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, paule Bauer (PD�)

agora é" ,tudo . Mais verba:s ,à's,' obras :'CIIDlitárias
. , •

,

•
•

. .�. .

... ". n '''''''' ' ......

'. o muníoípío de Jaragua . Jöão� p,éssqa, 'sinta 'Ltr:áa,
do Sul assinou esta sema-

.

Cohab, Ribeiriio';_"'GiàÍrde,
na cóm a Secretaria Espe- do Noite � Rie cé"rrh·2iI.'
cíal de Ação Comunitária Cada 'centr_Q '!nlport� 1.0

. da, Presidência da: Repú- valor de Cz$ -13 mil; -sen
bHca· (SEAC), . represen- do Cz$ 36" mÜ _él:ô� SÉAC

,

tada pelo dep. federal Luiz e os restantes da' Pietei�
Henrique, um aditivo ao tura e da comunídade be,
convênio de Cz$ 1 milhão neficiàda,

.

_. -

" '305 mil recentemente ce-
", ,.-',.'�

lebradQ" agora no vãlor de
.

'-.. A Assocíaçêo '''La! :das
. Cz$ 324 mil, para cons- Flores" I' para as, obras.dc
trução de centros esporti- ancísnato, . i�i: ':�oI:Í:t�mpla
vos ceraunítários (quadras da com Cz$. �OO .mil, �lo'

.. de esportest, junto ao· .1.0- SEAC .. Com isto, os recur
teamento

.

Duwe ,(Rio da sos· advindos' âi:r.âvé-s' �dá.
Luz). Ilha da, Figueira, quela Secretaria tmportern
sento Estevão (Garibaldi), Cz$ 1.829�OOQ,OO. _

.

:Nolas e inlonaaçles.
- -c�:;

ou· nada

Ademar Du'We (PMDB)
·

;'. Estamos entrando', na .se- . poupados �,os �a�taz,�s e Píezera, atual.vice-prefaí,
· �ana decísíva' do preces- uns pOUC0S out�do.or� de- to de Jaragué do Sul, eco

.

só' 'eleitorill, que vai ele- ��Clarax_n a 7�lstencla de nomíàrío e advogado, per
'. ger os'gövemàdores,.depu- campanha política, campa- - segue também uma cadeL

,

. tados estaduets e os depu- nha que está- sendo um ra no parlamento cataii-
- Os órgãos públicos

tados tederaís e senadores, tánto
.

quanto .mcma.: em nense, assim como Adernar
estaduais ímcíaram segun-

constituintes.. A sêIIiana v�sta'de n�<?- �aver e�eição D.,uw.e, do PMDB, empré-
da-feira ii. adoção do horá-

.

.' d' "d'
' ,

ar p efe to ve eador río de verão, q'ue vái-das
. sere, sem UVI as, a -mais p

.

� ,r 1. e._ _r, ..; e�, sanc ie desportista; que

lniportante a todos quan- qua,ndo a níovímêntéçãe e conta com o apoio' do pre.
,13 às 19h30. Em' conse-

tos perseguem cargos ele- muito grande. , feito Durval Vasel, seere- qüêncíasos expedíentes 10-

·

tívos eàs agremiações po- 'Paulo. Roberto 'Bauer téríos e vereadores. ram reduzídôs, benefician-

.Ittíees, pois representa a (PDS), ex-líder estudantil,
. do osservídores, sem pre.

úlüma .oporturtídade ..
de intégrante :<itos: 'governCDs

. Todos representam reno- . juízo des vencimentos. A

conquístera sil.Ilpa.f_íª :.Ef'o Bornhausen' . é.<Atríín, .aa vação e estão colocando
medida entígíu. órgãos co

voto àG-,éleitor.;,.�_:._._.--',.:.._- qualidadé....�_dé. .,;.._yiQe:prési� séus nomes ao julgamen- <

mo a 19à: Uere, Delegacia

Em jàraglil�' do sei, com :d�ie e presidente �� Erusc, to, populär. Se elegerão]. Regional de Policia, Dele"

, três cãi)di'ijat()s',:,aa.epl1t�<lQ, filho dQ,a-veteadOr'� ex- .As urnas são uma incóg- gacía de Polícia da Comar-

estadua�.:, ª,�e,am�nhaj fé:,� prefeitç vi�ofBáue:f, blds- nità; mas para Jaraguá do, .ca, Exatoria, Junta Comer-

i' lizmente; foi limpa; como . ca : sU!1l, elei,ção, <pela' ph - Sul ,e região, c_ seria um
", cial e o'\ltros.

.

.

, limpa Ipi a' ,propà,cganqa., !p��ra v.ez,·.Q; geput�d9, es- iéontecimento inédito. A
_;_

"

A 'Assoçiação. dos
I

.ps pos�çs,:e mtl,:FOsJgraxp" .taq�al. o PF�" �com Deqio decísão é sua, eleitor!. Municípios do Vale do Ita-

_." , __ '.

.

poeu .(Amvall), com seis

. � "., '····Minisfrl�'inäuöuràlerçâ·lêiii�ö'�prédilt,dolIrAr'
� t E I <A ;';�:;

.

Será inaügurado na p.:ró-. ce"a seni;)._çlor, e deputapos .

a edificaçãa' .da E.B. Val
;'. xima terça-feira, dia '11, às pelo PMDB, qu� posterior- 'dete rn�s Piazera (do Es-

14 horas o p:rédio do Ins� mente participarão de con- tado), nas próximidàdes do
-'tituto de Adniinistração da centraçãci pública, onde é Beira Rio. Outra solicita

Previdência e· Assistencia aguardada a presença de ção. encàminhada foi ao.

Sócial.{Iapas) p.a
.

Av. Ge- mais de cinco mil pessoas" ministro - do Interior,' Ro
. túlio V:argasi que centrali- nÓ centro de Jaraguá do naldo Costa Couto, de Cz$
zará tainbê:rn as ptividades Sul (Estação Ferroviáriéf)· 2, milhões 311 mil, .acom-

�

.': dO'InalIlP�; INfS,.�e P, Posto panhada do projeto espe-
� de' Assistência� Médica. o Executivo )v1unfcipal cífico, para construção da

Construído em doiS pavi- de' JaragU:á dó Sul; um ,dos, subunidade: do Corpo de

ORDENÄÇOES. -, ," menfos,:' com1.5.QOrri2- de ,que gestionou
.

á: Gonsttu- ; Bombeiros Voluntários de

SACERDOTAIS 'EM' _' � áteà físita, Âu afó inau- ção da': obra,. r,ety:iIJ,ªÍ§ªda I Jaraguá -dó Sul, na Barrá
DEZEMBRO :_ Págs..8/9 gu:çal e aguardada a pre- htl" ;p�lo m@�aJl, Çf�ÜIZe i. do �io'Cerro. O'ministro

�-..

sé-hça do 'ministro da Pre- anö§, mformou a}n.4a 9;ue Deni Schwartz, do Desen-�

OS BASTIDORES DOS vidência Social Raphael de .encaminhou ofíéjp a§:mi- 1 ,voÍVimento Urbano rede- j

COMlrtS ,POLITICOS
'

..
" Almeida· Magalhães, presi- nistro· da Educaçã.Qy J:9rgé ,: beu pedido de Cz$' 6 ini-' ,MOVIMENTAM;;;()-- -

;

dente do lapas Eugênio Bo.rhausen, sol�ci�anÇl0�Cz$ Ihões, para obras do Sa- PELADAO I

l P�g. 7, Doin Vieira,. aléJll: dos.can- 1 milhão 20'0 mH, :pél,ra' mãe. ,'�'" L
.

'" u.iq�to�,.a_' ,�ovgrna�or( vi-· compra do ��rreno vis��do , _

.
- : .,'

, .. Pág�lla'l�
À. POtúIÇÃb 'É IN;MIGADO ;t:1;UR�: PRES�RVE�ÖS jARAGUA DO--:.�;-;;·.�t-.. ':-:--a-f·-="':R::-�,-"'17.M7"·�·��:'7.I:7-·-_,---EX-P....:O-S-I-'-TO-.....RE-S�C=R:;::O;;::M::i:;A=OO=.=.s=·=:·=::;::,=,,,.�.,�,...

SUL. .' _:
.... - -.. . . MO:VJM'E.NT�ÇJtO" lN:QYSTRIA�.

.

!

SCHIOCßET �RITIC�"

DUWE. ;,_ Pág. �
.

'

SOV COM NeVAS
'FRENTES ··DE·· ',_.:

.' T�,ABAtJIO.·_,?{(g. 3,

1
9

.:.. JAAAGUkóo-suC
,� :�

Capitel latino ,Am..rlcàna do
.' Mo!.or·Êlétrlêo

'

26/03

munícípíos apenas, :teve
'

um crescimento" no: seu
movimento econômico, em
termos nominais, de ....

334.91%; no último exer-,

cicio, superado apenas pe
l�__ Amu r e 1

-c

(388.91%)J
Amrec (34R61%) ,e Amesc
(342.69%). O .tíesempenho
da economíe mícrorregio, .

nal, é digno de nota.'
- A Secretaria da Edu

cação baixou edital abrin
do inscrições . e estabele
cendo normas pa(a os con-

.

çursos de remOÇa0 _e .10-
tação, c;l<:> ':Ql�gistério:pÍibii
�o ,estaduaJ.· .' Ás .: lll,ScriÇÕ'es
para ,os conCursos fIcarão
abertas no periodo de ).tO
a 14 �p� nov�rnbro'-Na' re
\�ião,o IO'cal é ã ÚJa. U�re,
em Jaraguá do. Sul.

I
'

i
MIRTES E PERDIGÃO
JOGAM A NOITENO
"ARTUR MütLER",

''',:;. -'

PELO E$tAnUÂL'�,:;"
:..... <_'c.:·.'· .�.''';':.".) "-:-'-"

'VINTE E, UMÁ

p_A�nDAS "y' : "
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Gente
.�

& .Informações
, '.

..
.

.

Srta. Henriette Màyer; dia
J 2, o Dr. Murilo Barreto de
Azevedo e � Dr, Fernando

Springmann, a quem cum-

primentamos.
.

.

-

.

EIÍlbora iardiamente,
..

...;_ Sob a direção. doe registramOs a participação
amigos Ad,emir e' Terezí-. das Sras. Célia Emmen-

.

nha Fodi, uma nova opção. dörfer e Diomira Wolf, no
em malhas, .

nas línhas in- '. 140 Slmp6s10 �a Rede F�
� ,�O _na, que pr� fantit .e adulto, sÜrgiu. mlnlna de Combate ao

, téD,cl8 Implantár curso ·de: .. Tr:ata-$e �o Posto de Ven-
. cancer, real1zado de 14 a

_",I�tlc. estética, tnaugu- das MUnI.que, �alhas" na 1'1 de outubro, em Recife..

.. ,1'0!1' dia 10
.

o
,/
'seu play- rua JOinvllle. � .1�12. Pa-

.

·

iré)UIld e· a quadra de rabéns: ':pela mlcla�a.
areja, ..aQ lado

.

dá sede. 's b ". h
. .

· 'Möra, ex�u1a =as é)bras . .t-:"
o re mal as, ��,iás;

da .. sauna . reivindical:'ão ..

es á. c1rculan�o a. revista
,. . '. .

.

Y ,/ Ulistampa", com 'um cader-:
.' ,pU,a dos associaidqs. no especial enfocando Ja-
'.

� .� No dia 31 passado; a raguä' do Sul_ A Capital'
Sra. Lilian Wemínghaus, da Malha, trazendo repor

patronesse junto com Ge- ·tagens e a chancela publí-
. raldo das debutantes de

dtáda de várias empresas

"C.orupá,:recepciono'!i-as na
tocais.. Valeul,

Arwe.g com um concorri - -- Foi �onCoil'i'ido se-

·

. dís,$imo, coq�etel" junto gundä-feira à noite, na

·
com, S��$ maes, d�mado- -'Arweg, o lanÇáméRto do

i ras do LlOns e conVldados. iiVFO "25 Anos .... A His-
tória da Weg" .. lNOUle..S .de
A a Z da área empresa
rial, diretores e gerentes
de empre'sas, imprensa e

"convidados, marcaram.pre-
. s�nç�. Parabépsl...

.::.. Baependi :informahdo do . Pré-Escolar ·e do 10
o baile de aniversário' do Grau, dia 10, às 9h, no

clube, dia 28, com o Con- estabelectmento.r Ficará

junto de Ritmos Society e aberto a visitação de 10 a

o baile de réveillon, día
.

14,. das- 14 às 21' horas.

31/t2, com- a Bandínha,

Lyra. I!mJevereiro, dia 28., .

baile de carnaval com o
. Grupo 4a. Redenção-e Ban
(ia Verão, Tropical.

c

_. Colégio São Luis cón-
vJdando par,:.- �r ab�rtu.ra

- ,

dão ExposlÇilõ.de Traba-
Ibos Manuals e .

Artlsticos

- Presidente Luiz. Cel
so

....

Muniz 1IJ.forméindo
.

a

coluna a realizaç8.o,'IiQ dia
5 de d�zembro, da promo

. Ç�() "Uma' No\t�, rio Ha
wai",

.

muSicado pél'Qs In

ca�descentes. A. promoção
�cÍa AABir já é presença
marc�nte DO cah�ndário
soc_al./
.,

-'_ Aniversaria hesté sá�'
bado� o Sr. Lôiin6 Mar-'
catf�; domingo oCSr. Mion
so Franzner e' diã lO, a

, J. !
� !

.

çaÍ'la. Beatriz Perin, filha
'de. telscl e.' Iolanda Perin.,

, .

Roupas Infantis, 'perfu:Q1es e bijouter1as
Rua Barão dô Rio BrancQ 168 _ ;Fone '12-0695

"Jalaguá do Sul
. /'" ._---.......--------------';....,:_......;;:-.......!

J'�,. relôg.Jós, pulseiras, anéis, _alianças,
pra,tipia, .artigos .. em ouro e tudo o mais para

. presentes Da

Rel'oiouia Ivenida'
MarechaÍ Deodoro 443 e Getúlio Vargas nU 9

·

Promovido pelo
.

casal
Ivete 'e Herbert Gehrke,
realiza-se também neste

- Será aberta às 19h30
. sábsdo, o Baile das Debu-

de sexta-feira, día 14, no tantes, na Soe, Massaran
Agl'opecuário, a 4a. Festa duba Central, antmado.pe-' . CASAMENTOS ..... Nó
das Flores 'do Circulo ide

'

lo Conjunto de Ritmos so- eltar da -Matríz S. Sebas
Orquid6filos de. Jaraguá . ciety, de Blumenau. lidíth tiãQ, dirão o "sim" neste

do Sul, que mostrará_e Bruch e Glad Ribeiro' sábado, as 16hl$ -, iiran
vendeJá orquideas, bromé- Reinke são .as patronesses cisco de Campos/Lilian
l1as e p1iUltas omamen-

. e as debutantes. as meni- Doster, 17h15 - MauTo Cé
tais.. Terniinará dia 17. .Ras-moças Andiara i.\!lcia� sar Coelho/RosâIigêla Jari-

ne Voelz, A�drea :Rode, sen; na Barra, 17h - Màüro

Andrea' Cilene
.

Tomelin, Pe,rini ( Ívöiletê� ·TeciUa"
Carla Vanessa Meir.ilnhoi 17h30 - Ildemar' GÓrges/
Eliane ....Lemke, lilisabeth Maria Kirschen e "18h '

Lemke, Isabel CrisUna Ro- . O�màr 'A:, de Sc)ti�afSâiête
.. sa, Jruli Sardagna,' Jucia- Sc6z; ,na, Cilpelä 'S;' Trlft
ne Treis, Karla �Luizq dade, 11h30,; Agostinho.
Gehrke, Leiia Terezinh� Bockor1Ros�ângelâ" Putzi.

Alves, Luciàna Mohr Lu- �Na.Igie,ja Eviu\gélica 'cenl.
, i.,

20hdane Zimmermann Lean- tro, ; bodas dê -Pt-9ta
dro, Mara Rúbia Borc:maI'dt,

�

de Vigándo' e' ..J\g�ta P��
. Utpadel. -.

' . - �

- A Casa da Amizade,
premove a partir' das 9b
deste sábado, nos galpões
de . festa da Matriz São
Sebastiãot o Bazar da Pe
chincha, cuja renda -serä
reveÍtida para o Natal' da
Criança. Carente, do Ro
tary Clube.

Dap,ielle Cristine Masca
.renhas de Oliveira, Bone
ca Viva/86,' do Lions' Ci
dade industrial.

,arão do Rio Branco, sala 4
FÖNE: 72.2607

.

Leia, assine e anuncie 'no
'

CO;RREIO 00 POVO

Tradição e cOQ.fiabil1d{lde.

, t, Rua' ,JotnVlllê 'n' 2.680 �,defronte da Arweg�

_

"·PÁGlNA·· 4)..2:

BAILE BRANCO MOVIMENTA' A SOCIEDAJ'iI!�'" '.

CORUPAENSE·
. , .

�
'O Líons Clube Corupá, Márcia. LinZD1eier, Mér.y

promove neste sábado, dia Herrmenn.Rosemérí Klein,.
6, o. Baile das Debutantes, Simone Línzmeíer' e Tânia
tradicional evento äocíal Joraclídía Blúnk: de Jâra- .

que terá lugar no Salão guá do Sul ";'"" Ad,Ö�I,le �-
paioquiélI. SÇ>b a apreseÍi- rä Fischer, AndTéa "Garcia,
tação de Celso e Tati mu-

.

Gisele Maria St<flnslti 'e
sicado pelo Grupo Eve:ato, Sibeli Cordeiro; de Joln
de Estância' Velha' (RS), vUle _ Daniela Ferreira,
Geraldo e blian Wernin- Khatiane

. Fietz e Mariane
ghaus é o casal patrones- Eddo de Souza; _de PeDha
se

.

e as debutantes 'são as' _ Patrície : Marinês 'Ru-blni
seguintes: de Corupá _

.

Nícoluzzí.
'

... _

Andréa Baeumle, Crístle-
ne Mafli,' Jan'elara Astrtt O tr�je será passeiÓl
Lersen, Karín Elisabeth completo. o aeontecímen
Kramer, Karla Blíane Kra- to . está monopolizando as

mer, Kátía Cílene Klug, atençêes da sociedade co
Lana Rómanovícz.' Lilian rupaénse e da r�gião; De
Lia Fett, Liliane Ríedtmann, antemão é sucessol,

MASSARANDUBA REAUZA, TAMB:eM O . '.

BAILE .DAS DIiBUTANTIiS .

.

f

Neiva Rejane· Zimmer
mann, Rosana . Mohr, sara
Giane Wüel'ges .. e Tiamáffl
(lã Silva B.artnikowski. .

João
Venha conhecer as últinias' noVidades da moda

· infanto-juvenil que seus filhos' vão aderar. Parà

tod(?sf Os gostos e para todas as oeasiees. '

'Rua João Píccoli, 161" em Jaraguá do Sul.,

.-
.

"

;;

Safa'ri:--"l
..

'.:
,

.

'. �"l J
"

•

elH � 1810 endereça (:;
A S.AFÁRI ÇÓ�RClO DE ARTIGOSDli 'CA

ÇA E PESCA LrDA; comdnlca que descle"J)' dta'
·

04 de' novembro,. terça-feira, está atendendo' em
suas Dovas e �pl;t8 instalações, na Av. Marecbal;
Deodoro 583, defronte a' Igreja MatriZ' Säo Sebas
tião,. . onde' cOllt1ntia atendendo ,a seus aJQigos· e

· dientes, aguilJjd�do a sua breve, visita.
'

. I

Ein Jaraguá'do Sul, Ulna, libya 'opção pata você.
.

,

Venha, comprove eusu!ruadas saborosás sensações Kl-Del1cla. .

Aceitamos êtl�om,endas, pal'a ..
festas, ãiiiversllrios, casamentps�, pu-.

tros acontecimentos. .

"

.

� ,..,

.,'
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2t�!iiii':�ª �� -:-:_,$e�A.J�,!)$"" l(::tte ��ê.�rõ/8� 'il�f�' � �- '�',:"",º�I,IUUlf " :ltit,"'2;t!J�(J� 'PÁ�A .:4)3

.'IOY' I�' Hv/s: es'�R traill••• 1'1.1 ·Me& libera 'yedl.s,à"]ãrllI'-.I�.11
:" :A'�r�tatia de Obras � tal, ',Çle ,2,45m2 (t, a ÉS�OI� ojio! ,quadras:" de _espqrtes O' secretàrío Bélduíno ':

dldátíco ' báSi�o aos' alu·
"Viaçao ((o' mumcipio Ja Cnstma �aJcattq, "quatJo, .:,oUvalentes, em diversos

'

Raulíno, aa :bc1UcaÇ"ao,'cul-, rios' 'da rede 'xpUlliC:ipal.
executou seténta por

-

cen- -saías, ,;, totaäsando I maís,",bai'rros da' ciàade através tUrá, �spórte 'e 'runsmo de '

além de ,iÍ'eiIiaméntö' a�sto das obras de calçamen- 500m2. Além disso, a Es- "'''dos recursos cöÍl�eIiiados Jaragua do Sul, ínrormou proíessores.
"" ',"

to a' paraíeíepipeuos ',' da coía Erich Bl,9s1eld, de, entra, a :pf_efe�ut��e, ,ª" S�- ,que o, Ministério da Ed:u- ,', ;;,. ,� ',' .''rwC'Luiz Sam, em 'Ner�u Águas, Clààis, Wfàâ�tesêi- . cretaría Especial de Aç&o '�cação aprovou e Iíberou a
, NOVANOM1!NCLATtJRA

Rarnos, é espera conclui-la 'da 'unia "'sal� de 80m2, ao çomunitaria da' ,pr�sidên- nnportêncíe de c:z$ ....
, . �� ,'t �. !,

dentro de sessenta díes. ,A 'passo que à. Órestes- Gui- cía da, Répúblic�. �Cada 1..251.;516,00, or�unda do A ;Pãitir de '�1, a �o-
, mícrmação é do secretário

,.

niarães, cujo prédio, é de posto de saúde _te�á 60m2. "saláno educação _" cota mencleturá das estolas da
AlOnso Piazera N e to, madêíre, Será substituído

,,','. _ .' . _

.

.: .�.�., federal" para, ap�icat;:ão' 'na
'

rede municipal 'sé�� uniji-,
acrescentende que oS tr�- ,: por' .elvenaríe," somando TUBl1LAÇ.l\O" '

".(

construção 'de' quatrc salas
.

cada: .Aásím, a cJ.enomtIta-
:.tJalllos de alargamento, .re- i t5nl2:, .c . ,,'

• ,"
, '

"

,

'
'

• -

','" . .' :'de' .aula e', dependêncías da ,�. ção -escola isolada, esc�la�Uic,çio e ensatbratnento .:'� ,fábricá de tubos és- A, munícípalídede vem
\ ':Escola Municipa_l' de '1 o 'reÜÍli�, esêôla'�ási��: e

:1ia :estt�da Santa.LUZia, de ,lã IniciAndo â sui( ópera- �e'xecüfando'ä coiQcaçã({de ': Grau Sapto' �stêvab,� duas
.'

grupc)'escolät,'·pä.sSa:�á lia-
, Jj�te .q�Ü6me�ro�, 'foi�éon- : ção, 'na' Berra do Rio 'Cer- 132 'mettos d�flibos n� rua salas

-

na :_Es.cola" Alberto "ra -éscóla 'Íi1Uniçipar.Jde�)O
'cluick �tês do prazq pre- .')IP', ntüila- are� construída "Friedrich-'Wiíh�lm' Sonne- "Baueri"quatro-'s�las na Es- grau, conforme projeto
·�tQ .. �_que, ,gora, traba- de

: 1.200ril2. No mesmo nhohl;"obra
.,

que "deveria
'

�ola : C_ristinà. Marcatto, apresentado pela secreta
lho' idê1itico vai ser exe- compíexo,' está'em fase de t&l sido Jéha j)efõ Estado. "sÚ:bstituição' do- prédio da fia da "EdU:cà�ão"e àpröV:a

.

cutado na Estrada Chico de cobertura' as' garagebs,' O DER7SC ínícíou. a colo- 'Escolp Ore-stes Guimarães dô'pêlo prefeitoAl)urlal
'Paula. "com '2.193m2 e o passo' cação e�nâõ 'ã' concruiu.. "e'ampliação (unia saia) da Vase!, que' 'irtaúgUra

'

às
,

J>iazera' disse também-' segúitÍte' será a construção ,teil tubúlàç!ö virá"re�ol- ,Escola' Erich, Blosfeíd, '.os'
.: l6h â�ste' 'sâl?adÓ;'_ a f!sd:o-

4ue às 16h deste sábado 'da 'oficina da Prefeitura, ver proólemas decorrentes trecursos "serão
,

' aplicados lá Morro' dei 'Boa 'Vista,
sera inaugurada' a Escola de 640m2. A SOV, segul).- "do 'escoámeiíto dàJ"-ágti:a;s, 'também 'pä.ra aqUisição de ê'otir";ã.·-PTe'S�"tlça \d�"t;rUpo
Mu�CíP4hle lO'GrauMor- do Afonso' 'Pi'âzera Neto, nötàda1pEúlte' quando'

.

de equipamentos e 'materiàis 'FolcfóttC'({Buml}(l" meu 'SOi
ro da'Boa Vista ·e d0IÍliÍl- ,'êstã-' igualmeIite, progra- fortes eIlxurradás, 'que pro- permanentes às. esçolas �, 'às' 9h 'd;e�t!omittgo�a)�s-
'go às"9h,-'á, ESpÖ1a: :Santo mando" cl construção de � vúca�,alaga�é'ntO".,iiàgü�la "

(carteiras,'niesas, armários,
,

c'ola '�:ßs!e�li()i çom:;'#lts
ESt�v�o, ;de �120 e' ,215m2, . cinco postos de' 'saúde I e régião.'·'

" \. '. . - quadros) e par� o matertai ,�

Sa"e outras prógrama�s.

��:���!�:'�I;��:� .. ·.�tivro côo-ta' a, hist6ria da' We�I', 'CoIDP'utaç"ão:':' ÄCljS·'.lplíl�i;;aiiJse para' construir croco

novas unidades éseoléires. '�Em :sol�nidad�';bástante fundado:�s °d�' 'empreSa e, 'A f\ssociiição.Comercial ',�;q\{is\Ção dis�\e��l��'A Escota São Judiis Tadeu, "concörri'dá,' que "reuniu ,: ainda, � caqerno 'foto- e In<JJi�tria'(dej JaJiaguÀ, do ,
tos ,nec��s�#ös"',{C�4��·tera acrescida duas novas �lllpresârios'� Jatilgu� do grâi�ç9',d�,�' �Aginas."t; �u.l qecidiu �r hipote.çar _\d�.r�s),.,,;qbje��yand.Pr,���l:?r-'salas de aula as quatro SU,i e legJão, cI:iretöres. qas " A obra, distri1;mída aos apoio, integral" ao Cur,o , mação de técnicos que,pos

e)!:istentes, que totlizarão empi��as' Weg, ger�nte's, presentes", ,f�i au�grB:!&da Técni�9 ,d� PfC?Cessamento teriorme,n�e: serão àptÓ.Y�i-813m2 de área construída; convidados e�p�ciais é ixp- lp�lo, ,qlstoriap,of,e .pe�(>s de, Dados do Colégio Es- tados nas empresas.loea;ls.
a Escola Albertó Bauêr te- .prensa foi íariç�do "segtin- ,fundadores Eggon Joãç,da _,tadual Ho\�do Marcelino Nös próximos dias, os·sin-
.rã maisduas saias, nu�t�- da-feira, di(j: �,.,Íla As�o- Silya."e,�q�rpldö W�rP��- Go��lxes, no que tange a' dic:9.�oS pptfonaili ;e",:yPl

.,��;:j�������l������ : "�����vc:!r�:,,��!��et� ·,�S'e'S,r'l- ,<"
.

"nO"vo :��·1:t!�;;t�:ß�:'75 an'o�" de.:.,autotfa qo exterior). 6 tràbãlhi'vem ,
'

' ...', bTIizár 'a: àqui:SiÇãOr ·ºos
jornalista. e. \Jlistoriador . e�r�qu��i Et P!e�e�var.,' a d d' equipámentos que '-Serão

,

Ap'ol'inátio Têrhés. O"Üvro história, ,�mpIesarial catßlti- coor ena' Or 'cedido,S à? Ei�t���tíSi��-:contá_",à ,histórià:,dqs pii- nense,' mostJ;&ndo á tráje- to em reglJlle de çö�b'dáto
Jli,eirõs 25 Jfnbs , 'da'.wég tória de força' e' fé' no tIa- Asstiinlu na últi� .,sex- e d1}rante º, 'Pê:t:í()dô �e

, eri{ 175 páglp.as1 com tira� balho. _ ta-feira, �dÚl 31, ó Ceritro 'ociósidaãé é::lrectità:rã�:{Ctra-
; 'girl{'de, 15; 1nil ,exexpplâ- :,' O cqmpêndio: é digno de de Atividáqes do Sesi" .em bálhos 'às e,�pieSàs'''Í>ªrti-
res, disJribuídó em cinco figurar em todas as ,b�blio- Jàrag'i.Íá do Sul, o' Sr. Leô- cipantes dei sistema. "r'�
.partes: 'i -=:, ps çamiqll<?s teca�, pela liçã,o que traz, 'nidas N9rà, durànte almo- .'

da 'certeza, qUé, cobre o pe- pela obstinaçã() e pela per- ço 1).6 ,Beira'Rio 'Clube de A entidade tem discuÍi-
)'íodo de 1961/6�; �,'-, A severança de três homens CaIPPó que re\ll1iu empre- do igualmente' a volta�-do
. décadã do desênvolvimeii- ,simp'l�s.; q:ue cqnstituiram sários, imprensa e funcio- horário ante:ri�rr d<?�' báP.
to -,. 196�(75;.3 ,:-_: f:lCR,�n- um gJiUpo' empresarial d:e

'

Mrios dÇ> Sesi. Na mes- C0S, em funçã.o dos� pro-
.

$ão .. e;, diY.�f..siJíÇ,a.�ã?,,� maior
-

sucesso no Sul do ma oportunidade·despediu- blemas que o atual cau� ..

1916/86;.4 � Os mo.sque- 'Br.asi! nos úlÜmos vinte '�e:o. até então coordeJ.}a: Na segunda-feira. o arquli
teiros da disciplinà - en- anos,'.: co;n.forIJil,é, ,assínala ,o dor Ralf �gerland, que foi teto José Fernando M�r-
'saiq biográfic,o) dos .três autqr A,poÜp.á'riô l'e:r:nes; transferido para a Capital ques da Fonseca, expÇ>s

.

do Estado, após quàse três aos empresários as' per�
ano� comandando o Cen- pectivas do ,sist�,�&, viár�o
tro de Atividades em Ja- propostas pelo plano dire
ràguâ do Sul, onde reali- , tor, que prevê para 'b tu
zou U!Il'grande trabalho em turo, dentre outras, a conj;·

, ·prol. dos usuários do 'ser- trução de mais:quat;rp pop
viço sodal da indústria. tes em

-

Jarag\J.á. Na pr(i)·
Leônidas Nora, o novo co- xhp,a·.", se_IDana o';asSlUlto

, ordenadol;,_. veio tronsferi- volta à discussão, junt�.
,do do CAT de São, Bento mente. com o zonéamento
do Sul. da cidade.

'

Premias " à's"
".

'. Il :' .. ' l _ _�. '."
'

.. ""

� ....

�lelblteS: " \blrtá,S
,

"

, A solenidade de entr�
,ga. da pr�miaçãp' reieren
te 'ao,Concurse Hortas· .És
cOlàres;, es�á -��J;Ç�da 'para
,o dia 28 d� �ovembr01 ,às
14 horas; ,no CIP. No mês
dt> outubJ'o, dia 21, -a -co
mi�o integrada pe�a Sou-
,%él 'Cruz 19a. pcre, Secre
taria Municipal ,ele, ,-Ensi
no, e ,,cQ9rdenada pl;lla
Acaresc: promoveu, a aya
liação ,final junto as 19

, hortas -participante�'frper
tencentes as escolas isola
das rurais das rede 'esta-

. dual e, muni.cif>aL,:D�riiUi
te�a solenidàde serão:i)re
·miad'as, as cinco' melhorés
hortas, oferecido'Um, ; co

quetel à base de hortaliÇas
e palestrá: sobre o· 'tema
"Inte..gração Escola-Coniu
ni�ade"�

'.,
VARIG H"

-�

Cargas
. ,R:u.a cá Procqpio, Gomes, de Oliveira, 2!W'

, ',-" ",) ,

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do Sul·�SC."

,,- .' �Esta.rtos atendendo com' novo horário

, '

,
,

MANHÃ
'1h20mln às llh56min

, ,
'

'TARDE ,"

1�15min ,àS ..�Ji15min
",' I

AOS sABADOS NÃO HA EXPEDIENTE.. ,'i ,\
.

, ,�
i.

- -,. .

.

..� - '

"

. ,

i,

:'-'r....•._ ..
'

-, :.:_ -ao;"
.

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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· Edital .15.122 de 28-10-86 Corupä, neste Estado, do-

d' C· t
l�, bI8sUeiro,:, sQltelro,

"l1li0 Berndt e ··Luzta·Apa- .�.p:liciliada e. restdenta-na Pr.le·la-.as e. .asallells opet6rio, .na�t»"afFae José
i'� Beltaaha. '.' ,Estrada BOJnplandt. em-Co- III

. íteux, neste Estado, do-
· Ele, brasileiro,. solteiro, rupa, neste Est�do, fílha de MAR.OOT ADBlJA GRUBBA LBHMANN. Ofieial do R� mícílíado e residente. na

a:úXiuar de 'ekcrÚciriö, na-
..
Werner Erdmann é de giatlo Civil do 19� ci!' Comarcâ p.laraaU do s.J. ßs- Rua Guanabara,. 610, nesta

c- \t�àl.��. Ja;a�u� dQ" Suí, 'M��ilq.e �,. Kötzler .,�:,S:�����:!I�lr.;nu:o': �1cidaa'e, {ilho 4e. (<?s.áii�o
domicihado � res�çlente na- Er��!., .' babilitare.n para casar•• aeauia-

,. =. .., .dos. Santos é' de Fe1ida
. "

"'S h'ochett'
. .,.

.

.i ,

.

.... '. ' •• ".
'.

'dos 'Santos. Ela, brastleíra,�;;, Jl::e��dade� lilho d� Edft�ílrr25"/�.� t2ã�i.ô':�� !'miciliada e tesidente em e tesideritê na Bartá do 'solteira, servente," nãt�ral
AlCido Berndt e' de' Anita

.

Gilmar ,Sdliochet e Marli ruo da Luz H, neste dístrí- Rio' Cerro, Deste' ��strj.to, de Jaraguà do Sul, 'dõiIii
Borchers Berndt. E�, bra- Teres_tIiha da ,$Uva

.- .. ' 'tQi' fi1lía de Bruno Gros- filho de Manoel MiIbratz ciliada eresídente. riã Rua
sÚ�a, solteíra, -lridustrià- EIe, brasíleíró, �ólteii"o, skles ,e 'de Gertrud Laube c -de 'Gertrudes: Steíleín Guanabara, -610, nesta ei-

·

'ria, n�tural�. Areruva, � operáno, "natural de Ja- :Grossklas. �'.� .

Milbratz. lHa. brasileira, .dade, filha de Harry MIeI
..

páIaná, dOD:llciliada -'e íe� iaguä' 0,0" S,w., (qoJ,:illclU,ádQ !:;C1üal 10:129 de 29�lO-86� solteira, 'àu,xi1�ar de escn-... ke·.e.· de '�rigricr �����h
·
mdente en;i

,: .

J'a�agUá�E�� e residente 'ein'" Jaiaguá- l-awo l<ÖbetlO Pener e fóno, naturél' de Jara2W\ . Mielke. .' _

.

.

,

(querdc;J, neste distrl��,j 'fi-' ·,'EsqüerqQ. .�s�e .�striío, ��vla K�
.

. .'.
do Sul, domiÇiliad'a 'e le- Edital .15.131:'de' ·.o,3�i '-86 .

.

'

"lhA .de VeroIÜ.lc;lo Bertàl!ha ).'j�ho de Waldemiro Schío- '�le, brasueíro. -, solteíro, sicente'. nä 'Rua' Daniel
.

Renato A.;aldl 'e JabjB'�
,é de· Marú(Tlieod'Öró. 'de chet'. "e ':de 'Eillte Maria cperacor de máq:ulDé;l, na- _RUmpel. �23, best�:'Clda,de, 'iange ·tdäba'· �'.'.,. "�.,':.:

· 'Brtto. : ,'. .

,.'.: ": i, .' Ub"er "Sc�lochét Ela;' bi-a-
.

turaí. � 'Hor�zonuna,' K)O lhha- â.e· 'EwälaQ JUi_ton·.e.. ßie, .br.a�il�i,ro, :.s.ól!�r��:�,

-,
- .

. síléira; "soiteirà- ·éostureÚ:a. Grande do 'Su:" 'äopllCilia- 'de Elsirâ LéIiike' ·Jungton. �çuritárior ,natural:. d�:J�
..Edítal 15:123' de 28�io-86. -Datui�l'de -:àf�nau; nes- 40 eresidente'na Rua Jom- Edi�l 15.133' de ·.31-10�86!, .í�gucLdo· �ul, d.�m.·i�íl�.. 0
.'� Luchten�rg' e Ma-

.

te' Estado." domíCiUacié:l- e ..yil�e, 3�51, �està. cidade; hoP-ºrio"Pt.& e�Iten�·· e residente na Rua boIilin-
.iliÍéia-Hertel

" . .

resiâente ..na Rua ��Walt.�r 'nlh9 <ie Armindo Peiter,e � ...Ul, ,
.
_:_• ......l ,�. go� da Nova, i25;,jlE�sta.

· �Ele,' ,orasileiJ,o. solt�íro, Marqilardf, 1944;'nestá.ci- de R�II)ilda G�rhardt Pei- .bH�, bra.sileiro; divorci�9ó, cida�e,' filho de ßaptista
.�v:encUrd.Or. natu��l d� 'ltu- 'jl�de,'l��há'Ae-',01f�p�oi'�o- : tef. f�ra',i.?�aSilerra, soltei- tomeuo m.ecanico• .nat�r� Araldi e de CezariIlà Pi,c-

· POr.�g�, ,ni��je'.�f�tadq, 4,0- �e,�: S�hTé;l .f; qe yerQnlfa .r�, opera�la, natural. �e .de· Jaraguá do �ul, domi-. coli Aräldi. EI�. brasileÍra,
JniciUado,e resident� na.R. da Sllva. . �. . .'

",

.

.' Sao. fr�9sco do Sul, nes- c�liado e residente, na R�a . soltei;ri;l; ilidusti'i4.ria, nàt*-
·

jOie Marang'oni; ��_ ne�ta
.

.

O"".',�. _ ....� "', te êstädo. :tlolIl�ciliada e João Januário ,AyrQs9. ,:JéÚ::� �ár�guâ �o;�SÜl( fio
_. cidadé,- filho ·d_'e· 'Teóbaldo. E.d�tal 15�.�:26- de" 2á�io�86. ,r�s�<len�e J�m ,�anJ:Q, ..

Luzia, n�sta cida<i�, filhó de Sil� ,miciliªdª .. e !esidente ;.�a
:.:r.Uchtenberg, _� dê La�ra J�, Antonio �tz " e

.

neste distrito, filha de_ Al- VlO Pradi' e de Ele9nora Ru� �Jos�, �eildqeg.â,
Borges" Luchtenbêrg. El�, Sandra Candldo

- .. J.
cides R�is e de G�rtrudes �atler Pradi. :Ela. br_asilei':. 1192; nesta ci�ade, filha de

brasileira. solteira, auxiliar Ele. brasileiroHsolteiro; in-' Cardoso Rais.
.

. ra, solteira, comerciária, Wald�mai :Màba e de Re
;dê'eseritório, natural. de dustriário, natural de São Edital' .15.13Q d� ·30-10-86. natural de:Massaranduba. tha. Viebrantz Maba.
Schroeder, il,est:e ,�tado, Bento· do Sul, neste Esta- :aoberto car�os da Sllva e

. neste Estado, domiciliada 'ÉCÍitaLt'5.1,38 de 03-11-86.. '

· doIIiiciliàda e':résidente na do, domiciliadO' é residen- N1l'va Volpi ..

e íésid�rite em- Rua :Joio Alberto Bolomini 'e Adeli-
äué'João' DoüQÍ'awa. 161, te 11a \Rua eaInpo Alegre•. Ete. brasiÍeiro, solteiro, in- JanuáÍ:ló Ayroso, nesta .a. I(Wer �

"

_,

.' hesta tidàde,/lfilha de Hel'- 13&, nesta, cidade/fíl])o' de dustri'áÁo1 In a·t u ta -1 'de "éida<le,' filha de AvelinQ :Ele,. brasileiro, solte��o,
béri"Hé'inrich Arthur'Her- ·Und Milnitz'· e de Erica Uniaô' dos Pàlmàrés,' Ala- 'Päuli- e de Adelina .P.tlUli. ·.garçon, natural de Schro,e

';iel:e1de:Edi'Berta pauUna "Milnit�. Ela, brasil.e4:a. 501- .

goas, domiciliado e resi- .

EdítaI15:134c'de J'1-10186.. eer.·,neste Estado,,·domici:
tiis Hertel.··" -": '. : 'teira, eostllreira, -natutà.l

.

dente na 'Rua .Guanabax:a. :Vilson Jºsé Gonçàlves:e liàdo',er residente em':'Ja-'
"

'l' �. de Jara�uâ-dÖ'; Sul. 'doIJii-
.

610, nesta eidad'é,' filhó de RosaÜna Petry
'-

raguá-E�q\lerdo,' ne�te d:i�-.

'Edit�l 15.í24. de 28:10�86. ciliada e' residenté nâ Rua Horácio Severíno da Silva Ele.. btasilejro, 'solteiro, trita, filho de Nestor Fràn�
_ 'Cppia. re�ebida do câttó- CaIfipo Alegre, 130" nesta e de 'Beneditá Elvira .da cpêrário; natunil "de ,ln- cisco Bolomini e de Herta
rto

.

de 'CQrUpâ,_ n�s�e, Es- cidade, filha de Se�stião SilVa.. Ela, brasileira, sel- daíal,' neste 'Estado, domi- Bartsch Bolomint 'Ela, bra-
·
íâdo. ._. -

'
..

i
:'. Candido e de Benina Can- teira,'auxiliar de l�boAral- 'ciliado e residente na Vila sileirã, solteira. bordadei-

"':Orlas� Squza' Silve ra'� Lo- dido. tório, n�tural de LUlS '.
- l.enzi. n�ste distrito, filho ra,. natural de Jaraguá do

il;:Math1l.àe'E:r�ànn '. ves. neS!e ,·Estado., 'domi- ele Aristid�s ..Gonçalve�
.

e Sulí domiciliada e residen-
'; Ele•. brasileiro, solteiro. Edital 15.121 de 28-10-86. ,ciliada e residente na R�a de Ana' Maria Bernardi t�m em Jaraguá-Esquerdó,-

'{rezador:: rtà.tutaF'dé"São
.

Orlai_ldl Tri:n(J.ade-ae Souza Alfredo Mannn, 61, nesta Gonçalves. Ela; brasil�ira, heste ·'tlistrito. filha·· de
· fi:artclscó dó Sul,

"

neste e Oné)la MorêÍra .
.'. - 1

cida�e, filh9. . de
.Euge�io soltj:lira, öperárla. naJui'àl . Francisco Kõll'ler Filhó e

'Estádó� domiciÚado' � re- 'Ele•. bra�i1eitÓ;"i sÖlteiro, Volpi e d� NatalIa Stnn- ue 'Guaramirim, ,neste J;!s- de 'Alzira Neizér Köhler;
'sidente 'na Rua Clemente 'o'perário, natura1'de"Mam- 'g�ri Volpi.

'

..
'

. .' tad,?, domiciliada e �e�i- Ed�táF15:t3!) de' 03-1'1-86.
Barato, nesta cidade, filho burê,�Paraná, donÜcilíatlo Eaital 15.131' de 30-10-86. dente na Ilha 4a Figtiei- Norberto' LenZ e: Astrld
de Garlbalde "de Souza e e residente na RUa PrefEii- Alceu Valmor Petter e zu- ia, neste distrito, filh9. de SeYerlÍlo �da Sllvã

.

,

. .

'de-Pranéisêa de Souza Sil- to· José Bauer, -421,' nesta 'da Alves dós Santos Ra��el Petry Junior e de Ele, bräsileiro, solfeiro, lã
'yeira> EUll' brasileira; so.l- cidade, filho de Orivaldo Ele,; brasileiro., . �<?lteiro, Ö,tilia Manes Petry. .

vradol', '. natural de Jara
teira, costureira, natural de Tibes de Souza e de Jaci� operário, natural de Cris-. Editªl 15.135 de 31-10-86. guá ·do.·Sul, domi_ciliado e

.. ' ,

Ta Trindade dê Souza.'Ela, siumàlJ Rio Grande do Sul, EIlslá.lío· Glovanella e DI- résidente em Alto Gárl-
.lb .�'

t,. '.
- I,' brasileira, solteira.' .éostu� domiciliado. e. tesid�nte leuia Luzia Vlntrlchi . baldi,. São Pedro,

_

nes�e
;, i

, AL�' reira·,' natural de jarag\).á na 'Rua Julio Versch. nes- Ele, brâsileiro, solteiro, distrito; filho' de '�au�o
"

.

�@�
.'

'

do Sul, domiciliadà" e
'

re- ta éidade, fliho de Ani1;io ferramenteiro. natural de 'I:.enz e de Renata Schu
sidente .e�. Sânta' Luzia. PeUer· e de Uma Rosina Guaramirim, neste Estado, mánn. Len�.· Erar brasiléi
neste distrito, filha' de Peiter. Ela, brasilêíra, sol- domiciliado e residente em ra, soÍteira, do lar, natural
'Onorio Moreira e dé Glo- teira, operária, nätu�al d,e . Vila Rau, neste diStrito, de Ibirama, neste' Estado,

Maechlone - Acessory ._ fia Anverse Moh�irà. Tereza Ramos;' Lages, nes- fllhó de Osvaldo Giova-' dOIIÍ1(:iliada E! residenté éÍ'Ir
Editál 15.128 de 29-10-86. te' Estado, domiçiliada e neUa e 'de Ana Marm Alto Gai'ibáldi,' são Pedro,
Walter Schm�dt e Marleni residente na. Rti'a. Julio GiQvaneUa.· Ela; brasieira, neste 'd�strito, -� 'filha:' de
-Grossklas' Versch, nesta - ci,!ade, fi- solteira. operátia, .

natural' ':Paulo Severino da Silvá -e
, HWY � I � Park .A-venue Ele. brasileiro, �óífeiro, lha de Euclides Ailv:es, d9S de, Corupá,' neste Estado" de Alidá da siiva.·· ,,'

solteiro, operáriö, natural Santos e' de Arminda Pe.. domlcilip.dá� � residente�
r" (

,Rua Pres; 'Epitáció Pes;., de Jaraguá" do Sul, p.oni�- ,reira dos Santos';: . em Vila Rau, neste' distri-f . ; E para que chegu�" .a�
�, .868

.

. ciliado e residente 'érri'Rio . ,Edital .15.132 de 30-1Q"86.. to, filha de Gerilo Vintri- conheclJnentó de tOdos,
Cerro II, neste distrito, fi- Edson Roberto Milbratz e' chi é de Felomena Vintri· mandel passar o presente
lho de Paulo Schmidt e de Evanlce Jungton ..

',' chi.. ,.,.. ,Ed.tal, que ser' pubUcado
Hilda Bruch Schmidt. Ela, Eie! brasileiro; solteiro. Editiil 15.136 de 03-11-86. .pela Imprensa em Cart�
brasileira, solteira, operá- industriário. natural de Ja- Is�tlno dos Santos e KilJi,D : ",rio, onde será áfixad9 du-

rj&t' n..at1:lral.d� Mª!ipá, d9::- .. _:raguá do Sul, domicilia� ke
.

rante 16 dias. '

. O e s 'p a c h a n rr�··
.

L jet o .

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃ-GS DE' QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. '

..�-' .:. ,-.. . .• ", q "
-

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGuA - AV. GETÚLIO VARGAS,"2ô.:....:·FQNES: 12-1261
12-2018 FALE C9tv! q �:a90 E RETORNE SEMPRE. . ,.,.�.. . .

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

,

.:;- ""j- :
... ':': �. t .. � PAGlNA_, $I,_,

bcluslvidàde T.

'Divina Decadência

fone 12-1201

Iaraguá do Sul.
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r�aét:Dlwe_é clljidatarl ellbulida de'POSouP. o que vai .ell Cãlara Municipal
o Legisl�tivQ. Municipal l1Q m.il, à�stinados a aqu�

vem. dlSCUtIDdO vános pro- �lÇa.O Jle. cestas oe naiaí,
jetos de origem governa- a exempio ao que ocorre a

.

mental, dentre os quaís, caca una! ue exercicio, .

autonzanco o executivo a A eaindane, por I .seU
celebrar convênio com a turno," apresentou vénas
Fundação Educar para o' ínrncações, Lwz Albeno
desenvolvimento do Pro- Oechsier propôs 4Ue a: e�
grama Nacional de Pré- ceia recém-construída no
Escolar em Jaraguá do Morro da Boa Víste, �eja
Sul; com a Sudesul, no va- denomínada _

IIAd e I i no
.

lor de' Cz$ ,200 mil, para Prancener" � .solícítou 8:.0
implantação da rede de Samae a implantãção da
drenagem da- rua 'Alberto

.

rede de água n9- I1f8 361-
;

Santos 'Dumont e com a , Antônio Kochella.'Almiro
EßTU, no -valor de .çz$ 3' Fanas pedíu. um parque
milhões, para pavimenta- inf�til no Conjunto Ha
ção a paralelepípedos 'das bitacional Três Rios do
ruas Prefeito José Bauer, Sul e Lauro Síebert, a con,
Luiz Sarti, Francisco de tínuídade. da implantação /
Paula, Maria Ubelina da do c-alçamento a paralele
Silva e rua' 390. Some-se pípedos da rua BértháWe

E
.

Reginaldo. conclui: .a estas, o pedido de auto- _ ege e tua Pastor Albert
'''Após as' eleições, com o rização para adquirir por Schneider,
governador' Pedro Ivo e� permuta área de 351m2 de Já o presidente Adeínár
com a direção ragíonal, do Heíns Raeder, para fins de Wil).ter, reivindicou estú-

I

.partído, nós-vamos definir a.umento da área terríto- dos 'para o lajofamento da
nosso destino polttíoo, pa, ríal da Escola Alberto rua 126-Domingos Demar
ra sabermos: se as díretrí-

- Bauer, pára sua futura am- chí. Winter levantou o

zes do pertído agora, são plíação, DOis outros pro- problema causado-pela Ca
essas; não vemos-Iugar pa- [etos-de-leí derám entrada narínho com a supressão
ro a .nossa- postura ,e pna- na Câmara: concedendo de horários em linhas que
cípio. baseadas na· verdª-

_

abono especiaJ de final-de- ligam o centro aos bàir
de e na- monü que- sem.pre ano aos funcionários pú- . (OS, tendo sido decidi<fo a

pautamos, podem .. ter cer"- bUcos municipais ativos e participação direta do .

teza". inàtivos, equivalente a um Executivo, para que' ,se
mês dos vencimentos e,' cumpram todos os horá:"
concedendo subvenção' à rios, junto a concessioná� ..,

Arsepum, no 'valor de Cz$ ria.

!
I'

I
!

ApoiÇlos_ a
_ J�.aulino

,kQ�, pa:ra;j deputado
.�.�aqual, p�IQ PMDB prí
·méi.falPente porque somos

liVres,_ segundo porque não
.1l0S submetemos a candi
daturas fabricadas no Ia

boratórío dos rnteresses
pessoais de ninguém, ter
ceiro porque após tudo o

. 'qUe fiZemos pelo MDB e

;PMJDB �xtirparam-nos <ia
'forma, como, Ci) fízeram do.
dl'relór1o, do PMD., -de ,J.a
'J�á de �ut e pcr .ísso
�'podem'e nem pQssuem
.�

.

direitp pata me recrnní
nar�. Depo_fs, não .esta
mos c1�postos a colaborar
� candidaturas embuti-

'

...das ou enrusndee do PD.S
no . seío do PMDB, como

acontece esta atual cand!-:
datltrà de 'de,putado -, esta

.(iual, �ujo Cidadão nãº'
moveu uma palha siquer
a favor do MDB ou PMPB
para ter esta indicação e

desafio quem quer que se

j�' a provar em contrário.
Inclusive ao próprio que
afirma que" aÚÍlca perten-

/ cera ao PDS, o· que não
. pãssa de deslavada menti
Ia, pelo'menos assuma

_.

a

SUi co�4ição deste. fato e

piqr ainda de quelJ:?: já jo
gou. a' pandejra do então
MDB na lata do lixo e tri - .

puc;,tiou em cima dela.
As críticas ácidas são

do ex-vereador Reginaldo
sthiQchet aó candidato
Ademar Duwe, do PMDB,
a quem acusa ter vivido
sempre as so�ras das be-

nesses da Arena e do PDS;
;partido do quaí .saiu em �
abril, .quando rot brmcaáo
'COOl uma- candídatura 'a
deputado estaduaí. Schío
chet vai mais aléin: ,"Nás
eleições de 1916 estava
mapeado para ser verea,
dor e como não vislumbra
va sucesso do partido,
acovardou-se e partiu. pa

. ra o "bem-bom" da Arena,
onde trabalhou centra
nés,

.

eentra a e:leiç�Q de
,

Pedro 1\1=0 em 1918 a d..epu
tado federal e ag.ora, vão
colocar- no, mesmo palan
que um elemento que em

1982 também, trabalhou
contra o nosso partido,
agora na condição de
candidato a deputado es

tadual, sabe-se lá Deus

porque �ntranhas e 'estra
nhas maquinações ínteres,
seiras".
O ex-vereador inquire

se adiante o candidato não
irã novamente trocar de

partido, em caso do PMDB
cair em declínio e,' tarn
bélD., se na microrregião
não havia ou não· há' ne
nhum peemedebista histó-

.

rico, algum vereador, al

gum membro de diretório
ou algum -filiado ao parti
do em condições de con

correr a deputado esta
dual? E pede quem é 6

.
mentor da descoberta de
buscar nos quadros do
maior adversário

.

político
'(PDS), "tão grande expres
são política", passando o

atestado da incompetência'

em toâos �os- 1ihádos do
PMDB'? !

'Por ser- liv-re.· (! desim
pedido .... diz �',sem sub
meter-me a -ínteresses 'pes
soais, insubmisso, é. que
estou apoiando RauIino
Rosskampe

- P-elo meu ' pas
sado de Iutes em pr.ol do
PMDB 'em 'Ja-raguil do Sul,_
como organizador do pai- -

tido em muntcípíos, v4.zi
nhos, .ex-veréador e ex

candidat-o ii prefeito.' 'em
1982, responSável' pelo. su
'cesso do partidõ -e da elei-

ção de gente que hoje me

apunhalam pelas costas,
como afirma, - todos estes

fatos, 'lé 'barra demais pa
ra di-gerir".

E por 'fim�
.

sentenclp\!:
UHoje, somos. taxados d�
negativistas,pelo mentQr e
inteFÊ�sseiro desta. candi
datura a deputaçã.Q e�tã
dual que deverá atacar ;no
vàmente Pêla ,retaguarda,
através dos", bocas aluga-
das". ,�.

STATOMAT
, '

.. GLÜBE:
A RANSBURG COMPANY

'Empresa 'internaçional atuando nQ ramo de fabricação d� máquinas'espe
çiais -para indústria de motores elétricos; em fase de implantação na Re

gião Metropol_itana de Curitilbd, necessita· para composição de seU quadro
. funcional-de:

. -

,

Torne,iros , "ecânicos,02
í 02 Fresadores

,

"

03 '. ,Relilicad.ores
-

f .,( Plana, Perlil, . Cilíndrica
REQUISITO:-

1< Treinamento
<iO Experiência comprovada na função * Salário compatível .

.. .'.. '.
-

- * Otimo ambfente de trabalho
* Demais vq_#tFf�?fi:S" de uma

-

em-

presa de porte.' J
,

,

r �
.

-' OFERECE-SE: .

.

..

l' \.
Os interesSatlos devem miucàr entrevista pelo telefone (04t)"266-439A,

!.
\ !_,......:_c_om__s.r_a.:_;;.�,;_C_h_r..:..y....s.:!}_;,na"....-'_a_p_a_r;_,tl_'f_?:_.e__;_q_u_a_rt_�_-f__e_.ir-,a_1_;.:�_,o_._h_o_rá_r..;.�o_._é_o_m_e_r_ci_a_1. �

)

Aluna do HMG vence Maratona Cívica
A 19a. UeRE, através da 1 mil. -

Divisão' de Administração
de Ensino' (DIADE), imor-. EXAMES SUPLEnvOS�.
mou que a aluna Denise. Serão realizados nos dia;

. Ribeiro, da 5a. série do 1° 27, 28 e 29 de novembrd;
.

grau do Colégio Estadual no CIP "Mári<> Krutz$ch'!:
. Holando Marcelino Gon- os exames' supletivo� d�
çaves, foi a vencedora' à 1 ° e 2<' graus.�Um total df!
nível regiónal e também 231 éandidatos se rnscr�
foi classifi'cjida à nível es- v:eram eJIl Jaraguá do Sul.
tadual, na cQtegoria reda- com maior, procura para Cl)

ção, do Concurso Marato- 2° grau, uma vez que
na Cívica/86, promQvido grande parte dos interes
_pelo MEC em articulação sados "em' concluir o 10
com a,s Secretarias de Edu- , grau, preferem o NÉMO
cação dos Estados. _ Núcleo de Ensino Mo-
Pela classificação, a alu- dularizado;' no própriQ

na recebe o prê.mio de Cz$ CIE,

'.

Sociedade Beneficente ObreIros. de Jaraguá do Sul.
,

;EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Pelo presente-. edital' e baseado no Art. 7�, §'

2 dqs seus Estatutos, ficam convocados todos os

As�ociad()s da Sociedade Beneficente Obreiros de
:Jélraguá do Sul, a fim de se reunirem em ASSEM,
BLÉIA GERAL EXTRAÓ�DINARlA, em sua: sedg
social, sito à Avenida Marechal Deodoro da Fon�
seca, 240' (Fundos) no dia ,14 � de novembro' de
1986 às IP:30 horas em primeira convocação ou

às 20:00/heras em segunda convocaçâo--eQrÍl qual-
I quer número de sócios presentes,' páta -delibera-

l,:em sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
.

1 _'Discussão e aprovação do Art. 7°, § 10'
letra c; "

- , .

2 _ Assuntos diversos de illteresse da Secie-
I dàde.··

,

.

�

"
.' .

. t- JARAGUA DO SUL (sq, 05 de no�embro de 1986.
'_

-

- -

-

.' Pres'td_ente
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·,;1��àPr.4Ô_.S�1_��,$1��D,ª; d.�,.9$,,!.I!.ct�.;.t�1º��J>��L�f·_;' �.��
_.

·�6::C;Oc.;..;R__.. R E_J:....O_-_··_D_Q_···_···....P_O_V__ê_-_� :t_é.'_p.;...;�..;;.GIN..;;..'.;.;.'k..;.··_.�I6.;..;
." � RECOlU>ANDO -UMA

'AMIGA
,

" GENY,'" .

,'. , -- ,:.: ., ...
As 12 horas de lOde

. outubre deste, tôccm.Q te-

'·.lefQIle!: ; :ara·, Pliº.na" nora
"Salete, aí, . de . J�raguã,
dando-we unia' triste notí
'cia: o 'faiecimento de 'mi
nh� imigã "L�y;'! Ém se.,

--" � Ja,.paguá do ,-SüL ' guída novo téleíonema.
.,._

.;» .;:.�............_-.l...'........'..;;...-....--_.....,: �'_=__....;;..�...;..;;: .................._ ,lira Çl.ämig� A�J.et�, mesma
�-�.---..

-
..

-
.. -,,-,-..----.. -.-.. -,.--�-.----o.-,-.. -----.-.-_-.. -.-,-.-. -descensoíâdora -nctícía. '

.

-: Fiq�ei �.m9,c.ioilâ�_a; .éfa-
-mos- éUIU.,g� .

há,,, quase 40
. W'loa e, pa.f .estes longos
-anos: sempre nos _comuJli
candp,' :n9s' .�toIitiandö,
llos querendç "bem." '.

..

: E, quando ai estivemos
há .doís m�s�s .

atrás,
,

fo
mos visitá-la. 'Conversa-_. -;.- - - ..

'
'."

mos muito, nmos � até re-,

cordamo, um pouco o pas
sado lQngmquo . �e nossa

mocídade, b ao nos des

pedírmos.. sem supor,' pa
rece q\Íe .advínnevamos,
poís era wn tal adeus,
tcháu, a�eu�!
Faz :um mês que nossa

amiga �QS deixou •••
Era alegre; bondosa,

sempre ,pronta a .servír
quem, a procurasse, �.
.

Foi uma pessoa exem-

plar como amiga, esposa e

mãe! Sem .falar em' filhá,
pois fQ,i sempre- carinhosa
e 'paciente' com suã-velhi
riha mãe D, Rosinha, cega,
'com 81 anos: E' assim,
quando 'ainda era tão útil, "

aqui na'Ten;a, Deus a�r
tou o "botão de sua Vida"

.e· a' l�vou, Quem' poderá
entender '6.' ir contra os

desígnios de 'Deus?! .'
,

,Ele é' pai, e sapientíssi
mo, mas entendê-Lo quem
há-de1! ",

Por ler �ido uma pessoa,
t�o correta, tão humilde,
de tanta beleza interior,
'e�tá descans�mdo na paz
do Senhor!

.

O conforto, para aqueles
. que a pranteiam, 'Deus 0-
dará.
.'

,

, JaragUá do Sul, por cer
to, chorou' mqito a sua
:morte, pois. perdeu uma'
excelente filha. Em com�
:pensação suas noites fica
·ram �ais lindas, mais cla
ras, pois Geny despontou
como mais' uma 'estrela a'
bIilhar no céu. "

.

Zenaide
P10rianópolis, Outubro/86.

.:: J.::: ..:;;; j matt -'fiscais é contábeis'-':'- :;� ,�'.'- :

�' :" ." .� �'1Ib.p�S: _ d((íienrlil
". .'

..: :� .�. ,',:;:':'
.

, <

'.

'

�" ;.... • "ReglBtr_o� dê MicrO-Empresa" ".' ., ..

__

....

_ ., "

r

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

. ... .. _. ,'_ ... , \.. � '.

. .:.. Oonfira: a; eficiência de nossos .servíçös. �
. 'Ruà ::Bàrão- dó·-rul,. Branco, í68 - Fone::'72-Ó695

',.- (' - ... ._ "'_ -. -.

_. ·;.i•
" .) � _-'._.:;

J. i

J.. :

Revele seu filme a- cores e :ganhedescOIito-de'30%
'

mais uma amplíaçêo-,de 20x25 e um
- álbum. como

. bríndé.:
.

Poto Cénter '- ,Galena' Dom
. F�anclsco - S�ll_ 05

.

'-'AD'YOGA"D"A'",,' ,.� . �
,

" ...' �.
r'

Dra. AurlIene M., Buzzi_
Ouestões de terras' � acidentes de tralisito - ln-�
'ventános - cobranças. e ,advocacia em .geral.
'Rua Reinoldo Ra�, �6; - sal� 4 -:' Fone:-12_271 f

e
' �ERSIA"AS • lUll·. ESQ. D� �LÍlMINIO ".

'

"i'",' . PERFLEX
RUA JOlrNlLLE, 1838 .JARAGUA DO SuL ·.SC

.. FONE: (0473172-0IIII6 ,'"

Persianas borizo_ntals, e verticais,
� . box para banheiros, ...,

.'

diviSões. t()ldo�, P.ortas sailfolladas, luminosos
,

.. e serralheria em alumiDio.
'

CÖn,sulte".no�! Fone
'

72-0995

. ! EL,ETROLAR
·Colercial.- 'de ,'Peças llda.·�

.' Onde .�. seU aparelho eletrodoméstico ,é' U{lta
dó por 'técnicos trêb:tadps na fábrIca e o hOnt aten
dimento é um direIto seu.

.\

P�ças e acessórios'eriginais e assistência téc,:
nica

.

autorizada ARNO, WAJ,.ITA, BRITANIA,
BLACK & DÊCl{ER, FAET, GE, E'LETROLUX,
FAMB e FORNOS LYER,

Av. Mal. De�i�},.309 _ FONE '12-2200

Jaraau4 �ó Sul_ SC.

Clínica de FOloaildilogia e'Psieologia

,

'

. Correios: ". justifical'iva '. eleillrat,;
,

,

A Empresà Brasileira de cher .'
os espaços em·bran

Correios e "Telégrafos já co com os dad.os�do,tltulG.

deu início à venda'de for- A,. apresentâção dã· reque
muláríos de justificativa "rímento deve ser ,feita du
'eleítorel pré-franqueados, rante o horário" .de .vota-·
Ao preço de Cz$ 7,00, os

. ção nas Agências dos Cot-
formulários,

-

que díspen- reíos,
_ ." . ..�

-sam envelope ie selo., de- AEBCT alertaos eleito-
vem ser preenchidos por

.

res 'para adquírírem com:
todos os eleíteres que vão antecedência o foqnulátio
estar afastados de seus e apresentá-lo jé, preenchi-

. domíeílíes eleitorais dia .do dia 15 dé.. növ.-êmbEo:;,il
15 de novembro, O novo fi);n de 'evitâr atropelos: de
fOrÍlluláriQ,

-

à v.enc;ta·· em última. hórá;: Q: formulário
todos "os postos ·�á EBCT,. será" éaIim�adÕ ê. a, P@lt'e
já 'tem ímpressó' .o. texto Infertöf. (2a� via): se��d.e
do requerímento, bastando _

"volvida ao. eleitot,.�·
ao eleitor' apenas pr.een- do' como comproveate.x.,

.,.
u' _" ... ,

Barbada.�· <2:: ·,Casas,,:·: >::,,"�:,��
_ .

�

,_ "�'::- "'_ ,

"

Terreno de 650m2 edíücado com qUéis 'éasàs d�
� <.

100m2' cada, ,l�iauzad� p'r��inw 'ao !féS,t��J�f�;:';
Monjolo, ,;

�
.'

.. ,.;;. < .�,:

Tratar �a RJla Thomaz Fram::isço De ·Góes. n'?,·26(); :".

com César, /
. .'. ", o ,

,
�

:Esta é -a chapa da Frente: "
. -

.

,.

VOT.E A'PENAS'UM SENADOR"". "� ( "

_,r�•.•�"'_n,
. _.:'__ .

(A..lntleClOmXdolf_,�""" .

om�-qllldrot
.' - ,. �< ' .

';
, .

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

@] RAULG�ENTHER ,

!BI AcAclO 'ÉRNAÂOES \

� �DRQ.lVO.FIGUEIREDO DE ÇAMPOS
@] AMILCAR GAZANIGA

. �

� vILSON PEDRO Kj_EINU81�G
lum Gll.lERrO ICHRE'NÊlII'IIiEItIA .

.• ). ..

eOllOruAS-�' •

.. ·1
.

. PI�EPUT=:=� ,

v1ctoa. 82l!HJlltl
NOME DC1> CANDIDATO,

, OU' �C"6HOMERO DOCANOiDATO��

�PEDRO ,ÄULO ".� cOLIfI -, '.'

� EVALDO AMARAL' , .
.'

•

�.�A"LDODELLAQiUST'� •

:�
"

lfilll LAtR'TERESlNHAGOMa d. <

..... ""ti.. só .'11 lógendl, ..i".l. Ibli.o
(D;"umXo�.

' _.

,.

lIITl MMON�OEII'

lIl1I QlLOMIIOM_IALW
I'OS POT PT "' NDB POt r:!]J l'Cdo8 PFL

l:!El NILSON WILSON .E_À .

•.8_:".§].2_§]_'3.,EJ.'�.El_'6__El_7_El...8..4_8_26.. �[ill];;;'4;;:A=LO='A=IR=WE=NG::::E='U::::EV::'CZ::IIUIC=:::iNE=W� ,

lIlID AM(ROCÓ RICARDoCA"DOIO* fAIIIA
I:I!ID VAICO fE_E ""RLM

. "

,.... I)EPUTADO ESTAnUAL ...

�� �'�:(ga,"�O:::_��K-.=....::.c�::..;;q__:."._;;;,,-=- [!ill NELSONWEDEKIII.

NOME DO CAN • ATO .

. � EVEW'O VIEII'A

Nú�eRO 00CANo:ro'25'5S II1HI CID cAu.u OE ALMEIDA PEDII080

I ..... "",lO' só ""levend., ..Intle ..hlo i I� DIRCEU JOSj! CARNEiRO ..
'

,

I; a>mumXo.l'Irtido., . j '-. '.'
..

I
POS ,;'CT PT 1'1'8 PMD8 POt 1'1' PéI ",1.

,

I®J RtlflAUIP:'''II!IIIJEII".,MACHADO
, R� � j;�l8 [3]8 EJ 'EI Itmí !SOLD, IIf�pQLA .

'

Corupaense: conto contigo

AMIZADE E ATUAÇÃO SEMPRE

Vereador ERNESTO F.,BLUNK

Presidente do PFL de Corupá.

OLGA ÄTAIDE. ·�.tY-_DA.NHA
Fonoaudiplog�f ' Psicóloga ,

CRFA .... 026!3' .

CRP 01/03037-
Terapia

.

da voz-fala-aud1ção-liriglJ,a" Psico_diagnóstico - Psicemo!ricidade •

gem..reeduca.ção em. leU.ura e escrita. Terapia: Vara crianças e adultos - "

_
. .... "Orientação de' ��s"

' [
" AV. Getúlio Vugas,_ 49..... ·1' .dar _ "J�aguâ do. �ul

I

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

A' c�panha' polítjca' pa.gamen�o de:�e�sa�.�pl , q"fr�l�as",�."jlt�, iW.ism,� )Dl<;>
entra na semana decisiva. I?Jas, ,assIm como E(mpre;:;-, C tqr i de velculos. e pneus.
'Er como sóí aCQnteCj:et,l.é.);··Jlmos, postes; eletrodo- '

aeste período qÚe ocorrem' 'méstícos, escrí
..t���&, plan, .As ',solicité!-�õe$, avolu-

68, pedidos de "favores" t�s, cases, �e,J,"!�,��S, mate- '�fm-s,e á ineÇJ�c;l� 1� ii,pr<,>: �I

aôs candidatos, como for- rial de cons��çqo, ro,?pa . ximam-se �� '�l�lÇ,�S.
m.a de satisfazer os seus de cam�,.; .calça pléstíca,
interesses, em troca de um -;----:-----�---......;�--,.�...,....--.--...,....:-"--,----:'.------------

apolo "jurado" de éJlle irão ',' s
!'

•

.:::�o;oo:;:r;� ·1Vl0000QlJEIRO,[SEWICAPACETE·,'·;�·'�":;
'S�ft=:: ,",,�,;:,::�:_-';: "\,�PER_·:1I.),.,E..�,;,:,l,�·.',:,iCA,";B,: ECA,�.::., '

..

.' �,,�;,�;,� ��:
"jnordidagk'-malã .frequen. I' ,

.
'

.

I'

. téS; -assim. ;CO!B.O·, p-s canta-
.Ó: _,. '. .-' ::. .r :.. ....' .....i: �._.

das esdrúxulas. dígnäs de
,. figurar no ��ot4tio"PçJJ
tíco.

o seu relojeeíro
\.' .

Jóias, relógios, alianças, cristais, troféus, meda-.
l�as ,e presentes.
ii Marechal 364 _ Fone 12-1267

•.
1'

r J
r

1 �

,.., - - ...... -�
,

No comitê'do' PFL, 'pár-
.

tido que realíza ,,8: mais

:franciscana cam,.nha, Pé
cio Piazeia e o Diretório

,te.m ,recebido .com ,m�i9{,
.

freqüência solicítaç&s' ae"� ,

tubos, . macadame, ban;.o;. '. (,

-assínatura -de plantas, pa-
'i",/ gamento �de ,ç.Qntas ,na, Fí-

ninve�t e Cohab em atra-

" �J,;_plântäs'deu�asa, medi: '

.. :, '

,I"
:.' ção. �e terrenos" postes 'de. �' ". �

."",-'

luz, ajuda parà;'inte�4.ç�ol"::': J!'I�P i
para remédios e para' vía-'

.. vi',.
geils,' e'áiJlda, 'comp.J;a �� :

.

<
"

I � �
" 1-

t e r:� e p,o s!---.�!ll.préstim<;>s, " : I '

",.,

..

! avalístes,' prêseÍl�es e apa-
_ :.o,dl}nhar, ca��ntos '. '

No comitê do PDS,
� �os

t; ;.i. pedidos são pratícemente
os mesmos; Sã<>,' cárteíras
de motorístas, : assihatura ' '

'k_'
üß- prátíta.!:I de 3ca�a"- esç_ri\. '

,

.'
_

�
tura ;'é:I�

.

terrenó�;' I tubos,. '�f,' :
1..', �reii.� '�r.ro 'e b�ta,' eIiÍ-

"

"

préstlih<i��� ªli��eir,Ó;!>'Pél-.s' í, �)1
.'

. ,

gamento � viqgé1i$, al�m �.

�e, rem�iós. O partidö re�';
.

gistrou' tànt'bêm "solicitá>
ções para compra de vio- ,,,ilh' r.

t Ião. A;t �vejam s61 c.as� e".
terreno em local ceptra;l,
em troca de dois votos.
Afora estes, mwltos0oUltros. ... I

fa'vor�s cforam .:reglsti:aMusjr;:, i ....." I
�, -' 1 /! ."C i,·;) !' .. ..,

,

..
-

I ,(l J: i <:0 i
I,

,', N� 'PMDBj):� :ja�é�io��;',:'l ,:', j.' I

f;"Í{ ainda. maior. Dete:l'lt0T. do,' ��,'l'".!

gov:emo municipal,',a m.4;. _ .

. quina tem ate:ndidota maio_
ria dE>s pedidos;é prine�p!ill;., � -

.,) i
mente. .com, FelaçãO!. aI:' tUrF: '; �',I i

bQs, barro e areia ...0 -c<oc� '� �,
mitê tem régistrado )i)édC "

'-' ,

uQst der a;jwias: diversas'pai.
'

l)! ·l1a 'wiagens, 'internação e' n 'Ti . ;

, i

•
./

1
.;-
i
,

i
I

.j

.

.

�
,

I

..,,: ,'.r' t-l� '-:',·",·��l,;" .. �,·_.. - r'!{ �
.

-A motocicleta é unl·,yeÍcl.;llo 'pouco ség\u:o·por natureza. Por isso, exige atenção e equilíbrio redobr-ados.,
.

A ultrapassagem deve ccorrerno.momentcmais adequado, sem precipitação. Quando houver um
acompanhante na �pacéJríec��sário cuidado ainda maior, pois o centro de gravidade da moto" -

",' '. ".' .

� ',-" �t,,' ,mQ.di.fiql.�se a cada mudança de marcha. .. '

O uso do capacete
é

o mais.rmportante Item de segurança para o motociclista. Mas por ser também um

_

,:,i_,fif') :;,i'do,S .lpé!-i� esque�ido�,;j�,c.q.usa freqüenté d� 'lesões gravíssimas e mesmo faf-ais.
. - - ,

Lq 'l . .) J'/ !'i. Y[·'''-' ',L"-' • ,Po�an�o',nunG,;\�elfedeusá-lo.
'

_
_ .' ,

�'h .:J,:J2ê·;o e:xenwlo: slga �$. normél;§'de, tr@slto, mant,enhél.Jsua moto em. ordem, naG abuse da velOCidade,
"JI f" iI 'ljr,' í i';" ,:) _: t Eusé ,a cabeça, U;se eapacete.

"

, .

í
,

... ._- .. _" ....,,,,,i,
;

,
.

....

.".- :')(,:,<�:"::':. ;:.® '�ÖH�BACHI."
'i'. motores elétric;o�1,e �eradores

Cantpanha de prevençãõ' de 'acidentes no trânsito.

.

Apoio:

J9� ·CIRETRAN_

Persianas, DeS���!7 "ten�!!eb�öert��dOt!;ade. 1
Nem a chuva e nem o 'sol farão' efeítos sobre as j

.

Persianas José Emmendörfer que são fabricadas com' f.

lâmina� de dura-Iummi�, e suas CÇ>re,i fi�� �..�,qliß�: <,-"',. '.:
são eSII?-altädas a fogo. p

.- '., .,.".i,J,lr;�"J.t��'\ ...,,:�: "
,

- I
,Rua ....já!�ôb Buck, 46 (fundos dó 13radesco) l

Fone: (0473) 12-02�7

Mari .Cabeleireira' '�Unissex
I ",t,·

;�. :' '-.

Serviços de cabeleireiros ,para' homens e se

nhoras çom manicure, pedicure, maquHageinr, dé..". >, 1
"

,

pilàção, limpeza de pele e massagem, Comércio

varejista de cosméticos e artigos 'dEPperfi.lm�ü:ia.
..... .

. . 5" . :_�: -;�l f t�1t

Rua Erwino Menegotti 66 �' Jaragü'ã,:.o:o Sul. .:;,

....

' .. '��';'!:�� .

.

�\
.

r.
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Sldtcato das tndústrtas da Construçlo e do . "'0': E p'U T A"D

j'/,�;�

.

Mobllti\rlo �e 'Jal1lguá dó Sul
' .' " ':

'.

O

"·��sÉM:éisIA ;GERÄt EXTRAORDINÁRIA 1,G, " e', I. _.' V
EDITAL'DÉ CONVOCAÇÃO ' : ,; "

E D .. I T ,A L-
ÁUREA MULLER . GRVBBA,

'.

Tabeliã
�e Notas e Oficial de- �r�t�to§ i

de .l'ít�os da Comarca
de Ju.-aSU' do .Sul, Estado de S. Catarina" na forma da
iei, ·ótc.,:· ," ; r :

• ':.' ". '.
'. ; ,,'

"

'

.

'r-
'

-

I

Faz saber a todos quantos este edital mem_ que
se acham neste- Càrt6rio.-� ·protestos os títulos contrai
)

•

• •• ." � . .:. J.. ..... ,.
I

� .___.
.

Antonio Klimenkowski _ Rua Morro da Boa Vista
,
� Nesta' _ Com. Enxovais Rosemete _:_ Rua Prof.
Antonio Ayroso, s/n _ Nesta _ Esquadrias Silva
.:. Rua Duque de Caxias, 223 _ Nesta _ Helga
Kelbert ,.... Rua Bernardo Dornbusch, 140 _ Nesta
_ Jaime êursel _ Rua Maluta Junior, 63 _ Nesta
.:.. Lauro Pedro _ Rua 280, casa 135 _ Nesta _ Ma
ria Arcelína Nickel _ Rua Reinoldo Rau, S65 _

Nestâ _ Paulo santos _ Itapocuzínho eic Coml.
Moréttí _ Nesta _ Rubens Norberto Wulf _ Rua
João Butschardt, 226 _ Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por

.

intermédio do presente �ta1 para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da Iei a- fim' de liquidar o seu débito ou então'
àar razã,o por que 'o não faz, sob pena, de serem os referi-

"

�os títulos, protelitadOs na forma da lei, etc. ,

IH/Jaraguá do Sul, 06 de novembro d*'l, 1986
,

.

Áurea Müller Grubb� _ Tabeliã de Notas e
.)ticial de Protestos de Títulos ·da Comarca de I.do Sul

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS .RIOS
LIXEDtAS IMUNDAS.

.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARÂGUÁ

,
O homem e a mulher de bom gast€> encon

tram sémpre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a nOIva tam
bém têm completá linha de artiros infantis e' en
xovais (c�a; mesa, banho' e copa) em lindos bor
dados vindos das .fábricas de São Paulo.

.

Aproveite as promoções especiais e visite a

. _·K O X I X O
Av

..
Mal. DeodorQ 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá

.do Sul e a· '.'.

Bo'rdados e· Confecções A 8
Rua 28 de Agosto, 2117 _ Fone 13-0363

Guaramirim
.

Solicite a visita 'das nossas vendedoras.

,
I

OCULOS?
: ·:1o/as lenteSpa.gll� .

'1

JOALítE�IA.,."".�PI..ER,:OLA '-.'::.'

;c.. "ePttA MODERHA
.

reinoldo rau,289

'. , � I' ;
Jo. _.,,' ,

-

-. Discussão e aprovação da P�evisão Orça-
'

Informe ,paroqplal
mentária, para o �erclcio de 1981. Dia 08 novo - Sábado":" Missas':' Ma

. Não havendo, à hora acima mencionada, ,quo-, l FranGisc<?),�h�, -: �ã�' �uCi�si:�l�l\:�:(Missa
mm legal para instalação da Assembléia em pri- São José' 19lí.

,I ,..,. , , , ..
'

•

�

meira cOllvocação, a mesma �rá realizada às Missqs c/ crisn:!ã: siô' :tôãb" '1�1i._',.... N.S.
,19:00 horas com a presença de qualquer númerô Santa Ltizia·'.�9b" ,..

'

�:� :';'1'.'�:, :.(�:,l::,:
de associados. Dia 09 N.OY. :._"Dohiingo'.,::Mãtr�"lJí. _ 9h.

Jaraguâ: do Sul, 03 de novembro de 1986. 19h. São 'Cristc:väo' &b-'�:..,. ,S�9,.I,.Yl� 9.30h
DorvaI Marcatto - Presid�té , Santa Cruz 8h ...� Sânfô'Este\fãõ'9'jOh. _

.-----�--�------_--------

SINDICATO DO COM�RCIO 'VAREJJ�TA J>E. IÕi�Sans22oe 1235h.�'de no·'ve'mb··-r·0'._' \l�IÁti''mo c
JARAGUA 00 SUL ,;: .

.
,

ção ao cas�nieÍlto d�:;te ,anó';-na.J'Paróquia
de Jaraguá q9 S-q,l.

.

r j""- �
'

.. ,�. '.
. DomingQ;-_,dla 9.de nOV:eInbrQ ..::.::1a. COlD

triz'e na; C���:unid.�de SãO'.L'!lb: "Gonzaga.
Dia 13 de de�embro ;:'" ORDENAÇÃO
de Luiz Carlps· per;rt é',Nivaldo Souza
Matriz Säd Sebastião. (be j�ra�-q,á,.do SuJ.
missas serão ·diEl 14, _ do,mm.gö'·.,.... :às 7.
às 10h. na CC'rn-unidade Säo .Francisco
ville.

·W\ .;.(,

.

Ö Presidente da entidade supra convoca "as
firmas associédas para se reunirem em Assembleia

I •• _,. I'

Geral Extraordinária no dia 24 de novembro de
1986, às IB:OO horas, na sede social, a firn de delí- ' 'I :rh

berar sobre a seguinte
.

ORDEM DO DIA

.. ,�Ç,6RRIUº

_ Discussão e aprovação dá P-revisão Orça
mentária para o exercício de 1981.

Não havendo, à hora acima mencionada,
quorum legal pára instalação da Assembléia em

primeira: convocação, a mesma será realizada às
19:00 horas com a presença de qualquer número
de assodados.

Jaraguá do Sul, 03 de novembro de 1986. -�

José Carlos Neves - Presidßllte
�-----------------------------�-----------

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS· 00·VESTUÁRIO
DE JARAGUA DO SUL

.

ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .

. '.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
�

,

o Presidente da entidad� supra convoca as

firmas' associadas para s� reunirem em AsseIil
. bIéia Geral Extraordinária no dia 24 de novem

bro de 1986, às 18:00 horas, na sede social, para
deliberar, sobre a seguinte

'

.
.

ORDEM DO DIA

. ASSEMBL:eIA GERAL'EXTRAORDJNARIA.·
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da entidade supra convoca as

firmas associadas para se reuniJ;em em Assem
bléia Geral Extraordinária no dia 24 de novem

bro de 1986, às 18-:00 horas, na sede social, para
deliberar sobre a seguinte

ORDEM' 00 DIA.
_ Discussão e aprovação da Previsão Orça

mentária, para' ó exercicio de 1981.
,

Não havendo, à hora acima mencionada, quo- .

rum legal para instalaçãó da Assembléia em pri
meira convocação, a; mesma 'será realÍzada

.

às
19:00 horas com a -presença de qualquer número
de associados.

Jaraguá do Sul, 03 de novembro de 1986.
Bruno Bretthaupt Presidente

--���---

FI�ieUY.eira Cim. e Repres. LIda.
I -�. ,-

f

-fj:õßlbreria-
.

Sób a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

PresWitas, Queijos, Linguiças, Defumados,
! - �

-

.

t ,� o""?

Carne ,de Porco, Carne Bov�na' Beneöciada,
, I

Chest�;, Pßru e Frango i(•.;r�' e em pedaços)
.1- ;tJ;,.!i(,. i. ., ,.-'"

:e ali na Ãv.;TMal. Deodorõ;;744 (proximidades do

Colégio Divina Providência) ou faça a sua enco

menda pelo fone: 12-1187.
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POVO

Coóêurso' di NETI: Nícleo de Estudos da 3! idade
MIliaralias

da IMEVIFEDE

, j NÃQ VA.\tfOS l)ISPERSAR � Fazemos um alerta .

aos ,�ssqç,iados; no sentido de que não se deixem ín
fluíre iludir.,pela ação de grupo de poderosos que ten- "Pêrspectivas do Seguro
talJl' 4�:rapalhar ,e movimento da pequena e. microém- .

na era do Cruzado" - es�

.presa no Vale do Itq,P9CU, a troco de supostos bene-
te é o tema do concurso

fíci'QIl. º que se pretende, na verdade, é desunir e dí-.
de monografias que" a

vidir a classe. Os micro e pequenos empresários sem- América Latina Compa

:1'pr�kforam relegados a plàno secundário e nunca tive-
nhia de Seguros acaba de

.

, .ram.acesso. a nada. Agora, propostas estapafúrdias ten-
instituir em comemoração
ao seu Centenário de Fun-: �

3
: tam 'atrair,assocíados ,dç. AMEVI para outra Associa-

�.ç�o. Nossopresídenta.João Pedro Steinbach, apela pe-
dação, visando estimular a

, ,lq,.. un!à0-L;(é;l ,�lasse, POis somente assím conseguíremos pesquisa e produção de.

:ser,-fort�s ,�t :respeitados.' trhabalhos téc,nicos que 'vb�-"': -, ".

" •
ü �

,

'- '.-:_ ,<_ ,� n am a ennquecer a l-

.'.:.',:� �VRSöjDO CEAG TERMINA;.,;. C9m a partíeípa- i blíografía. naçíone! .sobre. c,
t: 'çieFéjlé $O'.:fuiCros e pequenos 'empresários, foi aneerra-: : o Seguro.

.�' O)��'�1'i: NÚ.deo 'de Es- Fadas, Máti� Luís de Fa

<do:qui�-fê�ra c CUfSÖ do Ceag, na Escola Municipal O prazo para entrega tudos da Terceira 'Idade, rias, Aurora Goulart, DYtl
-:'de 1°" GrätFA�àno Kanzler, promovido pela AMEVI. das monografias encerrar- Q!ga.nizadQ, pela Pró-Reite- tqn doValle ��r�irê/�\li
'_ 'O l'eSúltado foi considerado excelente. Isto vem de- se-á dia 31 de dezembro -iIã. de Pesquises "e Exten- do Vale Pereira; Eügenio

·

"m�nstrar)_a� 1:lnião e. o Interesse, �onscié��es de q�e os dé ���6, e <;>s t���ãlhor4�-,� s,ão·'d,a Universidade Fede-' Victor Schmöckel, Jarb�s
'!rutos n'::serem colhtdos serão muito posítívos. FO,l. \l�ª verao ter _o mimmo de 5.0 ral ' de Santa Catarinª,.· de: Oliveira Gomes, João

1r======;:::;==:;====:;:==�I:==� ·'djnquista'da;;nossa Assöcíação este curso, Outros' cer- "lhlldas,f em�p.ape!()�gma�hº, .concluí no mê� de ptiíu'.:�' lab:íiê, ". Santos,.. Lusitânia
"

8
" ,_,r. }��ente Vi�ão, pór'�'SB?' nece�sitam6S que t�dos partí-. o�í�i9· ..Os )�éi,!?�l�Q�< �,las�",;:. bro/ß6 Q _!lrimeiro cur�o ,de Piazza, Marlíse

�
T. Salv�-

,

: pala' .,__;1 'Cum'ud clpem da VIda aSSOCIativa e ajudem a consohdar o mo- slÍlcados em 1°, 2, e 3 lu- Informaçoes sobre DIreIto dor Maria Alice Silveira
�

,<,'
.

"

.i
'��'

!

;:, , ..
".L'

.

. �yiiÍ!�ntá"<Ía n:lic:r6 e 'pequena empresa em Jaraguá do "j...!{��es. _J�.cebe��.? o�"�pTê- f �Privado e Direito Ihlblico ..
· e: Sante1mb .Netto CapiiS-

-

.Sul e r'egião. _;,. . Imios, • respectlvamen�e -de' .Pioneiro no Pais, desper- trano. ,

�,h:r:� ís�çÄO; �

AGUA:aDAMOS RESPQSTk _ A rei- Cz$ 15'000,00, c._z$ ,: ":,, .. 'lQ,� o i�teresse da� demãi,s .

Os professores �ue l��-
'. .''; .,'

'

, 10.000,00 e Cz$ 5.00(),OO. uruversldades do Brasll, ClOnaram as maténas: He-
· ·vm4Jsaçao. encdllil)llhada ao Sr. PrefeIto Durval Vasel, '0 Regulamento 'do Con

.

t-
.

t d I' B 't d S t'.' '," ::;_ A- "'-ISS'- .:
"

.

f . t'
.

,

-

que es ao ln eressa os nos 10 arre o
.
os an QS,

'-----;o-------------......;__:..�-II�---' :p.Slra .. lsençao,�p){. '" ,as empresas com aturamento a e
curso poderá ser'obtido no d t'lh d

.

M'" C
'

. J 'L
'.

lO 'mil OTNs· tem despertado grande interesse. Asso- ,'� ..
'.

e � es essa nova oTl�n- arclO' ampos.. ose UlZ

cÚidos" e nã� ásso�iados tem questionado a AMEVI \.:s�gumte en4ere�? taçao das e�colas supeno- Sobieraj�ki e In�io Jorge
,

"

.'..
�' .' .', .

Seguros A. Gárcla - Rua res, no sentIdo de alcançar Zavarizzl.

·s acerca. do a!>$unto. do qual aguardamos respos.ta do Bara-o do Rio Branco 168 t f' d ACd' d .
d N1'-

_ ão . '1'" I' po. '."
, t"

,
.

. , uma ou ra alxa e pessÇlas oor ena ora o u-

')
.. ,p_refelto Durvi).'j Vase. reClsamos que o pro,Je o- seja Fone 12 1188 'Jaraguá-SC .

t d nd' 1 f'
.

P f N'
,
•._

" '. •

. ..3
�.. -

•
-

I d
'

tr'_.
-

- . m eressa as no apre 1- c.eo 01 a ro a. .
eusa

· ,aprovawo, ß ,,€xemp o o que ocorre .em ou· ·os mum
, f '. .

ci d
.. ,

t'
,

'. M d G d C'
� � �ípios,,� � "

.

_: : '1'l r
ApOSENÍADo$

. '-�a ,o
. te, ClenClas, .ecmcas en es ude ecs. e

a

'f
�qr-

,lpb. __
..

. A

',�
• >'-

,

". ' ;

•

_ A diretoria da:� Associa-
. pu pra lcas �anuals. .

denadora o urso Cl a

i(,:; ,�Foto, Nortelândia l,tUa.. ç'ão dos Trabalhadores e
. ps ctOnclum�st�a IPdn- Profa. Aurora, Goulart.

,

c Pensionistás Apósentados meIra urma �lla ncu � a

RüB. VenAnclo da SlIva Porto 785 -"' Fone 12":2804
de Jaraguâ do Sul está

-

f?ram os segu!nt�s: Ah�e
.,:'ldMletàhírgica Franza Ltda. convidando a todos os

Goulart' Pru�en�lO, L�lZ.
apos�ntados e _pensionistas,

Roberto Pruden�lO, AIVlm,

'Rua Heinz Mahnke 210 - Fone 72-1387
parà participarem da reu-

Schroeder. Alvma M, de

niãq que ,acontecerá às 15
�

horas 'deste sábado, dia B
de' nbvembw,-nas depen:
dências do Centro de Ati
viciades do SesÍ, "pára tra
tar de vários assuntos de
interesse geral da classe. .,A participação é. muito

importante para o fortale- -----------:---�----------___,.-

,;, cimento da Associação.
'

a
I' :,.

.', CO�PETSNCIA C O;M .P.IR o V A

, "
,I

-SEMPRE COM PED'RO Ivo ..

VeÍ1d� O�aIa COPlódo�o, bruíeo� em
. •

r
'.

.

_;' I �

Tr.tar' pelo· Fone 72.,2159.,�(,F :

Nunca é targe demais
.'

.aprender malS alguma
coisa de utH 'na vidal Pa
rabéns aos concluintes!

"ANTES' DE 'TOMAR JJMA,_

DECISÄO, TOME, uMA"�"
.•

. I,

DECISAO INTELIGENT,E.

Café

,

,
. If

iMOBILIÁRIA E

REPREsENT�ÇOES LTDA.

• Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-2321
,

.'

Creci 643-J.

V. e u'd e
I ,

Illaflalivó � Rdlaracl
, "

'1 11 ;;
_ Foram-,admitidos aomo\ secios do

em c;erimönia de posse, e ,,<jantar no

os jqvens Dirce Terezinha Nunes e Ge
AcórlteG:eu' trO':sâbadoj .•día: ',10, de noveIll
sença, do rötari8nó Norbert6,IStassuIIl

� A campanha do papel,• ..r.ecent
pelo clube, atingiu à uma, renda' de C
será entie-gue' parceladament� às entid
tes e ou1careI'.tes de' verbas. (', '1

�

-

�s �companheiros rotaracUanos
Carlos (kikö;,. 'estãO desde ontem, dia 1.

participando ,'ei lU repf�en:tanC.{0l Jara
CODIRC,i dö,'Distrito, 462,.;'ein diJelo tio
Senff).

'_ - - - c,'.

-"r.-

Apartamento no EdU. Carv.:�lho;
contendo..:..-

Para IÓS', seguro __não ,é só uarantia' de.- riscos'.:.
"

�

Seguro
,

Prestação de,
.

é1 'Sulb,�-
� ,2",/ Dormitórios
- Dependências de empregada
- Sála de Estar
- Sala!(le Jantar

Sala' de TV J

Cozinha, Area de Serviço
BWC Social '

� � f.

Garage

';J

,
·S e-o U f-OS .�o<"

.

•• j. ..... _ ... ·-........ 1 ,fi
'.

t".. f �: 'l';"I...' ;:

Financiamento atraVés Ido SFH.;, além' de outros:

terrenos, ,-ca.sas, apartam�ntos e áreas industriais._
I
!

i.{ . .'

Garcia
Rua Barão 40 Rio Branço 168 _ Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

�CONSULTE-NOS.
_-'

._,
,!

...

_
"

'"
�

. 'r�... �

AguardelDl Dentro.�Dl. �r�ve a
�. .tf... .'

... lf:�..: �_
.... ,t�•. !.;'

P. ··S� "Equipamentos 'para Escrltório
, f •

.
"

. ,_�!..'f\dvo,g�do
Domi�'go�' da N�va 10� _ FaDe

.....'\

��t�J..:.. v.:!,.� . [
Jaraguâ do Sul-se.

RUa

. .
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.

Valadare,s. lida.
leullecilenlls· . redililis

"é:' "

Representante: Vilmar ValadaI�s Barroso

r

REPImSENTAÇOES COMEJlCIAIS, VENDA DE FJOSiTSXTI!l�, •

COMPRA, E VENDA' DE CONES ,DE PÂPEL�O
E PLAs.néo, E RETALHOS DE TEÇ!OOS.' .;.\._ :

J �L)"':f;;" ,

� -

-.-....._--

'o presidente .do Banco
_ JU'rlti ':impert-â e 'vfllór de l.

Nacional de Crédito, Co-. '1Cz$-3,5�milhüés;' m'ijoS':'re. i
opsratívo, .' Deja;pdir ; I?al:; " cussós sérão'ua)jIicades na
pasquale, . juntamente com, ,r'Gonstrnçãõ" d�1"armâzéns e

º presídente. da .oCESÇ, .' .:sêcadorês. .. ; ,

r�
,

H.arry- 'Dorow, __ "assin�,\:! ,-DESENVOl.VJMENTô., f
.

i

quínta�feircr":em .Flori�nó:� ::, EMP�ÀRIAl.�} " .,'

pólis;-'.convêniosf,�-v.ia�_ct!-i O ,CEAG·SC,' centro -de 1
bilizarãoJ a' "Contratação de ,

Apeio 'a Pequena' e Média
'

, financiamento pa'ra ínves- EmpreSà"tle Santa Catarí-
';

tímentos fixos' e semíüxos.. fiá,' . 'jâ-',:impl�tou sUas'
.nö' valer de Cz$ li .mí- aç0é'S de proj'etos éom.wi1.
lhões, destinados a quatro tátiOé1,de -desenv91vimentQ-
f,c9<?�er�tiya.s.;, ,; :.�de�n�r�'J, a,� ! �eIllp'r��r{él!;��:6_;!Jlunlc1. :;i: �u.a 28 d� �iosto 3 ..4Jaú-;::a:::��y�:-- F9� 0413'-'12-1'211

"2, ;q\l!t!$., a Jurl�l,•.� M�ss��:" pi9$_. ��ta�inen� ,-fll.l�o "

'·n·' �"l,:iJ_t(_.!.� f�' I
�

»: �,. -;�'J
I

•
L ( '(ran4uba.Q.:��nv��io ��sl-v.no,Y9� ... ��Ç<?��.��(o ..

,_e.. :..

"�::í:;=�=::=::::;',;F-;::!f�r"='=��.':;'
.

�;::=;";:;';;�;:.=.. ,�.,�='.,�:��5�'�;:!:::"�:::;;::::;;:::::==;:::-:=�===--.::n=a=do:._,P5:_.e:.:l:;;�......._e:o:o:.:Ple:...r_a:tJ_v:;;a, !: tor.PlJ,çr()elAPr�!I!líial esie·
. . : ••!�f

,-

if.:"q"J,�, "1 , ..
' fi" , '1.

-

'!,,>, s .'f.;' lrQndo IlOY9.5 �Ipprego�.1'jo
"

'.';.�"-'J�u·',.-,,-�.. �1';"....., .....;.;.;,;"-eA';"SA�p�.ti';;;R;'A�'T-J�O�D""'O";;S"_'·_-'.;'u"'m�,'S"'o-nh�o"'ä-·e;"."ca-d-a-f-à-rn"!llfljl[llla.""II!I·--,-,,_.......IIIiÍ.-,,1' , V�le do Itapoçu, M��-,
'. ,,'. , ;.... .

i
' , 'r'

2'2'1' ',' '1"1'1
r..

..' JJaÃ.d'!lba" GUçiraIHinJI1, '-
e

,'11')�q�rn�ç'õe�:,f(qa Márinho :L9b�;; '5'12 i-'sál� {:- qa�?<�90�fa, �6Q :hf�ne ,(04!�)':3�-? ,:. �Qin;o'í ,e. ' ,�, Barra Velha, estão' sendo' '.

'.

.. at�ndidos, ',onde .o CEAG
,e�t4 �� Ja.se; .inicial de �
.pla�tação'ií.NestetJ)jplwij:ci-

-

píos, os técn�ç,os,d-Q CE.AG
�ç estão levan\an<;l� perfis :

ecönõmícos -

e pro]etando
necessfdaäes c,

e - Viabilidà. ;.

-des" ecónôíiiitâ's' de 'expan.
,'-' ''são coiIiêrcial 'é (industriaL

..• fi !,(,' SÉMANA DE�
:

PRÉVENÇ-ÄO (_.� j

": A' Bnerge' 'S.A. A1iIIien·
�.

'. tos Especiais,' de Guara�i-
rim, encerrou ontem à"'iiôi. ,r

I .�. �- �

,

--

tê (dia. 7),- êõm uma pales-,..

tra iniciada: às 19h na �s- c , ..':

t: cela Básica. Almirante Ta-;
.

;�
.

mandará,
-

a' SeJIlana 'de'. t
'

preveilÇão dé Acidentes.
�,

''''Fof' palestreute o Sr. Ubí-
<

rajara Díppold, da Fund�
cão Ttípy, de Joínvílle;

,

A d V O g a da'

MÁRCIA·, ,BU1:TCIIEVlTZ,��
" -

SeparaçÕes e divórcios, acidentes- 0- transito,
tnventários" cobranças e advocacia e!p geral.,
Ruà Jorge Lacerda 169 _ Salä 02 _"Pdne. '12-:-POß.
"aragu' do. Sul.

.

\

"(scritõriJ COllábil.Marlian, lida.
eRC 0172 AIdo Salai' CRC 8.959

Adm1nistJ_lti,�Assessória Industrial, .

Côíêieí:al! e !de Seryiços.
Registro' d� firmas, Contratos .e DistI;atos: e

,
'

Contabmdade- em geral.
-

Processamento de Dados. ,

Rua EpU'cio Pessoa, 415 - Fones 72-2044,. 72�0616.

\
.

.: Confecçõés", "Sueli Lida ·
.

, , Vestindo bem 'SenhorB:S e Crianças.

V, conferir a mais variada c;oleçio de mvemo;:aproveitando:
aS vantagenS do preço e credi'rio Sueli

. ' .

. 'Fabricá e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085 _

. ,F. 1t2-0603 .Jaraguá do Sul ..:. :.SC. .
,

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 .,..

Jaraguá do Sul _ SC.
h,.",

.

..; '

' .', _ ',,;

Loja ,3 - Rodovía BR-280 (km .63) - Portal de Jardguá: ,,-1

Clínica Velerin6l1cí:"
SCHWElTZER :,',

D R. W A ,L DEM A R S C H W ·E t..'T Z 'J! R,

Clinic'� de p'eq'fenos e grandés anÍm�is, Ci,,�fgt�s, ;'4Cin��ões,
·raio x, intemàmentos, boutIque. " ,',

I �it}.,;> i: .....
"

�

Rua Joblv1l1e,: Ílq, 1.178 (em ,frente ao Supermercado Breitha�pt)
Fone .72-2840::::': larag.gá, dO, Sn) � Senta Catartnil. '-1"",1', !. i .

, -

.

:.: '�íiêhes, ': pizzas, petisct)s, sorvete.s �. g�lo
N1DmiMos POR ENCOMENDA, PASTELÃO

.. t:'f ��- ��""\ ..

•
Ruá Angelo Rubini, 111" _, Barra' do Rio Cerro

,

Fone 72-2181 _. Jaragu' 'da Sul/SC.',

, t.

....-'.
.

....
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�;J.._.B6 Sul- �aDa ie Q8�a 1I'::,ttêrN'fvéDltirp/8lJ:'�'- -"- ..

�"�R!.��.I�::',:�:�:�,.�PYO: �', ;",_' .. ,!_,,,__ �".:�.!t��N,t\,--U·_��'-11"1'!

: .�?ti,jG,�ät!J tI') :Z.lllt]
••••;

,-

,I, '�.;:_. _',";. ..... : :_.' :..:.� ;��:;: ...... _

::_.', � ••

�.
.': : �-

-

," "'�.; :..)

.. ",:LFiIpaàd� em lõ)naig �1919: cec 84:436.591/0001-34; ;

.. :Dlteio., 'Julil\i� .Vlctôr ScbllUh$el -:. iom�Prtiú:' ..�;;..::J :

,
"'II� 72?:� Dír�r,'de Émpresá:Jomáilsti�a hQ 20: Metn-:··

.

br� efe�Vô 4q'lnSt. :Hist6�ico e:·Oeqgiá{j.éö çle Santa Ca?'
· -'. tarina:Redator:F!'vlo José B....gqago·- -DR.T-SC. 'n9 214/ �.

, 84; Rep6rter: YyollD.�: A:S. GOIIÇalf� ...:.:: DR'r-SC 119 :

, �1.9/ 84. Redaçio Adm1oJstração e' l'ubllcldáde: Rua' c(,.. '"
,

" .. �el ':l»f'öciS:piO '·:O()mes de Oliveira;: ttQ ',290 � Cx.Pos- .'

.•.�';'tal', 'f9'L:Fone 7�-Q09t - 89.2S0-Jaragu.·do 'Sl!l�Ô ..

;� = ::;:�., ,���'Ö,,··,�aS·.· ófíC1n�' dâ>qrg�ni�é\çã9 . :-'
-

.:

..•
'

": ..CG.té�ll···A. Cómerc,alu, SIC Udtl.·. ,. , ,',;",
" �.WisfJálur.fpaii Ivêguá '·do $ui' ;' • ;";.: • :-;' Ci$ :iõo-OO

J,

Outras cidades .;��"·•. ..'.•• '.:.L.:...�.·�": Ci$ �'i3C;ÖÖ� .

,� N-6rii�ió-�' AVUlso �
.. ;"., : ;:';�; .:',:. :� : .. :- css : : i's'Oc'-

. , .. ':·:N4meto····�AfraSido�:·:�.; <·.·;·: ... ;;.·.· :Cz$' 2'OO'-
,

. ·;:�"",ese.teí' credenciados:
.

Pereira· de'--SouZà &Cia.·
· "':"Ltdl';··T4.bula Vefculõs�'de Coniunicação '"SIC Ltda.' e Prö- .

:i :::pal.:.Propaganda" -Reín:iesentaçóes ..Ltda.' .

, -1 lede· "tomà)' l-��.��ô 8 �J()�/SC. � ABRAJOlU.

RELOJOARiA AVE�A

Na �.e1lal e lia Çe.túlio Vargas

':Y' - Funila:rÍa Jaragua Ltda;
.

CalhaS -para todas as finat,idades-
.

�'-'.

. �ora tambéll1 aquecedores "
mergla solar.

.

Rua Felipe Schmidt,
..

279 .- Fone '72-0448

Vi�ç;ãQ Canarinho: Ltda.
o' transPQrte carinhoso

Programe.,bemas suas viagens de'férias e

recreação. '"A- "Canarinho" coloca à sua dis

posição-os modernos e confortáveis ônibus da sua
frota. Venha conversar .€onosco.

Av. Mal.. Deodoro, 987 _ Fone '12-1422 '

Jaráguá do 'Sul .

SC.

·,_'TUBO· DE POLIETilENO.
(MANGUEIRA PRETA)

••

-

r ..::.
.

� � t

TUBOS SANTA HELENA l.TDA.
'. •.

f' .

- • ".
• - �-

-

)-
.

_ FÁbRICÄ(- �UÀ JOINVi(LE.�016- FÖNE (Ó473) �2·nOl
ESCl,ltTÓRIO: RUA CEL IlROCÓPIO:GOMeli..99. 7 f.ONE (0473) 72·0066

.

JARjllõUÃ 90 SUL-'SC '.
I'

F ····t·,-·c
..,";.:.. ,.,

O O
,'. 'Fotografias _ eq1Jlpameiltos de dne
...;,:.

.'

foto _' sbm e ·Video.

Fone 12-0181
-�. .

!

,. ',', Brandenburg,.. ·, & .,.':tia.,.'
, Fábrica de vinagre e comércio de álcool' à granel.
! '

·

' Prefira sempre Vinagre "Brandenburg" .

,
, .

r .'fu:vme, 1255 -.FO:ne'''l2�023� - jãra�á do Sül,

.: »ç,.. '

.. ··�."tom Posto de Venda junto a fábrica.

\ -

Barão de ItàpOOU .

- -�_._�._-:--, .. o"� -

"A 'Histór,ia de� nossa gente nlo pode ficar só na saudade"

CONFIRA .i\ HISTÓRIA ...
.'

. ,

I

... ,
"

.••• IlÁ_40 ...\Nos Sul; para ligação da "Bstrada do Arroz"
\,

.;.;_ Acontecia 'uni fato que se rela- com a "Estrada do Trigo"; b) Realiza-
'

dona muíto.com os dias atuais de 1986.. ção do corte do Morro Vva. Stein (atual..
.Não se reclama,:-atualmênte, da falta de AABB) para tacílíter acesso à ponte",
carne', da desapropriãção ou o confis-' Abdon Batista _ astrada geral'Jaraguá;
codo quadrúpedee.a ªi,ltiga Lei Dele- ..,. Joínvílle; c) Construçãf iinediàtâ: acs
gada que está s,ª-nqb usada como o re- -trechos Serra Alta -. São Bento: cj8 Km.'

médio salvador para tocar os "bixins" e Corupá-Jaraguá cl20 Km.: d)- ...... 'l:)e�- j

· na. mesa do brasüeiro? Pois, é! Em 1'946 tro do trecho -Corupá-Jaraguár a cons
accntecía � falta ,çl� fe�jªo que Iez com' trução da.ponte. de eoncreto s�br..é G'�Í::íp ,

qne _Q 'gQverno procurasse 'saber das ra-" Itapocu, qúeIíga 'a Vila 'de'R�torci<lai:à "

·

2;Õ$S: desua ausência ..No.Rio Grande.do .. Três .. Rios,.e- Rib.eJrã9. Çlrª-114e" -�.:,!��
SuÍ' o ·gov�rno:lecrQral·.q.uis saber onde gação -para Rio Manso - Campo Ale

estiva escontíído o .feijão. Aí os díre- grei e) -e- Construção de uma ponte slo
teres .da Associação Comercial de Por- Itapocuzinho, ligando Jaraguá à Schroe
to .A,legre, foram. às redações de jornais der, nas imediações da firma Coste: f) -

explicar que.não tinham nenhuma -res- � Alargamento e macadamização e aber

ponsabilídade , pela falta do cereal no .tura da Estrada Rio Manso-Campo Ale

Estado gaúcho ..E. se sxplicaram tão bem grei ligando neste último,.. à ,"Dona
que acabaram confessando que, o feijão Francisca": e g:). Construção" . de

" JJ,�.a
h.avi� s�do '. expo�tado e que, o que s� pol.lte, ( 'a, Tayares SQQr.in:h�) sobt�.9·
vendIa agO)'a. alI, era produto que ate Rio' Jaraguá, ·ligando a, cidadß cQ,��a
então, servi�. de tràt<;> .aos animais.'A localidade de Ilha da Figueira, enl.:..Cl;>n
iÍnprensa local PC?rgl,Ultava aos leitores: " creto, estrada que ,deniandà dé .. ;Jan�gu.á
"Diante disso, é, d�" se perguntar para do Sul à Massaranduba. Quem olha ),10-

.

q\le ex�ste cadeia?"
,

.. je o panorama local e 'regional c.Ol'lstà-
,

.

. : ...HÁ 30,ANOS
. ta que a·maioria_das. reivin.dicações se

_ Reunia�se.a Câmara Municipal tornaram grata realidade. 'Muitas ca

.em se::;são splene, para· homenágear o beças e outras tantas·mãos;-nem sempre
.100 ano da Promlllgação. dq. Constitu.iJ do mesmo� partido, se entrelaçaram pa_'
çãQ:FederaJ,,'Embora desde as 19 horas ra beneficiar a região, com muita luta
caiss.e grande te�poral a sessão. t�\fe é noites mal dormidas,.. _pen§lando �ape:._

.

a presença das autoridades e do povo. nas -no bem estar das comunidades. _:;'

Assumindo. - a .. ·presidência, .

o sr. Ney Mas não existe um ditado que diz:':
Franco r convidavç. para .fazerem parte "Obras não ganharr( e�eições?1' Voltam;
da, Mêsa ,Os srs. dr. Paulo Peregrino .novamente Os tnome;p.tos políticos e os.'
:Ferreira, Juiz de Direitp da Comarca e politiqueirós que gostam qe se 'enfeitar;
Waldemar .Grubba'i Prefeito Municipal.

.

com as penas a.lheias. Pois; é! Idéias que i

No expedi�nte era lido o telegrama do ,já completaram 20 anos.
;

, ;
Deputado Ulysses Guimarães, presiden-

.

�

••,.HÁ 10 ANOS j

te dÇl.. C4mara.dos Deputados, solicitan- - Waldir O. Rubini era eleito pre-l
do, comemqração, da ,data. Logo �pós o si<:!ent€l da' Associação Comercial e In- I

Presidente, deu a pala.vra, ao sr. Artur dustrial de Jaraguá do Sul, por unani-'
Müller que falou sobre, a data,. ressal- midade, de votos. A diretorià era for- l

lànd� os l?�nefícios. dÇl vida, constitu- mada pM quafro ex"Pr�sideptes,: qu 'S'ê-:
donal do país, ,os direitos constitudo- . jam Rubens Nicolu��i; FUlvio' Itli'bini, :,
nais do ind�vid\lO' e ªs.vÇlntagens do :re- RodoifG Hufénues�ler e Eggon' João'cta I

gime dem.ocrático vigente. Finda
-

a
.

Silva, além' de Nelson Driessen q'l.l� ioi :

.aplaudidÇl. .orÇlção· do sr. veerador, Ô ex-ViGe-Pre!,üdente., todos· pàrtié�pªntes
Presidente agraÇl�eu a, presença das da chapa de Walplr Ö., )tupinl: .

Cum !
auíoridades e..p.ovo_.e encerrou a s�ssão. €sse acompanhamento_r.�li�Q.ll�4.Ip.� ex-J

. ....HÁ .20 ANOS celenfe Çl.dministração. :Aliâs< n?-: eclição;
·

" -:- .... O 10 Con.gresso. dos Municípios passada, há .30 anos, WélJdir se "fevelava i

do Nórte çÇl.tarii1el1s.e, após a tése de- já um exímio' comenta:r;ísta esportivo, I
fendjda_ em pi:eriá,riQ pelo vereador Eu:: cujas qualidades se aprimoram 'até ché-

!

gênio Vi�tOT �c,hmöck.E)l. .versava sobre gar· ao po�to mais .elevado do. gt..ü'B'O
. 9 tema: Conchlsã.o da Estrada "Dona empresarial do coméTCio e da indústtia
. Francisca" _ Reivíndic�ção: Re��zação d� sua estremecida terra..-Com mér:ito�s, 'j
de obras complementares na reg�ao .que dIga-se de passage.m!· � 1
especifica, para integração da zona no � O Distrito Ele.siástico .Jaraguá do 1
sistema viário da cómuni�ade norte caJ Sul, da Igr�ja Evangélica de ConfissãQ.j
tarínense". A Comis:?ão ide Viação e Luterana no Brasil_ córri sede .em Por- t
O�ras Públicas

-: C�etano É:"o�a d� Sil- t? Alegre, através da Região Edésiás- i
veua Jr., de Jornvllle, :&ugemo VIctor hca 11 - com sede !eID Joinville, horne- j
Schmöckel, de Jar�guá e 'U�rassú Álves n.�geava a Cidade Centenária com um �
de Carvalho, de Sao Fra:p.cIs!20, aprova .

Encontro de Coros, apresentando os 1
as reivindicações e eram

_

cönfirrtléldas. coros de 10 comunidades. Sólicitação I

unanimemente .'

pelo .. plenário do Con- do Rev, 'pastor Eg�rto Séhwan:�' que 'foi
'

gn�sso, Que proposições eram aprova- atendida para homenagear a -cidade de:;
� das? a) Obras ,em condições, de deixar Jaraguá dö Sul. Bonito gesto, que' reu- j
a,

.

r0�ovia Join\[Hle-Blumenau, como niu �quí 10
..
coros do lugar e da- região. ;

sendo ,de fa. categoria, ,:ia Jaraguá do 'Deus seja loúvado� .1
��----��----------�------------------------�'��'�------��------.j,.

'

Organiz�ção .
Coptáhil ,,:A" Coniercial_;� sç, LtaiI�:

,
'

� ..
- _

� k �. '......
.

•. ......._ { ,

-.{.'

. Deixe sob DQSS(\ .responsabilid�e os serviço� colltábels- de' sQíl :�pJ:e�.'
. -

-Rua CeI. Protópip GonÍe�-de' Oliveira,:, 290 � Fone 72-0091
"

, .,'e � _J �
.. .Jaraguá .cto-:suL ", sê.

,.

, ..
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'

�_cO.llR E I 0" D� "e \tO
'

Oe_til Máquinàs ltdaJ'-
- "-

Equipam.utos p_ara fábrica de doeu de !!Utas,
chapas de cobre, fundição de alumÍDi� e- oronze.
Destiladores de aguardente e alambiques,de cobre.

Rua Joínvílle, 433 - Fone 12-1564 '

Juaguá do, Sul _ SC

Spezia··· &
,
'.

SERRARIA E SERVIÇOS DE- TRATOR'
. Madeiras para construção e serviços de trator
cam profission,ais altamente especíelísedos.
',lua João Janu.�o Ayroso, 112 _ Jaraguá Es

.
querVo _ Fone 12-0300 �. Jaraguá do _Sul _ ,SC.

-

'Persianas Engler
I

ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS"
pAINSIS PARA DIV1S0ES:'TODAS EM MADID
RA. PERSIANAS HORI�ONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSrVIDADÉ, AS VERTICAIS EM ALUMl
NIO 'E JuTA: PORTAS SANFONADAS EM vs:
RIAS CORES ii BOX PARA BAl\lHEIR�S.
Nós consertamos também a sua persiana.

Faça-nos umá visita ou l1gue-nosl

Rua Max Wllhelm, 869 _ Fone (0473) '12-0058'
.

Jaraguá do ·Sul-SC..

. -INTERIMOVEIS
I Intermediária de
Imóveis ' Ltdá�
- v END J! - ','I

,

_ 1 terrene el 170m2
.

n,a rua Centenário, lateral

da Mal. Deodoro. '

.

_ 1 casa c/100m2 recém-construida na Vlla ,Nova.
_ '1 terreno c/ 5000m2,- na Vila Nova, pr6xlmo

Móveis Spéziã. -,
.

_ Vários àpartmnentos nos �difJclos Jaraguá,
Ana Paula- eMiner.. .

,

_ NOVO LANÇAMENTO: Aptos. c/I, 2 e,3 dor-.
, mttór1os, -ne rua Cei. Procópio Gomes.

R. Joio PiCGOlii 104 - fQiU! 12..2119': Jaraguá d�iul

SUBA NA HONDA

.c H E GO U A

,

,CONCESSIONÁRIA HONDA DA ,REOIÄO. CO
.Mlm.CIO DE. MOTOS, ASSIsreNCIA TaCNICA.

.

- E BOUTIQUE.HONlilA-WAY. "-

! /�i� �
'._�

EN'tRÉ 'NES'1A '8 ON i> A DA �EGOTTI
.
MOTOS E SAIA .Pjl.OTA,NDO A.�UA MAQUINA, ..

.

,..., Rua Adél1a Ãicher, 239 (Rodovia BR�2I') ,

Pcme 72-2�. _ Juslla, elo Sul.;... SC.

.H U II 11·,e S C Irc 1·1·,--·:
,

Um passeio à sua terra I tima instância <? Tenente casado c�.Un�oma,;CQ., .

natal abreviou a' exístên- Garcia, homem de coragem dosO- e. fa1ec.�ll: .�.' ,�
cia de um prestante cída- e de valer, Pergunrede se do dia 2· de novembro '*
-dão.. Queremos nos refe-'� aceitava. _dirigir, o �ncon- 1986 aos '1� �Qâ,. ,E>eiz,"_
ri! a Hugo Alves Careta, ,.tIO ele responde- .... "Mas Qs'seguint�8 fil�os:, Hamit.
nosso "Tenente Garcia" "seo" Schmöckel eu agora tOD" Edi, Rose, MalÜej.AiJ;1;.
.pessoa por demais conhe� sou delegado de polícíal" son e Hanilton. Dezesset�
cida em nosso meio, onde. ..... "Claro, "Tenente" dele- netos e, 4 bisnetos. choram
desempenhou importantes .gado você é em Jaraguá, o desaparecimento do avô
tarefas e qUe muito ajuda- ° jogo é em Guaraminm 'e bisavô.

.

ram o progresso e o de- e V. precisa me ajudar", -. O sepu1t�ento deu-se
senvolvimento de Jara- .... "Tá bom ... disse Q "Ten. na Necrópole Mun1<:ipal,
guá

.

do stil. Pela passagem G�rs:��... pode contar co-:: às 11: .horas dQ mesmo cUa
de suas bodas de . QUI:O, migo:'. E deu conta do re= tendo �� Q. �u·�rpo ve.
réce�temente ac_ont�c1aas, - cado, embora enfren\anc;lQ lado na criptll da. ,Iareja .'

, ,tivemos� Qcasi!o .de traçar situações 'e 'reb,oJiços as- Matrll.'
.

as linhas fortes de sua brí- sistidos pelos prefeitos das Ao brave soldado, ao .

Ihante personalídaäs, Em cidades, véreadores e pele> amigo'de' todas' as horas,
vida percorreu todos os então Padre Donato. Mais a nossa saudade e 8$' 'ex..
quadrantes do' Estado de uma ves cumpria com o' pressões de pesar, 1101
Santa Catarina, por vezes seu dever, tão' árduo, mas queridos faniiUare.s anluta,
em missões impossíveis e . tão nobre. Fato que não dos, Que Deus o tenha na
extremamente

.

perigosas. se apagará tão fácil da.me- Santa Pazt ,
. ,

,A sua condição de militar mória., '. 'Eu�o V.,Schm&1rel : 1

fê-lo' tomar sempre uma Hugo Alves G.arcia �r:a NovJ88., .

Ipostura de" cumprimento ----------------.....---

do dever, daqueles que ju
raram defender a pátria, a

civilização e os poderes
constituídos. Foi soldado
brioso e cidadão prestan-

_
te. Zelosa autoridade .que
durante muitos. anos ser
viu à comu-nidade jaragua
ense, presidindo aqui 'a'
manutenção da ordem e da
tranqüilidade; como esti
mado Delegado de Polícia .

Já dissemos e voltamos a

proclamar que a laboríosa
população deste município
passou a trabalhar tran
qüila, certa como estava
de sua segurança.e do res
peito .à lei e à ordem.
Ao acaso. lembramos

uma passagem de sua atua
ção como desportista Es
tava programada uma par-

.

tida de futebol entre o .Se-
leto e Baependí. A rádio
e a imprensa previam coi
sas sinistras quanto ao seu

. desenrolar. Ninguém acei
tava "apitar" a partida. A
UD (Liga Jaraguaense de
Desportos) da épeca_ não
conseguia encontrar um
árbitro; O Presidente .da
Liga, EVS, proCl!�ü em 'úl-

/ ....

Um toque de, amor. Dê Dores a quem você
ama. Decorações, buquês,'arranjos. plantas orna
mentaiS, coroas, co. eIltrega a do_mldUo.

.

Casa. das Flores _._
Reinoldo Rau 606, esquiná com �'.JOIo PlccelL

,
,

151.91
"

PARA DEPUTADO ESTADUAL

Raulino Rlssialp
Bancário ::. professor �nlversllá}1o _ �dvogado e
economista.

.

,

.

Vereador em 4 �tu,•.
GOVERNADOR _... PEDRO IVO

. . , �N9 15

PAR!\ DEPUTADO ESTADUAL�,

: ..

atieDlar Duwe_�· 15;� t31
Duwe, guanUa de .JDelhór1as e �� 'pa.

'

ra nossa cidade. Duwe, o C8ndldato de 'Jarag1l6
"

.

do Sul e Ida mlcrorre.gtio. Duwé,"a'�rleià' de be;
<:'iineftclos para o ,interior.' "-

No dia 15 de novembro vote. Adem_, Duwe
" nf 15.137, PMDB.

-,

li: .;

f\l ��J,,',:�9 :.�.;�' .�

.

.'t
, ,'-:.,

",.'" ;
,'"; i

,
.PMDB - PARÀ GOVERNADOR '.EDRO ('

IVO
. ., i,
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,

CORREIO ne PÁGINA 13

'.

. tompr� seÚ8 materhUs de cois"trução na
It.��..J ...:. �_.� .. '" ... _...._� _- .. ""_ . _.... . ... - .. -

.

'��J e'>C\!J:a j-� Ja ragu á
.- 'e.'. MateTlaís' de"conStrução e· telhas colontalS' direto da CerAm.ica vn�. Rica.I'
....

'
_., .... 'j " (,.. .. • �!I) • J '.. ,... '.

I _: . .t. I � 'Aquecedor Solar \ dá ..

'

Funilaria'Jaraguá.

E além disso; a melhor läje. da regUlo. Visite-nos:
j.

.'

.

, ," � •

. ,Temos. o melhor e um bOm preço.
,

'

.. :'-:;''':' . .� .'. ..: , �'. .'.
-

. ,

.. '- ..R<Ua 'BxpedicJon_árlo An�OnlQ Carlos. Ferreira: 850 _ Fones 72-1011,
)' '.�' '"'j

, ..�.� J.���34 e 72-12�2· :"l,!lng\lá do' SuLSC.
'F......� .......�._,.....:.L._-.:...�--,..i.;....;.

..

�__.,.-�

.J!.
.

.

,'.:.:. �
, .

, . _.

"_ :'·t.J .

, �.-' ... -" �
, ..

L

: ��.
"

..
"r

� ':�) j

.'

-� " -_ ;:_ r:
- �.

: '.�. _.

O.........eltAnoBlnccidatlmidà....

:!iBESC·Q I
I

, ..

. .. _---__ ... -
----------- -------

-_.-

- --- _-_--_--
.

INFORMAnvO ROTAluo ,.

.

o Qualro-Meia
Cinco

"Rotary' Leva Esperança"

NOVEMBRO t: O MSS DA FUNDAÇÃO ROTARIA
Desde 1919, o Programa "Saúde, Fome e Huma

nidade", o chamado 3-H, alocou maís de US$ 13 mt
lhões para projetos nas áreas de nutrição, saúde e de
senvolvímento em 40 países necessitados do mundo em
desenvolvimentc. Mais de 500 voluntários de 40. paí
ses já viajaram ao exterior, para -servir em tais- pro
jetos.

A fim da assistir o compromísso assumido pelo
Rotary de ajudar a controlar a poliomielite até o ane
2005 (centenário da organização), a Fundação Rotaria
já alocõu US$ 23,1 milhões para projetos' de imuniza
ção. em 33 países para a proteção de 150 milhões de
crianças. O Rotary se comprometeu a angariar US$
120 milhões a serem aplicados na obtenção de vacinas
necessárias e ne organização de equipes de peritos e

de voluntários rotarianos para ajudarem na ímplemen
tação das campanhas de vacinação.

A Pundaçêo Rötária dispõe de Bolsas Educacíonats
e Subsídios para Professeres Universitários. Desde
1948, mais de 16.500 bolsistas da Fundação já foram
enviados ao exterior para estudar e desempenhar a'
função de embaixador da boa vontade! Há atualmente.
um novo tipo àe poIsa oferecida pela Fundação a es:"
tudantes de países do Terceiro Mundo interessados
em estudos agrícolas. Ademais, a Fundação. oferece
subsídios paß professores uníversítáríos que queiram
lecionar -no- exterior .:

. _ Mais ele 12.500 jovens ê'Xecu:tívosfpröfissionais! já
visitaram 1315 países desde a instituição desse progra;
ma em 19651 -

,
" ,

Desde 1964, a Fundação Rotária já alocou uma

quantia súpenor a US$ 3,5 milhões para maís mais ;de
750 Subsídios Especiais em prol de projetos humaní]
tários e educacionais em aproximadamente 90 paísesl
(Da Comíssãe de. Relações Públicas do Distrito, 1986-87)

,

FRIG.ORI F 1(0
-' , j

êrUMZ
.,
I

S. A.

Produzindo aUmentos com qualidade e higiene .

.
desde 1945.
Frigorifico _ Supermercádo e Fábrica de Rações. .

MARSCHALL POLIMENTOS
E1 es»ecrolrttatle está

nas mãos {fe., ttflJ .

profissionai:: ,

POLIMENTOS

"C;....{.......__.Lavagem, limpeza. ·tle
tetos e estofamentos..

Rua CeI. Procópio .Gomes de�Oliveira, 227
.

Jaraguá do Sl.dlSC
'

.:�
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FUilGQIis, FURGÚES ISOT:ERMICOS E FRIGORíFICOS
'.- Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Eórico 'Fermi, 113 - Fone 72-101'1

. ,

r l A rota da malha
, ,

. Nós ,temos tudo
·

para a radar ai todos.
. ..Ven a conhecer· .

a linha Chevro1et 87.
, Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 81, a mais 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., ,

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

financiamento facilitados.
- '

"

,'o

Emmendörfer Comérc'io de· Vefculos ltda.
Av. Mal. Dt!odo'?,557 - Fones,72:o655 e 72-()�6() - J.raguá do sul·se

'-----___..---''------...:...;..-----�-----,-----'------,------- .---'-,

SUPER
,

'

TRANSCALOI 199TUBULAR STO' ,

PFtANCHA
DEPEITO

'

,�4'O'0'- '

': �Of'EY.BOOG�r!l. " , ,.

.,..
-"" .. ,.

,
-it"J't

s normals congelado••

,

\

Neste começo de mês dessa entidade, sr. Flávio.
, defluiu o 65� ano de vida que se juntam pare �.
de nosso diretor. Até aí, minar os reveladores nü·
tudo 'beml _ 'Qualquer- meros. .'"" :;_
mortal completa tempo, O dr. Valdenir entra Da

'

acrescentando anos à sua - roda com, uma pergupta: ?,
vida ou, no dizer de Frei "V o c ê 's já' calcular�
Junípero Beíer, assístente : quantas batidas deu o eo-

,

eclesiástico do Serra Clu- ração do "seu" Eugênio?"
be, .acrescentando mais vt� -Volta-ae a acionar : a
da aos alios qu� faltam' p�. ,máquina para perguntar
ra completar o tempo... quantas batídas teria d4\·
Augusto Carlos Mongut- do, em média, e corá�o

lhottí ,..., o Monga ... e Dél- do" amvers..rlUlte, sa�·
cio Pereira Carpes _ o Ja- dó-se cCi)JD,O. $' �..� quei'o
caré ..... comp��eir.o$ _ de JDélra.vilhoso engenho 4a
trabalho 4Q netaítcíente natur� bate, 100 "vezes
também pensaram sobre por mínuto. A resposta
coisas terrenas, de 'como veio pronta: ·3.416.400.0Q0
atravessar os tempog são e batidas _ três bilhões, 416
salvo pela benevolência da milhões e, 400 mil, _ ve-

dadivosa mãe natureza. Zes. Haja coraçãol .•.
Chegados a números, pu- Submetido ao "soo" Eil·
serem-se a criar fórmulas: gênio o preeente do cálcu
M (meses) _ I (idade) x lo, ele arregalif' os olhqs
12; D (dias) _ I x 365; H de espanto e d� ad,nlirá..

(horas) _ D x 24; M (mí- '"ção: ":'" "O que.i _ Três �-
nutos) _ H x 60 e S (se- hões e tantas v.ezes? No
gundos) - M (minutos) x 60 dia 2 de Novembro _ Di.a
o que deu? Responde a- dos Mortos1 Mas, logo nes.

máquina Texas Instruments se dia?
TI-5219 aos toques ímprí- Vira· o ' "seu" Eugênio
midos aos seus veios ele- pro lado, onde' está $€n

trönícos. Sem falar r por tado Nei e o observa 'lo�·
que não -fot programada: gamenté. ß que o Nei tam
pára tanto, a máquina res. bém aníversaría no dia 2.
ponde na fita: 65 ános Parece, querer advinhár

,

equivale a 780 meses; 65 quantas batidas já teria"
anos 365 días igual 23.725 dado o seu (dele) coração.
dias; 23.725 x 24 horas Seus olhos voltam-sé para
igual 569.400. horas; .,.. o Jacaré que no dia 4 com.
569.400 x 60 minutos igual pleta 31'.
34.1.64.000 minutos e ...• _

' Três·. bilhões de ve�,
34.164.000 x 60 segundos né?'
Igual 2.049.840.000 segun- _ AbI Este músculo aínda

'

.dos. '

.

me mata do coração •• � '_

Quando a máquina dá diz.
por encerrada a sua mís- Por essas e por outras,
são, entram na sala o senhor Diretor, é bom aze1·
advogado Valdenir Hílles, ta bem essa, máquina �e
heim, Delegado da Supe- ainda tem. -muita estrada
ríntendêncía de Seguros pedregosa a percorrer. Fe.
Privados em Santa Catari- lícídades . facilidades' ao

na, acompanhado do fiscal nosso diretor:

,PO:�lt dI· Veldas _.Ma'reBtlo
Chapéus, bonés vlzelras, cAmisas, shorts,

bermudas e éOrdu.
,Em frente à fâ�rlca. Amplo estact"ent�.

r
.

,

MESA CONSOLE.
Com gavetas e '4 banquetas.

845, OU" .

8x150, = 1.'200','�
. ......

-'

.
-
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Mirtes e Perdigão jogam -à noite -em Jaraguá" ,

"

Catarina recentemente en- às 21 horas deste die B, no
. -_ -...�. . .

cerrados em Joínvüle e Gínásíc de :Qsp'ortes Artur
agora tígurande entre os Müner, diante. da melhor
seis melhores do Estado.

-

equípe de tutebei de sa-

O hexagonal, que hoje Ião do Estaao, a Pertngäo
se ínícíà, terá cinco roda- de Vídeíra., atual, bicam
das! onde as equipes que peã catannease. A,guarda
fícaram . �m

.

prímeíro Iu- se um grande público não
gar nas chaves disputadas' só pela famà da adversária,
no final-da-semana' � Sa- mas, sobretud0,.porque. a
dia, Perdigão e Mortasc, Mírtes é. Jaraguá do Sul
tem o direito de jogar três no Campeonato Estadual.

partídas em casa" enquan- Após' estes jogos, os três
to que as' segundas colo- seguintes serão fora: dla
cedas "'" Blase, Mirtes e 22/11 ein Ituporanga (con
Cruzeiro � jogam apenas -tra ó Moitas), día 29/'1.1
duas. em Concórdia (centra a

.

Sadíà): dia 06jn em Joa-
.

OS JOGOS DA MIRTES_ caba (centra ö Cruzeiro]
A Mirtes ,_ base do' se- e, no día- 13/12, em Jara

lecionado dê. Jaraguá do guá do Sul, diante da Ela
Sul _ estréia 'no hexa-gonal se, da Capital do- Estado.

,

4redro
.

lo'pes . e·1 Dellin�, em,J Jaraguá

,:Pa,ra,'
f
! .

PÁGINA 1;5

Vlltanm ilfliS IlVile�talPela.ão
0) • \:..JI;......of,.W�&.._";'O.......J-.J.

.

Com ,rodadas aconteCidas Agropecuário ii partir das
nos eÜás" :31joutubro. e

' l'õ/ 13h45mlií, '"'fôgarãö�nl!vo
novembro, foi ,áberta a se- Transp. x Bloco 1'2, Trans-

gunda fase do Campeona- walmir x Mírtes, 'Tres
.,to Munícípal . Aberto de .maíense. x Müller. Tfansp.
Futebol de Salão (Peladão), jaraguá x Central Motos
que prossegue neste sába- e Portuguesa

�

x Sflençãt;
do e domingo,. com vinte na AÁBB;" íriícíando n'O
e uma partidas, promovido mesmo" h'örârio,� Plrigu'éra
pela Liga Jaraguaense de _� Helgã:r0;ar�" AHéli'êõ' �
Futebol de Salão e Dtvisão . Suí:!. Lenzí ,'A, 'Breítliárlpt x
Munícípal de Esportes. Yiltaéopos, Sup.· Lenzi' B Je
Neste säbede, dia 8" no A;a;';-Neg'úl,' PingUfm" 'Je

.Gumz e LoniiiúiÍ" x'Kêi dós

L iiia·t -, e,· r;. a·.1 "J3ótõ�s. Amàh1íã dbinin'go,
día 9; ria 'ÄAB'S; cörn Iní-

TORNEIO DE BOLÃ(), ... O do às 8 h6ras;13lotó '12'x
'Clube. de Bolão 81 da Soco Mírtes

�

MiltI�r'" Tàmsp.
x

-

't�ánswôliim,; - "TreV'o
'Transp.

�

Je Tresmàíénse,- •• _.... ..... c·� .... • j,.... 'A b: -,. ,

Central Motos x Siléncäf e
'Conf. Neuza i'l�õftugue§ã;
no ÀgropecuáI1o ""_,- ás 'Uh,
Jaraguá x Jarag�â Fâ15tiÍ.
Helga-Mar x Sup." tenzi
A, Virac9pos x Atlêtíêo,
Pinguela x Breithaupf' e

Aza N'E!gr.a x dumz.

Víeírensê, participa' neste
sábado e domíngö, na Soe.

,

Pinguins, em Indaíal, do
Torneio "Min. Jorge Bor-

, nhausen", do qual toma
rão parte, ainda, outras
cinco equíp�s do Estado.
O 81" no dia 16, premove
o encontro de casais, pa
trocinado

'.

pelos bolçmistas
Ingomàr, Maltair, WilmaT,
Egon e Ádémir. Já no dia
29, ein Itajai, . junto com

a Soe. Tiradentes e V�sto
Verde (Blumenau), toma

parte de' um torneio de
'bolão e futebol suíço, vol
tando nos düis 6 e 7 àque
la Sociédade,' para novas

competições bolonisticas.
Ö encerramento das ativi-
,dades dI) .ano. ácontecerá
no dia 13 de dezembro.
T13NIS DE MESA _ Os me-

.

sistas Dalton' Lueders e
Glauciano Mosc'a, de Ja

raguá do Sul, que integra
rão o Selecionado Cata
rinense ao Campeonato
Brasileiro Infantil de Tê
nis' de Mesa, treinam tres
vezes por semana, em Já

'raguá do Sul e Joinville,
preparando-se para, as dis-

- putas;, .

marcadas para (>

periôçlo de 18 a 29 de de

ze}'ril!:iro, em São �aulo.
"

COMERCIÁRIOS
.

'_ �...

A fase final do IV .Cam

peonato de Futebol.de ,Ba,
Ião' dos -Gomercíáifios .. ,.de
Jaraguá'do.Sulr àb�rt-a..dia
30, apil'esenoou·:os ,r,esuJta
dos Zionta-3x1: �ermes;Ma
cedo'€ Sup. I;e��k3xlj3reilo
thaupt. Na quintai-feíra to
gaHlm Sup. Len�í.x H:Ma
cedo e Breitnaupt JC::_Zontp.
e, di.a 13, ·;fi0'· enceiiamtlt
to, '"jogarã'Q Lonta::x ,:SUp.
'Lenii eSllermes Maced(!):�;l{
Breithaupt. Será proclama
do campêão' ô time t. que
conquistar o maior, núme
'TO de pontos.

l7aça sua empr��a: c,hegar
mais longe. Anqpcie' � �o

,uéorr,eio dp Ji»?�Ô';. ',,-,

,Fone 72-0091:, "
"

','t_O .'_.

'(,"

Idéias �; )N·ovas�·��'
.... ' It,- i-·.... i. .... -

�

__ .J

E�tad:u'al, .e: �'o:�'� ,

:
•

'

l (.

25t�55 ,�·:Pfl·
L . ._�. .:... '

..... _ G �

H,ova
De'p-ulado

-

�:;-� "

'Dée,io R'âul:' P'i'8:zera

'Na abertura da quarta
]ase do çaui.peonJ-to Esta

duaÍ de' Futebol de Salão,
.

� Associação Desportiva.e
Recreativa 'Mírtes, de Ja

'ragua do Sul, tem: um ?i
'Heil compromisso na. noíte

.deste sábaQo, dia B, �ia�
te da Perdigão, de Vídeí-

.ra, atuel bicampeã catari- .

nense. no Ginásio de Es

portes Artur Müller, às 21

>fioras. O hexagonal final

,do ·stllonismo de- Santa Ca

,�tàrina;· foi c;lefinicto no li-
nal-de-semana p.a s s a do,

q�ando 'aconteceu o �-e
Senvolvimento da, tercetre

-etapár onde em Videira, a

Miftes estreou sofrendo

,'goleada da' própria Perdi

gão (13 a l)1:no en�?D!to,
'recompôs-se e conqUilstou
'ö se�undo' lugar ria chave,
'derrotando o União �Cri-
ciúma) por 4 a 2 e o Cru- Encerrou-se domingo o A. Baepéndi), no dia 30 de
zeiro (cUritibanOs), por 5 a pnmeiro tu.rno. do Torneio novembro, com as presen-
3., . 'lOelfin de Pádua peixoto çi;l.s do presidente_ da' Fe
"'"Para o hexagonal,' clas- Filho", da LJF, com as deração '. ,Catarínense de

-sificaram--se hä' Chave A. partidas Aliança 3xl Vi- Futebol, Delfin de Pádua
'._' Sadia (Concórdia) e Ela- tória, Alvorada lxi Gari- Peixoto' (o hómenageado) ,

sé' (Flori�Ópölis); "Cbave baldiJ Guarani lx2 Malví- é do diretor de 'futebol da
'B _ Perdigão (Videira) e ce e América '1x2 São Luiz. CBF, Pedro Lopes.
'Mirtes '(Ja1;agua do Súl);

.

Com tais resui'tados, a ) '

·Chave C _;_' Moitas (Itú.pö- claSSificação fiêou sendo:
. PRIMEIRA DlV1SÄO

tanga) e CruzéifO (J1(i)aça- Chave.A � Aliança 5, AI- .

ba). Com a classificação da votada 4,' Garibaldi 3 e . Apenas dois c:lubes ma

Mittes, confirma-se a boa VitÓria nenhum ponto; nifestaram intereSse em
faSe ao saloriismo jal'agua- Chave B ....,. Malvice 6, participar do Campeonato
.ensé;'quiÍlto colocado nos AmériCa 4, GuaranL2 e São da ia. DiVisa0 de Amado

Jogosf AbertQs· de, Santa" Luiz ainda'- nãQ 'marcm,1 res.· São eles @ Estrella-e
"

s- ponto. O returno, em sua
.

o Cruz de Malta, que de
I Bas'quete· ,c. ao ",v>.-'pxjmei"r� ,rop,a�J .n�st� dia verão jogar numa melhor
,

;
• ,,;jf� '

.. ' ,'c: ,t" c ;;9( marcar"as pättidas ,{:;;ah'.i
" .

de quatro pontos, para

�L' ,
,

,

I':ft.·'u'al""'D�·'·· Qalçlj ,�"A.-lian.c;:_ AJv0r5içla",;,�PQ.ntar o campeão e vice,
j ß.IS e· �'ti '

'

li
" t';:�*'Vh6t1á.;:,A;ft(;>, ,.'. '$:{iii'::· :�à,':tétnPorada, com direito

" 'EnV()IV��'��4;;�d#�:'��;��� 'ir���lf� :�a�;:�t' :,.i������op��o.���i����
·
des e�col7 � >, , .

/��,§gU�;ri:: .nêia1e"st4",mâr���iP�xa::,<R pe�n5J.to Estadual Ama-
·

do Sul, s<L 7'�.t���C:;'Estãdi'6 Max(�w.jl�-eJ.mt:i�'; dö-f.. t�
,

��y:;�s Vs�� 011��tr��:�, :�?:t/��:;:: �io';���� ��; ��SSOS RIOS
; nais Mirim.:.,�:'. ���t:l;, ��,' .

'

\:�i� ,IMu@AS. _

�,Basquetebol�-;��� ., .".>_,;, •. ;,:, '?: :;\�:�'���YE��§:0l.OSi'l1'APOCU E ,J'�RAGUA
·

Ucre, ,no''':f.l�;l��''s.�i:tía.;na. :::/ "'::, . .",,',::: ;,,;;"� ,;':.'" . '.
.

�'"
". �I �': "

: passaqo. Após os f9j?.g,,�s,..', '

"

,

realizados, o resultado fl-'
i nal dJs competições foi o

',seguinte: Mirbn" �!Il.i-,
i,
ao 1-. Sãe Luís" 2. :.Holando
Gonçalves; Mirim. Maseu
Uno _ 1. São Luí-s, 2. Abdon
Batista; ,

'Infantil Femini.no
_ 1. Sãt> Luis, 2. Miguél

. Couto" infantil MaSculi�o
,,

.� " ,'"
.

_ 1. Sãq Luis" 2. ,Abdon
'

Batistà.' '.
.

. lfI.

.

Um total de 254 a1$os/
atletas estiveram envolvi
dos e foram distribuídás
104 medahas e oito bolas .

"

de basqU:etebol às escolas.' ���====P:t:f::==T==========='''==:::==::::��==�=�iiiiiiiii��!!!!!!!!!!�.,
.. .__. _ �._ ",r'
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-:- J�f8.guá 'do .Sul rece- o

be día 11, o ministro Ra
phael de Almeida Maga
lhães da Previdência So

cial, que às 1� _ ínaugura
o prédio do lapas, às 16h
instala á. agência dé' (lua
ramirim, retornando a Ja

ragué, posteríormente, pa
ra o comício do . PMDB,
defronte a Estação Ferro
viária, com a presença de
Pedro Ivo.

Is�llilt"ies 'de flátie Já'si
.

�:�d:OC�����: �::
-

.

.

,

-.

so ROque dos' Santos.
to e o ex-prefeito Dávio tura e a Cohab farão

.

o
.

o

Leu resistem no PDS. Roli projeto do loteamento on

ReiDke, 0, vice, governa a
'. de serão o erguidas as mo-

o Prefe1tU'ra-até�o·id,la ,20, en� -ra,g.ias, .destínadas exclusí

quanto o prefeito Zaterlno ,vamente' para quem traba
oOKukl1nskl, Iícenctado, faz lha e reside na cidade.

campanha para .' Vilson
Kleinübing e candidatos
da Frente Liberal.

- A OVESC-União dos
o

Vereadores de Santa Ca
tanna, marcou para o

o

dia
29 do corrente, em Coru

pá, na Câmara, reunião de

díretoría �, do�lllo fis

cal. D� região, integra a

diretoria durante o biênio
'86/88, os vereadores Herr
man S1.Í,esenbach· (Coru
pá) e Carmelino Dolsan

. (Masserenduba),

- A Unidade Sanitária
de Jaraguá do Sul vai ins

- Mais "uma defecção talar nos próximos [dias
no PDS de Massaranduba. postos o

de coleta de cobras
Na quarta-feira, o vereá- que serão. remetidas ao

dor e supervísor local de �lÍ1stitúto Butantã (SP),' pa
educação, Carmelíno Dol- ra fabrlcaçlo do soro' an
san, assinou sua ficha de tiöfidico. A' campanha en

filiação ao PMDB, abona-
.

volVerá várias. entídades,
da pelo prefeítö. Durval

.

Em' Jaraguá, 'hoje, existe
Vasel. O - acontecimento· o antídoto para apenas um

foi comemorado com um tralamento.

almoço, no resteurerite
anexo ao Posto do Pache-

.Dlliaido' harária
lilalill.

A PI81eitura Municipal
ínícíou esta semana a ce

Iocaçãc da decoração na

talina nas pnncipais 00 ruas

da cídade, com 9S mesmos

motívos do ano 'passado!
A sua atívação, no e;ntan-

\

to, deverá acontecer so-

;&ll�te no inicio de dezem

bro, ccníonne prevê o pré,
- Os candidatos e os·

feito Durval Vasel, Os lo- partidos �IWcos entram

. jistas. durante reunião na semaaa Ideelsiva,' num
. aconteeída- na quarta-fei- -grande esforço para con

rat 'foram. concitados a or- qulstar os votos dos índe

namentarem suas lojas e a císos, Na quarta-feira en

participarem do Concurso cerram-se os comicios e a

d�' Vitrines que será aber- .p�opaganda. eleitoral gra

tQ nQ!l próximos días, des- tuíta, O PDS encerra com

pertandõ, assím, o espírito
. comício em' Nereu Ramos,

natalino e mottvando o o PMDB na Figueira e o

consumídor, PFL, na Barra do Rio Cer-

NQ mês de dezemoro, .ro,

como' ocorre todos os anos, -

o comércio funcionará em

horános especiais,. possí
bilitando opção à,cliente
la. Embora ainda não ho

mologado,
.

o horário nata
linQ deverá ser este: de

8 a 12 de dezembro até as

20h,
.

dia 13 até as 12h30, o'

de 15 a 19 até as 21 horas.

dia 20 até as 18h, días 22

� 23 até IJ.s 21h � dia 24 até

o meio dia.
o

Nos dias 26 e

21 nãO haverà expedien- co.

o
te, à exceção dQs super-

. mercados que funcionarão
no dia 21, das 1h30 às 15

horas. como .ocorre atual
mente a.os sábad,os� Já dias

29 e 30 de dezembro, Q ho

rârio'do comércio será nor-

mal e dia 31, até as 12 ho-

ras; .

0- CDL de Jàraguá do

Sul; assim
o

como o SPC,
perderam

o

o .secretário
executivo. Rogério Lesco

wicz. que durante 11 anos .

� serviu ao clube, .deixou
suas funções esta semana,

para dedicar-se a ativida
:de comercial. E indepen
dente' das atividades co

merCiais que avolumam-se
nos finais de ano; os lo

jistas estão se dedicando'

.a organização da Conven

ção Lojista, em maio do

próximo ano, que. reuni
rá em Jaraguá do Sul, du
rante dois dias, centenas

de c.ompanheiros de todo
o Estado.
HoRARIO BEM ACEl:rO
O novo hox:ário liltrodu-

o

'zid9 para os !)upermerca
dos aos sábados, das 1h30
às 15 horas, está. sendo
bem. aceito pelo%sG�m-
midores..A consta:tä�' é
do supennercadista e pre,
sidente do Sind,icato do

Comérci� Varejista de Ja

raguá do' Sul, Bruno Brei

thaupt, informando q�e
outras cidades, seguindo o

exemplo de Jaraguá, estão,
também. adotando' novo

h.orário aos sábados.

.

i

::-,O Cartório Eleitoral,
que permaneceabérto nes
te sábilaö, .

continua- entre- .

garido "ós 'títules eleíteraís,
até a data das eleições. A.

- Em lY80, a: popuraçao apuração .dos votos inicia
economicamente ativa aos rá às 8 horas do día- 16,
10 mumcrpios da Amv'ali e . -domíngo, no Ginásio Ar
Amunesc era de' 150.'n2, tur Müller, pertencentes-a
devend� o passar pera 295 118.. Zona Eleitoral, qUe
mílno ano 2000. O pro- co�preend�, Jaraguá o do
duto interno bruto, de Sul. e Corupá. ,'-

; 3.�90 1iólaresfano (do Es
t.o sa� 2.500 dólares) de
Ve subir pará. ,12 in"

o

dó
lares,

.

calculàd� sobre ta
xa de crescímento de 10%.

.

- Tal estudo é do Ins-,
títuto CEPA, .que revela,
na 'região, para . formação
do PIB, 60.i% vir da in
dústria, 36.6% do' comer-

o do/serviços e 2:7% apenas
da agricultura. A nível de
Estado, 31;9% advém da
'indústria, '16% -da ägrtcul-:'
tura e: 46.�.1% do comércio/
'servíçös. Voltaremos ao

assunt.o
o

com outros dados.

--:- N� mês de outubro,
ocorreram em Jaraguá do

. Sul 14 acidentes com vítí-.

�as. Dos seis atropelamen
tos resultaram duas mor

tés, na rua Roberto Zie
mano e próximo �a Me

negotil (trem). A informa

ção está contida no réla-

-,

• �-'
J

- Cinco candidatos aO
govemo,: 19 ao_ seJiadó,
.92 à CAmara'" fed�rjlt'- 'e
248"à Assembléia Legisla-
',tiva, cobiçam'os '2.302.2'1-0
votos' dQS: eatarlnenses o

_

-

'.' - \.' r

nessa que é, IndiscutiVel
mente à .mals '.dISP.UtadB
eleição de �anta 6atarlna.
Entrario -

apenas '1 'gover
nadör, 2 senad'Ore�,·16,�ep.
Iederaís e' 40 dep, o

•

esta-
du�.

'

-
.

PARA DEPUTADO· ESTADUA.L,

o

'-"-.Como forma de c.on

'graçar e premiar os esfor
ços díspendídos durante o

ano, no campo esportivo,
a Divisão da Esporte da
Prefeitura reúne pará um

almoço ao meio dia de h.o.,
je, no Beira Rio, atletas.

. técnicos o e
o

dirigentes, q�ê
participaram'" dos . Jogos
Abertes, recentemente en
cerrados em Joinville.,.

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

- A Cohab/SC cadas
trou semana passada 286
iJ;lteressados em o adquirir

- Agora, na Capital do casa no futuro conjunto .

Artoz, apenas o yereador habitacional, no Jaraguá
r-e........m_é_d_iC_·o_p_a_u_l1_n_o......Iw_am__;;o_-_=E:.;sq:!,;u:.;e::r.:d:=o.:._. .::Agora, a Prefei-

'\jj:::::::: DEPUTADO· FEDERAL '

IANTÔNIO CARLOS
'11111111!1 .·KONDER REIS
I R:1�1 05' f

Os Deputados Federais e Senadores

'formarão a Assembléia", Nacional ....

Constituinte qUe vai elaborar
a nova Constituição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




