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Está definida para os

días 22 e 23 de maio do

próximo ano, a realização,
em Jaraguá do Sul, da
22a. Convenção Estadual
do Comércio Lojista. A
comissão organizadora. co
ordenada por Mauro Koch,
tem se reunido frequente
mente para preparar o .

acontecimento, que reu

nirá centenas de lojistas

de todo. Santa Catarina.
Sobre o assuno, no proxi
mo dia 8, estará na cida
de o presidente da Federa

ção do Comércio Lojista
de Santa Catarina, Lothar
Dieter Mass.
A comissão organizado

ra. conta ainda com a par
ticipação de: secretário
Ildo Vargas, tesoureiro
Ronaldo Köhntopp. hospe-

Formada a cooperativa habitacional
Jaraguá do Sul já con

ta com a sua primeira co

operativa habitacional. Ela
foi formada quarta-feira à

noite, durante assembléia
que reuniu a maioria dos
224 mutuários que se ins

creveram
.

para a compra
de apartamentos do pri
meiro conjunto habitacio

nal, já .íechado, ,e que se

rá construído em Três Rios
do Norte. O Dr. Paulo Flá
vio Varela. do BNH, in

terventor do Inocoop em

Santa' Catarina explanou
detidamente o programa,
assim como o funciona
mento da cooperativa,
criada na oportunidade,
com a aprovação dos es

tatutos e eleição da dire
toria e conselho:

A diretoria é presidida
por Valdecir Henrique
Píazera, financeiro Délcio
Maximiano e adminístratl
vo Nélson Moreno Bakue
ta. O Conselho Fiscal tem
a integrá-lo José Cláudio
Branco de Moraes, José

Bortolotti, Renate Müller
como efetivos e, Jacó U
nius, Alexandre Píazera e

Osni Vitor da Silva como

suplentes. O passo seguin
te será o registro da do

cumentacão.

E fechado o. primeiro
conjunto habitacional, di

ante do número de inscri

tos, já está sendo viabili

zado junto ao BNH.· o se

gundo conjunto, em área
anexa ao atual.

Devastação continua / Jaraguazinho
A exploração desenfrea

da da madeira volta a re

gião de Jaraguazínho, com
desmatamento indiscrimi
nado que destrói a fauna
e a flora, comprometendo
também os mananciais de

água. além de destruir mí-
.

lhares de ninhos de pás
saros. Esta semana, na re

dação, um grupo de agrí
cultores denunciou. a ex

ploração irracional que as

Madeireiras Panini e Bona,
de Rio dos Cedros vem fa

zendo, sob a complacência
e vistas grossas do IBDF,

que tem compactuado, se

gundo denunciam. com es

te estado de coisas, sem

nenhuma providência to

mar.

O desmatamento. tem

atingido também as re

giões de Ribeirão Rodri

gues e Pedra de Amolar

(em Corupá). Informam os

denunciantes que os pe
ões dessas madeireiras
tem sequestrado .anímaís

domésticos, como cães,

que ao adentrarem nas

matas, não maís retornam.

À preocupação maior dos

agricultores é quanto a

forma irracional como a

madeira está sendo explo
rada, no alto dos· picos,
trazendo destruição e com-

.

prometendo seriarriente o

meio-ambiente. além de

contribuir para a prolife
ração de borrachudos e

mosquitos.

dagem Luís José Nicolo
deUi,

.

dtvulgação .

U d o

Wagner, brindes' Bruno
Bretthaupt. transportes Ra

fael Dímas Nazérío, som e

.. foto Waldemar Behlíng e

recepção, José Ramos de
-Carvalho.
PROJETO MERCÚRIO .

Será lançado no día 15,
no Centro Empresarial, o

Projeto,Mercúrio, do Ceag/
SC, com apoio do Clube
de Diretores Lojistas de

Jaraguá do Sul. O proje
to objetiva o treinamento
dos lojistas através do rá
dio, com o desenvolvimen
to dos módulos venda,
compra, estoque, contabi
lidade e finanças. A vei

culação iniciar-se-á no dia
16, às 7h45, na Rádio ja

raguá. Vai de segunda à
sábado e poderá ser acom-

.

panhado também por um

manual de orientação, à
venda do CDL.
Por outro lado, está

acertado para o período de
27 a 31 de outubro, cur

sos para vendedor. lojista
e de administração e ge
rência, nos horários das

8/11h e 14/17h ce, ainda.
das 19 às 22h, este exclu
sivo de administração.

Pol ímplantadona sema-' ria ..

-

O.·lllatê-riàl Fara. _os
na passada junto a Únida- . exames, no entanto, .é co
de

.

Sanitária de Jaraguá lhido às segundas, quintas
do Sul (Posto de Saúde)", o e sextas-Ieíras, daa 131130
diagnóstico

.

precoce do às l1h, com. a atendente
câncer ginecológico e da Roselene .

mama, um novo serviço
que a saúde pública colo
ca à população. O diagnós
tico funciona de segunda
à sexta-feira, às 7h30, com
O médico . ginecologista
Antônio. Beleza F i 1 h o,

atendendo diariamente a

dezesseis pacientes, na

própria Unidade Sanita-

O resultado do díagnós
tíco gin e c o I ó-g i c o é
anunciado pelo próprio
médico, no horário 'mati
nal de atendimento. ,O
exame do material coleta
do é feito no Laboratório
Regional de Cítopatologia,
em Joínvílle.

Ho Fórum novos· títulos eleilorai:s
O TRE já ancamínhou .

a todas as zonas eleitorais
do interior do Estado, os

2.159.931 títulos de eleito
res, que começaram a ser

distribuídos esta semana.

No último sábado, foram
enviados lotes para os mu

nícípios de Joínvílle, Pi-

çarras, São Francisco do

Sul, Cuaramírím, Jaraguá
do Sul e Blumeneu.
Os documentos já estão

sendo distribuídos no Fó
rum da Comarca, junto ao

Cartório Eleitoral.]j ne-

cessárío, porém, que o

próprio eleitor, de possa
de um documento de iden-'
tídade .. retire o seu título,
assinando o recibo cor

respondente. O horário de
atendimento é das 8 às 18
horas. O TRE está estu
dando, também, a possi
bilidade. de estendê-lo pa
ra o horário noturno.

A data de 19 de outubro
foi marcada como o dia
nacional de entrega dos
novos títulos eleitorais.

Sine' tem 810 vagas ao mercado
trícístas, . 12 projetistas
desenhistas, 10· vigias, 9
desenhistas e 10 cozinhei
ras,

JÚRI DIA.10

Primavera _ Estação-das Flores _ Vamo� fazer de Jaraguá um Jardímê IRI8MI- EXPOSITORES CROMADOS

MOVIMENTAÇÄO INDUSTRIAL:

MAIS TELEFONES
A partir de 20 de cutu- O Sistema Nacional de

bro, as 30 empresas do Sís- Empregos, órgão do Mi

tema Telebrás abrirão ins- nistério do Trabalho, que

crições para os candídatos funciona em convênio com

à compra de um milhão a Fundação Catarinense

de novos telefones em to- do Trabalho, expediu em

do o pais. Os candidatos Jaraguá do Sul, de jane]- O Tribunal do Júri da

que passarem pelos crité- TO a setembro deste ano, Comarca reúne-se dia lO,
rios rigorosos de seleção, 2.513 carteiras profissie- sexta-feira, às 13 horas,
poderão comprar as linhas naís, entre novas e reva- para o julgamento do réu

a partir de 20/novemb!0. O lidadas. Em setembro, o Hélio Lourenço da Silva,.
anúncio é do próprio Mi- Posto do Sine preencheu acusado de ter matado no

nistro das Comunicações;" 257 cartões de pedidos de dia 4 de abril de 1980, em
Em Santa Catarina, segun- empregos, sendo que 156 Corupá,. com uma espín
do a 'T,elese, são necessá- 'foram colocados no mer- g9-rda chumbeira, a Alinor
rios mais de 120 mil tele- lado de trabalho. Franz: O Tribunal será
fones para atender a de- O Sine dispõe de 810- presidido pelo Dr. Rui
manda. À nível de .Jara- vagas para serem, preen- Francisco Barreiros Fortcrs.
guá foram comercializados chidas junto as empresas, Juiz de Direito da 2a. Va

mil teleíones em janeiro. sendo 460 de alímentador ra e a justiça pública se

porém, centenas de pre- de linha de produção, 21.5 rá representada pelo pro
tendentes continuam' ins- costureiras em geral, 23 motor Dr. Antônio Carlos
critos .no aguardo dos auxiliar de escritório, 34 Brasil Pinto. Mário Jorge
seus aparelhos, ou da no- vendedoras do comércio e Teresinha de Oliveira,

1i"_a._ab,f?rtura das vendas. vareiista, 23 caixas, 14 e]e-
..

são os advogadoe do réu.
��------�--------�----------��----------�������

__
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_ Bastante concorrido
Sa, feira à noite, no Bae
pendi, a, assembléia festi
va do Lions Centro, com a

presença do governador
do L-1.0 Walfredo Valle
e comitiva. No jantar tí
pico, !1 comida' alemã,'
muito elogiada.
_ A 4a. Festa das Flo

res de Jaraguá do Sul

(Exposição de Orquídeas,
Bromélias e Plantas Orna
mentais), acontecerá de 14
a 17 de novembro, no

Agropecuário.
,e

� Os amigos Sandro e

Silvino Lessmann abrindo
na Rua Walter Marquardt
1311 Fone 72-1191,:a Les
smann Despachante,' devi
damente credenciada pelo
Detran. Bola branca e su
cesso.

_; Pará breve o "sim"
dos jovens Clayton Arístí
des Gonçalves I Patricia
Alejandra Silva e de Cláu
dio Rodrigues de Olivei

re/Chrtstíane Huíenüssler.

.... A Apae de Guarami
rim promove dia 8, na
Sociedade Diana, lanche
com desfile de modas de
várias lojas da cidade.

Apóie esta iniciativa.

� A agência do Besc de

Jaraguá do Sul comple
tou a maíorídade.. Em se

tembro viu passar os seus

18 anos qe atívtdades inin
terruptas- na cidade.

..... Joinville verá dentro
em breve ª programação
do SBT, que transmite nos

domingos à tarde o pro- ,_

grama Silvio.' Santos. E
Jaraguá, como é que fica?

.... 'Recebem neste sába
do, às 19:Q30, na Igreja
Evangélica Luterana Cen
tro a bênção pelas Bodas
de Prata, o casal -Marcos
e Nelda Funke Simmer.

��
Exclusividade T.

Macch10ne �
_ Acessory -

Divina Decadência

HWY - I e Park Avenue

Rua Pres, Epitácio Pes
soa,868

Fone 72-1201
Barâo do Rio Branco, sala 4

O"FONE: 72.2607Jaraguá do Sul.

João e- Maria
Venha conhecer as últimas novidades da moda

infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e para todas as ocasiões.

, Rua João Píccolí, 161, em Jaraguá do Sul.

. Jóias, relógios, pulseiras, anéis, aÍ1anças,
prataria, artigos em ouro e tudo o mais para
presentes Da.

Relojoaria Ivenida
Marechal Deodoro 431 e Gétúl10 Vargas D! 9

Mamãe Coruja
Roupas infantis, perfumes e bíjoutertas

,

Rua Barão do Rio Branco 168 _ FODe 72-0695
Jaraguá do Sul

PÁGINA 02

Gente '& Informações
DEBUTANTES 00 C.A. BAEPEN�I

CONCUR.SO BONE
CAS VIVAS ,_ Um
total de 21 candida-
tas estão inscritas ao

Concurso Bonecas Vi
vas, do' Lions Clube

Jareguä do Sul Cida
de Indústrial, que di-

'

vulga no dia 15 de

outubro, às 15 horas,
nó e.A. Baependí, o

resultado da sua

promoção beneficen
te. Além da apresen
tação das candidatas
haverá café e desfile
da - Brika Modas _

alto verão e João e

Maria, moda infanto-juve
nil.

-

Eletrodomésticos se

rão sorteados entre os

participantes, além de
outros prêmios. O evento
vem sendo aguardado com

expectativa. ,

Patricia Marínês, flUJSt Ru,
bens (Teresa Rubini) Ni
coluzzí. -

Mônica Oselane, filha Va
níldo (Sandra) Oselane.

Sibelé Cordeiro, filha Os':
mari (Méri) Cordeiro.

BAllE BRANCO _ Outro

grande acontecimento d�s
te mês de outubro-é o Bai-

-

le das Debutantes do C.A,

Baependi.

12 DE O-UTUBRO

CHORINHO NOVO -

A Maternídada Car
mela Dutra, de Flo
ríanöpolís, registrou
o nascimento, dia 23/
setembro, às, 6h50
mín, de Guilherme'
Marcelo Zanghelini,
pesando 4 quilos e

medindo 52cm. O ga
rotinho, que veio Ia
ler companhia ao

maninho Felipe Ar- _

- tur, é filhó do médi
co pedíatra Dr. Moa
'cir (Regina Spring-

, mann) Zanghelini e

neto do Dr. Fernan
do (Yara Fischer)
S p f i n gman n e de Fabiola Oselane. f

í I h a

Marcelino (Lourdes' Carlos [Lúcia] Oselane
Lenz i) Zanghelini."
Felizes com o seu,

n a s c im e nt 0- estão
também o bisa vô
Francisco Fischer e a

tataravó Elisabeth M.
Bardín, A todos, os
nossos parabéns!.
"OPA" SCHNEIDER-:
Em Vila Itoupava,
Blumenau, comemo
rou seus 90 anos de
idade, o Sr. Carl
Schneider, no dia 24
de setembro, ao lado
dos filhos, netos e

amigos. Um: lauto
almoço e café mar
cou a passagem da
data natalícia, que Saly Goedert, filha Elson
contou também com (Marilene) Goedert.'a presença do pastor,
que procedeu a dís

tribuição da santa
ceia, em cerimônia
que a todos tocou
fundo. Ao "Opa"
Schneider, os cum

primentos.
CASAMENTOS - Na
Matriz S. Sebastião,
o casamento, às tüh
,de hoje, de Pércio
Alv:es/Ivonete da Ro
cha; 15h30 - M á r i o
Henke / Niva Rodri
gues; 17h15 - Jaime
Biernaski I E I s i r a
Küster e às l8h - Ör:
lando José Leítholdt/
Cínira Lange. Na
Barra, às 18h, José
Kamer IEutália Pauli
e na Ilha da Figuei
ra, 19h, Luiz Carlos
Witkoski I Maria de
Lourdes Anzini.

-

DIA DA CRIANÇA
'<I��hã pi " Faça sua criança sorrir, prescmteallido

-

com brinquedos das nials famosas �arcas: Estrela,. Glassllte, GulUver, Etc.

Veja
Ursinha Peposa
Ursinho Peposo
Boneca Poture
Força Bruta

algumas
Cz$

, Cz$
C�$
Cz$

de nossas ofertas:
294,00
272,00
218,00
460,00'

A maior variedade de brinquedo. da cidade
Oficina autorizada de brinquedos "Estrela" e "Bandeirut."

Av. Mal. Deodoro, 226 _ Jeraguá do Sul _ se.

Schmilz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Museu' histórico,' a um passo da realidade
O' museólogo Gelsi Jo

sé Coelho (Peninha), da
Universidade Federal de
Santa Catarina, visitou no

final-de-semana as instala
ções do galpão da Rede
Ferroviária Federal, loca
das à Prefeitura, onde fun
cionarão o Museu e Arqui
vo Histórico de Jaraguá
do Sul. Peninha surpreen
deu-se com ri quea cidade

possuí "em termos de ins

talações e" de acervo. Pres
tou" tnformações e orten
taçõea à _Secretaria. de

Educaçaö, Cultura; Esporte
"e Turísmo. de como pro
cede.r para a montagem da

primeira fase do Museu,
principalmente a feitura
de painéis e molduras pa
ra as fotos históricas ,e lo

calização dos objetos já
existentes.
Peninha destacou que

além do acervo, a cidade
está preservando uma fer
rovia ainda viva, um lo
cal adequado onde agrupa
a educação, a .cultura e o

turismo. O conjunto em

si já é uma história, diz o

museólogo, uma vez que
está-se preservando a ar

quitetura da Rede Ferro
viária Federal e a própria
arquitetura alemã, ainda
viva na cidade, apesar do
progresso'que avança.
Outra observação do ex

perimentado museólogo re
laciona-se' ao trabalho do

professor e historiador
Emílio da Silva, "ele pró
prio parte da história e

patrimônio do município".
A docum=ntação escrita e

visual de Emílio da Silva
é algo inédito segundá
Penínha. uma. vez que
oportuniza cultuar a me

mória histórica de Jara

guá do Sul através das .fo
top,' desde os primórdios,
à época em que aqui ha
bitavam Os botocudos. até
à história recente.
O museólogo da UFSC

retornará à cidade, pl dar
continuidade aö assesso

ramento na montagem do
Museu, cuja primeira fa
se poderá' logo ser inau
gurada� "podendo. assim,
a juventude, que é ma'o
ria na cidade, como obser
vei, conhecer a história e

as diversas fases do de-

senvolvímento de Jara- nando-se com o materiaf
guá". colecionado pelo proíessor

Emílio da Silva, cujo acer
EMíLIO DA.SILVA CEDE vo será degrande utilída
MATERIAL de na instalação desse pre

cioso documentário de
A municipalidade preo- nossa terra . O ilustre p8S

cupa-se com a instalação quísador, conforme íníor
definitive do Museu His- ma, encaminhou no dia 25
tórico. Antes da vinda ide -, à Prefeitura, rico material
Peninha a arqueól��a Tê1i" 'que haverá de valorizar o

reza Possari. também da Museu e-Arquivo Históri
UFSC. conheceu ó mate- co da <'j"Pérola do Vale do
ríal existente, irilpres�io-" Itepocu", '" ! ;�81

. �.."

Liberais·' v:iabilizam sed, própria ..

Foi realizada' na sema-
na passada, em Itajaí e

Balneário Camboriú, a 8a.
"Conferência Estadual de

Advogados, . que contou
com a- participação, tam

bém, de causídicos lotados
na Comarca de Jaraguá do
Sul. O presidente da Sub

seção da Ordem dos Advo

gados do Brasil, Humber
to Pradi, destacou que .17
trabalhos foram desenvol
vidos, com comissões, to

dos de elevada importân
cia. Outro ponto alto da
Conferência foi a pales
tra do jurista baiano J.J.
Calmon de Passos, que fa
lou sobre "O advogado e

suas lutas".
Humberto Pradi tratou

com o presidente da OAB!
SC Genir Destri e com a

presidente da Caixa de
Assistência dos Advogados
Solange Pirajá Martins, na
ocasião, sobre a liberação
de recursos financeiros pa-

. ra a construção da sede
dos profissionais. liberais
em Jaragué do Sul. Ficou
acertada a destinação de
Cz$ 120.000,00 da OAB,
,em duas . parcelas, maís
Cz$ 35.000,00 da Caixa
de Assistência. O projeto
da sede está pronto.

O prédio terá dois pa
vimentos e abrigará a se

de própria' da classe dos

advogados, médicos,
.

odon
tólogos, engenheiros e ar

quitetos. Nos próximos
dias o grupo de trabalho
submete o projeto a apre-

.

ciacão final.

. Dr. Iltevir I. Fogaça Júnior
Advogado

RUa Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0:498

Jaraguá do Sul-Se.

Partido
._------------------------

PDS vai lançar o seu boletim
o Partido Democrático são, éulmínando com. o

Social de Jaraguá do Sul, surgimento de lideranças
dentro da proposta de re- fortes.
novação de métodos e O Diretório, como acon

procedimentos do Díretó- tece todos os meses, vai
río Municipal, está lan- reunir-se segunda-feira, no
çando o "Jaraguá 2000", Bae�e:p.dl, para traçar me

boletim de divulgação dasej.!.1ta!f J'�:vàliar os trabalhos
atividades do partido, de 19da;l'cônlissões. O partido
apoio a seus candidatos e· iniciou na semana passada
'de critica a seus oposíto- reuniões no ínteríor ,e pe
res. O título, segundo íon, riferia da cidade, manten
te do PDS. traz ligação ao do um contacto .díreto com
Projeto Jeraguá 2000, lan
eado ne final de agosto e

qua objetiva a participa
-ção efetiva na transforme
'ção da sociedade, através
da política, proporcionan
do a todos os jovens a

oportunidade de expres-

eleitorado ,e, apresentando
. seus

:

'candidatos as': eíeí
ções de -15 de novembro.
onde" o trabalho principal

. é 8. eleição de Paulo 'Bau
,et à Assembléia Legisla-
tiva.

'

Guaramirim: r F L . instala ,comitê
O Partido da Frente Li

'beral de Guaramírím, pre
sidido pelo vereador Ade
mir Izidoro, presidente da
Câmara Municipal, abriu o

seu comitê eleições 86 na

rua 28 de 'Agosto , defron
te a Loja Klein. Segundo
Ademir. o comitê possíbí
litará Um apóio mais am

plo aos eandídatos apoia-'
dos pelo Diretório, como

Vilson
"

Kleinübing a go
vernador, Victor Fontana'
a deputado federal, Pedro
Colin ao senado e Décio
Piazera a deputado esta
dual.

Os candidatos do PFL,
com regular frequência,
tem visitado Guaramirim
para contacto com suas li

deranças. Esta semana es

tiveram o candidato a se

nador Oswaldo Dellagíus
tina e o candidato a vice

governador Fernando Mar
condes de Mattos. Ademir
Izídoro revela-se satisfeito

VOTE EM 15 DE NOVEMB:RO PARA

Deputado Estadual

Paulo Bauer '·11.267
VÄO RENASCER AS ESPERANÇAS

Democrático

com a penetração do par
tido em toda a região e

vaticina que as eleições
em Jaraguá do Sul trarão
surpresas, com Décio Pia
zera sendo o mais votado
de todos os candidatos
quê concorrem a deputado
estadual.

ECT: NOVAS AGENCIAS

A ECT instalou no día
30 a Agência Postal de
São Martinho. Neste mês
de outubro, serão instala
das mais três agências
postais: no dia 8, de Botu
verá e Presidente Castelo
Branco e, no dia 9, de Pe
ritiba. Com a instalação
dessas quatro unidades

operacionais, a Empresa
Brasileira de Correios e

Telégrafos atinge sua me

ta estabelecida pare o

corrente ano de dotar to
das as sedes de munící
pios catarinenses com uma

agênc;a' postal.
.

Social

COMECOU A TRADICIONAL PROMOÇÃO ANUAL DA
>

'.:ti li'E

onfe c ç õe s s u e 1
•

I
------------------------- -

Em loilas as 'lojas . neste mês de outubro g,tandes promoções de todos os artigos-.Venha, você só tem a ganhar. _Quem chega primeiro'
IID ii IDelllºr!_', . .CONFECÇOES SUELI - na Marechal. Reinoldo Rau e no Portal de Jaraguá.
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-

Edital 15.059 de 23-09-86. - ciliado e residente na Rua
Flavio Sacht e Sandra Re- Joinville, 511, nesta cída
glna Moura de, filho de Erni Spiecker
Ele, brasileiro, solteiro, e de Cnsta Hílvera Spie
eletrotecníco, natural de cker. Ela, brasileira- sol
Jaraguä do Sul, domicilia- teíra, operária, natural de
do e residente em J.oão Assis Chateaubriand, Pa
Pessoa, neste distrito; fí- raná, domiciliada _ e resí
lho de Paulo Sacht e de dente na Tífa dos Monos,
lolanda Ruth Rohweder neste distrito, filha de Jo
Sacht. Ela, brasile.i��k sé Antonio de Santana e

teira, industriária,'-Ífatt1t�' de Edite Galdin de Santa
de Barra Velha, neste na.

Estado, domiciliada -e:"resi- Elital 15.061 de
-

23-09-86.
dente ne Rua Dona Anta· Mário Wulf e Maria Mar
.nía, 4;27, nesta cidade, fi· , Iene Bellarm1no '

lha de Maria Margarida Ble, brasileiro, 1. solteiro,
,MPllra. operário, natural de Pome
Editi;il 15.060 de 2;3-09�86. rode, neste Estado, 'domí
Imo Splecker e Zenalde ciliado e residente na Rua
Aparecida de Santana João Franzner, 126, nesta
Ele, brasileiro, solteiro, - cidade, .filho

_
de Felipe

operário, natural de Mar- Wulf e de Helga Kresch
ques de Souza, Lageado, mer Wulf. Ela, brasileira,
Rio Grande do Sul, domi- solteira, operária, natural

de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
Ana Karsten, nesta cidade,

ANIVERSARIANTES

Pazem anos hoje: 04
Sra. Paulína, esposa de

A I f .o n so Franzner; Sr.
Wigando Meier, Sra. Gil-
11a, esposa de Alfonso
Wagner; Gustavo e Da
niel, filhos de Gilmar
(Áurea) Menegotti Rocha.
Fazem anos domíngo
Sra. Márcia Müller Mu

niz, Sr. Silvino Winter,
Sílvia R. Narloch, Sra.
Winni Medro Püttjer, Je
ferson Luiz Beletti, Aírton
Luis Schiochet e Evalina
Schwartz.
Dia 06/outubro
Sr. Adalberto Siefert.

Dalva Maria Rubini 'e Fi
délis Ponticelli.
Dia 01/outubro
Sra.. Lúcia Marquardt

Pommereníng, Maria Clé
lia Chíodíní Darem, Sr.
Ernesto Torenelli, Srta.
Malise Fischer, ,Sr. Bruno
Behling, Sr. Mário Bor
chardt e Sr. Bertoldo
Neitzel.·
Dia 08/outubro
Sr. Bruno Wolf, Sra.

Frida Thiem, Sra. Irene
Ziemann, Sr. Udo Ra
wietsch, Sr. Danila Balsa
nelli, Eliane Cristina Go
mes, Sr. César M9acyr Sil
va.

,Dia 09/outubro
Sra. Ingeburg Marquarat

Hasse, Sra. Yolanda Mor
bis Engelmann, Sr. Elmo
Lemke, Wilma Gerent, An
dersan Dorval Raduenz,
em Corupá; Adelino Volk
mann, Sr. Carlos Moreira.
Dia lO/outubro
Sr. Zeferino Kuklinski,

Prefeito de Massarandu
ba; Sr. Ismar Lombardi,
Sra. Maria Gonçalves Chio
dini (Ita), Sra. Asta, espo
sa de José Watzko, Flávio
Mehler, SaJldr� ,� ç�o
Kä�zler, ,Alíiio �� �,
Sr. �Norbel't0 Kreu z ti,:
Sra. Luiza

-

Borfofiiíí, na

Lapa·PR; Rose-Marie Tei
xeira, em Joinville.

NASCIMENTOS

Dia 12/setembro_
Nícolle, filha Luís (Sir

léia) Lorencettí..
Dia 15/setembro
Rosane, filha Ingo (Ana)

Roveder.
Dia 11/setembro
Ricardo Alexandre, filho

Ademir (Evanílde] Ribei
ro; semera, filha Waldeli
rio (Rosália) Piazera.
Dia t9/setembro
Guilherme Augusto e

Abel Alan, filhos Osmar

(Doraci) Marcaríní.
Dia 21/setembro
Kátia Gísele, filha Neli

,(Tânia) Enke.
Dia 22/setembro '

Marciano e Marcelo, fí
lhos M á r c i o (Margrid)
Borchardt.
Dia 23/setembro
Elenílson, filho Wilson

(Ana) Santos; A n gel a
Jackeline, filha Elemar
(Rosângela) Stinghen.
Dia 24/setembro
Tiago, filho Paulo We

neranda) Arendt; Júlio
César, filho Gihnat (Rosa
ne) Fagundes; G r e i c y
Kelly, filha Wanderley
'(Lígia) Radüntz; Silvana,
filha Roberto (Sueli) Lei
told; Makaiver Diego, fi
lho Wilfred (Valtrudes)
Baade.
Dia 25/setembro
Marilene, filha Luís (Ve

rônica) Machado; Talita
Daniele, filha José Carlos

(Diva) Bemal; Rodrigo
Hercílio, filho Valdir (Jo
selir) Zucatelli.
Dia 26/setembro
Mônica Flávia, filha Egon
(Agata) Imroth.
Dia 28/setembro
Victor Ricardo, filho

Laert� (Maiilei) Minatti.
Dla 29/setembro
Miriam, filha Nélsón

(Ida Maria )Ramos.

de, filha de Edgar Emílio

PrlelaDlaS de Cas811enlls ���rale 1��0�a:!�a2���86.
MARüOl ADEUA ORU1SBA .l..EH..\1ANN, OtlClIU do R\?- J J kg B 11 k n.....

gistro Cívi! do 19 Distrito da Comarca de Jar�guá do Sul, ßs-
ean ae on a oe r.....

tado de Santa Catarina, Brasil, fIlZ saber que compareceram em reíra e . Vívíane Mara
Cartório exibindo os dooumentos exigidos pela Iei, a fim de se Dornbusch
habilitarem para casar. os se.KUÍDtes: Ele, ,brasileiro, solteiro,
filha de Leopoldo Bellar- do Sul, domiciliada e re- representante, natural de
mino e de Leonída Maria sidente na Rua Irmão Le- Jaraguá do- Sul, domicilia
Bellarmino. andro, nesta cidade, filha do e residente em Ríbei
Edital 15.062 de 24-09-86. de João Meurer e de Ma· rão Molha, neste distrito,
Saulo Fernando Dias del, ria Zimmermann. filho de lolando Pedro Pe
Souza e Sanny Elcy CrIS· ,�ital' 15.066 de 25-09-86. reíra e de Maria Helena
totoltní

-

:Z,4#ãQ :Çornéllo e Anna Pe- Ballock Pereira. Ela, bra
Ele, ,brasileiro, solteíro., �t'elra";';'de Carvalho síleíra. solteira, estudante,
analista de vendas, natu- Ele, brasileiro, solteiro, natural de Jeraguá .do
rel de Curitiba, .Paraná, borracheiro, naturalde -Sa- .Sul, domiciliada e· resí
domiciliado e residente ná.' '�randí, Rio Grande do Stil, dente na Rua Aiy -Camer-
Rua PFOCÓP,ia Gomes, 611, domiciliado e residente na g Q

'. -

'35 tQ 1'01'o ueiroz, , ap ,:,.,
aptO l06, nesta cidade, íí- RUa Joinville, 159, nesta em Curítíba, Paraná,. fiiha
lho de Arnildo Dias de cidade, filho de Antonio de Edson Antonio Dorn
Souza e de Eleonora Me- Comélío e de Roza de brusch e de Hanne Lore
nell de Souza. Ela, brasí- Brum. Ela, brasileira, viu-. Beyer Dornbusch.'

,

leira, solteira, proíessora. va, do lar, natural deste Edital 15.071 de 26-09-86.
natural de Rodeio, neste Estado, domiciliada e re- Nelson Krehnke e Dorly
Estado, domiciliada e re- sidente na Rua Joinville, Morsch

'

sidente na Rua Procópio 159; nesta cidade, filha de Eie, brasil�iro, solteiro, re
Gomes, 611. apt" 106, nes- Geraldo Pereira da Silva e presentante, natural de
ta cidade, filha de Vitório de Francisca: Espindola da Jaraguá do Sul, domícílía
Crístofolíní e de Olivia Silva.' do e residente na Estrada
Crístofolíní. Edital 15.067 de 26-09-86. Garibaldi, neste distrito; tí
Edital 15.063 de 25-09-86. Rubem Fonseca Flexa e lho de Walter Krehnke e

Floriano Airton Felhauer é Lindaura Taufenbach de Wílhelmina B o r c k
Eyellnda Wachhólz Ele, brasileiro, solteiro, Krehnke. Ela, brasileira,
Ele, brasileiro, solteiro, pe- advogado, domiciliado e solteira, auxiliar de escrí
dreíro. natural de Mare- residente Rua T, quadra tório, natural de Massa
ehal Candido Rondon, Pa- 24, casa 06, Conjunto EI- randuba, neste Estado, do
raná, domiciliado e resí- dorado Parque 10 de No- mícílíada e residente na

dente em Jaraguá-84, nes- vembro, Manaus, Amazo- Rua Rodolfo Hufenues
te distrito, filho de Edui- nas, natural de Prainha, sler, 102, nesta cidade, fi
no Felhauer e de Edite Pará, filho de Adamor lha de Harry Morsch e de
Zander Felhauer. Ela, bra- Froes da' Cunha Flexa e Edgard Morsch.

-

sileira. solteira, do lar, na- de Marieta Fonseca Flexa. Edital 15.072 de 29-09-86.
tural de Jaraguá do Sul, Ela, brasileira, solteira, Clayton Aristides Gonçal.'
domiciliada e residente em balconista, natural de Lon- VeIS e Patricia Alejandra
Itapocusinho, São João, drína, Paraná, domícilía- Hermosilla Silva
neste distrito, filha de Ar- da e residente em Conjun- Ele, brasileiro, solteiro,
tur Wachholz e de Clari- to COHAB, quadra 01, 10- funcionário público, natu
ce Maria Wachholz. te 11, casa n" 106, nesta ral de Joinville, neste Es
Edital 15.064 dé 25-09-86. cidade, filha de Lindelfe tado, domiciliado ,e resi
Lourival José ScheUem- Taufenbach e de Reinildes dente na Rua Joínvílle,
berg e Maria Alves Thco- Taufenbach. 1570, nesta cidade, filho
doro

'

Edital 15.068 de 26-09-86. de Aristides Manoel Gon
Ele, brasileiro, solteiro" Eliézer Vieira Fontes e çalves e de Erica Horst
operário, natural de, San- Marilene Maria KamclKn Gonçalves. Ela, chilena,
ta Isabel do Ivaí, Paraná, Ele, brasileiro, solteiro, solteira, farmacêutica, na

domiciliado e residente comerCIano, natural de' tural de Santiago, Chile,
na Rua Urbano Rosa, nes- Cornélio Procópio, Paraná, domiciliada e residente nã

ta cidade, filho de Anto- domiciliado e residente na Rua Germano Horst, 100,
nio Sche.llemberg Sobrinho Rua Leopoldo Janssen, nesta cidade, filha de Jo
e de MalviQa ScheUem- 422, nesta cidade, filho de se Luis Hermosilla e -de
berg. Ela, brasileira, sol- João Miguel Fontes e de Florencia Magdalena Silva
teira, operária, natural de Zaira Vieira Fontes. Ela, Flores.
Mafra, neste Estado, domi- brasileira, solteira, bancá- Edita] "15.073 de 29-09-86.
cili,ada e residente na Rua ria, natural de Jaraguá Cláudio Rodrigues de Oll·
Francisco Zacharias Lenzi, do Sul, domiciliada e re- vetra e Christiane Hufe.
568, nesta cidade, filha de sidente na Rua Leopoldo nüssler,

,

Marcelino Alves Theodo- Janssen, 422, nesta cidade, Ele, brasileiro, solteiro,
ro de Licia Ruthes Theo- filha de Edegar' Kamchen comércio exterior, natural
doro. e de Maria Sabino da Sil- de Curitiba, Paraná, domi�
Edital 15,065 de 25-09-86. va Kamchen. ciliado e residente na Rua
Vendelino Cris03tomo Sa- Edital 15.069 de 26-09-86. do Amapá, 50, em Curiti:-'
lomon e Bernaulei.e Meu- Luis Roters e Renilda Essy ba, Paraná, filho' de Ilde
rer Ele, brasileiro, solteiro, phonso Gugisch de Olivei
EIe, bràsileiro, solteiro, as- operano, na t u r a 1 de ra e de Therezinha Rodri
sistente técnico, natural Schroeder, neste Estado, gues de Oliveira. Ela, bra·
de Schroeder, neste Esta- domiciliado e residente na sileira, solteira, publicitá
do, domiciliado e residen- Rua Joinville, 227, nesta ria, natural de Jaraguci' do
te na Rua Epitácio Pessoa, cidade, filho de Ary Ro- Sul, domiciliada e residen-
111. aptO 104, nesta cid�,- ters e de Luiza Zefeldt Ro- te na Rua Rudolfo Hufe·
de, filho, de Paulo Saltt!" tM!3. Ela, brasileira, soltei- nuessler, 575, nesta cida ..

mon E' de In'·ne. Guei��i' iä:":' operária; natural' de' d�, fill)a de IDt�tri:ctJ. Her
Salomon. Ela,' brasileira, Verê, Paraná, domiciliada maim, Wolf!,�W :-J::J:Çlfenü!:
solteira, auxiliar de escri- e_ residente na Rua Erwino ler e de Renata Burov.'
.tório, natural de Jaraguá Menegotti, 745, nesta cida- Hufenüssler.
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Apicultura:lreinalOenlo/Agropecuáriö
Jaraguá do Sul sediou,

domingo,
.

día 28, .cl etapa
regional da 2a. Olimpia
da Estadual da Associação
des Funcionários da Aca
resc (Oleafa), .envolvendo

. as regiões administrativas
de Jaraguá, Rio do Sul,

Itajaí e Mafra, nas moda
lidades de futebol de sa

ião e bolão. Segundo De

jaír Pereira, presidente em

exercício da AFA, as com- De outra parte, nos dias

petições desenvolveram-, ·13, 14 e 15 próximos, no
se no Baependí e na Me- .

Centro Shalon,' em Nereu

negottí. numa iniciativa -Ramos, os extensronístas

mos, � próprios funcionários rurais dos 18 municípios
da Acaresc.. A região de da região de Jaraguá do

Jaraguá foi a campeã no Sul participarão de curso

futebol de : salão, ficando
,

sobte conservação do so

Itajaí na vice. Rio do Sul lo, que tratará igualmente'
ficou com o primeiro lu- sobre a conservação da

,gar no bolão masculino/ água, destínação dos de

feminino, Jaraguá do Sul __ jetos, dentre outros,
o segundo no feminino e

Mafra o segundo o mas

culino. As finais da Olea

Ja acontecerão em Con-

córdia, .

no mês de novem

bro.

APICULTURA/
CONSERVAÇÃO DO
SOLO

Nos días 22 e 23 de ou

tubro, no Parque Agrope
cuárío, vai ser realizado

. em Jaraguá do Sul, um

treinamento de capacita-

, ção sobre apiclfltura,' de
.nível regional. Será' um

. curso de iniciação à api
cultura, com 9 horas de

duração, destinado a api
cultores iniciantes ou que
nunca tiveram um curso

básico sobre o assunto.
Já no dia 21. em Joinville,
haverá curso de aperfei-

. çoamento ..

NA COLOMBIA
-,

O agrônomo Laurinda

Goedert,
.

lotado no Escri
tório Local da Acaresc.
está participando desde o

dia 29, até 26/outubro, em
Cáli, Colômbia. no Centro
Internacíonal de Agricul
tura Tropical, de um .cur

so extensivo sobre semen

tes e cultura do arroz,

juntamente com outros

técnicos e agrônomos do
Estado.

COlOdela posiciuna�se sobre os picos
A Comissão Municipal

de Defesa do Meio-Am
biente, já tem o parecer
acerca do processo a ser

tomado para a preserva
ção dos morros (picos) de
926m, 897m e 894m e que
será levado ao Executivo
Municipal, com algumas
sugestões para aproveita
mento turístico da área.
Numa próxima reunião. o

prefeio Durval Vasel se-

.
rá convidado a partícípar,
para cientificar-se da de
cisão. A COMDEMA dis
cutiu esta semana, nova

mente, a questão das quei
madas, que causam o em

pobrecimento dos solos e

reduzem os mananciais de

água. haja vista que ocor

rem junto as nascentes.
A Comissão analisou um

abaixo-assinado de mora

dores da rua Walter Mar

quardt. que acusam a em-

presa Incatex de causar

poluição atmosférica e so:'
nora, perturbando inclus.
ve o sossego público, uma
vez que trabalha as 24 ho

ras do dia, além da má lo

calização da caldeira. O

pedido foi encaminhado
aos canais competentes.
para as providências cabí
veis.

A questão da falta de Ii

xeíras na cidade e a co

locação. do lixo nas cal

çadas nos sábados e do

mingos [quando não fiá

recolhimento) foi outro

ponto abordado e que se

rá analisado com maior

profundidade. O fato tem

trazido inúmeros transtor

nos, inclusive emporca-'
lhando a cidade, conside
rada modelo no aspecto
limpeza pública, no Esta

do.

'E"N E RG'E S. A'.
Alimentos Especiais

NECESSITA PARA ADMISSÃO IMEDIATA:

. Mecânicos de Manutenção
'

.. (COM,EXPERIENCIA)

',,'. EletrÍcistas
.s; iCOM ,EXPB1UENCIAr ..

'

..•.. Auxiliar de Pessoal
(COM 'EXPERIENCIA)

Auxiliar de treinamento e recrutamento
. (COM EXPERIENCIA)

.

'Supervisor de Segurança
Auxiliar de Eseritório

. Vigilantes
Enfermeira
(COM EXPERIENCfA E CURSO ESPECIFICO)
Os interessados deverão comparecer munidos de documentos ao
Setor de Recrutamento e Seleção na BR-280 Km 58 em Guaramlr1m-SC

CASA PARA TODOS _ Um sonho de cada família.
ormações: Rua Marinho Lobo, 512 _ Sala 4 _ caixa postal 860

fone (0474) 33-7221. Joínvílle,

DEPUTADO FEDERAL

L u i z G O m 'e 5 -- L U L 'I - 1, 1 7 1
* Banco do Brasil S.A. Joínvílls
20 anos de serviço

o« Celesc _ diretor' 'e presidente: 6
anos de serviço

* Jaraguá Fabril S.A. _ presidente:
6 anos de serviço

* Partido Democrático Social _ 6
anos de serviço

'" Supervisor Regional do Governo
em Joinville _ 2 anos de serviço

.., AABB _ Joinville _ fundador e di
rigente

.. JEC _ Joinville Esporte Clube _

fundador e conselheiro
'" CELOS _ Fundação Celesc: funda
dor e 10 presidente

* CNEC _ Escolas da Comunidade:
fundador e conselheiro.

(Resolução n" 12.924 do Tribunal Suo'
Iperior Eleitoral).

--�------------------------------------------'

..

2&
ANOS
1961 lieg

1986
li
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EDITAL-
.

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da CoJ)larC8
de Jaraguá elo SUl, Estado de S. Catarina, na fonna da
lei,etc.

Faz Saber a todos quantos este edital virem, que
se acham neste Cartório para protestos.os títulos contra:
Alvino Persike _ Estrada Bananal, sln _ Guara
mirim -, Alvino Persike _ Estrada Bananal do Sul
Guaramírírn -, Com. e' Represent. e Transportes
Macajo __ Rua Angelo Rubíní, s/n _ Nesta -'- Ema

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR Ullmann -, Estrada Guamiranga, s/n _ Nesta _

Madeiras para construção e serviços· de trator Hilario Zapella -, Rua Lot. José Zacco, s/n -, Nes-

c,om profissionais altamente especializados. .

.

ta - José Bauer -, Rua Barão do Rio' Branco, s/n
Rua João Januário Ayroso, 712' -, Jeraguä E�- Guaramirim Lauro Pedri ,.- R,Ué} Angelo Rubíní,
querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ se. 136 -, Nestê -, Murího Valente Amorim -, Rua'

":::=========::::=::::::=========i'l-
.

Predertco Vasel, 193 -, Nesta _ Nestor Gnberto
Lesemann -, Rua Ceara, 348 _ Nesta _ Nilto'da
Costa _ Rua Campo Alegre, sln '-c, Nesta _ Preta-

. sio Gorges -, Rua JOinville,'37 _ Nesta � Protasio
'Gorges _ Rua Max Wilhelm, 266 _ Nesta ..:... Ro-'
geria Erschíng ., Rua José Bauer, 1402 _ Nesta
Samir Gretter _ Rua Julio Tissi, s/n. _ Nereu Ra
mos _ Nesta _ Ubano Urbanski _ Rua Francisco
Ruske, s/n ;.;.. Nesta -, Valmor Luchiní __ Rua Mas
sarandubinha, s/n _ Massaranduba. =- Waldemar .

Wolf _ Rua Rio Branco, s/n -, Nesta.
E, como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos CQJil
pareçam neste Cartõrío, na Ruà ArtUr MUller, 78, no

prazo' da lei 'a
.

fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi- .

dos títulos protestados na forma da lei, etc.

IHIJaraguá do Sul, 02 de outubro de 1986
Áurea MUller Grubba � Tabeliã de Notas e

jficlal de Protestos de Titulos da Comarca de J.do Su1

Oa,stil Máquinas
.

Lida.
Equipamentos para fábrica de doce. de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze..
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joínvílle, 433 - Fone 72�1564
Jaraguá do Sul _ SC

eia.& Lida.Spezia'

Persianas
ESTmRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINEIS PARA DlVISÖES-TODAS EM MADEI-
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMf
N10 E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORÉS E BOX PARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

.

,Faça-nos uma visita ou ligue-nos!

Rua Max Wilhelm, 869 _ Fone (0473) 72..:0058

Jaraguá do Sul-SC.

- 1 casa em alvenaria COnl 100m2 11a rua Ber
nardo Dornbusch.

- 1 casa em alvenaria com 120m2, ,próxima do
Acarai.

. - 1 terreno com 1000m2 na entrada do campo
do Juventus.

_ Vários apartamentos no centro da cidade.

R. João Píccoli, 1Q4 - fone 72-2117 - Jafagu! do Sul.

'INIERIMOVEIS
Intermediária" de
Imóveis Ltda.
-VENDE-

I '

HO'NDASUBA NA

eHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MeRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

.
' ENTRE NE H o N Í) A

,.

DA :MENEGOTIl
�k.t:OTOS E- SAtA o

• 'J,ANDO A SUA MÁQUINA.
�, . Rua AdéUã' Fischer_, 239 (Rodovia' 8R'.280)

,
.

Fone 72..2999. _ Jaraguá (lã Sul ...; SC.

Perfo,rm'ance

Santa Catarina· Udlr
O-Bstedo de Santa Ca-. 215 mo

tarina é um dos recordís- . dos.
tas brasileiros em acíden- Neste
tes de trânsito. 9 destaque agravou
tíca para. a BR-10L que já mente
é conhecida naeícnalmen- tre, fOl

.

te como a . "rodovia da mortes
morte". Em 1984 cerca de federais
nove mil pessoas se .ací- na, sen'
dentaram nas estradas ca- ,

tarínenses, resultando ,em, "

806 mortes. Deste' total; ,;.
4.105 se acidentaram nas:

rodovías federais, com. 344 i .

vítimas fataís. No ano pas- ,::

sado, 3.833 pessoas üca-: .'.:
ram feridas. e 412 morte-:" O Pró
,ramo De 1981 a 1985 'o ní- desenvol
vel médio de crescimento.
do número de acidentes

ça, nas
tem sido de 9,2 porcento to Jara

Rodrígu ,

, onde atNo ano passado, dos
11 18

4.429 acidentes registra- f'
e ,

dos nas rodovias do :Esta�. 61vas para

do, maís da metade ocor- '. anb?s,'.
. .,

tarn em
reu nos 486 quilômetros da- ."

BR-I0L trecho compreen- s.._o....r-,es_._....__�
.

dido ,entre. o Paraná e o Faça sua chegar
Rio Grande. Na BR: lO 1. maís I.ODM�cle ne

em 1985. aconteceram
2.301 acidentes, que dei-
xaram o saldo trágico de ......_-___

quadro se

ente. So-
'ro ttimes�

. fados 139
rodovias

ta Catari-.
BR-IOl.

ao ano.

es recreá
ças de ü.a

1ticipaçãol.

e profes-

Re'cu'rsos Humaoos e IIssessoria Empresari
Admite
para
trabalhar em ltéljal:

OfereCe:

8.

Salário compatível com a função
Transportê (Itajaí e Balneário' Camboriú)
Assistência médica e odontológica
Alojamento gratuito (90 dias)
Semana de 5 diás
Convenios com supermercados/faiinácias
Cooperativa de ,crédito·

-

Posto bancário na empresa
Associação de funcionários, (com quadras de
Ião, bilhar, tênis de mesa, bar, etc),
Refeitório A e 13,

.. Os inter�ssados devej��,: énviat "curricu]um-vitae" para PERFORMANéE RECURSOS � 1\1-
OS

H, ASSESSORIA EMf�l,iSÄ.RIAL,LTDA· Rua He�cílio Luz ne 154 (fundos) _ CE'P 88300' SC .

',,,,,·.,<.·,t ';',

. I

Concurso de

"Perspectivas do Seguro
na era do Cruzado" _ este
é o tema do concurso de .__---_---- �-...J

monograflas que a Amé-
.

rica Latina Companhia de
Seguros acaba de instituir

·_,...----....-----..-....,-----.-�----/em comemoração ao seu -,

P'
I

ça
. Centenário de .Fundação,

r II'..· , ' . visando estimular a .pes-
Coluo'l da .I..ME·YI· . quisa, e produção. de .tra-

I
'

. baíhos téêmcos : que ve-

. _

..,-ISBNÇAo· '00 ISS A dlretoría da Amevi
• nhamia "enriquecer, e . bi-

aprovou terça-feira a redação final do projeto-de- bliogiafia nacional' sobre

1-· b
. -

á E
'

. . 'o Seguro .

:. ei que su meter ao xecutívo Muníeípal, pro- O prazo para entregapondo (l isenção do Imposto sobre Serviços (ISS), .

das monografias encerrar-
.

a todas as.mícroempresas com taturamento até 10 se-ádia 31 de dezembro
mil OtNs, a exemplo do que ocorre com o ICM.
'Atualmente faturamento até 1 mil OTNs está ísen.

de 19.86, e os trabalhos de-
verão ter o mínimo de 50.

to. A Antevi, .nos próximos días, levará, em co- laudas, em papel tamanhomissão o projeto ao prefeito Durval Vasel e atra- oficio. Os trabalhos elas
vés deste informativo, solícíta que todos Os ve- sífícados em. 10, 2Q e 301u
readcres aprovem a isenção, na forma original '

gares receberão os prê
do. projeto-de-lei, beneficiando, assim, as micro- mias, respectivamente de
empresas; Cz$ 15.000.00, Cz$ .... � .

CURSO DO PROMICRO _ Ainda estão aber- -10.000,00 e Cz$ 5.000,00.
tas as Inscrições para o programa de treinamento O Regulamento do Con

do Promícro. do CeaglSC, a ser desenvolvido de curso poderá ser obtido

20/0utuhro a 07/novembro, num total de 210 ho- no seguinte endereço:
,

Tª,S, destiMda. à indústria, comércio e empresas Seguros A Garcia ...:.. Rua

prestadoras de serviços. O custo da inscrição é de Barão do Rio Branco, '168

Cz$ 200;00 e informações poderão ser obtidas na - Fone 72-1788 - JaräguA'
seçretaria da Amevi (rua Venâncio da Silva Porto SC.

'331) 0\1 através dos Fories ,72-1492 ou 72-2804.

Mâri, . Cãbeleireira
, Monou.ralias �

JARtGUA:30�OSBEM TECIDOS. o:'

OCULOS'··
. :!o/as lenteSpague'

.

Unissex'
-

Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedícure, maquilagem, de
pilação, limpeza de

. pele e massagem. Comércio
varejista de cosméticos e artigos de perfumaria,

Rua -Erwino Menegotti 66 -, Jaraguá do Sul.

,VOYIGEFoto Nortelândia Ltda.
Rua VenAndo da Silva Porto 785 -, Fone 7��2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua H.eim �ahnke 210 _ Fone 12.--1367

'·JOALHERIA A -PEROLA ,

.ÓTICA MODERNA
reinoldo rau,289

"

Vende�se um Voyage
LS, ano 82, jóia. Tratar
pelo Fône 12-2118

Brandenburu &. eia.··
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à- granel.

PrefiÍ'é� sempre Vinagfe "Brandenburg".
Rua Joinville, 1255 - FORe 1.2-0239 - Jaraguá doSul

, Com Posto de Venda junto a fábrica. .

Confecções'Sueli Ltda
'_ V�Undo bem Senhoras e -Crianças '

Vei eon,ferir a mats variada coleçãõ de inverno, aproveitando
,- as, vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1. Av, Mal. Deodoro da Fonseca .

1085
72

. nr. ,.,;
F. -0603 Jaraguá do Sul -, SC.

-

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

,Jaraguá do Sul -, SC. . .

,

Loja 3 � Rodovia BR-280 (km 53) . Portal de Jaraguá..

Posto de Vendas MarcaDo
Chapéus, bonés vizeiras, cam,1sas, shorts',
-

bermudas e cordas .

Em- frente à fábrica. -, -Amplo estac!onàmento.,

"

,A d v'o g a da

MÁRCIA Clínica Veterinária
SCHWElTZER'

D R. W A.L DEM A R S C H W E I T Z E R
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações

.
raio x, internamentos, boutique. '

. �

Rua JoiDv1lle, nC} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)Fone 72-284.0 _ Jaraguei do Sul - Santa Catarina. '

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

".-

Lanc,honele
..
e So'rveleria Pin'uuim

Lançbes,. pizz!JS, petiscos, soryetes e' gelo
ATENDEMOS ''POR ENCOMENI>À,� PASTELÃO

Rua, Ângelo Rubini, 1110 _ Barra do R.io Ceno
Pone '1�2181 -, Jaraauá do SUI/SC.

-----�--------�------�------------------.,'.----------�------�-------------�----------------�--�.---------��--�I��--�.�--�----�--------------�--�----------�-�--._--------��------------�--��--------������___

,

INSPETOR, DE QUALIDADE '(E-LETRICO)'
TÉCNICO ELETROMECANICO

.

PROJE'TISTA ELÉTRICO
DESENHISTA PROJETISTA EL.ETRICO
DESENHISTA PROJETISTA MECANICO
DESENHISTA MECANICO
REVISOR DE PROJETOS ElLETRICOS
PROGRAMADOR DE PAINEIS
ORÇAMENTISTA (CONTAB�LlDADE) BUTTCHEVITZ

Separaç{Ses e 'divórcios, acidentes de trânliito,
inventários, cobranças e advocacia em geral.

.

Rua Jorge Laeerda 160 _ Sala 02 -, Fone 72-1108

Jaraauá do. Sul.

Escritório ContábU Ma,rlian -Lida.
CRC-SC 0772

Comunica através de seu sócio-gerente A�do
Salai (CRC-SC 08959) a seus clientes e amigos que
desde o dia 22 está atendendo em seu novo

endereço, na rBa Preso Epitácio Pessoa 415 __ Fones
12�0616 ·0 12-2044.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESCRITORIO JúR1DICO

José Alberto Barbosa
Alexandre Dellaginslina Barbosa

ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Fscrltas fiscais e contábeis

Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa
DESPACHANTE CRED. sob nQ 496

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

ELETROLAR

Comercial de Peças Lida.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico, é trata-_

do por técnicos treínados na fábrica e o bom aten-
dimento é um direito seu.

'

Peças e acessórios originais"e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITÃN1A,
BLACK & DECKER, FAET, GE, E'LETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

Folo Cenler Lida.
Agora sob nova, direção

'Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mail' uma ampliação' d� 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto Center . Galeria Dom Francisco .. Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

,Questões de terras - acidentes de trânsito - In

ventäríos - cobranças e adv�cacia em geral.
Rua Reinaldo Rau, 86 -' sala 4 - Fone 72-2711

e
r PERSIANAS • BOX • ESQ. DE ALUMíNIO ....

�. . R!o!L!!��U!!8C• lo. FONI:(0471'n.... �

'Persíanes horízontaís e verticais,
box para banheiros,

divisões, tOld,?�_,.��ftas saníonadas, luminosos
e s�, 'l;l!rth !?ID alumlnio. "

l,i:.....r, I�� \).'- •

Consutte:'O'ós! "fone 72 0995
'

Y O L , E, QUI S E R-SE
JOCAPI é constante lei- cia ainda é fraquinha de- colunista J. Carlos Bitten

tor do "mais antigo" r co- mais para aguentar um court de "A Gazeta") hou-
labora com eruditos escrí- tranco ... " , ve tamanho movimento no '

tos e já escreveu um lí- É o que, vem de acon- 'edifício do INPS que pare
vro ..:.. DA TERRA E DO tecer aqui em Fpólís, um cía a visita da Marta Ro
COSMOS. É, também, aten- cidadão, democratícemen- cha com "aquelas" pole
to leítor de outros órgãos ,

te em manga de camisa, gadas amais".
de imprensa' e costuma um chamado "homem-co- Mas, não era a Marta

guardar recortes de as- mum-da-rua", adentrou' Rocha. Era simplesmente
, suntos para conferir com esta semana' no Serviço ,"0 brigadeiro Roberto
o que virá no futuro. Médico do INPS, (Instítu- Brendíní, assessor do ,Mi:
De um deles recortou to Nacional de Previdên- nistério do Trabalho e

uma notá da edição' de 26 cia Social). Chefe de Inspeção do
de maio de 1.968, do con- _ Eu queria falar com INPS".
frade ' A 'NOTICIA, de o médíco de plantão. . .

,
Não, _ sabemos nos dias

"Joinville, que muito lern- -Não estava.
"

atuais 'se--o brigadeiro lo-
bra os dias atuais" carre- .:.. Mas .. ; 'grau atendimento, mas fi-

gado de insatisfações, de _ Volte querendo, outro cá' à triste impressão que
greves e" reivindicações dia "ilustre"... pobre serve mesmo ,pra
outras que ameaçam a O "ilustre" solicitou ser pastar nas mãos de quem
tranqüilidade da popula- atendido por outra pessoa, assumiu .o compromisso
ção e dos usuários de de- em lugar do médico tecla- de cuidar' de sua saúde, E',
terminados serviços alguns mado. não estará fazendo favor,
'só procurados em casos _ Não há no momento. pois contribue com sacrifí-
de extrema necessidade. _ Mas. . . cio mensalmente para ter o
Nada temos contra os _ Volte querendo, ou- díreíto de ter os seus di-",

,

grevistas e não discutimos tro día "ilustre"... reitos 'ignorados. E com a

as razões que Os levaram O "ilustre" solicitou ou- força, o carimbo e a assí
a adotar a medida extre- tro pedido. A mesma res- natura de seu protetor _

ma. Mas, determínados posta. O "ilustre" ouviu o governo.
serviços são essenciais e toda a lenga-lenga que to- Pobre Brasil 'que contí
não devem ser paralíza- do o desgraçado "previ- núa doente e seus servido
dos, tão somente para denciárío" nestes brasis res, sem data marcada pa
mostrar ao empregador deve ouvir em' frustração ra o restabelecimento que
que eles tem força e po- aos seus direitos. já tarda!
dem afetar a organização. O, "ilustre" já estava 'Até quando o prevíden
Na verdade Metam a vida aborrecido prá lá das goí- -ciário, aguentará essa hu
de pacatos cidadãos, espe- bas. E o "ilustre" exibiu, milhação?
cialmente os doentes que enfim suas credenciais, Cabe ao governo respon-
nada fizeram para con- sua identidade. der ...
traí-la e tem muito interes- Díante daquilo (conta o

- Fritz von Itapocu
--------�----�---_",_.....------------��-----------�-.

se e, pressa para curar-se

e voltar ao serviço produ
tivo. A greve deveria sé
conduzida de medo, a' não
afet.ar a quem nada tem
com o assunto. Lamenta
velmente ainda não chega
mos a esse estágio de con
duta e daí sofrerem todos
desta forma injusta.
Vamos, pois, ao que

aconteceu naquele longín
quo ano de 1968 que se

intitulou _ VOLTE, SE,
QUISER: "A debilidade da
democracia brasileira foi
reconhecída. oficialmente,
em diagnóstico procedido
pelo próprio Govêrno Fe
deral: "a nossa democra-

Frioliveira Com. e Repres. Lida.
Fiambreria

/

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Língutças, Defumados,

Carne de Porco, Came Bovína Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços) :

É ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades. do
Colégio Divina Providência) ou faça a sua' enco
menda pelo fone: 12-1181.

Representações Valadares, .ltda.

Representante: Vilmar Valadares Barroso

RE).>RESENTAÇOES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTEIS,

COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPELÃO

E PLÁSTICO, E RETALHOS DE TECIDOS�

Rua 28 de .Âg'ô'sto 3.412 _ Bairro Avaí _ Fone 0473 - 12-1211
,

Guaramírim - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'CORRIIO DO
-'

POV'O

• Três (3) dormitórios (l suíte)
• Dependências de empregada
_.' Ãgua quente nos BWCs sociais

.• Massa corrida
• Esquadrias de alumínio
• Venezianas nos dormitórios
• Carpet 6mm
• Uma (1) garagem- por apto.
• Dois (2) elevadores

-

• Salão de festas c! copa e BWC
• Churrasqueira
• Plav-ground
• Porteiro eletrônico
• Sistema de prevenção e

combate a incêndio

VENDAS' .

. .

INCORPORACêo
u

E CONSTRUCAO
_.

��CHALÉ� rrettRL.EI IMOBILIARIA E_
REPRESENTAÇOES LTOA

Imóbiliâria. ,

'd�ve
Rua Reinoldo Rau, 61
Fone: 72-1390
CRECI1843 - 11\1 Região
Jaraguá da Sul - SC'

Av. Procópio Gomes, 1270
Fone: (0474) 22-2433
Joinville - SC

Rua JÖão Malcatto, 265
Fone: 72-1594-CRECI 612·J

Jarag.tJá do Sul - SC

De 25 a 28 de setembro, realizou
se no Auditório da Unísínos. em São
Leopoldo, Rio Grande do Sul, o I En
contro Sul-Brasileiro de Professores de
Língua Portuguesa, que reuniu repre
sentantes dos três Estados sulinos. O
Encontro objetivou discutir o texto
como espaço de modificação da pessoa
e da sociedade, com enfoque na leitu
ra e produção de texto. Da região de
Jaraguá do Sul participou a professo
ra Eliane Demarchi, lotada na Escola
Bésíca José Duarte Magalhães, da Bar
ra do Rio Cerro.

As inscrições para os exames suple
tivos, encerradas recentemente, regís-

. trau 231 candidatos às provas de 10 e'
29 graus, Os exames estão previstos
para 0S días 21, 28 e 29 de novembro,
no CIP.

Paróquia São Sebastião
Informe Paroquial

Sábado - Dia 04 outubro _ Missas
São Luiz 19h. _ N.S. Aparecida 19h. _

Matriz 19h.

Domingo - 05 outubro _ Matriz S. Se
bastião 7h. _ 9h. _ 19h. _ São Judas
8h. _ São Cristovão 8h. _ São Francis
co 9.30h.

Dia 09 de outubro _ 5a.
_ feira _ esta

rá em Jaraguá do Sul, o sr, José A.
Fonseca, do grupo MEAC de Campos
do Jordão ---: SP. _ para uma palestra
no Salão Cristo Rei às 20h. sobre o te

ma "Ser Cristão Hoje".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,- pOVO"

FURGOES, FURGÖES ISOT:ERMICOS E FRIGORtFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr.' Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1071

A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a rádar a todos.
.

.

Ven a conhecer
_

a linha Chevrolet 87.
Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completá do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando com o que existe de melhor: Monza. Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de

'financiamento facilitados.
�----------------------------------

Emmendörfer Comércio de, Vefculos Ltda.
Âv. MIl. De-odor?557 - Fcnes:72·0655 e 72·0060 -J.aragvá do sul·se

'--- ---'-- _o_, �_Oo ,_ '

','

Seguros Garcia

A. única forma efetiva' de proteger seu patrimônio

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone: 72-1788

Jaraguá do Sul _ SC.

Comercíol Floriani
Máquinas de escrever manual, elétrica 'e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es�
crivanínhas, balcões, armários,' prateleiras, cadei
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!

'

Ponto, autenticadora de Caixa.
Acessórios para máquinas em geral

Completa assistência Técnica
Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

o"

O homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, ténis, con
fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.

Aproveite as promoções especíaís e visite a

KO O X I X O
Av; Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bordados ,e Confecções A B
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Pone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de tim

profissional
POLIMENTOS

-.o:.-"---,,Lavagem, limpeza de
tetos e -estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
- Jaraguá do Sul/SC

liam' ; ! â.hi.�J.lj,(J,aj®j.1 I I'
Ofertas válidas de 06 all/I 0/86 ou enquanto durar o estoque Após esta data os produtos voltam a seus preços normals congelados,

CHURRASQUEIRA PRODUCTA
Mod: Ilha do Mel

apenas, 169,
-"

�
I

SUPER MÁQUINA BICICLETA

ape�as, 695,
BONECO "SOU FOFÃOZINHO"
apenas, 295,

VIDEO'GAME APPLEVISION
Com Comandos, Super Joysticks
e cartucho cl 4 jogos

apenas, 1.250� o,�:'
00 ,
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'. Santa Luzia conquista o tricampeonato varzeano
Não é .gozeeão, nãol retor Social, Lincoln Ris

Nem a Pua é uma haste tow e a saudação foi feita
terminada em bico, uma Pelo nosso Diretor, na

ponta aguda, a ferramen- qualidade de sócío bene
ta para fazer furos na ma- .méríto. Na oportunidade
deira e' nem o Zeppel1n é foram destacados'os' nomes'
o famoso dirigível, a gran- de Lido, Ewaldo, Nivaldo.
de aeronave em forma de Kanzler e Henrlque, pela
charuto que tem o ínvólu- preparação dã vi$u�,' prê-
cro de gás. metálico. Abso- mios e doações. .,'

,.,

lutamentel A PREMIAÇÃO,
São duas 'entidades que ,Terminado' o jantar�:se-

.

se dedicam e praticam o guíu-se a -premiação: .por
esporte do bolão, a pri- parte do Senta Pua ao

, meíra.: o Senta Pua Bolí-" Zeppelin _ 1°· <lugar :... 173
ehe Clube, e a segunda o pinos _ -Rubens; 2°, lugar
Clube de Bolão Zeppelin. 170, pinos, _ Vilson e 3°
esta da sociedade de idên- rugar _ '167 pinos .:.. Líno.
tíco nome, em Mafra, nes- Prêmio .extra ao, bolanis
te Estado e aquela desta ta Rubens, ao "Amígo- de
cidade, agregado ao Clube Mafra" que coube ao An
Atlético

, Baependí. tonio pelos seus 116 pinos.
.

Sábado passado o Sen- sendo premiado, ainda, o

ta Pua recebeu a delega- maís jovem (Antonio Pe
cão do Zeppelin, em retrí. reíraí. o mais idoso (Va
buíção ã uma extraórdíná- 'déco],' um troféu ao Pre
ria recepção na cidade sídente José Amilton e'

serrana de Mafra, cidade um prêmio para ser sór
gêmea com a cidade pa- teado entre os bolonistas,
ranaense de Rio Negro. em Mafra.

.

Depois de uma recepção Da parte- do 'Zeppelin,
no Posto Marcolla o pas- houve a ,seguinte premia
seio pela cidade para avi- cão: entrega do troféu
sar a honrosa visita com Amizade. prêmio "Amigo
foguetório e tudo maís e. de Jaraguá do Sul" ao

depois, uma pelada de fu- Marcos, c/ 143· pinos, ca
tebol suíço, no campo do bendo o 19 lugar ao Cildo

Baependí onde Os serra- cl175 pinos; 2° lugar ,..

nos se mostram superio- Hilário � c/174 e 3° lugar
res, vencendo os visitan- __ Mario _ c/174 (maior
tes pl marcador de 4 a 1. número de "noves"), Pré
Já no entardecer o en- miados, ainda, o Eugênio,

contro bolonístico nas am- Cecilia, Marcos, Mário,
pIas canchas, que terminou Hilário e Cildo e meda
ao redor das 24 horas, so- lhas ao Líno. Vilson e Ru

Malvice 4x3 Aliança foi
mando o Senta Pua 1.708 bens: A delegação do

a única partida do Cam-

peonato da 2a. Divisão pinos e o Zeppelin 1.621. Zeppelin retornou ainda na

No tantar que se seguiu, madrugada de domingo.de Aspirantes realizada
na faltá do Presidente Re- Um encontro bolonistíco

domingo. Garibaldi e Avaí nato Trapp, assumiu o Di- pra não botar defeito!
não foi realizada .por falta
de arbítragem, devendo, . PELADÃO CONTINUA Gumz; domingo, no Agro
no entanto, acontecer nes- O Campeonato Munici- pecuário, Sh Silencar x

te domingo. Pelo Estadual pal Aberto de Futebol de Narloch. Coní. Neuza x
Amador, o Botafogo ven- Salão (Peladão), ínícíado Central. Motos, Posto Mo
ceu Ror 1 a O o Vera Cruz dia 26, tem novas, roda- ser x Zonta, Jaraguá x Ja
de Pomerode. enquanto das neste sábado e do- raguá Fabril, Sup. Lenzi A
que o Cruz de Malta foi mingo. Hoje, dia 4, no x Roma e Helga-Mar x

goleado em Witmarsun, Agropecuário, a partir das' Víraeopos: no Ginásio Ar·

pelo Amazonas local, por 13h45, togarão Helga-Mar tur -Müller. 8h Atlético x

6 a 1. O Botetogo joga x Sup. Lenzi A, Moretti x Kebek. Moretti x Fabiano,
neste domingo, em seu Atlético. Damasco x Aza Rei dos Botões x Aza Ne

Estádio, diante da Astel, Negra, Sup. Lenzi B x Lu- gra, Fantástico x Trevo

ao passo que o Cruz de nimar Müller Transp. x Transp., Lunimar x Pin

Malta enfrenta o XV de Arte Laje A, Tresmaiense guim e Sup. Lenzi B x Arte
Outubro, em Indaial. x Nápolis e Brahverde x Laie B.

.'

---------------------.------------��------��--�--

Concluiu - se domingo, tônío venceu 'ao Canarí
com uma-grande festa, o' nho por 3 -a 2. Na decisão
4° Campeonato'Municipal do titulo. o Santa Luzia"
Varzeano, da DME, com o com uma equipe mais for
Santa Luzia conquistando, te e experiente, ganhou
merecidamente, o trícam-

'

do Olaria pelo placar de

peonato. No Estádio Max 3 a 1, conquistando pela
Wilhelm, pela decisão do terceira vez o caneco, além

toreeire lugar, após empa- de um vice-campeonato. E,
'te a' dois gols, o Santo An- sem dúvidas, a melhor

Jasc: Jaraguá conhece adversários
O Congresso Técnico

dos 26P,S )ogos Abertos de
Santa Catarina [de 17 a

25 de outubro, em Joín
vilLe), houve-se dia 26. Ja

raguá do Sul confirmou a

sua participação nas mo

dalidades de bolão mas

culino, atletismo masculi
no/ feminino,' futebol dé
salão, judô, ginástica olím

pica feminina e saltes or

namentais. A delegação
.será composta de 80 pes
soas, ,entre atletas e díri
gentes, devendo ficar alo
jada na Escola Básica He
riberto Hülse, no Boa Vis
ta, segundo Raul Rodrí-

. L-a-t-e-r-a-I
__, Neste sábado e do

mingo, em Canoínhas.
acontecem os Jogos da In

tegração Sesiana do Pla
nalto e Norte de Santa

Catarina, com a participa
ção de sete cidades. Jara
guá do Sul compete nas

modalidades de tiro ao

alvo, bolão, canastra, do
minó, truco, dama, xadrez,
trilha, tênis de mesa e bo
cha.
- 'O proíessor Dirceu

RebelaUo, de Guaramirlm,
foi escolhido, à nivel de

,19a. Ucre, para concorrer

ao Prêmio Professor Bene
mérito em Educação Písí

ca, cuja eleição, a nivel
estadual, véÜ acontecer em
novembro, na Capital do
'Estado. Rebelatte foi ho

menegeado com um jan
tar, no sábado.,
- Os garotos Glaucia

no Mosca e Dalton Lue
ders, vencedores do Cam

peonato Estadual Infantil
de Tênis de Mesa" repre
sentando a Mírtes., foram
convocados à seleção ca

ta.rinense que disputará de
8 a 10 de outubro, em Ma

naus, o Campeonato Bra
sileiro da categoria.
- O píloto Sävío Mu-

rilo Azevedo, da Kohlbach,
participa neste domtngo,
em GolAnia, de uma no

va etapa do Campeonato
Brasileiro Chevrolet de
Stock"Cars. Sávio é o dê-
'Cimo-sexto colocado na

pontuaçfto
.

geral do certa
me.

iues, Chefe da Divisão'

Municipal de Esportes.
O futebol de salão será

disputado no Ginásio Abel
Schulz e CSU do Itaum.
Jaraguá está na Chave
D, junto com São Miguel
do Oeste, Octacílio Cos
ta e Palmitos. No bolão
masculino (na AA Tupy),
Jaraguá terá domo adver
sários Concórdia, Agro
lândia e Lages. As moda
lidades de atleüsmo, ginás
tica olímpica, judô e saltes
ornamentais terão' seus
congressos técnicos na vés
pera dos Jasc ou mesmo

nos primeiros días,
-

Jogos, Escolares
A Divisão de Educação

Física e Desportos da 19a.
Ucre concluiu sábado os

VII Jogos Escolares Re

gíonaís _ Categorias Mi
rim e Infantil de Volibol.
A fase classificatória, em

Jaraguá do Sul ,e Guara
mirim aconteceu nos dias
19 e 20 é, a fase final, nos
dias 26 e 27. A classífíca
ção final foi a seguinte:
Mirim Masculino _ 1.
Abdon Batista. 2. Roland
Dornbusch; Mirim Femi
nino, _ 1. Duarte Maga
lhães, 2. Abdon Batista;
Infantil Masculino _ 1.
São Luís, 2. Abdon Batis
ta; Infantil Feminino _ 1.
Duarte' Magalhães" 2. São
Luís.
Nestes Jogos, partici

param 420 alunos/ atletas,
14 unidades escolares, fo
ram' realizados 62 jogos e

distribuídas 104 medalhas.
A Difid também distri
buiu oito bolas.

equipe varzeana da re

gião. O Olaria. por sua

vez, constituiu-se na gra
ta surpresa do Campeona
to.

A estatística do Cam
peonato mostra que foram
realizados 91 jogos, assi-'
naladog 163 gols, com mé
dia de 1,7 por partida. O

ataque mais positivo, com
26 gols, pertenceu" ao

'. Santa Luzia ,e a defesa
menos vazada, a do Ola
ria, com 5 gols, Em todo
o certame' houve .apenas
cinco expulsões e 23 .pê
naltis marcados, dos quais
16 convertidos. Amarildo
(Santa Luzia) com 15 gols
foi 'o artilheiro' e Dentinho,
do Olaria; com 5 gols. o

goleiro menos vazado (vai
ganhar o Troféu' "Correio
do Povo").
O atleta revelação foi

Wílmar Berholdi (Olaria] e
as equipes maís disciplina
das por sorteio.. o Conti
nental e Bangu. Para a

realização do Campeonato
Varzeano, a Prefeitura in
vestiu Cz$ 20.250,00, na

compra do·· boí. do porco,
troféus e medalhas e, tam

bém, para pagamento das

arbítragens,

Botalogo . vence.
C. Malta, goleado

Senta recebe ZeppelinPua

-PI,A Z E R A
Idéias Novas.

Estadual
Décio Raul Piazera·- n: 25155 - PFL
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-
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Is Inolações de Flávia-José
�

-

Após- as chuvas,: � obras' relomal a' normàlidadí
A municipalidade lan

çou edital de licitação pa
ra a compra de 108 e 888
unidades de pré-molda
dos destinadas a implan
tação de galerias celula
res para o escoamento
das águas pluviais na Vi
la Lenzí, onde a cada en

xurrada os transtornos se

multiplicam. Da mesma

forma está sendo licitada
a contratação de mão-de
obra para a construção do
terceiro reservatório do
Samae, assim como para
compra das adutoras do
novo sistema. A informa
ção do prefeito Durval
Vasel dá conta também da
sua intenção em recapear
trecho da rua Walter Mar
quardt, assim como proce
der Os reparos necessários
na rua Reinoldo Rau, cu

jos buracos se avoluma
ram durante o período de
chuvas.
,
Acrescentou o Prefeito

que a fábrica de tubos na

Barra do Rio Cerro en

trou em operação e que o

prédio da antiga fábrica,
na Procópio Gomes.. está
sendo demolido. para a

ampliação do cemitério

municipal. Disse ainda que
as. obras, em suas várias
frentes, sofreram paralíza
ção de cerca de 15 dias
devido ao mau tempo,
ruim por um lado, mas

bom por outro, haja vista

que pôs fim a estiagem,
assim como a falta de

água que se acentuou em

regiões periféricas do mu

mcipro. cinde. os cami

nhões-pipas da munícípa
lidade socorreram aos di
versos pedidos. Hots a si
tuação está estabíltzada.
O' Poder Público Muni

cipal está também preocu

pado em conseguir um ou

tro local para a instala
ção do Grupamento do

. Rádio Patrulha. mais am

'plo, possibílitando. C0J11

isso, um futuro aumento
do contingente policial.

A partir de zero hora do dia 25 próximo, até
o dia 14 de fevereiro,' o- brasileiro viverá 'o horárie de
verão. No dia 25, portanto, todos os relógios d�verão
ser adiantados em uma hora, à hora legaL A medida'
vísa a economia e a racionalização de energia elétri
ca, para evitar que medidas maís drásticas sejam' to-
madas pelo governo, como o racíonamento.

.

- A Feira da Maiha, iniciativa do
-

Retary Club,
vai acontecer no próximo ano, de 18 a 25 de julho,
no Agropecuärío..O coordenador Luiz José Nicolodelli
informa que haverá vinte estandes e que

.

reservas po
derão ser feitas com o próprio. A propósito, a revista

"Estampa", na edição que circulará no final do mês,
trará encarte sobre Jaraguá do Sul, a Cidade da malha.

- Sobre malhas, aliás, o museólogo Gelei José
Coelho, da UFSC, lançou uma idéia suí-generís. Ele
acha que a cidade, de colonlzação alemã, deveria pre
servar ainda maís esse legado e, nesse particular, su

gere às malharias que ao invés de estamparem nas ca-
,

misetas escritos em inglês, que poucos conhecem, que
as estampem em alemão. A sugestão tem méritos, sem

dúvidas.
.

- Fernando Marcondes de Mattos, candtdato a

vice-governador pelo PFL, em companhia de Décio
Píazera, vísítou a redação na quarta-feira. A noite. no
C.A. Baependí, proferiu palestsa sobre o quadro geral
da economia catartnense e brasileira e, aínda; perspec
tivas sobre d implantação da ICC. Como "avant-pre
míer", coquetel e jantar, com boca ltvre. Eleições fa-
zem coisas...

'

- Balneário Camboriú está sediando desde o dia

1°, até hoje, dia 4, o 23° Encontro Nacional de Verea

dores, na Cítur, onde importantes temas vêm sendo dis
cutidos. Desta feita Jaraguá .do Sul está representado
com quatro vereadores, do PDS e PMDB, respectiva
mente, que são Arnoldo Schulz, Errai Kretzer. Ortval

. Vegini e Luiz Alberto Oechsler.

- Paulo Bauer, em sua arrancada rumo.a Assem

bléia, S� dar a mínímà a uma suposta pesquisa enco

mendada pela Prefeitura, contínua seu giro pelo Esta

do. O candidato do. PDS foi indicaldo pelo- sistema co

operativo de Santa Catarina, como Um de seus candi
datos oficiais e nesta qualídado, participa de encontro,
terça-feirar em Massaranduba com cooperativistas do

Litoral Norte.

- O PDS está colocando em prática sua estraté

gia eleitoral. Com o comitê funcionando desde 1° de
- setembro, no antigo Seguros Barbi. reuniões seguidas
são programadas e segunda-feira, dia 6, o Diretório rea

liza o seu encontro mensal, para o relato das atividades
e o detalhamento dos planos a serem' colocados em

prática para as eleições de novembro.

- Tem sido muito comum e já está sendo apli
cado, O' paraquedísmo eleitoral, isto é,. candida
tos de fora buscando votos na cidade. O eleitor [ara
guaense, no entanto, deve se conscientizar e votar nos

candidatos do município, que são três, perseguíndo
uma cadeira de deputado estadual. Digá não aos para-

. quedistas, votando em Décio Piazera, Paulo Bauer ou

Ademar Duwe.
.

- De cochetrar Eugênio Strebe, o prefeito do

centenário, confirmou 'que vai mesmo concorrer a ve

reador, em 1988. (x) Vilson Kleinübing, visita oficial

mente neste sábado, Corupá, (x) Pesquisa recentemen

te divulgada, restritamente. dá conta de que exis

tem 68% de eleitores indecisos em Jeraguá do Sul. (x)
A população está reclamando a falta de água e melho-'
ria nos sinais de televisão. Com a palavra os respon
sáveis.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, tOME .UMA

bt�ISÃO INTELIGENTE.

Calé SISSE

ASSOCIAÇÃO DE
PREFEITOS

credita por as eleições
não serem munícípaliza
das. O prefeito de Jara
guá do Sul, a propósito do
movimento setorizado que
deseja prorrogar' o man

dato dos atuais prefeitos
e vereadores por mais dois
anos, para coincidir com

as eleições a governador,
deputados e senadores,
diz que não aceita e é ta
xativo: "fui eleito para
seis anos de mandato e

assim cumpríreí".

PMOB PARA GOVERNADOR PEDRO IVO PMOB

No final-de-semana pas
sado, em Videira, Durval
Vasel participou da assem

bléia da Associação dos
Prefeitos do PMDB, onde
assuntos admínístratívog e

políticos predominaram.
Conta Durval que na área
politica, notou-se uma

apatia muito grande por
parte de prefeitos e ve

readores à campanha em

desenvolvimento, fato que

,COMUNICAÇÃO E AGRADECIMENtO·
Os parentes enlutados da

SRA. ROSA MENGARDA,
comunicam o 'Seu faleclm_ento ocorrido no dia 22

. de setembro aos 89 anos de Idade, no Hospital
São Roque de Rodeio ei vem por este meio agra
decer aos que acompanharam a extinta até a sua'

últíma morada, no cemitério da Barra do Rio
Cêrro.

,

Agradecem em especial osmédicos, Irmãs e

eníermetras do Hospital São Roque, a Prefeitura
de Jaragaá do Sul e aos Padres Líno Satter e Car
los Ntcolodelli pelas palavras, de conforto.

Jaraguá do Sul, setembro de 1986.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA
A Pamílía Enlutada de
JENNY COSTA DE OLIVEIRA SILVA

comunica o seu falecimento ocorrido día 10 de
outubro aos 62 anos de idade e agradece as ma

ntíestações de pesar e de carinho recebidas, aos

que enviaram ílores, coroas e telegramas e que
acompanharam o 'cortejo ao Cemitério Municipal.
Agradece também aos esforços díspendídos pelos
médicos Luiz Bonilauri e Vicente Augusto Caro

pleSO e ao Hospital Jaraguä.
.

.

.

.

Outrossim, convida para a míssa de sétimo

día, a ser ceãebrada no dia 8� quarta-feira, às

19h30min, na Igreja Matriz São Sebastião.
Jaraguä do Sul, outubro de 1986

,-------- -- -_.__ •._---'---

VARIG
Passagens e Cargas

Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 � Jaraguá do, Sul·SC.

ELEITOR AMIGO, PARA

I. DeputadO Estadual
EM 15. DE N9VEMBRO. VOTE EM

Ademar Ouwe • 15.137
COM DECISÄO, ACREDITE NA MUDANÇA.

.
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