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•.. 'I.ell e DUle ,lançam I' Prlgrala de
.

Goveroo
. , � Os eandídajos Ivo Konell � Ade
rnar Duwe, que. concorrem a prefeito

·

e vice-prefeito pela legenda do PMDB,

estão lanceado o programa de gover+
110 que contem as propostas básicas,
as quaís, segundo KoneH, "pretende
mos realizá-las todas e outras mais

qu� advirão da partícípelção popular".
Eles estão assumindo o compromísso
de realizar' todas es propostas, dentro
.das Iímítações do -tempo de mandato
e dos recursos orçamentários.

O programa con�em as propostas
básicas nos setores de: educação, cul
tura, espórts e.: turismo; saúde. bem
estar social, saneamento .bäsíco e ha
bitação; obras, viação' e transporte:
planejamento urbano e meio ambíen
te: agricultura, pecuária e abasteci
mento; admínístração pública e segu
rança. Confira as propostas e amen-

o' sagem dos candidatos do PMDB, na

página, sete.

ltrag�á do Sul/SC, de: 10 a 16/Setembro/1988 � Ano 70 - N.C1 3.505 - Cz$ 70,00

,

Jaralllá' iotegra a 'Rede Regioaal' de Mísica de SC
Jaraguá do Sul é uma

das dez cidades integran
ré da Rede' Regional de
Música de Santa Caterí-
1\a, projeto que' integra
8;Rede NacionaLde Mú-

SIEBERT PARTICIPA
· DE .SEMINARIO

O Síndicato dos
· trab. na Ind . do Ves-

1
tuário de Jaraguá do

. Sul, pelo seu presiden-
.. (e Lauro Siebert, par-

, '1Ilcipou do Seminário.
'sobre Negociação Co-
�. letiva de Trabalho,

.

\ realizado em Itapema.
'. de' 1.� a 04 de setem
i bro, . promovtde .pelp.

.. , FETIESC - Federação'
· dos Trab. nas Indús-
· trias do' Estado de
$. Catarina; lCEF -

Fe.denição Internacio
nal dOs Sind. de Trab··
!.ta:s Ind. Químicas, E-

I nergêticas e· Diyersas
eILDES - Instituto

,

Latino-Americano· de
·

Desenvol:vÚnento Eco
.� nômico e Social, com

ii participação dos Sin
dicatos dos Trab. nas

In4. do Papel dos Es
tados de Santa Catari
ha, Paraná' e Rio Gran-

e de do Sul.

haverá cobrança de
.

in

gr�sso nestas -apresenta- .

cões.

sica do Mínistériv da

Cultura/Fundação Nacio
nal de Arte/Instituto Na

cional' de Música e é pro·
movido a nível local pe
la Fundação Cultural,
com o apoio da Socieda
de de Cultura Artística ..
As cidades que integram
a Rede são Críciúma. Ja

raguá do Sul. Tuberão,
Lages, Brusque, Floria

nópolís, Blumenau, Joín-
- ville. São Bento do. Sul e
Itajai ,

Dois concertos estão
programados para. o mês
de outubro,. na SeAR,
No dia t, concerto de

piano c0fu Reny'Barbosa

Cugnier e no dia 14 a

presenta-se· o Grupo de

Sopro d� Joinvile. Não

ADAM traz palestras sQbreTendências

A Secretaria da Segu�
rança Pública está dís:
tribuindo 18 Opalas en

tre
.

as Delegacias Regto
naís dO Estado,•. Na noi
te do día 6,' terça':'feira,
o

.

Superíntendente da. Po
licia Civil de Santa Ca
tarina, An:toriio Abelardo
Bado, entregou uma via"
tura à'Delegacia _ Regio
nal de Jaraguá do Sul,
em solenidade que con
tou com a presença

.

de
autoridades munícípaís e

polítícos de municípios
círcunvízínhos, Na oca
sião, Bado disse das di
ficuldades que a Polícia
Civil vem enfrentando
com a falta de equipa
Ir:ento � pnncípelmsnte
de P�SS()il!., acrescentan:
de que até o final rb
mês todo o lote esta rá
entregue, assim como ou
hos 24 veículos Gol e 75
Chevettes, Um dos quaís
será encaminhado a: Ja
raguá do Sul.
Foi a primeira vez que

um Superintendente da
Polícia Civil visitou a

Regional de J�raguá do

FEIRA DE
,

ARTESANATO

Uma nove edilção, da:
Feira de Arte e Artesa
nato está' programada pa:
ra o día 11, defronte a

Prefeitura Municipal, pro
. movida pela Fundação
Cultural, e Associação
dos Artesões de Jaraguá
do Sul. E no. final de se

tembro ou início de OU"

tubro deve acontecer o

Festival de Pandorgas de

Jaraguá do Sul, cujos de·
talhes estão ainda sendo
definidos, 'quanto ao lo
cal e o regulamento da

compe.tição.' .

A; Associação 'Brasileira de Adm�nistração de

Mat�riais (ABAM), Regional de Joinville,. coo�dena
ção de Jaragu,l do Sul, promov� sexta-feua, dIa 16:
âs 20 horas, no <:. A. BaependI, ,:ma palestra s?,
bre "TendênCias Atuais nas Operdl;oes de Compras,.
pelo Engenheiro L�ão- Ro�rto Maçhado de C�rvalho,
da Escola politécmca,de:; Sao pau�o. O co.ordenad��
da ABAM em Jaragu� e o Sr. Jauo San�ohn de 911
'ra que tem intenção de formar um nueleo reum,n-vel , , . t

.'

d
do todos' os profi�sionais da area de ma enaIs as

empresas. ,

Sul, em Oito anos. Bado
-. disse ainda, na opOrtuni
dade, que o critério de
di�tribuição foi a ca:rên·· .

cía e a incidência poli
cíal e que a. Secretaria
da Segurança Pública
pretende reequipar com

armamentos, e
.

aumentar
o efetivo, co� a abertu
ra de 1.500 nOvas vagas
na Polícia Civil até 1990.
O . Opala a disposição

da DRP, segundo o dele�.
gado regional Dr , Adhe:
mar Grubba, será utiliza
do nas Operéllçõ�s especi
ais e prímeíros socOr
ros. A viatura é consi
derada pela polícia como .

a maís moderna no gêne
ro, em funçãó des equi
pamentos .

que. dispõem.
Presente, o prefei�o Dur
val Vasel agradeceu o

veículo, que veio melhó-
. rar a segurança, mas so

licitou qUe outros sejam ..

'

para aqui destinados, as"
sim como a municípios
da região que carecem

. de viaturas, príncípal-
mente para a Comarca da
Guaramirim e

'

Duzentos 'mil turistas já' 'visitaram
a cidade este ano·

. o Centro de Informa
ções Turlstícas registrou
um' mOVimento de ......
195.172 turistas que vi
sitaram Jaraguä do Sul,
no 'período de 20 de já
neiro a 31 de agosto.
Boa parte deles dedica
ram-se as compras nas

dezenas de postos de ven
.

das das fábricas, princi-
palments qlalhas,. pelo
preço atrativo e varie
dade de modelos e pa:
dronagens. O maíor flu
Xo turístico procede do
Paraná. Foram 1.165 au

toinéveís e 3 •. 253 pes-'
soas e 1. i40 ônibus que.
transportaram no peiío-·
do 68.1422 pessoas. Na

. seqüência vem Santa . Ca"
.

tarina cOm 1. 213 auto
móveis e 3.526 visitan-
tes 'e 1.512· ônibus, cOm
58.658 pessoas.

O Rio de Janeiro vem'
em terceiro. lugar com

215 automôveís (766 tu
ristas) e 125 ônibus, com
28.539 pessoas vindas pa
ra cá. No total. geral fo
ram 4.182 automóveis e

4.819 ônibus. B dentre
estes, 342 automóveís e
1. 068 são turistas estran
geiros, vindos principal
mente dos Estados Uni
dos, Japão, Canadá, Ar
gentina, Alemanha, Chi
le e França.

No mês. de agosto pas
sado, 13;232 turistas vi
sítaram Jaragué do Sul,
segundo o registro ,do,
ClT, instalado na BR-:.280,
junto a Prelça do Imi
grante, em. maior núme
ro do Estado, seguido pe
lo Paraná e ruo de Ja
neiro.

.' NESTA. EDIÇ.itO
• O· Juiz Eleitoral da
17a. Zona" em sentença
prolatada no dia 5i inde
feriu as candidaturas de • ComeÇa lieste domln-'
Rosemeire

.

Vasel e Lau- go a Copá Tupy de Fu
ro Pereira Öl1veira.·· do tebol .. O vollbol femini
PMDB, assim cOmo de ," no poderá disputar o ti
CelSo Nagel. que' não tulo estadual. Confira na
mais cQncorrerá. Os de- . página 15.

ÁJUDAR' O BRASIL ti � . .
. iii

. IRESTlGlAR AS BOAS INICIA'I'IVAS D� ti �"'

.

os.
,.," .• >.,

.

.'
.•

a·ft lA M I:
o'), .

mals recorreram. Na úl·

ti�a página, as infótni��
ções dos bastidores' da
politica.

!'---�I!II!!'II----Y
RES- CROMAbos !.

AÇAO. INDUSTRIAL ',o
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p�elru} . uê1s, alfaa�r,
'ouo . e taelo o ..... Ml,a

I

'}61.., rel6tlo8,
:pr.� ytleOi ..
p�t....

Rel8jà,aria Ivelljda
Marêcllal 'Deodoro 443 ,e Getúlio Vargas rio 9-
, ,

Loja'
Mamãe· Coruja

'A melhoJj �pção. em art1.gos tD.fanto:OjU've
nts e bebê para a estação oatono-lny'e�p.o�
·R: Rio Branco 168 - Jaraguá do Sul - Fcmê 72-0695
'.0 ,.

_ _:I

+ Ó, I ti

Dr.
. Valter, 'GerlDano Hehreas
CIRURGIÃO 'DENTISTA _ CRO:2446

Rua Gel. Procópio Gomes de 91we11'a.
Fone 12-0209. __

;

Jara:gu� do ;Su�

1.84 _

'.

JOIAS - RELÓGIOS ::.:. ,PRES�S
,

Sflt;,�I.
'�'. '

" �J�':::
PRESEN'TEl'

I'

SEMPRE O MELHOR PRESENTE
Maredlal Floriano n' 29 - Pone 7� - Itl1

l y lj ,
T

Capjn�oso'
A ROUPA INFANTIL

Avenida Cietúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

-rt''''� "

ESCRITÓRIO, DE ADVOCACIA
,

P�lAA oUV'ElRA i

Consultas, - Pareceres e Ações so�r�:, ..

Inventários - Separa.ções, - Dlvorcl�
Alianentos - Cobranças . -:- . Inquilina,to
Contratos - 'Acident� de Trl)n�i�o
Conflitolil "àe

.

Terras .:.._. Legislação, Agrana
Qúest��tt�,ba1histas _,.., Aposentador��·. e
Pensão" '._

'.

f' Defesas Criminais e Jun.
,

, R. J, Pereira Oliveira
',Lauro Pereira Ql1veira�

� . ADVOGA�S
!It Walter ,Ma,rl(\.'I.ardt, ,�SQ. - f.one (Res.) n 219.4

, ' -',
•

• Sul '
" 'r _, Jaragua ,�,

.

, ,

I'

I'
i
I

, Gente'�. •
.

� J.
•

,
"

-& -Informações·--'.

t'
'

FOi '4;IIl graJilde sucesso
o ;;/} L,eilão de .Arte de
Jaraguá do Sul, realiza�o
dia 26', nö ltajara, pela
Ação Social e Galerias
Açu�Açu � Lascaux, .

on

de mais de 85', obras fo"/
ra� 'arrematadas, ',pro'
pQrcionando, ·U1118 renda
superior a Cz$ . 6 3.oi
lhões. Janice Breithdupt
e Sérgio Canfield, doa
ram integralmente o va

lOr das suas obras a A
i;ão SOcial � dos demais'
a entidade terá partiçipa
ção, segundo V�ra Mar
catto, muÜo feliz pelo sw

'

cesso, razão pela ,qual
-

agradece,. O Leilão ho-,
menageou , as, /sen:q.oras
A4r�a' MenegO,tti ROcha,
'Cecília R'!lbini Menegot
ti, Dorac), Braun Corrêa,
Ester Schmiqt Saúer, 1-

r�amara . C�n���ld, (Coru
pi),

\

Jane Sdü.Íli; Marle
ne Panstein, 'Rosane Jahn-

.

ke ,.Vailatti, Rosemeire
Vas�l, 'Rita de CássÜl.
Gru6ba: Solange da Sil
Va, Janssen, V�ra Lúcia
·Montano e Véra Zindars
,{Guaramirim) .

-

ç

,J

BONECAS Yl-YAS
Continuam abertas ' as

ínscrjções aO Concurso
Bonecas

-

Vivas, .na Loja
Mp e MaUon Decormô
veis,

.

'para candidatas de
1 a 6 anos. O límíte é
ele 25 concorrentes e .a .

promoção do Líons Indus:
tríal encerra-Se no dia -19
de outubro, no Baependí,
com a divulgação dos re

stlÂt�<J.�� e _a J�r��ia_ção'
pera todas: O .coacursc

,
entrou para () décimo anö .

de �a.U�ão.
':sM SCHROEDER -

" 'I.

Neste dia 10, s�bado, o

Baile' da RainhÇl dOs Es- .

tudantes fio Co,légto Mi'
guel Co-u,W, de ,Sc,w,oe
der, promoção do 3.'.>
Técnico de 'Contabihdade,
com müsíca da Banda Ly-
1'.. da Àl,lr0fi;l. '- onecr:

rem as candidates Eleni
ce Lorenzetu, 'Ta11:ia LeG
ní, "Amábitls Regina
Tíetz, Marilene Anacls
to, Vera Alice Díenl . e

Claudets Volles.
GAROTA EPEKTUS

PrQ:idm,o s.�.bad9, die J'r,
no • BO�fogº, o Concurso
Garota Eféktus/88, com
lindas concorrentes ao ti
t�i�. N'o Efektus '2, em

Guaramírím, ginccma com

a partidpação de várias
equipes, 'iIiclusive com o

tradicional desfile. Os
Cunha,- realmente, estão
realizando um· ótimo tra
balho. BÓIa branca'.
PÓS-GRADUAÇÃO ,

A formatura da la. Tur�
ma de Especializa.ção em

Administração, con�:ênio
FESC/UDESClFERJ, será
no dia 16, às 20h, 'no Bat
pendi. E' dia L'.> de . ou

tubro, a comemoração do
déCimo aniversário de
formatura da: la. Tl:lrma
de EstUdoi; Sociais' da
FERJ. O Padre Elemar
já confirmou. sua presEm�
ça,.

, MASSARANDUBA
Numa promoção do Rota-
ry Club,· vai 'ser, realiza-
do nö dia 29, de outu
bro, na Soci�dacle Atira;
dOJ,'es, ° ��:ne qqts Debu
tantes de :Massarandu.b.a ..

As 'm�l1:i!lª�-:_�o,ça�' inte�'
ressadas' ,em debutar de
vem contáetar com a

Sra. Ivete ,Gehrke, espo
sa 'do 'companheiro-pie
&idente do R. C. 'Mas- ,

saranduba'.

VETERINARIOS' _,.' O
Nucleo des MédiCos Ve- ,:

'ter,iiláriös
-

do Va�e 'do'
Itapocu, real'izou .�eR.2cl' to.a,'cl noite, no .-Berra,-
jariiat 'comêmoratiVO

'

ào
Dia do Médico yetel'iná-

"

. ,r.io. Agradecemos o �CQn- CaY-&lo", cens1ilJill 1.8 a-
vite

-

g�ntil .do presidente nos.
,

,Rubens Nilchert. SOCo DE TIRO - Mui--NA F.JESc - Bmpresé- to bOljlHo o desãle de ,7
río' Bibe Kohlbach parti- de setembro, .onde se des.
cípou dia 2, na Fiese, em, tacaram as Soçiedades de .

Florianópolis, do semi- Tiro, .uma ,tradição �linQanário
'

"Política Industri- cultuada. Para ° PfÓltiaI e Desenvolvimento m,<> ano já está definida
Tecnolögíco". A empre- a realização da' Schue
sa fOi' uma das patrocí- t�eªf�e, a Festa do 'DirQ,
nadores do evento, pro- em Jaraguá. .

.moção da RiesclUF,SC. CAS.MfENT9ß '_ '�,PREF. AGUIAR,_ Pre- Matriz, 16h15�' Abel
feito JOsé de Aguiar, de Correa/Le<lpQlàj'na Pef
,Guaramirin:i, recebe' nes: lens e Ademír Mira�a/te 's4badó, dUrante almo-' Rosa GO:; Santos; l1.M_S:_ .

;Ço no Itajara, a Meda- Osní: .Per�i"a / �arli�lha Marechal Mascare- . Koegler , Na ,Ba:rt:a" i�nhas de Moraes, ofereci- I1h -e-e- Pedro D9,QlPltP,da pélos Ve�:t:.anos da k;iIEv�ir. Ogeika e 4111Força Expedicionária �rd� ,_. J,ucelino l(1�i1J.lSênia.

síleíra. Merecida!. IngeL,

NO C�A - Da 'KADRI MAL.HAS
�iÍ:bado à terça-feira, di>' Brevs na Rua jCWo Ja-'20b.. no Cine Jaraguá, 1;)11:1'&rio Ayreso 2lQ. (en- Icensura 14 anos "Lassí: trada elo lTaraguá E�rter, Um Ladrão Quase do) a Kadrí MÇl.lhas,' Jl\iPerfeifo". E de sábado. -

ciativa dos amigos Nlà terça' (22h) e na 4a.· e valdo e Marlene Bauer.
5a. feiras, 20h, o por- Será IIiais, uma <>ti,ma 9Pno,gFáfico "Vic,iadas em, ção, pará. compras ge ma-

iP?.s=�m ,.Q4;ilo,\e Pf#t"aJ/" "LElf:.ÄO; . II! "'!l!!I
, _ • �

9RANDE _SUCESSO. NQIVAl)o
c.()Jl),0 sóí acontecsr eil

'tre ,Qs jovens, mm:tQ na
surdina, mas eheios" Ele
amor, dois' d��tacados e
leme.qtos da sociedade
noivaram nQ dia 20 de
agosto, fa�o que só ago
'ra transpira para ii im
,prensa. O j<>Vem advoga
eto e candidato a prefei
to nas próximas eleições,
$ávio Murillo Piazera de
Azevedo, no�vou Com a
$rta. Marilene Sasse,
�ub�gerente do :Banco'
Nacional S.A. e feli�s
<;lesfi�am pelós pontos de
�ncOntro ,de nOSsa soçai
te. AOi; jovens enamora
(jlos os Cl:.lIJ1primentos des-.
ta fplha. ,

- OrtENTA ANOS

O� 80' a��s de vjda da
pra. Hilda: Henschel
Brunner, no dia 31 de a

gosto, foi marcado 'CQ.IU,
unr almo<;€) na residência;
de sua· irmã

'

AlfOl1$O'
,(Herta H�nschel) Már-'
quardt, 'em Joi�vHle, e:

no domingo; dia' 4, a sur-i'
presa em 'Jaraguá do Su);

,

,reuniu fami1iar�s e ami-'
'gos F>ar� um lalJ,to caié!
na casa. da irmã Olgéli
He:n:schel Mahnke, no

qual eompareceram. 8!!

,senhoJ'all da OASE e o

Pastor- Piske,
, para cQn��

pleta,f a ' l10menagenaJ
'màr-çacl�. 'co� mtiHa

'

e- ,,;!.�,
. illo:ção. Regi,stramog, t&.n\, �;

" _b�m; os cum_priIP�ntQs,
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, panhofâ�1),' .".
.. ,

Nflll''pàrte do: éönêer
to:,dei$<Uno �rh�ge�""'::_-,' ,.-_. \ 1 0,,'(.' '" l....-". �. r. ,� . .; ••

Prelúdio (cantilena) E:l1Fq�
I

gi. (maxcha�iú:idiô,h
,.

:'iib-
menäg� aos 6Ô' àp-oS' do
-compositor ,,<:àta.rinen$,e;
Marcelo Homém .de 'Mél
lo:_ Improviso n,<?: '2;
Nilsón,'Loml:)aFQi - Pon
teio ri.'<?" 3 (dedicado ,a

Eudóxia de ..
, Barros]: Os·

valdo Lacerda _ 'Brasi"
, ,

o
-

'" ,

1iana,·,n'., 1.0, (dedicada, a
'Eú{ióxIa)' a). CàntPlia, "b)
Reá>r�adQ; ,c(Canto �tie
êêgo, .d). Má.réhinha�, '.E:r
nesta 'Nâzar.eth .�

.

Turn<
. ria (grande fänge) caràc
terístíco] e -Apanbelite
cavaqu,inho' (pokaj ,

EudóXi�' de Bari'ßs. tl·rn
dos grandeS ni)mes 'da
culturA:' pillllistita

'

'b:rasi-
,4eha ;a:ptese4tâ�� ;seg1Ú\
da-f�ra. diil' l�"eIil" Ja"
lagtiá: dó -Suli às" 2Ob30
mín, na Sêclec!�� '€ál·
tura ArtistR:it. O Ü'lgtes�
SO' tei'ii" Um custo de-' €z$
: 200;00 'para CQbrir as
: dE!spesaw 'e' a' e�Ja.l de

.

a

pl'êsêntaçãt!>,; di! piarii$l8.
Do, programa' de exeeu
,-çãQ consta'} I Pa�, ,.._' 'de
César Franek" Pr�l.udi{),
J(rÜl 'e:Rn:a:I; D. Scarlat�
ti Duäs S6natãSi ChOPin
- Andante.' Sp1a'nattb 'e
:PQ�daße-Op,.- 22';êm" Mi
Bem-ol 'Maior;' 'li, All5enlz
........ , SéviUfi' (da "snne Es·

càsamentb
.

não isenta o

eand(dato daS"Idades ex.i"
eidãs,

.

\
.

As- 'pi'ovás séfão' tealí
zadas MS' di'aS 24� 2'5 e

26 de' oovembto. 'no Cen
tro "lnterescóI�r-'-cde i .

�

Grau "Mário Krutiséh"
(CIP). ein Jataguá: do ,Stil.
Esta ê a segunda -opor-

. tuníd6de-/88 'CJÚ.e" os ,tän:di
.dates têm pare a presta
'ção -dos- exames,

idéntld'adl:r 'civil. u1rlla 'fo

.tograäa 3i4' rébefite eP

''comp1'�vâilté' d't{pagamen
to dã'tâxa;i&,�OZ$ .. .:

3OP,OO por discipl�nar;ef-e
tuadö' ilo 'Best. �;a es

supl-etivó's- rle.·'l·��gtau o

càhtlidât'ö dé�eraJ ter- 18

'anos completos' oU'a<c0m
p1étar antés" de e-e

.

sÍlb�
metei' "'à \iltittlà� , prova:
par '. '2'(J. 'af�u '21 a"e a8·º ',.10"'.' ,

nôs eotiipletós- pU' a 'com-

pletar até a úlfífne.
"

pro"
va , A' E!Ifi.ändpctção "Ou

A Secretaria de Esta

dli)' da Edueaçiio. manterá
a:l:!ertas no período de ,12,

.':3p,'de setembro, as ins

cr.t�ões -para os Exame�
,';$nplaí\vos de _1.9 e ,2.'

;Gfaus, nas' se6les das. U
nídades de Coordenação
�hgional .,' de· Edúcação"
N'a:;1'9a .: tlCRE o número

,
d.e: inscrições por disci
pli�a foi fixado ein seis"
ClmtG>s' e para a inseri:
:Çi\'o' o -eandídate, devera

':arptesentar a carteiãe- de

HABl'lAÇÂ�:
'

. �Cils' QUER MENOS' l!!K��
'f '{ 'g���

-

�TEAR 'ç:Ú$-to� ":' ,', ",

" A' habitàÇãoi 'qu� é a

;deftci'ênefa "IlÜln�r1é um'
ckr, Brasil", também o' 6
em: J�nti1iáf. db Sul. A
Ass()ciâlyiQ, Comerctel a
Industrial diSé.utiu" no.w"
mente· a. q�ti01' .•a
s�1ia.'1 cem' base nbs
c.ontactos dos,; ê.mp-resá
nos com OSL'séüs: cô1a-,
bora:Qores, ; ()�de (!l()nsta· Oti�ro assunto pÓlêmi"
t�u·se' qU� a maior di- ,co dÍ'séúticio tefere�se ii
'ficuldaôê é, na obtêh'ção ,ROdovj.��;ê�tllpá.São, 5eirde um 10te,· pois: o' tendo to do Súl. D�cldiu·se, pe,-,
se C'OnBeiUe erguer uma ia 'retomaaa do'movimen·

, -'�"!m<>l:ä'dta�' .:C6mó -fot "eiiV6lVeliào -as ÄsSO"
':Wt�l!d:!uifêiêhtãd.a. que dações, 4a reg�ão" pfita
se diminua as, exigênCias que,.�+obt��t'enham con-

, p!r J)4rte "da municipali- tin*d&i!e. e"([ue se t'iê ,

:.��e; "para baratear o
'

Ud e'ÇU� plausi�l

.:;;6tu��.�'�.,�.,�qu1lt.1i.';. p!lm.a',pa'Íi1lft:a[yão dOs

'bi .._ �._",.,v , ,
. �í trabãlhóS_;-"que dl!ra já al-

eA"tt ,c,a� e>"A .' ,g,Wls-lJleSes.
"

.

_""---' ......__�

.. ,_

.!��<����i�':':�,',:v.�
....

custo final; E a1éin hissb.
"que"'as dimeíÍS.ões des
lotes sejam. dímlauldas
(a metrãgem mínima exi"
gida..), em funçãO'até' 'da
pröprta. falta de espaço
que 'se observa paR as

,constril:ções
_
comunitári - ,

'

as. '
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/ ,��(JQ:t_,AJ)BuA'GRuBBA �MANN� Otidal do ,�<:
gÍstro CiVil' dó 19' OOtritö"da Comarca de Jaragná do Sul, ßs
tado de Santa CatariDa, Brúil, faz iaher qUe eompêreceram ;em
Cart6rio exibindo ,oS docUmeptos exiai40s pela .leí, a, fim de .,50
habilitarem para casar, oe se�tes;

"
'

'''' •. .' i ,

e residente em Rio ,da .J�dit-a,l 16.231 de 01.09.88
Luz III." nest� dístríto, .,fi" �urandir Rabpch e Ellsa

.Tho de EmÍlio _Win!d�r �, Eliane Wehmuth
Berta "Reink� Winkler'..,.::- E1e� brasíleíro, solteiro,
'Bl�ç brasileira, solteira, operário. natural de .Ja
lavradora, natural+de Ja:" raguá do Sul, domícílíe
raguá do Sul, domícílía- do e resídents .na Rua.
da ,e residente em. Rio Carlos Níels, 154, Vila
dá Luz m.'neste distrito, Nova, nesta cidade, filho
filha de W.é_ndEÚi� Tri- de Angelo Raboch e Deo
bess e' -Alínda -Trettín det� Felippi Raboch -
Trrbes� - .Ejla, bresneíra. solteira,
Edital 16.234 de 30.08.88 balconista, natural de Rio
JV�f 'Horn:burg ,

e' T�nla do Sul, neste �tado,' do
Utpadel ,miciliada, .e residente na
Ele, bresüeíro. solteiro, 'áu- \ Rua'Atanasi.o Rosa, 465,
xílíar de vendas. natural em Guaramírím, neste
de Jareguã do Sul, domici- Estado, ,filhá de Silvio
liado e residente, ém Rio', Wehmu�h �,Elinor Weh-
da Luz II. neste distrito,! muth -

"

filho ,de Artu�: Hornbtlrg ,Ed1tal,Yl�.238 de 01.09.88
e Hertha Lindemann Gerson Lúis Sttnghen e

Hornbutg - VaInlze Morganl Bassa-
�a, bFasileira, solteird, 'nl
industriária, natural de Ele" ,,' brafiileiro, ,solteiro,
Jataguá do Sul, domki-.· . auxHiar de s�cretári(j, na
liada � r�sidente em Rió, tural de Jaraguá do Sul,
,Cêrro n, rieste' distritü,; domiciliado, e residente
; filha de tIdo' Utparlel ,e na R'\1a' Francisco' Stin-
Ester Volkmann Utpa- ghen, Barra do Rio Cêr-
deI - .

'

,. ro; neste distrito" filho ,de
Edl-tal 16.235 de 31.08.8U 'Ari LaUro StiJ;lghen '� "A
Alvaro José PlaninsCheck ni,ta Ferraz Stinghen -'
e Margrld Ittner ' Ela, brasileira, solteira,
Ele, ,1:>tasileiro, solteiro, costureira, natural de Ja-
mecânko,_ natural de Ja- raguá dó Sul, domicilia-
raguá do Sul, domkÜiàdo da � residente na "Rua
e residente na Rua Vjc- Guaramirim, 89, Vila
tor Rosenberg, 74, nesta Nova, nesta cidade, filha

. cidade, filho de Al varo de Guerino Bassani e Ma"
:planinscheck e Maria Pe- 'ri� .funkes Bassani ....

reira Planinsc,heck -,' Editál 16.239 de 01�09.88
Ela, brasileita, solteira, ",R9g�10 Alv�s _é Lia: Ma
secr�tária, 'natural de thiélS'"
Timbó, neste Estado, dÖ- Ele, brasileiro, sOlteiro,
Ihiciliada e residente' na operário, naturi;lÍ d� Ja
:,Rua Victor RosenLerg, raguá do Sul. ,'. doniicilia-
,74, nesta cidade,' filha de do /

e residente na Rua·
Heinz Ittner e Maria, Ítt- João Januário Ayrof$o,
ner - 1.763, nesta cidade, fi
Edital 16.236 de 3.1.08.88 lho de, A'fönso Salvador
José Valtaie de Moréiis ,Alves e Ivone Romualdo
e Iracema Ap�recidd. Fra- Alves �

ga ' Ela,' brasileira, 'sOlt�ira,
Ele, . brasileiro, solteiro: do ,lar, natu,ral de Mari
operário, natural de Ca- pá-Palottnà�Paraná. domi
panema, Paraná, domicF ciliada e r,esidénte na

liado e· residente em San- Rua João Ianuário Ay
ta Luzia, nes.fe distrito, rosd, 1.763; nesta cida
filho de Eugenio Escal- de, filha de Benno Ma
cãn de Morais e Orora thias e Laurinda SeU, Ma-
Rocha de Mo.rais -'

"

thias . ...:... ,.
-

f

Ela, brasileira, solteira, Edital 16.240 �e 02.09.88
operária, naturai de 'Ja- Adilson B�tchardt e lu-

raguá do Sul,· domidlia- céU RoSa '

.

,

da e residente em' :;an-' Ele, brasileiro, solteiro,
ta Luzia, neste distrHo, upêráriö, natural'de ' Ja
filha de paúlino'fraga

..
e raguá do"Sul, domiCiliado

Luzià ftaga""� ::t "'� '. Ei reside:nte,na Rl:la An-"":-==_'i;";;;;�� �������.......:�:...p�;;;.;;.;.;;;....;.;;.__............-,.
, R_peite �j': '"

:••l1zaçlo' do trinsit<!� S.()s todes __"_"'veis pela �rallça.

rfQ_$.Dti8 C h a nIe
"fre:b.te" 'ác{!' F�ií.ia.' Fon�: 72 - 8"9 ,. e ' J-�'.
''hel_Ílö'' ':y�.as." '2" � f4tue:' '12 lO 12Ctt,

, ., '
'

Edital', 16.�3�., cJ�" 3t},08:88, dUSlrdo ,.Kchriç,l;l :109( n:r
'Vito Vlcent� ]_aàtko'Ws�l' ta. cidade, Jilho ,d� Adao

& Lon1s, 'Schollemberger ,--', KiatkQw�kL�...:i� Venerande
Ete; .. brasileiro, $.o:lte�r9., VoJtolinLT," "

,,_;' ;
.vendedor, natWiij.L,de J.,�� :ß.lal, '-, Qr:asile�ra, "solteucl-'
:rÄguá dó, S\I_l,' domi€ilia� balconista, na�'ural. de

do e. resideate, :Q�: Rtl-a E;-f Santa, Isabel d9 Ivaí, P��,

,- raná, ,domiciliada e. resi-
,

" f 'J

denté . na Rua Prancísco
'ÀN�ERS:A:R.I�'I'ES .Zacharias Lenzí, 420, 'nes

ta cidade, fHha de .Anto
nio �chollfm'b�rg' Sobri
Iilio e" Ma��,iiia Altini

,

s.ch'�JaE:.I,:liYcrg -'o-:;
:Editá.! :1:.'5.::33 de',,30.08.88 '

Inkl'J '�Nlnkler, .�, Lenir
'l'tib'éss' :_
'Ele;

"'

brasileiro, ',s?lte,ir�,
servente,' Iiá{U�á:1 'de: Já
}�guá á� Sul, d()míc�!i��,?

-Ó: :... ',"';_,

Dia ,10,' de ,s�tembI:,Q<: '.:,.
Denis Allan-fílho Sido

,��i!!�fk�p::!��I�?:)�:� ,

ióp�s,' Ortàhdo -Packer,

,Arno Blich. '. ',> ., "

,�a' ',11 'de 'stembio"'.::,'
�' 'Sf.· ': :'práddo�' .:Goi-g'es,
':d�usä CiistíIlél �: '1'oiinel"
n, ':Mâilza Oq-eI\ng," sra.
.Traudí Henschel., :t:4�rio
Ma&s, Vârâii: -,Mo:r�W,
�Martlils TilleS:�' ". '�'-,',�

--'

Dia 12' de' setemDifo"' -- >'

, ,s�à; .Wally-espos�' de �2R::e�����1�a de Paulo
W.ernei· YOigt,-- Sra. T)ls- (MârcÚl)" da Silvaiíéldá Buerger" Srta'. â��- 17 de Agosto '

:
,ke' Schommartz,· Sr: ÊÍóI "

Tiagor fÚho� 'de Paulo'

,�'Y'âschl. Deni;e Seick (Ser- (.Ana LÚéia,) 'FaratTil Pélada:ES); .' Sr. 'Iná-' 1" d 'A 084--,
, ,

,
,

(" e g ''''U ,,"
,cio Lenke:

.

, Tatiane,' fHha de Vil-'Dià' íá' de setembro
&on '(Raquel' EvaÍlge1is�Sra. Ivone K. Maitto, 'ta

Sra.
'

Ilse,' Mey Duarte" 21 de Agosto'",tJHe)" si.· Alexandre '" Morgana, --filha' ue' ZairCosta, Sra. Noemia da '

) l'
Cunha Jàcobl,',' .Sr. "Afre- ,(Beatriz Vicen 1m

2Z de Agosto ,
'diiilio' S.Ckibcl? '(Curitiba), .

f h'
'

Ad'", , Moni.'Ze, il a de, e�
Sta: ,:," J1ris "Pawlowski

.n01; (Elmiál)', Banemiwn'(Bltim�riau)}' ,,'
'

24 'de Agosto,;·'J)fa 14; ·de' -sétembro Gabriel, filhó de Sandrao;. S1'e., Teresiatla:, Chiödi- '(Dan�eii) Laun
'

hl':'Silva, Sr. Lio'Tirohi, 26 de Agosto, '

si> Rudol! Ehlert.' ,Sr,
, Dougias, filho de" Fe,r-

'

Hugo:Horst, Sivoilel Tar- :nando (Ditlein) St�iner�;: cís,io Gretter; Eno ,Ma- Rita, filha de Ivo (EUsq_-·�as.'
'

,
,

bethj) Benettd!;' Tavata
':Dla 15 de setembro

Cristine, filha, de Ren�ú-'Sr. Waldemat Gtimz, -',

�Sr:: Wil&ol'l Luz (Ctii'itibà), do (Marli) Kopp
'2�, de Agosto .-

Sra'. : Yoland� Pradi' Len-
Daniel" filho, d� Wald�-; zi. Sra. Ana Weiler, Sr. '

Waldo Hotnburg, 'Sr. mar (EUani)' Bart�l ,

, ,29 de A:gostó "
"'Bertoldó Panstein, Rog�- -Clauciane, _

filha. de A-
tio JOsé Vailatti. lÜcar-
do-filhO Hans (Maria da

demar (Lon!) Homburg;
lha Marco AntoniQ (Tes-

Jeniffer, filha de Walter

(Maria) Ganske,Glória) ,Burow, Flávia-fi -
30 de, Agosto '

.. ,'

"sa,) ,de .AraQJ·o. ,

/', ,
'

,
,

'
,

, ,
.. Gracieli, fiÍha de' Va'l-. Dia ·16 de setem�f,o "

dir ,: '(L1p.domar) Vieir!fl;Sra. Dóris Marcelino Leandro, ,fiho d,e SebasFischer (Guaramirim), A" .tião, :(Roseli)' PedrQso;'le.sS'artdra GOilÇ�lye.s, Sr· ,'Daiane, _filha tdé,Dsnit, (I� .
", Hilário Krüger, Sr. Luís
'Pisetta, Srta. Inês Juri- rene),., SegundO.; -Simone,
'li�e Pisett�. "

' fHha de .Doriva!. ,(Eunice)
Ortiz de" 'Souza, 'Luís Fer
nando.- ' filho dé Zaluar

.. 4(l\4aria), ,Milán; Maria, fi-
14a de Ademar. (Teresi
nha) ,Batista
31

.

de Ag(}Sto
,Franc;ieli, filha de" Re� ,

!lalda
'

,(Janete:) . Teixeir-3.; :

KeHa; filha de 'Nerí (Re-;
nilda) Carv:alho. "

.

."'
.

NASCIMENTO ':
: '. .

....i� .',

Em
Av.

�

a
'

A.to' 'EBeola'" J�raluá

'roclalDas ,de _. Casamentas"

t ú c i 'o

. '. �

tonic Estanislau Ayr��
nesta Cidade, filho de I..
vo Borchardt e EImeÍin
da ,Konell Borchardt �
Ela,

,

brasil�h:a, sOlte.ira,
secretãría, natural de 'Ja'
raguá do S'\1I" domicilia'
da e residente na Rua
Antonio Bstaníslau Avro
so, nesta cídade, filh� de
Oranír Alves Rosa e Ma
ríza Ventúra ,Fernan-
des -.

.

Edital 16.241 de 02.09088
Qu1l1àno de Souza e Ve":'
tonlca Tavares Ayres' ,

,

Ele, brasileiro, divorcia
dO, natural de Jaraguâ
do Sul, assistente técníco,
domiciliado e residente
na Rua Dona Antonía,
180, nesta cidade, fiUlo
de Lourenço Felipe de
Souza e'Appolonía Mar
tin de Souza -
Ela, brasileira, viÚva, do
,lar, natural de Guarapua
va, Paraná, domiciliada e
residente na Rua' Dona
Antonia, 180, nesta ·cida
de_, filha de Artur Tava
res e Ca:tarina Tq_vcJ.-'

• :J.••
res -.

Edital '16.242 de 05.00.88
Donato Volkmailn e Rose
Mari Korz

.

Ele, brãsileiro, solteiro,
'estudante, natural de J�
raguá cio Sul, domiéilia
do e residente na Rua
Pastor Alb�rto �Schnei
der, 434, Barra do, Rio
Cêrro, neste distrito fi
lho de Arzyo Volkmann e

Qlgá Eichstedt V�lk
mann -

,Ela; , brasileira, sOIteírá,
do lar, natural de Ihdai�
aI. ,neste Estado, domiCi
liada e residente ria Rl,la
'Pastor Albéito Schneidér,
4:>'4, Barra do Rio Cêr
ro, nes.te distrito, filha de
Ignacio Korz e Rosa
Korz _

Edital 16.243 de 05.09.88
Miguel lanir Buzyoskt «f,
Cleuza Aparecida Grtm
Ele, brasileiro, solteiro,
,soldador, natural de, Fe
lipe Schmidt, 'Canoinhas;
neste Estado. domiciliadO'
e residente na Rua Eu
genio Piaz, 237, nesta' ci
dade, filho de João T,eQ
doTO 'Buzynski e Elizia
Buzynski -
Ela, brasileira, solteird,
operária, natural de ruo
Preto do Sul, em Mafra,
neste Estado. domiciliada
Ei residente' na Rua Eu
genio Piai, 237, nesta ci
dade, filha de,

' André
Grün e Enedina de PauJtt
Grim.; ,
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'fesJÓllte til TRT liede e$forçls para . criação da· Junta a JaralllÄ
".,t '

' .
"

, , , - . . . , , ". "J"

',rnil Reuil.al'�rGllraliriDl . no� ::i��e:;t�od� i:'��:· �!��r�: �ân;:::�: v;�
.

�c;, e�';,�ad�g�;s�.... "

, IJ?o da 12a. Região, lo" Sul, sobre a solicítação
:

outras, Ja reívindicades
"

,O Juiz Eleitorai da 60a'� Circunscrição, (Guara- ne Remes. em resposta ao para . a criação de, uma, em an;(é-projetô-de�l�,
mÚ'iin, Massarariduba e Schroeder), Dr. Artur Jenr' M' I'

Junta de Conciliação e que, está '�,sêrido" encâIrih
�hen .Filho, realizou na tarde de segunda-feira, día eta o,rgiels Julgamento, afirmou ser

o

nhado pelô Presidente da

5: audiêncía para sorteio da ordem em que os no- justa e necesséría a rei- Répúblíca 'ao' Congresso
mes dos candidatos a prefeito devem figurar nas cé:

qU,ereDl'as lerdas'
vindicação por se tratar Nacional,'

, � "

�ulas oficiais, para as eleições de 15 de nevecibrc. p
(Ie uma região de índus-

'

butra audiência' está marcada para o dia 16 de se- �rializa;ção crescente, "O Solicitou, por fim;.' qti�
t�inbro, às 9h, para a nomeação dos membros das O Sindicato dos Meta- que representaria, tarn sejam

.

envidados esf()rçQs

��sas receptoras de votos, com' a publicação dos 10- lúrgícos de htraguá d,o bém, desafogo pará as junto a ,Banêa(Ja Federai

cals de vota_çäQ. "

Sul marcou uma, assem- Juntasde JOinville, onde CseÇlnts'�rb.,il�l;,·hn,'a',sre,'!o',\';"".'.a""vle�fn:,>o'".,.:.âd'a�,'"'J," " Já são cónheddos, também, os membros' da bléia extraordínãria para o movimento processual " ...1" UV' '" '

junta Apuradota que servirão o Juízo Eleitoral, para o dia 17 de setembro, às é íntenso". Disse tam- RepúbhcaTpara qU:�, -; à:,
�"âpura\ção das eleições. �u� �erá início às 8h do día 15 hores, na sUa sede,' bém que é -do maior in- tenda esta,p.f.�w�tité,_'·i:i.e:

]6 de novembro, no GmaSlO de Esportes Rodolfo para, entre outras, apre- t�oresse da Justiça do céssidads �o"ciä.l_'çié "$q,z:a.,

��ll. Integr,ama Junt� o Dr. Artur.JeniChen"Filho ciar a proposta" a ser. en- Trabalho a criação da ta Catarina.
" o',

.z: :,;;'),
�' como .nembros: OsnIldo Bartel. Arlindo Scheffler. viada ao sindicato patro: LUJ·I·S'tas t'eADJ e,ncontro:'e'm C,'a.n' o",I·,II. ..S·'-A-ntônio �artini e Díone Rehfeld .

, "

nal. tratando da recupe- UI
FEIRA AÇ,OINDUSTRIAL SUPERA EXPECTATIVAS ração da perda salarial
.

,

A 'eXpectativa inícial da Comissão Organizado- acumulada entre janeiro
ra da 2a; Feira Agroindustrial de Guaramirim foi e agosto, redução (ia jor
'suplantada. Encerrada no domingo, com a presença nada 'Rara 44 horas se-

4i um grande público, a Feira.mo�trou o trabalh?, manals sem prejuízo ' no
.

fôrça e a capacidade de realização do poder pu: salário. Edital nesta sen

tJiÇ.O' indústria, '

comércio, agricultu�a e_ das entída- tido Os metalúrgicos pu-

,t;l.�, que 'se engajaram n� sua organlzaçao. � pre: blicam nesta edição.
Ieíto José de Aguiar esta agradecendo o apoio re.

ç;�bido de todos e confessa-se, recompensado com as

'rnan1festações recebidas. ,

.

,

.

,

Aguiar tem intenção de encaJ.o.inhar ,pr<:jeto à

Câmara de . Vereadores, criando uma assocíelcêo ou

a�seIlielhada, para a exploração dO, restaurante e
_

u

tilizar o pavilhão de exposições para as, pl'om?çoes
do muniCípio, ou cessão para -as entidades' asslsten

�(àis realizarem Os sel.!-S e�ento� beneficentes. '

,GUAMIRANGA VAI GANHAR NOVA PRAÇA,
. A municipalidade guaramirens� i�icia D;a prQ

xima semana a construção da praça Jose Serafim dos

Sàntos no Guamiranga, �ambé'lo. conhecida como �ra
ç�' (ja' Figueira, por abrigar um belíssimo es�clme
d�ste vegetal. A praça disporá de cc>mpleta mfra

estrutura, como sanitários, ' play-grOlllld e um chur

f�sqúeiro para o lazer e o entretenime�to da cOI?u
nldade. A informação é do prefeito Jose de �gUlar,
�crescentando que até o final de setembro sera inau

g�rado o Jardim de Infância Senhor Bom Jesus, U�il

PiédiO de 480m2 de' ,área, construído com, �ecursos
dP município. A obra acha-se em fase termmaL

rCM: ARRECADAÇÃO AUMENTA EM GUARJ\MIRIM
,

Guaramirim posicionou-se, em 1987, cOmo o'

�.9 município de maior arrecadação �e !CM do �s:
tado, com u",n montan�e de Cz$ 95 m�lhoe�. O, c �n
poitamento da arrecadaç.ão, este ano, esta num nt

mo creséente. No mês de junho, pOr exemplo, ' o

lÇ;M somou CiS 41.601.626,02; em julho Cz$······

�5;479.153,18 e em agosto Cz$ 93.652.87.1,�5, uma

IJlostra do- potencial econôIllico do ll!uniClpl0TÖNI.O'Â.UxtLlO PARA O HOSPl'fAL SANTO, AN '

,

'

O Executivo Municipal de Guaramirhn; , enca-

n,ünhou para a Câmara de Vereadores, �rojeto-de
lei solicitando autorização para a concessaOrde :au
:lf)}.io financeiro ao Hospitàl Santo An�onio," eqUl�a
l�te ai. 200 OTNs. 'Segundo o proJeto, O repa",s:
seria 300 OTNs em 'setembro, 300 OTNs

_

em' outu

b�o, 300 OTNs, em novembro e 300 O:rN,s, �m , de�
�embro. O auxílio é para ia'Zer frente a dlÍlCll sl�ua
çâo, do nosocômio,.

'
'

,

Ora. Scheila M. H. Henriques Anjo,
'

OOROLOGIA' CllNICA

Trat�eôto/de 'dores crônicas (dores
do "CAncer", lombalglas, enxa�uecas ..• l.'
acupuntura aplicada � dor.

""

,

Rua cet Procópio Gomes 285 - !Fone n -

,2�R?
; ',Jaraiuá' do Sul ,Santa Catarl�a .

:"

Governo
muito,

,

Vasel:
trabalho

No período de feve-
reiro de 1983 a 3p de ju
nho de 1988, na' execução
de serviços de conserva

çäo e manutenção das vias
públicas ,urbanas e, ru

rais de Jaraguâ do Sul,
as viaturas rodaram ....

8. 364 . 393m, as máquinas
trabalharam 298.456 ho-
ras e o combustível gils
to foi de Z. 969. ,365' li,
tros. Em revestimentos e

.

aterros, o material trans
portàdo fOi: 113. 199 car-
radas de . macadame,
71.139 de barro, �'7 .125
de areia. 1.122 de brit:i,
2.895 de paralelepípedos
e 122.565 unidades de tu

-

,

bos de concreto,
parà obras de sanea

mento foram colocados
122.565 tubos de C9n"
creto de diversas bitolas '.

e, a fábrica de tubos' pro
duziu 93.256 unidades,
sendo que outras 32.309
fOram adquíridas de ter
ceiros. No recolhimento
do lixo doméstico foram
6.984' ,'carradas e outras
32.816 de c�pi-na\;:ãó e

,

resíduos de . construção.
PaFa a irrigação de luas,
foram transportadbs

o 20.577 caminhões.

PAGINA"Oi,

EmpresáriOS 10)IS1'-'8 de tOda a régiã� �Í>��ti�I:
pam, neste sábado. dia 10 em Canoinhas, do . :Enc']p;..
tro Regional de CDLs, no Clube Laífayete, que· .mr
tegra uma das propostas de trabalho da Federação
dOs.Diretores Lojistas de Santa Catarl��!rilirig�da pe
lo jaregueense Udo Wagner. O EncoIl:ttr0',visa o au

tO-d:senvolv:IID:ento do. lojista e será. coordenaM 'P.�
lo diretor dísrital Romeu Vier. Duas .palestres- vão
'acontecer: ,"AtualiZalção dos :3PCs':,

.. com, -Rieardo
Said, dO Rio de Janeiro e "AdmiIiistração em rêin-
pos de Crise", com 'Samuel Schubert. \"

N? dia 17, em Concórdia, idêntico' curso �ai
ser reahzado., Importantes temas serão abordados
como: "Eliminação ,do, Fantâsma do SPC nas VenÜ�s
il: Pr�zo" com, I:ineu Rora�o e .1Racionaliiàção" e 4ii
hzaçao do ServIço de SPe" cOm Wemer Arandt, am
bos de Concórdia. Na continuidade, .

"SPC apóio a
Constituinte" cOm Aurélio- Chave� Bastos (da, FGV
RJ), "Como Mudar a Descrença no Movimentci LÖ
ji>�ta AtuallJ cOm Udo Wagner lPresidehte' <[â: FE>Ú
SC) e "Fututo da Economia é da Livrei''rniêí�irvahlO
Brasil p.ós-Constitúinte", 'com Çésar Rogério' VaY�- '

te, PreSidente da federação das Associaçôes ,Comer-
ciais, do' Rio' Grande do S\\l.,

' ,
'

"'.... �
PERSIANAS • ••1 • !Junto.lÍtlo ;"

,PERFLEX j:;
RUA JOINVILLE, 1831�.iARAGUA DO'SUL - sc ,,'

FONE: f0473l720G995 � "

Reformas e' melhora
mentos de pontilhões, bu'
eiros e, panteis pênseis I,

nas diversas localidades
interioranas do ni.UIHcípio

'

somatam 513 uniaa<!les,
segundo 'dados da'divisã'ô
de Éstàtístíca da Prefei-

t:tua Municipal.
'

Persianas horizontais e" verticais, ;. '.

,

'

.

box para banheiros,
div.isões, toldos, 'portas sanfonadas, esquadrla:s::

e cercas eDl aluDlinl0.
Consulte-nosi Fone '12-0995

t Agradecime<nto e Convite'
Missa -para

° Sr. Hélio N1lIles 'Ramos, Dr. Osmar AD- ",
dreatta, Eunice Andreatta" netas NlcOll� e, Na
taUe e SObrlnJla Adrlany, par�� da' qU�,!da
e Inesquecivel

' ,

ALDA ARAÚ.JO RAMOS
avradecem séns_ibiUzadog aS mànlfestaçõe8 de
carinho e amIzade e, a todos os que. e�vla..alÍl
coroás� ilores e qUe acom.p�nharam até a sua

última ,morada. ConvldaDl para mi"sa eDl tnten-'
ção .da sua alma, a realizar-se dta 10.0�.88 (hO
je), à$ 19h, na Igreja ,N. Sra. «�8 Graças, BaI:ra
,do' Riô Cerro. �nt ·1 am. agr�4�cimentos. -

,

Jaraeu6 .' t 06 de agosto de 1988
'

.�_,,;_.__�'� '_ .,:��,_._.i....;.;...._-,._".�_,....,._�__"...__I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,)_ÁGINA
,

'

JARAGUA 'bO 'SULlst) DE IÓ A 'f6/SE,-EMBRO/í088
-

DirijQ-JJi� à Rua 91 qu�
,

'é a nominada. R.ia de Ja

h�iro do quadrQ utbano
da cidade, que dentro dé

pouco será, maís ''UIIla

opção para a travessia,
,do Rio Jtapocu. que cor

�'a a cidade de Oeste a

Leste. Quero' acompa
nhar, os trabalhos da

p(m�e, mas paro antes na

lOja e oücína do "doutor'
das, motocas, o pioneiro
.do ramo em nossa cida
de. Corno bom profíssío
n�l recebe-me no balcão
ê', é lã que começamos a

entrevista:
..... 'Aqui estou pera sa

ber quem é Você. Onde
nasceul

'

-' Meu nome é EIfonso
Schramm,' 'nasci em ',po
merode como se diz,' mas
o parto foi realizado no

Hospital de Timbó, às �'
'horas da madrugada de
13.03.1M8. filho de Wal
ter "August Hans

. Schramm e Edith Kíeck
höfel-: Meus pais �ora
vam na Rua 15, ao' tempo

Flashes' da Cldade(�VI) ElloDSI
do 'nascimento. '

ças do Prof. Ferreira.
- Soube que v; tem à- Na escola "era "levado

pel1do? Como él, da breca aprontando coí-
- Meus pais me chama- sas pr"Ó:prias ,de guri.".
vam de Mant. Com o ca- _ Quando. começeu a tra

sarnento, da tanto ser belhart
chamado pela, esposa, - Em 196-2, aos 14 anos.

acabou este passando pa- em Pomerode, comecei
ra a minha mulher. Com como aprendiz na ofíci
os filhos já grandes a- na de bicicleta de Curt
cabou não sendo mais Hackbarth, 'ganhando u-

usado. ma ajuda de 1, cruzeiro
- Tem' muitos írmãos! mensais, trabeíhando ali
- NãoíApenes uma dr- 1 ano. Depois fuí -pre o-

mã de nome Ruth. fícína de bicícletas . de
-- Onde fo.i para a, es-" Ingoberto , Passold, já
colat profíssíonalízado, por
>- Em Posaerode; mesmo, -ano e meio. Saindo;�a
fiz o, primário, e comple- Rua Luiz Abri entrei na
mentar no Grupo Escolar Rua 15, perto de casa, e

José Bonífêeío, pública, trabalhei na ofícíne de

estadual, tendo como di- moto e lambreta de E

retora a Prof. Olga Cam- gon Walleck, por 5 anos,

pOs Oerdíng, Lembro-me mexendo com tudo, inclu
no 19 ano ida Prof. Ca- sive 'motores. ganhando
rín Karsten e no 49 do na base de 2, saläríos. A-
primário ,da Prof. ,Edite conteceu aí' uma coín-
Porthun; No Complemen- cidência . incrível. Ru-
tar tenhq_ boas lembran- dolfo Fiedler, um día a-

pareceu em Pomeroda e

me propôs trabalhar
com ele como - mecäní
co de oí, de lambreta,
com boa oferta e vim
pra Jaraguä, trabalhando
de 01.09.69, até setembro!
71. O Rudi, aborreceu-se
com 'a oficina e foi. tra
balhar nas Indústrias Re
unidas Jaraguá S!A, e

'me vendeu a oficina, "Sita
'nos fundos da loja de
calçados MendoDiça, nd

Marechal COm a Exped.
Gumercindo 'dá Silva. Em'

Ora. Rita'de Cassia' Grubba
,

FISIOTERAPEUTA -:- 3404/Y;
• f!>-

Curso de Especialização pelo Método
Bobàth (neurol'Ogia)
- Atendimento fisioterápico em recupe
ração de fraturas, problemas de coluna,
reumatismos, derrames e paralisias.
_' Atendimentos particulares com ho.ra
marcada - Fone 72·0850

......Rua Presidente Ep1tácio. Pesso.a,651

JARAGUÁ P�IIUL S: A.

idéiasBusque
,

.' ,D,OVaS ••

��pe",a..guá N J
...

g 'Turismo
. �ffi�ª�·oce·�VlPa?a' ,:'eUp8aaa d'ennis', �t:::��� j�B��;l� ,

' 9�
"

�
, I, <: b'" 1'''.

_,' Incluso passagem �érea, i, , ,\; ,

! rn>s '�, translados i '

epl;l
"

"i , O t�'lé
"

d,a Jiirägu?
Turism.Q lJlúqou para

, 72.39"�> C" v;
,

Turis� pl:) vi,agém de '�'
negóci9�cOma "

Jaraguá Turismo.
x

,:' ••0% dEÍ entrada e mais 3 pagamentos sem ju ros, para passagens. ,éreas.

festas e casamentos pr...
tíco 'o ,"halterocopiim()fi�

•
,porqu� sou c!J.egaào a

1980 vían pnr ,ltUl 81 uma loira bem gelada.
,(RiQ «íe Jan�iro} n9 131, Tonço pelo Flame�l
onde estou estabelecido -e pelo JBC-Se.' Ai ...
até, hoje cöm _ oficina díscnto como gente'�
.completa de . moto e cí:

/

de É o amor pelo man-
/

clomotor da Monark' e gão.! Mesmd quando, não
com comércio de peças

anda bem, como agOra.
das marcas Honda e Ya- Já Tui 'corredor de biei

maha, pessoal cÖmpe- cleta e chegneí em �

tente e onde pretendo, luger numa ':' compétíção
melhorar. o atendimentó em Pomerode, em 1965.
Com a creséente cliente- Gosto de assistir íute-

Ia, treinando o' meu Ií- bol pela 'IV. 'Vou ao

Imo come possível subs-' .campo pra assísür o JßC
títuto, Fiz cursos de. es' e para ver um' grand.e
pecialização na Suzukí time em São Paulo.
e111 5/74 e Monark.: em - Quando. e onde c:ásoul
',1980,' no modelo antigo

-:...,_ Casei-me com Gla

(Sachs) e em 1983; mo- cílda Homburg, ern

delo Monareta ABX. 04.01.7Ó, em Rio Cerro D,
- Você serviu o. Exérci- 'com casamento relígíoso
to? na Igreja Evangélica

'

da
- Não! Fui excluído por Barra" corri o Pastor Hans.
incapacidade física. Co-. Spríng e' o 'civil,' na 'Pre
mo você, vê perdi três' Ieítusa, perante o Juiz'
dedos da mão 'direita, de Paz Waldemar Rau.
num acidente com serra Perguntado se a festa
circular, ajudando um foi grande, o Maní J;'es-
vizinho a cortar lenha, pendeu que era pequena.
em 1957, quando tinha' Mél:s a esposa: que esta-
9 anos. Ficou apenas o va ao lado" retificou:
polegar e o dedo indica- "foi pequena, mas' Ioí até
dor. O atendimento deu- de manhã cedol"

-

se o Hospital de Peme: O Schramm ainda corr

rode e fui na garupa ,de ta que os tempos erarn

uma bicicleta de Cläu- bicudos. Para casar te-

dio Marso, segurando a ve que vender a lambre·
mão aCidentada. ,O mé- ,ta e cam dinheiro com
dico, dr. Lourival Saa- prou}) temo e aJudoJ! nas
de f:z Uillà cirurgia mui- despesa do casamen.to.
to Sl)bia, que me pernil- Do cas&m.ento tem 2

te trabalhar com tOdà a
filhos; H�nrique Waltef

segurança. e Zuleica" Senira.
- Vejo. Você discutir"

- CQmo�,i à vidâ so.den
CBlldid&to.s. Go.sta de po.-

_:_ Sott �ócio do Baepen-
Utica? 'di, mas frequento a A-,
- SOl!; neutro. Gosto es-

mizacle, Alvorada "e At

cutar e dar paipite. Nun- liança., ' '

'

'

ca -fui candidato a coisa
- Jai está apo.,sentado?

�lguma. A polítiça atual Ainda não. P-erdi al-
e uma "M". À maior guns altosl

g�alidade ,do ho�em pu-
- Co.nte um iate pi«>

bhco deve' ser uma ali- resco.!

ança da honestidade COm
- Este aconteceu em 1981.

a seriedade. E estamos' Um cidadã0mandou -arru-
conversa,dos! ' mar sua -' moto RX-180 ..

-:- Qual a tua Religião.? Pediu para testaI' e 'SU-

- Sou Evangélico Lute. 'iniu do mundo. Foi en-

rano e perten.ço à igreja contr,ado' no asfalto, em

do centro.' Massaranduba, oRde ,foi
� Pratica espor�8f? Tor- apreendida,' depois' ven
ce pGr algum clube? dida e acabei recebendo

� Não -pratico esportes. o conserto. Nunca me

Dlzem os aIIligos que nos
tinha "acontec;:id,o

'

..algo
fins-de-selnana e nas parecido .

...;... Co.mo. se ,cllamavaDl'
teus, avós? '

,

.
_; Os ,avós chamavam-se
Ricardo Schramm e An
na KoneU e os maternof!
Otto Kieckhöfel e Anna
Frailkenburg.

Schrallm
-----

• Passagens
• Excursões
• ReserVà-de�hotéis
• Reserva de passagem
aéfea atltpmatizadà

LEIA, ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCIE 'NO

"C01tREIO 00 POVO".
VO.C�·�"É - IMPORTANTE'
PARA NOs.

Rua Preso Epitácio, Pessoa, 464
Tel. 72-3977 - Telex 474-341

,

Jaragué do Sul

Embratur Ó30090042/9
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IVO, KONEU. ,-, Para -Prefeito

"PJ:ograDla -

fl!eZildo,- eleitor: jos tradicionais. mani
Em 1983, ®. � go.verno festaç&s foleló1'icas e

peemédéblsta de- Durval feiras de produtos' ar�"
"Vasei, teve • inicio- uma sanais e indUstriais lo'
nova era- na história pJr cais.
11Uca de Jaraguá do SUl. - Est�o ao ItudslnO
:pretendemos sucedê"lo., e eem. divulgação., do Mu·
c:ontinuaT a- sua obl'a. nic1pio a nivel estadual
É' matSi superá"la. Para e nacional.

,

tanto, apresentamoS neste - Preservação do patft·
'documento nossas pro- mônio arquitetônico" ar

postas básicas. .ti inten" tístíco, palsaglstlco, hlS'"
(ião nossa- reallzá:.las, to-. ,tór.icO" monumental, "ar
,das, e outras malS que queológlco e tußstico.
trIO advir da participa" - Construçãe de qua'
Çlo pepular. 'ND entanto, dras . esportivas' e cam
alo'compactuamos com, POs de futebol em' baír-
"a demagogia das prames' [OS.
, sas pré-eleitorais. Por iS· """"': Criação de competi·
80; assumimos aqui o çõe& polkesPÔrtlvas In",

c.ompromisso de l'eaU�r ter-baírros.
'

todas as propostas que _ Incentivo ao desporto,
ora submetemos aö seu amador.'
JUlgamento desd� qUe as sAÚDE, BEM-ESTAR SO
ltinitaçées dó, tempo ,

de ClAL,
'

SANEAMENTO
nosso mandató. e dos re" BÁSICO E HABITAÇÃO
Cursos- órçamentáriOS- per- - Construção de novos

mttltem, com o cgmpro,. pOstos de saÍIde, em baír
metfménto da realizaçãO, ros, principalmente 'no

'em' primeiro' plano, dá" Jaraguâ Esquerdo; na I·

quelas 'que a vontade PO' lha da Figueira e Santa
,pUlar 11'6 priorizar; ,Luzia.

;&DUCAÇÃO" CULTURA, - ·Coilstrução de ..ovas

�PORTE E 'TURISMO, creches, Institucionais e

_ Efetiva apl1cação de criação de n�as' creChes
25% da receita'de 1m- dom.cillares.
pOstos, e trànsferênct�s na -' Construção de mais
lilánutenção e desenvol- reservatórios e expansão
l1meato do' ensino: da rede de ab,astec1men
- ConstruçãO de novos to de água..
prédl()s' escolares do en"' - MelhOria das rondi
'Sino rundmneQ.tal e pré- 'ções hospItalares., '

escolar.' ,

- Estudos doe planos al

-:-' Construção do €ej(· ternatlvos para reduzir o

_o de Eyentos, que abrl- défiCit habitacional 'Para
gatá feiras, exposições, a- população de baixa ren'

�gréS$OS e espet�ctllos, dá.
artisttcos. /

- Aprimoramen1o ,

do,
- Instalação do. mUseu, sistema dê limpeza PÚ"
.arqu(vo hlStórico- e bi-· bItéa, coleta e disposição
,bUo� públlca no pré· final do lixo.
��o ,atual da Prefeitura, - ,Adoção, de medidas
Inaugurado em agosto de

. que visem minimizar o

1941. após restaurado' e impacto. pol�ldor do es'

�oncluldo o novo pré' goto' demésf[(lo em cor-

.dlo. pos receptores:.. '

i
_ Apoio. à ,reállzações OBRAS. VIAÇAO E

•rtJBtlco-culturats; feste- TRANSPORTE

de :Governo

, 'paviment.ação' ',�. - Ativação· qa Divisão, cia.a pleitear o seu vo
bairros oom meta � tor de Agropecuária, artícu- ,�, � "setor privado e'

no de 8,000 m21mês, com -Iando-a cem a ACARESC xercemos. as maís díver-.
a respectiva rede dê elre- e aCIDASC.' sas atividades durante 20
nagem pluvial. - Pormaçêo d� uma mí- anos, e no setor püblí-
,- Conclusão da 38. pon" ní-trota de iniíqutnas, e, Co convivemos .por 6 'a"
te de concreto sobre . ,o. tratores para atender ao nos, diariamente, como
Rio Itapocu.,·

-

prOdutor rural.· SooretNtö _MtquCJ�i : 'dé,�·
- 'Co�ução do no.vo

- Permanente manuten- A�lnlstração. Flna�ças�i
terminal rodov1ári() de. �ã9 �. conservação das Saúde �,.�i;;�� SO�,
passageiros. ,estradas V'1cinals para cíal, 00. as 'dI1tculdades;:
- Construção do QQVO fluxo da 'prõãuç30 tu- os' problemas"-e"-9S- anseH, : .

cemitério públlcó. ralo
'

-

, I .' (JS que a-fUgem o." povo'
,- &tudos para a IDe"

- Desl9car a feira·lt�re' jaraguaense. Concorda',
lhería do transperte co- pata OS bairrOs e llát8 - mos que : ;gr�e parte
letivo.

'

nova área. central. dessas. aflições", resultam
- Aperfelçpamento db AQMlNlSTRAÇÃO pfJ� do alto 'CltBf,o: de .. vid�, �
sistema de transito e trá· BUCA' da elevada taxa de 1Dr'

,

fego urbano; - lnformatlzar tOdos os ,flaçãO-, mas ,$io. fatore$
PLANBJAMENTO URDA' setores da Prefeitura, ra" .que. fogem; completamen..
,'NO E MEIO AMBIENTE cionalizando,,' desburecra- te à- eompetência de 1lIII
- Implementação, do tízandoe .agilizando o a- governo municipal, poiS.
Plano Díreter, como Ins- tendiDíen19 públlco. ,resultam da pOlitica ecOO'i
tr-umento bási�' da, poli" - Construção do novo nõmícà federal. O pai$
tica de 'desenvolvlmento prédio, da PrefeitUra. também passa por atrl�
e de expansão urbana. .

- D1scusSao 'de todos' bula�ões tiptc'iis e 'íneren
,- Construção do . Par- Os Ilr9blemas e projetos, tes de um processo de'
que Púbiico Municipal. com a comunidade. transiçâo 'entre um ,r'egi�
- Implantação do Hor- - Estimulo à fOh'Dação me de exceção e .arbí
to Florestal. e organização de asso- trio que perdurou ',"por
- Instalação do Posto' c1açõe$ de moradores de mais de,20 atlos e a 1:ns�
'Avançado. da FATMA balrroS. " ,

lidação de um estado ,de-
,� Adoção de-medidas - Estudo� para implaó." mocrático. de direitos" e
para monitoramento e tação do" Plano lie Caro liberdades, que pot :cer
controle das fonteS de gos e Salátl� para o ser' to a nova 'constituIção

, polUIção hldrica' e atinos" vidor. nos assegurará. ;e, na
fédca. '

,- Melhoria do padrão 'construção deSsa demO"
I--' Empenhó na' conteri.. alimentar do servidor. crada" gnde a partiCipa-
ção da degradação do -' Desconcentração de ção popular é essenc1ãl,
solo, taça predaiórla e secretarias e criação de que coDcenb:''''_mos todoS,
devastação ,Irraclon� de uma unidade admlnistra- os nossos esfbrços e es"
nOssas. matas. tiva deStlnadâ à preSta" J)eran�s, apostando em
- ,Revitalização de pra' ção de �sslstêncla jundl- você e, COlocando-nos à
ças, jardins, áreas. V"er- Ca a, pesSoas

'

cuen' .
sua diSPOSição para ad�

des e canteir� teso
'

ministrar o seu espaço.
- Ampliação' da Praç� SEGU�ANÇA PÚBUCA Acima de partidos,

'

de
do Expediçlonárlo, éíPÓS

.

- Conclusão do quartel diSCriminações, de agFe.....
a construção do novo da 4a. Companhia do sões e de ditaduras. Con
terminal, aproveitando a 8..C} Batalhão da: PM/SC. tamos COm você, prezado
área da atUal eStaçãot qu\'! - ConStrução de uma' ,eleitor jaraguaense, no
serta demolida; nov,., delegacia elé- poUClà' , lila: 1<5 .d�, noveJ]lbró. AB'"
- Conclusão do mapea- civll.

.
'

,

sL'miJllos o cOlllprointsso
mento geológico e geo- _ Construção de umu,· finne, com as propostas
técnico ,de recursos tnt·

-

nova eadeJa p'ública.
'

apresentadas e assegu''.

perais. ran�o que se:rão tratadas
..AGRICUL111RA, PECUA" cCm ,seriedade e hop,es'
RIA E ABASTECIMEN· Temos um passado de' tidadé que nos cara-eterl'
TO trabalho que nOs creden- :zam .

. CÖNSULTE-NOS ,

t, " (p{:' _, i',,f"

Corr,tftra de Seguros I. Garcia1fda:
.

Rue. Exp. Gumercindo' da SiÍva, 9Q , l.<? Ándà�� Salé;!. 2

'5-�-- �-�'---�------------�-�--��I'---�Dmu�'�W'&�·�·�O�p�ÉrrT�RÚOLD� � éATARINENSE"

P-a RO"S seguro Ia-o e' so' oaraltia de risco' 'o deputado Ademai ·l)uw.e d.gse que' a dendmt�
"

rI -

", .

.. �-
.

nação do. poço de petról� 0, locallzàdö no lltoral ca-
tarinense .de �RS-4 é sinal de que uma trama .estaya
se aplicando. aos interesSE $ do Estado e esclaJi�u

Segu'ra é que Q pO�o bem.· ames de ser ,perfuradO, já tinha Pm
,. ,

.,

'

-

nome previsto, S.CS"6,- qhle ,significa Santa Catari,na,
submarlno:�. ,O IBG� p." �ODadO pelo goveIilo ca"

tarinenSe,,;, reconheceu que" a, illteração ,do nOonie, do
P�o. fOI _ arbitrária. ,.-

Diante destas indei 'bllçOOa da ,posse do petró
leo, Duwe solicitou que �omemos ,a iniciativa. de
bombardearmos as auto'rlC IPdes federais com n088O$
apelos d� _ juSt1ça'\t��ij'" �u qUe não podemos abi1.r
mão' d.o dire,to qUe,' Cl> let 'rnos gar�Bte d� exlglOllQS
aquilo que nos pedence. t,

'

,_

.

,

' O deputado registr Du taníbétn.a reaUzaçã�, em
Gu1rami�! da 2a' Felr; � Agroindustrial. f;! ,ii I,naugu"
,raçao do Centro Esportl� ÍII).ilo Sesi.

".,
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



08 � CoR'R •.ro D O•· ft·o·'v .'

... r-... ··a

1 !::-===========;

E. como os ditos devedores não foram en

centrados ou' se recusaram e aceitar a devida
intimaç�, faz por íntehnêdío do presente epita)
pera que es mesmos compareçem neste Cartórío
na Rua Artur Müller. 18, no prazo da Lei, a fim
de uquid.�t.o seu débito, ou então. dar. razão por

que não cY laú'"�oh a pena de serem os .reteridos

protestados na forma da Lei,
..
etc.

' .• I ! .

.

li

, II
lo

..------------------------------...

Escrnúrio Clltábil Garcia
CRC-SC lob n9 0015

_. Escritas liscals·e contábeis
- ImpóJto· de Renda
- Registro de Micro-Empresa

. Confíra a eficiência de nossos serviços-.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

II Ortopedia e 'raumatolou.ia
..

DR. MARCOS' F. SUBTIL
.

Ul'rincías _ consultas _ ortopedia in��
til e adulto. Membro titular da SOc. Brasileí«
ra de Ortopedia e Traumatología-

Av. Marechal Deodoro 1.512 ....: Fone 12.2218

Stein
. FÃBRICA DE .ARTEFATOS DE ClMBNTO
-----

'l\lltost fouas "sépticas, caixas de lorduras� cai·
. .. de aternmento, calhas, paluqUes de varal

...., palanques de varal tipo· ''T'', palPq�es tle

cerca, paluques curvos para alambrados,. tubos
para poço de diâmetros.80 e 100, .Dl_O para la

"'netes, tanques de Iavar roupasf� tubes dr_os,

uMs para jardim, blocos para. muros e outros.•

Veltfique, a qualida�e de �OiSOi pr�lItos�.
,Rua Walter Marquardt n° 106 - Fone 72-1315
(n�lidencial) " Jaraguá do Sul.

,

E.D I T A ,L',·

A.u:REA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Titulos da Comarca de Jaraguá· do Sul. Bstado de

Santa Catarina. na .íorma' da Lei. etc.

paz saber a todos' quaDt� e.t. edital vir.m

tIlle se acham neste: Cartório pars protesto 0&

thles centre:

.! .r..

AL.TAIR DE UMA - Av. Mal. Deodoro, 3�7 -,- ..
NESTA - AVENlDES PRODS, )3IAS -:- Av.

Mal. Deodoro da Fonseca, s/n - NESTA -

GIESE IND. DE BRINQ. E INSTR. MUSIÇAIS
- Rua GlÍ.sta-irú Zímmetmann, 647.9 ....:.., NESTA
- STYLUS, Çt>NFEC. r:TDA _. Rua Pres. Epitá-
eío Pessoa, 111-101 I--- ;N�TA,'

IH/J'araguá (lo ·SuI,.1 08 de setembro de �988.
,

, AURIA MtfE1.BltcGRBBeA' .Tabeliâ e Ofir.ial (je
,.�:; "'Pr8t.. ie Titliies. i

,tJ,.-,.

Clbras .1 Lagartos'

Durante a primeira equip'es fixas e volantes c�árla da Cídasc, . 56 mil
quinzena de setembro, a • que atenderão gratuita> cães e gatos deverão ser

Cidasc promoverá em ment.
\

Segundo • o mé- inoculados nos. munter'
toda a microrregião in- dico-veteúnário João pios de Araquari, Bar-
tensa campanha de va- Manoel Marques, coor- ra Velha, Cor'upá, Garu-

cinàção antí-rábíoa por
r denador regional de pe- va, . Guararnirun, Jaraguá

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

do Sul, Joínvílle, Luís Al
ves, Massaranduba, Na"
vegantes, Penha, Piçar
ras, São

.

Francisco . do
Sul e Schroeder.·

/

II

I'

I'

Poslo de,.· Vendas :Marcatto.

Funilaria Jaraguá Ltda...
II '·0 j. •

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Scb-midt, 279 - Fone n-044F

, '.

(Jha'pé�s, bOnés� viseiras, camisas, shorts,
.

I' _1II...dal e ror.das.
.

li... w..te a �brka, -:- AaPlo eataolct to.
.

'---I......_ ------�
I .'

MERIDIONAL,
.

A· conta remunerada do
. Banco Meridional será
lançada' dia 15 de setepl'
bro para atender uma

exigência do mercado.
Embora existam outras .

opções de investtme,n",
tos, es1iará a disposiçãO .

em toda. a rede do Men'
dlonaI.·,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTIAGEM· 'RETARDA . PLANTIO DO ARROZ �RRIGADO
--..... EDITAL ])1 CONVOCAÇÃO

produzem 1 milhão de
sacas de arroz, a maior
produção do Estado ..
"A· Cooperativa comer

cíalíza cerca Çle 96% da
.

produção com outros Es·
tados" 'I diz Mélnke, J>a·
r i! quem o preço de ccr
n.erctaüzaçäc não está
sendo compensador, se

comparado ao preço do.
arroz em

.

casca. o
.

qual
será industríahzado .

O'-pr�sidente do . Sindicato. dos .Trabalha�
dores nas Jndústrlas Metalúrgicas Mecânicas

e dó Material Elétrico de J'araguá do
.

SuJ,
nO uso das atribuições que ,lhe conferem Os .�s
tatutos sociais � a Legislaçãp vigente. con�da
os associados desta Enti4ade p�r� se rel,l�l�em
em Assembléia Geral Exraordinana no 'proxlm�
dia 11 de. setembro do ano em curso em sua s;
de social à Rua: João Plani��héck n-?

J
iS? as

15 heras-em pruneíra chamada com quorum le

gal ou uma hera após' em segunda chamada. no

mesmo local para deliberarem sobre a �eguinte
ordem do día:

. ,.'..

i � Apreciação da proposta a' ser envia-

da ao Sindida�o Patronal, que trata' da ri:!cupe- .

ração da perda salarial acumulada entre �s
meses de janeiro à agosto/Bê. r: 2 - Reduçap
da jornada de trabalho para 44 horas

.

sema-
.

naís sem prejuízo no salário. - 3 -:' Outorga
de poderes para a Diretoria do Sindicato nego
ciar com o Sindicato Patronal. � .4 - Outorga,
de poderes. para a.Diretoria do S�ndic.ato para
e.ln

.

caso de malogro das negocíaçoes deflagrar
greve geral ou parcial ou qualquer outra medi-
da cabível.

.

.

Jaraguá do Stil, 02 de setembro dE;! 1988.

Luíz Carlos Busana
Presidente

Albano Melchert em

. Corupá.. A corrída eleí
tt>ral está em pleno an:

��ínento.. A coligação
'pL/PDS vai de Ernesto
P.élipe . Blunk/José Nor
�tto Müller e a verea

doí
.

os
.

nomes. . lançados
, §Ao de Alfredo Bosse \

(Fritz),_ Alfonso Melchert.:
Antonio Brugnago, Ar·

mino Duarte, ArthutGes
.' Al�aro Rohaba-�er,
dhér, Bertholdo Pranko-.

wíak, Edel�raud Oechs:
l�r, Gilberto Gabriel,
fferbert Arno Mohr,·
\'teins Waldemar Parey,
�id,omar Paulo Hauffe.
João Cunha, João Maria

.

Carvalho, Jcão Carlos
SOuza, João Rocha So

�rinho. Lauro {Borchar
chardt, Leopoldo Krü

g:ê" Luis Carlos Schul�z,
É\lis Cieply, MáriO WIS·
ruéwski', Ottomar Sohri,
&waldo' Piontquevicz,
Odinir Wízíok, Pedro

Aives, Vigando MiHnitz,
Waldemiro A. Floriani,
',Wàldir Quost e Júlio Hup-
kâ. .

O PDB 'sai a prefei
to .com Adeüno .Hauífe

1 . e Marcos Wulff (Maki)'
I e. li vereança coan: Ade
rnir Judachewski. Aíorr

, '$ó de Oliveira, Alceu Ar-

: .ne Minatti, .Antonip Ges·
.

ser, Antonio Ricardo
Hillbrecht, Antonio Ví

G�te Tureck, Henrique
��itzke, Herbert Tübel?
, "

FESTA � NEREU
'�"'. .

RAMOS
�

Bender. Líno Bertholdi,
Lourival Jons Malmgren,
Luiz Carlos J,\{almgren, Já foram plantados pa-.

Luis Carlos Tamaníní. ra a próxima safra cinco
Marcos Boddenberg. Nada- por cento do total de
Iíno Darós. Nélson Gar- 8.800 hectares a serem
cia, Ondina Izidoro, Pe- ainda' cultivados. . O pri-: .

dto Bíanchíni, Rolf Hafe- meíro plantio teve im-
mann, Rui- Dorow. Sér- cio em 1? de agosto e vai
gio Weseher. Sérgio Jo· até dezembro, quandosé Peters e Sérgio MineI. começa o segundo, esten-
O PDT lançou somente tendo-se até 10 de, feve

candidatos a vereador e reíro, aproximadamente.
não definiu ainda-a quem A estiagem; no entanto,'
apoiar. a prefeito. Os no- já retardou 50% do plan-
mes lantyados são: Altair tio e mesmo' as

. áreas se
Augusto Júnior, Arno rem· irrigadas; os manen-
Glatz,

.

Claríndo Enge- ciaís dispõem .
de pouca

nhardt. Friedolin Hauck, água e a produção acaba
Kunibert Klítzke, Ester

_ prejudicada, observa I"
Sietz e Oníldo Romão. rineu Manke.

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MU1W.LO BARRETO DE AZEVEDO

Pedras . Trevo Advogados'II II

PEDRAS PARA PISO, PISCINA
.. E REVFSTIMENTO El\I GERAL. Direito Clvíl _ Criminal ... Comercial'

Trabalhista _ Esportivo
Novo ender�ço _ Mal. Deodoro da Fonseca

Ro 97' _ Sala 1
_

As melhores pedias naturals para sua casa.
Pedras' p/pisos, píscmas, paredes e'

revestimento em geral.
.

Rua Ottokar Doerffel.. 1.957 - Trevo BR-l0l
Fone 22-8956 - Joinville. ,

t;a-'_...-< . '·e h ai éir�EI�
.

IMOBWARlA E
.

g ir F,_ -
• REPRFSENTAÇOES LTDA.

Rua ReinOldo Rau 61' _ Fönes 12-1390 e 72-2321
.... CREeI 643-J. � I

SilveiraAdvocacia
II AssistêBc1a Jurfdlea à Microempresários.

LINCOLN snVEIRA
Àdvogado '

- APARTAMENTOS: Ed. Gardenia c/
120m2 mais garagem. Ed. Bérgamo c/100m2,
maís garagem. '. . .

.

- CASAS: Em alvenaria rua Emilio Pi��
zera 80 c/140m2; rua Gullhêrme Weege c/120
m2, terreno 550m2; em alvenaria cl90 e 170m2! I.

Unanciadas: alvenaria, px. centro de ·Guarami-.
I.

rim c/ 130m2, terren� 600m2; mista: lateral rua

JOinville, 100m2" terreno 450m2; de madeira:
. lUa Afonso BarteI c/90m2, terreno 400m2; lat ..
R;' Hufenuessler' c/90m2, terreno·· 390m2 e rua

Richardt Piske c/100m2, terreno 380m2.
- TERRENOS: Procópio ,Gomes cl2.230

m2; rUa Goiás c/l.452m,2; px. Fórum c/717m2;
Mal. Deodoro c/l.930,18m,2;

.

rua Rio Branco c/
900m2, mais 2 casas mistas; rua Franc1sc9

.

Hnlscbka e/1.690m2, Jguá Esquerdo.

Rua Felipe Schmidt, 86'

Próximo ao Superm. Ríachuelo
Fones: 12-2141 e 12-0523

Desconto especial para assOciados da AMEVI
�

l ".t'"•
.

A Comunidade Evan-

:, .\ ��liCa de Nereu, R�os, .

: realiza neste ·final-de"se- .

mäna (10 e 11), 'a sua

tr�diciönal festa, com
'.' ��rviço de lS'ar e restau·
.. itnte e muitos strudel

.,

;

é \marrec� assado· A Co-
ro�nidade fica na rua

, Henrique Demathe, pró-
�ima do Cemitério de

..,
.', tjereu ,Ramos.

'

'.- ''''�

Defenda o seu patrimônio contra Sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens!

I.

Exli·nbrás
Comércio e recarga de exilntores e:m_ gel'al

. t I.

Rua Joinville n.lJ 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/SC.

Marcenaria' São JoséESCRITÓRIO JURIDICO

Portas e Janelas de Madeira
de Pr'-eirisslma Qualidade

.

" Faça.nos uma visita '
. ..

Persianas .JC)sé :�:II.Dlendoe�fe�. I' . Rua Jacob Buck, 46 (ao la63 ,do", I,lraele.co)
.

.

.

. ,

, '

.. ,'
_ .. ,

, . ,

José' Alberto Barbosa

Rua João, Marc�tto, nr. 13 _ 20 andar. SaJa 204,.

FODe 12.1869 _' Jaraguá da Stil Gil t

. eonsulte-nos peló Fone: 72-0247
, '.

....---...-----.,..----....,.'---------•..•- .....�-�, ... �,:'.', .--�_. x-::;
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INFoRMÄnv:o. ROTARIO

.•.. O Qual!I-Mlia-
,

," .

' -C'IDCO' c ,
.,

Dê vida ao,Rotary: Víva-o lntens�ep.te

R.. c, Dt' BIGUAÇÚ RECEBE CARTA
Em data de ontem,'día 9, realízou-se em reir

:

pi:ãô' 'festiva a solemdade de entr�ga d� .Carta
Çom;tit�tiva do Rotary Club de Bíguaçú, nC7'

Clübe
.

17 de Maio'; às' 20 horas. A solenidade
contou com a presença do Governador

.

Luiz

Roberto Franca' 'e. do' ex-Gov . MarIo Sousa,
aiém da. p{esid�nd� e demaís companheiros do

�é;>t�ry chib' <!.e: Florianópolis,
. clube padrinho.,

Cuhí_giim�ntainos os companheiros' do novel

çluhe ,e de�ejalJlos" aos mesmos muitas Ielícida
des no

-

atendtmento da importante cidade que
forma a grande Florianópolis. _

VIII 'TORNEIO GIJO - O COMPANHEIRAO
pias 23 e 24 do corrente, Joínvílle 'sediará um
extracrdínárto companheirismo

.

rotário no Dis
trito 465, em sua oitava edição. Para' Os que
não sabem, a .ínícíatíva, desse torneio teve tu-

· gar no,Re de Indaial em homenagem ao com

nheiro Lourival 'Schultz, conhecido por GIJO,
pelas suas destacadas atuações, mas que foi le-

·

vado prematuramente do convívio rotãrío..
25 clubes já se inscreveram para esse grande

·

movimento de confraternização rotäria.
" CAMPANHA POLIO. PLUS
A 79a ..Convenção do R. I., realizada ' em

mete/as, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA, ser

viu de palco para a. anunciação .do final da
campanha Pólio Plus "o momento maís glorío
so do Rotary", que haviam sido Sngariado qua
se US$ 220.000.000 dos 120 inicialmente pre
vistos, o que demonstra o quanto

.

sensibilizou
o mundo cOm respeito a Pólio Plus, motivo de

. .sueessivas vacinações em nosso'município, no
estado e no Brasil.

.

(Da Comissão de Relações Públicas do
DIstrito 465, Ano 1988/89),

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviços de contabilidade em geral
-t:_ assessoría especial às micro e pequenas em-

presaS. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 11} andar'
Fone: '12 1492

'

,Dr. II;tevlr. I. Fogaça JÚn'io·,
Ora. Osvalina. Vargas Rodrigues

ADVOGADOS

'. Rua Domingos'da Nova 102 _. Fone 72-0498
J'ara,guá' �ö sei.sc

,

'�i�d� 'd� S��'��dna
Prefeitura Municipal de Jar-aguá do

.

Sul
DECRETO N.4J 1�722188' .,

Suplementá e anula dotações do 'orçamento vigente
'o PREFE1)T0 MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso das

,atribuições que lhe são coníerídas e com base na Lei' Municipal n.�
1.151/8'1, de 1.9 de dezembro de 1987;

.

,

DECRETA: ,

Art; V� -- Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cz$
10.000.000,00 (Dez milhões de cruzados) pára reforço dos prógramas e,
verbas abaixo discriminados, constantes do orçamento vigente a

saber:
"

0101 - CAMARA DE VEREADORES ,

0101.01010012.001 - Manutenção das atividades da'
Câmara de Vereadores.

1-01.01' --3.1.1.1 - Pessoal Civil , 'Cz$ 2.000.000,00
0201 � GABINETE DO PREFEITO!
0201.03070202:002 � Manutenção' do Gabinete do

, Prefeito.
'

201.01 - 3.1.1.1 _:_ Pessoal Civil C� 1.000.0oo,QO
0301 --'- DIVISÃO DE PESSOAL
0301.15824952.006 - Encargos com inativos e

Pensíonistes
301.10 - 3.2.5.1 - Inativos ;............ Cz$ 2.000.000,00
0601 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO .

0601.08421882.029 - Manutenção da Divisão de
; Educação.

.

601.08 � :)';1.3.2 -- Outros serviços e encargos .... Cz$ 2.000.000,00
0703 - DIYISÃO DE SERVIÇOS URBANOS '

0703.16915752.046 - Manutenção dos serviços relativos'
.

a Vias Urbanas. .'

703.04 - 3.1,1.1 - Pessoal Civil .. � :. Cz$ 3.000.000,00
TOT A L Cz$ 10.000.000,00

, Art. 2.9 ;_ O recurso para abertura do presente crédito suple
m�nta:r, correrá por conta 'da amilação parcial do prograana e verba
abaixo discrim�nados, constantes do Orçamente vigente, a saber:
0401 - DIVISA0 DE CONTABIUDADE

.

0401.99999992.020 - Reserva Ortçjlltlentária
401.0� :-- '9·0.0.0

<

� Reserva de ContingênCia Cz$ 10.000.000,00
Art .. 3.9 - Este Decreto 'entrará em vigor na data çle sua publí-

cação, revogadas as disposições ·eIll contrário.
'.,'

Jaraguá do Sul. 08 dé agcstc de 1988.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

�VO KONELL
.

Secretário de Admínístraçã-, e FinaJ,)ças

.

' ..

.
,

, ,

.Clínica Veferinária',
S·CHWEITZER
WAtDEMARDR. SCHWElT ZER

Cifnjça de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações
.

raio x, internamentos, boutique.
Rua JolnviH'e, 09 1.178 (em frente ao Supermercado· Brettháup1}

Fone 72 .. 3268 - Ja'raguá do Sul _ Sa'nta Catarina
_..

..

I Confecções,' Sueli'Lida
AR'I'IGOS DE -FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

. A PREÇOS . DE CUSTO

postos de Vendas na Marechal Depd9ro, 1.('85 e na

Rua Reínoldo Rau,. 530 - Jaraguá do Sul SC
.

a
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Fundação: lO de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schinöckel

Jorn. Prof . DRT�SC n.C? 729 e _ Dir. Bmprese
Jomalístíca n.? 20. Membrö Efetivo do lnst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
'José Brugnago .,....., DRT}SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.? 219.

,

:RedaçãQ, ' Admíriístraçãr, e Publicidade': Rua
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, " ,

ASSOCIADO A ADJORI/Sç E ABRA.JORI

'Relojoaria
,

AVENIDA
'As mais finas IUgestõea pará presentee,

j6ias, l'�sios. viQlóea. trof6us.
medalhas e artiaoa de prataria estãe na

ULOJOAlllA AVENll)A

N. MIIredaaI. .. Get6Ho, V8I'J8I,

\' VIAÇÃO CANARINHO tTDf\,

Programe bem as suas viagens de Iérias e

'recrea,ção. A "Canarinho" coloca à suá dis

'posição Os modernos e confortáveis 'ônibus }ia sue
,

frota, Venha conversar conosco,

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone '72-1422

Tubos Santa He]ena Ltda�
, Tubos de' PCV (eletrodutos), Tubos de Concreto,
,

Tubos de Polietileno (mangueira preta). ,

FAbrica-: Rua J,olnv1l1e, 1016 _ Fone 12·1101
,EscrttóriO: Rua CeI. Procópio Gomes. 99

�.e 72-0066 _ Jaraguá do ,Sul _ SC

f HORA DE BRILHAR

LaIiznaster
Jóias. 'relógios, alianças e

,

, presenteS finos é com a r:OVC'

LANZNASTFR
Marechal Deodoro, 39J _ JaB2uá do Sul.

5

fotografias _ equlp8llleat,os de eiDe
,

fet9 _ s... e v,d�o.
'

Fone 72-tH81

liA História de nossa gente 'não. pode"'1rcar só nasaudlcl�".
o Passado. só é Importante se o seu tem eo. foi bem éUipr_egadq,: _

')

.,'

Barlo de l�pqC11

• •. HA 40 ANOS Fundo-RS, havendo,' inclusive, exerci-
Em- 1948, a Lei n? 18 recém saneio- , do a presidência da Cêmara de Vere

nada pelo prefeito Walderaar Grubba,' adores, em 1888, chefiando a comu

continha, como já dísseaaos na edição pa passoíundensa pela Constituição
anterior, uma interessante DISPOS!- daquela época.

'

çÃÓ TRANSITORIA,
'

que pouquíssi- . .. HA 20 ANOS
mas leis ,guardam no seu bojo daí por Em 1968, realizava-se nó Rio de Ja"
qUe se supor os legísladores e o pre- neíro o 5.9,Festival da Cerveja da
feito municipal emprestavem muita Guanabare e o Comandante José Frau
importância à norma legal dada à co- cisco de Paula' Ramos, já faleQdo;
munídade, Senão,' vejamos: IJAr:t. f9 representava, o "Correio do POV;Q",
O presente Código, além de publicado convidado que tora pela comíssâo or
pela imprensa, o será .também em ganizadora. O ilustre oficial de nossa"

brochuras, distribuídas gratuítemerr' marinha mercante, blumenauense ra-'
-te entre Os professores, comerciantes dícado na .Cídada Maravilhosa, fazi�
e industriais, Art. 29 - Os profesores acontecer o nosso semanário no festí..
municipais, ,sem prejuio das respec- val da Guanabara, em dois tablado,
tívas- aulas, farão a

-

seus alunos pre- de 500 m2., em ambíente decorado
leções sobre esta Lei". com motivos dó Tirol e da Baváría,
o dia 7- de setembro, realizava-se n- em meio de . salsíchões.

.

linguiças,
ma grande festa municipal no páteo churrascos e camarões, tudo, regado,
do Ginásio São Luís, organizada pela por 150; 000 lítros de chopp, ao som
comissão composta pelo pref, Walde- de muitas bandas típicas, especíal-,
mar Grubba, o índustrial Ernesto mente a Banda Lyra da Aurora, a'
Czerniewicz, o empresane, Faustino nossa infelizmente falecida banda do
do Ginásio. Na; ocasião dava-se a ben- Rio Cerro. qUe 'era 'distinguida e, por,
Rubiní e o irmão Ernesto José, Diretor isso, 'localizada nn principal. palanque
'ção da pedra fundamental do Gí- das solenidades. -Era o C-entro Cata
násio discursando o Promotor Público rinense do Rio de Janeiro que se es
da Comarca, dr. Príamo Ferreira do forçava em dívugar nos grandes cen
Amaral e as marteladas de honra dos tros o Estado de Santa Catarina � sua

padrinhos da pedra é de pesseoas gente.
'

beneméritas que desejassem contrí- A 12a. E�poSição Agropecuária e
,

buir para tão, necessário empreendi- Industríal e a 7a., Convenção e E:x:po-:
mento . A Semana da pátria iniciava sição Regional de Clubes Juvenis Ru
no día 5, domingo, com grande festa raís eram cobertas pO,r 26 jornais, os

popular e' dip 6, reuníão dos aaunos canaís.é e 6 de Televisão e as Rádios
na própria escola em homenagem à Jeraguä, Cultura de Joínvllle e Co-
Pátría.

' "

" ligadas de Blumenau., Falavam, na
HA 30 ANOS ocasião da abertura, EugêIiio, Victor

Em,1958, concorriam para o' cargo Schmöckel. de boas vindas ao Gover
de vereader, peta UDN, os seguintes: .nador, pela SALVlTA; o Pastor Bg
'Valeriano .Zanghelíni, Francisco Pa- berto Schwanz, da Comunídàde Evan
vanello, Albrecht Gumz. Eugênio gélíca: Eggon João da Silva, em no
Victor Schmöckel, Álvaro Severíano me da ACIJ's; Harn Lorrenzi em no-,
Pia?:era, Erich Borchardt, Mário Nico· me da 7a.' Convençãó de jov�ms; o
lini, Augusto S�lvio Prodöhl, Albano prefeito ViCtOr Bauer é o Governa'dot'
Kanzler, Victor Bauer, José ,NariOCh..... Ivo Silveíra, :;'0 mil p�sóas vis'itaranl,Alexandre Haake, Haroldo Isberner ,a mostra. ,,' '

e ,Murillo Barreto de Azevedo. '

'.. HÁ 15'ANOS
A Câmara Municipal aprovada, por Em 19;73, o Corpo' de Bombeiros

unanimidade, pro.jeto,:de-lei, de auto- Voluntárias de laraguá do Sul empos
ria do vereador Augusto Sy1vio Pro- savij. nova direção. para ö peFÍodo de
döl)J,_r declanuJ-do de utilidade pública 1973 a .1976 !_ ano do centenário ,_;.,..:
a Sociedade de Cultura Arrtística - Comando Geral: Comandante - Her
SCAR. mínio Lucciolli; Sub-Comandante _

Por seu turno o vereador Barreto de Adalberto Bertoli 'e Ajudante do Co�
Azevedo, da UON, tecia comentários mandante - Marino Soares. O Con
diante do brilhante acórdão' do Tri- selho Fiscal no período 1973174: pré'f.bunal de"Justiça, face ao Mandado de Eugênio Strebe, Adalbertõ Beitoli '-e
Segurança -impetra(;lo p�r fiTmas 10- Eugênici, José da Silva. Cpnseiho de
cais contra a aplicação da Lei n.<? Administração no períod� t973/74:
39 -, Imposto de Indústria e Profis- Pres. Edmundo Klosowski; Vice ','sóes _.� hisforiando o momentoso pro- Dr. Alexander Otsa; Secr. Gera'Í "�,
cesso, diz.endo do regozijo anterior do Dr. Gerd Edgar Baumer; 1.'l Secr.
Legisléüivo com a sentença' decisória Erwino, GramkaK; 2.9 Secr. Osmar
do dIl'. Ayres Gama Ferreira de Mel� ,Bartel; Tés: Geral: Raul Dries&'en; 1.9
lo, MM.<'> Juiz da COJ.narca, parabeni- "Tes. - JOsé Ferreira Cruz; 2',9. Tes. I
zando�se com a' Câmara 'em não ha-

- Rodolfo Frlmcisco hlufenuessler e
ver acOlhido .o veto prefeitural:' "bir, Social '-,-:. José Carlos Neves.
Era lembrado no legi�lativo jara_- O Governador Colombo ::Machado i

guaense a morte, aos 101 anös, da Salles visitava ii região e operma;neciaviúVá de ThOmaz Canfield - D . .vir- 5 horas em Jaragúá, mostrando-se ha
,gHia Canfield-:- dei�ando 14 filhos e bilidoso em �atéria politica, com> ti"
,çl.e�emls de' netos e. bisnetos. D�z�acse. rad?,'.��,J�&�f.as, mas ;1,lm gover:tia�or '_à,que Thomaz era descendente dueto sua rnM,ra._ ASSIm 'mesmo trouxe",dos P!im��ros poyoadores de Pass(\< 'um *heque de .75 mil para d COl'PO;' �s*�Mm��=�� __

"

,
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SENSACIONAL PROMOÇÃO DE LA

VADORÁS DE ROUPA.

APROVEITE! ..

,

. -AS. '. MELHORES' MARCAS
.'

• PREÇO� E
.
PLANOS DE PÀGA

'MENTO MAlS VANTAJOSOS'

Ecke«.: Deulsche »

.
Leltwort: "Wir schreiben ein wenig' in Deutsch, da

. mit dte ererbte Muttersprache nicht in. vergesse-
nheit geraetl"

...

- Die Redaktion
,·l

ANEKDOTEN
.' ! . "Ich moechte Insektenpulver" - verlangt der

. Kund� in der Apotheke. "Puer �ievien - fragt
,

der Verkaufer. Antwortet der Kuilde:'. "Das
: kann ich --nicht sagen, ich habe sie nicht ge-
, zaehlt", "

.

-x·xx---
: �ie jungverheirete Frau kauft ein. "Und jetzt
,
moechta ich noch zehn Fleischbrueh-Wuerfel.

: �ben sie mir aber die runden Wúerfel, weil
. mein Mann die v·ieFeckigen

.

Dinger' immer so

schlecht mnterschlucken kann".
.

Se você sempre sonhou ter
um carro com o seu ritmo.
O seu sonho Já cheyou.

.

.

Eilt' na Emrnendörfer Veícúlos.

spezia & eia. Lld.a.
SEIUtARIA E SERViÇOS DE TRATOR

Madeiras pare cODltrução e serviços de trator
com profissionais altamente espedalizados.
Rua João Januári� Ayroso, 7'2' ... Jaraguá Es

querdo _ Fone 12-0300 _ JaragUá do Sul _ SC.

WaUer' [uiz Ribeirl

Alexandre Dellagiustila Ba'rbosa

A,DVOGADA'
.. Dra. Aurilene M. .Buszi

Questões de ter..as - acid_es de trÄasUo - m-:
v...tárt()J' .. CObranças e advoeada em geral.
Rua r�inoldo Rflu,' 86 - sala" - Fone 12-2711

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13; 29 andar - saIo 206,
Fone '72-2815 _ Edifício Domingos Ch.odíní

'

,_

Jaraguá dº .
Sul-Se.

LANÇAl\IENTOS DA SEMANA

A VINGANÇA DE UM PREDADOR _ A-

ventura
. .

O EXTERMINADOR DO. PASSADO - Fic-'
ção .

O ÚLTIMO AMERICANO ViRGEM 2
Comédia

-

ASSASSINATO POR AMOR - Drama
QUANl)O AS MULHEREs PERDERAM O

Rt\BO -' Comédia
'

MANEQUIM � Comédia
AMÉRICA 30001 - Aventura
'SUPERMA..l'IJ .IV' - Aventura
.DETETIVES POR ACASO -" Comédia
O LIMITE DA TRAIÇ..i,O .: Policial

ATRAÇÃO. FATAL - Drama

r::"" .

\. .

E mais /1100 vídeotílmeerselados à seu

inteil'o dispor, com a locação maís barata

da cidade.

. É o Chevette 88.
.

.,
, '.

.

quer dizer, o seu eh'evelle >

o. carro de maior desempenho e na Emmer.1â,örfe� Veículos' ß ;# if>"J,r, ..

�,
,

•

economia; agora COm motor 1.6 I o revendedor preterido
•

_f.o I' 4 ) .

I
h;;- \:..lll r\ ,V h

.' ""... '''j-illJ
en a buscar o seu sonho, ClJev(olet. '; .. , "'1 I" -:� .1,,',

CalUDI
Evangélica

.

�ULTOS: Neste sábado;
as 19h em português. Do
J?ingo às 8h em alemão,"
as 9h30 e 19h língua por
tuguesa. CURSO DE.NOI-:
VOS: Dias 17 e 18 de
setembro, iniciando

.

dí 17
.

no
'- ra.

. '_ ·as. 17 horas. In-
formaçoes e inscri!ções rial"
Secretaria da Comuní-
dade. ORAÇÃO: . Pai.
N_osso que estás'. nos
ceus. santif1cado seja' o

te.� nome; Venha o teu
remo. Seja feita a·' tua
vontade, assim na terra
como no cé�'; O pão nos
so de cada. dia nos' dá
hoje. E, perdoa-nos as
nossas 'dívidas, .assím
como. nós também per-

.

doamos ,aos nossos de

ve?otes. E não nos deixes
. .cair tentanão. mas \ l�-
vrernos dö.mal. 'Pois
teu é o reíno, o poder e

a glória pera sempre.
Amém.

Informe Paroquial
Paróquia São Sebastião

MisSAS:' Neste sábado,
dia lO, às I1h3Ó·N. Sra.
de Fátima e Perpétuo:

·

Socorro; 19h-Matriz, São
Luiz Gonzaga, São Judas
Tadeu e' São Francisco;
19h30, ein Santa' Luzia:'
Domingo às )1,9 e 19h
na Matriz; 8h-São Judas
'e Santa Cruz e SãoJoêo:

· 9h30Iriin ,- São Pedro,
São José e Perpétuo SO�
corro·

-

-
.'

MENSAGEM: -, Neste se

gundo domingo do mês
da Bíblia, a liturg@ nos

apresenta o'. Apóstoló
Tiago dizendo: "Crer não

significa' apenas - falar'
bonitas palaVras'. sobre

-

.

Deus' I, Nós .díz que a fé
se traduz 'no amor. e .0
amor em: gestos concre'
tos, Nossa

.

prece·
. seja

esta: Fortalecei, Senhor
nossa fé para .que se tra

duza' em gestos de éIJ1lo1
solidáriol. :Ei rezemos

-. para qua-a Bíblia se tor'
·

ne cada vez mais nossa
font€! de comunhão e

fratemídade:
.
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'.redores apresentam pe�id8s/mel�.rias·ap M,...un-icí
....

Pi8����Di�ãl�.g�.e,s�-��""�
Tramita na Câmara de -que reconhecem de nt'i1i- chado, a inclusão no pla-

'Vereadoresl o projeto- dfld� pública munícípal o no de pevímenteçäo, , da.
Gkdei que .cría o Fundo

-,

centro Integrado' de Pro- rua Afonso Bartel. Luiz
�U:Ilicipal de Saúde "de "Iíssíonaís Liberais -'- de Ja- Zonta requereu ilumina"
Jätàguá do' Sul, para de- raguá do Sul e o" Centro ção pública para a rua

s�rivolver - no município Espírita Divino M�stré. 541.
tijn programa de traba- O ver. Laurd Siebert - 9 presidente Ortval V�"
lho relacionado com a propôs, através' dê' ' -

pro' gini, apresentou indica
saúde individual � cole" jeto-de-Iei, que ii rua 670 ção e abaixo-assinado de
tiV'a e com o meio-em- do perímetro urbano pes: moradores. para a Celesc
Qia'nte, coordenado pela, se a denominar-se Wolf" sanar o problema de que"
St�retaria da Saúde. Es" gang Weegef " e Adernar da de energia que se ve"

t� Fundo será, administra" Winter sugeríu a nomíne- ríííce próxima ,d,Q mini-

_lÜ> pela Sécretâna Muni- ção de Alvínc S�ein e merçadc 'Francener, na.

��l .de Saúda e déstí- Benjamín Stein, as ruas BR-260, em Nereu Ra
n1.�se a execuçã.o do Siso 328 e 400. Winter, em mos, O vereador pediu
tinia Unificado' Descen- indicação apresentada na ainda iluminação pública
ttllizado de

" 'Saúde Câmara, reivindicou a pa- no Loteamento Santos,
, (SUDS). De autoria do vímentaçãc

"

para a rua Estrada Nova e Tifa dos,
V,éieador Almirn Farias. 141 � Alberto Santos MOJ;los: Martno Lenzí a

Ftlp.o, os projetos-de�iei Dumont e Atayde I Ma- construção de abrigo de
ônibus defronte as novas

instalações da Luiz Kie
.nen Bebidas, no acesso a

, Schroeder é" também, a

colocação de 12 lumínâ
rías na rua 617, 04 na

rua 618 e três na rua

619.
Almiro 'Farias Filho

solícítou a Telesc a ins"
talação d,e Um telefone
público, modelo erelhêo,
nas imediações do bar e

mercearia de JOSé Klein,
na Vila Lenzí e tubula
ção para as ruas José
Piecolt

-

e L\liZ Píccolí ,".
Luiz Alberto Oechsler,'
.reívtndícou ao Samae a

construção de um reser

vatório de água na rua
José AntOnio Schmidt, na
Ilha da Figueira; para o

atendimento dos morado
res daquela artéria e da�
adjacenciäs,,-

E'sCRI1'úRIO DE ADVOCACIA

RUBEM' FONSECa ftEXI'
Óuestõés' de terras,' Inventários, separações. acJ!,
deIltes de transito. pre....dencl6rlas, trabalbl8tas
e advocacla em geral.

Rua Reinoldo Rau, 86, Sala 6 -, Fone 72-1920"
Jaraguá do Sul

'

""ELETROLAB
C,illlercial, de Peças Lida.

,Assi$tência técnica em máqutnas de costura

tnd� e domésUcas, peças, acessórlos e agu-
,lhu eã geral.

,', --

, Oferecê também assistência técnica autor�ada
't!m aJijaH:lhos Arno. Wililta. Britânia. Black Si

Uecker, Faet, GE, ':eIetroIux, Fame, Pandora; ,For-

':', 'i,-.08 Lyer, al?m do mais completo estoque de pe-
, tai e acessÓrios. ,

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

Jaraguá do Sul-Se

faça sua empresa chegar
mus longe. Anuncie no

"Correio do Povo".

FURGOES CARGA ,·,SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1.' 2 e' 3 EIXOS,

.

Jaraguá l!squerdo Rutl DL' ,Enrlcn ,:Fertp_t 113 . fone 72,I07i'

ANSIEDADE
. "Morreu de preocupação" �odia.- ser o �-,

pitäfío de muitas sepulturas. ,ou!_r0§ taIl:tos vão

ao médico para dizer: "'Doutqr, na-o consigo -dor"

mir•. por quê?", PreocUPé1lção. "

,-,.'

Doenças mentais, suicídios, útceras. pro-.'
blemas cardíacos, pressão alta," algumas �0f1;Ilas: ;'

de asma, reumatismo, dor de cabeça. são al��ns. � ,

resultados qúe podem ocorrer quando cf -preeeu'- !
pação apar�ce. .

., ,

Como vencê-lat Sugíro duas dicas tíre-'
, das da sabedoria bíblica:, '

1)
-

Conte cem Jesu:s:' Numa: )soGi�dâ:de em '"

qUe 9 salvador está sendo �X?r�iZacfô, por ':'Dlui�::. :

tas pessoas (quando isso deveria acontécer tom' ;

o anti-Cristo), não é de se �stranhar. o 'at>ertO:- '�
nas \ horas de crise. jA razão é que o eu "hWnatto< 1
não quer a ajuda do Tu Supremo. Par _

àchar-se" \
auto-suíícíente, auto-salvador.'·,

. -

,

Mas bem perto de você; Jesus dIZ:- "v,énti-ã: '"
a mim, se estás preocupado � - cansedo- E'Í:r }�-; :

aliviarei (Mt 11 :28). ,

.

" ",

Sej� o que você é, humano, e frágil. _;l�; ;:
, pode bancar teu desespero. ,

'
'

_ ;

2) Fale com Jesus:' Saber de uma sOluçãö; ;

é Uma coisa,' e . experímentá-la é outra, Comunf:;:
car-ee com Cristo exige urna íníciatívá dê " fê,'
em que o aflito põe a descoberto sua dor: _ iÍl- j

terior, ante o amoroso Ailligo, pronto a 'ouvíre, :
.

ajudar. "Não se aflijam com nada. ao invés dís-,
'

so, contem a Deus
.

as necessidades de vocês, �:
não se esqueçam de agradecerlha as 'respostas"
,(Fil. 4:6).

'

_

'
,'.

. ,'l"
A consequência da efe.tiva prática. destas

duas, dícas opera a trenquílídade mental, a paz, ."

Interior. "

; 'i� h '; 'f!�
Elsa c, Madke"

.,

--��---------------------------------------------��
IGREJA' BATI�TA ','

Rua Emílio Steín, 120 - F.one� 72-1925

Encontros: Domingos, 09 e 19::;'Oh

"A SOLUÇÃO :e JESUS CRISTO';

INTERIMOYEIS '

Intermediária de'
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 1(}4 - fone 12-2117: - Jaraguá do Sul
,

' ,

- IMÓVEIs A VENDA -

-= '1 casa em alvenaria, 350m2, clpiscil).a, por-
tão eletrônico, lareira, churrasqueira; na 'rua

Eusébio Depouy, Vila Nova.
1 casa em alvenaria, 100m2, px. da Weg II

..... .1 casa em alvenaria. 160m2, rua EquadOr
- 1 casa �m alvenaria, 200m2, rua Curt Vas,el
- 3 terr�<>s cl 420m2 cada, rua Henrique Bor-

'tolini, px., E. M� Cristina Marcatto

De6doro, ,n.1? ,�58. '-:- 'Fones 72-1777.,72_19Çj5 ê. "12-2614
_ia=,............_

"
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Clorofluorc·arbono, VS•. "Ozônio
�N�;r-i\. : i'EUA COJ�RJ!:NDO RlSCO DE VIDA

..'

I

.:.A-��QPeyJ;a d,e �sos
...'bura- ·)·1)uracOS· n�gi.'Os" '.DIT o.nfk passaJB

,� negros" na c�íQªaa. de ozô.nio os mottíteros raíes ultra-violetat

�. fica, na estQlt.o�jéra entre os 12: PPis aí é qu� eStá Q bu,sllis meus lei-:
IP»." '. �, (\0. :�U metroe de altura, vêm toresl O vilão é o cloreiiuorCjlrbenó,
AliQ'�a!l� ps. c.entis�s 'd� lD;und� componente quimico que está presen
�lfO visto que os taís

. "buracas" te nos sprays como em!.ll)'uitps, fl'_�
.. p'od� . acarretar prejUizo8 lrreme- de 'desoderante, 'vaporízadores de.
�V-eis �ari', toda a tauna e fiora ter- perfume, em solventes, 180p,or, ext�-,
.r�tre. .

teres de íneêndío etc. Qra,:mas.c�o

.

0., ill�e ',é, tão., �ande q\l�
.

no é . q'!le. esse vílão o derQftuOJ.;CB'rbono .

iUIOr:!�4� �4;..,PWses\ tomaram par- age'a ponto de causar :ta·óto estrago
. \

.

�,.�tr';Y�ctIe,s�us.rep,res�p.tap.tes.r nu- e até. ameaçar a vida Ba Plan't't't;a

; ',"'i·,(.'Onf��ia real�.àdã. no Qt.nadá, Terra? Ele, o clorafluorcamono, é um
, � �., d�'b�teu. exaustívemente. esse gás conttdo nos' sprays em aesesol e

�fo. de JJ;l:te�s.e.lI.lundlal. quando estes são.usades libertam. no.
Mas afinal o que sãQ< esses "bu-' espaço o tal .ás que - en�o sobe para

. ra.q·negros" e � tal. ele' ozônío, para a' estratosfera e lá destrói o ozônio,

.

lFiI,l',· t�"ta preqcunaçãót B,eJP,. o acarretando os "buraces negros" .

e .

ozOnlo e uma camada. protetora, uma permitindo a passagem dos. ral«:lS ultra

i." �Cle;$' flltrQ"qlle, iP,1�e a iuci- violeta do' Sol que �em;causar a'

denela dos ratos ultra-yloleta do . Sol
'

e�tlução da vida terrestre.
�e, ;a,... Cr_qsta teI:res,tre, raios, que· E vejam os leíteres q�e a mato-

,
. ser.ll�. ,fpre.m.C9QUc;los podem aníquí-

.

ria d.Qs sprays, indúslve muitos dés

I:; 1JJi. t� :a. vldé\ na.�te.rra. Os "bura- .tão conhecídós desodorantes, � centenr
,

,

� neg'l'os�' nada maís, são do que do' o' cloroãuorcarbone, são CODsuiqi-"
.

I

.

r�IIlJ>QS_ abert� . ne�a c.,amada prote- dos. diariaDJ.ente aos mllhões por esse,
. tQ,Ia, 4e

.

ozQ.mo, por onde paSsam os \m�ndo afor�, e que a continuar assim
.�

. raJo� ultta�vjolehi que no
.

ser ap.f�Sarão. a destruição da camada

h�o d�o. c�lI$a ilo cAl;l_cer de pele protetora de ozônio e 'o conseqüente
e -:tos ossos, �catatata, deficiência ,:0:0. extEmninio da, Vida aÍlimal e vegetal'
s.ls�tl .. �Ull,OI(lg.c.o· �tç. na Terra, o que seria .em última aná�

.

.

. E. flnaJ.me,nt�,
.

quem. é o vilão IIse, a morte do. nossö ...Plan�ta.'.·
'q'Je está. arrombando . a camada "dé JQS:e 'CASTIÜIO ,pINTO
ozÔQl.Q e ca!U ,-lsso gerando GS tais Jaraguá do. Sul;'29.08·188.

�Cli:max Maqazine·
.

'I TUDO, P�R.� NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFÁNTiL

Ja.r;a,gJlâ do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _. Fone 72-0968

Guaramirbn _ Rua ,28 de Aszosto, 1.334 _ F:.Jne> 73'-0259

�áquina�" !llÓ�V.?�Jfd�,,�Ç9, ·esqf1.V�in.bjs, ':Vßß.tiladores, móveis e�tofados,
!ltas, relogIOs de p<mto e acessórios ein geral. .

,

. Rua Venâncio da SUva Porto n41 353 _ Fone '12.1492

'.
'

..":,.

Estado. 'de Santa eatal1na .

,prefeitura M®lcipal d�'laraguá d�·Sul

, '.;

L'E"l
.

� 1;21'1/88
'

.. i

Alltori.ta a Pt�f�itwa' Mun'i'cipal' a fi1nii!lt:'",
CONVENIOS 'E TEItM'os "que: obl��ivem"' �s'tà"'· i.:.
beleeer os mecanismos de ltnplàn'tação do • ; '.

SISTEMA UNIFICADO E DESClSNTRÄLIZA:I>O"';:
'DE sAüDE-SUDS-no Munic1l>10 de J'arag'uá'. do '

Sul. '-,
-

.

: � Í;
.

, I'
i

O Prefeito Municipal dê J.araguá do' ser, Il'O -:
:

uso de. su�. atribuições,'
.

...

)

FAZ SABER a �'odös os habitantes dê�te ,:.

MunieipjQ que a Câmara de- .véreador�s' aproi. ':.,.'

vou e ele .sancíóna a seguinte 'Lei:
Art� 19 - Pâra a constituição do" �ist�à':·

Unificado e D�sce:p.:tralizado, de Saúd,e-SeDS,·· a'
�

nível munícípal, visando o aperfetçoamento da

estratégia das Ações Integradas de Saúde e' aO.
.contríbuíção para o' avanço do 'processo ·da Re
forma Sanítáría, fica. a Prefeitura Municipal au�
torízada a estabelecer convênios e têfIDOS com

o Ministério da previdência e Assistência So- I

dai comea)i!t��iêllÇia de':'llmi,t'lrto .'Nadonàl
de Assistência Médica da Prevídêncía .Socíal,

.

com ,0. àlfinistérioi:da saúde éemka intetveniência \

da Ru:n.d.açãQ' de
.

Serviços Q� Saúde Pública, dá

Superíntendêncía de Campanhas de Saúde Pú
,.bJica."ee.Btral .de-' .M�lCalIleÍltoS> e ''o , Úistitutp
Naci{lJljll de.Alimßnoo.�o,e ·N.úiii!ção. 'caii1,""o
Ministério da E'ducação. �'e' a... !iíiterv..eD.íên6ia I'
da Universidade Federal de -Sãnta�CáhúiIia,'cofn i'
d Göyerno do Estado' de Santa Catarina,por in-' I'
termédio da Secretaria da Saúde de: Sänta

.

Ca- I·'tarina/Departamento Aufônomo de Saúde Pú- .

'blica/Fundação HosPitalar de Santa' Câtatilia, ....•
Art. (}.Q - 'Fica 'Lei' entrara ·em vlg.ör na da

ta de, sUa publicação, reV02(iq-âs as disposições·
€m contr.ário. .

"'.
.

. .

Ja:raf!Uá do 'rSUI, 18 d,e� agasto de 1988.'
Du:rval Vasel

Fédta .LuClána. 'Kunell .

'Secrétárià de A'êlmlDJStraçio' e Finanças

�UBA NA'

CONCESSIONÁRIA ßONDA DA :kEGH\O, 'C0-
.

. MERCiO DE MOTOS, ASSISTENeI:A TECNICA
E BOlfrIQUE jlONDA:WAY.

'

ENTItE NESTA HO'N DA DA MENEGOTfI

MOTOS·E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA,
Rua Adélia ,Fischer, '239 {Rodovia BR-280)

.

-

Fone 7l-2999,..-:- Jaxaguá do Sul _:_ SC.
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, 'A GIN:;t· li."
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T .

..
i ",_se 111 (stad. �e laIIo �....... lIaliza ttraelo "

A �uâ:pe Masculina devendo' encerrer-se no T: Velha Central, Ade- (Àgrol�ndia), Tiradentes neío "IndepemdêilCiar bôla'
de bolão,

_

bola 23., domingo à tarde. Oba" ralvic e Alvorada fBlu" (Braço Trombudo), Glô: Tôcm, onde. integra a Çha".-
tia: Socíedade . Esp.ºF- läa da Sociedade Vieí- menau), Dias Velho (Rio ria e Embraco (Joínvílle). .ve A, ao lado do I Bae-
Uva e Reoseatíva Viei- rense. me&úlo sem patrc- do Sul), CoIitinental (A- 23 de Setembro e' Gua-. pendi (promotor), Brús-'
r�5e, partícípa desde ci!:n.io, representa Jara- groländíe, local da com- rany {S. Benfo). . Socie-' que :e Itajaí , A esttéía
Mtem, día 9,; em Agro- guá do Sul, que volta a petição), Atlética Arma- ,dade Musical (Rio' . Ne" deu-se .sexta'tetra à noí->
lâ1ldia, do Campeonato participar do certame es- da (Rio 'do Sul), Floresta grinho), Operária (Canoí- te contra o Baependí e

Bstadual. o congresso teduet nesta modalidade nhas), Floresta (Videira), hoje, sábado, joga às

técnico houve-se na e categor�a, "após "anos 01'1·5
-

IDIIUe,S, União Hervaíense ·(Her- 12h:;'O -contra o' Brusque
quinta"feil1a' e os jogos de ausência.

'

. � val d'Oestel, golé!, ,de Oú- e às 14h30 centra I�ajaí,.
�tão acontecendo <desde, Além da Víeírense par- ro {(Santa Cecilia) e Frt: encerrando a participa"
idnaahã 'de ,sexta�feira, ticipam: Concórdia, C. AJAX' goriãco Chapecé (Chape- ção na prímeíra fase' de·'

E. C. Ajax é a nova e-
cö) . disputas. As filiais co-

quíps de futebol forma- "lneçàm domingo. as":
da no centro e que se TORNEIO S:l'l.3Qmin.
propõe a realízar jogos .

INDEPENDENCIA '

.

da SER Vieirense, ,está'
na região. E�a é iMn�el" O Clube de Bolão 81, participanäo do XI. Tor"
grada pelos atletas 1

-

ton. Luízmar- Baca, �i
neíro. Cp'-aves, Rabalino,
Anacleto, Cíde, Peron.

Sílvio e Siqueira. Os corr
-tactos devem ser feitós

pelo telefone 72-2632,
coin Amauri César Dun

ker.
T:eNIS DE CAMPO
No C. A. Baependí es- Com jogos no Centro

PAUTElRO,. AUTOMA. ta' sendo realízada ai"". t' f' b rto'
cu Despar IVO, 01 a e

neo Copa ReIOjaal'Ía' Aveaí: no dia 3 de setembro,
ua de Tênis. Ne simples ,o Cempeonato de Pute
masculino {pröfissrc)tlàl) ,bol de Salão de Massa-
foi campeão Augusto randuba. em duas Díví-
Coràdln e em duplas sões-' A la. Divisão tem

Arley Krause e .t. Eillt- önze equipes e jogos às ,

, 110' Menegatti (Lages'). A quartas-feiras _

e sábados
l�ategOrJa amãdor encer- e a 2a. Divisão, com no-

ra-se neste domingo, com v� equipes, os j<'>g-es a-

a decisão do titulo� " contecem às terças e

VARZEANO sextas-feiTas. Está em

Se � tempo permitir, o andamento também o

Campeonato Varzeano, campeonato juvenil, nas

. da DME deverá ter con- tardes d� sâbados, a par�
tinuidade, após par�li- tir das 15 horas.
zação de várias semanas-.

Os jogos progútmadOs
são: Rio Molha )Ç Figuef-;.
r�mse, • Santa' Luzia" x'

Bangu, Santo AntoniOr'
x Portuguesa e Vila Len
zt x Olaria, pelas Chaves
Branca e Rosa. A primei
ra partida será às 9h.
P�tADÃO - 88'

Ó Departamento de Ba
ilo do Cluee -, Atlético
làependi abriu na noi

\e de sexta-feira, día
9. o Xl Torneio Inde
pendência, em disputa
dá 29 Troféu Transitório
il,$ugêaio José da Silva",
do qual .pertíctpam Bae
'pendt, Brusque. Víeíren-

,

$& '.e Itajaí pela Chave A

,;
e· Pínguíns.: Guairacâs,
dã�par e Tupy, pela'
Chàve B. As partidas
que inauguraram o Tor-
,neio foram entre Bae-
JQÍdi . x Víeirense e Tu"'
p:y Je GuairaG'Ís,

Neste. sábad(), dia 10,

4, pat:�ir dél.s ßh3O:tnin
V!_9: jogar Itajaí x Bms
qUe, Gaspar x Pinguins,
B��pendi x Itajaí, Guai-

" 'T,'laselli tid'era lulsal, em S'H
\

racás. x Gaspar, Brusque .

x Víeírense, rupy. x
Pinguins, Itajaí x Víeí
rense. Gaspar' x Tupy,
Brusqus x Baependí e Pín-

'

guíns x Guairacãs. Os [o:
gas finais acantecein .no
domingo. Nos anos 85 e

86 foi campeã.' a Víeíren-
se e no ano passado o

Brusque. '

d�ção Tupy, de- Joínvíl-
, le, 'será aberta neste do
mingo, dia n. Doze e-,

quipes participam, es

'tan-dq na Chavel A - 'Bo�
tafogo, América e' M'al
vice (Jaraguá), OperáriO
(Mafra), xv de Outubro
(Indaíal) � Caça e Tiro'
Velha Central tBlumé
nau); na Chave B - Atlé
tico e "Estiva (S. Francis:
co), América e Tupy
(JOinville), Flores:ta '(Pq
merode) "e São Joãl[) (Bar
ra Velha), O Bo1iafog_Q,
bicampeão da la. Divi
são �stréia na Sarra do
Rio Cerro Contra o Ope�
rário e o MçllViee parti
cipa da rodada inaugu
tal diante do América, '

no Estádiö do- Alvor�dá'
(Rio Cerro II), onde man
dará seus jogos.

, A Copa,Tupy de Fute"
bol, que homenageia o

cinquentenário ,da Fun-

. Nassarao:diba

Q canJunt{.) de .pláqui
nas para. o levantemen
to do paliteiro automätí
Co do .

C. A. ,BaePendi.
será inaugurado no dia
24 de setembrQ, às 15
horas., Uma .grande fes
ta está sen.do programa-'
da.

, Com 'oito pontos ga-
.

n:irá: Falcon x Júveiltus,
nhós,. o Grêmio Tomase- TomaselH x Veteranos,
Ui: lider.a até a quinta Coremaco·x Cruzeiro e,

rod&d.a o'
, Campeonato Aliança x Desportiva.

� :Futebol
.

de Salão
.

da,
.

A terceira rodada. do·

C:US· de Schroeder. A Campeonatci Municipal
, tddada do dia 3, teve os de' Tiro -d(') Alvo aconte-

r�ltadQs ,Tomaselli 2 ceu ,domingo, (lia 4, e a

x O Desportiva, Interna- 'classificação, qUe mostra

ciollal 2 x3 'Palcon, Ali- uma .dispüta muito equi- ,

an.-ça_ 5x:l' Cruzeiro e Co- librpda na sbmatória ge-
I�maco 10xl Juventus.'· ral dos pontos, regis
Além: do. Tomaselli na

.

'tra em 1,9 lugar a 50-

I?,timeira colocação, em' ciedade Rio 'Camarada

!I'�undo está 'a Core- com 1.779 poritos, 29
niäco com' 7 pontos e Bandeirantes coin 1.778

E'.ö} terceiro o Interna- pontos: 39 Bracinbö cl

t?t�nal com 6 pontos ga� 1,777 e em 49 lugar Soco

nflos.. A rodada' deste Schroeder III, com -1.774

stbàdo, .

dia 10" no Colé- pontos, A próxima ro-

glo Miguel Couto,_ -reu- dada somente no dia 18,

'aUbBI lentilino pode disputar Ululo calMiRense
A segunda fase d� segurada a vaga pl dispu- ,que Jara.guá dGi Sul dis-

CUhnpeonato .Estadual de tar o Campeonato Estadu- putaria. o título estadual'
V0Hb01 AeJoult0 Femini- aI, fase finaL· contra a"- de volibol, cujas finais'

n'Ö terá hlgar no GiÍ1á- Hering, campeã de' 87.' acontecérãö nós d.ias 30/

sto de Esportes Artur'
.

Daí a importânda do a- , setembro, I<? e 02 de ou-

lvlüller em Jaraguá d@ paio do públÍc? jaraguã- ,tubro,
_

A equipe mascu�
. Ml"_QQS. .dias, 15,. 16 'e ense a equipe da Kohl- hna da ,Koh1bach/DME,

1'.'1 de 'setembro, Partiei.': bach, nos dias 15 e 16 às - partiCipa da 2él. fafie do

p.�'ão-. 'as eq,uipes da 20 horas eno< dia lY tam- Campeonato Estadual

,,�p,lbach/DME, Elase e . béml mesmo que na ter- também de 15 a 17 de

!.;�)f.·:A primeira" fusel ceira, fafie (de 23 a �5)! setE)mpro,. em Flo'rfanó:-

;,�sputada 'em Florianôi lnarcada para nÍumenau,
. ;pol1sH��nde as

' êQ_aíices,

.�li�, ,foi venCida pela \
não venha a übter a elas"

'

. de' 'Ç'qyiqu,ista são mäi.s

�ohlb�"ch e, PQ caso de! sifical;:ão. "remotas"
, "?: �cOnquista', ·terá 'as;-. S!i!rta a p.rimeira vez

.

CMEI&Iarant:ir,ii
A Câmara de Vereado

res de Guaramirim es

tá apreciando o projeto
de-lei' que cria a Cqmis
são. Municipal de Es

portes, que será dirigida
por Ulfi Conselho Délibe- Q

,

,,' . uatrö partidas ·mo-
rativo formado por re-

vimentéqn na tàrde .des-pt.esentantes 9,ús Club:es. te. 'sába(jo, lO, o Càmp,e-A CME será, c6nsti'fliída
de 'presidente, vice-pre-;' anato Sênior �:a Liga
sidente, 19 e 2C! secn�tá- Jaraguaense·· de Futebol.

rios, 19 e 'J.9 tesoureiros"
Serão adversários Rio

'coordenador de esportes,
Mblha x B�irà. IÜo, Cruz

departamento sóCial, de-
de Malta x Botaiogo, l\.l
varada x Boresta. e' Para-

partamem-o de propa- na' x A
'

d
'

, mlza e. A rodadaganda, departamento de
d,a dia 3 apresentou osobras, departamento mé- resultados Beira Riodica e departamento de, 2x2. Alvorada, Rio Mo'

esp(')rt�s.· Os membros_ lx2 Cruz de, Malta,- A.setão eleitos pelo ,Con-
selho Deliberativo.

mizade Ox3 Floresta e

Para�á Ox9 :aot�fogo. A
classificação é esta: Cruz
dEi Malta 7, . Rio MClHta.
Alvorada e Floresta 6,

.

Botafogo. 5, A:uiizade (

Beirá Rio 4, P�liana' 2
poptos.'

.

Cam,pe,onaJ8 '

"

SAior·
Encerrou-se .na noite de

ontem, a primeira: fase
do Campeonato de Fute�
bol" de 'Salão da DM�, o

Peladão. As eq�ipes clas
sificadas terão reUl,itã"
na próxima semana para

. definir acerca da " fase

seguinte do certame.

'En,tre as suas 'atríbui
ções estão a promoção"
do esporte, o incentivo
e o' amparo ao desenvol
vimento do esporte ama
dor como prática �duca
tiva e cultural, além dê

'organizar ".o
. calendário

.anual despor�ivo do nlU_

nicípiö, , SancioI���h.{$o;
Lei, o. Executivo :tefá'l'''é
dias para regulam.�ptácla.

O Ca.mpeon�fo da> 2éi.
])ivisão da Liga Jara
guaense de "FutebQ} 1,- vâ'i
iniciar no

.

dia, 18 de se.

t�b�tí!
.
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DE

CARS no Estado, den"
tre oSequais o da 1la. Re"
gIao, formado __ pelos
municípios d� JaragQ.á
do sul (sede), Corupá,
Schroeder, Ma�sarandU�.·
be, Guaramírían e Berra
Velhe. Adotetrse

.

o

mesmo critério de díví
são das mlcrorregíõss,
Os recursos do SUDS
vão ser geridos pelo
Fundo Municipal' de
Saúde, cujo projeto de
críaçäo tramíta na ca
de Vereadores

-

Ei a ex�
cução do Sistema, ãar
se-á por 'íntermédíe do
Plano Municipal' de SaÚ
de que é o documento
'elaborado 'pela Prefei
tura,

.

COm a pertícípe-
ção da CIMS,. no qual
são estabelecidas as

prioridades,
.

"

estratégias,
metas e' fórmas de geren
ciamento, fundaanéntades
na perfil spídemíológí-
co, organização e of�r�
tas de serviços e me'
cânismo político-geren
ciais;

•

..

O Dr. lrineu Bíanchí, Juiz Eleitoral, em. sentença
proletada no día 5, à luz da atuai legislaçã(), indefe
riu as candídaturas de Rosem�ir� Vasel. Lauro Pe-

reira Oliveira e CelsO Nagel, a primeira por pa-·
rentesec com Q prefeito Durval. O segundo 'p'0r falta
'de domicilio eleitoral exígído e, () último pOr crime
centra O patrimônio. Rosemeir�·� Lauro . entraram
com rgcursos -na quínta-Ieíra.
• Cels� Nagel,

.

que tinha boes chances, �tá deflniti"
yamente afastado

.

do_ pleito. � recursos serão j�lga
doi agora pele ;mE, que, tem prazo até 27 d� se

tembro -para a sentença' final. Rose e Lauro se ba
seiam em recente declsã9 da Constítumte.que alte-·
ro_u as ex.lgênclas, porém, a nova Constituição so

mente será promulgada dia 5 de ontubre, e o Dr. Ma
ddd quer apressar'9 julgam�nto.

1 •

. .•

• Desde a manhã de ontem, após. audiência no pó
rum; presidida pelo Dr. Irineu Bianchi, os cinco can

äidatos a prefeito de Jaraguá do Sul já conhecem a

ordem nas cédulas oficiais de votecão e partem, agora,
pl a confecção do matenal de propaganda do modelo da
,cedula, -íadicando como votar "certo". em novembro.
O : sorteio reuniu cendídatos, presidentes de partidos
e correle.gionários.
• Cerca de 150 pessoas participaram sâbad� do lan

çamento da campànha d9 Partido dOs Trabalhadores.
lia Vila Lenzt, onde foram apresentados Os candída
tos. No lniclo de outubro o pT apresenta o seu pro
grama de gov�O e no dia 30 de seteDlbro a depu
tada Luci Choinaskl cumpre prograinação' em Jara

guá do Sul, ,podendo acontecer um �to público e cole-
Uva com jt. fmprensa,

.

· O pT vai fazer uma campanha franciscana nestas

eleições. O orçamento apresentado à Justiça Eleito
lid é -de Cz$ 1,2 milhão, isto é, o tO,tal de todos os

càndidatos a vereador e a prefei�o:' De duas a qua
tro vezes ma�s deverão

'

gastar candidatos abonados
_ para se elegerem. O PT .. segundoLuízHírschen, bus
ca '0 voto corpo-a-corpo, nas portas nas fábricas e

na periferia. c

.

· Ariovaldo' Xavier dos Santos, o Arizlnh�, dando
um avíso aos navegantes de que já des!1ncompatlbl·
,1lzou-se do cargo de Agente Regional do Ipesc, para
concorrer a vereador. Art é um dos bons nOIJ!e8 que
concorreDl. Existem, felizmente, bons candidatos.' A·
gOl"a, resta· ao eleitor escplher bem, pOis serão os no

vOs vereadores que escJ.'everão a Carta Magna· do Mu-
nlc1pio , ano-que-veDl.

'

· A prevalecer a atual escalada, a remuneração do
vereador, quando assQ-mir em 1.9 de janeiro, deve
rá girar, segundo cálculos menos 'otimistas, em Cz$
600 mil. Isto quer dizer que vaie investir na cam

panha. pois em cinco OU seis meses estará paga,
considerando' que o aumento da remuneração é men

sal. Pois é senhores: "Alea jacta eS�"
\
- A s()rte es-

tá lançadal.
.

.

· O PFL de Gu.aramirlm está jogando duro contra o

deputado Vktor Fontana, do mesmo partido.' :Fonta.·
na 'não aprova a coligação com o PMDB. e o PFL o

. acusa de ser conivente com aS: ações do governo fede
ral; em Brasilía, onde os dois partidos estão unidos.
Uma carta de repúdio fOI encaminhada ao parlamen
tar, acusando-o também de estar .beneflclando a opo-
sição (o PDS local). ' .

DE COCHEIRA: _Durante churrasco em que rel,lni
rá além dos candidatos a prefei�'o, vice, verE!an:ça, a

executiva e a imprensa, o Partido Liberal lança neso:
te sábaclo ö programa contendo as diretrizes básicas
que nortearão o

.

plano administrativo.
.

O aconteci-
'

'mento terá lu,gar na Chácara do Bibe Kohlbaçh, no

Chic� de Paula.
.

··.·C••*SASSB
·

'"
&rergià� gosto dê·catá

.

Para atender as dire
trizes de operacíonalíze
ção 'do SUDS-Sistéma U -

.

nificado e Descentrali
zado de seúde.. foi rafor
mulado o. CIMS-conselho
Interínstltucíonal Muni
cipal de Saúde, junto
com a Comissão MuniCi
pal de Saúde, cabendo
ao primeiro a atribuição
executiva. e coordenação
do SUDS em Jaraguá do
Sul e ao segundo, a res

ponsabilidade de acom

panhar e avaliar a polítt
Ca munícípal de saúde,
O novo. CIMs é íntegra
do por Ivana Bruch, na

qualídade de Chefe da
Dívísão de Saúde da Pre
feitura e coordenadora,
Dr. Ätomos "Galastri
(Inemps), Dra- Iváne Gon
çalves da Luz (Secreta:
ria Estadual de Saúde)
e Shirley Silva . Castelle.
integrante da Comissão

Municipal de Saúde.

No final de agosto,. o
correram

.

mudanças es- ,

truturaís no setor, para
adaptar-se a nova reali
dade dO' SUpS. E ob
je,tivando descentralizar
e

, po de r absorver
as atiVidades desenvol
Vidas Pelo Inamps, ago·
ra transíerídas à· Secre
taria da Saúde, fíoarean
transformados provtso
ríamente, até que se con

clua a reforma admínís
tratíva da Secretaría Es
tadual de Saúde, os ex

tintos. Serviços de Medi�
cina Social do Inamps em

Centros. Admínístratívos
Regionais de Saúde
CARS,

.

ficando instala-
dos aproveitando as,

mesmas áreas físicas e'

quadros funcionais: do
Inamps. '

Foram criados maís 12

. Correio RegiODal � Massaranduba
MASSARANDliBA - PROMOVE. CAMPANHA
TRANSITO,
A POlicia Militar, com 'o' apcío da Prefeitura, Rota

ry Club, Coordenadoria Local' de Educação e Colégio,
promove de 12. a 23 .de setembro, em Massarenduba.:
a Campanha do Trânsito, com o objetivo de melho-

.
rar o trânsito e educar crianças e adultos para o .seu

uso disciplinado. Os colégios e escolas básicas -terão
palestras com projeção de slides sobre o assunto e

afora isto, um concurso foi instituído entre escolares
com medalhas e prêmios para Os melhores classifica
dos. O concurso dívíde-se em três categorias: desenho

..

Trânsito (la. à 4a. séries), teme livre sobre o Trãn
sito (5a. à 8a. séries) e tema Trânsito eu Respeito
(29 grau). A entrega dos �rabalhos vai até o dia 21
e a 'Ipremiação a.con�ecerá no dia 23, no encerram�
to da campanha.

BANCO 00 BRASIL CONSTROI NOVA AGENCIA
Instálado desde fevereiro de 1982,

'

o Banco do.
Brasil de Massaúmduba está construindo uma no

va agência na Rua 11 de N0vembro, defronte a'

Prefeitura, ,numa área de 3.071m2, sendo 1.500m2 de
.

área construíd�, dos quais 900m2. de área útil para
o. atendimento ao público. As obras têm previsão de

término para fevereiro do pró�imo alio, segundo o

cronograma físico. A agência estará apta para' receber
o �istema on"Une (teleprocessament'o). quando da
stla implantação no Estado.

CON\�NlOS BEl'ffiFICIAM A' COMUNIDADE
A Municipaliçiacte,Massarandubense celebroi con-

vênio com o Pqlícia Militar, Visando dotar o posto
Policial com uma viatura: para à execu,ção de SerViços
de Rádio Patrulha, responsabilizando·sé pelo coni"
,bustível e manutenção do veículo. Com o

. DSfER
.

será assinado conv�nio para _ a construção dii Rodo-
viária Municipal, com' uma árefi de .900m2. A terra
plenagem . já está pronta e Se localizará entre a Pr�-
ci.tex e a SC-4t3.

.
'.

,

EMPRESA ADOTA AS 44 HORAS SEMANAIS
A Sularroz _' Beneficiamento e 'Comércio de Ar

roz, _localizada em Benjamin Constant, em Massarari"
duba, antecipou�se à promulgação da nOva Carta
Magna do Brasil e reduziu a partir do dia
29 de agosto a _J '. aljip:� de. trabalho. de seus COlabo
radores par� 44ft! ,���mailais. E a' segunda �empre� .

. 'sa da microI;r� a
.

antecipar·se na reduçãO da

jornada, pois 'se t.��' c.onheéimento' que' s()m�te o

Grupo Weg, de Jaraguâ do Sul, adotou idêntica me-

dida anteriormente·
'

"'

Muda,nça 1I·'lrâa·'
sUO . sai lOgo,

.

A alteração do sentido
de algumas' ruas' do anel
'viário

.

central. aprovada
pela Comissão Municipal
de Trânsitol há dois anos,
será executada possivel
mente no final dé setem-

.

bro, após a implantação,
das placas de sinalização
e de uma ampla diwlga"
ção pela imprensa. Esta
semana, a CMl'. aprovou �a

coloCéll;:ão. de lombada
na rua Bernardo Dom"
busch, próxima da Ma'
risol, para inibir a velo·
cidade extessiva e, .ta.Lll
Mm, � implantação . de
placas para dêliníitai' o

limite do pe�ímetro urba
no e a diVisa territorial.

A ;. polícia civil, no
- relatqrio . dos acidentes
de trânsito do mês. de
agosto, registrou 12 a'

cidentes
.

com vítimas e

38 sem vitimas, sup�rior
a julho. No mês passa"
do o tt4nsito Vitimo�'
duas pessoas. no J�ra"
guá Esquerdo e Barra,
do· Rio Cerro. E dos ad·

.

dentes COm �ítima,s, qua'
tro forarn na, rua Joinvil-
Ie.

Faç.a uma assinatura

do· Correio do' PQvo.

L1�e '1:2�0091
.

Cz$ 2.500,00
-

•

-

_"o
.

" "',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




