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ÄNO ' 168' :' -'. JARAGUÁ ,DO SUL � SANTA CATARINA Semana de 01 a 07/Nóvembro/86

JARAGUÁ DO SUL - \CII)ADE SfMBOLO DA FAMluA JOURDAN

! ;�:::lai: .'�dâs::roFilreS 'viabiliz'a 'récur'sos ao' ancianata
., "": ..

"

� ._, ..... ." ,I' ,:; .:�-..:.I ..
-

.• j ....... I"': _lI: • •

'o Presídente- 'dÓ,·Cõn8�:; colocedos. O' apartamento
;ll!o, .P'lretor "a, ��,��ci�ção índívtdual;'"de. ,34m2' -de
Aiãi$tefi�iilt'."p-ara>"�IdösbS área útil, tem uni custo de

r ,ut,�r'i1al(1:!ox:eS'';;' fes�beu_ _ Cz$, 101.080,00 � o duplj ,

ne qttiD.tti,�etra, 'dia 30,' das' 46m2, no valer- de Cz$ .'.

,M:á1ljé!-s, Mahye_e ,�:Ä.,' Cz$ 122.360,00, cujo pagemen,
. 3� mil como doação para to poderá

-

ser parcelado
'a" construção do' anciana- em 24 meses,

19,1-"Ç�jél:S ,0lJras acham-sé
'

em andamento na rua Do- O "Lar das 'F�ores/l
, 'miD;gos_',4a, Nova. ':p 'em- _aguarda �para, a primehe
-preendímento, .de 4.340m2 quinzena de novembro, .1l
.de ': área, construída.'. tem -Iíberação 'da primeira par.,
;um custo estimado em Cz$ cela de 5.911 OTNs' (Cz$
10;:�mÚhões ., (obras ,ciVis), 635.314(00), de um total de

-além, do que deverão ser 26.054 0TNs obtidas atra.

.,invesUd<)s mais Cz$ 70'0 vés de empréstimo da Cai

mil em móveis e utensí- xa Econômica Federal/
- líos,' �AS, empréstimo este en

campado pelo Governo do
Estado. Ainda recentemen
te, através do

.

prefeito
Durval Vasel ·e deputado
Luiz Henrique, encamí
nhou-se, projeto à Seçre
taria Especial de Ação Co
munitária da Presidência
dá República (SEAC), so

licitando a liberação de

Fundada em 26 de se

tembro, tomou posse sexta

feira, dia 24, na Sociedade
Atiradores, a primeira di- r

retoria da Associação Co-.

mercial e lndustríal de

Massaranduba, tendo à'

frente o empresário do ra

mo moveléíro Pedro Al

berto Skiba. A, posse ,foi
prestígiada pelos associa
dos�fundadóres, autorida
des municipais, ton'0.dados
dentre os quais o Secretá- O Grl!PO Weg promove- Catarina, ii: Prefeitura ê -â'
rio da Indústria e Comér- rá segunde-feíra, día 3 de Comissão Munícípal" de

"
'

,
" cio Décio Moser. -Dentre Os novembro, 'o lançamento ,Trânsito de Jaräguá '. -'d'ö

Gr'andes"ev,énlos larCa,räo, nov,elbro· príncípaís pontos da pla- do livro "História da Weg Sul,. lançaram o: livro'

IW.D"
�

taforma da ACIM figuram - 25 Anos", de autoria do, "Conversão à, Esquerda' x
'

,

ö' �ês de novembro, deas, Bromélias e Plantas 'o. estreitamento de rela- JornB:li�Úl; e historiador � Prioridade de, Passagem.
qu,e hole inicia, cujb acon- Ornamentais, promoção do

.

ções com os poderes cons- Apolinano Temes. Na, em Vias Urbéfnäs", dé 3b-
,

tecimento' niaior será a Cíi'culo de Orquidófilos de tituídos, ampliação e mê- oçasião o autor e os hIn- sé Guilherme de Smfzà,
'�leição dös govermidores, 'Jaraguá do Sul e apoio da lhoramentos na central te- dadores., da Weg, Srs, Juiz de Direito em "Jarà-

,

d P f' 't / S t' de lefônica, aumento da rede Werne,r Ricardo Voigt, gu.a' do Sul" publl'cado" ,p"'e-:deputados estaduais, epu- re e1 ura ecre ana

�tados 'federais e senadores Turismo. Nos dias 22 e 23, de energia elétrica, apoio Eggon JoãQ da, Silva e la Editora da UFSC.
. ,

,constituintes, ,no' próximo' r na Sociedade Esportiva e a criaçãq e instalação de Geraldo Werninghaus, au-
-'

'

'.- ";

.

dia 15, reserva para 'Jaàl: : Recreativa Menegotti, o novas indústrias, melqoria tografarão os' exemplares E na' 'semana ':'passadâ, -

raguá do SuIl,lIIla série de �Kennel Clube de Jo�nville, dos serviços dos' Correios, da obra. O .acontecimento na FERJ, 1 o' 'advogadö�;:e
, " .

'

Cl'
.

V t
. ,. máImtenção da agência da terá lugar à,sJ9h30; néi,se,- professor,. também"

, .. 'c'ahd'1'-,.
: eV:�ntQ$ ',esportlvo,s, cultu,- i �mca e e Tl n a Tl a

Sch' SECET Caixa Econômica Federal, ,de socii)l d,-à ArWeg. dato' a d�putifuo,'; :;fê,dérã'l,
,. : rais e de, lazer. Nos dias: 8

' welt�er e
, pr,?-,

e 9, n� sede camp�stre q.o: rooverão � 19a. Exposlçao âutenticação' em 'Massa-
'

Já no dià' 29' pal>sado Vilson Sduzã; lanço\} 'o:·s�u
CfG "Laço Jaiag\raensé'!,: Nacional de Çães e I Ex- randuba dos livros mer- (quarta-feira). às 20h, no livro, çöm' noité de éhit6-

,

. '_ SI' rl cantis, cursos e seminários C,A, ,Baependi, a' Univer- grafos, "/Tensão Cönstituin- -

,

..numa-, promoção' da ..lier- I pOSlçao u amenc;ana p'e
profissionalizantes, imple- sidade Federal de, Santa te".

'
'

,l' "!,J

mes Macedo e ap6io" da: C::ães.
mentação de, programas .' ,

Secretaria de Educação,'f ,do CEAG/SC, criação de FESTA DAS FLORES COMEÇA DIA 14 " ç:
CÚltuta; Esporte e Turis-" Já nos dias 25, 26 e 27,

mo, o., I AcampameI),tQ �a; ,n'o Clube Atlético Baepen- núcleos habitaCiohai;pce ,

O Círculo de O;q1Jidófi� 19_h30min,' com alocução
'Primavera, 'ohde' f 's�rão: di, promovido pelaEmater/ criação do CDL 'e " ' los de Jaraguá do Sul .(Cu-- do secretário :6alduino

apcese�tadas v,:ái:ias ,a,t:t:a-l Acaresc, o I Seminário, Ampliação da rede de te- jas). em conjunto cm: a' Raulin,o, do patron<:>' '(;ia
;

,

ções. 'Ainda.. lio âiá"'S, làsl Elul-Brasileiro sob-re a Cul- lex, criação de asse:;so- Secretaria de Turismo do Festa, Sr. !HY Caroltq,o
,

16h, haverá .a 'l.naugura-l tura da Banana; que reu- ria j.!!rídica aos, associad?s, lllJlnicípio, iniciou a dis- Fruet e do prefeito Durval

ção da Escola Municipal� p.irá 'extenstonistas, pes- taml?ém figuram p.�� pno- � tÍ"ibuição dos cartaZ'es e do Vasei., Nos' dias da 'e�p-o-
, Morro da Bõá' Vista e àst quisadores, -técnicos, pro- ridades d?- Assoeraçao., -

progra.ma-convite da 4a. sição,' o público poderá
-

9h do dia 9" inauguração dutores e comerciantes do
_, � ", : _ _ _ ,_.:

:Festa das Flores, marcada apreciar as' flores e pi'áp-
da 'Escola Santo Éstevão.: ramo. E flnal,mente nos Faça sua empresa chegar para o períod0 de 14 a 17 tas das 8h30 às 22 horas,

_

dias 29 e 30, a etq_pa final mals longe� Anuncie no - de novem.bro, no Parque havendo no local, das
do Campeonato Catarinen- "Correio do Pov-o". Agropecuá!,ioc:' /lMinistro l1h30 às 14h, alm,oço,:' e
se de Vôo Liv:r:e.

.� ,

Fone 72-0091..., João Cleophas". A abertu- churrasco. J
ra está ma!_cada par..a às

Segundo Moacyr -Rogé
rij.) Sens, já forâIlL investi
dos: 'Cz$" 3,5 milhões. Os
recursos .edvêm de doa

ções dé empresas- e"parti
culares: e .da venda de

apartamentos (usufruto ví

talícío). Dos 30 apártamen
tos à venda, dez já .foram

.

_'
.

.
'.

,.' -

De 14 a 17, no Agrope-
cuário, a 4a.' Festa das Flo
res _ Expos,ição, de Qrquí*

..
-' �

. oi- 1-_ •

Cz$ 3 milhões. para ': as
• 'obras, Até', o : momento
não houve �pronunci�men�
to daquela Secr�tari�, '

MS elpossa
entidade-

\.. '

classista

-,

I '
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PRÉSERVEMos A-NATUREZA. NÃO DESM�TE. E,NÄO DESTR_UA AS

NASCENTES DE ÁGUA. :�J� ,��

1 '

.Guarami:rim cria IIÖVÖ Cítlse1hl':;,�
. _ .

•

: ....
"

....', •. : .. .
.

• � �.; .�.:••.:'J,i_ t
.. Como resultado do Ié- ACIAG ELEGE,: ,�. ,,'.

vantamento sÓcio-�cónô:�· .. "-" ._�,�'.�'.' '

��,,'::.'�;:-;;
mico do munícípío de Guá- "Ontem .icnoit_ei- áo � Res
ramírím,' -realízado no an-o taurànte' Predíleto; ':::, {ôl
passado pelo CEAGISC, eleita à nova díretosía da
foi criado no dia 21, o �ACIAG. A díretoría ante
Conselho de Desenvolvi. ríor, presidida. por' Eren
mento Comunitário, que, ClSCO Schork, prestou con

tem entre as suas fínalí- tas e apresentou. o relató
dades, fomentar o desen- río das atívídades., Na
volvímento da comunída- eleição dos novos dirigen-'
de, além de assessorar, sü, tes da entidade, ,- Aclino
gerir e apoiar as suas íní- Feger '(Berlim) foi 'eleitp
ciatiyas e potencialidades." presidente, devendo, tomar
A iniciativa, que partiu da posse no dra 5 de dezem

Associação Comercial, In- ·bro. A ACIAG - vai premo- _

dustrial e Agrícola e Pre- ver mudanças estatutá
feitura Municipal de Gua- rias, criando .novos depar,
ramírím, tem 'como coor-'. tementes, como: micro e

denadores, nesta fase' de pequena empresa, assuntos
ímplantaçãe, Antônio 'Car, comunitários, assuntos ju
los .Zímmermenn, Pastor' rídícos, desenvolvírnento
Armando Claas e Heloisa empresarial, . e. assessora-
Maiochi. .mentó geral.

, Lançalento de. livros -;

em ,Ja,rau�uá

t

,'}. i'
r

IRIIIMB EXPOSITORES CROMADOS
, MOVJMENTAÇÄO lNDUSTÍUAL.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



D.efluiu.no dia 24.de ou- Prefeitura Municipal de

'tubto de:1986 'niiais um ano Jaráguá do Sul foi cheia
'de eXistência do estimado de realizações, algúmas'
ciaâd�() 'rrans 'G�'rh'af'd delas "entetradas", como

Mqyé:r� FUlí'ó de tràdiqo- - se diz, porque não' apare
'nal,

"

famíttä jara"gtraens�, cem, mas são necessárias
�ésde cedo e:i_Cercitou-se à cômunidade: Ven'cido o

o�s,m.i�ld'adés qu'e desen- seu tempo, voltou às suas

volti�ss� ii Comll11ida�e atividades empresariais
dá "1?éróla dó Vale do Itä.. não 'sem colher' érlgumas
pôc*". Deixou também de decepções pelo fato de
seduzir�se

'

pela, p'olítica,' haver conduzido a admi
c.onchrrendo a um. cargo nistração pÚbiica,· com. as
de vereaddr, 'alcançando o mil combinações poiitieas
�}L,desi��ato ,de�oi�, de que r�gem, o múnus �ú�l,i'
,�Ul�,. ,l�!a e perseveran- co. Hoje vive para stIa
"ç,�:, ,�a

,
C;�ar9- .

de �e�ea- família e :para, as limas ocl).-,
dores ocupoJl os, maIS IID-, pações, �mpresariais, vl�.ó-'

u����a��'��T: ��,r&os.�, tudo rioso, �?ino ,só� se,� quem

�,u Pj �l para b�m .d�- se qphca naqmlo que 'gos-
" sE1�p.enhar as, SUÇlS ahVl- ta de fa�er. No ,diÇi 24 de
dâdes de representante, do outu1;>ro completou o seu

�vo, Um dia o seu. parti- 510 ano de exi.stência útil.

de? foi ib.uScâ:;�o para ''Ser Pàra comelnOraT o evento

.t c�didáto � prê�éíto e o
,

Hans Gerhard Mayer; e

pÇjvo çp.rimpou., o seu pas- seus Jamiliares rêceberam
,�áp�rté r pára.; q�e ", fi�es�e_ restrito circulo' de amig�s
tlixpa 'P_oa, admmlstraçao, o para' um aperitivo, com

• �"!�! .�� fato'acont�c;�" im - bolinho e vela prá: soprar"
:J?:?:mm�o uma a.�nllmst�a- ao som do parabéns-pta-\

, ��o" ho�e�t�., e progre.ss1s- você, "O mais antigo" as

't���'q�e t�m valido referên- .socia-se· ào f�liz aéontéö
'c;��;ßté� de ��ú�· niàts ve- mento, ·com os v6tos de

·._éIÍl�q!es ,adversá,rios. A muitas felicidades.
," 'a admrIlÍstração frente à

" ' .
.

"

'

" ;", ,,'" -i-lt:Jr ;;.;:>l
-+ I

- - .-:�._..i..���..

:. �,li
.

�
fir'v'�te'�r'I-a/

.:.

K',
·

D' '1"·" -� Em Ja'ragUâ.;do Sul, uma nova' opção patà.yQcê.
v,r..· '. "'

,

VO' .. {;',' �,' .• '1- . e: l·ela -._ Ven}ia, comprove e usufrua das saborosas sensações Kl;:DeItf#a.
. i .

- Aceitám.os "encomenda.s para festas, .aniverslú:iô�; cãsam�ntos. e
:
Rua JóinvUle n9 2:680 _ defronte ...da ATweg/ tros acontecimentos;

,

:'e A; data, <fé- sete de no- � passam a pulsar em unis
irem,�ro do' cbrrente ano" é sono, pata que dá tiiliãp de

tarticl:llar�eiite iIàportap- dõis afetos sinceros e 'eter
te para as fâJfilfia's Hufe- • notf brotea 'seiva da vida .

.

nüssler é Gu�isch de Oli- � A instituiçã0 C1l0' matii-...
'yeira, que deverão acon- . mônio vi1sa à constituição
iecer .socíalmente através �

da família em bases. sólr

po casamento de seus fi- dás e constantes. E a: famí
lliõs ttil�t6S. '".

. lia, coma célula-m.ater da

,

Na. data .supra meneio- nação, exige e -requer 00R

*�çla "

' a Ch,ris�ianer fil�a -díções de estabilidade que
do, dístínto casal dr. Die- só o matrimônio garante.
triÇl:i���� ".t(ufeniisslet, ''_ ',EiS porque essa institui

Rena� B�W Huíenüssler ção remonta à maís recua-
.
dirá o usittí' AIO "jQY�JIl da ·antigl1:i�ad�� �,��da
Clé.udlo, filho 'genquisto do. ele dois e;,ige �<?fén:t �!�n.
easâl.}lc:\��hºn.p ;G1;l�i.�ch de :f:ipma)il.e virt����, entr�.

,

de ��lV:�lta ,..:.... �h_��e�mha as quais -s0bress�ero" o

,Rodngues. de Ob;velf�! el!l afeto, a amizade e o es

Cér�ônia,_ÇJue .t�r.�: l�g�r .píríto de abnegação e {�-
na ,acolb:�d€)r.a .Igreja . M�- lerâneia. "

triz São �_bastiãºjie J.,�- Vivereis, dQravante,,'um
Iâgº=á do 'Sul, às �O; hO[�s, para o outro comu�gâíld?
,'em presençe de se�s pais, .tntírrrarsente nos prazeres
tes��mun.ha,s, padrínhos. e no sofrimento. .

.patentes, amigos e convi- E para se atingir essa
·aades. ..', " , " felicidade é' preciso que

Ap6t;1_o ato religioso, os cadii}. um de nós pense que
conYldados ser,ão recep- o melhor meió d� obtê-la

cionaqcrs nos tiJ[lplo�. sâ- ,é.. p:rocurar tornar o ol!tro
lões de festa. do Clube,' feliz'h ,<

Àtlétic9 Ba,epeJ,ldi., ,.,',
J

já disse alguém ao "Correio do Povo", apre-
,abordar o assuntQ

�

de um senta cumpr'im'entos aos

casamehto que ele princi- distiiitos' noivos e pais,
. pia cOB), um �opro �os c_9- com votos de muitas feli

raçõ,es,de dois jovens que cidades.
. \,

'.' !HÀNs GERHARD MAYER
-----��

, ELIAS BRUGNAGO E CAROLINA ROSA LUCHET'tA J�R'lJGNAGQ' , .'

O calenttärío do tempo tidiano nos impõe, porém, tfssimo'" os U\l'ima'-'.;"s I

assinalou OBtem, día 31, a s.up'era4as comüêra e mul- cõJí�tve 'aitIda' �)
,

comemoração do jubileu to amor. Erias, 'eonhecído m'9itósJà-illbsJjuntos, para a

de OUFO' matrimonial de pedreiro e alveneiro, hoje- alegria' e fe1icidadEvdé to-'

,u� casal, a qiI� estamos aposentado, e Rosa, .a. de- dos- os: que 'oS·eel'eéHfh-.J1·
infimamerite li:gad�s, 'Elias dicada esposa e mãe, erra- lhos e netos, ,l})ara;,iBarcar '

, Brugnago e Carolina Rosa ram sete filhos que néste o' fE!1iz- acontecímente- íNt

Lu�h�tta Bru,�n��oí filhos sábado, na 'Igreja Matriz presença de amigos e .pa
d� ímígrantes Itah�nos que São Sebastião, às 19'h:ora�, rentes,' prepararam.-,recep..

,

ajudaram, a c�l�mzar S.an- em companhia dos deze- ção em dependêncíes, .da
te ,;CatariI?-a,. pais ,do jor- sete netos, irão _a�ràdecer S9éie�à�e' Vf.lten�,)!lD:de

',nal�sta ,;!��!o. ,J�sT' �e��- a Deus pela dádivâ d,� tê� .o cãSâljll,bnáf"te��b.etÁ,os
to,r;�? C�rrel:O_ do Povo , los conservetío ,�m seu 'Cwnpnlllç,to�. -.. .

'

.

ne- (ha. 31 de outubro de convívio durante méio s�·� ,

:'.. ,...

1936 êram abeneeados .na culo. .A.sspçiAn<io-IÍO,S ..� .J�'
Igreja' de 'São Vicl'mte, em léu matrimoJiiaI:.dêi'�quff1;:

.
Luíz .Alves, então munící- NI? grande templo cató- do casal, ,j�tanlo{�s ,F-.'e
pio de Itajaí, iniciando aí líce queBlías ajudou a edi-, r.abéns, ·pediil,do.aq �*o'f�
lima. vída .palmílhada de ficar, as orações serãe di-' que .derrame $uas bl�nça(f�:
alegrias e tristezas, dífi- recíonadas por sobre Ó Cé.l- e-ás guarde pêla "�dl\'
culdades muitas que o co- sal jubilar, para que' o Al· afora.

' -' .

.18l}, Loríval ��hollembêr�/ ,

'

MorsCh.

Maria Alves Teodoro. Oíí-
,

,-<Reuniu 'amigos; qU&1':'
-tem, ceseram Jean Pereí- ta-tetra ,ir noite pára cq.
Ta' e Viviane Dornbusch, memoraI' ,a idáde 'nova, C'O

às 20h.
-

coófdenadot do Sesi Ralf'
- Neste sábado, troca 'Égerland, ':qrie está" dei

idade, o professof( .pesqui- :tando :laraguá do SuL 'Vai
sador e historiàdor Emílio éJ,ssum._ir em"Florianópolis.
da Silva e no dia 4, a Sra.
JuUa, esposa <f� . Dorval
Ma.rcatto. ParaBéns" .

- Marcado pa;ta o dia
�2/novembro, na Matdi, o
casamento de, Marinei
Kreis e Celso Deretti, cem
récepção,japós, na SoCieda-
de Vieirense.

.

- C6ntinuam abertas ,aa
Secet e HM, as I inscric;:õ�s
para o I Acampa.IÍlent� da

Primavera; dias 8 e 9/no
:yeJribro, no CTG "Laço la
raguaense�r.
- Na '.IgFeja Ev�géli

ca, hoje" clJrso de matis,m<;>
-para pais � padriJilhos. Às
t8n30, o casamento déNél
san Krehnke e

("

DO.rly

'Bodas

'Enfeitando a coluna, a
'

garotinha Daniélle' CrisÜ
oe, a Boneca Viva/86, ctb
Lions Clube Cidade In'dus
trial, que atingiq á vendá- ,

geql de 2l3.8$O votos. 'Eta
e fillia de AI).tônio Carlos r

(M�rcy Masca,renhãs). de
Oliveira ..

-'Na Matriz· S; Sebds�
tião, às l1J:?I5, o cá�amel1l.
to de Vendelino $alôm<1ml
Bernadete' Meurêr e às

·0 'lliyerS6rio do asS. Diretor.
o 2' de novembro, dia

de reverenciar Os 'mortos,
marca,. também, a come�,

moràção do âniVé'tslh'i-o
natalício do nosso DitetoT,
E.V. Schmöckel. Amanhã,
portanto, ó "seo" Eugênio
receberá os cuf,nlitíml'mtds
pelos seus 65 anos, cum

primentos que Jl1,nlamos ao
chefe e amigo, de todos
quantos labutam no "Cor
reio do !,ovo" é "A Com·ét
c�al", assim �como öos fa
,milIares. / Fel�ddadesr '" "

i

-,,-"_'_

/

Completa, o seu pri��i.
ro aninho no dia 6 de no

vembro, a fofuriIiha éàrla
�eatriz Perin (f?to)� �,' é
,flIha do casal Ce��o ;(Iólan,,
da .Barg) Pe�i��.a qU�m
cuíriprimentamos. _,',.

'

,
.

. .� .. �.. .;- _ . ..\

Exclusividade T: :
-

MacclílOÍle - .Acessor)". -

I

,�.,'í�.:'."""·. ft�V!- "

. �,'"
, �." .�. ,

; . "
Divina Decadêncj�

r " ,c

IlWY ,. -1 e Péltk AvemJe
'

,

' , "" 'j:-
,

�' '; Ru�)res. �pi,ta(:io ,PeS"
sQ�, 1368

"

,r

<"

I '_, P,eilê 12-1201
J.'! )
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8lvern_ar EUlpriu atas admil1istrativas e políticos
o governador �speri

dião Amin, ao participar
de uma concentração po
litica no Salão

.

Alvorada,
em Rio Cerro II, no últi

mo diéE 23, que reuniu

mQ.is de mil pessoas, vol
tou a criticar o governo
federal, que' "não está
construindo coisa alguma
em Santa Catarina". Se

gundp Amin, o governo
só sabe arreeader O· nos

SO . c;UIihe1�o f depo�s usa

pau. q,,�dJ,lw Q PQvo fÇl.�
zendo co� qv.e as pessoes
troqu� de partido, de

6ande1ra, perdendo sua

honra e dignidade em .tro
ca de dinheiro que nós

meSmos mendamos para
Bruilia com nosso suor,

sÇl.crtfic1o. e trabalha hon

rado".
.

ßm _. Pomerode, . Amin

assinou contrato p a r a

Os serviços' de terraplena
gem e pavimentação asíél.
tiéa do trecho Jaraguá do

Sul-Pomerode, integrante
da SC-416; numa extensão
de 21 quilômetros e custo

de Cz$ 36 milhões. Em.

Çorupá, ínaugurou o aces-
, .' ','

j
. ,·PAGINA. 03

VESTlBULARt NúMERO RECORDE DJ! lNSCRlTOS"

testes de habilidade espe
cífica nos dias 25, 26' e 21
de novembro. Os demais,
nos dias 9, 10 e 11 de de-.
zembro deverão, obrígato..
riamente, com' o cartão.
confirmação de ínscríção.e
a cédula de identidade.

.

original, retirar suas eti

quetas, na própria FERJ ..

As inscrições para o

so ao seminário, asfaltado, Ainda em Corupá, Amin vestíbular .da Acafe, rea

que �custou Cz$ 2 milhões assinou contrato para a pa, lizadas de 13 a 24 de ou

.e 200 mil, e assinou con-
' vimentação (ínclumdo- ter- tubro, bateram recorde em

trato para a construção raplenagem, obras de arte Jaraguá do Sul. A FERJ
em concreto. da ponte da .e serviços complementares) acolheu inscrições de 789
Vila Rutzen, sobre o Rio da SC-301, ligando ó mu- candidatos, sendo que pa
Novo. A obra vai custar nlcípío a São Bento do Sul, ra primeira opção em
Cz$ 1 milhão e. 230' mil. e à BR-280, numa distân- Administração, existem
No mesmo município, o cia de 40 quilômetros. A 3,95 candidatos/vaga e em

governador inaugurou aín- rodovia vai . custar Cz$ segunda opção, 2,53' can
da o calçamento da rua' 118 milhões e tem um pra- didatos; para Ciências Os exames serão realí
Francisco Mces, de 860 zo de conclusão de 900 Contábeis, 2,77 em primei- zados de 13 a 16 de 'janei
metros e' que custou Cz$ días, Com 'a construção re. opção e 4,75 cendída- ro, em local ainda nãe d�-
800 mil, e entregou ehe- desta rodovia e á. liga Po- . tos/vagas em' segunda finido. 'Em vista do grande
que de Cz$ 60 mil. a APP merode à ._Jara.guã do Sul, Qpção� número de candidatos,. a

d() Colégio Estadual Teresa será complementado,' 'se- .: .Os cendídatos inSCritos,' .entidade ve� encontran
Ramos e maís Cz$ 80:mil gundo o governador, o para os cursos de educa- do dificuldades em det�·
para o XV de Novembro, corredor. de exportação ção . físlce e educação ar- mínar um local pára as

para as obras do seu Es- que une a região ao porto tistica, deverão fazer os provas.
táüo. de São Francisco do SUl.

ACIJS reelege
o Conselho Delíberatívo

da Associação:Comercial
e Industríal de Jaraguá do
Sul reelegeu, por aclama
ção, segunda-íeíra, día 27,
a diretoria da entidade,
para mandato de um'ano.
Assim, Alídor Lueders con
tinua na presidência, Ri
vadávia Rassele é o secre

tário, José Carlos Neves o

tesoureiro e os více-pre
sidentes são- Mauro Koch

(assuntos ·do comércio),
Rolf Botho Hermann (as
suntos de serviços), Dorval
Marcatto (assuntos da in

dústria), Oswaldo Pereira

(assuntos de estudos e pes
quisas), Bruto Breithaupt
,(assuntos de treínamento)
e Luiz José Nícolodellí

(assuntos da pequena e mi

croempresa).
O Conselho discutiu e

aprovou o elenco das

prioridades e necessida
des de Jaraguá do Sul no

CIBstituído O PFl
, II.' Sch'raeder
Com a presença do depu

tado Wilson Kleinübing,
candidato a governador
pelo Partido da Frente Lí-

.

beral, foi constituída na

tarde' do diä 23, a Comis
são Executiva Provisória
do PFL, presidida por AI
brecht Rubens Fischer e

.

integrada. ainda por Or
lando Tecilla, Ivo Müller,
Edemar Schmidt e Sieg
fried Voigt. São membros
também Nélson João Zoz,
André Firmo Filho, Wal-

_
A Associação dos mu

mar Pianezet, Beno Walz,
.

nicípios do Vale do Itapo,
Levino Rístew, Ronaldo cu (AMVALI), realizou on

Walz, Emâni Finter, João tem, dia 31, em CampA,
David Lombardi, Madale- em dependências do Semi
na Noemi Fischer, Adernar

. nário Sagrado Coração de·

Fischer, Nestor Bolduan, Jesus, assembléia ordiná-.
Rodolfo Weiss' e Walde- ria, onde dentre Os assun

miro Streit. tos figuraram o relato do

Dentro de 60 d.ias será movimento econômico e

realizada convenção para dos índices ofidais' de

eleição do Diretório e da participação e apresenta
Comissão Executiva' do

.

ção do Plana de Desenvol
PFL em Schroeder.

.

vimento Agrícola do Lito-

diretoria
campo' de rodovías/trans
portes, segurança, turismo,
íníraestrutura, treinamento
de pessoal e diversos. A
entidade" também, diante
da procura acentuada, de
verá contratar advogado
para trabalhar na AClJS
em tempo integral, para
atendimento aos associa
dos. E doravante, a preo
cupação maior da Asso.
cíação, para onde as aten
ções serão direcionadas,
será energia elétrica, no

tadamente quanto a im

plantação da nova linha
de transmíssão Joínvílle

Jaraguá do Sul, uma vez

que o problema é grave e'

impede a própria expansão
índustríal, que já tem
sentido os efeitos negati
vos.

Um amplo movimento
já começa a ser desenca
deado, para uma solução a

curto espaço de 'tempo.

MANHA
'1b2Omln às l1h56min .

AMVALI �EUNIU-SE ONTEM EM CORIIPÁ

ral Norte, pelos técnicos
do . Instituto Cepa.· Infor
mou-se na oportunídade
que já foram concluídos

projetos de obras de cal
çamento a -serem· construí
das com recursos do ·Prq
urb nos municípios de
Barra Velha, Massarandu
ba e Schroeder. O Gaplan
aprovou' os projet<?s'e a_u

torizou· a abertura· de lid

tação .

para a coritrataçãQ
das Qbras:

A
.

Fam1lla Enlutada !da querida e saudosa .Ie

LEnCIA :t>EMARCHI SCHIOCHET

falecida 'no dia 21 de outubro de 1986; aoS
'14 anos de idade, agradece a todos que se 8880-'

claram à dor no momento dUicll por que passou,
aos que enviaram tlores, coroas e cartões, que EN;!
solidarizaram com o Infausto acontecimento e que
acompanharam as cerimônias e o sepultameato,

.

De forma especíal a famll1a agradece ao Dr. Wan·...
.

derlei, Dr. BiaJicht, Dr. Vicente, Dr. Agostlnbö e
'

mu] especialmente a Dona Onda, pela dedlcaçáo'
e ajuda dada em 'todas as horas Idtficeis. . .

A todos, enfim, o imorredouro agradecimento. -

Venha conhecer as últimas novidades da moda .

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

, ..,'
Rua João Píccolí, 161, em Jaraguá do -Sul.': -

't
.

Nota de Auradec,ilenta
.

e Maria

..

Estamos atendendo coín novo hOrario'

.. : .. _"',�. - '''.-

João

Coruja:
Roupas infantis, perfumes e bljouterlas'

Rua Barlio dQ Rio Bruco 1�8 .: Fone '12-069S
Jaragu6 do Sul

.,

Jóias, relógios,' pulseiras, anéis, alianças.
prataria, artigos em ouro e tudo· o mais para
presentes. na . -"

Relojoaria
Marechal Deodoro 44;3 e Getúlio .vargas n° 9

.�,.. ,.

Mamãe

TARDE
13b15min âs 18h15lJl1n

.

AOS SABADOS NÃO'HA EXPEDIENTE.
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-
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I d C I-ÄNrVERSARIANTES'
'

.:
.. c6piä

-

reéebidä" de eartö- 'Prlc alD'as e· asame:ß IS.

.. "

.' t-to de _ B�umenâUt� nesteE�em anos hoJ�': �1
'

.

d '

MARGOT ADBLM- ORUBBA LEHMANN, _Qf.ic.iaJ _d� ��.. ' , .

S l' S
Esta O�,

O
•

tro' CiviÍ. do 19 ])4trito da Com!U'Cß de Jaraguâ do SIll, fls-SE.· Emilio çia . ítva, . ra, Luiz Westphal e S Dl$. :do 'dê S&Qta Câ� Btäsn.�faz s�� que colll;par�m� e_mMar�a Cezarína, . esposa de. Blank .

Cartôríe exibindo os ,docUmentos exízídos pela Ieí, a. fIm de -seJoio Maria" dos santos: Ele! brasileiro, sclteíro.. . habilitar.em para casar, os .. seJnlÍDtes:Sra. Ana panst�iJ:l Scheu- comerCIano,' lilatunõl .de
e Lulza Aparecida Cornel, sidente na Rua Joaquimer,,�SJii8. Iris M0hr Schom-, Blumenau, neste Estado,: BeD" , . Francisco de Paula, . 645;màtz,., Eduard,o Augusto, íí- domiciliado e residente na
Ele, brasileiro, solteiro; tí- nesta cidade, filha de. Arlho' Luiz Augusto (Deisi) Rua Theodoro Kleine, em.
pógrafo, natural de Cano- tur Demarchi e. de MásiaBerDStorfL Blumeneu. neste Estado"

d d
. Olga' Würges DemarchL.

-
.

1 ínhas, neste Esta o,
/
omi-.fue,Dl aD9S (domlngo ,filho de Ingo Westpha e

ciliado e residente na Rua Edital 15.115 de 22-1():-86.Sr•. Eugênio V 1 c 1.0 r de Cecília Dietrich West-
Marcelo Barbi, 320, nesta Raimundo Viebrantz e'Selui;.öck�l, di r�e t o r

__

do phal. Ela, brasileira, sol-
cidade, filho de Waldemi- Maria kaci Klein"Correio do Pcvo": Sra. teira, índustríána, naturel. ro Medeiros e de Mà.ria Ele, bttlSil,eh<?, viúvo, pe�Rutil,

..

esposjl de Alvj� de Jaraguá do Sul, domí-
Luci Medeiros. Ela, brasí- dreiro, natural de Rio dosr;;.,..-.. 11'�

.' I em'
"

Rio da L,Uz VI- ciliada e residente na.Rue . ... .. Ced'ros, neste Estado, do-
-�

letra, solteira, operana,tÓri.,; �r: Ingo José: Kra�- Adolfo Augusto Alfredo
natural, de Três. Barras, miciliadö e residente aasêi Sr. Luiz" Zonta,

.

l.?ne Síemann, 16Q, nesta tida-
neste Estado, domíciliada Rua Francisco Hruschka;GW,tz.. :,' .

. de, filha d:e Lutero' Blank
e residente na Rua Marce, 348, nesta cidade, {ilho 'de,.

DIa 03/Govembro e -de Veroníca Blank.
lo' Barbí, 320, nesta cida- Hermann Víebrantz e. de

'

, Sra. Walli Meier Stre-.
de, filha de Pedro Cornel, Maria Viebrantz. Ela, bra-

..
Q'e.f sra,' IV,'one Luz G�tta.r- 'Edital 15.109 de 21-lo-86..

sen e de Terezínha Comel- sileira, solteira, do lar, na.�:b; éin Fpolis; Sr. SerglQ Márcio lIomburg e Leonía:
sen. tural de Corupá, neste Es-1boui�n, em Blumena�; KOch ..,.

- tado, domiciliada e resi-Maurício Hélio de Almel- Ele brasileiro; solteiro, la- Edital 15'-112 de 22-1(;)�86., dente na Rua Fnanciscoda, na Lapa�PRi Sr. Vitó- vrador, IJ.atural de Jaraguá José Lourenço 'Pauly e Hruschka, 348; nesta cida�lio ·Bortolini, na Lapa-PR; do Sul, domic!liado e re-
Osmarlna F()rte de, filoa de Antonio KleiaJean. Carlo Vieira, Egon sidente em Rio da Luz Vi-,
Ele, brasileiro, divorciado, e de Veronica.= Würges:Behlil)g.. '

téria" neste distrito,. filho
pedreiro, natural de Luís Klein.

.." ,

' Dia o.!novem.bro
.

de Victor Homburg e de
Alves, neste Erstado domi- Edital 15.116 de 23-10-86.,! Sr.a. Jutta,' esposa de Berta Homburg. Ela, bra-
ciliado e residente na Rua José Ademi,r Mader e N�:Dowal Marcatto; Sra, Ma- sileira, solteira, lavradora, Joinville, 190, nesta cida- li de.".Borbafia de' Fátima Marschall, natural de Jaraguá do Sul, , de, filho. de José Nicode- Ele, brasileiro, s_olt.eiro, a!l�Sr. Domingos, Muraro Fi.- domiciliada e residente em
mos Pauly e de Lucia xiliar de escritório, n�JUJiÇll'tho, em .• Irati-PR; Sra.. Ribeirão Grande 'da, Luz, Pauly. Ela, brasileira, sol- de Massarandul:>a," nesteM'·a'plene M·ei.ste.r Jo,eS,ting, neste distrito, fliha de AI-
t· dI< t 1 ..J Estado, domiciliq,do e re"

'"'

eIra,.. o ar, na uJia ue .Sr. Aluizio Tomaselli, Sr. fredo Koch e de Ema Ra-
Barra Velha, neste Estado, sidente na Rua Po:tningosLeopoldo Schwartz, em' asch Koch.
domiciliada 'e residente na Demarchi, 465, nesta çiga-bald' .

.

190' d'e, filho dé A,lfoRSQ Macier
Gari' , 1.

Rua JoinviUe, ,nes�a .má 05/novembro Edital 15.110 de 21-:10�86. cidade,filha de João Onb- e Rosalia LipiI_lskj Maciel."

Sra. Wanda Fodi Doe- Lulz�Carlos Stähelln e San-
fre Forte e de Maria Rpsa Ela; brasileira, solteira, int.ng, Sra," Isabel 9ir�rdi 'dra Mary Machado
Forte� dustriária, natural de Join.NasCimento, ßm Jomvllie. "Ele brasileiro, solteiro, au- Edital 15.113 de 22-10-86. ville, neste Es:.tado, dOll!_i-Dia 06/novembro

. �ili�r de esctitório, natu.
Miguel José Pereira e ciliada e residente i1� .Rua" Sr. Aldir Manntiçh, Srta. ral de Jaraguá do Sul" do- Irad Fràncener Arthur Henßcllel, ne�ta. d-Ivane Viergutz .

.- miciliado e residente em
Ele,' brasileiro, solteiro, dade; .filha de Lourival de:bta: Ô1/novembro

,

.. ,
Rio Cerro I, neste distrito,

operano, natural de Rio BQrba e' dê Olga Oráci
'

Star Clara, esposa de filho de Floriano Stähelin
do Oeste, neste Estado, do- Silveira.Vitório Glowatzki, Sr. Eu-, e de Margarida Roux
miciliàdo e residente na Edital 15.117 de 23-10-86.gênio Henn, Eugênio José Stähelin. Ela, ,brasileira, Rua Henrique Nagel, 253. CÓpia recebida do cartó-da Silva Júnior, Roseli So- solteira, auxiliar de escri-
nesta cidade, mho de José riÖ de Guaramirim, nesteraia Winter.

.

tório, natural' de Ubatúba, Pereira Junior e de Dulce Estado. .

em São Francisco do Sul, Pereira. Ela,-bra§ileira, sol-
. Wá'ldemar Drews. e Mªrianeste Estado, domiciliada

teira... operária, natural de Iria de Olivetra
e residente na Avenida

Jaiaguâ do Sul; doinicilia- Ele, brasileiro', solteirö, miDuque de Caxias 1900 em
da e residente na Rua ET. litln, natural de Guarami

Ubatuba, São Francisco do
wino Menegotti, 145, nes- rim, neste Estado, domici-

, Sul,. neste Estado, filha de
ta Cidade, filha de Ambro- liado e residente na Esti:a.-

: Abél Machado e de Isel-
sio Prancener e de Mathil- d� Bananal do SuL enil

,traut Noering. ,

de Wilbert Francener.
.

Guar,amirim, neste Estado,
Edital 15.111 de 21-10-86. Edital 15.114 de 22-1'O�86. filho de WHly Henrique
Marcos' Rogério cMedeiros AlclonJ Coelho e Solane 'Rodolfo Drews e dß Olga

,Demarchi Liesenberg Drews. Ela,
EIre, brasileiro, solteiro, brasileira, solteira, promo
vendedor, natural de Pon- tora de vendas, natural de
te' Alta, "neste )�stado, do-' Barra Velha, neste Estado,
miciliado e, re&jdente.. na domiciliada e residente Uí;l
Rua Jorge, qlem�ewicz, Rua Max 'Egger, 181, nés-

-

'E pa'r� que chegtle:'..��901 nesta -cidadé, filho de ta cidade,- filha de José de conhecimento"' de'" todos,
Ag�nor Dias Coelho e de Oliveira e de Maria da mandei, passar

- o· -present�
• Tzete Matildé Coelho. Ela, Costa Oliveira; Edital, _que será publicad,brasileira. ,solteira, profes-' Edital 15.'118 de 24-10-8�. peÍa Imprensa. em Cartlrr
sora, natural de Jaraguá witson Luiz Sbardellati e rio, onde será afixado dUr

1, d
.

Ju"'e'll Lúc'ia Franzner rante 15 dias. '.'do Sul, domiCi�ia�'�a:_:e�r:e::_-'_:=...=_::==-=-.:...:......:........._�_.:.==:::_=-_:.:_� ��====�==�====��������
O e S II 'â c h a n te,' 'L ii ç i o

ENTREGUE OSDOCUMENTOS DO SEU VE!CULO, Nf-_S M,t\OS DE- Ql)EM UIE-OFERECE O MELHOR
"�i�,- �.' i>l�EM ATENDIMENTO..

-

. A JARAGUA·L,;'��""'[ 'GETU'LIO VARGAS, 26 - FONES: 72-1261UNCIONA JUNTO A AUTO ESCOL '

"?'" H!. !l-'"
.

'.'�2-2078' FALE COM O LÚCIO Ii-É.I.!,LQRNE SEMPRE.
�._�.,=.,=,.-=.'--=_.=.. _.,........_...,.....

àarãó doRio Branco, sala 4
:�O_NE: 72.�607

. Dr., Allevi', I. Fogaça. Júoior
Advoo"ado'

Ö .

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498

Jaraguá do Sul-Se.

Ele, brasileiro, solteírn;
mecânico, natural d,e: :J.a�'1
raguá do Sul, domiciliado'
e .resídente na Rua Joa
quinl- Francísco 'de'�PaUJa,

.

nesta eídadé,. m�O'"-de 'ÂI��
bano Paulo Sbar-deilatti 'i;!::
de Leonída 'K;l�in-' - Sbclr�
dellatí. EI� bràsi\eira',� sO'l.�:
teíra, estudante,' ilatlJral: de'
Jàràguà do Sul; do:miclUél�1
da" e residente na Rua' �-n�"
gelo Rubini,

-

2147,' n��
cidade", filha . dê' -

Cleto:
Franzrier e de Jovína Th�:
rezínha Bussaréllo Ftan�;;.' .

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

Edital r5:;t19'� _qlf �24�:H),-?�!
Jersôn. l;uls .; 'dOs- Saat.��
:EiontI.cl�

-

peâif ,".';' ,�e,�-.'��:
Ele, 'brasil�ir6,- $'Ql�irpt
balconista, natural}' de"��':
raguá' do Sul;' "dom�tiif�
e 'residente ha.-Rua-Eduari
da Mann, n,está ciciaq�l'lt;';
lho de Manaet -João"uds
Santos é de Devírge �á}
fra, dos Santos ...Ela, '�ra,si:'
leira, . solteitä�. auxiliáfL d.e
escritóriO, natural �dêlJa"
raguá' do' Súl; domicilla@.�
e residente na 'Rua',Walté�
Marquardt, 1726,' nesta"'êP
dade, filha de'Alfret;ió'-Pé..
dri é de Àlvina NOI'Í'I,e·pe·
dri.'· " ,,) :..5� ';; .. _'

Edital lS.í20 de- 24�10-8�J
Valter G'anske e _Maná- 'tW
Lourdes Soares.

.

Ele bFasi.leiro,. solt�irQ; J:Í).�1
torista,

'

natural dé'V�;
Paraná, domiciliado e resi
dente na E'str:ada ��'(\'ya,
nesté distritO.; filho de$ :Ar
thur Gan'�ke e' de,'Verqili- ..

ca Ganske. Elá, biasiH�irâ,
s.olteira, do lar, nattiràfi.(fe
tagoa'Verm:ellla,:Jtjo':O'r�-"
de do' Sul,' domiCiliada' e
residente em Barra qo' R�ô
Cerro, ne�te distrito,_ fíthä
de telso Soares e 'de \Sâ:d:'
ta. da Silva sóàires. (::"
Edital 15.1Ú de' 24-10-86.
Silberto V6igt e' Dirét(".E
Müller·

.' , .• ' .�,

Ele, brasileiro, solteiro', ia-
.

vràdor, natúFal' de. Järi!;
'guá' dó Sul, dOJIliciliãd�-;' �
residente em

-

Rio da Luz
L nest� dtst:r;-itoi filhó ß�
Sigold , VOigt e de, 'P�';ll.�
Ramth�n' Voigt. Elat bra�
sileira, solteira. dó lat,' n,��
tl.\ral de Jàrág�á qQ;�u��,
dOmiciliada e ré�ident'é �m
Rio da Lu?; I, neste' di,�tTf�
to, filhª de Eugeniq�tiller
e. de R�gtna :{3oed�T l\1Ull��. .

-.
,

-
...

-'"

... :-"
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Amin inaugura obras ei·Corupá

Arbitrariedade pOliciai é repudiadq

" A Câmara de Vereado
res' de Cerupá está anali
sando o projeto-de-leí que
estima a receita e fixa as

despesas para o exercício
de 1987 em Cz$ ........
11.912:000,00, representan.
9.0 um aumento de trinta

por cento em relação ao

orçamento de 86. Corupá,
que realizou com absoluto
sucesso o XII Encontro de

Corais, no Seminário Sa

grado Coração de Jesus,
domingo últímö, vem con-

'

duzíndo as obras de paví
mentação a paralelepípe
dos' da ,rua Hercílío Luz,
assim como das novas ga
ragens, para a guarda dos
caminhões e veículos da
municipalidade.

, No día 23 passado, o mu.
nícípío recebeu a visita

, )

,

I
"

Papp·' Sport, ,qui'nze anos de".,

qu'alidade e bom
-

alendimenlo�"
e

I,

o Córpo Docente do
Colégio Divina Providên

cia, expediu nota de re

púdio ª' arbitrariedade po
licial, de que foi vítima um

aluno do educandário. Diz
a nota: "Juarez Meurer,
.aluno do Colégio Divina
Providência, relatou" aos

professores, que foi detido
na Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul, no dia
13-10-86, incomunicável,
onde, foi espancado por
dols policiais, recebendo
ferimentos pelo corpo, foi

. tambêm mergulhado num

tanque com água, sendo'
ameaçado de ser "apags
do de sua vida". Foi aten
dido por médicos que
constataram

.

os sinais de

Calcado ·na filosofia de' priorizar o melhor atendimento à clientela com
.'.

produtos de alta qualídade e das melhores marcas, e�t�mos
-.

alcancendo nesses quinze anos de atividades .
'

comerciais em Jaraguá do Sul. De um início modesto em

()� de novembro de 1971, conseguimos com o apoio da comunidade,

dos amigos e dos colaboradores, transpor, barreiras e superar

dificuldades, impondo com o nosso trabalho, bons artigos e

atendimento, b nome PAPP SPORT; oferecendo moda maseulína. moda
J

esportiva e, rnaís recentemente,' a linha surf. I , "

'

. í.. ' ,

, -, t

PAPP SPORT, no endereço tradicional 'da Marechal Deodoro 895 (Fone

12-(659) é hoje, parada obrigatória para quem tem bom gosto.

Nestes quinze anos de sucesso, debitamos e brindamos o

êxito com toda Jaraguá do Sul, e região, que
.10
•

sempre nos prestigiou, acreditando

do governador Esperldião
Amin, que assinou, na

oportunidade, a contrato
e a' ordem de serviço pa
ra o asfaltamento da Co
rupá-São Bento, inaugurou
salas de aula, o acesso as�
Iáltíco ao Seminário SCJ,
o' trecho pavimentação dii,
rua Francisco Mees, cons
truído em convênio com �
Prefeitura, bem como, en
tregou recursos de Cz$ 80
mil para o XV de Novem
bro e Cz$ 60 mil à APP
do ColégiO Estadual Teré
za Ramos. O Estado, em
convênio com o Munlcí
pio vem executando �
construção da- ponte de
concreto armadd na Vila
Rutzen, 'com vão de 50
metros, onde dois pilares
já foram levantados.

;

violência (conforme lau�
dos) e 'está fazendo trete
mente com o médico psi
quiatra, pois "minha cabe
ça não é maís a mesme'j
relatou Juarez".

'

.

í

E conclui a nota: "Nós,
proíessores do Colégio Di
vina Providência, abaixo'
assinados, confiamos no

espírito de justiça e soli
dariedade humana de Vos
sa Excelência no sentido
de serem tomadas proví
dências urg€ntes"",'�"pãra
que os direitos hamenos
sejam respeítadosj'., Auto]
ridades muntcipataer esta+
duais receberam á

>

maní!
Iestação do professórado
do Divina Providência. t

A GENTE SEMPRE PENSA'
QUE INCÊNDIO SÓACONTECE'
NA CASA DOS OUTROS.

SÓQUE OS OUTROS ' �':J:�',�r
TAMBÉM PE�JSAM ASSIM.

� '.' .

-

,-
.

-. ".>. ,,�

; Você nunca acha que (Im incêndio vai acontecer. '

[ustarnente na sua casa. E sempre na casa cios outros,
'

, i Pensando assim, a graneIe maioria elos brasileiros não

protege o-patrimônio que levou a viela inteira para conquistar.
i . Está na hora de dar mais importância para este assunto e

ver que um bom investimento é proteger o patrimônio que você
��'. ',.

j O Seguro de Incêndio Residencial do Meridional oferece
cobertura total para asua casa'_?u apartal�1��to, e_ também pará
fudo o que voce tem dentro. Nao tem carenciarnao requer' ,.:.

vistoria prévia e ocusto é muito
baixo em relação ao benefício,

���w1��li�:���!���n�;Üilo.
'

�u!�� A FOR�i DA��

, ,

.,' em nossos propósitos de vender artigos e marcas de qualidade,

valorízando o seu investimento.

.

No tilintar das taças desse nosso aniversário, resumimos.

a emoção que nos assoma em duas singelas

palavras: MUITO OBRIGADO!.
"

Que outros aniversários possamos. comemorar juntos, pois,

temos certeza, continuaremos sempre oferecendo o �elhor,e a:

garantia disso é você, amigo cliente.
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José, ·Alkerto .Barbosa
" ,

,,�llex�ndre g'eUâgiusfinà',Barbosa
....... ",...."... , .�.� ,;J.' I

._. ;..... ".,:. i
,

. _,. .r

,'Rua Jóão 'Mar�tto 'ri. 13 _,20 'and�i, .Sala' 204 .'

• I • •

\"1

"

"

Jaraguá do Sul. "i

'4)
,

...,.... , r·, . {\" �,"",! 't:.���
''< Confira a eficiência de nossos' serviços." , ..

� \. .... � "",' _> ,r-

o :
Rua ��rão do RiQ ,Branco, lt)8 Pone: 12�()695",

1'"\

,FÔIO Center Ltde,
Agota s6b nova direção

, '

Revele seu íilmé 'a cores e ��anhê desconto de ,30%
,

.mais. U�q ampliação 'd0 2Qx25 e, .um álbum cömo"
,

'

,
" .

brinde·
'," �'

.

Foto Center Galeria, DO� Francisc� Salá �5: ."'f-i
." ADVOGADA ..

T
,

(
" .

.

Jj Drà.) Aurilene M� '. Buzzi
Ouest<J'e's .

de ' terras: - acídentes de trânsito -' In

v.mtâ:Fi9S< .l.' cobrancas e advooacía ein geral,
, �u� ,Rei�lOldo .Rau, 86 - sala' 4, - Fone 72�'}.? 11

e
; PERSIANAs • BOX • uo. DE ALUflii�l� '"',

,�, ,R!:�l!!.A!:U��sê :__ \..' ' FONE: 10473) 72-0995 �

p�rsi�as' hO�izontais e verticais; ,<;_

,

box para banheiros,
divisões, toldos. portas saníonadas, luminosos

, e -serralherta em alumínío.
'

Consuíte-nosl ,Fone '12-0995
, ,

.ELETROLAB
Comercial' De Peças LIda. '

Ond� o 'Seu aparelh� eletrodoméstico é trala

{ do por técnicos ,treinados, na fábrica e o bom aten-

dimento é um 'direito seu. '

, ,

: ' peças e p.cessórios 'originais e assistência tec

� nica" auto�i�f.Jpt.�,O, _ WA�ITA, BRITÂNIA"
'BLACK &''fi1iJZ , FAET, GE,_ ELETROLUX,

,

FAME e FORNOS.LYER. '

,

j\v. M{ll. 'beodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaragúá do Sul _ SC.i,

\ ,-,

Eleição: Jaison critica· interlerêacia e�'n.lÍÍlêã�

I ...
'

festou preocupação quanto
a fiscalização do pleito
em 15 de novembro, po
rém, não esconde suà

apreensão' maior quando
da apuração dos votos,
"pois lá, temos certeza, se;;'
remos roubados".

;

: O senador e candidato
a: 'deputadó federal pelo
POT, Jaíson Barreto, de .

passagem por Jaraguá do

Sul., segunda-feira" contac
tou COm lideranças e par
ticipou à noite de concen
tração pública na �Vila

lenzi. A imprensa, Jaison
."_--..,,,.,.,::-----"-:----,..,..-�-----------;........;.- disse ,que embora a pou-

-

1;-.
ca estrutura .�o· _pªrtido-,

ó"'" ,lscrilório�. Co.atá'bih �ª-rc1ª
�

,-,"_�;; �, l��_s:�r:��!�"�iL�:té��:;
f ... s- -,

'

.... _.j •. : >o.,

rêncía econômica no- pro,'" �

"}:\ / Un, �,�, .;:o�R�;�C�'sOb,; 09 0015, ��;;;;' ",;,�' ''':' ':.
,

cesso eleitoral, utílízada
"y",,)',' :� "Escr�tas ilscals e contébéts, _,

,'
__

, principalmente!pelo PMOB
: ".� ,..:�: ÍQlposto,,�ê �enda

.

"

"

., e PFL. "Será"a maís , cara
,

, :; : ,l' :.::-' �istr�, de Micro-Empresa. S'.' ,;:, ;,_í (':'
.

; eleição da história da Re- '-:

pública", :leml?i"a :, Jai�Ol'l(, '

ciieclaFando-s� um candída
to livre, que faz uma carn

panha ' CO�t � d�gnid4d� e

honestidade, contribuindo
para consolidar o POT no' ,

Estado.
t Para Jaison, o povo éstá
descrente'com relação aos '

partidos e à .classe l�olíti�
ca, daí a sua emissão- no r'

�.........�� � ......__........_� ,

.

processo eleitoral. "Q po.;
vo está cansado de . ser

manipulado. Resistiu du

rante 20 anos, exígní dire-.
tas-já, o fim 'do Colégio
Eleitoral e mudanças. Mas
até agora nada se víu", Ele
considera que a reforma
partidária virá mas não na

,

dimensão esperada, aíír
mando que boa parte dos

/- políticos' preferem o camí.'
nho do oportunismo, pou- . '

co importa a defesa de

'qual idéia, mas que se

eleja. No PMDB, seu. ex-.

partido, disse, tem desde
comunistas, até comando
<Je caça aos comunistas.
Caril relação ao governo

do Estado, para Jaison
Barreto, a eleição não es

tá decidida. Porem, não
esconde que,Pedro Ivo e ö

favorito", 'maís pela es
trutura do partido do que
pelo .seu desempenho".
Mesmo assim, acredita na

hipótese de. hav.er
.

resulta
, do-surpresa.

Irritado, o senador cri
ticou a lei eleitoral que.
manda tirar . as placas e

'

out-doors, mas permite a

interferência, escandâlosa '

do poder econômico que
está-se aSSIstindo no' Esta
do. Jaison também mani-

DEPUTADO

G a ·he O, 'v
CO).tPET�NCIA :C: o M 1.> R ,o V,A I)-A

'.""'1"'5''''3 3
1;-..... .,'

.

... ,

0'

, r:

\'
'

, i

VOTE EM QUEM BRIGA POR VOC:f:.

j
.

SEMPRE" COM P�D,RO IVO -= N� -15

FRE�TI;: LIB,ERA.L,DE CÓRUPÂ
Esta é a, chapa da Frente:

VOTE APENAS UM, SENADOR·
.

-

. . '� "
. ;

.

"

"

_ Irl

, 'A..lnol. mm X d!>1._. aendo um
em code qo.-drol

.@] ,fAuL GUÉNTH,ER
.

@ AcÁCIO BERNAROES
[ill PEDRO IVO,FIGUEIÍlE[)() DE CAMPOS

[IT) AMILCAR GAZANIGA

1

\[ci')i;_Tfbdfin4 ê1J ::::�:'�SCOLIM
,

NOME DO CANDIDATO '� OSVALDO DEL!:!< OIUSTINA

'. 'N()MERODOCAND��TO�6 IlTIIlv.ERTE'IESIN":"_U' I
�ra YOtar � na legenda, assinale ,!Ibaixo [ITj)MILTON SANDE,R

lTI!l COLOMBOMAÇHAbo IALLU
!::!TI) NiLSON WILSON BEMDER

mm um X o hrti�
POS POT PT FTB PMOB POC PC8 PCdo8 Pfil

E]§]§]'E] §] EJ§l El EJ � ALDAIR WENGEKIÉVICZ MUNCINELLI
......�..EDaa..__EB�

[IT5] AM�RICO RtCAnDO CARDOSO D� fAIIIÁ

I:TIID VASCIJ FERN ....DE FURUUI

NOME DO CAN I ATO
(Iffi NELSON WEDEKIN

,-
- ",

OU '2515$ [ill}ß'EWIOVIEIRA.
NUMERO DO ç,o.NDIOATO " [!EI CID CA!õSAR DE ALMEIDA "'DROIO

I Pari YOtir só na legend!!, e��i,..al�· sbalxc j l.I@ DIRC,EU� CA��EIR� ,

t: (X)mu�XoPl'rtidó .

PDS POT Pr PTB PMOS POC ,.., fC8 PfL I{lli) REINALDO BRAlILIIENS€ MACKADO

11 §] 13 EJ T� EJ 8 §J 8 �,�L_D.E._ESI'_IN_OO_LA _,

,

Cornpaense: conto contigo

AMiZADE E ATUAÇA.O SEMPRE

Vereador ERNEST.O F. BLUNK·

Presidente dô PFL de Corupá. 'il..
\

.----"""-�-�,--------�--�-..,.......---.,--..........---.�---��."....,....,....__._

. �-:.

Ç,linica ,de FOßoaudilogiá e PSicolo,g,i'a
.ROSELY HELENA OlSENOLGA AT.Atb�, '�ALDANHA:

Psicóloga
CRP 07/03037

Terapia. da: V:9z-fala_-audi'ção-lingua- Psicodiagnósticp'� PSicomotIicidade "

,ge'lP-reeducação 'em leitura e escrita. Terapia pará crianças e adultos -

'í
Orientação de pais,

Av. Getúlio Vargas, 49 _ 19 andar _ Jaraguá do Sul

'''<.'' >;_••�t .:.:t.. :.Ä;:

,..FQnoäuàióloga
"CRFA _ 0268 , i

i
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.Hereu RIIOS reclall 'atendi-lento no Post07 de' Saúde
Nossa redação recebeu

no decorrer da semana,
várias reclamações de mo

radores de Nereu Ramos,
'Ríbeírão Grande e adja-,
cências, quanto a preca
riedade do funcionamento
do Posto de Saúde Muni-

-

cipal, que funciona a:ne�o

a Clínica' Santo Antônio.
O atendimento é precário,
forma-se graudes filas e há

falta de informação da ra

z�o do médico não astar
atendendo.
Através do "Correio do

Povo", os reclamantes ape
lam as autoridades muni

cipais no sentido dé regu
larízar a situação ou que

pelo menos mantenha a

'- população informada da

real situação do Posto de

Saúde, unia vez que infor
mações .. desencontradas
têm suscitado as mais di

versas contradições.
Com a palavra os res

ponsáveis.·
CASAS DA COHAB
Estiveram em Jaraguá

do SUl nos dias 28, 29,- 30
e 31 de outubro, uma as

sistente social e duas fun- -

cíonértas da. CQHAB/SC,
para proceder o cadastra
mento dos interessad,os em

'adquirir casa própria. O'

cadastramento foi coorde
nado pela Associação Co

mercial e mdustríel
.

e

Comissão Municipal de

Habitação, junto ao Cen
tro Empre!iariai de jara

guá do Sul.
-

. As casas, de 30 e. 48 me

tFOS quadrados, serão cons

trúidas em terreno doado

I'

I

CAMINHADA DA PAZ
\

Sob a coordenação do
Padre Mauricio, será rea

lizada néste sábado, com

saída às 20h, a' caminhada
em comemoração ao Ano
Internacional da Paz, da
Igreja Matriz até o Giná
sio Artur Müller. No lo

cal, haverá participação
das escolas integradas, que
são: Heleodoro Borges,
Roland Dornbusch, Divina
Providência, Alberto Bau-

.

er; Holando Gonçalves e

Albano Kanzler. O Coral
'Infantil da SCAR e o Con

junto Os Tangarás, tarn-
.
bém marcarão presença.

pela Prefeitura, no Jara
guá Esquerdo,' e destinam
se as familias cuja. renda
seja de até cinco salários
minimos.
C:HEQUES SEM FUNDO
No último dia .. 24, sexta.

feira, os propríetéríos de

postos de - vendás' reunj
ram-se para discutir o.
crescente número de ehe

ques sem fundo que estão
sendo espalhados pelos
postos de vendas.

véli!de-se l'Un Consórcio UM de 50 meseS, (iom '8 . {

prestaçõeS pagas, dê um autom6vei Chevetté.: ') .. i
.. •.

I
. .-

Informações pelo Fone: 72-2720 com ..,Wllmar.· .:: :. :

. Mari Cabeleireira

.

Venda. Coosircie

. AQUljAZA 'PRESS!EA .

IMPRUDENCIAN01'RANSITO.
.f ;'

.

I.
"

._

.. ' ..

"iß�"�� .

Esta é uma cidade' que cresce rapidamente para todos os lados. A cada dia, maior .

número dé veículos 'circula pelas ruas. Com isso, o trânsito piora, .

.

.... . a vida fica mais difícil.
.

O pior de tudo é a correria. Gente querendo chegar não se sabe onde, pondo em

risco a própria segurança e a de outras pessoas. .,

Não cometa esse erro. Espere. Vá CGm calma. Não faça com que a pressa e a
.

imprudência coloquem a morte em seu caminho mais cedo do que você esperava.
..

.

. �íi,

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

®�OHLBACH/
motores elétricos J'e geradores

.

Apoio:
19a. CIRETRAN

, �',':' C�panhà de- prevenção de acidentes no trânsito.

,-.;.;:

Unissex. -

�-'--�'='==========�==========�==�==============�
o·r . ,

Elmendörfer tida .-Persianas . José
Serviços de cabeleireiros para homens e se-

,

nhoras com manicure, pedicure, maquilagem, de

pilação, limpeza de pele e massag,em., Comér�io
varejista de cosméticos e artigos de perfumana,

Rua Erwino _Menegotti 66 _ Jaraguá do Sul.

Desde 1917 atendendo bem e vendendo qualidade.
Nem a chuva' e nem o sol íarão efeitos sobre. as

Persianas José EmDiendörfer que são fabricadas com
lâminas de dura-lumínío e suas' corei fixas ésóliöas
são esmaltadas á fogo.

Rua Jacob Buck, 46 (íundos do Bradesco]':
Fone: (0473) 72-0247'

li

-----------------------_�---------
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Rua Barão d,o Rio Branco 168 = Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

.,.
_.,� �

METI: Est�d.s da 'érceira Idade EStrada Corlpá · Sã. Bent,�'-: r'

4. Sempre há o que me- ca e Industrial, assim co- - - " --', Na reta final da campe-
'

'li,
lliorar nessa ascenção ru- mo de Direito, Usual, da l\fAIS UM SONHO QUE SE TORNA RE-(UlDADE' 'nha eleitoral, os partidos, Fi.gueill
mo à pß,rfeição

-

do .conhe- Escola Técníca de Comér- Depois de quase 40 anos de luta ininterrupta, políticos' concentram suas .. Bstrella
cimento humano. Pela ma-

-

cio São Luís, de Jaragué desde os tempos que Corupá pertencia ao muní-
'etenções maiores pera o, :0

téria lecionada pouco te- do Sul e .lecionamos na cípío de Jaraguá do Sul, primeiro pela implanta- combate corpo - à - corpo,' to D
ria que se acrescentar, cadeira de Introdução à

.

ção da rodovia e agora pela pavimentação a_s- ísítas ê
ca a n (PMDB, fáltica surgiu, pera felieidade nesse, um catari- com VlSl as as s s e e -:', ),Talvez estender um .' pou- E'Conomia, na Peculdade de

. trega dos "santínhos'' e : bàdo a
,co maís o curso, que lhe Estudos Sociais, da Funda- nense peitudo como Esperidião Amin, que nos

modelos de cédulas slel- no
daria mais substância, Jus- cão Educacional Regional brindou com aquilo considerado a maior reívín-

t
'

O
. .'

no Rdícação de .toda uma rica região _ a assinatura orais. s comicaos,« ,., amos:
to, [ustíssímo oferecer a Jaraguaense. E n qua nt o' do contrato para o início e a conciusão da rodo- entanto, têm .acontecídq. 'beirão
outros o privilégio de .fa- existe vida, sempre existe diariamente;, c om b o a 1.9)1,
zer o curso do NETI. Pes- ,a oportunidade de servir. via Corupá-São Bento.

afluência de püblícoNeste> 'salão
soalmente 'teria.mos três 7. Gostariamos de rece- áb d

..

P"'Tdo Demo J'Uganda o Planalto ao Vale do Itapocu atra- s a o, o ,>1>01' 1:
'

-

- .

,

_ areguinteressados, de saída, ber convites e comuníca-
vês -da conclusão da BR-280 (rodovia federal), crétícoSocíel (PDS); reali:. ião D

Quanto ao advento' da'
ções sobre a abertura de

'completa-se igualmente o corredor de exportação
. za às 2.0h30 o seu COIIÚ.Ç�Q",. -Botaío

nova Constituição, de se
novos cursos, ou outros

até o perto de São' Francisco do Sul, sendo des- no salão- do- Juventus-Ja- ; .ro: dia
, programas que o NETI

necessário mencionar a importância e a grandeza' raguá Esquerdo: -díe- 3, >RO 'soa-Ita
indagar si será ou não vo- vier a desenvolver.

dessa obra, . Baependí, reuniãó mensal salão VItada em 87,' posto que não do Diretório': día' 4, salão .

" Rio Cehá prazo para que ela se- -.-.X ••
-

Caxias-Santa Luzia: dia 5, . Alvora
. ja votada. E'Specialmente Na oportunidade .é justo lembrar alguns no-

salão 25 de Julho-Jaragl,lá ,,11, con
no alvor de um ano em Finalmente, gostaríamos mes que sempre lutaram (comigo) pela implanta'- 99; dia 6, Centro Comuni- tro da
que entram pará o Con- de - a2radecer, aos ilustres cão da referida estrada, destacando-se o saudoso

tário, da Cohab�Estrada No- sença do
0resso os'novatos que p.re- pIOfessores' Helio Barreto Carlos Zipperer Sobrinho, ex-prefeito de S.· Ben- ,

li va; dia 1, salão do Bota- vernador
cisam de tempo para se dos Santos, Marcia Cam- to do Sul, o ex-deputado e conselheiro Octacilio 'CJ é L' S b' 'k' Pedro Ràm.os, o deputado Otair Becker, além dos fogo-Barra do Rio erro; 12, noambientar, sem contar al- pos, os UlZ o leraJs 1

dia 8, supermercado - Len- Vitória.
guns dos veteranos' com

: e Indio Jorge Zavarizzi, a ,ex-governadores Celso Ramos, Colombo SaUes � zi-Vila Lenzij dia 9, sal�o Já o
seus vor��s apetites para

.

paciência peli;!.s impeltinen- Albano MeIchert,. prefeito de Corupá, da Igreja de RibeiÍ'ão Lil;leraldispor da constituição ao 'tes perguntas e a irreve-
seu talante. Ê mais: a _se rência com que o mestre Muito obrigado Sr, Governador Esperidião Grande "(às 9 �oras),' dia
ouvir certos pronuncia- por vezes foi tratado, mas Amin. (Alvim Seidel).

-,Se,rYI·d,ore·s reee.b'em'. M'
>

í ·

mentos de candidatos no foi uma oportunidade im-�--..,......---------------_.
ti

horári{\ eleitoral gratuitó, par deste curso de infor-
.

õ' 't
.

i
. Em ato realizado terça-vou te .contarl. .. maç es, que mUla' enr -

V A R I'Gqueceu os nossos conheci- .

" ".-,', ,'.
_

feira, dia 28, às 11 horas,
Contribuirá .

mais 'o re-
.

mentos. no
.

Centro Integrado' de
sumo feito pelo pessoal do Agradecimentos,' tam- Cultura; em Florianópolis,
pós graduação, do Semi- bépl, à Prof� Neusa Men- Pas,sagens e Cargas foi oUtorgado 6' Prêmio
nário Germal).o-Brasileiro des Guede!>,' distintaCo-, Mérito Funcional, 'institu-
de Direito ConstituCional ordefladora do Núcleo e à Rua Cei. Procópi� Gomes de Oliveira, 290 ido em 1984 pelo 'Gover"
Comparado, realizado de Prof� Aurora Go\.\lart, nos- nadar do E'Stado, aos 'ser-
15 a 18 de '. setembro do' sa querida, Coordenadora Fo�e: 12-0091 � Jaraguá do Sul-SC, vidores que l)la'is se dis-

ano em' curso, do qu,.al, eu, do . Curso, pela constante:==========:::;;::=====;:========�' tin'guiram por sua atuação'
o Jarbas e o Alvim fizemos assistência.

'

.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA, CULTO ao serviço público no' âm:

parte.
.

DEUS guarde os seus bito da administração dire�

organizadores, os profes- Os FalDiliàres da querida e -saw:losa .
'ta e autárquica. Dq região

sares e a todos os qú,ei de de Jaraguá do Sul (1.9a,
uma forma ou 'outra con- A D E L E H E R R MAN N Ucre): foram agraciados o

tribuiram para o sucesso
'

professor Francisco Sala-

da primeira turma que. comunicam o seu falecimento ocorrido dia mon, atualmente desempé-
concluiu com perseveran- 25 de outubro, aos 78 anos de idade, e agradecem, nhando suas funções na
ça e aplicação este curso, a todos quantos se associaram ao infau'Sto acon- Escola Isolada !tapocu

teclmento, envj�o flores, coroas e telegramas e Hansa (Corupá) e a proE o começo' de uma ati- acompanhando o' féretro até o CemitériQ Munici
vidade nova: o reconheci- .

-cipaI de Corupá. Agradecem também a atenção
. menta da pessoa madura do corpo clln1co é equipe de e"ferinagem da Casa
que pode e deve partiCipar

.

da Saúde São FranCiscO, e convidam para o culto
ativamente na construção "in niemoriam!', a ser celebrado no dia 02 de no
de um novo País, próspe- vembro, às 8h30, na Igreja Evangélica Luterana .

ro e desenvolvido, onde a de Corupá.
.

" ,,_" ", '�_outra' ponta da vida _ a

criança
.

� também estará Corupá, Novembro ,de 1986
presente. ' ,:' -'

.
"'

.

tra na retl lilll
ória-Ilha Ga, da" tem' previsto para se

tZ, salão do i)gunda-feira, dia 3, em

RaIIlos. . _, Santa, I Luzia-salão Caxias
Movimen- às 20h e"salão da Igreja'
Brasileiro São João às, 21h; díe OA,
neste sá- Itapocuzínho-bar Gareie às
centração . 20h e Soe; .João Pessoa às,

ella-Nereu 2ih: dia 5, em S. Judas

'1j)., Soe, Ri-
. Tadeu às 209-: -dia 8, salão

I

da Luz e Vitória-Ilha da F�gueira�
rg; día 03;· dia io, . .salão Amizade
ta Cruz- TrêlLRios do Norte e no

dia Q4: sa- .dia, 12,' salão Betatogo
OS, salão : Bari� do Rio Cerro.

doR\o Cet�
,

João P.es�
: dia 01!
;dia 08, em
ic. salão
rro 11; dia

Seminário atinge
objetivos'

Na
recebeu
Educador
,dida aos

gistério
a' prof
Pellis,
na Escol
Figueira,
nnado t
volvime
secretária

.' indicada
direção
to.

no cen

com a.pre- O I Seminário Regional
'dato à go� de Juventude Rural, que
Ivo e, dia' reuniu nos dias 21 e 22 de
ento, salão' . outubro em Jaraguá' do
Figueira. '

Su,.l, no Centro Shalon,
da Frente setenta jove.ns oriundos de

com alguns Massaranduba, Arªqua�,
umar, ain-, 'Barra Velha, l:ndaial, Rio

dos Cedros, Benedito No

'va, Ascurra e Corupá, co
ordenado pela Acaresc,
atingiu plenamente Os seus

objetivos, pelo aproveita
mento do grupo, pelos de

bates e propostas apresen
tadas para o próximo en

IOlenidaqe, contra. Toda a programa
lha 88;1,_ ção do Seminário folçum

'to, conqe, prida, sendo encerrada pe-
os do Ma- lo secretário da. Ag:dcUl
Estadual" tura" Odacir Zonta.

Taci Ináqio Outro
.

importante acon
e 1963 atuâ, . tecimento programado pa
'ca Ilha, da ra Jaraguá do' Sul, de 25
o acompa- a 21 de novembro, é o I
,seu desen- _Semin�rio' S\.\I- Brasileiro
é então. E sobre a Cultura da Bana:

o
grau e foi . na, em dependências do
assumir a CA. -, Baependi, que. vai
belecimen- ,reunir extensionistasr pes

quisadores,. técnicos., . pro
dutores e comerciantes do
ramo, como o objetivo de

.

debater Os principais pro
blemas. desta. cultura.

do Nasci
(lgente de
do Colégio
Batista,

Em t�mpo: o resumo, em
forma de noticiário, deve
ria ser dirigi,do a todos os

jornais do Estado, em nú.
mero dlt! 80, Mesmo que,
com alguma despesa da
UFSC.

5.· Quanto a outras clên•.
cias, t�cnicas ou formas de
atividade que desejaria
m�s de aprender, suponho'
dificil� apurar

-

o gosto de
cadá um. Pessoalmente te

ri�m()� preferêRcia pelo
Direito Trabalhista, Direi-

.

to Pehcil, Legislação Pre,
vi�en('iária e Legislação
pEÍIitinente às Micro-Pequ�- Já não somos mais os

nas\ e Médias Empresas, grandes esquecidos da Pá
on4e Santa Catarina se si- trial Graças a Deus e à

:tu�, ('orno pioneir--a e dá,' UFSC I
- :aula para os demais Esta-� Florianópolis (SC), 17 de
dQ� . '...� Outubro de 1986

r6. Há mu�tos ,�_,.' flê
mbs modesto pr,oressor "'ôe
Contabilidade Ger;F Públi-

Leta, assine -e anuncie no

CORREIO DO POVO

Tradição e conflab1l1dade.

.
'

.� .

O homem' e a mulher de bom gosto encon

tram ,sempre o melhor em calçados,' tênis,' con
fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam-'
bém têm completa linha., <:Ie artigos.infantis e en

xovais (cama, mesa" b�Ye<'Copa) em lindos bor
dados vindos das fábncàs- ge:$ão Paulo..

Aproveite as prom15�estespeciais e visite a
.

K O 'I <-1 �x 'o .

Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 12-0648 ..: Jaraguá
doSulea

Bordados e Confecções 'I B
Rua' 28 de Agosto, 2111 .... Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das no�sas vendedoras,

Se gur o,s G I r c fa
,;

O aluno: Eugênio Victor
Schmöckel.

.:

JOALHERIA A PERO
.

OTICA M
reinoldo

Posto de Yeo'das' MareaDo, I

Chapéus, bonés vizetras, camisas, !!Ihorts,
bermudas e cordas.

. EiD frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

.,.

·lt���\�. -: �i�
.

, .""'.. ,t; ,

\� �, '>/"';i;;���'" CURRICUL,UM VnAE
. ,��.",f-

�it ..t,j;k.�,";"c,::,Sf,,' �AUlO .ROBERTO BAUE� '�f.�)1�2,'
"ji "'4, ,rNase.: 20.03.1957 - 2� �nos. '(��''::;''')'' <" }

.
,_ :_,,/ Filiaçlio: Victor e ElVira H. Bauer

''''''� Est. CIvil: Casado com Maria de Fátima �e Lima Bauer
�v Duas Filhas.
*' Instruçlio: Superior -.Bel. em,Ciências Contábeis e 'J�
',",:#" Admin. de Empresas .

';" <,
...���- �.

.

.. ..; �,��"':�� ...;;.�;.- ':.�t'.�.,
, ATIVIDADES_ �ROFISSIONAIS:

"'
..

'

"�l<i(;}:: Colaborador da.s Empreéas Ca,ri lndl, S.A.., 'em Jaragud
,lf.'

,
do Sul (72175) e Grupõ Stein em Joinville (75/80). Vice·'

<.�. Presidente (80/83) e Presidente (83/86)-da ERUSC.
_

"

�,� ATIVIDADES ACADêMICAS:'
.

�
,Presidente, do Dlret6rlo. Acad,êmlco das F',c�ldad.. d.

.

Clfncf.1 EconOrlllcH e AdmlnI8ti'ltiv'" de JOlnvlll.
(1978/82).', . ,J

'

I" Arl�IDADES POLrTlcAs� ,:. ....
_ ..

' -,:""_,' �__

"

,

Pre81dente do Movimento Arenlsta Jovem 'e Joinvllle t'

'.78/79).
Coordenador

Est8dua,l
d.

com,,IH.O
Provl�ri. d. I.

• JDC (1�0) • Membro do Dlret6rlo RegIonal do P.nldo ,t.i

ASESPE�, _,;.;- l_,mocr4tICO Soclil.
" ..� " " '�:.�

/ _",.",.ßAftTJDODEMOCRÁTIÇOß,OÇ�Ak,4·" ;,;;� 'f" �,.... . � �.:, �t

ANTES DE ,TOMAR
, .

DECISÃO, TOME UMA.'

DEC�O INTELIGENTE.
>:

'Café.

r,ra nós, seguro não é só garantia �dê, . riscos

Seg�ro, é"
.

.. l.:taci ,.i

Prestação de Serviços
ConsuUe- nos

A.

IMOBWÄRlA E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Retnoldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321
Creci 643-.1.
V.E N"D E

- Terreno, rua Friedrich Sonnenhohl cl450m2�
"

px. '\\I�eg 'U. '" '. ,", ·.A'
- Terreno lateral rua 25 de Julho, 'com 400m2/-,

px. Fórum. .

';

- Terreno Dha da Figueira cl5�0m2, px. Indumak.
'

- Terreno Lot. S. Judas Tadeu C/420m2.
- Casa al:venarta' rU,a Ernesto Sohn c/120m2, px..

Hosp. Jaraguá.
.

,

- Casa alvenària c/130m2, na lateral da Mal.
Deodoro.

'

- càsa alvenarla Lot. Centenário c/100m2.
.

- Casa alvenaria, rua ,José 'Emmendôrfer com'
113m2, defronte APAE,

. I
'

-

.

- Casa alvenaria, rua Pe, Alberto Jacóbs' com
'100m2, fundos Weg I,

. ,c,

-, Casa madeira Lot. Centenário com 100m2..
- Terreno- comercial/industrial _ rua 'Joinvllle.

, _; OutrOs terrenos, -casás;',aptos e áreas industr1àis.
CONSULTE-NOS,

"

r-
'I

..

'

t

1
,I

E·DITA'L
ÁUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã,

de Notas e Oficial de Protestos de Titulos da Com�ca
de laraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei,etc. ,

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham nes�e' Cartório para Protestos os' títulos contra:,

".

Agenor Morbis _ Ru� Victor Rosenberg, 94 _

Nesta...; Alcides Pereguda � Rua Duas Mamas _
Nesta _ Hilario Garcia _ Rua Mal. Déodoro d�
Fonseca,' 981 _ Nesta _ Hilario' Zapella _ Rua
José Zacco, s/n _ Nesta _ José Claudio FranCis
com;;" Rua Mal. Deodoro dà Fonseca, 136 _ Nesta
_ Juvenal Mateus de Souza, _ Rua AIC Marcatto
Ind. de Chapeus Ltda. _ Nesta �.Maria Eliane
Jung' r Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 136 _ Nes
ta ;-_ Maria Salete' Ittner _ Rua Martin Vila Nova
_ Nesta _ Nestor Gilberto Lessm.ann ..::, RUã._'_Cea
rá,,348 _ Nesta _ Paulo Santos _ Rua Estrada Ita
pocuzinho ..:: Nesta'_ Protasio Gorges _ Rua Max
Wilhelm 266 _ Nesta _ R€Ulaldo Friedemann _

Rua Senador Schroeder Guaramirim ..
.

.

E.
.
como os ditos devedores nio form encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intfinilçio, f� por
_

intérmédio do presente edital para que o's mesmos com
.. " par�aQl neste Cart6rio, na' Rua Artur Müller, 78, DO

prazo da lei a fim de liquidar o seu dJ.bito ou < �ti()
dar razio por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na fôrma da lei, etc. " ,

I:�:::�:l: :::a d� ;:�:�:: :: �::s ê I".')ficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de l.do Sul
---

.'.'

. '.1

":�:';_��'
...
�-'� i,'

Frioliveira
.

Com. e
-

Reprls:��[laj,\,
ii!,

Fiambreria - �,,-"---�-"�',.

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira
,

.

'

.. j�4j' �'�
Presuntos, QueijO!J,. Linguiças,

.

DefúmailóS/f'

Carne !de Porco, Carne Bovina Beneficiada
.
.'. ,

Chester, Peru e Frángo (Inteiros e em:jJedaços) i
.. ..;

,

•

;� :: -:..�� 1

E ali na Av. Mal., 'Deodoro, 744,,(proximídaäes.,1do
'Colégio Divina' Providência)' ou faça a� sUä':ênco�
menda pelo fone: 12-1181.

.

.': ,'�ii/>!;,':;:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:,'aaa'" do Sul -. Semana ele 01 a ..o7/Nbv.embro!-86

Paróqui,a São Sebastião
Represenlaçáe"

,

" #tYaladares 'Lida.
'. t'

, Representante: Vilmar Valadaros Barroso

REPRESENTAÇOES COMERCIAIS, VENDA DE FIOS nXTEIS,

COMPRA E VENDA DE CONES DE PAPEIAO

, E PLASTrCO, E RETALHQS' DE TECID,OS.

R1;la 28 de AgostÇ> 3,.412 � :ßai,rl-:f.> Àvai � Fone 041� • 12.1211
.

Guaramírím �" SC.
"

"

INFORME PAROQU,AL
Dia 10 Novembro __ Sába
do _14h.30min, no Salão
Cristo Rei, Assembléia Pa

roquial de Pastoral, para
a qual foram convocados
três representantes de ca

dà setor de atividade pas-
, toraI: Catequese, Liturgia,
Mínístros,

. C o n s e I h o s

Administrativos, Pastoral
Vocacional, I 'Pastoral da
Juventude, Pastoral do Ba

tismo, Pastoral Familiar,
Movímento de Cursilhos,
MoVimento de Emaús, Re
novação Carismática Cató
lica, Movimento de Ca-

CASA, PARA'TODOS,- Um sonho de. cada famflia.
Informações: Rua Marinho Lobo, 512 - sala4'- caixa P9stal. �60 � fone (0474) 33-7221 .. JÓinville.

-

F�E DE R'A L

,O

jAAAGUÁ:30�os BEMTECIDOS.

�--------------------------------��",--'--

A d V.O g a d a

MÁRCIA

;:.
"

..

BUTTCHEVITZ'
Separações e divórcios, acidentes de transito, ,

".táJ1.OS, cobranças e advocacia' em geral. ,

, R. Jorge LaceJda lt9 _ Sala 02 � FQile 72-1108 ; ,

, � :Jafagul do Sul.
'

,

'

" ,

'"

�:
�----------�------�----------------�-
':'l'

..
r-

I'
I

Escritório Contábil Ma,rlian Lida.

j ri ,

"

;��r���C-SC 0772
"

'

'

,

"

,ComuniCà"íIlniliv,�s' de seu sócio-gerente Aldo

&aUii (CRC-SC Oß959) 'a seus clientes e amigos que
desde '0 dia !� esté atendendo em seu novo·
·eDdeteço; na ruâPres, Epítácío Pessoa 415 -r- Fones
1,2i06Ui' c ?2�7Q44.

'

sais Encontristas" A'A.gen- 1

da da Assembléia é a
\ re

visão das' atividades pas-'
torals do ,âno, e. planejar
a:S atívidadess-para o ano'

1987, bem como' organizar
a preparação do Natal e

marcar as festas de 198?

Missas __ Matriz 19h. _'j
,

São Luiz 19h.
Dia 2 de Novembro..:.. Do<
ming6 _ Dia .de Fihado�!

,

Missas _ Matriz ?h. - 9h.
_ 19h. �_ São Judas Bh . ...,\

São Cristovão 8h. _, São

Francisco 9.30h. _ São João
.

8h. _ Santa Luzia 9�30h. �,
Rio Molha 16h. _ Figueira)
18h.
_ Estão abertas as ma

trículas para o último cur,'
so de preparação ao casa

mento deste ano, para os '

días 22 e 23 de novembro.
'..,... Dia 9 de novembro -

primeira comunhão. das.
crianças da Igreja Matriz.
Em virtude da la. comu

nhão não haverá batizados
na matriz día 9 de novem
bro.

PRECE DE
SrA. CLARA

.

Três pedidos, �m dene

gócio e 2' impossíveis.
Rezar g' Ave - Maria,
mesmo sem fé será
atendido. Reze com uma

vela acesa e nó" nono
día.: deixar queimar.
Publicar no nono' día,

Agradece D.B.

Confecções Sueli Ltäa
Vestindo bepi Senhoras e 'Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inverne, aproveitando
.

as vantagens do' preço e crediário Sueli
Fábrica e Loja 1 Av. Mal.' Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

F. 72-0603 Jaraguä do Sul .; SC,
'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n" 53b __ F. �2-29n _.

Jaragué do Sut _ SC.
.

Loja .3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jareguá.

Lanchonete· e' Sorveteria Pingulm
-

'/.1;!r�i:+ .

-

.

·�.t'i.���ch�s, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO
" .. '

.

'oS.;.'...: ..".::.

Rua Ângelo Rubíní, 1HO _ Barra do Rio Cerro
Fone 12-2181 _ Jaraguá do Sul/Se.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER,

,

�

:_,�,�" D\.]t ,W A L DEM A R S C H W E I 'Í' Z E R

�'}��'�L,;�� i diriita ·'de' pequenos e grandes anpneís, cirurgias, vacinações,
. " : '

raio x, internamentos, boutique.
Rua JOltlviUe, nC! 1.171J (eJD frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 72-2840 _ .Jaraguá do Sul - Santa. Catarina.
._----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Pundado em l-()'maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.·
DIretor: EugiDio Victor SduIlöcàel - Jom.PrOl......". �� .'

n9 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem-
.

bro efetivo do Inst. Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
tarina. ,Redator:FJivio José Brugnago - DRT-SC n9 214/

, 84. Rep6rter: YvoDDe, A.S. GonçalveS - DRT-SC n9
219./84. a�o A,_�ação e PubUcldade: Rua Co
ronel Procópio Gomes. de Oliveira, n9 290 -' Cx.Pos

. tal,'� 19 --- -Pone 72-0091 _:_ 89.2S0-Jaraguá do Sllll-8C
Impresso nas oficinas, da

. Organização
. Contábil :'A 'Comerclal" S/C Ltda.
Assinatura para JaraPA do Sul .. '� ., .... Cz$ 100,00.
Outms �ci$.des ,.0·••• ';................ ,Cz$ 130;OO�

. Número Avulso � Cz$ , 1,50'
Número-, _AtraslUio :.:•. >_o•••

'
••••••••• ,. Cz$. 2,00·

RepreSeutant� ,credenciados: Pereira de Souza &Cill.•
'

Ltda, Tâbula Veículos (J.e ..Comunicação S/C Ltda, e P,H�-
.

.

.pal Propaganda RepreSentações Ltda.' -. ,
.

Este' Jorn� é associado a ADIORI/Se e ABRÃJORl._

y : Helojoária ,

AVENIDA,
.:u mais &!lS' s1Ígestões

.

para presentes',
. jóias, rel6gios, violões, troféus,

. med�lllàs e artígos de prataria 'estão na

REWJOARIA ÁVENIDA .

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaräguá Ltda.
Calhas para todas as finalidade�

. ,Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua' . Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte·· carinhoso

.' Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-
, posição Os modemos e confortáveis ônibus da sua

frota. V-enha conversar conosco,

Ay. Mal. Peodoro, 987 _ Fone 72�1422
Jàragtíá do_ Sul 'SC.

TUBO DE POLIET1LENO
(MANGUEIRA PRETA) ,

TUBOS SANTA HELEN_A LIDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE�1016' FONE (0473) 72'1101

ESCRITÔRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMI"S, gg, FONE'(0473) 72·0066
JAfH\GUÁ DO SUL, SC

Fotografias _ equipamentos de eine
-

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

.�._-

. Brandenburg
"

.eia.
.

Fá.brica de vinagre e comércio de álcool à granel,
Prelira sempre Vinagre "Brandenburg",

R�a Joinville, 1255 - Fon� 72-0239 - Jaraguá d0 Sul

Com 'Posto de Venda junto a I.Abrica.

"A Histór.la de nossa Kente Dlo pode _

ficar só-� sau"de"

CONFIRA A HISTÓRIA ...
.• ,••HA 40 ANOS ••,.HA '20 ANOS ".

... -.A. Empresa de Transportes Pren.
'

Dezoito teses eram apres-entadas •

zel S.A. 'comemorava o seu ·sq aniver- no 19 Congresso 'dos- Munícípíos do
.sérío de fundação, pelo que o seu íun- Norte Catannense, em Joínvílle, algu.. ··

dador, Felippe Frenzel e diretor presí- mas ardorosamente 'debatidas, destaean
dente e seus diretores eomerciaís. Ger- do-se a de Jaraguá do Sul, péssóalmen
mano Althoff e Luiz Gomes, ofereciam te acompanhada pelo Prefeito· Víctor i,
aos seus empregados e amigos uma su- Bauer, que opinava pela çonclus,�o Ja.
culenta churrasceda. Modelarmente or- SC-21 (Dona Francisca)., c:glás q��. J'�k
ganízado onde hoje c!?:e sítúa o novo pré-: vindicava prov:id_�nsi!ls. afim. A� qH-�
dío do INPSi na G�túlio Vargas, de- cinco Municípios '(os'\ ele, Jarag1.lé •. ;�!�? .

fronte ao antigo .Mercado MUI1icipal, . Sul Guaramirim) Massar-andubil-r.Séh ,

I'

ere. uma empresa (te it���:;portes de pe- de; e Corupá) não'-ficasseiitlffiãàôs�'eã ;
so, no Est.ado. e ·fórª .deI!,!.,

'.

margem do desenvolvimento e progres- ;
,

�
. .)O Partido d'e,Repr�sentação 'Po- so da RegíãoNorte Catarínense. �ca r

.pular era ,um� agremíecão fortemente 'das 24 horas de UmnsabadQ, "coúb'�iao �

estruturada nesta regíão, saindo aos do- Vereador Eugênlo
.

Vie:tôr SchiiiQCl{el,
·

mingas' e às quintas 'feiras;' com uma representando o Prefeito Victor Bauer, f.

página inteira no jornal local "Correio a defesa da tése, simpaticamente el?:49ª- ':,
do Povo". A direçãQ -e"responsabiUdade . sada pelos dlnâmícos

.

prefeitos", Ç>t'air t

· ficavam ,a cargo .do in9r;SQ querido ami- Becker (S. BeIÍto),._ .Luãgero :..'Tepa�s�
gar dr. Lut� de "SQp.zp..

. (Schroeder), Artur M. Pachíni (t�pre!!;.
.

- A ímprenaacanocä discutia. am- de Massaranduba) e Sllvi<i.:�ú!llloz
plamente e CQnbfli�cordância o desti- -(CaII)po Alegre). O assunto aiiJ."da' �f�- .

no dos bens alemães e japoneses no ce outras considerações. _'.. :.;;.:;:.

Brasil em face da decisão da Comissão '

...HÁ 10 ANOS
- ss �

de Reparações de G,uerra,de que, a Ale-, -' Realizava-se ·em Itajaí 039 Con-

manha, não podia pagar, as reparações gresso de Prefeitos de Santa Catarina,
e assim, os países alíados deveriam co- promovido pela Associação d.o..s Mu�.�"
brar-se com os bens dos _suditos dessas cípios da Região da F_oz do Rfõ mijai :...
nações em· seus territ6_rios, Segundo a AMFRI e que contou com o. apoio e

referida ,Comissão. e ,po representante patrocínio do GovernQ d9 Esta.�o, at�.a-.
brasileiro, OçlUbn 13raga, não deveriam vés da Secretaria do Interior e'Justiça'
retornar. os bens aos primitiyos donos e Prefeitura Municipal de ltajaí. O Con-

e q1lle, somente se a Alemanha pagasse gresso reunia mais de 400 prefeitos e

os prejuiz0s' çausados, o que era im- véreadores de todo o Estado e contava

possível 01,l se as autoridades militares com a presença' do Presidente Ernesto

por eonveni§ncia nadoI1al ali a dire- Geisel. Na ocasião debati�-se t�Iilas,'
ção técnica tivesse, interesse.em liberá- que áinda hoje não sairamda paut'!i de
las. Sabe�se que .houve muita luta na. reivindicações, tais como leM, FPM,
defe.<sa desses patrimôl'lios. 'TRU e Rendas 'Próprias, todos visando

...HÁ 30 ANOS,
_

- ampliar recursos para. 0l? murudpios, a '

- A ·página' de Esportes tinha a di- famosa reforma tributária que foi e vol
reção de J: Anddade e a colaboração de tau, que rendeu äigulIl amolecimento,
WOR. Quer dizer,: de Octacílio Pedro '

mas que está_ longe de ser o qu� öS

Ramos e' Waldir O, Rubini q_inda haie municípios esperam. Como é _dific}l a

·
vivos para corifirmar a noss9-' acertiva. 'administração pública,' não é?,

.

.

,

O Oetacílio é Conselheiro do Trihunal ,

- A Câmara Municipal de'Jaraguá ;,
de Contas. d9 Estado e o Waldi.r é um dq Sul- reuniá-se sob a pr�sidênçiâ do
bem sucedido, empresário, Naqueles Vereador Odair Vilatti, na au�ê!icia '

tempos l':les comentavam esportes: o
'

ócasional (ia Ver. José Alberto Klitzke,
Baependí ganhava o cllj.ssico da cidade para prestar significativa e' mereCida
pela contagem de 4xl do -:-Acaraí, em homenagem aos historiadores Frei Au
seu próprio campo, na Apdon B.atista e rélio StJllzer e o ,Prof. Emílio da Silvaa
os quadros eram os seguintes: BAEPEN- em razão ·do lançamento de seus livros
Dl _ Gaulke, Piazera e Octacílio: Ame- históricos:.o PRIMEIRO LIVRO, DO

ricano, Zico e' Schwerdtner;, Chadéco, JARAGuA e JARAGUÃ DO SUL - UM
Taranto

-

(Hãmilton) Janôt, Hamilton çAPITtJLO DA POVOAÇÃO DO YA"
(TarQ1lto) e Samir. ACARAt _ Fio, Ver- LE 00 ITAPOCU. O ato contava tom- :[
gundes elevinos; AmaIidus, Alarico e a, presença do prefeito Eugênio Strebe
Abel; Arthurzinho, Tião, Velho, Pinter e, ª9 final da sessão era servido coque-
e Lalú. O Estrela ganhava em seu campo tel aos homenageados, seus" familiares §

do Botafogo, da Barra por 5 x 2. Os e convidados especiais. ,
�

quadros: ESTRELA _ Osni, Alcides e - Implantava-se e passava-se a
'

Morettí; Getúlio, Valéria . e Renato; operar o 'Sistema Estadual' de ,Preven-'
Dalmo, Nique, Zanghelini, Daniel e Fe-' ção e Controle da Poluição, a Funda

lippe, BOTAFOGO � Mário, Lombardi ção de Amparo à Tec'nologiq_ e Meio ..
,

e OHndo; Ay:rbso, Tarei,sio e Walter:' Ambiente, juntament_e com a Consul- ;'l
OlíVl(), Antonin.ho. Zioo, Pedrô e Acácio. toria Técnica da CETESB, dáva início ,

Era juízés das partidas: no primeiro _
aos trabalhos de classifiCação dos }e� �'Jorge Ersching e; no segundo _ Antonio cursos hídricoS, nela se, inclt;indo o rÍö )

Mabba. Itapocu.
;�

Organização' Contábil "A 'C(}me�cial '" se I.Jtda.· �
-neixe sob nossa responsabll1d�de os serviços contábeis de sua empre�a.,: ri. �

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290 � Fotte 'n-O�91�" �_.;J

�,

Jaraguá do,Sul-'; Sc.�
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·1 DestiI'. Máquióás ltda.
,

Bqui�ent0s pare fábrica de doces ,de frutas,
j chapas de cobre,' fundição de. elumínío e bronze.

I Destiladores' de ,aguardente e alambiques de cobre,

I Rua Joíavtlle, 4â3, - Fone 12-1564
" > Jaraguá: do SuJ. _ SC

'J. ,

'," C·'.," >'" ,I,a., lld,a.
,

, 'SERRARIA Ê SERVIÇOS DE TRATOR
Midéfras' .pera censtrução e servíços d� trator

ÇQ,lD pr-ofi'SsiomÚs altamente especíalízados.
Rua :Cl-oid Januärto Ayroso, 172 _ ,Jaraguá Es

�rd.,o _ Fone 12�0300 _ Jaràguá 40 Sul _ SC.
-

. -,
..

�.
.

Persianas
.1.... !"

,.�JlAS HORIZONTAIS E VERTICAIS,
PAINEIS PARA DlVISOES-TOI'AS EM MADEI
RA.,PERsIArNAS HORIZONTAIS"E AGORA, COM
DCLUSlvmÀ])E, A$ VERTICAIS EM 'ALUMl
�Q,Ja JUTA; PORTAS SANFONADAS IlM vÁ
RIAS CORES E BOX PARA BANHEIROS.
Nós consertamos também a sua persiana.

" v

:'01..' '.
'

•

.Faça-nos uma visita ou li�ue-no'Sl
Rúa Max' 'Wilhelm, 869 """ Fone (04'13) 72-0058

. ·-l!)
Jaragtlá de- Sul-SC.

IN.TfRIMOVEIS
Interme:diária ,de,
',Imóve�s'ltda.

..:... V'E N:D E-

1 trreno com 133m2,' situado Rua Centenário,
lateral da Marechal. '

,

- 1 terreno com 1.140m2, de frente 'ao asfalto,
I na rua Joinville.

; -: 2 casas ,recém-construídas próximas ao Fórum
e' Aearaí. .

'

-'" 1 terreno c/ 5.1801112, na rua 25 de Julho.
- Apartamentos com .1, 2 e ,3. 9..<?-f�itÓriqs na 111a '

., Cel, Procópiq Gomes (nàv.o .Iançemento}. -

. R. Joio Pícooli,'104 - fone 72-21'11- jaraguá do Sul '

I _. - �. r-o _._ � '.
..'

.

.

. : .. r.. ',r-

I \, .

"

, ,

1 � l! BA· . N·A , H O, 1'1' ii A.

..(:'8 E"),d�O tJ A

i., .

,
'r ....

CÓNCESSfONÁRIA:' HONDA.DA',�GIÃÓ.. ,GÓ,::,
�CIO-: DE, Mqtos" AS8IST�NGIA TÉCNICA

1 .' -

B Il� HOND�-WAY;.
.

jÊNTRE' NESI:'A HON D A_ DA MENEGOTTl ä
;

M..OTOS,E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA. 'l�'.,', '

,,,,� Rua AdéUa Fischer, 239 (Rodovia BR-280)'
,

__i�� f_OD_e�72_-�2��9_,9_. J_a_r_a_gu_á_,_d_o_S_u.�l�_�S�,ç�.� ,�

CPRREIO DO'

« C O'R R E I O », lra,ba.lha

"

�,

Hoje voltamos a tocaü- a terra haverá de comer mente o destinatário e ai
zar as atividades da Agên-' um episódio que engrau- explicação vem em seguí-'
cia dos "Correios" de Ja� dece 'a Agência local dos da:' "É que hoje é sábado
r,aguâ. Elo Sul. Por vezes "Correios", Eis que de re- e jornal postado ontem ,à
temos aberto e-spaço para pente e nada maís do que noite, na Agência, costuma
reclamär do seu desempe- , de repente, uma bicicleta " só 'ser entregue na segun
MO, onde nós vemos en- com.as cores da EBCT pá- da oq terça, ein' razão de
volvidos pelo fªtc? de que- ,ra na calçada da rua 6, no uma esdrúxula Tabela".
rermos ver o nosso sema-, número 246. São 10h35nHn, Por isso merece registro
nárío 'ehegar aos nossos �e sábado, dia 25 de oütu-: o' acontecídö- que pode ser

Ieítores dentro da habí- bro de 1986. Com seu -uní- corriqueiro, mas pata o

tualídade de quem gosta íormeímpecével eo boné jornal é uma,mudança Jl9$
de ler um jom� que re- o estafeta que' é reconhe- hábitos' do AgeIite e dos
CéIIi saiu daledação. Nín- cído PP! Bruno 'George � funcionários - dos "Cor
'iUéJll, gosta !i,e comer pão 'Mafs,chiill, tira do baga- reíos'','.
dormi-dQ� ',ASs,im, .também é' geíro Um exemplar do Nesse sá1i>ado, temos
com CI. Jornal, sempre Ires-

'

"Correio do Povo", ed. certeza,' não houve' um:
qwníio,' sempre ,quente, "3,410, e quer .saber

: onde assinante a 'xingar a falta
contando as 'Últimas notí- mora Q assinante Germa- de entrega dö "mais' anti
cías do meio ambíente 'em, no Behrens Jr., morador gO't:
que Vive. limá tabela ela-I ,do n" 184. O diretor apon. 'Cdmop• gostàríamos·' de

, borada pela admínístração' ta" pra' segunda casa, no fazer esse registro todas
dos+'Cerreíos'', classificou! sentido do, centro: -" "� as semanas, dos meses e

o jornal na categoria não ali! o Estafeta contínúa dos anos que; temos ainda
prioritária e, .por isso" de seu serviço de entrega e a cumprir como 'verdadeí-,
vez em quando, o jornal. no seu bagageiro ainda, ro arauto da' notícia em'

chega ad leitor na terça, tem uma porção de [or-" Jaraguä dÓ 'Su.!.
quarta ou' quíáta 'feüq).11 nais para s,erem,�nt.regues, Nossos, cumprimentos à

quando ninguém in a rs Vicente Donini que vinha Agencia local dos "Cor-
"

quer. ler o � [ornat e 'fre-I afim de tratar coisas do reíos", Continue sempre
quentes ameaças de !=!an-, jornal estranha o entusí- assim!
éelamento de assinaturas' ásmo de informar correta-
soam aos nossos ouvidos.
Àssím é que temos re-'

'i=:;::==::;::==::::=:::=�=::::::::======�'
,�' clamado a. falta, dé entre-

J

ga dentro do que 'o leítor. (

exíge de um jornal, temos,
"sído até duros nas nossas'

manífestações, pois, .:.8S-,

sim como o "Correio" de-
.

pende do seu desempenho,
'o jornal vive exclusiva
mente -dos seus 'Ieítores,
R�damaPlos quando a de
tentore dó monopólío não'

cumpre'com suas' obriga
ções na satísfaçâo e à con

tento dos seus usuários.
,

Mas, também;
.

devemos
reconhecer méritos quando
a' repartição' cumpre com

as suas finalidades. É pre
'ciso, pois; reéónhecer esse

.

esforço de atender aos seus
. • r·

usuários. '

E por uma 'dessas coin
cidências' fomos' o protago
'nista do fato a.cónteczido.

,

'Vimos com os olhos que

,

I

',Mn

A Direção

Comercíol Floriani
'i.

Máquinas de escrever manual, elétríca e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadeí-
.ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio/

" Ponto, autentícadora de Caixa.
.

'

Acessórios para máquinas em 'geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Foné: 12-1492

"

" Um toque de amor. Dê flQres a quem" você
ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega' a domicilio.,
--

Casa das 'Flores
Réinoldo Rau 606, esquina, com., a João PiccoU.'

....:.1. _

PARA DEPUTADO, ESTADUAL
.

'

Idem'ar D'uwe :','. 15.131
,

"

Duwe, garantia de melhorias e recursos pa-

'

,Ira nossa cidade. Duwe, o candidato de Jaraguá
do Sul e da microrregiãô. Duwe, a certeza de be-
neficios para o interior. ,...,.

No dicl 15 de novembro vote Adernar Duwe
,nt:' 15.137, PMDB.

PMOB:PARA GOVERNADOR PEDRO .'IVO
"

,
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Gompre S8UI materIalS de ooDstruçlo na
r.

J 0'0 :1;'
�f

-Arte Laie JRraguá
.

::M:aierf$ <Ie -cp�stlução e' telhas coloniais direto da Cerâmica vila Rica.

. '. Aquecedor Solar da F",nilaria 'Jaraguá.
E além disso, a melhor' 'laje. da região. Visite-nos.

.

� Temos o melhor e' Um bom preço.
•

O"

t... ".
...

'.; '; �.. ,_.' � .'
.

. -

: .. -_::R���··�xpet!ieloli"'i6 ,Antônio Carlos Ferr"etra 850 _ Fones 72-1011,
�L�> ''''''. M "". " -';,

.. �
_:
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'".' .'
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.:') ; • .':�' ."
� __ .? "
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INFORMATIVO ROTÁRIO

O Quatro-Me.ia
·C·inco

_ "Rotary Leva Esperança" .

XI ENCONTRO NACIONAL DA AMIZADE r,
.

De 22 a 25 de outubro de 1986 realizou-se em São)
Lourenço, Minas Gerais, o XI 'ENCONTRO NACIONAL'
DA AMiZADE que congrega à nível nacional todas as I
Entidades de Senhoras de Rotarianos do País, reunín-:
dó-se em locais pré estabelecidos, de 2 éni '2 anos. >

O X Encontro Nacional da Amizade reaÍÍZ"õü-se
em Blumenau, local onde f(>i éscolhído à'-Cidad-e· de-Sãõ�
Lourenço, como sediadora do encontro de 1986. Após]
reunião do Colegiado Nacional das Coordenadoras, ie-:
ve lugar a instalação solene do XI Encontro Necíonal!
da Amízade, no Cine Vogue, seguido de queijos e Vi_i:
nhos no Parque- das Aguas. ;,

Durante o encontro foram aprésentados trabalhos':
que despertaram vivos debates, tais como A Força da::
�ulher com attemetíve para, a Justiça Social, A Par

ticipação da JMulher na Comunídade, A Mulher como:
esposa de Rotariano e O que uma, Entidade espera'dof
Encontro Nacional da Amizade. A Entidade anfitriãf

também programou uma Noite Artística e Chá da Ami-;
zade, no Clube São Lourenço e Noite de Talentos, no'
Cine Vogue, homenagem à Sra. Risoleta T. Neves, as-.
sim como a indicação da Entidade merecedora do Tro-,
féu Rosa de Prata, a aclamação da Coordenadora Na-i
cíonal para .B6/88, escolha da nova sede do XII Eni
oo��

"

Coube ao Governador Guaracy de C. Nogueira]
Moderador de Rotary, as considerações sobre o XLEp.�
centro Nacional da Amizade.

.

o

-"
!

.

No dizer das senhoras presentes, toi um encontroi
, •

,. I

inesquecível. ' !

ELKE WILLECKE :ti A'NOVA COORDENADORA ii ..
�

NACIONAL 86/88
No final dos trabalhos foi aclamada. a Senhora:

Elke Willecke, esposa do ex-Governador Ruy Eduardo.
. Willecke, do Distrito.465, a CoordenadQra·NaeiOJ)arp�-:
ra o período 86/88, empossada ..na noite. do'últim.� dtia:
25 de outubro de 1986 e muito cumprimentada p�l{li sua;
ação promotora de aproximação das Casas e Asso-c�a-:
ções de Senhoras de Rotarianos de todos os Distritpsi
brasíleíros.. proporcionando oportunidade para o des$-:
volvímento do companheirismo e conseqüente estréí-'
tamento dos laços de amizade. Na. festa de encerra
mento, mals de 900 pessoas se faziam presentes. �o 1(F

. Encontro Nacional da Amizade.
' :

O Distrito 465 compareceu com 68 pessoas e f: o
474 com 54. A maior caravana era de- Martngé-Pr. ê o;
Troféu Rosa de Prata'foi para a delegaçêcde: Juazeiro'
do Norte.

-' ... _.'

-'
O' local do Xll ·Encontro Nacional d� Amizade se

dará em 1�8H, na eidade dé Curitiba, Capital do Estado
,

do Paraná.
(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, ,,19ß�..a7(

I·
I• f'Rl<iORí FICO �U M Z . S. A.

Produzindo alimentos com: qualídade' e hígíene
.

desde 1945.
.

'

.' .' q, ""9. .. ;;'_-J
Frigoriflco _ Supermercado \ e 'Fábrica de Rações: -:
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FURGOES, FURGOES ISOT:eRMICOS E FRIGOIUFICOS
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A rota da malha

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer

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

. Diplomata, Chevette ou Marajó. � I
>

Veja de perto as novidades e as vantagens, além dos planos de \,

financiamento facilitados;

,1

Érnmendörfer Co'mércio de. V-elculos Ltda.II] Av. Mal. Deodor?,557 - Fones'72·o655 e 72-0060 - ,jaraguá do Sul'Se,
.._..............--.....-------'--------�------------- -----,

Ofertas välldas de 03:a '08/1'1/86 04 enquanto durar o estoque, Após esta data, es produtos voltam a seus preços normals congelados,

SUPER
. '

BA..LANQA PRECISA PNS

189; -

.

I'. "

I "

RQDA ORIGINAL FUMAGALLI
PR Volks Sedan e Brasilia. i

,189, cOLoc��Ã6-�;NCLU$A
'

• ,.,
� '<"o

';'_M

I
I

Os Duquesl:da
15. OS ENGENHOS DE AÇÚCAR E DE CACHAÇA ,.

... É uma fabricazinha. Há os movidos com animais e

outros com água. N�, Vila Duquesa, a exceção do Ce
cattí, todos os demais eram movidos por cavalos ou

por boís, o'primeiro'maís sofisticado e com maior pro
dução. Os nossos colonizadores não conheciam o "açú
car branco", só o "vermelho" e o "melado". Para isso

cada um tinha dois morgos de terre com cana, "da fi
na e da grossa". A cana fina servia para o trato dos
animais e a grossa para fabricação de açúcar e,cacha
ça, sendo que desta última havia três tipos: a coím

·bra, á java e 1:1 chamada "bambú". Todas bastante do
ce. Não raro encontrava-se alguém com uma cana de
2 metros na boca, isto é, de$ca$t@de a çatla COlD oS

dentes e chupendo o seu suco,.·
'

O primeiro engenho de. açúcar da Vi)jl Duqu4!Sa '

foi montado em 1922, ao lado da atafona, pek> Sr. Hen
rique Maffezzolli, que hoje, após várias reformas, aill;;' -

da está bem conservado, ao lado da casa do Sr. LuiZ
Maffezzollí .

O segundo engenho foi do Severino Moreita, em
1929, onde .etualmente mora o Honorinho Moreira. O
terceiro partenceu a·Emilio Lehnardt, bem anteS de
1945 e que funcionou até 1954, nos fundos das cesas de

'

José e Urbano Demarchi.
.

Em 1946 o Sr. Luíz Cecatti montou um movido a

água, nos fundos da propriedade de D. .Rosa Panstein,
na divisa com o José Demarchi, rio mesmo canal que
movimenta a serraria do "Zeca". Outro: aquele do Sr.
Angelo Demarchí onde reside o Sr. Mário Demarchi.
Quem sempre. ficou firme, produzindo açúcar, Imelado
e cachaça para os duqueses é o Sr. Hertel, qQ.e trabe
lha há 46 an is. Começou em 1940.

Seria importante que se soubesse com detalhes ii
ordem de montagem e a história de cada um, deles;
mas ocorre que as testemunhas esqueceram quase tudo.

Peças do engenho: a "mengara" quando era movido
, por animais; a roda d'água e transmissões quando ,mo·
vído a água; 3 moendas ou pinhões com engrenagem
de madeira com uma capa de arame grosso ou íerro,
-Havía aqueles de pedra com um eixo de madeira; o

coletor de garapa, os caixões escavados em madeirá
para fermentar a garapa, o alambique com a serpentí
na, os barris, o fomo como tacho de cobre para crís
talizar o açúcar, os sacos para separar o açúcar grossq
do melado. '

'

Funcionamento: 'quando os pinhões viravam, a c�L
na ficava esmagada e-o caldo escorria para dentro dos
cochos. Se a intenção era fazer açúcar, o caldo, ia di::'
reto para o forno onde era cozido até se cristalizar.
Caso a intenção' fosse fazer cachaça, a garapa ficavà
24 horas nos cochões para fermentar ou transformar
se' em vinhão. ,Depois ia pare o alambique, onde era

aquecido; o vapor segUia uma serpentina onde esfria;.
va. No final tinha-se um fifio de água cristalina" que
passarinho' não bebe: a caninha, a purínha a branquí-
nha, a pínguínha, como era chamada.

'

"

'

CONJUNTO JANTAR A DOIS
"

STA. MARINA·,

229, ;'i�,-'.
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Jarag�á"d�� Sul cumpriu fase' (3xl Palmitos, Ix1 S. 1981," na cidade de Cficlú
com , b)i'ilh�atiS,mo: a sua Miguel do /O'este e 4 x 2 ma.

,.p�rtlcipa.ção n05,26°s. Jo- Octacílío
'

Costa}, na fase Jaraguâ do Sul cemprtu,
gos Abertos de Santa Ca- , final teve os resultados'. em Joifiville, um bönito
tarína, encerrados dia 25, seguintes: lxl Criciúma, papel. Míssão . cumprida.
:eÍn ,Joinville.'lj)os. quase 80 OxO Itajaí,

-

Ox l Concórdia Para 81, certamente, tudo

município� ql,:le par!ici::pa,- (que foi' campeã da moda- será feito para superar
.iam, , ';Jatªguß do Sul, na lidade),

.

1X3 Ituporanga e eventuais fracassos,' corri
t.classificaç�0 geral, fícou 6x2 São Miguel. do Oeste. gir falhas' havidas -e qtrtçá '

,na:,l:1a. colocaçãQ; m�s em Ficou, na
r
5a. colocação, novas modalidades pös

,� em: número .4e meda- estando classificado. para sam "brígãr" por medalhsj,
..}háfJ. :H6.. ..ßre: se eQ�ip:éHI.-r os 279s. Jogos Abertos, em e troféus, em Críclúma.
'qb:ô rn�Q1pi,9;partÍ;Ci,�ol,l
'apen�s e tão SQ..�nt�L�m
.seís modalidades, aquelas
:com::r.8!ílis chances de brí-

·

gar' ,1)01 :1nedalha,s.

'Malvice comem·ora. Bo,ta cl·lssi·lic:ada
,

O Malvice de Jaragué
Bsquerdo, na festa da en

trega das faixas pela con
quista do Campeonato da
2a. Divisão de. Amadores
da ',Liga Jaraguaense de
Futebol, trouxe a Jaraguá
do Sul, domingo à tarde;
o Avaí, de Florianópolis,
que venceu pelo placar de
2 tentos a O. 'Um bom pú
blico prestigiou a promo
ção, garantindo um supe
rávit finançeiro.

Pelo Campeonato Esta
dual .Amador, o Botafogo
FC, da Barra do Rio. Cer
rq, garantiu a claSsifica-

ção à fase $êgüiilte, ao

derrotar em Pmllétödé ao

Vera Cruz, por 5 a 1. Com
essa vitória, ä equípe dá.'
estrela solitária passou a

somar 6 pontos, 2 a maís
que a Astel, sua prrncípal
concorrente � vaga.

, (

Já pelo" Torneio Delfim
de Pádua Peixoto Filho,
em jogo atrasado, o Alian
ça derrotou o Garibaldi, 2
a 1. Neste domingo, pela
terceira rodada, jogarão
Aliança x Vitória, Alvõ
rada x Garibaldf, Gúarani
x Malvice e América x

São �uiz.

, ,S. Luz'ia fe:steja, boje '0 título
boi, o prêmio principal do
Varzeano, se:r:á degusti;l.do
durante as comemorações
desta tarde.

'-

Aberta, a 2a. fase d'o
�

'P�ladão /8'6

PIAZERA

Com as partidas Bloco
12 x Transwalmír, Mírtes x·
Tresmaíense, Coní.. Neuâá
x-Jaràguá ê Sílencar x Ja

ragué Fabril, começou on

tem à noite (31), no Gtná
'sío de �sportes Artur
Müller, a segunda fase dó
Campeonato Muni c i p a'-I
Aberto de Futebol de Sa
lão,

.

o Peladão/86. Neste
sàbádo, no Artur Müller,
a pãrtír das 13h4'5, jogarãô FUTsAL DOS
Muller Trãiisp. x Trevo BANéAIiIOS . I

ttãnsp., Central Motos x
' -v ,

PÕftugllesã, Vlrâcopos x
'

o Campecnato Banéáriö
PiiigtieÍa, Helga-Mar x de Futebol de Sa.lijó; prö
Atlético e' Sup, ,[eIizf A::ii: movido Pela sub-sede dó
ßreíthaupt: nós mésmós Síndicatn dé Joínvíllé 'em
horários, nó Agrõpecü4-· Jaraguá do Sul, encerrou
río, estarão frérité à frén- se reeentemente, com o
te, Rei .dos Botões )C Sup. Besc sagrando-se tetra
Lenzí B, Ata Negra-x phi- c,afupeã'O da Compet1çã'ó.
guím, Gumz x Lónírãar e O vice-campeonato ficou
.faraguá Fabril x Conf. COm o Bradesco, Ba.merinl.
N'éuza. Esta fase encerra- 'dus em terceiro e Ità.ú na<
se no dia 22' é ó Pélädão quarta colocação. Per61Ó',
tem término previsto pa- do Besci foi o gol-eiro�
.ra o <dia 12 dê dez�lÍlbI'ó: noS' va-zadö e Armandoj' de

Bradesco, o' artilheiro..

Arte Laje; Naríoch -"1S*1
Comercial Jar.aguá '1!' \Siip.
Lenzi 6x3 Zonta, O' qú��
drangular iniciou no-díé' 30
com as partidas :Z;ónta x

HM e Sup. Lenzi x Bréi·
thaupt: dia 05/no'véIfibto
jogarão Slip. Lenzí je fiM
e Breithaupt :t Zoríta: dla
13111 _ Zonta Je Sup. LetV-.
zi e HM x Breíthaupt.

MIRTES NO ESTADUAL!
VIDEIRA

.

A Mirtes, de Jar'agu.á dó '

Sul; estreou ontêm 'ã ·noi-
te (sêxta-reira), na teJ;êéira _

fase do Campeonato psta
dual de Futebol de Salão
da FCFS; jogando diante
da Perdigão, em Videira.
Neste sábado, às 19h30,
enfrenta o União (Criciú
ma) e no domingo; às 8h,
terá 9 Cruzeiro (Gur-iliba�
nos), como adversário�

t.

O seu relol@eiro
Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda

!hãs e ,presentes.
Marechal 364 _ Fone 72-1267.

'. -'I

FUTSAIi DOS
COMERCIAIUOS'
\ Encerrou-se dia 23 a ra
se de classificação do IV
Campeonato de Futebol de
Salão dos Comerciâriös de
Jaragliá do Sul, onde obtL
veram o direito de dispu
tar <:) quadrangular final
as equ,ipes do Sup. Lenzi,
Herm�s Macedo B, Brei
thaupt ,e Zonta. A rodada

apresentou os resultados
O Campeonato Varzea- Breithaupt lx2 H. Mace

no, fecha, assim, um novo do RH. M�cedo A, 7x4
e vitorioso' ano onde so-

i·,,-----_.__...;..----__,;;....._--�-----------

b.pessai-se o trabalho in- Lan.z'·.·na'.stercansável-- da Divisão de
"

.Esportes, capitaneada pelo
desportista Raul RodFi

gues, que vem imprimin
do uma· nova dimensão ao

esporte amador jaragua
ense.

.2515 5,'

PRÊMKh?ETROBRÃS DÊ
CONTROLE' DE QUALIDADE ·'1986

.Gente 'Nóva
' ��.
- Idéias Novas. ;

,
"

Par�r. ·i O,putado '" Estadual'
Décio R;tUI: Piazera -'1: 251,5J<_'" Pfi

.. �

Por modalidade o atle

tismo .masculíno ficQU em

40 "lugar e o feminino em

,89, �pena� Cornéli� parti
dpriu,}; no futebol de sa

'Ião em,5'O, gináStica artís

U�a �e$portiva em 4°, ju
dô em. se.:J:to e saltes or-

.nal'nen.tais}erniili!lo em,49.
Somente o bolãO masculi-

·

no, desclassific:ado na 'pri
',meira fase' dos jogos, não
somou pontos para.a f.or

mação da classificação ge-
ral.

....

, Pata/é> chefe .da Divisão

de 'E'Sportes, Raul Rodri

,gueSi a :propósitQ de algu
mas . criticas recebidas., .

· afirma que é precisö' olhar
.'os municípios que ficaram O Santa Luzia, campeão
abaixo de Jaráguá' do do 4° Campeonato Muni

.

Sul, na classifkaçãq"geral -

cipal Varzeano de Futebol,
..

e não apenas os. qUê Ö sU- realiza neste sábado, dia 1°,
peraram. Blumenau, pelo a partir das 16h, na Socie

:

199 ano 'consecutivo foi o dade Caxias, o congraça
·

camPeão dos JASC, obten-. mento com' seus atletas,
: do 115 medalh�s, ,contra dirigentes e. convidados,
88 de Joinville,' 77 de Flo- ocasião em q:ue recebeFá

rianópolis, 21 de São Ben- a premiação 'pela conquis-
·

to, 14 de Chapeco, 12 de ta do título. Além de cam.-

Concórdia, 9 de Itajaí, 8 peão, coube ao Santa Lu

: de Jaraguá' do ,SuL 7 de zia o ataque mais positivo,
:: Bruscjue e de Lages, ß de com 26 gols e o. artilheiro
. Joaçaba e 5 'de Tinrbó, pa- do certarp.e, o Amarildo,
: ra citar apenas os primei- que m9.rcou 15 gols. O
, ros. ,

, ,trinta e um municípios
'conseguiram medalhas· e
39 marcaram

-

pORtos na

cl�ssificaçãó géral. A!) me-.
dallias de 'ouro de Jara

guá 'föram obtidas, pelo
atletismOl""" duas por. Ade"
mir Ro�slerle uma por Gor
nélia H�lzinger. Além des-,

sas, 'o município conseguiu
'quatro med�lhas, de prata
e uma de bróÍlze.

.

Das modalidades, -coleti
vas, o futebol de '�salãc>
constituiu-se na grata sur

presa. t*victa na priIQeira
,
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_Is Inotações de Fláviolosé
- José Alberto Klítz- "saíar vôos, em busca de

ke: 'ex-vereador e ex-pré- espaço para ocup,ar cadeí
si<i�mié do PDS de'J;aniguá ras no '"tegislçtt�vo Muni-
'do Sul não é mais o Secre- cípal,

' '�-

tárió da Àdmintstr�ção-dô - Vàle tudo pára a

astado. Deixou o
-

eargo na obtenção dos votos." O

q�-�nta",fe�ra, para d�di�ar- c!ndidato a dep. federal
se ao Mínístérío Público, Vilson Souza, nascido em

No, dia 1° de dezembro, Luiz Alves, reuniu donnn
assume comi) Promotor- go,- Para -um almoço no

Substítuto, na Comarca de Beira
_

Rio, os conterrâneos
-

São Joaquim. que residem�em ,Jaraguá,
- O Cartódo Eleitoral ónde aproveitou, é claro,

continua entregando os tí- para pedir _ vot�_ pará si,
tulos de eleítor, agora.- so- para Duwe e para' I,.�in'ho,
mente no� Fórum, díarta- 'que aclíavél_lD;�se pr�entes.
mente, até as 21 üoras. - O� vice e$,tão' tam
'SegundÕ o

�
Sr. Adolpho bém na batalha. Quinta_ '

Mahfud" cerca de dez por féir.a,Victor Fontana, o ví-
- cento dos 36.626 eleitores, ce-governador e Décio Pía-
de Jaragua do -S-u� ainda zera, o vice-prefeito, can-

- não retiraram 9 d�cumen- dídatos a deputado.federaj
to. Seni ele, o cídadão não e estadual, mantiveram
poderã. votar no día 15,'

"

uma série de contacteis.,A
_
- Massaranduba, mu- noite" Fontana pauldpoll

nícípío agora governado de comício no salão' 'da
pelo PFL, não apóia o can- Igreja S. E'stevã� e __ salão '

didato da
_ míerorregíão a 25 - de Julho.

_

deputado, Décio ,Pia�era. -;- O
_ vereador -MárlCJ

Está - fechado com Lúiz Sérgíc Peixer, que, aspira
Hamilton- M a r t i � �, de a presidência da Cêmara
Brusque. Explicação do de Guaramirim a panIr de:

prefeito Zef�rino: "�'Déci9�
fevereiro,

-

apóia ,Aldãir
não veio falar comigo e o - Muncinelli a S'enadora.

-

Hamilton vinha ,atuando l'�m�éin () vereador- Esme-
, : aqui há', ba�tanté tempo". r�}(J.o _ Clliodini apÓia a

, - O:PDT do presiden,- cp.ndi���a, que como ele,
-

te ,Madrid",' tem sido a é lJgad,a à educ",çiJo. Pa-·

g�nde - pedra
.

�o
.

-,sapato r�' a,.- deputaçãQ� as _prete-·
ido' PMDB., Açoes contIa �!ênC;las se dtyidem.
alos do Exeéutivo e criU- _

-

� Continua� r�nden--
.

CaB,· tem
- deixado irrité!dos do c;_�mel!tários, .o� bl_ecaute;,_

os- peem€!debistas. Esta se- ocorndo. se�an& passada
mana, Madrid afirmou_que �m Rio da Luz, durante co-

Duwe deverá ser derrota�· micio do _PMDB, boa .parte'
tadO,- pois é politico se�

,

realizado à luz. de vela ..

_ estrutura .int�lectu�l,e sem Chegou-se a levantar sus-'

nenhum se)'Viço à Colílu- peit� de que teria sido)

�idade.
'

provocad_?, ,

porém, '-pelas:
-: _ Enquanto isso, para lnformaço:s, _

houve pro'

'purval Vasei,. Adepat D�- ble�a� !ecmc�s. Mesmo

we, .apesar da pouca afl- aS�lIn;: �a� deIxa de ser

nidade polí!tica; ad�ptou- comcldencla.

se bem'-à campanha e será -

- O _prefeito Qur-wl
surpresa no Estado! Em,bo- Vasel manIfestou certa;

ra não afirme, a sÇ>mbra' , preocupaç_ão ,com () déficit

da sua boa administração da. previsaD . Drçament.\rla.
lhe permite asse_?urar a que atingi!! a Cz$ 770 �ilr
certeza d.a eleiçao. t ,Um' nD m'ês de setembro. 1n

violento esquema foi arti- cluindo tedas as fonfes de
culado e encontra-se em Jenda bruta.. Apesar- da

estabilidade financeIra daação.
- O PDS, que .reúne'

.

pia 3 o seu Diretório, var
te o municipio pedindo
VDtos parã Paulo ,Bauer' e

" 'seus demals .

candid&tos.
'Paullnho tem percorrido
'as regiões e municipio'S

.

op,de é apoiado e, mais re-

centemente, São' Bento

. hipotecou-lhe apoio, onde

espera uma votação.em
tomo de quatrQ�,ß.!u.,.,_-yotos.
- Muito eroP€)f.t8i_�ste-

jamos no --processo
-

eleito

ral para escolhª de gover
nador, deputados e sena

dores, as eleições munici

pais p,e 88 já êstão na ö;:
dem do dia. Candidatos -

a

candidatos, de ambos -

os

partidos, já começam a en- ,"

=::'::'�e.�,:�,:::. raàfartar.Náf�nse dfn'vlcíl,eú
lazão cíe�Jier. a -

_._
_

l_
- Dírígentes dos Pos- Foi dos maís concorri- . goria C _ campeã ;CE �.

tos de Vendas _ reúnem-se dos o 20 Campeonato de �ã�_: de, Ant9nipa_ (Rio Ne
nos próximos días com o Fanfarras "Iro Anos .de _ grb-PR), 2° BB ,SaJ?to An
CDL, .P9'ra deíímr a estra- Jaraguá do Sul", realizado tÔnió (Mafra) 'e 3° 'EB Prei.
tégia vis�d_o dímínuír a

na manhã de domingo, na Menandro Kamps":' (Trêsincidência dos. cheques Marechal Deodoro, reu- Barras).
.

..

sem fundos, que hoje cor- níndo quinze concorrentes -- ,

rem dentro dá faixa ríor- dos dezessete inscritos. O
--

Na categoria principal,
mal. No entanto, existe -

_ seleto j_úri ..
conferiu, pare a D,- foí vencedora pelo se

preocupação quanto ao fu, - efeito da classificação ge- gundo ano consecutívo,o
furo, pois tem�ril muda�- - ral, pontos para afinação, Colégio' Mafrens� seguida
ça na economia, _a partir melodia, consonêncíá/equt- da fanfarra Os Cardeais
de-fevereiro. \ ,_ líbrio cadência/ritmo, uni- (Ifuperangaj-e C�ntro ln-
- Jornais' do Interior formidàde instrumental, <t(�r�scolat de. 2°' Gr-au (Cri..

de todo o Brasil estão reu- rnarcialidade / disciplina, cíúma], -que UCOU"éJIl -teI-
Pldos em Cax,ambu, Minas alinhamento 'e tempo de cetro lugar: ,- ,::' :� .

-, - �.

-

�:S�!�ir:o��o J�::l�es:� :���:n:����rU;e�:�:��-
-

-:'IE'-x::p'e:d" I·-e;" I:'e--�S:_<:-.��_�.:Interior, iniciado día 30 e o acontecimento de rara :11 -

com encerramento marca- beleza.
do para .domipgo. Temas

-, d
--_.,�-

DPs;da maís alta Importância Na categoria A_ (fanfar- a$. _
__ '. __

estão sendo debatídos'<e ra simples), for campeã a
discutid�, .numa promo- fanfãrra de Capínzal-Ouro,
ção da. Abrajori. 2° Grupo Escolar Albano
- Ralf':Egerland, coor- Kanzler, 3° CE Miguel

-denador 90- Sesí em Jara- , Couto (Schroeder); catego-
guá do Sul, despediu-se tia B _ campeã EB �ário

-
I --

ontem, para assumir se- de Oliveira Goeldner-jMa-
gunda-Ieíra o Centro de ira), 2° CE São Bento (S ..

Atividades de Floríenópo- Bento do Sul), 30' Fanfar
liso Durante almoço reali- ra da Oktoberfest (Blume
zado no Beira Rio, foi nal,l), 4° CE-- Frederico
,apresentado o seu substi- Rardt (Indaial), 5° CE Ba-,
tuto, o Sr. Leonidas Nora, rão de' Antonina (Mafra), Leia, assine e anunde- no
'que era o coordençtdor do 6°'EB Pref. Germano Bran- 'CORREIO 00 POVº '

Sesi, em São Bento do Sul.
'

des Jr. ,(Indaial). Na cate- Tradição e COl,ltl�bll1�aae.- Os 'ex..Combatentes -

da FEB de Santa Catarina,
participaram, na CapUa,},·
de Encontro Estadual. Pre
'-sente, ()_ secretápo Máno
,Lobo, da Justiça, assegu-
rou que as alterações rei
vindicadas na Lei 6.738/85,
que concede auxilio espe
dai ao eX-combatente, es

posa e�fHhos, já estão com

'o Governador.

Informa o' Delega�b' R�
gíonal Adhemar Grubbä,
que a

-

partír .de '2a.; feir,a,_
dia _3, o expedíentà -�s
Delegacias de Polícia pas,
será a ser das 13 às 19h30
mino Os serviços (lê plan
tão nas delegaciàs,-' porém,
permanecerão-: .

durante
-

.

as
24 ,horas do dtq.

- .

_:;;, 'L

"- De 29' a 31 de outu
bro foram realizadas em

,

26 municípios do Estado,
as inS'crições para o con

curso público d() lapas, pa
ra as funções_ de agente

.

administrativo, agente de
portaria e datilógrafo. Na
legião,' o único município
foi Guaramirim, que ins
,creveu eandldatos a agen-. '

tes administrativos.

, '.r

--PMOB

1.-'

PARA DEPUTADO ESTADUAL

Raulino ',Bosskamp <, .

Bancário _� prDfessor universitário _ advOgado; -�
�

economista
_

'

Veread9r em 4 legislaturas.,
� GOVERNADOR PEDRO IVO N� 1:5

i: .

DE'P�UTIDO FEDERAL\I!�::

·IANTÔNIO CARLOS
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/
Os Deputados Federais e Senadores

. formarão a Assembléia Nacional

Constitu�nte que �ai elãborar
a nova Constituição.
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