
o Mínístérío Público 'em Jaragué, desde o ad- lada pela COMDBMA- fatos; ao Promotor 'Lenzt
� Estado de, Santa Ca- vento da Lei n.? 7.3:47, Comissão Municipal de e' -este ajuizou a <Ilç,ão
tarína, através do Pro- de 24-07-85, contra a firo Defesa do Meio Asnbien- cpmpetente.,

'

motor de Justiça da 2a. ma individual Artur Spi-: té, da Prefeitura Munici- 'i O Doutor Irineu Bían
Vara, 'da Comarca de Ja- ess. de Benedito Novo- pal de' Jaraguá -do Sul, chi, da 2a. Vara, ao re

raguá do Sul, Dr. Arís- �C, que, na Iocalidade de cujos.'membros e fiscais ceber a ação da Promo
teU .Xenofontes Lenzí, in- Ribeirão Grande do Nor- ,entregaram a. ação. . O toría deferiu Iíanínarmen
gressOu, em data de oi- te, na conhecida, Serra . abate ,de árvores se 'de- te a medida' e 'ordenou,
tI;) de setembro passado, do Boi, está desde .0 íní- senvolve em ritmo ace-

-

em' caráter provisório,
junto ao' Juizo . da, 2a. Cio do ano 'abatendo ár-' lerado e, em. consequên- que a firma Artur Spiess
Vara, com uma ação ci-, vores- das mais variadas -cía, o desmatamento é ' se abstenha de produzir
Vil pública, de responsa- 'espécies, e também pro- considerável, com' sérios carvão vegetal, até a serr

bilidade pcr danos. cau- duzíndo. no local' carvão prejuízos ao meio am tença final transítar em

sados ao meio ambiente, vegetal. bíente. razão pela qual a julgado. O. Juiz também

á, primeira na espécie A denúncia foi íormu- COMDEMA d�nunciõu os determínou a eítação da
___e;. ,."" ,..,.,. IIIJIIII' iíliii_�_..- fírma ré, pera 'que, "que-

rendo, conteste à. ação,
no prazo legal, seb pena
de revelia.

SlI,tHCa hí6dlfa caldenn••sa.,de.ataeltaDegal. Ja,ago,

J��uã. do Sul/Se, de' 11 � 23/.setembro/1988 - Ano 10 - N.9 3.506 - Cz$ 10,00
�. � . .

A Fundação CUltural de
Jãraguá do Sul lançou E
d�ta:1 de Tomada de Pre

ços pará recebimento de
propostas até o dia 20
de setembro, para a a

quist;:ão de um galpão,'
,moldado nas dimensões
de 3Ox70<1n (2.100niQ),
destinado a exposiçoes
e ,eventos culturais. Se
rá' o primeiro ,'pavilhão
d@ Centro Cultural e se

localizará na Estrada Ita
pOéu�inho., em área de
7ELÓOOm2 adquirida pela
Prefeitura para tal fiiíali·
d.,de. De acord� com o

'

10dital. o prazo da' entre
ga, dos materiais ;licá.r�'
�nl-60 e 90 qias a contar'
do conheCimento da em-'
presa vencedOra.

"

O pI.efeito Durval V:a
seI recebeu' comunicação
do Mini,stério da Habita
ção e do Urbanismo, de

.

"

-I

•

<

• SOLIHO S:OM
I·novo telefone

12-061f

que o ministr�- Prisco Vi
ana liberou Cz$ 15 mí

lhões para as obras 'da

terceíra ponte sobre o rio

'Itapocu. O valor foi con- ,

siderado irrisório.' decep-.
cíonando o Chefe do Exe
cutivo que contava com

maior volume de recur

sos: O dep. Luiz ,Hen
rique da Silveira,

-

está
sendo acionado novamen

te, em Brasília, no senti
do de que seja revista,
a- liberação e a descrição

Uelt,aD .ce·Dtralila exames DO fOI'um
A partir da próxima S81..nana, os exames médi

cos regularés para a obtenção da Cart�ira Nacional

de, Habilitaç&o, passarão a ser feitos no Fórum de

Jaraguá' do Sul, junto a 'Delegacia Regional de ,pOlí
cia. A centralização, segundo' o delegado reglonal
Dr. Adhemar Gmbba. busca oferecer aos candidato�
uma ,comodidade maior, além do qUe nr.0porCiónará
uma sin.cronia com todas' as atividades 'voltadas a

expedição do ,documento.

Os exames serão feitos nas terças- quartas 'e

auintas-feiras, às Zh30 (oftalmológico,) e às, 11h (m�'
diCas), pela ,hmtä}_édicà. A_s provas esc�it� e pra
tica são reéilizad,as nas manhas de terça�feHa,.e na

quarta e quinta�fêtras e:x;chlSiva!.nente 'para os..:.�andi
datas das auto-escolas. Com a nova resolw.,.ao em

vigor" as parvas agora sã? muito rigo�o�as. seleci�
nando realmente qu�m esttver em. cOndlçoes de laabl'

lita,r-se a CNH.

,Que essa ação judicial
silva, de alerta a todos
aqueles que, sem autori
zação leg�, como é o ca

SO da Ártur Spíess. des
matam áreas de presar-

vação ecclógíca em Jara' .
/

gq.á do Sul, causando' pre
juízos ao meio ambíente
Há outras agressões ao

meio ainbíente correndo :

no município, .passíveís :

de ação' judicial por par-
'

te da Promotoria de Jus
tiça que, segundo a Lei,
tem legitimidade proces- '�, _

sual para ingressar com,

a ação que .vísa proteger
o meio ambíente, assim
COIDO os bens de valor
artístico, estétíco, histó
rico, turístico' e paisa
gístico.
A comunídade, ,

come

U:qJ. todo, CO.11l0 guardiã"
do seu próprio futuro -de
ve se manter alerta' de
nunciando o descumprí-

. mento da ordem judicial ,

e, também, outras ócor

rêncía, danosas à ecolo·
gia do munícípío, "

FundaçãoBanco doBrasil destin'a
60 milhões ao "l..ar das Flores '"

lJONS CID. INDL. 10� concursO Boneca Viva

�a campanhà 'anu�l d� arrecádação - 52 semanas de assist:, c�unit. A R·lA'� A EXPO�I1'ORES 'CROMADOS
MQVlMEN'Í'A,çÁO INDUSTRIAL ,

•
"

•
•

.

.

,�, _. p -

- ,
" l,,;·.

._

.

vis. Atualmente mais de
60% da obra já foi realí
zada através de doações
da comunidade [aragua
ense, OU seja, a metade
de total, 25% através do

. governo estadual e o' res-
"

tante dos investimentos
será coberto 'com' estes
recursos do' Banco do '

Brasil. O Lar dos Idosos
terá, uma área construída
de 4.300 metros quadra
dos, tendo 60 apertarnen

-

tos, oito ambíentes de
lazer, , refeitório, capela
e deinaís dependências.

,WOLSKI :E O OPERARIO BRASIL DE JS
Haroldo Wolskii, A7 a- WolSki iniciou na Kohl

nos de idade, três 'filhos; bach como servente aos'
funcionário da Kdhlbach 16 anos e já faz pai:te da"
S. A. llá 29 anos, é o 0- história da empresa, -onde.'perário Bräsil/88 a nível os seus colegas o;elegeram
municipal, promQç�p', ,�Q. como o representante pl oSesi que telll co

.'

� concurso a nível munici-
t�vo preúliar aq , paI. .

mais, conscienteme'n:te� A etapa �stadual acon-
participam do desenvol- tece nos pr6X:imos dias.'
Vimento, industrial bra· na qual tOJ;llarão .pà..rte 29
sileiro. �ê vai, agora, trabal!1adores de todos
representar Jaraguá do o� ;ramos de atiYidades
Sul na 'etapa estaduaL gc regiões do Estado.

,

A Assocíaçêo ,Assisten
cíal pera 'Idosos Lar das
Plores receberá uma aju
da financeira de Cz$ 60
milhões da Fundação Ban
Co do. Brasil, pata con-

"

, ' duir o Centro de Convi-

lançada .Iicitação 'p,_ra o· pavil'bão ,de exposições ��f.ci�.e�n�ê�6a1��!�
do projeto, ao qÚal o pró- stnado na tença-feíra, pe

prio .Prísco Viana, em lo gereute do Banco do

palanque no final de 81, Brasil, Adolar Jàrk 'e pe
em Jaragué do Sul, pro- lo presidente do Conse

meteu uma atenção aspe- lho Diretor da institui
cíal. ção, Moacyr Sens, em ato
Outra míormecão do . no q�al compareceram o

alcaide jaraguaense dá· prefeito Durval Vasel, os

conta de q:!le foram reíní- membro� da diretoria do

ciadas as obras da rodo- Lar das Flores Carla Para Gerd Baumer (do
via Corupá-São Bento, .

Schreiner. Jósé
,

Roberto Conselho Curador) e Mo;

para as quais o Governo Fruc�u?zP, 'valefiaI]-oZan- ,acyr Sens (do '-Conselno
do Estado -

deve repassar, gh,elml e Devanir Dâ�na, Diretor do' Lar dás 'Flo
mensalmente, em torno alem d� ger�nte-adjunto res), "esta contribuição
de Cz$ 100 milhões.' do Banco. Hilario Althoff. da Fundação Banco

. do
Na ocasião fm liberada, Brasil é bem-vinda, par
a pril.neira parcela, no q\,le, sobretudo, significa
valor de Cz$' 3 milhões. rá a socializéljção dos re-
'. O convênio de cOope- cursos para llm novo em-'
Fação financeira prevê 'a preéndimento e uma i-o'
liberação gradativa de déia que deu certo lá
25 mil QTNs,. parceladas fora" e que. certamente
mensalmente. para cobrir dará certo também

,

em
Os custos das obras, ci- Jaraguá do Sul;'.
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S8IPRB o MELHOR PREIBN'l! '

U.••1a.l Pleri••ct .' 2Q - Peu ,! . 11n

- -
- - ,

;. '(lO -, J ,: é .�
':, . Cl" �O e;VlOJua��

�MoiIa lDfanto�juveDIl para ral� •.

'" elegancla de seus fßhOlJ.,U. caJIDllo
.

.

especl81 .pua o seJi .bql goelO- '

'Na MareeharDeodoro. 819 ... JaraiUâ do Sul_ SC.

,.16.... rel6l10s. pulseira; aúlI. 'allaDçu,
"....... HUIOS -em OUO • tudo .e .... � t

,p_t...

, Reloiaaria, "I,elid�\
,Marechal Deodoro 443 e Getúlie Va�Bªs n .9

'Loj·a
Mamãe Coruja

·A .elho�: �pçio ea artigos'. lJifanto"juve
DIs e bebê para a estaçi� outono�lnyemo.

" '.

'. -R. . .RioBranco 16,8 • lar,aguá"do Stil - FOIle�-06'95 "

'Dr. ,Valler 'Germano Behrels
CIRURGIÃO DENTISTA � eRO-2�6

Rua CeI. Procópío Gomei de 9hvetra, 1�4
FO:Q.e 12-02.09 ...: Jaraàuä do �ul

'. lOJAS _ RELOGIOS _. PREsENTES

. A ROUPA INFANTIL

Avenida �túlio Varilu, 91 _ Jaraguá
.

do Sul

ESCRlTORIO' DE ADVOCACIA
PEREIRA OLIVEIRA·'

.

,

. CollSultas, Pareceres' e, A�s. sobre:
Inventários - Separa;ç6es< �

..

Div6rci�
,Ali;utentos - Cobranças - Inquilinato
Contratos

.

'. - 'Acidentes' dê' Ti'âDSUo
COlÚlitos de Terras �- Legislação Alrár�{i
Questões 1'rabálhistas' -:- AposeJltadoria e
hulO.:

.

, :Pefe.sas· Criminais ,e' :Júri.
"':\6',. "," ,,; Per.ra "Olt!;éká

<..,
.-

o Pereira OUvelrtl
lo.

..' ,"",�. c�,', ADVOGADOS .

i \'" "t .' �

. :R,".Walt;'r .,.,u.rot, "6 � .foRe ,(�eS.) ,1'l 2194
,

Jar..... *,1

) 'Gente &. . .Informações
,_._

, '

mSTIVlAIS - O Festio çêo "Berlim - 750 ARos.' ras-e na continuidade i' .

val da Can,çãd serteneja Por outro .Íado, acham- -. níeiam-sa Os jogos Dal
(Pecase] foi transferídc se abertas no mesmo .10- modalidades. 16 e 23cm,
para O día 14 de outubro cal as' matrículas para o entre equípes convidadas,
.� no día 15, acontecerá Cursn de Informática na .pelo clube, É maís uma
o Festival da Canção Ja- linguagem BASIC. As grande conquista das as
raguaense [Fecaja], no aulas serão ministradas socíados dó Baependí.,
Ginásio de Esportes Ar- pelo Prof. Murilo Teot6- CAFll-BINGO -. Em
tUr Müller. As inseri- nío da Silva, formado na mais unia ptpmu,ção :be
ções para estes' Festivais Uníversídade Federal de neficente em prol dos de-

. estão abertas
.

na
. Acade- SC. ficientes sensonalS, a

mia de Música <&rneiri-' PINTE UMA 'ID:EIA - Associação' Assísteneíaí
nho, no Edifício' ,l'I.er Este foi o tema. do con-· dos Defici�t��Auditivos
(d�rQll.te -a Prefeituna)'. cursá promovido pela e Visuais ,pJ:OjrilmßU. "P(�InfQn;naç-Qes pelo �FoI}.é Madspl, a nt� .�tàdual, ,,'ra -o "Qia �4, a pattir ,.�
72-�a:45. que alcencou amplo . su- iSb. na ,�ER ,_I'�Q1, �Ull
�TA iD.4\. OllQUlDEA cesso, eompravpdo pellis café-bingo,

.

cujos ,eaf!'tiQl1
-. (} i>atFono e �a -Patro- mílhares

..de cartas reo�' já . se ,enE;:eJi'tI\lID ii� ,

nesse 'tia te , Jiiesijl .d.a bid9S. Gs resultados dos com pa� .dos '!)lunoa, ,;pII'
O�� .:;e �40 Ä'erde. ,�adoí:es .do concurse ,t�ssóreJr<'das..§alas �d�.. l'fe
Relf Bdtbo ctcpillian) Her- foram anunciados día 15, cursos e em empresas lo,
ll1fl� \ �<!ß .::fá tG.Op-vidan" na SER Mªris,Ql, '®fan"· cais. ,

,

do par... a il,PElJit\lra Jme te contratemízação q:� T.O.Q.U.,�S. -:t'erá hOM
aCQll�ec.erá(no Qia �18' de 'reuniu qqtorid�d'es, em- j�..a�rt.i,r, das '1llb30min
novembro, às .2Q,·:· h�as, preséríos e jornalistas.' a ,f-eijoa.cla .no 'Oen� E·
no ·Agropecu�rio. FOliam eseolhídos os de- dueacíonal iEvan��Ue.f.).YlI
NO CINEMA - De sá� senhos maís origínaís

.

e Neste sábado, a part\!bado à quinta";feira, às criatívos. . Parabéns a das 1611 você tem ·mli �'
20h; .

no Cine Jaraguá, Marisol pela promoção contro ·maTcado .na festa
censura 18 .anos ,"Amor que colocou a empresa e da C"munidade Evangéde Perversão" COm Pau- Jaraguá do Sul em desta-· líca, da Uha da "Figueira. ',lo Guamíarí,

.

Norma que ns mídia nacional. No· local completo ser-
Blum, Tássia Camargo, BONECAS ViVAS - viço 'de bar. 'e eezínha,
Leonardo Vilar e outros. Está em pleno desenvol' SIMPÖSIO
IDAOE 'NOVA - Tro- vímento o. Concurso . Bo- As S{él$.,Rosane Vaílatti•.

cam de idade dia 22 ,o neeas Vivas, do 'Li<ms Vera :limdars,4tl1th.@t:ßa,
Pe. João Heldeniann, ex Cidade. Industrial, com '�rli Baumer, Rita Grub
Vigário da Paróquia' de 25 candidatas entre, 1 e ba e Camila R�poso, voSão SebasUão 'e dia 23 o 7 anos de idade. A ven- luntáI'ias da Rede Fem,i-
Sr. Durval Vasel, Pre- da dos votos já fói ini� nina de Combate ao C&P.' -

feito Municipal de' Jara- ·ciada,.a ra�ãö de Cz$... cer de Jarag:uá do 'Sul,
guá do Sul. A eles os 100,00 cada. Será con' estarão participando de
Parabéns. sagrada rainha a que ob- 20 a 24' de setembro, .na'.

�NCONno DE CO· tiver a ven!ia de maior cidade <J'e Campo Grande
RAJS O Coral da

.

quantidade de votos. A -MT ,do 159 SilDpósio Na-
.SCAR de, nossa Cidade renda será apli,cada em ciónäl da Rede F.eininina

estará se dpresentando a- benefício' dos carentes e de Com�te ao Câncer.
manhã' no já tradicional' fins fi1éiA-trôpiços. O des- que se realiza a cada:
''Encontro de Corais do

.

file e término do .con- do�s . anos.Oeste Paulista", na cicIa- curs.o 'será no dÚl 19 de
de de Presjdente Pmden- outubro, às 15h,' Íl() Bae- ARTISTA PLAs'DCO
te, interiOr de São Pau. pendi.

.

O casal amigo Solori
\10. A abertura aconte- C. A. B. INAUGURA (Norma 'Salai) Schrauth
ceu na quinta-feira .

e Q ..,.... Di;retOFia. e Comissão ofereceu a diÇl.s atrás ,UW
eflcêtramento' está .mar,- PrÓ-:4\-rnlq.dor Automático coql,1t;ltel ..em SUa residên
çado para este domin- convidaní1o para a' sole- cia, ,para apresentar JJ
go . \

.

,nidade tnau,gUlal do ar- artista. plá�ticó parana·-E�POSIÇÃO :- Estará ma"dor 611tomâtiço de pa- ense David Donha e·
aberta ao público até ó litos do C. A. Baepep.- 'conhecer as ,su� .obra,,
próximo dia' 26; no sa-' di, iDst.ala<;lo em' sêu De-' Os inúmer;s cônvidadoS
lãe do Centro, Edu!3acio' p:a.r�ameÍlto de Bolão. puderam sentir e ver
nal' EvángéHcô, .� exposi- . Será no <lia 24, ,às 15 ho- de �eJ'iG a um belíssimo
A 'J A

.

O, R
. "pain:él em parede e di-
v'ersas :outias óbras" "

, Q dirigente do COJAS, tendo em �ista. ,notí�a entre as quais' q\ladrQs es-,
publicada na seção, GENTE &, INFORl\1AÇQES, da 4utpHios e:Iil' roádeira e
ed. 35QO;--::da semana de 06 a 12 �de agosto de 1988. fost.eriQmtlente -pinta
vem de telefonar e prOcu1'a'r' a r�açã0 deste sema' dos. 'David .Denha é
.nário, para iruormar <:}Ue a nota

<,

s0b epígrafe, pela. aatural de Londiina-PR,
f()flna cerno r.etligida, deixa margem a ihterpreta- e ,r�jde (.lt\.lahI�Jlte �
<iÕes diversàs ,quanto' à expTessãq.....�'\pa,ra apaga,r a· (':uritiba. onde também

. imagem deixada pelo GOJAS", :.razão porque deve �xpõe V.>dos: QS �badosl
Hcar claro o entendiJllento de que, quando :do ,teF- �as 8 as 14h, ':fta 4\v. Lui$
mmo do mandato da direto.ria, n:ão encontrou . no ,Kavier. "Já produzitJ. '1.612
quadro social quem quisesse fonnar ;'\!lrna nova di·' 1bel:i$Simß,s-' iq1llames �em.
reção, e,xtinguii:Y;lP�se por, conseguinte a söc:iepade. madeira' ,�' es-culpida' .

,e

civil €; o seu pati' !J>rpe' acordo com os estàtutos,' pjn�áda, ,e já expôs téJtn',tQI doado, '�O H.c;>', r,�e"Maternidade jataguá, ,da '-o b�m em vários� países .da
Comunidade' Evàrigélle-ä-,'Luterana: d� Jaragtia do Sul EUIopa (.' atuallnente tem
'e ao 'Centro' Espirita Dlvino M�stre, e:n partes iguais' 25' obras expostas em
e a baixa da entidade, na forma da lei. . Tampa, na plórt<! .

, .
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CI:ldJlllne clldidalls a ,releitl' ,declamação da COlégio" São, Luís'ó" �Cllcurso -de
",

avalíe as intenç�� é as
'

ações pr<;>po�ta,Sj ,po�,:.c�· "o.
da qual, na Jll'ea amtik
ental '''."

"

PREFEITURA X' UXO""
Um esp�táculo depri

mente
'

e ,um �&imO
��iPplo,"�. m!-lniêipaiiqa-:
de vem" dandÖ. nó' final .

da rU!l"Mà:rinà 'Ft�duoso,
prº��, d�, �bec�ir.á da
Ji'onte: (f�.v..res -Sobrínhe,
4�PQSità�do, entulhos e,

,�i�() ,doni,ésti,Cp, que ,a�
cabam __ caindo, no já
polu!d� e desceracteri- ,

iado tio Jaraguá. ",Uma "

den.�ncià foi sncemt- :
'� __ti! COMDEMA e'
�� &4) Prefeito, Durval
Vasel.: q�� despachou

.

no dta 2 de setembro a '

tomada. de p(Ovidênciéls
por P�J:te d!i Secretaria
de Se�ços Públicos.
Até 'ó melo da semana.'

mais de dez dias depcts,
0- : }.ix()', continuava ao

sabor
'

do tempo, com

muitós 'papéis. plásticos'
e outros dejetos causan
do um péssimo visual,

Nb día 9 do corrente
roês, com muito 'suces

'so. foi realizado O Con- '

eurso de Declamação
Participaram somente a

lunos do 29 grau do Col.
�o Luis. Os concoren- ,

tes, , em número de 9, ins-

6ttós, declamaram seus

�ôemas diante de um
, 'chidit6rio que tomava.

io&os os lugares do

'>�lão, ante um corpo
'de [urados

'

selecionado,
Ú ,e!>petáculo cukural fOi,
fie: alto nível. E-x,celentes
'âÂlbém foram os" nú'
'meros extras": apresen
tados, embel�zando o'

,yt.nto, tais como o du-'

Pêto genial de Mara Fis

her e MagllUs, o encan-

NÓI1'E, ALEMÃ:

M�iD- GIU, .

qHe. sHcess. a festa!

39 lugar E'Vélyn
,

Kojt
kovskí (8,6� .. para

'

o au:

'ditório, a Evelyn mere

ceu o 19 lugar, gritando"
em coro, o nome da can

didata: "Evelyn, Eveiyn,
Evelyn.>"): 49 lugar: Ca·
roUne Barbosa (8,4); 59
lugar: Jaqueline Líck-:
feld (8,0); 69 lugar: De
nise Ribeiro (7,4); 79
lugar: Renaldo' Junkes
(7.4); e 89 'lugar: Reni�a
Holler e Relíndes Nogacz
(6,6).
a prcmotor e organiza"
dor do, Concurso -de
Declamação, - Ir. F.' Ber
nardi -

no final <las apre
sentações. premiou, os
cinco concorrentes me·'

lhor classificados, elo
giando ,e agradecendo
a todos quantos cola
boraram' para que o e

vento 'lograsse o seu ob
jetivo, que foi' .alcan-
çado plenamente.

o candidato ,a' prefeito,
pelo .,PDS. ,Viçtor ,

Bauer.
foi o priúÍeiro ouvidO �
la Comíssão Municipal
de Defesa do Meio-Am;,
biente acerca das, pro
postas _.na área, dentre
da plataforma de gover- ,

no, Bauer ratificou' 'a

sua intensãQ de apoiar
e agir em favor da cau

sa do meíoambíente, pe
la elevada .Impörtêncta
do assunto. O candídäto .

está concluindo o �u.
progréUda' adI;nin1jS�nt.ti:.·
vo. comprometendo-se
a encaminhar a Comis
são, pare análi�e e regís
tro,

to da dança do trío Gis
Iene, Pabíola e Solange,
a 'desenvoltura das can

ções' do ,Prof. -Sílvío etc·
Foram duas horas e
meia de cultura, de en

cantos emocionais, de
nostálgicas lnterpreta:
.cões que encheram a'

alma, o, espírito e os

'olhos dos presentes.
O Corpo de Jurados,
formado pelos, senho
res: Venício Pacher, Ivã,,

nia D'Aquino Pinho, Pau
lo Moretti, Ivete LOJn
bardi e Alcídio João
Schmídt, classificou as
sim os concorrentes: .

19 lugar: Ionã Fagundes
(com média: 9,2); 29 lu

gar: Evelíse Moraes .(9,0); Os' demaís ;jCand�Q,a\tos '

serão ouvidos nas ;��ma
nas seguintes, de a.cordo
com o sorteio:

'

19/09
'(PFL), 26/09

'

(PMDBl,
03/10 (PT) e 10/10 (PL).
No final, é intenção da
COMDEMA real�zar um.

debate público com todos
os candidatos, aberto,
para qUe a comunídade

J;' O Líons Clube Jaraguâ Centro inseriu-se deft
'40. 'Sul-Centro realizou, nítívamente no calenda
dia 9 de setembro, sexta- rio social, cultural e

rt.ir�, a 3a. Noite Alemã gastronômico de Jar.aguá
, em .Jaraguä do Sul, ein dó Sul. Existe público'
"�plmdêncüis do Clube pera uma festa maís am

Atlético Baependí. A pla, num local maís es

.p'!OlIlOção ag·rupo:u mem'
, paçoso. onde 'poder-se-ia

, b�� da sociedade de to-. incluir algumas outras

do 'c! Vale do Itapocu e atrações,· do 'rico 'fol

a�;ll:te uma 'propoIí�ão clore germânico. E uma

til,h.'que i& necessita de sugestão que se faz, pos
U�l" local :mais amplo, to que a cidade carece

di�ª as limitações do de -eventos de tiil gênero
BéiEtpendi ,e da. procura e envergadura.
d�.�caitões. O cardápio

.

A "unser september
da ,noitada 'esteve a car- fest" foi patrocinada pe

g<Udo Restaurante Azur- tas Malhas Malwee, Lo

ra I, e a música da Banda jas Torres, palceIis"
Ly'�-ê}.' da Amora, c0Il1. a Breithaupt� Via ,Brasil
portlcipação especial do ModijS" Met. João Wiest,

'Gru.po Folclórico, Nas- LOjas' Koerich, Conser

c-mte de, Tradições Gér� vas Juriti. Arte Laje,
m��icas. que apresentou DaLllar, Auto' Viação
vã,$s coreografias, mos- Catarinense, Penha e 1-

t�Rdo ,'que apesar de' tapernitim. Higitex.. A
pot�ços meses de exis- gêl!-cia Cosmos, Cari

t�n�ia, te.la ,conseguido nhoso e Marchitex; A

realiZar um 'ótimo tfa- renda será apiiéada em

ba.l�o, .

benefício das entidades
A .noite Alemã do Lion,s assistenciais.

FAMPESC/ENCONTRO

A Federação das Asso
ciações de Micro e Pe
quenas Empresas de San
ta' Caterína :

'(Fafnpesc),
realiza nesta s4bado, dia
11, no ,a.uditório do Co·
légio Santo Antonio, em

'Blumenau, o Encontro
Catarinense sobre o'Can
celaménto da Correção
Monetária de Micro e

Pequenas Empresas .

e

Produtores Rmais, a pal
tir das 14 horas. Seguo ..

do' Manoel Ozorio SOU"
za, presidente em exer

cício da Associação de
Micro e Pequena Emp ....e-

5a do Vale do Itapocu.
será uma grande oportu·
nidade' para colher infor
maçõef! sobre a emenda
aprovada, onde Os téc·
nicos e advogados abot
darão aspectQs ligadps aO
valor a ser pago e as

questões ligadas a impU
ca,;:ões jurídicas.

oilAçÃO A SANTO EXPEDITO
IMPQRT.AJ.V!'E - Este Santo mártir é especial
mente. invocado nos ' negécíos que demandam 'v :

proata solução e' que uma demora'poderia com

prometer: E ° Santo da décima prtuleira,. hora,
aquele cuja invocação nunca é tardia; mas, tam-
bém ele incita a fazer depressão o bem e não -,

deixar para o dia seguinte e a cumprir sem""
demora aquilo q�e se lhe promete.

'

.oRAÇÃO - Que a intercessão dO. gloriOSO mar-
tir Santo ExpeditQ nos recO'J.n�nde; ó Deus, jun-
to a Vossa bondade, a fim de q.ue, com a :Sua

pro�eçã.o, o�tenhaIilos, o que ,nosso próprio'
méntos são Im:t><>tentes para alcança,r. Assim seja,
Nós V?S suplicamos, Senhor, ,�,� nos inspireis�
com yQS� graça, todos os nossós pensamentos'
e aço� para que eles encontrem de Vós seu

principio e sejél;Ul por intercessão de Santo'Ei
pedito levados, com coragem, fidelidade e pron�
tidão, Por nosso Senhor JeSlls, Cristo., Assim
seja.

'

,

Súpl�ca - Santo Expedi�o. Honrados pelo reco
nheCImento daquel.es 'que vos invocaram à últi- \"

"

ma hora e paTa, negócios urg@tes,' nós vos'
suplicamos �que os obtenhais da bondade mise-
rIcordiosa de Deus, pOJ;' intercessão de Maria
imaculada (hoje em tal dia), a graça

,,'

de que
com toda a sublllissão solicitamos 'da vontade "

divina. Pai nosso, Ave Maria e GlÓria' :Patri.. '.
--

·D·L.F. ,

Funila�ia. Jaraguá ,Lt�a.,'
Calhas e Aquecedor Solar

R..... F�lJpe $chßÍfid., 279 _. ,Pone· 72-0448

,Cbet.peus. boaé., viseiras,' c�sàs, sbwt.,
,

bermudas e c;:ordÍls..'
,

ItBi f,�Jit� {fibH� - Amplo estiAclonalUlát••
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C�OR_REIO pov-e'

; At1��;;:jr�]tMfftW:'TSfir�:;;;;;;�' Prlliallas
.

de e.alleldlS �=�6.m' 'IJ et��
,

J>IBl'Ide setembro .�-.--- .._----.
,

Mbildi' Pereira e -. .

· 'Sril. -, tVOlie Reiner An" � 21 de julh� MAROOT ADEUA GRUBBA LBIIMANN. Ofidal do' ,Rl:. Séhillttz•

A. -"':,'>i're'o;'otti';-' sr. Vítérío Nadyessa, filh� de Val-
'

giatlro Civil do 19 DiatIito "- Comarca de Jaraguá dQ Sul. &-
Ele, brasileiro. solteíro,�l\4> l[;

,

lado de Santa Catarina, ,Bruil, faz saber qUe compareceralD; em .

Gl'bW'atzki, . Sr, ·Herilcli� mír (Bemadete Luiza Reí- Cartório eXibindo os docQmentos exilZidos pela lei, a fim de se operário, natural de' Jét;�
des de.Aimeída (Lapa.)" sElr') TeiiX:eira- baßi1it:aretn para 'casar. OI( serWntOl: .

.

'.' raguá dó Sul, domici1iá�
sr. Ivan Jaksen Baum- 21 de Agosto

'

Edital 16.244 de 06.09.88 operária, natural de Ota- do, e residente na Rua 25
mér (Jlle), Sr, Siegolf Vi- Araös Martins, filho � de Ramires Los1 e' Verónl�a cílio Costa, neste Esta- de Julho, 910. nesta ci-
cet, Prof. Maacyr de Pi- Adão (Cíeoníce)' da 'Sit- Klltzke' do, domiciliada � resí: dade, filho de Aatonío
nho Spíndola. (São' Pau- va

Ele, " brasileiro, solteiro, dente na Rua Joínvílle, Perei-ra
-

e Lidia Níels Pe·
lo); Nájele -CI'isti�e, fi-. 23 de Agosto operärío, natural de Pou- 141,

-

nesta cídade-fílha reita-
lha d� Blísee - Ubiratan Jefferson, filno de Mau-

so Redondo, neste Esta- da EdVinO Macedo e Ma- Ela. brasileira, solteira,
[Roselí Hel'�na)·. Taj�, ro (Noemia) Yuki .

r •

• do domiciliado e' resí- ria Conceiição l4a.cedo':"'" operária, natural de Jar
Ma.ira H. Pereire. Os ge_ 25 de AgOS:to,

. .

dente em Vila Rau, nes: EdUal 16.248 de. 08.0�.88 raguá do Sul,' domícíüe>
meos ·Jeferson e Joã@ 'Marli, filha da Augus- te, distrito, filhó de Jai- CarIos Henklefn Junior e da e residente ria' Rua Bo-
Carlos Vasef filhos de tinho [Balduína] Bai�o ane Losí e Olga Losí --, Ilöte Gessner

.
lívte, nesta cidade,' filha

JOão e Roseméíre A. Vã- Nunes
.

Ela� brasileira, solteira;
.

Ele, brasíleíro. solteiro, de Eriberto Schmitz fJ,..
seI, Darlene Lafftn tBlu� 26 de Agosto, costureira, natural de Ga- servente, natural

.
de Elsa Gíeseler Schmitz _.:_

nieilau)
,

·Gleucia, filha de Val- ruva, neste �tado, do- Schroeder, neste Estado, Edital 16.252 de 12.09.88'
Dia 18 de setembro deiaar (GI�í) Gieseler mícilíada

.

e' residente em domiciliado e residente Renato José, Maçanelro 8(.
Sr,' Helmuth Beyer- (U- ' -30<,de Agosto' vn, Rau, ne§Íe -distrito, na Rua João Januärío Ay- Maria Teresinba Braatz- '

niãö da Vitória), Sr , Udo Rosana, filha de José filha de Alberto Klítzke roso. 80,. em Jareguä- Ele,' brasileiro, solteiro.
Staats, Sra. CacÚda, de '(Gatte) Vieira; Jiiqueline, e Valtrudes Klitzke - Esquerdo, nesta distrito, operário, natural de Gua�"·
Medeiros Teíxeíra (lHe), filha, de Nelson (MéYia) Editai 16.245 de 06.09.88 filho, de Carlos Henklein ramírím, neste Estado, dO"
Sr. David'MoreIra,. -sr. Pereira Adimar Sjöberg e Zenk e' Olga Corrêa

.

Hen- micíliado e residente na
Waldemar Bartei, Sr. A-: 31 de Agosto Mai"qúes da Silva. "klein - Rua dos Iilligra,ntes; ,43,
íonso Grosskof>f, (lHe)" Tiago, filho de WH- Eie, brasileiro, solteiro, Ela, brasileilra, solteira, nesta €idade, fHho dt
Díther Bachmann. fríed (Terezinna') Meier; operário, natural de Ja- costut�itlf. natural' (fu J-a;:- Jose Maçeneíre e A;l'V:i1ll·!.·

Dlà .19 de setembro Elisânge�a, filha de Ar raguá do Sul, domicilia-' raguá do Sul, domicilia-' Conceiç.ão da Silva -

Sr. Eugênia J. da' Sil- naldo (Maria) da Silva do e residente em Barra da e resid�nte em Gari- .Ela,' brasileira, solteira,
V'a, Sra. Margarida Uber 01 de Setembro do Rio Cêrro. neste dis- baldi, neste distrlto, fi- . zeladora, natural de Ja-
Ribeiro (JHe), fvana Beh- Raffael, filho de Clau- trito, filho de. Paulo Sjö-. lha. de Bernardb Gess- raguá do Sul, domiciliá-'
rens, Sra. Cacilda, espo� dionoi (Silvana) dos San- berg e-Alida Trettin _;.' ner e Wally Müller Gess- da e residente -na Rua
sa SF-. Alfredo Blank, Fa- tos .

Ela; _ brasileira, solteira, ner �

,

dos 'Imigrantes, 43, -nesta
bricio Bittencourt Lucia- 02 de Setembro auxiliar de escritório, Edital 16.249 de 08.09.88 cidade; filha de Sieg-
Do,

.

Cristiane, .
filha de Natác�a., filha de Mau- natural de Rio do

'

Sul, Renató Rumf. e NoeU Te- hedo Braat-z e Laura KfU-
IJaur6 (Ésmera'lda) Vegi- rido (Mara Rubia) Cat- neste Estado,' domicilia- rezinha' Gonçalves eger_ Braatz .�.

m. ,doze da�' Silva; Alessan- da e residente em Barra Ele,' brasileiro, solteiro, 'Edital 16.253 de 12.09.88
Pia 20 de setembro dro, filho de José. (Man- do Rio Cêrro, neste' dis- operador de, máquind,

. Rüdemar José Vegin1 é,

Sr. HQ'norato Tomelin nei) Ostetto; Ana' Pau- triio, filha de Astrogildo natural de Jaraguá do ;Ivanllde de Souza
(iUumena'!l), Sr. Lorênço l�, fHha dê Flávío (Tete- Marques. da Silva e Ma- Sul, domiciliado e resi-' Ele, "brasileiro, solteiro,
Brsching, Sra· Márilena smha) do Nascimentó; ria dá Conc�ição Mor- dente na Rua Erich AQen, operário; natural d� Luis
(j;ópi;' -Amazilda da Cu- Janaina,. filha de Jaime ches da Silva - 275, nesta cidade, filho Alves, neste I Estado. do-·
riha Jacobi, Biancä An- (Luzia) Ruda; Adriano. Edlta_l 16.246 dê 06.09.88 de Adélio Rumf e Ade-_ miciliado e. residente na ,

dréa Socreppa, Sr. Héinz filho de Egon· (Maria 'Odilon Manske e
-

Tania laide Rumf - Rua Rio' de Janeiro, 255r
Püttjer. Ana Claudia Sie- Lourde�} Karst�n' Dellzete F�chlnl

.

Ela, brasileira, solteira, nesta' cidade, filho de
fert. -

"

04 dê Setembro. Ele, brasileiro, solteiro,- operária, natural de Ma- .

Luiz Vegini e Alice Stri.n'
Dia 21 de 'Setembro Cristina, filha' de José industriário" natural/ de rari, neste 13stado, domi-

- gár-i'Vegihi -Sr·.. Max Sohneider, Sr. (Andreia) Fontana; Jefer: Jaraguá do Sul, domici- ciliada e residente na Rua Ela. brasileira, solte�ra,
Haroldo" Schneider (ltti- son, filho de Joacir

)

(Ma-,
_

liado e residentE! na' Rua Brich' Aben,
. 27'5, nesta operária, natural. de 1a-

.jb,í),' Sr. Alfrede G. ria) Moraes dós Santos; Roberto 2iemann, . 1465, cidade, filha de AlmiIida. raguá' dó Sul; d6miciha�
Horst (PPÖlis), Meraci Ru- Crislaine, filha' .dé Evai7 nésta cidade,

.

filho de Gonçalves da Silva _ : da e residente· na RUâ,
Hini, Sra,. L�oeádia Pe- do (Ivani-r) RodngÜes Héinz, Manske e Alice .

'Joãö Samy Tavares, nes·
dri Demarchi, :Sra. Marli 06, de Setembro Kneubúehler Manske _ Edital 16.250 de 09.09.88 ta' cidade, filh&,de 'In,neU
Reck. Alessandet Marcel 'Roberto,; fHhb <;Ie Rolli. ElÇi" brasileira, solteira, Evailildo José Tömczak e de Souza'� Ilca de Sou-
I!unker, Sra. Lídia Maas (Luzia) ·Eichenberget; Ra-, operáFia, natural de Rio Doracf Teresinha Pla- za r-
VOI.tm).ann. fael, fUbo de Ösmar (Ro-' dos Cedios, neste Esta- nezer Edital 15.2511 de 12.09.88
8ia -22 de seteIilbr'o'

.

seIia) da Silva. '

.

do, dom:iciliada'e resi- Ele, ,bra'sileiro, solteiro, lOse :oetJiÍ'ino Vogel'-
-

e
,Stá. Olivia p, DoeriI:l.�, 07' de' Set'emöto '. dent'ê ha Rua _ Roberto operárió natural de Boa'

. Marta Glaci Freiberger'Sr. ; Ar! Wolski; OSJ.Íly Diegö, fUho,de Antônio Ziemann, 1491 nesta ci- Vista, JoinVule, ,neste' Ele, brasileiro, solteíro�
Waêk�rhage Jr:, Stoa., (NadW) Padóàn dade, fillba de Valdir Fa- 'Estado,. dOiflrcltUfdo e Fe!-:- ban€ádo, natural de Ja-
ll.oudes;

. espoSa Sr· Mar- chim e Jandira F&chi- sidente em Estrada Ba- raguá do Sul, ,domicilia'
t�lüiê <Zahg<h'elini, si.. Di - nanal do' Sul, em Q.iara- do e residente 'na Rua
Renato (l'< Stulzer, Vivia- Editai ,16.2H de 06.09.88 mirim, nest� 'EstaiQ,,:fi'. Joãö' Januárta Ayt'eSo,
me, .f}.l:Íl·àl de Vitória AI- valdo Lindner, Mãrc,cl Lordó GneWuch e Jane lho de Alexàl1tf.re Tonic- 166, nesta ddad<e, .filhó
tair--(Rosety- Gumz) 'Laz� M. Hollér. Sr. Dllrval de FatbIia Macedo ' zâk e Veronica Madale- de BeRjaFí1in Vog.el e Me-
�.,J.w.z�Antonio, Da- Vasel, Prefeito Municipal EIe, brasileiro, solteiro, na Tomeiak -

_

. ria Felt};)-pi Vogel -tem, lara Blank, 'Padre de Jaraguá do Sul,
.

Sra.' pedrei-ro, natural de Ma- : Ela, brasileira,' solteira, Ela. brasH.'elra,' 8Oltéi,Fa.
João Héidemann,' Sr., lu- Cecil1ia TiJI'nawslU, Ro- :rrpá"Pa.lofina-paraná, do- o:p�rári'a, natmai de qua- setr'etária, natural de lia-
.rez'Mitl1kr.. 'gério Edson Krüger, Gui- midliado.e residente na ra.mirtm,· nes1!e Estado, r�g1:l:á do StiJ, clomi�'ilia-6ia 23 de setembro lherme Marcelo, filho Rua L-OllreI;IÇO Kanzler, '·dom.iêi:liäda e. reSidêh-te da e 'residente na ttüá� Sr. ottomar ,Gaia' (Ita- .

Dr. . Moacir' . (Regina 48; nesta cidade, filho de nalRua João CaTlos ,Stein" Ii'mã� L�ândTo, nesta ói�

toí),
Sra ..�ftina Liesen� Springmann zanghelini, Lauro Gne-wuCh e Luzia em JaTaguá-Esquerdo,-nes- dade, filha de' '�di!>

'erg, sf:"'flörst Stein Sra. Marli Terezinha Si-, Goltz Gn:ewuch - te distrito, fHha de Rau- Gregório Fre-iberger e.E-
i,' - f",l�êtJAA,��l_�l�in�i�,.,.r.���i���._""íiiiíiilÍIIÍIIII.......__;_..E:.la�....·.b�ras••H_eI.":r.:a.,�.�so�l;;;;te.i:;;ra."...;lii,iJi9�·iii';'iIii{�.;i;an;;.'e:.'�iile:rllÍll'.....e.j-R;'e.fllii;i�ld;;a;.......d..it.é.F.-od...'iIllilliFrilíe.tliii�eiilill'.._t..,--."..,

a slnal1lat:�_ do
-

'_��_���$.oBlOS': 10(168- restto_!t4s pêla, segni'aíl'Ça�'

o e s P. a e .'a· 8 f e'
,
,

I,

... u.te
·"'AV.:: '�I'D
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POVO ". JÂ�AÇUÁ oo 'Sut: JSC) DE 17 Ä ,23tSETEMBRO/1988 . P.A GIN Ä
.

. ".
�

"

"Partido � Liberal .:Iança·· o ,
seu'"

.
- . plano Gaverll

de Terapia Intensiva), nalízantes, fortalecimento
aumento do, número de da merenda escolar,
leitos . hospitalares, cria- garantir- a éducação do
ção' de unidades möveís jovem através de bol

para'" atendimento mé- sas de estudo, aumento'
díco-odontológíco. Na do número de salas de

EDUCAÇÃO - estímulo aula,
'

ao pré-escolar notada- . Na área de PRESER-
mente ein .

áreas car'en- VAÇÃO DO MEIO AM-
.

,tes, .Incentívo ao aper- BIEI-nE E OCUPAÇÃO
feiçoamento do, profes- DO SÖLO URBANO
SOr, ,reniuneralção justa construção de núcleos'
e um plano de carreira habítacíonaís para as

segundo
.

o desempenho classes de baixe renda
para o magistério. . cria- com a infra-estrutura
ção de escolas protíssío- .adequada, dellmínitação

U'fI� (�ni�äes SIC levanta 8S ,oteneiais �é se
brasileiras Com a �i�alidade de e tabulados, servirã.o pa:

.

atender ínumeras so- ra estabelecer um·· pro
licitações -de empresá- grama de ação conjun
'fios

..
de quase todos os ta, destinado à formula

estados brasileiros in- ção de uma politica ela
clusíve de Santa Catari-' ra e expressive de de
na, com vistas a obterr senvolvtmentn índustrí
ção de informações que al, comercial e turístico.
visualizem as, caracte-. Segundo o secretário
rístícae e potencíalída- Evelasio, Víeíera, "este
des dos municípios cata- levantamento' servirá
rinenses,' ínteressados, também como Instrumen
em investir no Estado, to de sustentação e apoío
através da implantação, ao· Prodeo .:-,- Programa
expanção ou relocação de desénvolvíment., da
de empreendímentog In- Empresa Catarínense, o

dustriaís, comerciais e qual, oferecerá Impor
turísticos, ii Secretaria tentes incentivos físcaís
da Indústria, do Comár- e Iínanceíros aos empre
cio e do Turismo

.

está endimentos que vierem
procedendo um levanta- a ser instalados em San·
mento em tod o s ta Catar-Ína" Afirma .ain-
os munidpios de Santa da o secretáriô: por esta

....Catarina. razão, é de fundamen-
Para tanto, está enca- tal importâncià que as

min:handà questionários a prefeituras respondam:
todas as prefeituras, os com·. clateza o qllestio-
quais, ap6s, '" d�volvidos nário.Y

.

'.

'o Partido Liberal de

Jaiaguá do Sul, fundado
'no final de abril, sníren
fil" a batalha eleítoral
COIU candídatos- próprios
a prefeito e a verean

-ça apostando
.

na reno'

vc:�·ão. e principalmente
:na juventude. .

No
.

sá
bt(do, dia 10, O' partido
reuníu

.

os seus candida
tes' e a imprensa' local e

cPtn sucursais na cí-:
étade, pera 'o lançamento
af>' Plano . de Governo

MtiJ1icipal,
�

que expõe
á�guIilas das metas a

eOMpORTAMENTO
Cai. a "Ie'cundidade da$

·

.Vem .caíndo acentua
(lamente a' tâ�a de fecun-

.

didade da mulher brasí-
.

feita, informou o IBGE.
� acordo com o órgão,
em 10 anos; a taxa de
f�cÚndidade total baixou
cerca de 25% no Brasil
e . �nàís reçentemente, de
80- a '84,' recuou" 19%. pa-'
ra

.

o' IBGE, essas baixas
'ateieradas nos níveis de.
fecundidade da mulher
,brasileira. não têm para-
1�10

'

em outros países,
onde ocorrem em

'

rit
mo bem mais lento.
De àcordo �om o· "per

Ul' Estàtístico de Crian

çà.s é Mães
..

no Brasil",
llíÍlçaçio

.

peto
.

IBGE e

UNICEF, desde asegun·
dá; metada da década de
'1Q, Os níveis de fecuÍldi�
d�de vêm apresentando
qued&s àcentuadas, p_J;o
v6cando altetatções nos

�ârões
.

reprodutivós da
m:ulher brasileira.·
A taxa de fecundidade

tötal, Ou seja, o número

serem perseguídos: no
âmbito' admínístratívo.
Dísputando a. prefeitu

ra, o I'L.: lançou' Sávio
Murillo Piazera d� Aze-'
vedo a prefeito

.

e Ade
rnar Possamaí a vice

prefeito e nOve· candi
datos a vereador. No
Plano de Governo, na
área da SAÚDE, des
tacam-se entre 'outros)
um maior númer., .. e
ampliação dos Postos
Saúde; ampliação ' dos

prontos socorros cria

ção de

médio de fiihos nascidos
vivos. de mulher com

idade entre 15 a 49 anos,

.caíu de 5,76 filhos em

1970, para- 4':';'5 filhos
em 1980, representando
uma queda de 24,5% em

10 anos- Em 1940, essa

média era de 6,16 filhos,'
6,21 em 1950, chegando
a 6,28' era 1960.. Os. re
sultados de 1984. apon-

.

tarn para uma forte a-.

celeração dessa. tendên
da de queda, com uma

baixa de 19% em apenas
4 anos, chegando a 3,53
filhos em 1984 •.

'

De- acordo COlll as pro
j.eçõe� do IBGE,. perma
necendo essa

.'

tendên
dencias, no, ano 2000 a

taxa' de fecundidade to

tal' deverá ser de 2.4
filhos, devendo chegar'
a 2,2 no ano 2025· Por

. outro lado, as estatísti-
cas mostram que vein

crescendo' o número de

mães adólescentes.

Se você amasse
Se .primeiro, você ilmasse de alma e coração
Evitaria todo o mal de uma naçãO .

Veja as lágrimas nos olhos de uma. criança'
Pedindo mais' amor num gesto de esperança
Que haja menos revoltas ,e aflição
O hömem evolui, e a ciência progrediu
Para tirar sua própria vida máquinas construiu
Ao ver corpos caídos pelo chão

abidâ prOfundamente consterllados com· o
.

seU
Gente chorrando de frio e de fome ,

falecimento ocorrido dia 02.09.88, agradecem a
Ao ver este céu azul transformado em fumaça de fogo'

todos' os parentes, amigos e vi�inbos, .áos que E os rugidos dos canhões
enviaram coroas, flores, éartões e aos que a- I A soarem Os gtitos de temores

,

companharani õ exunto até a sua última moratm. I O som das\ cornetas, os repicados -dos tambores
Agradeçem em �pecial ao Pastor Carlos, pelas ; Anunciandcr-a destruição de uma vida ingênua
I>al�vras confortadoras. í Por tudo se qu�rer,. põe tudo a perder

.

Jaraguá d� Sul, s�tembro/1988... . . I'
-

Pois' quem tudo quer, tudo perde.
-----,._..:...-�---------.,-.-',.-.- Autor: Jacó da Silva,

',' lota'
"
de Agradecimento

.

c:

'

.• Filho, nora, neto' e ,esposa de
ALFREDO NEITZEL

·Ora. Scheila M. N. Henriques AnjO
DORÖL()GIA CIlNICA

Tratamento • dê dores crônic� (dores
do "Cancer", loínbalglas, enxaquecas.;. li-

.

acupuntura àpllcáda a' dor.'
.

Rua 'Cel;' ProcóPtö·GO.ês· 285 _;_ Fone 1�- 2500
Jaril�á, .•0 Sul ,Santa Catarina.

";.,':

, \

11,,

•-
.

I" PERSlAfI.S • BOX • UO. DE ALUIWINIO ......

PERFLEX
'RUA JOINVILLE. ,.. -.iARAOUADoSUL- sc �'.

... . MiiIl:tIM7I'72__' �

Pe.rslanas horizontais e. venlcais,
box lNu"a banheiros,.

.'

dlvlsõ�s, toldos; portas ,anfoJladas, esquadrias
e C4_ucas em .alpJJÜnlo.

-Consulte-noll Fone 12-0995

de áréas . de preservação
permanentes � recupera- ,',

·

cão das já afetadas, des
poluição dos rios e cór- )

regos que banham a.

cidade>: arborização de .

todas as ruas com ár
veres frutíferas, cria

ção de patrulhas me-·

canízadas para 'atendi
mento

.

ao agricultor,
promover- programas de :
assístêncía ao produtor,
rural. Na SEGURANÇA :'
-

aumento do número
·

de efetivos das. policias
civil e .milítar, melhoria
da

..

estrutura para·' a- .

tendímento eficiente' ,e-:�
adequado .: da

.

população
'

junto .aos órgãos, .de se

gurança e .do JUdiciário,
retirada

'.

da. cadeia .
pú-. ,,:

blíca do centro da cída:
de, - perfeita sinalização
das víes pláö!icas.

. ..

No setor de TRANS.
PORTES 'URBANOS·

-

E·
VIAÇÃO \ o pertído u-.
beral destaca a necesv-

,si(lacl� dq, _ .Ç9n.ßt��(,):-do
terminal rodoviário ur

bano, construção do no
va

'

rodovíärta munrcípal,
melhorar as

'

via�:; de a�,
cesso ao, ínterior . do muzt

nícípío, criação de
_

um-
·
anel . viário

.

íntegrando,
as rodovias estäduais �,

· federal que se, i'Ilt�rÍigam'
na cidade. No ESPORTE:
LAZER, CULTURA' E'TU
RISMO, a criação. de
centros esportivos' co

munitários nós' 'diversos_"
.

bairros, desesvolvi_men';
.

to vigoroso do tunsirio
tom o :.�p_roveitamen{o .:'
da gr.ahq�;;(lemanda·, de. :
turistas. 'ná região :Notte �.'

·

do Estàdo, úiação e con-
.

serváçã�"de pralças e jar
dins públicas, !c{)nstrU�

'. t;:ão de um grande Çen- ,.

tro cultural destinado ;,'
a pFOmO;ção de eventbs .1'

:- vultosos nos campos do ;1
esporte, läzer, culturai:' e ;:
turismo.

. :
"

No campo da A�IS- ';
TENCIA SOCIAL é de- >
fendida a necessidade' de ".
U,!fia ampla ação voltada ,:
o Apae, Hospitais J�ra
guá e São José, Hans�
nianos, Creches, E�cotE!i
ros, Corpo de BombeirOS
Voluntários, FAE" . Pro
nav-LBA, , Alcoólicos A-

.
nonimos, Associação "Lar
das Flores", entre outras.

:i
O PL, em sua mensagem.'

I ,c.qnvida a corininidade a

participar" dentÍ"o '�dQS
p�drões éticos e sob' o
signo da �liberdade. "O

.

futuro,' nãd ,nos perdoa-'
ria a omÍssão. Esta é .a',

;

horé\ '

.. d� döm:eçarrhos'
uma nova Jàraguá dp
Sul".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:': jaraguá .

.; .

'. Busqu�· idéias
,

I·I'ovas..

Come 'o Leopoldo é ho·
mem muito atareíado
vou até a verdureira . e

marco com' D.
--

Maria
Angela o horário da en

trevista. Ás 1$ horas me

encesnínho 'ao local e fi
,Ç� imaginando a pos:
sivel razão de seu nome;
que é comum' na regíão,
termine com um "tz"· no
final.
EIEl. j' me espera e -taco
a primeira pergunta:
...;. Como é mesmo o

teu ',' sobrenome? De on

d�· V. ·é?
:- Chamo-me Leopoldo

. R,adüntz, filho de Alber
to Radüntz e Hedwíg
Kloth, nasci no dia
09.09.30, em Benedito
Novo, então município de
Rodete, Comarca de Indaí
el e meus avôs chamam
se Ferdínand Radüntz
e Guílhermína Síewert.
todos brasileiros natos,'
com exceção da parte
da mãe que veio da A-

.

lemanha.
.; Ir à escola fo'i f'cm

Nem tão
.

fáCil ê

Pi'�hes da <::fdade 09CVD)
nem . tão

'

dífícíl, de
pendendo da oportunida-,
.de. O' primário fiz . em
Ben Novo na escola da,
Co.ui.unidade Evangélica,'
ne. Barra são J�:ão, onde
recebi aulas SÓ em ale
mão por uma semana

pelo Prof. Schlubert. De
pois foi proibido; por
causa da guerra. A Prof.
Gariba:ldina Roberge é,
a Iembrarsça daquele
tempo. Mais. tarde, já
em Blumeneu. fiz o pre
paratório ao alcançe de
todos (ginásio de um ano)
que absolvi em 2 meses.
Entrei para o SENAC
no Colégio sto. Antonío,
por 2 anos, com aulas
destinadas ao comércio.
'Em casa SÓ se falava ale
anão. Vim aprender o

vernáculo nä escola.'
- Quando começou a

trabalhar?
- Aos 1 anos, ajudando
OS P�is que eram agrículi

Ura. RUa de Cassia 'ru'bb'a "

,'FISIOTERAPeUTA - 3404/F

Curso de 'ÉsPecialização pelo Método.
Bobath (neurologíe)
_.. Atendimento fisioterápico em recupe
ração de fraturas, problemas de' coluna,
reumatismos, derrames e paralisias.
-

. Atendimentos 'particulares com hora
marcada - Fone 72·0850'
;_;_Rua PI:esidente Ep\tlÍC1o ';Pe!lsoa_651

r
�

LeopoJdo
tores, metada do dia na

escola e outra ajudando ,

no trato' da criação, da
tirada do leite, . da feitu
ra .da manteíga, do plan"
tio do fumo, milho e ou-

tras culturas. Dos 9 ,aos
12 anos, os. avös vieram
'morar conosco' e fiquei
encarregado 'de' cuidar
da casa deles, ,ajudando
os avós, pescando e' fa
zendo serviço da casa -.

. Sáí de casa aos 11 anos

para trabalhar na serra

ria do mano' Augusto
Radüntz e de Frederico
Winth,' localízada em .São
João, serrando madeira

para construir casas, até
entrar para o exército.
Em 1950. comecei traba
lhar' em Biuinenau, como

auxiliar' de almoxerífe da

Empresa, Industríal Gar
cia. Em 1954, como 19
almoxarife da Artex S/A.

,

A partir de 1956 resolvi
montar um picador de ,

carne", com o. nome de
Açougue SEMIM.' Vendi
10 boís ' fiàdos e no fi
nal da história perdi
o meu dinheiro e 'perdi
os amigos. Ai �u .vendí Ó

estabelecimento para ser

representante. Passei a

representante autônomo,
esn 1958, como sub-ré"
presentante, da Fábrica
de 'Bicicletas � mãquí
nas de costura MERK-
sOIS8, vendenäo em-.><·

Jaraguá só pro ,Lothar
Sennenhohl; Metalúrgica

JARAGUA FAiRIL S. A.

Radüntz,
Rio SIA: .chuveíros elé
tricos e soldadores da
marca FA.ME;·Meias Di-

, xon, de Juiz de Fora: Ma
lhas N. S· da Conceição
S/A.-SP; Ananate Ata
lah SiA.-tecidos-SP; La

'nifído . Record S/A.-SP.;.
Fogos Ipirangá SIA.-SP;
Ind. de Linho Metedir•
tecidos' de -Iínho: Irm.
Bruderer S/A·SP; linhos
sempre-idem, até 196.1.
Entre 1962/63 fui repre-'
sentants direto de Ro
dolfo Kander S/A. e pá
bnca de : Tecidos Carlos,
Renaux . SIA.-Era . via
jante

c

daqueles que via"
[evam de trem e leva
vam 18 malas de amos

tras e, em cada e$'taição,
os engraxates � a guri
zada Ievevaar.naa de car

rinho de mão para o ho
tel em' troca de uns tos
tões. Resolvi começar pOr
'conta própria: Em 31.03 .

64 ficou pronta' a pri
meira peça

- um pullo:
ver - da marca LR, COmo
firma .índívídual. que
encerrou em' 1968. Par�
ücípeí.cómc sócio da Ma-
lharia Liverpool, em

\

Blumenau, . tendo I como
revendedor exclusivo a

loja Marcos Dal Prá, de
1968/11, .I:ilarcas Liver

Long � Liver Sport- Veio
a. vez de me estabeíecer
em Jaraguá, em 76 e, em,
77 iniciei a verdureira
até OS dias d� hoje, a

coM. E R�PRES. LW
RADONTZ tTDA.
-- Que religião professa'
- Evangélica luterana. '

-'- E que ,tal a ,politica?
- Não quero'mais nada ..
Já trabalhei, puxando e�

leitores em Blumenau.
Nunca fui candidato. SO\l'
origmário da VON. Co
mecei à vQtar em 1950.
Só. .

..

'I..;_ Go�ta de praticar ,es·

por�? .

- Pfaticava o bolão, bo·
la grande, em Blumenau
e aqui nO'Vieiren�e. En-'
quanto tiver a verdurei
ra· não dá pra jogar. Não
torço ,para nenhum. clu
be de futebol.

._ . __ ._-_ .....-_.-._
.. _.�-�

- Voc:ê _t�u p'Xilçal
-:-' SEm,tei,;oo 239 .R.I. de
ßlu.me.nau, por um ano�
dando baixa CMl� SOldã.�
do . de 1.a. cetegcría.' O
Cap�tão Cleber era -o Co-.
mandante da Companhia.
em que serví. ,

- lá está aposentadof
- Já desde 29 de março
de 1988, Sou um' dos
mais frescos apos�nta'
dos. Mas não dá, pra
viver da aposentadoría.
- Como V:al de viciá. so·
claU
- Sou ex-sócIo da .Socí
edade Dramàtica 'Catlo$
Gomes, do Country Club
de Blumenau, <:ta: Socíe
dade Ipiranga, Caça. e

Tiro Jordan, sócia .fWlOl·
dor'do Clube ,cente:náriQ.
Cansei de pagar mensdi
d.a.d_�. Em Jaraguá do Sul
sou sócio tão somente do
Vieirense. Mas dou mí
nhas voltas em �baiÍe.s�

.

festas. '1
- Você que correu muo"

do, porque escolheu Ja
raguá 'parai morarf
- Quando conclui meus

negõcíos em Blumeneu.
pensei em residir em

Joínvílle. Mas, soô�·
veio o Centenário de Ja

raguä do Sul, "com aque
la cor-reria e' aquela mo�
vímenteçã.,. durante os

quinze' dias de festejos,
que me senti atraido em

morar aqui. rTambéJll
. influiu a mínha esposa

. que é .nescída na übe da .

,Figueira, bem nO tim do

trecho.
.

na �iVisa com

Guaramirini.
- Com"quem casou e

quando! ,

...,.. Casei-me com Maria
Angela Cost�, filha de
João Costa e Angela So'
ares, como já disse' da
'Ilha da Figuéira, eD1

.t4.11.5S, mas a ceriulõ
nia deu-se em BlumenÇlU,
porqu,e QS pa�s dela QW
ravam lá. A igreja São'
Paulo Apóstolo ,serviU:
para Ó' ato reUgioso,· com <'

a presença de Frei Braz

Reqtér ofm', e o c(\sam�"
to" civil ocorreu no Car"·
tório do Registro Civil'
de

.

Blumenau.

'Àutorama : e
.

Pro
� _® Surt ÁJnboS
'em .bOm es�do. Tra
tar

.

Fone: 72-0853

"

'e ·n::�·1

.

dq ,ÇqrJ:� � ,povo.

1 ,l.�gv.� 1��CHt9t

ç�, 2..500(00'
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-,Pltêneias , eleitarais
CESÄR LUIZ PASOLD
,Cientista politico
_.

' ..I •
•

6.44%, Ou, os dois maiores centros
índustrtaís cataríneses (Blumenau e

Jeínvílle), juntos 214�616, corsespon-
iTJabalhando COm dados ofíciais. re-

dendo a 11.18%. Na Grande Plonenô= ,

, Iatívos a 31..12,81 publicados pelo polís,. dois munlcípíos juntos (Floria
egrégio Tribunal Regional Eleitora� nópolís � São José) possuem 198.075
Diário da Justiça de 22.04.88), a equr- eleitores, ou seja. 8.50% do universo.
p� técnica da CP -:._C�nf!ultoria.. e Somando-sa o eleitorado' de Blume
Pesquísa (de Florianopohs) orgamzou nau com o de Itajaí oncontremos um
números que permitem uma descri- total de 113.151,. OU seja 1.45% 'do
ção bastante interessante do elei-

universo. Crícíúma � Tubarão. juntorado catarinense. Utilizaremos, tos, com 132.311, vale dizer, 5.68%.
em seguida, tais números para bre- '

portanto, a • conquista PPF um
i ves reflexos" .e' estimulo à: discussão.

mesmo portído, de . qualquer uma
Os '12 municípios catarínense, com .

destas dobradinhas significa expresi�
maior. contingente eleitoral, .são, em va' vitória e potente domínio político
,ordem decrescente, com mensão do sobre determínada região geográfica
respectivo número de eleitores em

ou econômica.
:n.12.81: - 19 � Joínvílle -'- .161.611; Mas, um outr-, exercício hipotético'. 29 - Florianópolis - 144.932; 39 -

interessante é o de imaginar-se um
Blutnenau - 113.005; 49 ---- Criciúma

mesmo partido vítçríoso em três ci-
,

- 80.194; 59 Lajes i- 11.611; '69 Itajaí. dades distribuídas estra'tégicamen-
_. 60.146; 79 - Chapecó -:- 54·445; te pelo , território �at�Tine�se: .lri-II89 São José - 53.143; 99 - Tubarão meiro exemplo: Joínvílle: Críciuma
-. 51.54::':; 109 ,,:._ Jàràguá do Sul -

e Chapecó. Neste. caso, oncontra-
31.018; 119 :_ Concórdia � 34.582;

mos um eleitorado da ordem de
.,129 - Brusqua - 29.211. Nestes 12 296.850, isto é, 12.14% do uníversc..
· municípios (de um total de 213) corr Segundo exemplo: "Florianópolis, Tu
'centra�se 898.141 eleitores, o que barão ,e Lages,

-

com um .total de

'1' corresponda a 40.13% do total do, 214.012, correspondendo ra 11.76% do
eleitorado cetarínense, que era, . universo.

.

Terceiro exemplo: Blume
em 31.12.81, da ordem de 2.329·330.

nau, Chapecó e 'Tubarão, com o:
. Portanto, os 59.81% de eleitores total de 218.913, OU seja, ' 9.40%.

,restantes elStão, distribuídos em . 201
, 'Quarto exePlplo:

.

Joínville, Floria
municípios. Em conseqüencía, a for- nópolis e concórdia, com 341.125, COm
çe eleitoral destes 12 municípios é 14.64% da força do eleitorado cata-

· muito significativa e, certamente, os rínense.
.partídos e os políticos não . podem

'

Se adotarmos o critério, para fírís
· deixar de atentar para tâl potência, de' exercício, do parque industrial.

.Agora. centrando a nossa aten· instalado, combinemos por ,exemplo�cão nos seis. prímeíros munícípios, Joínville, Blumenau, Chapeco, Jara
verificamos' que' neles se' concentram guá' do Sul e Brusque�. encontrare-
6�'8:105 eleitores, isto é, 21.42% 'do

mos, um total de 395.41Q, correspon
Universo eleitoral .catarínense, Em, dente o 16�91% do universo eleito
contrapartida, �, por conseqüência, os /

ral catarinense.
outros 12.58% dístríbuem-sa nos, de-

,

.. . Me'smo com os números' de 31.12.87mais 201 mumcípíos- ,
'

Vale a· .pena, pois, enfatizar que e não, esgotando; neste artigo, ou-

se, por hipótese, um só partido poli- tras combinações ,ta.mbé�" interes-" :
,lico elegesse os prefeitos municipais santes, o leitor atento tera perce-

.

em joinville, Florianópolis, Blumenau, bido o quanto,. numerIcamente,. a.
Criciúma, Lages' e Itajaí, tal parti- eleü"'ão municipal' deste ano é 1m

do exerceria a administração numa portante, em termos de base políti-
.
faixa polítiqa qUe muito � se aproxi- ca, .para a próxima eleição p�ra go

. ma. de 30% dO eleitorado do e!;!tado. vernador do estado, sob a otlca da
De outra parte, percehe�se que vitória em certos municípios.

.

! .numá mesma regEío ge9gráfica, dois É provável, que' definidas as re,

',municípiQs muito próxhn<:s yoín- gras eleitorais, os, partidos. ,v.olte�-.
; Ville' e Jaraguá do Sul) detem, Juntos se, com dedica�ão total, para a luta
'. 198,689 eleitores, ou seja, 8,52% do eleitoral municipal, cujos frutos se

'l; universo. Ou Blumenau e Jaraguá dO Tão, estratégiCos para suas pre-'.
� i Su:t, juntos, çletêni. 150.083, oll seja .tegçi?es 'políticas futuras,

CONSULTE·NOS
, -:J. _.

rara lis,·· sellrO lã. é st larallia duistl
..

ISegiulro . _ '

Prestação' de: Serviços
"

'

'1.9' Andar,� Sala,�

a��/}:�n ..

?';;;hi:j�k _, r

,
"

�"'V
, ;-. ,

EstadO' de Sanfa Catcn1lla:
.

,

Prefeitura, Municipal de Jaragua do Sul
,

DECRETO :N.9 1.726/88· .

Concede contríbuíção ao CORPO
DE BOMB�ROS VOLUNrI'ARIOS
DE JARAGUA DO SUL e dá ou

.tras providências.
-

o' PREFEITO Ml)NICIPAL DE' JARAOOA
DO SU4_ no uso 'dal> atríbuíçêes que' lhe são
conferidas e com base na Lei' Munícípal N9

1.209/88,/ de '08 de �osto de 1988;
.

DECRET.A:
,

Art. 1.9 _.:.. Fica o Chefe do Ex�uti� c' !.'
Municipal autorizado a abrir um Crédito' S'Upl&" f.,:mentar concedendo, contribuição, ao CORPO DE

,,'
BOMBEIROS VOLUNTARIOS bE', JARAGUA [,

DO SUL no valer de ces 120LOQO,OO :t<;�nto e ij'
vinte mil crazados) e" a de&p:e,� correrá I
por conta .da seguinte. dotação do�

Orçamento !
vigente, â saber: "

Q5Q1 �,DIVISÃO DH, SArJOE' E;·Ä.S�NCIA-. �,
. -: '_

"

-Ó; 1" .':' _.;) 3).·iSOCIAL
,,' ',',' ." :-" ,,": ..

0501.15814812.028 - Auxílios á entidades Assis-'
tencíaís

.,".�501-.29 - 3,.23.3 - Contríbuíçõss,
"

Corsentes .... ; " .... <. - .... ,. �" 'Cz$ 120.o0Q,qO _: ;

Art. 2.Q - A despesa decorrente ,do ara

tigo. anterior, correrá por' conta da anulação
parcial do programa e verba abaixo díscrímí-.

nados, constantes do Orçamento vigente, a sa-
ber:

'

.

040.t., - DIVISÃO DE CONTABItIDADE
0401.9��99992.020 � Reserva OI1çàmentár.ia

. 401.-09 - 9.0.0.0 - Reserva de .

.

Contingên;cia .. ., -I •••••••• ,... 'Cz$, 120.0'O?,OO·
-

.. Art. 3.� - Este decreto entrara em VIgor
na data- de sua publicação, revogadas as dispo"

.

síções em oonträne ,
"

.

Jiaraguá do' Sul. 09 de agosto de 1988.
DURVAL VASEL Prefeito Munrcípal
IVO KONE1.L

'

Secretário de Admínístreção e Finanças .

Estado de Santa Catarina .

Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul,"

DECRETO � 1.742/88.
Declara Utilidades Pliblica-' a área de terra de

propriedade de EMIUA SIEBERT SCHIOOHET.
I O Prefeito Municipal de Jaraguá- do Sul, no

uso de suas atríbuíções e, de conformídade com'
.

o dispost@ no art 69 do Decretp-Lei N9 3.365 ,de
ti d� jmiho de 1941. '

DECRETA:'
Art. 19, - Fica declar�do' de utilidade pú,

blica) nos termo& do: art. -srJ) alín�a I,
,
do

Deci'ê'to�t-ei- N9' 3.;36:5;; de 21 de junho- de ];941,
para: efeito' de d�Sapli()priação' amigável ':GU'
judicial.' a área. de t�rra abaixo descridIaJ.:
,_ 845,20m2; selldo parte de úma áreo maior,
comf.3.193,29D;l2, situada à R.ua 6 - Cel. Procó"
pio

.

Gomês de Oli'(reha- -esquina com ·a 'Rua 244
- Waldemar Lessman, peFt-értCellte 'a Emitia
Siebert Schiechet e ma-tricu1atlit nesta Oircll.ll'S-

_.

crição :lmobillária
.

sob o N9: 24.06<1.· � área:
em qUestão. 542';50m2, r�fere-se ao leilQ da
Rua 244 -- Walàemar Lessman; 232,50m2 ao

passeio da Rua 244 -,Waldemat Lessmam e
70,20m2 refere-s� ao passeio da Rua 6 - CeI.
Procôpio Gomes de 'olivElira. .

. Art. ''iJ - A área el.a questão destina-se' ao.
. arruamento e passará a integrar .() ·PatT.lmôriio
PúbllitQ MuniCipal na cat�goria de bem de
uso co;mum ao povo,

Art. 3'1 - As' despesas do prese'.nte ato cor
rerão por conta de dotação' pr6plia do, orça- '"

menta vigente. \

Art. 49 � Este Decreto entrará .em vigor
na data de. sua publicação, fiCando' revogadas

. as
'.di-s�,ções' em c�)lltrllrio.'.

"

,

"

'

,

Jaraguá do Sul, 24 de agostei de 1988.
DuryaJ' Vasel Prefeito M�ldpa1 i,

.

" Fedra ,Luc1ana, KonelI ;

Secretária d� Admlnlstraç�o' e FinançaS)
"":'_:1'
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,Cobras .& Lag,arlas ",Escritório Contábil Garcia
(_dlua'� PIIke)

Para evitar que espertalhões ,

em-' aplausos explodiram desde o ínícío
bolsem mil dólares

'

alegando que vão do desííle � continuarem aq', longo
viajar ao exterior mas, na realídade, 'dÉ; toda a Avenida. Os coroas da'
vão vender o dínheíro verde no mer- Força Expedicionária Brasileira, ' por'
cado negro � embolsar Os lucros, o exesnplo, tremeram na base e hou-
20verno mudou as regras do jogo e' ve quem perdesse a cadência ao

agora brasileiro só viaja com uma voltar-se pl o público pl agradecer,
mixaria que, segundo os entendidos,

.

os aplausos.'
'

mal dá para uma corrida de táxi. Só Obrigado, gen,tel S� os entendímen
que os gênios do governo não conta- tos com q representante do Presí
ram com a "criatividade" de certos dente da Associação Nacional dos Ve
brasileiros. Pois, um olheiro nos 50- teranos derem' certo, ano que vem

prou esta: .tem gente que compra re- pelo menos um Pracinha desfílará
lígíosamente todos os meses os che- com o uniforme, e talvez' até com o

ques correspondentes às pensões que
' armamento, que os soldados brasíleí- '

estrangeiros residentes no país rece- ros .usaram .na Itália. Será uma no'

bem de seus governos, pessam procu: , vidade inédita e única para os [era
ração a um a,uligo lá tora que abre guaeses verem de perto.
uma conta num banco no exterior, X X' X X X
mandam .os cheques ao procurador
que deposita a bufunía na tat conta,
e pronto: Podem viajar. sem um

centavo no 'bOlso. Na Alemanha,
ou onde for, é apenas irem ao tal
banco, sacar dólares, ou marcos,
e desfrutar o merecido lazer.,

XXXX'X
PL, e PDT dificilmente conseguirão

eleger um Vereador que seja, esn
15 de novembro. Analístas explicam
como funciona' o sistema da eleição.
Sorna-se todos 0& votos válidos e di-

'

vide-se pOr quinze" que é o número
de cadeiras na Câmara local. O

; quociente indica quantos votos são
necessários para Os partidos elegerem
Vereadores. Digamos, 'portanto, que
serão apurados ,30;000 votos válidos
na préxímá eleição. Divido por quin
ze, dá dois mil. Logo, para cada'
'dois mil votos 'dados' a candidatos
seus, o partido elege um Vereador
recaindo a escolha, naturalmente, so
bre o nome daqueles candidatos que
tiverem obtido maior voteíção indi
vidual. Os dois partidos citados di
ficilmente recolherão dois mil votos"
cada um. >;.�

Se non e verol, ...
X X ,X· X X

Nunca' vimos tanta gente na Ma
rechal Deodoro num 7 de setembro,
'como este ano. ,E não é só isso. O
público geralmento ficava frio, vírtu
almente indiferente. Este ano hão. Os

CRC�SC lob n9 0015

- IIscrltas flIeall. • contábeis
- IIRpoito ,de ReD�a
-

, R....tro ,de Mlcro-EmpreA

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Buio do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

,
Ortopedia e Traumatolll,ia.

DR. MARCOS F. SUBTIL

. Ureências _ consultas _ ortopedia �.a.
til e adulto. Membro títular da Soc. BrasIlei.

:ta d�_,Ortopedia ,e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 12..2l18.
No sábado passado os . Pracinhas ja-

ragua�nses, durante o tradicional �

almoço de confraternização; que se

realiza de dois -em dois meses, err

tregeram a medalha Marechal Mas
carenhas de Moraes, com,Diploma,
ao Prefeito da Vizinha Guaramirim,
senhor' José Prefeito de Aguiar, em

reconhecimento' aos relevantes ser

viços prestados, com. a construção
do Monumento dos Pracinhas, de·
fronte à estél!�ão ferroviária. Como
Aguiar teve de víajar à 'Última hora, I
a Medalha foi entregue ao .Vice-Pre
feito senher Victor Kleine que, por
sinal, recebeu um Diploma de Re-
'conhecimento pelos mesmos motivos.
Dada a importância que Os Bxpedíçio
nérios emprestam à Medalha que
leva o honrado nome de seu Coman
dante na Itália, veio do'Rio de Ja'
neíro um representante do próprio
Presidente da ANVFEB, para fazer
a entrega.

X X X X X
Vasel. no almo-ço dos expedicioná

rios: "Estou contando OS dias pra
largar 'a Prefeitura".

X X X X X
Ivo Konell rindo à toa, até nos

"outdoors" espalhados pela cidade.
Pudera! Dificilmente 'perderá a elei
ção, e há quem aposte que ,Konell
fará mais votos do que, outros can

didatos, juntos, Será? ..

X X X X X

II
IIII

FÁBRICj\. 'D� ARTEFATOS DE CIMBNTO
,

TubQs, foliilS sépticas, caixas ,de 10rdUlas, cal·
xas de aterremento. calhas, palanques de varal

reto, palanques de varal tipo ''Tu; palanques ele

cercá, palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de diâmetros 80 e 100, mesas �ra lall

"onetes, tanques de lavar roupas,., tubol dreaos,

uéls para jardim, I)locos para muros e oulIOI.•

Verifique a qualidade de nossos produtos. -

Rua' Walter Marquardt nO 106 - Fone 72-1315'
'(reslp.encial) " Jaraguá do Sul.,

E'D I T A L
-----

II

ÁUREA MüLLER GRUBBA, . Tabeliã e Oficial àe
,

.Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

San�a Catarina. na forma da Lei. et�.

Jlaz saber a todos qua::at� �Ite edital 'vir_
que ,se acham 'neste Cartório pars protesto CY

t1tul.a centra:

ALTAIR DE' LIMA·":_' Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 367 _, NEsTA -

.

GRÁFICA MONA
LlZA LIDA - RUa Carlos Meyer, 63 _,_ NESTA
- MARIA, APARECIDA NUNEs - Rua Walter

Marquardt, 835 - NESTA.

IEscritório 'Contábil Barni
,

I

Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoria especial às . micro e pequenas em-

presas. ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - I' andar
Fone: 72 - 1402E. como 9S dites devedores não foram en

eoatrados ou, se recusaram a aceitar., a devida

íntímação. Iaz por íntermêdío do presente edital'
para que osmesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar d, seu débito, ou' então dar razão por
que não o fa.,z, sob a pena de serem os referidos
'protestados na forma da Lei, etc.

.:Barão do Rio Branco, sala 4
FONE:72.2607

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO ,BARRETO DE AZEVEDO

Advoga'dos
Direito Civil' _ Criminal:" Comercial(

IHjJaraguá dO' Sul, 15 de setembro de 1988. Trabalhista _ EsportivO,',

Mâl•.Deodoro da FonsecaNovo endereço
.

n, 97 _ Sala 1

Oficial <te

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a.
.

Data dos .mais remotos

eVQs a escravização do
homem pelo homem, o

Íiiâis forte impondo ao
, perdedor submíssão e

obediência sem termos
nem étíces- A institui

ç.o escravegísta passa
ao, largo das condena

ç6es e mesmo o Velho
testamento pede ape-,
nas não cobiçar o .ser-

'vo de seu vizinho, a

mulher e as alímárías ...
Veremos anais tarde

ná Europa uma trans

f�rmação lenta do tra
liitllho escravo para o co

If$nialista e' para o sís

t,ma feudal, dai então
�Illinhando os fatos pa:
ri as grandes conquis
tis de nossos días-
Abotarn alguns que nos

séculos XlV e XV, em

âteäs de colonízação,"nas
ilhas do Mediterrâneo e

do Atlântico ainda o

braço· escravo era funda
Rlê�tal para a economia.
M�' äs grandes desco
bertas viriam trazer aos

tonqt.istadores a velha
opção como

.

forma de

dcúpação e de explora-

Pedras

brir o Sol da liberdade•..

Escravatura : ��:nd:et�:�
.

C:��:!�
,

.

Alberto de Souza Rocha bem alto pelos nossas
---------�-----------'---'--------=---- díreítos, pelos direitos de

econômica. Não de carga. que se viram submeti-· todes. quando.. procls-
iriam europeus eia gran- Ultimamente, com o dos, as restrínções de mamos . a liberdade dos
de escala- .abandonar in- progresso. da engenha- toda a ordem' aos anseios cidadãos - pretos, bran"
teresses e mão de obra ria genética, já houve da digriificação humana, cos, amarelos neste
para virem em busca de quem cogitasse da ob- até' mesmo com relação chão abençoado.
novos e problemáticos' tensão de 'uma 'ração er- ao direito do ler constí- Não se pode nem sê
eldorados. Haveria a tífícial, mistura' de chi- tuído. São eles junta: deve entender !todo o

quebrá da bolsa de va: panzà e hoanem, produ mente cOm o ameríndio' e longo, processo da Ser
leres. humanos. Além zída em série e' - admí- com os imigrantes de 'vídão negra e seu signifi
disso, no que respeita te-sé - de rudimentar in- .tanta, nações, os cons- cado como um olvido da
às áreas tropíoaís, ha- telígêncía, novos escra- trutores de uma nacío- Providência Divina. aos
veria dificuldades de vos do futuro como "ro- nalidade nova.' ainda a clamores de uma réllÇa.
aclimatação somadas à bot" animal, com a van- procura dos próprios Esse processo merece

hostilidade da paisagem tagem de serem doadores destinos no concerto dos reflexões. Por isso mes

ainda não domada. Pa- de órgãos.':e de se pen- povos. mo nos parece índís:
receria .lógic.o que se sar então em quantos es- Aquela gente nossa ír- pensävel uma' chave quê
lançasse mãos da expe- cravos teriam sido' sa- mã. cumprindo doloroso busque entender tudo
ríêncía milenar do tra- crificados se, além da resgate de alguns sécu: isso dentro de um prín
balho

•

escravo. Poderia, liberdade, do suor do los, haveria de con- cípio de Justiça de Deus,
seIIl alternativa, ser ex- rosto, do leite materno,' quístar a: liberdade como sem prejuízo de sua Ex
plorado. a baixos preços da miserabilidade a que fruto do amadurecimen- celsa MiseI1iicórdia. Es
de coanpra. Em pouco se viram arrastados, ti-l

.

to de muitas _ consciências sa chave ·é, a nosso ver,

tempo a prática atingiria vessesn. querido roubar- enobrecidas. - Gradual.' a da Lei
_ Paldngenésíca,

níveis de degradação' Ja- lhes os próprios órgãos mente, para que se eví- isto é, a velha tese ar-

maís alcançados na An: vitais! tasse aqui uma nova químílítar da reencarna-

tígoídade. Os descen-· Pois bem, vieram os guerra de Secessão ... · cão.. Ela tem a virtude
dentes de Cam seriam negros. E vieram em Mas, consumando-se na de ordenar os fatos
tratados por muitos grandes mazotes. E de: gloriosa data de 1-2 de sob uma visão global
dos compradores, endi- ram lucro. Não obstante maio. Alguns pretendem equilibrada. no sentido
nheirados como animais tudo isso, OS maus tra- mmmnzar os aconteci- em que se propiciam aos'

tos recebidos, é justo mentos de há 100 anos, povos missões executí
reconhecer-lhes e a seus considerando díficulda' vas através da.. Histô
descendentes a ímportãn- des e remanescentes de ria e, às· almas resgates
cíe que representam na disqhninação do negro sublimes no altar da
nOS!!a cultura, na forma- no Brasil. Ou o ínteres- Vida., através de sacrí

ção de nossa sociedade, se poltícn ..
e' econômico fícios regeneradores .

enfim. na 'vida nacional. da Inglaterra, à época. É o' que depreendemos
N'l() obstante o tronco, Tentam, desconhecer o da leitura, entre outras,
a chibata, a palmatória, movimento genuinamen- de uma' obra ínteressan-
a subalímentacão. o íso- ú� nacional da luta abo- te, "Brasil, Coração. do .'
laanento geográfiCO a licionista. Tentam enco- Mundo, Pátria do. Bvan-

. gelho", atribuindo ao Es-
-,

píríto do saudoso Hum
berto de Campos. Espe
cíalments os capítulos in
titulados .

"Os escravos",
. "Os Negros no Brasil" e
"0 movimento Aboli
cionista", que der�a
mam potentes luzes à
compreensão do prüble
ma sob curÍosa aborda
gem.

Vale. a pena ler estA;>
livro.

Escravismo

Visão Global da
ção

Trevo

Advocacia . Silveira
Assistência' Juridica à Microempresários

LINCOLN SILVEIRA
Adv�gado

Rua Felipe Schmidt, 86
,

Próximo ao Superm. Riachuelo
.

Fones: 12-2741 e 12-0523
Desconto especial para associados da AMEVI

PEDRAS PARA PISO, PISCINk
. E -REVESTIMENTO EM GERAL.

As melhores pedras naturais. para sua casa.

Pedras plpisos, píscínas, paredes e

revestimento em geral.
Rua Ottokar Doerffel. 1.957 - 'Trevo BR-101

Fone 22-8956' - Joinville.
������������.

Defenda o seu patrimônio contra sinistros, pre-

venindo-se. Estamos as suas ordens!

I

Extinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

Rua. Joinville n.<? 2.176 _: Fone' 72-1826

Jaraguã do Sul/Se.

ESCRITÓRIO JURlDICO

José Alberto Barbosa }>ortas e J�elas de Madeira
, de . Prlaeirilslma Qualidade

_ Faça..nos uma visita

Persianas
.

José
.

E11l'
Rua Jacob auck, '46 (ao lado do ..

'

,

�/"1� ,
"',

.. pif-e. ��H��&;,ij,;,t
Qft.UQlt.." _. �.e: 72-8247

. ,

,

Marcenaria São Jo�é

C.halé

I Vendo Xerox
'

660
Temos para venda

máquina fotocopiadora
Xerox, modelo 660.
Tratar na Rua Coro
nel Procópio, Gomes,
290 - Fone 72,0091.

IMOBILlAlUA E
.REPRESENTAÇÖES LTDA.

Rua Reinoldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72-2321

_ CRECI 643-J:

Apto, - Rua Barão do Rio Branco - Edi. Gardê-
-

nia c/120,m2 maiS. garagem. Apto
- Rua Guilher

me Weege - Edf. Bergamo - cl 100,m2 mais ga

ragem. Apto • Ru� Preso Epltácio Pessoa - Edf .

Jaraguá c/90,m2 mals garagem.
Casa de Alvenaria - ,RuaEmilio Piazera 80 cl
140,mi terreno 410 m2; Casa Alvenaria - R. GUi
lherme Weege c/120,m2 terreno 550,.1n2, Casa
Alvenaria R. Bernardo Dornbusch c/90,m2 terre�
no 361,m2; Casa Alvenaria - Centro Gua,ramirim
o/área 130"m2 terreno 600,m2; Casa Álvenaria
R. 442 c/área 170,m2 terreno 380,m2; Casa de
Madeira R. Afonso 'Bartel - V:. Baependi ci90�m2
terreno'40!),m2; Casa Madeira - Lat. Rudolf Hu
fenuessler- c/90,m2 terreno 382,m2; Terreno - R.
Pastor Ferdinando Schlunzen cl 1·1OO,m2, Ter-,
reno - CeI.

.

Proc: G. Oliveira C/2.230,m2; Terreno,

- Av. Mal. Deodoro Fonseca c/área 1.930,18m2.
w ã'j'.Rã7l,

e.ndoerfer
.,.

�

". _ ""." ..�' ".e ,;'�.'.. �./ � ..
�,' .
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1.500.000,00

.
.

.

Estado de Santa Catarína,
Prefeitura, Municipal de J�raguá do Sul

.

,

D E C R E T O J\T9. 1.740/88, -:.'

Suplemente e anula dotações do. Orçamento vigente.
.
O Prefeito. Municipal de Jaraguá. do' Sul, no uso das atribuições

que lhe são. conferidas e com base na Lei .Municipal N9I 1.151/87

de 19 de dezembro. de 1987;

D E C R E TA: -

..

Art. 19 - Fica aberto. um crédito.·suplementar no valorde Cz$ •...

'10.000.000,00 (dez milhões de cruzados] para reforço dos programas" e
verbas abaixo discriminados, oorístantes do 'Orçamento vigente, .

.

a saber>.
"

.

0501·. ....;,.·DIVISÃO DE SAÚDE.
0501.13754282.025 - Manutenção. dos s�rviço.s de Saúde
501.10 -,- 3.1.2.0 � Material de Consumo ' Cz$ '1.500.000,00
501.12 ___;, 3.1.3.2 - Outros serviços e .encargo.s Cz$ 2.000.000,00

.,601' - DIV�SÃO DE EDUCAÇÃO·
060l.084723Q2.03a. - Concessão de Bolsas de Estudos
601.16.":"" 3·2:5.4 - Apoio financeiro.' a astudentes c - Cz$
0702 - DIVISÃO DE ESTR(-\DAS DE RODAGEM

.

0702.16885342.044 -,- Manutenção. da Divisão. de Estradas. de Rodagem,
702.04 - 3.1.2.0 � Material de Consumo Cz$ 2.500.0QO,00
0703 - DIVISA0 DE SERVIÇOS URBANOS
0703,-16885752.046 -- Manutenção. dos serviços relativos a-vias Urbanas.
705'.06 .;.;_ 3.1.2.0 --,- Máterial de Consumo '.' .. .-. . . .. Cz$ . 2.500.000,00

TOT A.L .- Cz$ 10.000.000.00
Art: 29 - O recurso.': para abertura do presente crédito. suplemen

tar, correrá por conta da anulação. parcial do. programa e verba abaixo.'
.
díscrimínados. constantes do. Orçamento. -vígente, a saber:
0401 ........, DIVISÃO. DE CONTABILIDADE

.

0401.99999992.020 - Reserva Orçamentária. ,

401.09 - 9.0Jl..0 ---- Reserva de Contíngêncía Cz$ 10.000.000,0.9
.' Art. 39 - Este Decreto. entrará em vígor na data de sua pUblicação.,·

revogadas as disposições em em conträrío.
Jaraguá do Suh 24' de agosto de 1988,

Durval Vasel
Prefeito, Mun�clpal

Pedra
.
Lucíana Konell

Secretária. de Admmístraçã« e Finanças'.

,
..

.,

Clínica' Veterinária
'. SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica. de pequenos e grandes aniinais, cirurgias, vacinações
. ,

. raio. x, íntemamentos, boutique. .

Rua JolDvllle, �'1.178 (em' frente' ao SuPermercado Breithaupt)
Fon. 72 ., 3288 - Jaraguá do Sul _ Santa Catarina .

1 Confe,cções ,Sueli' Ltda

Postos de Vendas-�a Marechal Deodoro, 1.085 e .na

Rua Relnoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul - SC

ARTIGOS DE FABRICAÇÃO, PRÓPRIA

A PREÇOS DE CUSTO

.
'

I

Dê vida ao Rotàry: Vlva,.o InteDléllllellte

MASSA'RANDUBA: SOLENE ENTREGA DA

CARTA

Realizou-se no úitimo 8 de setembro, a �lene
entrega da Carta Constitutiva do Rotary Club

de Massaranduba, no Salão dos' Altradores da

"Capital Catiu1nense do Axroz", com a presen
ca do Gov. Roberto' Franco, do ex-Gov. Mario

Sousa (em cuja, administração se deu a fun

dação) e do Ex-Gov. Dario Maciel (da Comissão

de expansão Rotário do Distrito 465). Prestigiaram
o acontecimento o Prefeito, Vice.;. Del. de Poli

cia, Sgto do Destacamento . da POlicia Militar,
PJagtor �a ;Comu.dade Ev�géU.ca ! Lll:lera$V
Preso da Câmara Municipal e integrantes dos

R•. C, de' Baln. Camborfu (Al"Y" Buzzl e sra.);
Guaramirim [Pres. Díomar e esposa), Jaraguá
do Sul (Pres. BehUng e sra.) e FIOrianópolis

-

Leste. Na ocasião falaram o Presidente Herbert
Gehrke, Osmldo Bartel. Pref.· Zeferino Kuklillli�
kí, Mar'lo Sousa' e Luiz Roberto Franco. Na

. hora da' colocação dos distintivos nos noves i ro

tarianos, coube ao díretor deste
: ��mjUJ{m_g' . li

colocação do mesmo na lapela do rotaríano
Jullto

.

Príedemann. Foi uma (esta de ,grande
significado para a progressísta Comunidade de

Massaranduba,

,
.

R. Co DE ITAPEMA
Ém pleno. 'andamento· o grupo de lid�res que se

reunem há algum tempo eom 0\ objetivo de
tundar um clube rotário, o que, acontecerá no

próximo dia Iii! de outubro, no Hotel Balneário
Presidente, pera 'cujo acontecimento está sen

do convidada a· grande fa,�it1a' r.otárta do 0.465.,
.

A FALA DO GOVERNO LUIZ ROBERTO
FRANCO

·

Durante a cerimônia de entrega da·Carta Cons
, títutíva do R. C. Massara,nduba" o Gov. Franco
teceu longas COnsiderações sobre o Distrito

que' admímstra- declarando-se . entusiasmado
·

com as, ,atLv.idades distritais, desteeando; en-

t I tre outros, as attvida(fes. des rotarianos em A" i

1
raranguä," com a'manut-enção de um, asilo, a 1
construção de casas para os velhinhos. de Vila ;

Vícentína, em Joto'Viille: a censtsução da Casla' j
.

da Amizade em . SQmbr.jo, as pr.opos�s da CC)-

: missão de Servfç9s ,à ;'Com:qI,Ildade-,
.

(i:oin o plan-
; 'tlQ' de árv<ores f,rutileras em vias p"blicas -

.2.000 exemplares -, numa extensão de 5 Km.,
o Iornepímento de _'portas, . �an�.asj ci nemoolos
para o Hospital. de Ascurra, -secundado

'.

pelos
rotarianos de suas comunidades (Rodeio' de
Indaial), . o treínamentn de 600 jovens em Cri
ciuma e por ai afora, numa clara demonstração
de

. que o Rotary do Distrito 465, reencOntrou
'o seu verdadeiro: caminho ele �ervir': �s s��s

· comunidades e dal'-Ihes .as soluções adequa(las�
tDa Comissão de Relacões PúbUc�s do Distrito
465, Ano 1988/89)

.

.,' �tIiiiii
WEG ESEUSCOLr.aOÚDORES'

o respeito mútuo é o caminho do entendimento e da busca,de conquistas.comuns.
Vamos�ttuir e preser:var a nossa Jaraguá d�,��, mais humana e acolhedora.
A Weg_tem orgú1bo do desempenho de seus colaboradores e do trabalho da gente oi'deir.a de .

Jaraguá do Sul. Por isso ajuda.bospitais, 'creches, entidädes fl1antr6pieas, colaborando para- ,

que a cidade mantenha suas tradiçõeS: '
.

/.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fuadaç,lo: l,O �de rMaiO de 191-9,

esc 84.436.s.l1/0001-34 ,

Diretor: ,Eugênio Victor SchmUckel
'

. ,Jorn. Prof. ORT-SC n.9 ?l9 e D.ir. Empresa
Jomalístíca .n.9 20. Membro Efetivo do 1nst.
Histórico e .Geogrâfíco de SC. R.edat'or: .FláVio
José Brugnago - ORT/SC n.9 214. Repórter:
'Yvonne A. S. Gonçalves - ORT/SC n.' 219�
Redação, Administração e Publicidade: Rua - ,

CeI. Procópio Gomes' de Oliveira n)? 29Q
Caixa 'Postar 19 ..- Telefone (0413) 12-0.091 -
,89.260 • Jaraguã do Sul - Santa CatAIina.
'Impresso na. ,oficinas, ,da �Organlzaçio CODtábll

"A Cómercial" S/C Ueta.
,

Assinatura pera Jaraguá do Sul • Cz$ 2·509,00
Assinatura Semestral •........... Cz$ J.5OO,OO
Assinaturas Outras Cidades .. "

.. Cz$ 3.000,00
Número Avulso �, " ..•

' Cz$ 1e,{10
Número atrasado ..•..•. ",.,: "., ..

'

.. Cz$ 100,00,
..

Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co
municação (Fpolis), Tábuhl veie. Comunicação
1S. ,Paulo), Propal Prop, Representações (p. A
legre).,

'ASSOCIADO A ADJPRIISC E ABUIOR!

Relojoaria AV'ENIDA
:At maia finaa IUgestóel para prClODtes.

j6iu, relóJÍOl. vioIóea. trou..
, meclalhas e am,0I de prataria «»tio oa

1tE.U)JOAIUA ÂVENJI)Â

N., ManôaI '. Ba Geeflio 'V�

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem as suas viagens de férias e

rêCre�çAó. A "Canarinho" coloca à sua dis
j)Osiçio Os modemo.s e con.,fortáveis ônibus da sua.

frota. Venha conversar conosco.
.

Av. Mal. Deodor�, 987 _ Fone 12-1422

Tubos' Santa' Helena Ltda.,
..

Tubos de PCV (eletrodQ:tos), Tubos de. Concreto.
TlJbos de Polietlleno (mangueira preta).

" fábtla..t Rua JolnvllIe, 1�16 _ Fone 72·1101
\ 'EscritÓrio: �ua.Cei. Procópio Gomes, 99

�'Ile 12�0066 _ Jaraguá, do s�,_ SC

E HORA DE BlÜLHAR

Lanznast'er'
Jóias. relógios, ahianças E'

presentes finos é com ii r:ova.
LANZNASTER .,

�arechal Deodoro, 391 _ Jaraguá� do S\lI., ,

f';

Foto
fotografias _.equlpament(»l de cID.

. '

. foto ..ii. som e .vldeo..

Marechal D�odoro. 302. -,
Fone 12·0181

"Â Histérta -de n0888 '10 tê nio ,podMrcar sÓ ,nasauda4ell• ,

'o Passado 8Ó é importante se o' seu tem po foi' bein empregado .

...

CONFIR"t\ A, HIST(jRIA.,,� Bario.:de ltapotu
� �' -'I"'Y -1 -,-'

.... .,;� \�:;,. '.�

• • • HA 40 ANOS •.•
' � HA 20 ANOS

Em 1948. Plínio Salgado, escritor' Em 1968 •. uma longa e&tiag�m de 10.
e político,' com muitos simpatizantes meses punha de sobreavísc a popu-i
em Jaraguâ, dQ tempo do llntegralis· lação e las ctàsses ro�adora,s..
InO. enuacíeve a sua . wíagem. à Eu� Como não houvesse água encanadaj
r0p'a, acompanhado do dep, Loureiro ainda, . OS poços da' ,éiQa�e. fic�vam!Jr. à convite do Comitê de/Conversa- secos, obrigando °a -muníqípalídade]
ções . Católicas Internacionais, sob os auxiliar ,a ,popUlação' com �gua em

auspícios do Vaticano, 'entre 5 e 12 carro l:tanql1�; A nranífesteção clímä-:
de \ setembro, em San Sebestían, Es- tica die 1988 é um sínal de que as .

panha. Temava parte nos �ralba&.os· secas periGdicas'" ,não ,acentécem
de elaboração da "Carta dos Direitos por acaso €lU pela 'pouca' v�getação
do Homem", que seria submetida à que .anda eade vez mais éscassa. O
apreciação da ONU. O líder camisa fenômeno "�El Nífío" e "La Nina",
verde visitava ainda a França, Ingla� decorrente das correntes do Oceânic0
ferra. Helanda, Bélgica e Portugal, re- Pacifico, Ct\mtrilbueni para -esse 'es�
alizando conferências. tado de coisas, prim�0 provccende
A imprensa tratava cio julgamento unia seca sem precedentes nos EUA,

de defuntos. Adolf Hitler e lEva Braun com o. río Mi�issipi praticamente
iam ser julgados pela Corte de lDesna- sem água 'e,. agore, o seu -efeito pas
zificação de Munique, no inês Ide' se" sando a se fazer sentir na América,
tembro. Isso não si'gnificava dizer do Sul, especialmente o Brasil, com

que o "íuehrer" tivesse aparecido. os. lamentáveis Incêndios de florestas,
Juntamente com sua esposa, ele eta a mortandade de criações e o atrazo

julgado à revelia, para que a justí- das plantações em todos os setores
ça pudesse dispor dos bensdo casal. A chuva, em 1968, era saudada efu·
Na ocasião o advogadodos país-de Eva sivamente, porque' tudo começava a

Braun, pediam aö Tribunal que se es- se normalizar novamente.
tabeleçessem Os fatos do suicídio Marle, lSal'ete Zimmermann, »Iha
de Adolf Hitler.

.

de Victor [Bartíra) Zimmermann era
O prefeito despachava uma série de eleita Miss Simpatia ,cd� Jataguá do

,recq1!lerimel!l;tos. Deatre elees: n? 103 � Sul, em l'eceIl(fe, concurso realizado
Irmão Ernestö José, 'pera construir "Es·

.

no Clube Atlético .Baependí, A 2a.
tabelecímento de Ensino SecundáriO"; Festa Típica do Chopp

.

na Bavâria,
n9 692 - Hans Guenther, alemão, pl que se r��l1zava no día 14 de setem-
construir .xíqueíro na propriedade bro/68, em JOinville, na Sociedade

. de Emília Rau,. à r. Cé!. Proc. Gomes; Ginástica, convlda'va a beldade 'jara-' ,

, nQ 184 - Rudolf Fritsch, hungaro, guaense para prestigiar as .c�ndi- '.
,

transf. inip. terreno da Est!'. Isabel. datas a rainha e princesas da cerve-l
'

vendido à Tecelagem Vitória e nQ ja da Cidade elos Príncipes. Na oca·}
670 --. Carlos 'Hass, "licença 'instalar sião também desfilava na festa a srta� I

Força HOMS, em sua Ca$8, à i. Mal. Evelise- Briet'zig
- Miss Santa Cata-)

Deodoro"� Fonça HOMS? .Nãol Fossa rina junto com as misses,' e raillhas
OMS. Assim·mesmo o prefeito·· defe-.t do Norte Catarinense e do Vale do'
riu o pedido, pela força da intuição... Itajai, todas, em {rajes típicos· Um&

.
'"festas de arrombai

HA 30 ANOS
• -HA �5' ANOS

Em 1.958, Altino Pereira era Coletor
Federal da cidade e no dia � 'de Sé- Em 1913, ainda reperclltia na co-
tembro transcorria o seu aniversário. munidade evangélica luterana d� 1'a-

o

Como elément-o de destaqu� que era. r.aguá do Sul.
. � passainento da sra.,

a imprensa lloticiava o fi;lto com '.'um Emma Fiieda Margarethe . Pätzmann
forte amplexo e votos de pl�nas feli·, Schlünzen, vitiva do Praeses P. Ferdi
cidades". ,nand Sch'lünzen, aos 73 anos, 6 me-

.

O Vigário P. Donato Wiemes, S.C.J. ses e 12 dias. Ela era :náscida na

convidava o povo em geral· para os Alemanha, em .. Soltau, �os 13· de
grandes festejOs popul&Fes d� 13 a 14" fevereiro de 1900 e se dedicou du·
de setembro que culmimariam com orante 16 anos à direção da Ordem.
lançamento da pedra lfund�ental Auxiliadora das· Senhoras Evangéli"

.
da NOVA IGRElA MATRIZ.. O dia cas (OASE). da região Eclesiástica'
13 era· marcado pela chegada. de S.· II, além de dirigir e orientar,' vários
Excia. Dom-GregóriO Warmeling, DD.• grupos �e senhoras em Jaraguá do
Bispo Diocesana e na manhã de 14, Sul, Rio Cêrto e Schroeder. O seu

dava-se a bênção. da P�dra Fundameri- passamento se dera n.o dia 25 'de a"

tal, seguido de Missa eigrandiosi;l festa, gosto de �9!3, .,vitima de' lJID'
.

'co,lapso
populär no períedo da 1tarde.

.

cardíaco, "ê:
..

'Jj�munic-al�ãQ era feita
..

o

Em memorável convenção, o Dire·, no Cult ,- '�� de. setembro de .

,tório Municipal da UDN, tomava co- 1973, nã" "�vangéliéa, Luterana
nhecimento da renúncia ,apresentada de Jaraguá, dOisuf A Ação SoCial de'
pelo dr. Luiz de Souza, motivada por Jaraguá do Sul, ào tomar conheci-:
suas altas funç�es j';lnto ao· Governo" mento do fato•. prest�u·, comOvidaj
do Estado, no RIO de Janeiro, em facé, homenagem at'raves da ImpFensa, pu
da qual se precedia o pieenéhimento·, blicado no "Correio do Povo",' à
da vaga de presidente, pela indicação'" pág. 3, da edição 2.152; sob a epigra
do n'ome de Fidelis Wolf, como ve-' 1e BENEMERITA, honrada com' o

rea.dor e Vice-Presidente da Câmara. .

justo título de ,iCida,dã Benemérita"�.
b que foi urlariimemente aceito. . 'MARGARETHE SCHLUENZEN.
...-----� ' ...--------------.,.--����
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TICOS 00 'SEU TABLÓIDE HM.

Deutsche Ecke »

Le�twort: "Wir schreiben .eín wenig In De:utsch, da·",
mlt die ererbte Muttersprache, nicht In vergesse

Ji��t geraet!l! - '

-., - - -. --

Die Redaktlón --

LUSTIGE ECKE ",
,Aui der Polbel wache wird ein Verdaechtíger ver

,hoert� -"Wo waren Sie in der Nacht 'zum 30. Fe·
bruart - "Iit der Nacht zum 30. Februar war ich
hier, und habe Ihnen erzaehlt, Wo ich am 32..Ma:
'.en gewesen binI"

Karlchen sitzt auf Onkels Knie.' "ROpa, hopa Reiter"

lQ,àcht Onkel und sagt:' � "Na, ist das Reiten nicht
schoent - Sagt Karlchen: "Aber scboener: war's
1Jp, Zoologischem Garten, da bin' ich 'auf ehiem

richtigen Esel geritten".

I' ,�

spezia & eia. Llda�
, ,SERRARIA E SERVIÇOS DE �TOR

Madeiras
_ para construção e serviços de trator

com 'profissionais eítemente .especíalízados. -, ,

Rua João Jan�ári9 �:yroso, 1'f2 _' Jaraguá Es

querdo _ F?ne _

12-0.300 _ JaragUá do Sul _ SC.
,

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras -' acidentes de. transito .. In
ventários - cobranças e advocacia 'em geral.
Rua ('�inoldo Rau, a6 � sala" - Fone 12-2711

Walter Luiz Ribeira
Alexandre, Dellagiustina Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar � �alL 206,
Fone 72-2875 _ Edifício Domíngos Ch.odini _.

Jaraguá dO Sul-SC.,

_ LANÇAl\I(ENTOS DA, SEMANA

o Grande Golpe -

_ aventura
, Malucos à. Solta - comédia
Senhores di! Guerra

-

aventura _, _ .

O Resgate " aventura
.Meu Doce, Vampiro - comédia
As Condenadas - drama
O Retorno de Lee, - aventura
War - O .extermínador - aventura
A R I� A - musícal
Um Tira da Aluguel - policial
No Calor do Buraco - pornô
Detetives Por Acaso - comédia
O ÜltiriJ.o Aanericano Virgeín 2 - comédíé
E maís 1100 filmes" selades á sua inteira,
diposilção.r1

OPPU'S 'onde a' locação é sempre mais
barata.

,A reviita 4 Rodas perguntou: E o Monza cheçou na frente, Monla, venha buscar o SCl]

"Qual o carro brasileiro que Ficou co.norovadó, ti o carro
'

AS Emmendörfer Veículos, '

vpce c;ompraria 110je, preferido dosbrasileíros. o revendedor preferido
io�ente do preço?" -Se você também Ç>fe,lere o C�evrolet.

-.r.r....__......_""'.",:,,,,,,,,,,,.,�""�·�""DKt_a:-""""",,·_"""""""'-;_II!ÖISÍ__wm�Z!!ce,..·:,m_m=,p "M' I"?'i'�,..

"

Coluna -�,--
t

(vaagéUea
169 DOMINGO APOS
TRINDADE. .

1. CULTOS: No Do:mm
go às 9:30.h. e, às 19:00h'
informal, todos. em, Iín- ,

gua portuguesa. ".'

'

2. CURSO DE NOIVOS:;
Neste final de semana

teremos, mais um Curso
de Noivos"

. c�meçando:
no sábado às 17:00h. '·ate '

às 9,:30h., ,�, no domingo
das 8:00h até às 12:0.0h.;
3. SENHAS: Jesus ·diz:

,

Deus, .o vosso Pai, sabe
o de que tendes necessi-'
dade, antes que lho. pe'
caís. Mateus 6.8
4.' ENCONTRO DE 100- -

SOS: DiÇl' '2,1, teremos
mais um 'encontro de
Idosos, no salão da 'co
munidade - Centro.
,,J.EMA DA SEMANA:'
Jesus Cristo não só des
truíu a .morte. .rnas tam-

" bém trouxe' à luz a

vida' e a Imortalidade,
mediante o evangelho.

2 Timóteo 1.10. :

(aforme Paroquia,I';
Paróquia Sãó. Sebastião

,

'

'MISSAS: Sábido - 19:0oil
Matriz, São Luiz Gonza�"
gar São Judas Wadeu, ,

São FranclSco e .18:00h.
Santo ,Estêvão. .

Domingo - 1:00" 9:00 é
,19:00 horas! Matriz, 8:00h:
São Judas Tadeu,' S.S.;�
Trindade" 9:301i. N. S..a.
Aparecida - 8:00h. N.'
Sra do Rosário, 9:30h.
Sã9 Cristóvão e 17:00li
N., Sra. do Caraveggto. ,;

NOSSA' MENSAGEM: "

Neste 39' domingo da'
Biblia .

a palavra de "Deus ,;
nos mostra, a lógica de t

'Jes.us: Jesus' contesta 11m

reino baseado no poder.
'

nas honras é nos 'primei
ros lugares.

. . . Ele nos diz: "se alguém ,

quiser ser. o prjmeir�
que .seja o último de to- I

dos e, aqueí� que, serve;
a todôs".'

,

i

.. Meditando estas pala
vras aprendemos que é

o amor-serviço que mo

tiva a' nossa. ação e a

nossa €aminhada e não
a ambição.
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rlJllenlo do PIS :começa dia" 22, �e3�4��:eX:��e�br�a:��
.

' "23de dezembro: os nas-

Todos os trabalhadores té 28 de outubro, os::nas- eidos de 01 a 15/ dezem
cadastrados no

' PIS 'cidos de 01 a 151agósto, bro, a pa-rtir de 06 de

P�ograma de Integração a partir de 04 de outu _ dezembm e os de , 1'6 él'

s�c:ial, coen ,no mínimo bIO e os nascidos de 16 31/dezembro, a partir de

cihco anos de inscrição a 31/agosto, a partir de 13 de dezembro, até 13

)')'Merão sacar' rendímen: 11 de outubro, até 11 de janeirof89; os nascidos

t68 e abono (14.� salário) novembro; os nascidos de de 01 a 15/ janeiro/89, a

a partir de 22 de setem- 01' a 15/setembro. a' par- partir .de 21 de dezem

bro próximo, áe acordo 'tir de l8 de, outubro 'e
bro/88 e os de 16 a 31/

COm o, calendário divul- Os nascidos de 16 a 301 janeiro/89, a partir' de

'gado pela Caixa Econô- setembro, a partir de 25 21 'de dezembro/Bg, 'até
niicla Federal, que vai a- ,de 'Outubro, até 25 de no-

'21 de janeiro/89; os nas

t� 14' de abril do ano vembro; os nascidos de cídos de 01 a 15/reverei
<tUe vem obedecendo as 01 a 15/outubro, a partir ro,. a partir, de 05 de Ja-
datá!! de nascímeríto dos de 03 de novembro e; os .

neiro e OS de 16 a 29/ ,

participantes. ,�Os nasch ,d� 16 a :;'1/outubro, a par-' fev:reir?, a partir de 10

dfis de (;)'1 a t5/ julho, re-: tír de 08 de novembro de janeiro, até 10 de fe

cêbeDi a partir de 12 de até 09 de dezembro; . os vereiro; os nascidos de
selemor<> e os nascidos nascidos de 01 a 15/]10- 01 a 15/J,oarço, a' partir
'de 16 a 31/ julho, a par- vembro, a partir de 17 de 11 de janeiro e os de

tu de' 27 de setembro, a- de novembro e os de 16 16 a 31 de manço, a par- ,/
,tir de 24 de 'janei'ro, até

2� de fevereiro; os .nas
cídos de 01 a 151abril,

, a partir de 02 de feve
reiro e os de 16 a 30 de
abril, a, partir de 09 de
fevereiro, até '10 ríe mar

co: os nascidos de 01 'a
IS/maio, a partir de 14
de fevereiro e Os de 16
a �'l!maio, a partir de 21
de fevereiro, até 22 de
março: os nascidos -de 01
a 15/junpo, a partir ,de

� 02 de maI"çoe os de 16 a

30/junho, a partir de 14
de março até 14 de a-
bril.

.

G O�R RBrO

,

JtSCRIl'ORIO' DE ADVOCACIA

RU.BEM, .FORSEC'I flEXA
Questões de terras, inventários, separações, aci
dates, de transito, previdenciárias, trabalhistas
é ild'\"'Oellcla ein ,geral.

'

,
' ,

,

R'IIl'él Reinoldo Rau, 86. Sala 6 .,.._ Fone 12.1920
'

Ja,raiuá do Sul

ELETBOLAR'
,

, ,

e8ter1:iat de Peça-s" Lida.
ASslstênci-a

c

técnica em'máquinas de cOSftÍra
'1hdustrlals 'e domésticas,. peças, acessórios e agu-
>lhas em geral. '

J'
-

,

Oferece 'também assistência técnica aut6rizada

,� al?atf;olh'os Arne, 'Wama, Britânia, Blae_k &

,iBecker, Fut, GE, Eletrolu, Fame, Panderaj :Fer
t!íos Lyer, além do mais compÍeto estoque, de pe.

,

��5 ,:e acessórios.
'

\' .!A_v. Mal. Oebdoro: ,i-.309 .!; FOD� 72-�20(l

Jaraguá do Sul�SC

,Veldo Mlt8
CB 450, alio' 88, "017,

licenciada. oQm jaque· ,

ta de cOUro nova l'n-,
'duida no preço.

,

Fone: 72-1880, 72-1.102
HC

FURGGES CARGA SECA, ISOTERMICOS, FRIGORlFlGOS
:E CARRETAS DE '1.,' 2 ,e 3 EIXOS

.Jaraguá Esquerdo, Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1017

.,' '.

:�

Diál8'IO'S:
MltITANCIA CRISTÃ ,

<.

Lutar por uma cause, pOl' um idea,l',
.

i_
ré-se nas veias do, ser humano. Ele precisa ex

. pandir saes capacidaijes, à fim d� éonqúiti
seu espa!ÇC) à .luz da s61, ter vitórias. rea�ii�
e coroação. �

Nest'e ca,!hinh6 ênêon:'tram�w os <lU� �ár \.

zem política partidária num • éngtfj:ãTiIen�ö de

corpo e alma. 'Tem-se ouvido, � visto uma· rni1i�
tância politica meio corroída pelo 9Portunismo,
pela. sede de poder, sem espírtto patrtótieo-; . �
vai por ai 'a fora- O descrédito é alarmante
também pudera, com �anta. corrupção :e deson�
tídade, quem não fica desconííedo,

Penso que, quando homens lutam apenes
por uma cidadania terrena, seus príncípíos, ídeo- ,

logia e comportamento estarão atrelados ao
"

a

qui .� agora. Milita-se na causa politica mas

falta primordialmente a mílítâncía cristã.
Sei cristão não é apenas estar ligado à'

um grupo cristão, fazer algumas orações é cum

prir com certos compromissos religiosos, mas
é sobretudo conhecer a Jesus Cristo pessoal- >

�
...

mente como o Salvador (João 1:12:3:16) e estar
comprometído com bs seus ensinos '(Mateus
5,6,; -,Sermão do Monte).

Quando alguém espera com plena certezä, ..
a cidade eterna (Hb 13:14), a pátria celesHall
'(FH :)':20), há de buscar primeiro as coisas do

trlto e não as que, são da terra (Mt, 6:33 �'CQl ',,'

3� 1'»' _pö� o -Remo de Cristo não é deste mü� I,

do (Ev, João 18:36). Quem tem esta, peispect'l-
'

va há, de influenciar de tal íonna o seu meio,

que' farta luz e esperança há de raiar. no meio
dessas densas trevas que nos cercam.

, . ,

MilitaFltes politicos sim, e bem 'fespons:��
veis e ativos, mas que coloquem a militâricia,
cristã em primazia.

"Tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao

SenhOr- é não para homens" (Paulo'ao Colos
senses 3:23).

Elso Carlos Madke
i�EJA BA'l'ISl'A

",-:--Rua Emílio St'ein,' 120· - Fone,: 1�1\9:25
- _ ., " ; f) §tr,.

NASUBA

CONCESSIONARiA HONDA DA kEGIÁü. CÜ�
MERCIO DE MOTOS, ASSIST'SNcIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

Er"-TRE NESTA H ON D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PiLOTANDO A ,SUA MÁQUINA.'

Jt�a ÄdéUa Fischer, 239 (Rodovia BR-280),
, fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



", Colaborê,'�dquirindobilhetes da Tômbola para ampliação do
�.l �

"
• Hospital e Maternidade Jaraguâ.

.

. 'm",1
'Fj . Ajude a cidade, a sua famßia e a você mesmo.

.

� ,Você sö tem a ganhar, ';;;:rJ . �
além de concorrer a dez valiosos prêmios.

,

-

.

19 - .VOVAGE CL; zero km
29 "':" MOTO HONDA XLX 250, zero km
39 - VIDEOCASSETE SHARP

. 49 ._ TV TEL{:FUNKEN 20"
59 ;... REFRIGERAI;>OR CONSUL, 28511tros
69 - MÁQUINA DE COSTURA ELGIN
Tl _ FORNO FISCHER AUTOMÁTICO

'

82 - LAVADORA MUELLER DE MADEIRA
92. - FOGÃO GERAL, 4 bÓcas
1()2 - BICICLETA MONARK BRISA

Cz$ 1:000;00 cada bilhete,.àvenda na Av. Getúlio Vargas,
�i, '145 (antigo posto de informações turfsticas), onde estão

.

.

expostos todos os prêmios.

HOSPITAL E MATERNIDADE JARA6UÁ
COMISSÃO PRÓ-AM�IAÇÃO :.

Colaboração des� jornal ------

AL aprova dois
Ilvás

.

projetos
A Assembléia - Legis- ,

.latíva aprovou projetos,
criando os cargos de "

Juiz Substitute e Pro-
motor de Justiça Subs
títutos, o primeiro com

18 cargos e o segundo
com 25· Segundo amen

sagem, há necessídade
dessa providência em

razão, das' mais de 20
novas Varas. criadas, sur

gindo consequentemente
inúmeras vagas na ma

gístratura e .no. ministé
rio público.
O plenário, aprovou'

também projeto ínstítuín
do

.

o "Dia do Técnico
Agrícola", que será co

memorede dia 5 de no

vembro de " cada ano. Os
técnicos agrícoles de
sempenham papel de re

levância na economia
catarinense, atuando no
'contato direto . cem os·

produtores ruraís.:

Faça sua empresa chegar
Iílals' longe. Anuncie ao

"Correio do Povo".
,

Uiquinas,
.

móveis de a;ço, eacrívanlnhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, rel?gios de ponto e acessórios em geral.

Rua Venêncío da SUva Porto nl} 353 _ Fone 72.t492'

'Climax 'Magazine
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL
. .

, ,

. Jara�uá do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 12·0%8

Guaramlrim _ Rua 28 de Ae;ostö, 1.334 ...:: Pono 73·0259

Estado de Santa' catarina
Preíeítura Municipal de Jaraguá ·do Sul

DECRETO N" 1.741/88
'Declara de Utilidade Pública a área de ter'

ra de. propriedade ,de ALFREDO· AFONSO MI.

ELKE.
-O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no .

uso de suas atribuições e de cônformídade com

o. disposto no art. 69 do Decreto-Lei N9 ::".36'5, ;

de 21 de Junho de 1941,
DECRETA:

Art.' 19 - Fica declarado de utilidade públi
ca, nos termos do art. 59, alínea I, do'Decreto
Lei Nt? 3.365 de 21 de junho de 1941, para e
feitá de desapropriação oamígável OU judicial;
ii' área de ferra abaixo descrita: ,

:.._ 44.20m2� parte de uma área' maior com
550,80m2, situada à Rua 6 - CeI.' ProcópiO
Ç,�omes de .Oliveira esq. com a Rua 244 - Wàl
demar Lessmam,: pertencents a Alfredo Afonso

.. :tvIielke e matriculada nesta Círcunscríção Im'o-
bHfária sob N9 3.877.

'

.

Art. 29 - A área em questão destínasa ao

passeio da Rua 6 - CeI. Procópio Gomes de
, pliveira e passará a integrar o Patrimônio Pú·

blieo Municipal na categoria de bem de Uso
COmum ao povo.'

Art. 39 - As. despesas decorrentes do pre
senta ato correrão por conta' de .dotação pró- r

:

. pria do orçamento vigente.
'

.

Art. 49 • Este Decreto entrará em vigor na
.

data de sua publicação, revogadas as dísposí
cões em contrário.

_, Jaraguä d� Sul, 24 de agosto de -1�88'.
Durval Vase!

Prefeito MuniCipal
Fedra ,L�clana Konell

Secretária de Admmístraçã« e Flnançag

INTERIMOVEIS .

Intermediária d'e�
Imóveis Llda� -

.

,.
,

t
I ..

� '.

R. João Piccoli, 1�4 - fone 12-2111 ;Jaraguá cio SuL

Inaugurado dia 06 de setembro em nossa cí
dade. novo prédio construído pela "CONSTRU
SOL" -' .Construções e I�corporações Ltda. loca
lizado a Rua: Barão do Rio Branco, nl} 373 - d�
nominado "Edif1c1o Barão do Rio Branco".

'

Tal empreendimento vem atender ao crescimen
to de nossa cidade, $endo que seus Apartamen
tos eontam com um ,acabameido'de .' linha, o-

ferecendo conforto, segurança e.excelente IocaU-.
zação aos seus moradores.

'

Nós, da "INTERIMÓVEIS" - Intermedíâría de
Imóveis Ltda, sentimo-nos orgulhosos pela par
ticipação díreta na realiza.ção de mais este pro
jeto, parabenizando-nos com a "CONsTJiUSOL"
. Construções e Incorporações Ltda. - desejando
à mesma, sucessos em seus futuros etnpreendj
mentes.

/'

-A:--;:;�'
.

'''''1�.,.-''��,�'U '''�""�-ew0-;�)., '�� ..g. �"�,-"i.'=.... -.;ijÇ'� - -'��'.
',- ,:::', ,.

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



A. equipe ,

de juliiores
.0 'Gremio EspOrtivo :Cruz '

de�Mälta, de Rio da Luz,

_grau-se campeão da'

categoria lia temporada
deste ano, ao empatar
sem' abertura de conte

g�m, na tarde do último

dia 1 de setembro, com

b Botafogo Futebol Clu-

.be, da Barra do Rio Cer

fQ' O' ,empate garantiu o

t�tq),o para a agremiação '

çfUZmaltina1 uma vez, que
lI,f 'pri;m-eira partida de

�Siva havia vencido por J

�,gol a zero.
,

ÇAMPEONATO SENIOR

Apenas três. das 'qua
tfo partidas marcadas pa
r. a tarde do úítímo sá
l;it40 foram' realízedes. ,

lUa Molha ,3x(\ Beira Rio,
Cr�z de Malta 2xO�Bota
tCJ.j!o e ßaraná 3x3 Amr'
�. A paríí da,' .enrre
Alvorada e Floresta foi
transtertda para à tarde,
��S'te sábado, e com ís

'f.I él últí.na rodada que
'��tava mercaca para ho-

j" ficou adiada· para' o

'quI 24, com a realização
0,1018 jogos Beira Rio x

,Cruz de Malta,' Floresta

,Schroeder .

/

o Campeonato Muni
CiPéU de Futebol de ' Sa
lae promovido, pela

'

Co
lll.lssão Municipal de Es
PQrtes de Schroeder pros�
s,guiu no dia 10, com os

j�es Falcon' 5xl luven
t�!. �Gremio TomaselIi,
0:11 Veteranos, COrema-

,

ç� 3x3 Cruzeiro e Alian.:. ,

çª 5x� Désportiva, êste-'
v� de f'Olga o Interna
cí�naL A próxima roda
q�i sé.tima' da fase classi �
f�atória, "marca paia ho
j�< "es 'jogos Juventus· x

Veteranos, Aliança x Fal
cl)p. Qoremaco x DespoJ
,ttVa e G.remio 'Tornaselli .

x "lnterna�i(,nal; folga o

,CrnzeirÖ. '

'

tIRO' AO ALVO
O Clube de Caça e Ti

tn Bracinho s.�fá pálco no

$�' de "amànha', ,da quar
t. e última 'rodada do.
��rno. do Campeonato
,}411nicipal de Tiro' ao Al
�1 também, pro.movido
�la CME de Schroeder. '

"

...\ 'Competição que s� de
&�nvolve num ,nível bag
t,pte elevado e de mui
to equilíbrio,� traz na li-'
,�rança 'a

'

Soe:"" 'Rio',
��marada, com 1.719
'PQntoS,,' �ui-l'lclo"'Se a

S·�E.R. Bandeirantes com
, � � 178 pontos. (, Clube Ca ..

� e Tiro Bracinhój' ,éom
,,!L171 pontos e 'a :S.E.R.
�roedér lU, cóm 1.774
•ntos.

x Rio Molhel, Alvoldrla
x Paraná e ,Botafogo x A
mizade. A classificação
aponta o Cruz ue Malta
na liderança C0m 9 'p g,
seguido do Rio Molha
com 7, Alvorada e Flo

resta com 6, Botetogo.
Amizade e Beira Rio com

5 e em último, (i) Paraná
,

com apenas 3;
COPA TUPY

"

.

Com três empates, foi'

aberta no domingo que
.passo11 a Copa TllPY' de

Putebot. an, sua Chave
"A" a que envolve os

clUb�s de" Jaraguä do Sul.
Na Barra do Ri.o Cêl

ro. o Botaíogo empatou
em um gol com o Ope
rário de Mafra e ,o Mal
'vice recebendo a visita
do 'América 'não passou
do ,um a um. Compíeterr':
do a rodada, jqgarélID em'

Blumenau, 'Caiç:a e Tiro

Velha Central e XV de.
Outubro de Indaíal- que
também não passaram de

usn empate em dois _ ten
tos. A próxima rodada.

segunda do Jurno, mar

ca para amanhã ás se

guintes jogos: América 'x
Botafo'go, XV dé 'Outu
bro x' Malvice e Operá

-

•
�ío x C. T. Velha Cen

tral. ,

,

Com relação aInda d

Capa Tupy,' o Presidente
da Liga J,araguaense

'

de
.Putebol, Waldemar Víeí-
ra, informou que na tar
'de deste sâbado.. às f4h,
haverá Uma reunião na

sede' da UF com, todos
os presidentes de clu
bes e ligas envolvidos na

competição .. Dos assun
tos em pauta .serãe tl'a:-!
vados os atinentes as

despesas de viagens dos
árbitros, a determínecão
do horário de illid'o , dOll'
jogos, a exígêncía de po
liciamento nos estádios,
des clubes mendatãnos,
o pagamento dos árbitros
no intervalo dos jogos,
entre outros assuntos ai!
Interesse dos clubes -par:
ttctpantes .

S�UNDONA
Será neste domingo a

largada do Campeonato
da 2a. Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol.
Pela Chàve "A", - São
Luís x POnte Preta e Rio
da Luz I x Garibaldi.

. Pela Chave '''B'' - Ami- ,

zade x Aliança e' João
, Pessoa x Guarani. Tudos,
os jogos terão seU início
ás 16h, havendo seIIl:pre
a preliminar, na' catego- .

ria de aspirantes, marca

da para às 14h.

'Peladão: Definidos IS Classifica,dos
Com os jogos Ula Ula

Ox4 Perflex, Lonta lx.5

Só Nós Me�mo, São :Re

mo 5x2' Astei, 'Têxtil Pon

tes -lx4 ,Malhas Etalan e,

Super Lenzi lx2 Brttaill,

encerrou�sE) na noite de

sexta-feira, 'dia 9, a pri
meira fase do campeona
to de futebol de Salão

do DME, denoJIlinadq de

Peladão. As equipes das

sj,ficadas para a fase se

guinte foram estas: Cha�
ve "A" '__ São Remo e

Malhas Etalan, ,Chave

"B" - Britain e Doces '

Schiochet, Chave "C".
P�;flex e Só Nós Mesmo,
Chave "D" - Solony e,

,

Loja,s Milillm, Chave ",E"
,

- Marlian e Estofados

Vila Nova, Chave "F'
-

Transp. Franzner � MOI
ler Transp., Chave "G"

'Rei" dos BotÕés ..e União,

Chave "fi" � Vai Que
8á e Mecânica Ra�Qék e

Chave "I" f- Cruzeiro
,

e
,

,Eljim.en,go.

VARZBAJWO'

Após várias semanas
, äe' �él'Talizaçªo,' ·teve Jse

,q.u�ncia.� U:lt�o doo;lin,�,
go.)O 6 ..

9 .Ca��_.na\Öé';;M:u"
n'iCipai de Fy.tebölF:'Var�'

?

,2 pg e 4.161 pàll-i�os.' 65)
Vi.eirense -:2 P g e

,4. 1'4t pàlit?s, ,7:<?-: '1tàJ6i
genlo JOsé da Silva", .que ,�2 :'P' g é' 4.116 palites
desta vez ficou a' Cl\Çj'" -e'· e,ri'! 8.9 Pingúins t-' 2
de Gaspar. A Classifica- ',p _g . e ,.4 .1$2 .pa1i!os..

,

ção final ficou dessa for� O Braço' de Ouro do tor- ,

ma: 1.� Géi$;par - 8 P g neio foi o atleta,Ralf. de
e 6.981 palitos, 2.9 Tupy Gaspar �om" 26t' palitos
-:- 8 p g e 7.096 palitos, dequbjidos ,\ é a melhor

.. 3.9 Brl;lSque, -:-' 6 P' g e média das equipes clas
T . 070 ,palitos,� 4;9 ,Bae� sHicadas cOl!Íhe ao 'atlé
'pendi -'4 li g e 6.864. ta R,u;d,i, da A. A., Tupy,
palit.os,

,

5.9 Guaira� __., -cam 244,8 .

" ':.;1: ,.�'�.. "
________ ';:w:: "_ ...

_, ,

zeano organizado e coor

denado pela DME. Pela.
-Chave Branca' jogaram
Rio Molha ;}'xl 'Pigueiren--
se e .?é\nta Luzia lxO

�ang�. Na Chave. Rosa
os resultados foram es

téS: o Santo Antonio verr

ceu ,porWo' :tO à'portugue-'
sa e o Olaria por 2xl ao
Vila Lenzi· A Penúltima
ro<;l'ada da "fase ..semi-final,
e qUe apontará os clas
sificados para fa:c deci
siva da competi :;[',0, sc;á
desenvolvida "neste do-,

'mingo, no Estádio do Es
trella, em Nereu Ramos, '

com início às 9h. Joga
rão Santa Luzia x Cohab
'<A" e Bangu x Figu€üren- '

se, folgando-e Rio Mo-
lha.

P X :G I N' X
"

lS,-

'tI1lplUIIII.Mllléipalte licicrauI. • •

, T�ndg-por local as pistas da Nanete, foi r�li·
;

zada no último dia 10, a '4a. "E,tapa do Campeonato
Mtlniiipal "Dälcelís" - À Rota da'Mälha. Além dos

pilotos da €Q)uip� Dalcelís, de Bícicress particíperem
ainda' pilotos de Brusque, Tímbó, ltajaí e Florianó

polis. A -equípe jaragua�nse obteve 10 medalhas .d�
1 ('9 <tagar, J1 <de �2!?' 'lugar e . 7 � ,�:9 'll!garJ assim 4dis- ..1
tríbuíde' }leminino - 1.9 Joyce Morettí e .3.9 Deyse
Mery 'StarO!!KY, Fem1Iilno B -- 1.9 Alessandra Bruns"

e 2.9 Fabtena Haclrbart, 'Feminino,' D - Tcharla "Mé
nél 'e 3.9 Taciane Técilla, Feminino E - 1.9 Salete,
More'tti e 2.9 paola' Héfc.J:t.bart, Infantil A I:- 1.9 -An
dré Pabl'o"Vicente e 'fl .Reínaldo Souza, Infantil '-B,
- 2',9 Endiumar Gíenisini, ln!Ia�til C � 1.9 MarIan-

. Matteeii. 2;9 'RicaTdo' Souza e 38 William ..de Oliveira, "

. Infantil D - 15' 'Claudio Bertoldí e 3.9 Charles Gun-.
ther, Juv,enil A -:-'.1.9, Marcel Maia, 2.9 'Claudio
Scheuer e 3�9 Adriano Pereira, J�ven11 B -- 1.9 "Diege:
DjoIies Brandenburg, Juvenll C - V? ,Marcos GQ:açaI-"
ves, Adulte A. - 1.9 Darces Alves, Adulto C - Z.�
Jean Leal. AdUlto':q - 3/-.1 Valmir Garcia.

A última etapa do campeonate .será realizada
no dia 22 de outubro às 1'4 h, não maís no dia 12
como constatava "do céifendário.

NOVA DIRETORIA
Foi eleita' e empossada no dia 6 de' setembro a

noea díretoría do Breicross Equipe "Dalcelís". a qual:
ficou assim composta: Presidente, -, Alvaro Maia,

Secretäría - Marcy' M'qscarenhas' 'de Oliveira, Tesou·
reiro -' Luis Scheuer, Diretor Sodâl - Salete Walz,
Diretor de Organização e Provas - Saleta Walz, A-'
'ii:ton Starosky, Antonío -Carlos de Oliveira" Diretor. '

de Relações Públicas .,_ Alvaro Maia, Diretor' de
Patrimônio - Luis 'Gunther, Diretor de Publicidade
-- Airton StaTosky, Diretor de Sonorização -:-' Airton
Staroslw. Diretor de 'Cozinha :'- luis' S'cheuer, e Ma.!.
rilda Scheuer" Tecnico' - Adelar Moretti, Auxiliar'
TécIÜ�O -'- Valmir Garcia." ,

MORETTI DE1XA EQUIPE
Vatttir Moretti, em éIlti'eVista dada a este jor

nal, anunciçm a sua saída do' biaicÍ'oss de -Jaraguá"
da equipe Oalcelis. Segundo 'Morettii, qUe tE!m uma'
larga experiência, de 6, atlas, no bicicross de' Jara

guá, Estado e· a nível de Brasil não 'conc@rda 'com
várias acu$é!l.ções no nosso 'bicicr'oss e achou' por bem
largar éi 'Crente do bi'ci<:ross e da equipe de Jaraguá, '

, se afastando.
'

'

Moret�i ainda nos disse não levar :rá:'entimen- "

tos é que também não é de seu agl'ado ficar agredin
do em público, pessoas ou empresas, comç usaram

seu nome há várias semanas atráz. Por isto, eu Mo·
I'etti não deu informações mais esclarecedoras sobre
o assunto, existindo a possibilidade de eln breve qi
I!igir uma nova equipe, ,adi�ntou.

�Dr.' AlteVtr A. Fo'u'aça Júniot

D:rl. ·OsvaUn,a Yarg'as Rodrigues'
ADVOGA"DOS

Rua' Domingos da Nova rOl ..... Fone '12-0498

.laratuá do Sul-SC

/

�'arDei8
O Departamento de B'o-

Ião do Clube Atlético
'BaePendi organIzou e, le
vou a efei�o nos di�s"
9, tO e 11 de setembro
o :Já tl'aàici<ma� Torneio
Independência, de Bolão
"bola 16", em sua déci-
,ma rprime.ix& ed,ii;ão. 'Es
teve em'

,

disputa o 2.9
Tr.oféu Tránsitório ,"Eu-
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18 'CAmara dê' !lreado'••
Do vereador Luiz Zonta do' Salão Alvorada) c, demar Braz Winter, à tavo Mathedí: um to�l '

(PDS), o pedido à Celesc pera Prefeitura, a maca- Celesc, quer
.

iluminação de 6 na serrinha "qÜe dá a-

para a instalação -de tre- damízeção daquela .arté- pública Junto ao Lotea- cesso a São João, proxí-
ze lumínárías na rua, 7 ria. Zonta pediu tarn- mente Ana Paula, no midades da casa dê Fran-
do perímetro urbano de bém a implantação, de Jaraguä Esquerdo, ao cisco Demarchí e outras

, 'Rio Cerro II (ao rad.:> 'rede; de energia elétrica passo que Almiro Fa- 5 na Vila Paraná, em
na TUa Mathías. proprí: rias Filho (Peca). à ,;re- Nereu Ramos. Mathedi;'
dades de

I

Adolfo Koch . lese, a implantação de igualmente, pediu a aber-
e Elmo Peter e. ílumt-". teleíone público na rua tura da estrada do Rodeío.
nação pública para a .rua Jorge Buhr, esquina com Crioulo, até a BR-280,·
547, lateral da rua Pastor a rua Ceará. nas' imedia- com a respectiva tubula-"
Alberto Schneider, na "ções do bar e mercearia ção e a implantação, pe-
Barrá de Rio Cerro. Olavo,Martíns. lo Samae, da rede da á"

gua para a Vila' Paraná,
em Nereu Ramos.

.
,,' ,

, Deu entrada no Legis"
lativo,. projeto-de�lei ,

''{lue autoriza o Executivo,
'Municipal a' doar, uma,
área de terra à

.

Rede Fe
mínína de Combate. ao
Câncer de Jaraguá do'
Sul e outra que passa a

denominar a rua 556 de
Serafim Satler,

.

Uma ,série de reivindi
cações a diferentes ór
gãos foram aprova
das e encaminhadas pe
la Câmara de Vereado
res de. Jareguä do Sul.

, Clrreil, Regilaal
-----------------------------

•

PARTIDOS BUSCA.1\1 A SIl\fPATIA DO El.EITORAOO
,

A disputa pela sucessão .do prefeito 'Zeferino Ku"

klínskí está bipolarizada em Massaranduba- O PFI."
concorre com I5ávio Leu a prefeito e Raimund Zím
dars a více-preí, e o ,PMÚB 'com Rolf Reinke e Wal
dir Lazzaris. Q Partido' da 'Frente Liberal, na sua

proposta de plano de governo, específíca ações que
pretende' desenvolver, .se conquistar o poder nas áreas
da . agricultura, saúde e assistência social, educação
cultura e espor�e,\ trensportes, comunicações, adaní
nístração habitação-urbenismo e saneamento. indús
tria e comércio- Dentre as prepostas está a criação de
let municipal de uma pensão mensal para deíícíentes
que .não recebem rendimentos de nenhuma fonte,
criar e implantar o MUseu Histórico de Massarandu
'ba, prestar assistência médica e odontológica "gra
tuita às comunidades do interior através da ímplan
tacão de postos de atendímento, implantação de
núdeos habitacionais pera a população de baixa ren

da, concessão dei. incentivos às empresas .já astabele
cídas no munícípío visando a sua ampliação e íncen
tívo .

a que outras venham a ínstalar-se na área
industrial. Além de outras.
PAVILHÃO DE EXPOSIÇOES DE MASSARANDUBA
O Pavilhão de Exposbções de Masseranduba teve

um custo dê Cz$ 6"milhões, sendo que o Ministério
. da Educação contribuiu com Cz$ 3 milhões, através
das gestões do Senador Jorge Bornhausen, além da
mão-de-obra totalments coberta pela Prefeitura. Há
pouco,' o Pavilhão recebeu ,piso de mosaico, 70 mesas,
280 cadeíras.. 80 carteiras untversítärías, palco e

bar, destinadas a .reuníões, convenções, shows, bai
les e outras promoções. à inauguração dar-seá em

CRESCE A ARRECADAÇÃO DO ICM
,

O lCM recolhido em Massaranduba tem experi
meI}tado um bom índice de cresciIIi�nto. No ano pas-

, sado, o montante somou Cz$ 31.238.122,24 e, em 1988,
de jdÍleiro a julho, já .havia atingido Cz$ 106.995.996,38}

.

Somente no mês de julho' o valo�' foi de ,Sz$ .... ,
..

,44.074.003,58..
.

'

FUNDAÇÃO EDUÇACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE (FERJ)

'EDITAL DE TOMADA DE- PREÇOS NC1 01/88
A Fundação Educacional Regional' Jaraguaense
de Jaragúá do Sul,' Santa Catarina, leva, ao' co
nhecimento dos interessados qUe se acha 'a

berto o Edital de 'Tomada de Preços N9 01{88,
para receber ' propostas para a construção em
alvenaria de saIas de aula e depençlêncüts do
Centro de Ens�no Supérior.', ., '

,As propostas' deverão ser apresentÇldas na Se
cretaria da 'Fundação Educacional Regional Ja
raguaense,. na Avenida dos Imigrantes n9 500,
até as 17:00 horas do dia 12 de outubro de 1988·
O Edital completo cOm as exigências para a par
ticipaç·ão na licita'ção será fornecido sem des
pesas, aos interessados, pela Secreta,ria da .

Fundação EducaCional RegIonal Jàraguaense,
onde podem ser obtidos amplos esclal.'ecimentos

, sohre (» '.

'

:.�i. durante o expediente normal,
� r·' ,.

nos di�1<l; c.

• •

Ja.ragU:« do Sul, 12 de setembro de 1988 ..
Solange da Silva JaIÍSsen

P/Presidente

CAl'tSASSB
Energia com gosto de café�

O: presidente Oríval
. Vegíní pleiteou um ore"

lhãé (teletone público)
na Vila Lalau, imedia
ções' do bar ': de Valdíno
Junkes, a mesma solici
tação do vereador 'Luiz
Alberto' Oechsler. para
defronte a mercearia de
Verner Walter Krüeger,
na Ilha da Figueira. A-

O vereador Marino
Verdi Lenzi reívíndicou
iluminação pública para
as ruas 613, 614 e 615, do
Loteamento Correa. . num

total de 8 luminárias, as

sim como outras 6 no

Loteamento Vila Deretti,
na lateral da rua 447-Ger
mano Wagner, TambéJ.ll
luminárias solicitou Gus-

(PDS) e 1:)' - Jaime de A
morín (PT). ,Massaran-
duba: ,25 Dävio 'Leu'

.

(PFL) e 15, - Rolf Rein-
ke '(PMDB) Schroeder..".
15 - Guísela- Luzia �$tei"�

., �

lein .Rístau e 11 - Ade-:
mar Píske. Do PMDB' e
PDS, respectivamente.
No sorteio, o Dr, Iri-

, neu Bienchi transmitiu
várias instruções e ou

viu denúncias .dos parti
dos de oposição sobre o

abuso que'. estaria serr
do praticado pelo po
der Público MuÍlicip�l.
Com a utilização

.

�e ca

minhões e .máquinas
com fins e1eitorai,sr indis'
criminadamente.
A apuração dos votos,

iniciará por Cqrupá,
.

dado ao menor n6ínero'
de eleitores e de úmas
O escrutínio tem jnl'cio
previsto . para

.

ás 8 bo'
las do dia 16 de nov:em
bro no' Centro Esportiyo
do Ses�.
Só terá acesso a qua�

dra quem estiver cré-'

denciado pela Justi,ça,
Eleitoral.

'

C'aadi,dalos conhecei a �rdem Das cédulas de 'votaçãu
/

Todos 05 ' candidatos a te Mannes (PT),' 25
- AI-

prefeito da microrregião tevír A Fogaça' Júnior
já conhecem a ordem o (PFL), 22 -;. Sávío Muríllo
íícíal dos nomes nas Píazera de Azevedo (PL),
cédulas para as eleições 15 � Ivo Konell (PMDB) e
de 15 de .novembro, Em' 11:. Víctor Bauer (PDS).
Jaraguá do S1,11. o sorteio Em Corupá. Adelino
houve-se na manhã do dia Hauffe (15-PMDB) figu-
9, sexta-feira, no Fórum, rará nó primeiro quadro
em audiência presidida e, Ernesto Felipe Blunk
pelo Dr, Irineu Bíanchi, (25-PFLIPDS). no segundo
que reuniu os candidatos' quadro.
de Jaraguá e de Corupá, Nos demais municípios
à exceção'do pMDB local. a ordem sorteada é es-

Pelo sorteio, a ordem na ta: Guaramirim: 15 - An
cédula oficial de

'

vota- tonio Carlos Zimmer
Çã9 fic()u assim (de cima mann (PMDB/PFL), 11-

para baixo): 13 - Clemen- Salim José Dequêch
PÓS-GRADUANDOS RE CEBEM CERTlFI�AOOS
Aconteceu ria noite de 'onte�, dia 16, no Clube

Atlético Baependi, a solenidade de entrega' de cere

tifica!i,os de conclusão aos integrantes da primeira
turma, do cllrso de pós-gradua;ção erp Administração
da FERJ, conveniado a�ravés da' ESAG/FESC/UDESC.
J.unto Com a entrega dos certificados aconteceu jantar
comemorativo. Os formandos são os' seguintes: Alidor
Lueders, Anísio Gal:van, Antonio Rogério Sardá, A-'
riovaldo Hansen, Celso Perin, CláudiO: Maier, Dio'·
nísio H�ller, Edésio' Mesquita, Gilma'r Antonio Mo"
fettL Gustavo Ekio Hensche1. Ildomar Gaedke, In
gomar Schünke, João' Bertoldi, João Ricardo Paiva
Iamin, Jorge Henriqup BrognC'li. Le<;me) Pradi HOlia ..

ni, Lourival Karsten, Ma,í Luiz Lazaris, Marcilio Luiz
Legal, Marines Concer, Nelson Luiz Pereira, Nestor
Adolfo Eckert, Nilton �loriano; -Olga Piazera Mâj�\.

, cher, 'Paulo Roberfo Madeira, Pedrinho Piccinini, Pe
dro Francisco Springmann, Reiner Modro� Rosana
AM'ja' Gomes, Rosane Sasse, Rosita Boein, Sérgio

, Adélia Golíles, Rosane Sasse, Rosita Boeing, Sérgio
Valdir Pasold, Wilson José W�tzko, 'Guido Fernan-
"do, Fíchel "e Ped-tQ Anaeteto.

'

,SALA' PARA
" ESCRiTÓRIO

Pn!le'4-ra-se para alugar'
,

Trata( pelo Fone
. 12�1750

,
Já

Oficio, Mecânica Marechal Ltd�.
Retifica de motores de veicQlos de -qualquer marca, a gasol1n&/álcool.
Peças e ,acessórios para veic�los em geraL

Serviços de lataria, pintura e' mecânica .

. �
. ,

,

. ,
Atendimento nota dez Venha, e confira.

Av. Mal. Deodoro,' 1 . �09 ';--- fundos -, Fone: 12-3614
Jaraguá do StiJ SC

'I
• \ , ,-.'
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