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Capital Sul; Americana do, ,

,
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.

JARAGuA DO, SUL - CIDADE SfMBOLO' DA 'FAMILJA JOUROAN

_'.I8to de Fanfarras leste domiDga a_li c'ltem"'· regiil c.� tlfalla
-

"

.' • ,'.' "1',',

",(i); pu'QliCQ ter. oportu
: rutlade daass-istir neste do
; lÕingjif (�6), a partir das 9.

. : hQr-as" ,na, Av. Marechal
: Deodoro, ao 2° Campeona

,

to Regional de Paníerras
; "110 Anos de, Ja-rag-uá do,

,

� Sul", dirigido e organiza-
';�'9 pela, SECET" com o

ebjeti'VQ, de.. promover e

ap�OTa;l\ Q, desenvolvi
'mente:"cilas, técnteas musi
cais e' 'a' formação, cívica,
.eultaral. e artística" dos
','
participantes. De- acordo
.eom infoFmaçães do secre

_ tft.�iu Balduino Raalíno, 17

� 'anfarras, reunínde' maís
:(le ,1'.500 pessoas partici-

parão do Campeonato;
vinda.s de, Mafra, Ituporan-
2a, Criciúma, Caçador,
Schroeder, Capinzal, In
daíal, Brusque, Blumenau,
São Bento do Sul, Três
Barras, Rio Negro e Jara
raiuá do Sul,

Concorrem. fanfarras so

mente com instrumentos
de pereursão (aspírantes).

. fanfarras simples, fimiar
ras com l' pisto, e, fanfar
ras especial. Para o julga
mento, os cinco juízes ana

lisarão a afinação, melo
dia, consonância/ equilí
brio, cadência/ritmo, uni-

,iauBUla,da Inidade ,pUD-ta /seca:gem
'O' secretário-da Agtíeul

.tura e do Abastecimento
,

. Odacir Zonta, encerrou

com a palestra "poLítica
..Agrícola Estadual",_o I Se
�

mínárío Regional· de J\l:
.

"

ventude Rural, no Centro

:Shàlon. em Nereu Ramos,

na
.

tarde de- quarta�feira.
Em ato continUo, �naugu
rou em Três Rios do Sul,
à unídade piloto do Seca

dor Centreinar, construída
na propriedade do produ
tor rural Amoldo' Grütz
:macher, que tem utilidade
para secagem de uma in

'inidade de produtos,' como
milho, feijão, soja, mucu-

. �, capim, para utilização
:�m cama de aves e para o

trato dos bovinos.

. O secador, para a cons

trução, contou com (> apoio
e assessoramento técnico e

.

.financeiro da Secretaria
da Agricultura e do Abas
tecimento e da Metalúrgi-

_ Ca Erwino �eneg�tti' que
patrocinou pàrte do mate
.,rial de ferragens necessá
fios no secador. O seu cus
to fica na faixa de Cz$ 36

mil, conforme fora expU-
, cado, . detalhadamente, ao

secretário, agrônomos, ex

tenslonistas e agricultores
do munICípio, que presen
cia";l'lm aJnauguração.
; Para Odacir Zonta, é

lima neve. alternativa que
a assistência técnica ofe
rece ao homem do campo,
a partir do desenvolvimen
to do projeto pioneiro à
nível de Estado em Jara-

'guá do Sul, pare baratear

custos,· traz e ndo nova

0pÇ,ä0' de produção e com

grande retorno, em vista
das van�gens e facilida
des do secador, aliado a

sua versatilidade.

formidade I instrumental,
sp odur31 a, oluatImttUH'Q;

,

,'Qundpsrp I �PQPltQPlam
apresentação;'
Troféus e. prêmios em

dinheiro constam dél pre
miação. E'Ste Campeona
to; pela: categ0l'ia. dás fan
farras

.

inS'eFitasl
.

superará
em muito ao acontecido

.

em outubro do ano f>a:ssa-,
.

do, garant-em OS' organiza
dores.

Semana da.Perdão
Bstä-se comemorando a

Semana Nacional do liVJiO
e da Biblioteca. Durante o

período de 23 a 31 de ou

tubro, a Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do SUf,' insti
tuiu a Semana do Perdão,

.

oportunízando aquelas pes
soas que tiverem livros
emprestados e que estejam
porventura em atraso com

a devolução,
.

possam fazê
lo sem multa ou suspen
são.

. As cO,Dcentrações da PD.S e
.

do PFL
Com a aproximaçã,o do

dia 15 de .novembro, a

campanha eleitoral entra

na reta final. A nível lo

cal o PMDB saiu, na fren"
..

te. antecipando-se ao PDS

e PFL nos comicios, que

hoje tomam os quatrq
cantos do.município. Na

edição passada o CP divul

gou os locais dos comícios

do par!ido que dá susten

tação .ao governo, Os de

mais ,partidos,·· porém, j,á
iniciaram as concentrações
e a boa presença de públi
co tem animado, conforme
declaram seus dir}gentes.
O Partido Democrático

Social tem cOl1Ííc�o às

20h30 deste sabado no sa·

Ião da igreja de Rio Mo
lha; dia 26 (domingo), ª,S
9h30: em 'Santo Estêvão
Garibaldii dia 28, no sauio

João Pessoa; dia 29, salão.
Santa Cruz-Jaraguazinho;
dia 30, no salão Vieiren
se; dia 31, no salão Barg-,
Rio da Luz' I; dia 19, no
Juventus-Jaraguá Esquer
do e dia' 04, no salã0 Ca

xias-Santa L\lzia.

. "" . .ra.J:�á ",Pomerode
te� �J,8 qÚilômetros de
extensão e o seu custo es

tá ��tJJIl�qO
.

e� cz$ 35
milh,qes e 960" Ípi!. Q'Çp
vemador trou;x:�' recw:sQos
à região,. vístoríou obräs,
dentre elas q acessQ:à �
gun.da, . ponte so,Q!7e. o

. rtr.>
Itapocu, cujp asfa��a,��p.�o
do trecho ínícía]. �r4 .��
cuta4<? a curto l,lrazo� .:-

C,V G'uaramiri,l' discute QrçaÖl,eilll
- ,.........-:::. .•. :

A Câmara de Vereado
fes de Guaramirim já re

cebeu o prejeto-de-leí que
. estima a receita e fixa as

, despesas para o exercício
de 1987, o qual deverá ser
votqqo é!té Q Q.�é! 30 de no

veIJlbrQ� º vaJor do o:(ça
m;énto é de Cz$ 18. 1Jli
Inões.,Q presidente do Le
gislativo,' Ademir IzidQro,
fé!IP.�tpu que a Câm,ara,
com,.os se\ls ppd�res. cas
trado�, pQde apenas,' apro
var O\l rejeitar, ßelIl poder
emendar ou substituir, de
finiAdo y�rbas para Oß. se
tores que realmente. ne
cessitem. Acrescentou Izi-

o iove�:d.or do Estado,
,

esperldião Amín, acompe,'
nhado de comitiva" em que
� Incluíam secretäríós,
candídetos ao senado, a

deputado federal; �, depu
tado. estaqual e ao gover
no (Amilcar _ Gazanigak

.

cumpriu. compromissos po-,
Iítíco - admíriístratívos Da
quinta-feira, nos niunicí�'
pios de. Pomerode, Coru-,
pá, S. Bento do Sul e Ja
raguá do Sul; onde encer

rou a visita com uma gran
de concentração nas de
pendêncías do Salão Alvo
iada, em Rio, Cerro Ii. pois
atos admínístratívos de ca

pital importância foram
.cumprídos, quaís sejam, a

.assínature de contrat-o e a

expedição da ordem de

�I:yiÇ9. �a as�: o�r� *'
�rte_ corrêp.teJ, terraplena-
iem c9JPpl�enta,r f(pavj
riíe;n�ção.'�st�ltiCél: d�� sq
�OVB��289,: ligando< Coru
pâ a" $ã9. Bento, (v:eja, n,a
últ�a, página, 4et�.
t,ê:c�iq_� àa:oQbra) e:, tem
Qé�" � S,C-4J�" '-là�agu�'
qQ. $uk�omerode.,

.doro que. a partir__-de- 'no
vembro ,a' ,eâIilalia' 'séC.des
víaeuíará do ' Ex-ecúttYo,
assumindo auton€Jmiâ? pré
pría, não'mats cilep:ma�
do Prefeito. para iuitG�mr '

despesas e outros atgs:'qne
ainda· a mantem atre@da
ao Executivo.

. '.
'

.' '-: "_

o vereador, tambéItlí:�.e
sidente dO"I'FL, em:,�uara�
mirim, informou- . quÖ"'7.p
MiniStério'da 'Eduéa'�ãQ' ·li
berou Cz$ 100 mil para a
APAE, atendendo a' söller-
-'tação da entidade,' càm- o
aval de diret6rie munici
pal.

"JARAGUA DO SUL NOS 2QC}� JQGOS AB�TO§
�

,
--"

-

-
�

..

Já o PFL .tem hoje, dia: Os 26°s JASe encerram- Timbó' (1,4�3 x 1.41r) ��p.-
25, comício no salão Es� se neste dia 25, em Join- do eliminado. A giI}"�sti�-a
trella-Nereu Ramos; dia 21, vil�e. Jaraguá do Sul, ape-' artística feminina, ,com

salões Schünke e Barg às sar das poucas modalida- uma eq1,lipe jovem,' Qbte-
20 e 21h;, dia 28, salão des em que participou, 'Ie, no geral" a q'l,larta 'Ç'6-
Aliança-Rio Cerro II; dia cumpriu o seu papel. Até locação," cOpSCi!:gqiÍl(iói ,!tb
29,' em Santa Cruz-Jara� quinta-feiTa" dia 23, <) mu- entanto, medalha, através

,guazinho'e Igreja S. Pedro nicípio despontava como o da técnica e' atlêta Máfia
às 20 e 21h; dia 30, Igreja 14°, lugar na pontuação ElisabetQ_ Borba. O atleUs
Santo Estevão e salão 25 geral (5 pontos) e o sexto mo, no primeiro dia de di�
de Julho; dia 31, salão da em medalhas, com 2 de pl.l-r�s" (5,& feira) abiscoitO\l

Igr�jp'-Ribeirão Grande dó 0UrO', 2 de prata e 1 de duas medalhas dé ouro:;
_�qrt�,'e na SocieeJade P�� bronze. O ;bolão masculi- através de, CornéÍia' Hol-
�iifJ.rereu Ramos e, dIa no,. �a .terça�feiFa, quando 'zinger e Ademir Roeslér;
03/��veJIlbro" sa�ão Caf da busca da vaga na Fe- 'nos 400m rasos. Ontem as

'x\as-Santa Luz::i=a;_. .;.,...;.__pe:;...;..s,.,..ca,..';fg...em�:...."..,,'o:-ô:p,.,.e__
'

r,...d_eu........, ........p_ar""'a_,_c__o...,m".=p-..'e..,.t,_..;iç_,.õ,...e"",s...,...con",_..t�lär1U...,'a;;.;'r:...:;a,:;;:;m:
IRJäMl' ==ç�O:,��;: �\

, CIDADE PROSPERA ..... ßEPLEXO DA C1,JLTURA DE SEUS CIDADÄOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaragué do Sul -- Semana de-:2ã"a·-�t/outubroI86

� .,'. Srã. MUlma Zellnda Dornbusch
.

'MADRINHA

-- A alta sociedade 'de
·

Jaraguá do Sul é região,
·

participou do baile das de-
.

butantes, do C.A 13aepen·
·

di, 'eÍlcerrado nas primei
ras horas deste sábado. ·0

acontecimento, certamente,
ficará na memória 'de to

dos quantos participaram
e estiveram envolvidos.
;Parabéns aos organizado
.res e .às débutantes.

........ A, Casa da Amizade,
realiza no Bãependi, às' 20h
de" hoje, dia 25,; o desüle

du debutantes com os tra

�.de gala" seguido:-,' de
coquetel e desfile da Ca
rlDhoso e Arte Malh�. Os

lIlgressos' -custarão Cz$ .10
e Cz$ 5, cuja. renda. será
revertida à campanha do

natal da. criança carente.
" i- Numa promoção .da

SECET, com apoio das Lo

j,as M,M,· será realizado nos

diás' .8 . e .9/novembro,. no

CTG . Laço Jeraguaense. o

19. ACflmpamento. .:,da. Prr....
mavera, .com atrações . va-

a�iYN 'ANIV�'if�
Snfei-tando a' coluna a

fOfuri,nha Evelyn �ra'!lse,
que em data de ontem, dia

.�4,_ completou. O' seu pri-
.

meira aniversário. Ela é. fF
lha de Renato e Lucélia

M. Kr.ause.· ,

ríadas, tais como show,

gincanas e sorteio de brín-
·

des. As Inscrições .estão '

abertas na SECET e Her

mes Macedo.

�. � 'o Procurador Geral
de Justiça de Santa Cat�-

·

.

tina,' conforme o Diario

Ofi�ial ·do. EStado, indicou
ao Governador Esperidião
Amin, o nome do Dr. Vic

tor Emmendoerfer' Filho,
para a ..Comarca .de

.

Anita

Garibaldi, como ,promoção
por antiguidade. fi, mais
um filho Ida terra. que se

destaca,
'

.

- Chegando à. coluna
convite para o lãnçamento
do livro '.'Conversão à Es-

·

querda x' prioridade de
Passagem em. Vias Urba
nas",' do Dr. José Guilher
me de Souza. Será día 29,
às 20h, nó-Salão Z doCI;U
be Atlético' Baependí.

_;.. tions"Corupä convi
dando pará i o Balle das

Debutantes, dia 'O/novem-
· bro, no· Salão . Paroquial,
-cóm o Grupo Eventó.·Vín
te e duas � menínas-moças
debutarão e detalhes ou

tros comentaremos na pró
xima edícão..

..

•

-

>

Neste 'domingo, . a

partir das 9 horas, na Av.
Marechal. Deodoro, a 'se-

· gunda . edição do Festival
de Fanfarras, da Secreta
ria de Educação, Cultura,
Esporte e, Turismo: O es

petáculo não pode deixar
de 'ser visto por ninguém.

Sra. Lúcía Márcia Menel Fogaça
-

.

PATRONESSE

anexo a Auto Escola Ja-

n.gué, naAv. Getúlio Var

gas 26, com rapídez e

presteza. Confie em quem'
conhece do .assunto.

- Troca idade néste dia
25, Márcio Moacir Mohr e

no dia 27, Sérgio Zapella,
a quem cumprimentamos.
Já neste domingo aniver-.
seria Gilmar Fernandes, o

Gil, que receberá os cum

primentos dos amigos e

, familíares.

- Socieá�de Vieirense
realiza beste 2S/outubro
batle do rei e rainha do
bolão, com a Bandínha Li
ra da'Aurora. . À . 'marcha
.em busca- das magestades
ínícía-se às l3h30, a par
tir da sede. O batle começa
às 22 horas.

..

� Em Guaramirim, día

26, rasga folhinha o vereá

dor .e· presidente do PFL
Ademir Izidoro; dia 29, em

. Curitiba, . a Sra. Ida Zettel
Schmöckel e em Corupá, o
Sr. AlvÚn Seidel. E.no dia

31, aSra. Vera Marquardt
Haake..

'Exc,usividade T..

Macchione - Acessory -

Divina Decadência

'HWY - I e Park Avenue
. .

.

I, 'I'
Rua Preso Epitácio Pes

soa, 868
'.

Fone 72-1261
- O amigo Lúcio

.

Ma
· 'ch�do est�',agõtã também

'I'oferecendo' à clientela,", o:..
.:

serviço d� 'despáchaiite,' _;..._ _

Sra. Rosinha Wodzinski
PATRONESSE

Venha conhecei as últimas novídadss dá. moda
.infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para, -

todos os'gO$tds e para todas as ocasiões." . I

Rua João Pícccli, )61, em Jaraguá do Sul. ..

-- Uníram-se em matri

mônio no dia l8/outubro
último, o jovem casal To

.ní Valiente Marba e Isol
de da Luz Pereira. Para

béns.

- O Juventus progra
mau para o día 8/novem
bro, baile social com "Os
Tangarás", de Curitiba.

CASAMENTOS _ Con
traem matrimônio neste
sábado, Os seguintes: Ma
triz _ 10h-Antônio Marial
Luzia Goterra e Manoel R.
da Silva/Marli V. da Silva,
Dário Lezaríní/Ivone da,
Veiga; l5h30-Lufs Roters/
Reínítda Essy, /16hlS-Anl
valdo de Camargo/Janete
Fabian, 17hlS-Carlos Al
berto Rattér/María José

João

Jaraguá do Sul.

Cardoso, 18h-Ademir Sal
vádor/Cleusa Pereira. Na
Barra, -17h30-Evaldo· Babr/

. Lúcia Berlanda e 18h-Afon
so A. Bortol1ni/Saléte T.
Nagel. Em Nereu Ramas,
às 19b-Ralf' Rledtinannl
Marlene Becker, Na Ig�'
ja Evangélica _ Valter
GanskeiMaria de ·Lurdes
Soares e Flávio Sacht}
Sandra Regina Moura.· ..

• ,o' ..

�
..

GAROTA EFEKTUS •. ...::. Ro
sane Junckes .é a "Garota
E-fE!khis/86", eleita sábado,
no Botafogo, promoção'do

.

'J!! ano de Informática do·
Colégio Holando Gonçal,
ves. Carla Sueli Tomazellí
foi eleita. 1a. princesa, Ro-··
'f'ângela Isabel Krawulskia
2a. princesa e Rc>séniéti
Konnell

.

a Miss 'SImpatia.
A melhor torcida foi p'arai.' '-

.. , ..

a candidata .Rosângela. .

f
'.

.. r

Ivenida

Jóias,
.

relögtos, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos' em ouro e' tudo o nlais pera '.

presentes qa

. Relojoaria:
Marechal Deodoro 431 e Getúlio' Vargils n! 9

". Roupas infantis, perfumes e, bijOuter��
Rua Barão'do Rio Branco 16"8 .:: "Fone-�69T '

.', Jaraguá do .Sul.· .... _

·�·Mamãe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

.. , _0..3�·:: _ .... a. � Z, _ .....

. o Ministro' da� 'Educa- Saião Guarani, em concen-: bep.se.s.·h1�Ílllº1l g\le à de- . .Dentro. de .no- máximo -treves, das cUriV8s..6;_'!pon
�,çião e' 'ex_:GOverruídot' de .tração _que reuniu em tör- : cisão 'foL.dif�éil' e .que co- ' 30 ..dias 'iniciam. as. obras tos llegroS!' J (c.om :maior-·tn
;'Santa Catarina;" J o-rg e no de Boo pessoas, com as locou adI'na.de. �iglas par-: ",de restauração, das .B�s ·eidêncià .. �de.. ,::acidentes),
"Konder Bornhausen, 'cum- presenças do candidato' a tid4rias. º "ínteresse pêlo <101,: 2B2 e 280. O Minis: aléuflda -reasfaltaíne�to;
'priu- efétivamente no sa- governador Vilson KI�i- bemiestilr da

, ço:l�tÍ'VÍ4élde térío dos Transportes já Ií- "
" ..

"'1)àdó, roteiro devísítes ao nübíng, de Décio�piai�ra _ que.o.elegeu em. J9ª2... bereu Cz$ 131:milhões é' No .·>�;6;;m�·�ä:�2ã�o
''-'Valê do .ltapocu,' onde con- e Pedro Colín, candidatos ,�- _ .' " �

"

,·.os contratos com as firmas ,�NER'<raIÍÇã. o--edttill de
tectou .

'c(>�. 'lideranças, a_ deputado, dentre _olJ,tros" ."
.

. ,.I .:

. -.

.' construtores foram . assí- coneozsêacía _públ�ca -pala
_distribuiu' verbas e' rece- __JOl:ge Bornhausen abonou Klltzka epromotor - nados na última, semana. e!ecuçã_9 .dos. rei>ilU)�.jlos
b7u adesões aO' �eu pare. as üchas de fil!ação do ,,' _ '. , ,. '- J ..

.
.•

'
. Os trabalhos serão reali- � .159:;-quilcl'>metrQs .da ��'Iodo-

�'tlQOi a Frente 'Liberal. Em prefeito Zeferino Kuklíns- .

�'
. zados em lO�;l _ .. qaílöme- via 'da 'morte'L. el:).tJ:e p'a-

'CoTÚpá, -a �e-c�pção acon- ki, do více-prefeító, Rolf . 'tros das' rodovias. Não ..há lliõçà e São .F.ra.n.ciScó:'do
,·t�Céu' no trevo de acesso Reínke � do'�e:r�aâ<?r "Ar-

"

prazo de: conclusão. mas - Suh cQßsidefados des maís
,à�ci(iCt.d,�" ru�ant!0;m se- thur K�\}.:lleckei gü� .desJi- .

es uS1:láriO$ ,pod'erão';CD� J�eri�osos:'dtL�ais.,�pr;..�n-
c-�uida�a·.co�tlva ate o Se- .gara.m·.� do �D;;, .. luNa- brar do DNER um asfalto- ql\�nto os<ttab�lhQs.né[.JI)1
··'�tnin(1rj,o �gr(ldó. �oração mente com outrQs" Iíderes "como novo".' A.ssiIÍl .peló

.

se' rêSuiriem: .aes. 26:�,q!llilô-
'ite" Jesus, -onde . foi home- pedessístes, que ,?s acom- menos gerante.. o _ enge- metros entie:�-:a; �iVWl'-,90

-

nageado e entregou recur. panharam. nheíro-cheíe do J6� pistti- ',Paràiiá e, o norts.de...J:oin-
sos da ordern de Cz$ 100 Na ocasião, o Ministro to Rodovíárío ; Federal, villé. Serão Fecu�T,�qos
,inil para o Grupo Escoteí- entregou Cz$ 1',800. '_'�i1 Arnaldo Severíane de Oli- também os 29. quijólIletros

/ ro Leon Dehon.: Em. Jara- para melhorias ,eJ:!l e�ç�las, veíre: será feita .uma total .d� BR·2B.o� :que .: "�Tam
guá do Sul, no Salão Cris. início da pavimentação da .> restauração . tia. sínalíza- Jaraguá do Sul (laJ;�B.-1QJ,
to Rei, o Ministra mante- rodovia que liga cl Benja- ção, dos acostamentos, do ou seja, a .;partiT Q.,,-: pqnte

· ve palestra com correle- mín Constant e eletrífica- sistema de .drenagem.", dos Abdo�é Batista. � ·.: ...• r·; ,!.,..;,
.

·

gionários e uderençes
"

e ção do. Dis.tritO �n�ust�ial. COMDEMA CONCLUI/ESTUnOs 'DÖS ;PICõS;L�'�'fez a entrega de Cz-$ Boo. Kuklmskl, na ultIma se-
,

. ..' .',' > •••• '<

'�'lIÍil ii Fundaçãö Educacio- gunda-feirà -lic�ncióu-se, Ó ex-vereador e éx�pre- A Comissão Municipal piCos, hoje descaractemza-
- nal . Regional Jaraguaense passando o cargo para o sidente. do Diretório Mu- de DefeSá, do Meio

.

Am- dos por expldraçães ,.:irra
pQ.r.a a construção e am- vice-prefeito Rolf Reinke. nicipal do PDS 'de )áragüá biente (COMDEMA)! ór- cionais, há necessidadei:de
"'pliação das dependências Zeferino está fazendo cam- ·do Sul, atllal Secfetári<;> da gão de deliberação, e .as- serém' 'feitas desaprcipda
'fi$icas, Bornhausen' rece- panha. angariando votos Adminístriufao

_.

do' .Estàdo sessOrainento do Executi- çêes de 'forma "gradatl'9a,
.

Deu também reiVindica- ·para Vilson Klenübing. de Sànta Catarina,· José vo 'Municipal, é!-PfOVOU es- garantindo' desta'. '.'fotina
"çães de entidades,' dentre

...

Alberto KHtike,', f! um' dos ta semana o texto fínal do. limá melhor" v);.gibän'eia-,-,;:
.

as quais o Colégio São "PENSANDO NO 24 novos promotores apr.o- 'documento que..; encami-
-

A exploração ._>'tuilstma
'Luis, ..que ratificou pedido MUNICIPIO" vados no toncúrso' à 'Cär- nhará· ao prefeito Durval dos locais, . 'perfeit8n:re1i:te
4e recursos para o ,têtmi- feira do Ministério' Públi- VaseI,· constandQ' suges- exequível, doi")." 'sugerida
no das obras do seu giná-· Justificando a mudança Co, q).le toIÍl�lrão posse .no . tões e apontando possíveis também.' ,Caee, agoIia,,�.ao
:sio de esportes. de partido, Kuklinski dis- dia 31 de outubro é ·serão. soluções para a preserva- Executivo;· a toniädaJ;",êla
Foi' ,em Massaranduba, fe que fê-la pensando uni- lotados em circúnscriçõés ção dos picos que formam 'de€isão. 'A C0MDEMA,

.porém, que-"o ex�governa- camente no município. e
. judiciárias do

.

lnterior
'

do
.

o rtlàciço um dos q.uais se:r- igualmente, eteve, aprovaöa
idor cumpriu o mai� imwr- nas obras que irá obter em Estado. Os novos promp- ivindo para as instalações proposição feVada a .�'il
tante' ato na' região; No beneficio dos massararidu- tores-substitutos entràm das antenas de televisão e nião dó colegia:do:munici-

em exeI:dcio no dia 1? .. de para as rampas de decola- paI, para a implantaç,�o.qe
dezembro próximo� 'apQs .se . gem das asas deltas. A"ex- lixeiras Das vias "publicps
subm'etereI!i . éi��

-

ex{imes' posiçãoâe motiv.-os, funda- de 'maior'mõviment�" falto
de saúde e ..aó" estágio de mentada nélS visitas "in q ·llIe deveráocörrer'se,n'ã'o

.

orientação que serä i;Üinis- loco" aos picos, onde foi este ano, máS' a'. partir:".de
_tràdo .. de 2 a 28 �e noVem- efetuado levantamento fo- princípios de ·811,.s.egußdo
�b�ç�""; � , '. ,. {ográfico e definidas" as ó coórCilenador da �ao)D.is-

No ano. passado, dois cotas, mostra que. para a são·e secretário ·de Plane
outros advogados Jaiagua- pref:etvação. efetiva dos jamento Aristides�Patlst�.
enses, - ViCtor ,Em�eri-

.

FARMACIAS ADEREM AO COMBATE 'AS' DROdAs
dörfer Filho e César.. Au-

A. Comissão Regional de prático n,o', ú.1ÜIP.!.....Q ,.d,i�.,·''l6gusti::> .
'Grubba _ foram .

_.

aprovados QO concurs<;> ao Prevenção ao Uso Indevi- de outubTQ os.,b?lcQ�iß�as
.. Ministério Público e hoje do· de Drogas, promoveu das farmácias de Jaragüá .

exercem flJnçQes" em Go- três re1:ll11ões com proprie-
.

do Sul particip�ram; '"de
marcas do Oeste do Esta- tários e gerentes das onze p�l�stra�_ onde 'o '. Di:' _�r:

farmácias ,do mU'nicjpio, tonio 'Candido CarneIro da
do.

buscando a conscientiza- Cunha, membro da Co1rits- .

ção á o compromissO- de . são e da Unidade Sal;!1��
não venderem. psicotrópi- ria, fez uma ampla ��po

Leia, assine � anuncie no. cos sem receita médica oU sição com a finalidade' de
sem' orienta�ão de pessoa responsabilizar � cqn:S�h
especíaÍizada d'a .-fa:·mácia. tizar Os balconisfas: para' o

cuidado que' devem tomar
. com' certos medicairien,tos
que não deverão' 's�'{ 'ven
didos sem o recei�lJâiid.' ;

.'

Empresas ,aposlam :ßas creches'
._, , ... ,.:-.- .. ,__��

domicil'iares· nádas das empresas "'con
venidas foram distribuídas
nas' creches já e�istentes
em Jaraguá e Guaramirim.
.� Grupo VVeg apresentou
proposta a Secre�aria de

. Desenvolvimento' Social'

para a implãntàção de 16
creches domiciliares, onde
'entrarA com o <pagamento
da inonitora e acompanha-

< mento na área social. Em

Jaraguá do Sul, funcionam
14 creches domiciliares,
Guaramirim 10 e�Corupá
já tem 5 implantadas, sen
do que até dezembro ou

.

tras 5 serão
-

ißstaladas.
Nesses. munic,í-pios- as Pre
feituras e Ação Social dão

ampla cobertura as cre,

ches.

· '

Nanete, ,Bretzke,; Estofa
dos Mannes e' Malhas
Fruet. Estas empresas con

veniaram com a secreta
ria' .de Desenvolvimento

· Social pãra implanta'ção
do }>rojeto Creches Domi-

.

ciliares/Empresa e com

isso cumprem disp0sitivo
das leis, trabalhistas que
ampara a mãe trabalhado-

· ra. Outras emprésas do

município e da regíãó tam
bém já manifes�ram in

'teresse, tendo apanhado
a documentação héc6lSsá-

': ria paTa estudos, consoan
·

te a coordenadora muni
,'cipal das creches domici-
liares, ·Alfa pa:mplona. As

e crianças, filhas de funcio-

CORREIO DO POVO

Tradição e confiabiUdáde.
I

.

"

'

A proposta, desde o pri
meiro momento encon�.rou

guarida e como resultado

..

TARDE
13h15mln às 18h15min

.

AOS 'SÁBADOS, NÃO HA E��TEr .

\ ?

01·· ... •·••

Estamos atendendo com nOIVo horário·

_' ,
I \'
'---

'.

MANHÄ
7h20Jntn às Ilh56mbi

-

f'
... ·

r '

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

1 "
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río de Indaíal, neste ;B$1:P--
_..;..__NAS_CIMEN_,"...___..".l'O_S_ . -ANIVERSARIANTES Proclamas de Casamenlls :'����mar MaCbad� e EI�ni 26/setembro Fàzein anos bOJOe: 25

B i
..,.a ,

1 Kít b MAROOT AD.ELIA ORUBBA LBIL'\1ANN, Oficial do R� zíra las us'.' Tatianer filha Valdicir Sr.. Migue 1 zerger,
gistro Civil do, 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do, Sul, ßs- ,Eie; brasileiro, ,'.

solteiro,'(Guilherme) Jesuíno, Salete Maria Schmidt, Ma- tado de Santa C�tarina, Brasil., faz ��er que co�parec,eram em
.

.eperador demáquina, na-Dia 3O/setembro ,,�ria cios Santos, Neusa M.. Cartório exibindo os documentos eX1gtdos pela leí,: a fim de se
.tural de Maíra, neste Es-Margarete, filha Leomar Maba e Orlando Wacker� habilitarem para casar. os seauintes:
tado," domícílíado e resí-(Elisabeth) Jacobi! . hegen, Edital 15.096 'de 14-10..86 .operárío, na t u r a 1 de de.nte·' na Rua HelmuthDia 03/Qutubro ' Fazem anos d()mingo Vnmar �lagnolo � Maria Schroeder, neste �sta<1o, .Schulz, 26, .nesta cidade,

.

Dayaiie Crístíne.: filha Sr. Ademir Izidoro, em Márcia Weiter domícuíado e residente ne .filho -de José HenriqueJojo .(Otiliar Estori., Guaramirim; Sr. Otavíano Eie, brasileiro, solteiro, Ilha da Figueira, neste dis- Machado e de .NoemíaDia Oti/outubro Tíssf-Sra. Alzira Pradi, Ci- atmoxante, natural de ·Ja- tríto, filho de Rudy Borg- Machado. Ela,
,

.brasíleíre,Adem'är, filho Harold Iene Kátia Lange, Waldir ragué do Sul, domícuíédo mann e de Luíza Hornburg .solteíra, servente índus-(EriCa) Píeske. Armando Meier, Sr. Aíl- ._e,."residente.na .Rua .Ber- Borgmann. Ela, brasíleira, .trlal, natural de Wítmar-,

Dia 01/outubro ton L. Narloch, Sr. Adelí- ,Ilar.ct9' Dornbusch, nesta cí-, solteira, opérána, natural sum," neste Estadó,' .domí-Thais Kanne, fi1ha Paulo no Hornburg e Srta. Be- .dade, Ulho .de' .Líndo De- de Japurà, .Parená, ,domi- ciliada � residente �,a.' ';Rnta(Tânia) Franzner. tina, filha Raul (Ivone). ..iágnolo'. ..e .de C�rme!a De- ciliada e residente na Ilha JB.de abril, �3, .Ceríjôs, .emD1a oa/o1,ltubro Dríessen.
. JGiiIJ..QIQ •.:.Ela,�rilsIleira; .,s�l- da 'Figu�irá, neste dístríto, .Indá·i,Ü neste Éstadö; .filhaIti.1léte, filba� .Hílárío Dia 27/outubro ..

" telf{l. �r.ària, .naturaí .de filha de -Ervím Nilz e de '

,dê Marcelino Blasius e.de(Leonla) Lemke. Rolf Roberto Kruger, .domiciúaaae resídente em Tecla Bísewskí Nilz�'
.

Edít Blasíus.·

Patricia, filha Híroakí Margot Marli Holler, Sra. cSchroed� .1, filha, .de José
(Naide) Umetsu. Hilda da Silva, Aírton Welter.e .de Maria Gor- Edital 15.101 de 16�lQ-86, ..Edital .1.5.105 .de .20.-10.;86.Dfa og/outubro Sting�en, . Inácio Mü�ler, ,ges W.elt�:r�

,

Adauto Batista Martins e Jair Perreíra e RoSelt'.se-_SéiiIldro, filho Rubim (Le- Márcia Mara d� �lmelda, 'Edital 15;09J de 15-10-86. Marly José Pereira gUllld.o
"

m) Schadek. na Lapa-PR; Amélia Sch�u-' ,GerVasiQ Olos .e. Sandra. Ele, 'brasíleíro, sólteíro, ,Ele,.'" brasileiro, solteiro,Dia lO/outubro er e Luzia Wasch. .Helena de Oliveira tecníco metalurgíco, natu, torneiro, .natural de Coru-
'

Evandro Daniel, 'filho Dia 28/ouhlbro
. ., ,Ele, brasíleíro, solteiro, ral de Cajatf Jacüpíranga, pá, neste Estado,,'dO,!ni,ci-Altemir (Nilda) :Bu:rl�n. , ,$r. Angelo,Pradl ,e Flde- operárío ,natural .,<ie ,Mas- São PaulQ, domiciliado e liado e residente na Rua,Dia 12/outubro' 'lia Lenii.� s'ã.randuba, neste Estado, residente na Rt!-a Leopol- José' ,Theodoro Ribeiro,·

'Maria T.a,tiana,,'filha Lau- Dia 29/outu.bro:, , domiciliado e ,residente em do' João Grubba, 97, aptO nesta' cidade,
.'

filho de,demir
'

(Maria HolandÇi) 'Sra. IldÇi .Z�ttel Schmöck:l, Rio Branco; Guaramirim, 01, nesta cidàde, filho de joão Ferreira. e de Maria,,'RoSa; Raf�el José, f.ilho em, Cuntlba;
.

Sr. Alvlll
neste Estado filho· de Joaquim Estevam Marlins

.

Ferreira. ,'Ela, ,'brasileira,José (Mafalda) Kasmierski; -Seidel, ,em Corupá;. Sr. Thomaz Ofos' e de Rosa- e de Marcolina Batista .solteira, "(lplar,' na(ura1 deAlan, fiLho Rudibert (Mar- Lauro Braga, Sr.. E�gar lia HafE:lmann Olos. Ela, Martins. Ela,' brasileira,· .Jaraguá, do �ul'F domicilia'ci) Rubin;' Monique. Mai- ,Hiendlmayer, Mana Apa- brasileira solteira,' do lar, soIteii'a, f�ncioriá.rra públi- da e, residente na Rua Jo-ia; filha' Marlon (Marili) ,recida .Teixeira, e� J.ll�; natural d� Jaraguá do Sul, ca, naturaJ, de Lontras, sé 'Th�odoro 'Ribeiro,' nes- .

: de, Souza.
'

Sm. Mmda WO'lskl, IzarJa domiciliada e residente neste Estado', ,domiciliada la ddade" filha. de 'Pedro, DIa '13joutubro' . Margarida, BenZi sr. Lor�- ,na Rua Joaquim Francis-. e residente mi. Rua Leo- Se,gun,do' e de In�s" Seg"t�-,

.

'AdrianO' LuíS"i Hlho Do- no .Hagede>l:n, Sra. � ErO't�- co' de Paula, nesta cidade, poldo João Grubba, 97, ,dç.;:'rival-'(Liliana) Buettgen, des ,I. Krause, Rodngo, fl- 'filha .de Franciséo Xavier aptO 01, nesta c:id.áde: filha
'c, o!, '

.. ,: :,·'Dla 14/outubro lho Dr., Elimar '(Solange) de Oliveirá e' de Palmira de José 'Elias Pereira e' de \ .Edital 15 . .106 de. 2Ó,JÓ-86.'Déborà, Cristina, 'filha .MalNlke, em �santos..,SP.
Martins de Oliveira. Maria' de Mello Pereira. ,�tôni.Q:rSeb,astiãO .ßg�r. e; Adular (Marlise)' Dettmer ,Dia ,30/outubro .

.

Màrlene do Rodo NodoDIa IS/outubro
-

i Dr. -Agustinho Bianehi, Edital 15.098 de.15-10-86. "Edital 15,102 de 20:10-'86, Ele; "brasi.leiro, sQ1teiro,
· 'li1ernanda Rafaela, filha' Sra. Edith Ehler1:, Sra. Fri- MaUro Jair Perine e Iva-' Márcio limar Will e {sol- operâ�iÖ, natural de, Ltiís'Jonas' (-Isa Maria) de Sou- da 'Mahnke, Sra. Ema Co-

nete Tecilla de Riilcawesky . .Alves neste Estado, d'bmi-�;' Vanessa, filha Valfr.e- !in Mahfud, "Paulo Leoni, Eie; braSileiro," sO'lteiro, "Ei�, ,brasileiro, solÚ:�ir6" �fi� ;: �iliãdo e 'resideritfe �em Esdó (Leoni)' Wolodasczyk; Lúcia Beatriz Pedri, ,Leni- 'opérárid;natural de i>dme- dustriário, natural de Join- trada No.y,a, neste distri.

Caniilà, filha Arlindo (Ma- >ce, fi:lha Emald{) (Ilena) 'rode, neste 'Esté(do,
.

domi- ville, "neste .Estado, domi- to, Ulho de Cristiano Eger·iia'Lourd�s) Kammchen. BarteL 'ciliado e. resmente em Vi- ciliado e residente ma Rua e deir.u�ía' lfpolonia :Eger.,Dia 16/01itubro Dia· '31/outubr(:)' la Nbva, neste distríto, fi- Jorge L�cerda, 410, nesta Ela, brasHeíra; solteira,· :6ilsemar, filho; Mário
.

Sra. Vera Marquardt lho de Arduino Perine e cidade, filho de Felippe ope.rária, natural de CUI'i-tNeisemar} Pereira; JuIia- Haake, Sr. Jurací Ribeiro, de Clara' Panstein Perine, Will e de Ana Krawulski .

tiba, Paraná, dOmiciliada' e
. nb· Altah'; filho Amario 'em Jlle;' Nélson Garcia, Era, brasileira, solteiIa, Will. Ela, brasileira, ,sQI- 'resiclente em Estrada 'No-.' (Anésia)· Dana. . Sr. Ildo da, CQsta, ,em s.

operária, natural de .Jara- teira, indust:J:iária; natu:ral 'va, neste distrito, filhá' de'

�l)la 18/outtibi'0 Fco. do Sul;: 'Sr. 'Efiezer guá do Sul, domiciliada 'e de LuIs Alves, neste Esta'- N:i!va,ldo NoriO' '.e de Seho-.ÄlÍa 'Paula, 'filha Ivair 'Santos, 'Sra. Marli Rode
résidente em Jaraguá-Es- do, domlciliada e residen-· . lastica Francen'er rNorio,

·

(iac�tá) Zezulno.. 'Reeck, Rolando Lúeders e
quel'do, nesle distrito, fi- te na Ilha da. Figueira,

Ana paúla,'- .Úlha MárCio
lha de AtiUo Tecilla e de �este '.distrito, filh.a de yi- .

Edital ·15.107 de 2o.-t@-86 .(Vera) Marcatto.
Selli Vasél Tecilla. cente Rincawesky e ·

....de AUrediiiho VolpLe Maria
Iselina Machado .Rinqa- Aparecida Borba.

Edital 15.099 de 15-iO-86.. wesky. Ele, 'brasileiro,,' solteiro,
Waldemar Spieker e Janir ,op.erári'O, natural de Mas-
Maria Sehiochet Edital 15.103 de 20-10-86. sarandu1;Ja, neste' Estado,
'Ele, ' brasileiro, '·solteiro,· Álvaro Baumgärtel e Ma- àomiciliado· e residente
professor, .natural de Por- ria Rosalina.Dias RQa'Pomingos Rosa, 'nesta
to União, neste Éstado, do- Ele,· brasileiro, solteiro, Cidade, filho' de Euclides
miciliado e residEmte na pintor,. naturar de Jaraguá Volpi e de Mercedes Vol
Rua Epitá.cio' Pes�oa; 10.33, do Sul,· domiciliado e re- pi: Ela, brasileira, solteira,
nesta ·cidade, filho de sidente na Rua Joaquim � natura'l, d,e Guaramirim,
Edgar Spieker e de Irm- Francisco de Paula, 71, . rieste Estado', .

domidliada
gard Spieker.-Ela.·brasilei- riesta cidade, "tilhd 'ere e residente na �ua' AI�
ra, solteira, secretári,a, n.a�

. � I;�al�o , Baumg�rtel ;� de
.• gO_fls, 85,. nesta cld�de, f�

tural de Jaraguá do Sul, Laura Kanike' Bàumgattel. . lhâ de Alfrecli Joao de
domiciliada e residente na Ela, brasileira, solteira, in- Borba e de Rosa �e Olivei
Rua Joinville, 1223, nesta' dustriária, natural de Cor' ra Borba.
ctdade, 'filha de, Jös$ rea Pinto; meste Estado,·do-'·
Schiochet e de Edite Ma'-' miciliada e residente na E para que chegue ao'
ria Schiochet. Rua Adão Noroschny, 228,' conhecimentQ de todos,

nesta eidade; fiJha de Pauli-', mandei passar o 'presente
no Manoel.Dias e de Hor· 'Edital, que será publicãdo

,

tencia Madtuga más.'" pela imprensa em Cart6-
Edital 15.104 de 20-10.-86. rio, onde. será afixado du- .

Cópia recebida do cartó-' - 1 ante 15 dias.

.'

JaraguA do Sul ,..- Semana de 25 .� 31/.ou��_rO/�6
-

,

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

FALECIMENTOS
.

Dia 02/outubro
'.

Alfredo Kluge, ·78 anos.
Dia' ii/outubro
OUo Hiendlmayer.; 62

,anos, .. ,

· Dia 13/outubro '

Bertha' KÜ$ter . Dumke,
," 13 . anos e Erwin Gaulke,
61 \ao4>s." .' r,"·-

Di\�t6/0ulub'Q " � , '.' '.

Ad Weiss, 45 anos. �-

,.
. .

Barão do Rio Branco, sal4il4
,

FO'NE: 72.260r .

Dr. Altevir·,A.'
. Fogaç.a JúniQr

Advogado',gos da .,.

.:."". -'- :r:
..

Dó:r-lingos da Nova 102 --' Fone 72-0498. Rua

Jataguá do Sul-SC,

, '. PÁGINA :';'Q4

Edital 15.100 de 15-10-86.
Mauri Bo�maJitJ. e Nata.�.
Una Bisewki Nilz
Ele. brasileiro, solteiro,
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f·,.larapt d� SUl - Semana. de 2ô a 3,lloutubrol86"
__ .. ",& 3

� __�:o. -.-"",,:e::;;sa

'en.d.(l"i ítJYlv,'I.,,;,.ensil ":t!- �,I. Li�DS fui $Deessa'-
-

jj.:a;ffs' :
·

I Além ".�d()'; preqeto-de-leí ; taram .. várias, indicações. ,. O Concurso ..Bonecas VIvas, Q6>'Lions Clube Cida- - A Associação; de;'Bn-
'oiçámentádo que. ache-se ;:.Almiro, ,Fa.riqs" Filho &oli- ,; de. Industräal, ...de·t:carAter beneficente, somou, bruto, a' genheíro, e ,Arquitetos de
'eni' aIíâlisé jurit()t(isícomis-, cítou,e abeIllilra�-de, uma . importância,de;CZ$; l1m:mil. o- éncerramento houve-se -Jarag:uá do-Sul, em ofício
sões técnicas, internas' da rua paralelª' ao. asfalto, .no día . .15, .no.C.A. .Baependí, cujo salão piíncipal es- ao' superíntendenta da

, Casa, a Câmara .de-Verea- margeende a BR;.280, no teve líteralmente tomado; em' acontecimento comandado Fatmâ, "José Márcio Mar
dotes de Jaraguá do Sul Loteamento São, c Judas, pelo caselipresídente.Oswaldo (IgJl�Y-.e�ir�. Ao, prí- ques Víeíra, '�oliçitº\r. ª-gi
"recebeu .do 'Executivo o Vila Sandra, e Agua" Vw- meira colocação, coube..a Daniene"'cCo�tine Mascare- lização dos processos r�-
projeto que fixa os,;�valo- d�; �ustav(); Mªthe�i rei- nhas de 91hr.�ira,.:;2;âlios de, idac:!e!:...�}I! vendagem de Jien�o a Lice�ça:,�9.ie�

. res pera efeito de calculo víndícou do -E'xeG.,l,ltl.vo a vqtos que. atingiu a Cz$ 28.850,00; 2° lugar Viviane tal Prévia-LAP para' análí-
. dOJ valer "venal: dos ímó- .construção de uma .ponte Pereira, de 6- anos, de<Ituporanga, com Cz$ 21.425,00; se e "eprovação' de proje- _

Cvei's·' nãO "abrangiQos pelo :pênsil ligando o 1;léÜl"fO 3° lugar. Carolíne V..wira da Rosa, 4 anos, com Cz$
,

tos,juntó .a PrefeitUra\Mú
<tecadastl'amêl'ito,:;'para fins São Cristovão com o íu- ,,24.433,OO;A9d\rg.ar t.ariss,a Buchmann, de 2,5 anos, com. nícípal. A,entidad�':eonsi
'de'> l�,nçamênto do IPTQ, turo conjunto habita,cional Cz$, 11.130,00. e "59: .lu9a'f Joyce,MUbratz, de 4 anos,' dera impottante a ad6ção
isto é; á atué;iliZt\çã9 4qs iV'é!-- da Wegfl sobre.o' Rio Ita- (COIIl Cz$ 1,s.4'�5,oau:i .. -,

.

'

,

,-da medida,' porém,:.�4-
Idtes. venais e.. .aínda, o . pocu e, também,; es.t\ld!lS r , Todas as candtp,atas· ..... mats.de duas dezenas _ ga-' rada, em alguns casos "dißt.
"que fixa :08 valores e as para construção- de, J uma nharam urna bon�i,Bi4uca� sendo que as chico prí- gando a 90 días, trazendé
'fórmulas para: efeito de esoola no loteamento Ma- metras ganhar.&lIl!,.alnda jÓiàs. O resultado líquido da prejuízos face ao entrav.
eAlc'uio':do valor venal dos .thías, em Três Rios do Sul. . promoção será anunctedo n� pró.xi:tI}a 'semana, O Lions burocrétíco,.. o q�';,:'ve�
-ímöveís recadastrados, ví.. Já Luiz Alberto Oechsler .aplícaré tais recursos em' prol dàá pessQas carentes do- incénUvandô,ä, c9Íls,ttuçã�
sando o lançamento e a pediu o calçamento da :mun,icipio., .: '_

.. "": .

-: r:,;, j . clandestina. ,--.. '� . j
cobrança do IP'tU nó pró- Ilha da Figueira; desde, o -

..

: ;" ,�,' ,.,,'
" • _ Começa neste sábad�

�o,���tc�CI�., ,

"
'" .::�:"di'!':;!,·�ci::b:r� EIJ .C,rapa•.lDf Eneutra de Corais " �.:::::on����: "';Os vereadores :apresen- mirim.

, A "Paróquiâ EVª#gé�ca; de"Corupá, realiza neste que 'vai das lh30 às 1'5 ho] '

,

• c,ntestaja�.-·Icar•• ,. 'Iaz, ·'0 •.DOS :::'�'1;!·�a��IJ:·t�O:;::;�C;:��s�t;::� :��n��::;,:r�� ;�:
Negríriho, .êão

.

�ent9" ',Q#ord, Corupá, Guaramirim, chamento ve1'ifica�a�se àS
'Jaragtiã dÖ"Súl-C'enüd;",eiBaira do Rio Cerro, além da 19'horas. OCOrFe(� pGrem; .

J)articipaçãC!l' es�ciaJ .�o Coral da Sociedade Cultura que a falta de mão�de�
Artística;' 'Se acbrdo' com a_'programação; às' 8h30min . obrá�prövocou� a tomad�
-haverá: eult'ös "cõlÍÍ"jf p�rticipação de \Im cora:l partici- .

dessa po�iS;ão, uma vez�qu�
pan�' cid Encontro nas' -Comunidádes Vila Isabel, Isa- . o' comé!'Ôio vem· sistematii
bel Alto, Rio'PauJo;·Rfu·Novo, Pedra de Amolár'Baixo, camente perdendo mão�de�
e Ano Böm, aléffi'·'da Seäe. - obra para a indústriai
.. :; ,

,No petiodö' d�' far��, com. 1riíciô às 13h45min, no _ cOJ;lfotme' déc1atações:. do
Salão Änthiêta" do' SeiIiii1ãrio< Sagrado Coração de Je-

.

supemiercadista e pres�
sús, "se apr-esentétião todos Os :corais, finalizando com a dente do Sindicato do Cci.
apresentaqão eIlt conjúhto. O prograIJla cultural é ,aber- ,mércio Varejist{l, Brunç,
to a todos:.-; '. ',' 1':' ,[<I- ,

,

� .,.,' Breithaupt. ,"
"

.'� Norpetío<!o 'de 23 a �6 -da cultura do caboclo naH
deste mês,' acontecerá na vQ" conhecido. como "lio
cidadé de Caçador a "$e� mem do ContestadoN .

mana 'do Contestado", 26m
.

,

:i

'« :teali:tàção de :diversos Neste dia 25;. sAbado,
d�eritó's,' t<>dós âlusivos ao 'vários eventos i ' serão' CQ,.
'100 qn\versárid, dá 'assina- memorados em Caçador,
turá"do Aéordd'de""Limlt�s no Meio-Oeste Catarinen-,

entre Paraná e Santa ..
-Ca- . se. Serão' inaugurados ,a

táí:'i)la; ql{e em butubro eJe sede do ,Museu Histórico

1916 tnarcou t;lnni da Cam- e Antropol0gico da Região
pâ'nbâ do Coni�s\:"ado, O do Contestado, ,obelisco

acontec'iinento! de :graiid� da aviação militar no Con

VálÇ>r:\.h��tór!cÇ>" 'visa.fpri�- testado e marco histórico

ç,ipal.n,iente _

a <: vaton�açq.o dó Contestadp.
'. ,,' ECONOMIA:,,'0S' 3�' MAI��ES 00, �:rÁDO
· Na edição pa,ssadar ,di
yulg�mos os, ín�i<;e}"' ofi:
ciais de. retortl0 �o IC,M
do Vale� do :J�àpoc� parp
81, ondec,Jjiragu�, dQ,Sul
Úg\ua como 9 �erc;eiro �m

Santa Catq.rina,' cºm� ,pe.r-
centual de 3,69942';0 lI}ár
rio Oficial do Est,�?R� pu�

blicou,� ,poftaria n9 it"4!8a�;do ,flltimo ,dia �Q.y�", �Pl �
apresent,a ps, ín�if.�t�.qos
199, J!iu�icípios- ,��t�r�ny'r:;
ses. Os trint:aima�oi'e,ª '�,1
njcípios eCQnoJ;llÍcamente,

,
. "

â
'

,. ovimentos!8 gun o 'o In __ .. ' _,_

econômico, são, pela or

dem; ,os· s�uintes: 1., Join- ..
ville, 2. Blumenau,� 3-. Ja

raguá 'do Sul, 4. Chapecó"
5. Concórdia, 6, CriclúmQ,
'J. ItajaÍ, _a. <\;,'id�i:ra, ,9.'

Brusque, 10. São Bento ciG:

Sul" t l,,-Lages, 12. floria·
nópolis.í ,.13. Tqbarão, 1-4..
Caçador, 15. Joaçaba, 16.

Xanxerê, 17. Xaxim, 18.

Gaspa,r;·,19. 'Imbituba, 20.

--�--��==========�������==��==�-== ========�====
;"": -

� .:

Usussanga, ?1." SãóiJosé',
22:' Cimoinhas, 23'. Rio dó

sul, 24: Câmpos Nõvos; 25.
Curitibanos, 2� Timbó, 27.
ÖtfâótÍib Costá, 28, "'Ma
f'ra, 29. Itaplranga" e 36.
São Miguel d�. Oeste.

..

L11J

- COlll�EIO DO;.-.:<\'·�'VO '.': "',
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-

" . "
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.

RÓSELY HELENA OLSEN
,

,

''Fonoaudióloga .' ", Psicóloga
CRFA _ 626W CRP '07103031.

TerapUi da voz.faia-audf9ão�linguà"' Psicodiagnóstico�' PSicomotricidade -_.

gem-reéduéãçãO em. iêitura e escrita. Terapia'. para crianças e .adldtoS! -

..

,," ,'.' .' '.�
,

, '..' ',:..:_ ,;:;
,

.� qrientação'!de pais. ", .! . :'�.
.'

, Av; Getúlio Vargas, 49 _ lC} andar. _ Jaraguá'dõ:Súl' '.

f
t ", ",

'

.. f

�,f__' � �'�. � -_'__�__�-�2,���'_�__

, ,

"

< ,

. -�, _ .._-_ ... -'-----�--�..;....---

.....
'

S·
,

'" '

�.

K· 'D' 'l"X�( '-"-" - Em Jataguá d� Sul, uma nOva opção para você.
,

· 'orv',
.e,t·e'rIa,· '. 1- ,.' e lu]:a, � � .�enh_a, :corhpr9ve' erdUSUfnia dfastSàbor�sas sáe�saçõeaSsa,Kml:Den'tU$eA' ou·\" ..

.
"

'

'". ;..-!-' ,neceitariio's encom�n ,as paJ;a, es as'" amVer� PDS, .J: ., ,"'. ' Os r" ",-
• , iII'" " 1

.

"'; ..
','. : 'I ." .-.-::, .::;tros: acontecimhntos.>" '

.. '. ... ',' ".' , ..,.
,

' �

: RUa 'jo�nvlúe nC} 2.680 _ defronte da Arweg. , ',,!
.;_.,.,

:._. ,-:-
'

! ., •

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

'iI fl'i,', ,

·i (!
.

b ;;" �JÖ,

. f

1,-'
.
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'

�:!. C_.iu í� , .fuldtl,.� :,Jue'< des"I"lv�{�l <.,�
Avoluma-se na Imprensa rombo de 12 bilhões de dó- posta .aos demais.

.

:',Eqbipamentos pára fábrica de doces de'Umas" r diánia.'bcnotíci:ái'it9; nada 'la·res·da Síderbrés, inseFin- POfressae,- e' poe. eutres
:':' qk:apas de cobre, ttú;ldl,ção' de aIuíniniJ])'.�e'" bronzer« s.: ltIerifasejol deL<qlÍeL,Í'ecuESo� dó-se nessas prevídêneías ";qliIe�a nota ". da.:� imprensa

Oestiladoi,fes(de .. a\g,ttal'iente e, ala'Inbj[.fPe:S'.de .eobre.] Ldüràm,eme:: i s1!lbtrá>fdos 'do a. injeção:'cile r.eeursosJldo "'diáIia,aondu� é!$$l.� ,"9ra,
;1] " Rue- .J0�pVJne, 433 .. Fone' rn·-1564' ;� o:'

'

� povo" estão' 'tetido "ciIestino Fundo Nacional! de;'Oesen- "quando, ilÍlpcf>�, gqe-Ia ;ab��-
". -' �: " ( �,arilggá;-"do .Sul ,- S�, '. '

, dif�Ilite: do:"'tlll'e Ö i procla- volvímento., ' \', '.. J, xo dos ;bFasile,iros o eOIJl-
>,_, ...; : �J' \ ,,,,,ltj�1i """,lU ' 'A::.i7i '��J CJ ,.,mad(it,l pelo, Presidente ela É do> conhecaaente do pulsórío, Q G,ove:q}o'a1i1'uo-

.'�".$,ezia ,�:&�' Cia��}:,Í,,'J:'/lftla.·- r. ��&;���$�Ci� esse' tipo ,:v�i�; ��==�o-!:���:� �'����:��S�ll��: ;�i:���
., '�TII '.!L, -. �I' :�: :" ; .r ' "

•
(' ',' 'I' ,pé I notioiário- que; a' per- • níentes> dós' empIléstimos -mensos sociais: Pou€as me-

- .�;'cl "SERRARIA'E SERVIÇOS'D12 ,TRATOR, -·{rsi�t�r� ,B6S levará. a cen- compatsôrtos sebre+o ál- ses, se passa{am�tLs;:pnf)r-
,'Ma-deiràs' pél\fa� .ccàstrução e servíçes» de trator 1 I elusão de

'

.qué, dentro de . CMl;. a) gasolina e lcD.&-�- ma-se o 'que desde,o iD:içio
, �.c6m, profissionais altamente' espe-etialf:z;ädos, pouco tempoyse retoma, o tomóveísi ,,:,,' '01i?r� " -se. descoW:aV{l�O\lr.��çP

<� '.,�RUa João Jall;_l!iátio Ayroso" 172 _, Jaltag,� .Es« ,r ,p.r-pcessQ' . ãnteríörmente _ o plano do cotigelamen- "emprésttme" é ;·Iri�mo.<,P.I
1..lqUeI;do'..::d::qne 7,2-0300,_ Jaraguá do Sul, _ SC. existente,;'paí:â desespero to já.inicioucom dfsirim:i- -r�duz1r�Ö"'défióit;publiGQ'!'-

.

'" '7 ' , ,

.

"'. antecipado da Naçaõ bra- nação" �is�' enquanto�s ��k, cada' día. qy.e ,1��$S�
s.Ueira" ',;.',

, atividadesJ"priva'das 'e"ta� ·fic& meis dincjl 'élore4\tllr
Fazemr'poll€os-:dias él im- submetidas a umn regíme '1ilos�)hö:mens, que,�diFi�eIJl

E·' l�
r

: -. v '

J preasa diáliia floríanopoä. de, preços" que - custou-a <'0s destinos' deste; País". '
.'

".no er, té1f1a:, dizia) que o governo muitos .. .díssabores; pela .di- Á" " propósito, O .J.Qrpal
'., 'J�.l " '.' transferia para .depois .das . fículdader (não)ialamos� nos .de ,Carro; (SP) !!le 08/t9,

tlh -, eleições a decisão �obre as espeeuladorés-íneserúpiââ, n° 164, ·pág. 12, ccnta, de-
ESTÉmINHAS; .-H()Rl.zO�Ú·Al'S·· ,Ê VERliéAiS:< I 'e�p're$�s públicas deãcí. .sosí) de sua prática entre talhadamente'"ß" históna
P.MNBs,�PAR:A.r DlVISÖES-TODAS EM MADEI-

"

tái·iàs. 'Eis que, àgora,"col"- a produção e;aicir,culaçãe, dos que conseguem driblar

, RA. PERSIANAS HQRlZONTMS E AGORA.,COM· J r�,.Ç!_.,.n0tíçi�r�p e� que o 'o orçamento púbrícoi- a €): compulsório, com ações
:&XCI::OSIVIDADE',c, AS VERTICAIS EM ÁLYW. "

J .,lr?,pno I �ImS�r? df> Pla- receita era s{mplesmente na Justiça (cercq de ,200'
f"" NIO E JUTA; PORTAS SANFON.�DAS ,EM, VÁ-.' ,;peJjl-Ip�Rto con�lfI�a que o ad�ptada nd base de mn"I�,a:utomóyeJ:s,;sÓ,ent-�.':Pàúlo

. ,:' RIAS CORES E', BOX PARA BANHEIROS. ..', .governõ.deverá tornar pr-9- por 'um, ignoraiído-se� ä lOgram' (> licenéUlmêh:to)
f" NÓS cOPs�rtãmos taJílbém a sua"p'erslana.� _ t', :_ [i 1'v;iäen/;ías p�ra�·tà'Pa.r o !abela de. .Gonversãe �ql- 'lue discutem sy,.é: em-

?'�.(}',-�. , �aç�� .:ma ;lslta ou· ,Il�e-nº�(',' <>':. �.--: �),; ":)Is-,�, e·lelçoe:s,,;. de Sanla 6C,ataJina', ,���t:���(,�p��;�,j�Ê�
_ ,

. '. , '" ..
'

.

' .' � t .J ,f' '):.�._; iSta.mos'·ii pouc;:os djas Seguem daí 47 munici- quanto que os �o )tP�eQor
. ,� M,,,, Wllhelm.,· 86� '"" Fone (047.3) 72-0_058 ,·!V,das. eleiçõe.� de' irS; d�� no� pioS, ,·cadà:.quat, possu.indo cQIJl.pafecem péJ.ra déposi-
"

'.'

'

Jaraguá do Sul-SC. v:epl9ro·,ei ·afó.:rilj a Capital mais de' lÜ".mil?' Ei 50.000 tar o acréscimo nãô desê-:'

, do �s.tacW,; e aJgmnas' ci- éleiföres, onde?'!se· "sim1m Jac;lo. FQr 'qh� e�se 'idioso
"irr"" "; , • f �! d�Qes <te:,mE!ior ße;nsidade ,JARAGuA no, SUL, Con� jo,go·,ªe. d.�asf med{ãa§,',�

'o . '. ,�i:' ;elei,{�;ral, os�qemais ,w�ni- cõrdia-, CJ!lriti�ams·�·' Gas- dpi,s .p,esos? ,. f ,�:
-

•.

,

r
. J_.' . ",0 ç�pi�s ,:Gont�uam �1,COJ;110 I patr:e OlttI'0S" ,,;itantÓ'S,' .. lso� .JMas Viale � p�na a !J:an�-

��,l.,..3' d 36% �Tn,T,1!L.T�A E c.rição. da ,ta.·bUla.. ,do .Ióbo. e".

�.I:N,'ERIMOV'E'I'S I�, ' I") ssuema'sprtea,r"eJfeaIlil','sPd?eH'1:tara"'bOS.aI·�,nO',.a,.·es man o
'

o
.... :"'.\·I.n:.�!J!:" li. .

, .

, l. '
SEIS P:ORCENTO�'-dô' totái dp �ó�,�eiro,. o�de� � prt-

'1 I
.

d·'
';. -

·d
. . - de:- produção. Daí porque catáriJnense. S'0mäm, . '... ,

��iro avisá. q ßeg\lnçl'9, que
, n erm,e larJi e '

. d� pouca e)ÇJ>re��ã�_ a ath 830.887'eleitores.' ", P.T�t�D;d.e, 'd:vÇ>���lô �&�t�J
. :: ',,'. ,

.

li
,

... '
. ,.'

. Vl1a<;le flUe, (iJs',poflbGOS de� Finalmente,", ,sobram dos ;;u,1,ado ,é!, 9g�a �o ,fIaÇJip.
I,mo-vou. l·,lda· .se�volveJlÍ ':_nessa. époc�, 199 <- ,i43, n:i:u:niêiplõs:-que--!'Qu�ndO o· 'GOrdéiró, d;iz

lT • $alvo um. ou outro coml- abocan'líäiri:' 3Ö% do' C6h� que nUnca'estevé'dl'� ria·

� y�'
- V END E.- '.', r..�,. .ç,j,o majs.inflÇimado. E que,; t!ilg�rit€}�:' eleit()r�l�fl-;,todos e,',J�o �ntes, ?-lebo-r.ep,lica.

',. _
II h ';j

.

1 I' :f • J l' _}. ,T ""�;. .
�

.
• Se não' f'

A

f
..

1
_' nestà_eleiçã,ö, fãna- ove":' como menos de' 5.000 elei'" .' " ., ,01 v0ce' 01 se

o as-
, feader;�fq\i� é o garimpei·; t'o!esí' i�pFes�n,t�ndÓ-� 275 . P,�!il seir' Pti�p' OÚ qut!�
'. ro de: votos e mobiliza ai nut v.Qtantes. , i'. __ C;, qll:er lIue seJa,. o serto ,�

refrega.. pof"toQo o �stado. pessa. ,ma�sà :el�Íß� R�é YRu·djév()rá�lo!'�,r. � t·
· ,$ �! ele�-(;:lão dele. e, a da na:scerá;.o novo .

�(j)yerna'- ,��!a () ad�o��do -iJo�q
prefeito, é daro. Mas,'onde' dor, ,�s'�,seI).adores, 'depq,- IDi��sta <!� Ol�ve�ra, o ,·�o-.

.

;- G,ést;ª,-::esc�ndido o eleitora-, tados federÇiis e estadua�s. vemo,esfil �.gmdo como e

dó -,que, a alho nu, não se' _.Esp.eramos qlle Jaraguá..dQ lóbo 'dã� táoufa ·'éonfiltH.êfj·
vê? Sul, na· forma .habituaL se,,' éönsumirlorés:} ''Nãö' ': ifu�
Ele está em toda -a par- ja contemplada cQm' re� pdrti ls� O' ·CbIÍlpul�6·�fe; é

te, à espera do dia "1)". - presentantes, sein Os quais' etlíi>tés'trirl� otÍ'iIÍipOS1:Ö, se
.. , E sabe como se. concen- hqda' representamos naS, é"eortstltti2ional oO-;'hã'ö:':o

h...;..._;_--...,...-:_-____:-_.::.-_.;-..:___.....��...-....;....;.....
•

tram? reivindicações às, 'autori-' certo ê:êple"êÍ'e'-Vãi'to11i%�
SUB A

" .. Nd..
'�;

-

; H o N::�O ''''A ; ", ';"
..

,
.

}'. i A,-i vão algumas. r-evela- dades constituídas. ,rb'�;� AtéC quaná:o? ,t
. n

:t:::;
, ,.""'.,, "\,::'�'" ,

.

"

,
, . t'" 'tt�S:':", oh1Y06

O"� " iÇ:ões'que pO'ucossábem: os Fritz von Itapocu - 'Out.;86 '�J -

Jf ,l' .. ,.'
.. _: :rp,uhki.piós de; Jotnville

I:!stado de Santa Catarina '.� .' ,v';", '.;' '.}"

..(1"60112)·, Florianópolis ..

lPREFElTURA MÖNICIPAI:.'DtJA'RÄ.d-eJfA�DO SUL' .

·

(1�:2 338) e Blumenau .. ;
,.
.;. DECRETO ; No 1.385781r ' ri. p.

.

"
•

.

,(tP:)i31) são os que con- 'Fixa o valor da. Unidäde'.5Piscal Mlmicipal"centram maior número de 'para 0 éxercício de 1981.
.

) C '

.eÍeit'otes, somando, 413�941 - O PREFEITO MUNICIPAl:. DE jÂRAGUÁ DO'
.

aPtos a votar e' represen- .

SlJL, no. uso. de suas atribtiiçõés "E! 'cem base tlo
iam 18% do,eleitorado ca--,.

.
.

' ,'. .',' .

. _ dis.posto HC parágrafo segundö; 'da' Lei ND, 579V75,.'
•

. ; �<', .• 1,armense: .Tlodlo� com- ��IS . 'de 02 dl� dezembro de, 1915 e' JL;ei MimiCilpa-l' N-O,,(..

(Ie c�m mI e eI�ores; -' ,,r". 11 ", 994/84, dê 03 de. dezembro0de '-1g8iff�"
"

;,\.' ,.

O s�gunpo grupo:",.'4�, � D E C R E TA:, ':'
.•"<�, \ ',;, '"

�un·.ç]pIOS com. .372:�i' í l
.

Art. 1" _ Fica fixado erh C�$ 23ó.(j)õ (btizemr-;, ;

, __ ::!lscr��s, ,todos a:lm�,,;A�· _�;, tos--e"'trinta .. cruzados,) -0_ valoI:. da QNIDADIl FIS-
�Q. mIl eleItores . s�,o Iden- .'

CAL MUNICIPAL paFa o exercíc:o de 1987.
, hfl(�ad�s. por CnclU�a:., ',:" Art. 20 _ ;Este Decreto entrará em vigor a

"

· ,(19.6�9,,, 'f'Lal;!es (.7p,2'*il," partir do ,,<;lia l� de janei:ra de 19�n Jevpg�das às
'1'

.•
Italal (�9J�37) C��p.ecó ;-. di!'poSiçõés e"m cóntrárit).}. ./.', , :' � ',' }: ......

· (53.235),_ Säo Jose (5�.370J Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 1986 .

• <l e 1i'umarao .(50.8�7). Repre� DURYAJ.:,..V,l\SEL ._

"

"IYO, §.P�,,�L· ,

1
sentam. malS 16% do total Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças. !

· do eleitoradQ, .... · . , _ - _

.

-": IMtl· I'Máquina3· lt�a, · ;

, ,J .• , '. f'"

.t, : l?érsi'Cöiàs

... ,.', J" .� t"'

,.
,

,Prazo de- entrega dos apto em 20 meses.

It JOio Piccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do ':lul

--- 1 terreno com T .1fr4m2. de frente para
falto na Rua; J�mvvlilf."·

.- No;v:o Lançamento nalRi1ac.Prboólilio Gomes,'de ",

',(Dlivéira. " ,,-"a, ",,'0 '.

_., Aptos com 1, 2 ei l dormit�rios financiamento

próprio até' 2S 'mes�S'i .c, I ih '! ",,",_ .

•

,f' -'.(1 ,}' o,L .)

ENTRE NES1'À>",.HO N·Jl)�, DAiJMENEOOm

MOtÓS'Ê SÀiA PIÍ:OTÁNI)O'A"SUA MAQHiNA�ü
Rnà Adélia Fischer, 239 (Rodovia

/ BR-280)' ,' ..
-'

Fone 12-29�9. _ Jál'aguá do Sul_ SC.
.... _ ._ .... ....;...._ .. -'01'_ ..._

'

......_.� .... __ .

t H E- G O'U
}

.'

t:ONCESSIO ONDA· DA REGIÃO. co-
'MiRCIQ DE,' T - ;...::-A:SSIST-�NCIA r-ECNIGA.

E BOUTIQUE HONDÀ-WAY.·
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-;-" . �
.. -'."

.

Fecaja
; Com premio dé Cz$ 'lO

.
, ,�milhões, será realizada no

ciia 7' de' nevembro ar pri
meira etapa. do' 109 Festí
val da Canção Jareguaea». ! '

j! .' '

, se (Fecaja), às .20h30, .no.".
I Ginásio de Espodes Artur ,

Müller; Á primeira etapa
: consta de "interpretação",

, etljas ' -ínscrtções .estãc v.] ,,\

abertas', na- ÃcadeOlia',.de
, MúsicaCarneírínho ,a,té o'

: día 30' de outubro: '0:: nú- " "A

mero de ,candidatos:Joi li-,
mítade a' 20 é, ÇOID<l 'ip.b
vação, os idealizadores do

Fecajà partiram pare- a' re= -,

, giona.lizaç5.o do' ; {estival,
'� abrinde três :vagas para ..

.cadà um dos .munlcíplos"
de Guaramirim��. Cor-upá,'; ,

Schroeder "e Messaeandu-
, ba. ,,, ,) ,', ""','

, Para a .eategoría "com- "

posição": -es c-rit.erios·.a>.", ,;

serem" adotados- Se'f.ão os.

mesmos. As' Inseníções. vãe. .

também até o dia· 30 .: pró- "

;

"

, Professores' de' prê-esce- �.

lar e 1'a. série da rede mu�;' � "

'nícípal; p'àiticiparaIíÍ' nós',
dias 23 e'24, no Salãó'Cris,-' é

to Rei, de' curso söbre, o
, método natural na alfebe
tização, também: conhecido "

como Método Freinet. O
eurso foi dirigido pelas
professeras Ieda Tobler,
'OUvia Schapitz e Janete
E. ,Sil va, especialistas em

. alfabetização, do :ÇQ\lé;g-iç
Aplicação ,da Fundação
Universitária da Região de
Joínvílle :-ßURJ.,O apro- ,

veítamento. das ':cursistas'-,
foi consideradomuito bom..

.� ,_'__.·�T:,}·-' ., �S7;. ���

Jornal.do Interior, -a', ,

torce, da iCQ�uÍliéaçào ..,�'
"

Impressa.,
- . '.

Faça, ou .renove a sua

assinatura do �'

:" "Correio do Povo"
Você é especial para nós,
I

'

MOTOQUEIRO SEM CAPACETE,
, ·

Pf:RDEACABEÇA.'
..

� �:.?;"

A motociclet� é � veícul� pouco segur� por natureza. Porisso, exige atenção e equilíbrio redobrados. -: '._
A ultrapassagem deve-ocorrer-no momento mais adeqUadQ, s� precipitação. �do hoúv�.,�; "�':�'.' "_,., r
acompanhante na garupa. é necessário cuidado ainda maior, pois o centro de gravidade da moto

modifica-se a cada mudança-de marcha. ,
,

'

O uso do capacete é o mais importante �tem de seguran� para o motociclista. Mas por ser também um
'"

> dos mais esquecidos, é causa 'freqüente de lesões gravíssimas e mesmo fatais. " ' "

, ,

�, Portanto, nunca deixe deusá-lo.
'

"

,

. "

Dê o exemplo: siga as normas dê trânsito, mantenha sua moto em ordem, não abuse da velo,éid�dé' .'
c �< (

E use a cabeça, l:,:� capacete.
" v,' .s r, � <" ,:_'j';

,t
,", ,_ :.,: Ô, __

._� _� _�!_

- '�".1.
'-.

...... - • �,..., •
c

.-...i.......�'L

@l KOHLBACHI
motores elétricos l/e geradores

.' . .

�

.

o:<; -�

.

, ,

,
r
I

-

.'\" - � ..

CIRETRANf'.' "I

-: !

-'e.. �

ea;panha de prevenção de acidentes nb trânsito. -'f
.:..,.,

e',
.� .

:.'. , .

'Mlti Cabeleire,ira, Uóissex Persianas José [uendürfe,' Lida.
, ... - ..J' ....

. .Desde 1917 atendendo b� � vendendo quaJidaqe-. ,

Nem a chuva e, nem Q' Bol farão efeitos sobre" as "

Persianas José Emmendör(� q�e' S_ãó'fabricQ.das com
� .:,

lâminas de dura-lumíaío e su'ãs cör�s 'fixas e sólidas
são esmaltadas a '�'o�o:. i

t I
�

..

""

-

-\ -». ':

Rua JaCOQ �:u.�; M ,(íli�ciõ.s:��.�radesco)
i . �

cP��.:, JP41�) 7g-9�41 ': .,,'--'

. "-
. '

;,'"

, Serviços, de éâpel�!��i:O� lp?ra ho�en,s e Se

nhoras com manicure, padícure, maqUIlagem:
'

d�
pilação, limpeza de pele e, massagem. Comer�lO
varejista de cosméticos e artig9� de perf}1IDan.é!.

Rua Erwino Menegottí 66 _ Jaraguá _do ,Sül. ,

------- -------"_
.

;

.

",i ':

. PRtM"�"ETROBRÁS .DE
'CONTRoLE DE QUALIDADE'.. 1986·

. .�
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da aMEII '

Foto Nortelândia Ltda.
Rua VenAndo. da Silva Porto 785 _ FOlIe 72-2804

M�talúrgiéa Franza· Ltda.
Rua Helnz MaJmke 2-10 _ Fone 72-1387

AGUARDANDO APROVAÇÃO ._ A Associa
ção Comercíal=ría Micro e Pequena Empresa do

, Vale do Itepocu e por extensão todos os micro

empresári_os, estão 110 aguardo do pronunciamen
to do Sr. Prefeito Municipal, no tocante ao pedi
do feito para a isenção do Imposto sobre Serviço,

, das taxas de expedientes, 'relativamente ao alva
rá, localização, verificação de funcíonamento e

publicidade. Isto àquelas empresas com fatura
mento anual até 10 mil OTNs.

, A associação e os microempresários, confiam '

no açenq.radö espírito público do Sr. Prefeito, no
atendimento ao' justo pleito.

Um' toque de amor. Dê flores a quem você
ama. Decorações; buquês. arranjos. plantas orna

mentaJs. corolS. com entrega a domicilio.

Casa das Flores
Remoido Rau 606, esquina com a João PicCGU.

I
I

I '"

COlDerciàl Floriani
Máquinàs de,escrever manual, elétrica e eletrô
,nioo, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es-

'

crivanjnhas,. balcões, armários, prateleiras, cadei
ras fixas ,e giratóJ;ias, bancos, poltronas,' Relógio!
Ponto, autenticadora.. de Caixa.

,

Acessórios pa:ra máquipas em geral
Completa assistência Técriica

.

Consulte-nos pelo Fone: 72.:1492
)

I·

l,
. I

I
t
I

'JOALHERfA A .PEROlA
.

dTICA . MODERNA
reinoldo rau ,289

CORREIO _ DO �". po"o . pAGINA. 08 ,_l_a_I'8_'V'IJ....

'

_·_dO__Su_l_-_Se_m_._"....a_cI_e
-

�. a_3_1_/0lJ_.tu_bro/_88__.

_._.......__�._O_R_R_Í!_I-O-'_D_e_"'...:.',-..;p_o;;_v�o_.,..__..:.-__,.;.,,��:;;..·"'...::�P::.:.'A:::,GINA::::.:.=.':.;,.�';.;.;.;;'C;;.

-se 'neste sábado . HEll: Esludus da lercelra talae '--,--E--'-"�D-I-T-A-/.-L
-

__
.-

Começa a zero hora 14 de fe-" Governo .pretende econo-
A Pró-Reítona ue Pes- baino pala mamer o "sla-. ÁUREA MULLER GRUßBA, ,Tabeliã

deste sábado, dia 25", o no- maio- nomizar em tomo de 2% quisa e �x�ensao ua Ul"';:,C, tus" ae en1Íi\0J o curso .rez 'do Notas o Ul1cW de ProlCllws de ntulo•• CoQlarça
rano de verão, com encer- tés, o que do, consumo atual, para

ao, termmo 00 CUlSO SOll- muito bem a tocos os. in- de Jaraguá do Sul, Eaíadd do S�, Catarina, Da· fonna da

ramento previsto para 14, permite 'proveitq evítar o racionamento, .

cita um reiatorío Ge caca tegrantes por. que procu- lei, etc.
'

,

de fevereiro de H;IlH. Us nos obj adoção que,' na ótica do ministro
aruno. Nosso airetor tam- rou-se o reconnecnnento]

.

Fq saber a to4os q�toS este �ediW virem quo

relógios devenr ser adían- da medi Aureliano Chaves, é uma
bem fez o seu, que vai do vaiör do homem macuro se acham· neste cartório para protestos os titulos Contra:

tados uma nora à hora le- .medida drástica que pre-
transcrito abaixo: 2. Todos os assuntos Ada�to Adolfo da Silva - Rua Pastor

_ Lourenço
'

gal._ Em estudo conjunto Ao o antecipa- [udíca enormemente a eco-
"1. Sou um dos jnte-' tratados no curso roram Rames, s/n - Nesta - Ademir Hackbarth _ Rua

com o'Observatórío Nacío- ção em nos ,re- ,...nomia. O racionamento'· grantes do N.tHI ;,.:, NÚCleo úters e interessantes, pre- Joinville, s/n, - Nesta",- Alceu Alexandre - Es-'

nal, o-Mínísténo das' Mi- lógíos de País, o não está descartado.
de Estudos da Terceira enchendo a sensação de trada Santa Luzia, - Nesta - Augusto Ríbeíro -

nas e Bnergía procurou o .. l�-.......IL-·--·---'-·-
" Idade. Nãõsabia que qua- vazio que- se criou no ho- Rua Jose Teodoro Ribeiro, s/n _ Nesta _ Bel- _

melhor .período do ano'.
' si ao fina.l da vida vonas- mem da terceira ídade. As vino Kalb - Rua Barão do Rio -Branco, 388 _

para ímplementar 'o horá- DAS EMPRESAS DE INSTALAçÄO se. a sentar em bancos, es- matérias Iecíonadas toran; Nesta _ Cacilda BiancQ_ini ._ Estrada ·Nova, s/n _

río deverãc e- Q.estudo':.ino:. • HIDRÁULICA E SANITARIAS c-olar�,_ uníversítéríos, é. de Itotal aproveitamento . Nesta .... Ceir Sebastíêc 'Luiz .... Rua Prancísco de

dícou- que a partíf de 25, ARAGUA. 00 -SUL -:- SC. claro, O curso e pioneiro por que avívaremem mui- Paula, ß/n - Nesta - Claudio Roberto,'Klimen-
'. ..

\ e, por isso; somos motivo tos as matérias de:um eer-
.. kowskí _ 'Morro da. Boa' Vista,' sI,;.,; ".::_ Nesta _

ORAÇÄO,A SÄO, JUDAS:: da assembléia realizada no dia 21í' de cbservação como os riculum anterior.' Inda Emo Ulma.nn _ Rua Estrada Gua;:miranga, s!n
"TADEU' __ ;' quando foram .reeleítos os seguín- extra-terrenos' se aqui es- mais: o E'Statuto da Mulher - Nesta _ José Jager _ Ruá Barão do Rio Bran-

S�o Judas Tadeu, glo- dírígíremé Assõciação: ,'. tivessem .. Fotografam-nos; Casada e. a Lei do S;hequ�, co, s/n -:--Nesta _ ..José Redivo _ Rua Aguãs-=Ctä=-'
rioso apóstolo, fiel servo _ Egon" Kluge;' 'Více-Presídente filmam-nos, damos entre:' nesse meío.tempo víeram ras s/n - Nesta _'Maria Arcelína Níckel.L, Rua'

e amigo de Jesus. O nome ves; Seçretário- - WiÍfried' J. vistas às TVs e aos Coor- modificar partes do Oódi- Reinoldo Rau,. 565, - Nesta _ Ubano UrbatÍski _
do traidor foi causa.. de Tesoureiro.:.. Osmar Horongoso; 20 denadores do nÉ-cleó e dp go Civil e qS _leis-que re- . Rua Francisco Ruskß, s/n _ Nesta�_ Jorge Eduar-

que. fosseis esquecido por Alvacit Bertoldi. Conselho Fiscal: curso._ gem a�circulação da orde� do OppeIJIlann _- Rua 25 de Julho, S/n _ Nesta...
muitos; mas a Igr�ja, vos I Amo Blank é:'-Jose Strichalski. Por ,instanfes pomo-nos de pagamento' na órbita R, como os ditos devedoi-es não foraDÍ enCOntradOs
honra e invoca universál- 'o Sul, 22 de outubro de. 1986. a pensar: quem 'somos do estabelecimento bancá=- ! ou so recusaram a aceitar à devtda intiplação, filZ pé>r �

'mente como 'o patrono dos nós? Os ";men,udos" da rio e suas inúmeras .suti- mtermédio do pl'l'SOllte editàl 'para ,·que os mesDIOS com-

casos desesperadoS, dos UFSC ou os "Golden Boy!? lezas. " pareçam nesto Cartório. na Rua Artqr MWler� 78. no
_

negócios sem remédio. Ro-' lia .,Sa-o ·Sebast·la-o do Sócio Econômico"? Cre�" 3: O 'cursO .atingiu ple- prazo da lei a fim do liquidar o.seU débito Ou entio

gai p<?r mim 'que sou tão mos qúe o segundo 'icasa" 'namente o objetivo da dar raZio por que o não faZ, sob-pena 'de sdrem os referi-

miserável e fazei uso (les- ta Luzia 9.00h. _ São João
melhoi: com a idade.' _.praticidade: .,Os professo- dos titulos protestados na fôrma da lei. etc: .

Ise particular previlégio' Perguntam-nos se gosta- . res foram todos brilhantes
.'

IH/Jaraguá do Sul, ,23

de. ·Outub._ro. de, 1986
.10.JOh. - São Pedro 10.00h.

d t f
..

t d
. -

o' Áurea MUller Gtubb T b 1 d
que vos foi concedido e

'
. mos

.

e er requen a o ö _ em suas; exposlçoes e
.

..'
a - a e la e Notas e

. ÍI1issa vocacional. - Man- Curso de Informaço-es so- dI'a'logo permitiu en.rique- .)ficiaJ de Proteatos ,de ,TI_tuIos da Comarca de ·J.do SuJ'
conceda-mê a graça . (pe.,.. Dia 25

"

15 OOh
.-

de-se a' graça). E, e'!l pro;, ,sas: J �issá's d� Semana _'Juve- bré Direito Público e Di- cer as aulas. Exemplos,
----.' '.

.

meto que farei tudo que, .mas. _ nato Marista '3as.,e 5as.
reito Privado? .Claro que, pélssagenl? vividas, expe· Estado de Santa Catarina .

t'. 1
' -

. '.
'. gostamosl -

/

riênda da Vida 'prática e PODER JUDICiARlO
es rv:er ao meu a cance pa- ,mas . ..,. 19h. .' felf�s 6.1?h.. ';:-. HospIta� S,. Uma casual nota no ma- . os constantes apartes (per-
ra 'espalhar a devoção pa:- Dia 26 �o., R�o ,Jose �

4as, ,e
.

6as. fel�as� tutino o' O 'ESTADO cha- mitidosl) contribuiram pa-
ra convosco. (Mandar PU-I C-êrro l nsm�s. _ 6.15h. - MatrIZ 17.30h. e mou-nos a atenção e uma. .. 'Fa 'tornar a aula aleg.re., e
J:�licar assim que receber Matriz h cn mas 1930h

.

.' _s .' . '. ligação telefônica comple- descontraída, em que óra MM. Juiz de ,Direito da la. Var.a ·d·'a Comar-
'

_a graça). Obrigada G.M.S� 19.00h. tovao 8h Próxlmó turso de prepa
5a-'0 F 930h

.
.

-

tou
.

um S3ibit.o intere�sé ganhava.'o professor e ór-.a, ca de J��guá do SUl o Doutor RUi FtanClsco,
ração ao casamento 7'" dias I t Ba I F rt J

'

h' s'
-

.

-
. para fazer o curso. Origi- - eram os a unos que con rI, �re ros o es. 'Q.il de Direito da la. Vara da

N.S. Fá . - an- 22 e 23 de novembro. nário
.

de uma região do 'b'Uiam para '. o saber dos ",Comarca de Jaraguá do Sul. Estad,o' de.,Spta Ca-
,Estado, densamente indus- mestres. Foram as aulas do tarina. na forma da lei, Etc...

.' _

.

-----....---...;__---------'--. trializada, seus dirigentes Prof: Mardo Caínpo�� o ,�AZ SABER.., (eIl). resumo,' art. 681 do CPC).� o
.

(não todos) ainda andam mais didático de todos pe- segumte: Venda em 1� Praça: _ Dia 23-10-86;"�àl!!'
às voltas com teorias pra- la sua' jovem idade, pOiE. ,14:30 horas. -' Venda em 2� Praça: Dia ,05-11-86,
tic�das em países desen-' os outros, sem' chamá-loE às 14:30 horas" por quem mais der' e maior iiJ,D.ce
volvidos. Segundo a t,eoria de velhos, davam extensOf oferecer. -: .LOCAV _' Edifício- do Forum " dest�
deve-se contratar gente' passeios através das mui- Comarc.a. _ EXECUÇÃO N° 1.901. ':'_ Exequentes
jovem, treiná-la e dela tas áreas do conhecimento BANCO MERCANTIL DE SÄO PAULO S.A.·,e FI
extrair o máximo de sua humano, a\matéria do Hus- NASA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES.:.

-

capacidade, até_ chegar ,à tre mestre prendeu a aten- T!MENTOS. _ Executado': 'JOSE ERNESTO CO:'
faixa etária de 40 a. 45 ção pela 'sua constância GROSSI. - BENS A,SEREM PRACEADOS: Um ter...

anos. éomo a partir de en- na doútrinação do sentido - reno UFbano, situado nesta cidade :na BR-280 sen-'
tão começa a declinar, da propriedade. F a z i a tido Jaraguá do -Sul-CoJUpá, contendo a área.de
veem�se despedidos, em-. questão de' enaltecer a 51

..
6,38ms2., de forma -retangular, fazendo fiente���

bora. devidamente indeni-
/

píopriedade, a qualidade no lado ímpar da BR-280, em 13,60ms., fundos em'"
zados e com todas' as re- do, próp�ió, a qualidade 13,50ms., com terras de Edmundo LombaÍ'df, es;

do Seguro se-á dia. 31 de dezembro Gomendações de excelente iner�nte dos corpos, aqui- tremando do lado direito em 34:00ms., com ditas �

do"
� es- de 1986, e os trabalhos de- colaborador.

"

lo que peFtence à alguém de Edmundo Lombardi e pelo lado esqu:erd.6( em'
concurso verão ter o mínimo de 50 'Começa aí o drama da _ a casa, ó direito de pos- _42,50ms., com. ditas de Valério da Rosa. Dista:
que a laudas, em papel ta!llanho terceira idade� On�e con- se-da terra, do prédio, do 4?O,OOms., da esquina com a Rua Joaquim Fran- i

, Compa- ofício. Os trabalhos elas- seguir emprego nessa ida- ,condomínio, bens, prable- CISCO de Paula. Matriculado nestél, Comarca: spb
.

acaba de. ,sifica�os.,.em 10,_29 e 30 lu- de?
'

mas_....de vizinhanças e limi- na R-3-508, avaliado em Cz.$ 14.000,00 � 2Ó) Uma"
.
emoração gares receberão os prê- O curso veio a, pfeén�" tés. Até a herdade. Para casa de madeira medindo 4'x 6, apróximaâamen- ;
o de Fun- mios, respectivamente de ch�r esse paulatino eEque- ,.conhecer o que é proprie- t� 24,OOms2., .coberta com telhas de eternit; 'edi7 �

'estimular a. Cz$ 15.0QO,00, Cz$ .. :-:. cimento do homem madu- dad.e, dizia, três atributos fIcada soure o terreno descrito adma, avaliada:;
ução' ,de 10.000,00 e Cz$ 5.009,Oo.-ro, ainda capai de prestar. básicos levam à meridiana em Cz$ 2.500,00 - 3Q) Uma geladelra, sem mar-

Os que ve- bons serviços pelo acúmu- condusão: .poder usar, po- ca,' de cor branca, usada avaliada em Cz$ 800,00 :

ecer a bi- O Regulamento do Con- lo _
de lqnga experi'ênciâ. der. gozar e de d(spor. - 40) Um fogão a gaz,-de quatro (4) bocas, marca:

'Onal sobre curso põderá ser obtido nó sem fal�r na capacida4t
-

.Gí'�nde ve�dade, meus se- -Dako, de cor marron, �s��o, avaliado em
.. C.z$ '.seguinte' endereço.: que emana/ dO seu cor� *res! :__

_

150.00.
:-
Total da Avahaçao Cr$ 16.5®.QO..: .Nos ,

Seguros A. Garcia _ Rua que a aposentadoria, não "',,:euriosó' é que nos .sen- � autos nao consta qualquer ônus ou recurso pen
Barão do Rici�Branco, 168 cppsegue sustar. _.' timos, também, de certa' de�te. _. Dado e passado nesta cidade de Jara

Fone 72-1788 _ Jaraguá-SC. Devemos dizer quê ,ape- fotIna, dono de uma' prp- gua �o Sul, aos 21. dias do mês de agosto do ariô

sar de continuarmos traba- priedade -·a'de usar,'de go- de mIl nqvecentós e oit�nta e seis. _ Eu; ass. (Ju-
-,--_"'r-�-l-, � .:......__

., Ihando depois de nos apo-
. zät e d,e dispor desses no- rema Wulf-Sa,rdagnal, Escriv!i' Desig:cada� a'Súõs-

PAÇAM0S DE NOSSOS RIOS
_ sentarmo� por tempo de,. :.yõs conhecime:ntos - a1- crevi.

t ,

.

'o. :.:;> .....

LIXBIRAs IMUNDAS. seryi:ço (a aposentadoria
.

g\!Íns "já esquecidos. ou ."Rui Francisco Barreiros Fortes :...

,OS Rld,s_JTAPOCU E JARAGUA riäicuÜniza o aposentado, adorwecidos nas dGhraF Juiz de Díreito da 2a: Vara
que precisa voltar ao tra· da idade. (Contin\,la).__""7-:-_----'/�""'"- ..:,_;..!

Horária de ,erã
C h a 1 'é

IMOBILIARIA E R�PRESENTAÇÖES LIDA.
�

,

\

Rua Jlelnoklo Rau 61 _ Fones 72-13901 e 72-2321
Creci 643-J.

VENDE
- Terreno. rua Friedrich Sonnenhohl c/450m2.

px. Weg D.
_

- Terreno lateral rua 25 de Julho. com 400m�.
-

px. Fórum. \

- 1;erreno Uha da Figueira c/580m2.'px. Indumak.
- Terreno Lot. S. Judas Tadeu c/420m2.. -

- Casa alvenaria rua Ernesto Sobn c/120m2. px.
1I0sp. Jaraguá. .

- Casa alvenaria c/130m2. na lateral da Mal•.
Deodoro.

_ �-

- Casa alvenarla Lot. Centenário 'C/100m2.
- Casa madeira Lot. Centenário com 100m2. ,

- Terreno comerciai/Industrial � rua Jotnvllle:
-- Outros-terrenos, casas. aptos é áreas industriais.

.

CONSULTE-NOS.

-. F R I G O R í F fC O G U M z' S. A.
.

,

Produzindo alimentos com qualidade e' higiene
desde 1945.

Fr1gorifico _ Su_permercado. e Fábrica de Rações.

EDITAL. DE PRAÇA E'LI!ÍLÃO ..
'

P'oslo d.e Veodas Marcatto<
,

,

Chapéus. bonés v�zeiraS. camisas,
.

shorts.
bermudas e cordas.

Em frente à fábrica.' _ Amplo estacionamento.

, .1

, alianças, cristais, tro'féus, meda
es.

echal 364 _ Fone ,72-1267

, '

PARA DEPUTADO ESTADUAL
'.

anznaster
"'.,....,; , -

IIdemar 'Duwe .' 15.'137
Duwe. garantia de melhorias. e r�tsos pa-

ra nossa cidade. Duwe, o candidato de Jaraguá /

. do Sul e Ida microrregião. Duwe, a certeza de be-'
.

netidos para o interior.
.

No dicl 15 de novembro vote Ademar Duwe'
n4} 15.137, PMDB.

-

r

,PMOB

o seu relojoeiro
... !'"

,.

M,onourafiasde
PARA GOYERNADOR PEDRO IVO, -PMOB·

Para 'nós, seguro- não é só' uaranUa de riscos
.

... .

"

,t

; ,Se'guro é�
. ,

pre.o' de .Seniços
.._"

.. -

._,� .

: �

.

Consulte� nos
'. S e"lp·r IsA.

'_

:1

__
o

Rua Barão do Rio Branc<;> 168 _ F()ne' 72-1788 .:_ Jaraguá'do Sui.
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,

'''1 'i •. i �

Representante: Vilmar Valadar�s Barroso
.l.: .:�:�: "" ,.,....

- , er, •

-

" ,"._ .... �
•

-

F

Ô, _; f.. -:;." i
.

,..-- _.--,. ,.

-r .• ,
'. . .., - .. �.,.-

�
-,�... .: � . � :

'
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,
.
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..
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.1• >

-: � ,RU.él' �8.deiAgestQ 3�47.2 _ Bairro, Avat· _ fone 041� - '12·...,1217.
�

.
.. .. _', -

.. . 'GUiiI�irim ....\SO: -, ,_.' �

,

.: I •

"?

"::'<.. .......

�,.. :_�

.:::.:�ÔsJ�cdntlumtésê'àa Tur-' ram ·em.,"massa pâra: cen
, ; ma" de . EducaçãO: Moral e fraternização, em' alto es-

. Cívica -do ano -de ,'1979, da . tílo, contando,", tàmõériI,' .

-

, . FERJ··;_ 'Fundação. Educa- com ��, çómpar.ênéi�_ dos
.r , cíonal Regiena'l" Jarsgua-

.

prof. Balduínö �uUI!o e
� :"

ense, I seuníram-set-no dia Eugênio ·V. Scllniöckel,
" 19 .do, cerrente .na Chur- esté' deslocando-se de 'Flo.
rascaria Pa'v..anreUo,., em' ríanópolísve 'aqu�le; :dei
atendimento da, cénvoca-: xando de < comparecer à.
ção dos membros da';;-Co- abertura > dos

-

26° J0.gos"
'missão forína'à'a por- Ana Abertos de santa Catarí-

.. .MoF�tti Pavanello,' Imelde na; para prestigiar o' acon,
..Zanella e Cilma,].: Schwarz tecimento..f'

,

I

, para o VII '.Encontro, da Durante o ánlmadÓjan-.·" '.7
Amizade. Na-ocasião os lí. . tar foi cönsti(uíd(\""ã n9� �' ��

. .cenciados. da
. Faculda'dê de Comrssão> IlªS

.

�pess9ª'S de : .', :iA
Estudosrâocíeís, a: primeira Sandra ,�heibel, Adaír dQS
.turma a 'se formar em Ja-, Santos Feíller E:!õMarta .A,�:- .:. sb
raguá do Sul comparece-

.

cídes �ami,l()í que �em; al
.r=;;;:::::;:;;::*;;:::::;;::;::;::;:::::::::;:=======z=::::::::;====::::;::=====�==::;:;::=::__;;___--�Jh.,.,,;;.,·,;,";;;;'":.;.'.,;.;;.";';'";..--, íncumbêneía- de :or..gani�f'
)' r ". '.-'

,", o próxíme enconteo, nf,l ci�
-; r

"c.c.. .,- CASA PARA TODOS -- Um sonho de. cada faml!ia. . ,
'dadé de Corupá. Boníta: .',

. '-'L": ,lnformações::; Rua.éMarinho Löl!Jo;'512"';';' salaA....:' saixã-postal860 - fone (0474r33-7221; Jolnvllle. ", 1. 'iniciativa, ;da Turma de
',>

.

,
" , .�..

. ,', .

EMC que� ç�l.t!lVam <> Sé!�u�., :
'

1-1,
tar 'hábito d,e: ··se .. reunír-

. anualment,e-�m' jantalj"pac;, ..

,; 01
'ra confraternizar e manter, '

�
a úitidade "da turrtia."�;�-�"'··

"�

bénsl c

é
'

'11
','fE D El� A t

Ê'

. i
;

.

.

'

"";f. ;

,.

� 'J#AGUÁ3Q�OSßEMTECIDos.l'
c �c:· � ,

-,

", ," \: 'I,

'.. . ';3 '" ·1
"'�.'

. r.!' '

'. '

�

';,--', .. � j:.:

i�l�
,..,..'�tJ�,��,,, -

!

-

'.'
'. �

""",,;

, . ,c':· 'A��d V 9'g"à a:à C

;

:,,'",MÁRCIÁ' :'·'BUTTCHEVITZ
"

,

>,�ç�, e, divórCios, : acld'entes de trâpsito,
; Javentärios; flobranças., e advocaCia, em ,ge{äl.
, :a.,'lorge Laeerda"169 ..: Sala 02'_:.d�one,;72;.H08
'"

J.araguá\�o Sul. "

.�.�;
......�;--...,...--.......---/-.'-.-,--------...,---"-----'.

7. Êscritíra Catábil Madiàn lltla.!
.L,'· '-, ;)} -'lç",��Sê'Ó7'17;, '.

.

r
�'. L Oom�ll:ica:" . dg seu .��ç�o�g�te�te :Aldo r

.

�ai (CRC-SC 08959,) a seus clIentes e amIgos que ;'.
'delkle . o dia 22·',está ateIJ.dep..do em seu' íÍovo t
endereço, �a ·rua :l)res.)5pitá,cio Pessoa ;415 - Fones D'
{2-061" e 12�2044., ',.,"..

. . .

'l'

.?

-:-'.'1"'0"� 1 !t.2

y -

. .

..�t,�-'
'

,I

f.

'.,

..
No seutodo.ou em par

tes, .
a Bíblia é conhecida,

,hoje, eIP .1.829 Ifn_giias e ,,:,�
dialetos. Isto '/; r_éJii,esep�a. ._ '.\:

. um acréscimo de 21,ídío-. '

-Ó;

,

'

mas no total.,àiwlgado .no< , :. � �
ano.·;passadO. �À Bíblia 'é'. ,

!
reconhecida como o- livro- ":I

meís traduzido no-mundo". '.'J
v:ale recordar que-a-Blblía , ;1

'.
" completa pode sei: -lída em ', .

293. idiqmas, enquanto o

Npvo Testamento" o ,é em :' ·'oc
'618: Porções menores da'

.. '

Bíblia podem ser lidas em

giS- iínguas. '.�'. .� "�' ':'

:)i

i .. 'j�:j

_>.........__- ....."_.

'. 'Clínica' 'Veterinária" "

;,'

S.CHWEIT.ZER·')';, >",\"'.:
'D Ró . W A L D E .�, A .It S .�: H W E I-T �z li! R '

" CIÜ1fdl de '.pequenos e grandes ani��is, cirurgias, vac�açÕes,
raio x, intêmaméíitös" bout�que. -' ..;_

�,

.

R-u� Jolnvlil(!" nC} ,1.'178 (êm ÍI:ente' a�'�:Sup�r�e�çado BreUh�uptt'
'

Fone 72-2á10 -:- J�r�guá d9 S,�l � '�ant� Ca.färina,.:· '. '

.

I�C()IÍ;t�C:çO�.S :Sueli �'Lfda' \',
:' , ',' ;

"

V�tindo bem SeDhórilS e Crianças
.

,C' ..... : ,'.
_,

Vá conferir ii ßléiis v�rl.ada côleção, de inverno, aproveitélodo' ,

as .vant�g_ do 'prêço e crecUário Sueli
.'

, , � "\ , .

: ,:�

flábr1ca e Loja .1:' Av, MaL Óeö(i).oro da Fonseca, nr· 1085 _

.

Po' 72-06Q� Jaragu4 ;db' Slji .-l SC. .

.

Loja 2 Rua. Reinoldo Rau, n° 530 _.E 72�2911 _

J�úaguá' 4'6' Sul' .:_ SC:
. ". c, :'.

Loja 3 - 'RÓ'doviá BR=280 (km GJ) � Portal de Jardguá.
�.

. .

.' -:-" � ::- '- '

�. �

','

\

,

I

•

A

,',
j',' '·t�

. 'ot

"

, '�_....
'
......._��-.,------........------........'-';'_-'--..,.-.--------

, \

.

"

lal&heBet� l.SitvetériàlPilluim
�! ,A{tlin�'*I' pi�zás, 'p�tisç6S, ,sorveies �e gela

�

",! ATÉNDEMOS ,POR ENCOMENDA, PASTELÃO

.", Rua,�rigelo anbini, 1HO _ iIBarra do "Rio Cerro :;
.

'p,one, 72:-218,1, ,�!Jar�gitá d() SpV?ç:.� " ""'"
.P

-
..•

?

.' ,

... ; .�...
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se passando os días' sem esperençés-'äe
I' __:'l 'Äconteciam eril�,ldois 'días lamen- uma digna e"hum�Ili! sRlução que cor

� tav�ís iIi�êndiós,' Q ':é�gen�o .de arroz responda aos legítimos anseios e direi

',qa íírtna Brêithaul?-(8:t�çi:a., (1°-16-46)""e tes de todosque mere€êm;a 'mesmaü�
: & Iil�l: '-de:':4rfef._,"d� f{�deiq-as Ltda. ia lícídade". I"' '

.". . :
,:pelos äÍ'��, em cnle"'ér� �ócto majorítá- -:-

s

A tiínlara"Municipal de Pareo-:
'tio',o (�ri,ªcfõ :W-�lfei"Bré�thauPt (2-1.0-46),- peba, em Minas Geräis, 'por' 6:-vötO'S"
ço�" Ijrejuizos; ,i9-cà1Ç"ti.I�veis. Lamenta-- c::oiürä 2� cassava o mandato do Prefeito:
;dos comó.eram QS dois síhístros, o "máis , M1,lIlic1pal,; sr, Antoni�J'J_o�W�'9P Mas-.

,al'ltrg��P ,cedià 'esp�ç� 'pfira a 'lCot@a! c�eqJ:j.ª��. 0$ �reà4or�s �l!gª,�am que;,
da

.

Ré�rStênci�"" àss.i?J.aaa por Quinta, o Prefeito estava impedindo o livre ar-;�

'F�tiJÍ�:' �aq\lela ,ed��ö, 06:'10-46, nas- bítifo do pcder lêgislâtivo. :
pa ,�, IdeIa, dac. cnaçao de um Corpo de �I" .....HA, 20 i\NQ�: ','

;.

B_bJ;Ii�itos. t;>ó longo artigo extraímos
.

Rea:Üzavq_-se" ô 'lo' C(>n.gt��so dos Mu, f
"�s �seguintesutópi�p�:" ,::'P lamentável, nj,cípios:_d�':��rte. C���tiií���<=�om a�,

dQtoroSp ,'e�.l'evidenteIrie,�te, mui justí- presença de dezenas dé PrefeItos, Pre-'
fic�do'.'8 'P.é�ffr' q�e"i" qe;,;t'à coluna, maní. c sidentes de Câmaras" Ver��c;lRr�j e re- �
fe�tamõ� $OIl:l "·mfensa sincériç!ade .�os. p).;e�entant�� ,cie �ssqCiac;;,õßS Co-,mer
'é:J.1tetamenté.· ,atingidos, pelo sinistro. dais, e Industriais. Ä represeritãçãO"de i.

'éoI;ltudo, como dê' todos, os àtöfitlec�-, '.raraguá_ �o .

Sul'era c0!llE,,?sta. ��:g�:.
lil;1'ltos qu� ocór�e��fnê 'vi.da dos indi- , hard Arthur Marquardt, Preso da Asso

. vlduos, Os observaQores, tli'am condu- dação Comercial e' Industrial" de Jara
,

sões e ensinaÍIl�eptôs práticqs, é natural. guá, de Eugênio ViCtOI Scb,glöckel, Ve
que, do qÚé vem de 'suceder nesta ci- reador, representando o Prefeito Victor
daâ�; tamtit!m I

�fgo?(äe' pro�eitoso de-" Baüer e' o sr: Lourenço GreSsinger, re

vémos ,admítií': "UIIíá' advertência! Essa presentando o Vereador João Lúcio da

'advertência', telI('dupJi<�e Bjspécto, .du': .. Costa. 'Elegia-se na ocasi�,a:Mê� dos
pl'a finalidãd�:'E1a nos está ai dizer�é 0-- Trabalhos, ,com; mandâtd a'te,i;a 'realiza
Se'guroJ doS- nos!!los ben.s � um dever na- ção do próximo congresso, em Mafra:

_

, tUTai e q\le a 'necessidade da cri'ação de Presidente dr. Nilson' Wilson Bender,
um,a secção"d� 'Qon{b.éíros, ritodésta quê PreTo 'dê Jó\inVille; 'lO Vic-e, OtMr Be-

,

seja, é uma�obrigação ,ql1e Se impõe äos -cker" Piel. �l1Ie S;; Bento -do Sul;, 2°'"Y4C-e,
, ômbros"do pôvo e º,-éÍs autoridades pú- Eugênio Victor Sc)lmöckel, Vereaà0r
. r

bJicas. Nãó há d-6Yida. assim, que mais .da' Câmara Municipal de Jaraguá do

.valf,\�reyenir: que J"E!ID.r�?iar!'. Mais -vin7,) S�!; 1° :,�.cretáti.q", Ceb�Q AI,Ilori� �a-_

te anos se passaram at�, que se corpo-, lazar P�ssQa, Peef. .Mun. �d� S. FranclS
ri(icou a idéia 'd'a fundação de um Ccrl\P0 ., ce do Sul e, �o Seé;;.retáriOr. o sr. Raylftlo'

"1'"1( ,,;1 �'" r i\", 9,. t '+'êi�� solar� .

I"� nf;r,r" der 'ßônibéhos, 'niod:e�to. é
I

verdade à Rosskamp, VereadôF, dâ''Çâmafél MUfti-
/

',,�' i:)� !ôt�!H� (s,��dl. 2nt - "�o��-;7i:'Ô148 ',"::,r \! 'j:íHncipio. No dià 22 d,Eil ago�to de 1966' cipal de Joinville. Foi a primeira vez
-

_

nascia p.as marg��� dö'!tapocu o COR- que· se conse�:u�u j COIill, "j«7��n,ho" neu-
,()) Fot

,_

. ". ' " r, ,;, ·i r:' -:;L '" ,.:-- ',.1130 'PO DE .BejMBEIE,OSI ':VOLPNTÁRIOS .

tralizar a supremacia "da 'lJ"erra dos
><'1 f." J -:,"V 1,·a:."�ãO 'e'ãnarillho L:tda�" t1E-" JARAGUA, �Q, �Pb. N? logotipo Prín_Cipes""4 pe,la. é!'\iançê dos demais em
'J ',tr",tt1f\t ,?,j,,�nI J:)G', J : , '>! \).' -

então desehhad'o pel6 sr. LUlZ FerreIra problemas de mteresse comuns. Ger-
F')ç Cf -; !' ,O:.lranspQrte ca,in,h9so . <

'da Silva.:._ o'��ibÓcp'-_,aparecia a fi- hard Arthur Marquardt e Lourenço
r,,'1[,." ,·Prrog,Fan;le,b�pl as S-uas,1Tl:agens de .férias e,. : g!-rra de um cá,petat Em agosto deste, Gressinger tiveram éltuaçãQ_,destacadä�. ;·r�€.!1eação, A, "�narlnho" coloça a SUß dlS,) ano a corp,o,ràçãll"1,est,e1Q,u (j)S seus 20 'i108 ('ãITaIifos" �pâi-a- ãf�êausãS' 'éä-ãá�,';',;:;PQsj:_iãEtmSí f%GCierI,l;'Ç),s,-e con.fo·�á.xeis ôni,l:;ms çia �ua' (,cJ., I"" .

.-f' ,. _ArÓta.,'Venha·,conversar conoscq. ,

' }nds, ,C?IIí '?�, re�fs�r� 'q� upi eno�? terra. Volt�remos � ,conversar soqf.e;;.,,-o)
,n ., )�v.� Mk" �odoro, 981 _ :,fone:.,;12-.'422 ",i.

"âceryo de Dons sefvlç9� prestÇldos a! assunto; _

." ,

,:�< i'; 'i, ",�<;:
, . çOlétiVl,.�,;atle lo.ça,.r�, .r�,gIonal.

'

•..HÁ: 10'·ANOS�...

"

,�"(I' ,cA' :,Jaraguá do, Sul , - SC.
," .�-

--.
'

'

'-A ;.[ I :r:.�,

-, .; ·Pr ' .3.",- A;1'IIOS ---:, O :e.leitora4Q.,da )?�. Zona soma- \
,,\
- Ze1'lon Cia"'SHya 'rêrnap.des, Exa- 'va 25.134' inscritds,' assim distribuídos:,

.t�r Estadual e pá� 'd9.:�f'lal p�selD,ba:,. ,i '.Jéu:�gt5\ Qoßl:}.1 "'" �?:19Q'iVPt�te§,p çq-'
��dor !yc�? ,Br��e: teJ]�nde�, �eE1çr�VIPj mpa" 4.644. :Era_' JU,l� ·da ·.GÇ>!lla,F<:a ,<?;:�r.
'para a lmpren� jar�,gu�....

ense fum extel"' ' Alvaro Wandelli" FIlho.
� artigo, com h,títUlo eQNF�EMOS ,NO '- Ja.raguá do S1,l1 ?cupava p 8°, l�
FUTURQ.,Delentomamos alguns tfecpof, gar

Inos índices de díst'ribuíção'dO'( IC�'f
peis coin�dem exatá'm�'hte com os dias:' para' o exercício de 1977: JoinviHer
i!tujiis,' ,!esta!?-do a.: Iloç;ãq que nàda níê-. BluIlÍênau� Lages, Chapec;:ó,' CõnCõ:rafâ,>

, ''lliórou: "_Quando, em' 1945, muito jm;- 7:.Florianópolisi. Ità3a�, Jaraguá do Sul,
tamente foi; é<?_n:cêdiUo o alllmento de "Cridúma e -Brusque. ..." <:

,

vencimentqs' aÓ H"!lstre 'fun!,Cionalismo .

- Após a grande festa do C.entená
federaC'c.ometeu-SE{gravfssima e iIIipa- 'rie, o prefeit@ Eugênio Strebe sanciona
trlÓtica injustiça aos operários, ·empie- , va &< Lei nO 63H76, ,pela, qual.� p�tei
gädos,''fúncíoIl�riÕs,.myí'iJcipais e 'esta- to ficáva autorizade a vender,}��ei.ra,
d\lai!i que nãd'tiv;e'tam \ãü justo e idên- material elétrico, tábuas e cabos elêtI}ti.e6"1>I'e'viMgio, indusÍve o indispensá- 'cos' é demais materiais, utilizadbs- 'fia
�el amp�w""'à agricultura e à pecuAria',

-

Exposição àltlsíva� ao l° ,éeri���.átT()_ _g.§�
,

,

" ;-8tfavés,· de reais financiamentos, e ,pre:: .
cidade, medíànte C0ll:corrência !?,úbUca.

': .•r;,{?S ·.ínimos, para que os"nossos irmãos - .:.:..... :-'Bebidas M� Wi.�helni 'S.A ,;,
«'

U
I!' ",",'tt1terland' não ficassem em idênti: ,'Cavq na imprensa o seu b�lêÚlço:;

�==========::;::=::;::===z:::=====:;;:::===; '. i Muação I
de acabnmhadQra inferio- " encerrado. em 30. de junho" .

as
Iiqade comö o' qué 'ocort� presentemen- . pelo ar. Mor-i�z Max ,Wilheht!(i,l)i "

'fé cQDÍ mlÍlitos milhares de patríciOS; E, Nelson L. briessen�<-J)ir.· eoíne'
aSsirti, numa, a,térradoia desilusão, vão- "Eijuai'do F. Wilhelm,. Dil'.· lIécnfco.

[_'a�'dó\ Sul - Semana de 25 a, 31/OUtbfil'cJlS6 -: ,.,

...... ..'
. -

::'"',(i�iãit.J tl.J'irflff'J:
1 j �� e, "} l! '-)1. '

\

•

f'"
'

..... , � 1 ;;
,:
b \ f'

l 2- '.

";' F�dädÖ em" to 'tiiato 't919�CeC84';i36:-591/000t"'34;
'. l)ir�.�_r:' .at�gi.ü�"�.clol;1i�oC&d . ;'_Jõfn.1'iU.L.�&�_c_ j�

, :-<",n9�·J.'1:9 "éJj'lC�{�r)ê ,Empresa Jorilál1stica h9 20. Me�.I � "

br:o 'efetl�Õ Jo"�t.liistórico e Oeográfic9 de Sãntà Ci(-J
,

tarinâ,
'

Redat'i:u:FJivIif losE B.go . DRT-Sd'ti\) �2t4l",;J
(''_84�" �ê�õrt�rf. ':v.o�"t· �s. GonÇanies, :" D�r';sCc�q3\- 219/8'4. itWd�ã." Aclmbdstraçlo é Pilbllddáde:' Rus 'êõ-

"

,I'ohéI Proc6pÍc)" eomes de oliveir�fJ :U9: 290' ';,�;., ex.Pos':-' •

ê�.ctall'J19"--:'"FJriê'7�-OO91" - 8?2S0-!ara,guá do sil�'- ,

,�-;. :,'!.t 1Öl':resiej!(aas ,1ßtctnàS" 'da 'Ot�níza-çãô' 'c �
,

"

",.'<,' ::;,;� 'd l!ãi)U,.l{,'')f- e,'(ÚIletêlal" S,,/C ttd.k' --,,-,f" _'-", ,O li,! '�r' ,t "":l'-�'r _�.. -',' .'_

•

,<. 'iUsmàtUta\."Pát,-'jarapl do SUl.J;. ':; ;1;,;,. :€z$ 'lOO,Of!_':'
'1' . Olittâs cidades .•••• '� � ••••�, Cz$' 1i3ti,OO'J J

.
,

N-6Hterb; AvulSo •. ,o .. � ': '

" •• ,';' : • :. Cz$ IjS(f':"
�

�&lnero 'Attasad� t. : � .. :':�' . .':,."... '

.. Cz$" 2,00'"
:: ., Re�rêseDtaD�' 'ti'edeDcilldos: Peteifll< de' Souza" &Cia-:- .

I, Ltda i"áhulã J V-eículàs de Comuííic.o SIC Ltda, e p'fo,.i;.
" J pá)! , Propaganda RepreSentações 'Uda. "

�,

'�E�el Jornal �- assóciado a ADJO'Rf/st e ttBR-A,JORV �'

,.� •

'_"
�" /

•

,_"": I';{

-

�

_:� ',.I'
'

j ,.
As mais rIDas s�gesroe., ,para', pl1OSent�li,r,'

: 1 .l _;,. fli J t' jói,as• ..:,relógi., violões, troféus,
' "J ,-

:' ':z,;,' 'meda):bas e artigos de' pt:ataria e.� na,

RELOJOÁRIA I\�A
.t,).:; ,

•
r Na' Matecbal e ila'Getúllo Vargas

, •

'i'

!��iV!J.q ... "" "Calhas"para' todas as finalidadesL'
'tl;. ;fvn (\�''''''''''. . " '. ·'"i(.�
,; I:> (1)!) i Ag.,ra, ,tamW... aquece4õrJ!l" 8' �{Í, ,

r,

'r,;íí:�;'I;� j�� TUBO,OE':'PQUElttt.:NO:,:r,
,{MANGUEIRA,PR�TA,l,�

,

'TUBOS SANTA H.EL�NA J..TDA.
.,..< ,.f

r ;FÄ�IItÇA:.RUA :JOINVILLE. 1()1"- FONE ,(�7:P n')!!>.l ,

'

RITÓRIÔ: RUA eEL PROCÓPIO GoMS$�'9'9·�ONE (0473)'72,0066
,

f" ("jÀRÀGuA ão sUL- se' •

'_

f
I
I

'

I'

i'

1
.... +j

,_r',_'

F"o,JQo ..

1 .....

j ii J fotografias -:.::: equlpaméntos de doe '

'n' . :' ,,'"' foto' '.::_ som e video. • .

,

Marechal Deodoro 30� -::
•

- _- 1'\ ...

Fone 7/.--018 t

,

'IBflndeúurl
, ,I,', Ci�. ,

Fábrica de vinagre e comercIo de aicoQl a granel.
P�f�Tél se�pJ:e 'V:!nagre' "Brand�nburg':�

... -... .'

.� J� :
.

.

,

i' . l
�.

-:-

Ruft.: Joinville, ,i�55 -EFoße, 12-023� � Jar,ag:uá do Sul
.

Com Posto de Ve,nda junto a fábrica. '

HlSl6rlp: dei Bossa gente Dlo pqcJe:.fIe;.-, s() • __ , �dade"
�� �

.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
. r

, J ,

Otgãniz'aç�� ,t.;o�tá�il·'�'A ,C.o.t.nercial'� sç· I.,tda�
Deixe sob'oOS$tl 'responsAbllld.de os' serviços contábeIs de sua empresa.
, Rucl'Cel. .Pi'ocôplÓ Gomes de Oliv�lr.ar 290 - Fone 72-0091, _

,

" 'aragu' do Sul .. 'SC.
'
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, Jarqu:ao Sul - Semana 'de 25 a 3t/oulub�o/a6� -. PÁGINA ·,13
_ _ __ _ __."

.'':' M �.' •.•••
'.

GO'RREIO D,O: POV.O

Gompre seUs materials de construção na

JaraglláArte Laje'
. Materiais de construção e telhas coloniais. direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funllaria'·Jaraguá.

E alé� disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom .preço.

Rua Expediclonário An,tônlo Carlos Ferreira.Ó50 � Fones' 72-1011�

'12-.2334 e 72-1292 _ Jarag,uá 'do SuLSC.

',,.._Mr -Ó» "

.. .-

j .,

"

1': � :_:. .

. '{

.:

-- ,

...... ,

.':�
.. .

.

IL."'Í",·.!IXIBE··S·C· .'�'IC..\:I ... "'. ....CfIII8Itt�
.. '/', ... .,

••••�
INFORMATIVO ROTARIO

O, Qualro:-Meia ...-
" C·inéle:,···.'

� "Rotary Leva �raDça"
�

-
-.�

-

'xxvn ConferênCia Distrital, de .�4 .á:26�()4.,87, em
:ltDJéÜ. Fundado o �otary .Club 'de Camboriú

Contando com a honrosa presença do Gover
.nador Genovêncio.Mattos Neto, foí fundado dia
,4 do corrente, o 44° Rotary ..Club do ..Distrito 465,
ne- cidade de CAMBORIÚ,-cöm �3 assedadas,

.

sendo seu primeiro Presidente . O· - Compenbeíre .'
ANGELO 'GILBERTO SILVA. As reuniões ocorrem

às 20 horas às quartas-feiras: na sede do Palmeiras
F:C. em Camboríú.. O Comp. Gov. Dario Maciel

.

'foi :e Representante Especial do Governador. Par
tícíparam da .reuníêo-festíva os rotarianos de Ita
ja'í, Guaramirim, Fpolís-Leste, .e ':a .matoría dos so

Cios do Clube Padrinho, -R;C. Balneário Cambo-
.

ríú, -e respectivas ·esposas. Está assim enriquecido.
'0 'Distrito 465 com maís 'uma "unidade rotária.

<

'COMPANHEIRO PAUL HARRIS
ALVADIR A. DI ÕOMENlcb�:" do R.Ci' BaI.

Camborlú, alcançou o "status" de COMPANHEI
RO PAUL HARRIS, da Fundação Rotária, rece

bendo o Certificado, medalha e distintivo, na reu

nião de fundação do Rotary Club de Camboriú .

..

COMISSÄO DISTRITAL DE DESE�V.OLVlMENTO
Extensão Rotaria refere-se ao crescimento, ao

aumento' do Quadro Social do Rotary Club, com

a conseqüente admissão de novos Sócios, ern-es
da um, e, em todos os clubes dO"Dc'465;- tland'€>"S'ê
ênfase especial, não tanto à, quantidade, mas .es�
peclalmente -a qualidade dos : novÔs . associados 8'

serem admitidos, preservande.. assim, com digni
dade, per-enemente, o bom conceito que Rotary
desfruta junto à sociedade local. ..

TROmU EX-GOVERNADORES·
.Ao Rotary club do Distrito ,que, obtiveI� o'

'maior -percentual de crescímento 1 do seu Quadro
Social, será entregue na CONFEJ}mCIA de 24_
26-04-86, o valioso Troféu Ex-Governadores. A,
çompetíção, no bom sentido,;já .comecou. (Da Co
Ihissão Distrital de Rélaçõe�d!)uölic,âs, 1986-81)

.

'Frioliveira Com.' e Repres ....JI a�1

Fiambreria '

Sob a.díreção de Marcy. Mascarenhas de Oliveira.

Presuntos, �Queijosr Língutcas, Deíumados.:

Carne ide Porco, Carne Bovína Berreítciadar+:

.. "Chester, Peru e Frango (inteiro-s "e -ein pédàçOSr

.. � ali. na Av:-�Mal.·Deodoro, . 74� ::(pr:�X;iIIÍidàc,l� _do.�.

.Colégío DívínäProvídêncie)

.menda pelofonee 72.:.t187.
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CORREIO' DÓ POVO
,

,PÁGINA 14
::..;"!,:� �-�;._.,.:.;. �

FURGÖES, FURGÖESISOrnRMICOS E FIúOORlFICOS
, J.,agu.ã E8quer�o

, __

Rua -Dt.' EÍli'f�o Fermi, 113' � Fone 72;.1071
. ----------�

,.. Oi" .... ,..

••
'

...
"'_' ,"'_'

•• i- -,' _

,

,

'

....
"

.. (,
.

,

"

"Nõs:temos tudo
\'
para a rilar a todos.

Yen a conhecer _

, .8 -linba Chevrolet 87.
, " Conheça em nossa loja a linha Chevfolgt, 87,_:� mais completa do mercado".

,
,

Nós temos o carro que você neéessita para preencher as, suas exigências.
Saia rodando com-o que' exísté de melhor: Monza. Caravan, Opala;,

> Díplomata; Chevette ou Marajá,
'

Veja de perto as' novidades e as vantagens, além dös planos de
,

' ;c, .' financiamento facilitados: '

i
I,
I

" ':Emmehdörfertomérciii:_de.,Vélcuf�s�-itd�. �." -'-r
Av. M.lr"DflOclo,? 557

.'

- Fones, 72.06�5 e 72-006ü - Ja,agua doo Sul'SI,;
.. ...:'.::::'.:.:.... , .J

SUPER
-,

�ORTA.PIREX: BIJOU�
Mod. retángular grande.

'

229,
'

iUTO."ÃDIO:''-- ,

,-

�

, ",

MOTOBADIO ARS·M21
Gom AM/FM_"�rinde: 2;a'lto-fal�lntes.
'eftft

.

"
,

" ' "

;p;ru, ". '-,_

,;;Jnat.láçäo inclusa.:.
, � ,

:f-�
..

"

..

" ... '"

'..
.

. --I'.. ," ,,-_" ;,t','. ,;�
.•

:•.•. _���',. �··,r· .;">',�'01.rtaa v.liaa. até 1�lH�{!U e"quant� durar o' estoq�e, Ap6s esta datá,' 0$ pr�dutôs'y6Itàm a'seus ptEfços, nÖrn{aia, c6'Íigelal1os.

."',.,., .

"

.

,Os· .: Herdeiros
,

ie, AS FERRAtUÂs' liA.
VILA _ :Ij preciso saber

,

que, os colonízadores não
tinham tratores,' 'tobatas e

nem - automóveis. O 'que
tinham eram carroças, ara
dos"e ferramentas braçais.
Quem Jazia tudo isso eram

os ferreiros em suas ofi
cinas. Por isso" é impor
tante lembrar também es
te outro tipo de "enge
nho" e de homens sêrví-
"dores da comunidade.

Quem .fez a primeira
tentetíva.para montar, uma
ferraria foi o Sr. Remídío
Vicenzi; para tanto, com-

. prou em 1925, onde mora

o Hercilio Lorenzettí, de- Quem sempre vem aten,

pois do 'Valo; Construiu dendo es.. "duqueses" há
um galpão e .com 50 mil ,35 anos é o Sr. Emllío
réis adquiriu uma parte Wehnneister, junto como .

de máquinas Ei! ferramen- "especialista em. carroças",
tas. Não conseguindo em- o Sr. Germano Vicenzí. O
préstimo para a compra mestre em" -férraria

"

que
dós equípamentos restan- trabalhou em todas elas, é
tes, 'desistiu do einpreen- ensinou a todos como tra

dímento; casou, em 1926 balhar' com ferro foi ó Sr.
e utílízou o, barracão co- cí�mi;mte Perrazza. O car
.rno moradlã, vão era feito pelos pró-

Logo depois apa:r:eceu, prios ferreiros[ nas pro1Çi�
um "lapeano" (o nome foi midadés, com a chamada

._Aesquecido), montou é fez "carbonara", Máquinas: e

funcionar a la. ferraria ventilador, omalho e o es
da Vila, defronte a Igreja, merílho. Peças: a mesa do"
num raneho entre as' ca- íoguínho, ii bigorna, a cäi
sas do- Remídío e do - Ze- xa, de água. Ferramentas:
ca. Com-prou, o que o Re-" torqueses, marretas; .lJm{l�,
mídío iã tínha e adquiriu e martelos. Serviços.] pe
o restante. A ferraria fun- ças de arado, de carroça,
clonou até 1941. . enchadas, picaretas, .. foi-

.
Ern 1945 as exígêneias ces,' facas, facões, fnecha

dos plantadores de arroz dos e ferraduras.
eram grandes. Foi quando Eis mais um capítulo de:
o Sr. Fíorello J�assani men- nossa história. Infelízmen-i
tou uma outra, onde hoje te muito esquecido tam-\
mora à D. Maria. F-uncio- bém, devido a busca de
nou apenas uns 3 anos e máquínas . agrícolas mais
vendeu-a pare o Sr. E'S- eficientes. O preço destas
tefano Noriler. Este mon- peças, contudo, fa2: os co

tou-a outra: vez ali .no Ru- lonos sempre se lembra
di. A terceira foi a do Sr. rem J� procurarem ferrei-.
Honório Pereiral num ran. ros nõ anonimato. Eles me
chínhe do Zeca Maffez- iecem" nosso respeito e

zollí, defronte ao NélSon. nossa memória, pois foram
·Wehrmeister. Funcionou eles 0S mecânicos da Vila

cerca de 2 anos ß foi ad- Duquesa. Seria muito 'bom

quirida 'pelos SISo Estefa-. se a comunidade conser

no Noriler e Severino Ro- vasse também .uma ferra

pelato, que a montaram ria para a memória"ôb íu-
novamente no Rudä. Em turo.

,

'.� , da' Dnq,ne'sa :
1950 foi, comprada' pelo

, Sr. Alberto, Bortolífíi, 'que
com ela trabalhou, 4 anes,
'Em 1953.'0 -Sr. Eúgênio Bb
nomini a comprou, ven
.dendo em seguida para , o

Sr. Rudíbert Schmelzer.
Nós anos de 1950/51,

funcionou também a fer
rartá e oficina do Firmino,
em frente a entrada da es

trada que vai pará 'a Pon
te. da, Trindade, próxímo
do Valo. Em 1959 o Fe·
lísberto

'

Capraro montou
outra próxima do Sr. Ál
varo Pedri; que tuncíoneu
até 1970 .

\

DORMITO,RIO ESTIL PARA CASAL,
Em eerejeiJa" com penteadeira
embutída e cama com bàú., .

6.900, ;du 1 + 4x 1.577, = 7�885,*

.,.. . ,-:'. ,",

"
' "0

� :' II :'<I'� I' ;! ä,1.41.$-J"tJ,aa.,I, , ..
'-Já CDmp�tado o Cust'o de Aber1ura de'Crédlto (CAC) AesoiuÇãO' 1122 ,Banco Cential do �ra�lI,

'

..- -

-

_. ...

-;,.'

. '\
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."O'O:aR:E�IO:< DO'" PO'V.
'

, �ViBle ,e uma empresas participarão da Oliseia'
Encerraram-se segunda- Weg Acionamentos, Mo- Motores ,e ko:plb�ch., No A segunda rodada do ' l� ,,: ._�>:",:,-_ :�:;:!. �t

feira as inscrições para a rettí
'

Jordan, Malwee, decorrer desta semana fo- Tomeío "Delfím de Pádua ' ,"",:,::, ','"

5a. Olímpíada Sesiana de Seara, CSM Máquinas, ram conhecidas as oito Peixoto Filho", da Liga Ja- ESTADUAL'AMADOR.
Jaraguá do Sul, que será Met. Trapp, Lulímar, Da- equipes .classífícadas no raguaense de Futebol, 'O-Cruz de Malta, eneér
aberta no dia 22 dé no- lila, Corpo de Bombeiros, futebol de salão e bocha, apresentou no dia 19 as' rendo a iua: partícípação
vembro, terminando em 13 Jaraguá Fabril, Met. Lom- ao passo que o volíbol tem resultados Alvorada 2x2 no Campébnato Estadual
de dezembro. Vinte e uma bardi, Menegotti e Neves. ainda duas rodadas a rea- Aliança, com arbitragem c Amador, onde não 'lögrou

) empresas confirmaram ins- A Olíseja será disputada lízar, na fase classificató- de Alberto Taranto,·Gari- clessíãcação, derrotou do

crição, sendo elas: Mari- .peías equipes classifica- ria: dia 31, na Armalwee baldi 5x1 Vitória, apitado, mingo o Amezones :' de
sol, Argi, Frigumz, Indús-' das no decorrer dos cam- _ 19h30 Weg Acionamen- por Ivo Aldrovandí, .São 'WittmarsUfi por 3 â t,,;�om
:trias' Reunidas, Marcatto, peonatos sesianos, .alguns tos x CSM, I<ohlbach x ,Luiz 2x3' Guarani, partida gols de POmerOâe;- Néco

, ':Kohlbach, Weg Máquinas, dos quais ainda em ",,' de- Malwee e Jaraguá Fabril dirigida por Wil.nar Wad- e Tíno. �a. �ua �:pav� elas-
senvolvimento. - xMercatto;'dia 07, na Me-

.

zik e Malvíce 1:x0 'Amérí- "sif1coú-�e· o }ÇV- <;lêOUtu-
O futebol classificou ii, negotti '_ Seara x Mansol, ca, com Valneíde Carva- � bro (I1idaialY com � :'Pon- .'

Oliseja aMenegotti, Lulí.. Weg Motores x Ind. Reu-
.

lho no apito; Ltçleta o Gru-.: tosi'Cruz qe Malt��l:êou
"'NATAÇAO ..... listão aber- mar, Weg Máquínas, Mal- nidas e Meneg.otti x Weg po A o Alvort.da com 3 4e o :Amatonas-� PÕAtós.
'tas� no L:.A .b9-epenoli as wee, Marisol, ,CSM, Weg Máquinas., pontos., Gariba{di tem 2, 'A Astei, jogáIidO. ein:.Flo·

.

"�:I��;�;Ss: :a:::s�:� Jarluua DllitD nos Jogos Abertos,,' ��an�:r�o: V�t����.ain��' ��a�r:li�eY;::�����,��e�
"taáas Sera nnmstreoo em

.. Grupo B, Malvíce 3, Gua- O, igualandp-se êom o Ba-
.

". Jaragua do SUl marca do Sul, e'm 1980)" classifi- .

A é" 2 Sã tefogo em número de 'PO'n-seis semanas, ÇlS leI ças; . , . ram e m nca e o
·

uartas e qumlas-Ieuas, boa presença nos �Jog�s. cou-se em prímeíro lugar Luiz nenhum. . tos ganhos, ou seja, 4. O
, .� .

o d 04/novem-
-

Abertos de Santa Catarí- na sua chave, após os re-
.

Vera Cruz recebe nésteno peno o
..

e .'
na

.

que se encerram neste sultados: ' 3xl Palrnítoe, A próxima rodada mar- domíngo 'o' Botefogo;' bas-bro e 11/dezembro. O cur- áb' d' O' .-'I'. b d '

l' '"

.
.

t ado pela s. a o. Ju'I,.&O, sa a o e
.

txt São 'Miguel do Oeste ca as' partidas entre Ali- tando a equípe jaraguaen-so vai ser ml�:�ra'· mes domingo, obteve três me- e 4 a 2 'sobre 'Octacílio .ença x Vitória, Alvorada se um simples empate pa-proíessora "

dalhas através dos judo- Costa.' Na tarça-Ieíra à x Garíbaldí, Guarani· x ra a .classíücacêo-perâ a.... ching formada em '

rnns
.; ',. com cur- cas Sílvio Acácio Borges, ,

noite iniciou a' participa- Malvice e América je São .. segunda fase do 'certéme,
educaçao !lSICa e

Walter Brogín e Leandro ção na íase final' diante de
" ...'.-é

" 'de apertelçoamento .

, so� .

"

Schadek, ficando na sexta Criciúma.
,

i em natação.
I FUTS� colocação na classítícação Na ginástica, Maria EU

;

ESTADuAL
" 3Úo'; .

·final. O título fico� c�m sabeth Borba' conseguiu
Nos próximos días

Videira 2. Florianopohs passar pare a fase fina.l D:0, tubro, 10 e 02 �e novem� 3 Chap'eco' 4 Blu'menau,' . 'f a
, M.rt d Jaragua' .,. , indíviduaf, cUJas" ln IS

; br?, a "I. �s, e. arti- 5., Concó:rdia ,e f:? Jaraguá aconteéeram 'na terça-fei-
1 do.' S\:11, lmCla a. sua p. -

do Sul. O bolão mascuU- ra .. O 'atletismo que deve-
: cipação na segunda tase

no que na estréia perdeu , r'l'a ter sido :r�alizado de,
: C· t Estadual ,. .

'. do ampeona o
_

tua- para Concórdia, ve�ceu.os sábado à segunda-feira foi
: de Fute�ol de Sala�. � compromissos segumtes _ transferido devido as for-
rá na Cidade de v��elIa e

Agrolândia e' Lages _ tés chuvas que se abate-
I terá como ad�ersanas as

obtendo a condição de
.

ram na região. Ein outro
-

: e�c:leJlte�_eqUlP:s.�a :er- busca� ii vag� na. repesca-
.

local desta edição publica-
dlgao,. Umao. (�IlClum ): gem contra Tlmbo, na ma- mos outras informaçQes

: Cruzeuo (C;�rltlbB:no�). Val nhã de terça-feira. mais atualizadas sobre' a

• ser uma ,pedreua, sem O futebol de salão, no participação jaraguaense,: dúvidas,
'. entanto, que, voltou aos em Vista' da fechamento

'VOO UVRE - No fmal de JASC após seis anos (a úl- antecipado' desta página
noyembro, as a�as delt�s tima

.

vez foi em Jaragüá de esportes.
i voltarão a colonr o ceu BASQUETE ESCOLAR'ÇOMEÇA DIA 30
: jaraguaense. É. que n?s , A Divisão de Educação

.

Gon,çalves, Abdoh Batista
'dias 29 e. 30 daqu�le mes Física e Desportos da 19a. e Almirimte' Tamandaré;
acontecera a 2a. Et�pa .do Ucre marcou para Os dias Mirim Feminino _.

São

tCampeonat? Catan�en�e 30 o:e 31/outubro e 10 de Luis, Holanda Gonçalvês e

jde Vôo LIvre, promoçao novembro a realização dos Almirante Tamandare; 'ln
{da.,'" secretaria de Educa- 19s Jogos Escelares Regib- • fanUl Masculino' _:

.

São
i ção, CultuJ'a, Esporte e Tu- nais Mirim e Infantil de Luis, Holando' Gonçalves, I

rismo/�araguá
.

�lu�e-. de
Basquetebol, no' Ginásio Alvino 'fribess. Helêodoro

,VÔ,: LIvreiAss�,�la�ao Ca-
de Esport�s Artur Müller. Borges, AbdQn Batista e

tannense de VOO:Liyre.. No totai são 21 equipes e Miguel Couto; Infantil Fe
'COPA BRASIL - O Jom-

..254 atletas, divididos nas minlno _ São Luis, Abdon
·

ville EC acabou entrando seguintes categorias: Mi- Batista, Almirante Taman
•• na segunda fase da COI?a rim Masculino _ São Luts, daré e Miguel Couto. Os

; Brasil e estreou no melO Giardini Lenzi, Valdete, jogos se' desenvolverão
ida semana contra o Bota- Zimdars, Alvino Tribess,

. das 8 às 18 horas.
Jogo, no, Mar�can�. No Julius Kar'sten, �

Holand.o
�seu grupo; o I, alem do ;�===--.:.:.:;;;;.;...-....�--------_...,...-�---------

':JECi ,estão"o São:' 'Paulo,
, Santos, Bangu, América,
; Treze, ,Ponte Pr�ta, .BOta

· fogo e Palmeiras. Haverá
: turno e returno. A Copa
terminará somente em 81.
'PELAÍ>ÃO _ A primeira
fase do 40 Cax:npeonato
'Aberto de Futebol de Sa-.
Ião foi concluida. As 24

equipes classificadas den
tre as 40 que iniciaram o

certame iniCiam neste ,fi-
; nal-de"semalià ás disputaf;
da classificação � terceira

J(l�� que terá oito equipes.,

801aloU8' ,busca vaga 10" E$la.dual·
.', �- .' ... ::. " ..

MARSCHALL POLIMENTOS
4. especialidad� ',esliI:

nas mãos de 0'-'/ ,;;
.

profi$sioNt!l : �>,
POLIMENTOS" ,.

,........."""'---'Lavagem, limpeza de
tetos e esiofainentos.
��. ...

"":. , ;.. ,,-

Rua CeI. Procópio GomeS 'de Oliveira; 2i7 ", , ,

Jaraguâ do Sul/Se- ., ,�. ",,' . ,- "':"
I, ,

-

.. �

.,',

O homem e a mulher de bom' gQ�to.: �Qn:
tram sempre o melhor ,em calçados" télÜ$, co.';,
fec::ç6es e.calças US-TOP. A mamãe e (I,-'noiva taDl-,
bém. t-êm c6�pleta linha de arugos-,infan,tls 'f.\'ep,.�,
xovals (cama, mesa, banho e copa) em lindos ,bo:r,,:-,
dados Vindos das fábricas de São Paulo.

'

.

Aproveite as promoções especiais" e visite_:,Ç!. _

K '0'1 I:�X ,o.'
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone n-'0648 .;_ Jaräguã,:
d()Sulea , .' ".C:'·.',':�:l

Bordados' e' ,Confettõ'es'· A ",:B>�
•... .

. i.. '�_.' ,! .:': ' • r'(4

Rua 28 de Agosto, 2111 _ Fone 13-03.6� � iJ .. )
,

.. , .... ' ,-.;r

Guaramirim . .- .'" ! "". ':Y;C;�
Solicite a visita das nossas vendedofé\s. i ,h �I

-_

. ; .. r. "1 � :
�

•

,

,- l.,�
"

, ,

--PIAZ,E R A

,enle .. Nova -- Idéias·· lII,à�C;{
P_ara ,",': Dep_lado "E,�tadual ,i"'" í

.' )':-

Décio Raul; Piazera � n: .25155"'� r,f
.

�

-

- . .:.,5';t
. ,
"
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.

,-
"

dade qut� já vem sendo '.
ú ':<'4-"': Nâ\f� Jil�iibs do':' que tro do partldor,também, há dlscuflllà: Em Jaraaua, p� "

Foi f,nalmente assínada. <N�nta·feira, pelo gover-
, fits" êilhdldatbs" agovenía- qUem âpóia candiaatos do rém� peÍo que se observa, nedor Esperidião Amin, a ordem de serviço pare o as·

d()r ,_vi�itaram a regta9.il na P�',e Jl.FIr.',PQr-amlzitde ou' o IJlÍIpOI peímanecetáüfn1- faltamente -da. BR-28íj',. trecho 'Corupá�S.ão, ,Benkf:, do

<tuin'ta-feira. Gazani-ga wr ,afJntdé{des a lidéias e dorparlif.él'cdáçio"dcrnbva Sul, uma.desmaís antigas reivi�dicac::õesrdacrel1i.0i e
(PmSJu�s{eVI;! ,�mIp,_aittero- métodos.,' sigla. Múd.uças" certamen- , que

..

vai coneluír o- eeeredor de exportp_ção < ,de; Perto
,elejl :€OtuP.4í/;$�".B,ªllto e, ' te vI�, �conW. .Uníãe até Sã(;), Francíseo do Sul. A pavímentaçêe, de

,

,

' Jaraguái-l\�e\Jl®ing,'JRFL) -
" Ademir ��idQrô; pre- competência do gover..n0 federal, foi' preterida, levando

"

•_GUarâmirimi' Schreeder .
sidente elo PFL,' ,infer:m.an- � ('N20r'PO de Bombeí- o Estado a assumior él' obra. Aiém do trecho Corupá�

e: Massarand.vba' er Raul do que Vilson �leillübi.ng, roi' yólumtários' de- Ja'ra· São Bento, de 30 quilômetros, será- efetuado' Ci) eeatorno
óuenUler- (PT),;; em' Jara. ,deverá ter Ul'lla votação' gua do.Sul-vaí entregarno de São Bento do-Sul, de Serra Alta a Lençel, c@m:�is
guli ao Sul. a a: Q9J"f}da expressíva em GU«J'Slmi-' dia-- 26-; de- novembro; 'no 1>1 quilômetros! :

aoi VO'tQ8 nesta' 1'�ta<'final '.I;ilní, assim: como Víotor auditório do' Centrô" Em- ,A empseíterre- vencedora .- Censteutora- SaJ,lta. Ca-
d. ê�\:i.� _ '"

.. , Foªt�a �e Péci�: P.i92éra, , presanál\' a r'et:é1b.-instituí- tafina Uda- :... de- Florienópolís, já 'deelQce\i� parte ,do
��, • __ , ::''',.;�;,.?-:.", ,,":o::i�," �1'l4i�tos:�a deput�: Os' c:hf; c.<>m.encia "G>rde'J:ã' da 'seu eqU:i'pamentro: 0 'pJ.fazo de� eKéi:Uçi�(r,é� de.. 90l): 4ias

"

'

c, ,.&.,.�:;",;;:�v��d.�tJ�e. epntact'(;)S' ,cqmf',.ö 'ejeita-ra." .1Idl�"í' f1 d9is� 21Wl- 'úte.!1il ou seja/aérea, de,3 anos) podendo ser prol<?haAdo
" .�C\4),\:,��IJ!ti; J�tlfi- d,o.1n��sif4�m-$e' à M4i-

'

delf-côlAborad'Qru' .. bene-,
'

em' -vista do' Q.tto' indJ'ce plu!ie�tr1cQ à��â�reaJ.�Ó. O
, �4o��������-���, ao <:14, da' app()ximaçã6 ,do' mêrftoS';" São·' élês- Gerd custo iniciaI estii orçado em' cZ$ 1�0 ttlilM'Õel; "",'

,

.. ��t9 .. -t\�gl,� Duwe, pleito de lS,'de' novembro, B'dgar 'Bémme'r� é Wolfgang
,

,A- pista' tef:á' 7:' metros de Jarg_\lrft., e o _él(!Ql:!t���to
&!e�ç�ja:,�d��. t�m "i;'

-

'�
,

•

' . •
Weege, Merecídameâte; um metro. A"d' méiiofes difiC.1lld�de�" segundo

.

�� �_ge.;
.� .. res�ç�: :;uPr�f1ro -, ' Nos, bastidores' poli- nheíros, vão ser a retífícação dQs',çu:rvas", os, problémas

.. apolill' um �a,Jidid.� de tícos, sempre quentes com ."1" O, Co�elho Dehbe- de e0Bt�ção de taludes dos certes e dos=aterros, pois
,
föra � está po!' (ientro, a ,campanha; IDform;a-se< fifttvó" dá JUS'óélaçlo cer-" atl"'a'Vé'ss'ä. 'to& ihSàtli* do Mar; S�Q 20 ,q1li�9meti-os de

..

' cto que \UD c��l(l�to de ' que n� .eventualídaâe de dl-mtal é mdustrial de ,Ja- €\:ll'vas' e-'someFlte 1,0, km de retas.
"

J
_ ....,' v' ��,

-

4tIltr,o que está'�r fora... Ademar Duwe' não �ograr tágu', do� SUl.�ne-se' dia Os-fraballiQs eo�m ,Qi.nda Il��t�_1!lês de outuDro.
�lltlea.lJl�terr .. Potle vir êxito em sua cansidatura, 27 pate a ,ele.1çio �da dire- ,-

..

,

.. ,- ",_,..... '...'".,", ,,'
�

.... chumbo pOl alói ��ria- lugar �eg��-él� ca-. téft... havendo a ex�cta-
D 1; P, P_.T A D O F E D E- R N ,1" '.. ._ ,"

, .

�o �efe _ �� galll�ete de tlva da reelelçao� da atual,
,'�

'" � Schiechet a,póia DurvalV�'e"Sertanome seg·im1(do· ÚJDa pra:x:eque 'G-, :, ':-'0 ,:, -: ad"'- Ir" ,

'�
, RâUlina • RosskamPr que, ,em potencial para coneor- v_" tong.oS anos�' As-

'

"
-

,'" ,"

',��
" Plr.� Dnptos! :s,erá Q' d.epu·, �r, a vlce:-pre,e1tor,'ju�to slDi, .Mldor l:.1ieöers- e seus,

',�" d_ ",..

tádo mais votado dó Es- com Ivo Konell, em 1988. 'côJiipiinIJ:ettÖS' deveria ser' COMP�T.äNCIf\� ,� Ö � .. P'_'R O' V' A�D"Â"':"""

ta'do.' À Câmara" Federai, • recon4uz1dos.
, Geovah Äinarante recebe - No rastro, de sua

;, �'�\t �f!6�r',��ó, �� 0,' pags�ge� p'or...Mas��randu-
DireU,rio tambem'da, su- ffà, o MinIStro JorgE! Bor-

, �r.,fiçj\l.��ll!#.t', ,�Jfl', ve�,:' nhaus.e� �a�icamente de
"

qUe W,U�,;S,q'U�,a-t- de BI�� ,.' :�estabíhzoü o PDS.
,

Levou
,. me�cfu,' -:té1ii àgíêl'Ó livtß�': .nã� ãpe!las, O,J)refeI�Ê> Ze-

mente" MM' b'é1a peneti'-à� fer!nE) e O' veteador, Ar
çãó j�tó. éi j1«ventu<J,e.:", :t�ur.> cO�' fám:��nl1 o vi

" ",

" ce"'pr�felto_ e presidente do

b�:i4���:�i::�tt \�:o�o���:nk�d����t:s�
, presldetite ,d8,' , ��B;' :lv� , 'A coisa ficou feia.

'

, Konenr entrou em: j):roces,:;
,

,

so de estafa, que somado a

_, ,'eetado;-de, 'debilidade

1 �!i'-!�C::,i!.}evoau:?, 1:o:r�:i
" to, SOCOI'{O o

" p
fi SI� j�; '6'pl(iüê de trá.;
r: �'ji eaDl�iof�
"i as êiul� Más já sé ein

li ctintr" éfd." rfánca reb1jje-'
, �' riÇão.

.

,
L O' senádóf Jaison

t Barreto, candidato a depu-
'

tado f�deral, p�ló PDT, vi·
afta'rA Jaréiguá do., Sul na

$egúnda-feira. Às 17p,30
concede coletiva à i!ll,pren-

, ,; i.:.' pa'"rtif dás 19 horasSã ç, a ,
"

, pátiicipa de éoil��ntràçâQ
na Vila Lenzi, defronte 'o

S�permercàdo Lenzi, G�de
, o;! pDT pretende c€5'löéar"
centenas dê pessoas.

�
,. . J .'" ,

,

- Nessa maratona, a
busca do voto, ôs pártidos
'vêem em "SElUS com-ÍCios, o
termôniétro 'da aceitação
dôs 'seus candidatos e dos

, seüs discursos junto ao

'eleitorado. Pelo �im, pelo
não, estâ havendo um cer

" to equilíbrio" de, público
I. � __ Na ausêncià de can- nas concentrações. Resta

i dlctitis focais às élelções: saber se' será tradu
I

dê "fioveDiiiro, ,'o ,pOT já..
,

zido ein votos no dià 15.
' ...lia�D8� ,est" apoiando
: Jâtson Barreto a federal e
: l�aD A11no' J('Wttschal. de
J&mVUte, '8.estàduill. Den,;
t ,

,'"

,�(l:(fl.-op..
<�." � ��-"

-,-._

- Alem de Zeferino,
Arthur e ReiJ]ke, o PDS já'
perdeu para o PFL também
o vereador Ademir' Indo
ro, ,êm Guataínlrim" e o

véÍ'é"õr Ernesto, Felipe
,Bí11iik, em eOl'új1á.� Em Ja

tàgUá do SUl,'o PDS per
aeú Dadi pätii o PMDB, que
.� cöntrapatfldá, 'perdeu
(j Vlce"ptefello·'1)écio. Pla
z�1a, que hoje está no
PFL. '

- o ex-maior partido
do Ocidente, caso os re

sultadds sejam catastrófi-
-

., ,"

.......�� �:�.'1i!t,.:;.:.;..
ltNTBS DE TOMAR' 'UMA

,

:
,
..

, DEC�ÃO, ''fOME uMA
,

DEC$AO

;Cale
INTELiGENTE., " :: ,

SI ssf�

- A entidade viu,. �sta
sémana',' cOloados os esfor- ,

ços de longos aBe8-, em que
muitaS" vezes lutou," SO,ii
»bta em def�sa dos: inte
resses da região. Trata�se
do âsfaltamento dos' seg
mentos das 'rodovias Jara.
gulá...Pemerede, e Corúpá·
,São Bento, cujas' ordens
dé serviços o governador
Amin assinou na quinta-
fehra. ' _/

,

O, Partido Democrá-
tico Soda! reáUzou, segu
ramente, no dia 23, a sua

maior concentração; no

SaIßo 'Alvorada, íUo Cerro
Ii, com a presença do go
vernador Amin, do candi-'
dato Amii<;ar Gazanlga e

demais camUdatos da re-

"g'lâo ... A fest8: jmiJOOu O!
pol�tlcc?s e esquentou ain

da, mais, a campanha.
';...;; A iêde bancárià co

locou' 'lml circulação se

gtifida-Mira as novas cédu
las, de lO, SOí 100 e SÖO

, cruzados. Ás dé 10, 50 e

100 crliiades são seme
lhantes' iís anÚgas do ctu

zeiro, têm as mesmas es

tampéls, .porém, substituin-
,do apenas e cI\lzeirà pelo
'cruzadd\ com ii. perda de
três zeres.

_.;,. Sexta-feira próxima,
dia 31, na Sociedade 'Di�-

,:,�a, a Asso�a�o" Ç(?mit
elal, Industrial e Ag��
de Guaramirtm realiZ��$§
semblélâ -é elege sua dlté
torià. À única cbapa con�

cQrrente é -encabeçada pe�
IÕ e�pr�no Ael�no Pe ..
dêr� "0 'Berlim, ,qu. deve'"
rá' substituir F r a n c i 8 C o

Sc;:hork, na 'presldênda.

.
I.. .... '.. �

.. '... -, ..... 't.
";.,

o" .� ..�i �.�.,�

.' '.'''1.
, �,

VOTE:5M QUEM BRIGA P'OR VoC:ê I

.:.. "' ....". ,'_

SEMPRE COM PEDRO '1"0 � � IS'
�.� ...." .�'" >J

_' ...

,.
0'0

PMOB,

.,.� ,�
-;: � �.
...:.;;.. .

... ,� ',' ','

J!ARA DEPUTAOO ESTADUAL '., � '#,
. .. .'-,.�,

Raulino, Rosskamp , ':,,'"
Ban�õ _. A�rOfessor ,uaiversitário _ adv�i;;<:jo -é�;;
economista.

Vereador �m 4 legislãtu.ras�
,

'GOVERNADOR _ PEDRO IVO ...:. NÇI� IS,

VARIG
Passage�s; , e,' C'àrg�� , .

:'.,(? .

Rúâ Cei.'Pr?cq.pio �Gom� dt ,Oliveira" aQ@

�OÍl.: 12-Ó091 ;_ Jarà2Uâ' ,dó SUl-Se:,
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