0247

;.� �

�:- 'Clínica ,'.Veterinária
,t.

SCHWElTZER "

,

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

o R., W A L ,D E M: A R S C H W E I·T Z E R

'Clinica de p�quen08 e grandes animais, cifUrgias, vacinações
.

<"

raio x, internamentos, boutique.
',�Rua; Jolnvllle, 09 1.,178 ,(em frente ao Supermercado Brelthaupt)

.. fOue,72 .°·3-268 .:-,Jaraguá 'do' Sul :_ �ailta. 'Catarina
.,,' .....

'

j

..

::.. _, .' �
..

,.,1:.:�.i/i .�.�. �
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Não perca ,esta·opoJ'lunidade I
..

�

.

'

A REUNIÃO :B' DIA 25 re' AGOSTO,
A Moretti Jordan está pa'rtlcipando do fechamento,pe ma.s, ,UJn' grUpo. de ,consórcio .do .phl.-,SO ME5ES i de DEL REY, ESCORT e F- 1000. .

,-' .'

A. qualidade- e a garantia Ford estão ao seu a�eafi�om as vantagens .do C-onsórcio' União.
Ainda restam algumas quotas. consulte- nos., ;r\.' ;��_)

,.!11!1!11.. ..._....�IIÍIIIi... �Ja;r�a;:iu;;-:a.·.;;,dd..··�$ul=/S:·C;.-:
..

_

Av. l'1�I. ,De�d()ro" n,;_<? 158,- Fones 72.1777,_ 72.1995 e 72.2614

;P,'s1o de Vendas _Marcattl
II.

Cha'péus, .bonés, ylsell'a&,'· camisas, sh9rtª,
bermuQs � ,-cºrdas.

'

,

EQl frenle à fábrica, - AvlPlo estac1o�amento.
.:

ESClUTOJUO JURlDlCO

I, José Alberto Bairbosa
A'DVOGA DÓ

Ru'il. João Marcatto. nr- 13 _ 2° andar. Sala 204,

Fone 72.1869 .... Jaraguá do Sul

. ,JNI!ORMA'UV.o aOT.A.lUO

.•�.'I O Quat!-o-Meia-
. I{,'" ClICO

- -'. -

-Dê ,vld. ao 'R�tary: Vl..va-o ,intensaJP,ent.e
_

_ �

.

_. J__ =x_ •.

o GOVERNADOR FRANCO NISl'DA. CL.UBES
De acordo. com, o .seu cronograma ,governamen
tat, o dov. Luiz Roberto S. Franco continúa as

visitas aos clubes rotéríos do B.465 pare' co

nhecer os planos de ações de cada snüdede
para que" o distrito alcance os objetives COlilll�
dos,
ROTARY er..UB ITAJA.1-PORTA 00 VALE
foi maravilhosa e bem organízada a reunião

f.. .

festiva quê eom�morou o .recebtménto da Carta
de Admissão. com a honrosa presença do Gov.

Luiz Roberto S. Franco e sua' esposá Ladir, a

embaixatriz da amizade. :Estiveram presentes,
também. o Gov. MaTlo Sousa e esposa Jandira
e o Gov. indicado, Camp. Manoel Miranda; de
,Tubarão e diversos ex�governadores, convida
dgs ,especiais e rotarianos de outros cilubes. Na
o.casião houve o plan�io de uma árvore, com \

descerrameilto de J>laca $Üusiva ,ao evento.
SEMINÁRIO DE EXPANSÃO, ROTARIA
ex.Çiöv. Dario MacieL o gov. 'indicado Manoel
Miranda, Governadores e ex.governadóres dos,
distritos sediados no Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, participaram do S�minário
de Expansão Rotária, em Porto Alegre, medera.
do

.

pelo ex.Governador Milton Gobato. A pe_.
dido deste o e,x.Gov. Dario Maciel fez interes
sante explanação sobre a experiência com a

fundação de dez Rotary Club's no DA65, e de
outros assuntos. pertine.ntes à Comissão Distrital
de Expans;ão Rotária, da qual fez parte na ges�
tão do ex.;Gov.. MarIo e, agora. também na

gestão do Gov. Luiz Roberto Franco.
FEIRA DA ESPERANÇA ,

Rotarianos auxiliam na Feira dá Esperãnça_.
em prol da APAE, de Florianópolls, c@m Bingo
Beneficente às 20hs· de 26 do corrente, . no
Clube Doze �e Agosto, na Capital do .Estado.
(Da COMISSÃO DE RELAÇÖES PÚ-

.

BLlCAS DO DISTRITO 46:i, ANO,. cl008/:8�)'

no

Se.miaárlo .dei' Direito \.

Jkl
�'. ,i

'�JIj{'
.'.

__

· " volução que f�z ,30 anos
, ,1ii.i· ,__

._ ,I ni'. aia 26 deJu�ho. Eu:iß,itidê
"_'. '!.'!',. ,�". L .. _.J.:IiII&._4' .,_"":esfäVa'.'lá quand.o· cbeg.oo
.

A Dra. ZHa .,R�drlg:ues barato e os li�ros� niq_js a mna do Sarney pare
Leite,' ',de Itäp.ei:UJia�J, baratos ainda'. Não exís- as

.

comemorações . QJlem

que o destino há muttos te .shoppings luxuosos, díríe, né? ..

"
.

'anos anexou à nossa afe�i apenas es tíendas onde o' De volta. ela merguH9.OO
tívídade, escrevenos so. estJ;Ç1.l\geir.o ,Pa�aIldo em novaanente nessa inferna"
bre o Seminário de .Dtrei- dólar pode comprar cha- lha vida Inüacíonäna e

to . que fez 'em. Havana, ruips cubanos, caviar e de desequilíbrio político
Cuba e as observações vodca russa. A carne e' desabafa: "itEm poítíca :

sobre aquele país:
.

que predomina é a de nem é - bom falar, impera
Da extensa' carta tosna- porco.. os principais pro. o cáes em todos os qua
mos äiguns'tcilpicos que dutos são. o tabaco, a

drantes do País, 'que à

nos informam sobre a cána ele açucar ,e as Jru beira do abismo, sÓ não

tão cij'ªcufida Cuba, a tas " ,dtrícas. " Muita ba- despenca -de vez, porque
República no mar das nái1a, também.

' Deus é brasíleíre!"

A.nt.ilUél,S. " P�P�,_ d.e
' di. Nãõ. se '�mc_ó,ntra chicle- Nossa amizade participou

z.�r que "l;Iayap? é l.!-rna tes. coce-cole' e .jeans,
do Seminário de Direito,

Cidade de dois milhões Não há "inflaç�o .nem i)-n. no mês de julho, ocasí

de habltantês, lirilp� e P(i)sto de ,espéQi� algpnla, ão em. -que r��é,beu o lJf-•

tranqüila, onde cóníor o dólar e o peso cubano guírrte : documento: "U•

me o' regime, comunista, têm o mesmo valer- NIQ� NACJQ�-4t J;>,E
todos ganham. o pão Não ví o Fidel Castro, JURISTAS DE CUBA. \

(que é horrível) com.o na TV me 'pereceu velho tE�nFlCADO. Al çom·
suor de seu rosto. Não e cansado. ·EXiste um bai 'pafiero (a) ZILA RODRI
há lu:lCo nem mordomias, TO' que se chama Vedado,

GUES LEITE por Sl1 par-
tud ' lvelad tícípación dn,e.I.,Se'ml'nf_,.o e mve éI, o por, bai- onde na época de 'BatiL" 1:' ,. -

xo. ninguém' tem .. maís ta, cubano não podia mc-
rio lNTERNACIONAL

de uma casa,' o .trans- rar, so americano, . (fOi
DE -nER;IjCHO 'aAASIL.

porte coletivo
é

muíto tudo- confiscado na re..
CUBA .orgenízadc por la
,U. N.. J. C. :y celebrado
del 18 al 23 de julio de
1988. Daq,o en la .hsbana.
a los 2:)' dias del.mês de ju
lio de .1968 ass, Antonio
Raudilo Martin Sánchez
Vícepresidente e Víctor
L. Kautzinan :forres" prco
sidEinte "C�nision Re.
laciones . > Exteriores".
A_g-raàe.c�;ß�9 A ·�a, Zilá
Jl '{:,<;l]'ß'\11ltcação e as ip

fpWlações sobre o país
Oferecemos servjços ele contabilidade, em geral das Antilhas, formulamos
e assessoria especiäl às :pliero e peguem�,s em- - ,vot!;)S de gue tenha feito
presas. , ;gI:a:p.d,e )pr.(j)-V;�i$o. para o

,Rua Venáncio. �� '�mva Porto, 365 - 1�' -andar ,ii!Rerfe�c;'i�ento da caro

Fone: 72 - '1'492' I. relfa' -a!b:r��ª.
�--�----����--�

{

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas e Aquecedor Solar

R� PeUpe �c4olidt, 219 - Pone 72�044_8
"�

.

':-� ...

,Contábil BarllÍEscritório

,/

jar�gua
.Faça, ,cerio )desde :1

primei'ra ':IZ.,·

JÁRAGUA FABRIL,S. A.

_l..' , . m

"""""";",.",,,,:., ';"'·"""i:':"""':':"F"':�:;,m;;'é,i;"0.'�;';:$;';i;;;;;w.,;;"*";"",�:,,,:�,"''',''''?é:;;''*�';m,;',,,:*'
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Jaraguá do' Su1 sedia

n�s,t:e sábado, 20, nas d€"
,

pendências da SER. Ma.
rj�ol, da etapa, regional
do I.Pestíval de Canto
Coral Catarínense. que

.

tep1 êntre os seus ö,bjE.·'
tívos incentivar o .canto

coral, ,prolJlover íntercán,
bio entre as ligas, 'regen
tes e coralistas, e'divul
gir o trabalho musical
des autores e arranjadc
rtf> caterínenses. O'Tes
tiv�i divid:e-3e em sete
etÇlpas regionais e a final
e�t' .marcada para OS días
29 'e 3'0 de outubro, no
Centro Integrado de Cúl
.tura, em Florianópolis.

tUlIioria 'Jla'
\ �

..

Pro'dolivi,da:de
No Senai de Jaraguá

cio Sul, de 29.08 a 02.09,

,o Prof. Valter Sattin vai

dirigir o Seminário
,

de
Desenvólvímento : de

'.

S11·

p�n"isores para a -me-

1I\o!1iá- da Produtividade,
dirigido a gerentes, mes

t��, contramestres, su

pßf'\"isores, profissionais
d� O&M, Telnpos e Mé·
toc;ios, Cronometragem,
CCQ, Treinamento e Ou
tr9S. Com -15 hor�s, será'
reAlizado de � 9 . às 22h,
no Senai. A taxa de im,
cIição, deduziveI . do im
PQ�t0 de renda 'é de Cz$
lQ mil. O Sem,inário objé
ti:v� capacitar adesen.
volver, 'ações .

que possi.
bilitem ä melhoria" da
predutiVidade na em

Pr�sa.

A competição coralístí-: substítuição dás' quete
oa terá início' às 19h30 nham sido deJllasiadamen
e dela participarão ein te cantadas pelos coros.

.

co corais: Coral Univer.. '

A promoção e aberta_ ao
.
sitérío de' Joinvílle, com público apreciador do'
3::> integrantes, regido,' canto coral.
pelo' Maestro Mel�ta;.i:�o.;·o �'

ral Evangélico Jin;aguá/ CORAL DA SCAR
,

55 integrantes, màestro
.

O tOTal � da Sociedade
Ricardo Feldens; Coral

.

Cultura Artística de Ja_
Cristo Bom Pastor. 27 raguá, do' Súl participa
membros e regido pela no. dia 24, no CIC, em

anaestrina Irmgard Mi- Florianópolis, do Ciclo de
chel; Coral Cristo. Sal.. , ,Intérpretes, Catarinenses
vador, 33 integrantes,

.

e fero' presença confír-
maestrina -Irmgard Mi- mada em Guaramirim,
chel e Coral da SCAR, no dia 28, no Encontro
com 40 pertícípantes, de Corais Evangélic-os.
sob a regência .

de Luiz' Em' setembro, dias 17 e

'Fernándó -Melara.: 18i apresentá-se em: Pre.
sídents Prudente, no

Encontro de Corais do
Nordeste Patllísta e dies
'to ,e 02 de-outubrovveí ä
Urussenga; .no Sul do És-
tado,

'.

:.,'
;

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

'0'0 ,
, Cada coral ap�esentara
4. mi;i,s�eªs, sepQ.:ó duas' à
"Capella". .

'istQ �I s�m.
acompanhamento e três

.

música para eventual

� Chalé
'��I' IMOalLlARl� EElr::P"'"t' -' REPRESENTAÇöES LTDA

Rua Reínoldo 'Rau1ir:..;.;,EQ�es ,72,<13.90 e 72",2321

_ CRECI 643-J.

·

., Apartame":tos: Edit. Piecali .c/garagem,
área de 100m'2t &in. Jaraguáó'. ,2 quariós, dep
empregada, financiado., EdU. -Jal:agUâ, � quartos
financiado. '. .,

-,

.

Càsas': ,Em alvenaria, r-ua -Guilherme -

Weege
.

c/área' 120m2:' em terr-eno ·de, 550m2.
Na lateral da José Emmendoerfer. c/230m'2, -teI
reno 450m2. '! poupa�ça mals financiamento. Na
rua Waldelriiro 'Sclntittz c/235m2, '.terreno· de'
1.300m2. Casas maäeira ·'mals .al�narta,

'

rua
'; Cabo Harry Ha�llch cenlro. �'De.-madeira; px.
Baependl, c/120in2, terreno· 429m2.

·

- Terrenos: Mal.,O.,doro,
.

1930, 18m2,
frente c/3o,'1OJrii. ':Rua ruo ßranço; 900m2,.. c/
14m frente, 1 casa ]llls�. � 1 de madeita. Rua.
A..R.(}'bini; .' 25.2Z9m2, na cBarra, c/�4ni2. d-e fr�n.

·

te. ]lha da Ftgu:eira (lateral) .c/540Óm2 Semi;
.plano.

Maquinas, móvel; de a;ço, escriva,ninhas, ventiladores, móveis este-fados,
fitas; relógios de ponto e acessórios em geral.

, Rua Venâncio' da Silva ,.orto n� 353 _ Fone, .12.1492

- ", ri.Y 3� rLI � X )�.:'"
, t

DiAloga's.
.,. O ANfl-TóJUÇQ

Como são deslumbrant�s 'Q�, feitos ê acro-
.

bacias dos. atletas olímpíeos à vista d�s:'RPSSOS
olhas. -Deles se, retlJuer saúde. Ierçe !fllHc:a e,!.

.muíta-dísposíçêo- Eles são, ú� tipa de alto-ia-

·lantes denunciadores dos 1:0XICOS, -,'� 1
Quantos gostariam de ser ,saudavels .

'Quantos gostariam de deixar o cigarro, o al�o.
olísmo a maconha, os remédios para dormir,

etc, niélE! não conseguem! Mas há daqueles 'qu�
.gostean de toda essa sujeira e 'pouco se impor
tam com as consequências pessoais e soclalS.'
,Quanto' önus à família e à .n-aç�ol E o. que .dl-
zer quando vem a doença, 9 cancer. especíal
mente. a loucura, o divórcio e outros lailtps.
ttrâte-s ..

O Brasil, entre 30 milhões de fumantes,
,teve 120 mil mortes vitimadas

-

pelo 'tabagismo
em 87. Para aliciar' adolescentes e jovens, os

inescrupulosos propagandístas sutíhnente utili
zam o esporte e a música, parq vender a -mar

ca do "sucesso". O oonsum-, do cigano e d0"

.
álcool é uma tragédia. não s�_cesso.

Coitados dos fé'tes, JäélS 'Crianças e dos
demaís ':Ã!iIIiantes -pa�siVies. ';G<Ma€l.0k', 'dos

.

ip:Jir- :

pries 'viciados.
Será que foi pare isso qua o Criador nes

iez? Para vivermos sscravfzadós às nossas l'tó�
pries "ínvenções" bestas; autozíestniíndo-nos
como .se fôssemos sem valor?

Oh. mortais, despertai! Se estais encurra
lados no beco de qualquer -vícío, o Anti-Tóxico
número UJ.n é Jesus Cristo, que disse: "Se eu

libertá-lo. você será livre de· rato; prâ sempre"
(Ev. João 8:B6)., .Medícina, .remédios, inferna"
ção. são acessôrios às vezes necessários. Mas a

.

motivação maior é Jesus. Pela fé nEle a vitória
e ·certa.

.

Elso Carlos Madke - 72-1925

,

""::

CIRURGiIÃO DENTISTA

DR. VALTER. GERMANO BEHRENS"
, Rua Cei .. Procõ,pio Gomes Íl9 184 _ FODe 72 - .0209

. ELETROLAR
COlercial de Peças lida.

ASsistência técnica em máquinás de,'costura
Industriais e domésticas, peças, "a,cessódos e agu
lhas em geral.
Oferece também assistência técnica autorizada

em apaI(o-lhos Arno, Walita, Britânia. Black &
Decker. Faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
o� Lyer, além do mais completo estoque de pe
çai e aceSsórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72�220fl

Jaraguá do Sul-SÇ'

o r�pcito mútuo 6 o camiDbo do entendimento e da bú�a de conquistas compos ..-� o
-..

�. '"
.' VamoB�truir e_preserv� a DÖssa Jarap4 d��.�pl, D)IIS humana e acolhedora.

, ri
•

dIJ'''-
;"

'I A wea1eDl.,·ot.plJlo.·,· do4eseÍnpenhodeseUScoJaboradOrese�otrabaJhOdagen

..te.
oi'deirilde

II lUIlIlI, r, II Jaragu�dO'Su1.-PotiSs9!ajuda.J,mPi�.·Crechcs. entidãdes fiJantr6pieas, colaborando para
... � ... . '. quca",�.",,� .

.

. '.

e©lVt�<"mí
'

· a�sfi! f!i!S
, li , ".. 6.,,', ;WEG E�us CO! • '10RADORES

II�"""- ......;�;;;;:�;;ooi-;;._� :,
."••;._ .

ç = =*!;i�< -�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

-,:;: .-

....
-

.. '... .,_ l;� .'
. ;-:., 'l� '.' � : ..

_. F'oS',' •. _. _

..
'.

Jaràgúá -dô:Sul � Semana (lê 2� a. 26�'ae agOsß' ct! JOil, ,

I

'spezia .

&, eia. Lida.
SERRAlUA 'li! SERVIÇOS, DE TRATOR

, Madeirai para construção e servi_ços de Jrator
com ,profissionais: altamente elpeçiaJiza,dq,., .'
Rua. Joio JanuAdo Ayroso, 112 _. Ja,r�guá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ ,Jaraguá do Sul l'" SC.

",ADVOGAD.A
Dta. Aurilene M. _Buzzi :,,"

QuestõeS', de, ter�aI �;., 'acldeJ,lles :de, transito .. :: In-,"
ventálilos - cobranças _ e, a(lvoc.acljl ,em, geral.,. "

- -, �. .--

. .
. .

Rua .r�Jnold'O Rau, 8,6 � salá 4 "- ,Fone 72·27fF

Walter tüiz Ribeiro"
'Alexandre Qellagiustin'a Barbosa.

/

, ADVOGADOS \

Rua João Má.rcattó� ri9 13; 29 andar -"sá� '206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos. Ch.odíní
Ja,ragué\ dO Sul-SC.

- -- Lançamentos da Semana

Rita, Sue e Bob Nu - Comédia
Muralhas -do Pavor ,- Suspense
As Aventuras ds Sherlock Holmes ..:_Pqlic.

, o Mundo que o Temp., Esqueceu - Avént.

Dillinger - .o Gangster' -- Policial
,

Garotos em Guerra' - Aventura"
Filhos do Odio -'Aventura
A nItima Batalha de um Jogador'- Dramá
O Limite da Traição - Avent./Policial
O, Homem, que saiu do Gêlo � Aventura
A Furia do Dragão -:- Avent. (Bruce Le�)'
E as duas graudes estrelas' do FESTIVAL,
DE GRAMAD.o DE 1988:
A 'MENINA D.o LADO,� ROmance '

ETERNAMENTE PAGU - Drama/Político
, ,

Se você sempre sonhou fe�
um cerro com o seu ritmo,
O seu sonho Iii ch6(,jôu.
�. na Emmendörfer Veículos.

É o Ghevette 88.
O carro de maior desempenho e

economia: ägora com motor 1.6,
Venha buscar o seu sonho, .

q!Jer oízer, o seu CheveUe '

na:Emme"ndörfer Velculos,
o 'revendedor preferido
Chevrolet.

/'

-

C:,O á R .,1' cf"'�: <;�-"â >;�:_.; ó.�:v"tf' if�--:Y�: _"'�Xll"J!N:A'lj_ -�

,

,

'.' Coluna
'

,

Evangélica'
-, .'

1

,
"

I,
, ..... -.

CULTOS: Domingo às
9h30 e às 19h, informal,

.

em' português. CURSOS: '

De
_ batismos dia 3, de se

tembro às 15 horas e de
noivos dias 17 e 18 de
setembro, iniciando "día
17 às 17h. I�onlla.ções'
e' inscrições na Secreta-'
ria, Fone 72-0892. 'CO
RAt: O Corar ,Evang�li>
Co Jataguá ,apresenta-se
nests sábado, dié 21" na
recreativa da Marisol. liä
etapa regional do Festi
val do Canto Coral Cata
rinense.

Informe Pàroquial
,

'P�róqú)a ,São Sebastião
HORÁRIOS' DE, MIS·'\" .

.

SAS: Sábado (20), às 18b
S. E'stevão, 19h na Ma�
triz, S; Luiz Gonzaga, S.
Judas Tadeu eS. Fran
cisco e às 20h-Santissi-:
ma Trindade. Domingo
às " 9' -e 19h na ;Matri�; , ,

'

8h S. Judas Tadeu, 9h
N. Sra. do Rosário, 9h3Q
N· .Sra , Aparecida e São,
Cristovão, I1h no Rodeio
Crioulo e 17h N. Sra. do
Carevággío ,

,

INFORMAÇOES: 1).
Neste domingo, dia 21,

,

haverá procissão de Gar
ras, saíndo às' 8h30 de
fronte a' Matriz até a

Gruta do Rio Molha, em

comemoração 'ao sncer
ramento do Ano Marter
no. .com rníssa festiva na

Capela. Lá, também, nes�
te final-de-semana, a tra
dicional festa da Gruta
N. Sra , de Lourdes.
2).' Na Matriz está-se
trocando o telhado dos

pavilhões de festa, obe
decendo, assim, o plano
de manutenção que a

Matriz pretende fazer.

Barão do Rio Branco, sata 4
FONE: 72.2607

[I-
, " "

' ,:'\i.I" '
. ,

" ',' ;A" I ,I '

Super���asdaSBrn�a
.' ,

-OPERTAS DA SEMANA

TV, a Cores Panasoníc 14" - 79.990,00 -a vísta
ou 1 mais 3x 28�16S,OO igual 112.660,00
Mod. 14 RL tela q.e�,36 c;m. ,

Colchão Especial Softspuma - 4.350;00 á vísta
ou 1 maís �x 1.550,00 igual 6.200.00
Pata Solteiro

.
,

Refrígerador Clímax - 55.700,00
.

a

maís 3x 19.600,00 igual 78.400;00
Mod. RC·::)'OOO - 300 lítros,
110 ou 220 volts ,

viste .ou
(

Bateria Delco - 8.990,00 a vista ou' 1 mais 3x
3.180,00 igual12. 720;00 :

Para Volks, Brasília, Passat, GoI. Veyage, Para.
tí, .Chevette 'e Fiat ,

,

Todos a gasolina e sem ar condicionado.
BASE,DE TROéA.

'

Jogo de Bancos Reclináveis """',42.900,00 a vísta
ou 1 anaís 3x' 15..110,00, igual 60.440,00
PROCAR 16
Com encosto alto. Para todos os veículos na
cíonaís..
Macaco Gerobrás --- A partir de 1·990,00 a vis.
ta - Oríginal do seu carro.

, 22 21/08 88.-
VALIDADE: __ � _ _: , .. _A I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i'
.

"

" A-,.

.1.,,:.

-

DO povoCORREIO
Fundação: 10 de Maio d. 1919

CGC ,84.436.59.1/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Scbmöckel

lorn. Prof. DRT-SC n.? 729 e Dir. Empresa,
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.
Histórico e Geográfíco de SC. Redator: FláVio
10sé Brugnago - DRT/SC n.9 214. Repórter:
Yvonne. A. S. Gonçalves DRT/SC n.9 219.

'

Redação. Admínístração e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473), 72--0091,-
89.250 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

'

lmpresso nas oficinas da Organlzaçao Contábil,
liA Comercial". SIC Ltda.

Assinatura para Jaraguã do Sul. Cz$ 2.000,00
Assinatura semestral � . C.z$ 1.300.00
Assinatura Outras Cidades Cz$ 2:500,00
Número Avulso Cz$ 50,00
Número Atrasado Cz$ 70,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza
,& Cia Ltda, Tábula Veículos de Comunicação
S/C, Ltda e Propal Propaganda Representações
Ltda.

'

Este Jernal é .assoclado à ADJORI/SC' e
ABRAJORI,

Relojoaria AV'ENIDA
AI maia tinaa IU,estõea para presentea,

, j6ias, rel6gios. violõel. trof6ua.·
medalhas e artigos de prataria eltio aa

RELOJOARIA AVENIDA

N. Mareclaal. .. GectDo V......

.
�FH�IAÇÁO CANARINHO LTOA

Programe bem as suas viagens'de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e, coníortäveís ônibus da sua
.

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

1 'Tubos Santa Helena Ltda�
Tubos de PCV (el'etrodutos), Tubos de Concreto,

, Tubos de Polletlleno (maoguelrâ preta).
Fâbrlcfl.': Rua Jolnvllle, 1018 _ Fone 72·110-1

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

Ff''Ile 72:0066 _ Jaraguá do Sul _ SC
'

\ I

E HORA DE BRILHAR

Lanznaster
Jóiàs, relógios, alianças @

presentes finos é com a r.OVé!.

LANZNASTFR
Marechal Deodoro. 391 ,� Jarliguá d0 Sul.

Foto L,os,s,
Fotograflai _ equlpamentoi de -eine

·foto _ 110m e ytdeo. "

,
Marechal Deodoro 302 Pene 12-8181

"A. HtStórta de noSsa gente nl() pode ficar só na Baudad�JI.
O Passadg i6' 'im�ortante se o seu tempo foi bem empregado"

CONFIRA A HISTÓRIA ... "

Barão de Itapocu
�-- ,...._. �

...

� ,: .. ·��l'''..".;.�; ri�""Ir
..

• HA 40 ANOS senador.
'Em 1948, J()hannes Anten August .' •• HA 2Ó ANOS

Bgndhack, alemão, requaría: ao pre- Em 1968, o 'vereador Octacílío Pe.

fglÍ9, licença para executar diversos dro Ramos requeria à Câmara Muni.

teP,élrQs nº prédio sitp a estrada Ita, cípal, a �xpediçã() de oíícío ,ao., Ge

p,Ocu.-Hansa,
-

zona sub-urbana, bem vernador Ivo, ,Sifv�ira, d� congratu
CO,Dl(), pintura externa e interne, e o lações pelo Início da obras da rodo,
sr, Erwin Lueck, alemão requería via que

. ligará Jaraguã do Sul à

vistoria o habit�e de uma casa para Corupá, comunícando ainda ,ao pl�
9fic;:ina, sita, à rua Abdon Batista, nárío que 9S trabalhos estavam sen
Por sua vez. Franz Xaver W�igert. dQ atacados a p'l�no vapor. com nu,

al�ão, requería alvará, de habíteee merosas máquinas de grande porte
pare alugar sua casa, à rua Abdon movímentando-se no traçado que, em

Batistat e Ricardo Ottokar Hrusch, continuação deveria seguir à GUê."
ka, requería licença para 'estabele, ramírím �

-

à. ,BR.t01. ,

c�� com olaria à Estrada Jaraguä Ricardo Feldens, em língua alemã,
Esqu�rdo,. Paulo Wunderlich, brasí. comunicava pela imprensa local,

íeíro, requeria licença pera reforma que a partir das 16-horas de 20,08.68

sua oficina mecamca, sita a Av. � na manhã de 21.08 se realizariam
Getulio Vargas. "consultes por um representante do

Ervino Millnitz divulgava pela im. Consulado Alemão, na casa do cura

prensa declaração, dizendo não serem da 'Comunidade Evangélica, à Rua

verdadeírea as palavras pronuncío Esthéria Lenzí Friedrích.
das contra a pessoa de Paulo Klein,' Comunícava-se a parentes, amigos
morador em Garrafão .. Corupâ, e conhecidos o passamento da mãe
A UDN fazia a sua convenção e os sogra, avó e bisavó _ Verônica Petr:

principais líderes Prado KeHy e Pranzner. ocorrido. no dia 6 de agosto,
Otávio Mangabeira falavam. José' com a idade de 18 anos-

Américo foi incisivo: ;'0 Brasil vaí No dia 17 de agosto era ligada a

píorando. O pão é caro, mesquinho primeira residência à rede distribui..

e duro de roer; as frutas são o po- dora de água pela SAMAE desta ci
mo de· ouro da mesa dos ricos. E há dade. Devendo viajar por cerca de

ladrões públicos que ainda mergu- 3 meses pela' Europa,'
.

Mário Tavares
lham a mão nos dinheiro do povo, da Cunha Mello, recebia antes de sua

como qUe arrancados as próprias en, despedida a tão almejada ligação,
tranhas desse povo faminto. E há passando a ser a primeira residência
traidores da Pãtria' que ainda gozam e receber o benefício, embora ainda

de foros de patriotas". não estivesse concluída a instalação
. . . HA 30 ANOS da rede dístribuidora então em fase

,

Rui 1958, Jayme de Arruda Ramos de experímentação. A notícia fazia

, .comperecía à imprensa local com história, pois. era a prímeíra casa a

um artigo intitulado NEM TUDO ES. receber água tratada nos 92 anos de
TA PERDIDO, de apoio à candídatu-' existência da cidade.
,ra de Iríneu Bornhausen ao Senado •

,

•• . HA ,15 'ANOS
da RepÚblica e realçando o significa. Em 1973, Osvaldo Jordan avisava
do do voto a ser dado. em outubro: pela imprensa que ficava expressa.
HB significará, o desejarem acima dás m�nte. proibida a entrada de pessoas
injunções partidãrias ter na sua re. em suas terras, sitas' na localidade
presentação homens qUe se não de São João ..ltapocuzinho. no munici.
deixam tomar pela inércia, no gc. pio de Jataguá do Sul, para abrir as

zo de sinecura politica. Porque IRI_ valas das arrozeiras e causar outros

NEU é dinamismo e é ação. IRINEU danos. não se responsabilizàndo pelo
serã, no Senado, ação e dinamismo, que pudesse acontecer. Era o Valo A.

cOmo o foi no Governo dö Estado". gricola de Itapocuzinho qUe era via-

A SeAR lO Sociedade Cultura Ar. lado por terceiros ,que não se iden6

tistlca realizava um magnífico' con. ficavam, resultando em prejuizos.
certo no salão da Comunidade Eva!:- Pelo decreto n'? 272/73, de 02,08.73,

gélica, arrancando vivós aplausos' Eugênio Strebe. Prefeito Municipal.
da platéia aos músicos eminentemep_ no exercício de suas atribuições e de

tê locais: AMUa P. Fischer. Yara, F. conformidade com a Leí Municipal
Springmann. Francisco F. Fischer, n<? 401, de 20 de fevereiro de 1973. a�

Jórge R. B'omschein, F�rQandoSIlring....bria por conta da
\ dotaçã:ü '". ': ., ....

mann. Geraldo Harnack, João S. 4.1.1.0-25/208. 'Obras Públicas. o Cré.

Amaral, IQg� Ha:1ße, G\iido Fj,scher, dito Especial de Cr$ 12.500.00, desti.

Arlindo Bornschein. ROlDeu Bastos,. nado para pagamento de 500

Wernêr Voigt" Jo�q\.i:im Piazer.a, (quinhentos) volumes 'de livros "À
'Pedro Donini." ,Emílio Silva, Rudõlf6 Histpria qe Jaraguã do Sul, decreto

Buettgén e Wi.lson' Bastos.,.' ; '.
, ',vigorando 'com efeito' retroativo "a

AlVini Seidel•. :secretádo geral. dó contar" de 20 de fevereiro de 1973.

Diretório Municipal' dá UON' de Cc-" Era,' 9 :PRIMEIRO LIVRO, DO IARA.

rupf. ,.1!01lvOC8.va' os ··'correlegio-nãrio$ OVÁ. �Et Frei Allréli� Stulzer.

dê acordo' COm os disppsitivos est('- A_ regrao de Jaragua do Sul era

,tutáriQs., para ii tQnv�nção' de 'lO de escolhida para, um curso de E!nolin.
8gÓ8tO. para· a escolha dos canditfa, .güís�ica. sob os ausp-ísi.?s. da Uff9'
tos a. veíeadoies à Câmara Muni�ip9-1 cheÍlado ,pelo ProL, Mano �o�at\J._,J�,'
pela U. ,o-. N., indicação 'dos;candidt- a§slstênci� ,p�lo Pm�, '\RaulmQ ��.
,to. a 44ijfi1taÇão est'aduat federal ',e' rello e one�t�d9 p�r Augusto Prodohl.

.�, ,',

"'" W·:fJlJq

- .�__ I
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MINHA J.lN:DA TERRA ...
'

,-y' o.

" o��ll.!���g:"·':::]'o·:l m?o:re·(·'·itOô·. É�tadode SaÍlt� Catatlnã
.

.

," '_
'.,

q: . .tu!!l;ila" c.u�x�.,;�,�}l� ":
o PODER JUDIcIARIa

seu leitor do Correio guns países
'

da Europa. din,neir.ó nos hOt�lS,. nos Comeres de Jaraiuá do Sul
'do Povo. Acho um bom Uma infraestrutura .ro- "restaur-ante�':e�'-- sob,ret\ldQ ,o

JUIZO DE DiREITO' DA 2� VARA -DA COM-AR-'
jornal. A serviço. da co- dovíana e hoteleira am no comércio; :.9 'meu �u. CA DE JAIÚ\.6UA 00' SUL
munídade. Cluando vou pííada vai tornar reaU-'. níeípio,

.

eo� 'a' .fe�a· 'p<?,' EDITAt DE P,RACiA
visitar meus pais em Po. dade em breve esta merana.. deu um passo 0' doutor <Irfneu:' Bíanehí. Juiz, de Direito daZa,
merode (alto da serrinha psrspectíva. Pauhsta e fUI�dJ\Dleptatc,pa{_a" o. fu-

o

Vara�'di Comarca de ·,Jaragu' do Sul E�tadb de
que leva a Tünbó) pá� cariocas que , conheço, tur9·.· AUIDßntar�l\9 ��9X. Sante- Catarina, na forma da Lei, etc .•.
SO sempre por, Jaragua. aqui onde, eu moto gos-. memente

..
os .tu.J;'�st��,- -

'

FAZ SABER (em resumo, art, 687 do
Rio CeIFo e Pomerode. É tam demals de Santa t?rnaram,a p_d?�e. _coI}I;_l��. c. P� ç.), o seguinte;.... Venda em 1(1 Praça: Dia
maís : boníto- () alto da Catarina. Demais, mesmo., cl�a no Bras�I ß� '{�� ,�.. : 16/08/88, às 10:00 horas. Venda em 2a. Praça: Dia
serra Jaraguá.pomerode N6s. ou melhor QS\ que brigar; a manter e·:de,�e�; " 31/06/88, âs- 10�00 horas, por quem mais der e.
lembra muito, as mon- moram aí é que não per, volver _,�qª ç\!-l,t\lr�, ,1�:��Q. mator leace oferecer,' LOCAL: ,'Edifício do Fórum
'tanhas da- Alemanha e cebem como ou quanto e� a ,pr�s:nç�, ;<;la J)?Ill,�ra.�:: desta Comarea. EXECUÇÄ0 N9 1.943. Requeren-- .. ,.

da Itália que. conhecí Ei bonita." nessa terra e ma. alem�,., NmiueP.J- �y'a,� o' te B.AN<Z®=.MER€'AN'FIL DE SÄ0 PJ\ULO S/A "

, quando sra. .estudante. nossa gente. Além das se .111t�r���ªr", R§\, V�Sl�9:�:;. RequeFi(lõs SItVlNO:'CANl E J_OSÉ ,JAJ� CANI. -;-' ;{Fiquei feliz sabende que montenhas, e das praias, urQ'Çlclda,q,e_ ql!e> e;., f:o�º - ,BENS A SEREM-PRACIllADOS': 4°)� O .terreno de �
finalmente vão· asfaltar nossa gente é que � boní- a suaö',em ��Q: p.é!1J-lo::s.J,J:jª,." ;, format-6 Írref,\'l.ltu. situado as.margens da 'BR-280 �

esta caminho, Esta:V:a na ta. Nosso moela de viver, .com .lJma .'!-t�ca,:�:-Jmgy.�, � em Jaraguá�do Sul, fazendo Irenta.am- .11-,00-:..
hora.' Como Ialtam as a limpeza. às,flores,,· as .�.9mendo. sS};.!,rr�z",e jet-" .metro-éem ä-' BR-280. travessão dos fundosoeJl1,> t
boas estradas em Santa casas, o fato de, não ha- jao. Por Çßl� n�9:;q� ch\l,� . 43,50 metros

o

com O aluvíão-Río Itapocuzí- �Catannal ,Está Fia hora ver a .talipobreza absolu- crute. co_m.�, JoeJ.w _ ".d� _; nho estremando do lado direito em 32LOO metros.: jde qsfaitar .

a' Pö-merodE..-' ta, favelas e .ceísas
.
pio ,eorÇQ de ,�x}eÃ, e:n, .

qUß:n.!' . co� terras -de
o

Metalúrgica Zanoní. Limitada, e; y

Timbó. res pobres. tudo isto ,é ,çio? ,E. P09.l1cnlooo e .�ao .

VoOlJM,o":. do outro l_do em: trê�}in�aS, �jlldo a � (1 de 99,O�Boas' esftadas- vão in. maravilha ans,_olhos e ao ,a Sa,ntß.. çq_tanna . <;:OII:,�:: metros com 'o alUVlao�R10 ltapQcuzmho, a, 2·
cremel'ltar o comércl(j) e coração dQs, brasileiros prar mais'oJ.!:.ll'l,ÇtS' m91bp,�. , ÍlUID'Angulo para a direita de 47,00 metros e a 3:11-
o tur�sm.o e. po.rtanto.,: e argelüinost,. eu, sei. O reyer é!GI.1!J-��la. g_e.:Q.tei�"e e�n 17.fOO�metros em direção da Rodovia. ambas
o desenvolvime:ntQ da· fato de haver gente Ja· COliQeft mª,ls ,um ";Ei$l>ein' com te;ras compromissadas a ,Indústria e Comér�
regi�o. Tenho peHa mim lando duas línguas tapl- mit Sa.u.er.kraut?" .. _.,. :"'- ,-' ci-o -de Madeira lEldorado Ltda, contendo a área
umai certeza: um dia . hém é motivo de adnlira_' En(iOl'i g,o�t�� ,ela:.,romh&, de 5.&\5.DO lJl2., lotalizad(). }10. l�do' ímp..ar, . �Santa' C&tarina vai ter ção. terrat e aCJ;edlto ,ué\, nQss� ; dà BR.280, aproximadamente no KM.5 e a 145,00
mais lucro com. o turis- O turislI}Q. é uma in-, g�nt,ei;.,. � _ .:' ,,- -' me�ros da 'ponte sôbre (9 Río Itapocuzinho. divi-
mo que- com as indúE· dústria pêra·o estada' e pe;' Matio 80natti,J,: Lofte'!;� sa entre os Municípios de Jaraguá do Sul e Guà-
trias. Assim são h0j-e- a'l� COlfiO tal:, precisa ·.de oro<, 1}a�SP. ". , .. --' .�.,. ," "-, ramirim devidamente matric\].Iado sob n.o

TOTAL 'DA AVAUAÇÁO: CZ$ 876.750,00. Nos
R-1-9.960. oqual foi avaliado e·ln, CZ$. 876:750,00.
a:utós nãó consta" qualquer ônus ou recurso pen
dente. Fitando também intimado os Requeridos
SILVINO CANI E JÔSÉ JAIRTANI,' através
deste caso, o�. Inesmos nã.o s�jam ch_co:p.trados: pe"
lo Sr. Oficial de Justiça. Dado e passado nesta
dda<lé de Jaraguá-do Sul;' 02 . de' Jun'llo �de 1988..

. Eu. (Amadeu$ Mahfud). Escrivão Judiçial, o

subscrevi.

'. I"

"

"

, TUQO PARA NOIVAS,
MODA"MASCULINA _ FEMINlNA·'E'INFÂN'M."'··

.

.

".

Jaraguá' do Sul _ Av. Mal'echal De0�i'Ö' 260;1"'; Fône- 72-0968
'-o .,_-' _-

. ,
.....

G-uaramlr11U _ Rua 28-' de' A2osto, 1.334 i, F'{m�:c1-��o.25� ?�;::,:� ,;j

, :. -::', -', ��.,
,<; ':':_'-. . .:'_"; - ',- '", _.'

"

Loja
"

Mamãe Coruja:
..

A MILHOR OpçÃO IM ARTIGOS INFANTO-JUVENIS �o'B�J!';"PA'" ". ']

RA'A .TAÇAO OUTONO - INVERNO.'
..

'\ �

','

Rua "rl�' de ltio Braue, 168" - Jaraiuá do Sül ;_,'_ SC': _,

,.�,
.

,.�.' .

"

..

'.!

IRINEU BIANCHI.
Juiz de Direito

St1ßA" N"'A ·HON-DA.·.

CONCESSIONÁRIA HONQÃ DÁ kEGIÃO. CO
M&RCIO DE' MOTOS, ASSISTENCIA- TECNICA

E BOUTJQUE HONDA-WAY .

ENTRE NESTA HON'DA--;DPt MENE60Tff
MOTOS E SAIA PILOTANDO·A SUA MÁQUINA.
'.

Rua Adél1a.. FiSth,e,r, 239 tRodovl�' BR.280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

" '
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Vdat ,uillí;. Da Estadual·lllialtil

.0)' 6�., �aIlJl'WUlfto' da;
, I�ib' _nkipal de,
Gúaramírím, promovido,
Bela CQmi�s�p !.{upi<;,ipal
de' .Esport� e; Prefe�tu.rél!
Municipal, ter� .nesta de
mingo,

.

o seu, d�sf�cho
CPm

.

a_ reäl1iaçã:ö d� d;i�
jogos. As' 14' horas� na,.

decisã'o . do tetceiro ill.gar;
Lojas Klein x. Perd�pI)

.

do jogo Mjirisól '

e Cc-
.

rnercla1 e. as 'ii l1oras� a

gr�mÇl� d�ctsã.Q _

do cam

p�n�JoJ entre, o Amíza
d�· ei o. Venc�_d.ör do jogo
M�r!s9J. e Cojnercla].
ql.lapdo_ será conhecido
ó' c�nipe_ã:q da tempore
da, de 8,8, no futebol
Guaramirense, .

A, "T_a,çp Or.este Mur�
r.a;' q}loe esteve, em di�
,puJÇI" sßrá entregue
&0 s�u, legítimo céiw.peão,
logo aWs, a pa,rtidß., (�nal.

A· equipe KobJbacnl por W'do: Col�gio S. Ro�a

C I fSJUli d S
·

dioOME, obteve o 5.9 IU8p.r. q� LiJUa. Sag�ou-ie cam- "DIP eXI L . VI , eSI ia 26
p@, Camp�nAto, Est�dJl-al . peã est�du�l . a. ,H�ring,

.

- .... ..'
, ' .

.

I -.'

Ihlantil de, 'VoUbol, dispu. 27. EliiSf,il, 39. Sildia" 4.0 Q; Ce_ntrl), cÍ� aJ:ividageS! .

tlld.o de: U. a 14, d!i!,< q,gós" :ean<t�ir,qnJe, 5°. l<oP1" <to �e§J. q�, J:ilTagj.J,� dO;
. terem BrusqJle� na gj,ná. ba-ch'j' 69. Sã�t Luqg�ro; S311 t\lt-iJ);!'a' 01'; PTß,RJifilti'l
sÍ,e.. @. e�orte� da, -S.G., 7,Q. AsteI: e· 13°; SanfÇl..' Rc� 1 vos· P9,.'f,q a; Yl.;(;.c Qlímpià,
c��dß :aandejJl'�nte,s. sa, de, Liln�. da· Selli.ana�, .rar1Pgld�n$e:
It, 'equ�.e :�r.&g;qaenEr�' . Para eElte cel'tam.e, o (QJis.�jal .• , filse finalkqu�
fÕ)i deI'1otado·. Ror 2 ao: O t�cnicp Jean L_eP.tpliecht re\inir� :.Je· 2� � agQstoj
p�la Ela.se, Sadia eH€." utili:Z;QU as. atletq&" Q�q:.- B: 24- de, set-embro, 4-.300;
�ing e por 2 a 1 pela ra, Sara, Pa�iciª-t, 'Ea,ti (\�l�tas. das, mais. divey-sa,Sj
Bandeilliante, '. gaBharu:lJ:j) a..na:.. Liliane. Ãndféia Sini, idaqe� e, habilidadeS es�

.

�� 2. a O das.' equipe,s. Év.el;yn. e· Andréia D€.- PQr;tii�as, disp�tand� 23!
Sio Lúdgero e A$tel, e

.

ma,rahi. moda1J.dades, maso-u.linaSJ

t.. 16 eq_ittes.· CBP Tlln miei fil, 4: 'tOsetellitf.

larfll" _ 'd '-i �,.l?;.� a',....._, 1. .' .: . c Q R 11-"__ . ._ I! GI ....

',., JJ.,:tJ,.V" ---..
......-.

p x C I N X 11
.u d ,ha lida._ K L '. L:'; _2 dJIii;Ã ii Z iA •• ;;a '

..

'.
.i .. .SI, .ti M&2 t2 (j & M U A.I

.

'C,

J•• I!f!'Ifs6" .�..a"':� j�m.!,,!1!!!�
.' Jar,agu' d&.- Sbll classif padieip&.l;1il>".. ,(}o, Atlatla; Qli-e,' Oji. �'t. ÂlJ)61iOj. A:lt-e .

Sc:hi�� zoot\\.l X! ,�t\I. Xl. Sq N�s; M�Pf' SÄR
fiCOU' q�atl'o- das, seis

. 100. MtF, . a. G�'OO � �MeG:âniCl&-iRobaoh. Hex,Ul�13atXi.S.ó,Nós,�. R�l;ijQ:lk. Astel, TêXi�il Pop..
modà'lidade$.. que- man. Aírtisü(;a� Ii, o- JlÍdôrr . o RaitdQst· BGtie&!<. xde1niäu, mo. li-ulimar x, Lojas. Mi- tes x Malhas Btalan, S'A� .

d&ú 00&' Jo-g0s,Regi�� Panhobel e o Bolão F. Remo. x: Estorill,. PoJ.ícia Hum, Arte €adhé!.s x So- Per, Le,nzi:J(;· I}ri�ªin ..
l!este/Nor(e' , disputados Segundo infonnações Militéll' Xi Valmi'r TTaBSpl lony.,. Estofo.dos V. Nova
de- 10 a, 14 de agosto na do Chefe da DivisãocMú. e �.r.o, x Flamengo. Xi e.s.�, Pampa, Com. e.

çidade de Jbinvill61 Roi níoípah de; Esportes.,. Raul Ela, será, cemRl�tadéU ho- Repr. x Marlian, Pinguim
Ptimeir-o no- Vollbel- M V. R-od'l'igUE�S, est_a,� je: a. partir, das.- 14h, com x TIa��p.,: Pranzner e

eF, 20- no Bolão M e Fu. a maior dele�ação que OSt seguíntes. jogos>: Têx- MüJJ�( Tta.�!>n. x DPCO. ' Campeeneto de Putsal

tébol>de Salão. 0 xadrez Jaraguá do Sul já,le.v:ou til] Pontes XI Astel, S&b Na �xta�f�!raJ día 26,'
,

foi o' terceiro oolocedo é aos, Jogcs Aber.tö� élpro.' R'f3D!Io, X<.: Malhas, llhalanl a. P,ÇlTtU-'. das, 194 jogarão
teÍltará, numa- repesca- xímadamente. 140- .pes. Supen- Lenzí: x Doces tJJq, Ula�:x; RerfJ.eJl:r Z_ç>nta
g,IDI. na ciqaRf{ de Lag�s!, s�à�,. entre a!l�tas,�ß!ri
ie 31 de agosto a 04 gentes e equípe de apoio.
de setembro garantir ABERTÓ DE FlJTSAL
taPlbém é\. s�a, vagA. ijn-. QJ�i�o �I:. ctoorÀ�,
quanto i'�1 a. b9iha n{l:l nqdp,l p� Di� *
obteve sucesso,·· sendo nícípal de Esportes, teve

'd�sclassificada e conse- início na noite de ontem,
quentemente não par-t1. no Ginásio· de Bspoi'tes
cipará· dos JogPS Aber- Arthur' Müller, o. 6°"-Q:am...

. tos de Joaçaba, em· autuo peonate- Atbert-o 0ficio-
bro próximo. AléJll des- So de FutebOl de Salão.

ta$ modalidadefi j(l .

ha- A fddaçl-a. inicial' ma'rrou' .

via-m assegura-do a s'\}a os seguintes jogos� Va-i·

• Nest--e sábado, as 1'0' ho-
I

!fils, na sede da Liga Join-
virense' de Fu-tebpl' esta..
rã:o_ reunidos. todos os

presidentes de Ug,as e

clubes, que farãö pafte
da- €opa Tupy d'e. FutE,-

. bt:>t SEirão- 1'6 as· ejutp'es
llArttcipant'es; ,send'o- 4' ·de ..
lJ�réJg·uá db Sul, 4 de Bl'u.
menàu, 3 d'e JÔinvillle, 2'
de S. F:rancisc,O do Sul', l'
qe Mafra e l' de São Ber.:,
to' do Sul, as equipes s(�
rão divididas el1l duas
chaves � oito equipes
càda, através d'e sórteio.
n.e J'araguá do SUl' part:.
qparão Cruz de Malta,
NVoraqa, América, Mal
vice e Botafog,o,' Após a

�e\1nião os convidados s.e.-

rão recepcionados com

um coquétel na sede da.
A. A. l'ilpy, qu.and() será·
feito o lançamento da

"Capa Tupy"', a ,impren.
sa db' norte catarinens�,
seguido de almoço.
Certame& Prosseguiram
O certame da, 1 � divi..

sifo da tJF, em 'sUa q�in
ta rodada do têturIPO,
apresentou- Botafol{o 2X,Q
Malvice, América. OxWO
AvaL GaribaldÍ lxO Al-

. varada e Cruz. de Mal
ta axO· Estrella. Pelo ju
venis' Botofögó 21'0 Mal.

vice;' América" 3x3 Avai,
Gal'ibaldi Oxl Alvorad_a
e Cruz de Malta. 3:l,CO Et
trella. A S'� roda'qjl dos
seniores reàli�dª �ábt-

do. d,iq_ 1'�, apres_eptar9,�ll\
estes resultaqos: Botafo..
go lx1 F.lt)J:esta;. A�Ili7jéj,.de.
2xlCruz. de Malta! Rio
Molha 2xO Alvorada e

Pa.r.é!-ná 1x;3 B�ira R'io.
Neste domin�?, o cer.

tarne da 1 � divisã.o, na

ca�eg_oria. tit\).la.I: � ju:ve.-.
nU; é\:P.(es�Ikta. o�. se�u,iJl.,
te&' jogos, �IJl . SUé;l l?�xta
rodq_d.é!.: �Ya.i. x :6O.t-ª.fpgo,
E;str�}lª x,. A�>4í,Ç,ª, Al"
vora.da..J!:: Malv,i,Çe, e Cruz,
d� Malté!, x GÇ!,Jibaldi, A
qJl.é!.:r:ta. iWlfldp. dg cé:t:.1:i!.qe
,d� s.enior�s,

.

mªr:C;a, pß.Ja,
11Qje q tarde" Amizad�, x
:Beira Ri.o, 'Cr,uz

-

de; �qUa
x AJ:vOr:ada.

..
·.... llQ�afo�Q., x:Rio M,olh_a e }<lpr.es,1:a· Xi

I?a,ran.á. .

Confecções Sú.U L)dq
ARTIGoS DE FAijRICA(;Á.O PRó,itiÁ

.A' PREf;,� . DE- .' cuSTQ:' - .-,
�. ,', �

1.

e, . femininas, répresen.
tandQ as quarenta. em·'
presas inscri-tas.

.

Na abertura, aconte
cerá a inaugur.ação do
-Centro Esportivo, do· Se..
si de Jaragu.á do SUl,
qUe consta, de quadra
polivalente, . canchas

.

de
bolão, oampo de futebol
suíçQ, . salão . de

.

jogos,
sala- de. ginástica, muscu

. la-Ção e outros. TOda a

pmgFamàçã-o e tabela
.

de, jögos· estão definidas
e para o jogo. iD:a�gural, '

dó, nQVO complexo está
prevista· uma apresenta
ção a,m'ist-ósa das equipes
de futebol de salão da
E'ffibraco (JOinville) e da
Sadi� (C;oncórdia),

Foi desenvolvida, I)Q
dia,13 Qe"agos1o,. a, 2�:·r:Ql
deda do.a�pe.on"'to,Mu
nicipal de, Futebol. de , gq,
Ião de. ·Scbroeder,. pf_ß�
movído. . pela cM.E,. cem
o apoio da Prefeitura
Municipal diJ.,qt\ele ml!.

nicípio jogaram Veteranos
Ox,O Cruzeiro, Intemacío
nal 3xl Desportiva,' CC"
remaco 4xO Juventus e

Grêmio TomaseJU. 3::lCl
Fqlcoill sendo toqas: as
partidas.. disputadas nas

canchas.. do C.�. Mig:u�l
Couto; A, próxima ..

roda.
da, 3a. do turno, mar:.cada
para· este sábado nas

cane,has. da E$cola Braço
do Sul. apq_nté! Ol? s�g:ujn'! .

. tes jogos: .: Çru:z�iro x

JuventUs, Internacional x
Veteranos; COJ;'e.maco� x'.
Aliança e Falcon,;Xj Oe.a.
po r,tiMa, fplga:,ndo o. Qr-ê
mio T,omas�llí.

.

TIRO-- ao AlVO
O

.

públiGO scl1rpef-l.er
se e em especial aquele
amÇInte' do esporte do ti
ro, está, sendp, .convidiiOo
a compªr�c�r, neste

.

do
mingo na' Sociedade .Bái-,
de.i:r.ant-es,;, para. pr-esen·
ciar' o desenrolar, da. 2\1'
etilPa dQ Campeonato
MunicÍp,al de T,i:ro ao

Alvo. Oelª participarão a.

SER Bandeirantes, Soe.
Rio Camq:rada; Clube de
Caça e Tiro Bracinho e·
SER. Schroeder III.
""í. 13 ,

. J r

Orl�,CQBl.�'ACotlle:r-ciaJ''.S/Cttda.. "
.

/

CO,RRfl'Q DO POVO.
Y A R I G

Ru,_a CeI., ProcQpl0 Gom�s, 290· Fone 72 - 0091
JCll:aggá dQ Su' ..;_ S,<;:

,

,

J "r ' ;

�Avlil MvR�O ' PlAi�JiA. ' DIi"J(ZE{ffinO
.-

' \, ..

_ MJJRª,�Q �AJUiETQo DE "ÄZ�X�9,-
- . �. .'

-

, Advo.g.ados.
\ .

Qir�to· Civit.,.. ÇFimina.I ...:. Co�rQi�l

rril�lWstC) _ ii.$_,pOl'tivo
.... -

.

.

,

:r�q;vQ eWl�eQQ � Mal. DeOdQro,"�.':'FIons�
'!tZ·S

' ... "

�, I' _ ."" .',
.

.

'

..

Postos. de Vendas na Marechal Deo��,�.(. 1�� .� 'na .

_r

Rua �e1nOld() Rau. sao � Jarar�'�dO Std, -';" SC': .,
- "",:' �:"- . .' '7
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••S ...01_ de "',il 'Jtsf';1ie �t 'í"f is_,'i crftrtat I:ii"a' ti.'. '.�,
A, �çiQ Sesp Q�ve � ',s�reJ;D investidos pd�, eOmPI, :de 1$:tr� de

en:treg.ar até o final " des, .mei,raznente, dada' a, ,PIe. ' pneU§, entre '10 e" 9Q
agO$to, o 'projeto de ".ex- mente .neceasídede são a HPs, para que possa, ser
pansão da 'rede de água regiões; da rua .Joínvüle adeptado um' espalhador
de Ja,raguá do, Sul. iDdi- J,oão, Pessoa e Vila Len- de adubo QrgânicQ e. '��
cando OS ínvestímentes zi , O Samaê investirá plementos ,agricolas d�St
a, serem feitos' pata ,ga", recursos próprios e as tínados a assistência aos

rantír o .ebestecímento .obras terão início ainda rurícolas. ,A Secretaría
dá .cídada pára os pró- este ano, dentro de um do Desenvolvímento Ur.'
xímos vinte .enos. Além' cronograma que está tra- bano e' Meio.Ambiente
de UJfia nova estação de 'çado., , ,

' 'destinou parta des ,
re-

tratamento, e' réservató- De"outra parte. a mu- cursos e o espalhedor de
rios. prevê-se a extensão nicLpalidade jaragiuaense adubo, obtidos via depu.
da rede e um -dos pontos lançarã edital para atado Adernar Duws. '

-

� A campanha Política' em gestação, tem tu
do pare ser uma das maís' vtolentas da his�ria, do
munícípío. De um lado Victor Bauer qu� diz .terum
arsenal de documentos .qua- comprovam írregularí
dades na atual edmínístracêo e do outro lado. Dur.

val Vasel ataca com processos na justiça acusando
o ex.oprefeito de desvios provados' quàn�o do "seu

último. governo.
\ ,

- Entre o mar e, a rocha fica a conulDidad'e

que acompanha' ao largo os aeontecímentos; Agora.
,

se existem, Irregularidades e se houveram deS'V�os,
icabe ó ônus da prova, para a justiça pronunciar-se
e punir exemp'lam�nte: Os �volv1dos. e uma pena

que tais, fato� só venham a público agore, na reta

inicial da campanha, cUJOS fins, todos sabem, são

meramente p(i)lltiqueiros. '

, -'-

'

. Tentou-se ainda esta _semana um acerto

entre PFL e PDS. Ouarta-Ieíre, porém, oficializou.se.
0, esperador. cada um por sí. E que existem muitas

'dificuld,ades dá parte dos candidatos a vereador; em
,

carregar Os nomes, de Bauer e; Fogaça, a seus eleito
.res. daí porque tentou-sa .nova composição. Fo!
venttleda até mesmo ressuscitar Gi dobradinha Udo/

'

Schuster. Que não deu em nada.
,- Estamos articulando 'uma sessão puxa-saco.

r: que com a. "montoeira" de candidatos esbarrando
se a cata de voÍ9S" o que tem, de negulnho queren.
do aparecer é brincadetra. Muitos, claro. merecem,

e com o devido tempo vamos registrar. Ao eleitor
resta reüetír a qúem destinar o voto, pois a respon-
'sabl11dade é multo grande e um erro poderá ter um'

,preço muito alto.
.

,

- O candidato do Partida Liberal, Sávia Pia.
zera de Azevedo, junto com a Executiva e candida
tos a vereador, vem preparando o plano 'de traba
lho e de governo às eleiçõés de nQ.v�bro. Nos pró
ximos días será divulgado 'pare a' imprensa. O,PL '

vem traçando a estratégia de campanha, que. se•.

gundo o presidente OsmaT Martins. será limpa e

'Com uma mensagem moderna ao eleitorado.
, ,'_,. Os secretários Ivo Konell, Balduino Rau",

lino e' Alv�ró Rosá, junto oom alguns Chefes de D1.

visão, des1ncompa:tibtl1zaram'se ' de seus cargos. no

dia 15, habilitando-se a: concerrer em 'novembro. A
'interinidade está sendo' ocupada por assessores m�s
dl:tetos. 'respaldados' pelos titulares., que continuarão

.

apoianwf para, que 0$ trabalhos não sofram solução,
de cQlitlnuidade..

� Já se articulam vários debates com os ,cim-
.

, . didatos à prefeito e, vice, em segmentos representa.
iivos da comunidade; para auscultar a posição de
,cada qual sobre assuntos especificas. Os profissionais
Unerais' já se movimeatam para tal. São iD1portan-

. tissimos e salutares· .tais debates, pois coloearão à

prova a' capaéidade e o entendimento de cada - postu-
. lante ao cargo.'

.

.

.

- Quarta'feira encerrou-se o prazo para o

I'eglst�o de candidatos na Justiç� Eleitoral. Algumas
desistências aconteceram e alguínél$ impugnações a

inda podem acontecer. E existem aqueles que' apos.:
, tam' no, nauf..ágio de outras candidaturás ao. longo'.!
da çainpaDha; por falta de fôlego e de "money", in-

, cluslve de nomes a dargo executivQ. Só o tempo nes
dirá, a verdade. pois.

.__, No PFL.· dos 33 nomes lançados; 29 foram
re.gistrados. O candidato Altevir 'Fogaça Júnior; diz
que está preparando o plano 'de governo e que a

campanha do PFL será limpa em todos os sentic;J:os.
com' uma mensagem positiva e de ,otimismo, base(!,
da na de Kleinübing quando' candidato a governador.
"Estamos ßa pá:reo para g'anhar, Bois só perde,quem
não, concorre", declarou.

,
,

SAass"
com gosto de café..

Opinião
.

''; III
, ElIIlicaçãl'

"

ais Padi�os -e
.

Eleilures
---------

,-

"Ilustre Jornalista. Sirvo-me para Estando ausente. o dr. Carlinhos. ,a

levar a V. S. '�ossos cUÜlprtmentos,·. serviço' no Rio de Janeiro,' coube ao

pela edição _ especi�" em off�set, que ilustre dr. Sebastíão Kleber da -Roeha
o "mals antigo" . �i)ínenageiá a por, Leíte receber-nos no Paço MunicipaL
tentosa Jaraguá do Sul, comprovando, e oíerecer-nos , no Salão Nobre uma

assim, sua escalada na modernízação página dó "Livro Histórico do Munici
jornalistica.

'
"

-pío", onde regístramos, eu e a Br:ll
Há anos 'que, esta ,Academia vem . nhílde, as impressões da· encantado
sendo, bem iDfonnad� das öcoirênc� ra'ttaocara. de onde saíram .müheres

�nessa parte do pais; .graças a .esse . "Despachos ,do dr.. Prefeito", tornen,

veículo de informação que é o do- conhecrda uníversalmente aquela
Correio do POvO.,Mesmo "c:;om ca, regt�ó' fluminense.
errado, temos recebido regulannen· Mais uma vez ficou comprovado ,e,
te esse semanário. Bem qUe �. I9Uivto' não fugimos á regra. de· qUe "Santo
José podería côrrlgi-Io para 28.510

"

de-casa não faz milagre". Acompanha:
· '�as há uma mot1'Va�ô maior para mos durante anos as atividades do Ie..
� esta missiva; parabenizá.ló pelo ar- ,gislativo e chegamos à melencõlíce
,ttgo "Uma ExpI1çação aos Partidos e' conclusão' de que algo deveria ser
Eleitores", saldo na edição do último feito para melhorar a imagem do mu.

, di� 5. Sente,;se q/ ainda existem "quL nidpio, que é uma expressão -econe-
I xO,tes lutandocontramoinhos Ide vento mica \ internaciOnal.

.

em
. toda !essa decadênciamoral que as

"
. ". ' ,"

, asola a nação e um jornalista' tange' .

0."
.

mOVi.m,ente nasceu expontaneame� 'I
'

h�rpa da seriedade pública tão esqued· te. Fomos lidos e ouvidos.' Apenas
da. Da IJarpaeÓlea cujas cordàS vibram uns ,pouços . conseguiram levàntar
do sússurro 'da brisa que ,sop·ra "pen. uma. tênue VQZ de reação, .que foi

,,"urada DOS salgueiros que bor4am o. abafada pelos fortes ventos contrá
rio da éorrup'çã'O, do nepotismo. de rios· Nos partidos e nos c,andidartos,
tanta',!Diséria �oral � ctvJca','.', falou mais alto o interesse pecuniárIo.

·
Das bordàs do Itap0C'!1. podemos se- Que fazerl
manalmente nos delicar. c.om '" O partido' a qüe' Pertencemos, cuja si-
'''Deutsche . Ecke lúri.ico vin,culo gla não merece a ci,tação, 'não inovoU.
o idioma de Goethe. 'sendQ parcos os nem renovou, tomou conhecimento
<;ontatos com a ,cultura gennânlca. das inten,çÕes (ja grllpú multipartidá_'

· em
.

nossa €idade (ltaocàl1l)' encra. rio, mas. não' aceitou examinar a

'vàda ..em' solo fluminense." proposta, como feellau o ingresso de'

outros, candidatos qU,e' não os alinha•
vadós eni gabinetes .fechados. 'apre..

· sentando uma_· chapa únka qüe não
repr�sen�a a vontade partidária. .

Manifestação ç,omo' essa da Academia,
dr.· Sebastiã.o Kleber da Rocha Leite�,
nos .faz�m prôsseguir' nessa caminha·
da, que,é íngreme e ingrata. sabemos,
mas nos tranqüiliZa e :nos dá a certe•

za de que não· ,estamos sozinhos' fi(}
ideal que abraçamos expontanea�
mente e que. ':rfiais dia menos, dia,
uma enxurrada mOral e .cívica haverá
de- varrer os vendilhões da res pubUca
da face',' da tßrra. Nesse dia. si· DeuS

·
o permitir, haveremos de percorrer.
como hoje. de" cabeça erguida, as ruas
de nossa amada cidé1&de� Nesse dia
havere'mos de elevar Os olhos· ao céu
-e balbuciaremos as últimas palavras:
missão. cumprida! '

..

AgFadecjdos estamos aol'; membros da,
Academia 'ltaocarense de Letras.

· Eugê�iö \'l.ctor" Schmöék�l Agosto/8S, ...
. .�

I':
�. ' . '.'

'.

. '.

..

"

Po ensejo. toda a lio� "admiração.

"ass.' Sebastião Kleber da Rocha Leite.
Presidente em exetcido da AlL _ A
cademla IÍaoc'arense de Letras • Rio

�

de Janeiro. Assessor Juridico da Pre
Municipal de lt,áoçata". ",

.

Com a carta acima, retomamos o cOll
tatp. amigo; sob a impacto' da lern-

·

ça dos. momentos agradáveis aí vivi-,

dos, em 1'9,76. quanda' em nome do
prefeito Eugênio Strebe, formu.láya:.
mos 'o convite· oficial 'dos Festejos dos

· 1.00 anos da cidade ao :Qosso 'querido.

D.r. Carlos Moacyr de Fariä Soüto, en
tão prefei(o de' Itaocara, ele· que é
neto do dr., Theödu,reto Carlos de
Faria

.. , Souto. que, COJJ:lo preSidente
da Província de Santa Catarina, no

período de 28.02 a �9.08 1883 'parti.
cipou dOs movimentos ,históricos ele
nossa cOlI\tin(!,. ,assi:nandq em, 17 de a"

sril daquele r.loriginquó imo, 0 decre.
· to. mandand!') -an:�xaT ,J,aifaguá à Join,.

VilIe..
. ..

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




