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, JÀRAGUÁ DO SUL - .cIDADE SíMBOLO DA' FAMíLIA' JOURDAN '

I

realiza diagnóstico precoce da· deficiência Jnenlal: �
--�--��----------------------��------------�
.. '.

,. '1"-,

Vestoarislas: eleição s,em favlritos

o vereador José Gil- revereND, o presidente
iberito Menel deslig'ou,E�' do Legislativo, Oriva-l

po PMDB no dia 30, Vegini, em' Vista do' épi
quarta-feira; tomando-se ,sódio da sua .eleiç�o . à

Independerrte n1:l Câmara ,presidência, sdill do' pa��'
,de Vereadores •. A mesma �ido. Hoje. o PMDB tem

-! decisão to�aram o
.

ex- mi'nor'ila� 7 vereadores,'
_ J)residente e a ex.)secr�- ,contra ,6 d!). PDS e 2 in-
� tária da 'PMDB, Artevif �ependent�!?,. '.,'.

V'IMOS CORTAR' AS, AMAR'R'AS>l Fogaçg_]úhior � Osvalina O P11 realizou. dOIÍlÍn"

Vargas Rod'riglles, oficia- go a sua Conv�nção, ra�,'
e llizando a já

..

esp.erada e tificando o nome de Luiz

Ie. $UlIlci ada c.esf.l1liàção", Hirschen á testa da EXé-

.Vole « ·Chapa. 2 .» ! �
Com a saída de"Menél, o cutiva. Em MaS!::élranduba

=- -PMDB de Jaragua do ,Sul Ö PFL elegeu': trineu ' CönElo DO POVO
,

ORGANIZAR _
ORIENTAR O perdeu o sen segunda I�tringari para pte'siden- NAS BANCAS

DEFENDER. _
ASSISTIR ,vereador, este ano. Em ,te.

"

Cz$,: "10.00:' ':).
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PARTIelPEr

Movimentaçio Industrta�

A cidade vive um ver

dadeiro clima de campa--
.

nha política, com a elei

ção da ,nova. diretoria

'PQ Sindi\cato dcs . 1lI1aba
Ihadores nas Indústrias
do Vestuário _ Q maís

representativo em núme-
. ia de assocíados ..". mar

cada para os dies 8 e 9

de outubro Três chapas
concorrem, enc;obeçadas

.

pela atual presidente Re

nílda Farias, pelo
-

petis-
ta Evanil A. de Brito e

pelo peemedebísta 'Lauro

Siebert , A disputa pelos .

votos dos 4,500 vestua

ristas 'está muito renhida'
e um clima bastante car-

regado, com .troce de a

'çusações e insultos está

sendo veríãcado.

Não há favoritos e o

,climq é de expectativa.
Haverá 12 mesãe coleto
,ras de votos, sendo 5

itínérantes e 1 Iixas, eS-
'

tas na sede do Sindicato
2 na Mari sol (matriz e

filial), 3 na Malwes e 1

na Malwee Pomerode .

Par:.a. conseguir a eleição,
a chapa deverá. receber

cinquenta por
.

cento dos

votos mats um, caso con

trário, novo pleito será

Ireatizady, em e!egundo
turno.

SEle inclui. Jaragoá RO Programa _

- Nacional do,-'-leite
.

térios- utihzados, a elabo
ração de projetos e reS

pectivas pres1tnções de

contas foram explldilta�
,das. O anúncio mais im

,portante para Jàr,agu'á
do Sul falo ,- da sua in

clusão no Proglãma Na-'

ci!O'Ilad do Leite. junta�
mente com oütros' nove

mais populoso� municí-'
'pios do Estado. O pro
grama seT3 implantado
.até o final deste aDiO,

conforme anunciou, '

'

,o

. Coordenado'I: Estadual da

SEAC, Leonar10 Q_ua-
dros ..

.
Para tra�ar d� assuntos

ligados a' Se'clyetaria Es

pecial 'de' Ação 'Comuni
tária da Presidência da

iRepúblka '(SEAC), e�ti
veram em. Jara guá do

Sul, quattà-feira à tarde,
,o 'Coordenador Naéional'
S,érgio Costa Silvá, ó Go·
ordenador Estadual Le
onardo

.

QuadrO<; 'E: o Se�
:crêfáríb' 'Especi,ál . de
,Br,asília, João'

.

Linhares;
,

para' umà aproximação
cOm as li(ler'anç.a� políti
cas e .comunitária�· doS

municípios que compõem
as

. m�crorregiões' da AM
VALI,' AMUNESC. AM-
PLA 'e A'MVAC. ' A notícIa foi. recebida

Toda a dinâm�cü de a- com grande entusia$nO'

.�uação da SEAC, os cri- I na comunidade.,'

VESTUARISTAS:

Dias' 8 e 9 de outubro

A APAE de Jaraguá .há possíbíhdade de -pre- envolvidos", sendo eles a
do Sul, dentro de seu vení-las medíante orten- NAB, If@(pi��l São 30s

programa de dtagnóstíco tacão mMica.'
-,

Hospital' .Jàtaguá, Labo

precoce da dencíêncía , Em outubro .do ano ratörío ,Jara�a�nse e,'
mental, está TF-ali�ando passado, a entidade jarà- , APAiE""ã-e S'ão' Pàúlo,., O

diagnóstico de Hpotireo- tguaense conveníou é'Pin:<;, p'�pêM1#le�to' i?ara',;9�;Jes�_
dismo .congênlto e feníl- � !'-PAE de

"

SeO
.

Péiu�O,
.',

te: der'PeZ!'rtho "'é estê-;'\'l)
cetonúna, a nível popu- unica no BrasIl a. .r�e!l- " A">A�AEcleJarâguá cabe;
lacíonal. Essas duas do- zar teste' através tíe

-

(F'_ :a---CliStfibiItçãö ··das-:, car
enças poderão ssr díag-. • mostra de sangue da c::ri-.. ' telas

"

c�m PBIJB.l filtro;
nostícadas em Iaboratö- .ança . Para a: realízaçãõ" �sP!�íâ�, p�ra ã �Çcfl���" d�
rio, niediente técnicas deste programa. de pre- - 'sangue aos hospitais' c e

especiais e uma véz diag- venção em Jaraguá da posteriormente:' €n2âm,t !

íIl'0sticadas precocemente
- Sul. cinco' Órgãos -sforam nqA ....}.a� .para ,ql laborató-�

,
río em: São Pauloe infOr":'

JS prepara-,o CORuresso de Educaçã_ ft:;t,9, ��s_u�a:i��H�Jftr:ií�
Uma reunião prelímí- ' da a 'c��issã�··.�rg'ani��:

__ , caõe-ca .'. consci€�.tizaçãQ
nar para a montagem dora da � Amostra A- de�s fÇlmllJasd_p�r,a 'da tde�te

_ d' . ,
, em caso e

. con ar an-
da comíssão organiza 0- ,gropecuana, marcada para ' . h do :

.

L bO
ra do V Congresso Es- julho" que será 'paralela t��i� � a;:;:t o ?d :

' ra-

tadual de Educação_ Mu- .à 2\\ Feira da Malha.'
'. o . .a erpk � e pa:

nicipal., marcadc para o Além'· deste to
ra coletar o sangue. ',Glas

.', W; S ,even os, recém-nescidoa.
.

" .

.período 1� 21 a 24 de Jaragua vai sediar em ','
.... ,

abrll dó PJÓxID.O ano, abril/maio, 'a
.

Jornada
Para gu� :adcontdeçf'� .'� a

Jaragué do Sul fOI' E'''!p'ortíva C' ts
i- .' prevençao, a.' e icien-

em. .'
v , . "'. a.. a Qr�ensE\ . cía mental 0- teste deve-

feálizada' esta semana e d� A_AB�S, os ,Jo.g9.s Re- rá ser realizado
.

oS 1'e-
.outra ficou detámlnadã ,gIonals entre outros a- ,_"-''';-

,. _.,:,:q �-
_ , --

.
...",,_.' ,cem-nascIdos a partIr dQ.

para terça-feir_a na Esco con����ntos c tambem 'segundo ,<lia" (Ie vida: Ou
,lá Albano Kanzler, quan- expresslVos. t,1 d

,.,' ,

.

do os' coordenadQres, Balduilno .·dielse . ainda
a Pdar 1rtA a. ,Ptnme}ra _�a-

'd d 'd"
"; 1 .

ma a, a '" es es· compJ.t::-,
conVI a os para preS1 Ir que s�ra_ a terada a leI tarem dois meSES de ida�
iaS � comis&õ,es receberão I pe cnaçao da F�ndaç�o de. ,O 'custo ·de- �ste, hO"
deta�hes de suas atri� Cultural, JiXir!i a mc1usao "J'e ê de' à'

.

n
.

C $
.

b '-e pa a o Suce'sso do
.

cl'
,

d
" pe as .z ...

UlÇOsr. .' ,apen 1ce Crtan Q O 2.10-,00'., A� c�i�pç-&s'''com
do evento, que dßverá ,Conselho. ExecutIvo· do a"'.< d' .

.

.

-

.

'd' Sr\O F
. �

. OIS meses e que nao
,reumr malS e'· \;

_ pes- '.lmqo de. Recurs�s. . Il_l- ,fiz�ra:m, os. :testes naS
soas dE;,! tflda 'Bónta Cata- cenhvados. que Ira genr \matel"nijdades, ,poderão j
rina. - ?S reC1àrsos c�ptados do f�z�12 aind,�, deyelldQ .. Q$·
_

A informação cio se- l:rr,tposto
T
d� renda " .atr�-· ,

pais··prOcú'iâre.m .... ás- 'car::'
.cretáriJO Balduirio Rau� veS da �el SarnE'� destl- t�la's na AP.AE (rua Jo-'
liI1Q dá' conta que ete- na�os a coº,struçao .do ,sé Emrriendoerfel.'!.' 328)

•

,gilidamente sertl forma- ,Centro Cultural. " durante b höráriö) -' c�

p'M. O B 'de Ja,ralli perde veread'ur
mercial .

�P�Ds��RE=Ú=N�E--S-F----
SEGUNDA-FEIRA

-;- O Diretório do PDS

,rçún��se .diq, 5, ,segtj.n
,tia-feIra, nQ Bàependi•.
,quando o presidente UdO
Wagnér

.

transferirá o.
cargo para o SEU vice;
�i,n_e.! ,ModfQ, em fun�
ç�o da 'sua !lnvestidura
na 'presid'êriC'Ía aa Fede�
,ra�ão dali DiretoreS Lo>
jistas de Santa Catarina .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os empresário'? Ivo
Ewald, T,omy FIUét", Sér

gio zonte, JO;é, Ramos, de�,
Carvalho e Mário Papp,
participaram de 2€ a 30
de setembro, em Salva
dor,

<

Bahia, do ,280 Con�
gresso Nacional Lojista,
representando o CDL �e

,

Jaraguá do Sul. Ne dia
7, CDL e SPC vãO discu
tir .a decorac;:�o natalina
da cijiade.
A diretorla do Be'ira:

Rio Clube de Campo con

vldand.o para as solem· It

Gente' Informações
,

além do Prazer", com Ce
nas de sexo explícito.
O Rotary Club de Ja·'

raguá do Sul toí o 50 co-
Mar'i,lene Wasch, da' locado no Temeío GijbBretzke, foi eleita: sábado r�(7iadp em Brusque/�'ci noite; no Juventus, a, entre 24 clubes. Foi cam

Rainha da Olíseja, Ro- peão no tênis de mesa
saní Junkes, (Marisol) rot masculino / feminino e
a 1"" princesa, Simone. volibol femínrno,
Othmann [Marcattç] a 2' 'Vem cresci>nd(l o mo
princesa e Scheíla Jan-i: vímento para a fundaçãovosky [Bretzke] a símpa- íutura da' Associaçãotia'.' , Jeraguaensa-Amadora de

- A Associação Comer- Orquídeas-Al.AOâ . Se-
cial e Industríal de Mas- rä uma nova entidade
seranduba, em comemo- 'voltada ao' cultivo e pro- ,

ração ao seu primeiro a- moção da, raais bela re
níversárío de fundação, presentaate da Ilora.
marcou jantar festivo no A Barra- do Rio Cerro,:
dia 23/10, na Sociedade mercê do seu alto de-
Attradores É presidida; senvolvímento, poderá
pelo moveleíro p€.dro AI- .

c onte r com uma
berto Skiba. pequena agênda. do
Prefeito Durval Vas� Banco do Brasíl , . Estudos'

secretário Ivo' Konen e
neste sentido estão adio! �

José Ramos de Carvalho antados, segundo, a
_

colu
de Lojas Koerích, foram

na ficou sabendo.
.homenageados na manhã Quem passcu a' curtir
de sexta-feira, no 80 Ba·

o nosso jornal semanal
talhão da Poltela Militar, mente em Dourados, Ma
em Joinville, com a co-

to Grosso do Sul, foi o
menda "Amigos da Po-

Diraas Augusto Boga. I.

licia Militar"
, Aliás, muitos, jaraguaen.'

O eine Jaraguá. exibe ses acompanham o "Cor
de 0:-; a' Oa/outubro, °

.

reio do Povo" pelo Bra
premíadíssímo "Platoon". sil afora. _

�

vencedor' de 4 ,Oscar's, Comemorou seus h...

sempre, .às 20 horas, De dos 14 enos. de vida,· no
sábado à terça-feira, O· dia "10 de outubro, obro-'
:p(jrnlog�:tfico '''\1liaglEtIi tínho Alessandra . Lom..

-�::..=::-::-:::::=====:::_--�""'_':"_-'---:----- bardt Pradi, a grande
peäxão d.a mamãe Ivet4:!l'
Nossos' parabénsl,
Está .em pleno desen

volvimento o Concurso
Bonecas V-i-"\G:!_s, do Lions
Cidade Industrié;il. iDia
21 de outúbro 8,prão di�

. vulgados os resultados
no 'Baependi.
Célia Regina Ropel?t·,'

to foi eleita. sábado a

,Garotá. Baependi, ,por 1().1

casião do Baile da Pri� i4

mavera. 'A escolh,a, real·
mente, foi merecida. 'j,

Neste fina]�dE-semana
'tem festa na Comunida-'
de São Francisco de

Luciana Schwarz Dória Assis, da rua Jo'inville.
MülÜplas atrações estãO,

Eduardo reservadas.
Dória; de

so de Rainha da 5"" Festa
das Flores, no dla 14 de
novembro, na Sociedade
Vteírense f com ''!Moacir
e seu CONjunto". Anote
na agenda.
As mentnas-moças que'

debutarão no dia 24, no

C.A. Baependí, partici
pam neste sábado, de

passeio à Capital do Es·
tado. No dia 10, as pa::."

....;.......------___:--------:------:-':-_-::_-::,��1, troneses oferecerão coque-
tel às debutantes,' na
-Arweg, com ensaio pos-:
teriormente.

.

Casamentos: Hoje, fia

Barra, às 17h30 _ Sebes
tíão Coelho Snuza / Neí

" va Prim e 1111 _ T1eodo-
lindo Zanghe'Iní / San
dra de Assis. Na Flguel·
ra 1ßh, __ Alaérc+o Mül-
ler / -Nara Yoni Petry e

às 19h _ Maríno Reínke
�aria Aparecida nro-

Ana Lulu'Mo-eller
Wetzel

Pais: RolimdQ (Ingrid)
. Wetze!, de .Toinville'����----�--�--------------�

d� de inauguração
do seu ginásio de espor-.
tes, no dIa 9, à:s 20h, .

quando será cortada
.

a

fita fnaugu:.;:al e oferedIR
do coquetel aos convida
dos.
-

O Rotaract Club de
Jaraguá do Sul vai pro
mover, com fins benefi
centes, o Baile e Concur-

João Maria
o poRIo elegante de v.Ur bem OI "UI! plDl

poIha.. Agora Da Marechal i�odoro, 819" • ..a
..pe.... ",pr. com .. \\IUm.. novlaad�.

i

.

I

p�lrur aaéls, allanças.
ouro e tudo o mais ,para

J61u, re16g10l,
prataria; artigos" ,em
preseates Da

'

,

, Reloioaria
Marechal Deodoro' 443, • Getálio, Vargas nO 9

avenida,

Mamãe .Coruja
.... filhos mereceJll uma loja IÓ para eles.

, teJa "'m1e Coruja o cutelo de seu reízlnhe e

.. pi.1ilc:eebiba. Enxovais para bebê, roupas ín

...tO-JuTeldl, perfumei, blJout8l1as, 'artigos pare
,...t.. ., '.'

'

lua Bulo de Rio Branco' 168 _ Fone '12.,.0695

D'r. YaUer Germ,ano, Hehrens
CIR�GIÄO DENltsT-A,I .... CRO-2446,

lUl eil. Procópio Gomas, de 01lvelra, 184-�

"ron. 12-0209 .:.. Jaraguá d.o Sul

CO� CQNfIANTE A S�T GARANTE

.t,H:."!;-:-t�
• .....,n.-

CarinIJ9so,
.

_,,'
.

.
' A ltoupa Infanbl

ÂY. Getúl�o Vargas .11 97 8 ' Â.v. Mal DeodorQ

,. 'PôUtea RO 882 ;<,II �G, lade de Papp,Modas.

Der.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72,2607

Debuta,nles -

Eleanor Van�sa de
Souza

pai�:, JOsé GUilherme
(Maria He1enõ) de Sou
za, de Jaraguá-

- C. A. ;Haepend·i

País: ' Carlos
(Crystabel)
JOinville.

Janaina Pehnk

Pais: Januário (SQpia Ma
ria) Pehnk, de Brusqu�

Pais: Horst (Magrid) Bir
ckholz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·_J_a.....ra_g_U_á_d_O_S_U_l s_e_m_�-:n_a-:-·d_e_O_3_,_a_O_9_d...:e:.....:.ou=t:.:u::;b.:.:rO::...::::«l�e...::l;,:9:::87=-__......_�CORREIO 00 POVO

.

Ellpresários criall cOllissão para viabilizar 8. Cenlr. Cullural
Prourb destinará 12 milhões em'8 8' à região'
.Os municípios do Va

le do Itapocu, deííníram
-

no dia 25, sexta-feira, os

[nvestímentos para. o �
xercícío de 1988, à con
ta do Programa de Apoio
ao' Desenvolvímento Ur-l
bano das Cidades de Pe

queno Porte de- Santa
Catarina .. Para tanto, es

teve em
.

Jareguä do Sul,
o Coordenador do PRO
URB, Gilson Luiz' L�al
de Meireles, qUÊ> acertou
séparadamente com. cada

município a programação
de aplicação dos recursos

e divulgou . os valores

que
. serão repassados,

dos quaís 65% não reem-.

bolsável (fundo perdido)
e 35% recursos reembol
sáveís, a título de em

préstimo, do Fundo de
Desenvolvimento. Muni

cipal, através do Badesc ,

O municípic -de Barra
Velha vai receber, no

próximo ano, Cz$ •....

1.109.404,OO� -Corupä .

,Cz$ 869.160;00; Guara
mirim Cz$ 1.043.160,00;
Jaraguá do Sul Cz$ ....
.1.328.906,00; , Ma s-

saranduha Cz$ •...•...

1.232.880,00 e,' Schroe
der, 'Cz$: 456,006,00, to
talzando Cz$ �'."""'"

12.040 .346,00 a. mícror-

,

PÁGINA �,1

Começa a prosperar no .

meio da classe empre
sarial, a proposta para a

construção de um Centro
Cultural em Jaraguä do
Sul, que abrigada feiras,'
exposições e shows ar-

rístícos. Nó (Ha 10 de

. agosto, empresários. e

poder público municipal
sentaram-se à mesa para
dar. o passo inicial a ini

ciativa, quando' o .prefeí
to Durval Vasel expôs a

intenção e propôs a

construção com a parti
cipação da Prefeitura �

que cederia o terreno er
a Intra-estrutura

.

neces

sária _ e dOI;! empresários
através da- captação dos'
incentivos fiscais da Lei

Sarney, descontados do

imposto de renda devido.
O Centro- Cultural. o

cuparla uma área de
.
'10

a 10á milm2 e jª existe De outra parte, a ACIJS .

proposta para aquísfção buscando uniformizar as

de terreno em Nereu Rã- necessidades de rreína
mos. O assunto mereceu mento \e de cápacrtação
c:on�{'deração esta sema-: em todas as áreas; vai
na na Associação Comer- iniciar O levantamento
cial e Industríel, tendo ,de necessidades pare
sido escolhídos para reu- programar oa cursos pá..
nír as informações ini- ra o

.

próximo ano,. de
ciais e viabilizar o Gen vendo envolver, para
·tro Cultural os empresã- tanto, o Senac, Senai,
ros Célio Cr�stóvão '(Dal-" <;DL e FERJ, para· um

celís), LUiz JoSé NicolÜ"" l&i,t�ionameiltº comum.
, ./

das microrregiões da
�v1VALl, .

AMUNESC,
ÁMAVAC e AMPLA, pa
ra- uma reunião de tra-

balho, em: dependências
da Associação Comercial
e Industríal ee Jaraguá
do Sul. Dentre as presen
ças, o secretário JoãÖ
Línhares e o diretor de

Planejamento e projetos
Comunitários da Secre4'
taria Especial de . Ação
Comunitário, Dr., Antö«
nio . Nunes. 'I.

�âmara propõe maior polic:iamento
O 'vereador Heins Bar- rido ao longo da Ciclovia

te.l propôs e teve apro- entre a Àv.
.

Marechal
vado na . Câmara, reque- Deodoro é a Rua' Coronel
rmento ao Executivo Procópio Gomes e, os ve

Municipal, nc sentido de
'

vereadores ,Marino Len-
-

que seja construído mu.. ·.zi e Ademar+Wínter, à

ro e calçada no Cemíté- prefeitura, reivindicam a

" rto, paralelo a, rua Leo-. c.onstrução d� lombada

,poldo Augusto Gefent, na rua' João Januárío
substltuindo a' cerca Y de Ayroso, defronte a Con

:araÍne pessimamente. COIl:- Iecções Lux.

.servada. Errol Kretzer
solicitou ação dél. policia
no sentido de coibir a

onda de roubos em re

srdêncías que tem ocor-

região.
SEAC REÚN};' EM
JARAGUA
Na tarde de quaste-

feira; día 30, a Secreta
ria special de Brasília' e
a direção da SEAC, rau
níram prefeitos, vereado
res, e Iíderanças comu

nitárias de 21. munícípíos

Móveis
(

.

,

e n(l.

MI'LlON

MÓVE'IS
. ,

Tudo, a preço .de .fáhri�a

Rua' Barão do ruo Branco, 72 _ Fone 72-2487

Erro' Kretzer parebe
nízou-se com a Comís
são de Trânsito, .:pela
rejeiçao de lómbadas so

licitadas e aprovadas na

Câmãra:-, ,

' recentemenie,'
Lugeriildo là CMT que
E.)a sé volte a uma ação
t]!i'sc,i'plmar abrangtente
do . transito e neste as

pectO':pediu que 0S es,.'

tudos para a, criaçãQ_ de
zonas azuis no centro da
cidade fossem retomadas

eViltandç1, de&1ta forma,,;
,que .veiculos permáneçaín
o dia todo estacionados
nas vias centrais, sem a

devída rotatividade.
.

Faça s1:la empresa. chegar
mals longe. Anucle no

"Correio do povorr�

Fone 72-_1.

Alergia
.. clinica···

Dr.Antonio'Schmidt
Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma :>Bronquite - Rinite· Espirros· Coceiras nos oihos. nariz, Ouvidos

e garganta - Tosse - Resfriados constantes· Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas' urticárias· inchacões
- coceiras· picadas de insetos·

feridas na boca.

Alergia a ali�entos - medicamentos· ao sol e ao frio .

. ,

"Erupções diversas.

Pr'eparo de vacinas· Testes Alr;rgicos.

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 225475

/ , Blume ndU SC
... .

d:elli (Carinhoso) e Udo
Wagner (Gráfica Aveni
da).

.

A Assocíação determí-
nou pára às 18h30' do
dia 19 de outubro, pára
o encontro que reunirá
.a Câmara de Vereadores
diretorias da ACIJS,
CDL, Liens Rotary, As�
socíação . de Engenhei
ros e Arquitetos e im-

prensa, com vistas à
.

. conscíentízação '

. públ�qa
'sobre Incêndíos e 'para
que Jaraguá do Sul=seja
dotada de. legis�ação pró- ,

pria, como já aconteceu
recentemente em Joín
ville. E que o Corpo de

�mbeilros
'

VolunltáJ:�s
está ,preocupado com a

falta dé conscientização
e de. prevenção interna
"nos prêdíos,

Método Suzuki ·.tel encíntra el JS,
Acontece neste sá-

. ,bà:do' e domingo, (dias 3
e 4, na SCAR _ Socieda.
de Cultura' Artistica die
Jaráguá do Sul, o II En
contro Catarinense . de
Professores Suzuki e o

I Curso para Monitqres
iSUZ'l1kli\, �vento promovi
dq pelo Centro Stizuki
de' Jaraguá do Sul, asso

Ciação formada· pelos a

lunos, pé!,is e professores'
do método SUZUki. O en

contro tem por objetivo
a discussão pelos. prOfes-'
sores da aplicação e resulta
dos obtidós com o méto
dO- e, paralelamente, a, O Centro Suzukà de

formação por esses pro- Jaraguá do Sul.. espera
ifeiSSlOres, de mo.ores que seja

-

o primêiro' de
Suzuki, que serão alunos muitos eventos para, di
aidianltados do mét()do, � fundir a "Educação para
especialmente tieinado� o Talento" e convida a.

para Orientar Os alunos todos 'para ·aSsistirem o

prtf!lcipiantes, auxilianldo concerto dos- participan
nas atividadec:; de estudo tes que acontecerá do-

, uo' instr'umÊmto IDusical, mingo" dia 4 ,às 14 horas

que devem netes$,ria") na ·SCAR. Partici,Jiirão
mente ser- desen'\>Qlvidas do �ncontro seguidores
independentes das aulas do método de várias ci-

. individuais ou em gru- dades catar.inenses e

;po. também de oUtl'OS Esta-
O método

.

SuZuki foi dos.'
. \

criado em meados ri de
1,9:){) p� japonês' Sbli� ,

nishi Suzuki, maF somen

te em 1980 o Brasil
'

tá
mou o' primeiro contato
com o método. De lá pa
racá, a filosofia da 'Edu
,cação para 'o Tlalento"
difundiU-Se pelo Brasil, e

hOje Jaraguá de Sul
contá, na Escola de Mú
tSica da SCAR, com . 48
alunos de vicJino e 8· a
lunos de violoncelo, "0-
rÍ(entados por execelen"!,1
tes professores treinados
no método�

.

NÃ�F� =�� �OS ,

..JSALVEMOS OS RIOS rrAPOCU II JARA.OuA.
.

'
.
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Edital 15.677 de 22.09.87

P' I C
operário, natural de Ja-

Ademar -Klemann e Iría:
. roc amas de· asamenlos. raguá do Sul, domícílía-

Kuester do e residente na Gari-
Ele, brasileiro solteiro, MÀRGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do R� baldi, nesta distrito, fi-
lavrador, natural de Ja- gistro Civü do 19 Distrito da Comarca de Jaraiuá do SuJ, ßs- lho de Oscar Oldenburg1

' tado de Santa Catarina, Brasil, faz Aber que compareceram emraguá do Su, domicrlia- Cartório exibíndo os documentos exízídos pela lei, a fim de. se- e Wallí Mathías Olden-
.

do e residente em Rio habilitarem' para casar, os seltUintea:' burg. Ela, brasi1e,i1va
.

da Luz II, nesta dístrito, domiciliado e resídente filha de Orlando Nezérío seltetra, operária, natural
filho de Alfonso Ernesto na Rua Reinoldo Rau; e Matilde Ana Nazãrlo ,

de Cedro Alto--Rio dos
Julio Klemann e Ema 116, nesta cidade- filho Edital 15.683de 24.09.81 Cedros, neste Estado do
Krueger Klemann , Ela, d� 'Domilngos.. da Rosa' Márcto Gaedke e Ira� mãcíliada e

-

resíd�nte
brasileira, solteira" ope- Medetros e Guílhermína ma KrehDke

'
.

em Gartbaldí; neste· dis�
réria, natural de Massa- �ártins Medeiros. Ela, Ele, brasileiro, solteiro, tríto, filha de Dárío Cam
randubà, neste Estado, brasileira, solteira, ma- operário, natural de Ja- pestríní e Helena Càm-
domici;Iijada €> residente,' nícure, natural, OE' Mas- raguá do Sul, domicilia- pestríní ,

em Rio da Luz II, neste saranduba, neste 'Estado do e residente em
. Rio Edital 15.687 de 18.09.87

distrito, filha de Mario
'

domiciliada. e· residente Cerro II, neste distrito, Odímtr Atanásio da' Cos
Kuester e' Paule Eolduan na Rua Reinaldo Rau, filho de Haíríz Gaedke e ta e Marlene Maria Izi.
Kuester. 116, nesta cidade, . filha . de Irma ..:Giec;e Gaedke. doro
Edital 15.678 de 22.09.87 de Quirino .Zapelíní e Ela, brasileira, solteira Ele,. brasileiro, solteiro,Dia 04 de outunrc Sebastíão Ricieri dos nll-: '

d.

I f'
;:), ;Erm�nda Zapeliní.. operária, natural

.

de in ustrlário, natural de'Gustavo e Danie J. 1- Santos e Veronlca
.

J;"'_ J
.

lhos de Gilmar [Äurea ....1e.1..11r1..
.

.... Edital 15.680 dé 22.09; 87 Massaranduba nesta Es" araguá do Sul, domícílí-
R 1501: "-";Y Sälvío Pradi e Rostné tado, domiciliada e resi- ado e residente na RuaSchmitz) Menegotti 0- 'Ele, brasíleíro. solteiro, 11 te J r L d 73.

1 o- Ro ng den
,

na Rua Ben]amín o ge acer a, ;

.

nestacha; Sra. Pau ina esp operárío, natural de Cam Itei C íd d fílh d O ld. Ele,' brasileiro. S9 telro, onätant, em Massaren- Cl a e, 1 o e sva o
sa de Alfonso' Fl'anzner po Belo do Sul, neste Es-· t I At' " de'.

pintor, na ura dê . Jara- duba, nesta Estado, filha anasio a osta e Re-
sr. Wigando, Meier, Sra.

tado, domíclliado .e resí- 1 d 'I' d di' J d h kí d CI v guá do Su, ,omic� ia o e e Acides. Krehnke e gma . u ac es I a os-Gilda esposa dé A Ionso dente em Ilha da Figueí te vna J
-

I I.t.. ta EI bra, 'I '

I. residen na Rua oao ngríd K.iec'kmoefeI Kre- . a, rasi eíra, so -

Wagner. ra, �este distrito, Iílhc. Januárío AyroSo, 2,653,' nhke. teíra.' secretária, natural
Dia OS de outubro de Germinía Rodrígued riesta cídade, filho de Lí- Edital 15.684 de 24.09.87 de Rio do Sul, neste Es-
i Sra. Márcia Müller, dos Santos. Ela, brasileí- no pradi e Eunelia Car- Diumei· de Almeida e

tado domiciliada é resi
Sr .. Silvino Winter; Sra. ra, bördadE'ira; natural valho Pradi. Ela, brasi- Hen�ette Mayer ,dente na Rua Epitácio
Wlnni Modro Püttjer, de Jaraguá do Sul, domi- leira, solteira, indus'triª-- Ele, brasileiro solteiro: Pessoa, 1.336 neRta cida
Sílvio R. Narloch, Jefer- ciliada e resi.dente em ria,. natural' de Palatina, administrador de empre- de, filha de Antonio 1-
SOli' Luiz Beleti, Evalina· Ilha' da . Figu�ira, neste Paraná domiciliada e sa, natural d� <:;ão Paulo. zi?oro e Rosa Machado
Schwartz, Aírt<:.n Luiz distrito, filha de Wende- residen'te na Rua Orestes _ São Paulo, domiciliado IZIdofp.

.

.

Schiochet. Ionos Jagielsky' € Tlhere- Bortolini, nesta cidade, e residente na Rua Wal- Edital 15.688de 28.09.87

Dia' 06 de outubro ',zinha JuÍlckes Jag'ielskjy filha de Martinho Anto- ter Vicente 'Gomes, 114, Cópia recebida do cartÓ·
�
..

S'r···.' . Adalberto Siefert,
- Edital 15.679de 22.09.87 nio Roling e Tereza 'p�- Ponta Aguda, em Blume- rio de.Rio .do Sul, neste
Dllney. Martins Medet�, R I' t E t d I Estado

sr.' 'Fidélis. f.on'ticelli, ,try o mg. . .

,
. nau, nes e s a o, fi ho

,

.. ras Ie Luoimar Zapellnlt) Edital 15.681 de 23.09.87 de Jél.lmei J�liro de Almei. Orli Neri Ayroso ·e Ulia-
Dal.v,a Mari,.a Rubi�l. EI b 'I' I'

, .

R i Me, raSI eHO, so telro, Ademar �Stelnert e Ja.. da e Orandina Telez de na eg na ay
Dia: 07 de! outubro cabeleireiro, natural de queline Gascho Almeida. Ela brasileira" Ele, brasileiro, solteiro,
Sr. Bruno Behling, Sr. GravataI, n�ste Estado, Ele, brasileiro,' solteiro, solteira, profesSora, na- conferente, natural dies-

Beitoldo Neitzel, Sr.
NASCIMENTOS torneirO-íIlec�ico, 11atu- tura� �� Jaraguá do Sul, - te ,Estado, d�mic�liado �

Mário Borchardt Srta. ral de Jaraguà do Sul, domICIlIada e residente resldente nes�a çIdde, Íl-
Malise Fischer, 5:ra. Lú�, Dia 10/setembrQ domidliado' � residente na Rua PrOcópio Gomes lho de Osny Mörio Ay-
cia Màrquardt Pomme� Fabiane, filha Inácio na Rua Erwino Menegót- de' Oliveira, '277, ' 'nesta roso e L:uci Konell Ayro-
rening, Sr.· Erne&to' .lp- (Evanir) Fprmigarl

-

ti, 1; 662, nesta cidade, fi
. cidade, filha 'Ct. Hans &O. Ela, brasi1�lra, sol�.

rinelli, Maria' ClóHa Chi- Dia i2/setelDbrQ_ lho de Arno Steinert
.

e Gerhard Mayer e Carla teira; bancária, natural
oqini Darem. Juliana, .

filha Tjeodoro Ida:" Zellmer Steinert. Haake Mayer, deste Estadb, domiciliada

(Lucélia) Less:nann Ela, brasileir.a,. solteira, Edital 15.685'de 24.09.87 e residente em Rio do
Diac 08 de outubro

Di
.

131 .

I I Sul
.

t. E t d f'lh
S; Bruno Wolf Sra. a setemb�o auxiliar de escritorio, A ceu Car os Schreiber e ,nes� s a o, I a

Frid� 1\hiem, Sra. Írene �aian.a T�i�e, �ilha Mo- natural de Jaraguá do Jucllene Aparecida [de de Avelino May e Irace-

Ziemann, Sr. Udc Rawi- __
aCH (Helena) St'IPP ,:Sul, domi:ciliada e resi-- Azevedo ma May.

etsch, Sr. DanJo Balsa- Dia 15lsetemb�0 .'

dente na Rua LouréIlço Ele, brasileiro, Solteiro, Edital 15.689de 28.09.87
Anderson fIlho . Ade Kanzrer, 454, n�sta cida- operário, natural d.e Ho-

�

Glauco César Nobre de
rielIi, Sr. César' Moacyr

(H 'd'): T1n:
-

.

S'l EI' ane Cristina Go mar el . e v mann; de filha de Osmar Gas- nzontina, Rio GI ande do . Aquino Almeida e Unde
Iva,. 1

'.'
-

MaycoJl ROger, filho, Jo-, 'ch� e' Dulcia Kuenenn Sul, domicHiado e resto, te Pedrotti
meso

ne (Maria. Goretti) Nunes Gascho. dente na Rua AntOniO Ele, . brasileiro, solteiro,
. Dia 09 de outubro CarloS Ed:uarc;lo,' filhQ Edital 15.682 de '24.09.87 Santos júnior, 461, nesta engenheiro mecânico, na

.' Sra. Ingeburg Mar- Luiz CaJ;los (Sandra) Sca- Ido ZiehIsdoÍif e Alézla:' cidade, filho de, Egon tural de LOrena, São

quardt Hasse, �ra. Yo-. ravanatto. de Fátima Nazário
.

. FlOribaldo SchreIber e Paulo,· domiciliado e re-

landa Morbis Engelmann Ola 16/setembro' Ele,· brasileirQ, solteiro, Valli Ehlers Schreiber sidente na _ Rua, Paulo
Si'. Elmo Lemke, Ander- Biancà Karina" filha pintor, natural.� de Mas- Ela, brsaileirà, solteira, Kraemer, 45, n�sta cida-

son Dorval Raduenz (Co-- Guido (Hilda)' Barg; Ja- saranduba, neste Estado, do lar, -natural de -Jun-
.

de, filho d� Paulo Fer

rúpä}';
.

Adelino Wolk-, nielle Camna filha Val- domiciliado' e residente diaL do Sul, Paraná, do- nando de' Aquino Almeí
mann, Sr. Cárlos Morel- dir (Goris) . Rachá" Ariel em Estrada rtapocuzil. miciliada e l'esidente na da -e Julita, Nobre de A

ra em' Joinville. Femando, fiho Inneu. nho, 391, neste distrito, Rua Antonio SaDtos Jú- quino Almei(1a. Ela, bra-

(Infancia) Alves; Ednei, filho de Victor' Ziehls- nior 461, nesta cidade,
.

sileira, solteira, industri
Jilho' Bgon (EUrida). Prie- dorff e Elsa Franz Ziehls-. filh� de João Airgusto de ária, nataral de Matelân
be; Blaine Carolina, fi- dorft. Ela, b�a'sileira" A/Zevedo e Mar'i'len�' dia, Paraná, domicilialdla
'lha Pedro (Malgarid�). solteira, costureu:a, na- Rodrigues de A7evedo� e residente na Rua Tjhe
Adriano; Caroline, filha tural de Jaraguá do Sul, Edital lS.686.de 28.09.87 odoro Roeder, 110, nesta
Edir (Eliane) Siqueira; dOmiciliàda e l€sidente Al1berto Oldenburg e cidade, filha de Mário
1lhalita Cris,' filha Afon- em Estrada _ Itapocuzi� Leodete CampestrJni Pedrotti e Belmira CarU-
so (Rúbia) Niche1ti, nho, 221, neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro, ni pedrotti.

ANIVERSARIANTES

Sra. Ondína Marquardt
Wolí, 'Sr. Víanir Bona,
Sra .. Serena Vogel Y9r-
gas, SI'. Walter Arnold,
'sr , Adernar Buerger (�.
Bento do Sul), Sr. Wilmar

Luiz Bortolini. Sr. AldO
Carlos : Bortolin1. ·Sra.

Maria. Octeté' Gramm
Blank, , Sr. Haroldo Na

gel, Sr. Jaime Glatz, sr.
Mário stem, Sra. Mar-:

lice Bartel Steffens (Mas
saranduba) , Pábio ' A.

Schaldach, Flávia, 11ar-
.

nawSkli. "i k, I

LEIA, ASSINE,
ANUNCIE E

DIVULGUE NO
uCORREIO DO,POVO"

.

FONE 72-0091
'

pAGINA 04

/

.

, O e ,s p a c h a n te, --·L i, c i, o �

.

ENTREG'lJE os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, ""NAS MÃos DE QUEM lHi! OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO;
FUNCIONA- JUNTo' A AUTO ESCOLA JARAGUA - AV, GETULIO VÁRGAS, 26 - FONES: 72-1261
72-2018 FALE COM 'O LÚClO E RETORNE SEMPRE.

,-
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PÁGINA 05CORREIO ,DO PQVO,

Suar_mirim cria Núcleo 'de Defesa da ECIDOlia
'

tem a função de plane- I

jar e implementar as a

tividades do programa
de. fiscalização f> contro
le de preços e, do pro
grama de íníormações
sobre ,preços

/
ao consu

midor, visando dotar, a

comunidade le, meios 'e
ícíentes de sua proteção
como consumidores. A
portaria 22/8?: de 23.09.
8? nomeou OS seguintes

A 2� Noite' Alemã, re- componentes do Núcleo:
r. lizada pelo Lions Clube José Prefeito de Aguiar
Jaraguá do Sul-Centro, (prefeito municipal e co-

,110 dia 18 de setembro, ordenador), Osmar Klein
possibilítou uma arreca- (CDLYSPÇ), Dorvalíno
dação líquida öe Cz$ Felipe (diretor escolar),
200.099,PO qu_e serão a- Plácído Vicente Rei:nei1l
plicados em doações a [operârío], Ademir ISldo
�Thtidades assístencíeís ê ro (PFl.)" Mário Sérgío
cm campanhas do- clube. .Peíxer '(PDS.), Armin
A renda bruta -c, atíngíu 'Bylaardt (P�B)" João,

Cz$ 404.550 ÖO, para Luiz Rosa de Bem(ACI
uma despesa de Cz$ . �.' ,AG), Victor Kleine (Pre-
204.451,00. O Liens Cen

.

;:� a�:��:é, as ;����, ,Novas ruas reêe:bel a pavimentaçã,g
.Dalmar e .Torres, pelo pa ,

trocínío da Noite Alemã '

O programa de pavi- lío Stein) e as ·tuas Ar-

que objetivou segundo. mentação de ruas em Ja- gentina e Alfredo Mann
J presidente Afonso Pia-. raguá do ' Sul contínua laterais da' Rudolfo Hu
zera Neto, não apenas o , COm toda a íntensídade, flenue�s.er, cujas pb:das
lado econotmco, .mas A revelação é do secre- começam ne semana que
s'm, o aSP,eCt0 s9.f�al etário de Obras e Viação, vem. '

culturál da promoção. Afonso Píezera (Neto, ao

O Líons Centro. rece- destacar as atiV'idactles
berá no dia 15 c:1e outl�- 'àa pasta e aS vias recém
bro,' a 'visi(a oficial do pavimentàdas e em . pa
Covernador do Distr:ito, vime,ptação.· Foram con..'

l-lO,' Lourival- Rari Sa- éIuídas as ruas José -AI-
ade. bus e' Joser Fantan_a, no

centro, Slssim coma ,as

CIDADE INDUSTRIAL' ruas J.oão Cados Stein e

PR:PMOVE O "BONECAS Matias José Martins,
VIVAS" que, dão acesso äC Juven ,

Pelo nono ane cOnse- ....
_ tús, as 'ruas Equador,

c:utiv.o, o tions Clube Franciscq T�dt ée Henri-

Jaraguá do Sul-Cidade que Marquarclt as duas'
Indu,strial

'

promove o' últimas na THa dos' ,Pe
Concurso Bo:g.eC'êt: Vivas reiras, onde está-se pa-

. u única campanha de vimentando atualmente
-arreçadação' ·de fundOS a ,rua João Nunes. Ou
do clube de Serviço. Es- .

tra obra em ,andamento 'meses.

te ano, o"Bonecas Vi- é a rua Guilherme Le5-
vas" acontecera no dia, smann.
21 dê outubro, à� 15 ho

ras, no C.A" BaepeIldi,
]),0 entanto, doze· candi-

'

datas 'já est'iO vendendo
votos, estando as �crii
ções ainda abertas ,com
a Domadora Dalva, pelo
FOne' 12-0911. N0 dia 21

,

próxi!IÍlo E�Í'ão divúlga-,'
aos os resultadoS duran
'te o café-desfil�, cujas
c.artões, '

já ec;tão a venda
com -as Domadoras' dó
Lio� IndustriaI.
A renda sl?fá aplicada

no 'auxilio a entidad�s,'
assistenciàiis, aO& 'd�ren-

'

tes e na 'Campanha da

Visão, que este ano a

tingiu a 2.800 alunos de
1 \' a 4a séries dás redes
munijcipal e eStaduàl, de
ensino .. A' informàção 'é
do presidente 'Onivaldo"
St-aheUU:;.

'

O município de Guara
mirim foi integrado ao

PlanO Estadual de .
Defe

sa da Economia Popular
atraves da nomeação do

Núcleo Muntcipal, q�e
\ -

O' que, vai: pelo
liDOS,

. Enquanto frénte; de
trabalho executam a pa':
-vimentação, novas ruas

vêm r.ecebendo tubula
ção, para posterior ,cal
çamento. É o casa da
,rua João DOubrawa (1U
f& da pólv<>ra), rua Dona

Antônia (que liga a Jo,ão

'Planinscheck com, a Emi-

feitura), Salim José- De- I

quech (Rotary ) Marga
ridá Doubrawa (Casa' da
Amizade), Esmeraldo
Chiödíní (Conselho ,

Co
munitário), Padre Italo
Cemín (Igreja Cetólíce) e

Pastor Armando Claas
lIgreja' Evangéiicn Lute-
!ana).

I

PIA DA SAUDADE
O "Dia da Saudade"

',Em} Gueramírím, alusivo
à Semana do, Idoso, pro
.movído pelo Conselho
Comunítérío e, Prefeítu
rá Municipal, fOi marca

do com uma série de a-

, trações. em depe-ndências
do Salão Paroquial e reu

níu 271 homens e· mulhe
, res de terceira' idade,
que tiveram um justo
tributo pela partícípeção
na 'construção do muní-
clpío ,

' '

Na rua Victer Rosem

berg, 146 metros de ga
lerias já toram implanta
úas, dos quaiq 116.m são

galerias duplas (6111 de

largura). Ö Posto de
�aúde de Nereu Ramos
foi concluido' e inaugura
do óntem, dia 2. A Es
c:ola Ereymundo �aiser,
no Garibaldi, eStá p�n
fa e na Barra do Rio Cer
ro constrói-se o comple
xo cr:eche-jardim de in

_fAneia __ posto de saúde,
,

com 1. 116,65m2 C previ
',são de término em 10

.

Piazera Neto informou
öD, "Correia do Povo"
da mudança feita da o

ficiha muniçipal- da rua

JOão Máfcatto para a

Barra do Rio Ce:rro, onde
também conclui-se a cer

ca e' o revestimento. pri
mário do pãtiO, para a

mudança do parque' de

,Máquinas e cam�ões
dentro 'de quinze dias.

.
\

Walter ,Lu.iz ,- Ribeiro'
,ADVOGADO

, .

Rua João Marcatto nO 13, sala 305, Fone

Fone n-�8?5 �,Edifício Domingos Ch:odini'
Jaraguá dO 'Sul--SC.

Cobras '& 'Laqarl�s
FERDINA1\IDO PISKE de botas, porque nunca
Para os

j

que querem mais vai andar , 'Então Iincendiar -este País, uma Separei a cabeça do ho-}
dica do que pode acon- mem de seu corpo e jã
tecer numa guerra civil. ia tirando as botas .quan-

'

·A história é verídica e 00 ouví vozes e percebi Ifoi contada PQr um Ca- que não havel'ia, tempo
pítão americano' que foi para maís nada. Com
instrutor da Companhia' dois' violentos e certeiros
de Fuzileiros que' inte- f;olpes separeí as pernas

,

gramas durante. a Se- dCi resto do corpo, pouco
gunda Guerra, .na Itália. scíma dos joelhos. E aí
"Estas .botas fã calça- o senhor tem as suas bo-

ram pés e pernas ale- tas cobíçadas .

mãs. Num golpe de - Eu e�golia,E'm seco,

mão que' comandei pra' desesperadamente. disse
cima -de posições ,ale� o americano. Mas -O ín
mãs, perto de Florença, dú se prontífícou a tirar
fiquei frente a frente es pernas, de dentro, das
com

--

um capitão tedesco botas. Logo depois val
e quase nos' matemos tau ao meu quarto e dís

rectprocamente, Bnamo- &€:./ '

rei-me destas botas íme- - Pronto senher Capi-
díatamente , DÍas depdis tão. Lavei cuídadosa-
mencionei o caso a um mente as botas e não há

l"argento d1 uma unida- nelas maís nenhum � ves- ,

de indiana do VIII Exér- tigio "de sangue do mal->
.

I-

cito Inglês com a qual dito alemao:' COm Ileen-
fazíamos

.

junção, e ele ça, � .
�

prontificou-se a ír bus� O Capitão encerrou a

car -es botas pra. mim. história assim: -_

Eu não' quiz acreditar, - As botas ficaram jo
mas o homem insístíu .: gadas a um canto do
Dei a posição do alemão quarto � durante

--

umas

para ele:,' Três noites duas semanas e cada vez

ele entrou no
:

quarto, que as ,--via Um ealaírío
que eu ocupava no Pos- .sacudia o meu corpo,
tO de Comando da Com- pois eu, apesar d€' cale
panhia, trazendo uma lado pela, guerra, imagi
tota em cada _mão. Meu nava a terrível c�na pas
�sftômago ,embrulhou na sada no abrigb.do Capitão
hora e quase vomitei o alemão. _'

.

jantar que tinha comido E arrematou:
pouco antes, poie:; derifro _ Por fim. rio dia em
das botas áinda €stavam que tifve .de comandar
as pernas do alemãó. outro golpe, de mão, re-

Ele explicou:, c solvi- c�lçar as 'botas.
"Bem; senhor Capitão, Sorte minha, poiS servi·

d coi,sla, foi mais difícil aro perf€.i\tamep.té. Nun
do que julgáv�. O ho- ,ca mais deixei ,de usá-las.
mem não quiz colaborar A:fina]J� .trata"ise, apenas
Pedí-Ihe as botas na mi- fie' um presente de um

nha língua e na sua, mas amigo, não é' vprdade ?
ele só falava aJpmão e Em tempOs normais,
quiz me agr_�dir. Aí dei ilsto Semà q'ualifilqtdo
um murro' na boca do 'C,omO atrocidade m�e
�stômago, dele, deruubei-o cedora- na mais, severa
o no' chão: Ele abrIu a punição'. Na guerra, in
boca para grítar é aí, se- ci,usive na guerra civil, é
Ilhor, tive de, silenciá-lo. ,apenas ma'is um ,mei(o
Sinlo muito.,. pa'ra eliminar um inimi-
--O c:apitão cOP,tinuou: go.,

"EJ.l estava c!esconfiado e :x:..:..x_x_x_

,lJerguntei como ele ha;, Aleluia! Não é que a

,:ia silêÍlciado o� homem coluna já tem um leitor?
Ele r puxOu a sua fiel, Escrevemos' que os ba
"'KUKRI" .:;.. a tf'mível a- derneiroS de CUT & eIA

daga recurva muito u- querem é dar um xeque
sada na India, e respon- nOs 'em'presáriàs� parar o

deu: ,. l'êtis, etc. Vai dai" um

--Eu racioéineJ assim: ' leitor nOs ligou para la-'
um homem' reclama pe- mentai' que

I
os jorna�

la bQéa, que fica' na ca- não ·escolham melhÇ)r
beça, como o senhor' sa- ,seus colaboradores: pana
be. OrÇl, uma cabeça sem evi�ar constrangimeJIltos
o corpo, n.ãO val mais aos leitores aO ,depara
reclamar' se ,algUém ar- rem com coisas grotescas
rancar as botas dos pés como xeque, eScrito com

,dO suj,;eito. Por outra, "x".
,

·!Um corpo sero' c;'abeça Pelo visto" estamos em

ta,mbém nãó precisa. mais,€xcelenté' colnpanhila. :.\1
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Lanchonete O G,ordo "e O Mabro
Direção de: Portes e Ito

'A cada dia, sempre uma novidade' .delícíose
para você. Visite-nos.
A 1,5 km após a éntrada da Faculdade � )ara
guá do Sul-SC, na �R-280.

-EDl,T/AL "

-

ÁUREA MULLER GRUBBA,
'

íabehã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul. Estado de S. Catarina, nll forma da

lei, etc.
'

Faz saber a todos' quintos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os t_itulos centra:

Canture In'd. COm. de Coníec. _ Rue José
Prancísco Borges, 257 _ Nesta _ Confc. Chap-"
plín Ltda , .; Rua Frederico Seferín, s/n _ C<:>
rupá _.Ind. Com. Alim Vitorio Schiocheb
Estrada, Itapocu, Nereu Ramos _'_. Nesta _ Ind ,

.Com, Repres. Leia Ltda . _ Rua Francisco Scha

ris, 115 fundos -

_ Nesta _ Irmãos Carvalho e

,Cia Ltda _ Estrada Geral 'Ilres Rios do Norte,
3295 _ Nesta _ Júlio César de Souza SiamettL,
Rua Mal Floriano Peixoto 10/01 _ Nesta _ Lo

ríval Gumz :.... Ruà Felipe Schmídt 181 _ Corupá
Maurício' Eduino Becker _ Rua, _'João Tçziru,
1299 .: Corupá _ Rolf Baumle _ Rua Francisco
Mees, 1040 _ Corupá.c, Vendelino Schwelzer _

Nesta ., Ingwald LÍpinski _ Estrade Pedra de
. Amolar, s/n _ Corupá _:_ José' Bridaroh Neto _

h, como os ditos. devedores não foram encouuacos

e ou, se recusaram a aceitar a, devida íntímaçâc, faz. ,pUl

Intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste .Cartôrio, na Rua Artur, Müller, 78, no

prazo, da lei a fim de .Iíquidar o seu débito 0'1} então

.aar razão por que o não faz, sob pena .de serem os referi-
,

.:t()� títulos protestados na forma da lei; etc.

IH/Jaraguá do, Sul, 01 de, outubro fie 1987
Au'tea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas El

..)ficiaJ d� PlOtestos de _TituloS' da Comarca de J.do Sul

'Jaraguá .. '-ideo "Clube'
'DICAS DA SEMANA

Sorte de Principiante; Robotech 1,' � e' 3; A
Dama de Vermelho; Os Ani.quiladores: Apocalip
se 2; A Garota Rosa-Shocking; Santuál.o Mortal

Esquadrão da' 1jo-rtura; Sonhos que E? tornam

realidade; Filhos do Silêncio; StrippeJ to Kill;
Amargo Pesadêlo; Ali. um amor de _Cam€lo; Dot
e a Baleia; D�sejo no Espaço.

CONlJEÇA o. PRÁTICO E SEGURO
'VIDEO-CHEQUE

_VENHA CONHECER NOSSAS PROMOÇQES '

- DE PRIMAVERA _

JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. ,Getúlto Vargas
no 49 _ lo andar _ sala 109..:.. Fone 72-2059�

i
,

'

I

Escritório de" Topografia
�e ' Engenharia'

,

: ,DESMEMBRÁMENTOS� MEDIÇOES E PLANTAS
DE- TERRENOS EM GERAL.. "_ -

" PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, E OR-
çA:MEN:rOS�

"
,

Encaminhamos toda a documentação.
Rua Reinoldo Raú n° 86, 1° andar, Sala 3

EdifíciO MáriO Tavares.. próximo do Posto de
, �úde.,'

Centaetos: 'ODe '12-2416

A' PEDIDO Eleições, dos vestuaristas:, Construindo
'U1l8 nova sociedade

Ser trabalhador crís- ta O}J. a pé, sobra muito que Defenda, Oriente,
,tão é viver a- f? em to- pouco tempo das 24 ho- Organize e ASSista

-

aos
das as esferas da vida, ras que tem o dia... interesses dQS trabalha-
na famílía, no trabalho, 1��dO esse ,E:sforço, dores. Que recônheça a
e na vida social. ,eI�e trabalho e esse dignidade e o valer dos
É no trabalho que em- tempo são .muíto impor- .Trabalhadoreg como pes

pregamos a maior parte ,tantes para cada pessoa, soas humanas e filhos de
do nosso tempo, e à, 10 rnes especialmente é- isso DEUS,. fazendo com que
.horas por dre, até mais , que faz a riqueza dos pa- .a pessoa humana seja a
Além disso temos todo o trões, enquanto os traba- prioridade e nãc aga:
trabalho de casa, a lim- Ihadores, que .tudo pro- nância do lucro, pois
peza, a roça, 'a horta, a duzem, permanecem sem não se pode 'servir a
roupa, etc" condições de uma vida dois senhores ao mesmo-
A maioria doE' nós ope- dígna: de um ser humano r tempo.

.rános, especialmerrte as Hoje, maís do que
companheiras mubheres, sempre; precisamos de

_

Todo apoio à -oposíçãe
tem dupla jornada de um Sindicato que valo- Vesturístas _ Chapá 2
trabalho _ n? fábrica .e rize o trabalho e o sa- Assma:

.

Comissão de
em casa. E se íossemos orifício do operái ío . Que Pastorat Operária dai
contar ainda o tempo lute para que esse ope- Dlocesse dei' Jo1n�
gasto no trajeto de: casa rárío seja respeitado nos (comarcas -de Jeraguá do
,para a fábrica, que para .seus direitos. um. Síndj- Sul, Joinville e, Blume
muitos é teito de -bicicle cato UVRE, E FORT IE, nau),

A PEDIDO " Ern defesa da CUT
A CUT' a_caba de fazer tríbuía. Quem assina a- e comendo faisãQ en

quatro anos. Anos 'este's G_uela nota publicada quanto o trabalhador nãO
dedicados' a Iuta des tra- neste jornal nós não sa- tem' teto e nem comída
balhadores, ' e o seu cres bemos, mas temos certe- na mesa.

cimento é a maior prova za de que é alguém da 1"t€mos certeza que os

disto. E é por esta razão Marisol. e para t.!ar ou- métodos utilizados pelo,g
que os

. patrões de todo tros ares, foi publicada patrões, .não tem guarida
o país, junto com _ o go- sem a devida assinatura ,na mente dos trabalhado
verno, do Sal:ney e do iQuer�mos. neste espaço res i e pouco 1)0"' impor
;brossard tentam-,' tixar o chamar o "az:ticulista" de ta o que dizem o� pa
lluSSO brilho cOm calú� mentiroso e deixar bem trões;- pois' o nossO com-'

nias e mentirus. Nazi-fa- claro que não agredimos promiSso é com os tra-
cistas e terrorista_s, são mulheres e crianças.' balhadores, pois foi atra-
os métodos· util.:zados pe-. "

vés do seu voto que fer
los patrões para' Jmpedir AgredImos SIm, a' a- mos eleitos. 11emos cer

que o nosso material queles que a golpes de téza q.inda que nos pró-
chegue às' mãos dos tra- Icacet�tes, métodos est�s xirnos diaS 8 ê 9 de outu- .

balhadores, porquE' sa- .J1�i�izados pel� ditadura bro as urnas falalão mais
bem,. que cada militante mihtar e pela 'nOva re- alta e haverão CE' �QS
da Central é tim lutador púb!:ca, nos agrediram trar a insatisfaç&o dos
por justiça. 'nos portões. da Marisol trabalhadores com a ex�

(matriz) e- nó<;, militantes ploração e a fQme. 111"a-
Nazi'-Jaaismo é querer (la CUT, ',garantimos que iJalhador do, :VE:stuárib:

retirar dos portees ,das nosso material chegasse nestas elêiç6es i
,'ote na

pmpresas aqueles· que é.té as mãos
-

deis traba- Ch_apà 2. Esta é da CU1�
querem fazer uma cam- lhádores. ' Naz:-fac'istas, esta é dos ,trabalhadores
panha el�itoral sindícal H;n,hor

'-

"articulü;ta", são Slndicailo dos Trabalha-!
limpa, a gol�s de ,cace- aqueles que a� custas dores nas' Indústrias Me-

, tetes. Ou alguém 'eiIl sã do suõt dos tróbalhado- talúrgicas; Mecânicas e

, consciência tümaVja p8in- res vivem.. belos � formo- dO Material Elétrico' de
',cada de alguém' e não re �,os morando" em mansõ.es Jaraguá, do Sul

:":>

,
"
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rrevenção contra

drogas
Na terça-feira" dia 22

nO Salão Cristo, RÉü, . a-
.

conteceu um encontro de
diretores de escolas da
rede oficial (estadual . e ,

municipal) e particular
de ensino para - receber
orientações específicas
sobre prevenção ao., uso

indevidO de· drogas, sob
a coordenação da 'VÇRE
e a . participação .especíal
da professora Salete Uiz
zolto, coordenadora des
te programa para o Es
tado de Santa Catarina.
Partícíparam também es

membros que formam' a
Comissão R.-:.,gional de

Prevenção ao Uso Inde
vido de Drogas, assím
como proíessores que já
part-iciparam de outros

. cursos sobre o assunto.
No período da tarde

houve palestra e debate
sobre relações humanas
'com o Frei Ovídio Zani

me, de Curitiba. -

APPs ESTUDAM
Na mesma data, ,à noi

te, houve reunião ,com
,

1ntegran.tes das direto-
riasde APPs das. escolas
da rede municipal. A

IfinaJIijdade cO encontro
foi o de proceder a um

estudo dos -sstatutos das

Associações, para uma

análise acurada para -a

compreensão rnaís.: deta-l
lhada .das atribuições eS

pecíficas de cada mem-

. bro e o -pape! das A�Ps
.na comunidade. Um to
tal de 23 escola!' partíci
param

-

do- encontro, co

I
ordenado pelo sEcretário
Balduíno Raulino .

ENTORPECENTES
, A região, de

-

.Iaraguá
do Sul esteve representa
da de: 28 a :)0 de setem

bro, em Florianópolis,
no- 10 Seminário Estadual,
Ide Prevenção ao Abuso'
de Drogas, que constQuJ
de nove' palestras, dois
painéis, e trê8 debates,
(lIli.\nistrados: e coordenas
.dos por renomat.!as au
torH:l.ades ligadas à pre
venção ao uso de tóxi
cos e, .entorpecentes .'

. ,�
,

. ,o:-: �. .."
,LE\l-E_A JARAGUÁ PARA SUA CASA'
Nossos produtos:' Toalhas, de Mesa, Panos de

çopa, Teeidos ·para Cortines e Vestuatlrio; estio.

disPon'lveis no Posto de V�ndas sito a BR. 280,
, ,._ _.

_._

\. \. �

Kin 54 - Guaramirhn.

'�FABRLSA.

, Culu,na
(VaDlélica

CULTOS: Domingo, às
8h30 e 19h, em língua
portuguesa. BAZAR:

�

a

OASE, Grupo Vila Lenzí
realiza, no dia 1 de O;U-

tubro, com' -íníclo
;

às
14h30, no salão da 'cö-

,munidade centro, mais
um bazar beneficente.
CURSOS: .de 'Batismo,
dia 1

_
de novembro, írií

ando às ,15 horas e, de
Noivos, diaS 5 e. 6 de no

vembro, começando no

sábadO às 17 horas.

Informe 'Paroquial
PARÓQUIA�SÃO
SEBASTIÄO

MISSAS; Sáhado :(dia
3) àr, IGh, na

"

Matriz
(Crisma), 19h na

' Barra

(Crisma) e 19h na Matti2(
S. Luiz Gonzaga, S.

Francisco e N. Sra Apa
recida; 20h30, na S.

Cristóvão. Domingo, às

1, 10 (Crisma) e .tsh-na
"Matriz: 8h em S. Judas,

Tadeu (Crisma) e N.

Sra. do Rosário, 8h:)Ü,
S.S. 'Ijríndade: lOh S.

Estevão eS.
. Francisco

(Festa) ..
CRISMAS: Na Matriz,

dia 3, às 16h10 €. dia 4

às lOh; na B�rra e S.
. Luiz Gonzaga dia 3 �s
19 'horas em S. Judas e

S. Cristóvão dia 4, às

8 horas. CURSO. DE

BAlIISMO: día lOde ou

tubro, às 14h10. ÇURSO
DE NOiVOS: dias, 3 e 4

de outubro, sébaéc (hoje)
das 14 às lB!:1 e domingo'

� das 8 às 12 horas. PRI
MEIRA COMUNHÄO:;
días 11, 18 e 25�de outu

bro, às 9 horas.
MENSAGEM: Estamos

iniciando o mês das mis

sões. 110dos .os días são

días de missão porque á
Igreja toda é míssíoná
ria. No mês de outubro
nós nos sentimos cída

dãos de um mundo sem

tronteíras. nos sentimos
verdadeiramente -católicos

, isto é, universais. Ser

missionário é sair de sí

mesmo e partir para o

encontro das necessíde-'
des do todo o mundo .. É

, sentir-se cidadão do Uni

verso e irmão de todos
os povos. O espiri to mís
sionáro exige de nós
uma saída de nosso pe

queno ,mundo arrumado
e ajeitado ,e nOS lança
na aventura de um amor

construtivo. Neste. mês,
vamos rezar pelos missi

onários e. sobretudo sei:

missipníÍ,rio no próprio
ambiente: '

Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés, vtseilas, calm\isas, shorts,

bermudas � _cO,rdas.

Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.-I
,

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

�,

Escritório Contábil 'B�i
Oferecemos serviço de contebílídade em

geral e assessoría especial às micro e peque
nas empresas. Desconto de 20% à associados
da AMEVI.·

'

Rua Venâncio da SUva Porto, 331 _ Ao lado da
Comerdal Flor:lanl

SAVIO MURltO PIAZERA, DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS'

Direito cr-u _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mar. Deodoro 'da F!lnseca

n, 91
'

__ Sala t

C h a I é
IMÖBILlÁRlA E
REPRESENTAÇOES tTDA.:

Rua Reínoldo Rau 61 ., Fones 72-1390 e 12-2321

_ CRECJ 643-J;

VENOE

Um Terr=no na Rua Joinvílle com .área de',
208m2, px, Trevo de Schroeder.

Um' Terreno na Rua Joinvílle com área de

2.060m2, px. Portal.

Um l�erreno na Rua 214 _ Jaraguá Esquerdo,
com área de 433m2, px. Colégio.
Um lierreno. com áreá de 439m2 na Av. Getú

lio Vargas px. Correio
.

Um 'lterreno com área de 840m2 na Rua 25 de

Julho px , Trevo Vil,a Nova/Ilha da FiglH�ira.
Além de outras .Casas, Apartamentos, Chácaras,

Terrenos, Áreas Industríaís e Comerciais.' Con

sulte-nos.
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"A H18tóda de D0888 geme BIo pode ficar 86 Da saudade"
O Passado só é Importat� se o seu tem� f�l bem empregado.

, I
-

/ Barão dê Itapo(lu
Chatô, frequentando qua-
se diariamente o gabíne-

'1-'
'te de JOsé, M. Alkmím,

••HÁ 57 ANOS I P$D local, Em frente '� �o��egú�H ,�c ' �stabe1eceli
.... Em 1930. era exone- Prefeitura era saud�õ COI!1� o Mim�tro, 'um pla�

redo, ii ,pedido,' do, cargo pelo ' dr. Arquimedes no, Segundo o q�al o

, de Delegado de Polícia Dantas. A, noite era-lhe gove�no, lhe dana uma

de Jataguá, o sr , l(e�en- oferecido ,banquete no
verba enorme pala, fazer

te Antonio Pereira da C .,A. Baependí. falando propa��ndq dos CAFÉS
Cruz e nomeado,' 'em o dr. 'P{íamo Jo 'Amaral FINOS .

substítuição, o' 1° Tenen- e Silvá, respondendo o
.,.HÁ 22 ANOS) ),

te da Força Pública, Er- dr. Aderbai Ramos da - Em 1965, Nagoto an-'

nesto João- Nunes. Silva. No día seguinte da"a, �ronqueado com

_ Naquela mesma .oca- eram visitadas as obras um balle levado, "a, efeito .

�iã� eram tornadas �sem do Grupo de' Nereu Ra� n�s. ,salões' elo _Clube 'A:
'

:
\

efeIt� as resoluções que mos. Em sequêncía des- tlE?Ílco Baependí, que �s-,
nomearam Augusto Miel- loeou-se para Corupá, t�va tendo pouca aceita

ke, Bento Marcos da onde lhe -íoí Oferecido çao por parte dos sócíos

Silva, Raul Fernendes de ,lauto almoço, côm vísí- e da Ala: moça jaragua
Barreis, ProcópiQ Moreira ias ao prédio, da Inten- ense e,�otava a boca no

e Francisco Eberherdt, dêncía, Grupos Escolares trombone para demons-

respecttvamenté 1° e 20 e Seminário ,voltandÄ �r�r o seu desagrado.
Suplentes \

do Delegado bem ímpressíonado com POl�, sendo a atual dire

de Jaraguá e 'Delegado o 'que viu. Na vísita g9�' �,orlé� u�a das melhores
e .suplente de Jotnvílle, vernernentaf acompanham- gue ulhm�lI�ente. teve 'o

sendo tOdOs 'novamente S. Excia.. o dr, Arman- C.A ..B., serao aqueles
nomeados, visto não te- do Simone, Secr , da Jus- qlJe �atualmcnte menos

rem prestado a, premes= tíça, Educação e Saúde, apoio e incentivo estão

sa legal. o SL .Nelson Nunes ofí- dando a estas iniciativas.

_

_ Era designado 0 .dia cial de�C:abinete de' S. Pois, é!
,

14 de setembro de 1930 Excia. e o Deputado, AI- �,�� caçá aos Iantasmas
p�r.a .

se proceder nos mu- fredo Campas. O ilustre mar�Jas : o�tras d:nomi
n:�IplO� \ de Nova Trento Governador, hospedava- na�o:s n,a() e' dos días de

'Ilíjucas; Porto Bell0, se na-residência do sr. hoje , Ha.22 anos o JSu�',
Camboriú 'e 'Itajaí as elei Wolfgang Weege .. ' pre�o Tríb , Fed , recebia

.

ções de-Prefeitos ê Conse _( Brederodés assinava. denúncia centra _.
Celso.,

lheíros Munitipais e juí- um anúncio: "Ofer'ece-s�' Ramos que seria relata-
'

zes Distritais, J

para o um: político sem' eleito- do pelo,Ministro 'Pedro

quatriênio a findar-se em reS mas' com muito pa-', C�aves. Questi0�av�-se
,

3t d� �e_zembro de 1934. 'po. Já ,foi republicano
o Jog� ,_de cargos pubhcos

As ele�çoes que �e reaH- liberal\, pessedista, ude:.j nO, �h::I,amento de forças
zavam nesSe ano de 1930 nista', comunista e quasi partId��ld.s, corruptas, �.u
em Santa- Catarjna, I eram perfepista. Atúalmente suceptIveIs de conupçao,

muito importãntes para
/

está sem emprego e par" e aQ sub�rno, para apoio/,
o distrito de .Jaraguá e, ,tida. :Conforme ,oferta, ,ao� candIdatos !vo Si1�

como se sabr ,depois de leva I mais algum coriSi-" ,:,eua er' FranCISCO Dal-,
muitas lutas, e de in.ter- go� Of.e,rtas ao- "Seu' 0- lIgna. O �rocesSo de De�

mináveis' díscusSões p.ela zebio".
'\ ,

-.,
ny.ncia nO 165 era menei-

imprensa jaraguaênse� e" HÁ 30- ,ANOS
onado no DJU à' pág.

,joinvíle'nse, o 'Coronel
" . •

9 '7

� ,1900, desconhecendo-se o

Ar'! !t.!'. 'R
"

- Em 1 Sr, O dr. Pau- epI'lgoo!jS, 'jI,!:ano amos" ln-' l'
"

.

' . ,I

terventor :Federal no Es-
o \ Peregn.no 'Ferrelr� ',� .HÁ -10. ANOS

tado de Santa Catarina.
era promovIdo ,por �to _ Em 1977, Faustino

,juntamente com o.' dr. do, <?o�enador -a terceua Resá, fundonár.io da Ma'

placido Olinipio de Oli- €ntra�cla na COffip_rca de risol era b novo - Operá
vei.l'a, asSinava -à decre-

.Canomhase
._

o ,dr" AyJes rio Padrão de , Jaraguá
to n0 565: em 26 àe mar- Ga!lla F,erreua. dE' Mello do Sul" concorrendo "com

ço' de 19:;'4, 'elevando à ,er� o n�vo �UIZ. d7 J,arq.. ,outr.os granrles 'nomes

categoria d M .". :gua. O ,Ilustre magIstIado das indúStrias locais
I '

e ulllqplO, v'n'h �' t- e r'
'

' -
.

cOrri a denominação, de, ,I a aue e� �o xe cen-
,,_ Era lançado ,'com

Ja:raguá de o' J _,

do essas funço�s na Co- grande sucesso () livro
� p IS ara d S-' J'

,

guá do Sul � à terr-itório
marca e ao - OaqUIm, DA TERRA E' DO COS-

, -

que então ,cOmpreendia onde.gozava de ,.grand� MOS, ,do nosso confrade

os dIstritos de HANSA e
>concelto p'e1a, SUá mtegn- José Castilho PintO. O

JARAGUA, no muniitdH :dade., HOJe e desembar- ato e!a- prestigiado pelo
pio -de Joinville. Alcan :gadot:. -

.

.

dr. ,João José' Maurício
) ,çava-se, finalmente; a e- ,Soares �orb, faZIa ,

as D'Ãvila, Juiz de Dierito

I mancipação pOlítico-ado) :�on,den.saçoes, pU;,a, o dr. _ José Alberto Barbo·
. ministrativa. /'

CorreIO do POVG . Nu- sa, promotor Público, dr.

_

T

\ 'ma ,dessas e1e, abordava Murillü BarFetO 0€- Aze'
.••HA 40 ANOS �um asSunto explosivo:, vedo, dr. Mário' T'ava-

'I
- Em 1947, nOS dias "'A famosa campanha res da Cunha Mello, 1°,

,

I
;13 'e 14 o GovHna�or .íCAFÉ FINOS foi ence- 11en. José Bahia Delega'

t
' "', , Ad�rbal Ramo;s. da �II:ra, tada por Chateaubriand do da_,5\1 Delegacia dó

" 'anznaster fazla a. s.u� VIslta o�I�Ial 'esc�dado
-

por Alkmim ,serviço' Militar, Presiden
aO mun�clpl? ,Na dIVIsa, ,sem que o InstitutQ Bra' tes- de Clubes de Servi-

t!' HÓRA DE BRILJIAR
do mUlllcIplO.�ra recebi- 'sileiro do Café

,

tivesse ço, Eugpnio Stehe, ex'

Jóias, relógios, alianças." ,,:\
do ,pel� prefel�,Ml,Jnici- .

tomado conMCimento.
'

prefeito representando o

Pfesentes finQs é com. a r:üVé'
paI, JU.lZ, d� Dlrelto" }'I0-' Vultosa sorpa de dinhei-' atual prefeito e' vice, te-

L A N ZN A 'S T F R
motor ,P�bbco, Delegado TO do povo fOi paga aoS pre:sentantes da PERJ e

Marecl}al DeodOro, 391 _ Jaraguä 'do Sul.. d� .

PolICIa, Contador Mu-', ,diários e rá\dios a:,sociados toda a imprensa' jarágua
�� �_�n�I_cr�p�a�l�e_:m:p=�ros �ey��. , �re. '"r .• ·

__ '_ _ _ ___."....�...L-

-CORREIO DO .' POVO
Fundado/lO maio ·1919. CGC 84.436.591/0001-34.,
Dlretor:,Eugênlo v. Sc�öokel Jom. Prof. DRT-SC
n. 729 e Dir. de Empresa Jomalisticà n. 20. l'",iem
bro efetivo do Inst. Histórico' e Geográfico de S.
Cat, Redator: Flávio J. Brugnago - DRT-SC n:,214/
84. Rep6rter: Yvonne AoS. Gonçalves - PRT-SC n9
219/84. Redaçã� Administração e .Publlcidade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes, de Oliveira, n9 290 ....:. ex.pos.-

'tal, 19 - Fo�e 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do S1Il1-SC

,Impresso nas oficinas da Organização
_ Contábil UA Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jar.guá do Sul • � • • • • •• Cz$ 400,00

: Outru cidadea .'. • •• Cz$ 500,ÓO
Número ,A� _

; •••• : •••_,-'
••• ; •• - Cz$ 10,00

Número Atr�do : . . . . Cz$' 15,00

Represen�tes credenciados: Pereira de Souza &éia. -

Ltda, Tâbula Veículos de Comunioação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este ,Jornal é 8SIIociado 'a ADJORI/SC e ABRAlOn

Relojoaria, '

As mais finás sugestões, para presentes,
,jóias, rel6gios, violões, troféus, '

-

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA. AVENIDA·
Na Marechal e Da Getúlio Vargai

I - -

Funilaria Jaraguá Ltda.
-,

.Calhas para, todas as finalidades
\ ' -

Agora também aqoecedortll 8
...

enerata iOJat,.
Rua Felipe Schmidt, 279 '� Fone 72-0448

'

�FlF' ,,'
'

,

, HO_

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,
, Programe bem as suas vlagens de férias e .r

recreação. A "Canar1.nho" coloca à sua <Hs
posJção Os modernos e confortáveis ônibus da sua

'frota. Venha conversar conosco,

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

tUBa DE' POLIET1LENO
(MANGUEIRA PRETA}"

TUBO$-SANTA HELENA l-TOA.
FÁBRICA: RUA JCINVILLE, 1016· FCNE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL, PROCÓPIO, GOMJ;�. 99' Fo.NE (0473> 72,0066
JARAGUÁ DO. SUL' SC

Foto Los s�
Fotografias _ equipamentos de eine

-foto � som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

-:----�"---------'-------'-=_
.. ,

CONFIRi\ A HISTÓRIA ...

\.
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CONSULADO AlEMÄO·
DOA INSTRUMENTOS

. .

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

, A Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá' dó
Sul formulou há cerca' de

,

um ano, pedido ao. Con
'sulado Geral da Repúbli
ca Federal Alemã, ,em

Curitiba, para a doação.
de instrumentos musícaís
à Orquestra de Câmara. '

Há poucos dias, a solicita

cão feita pelo presidente
Rolf Hermann e pelo ma
estro Ricardo Fel�
encontrou guarida e

.

a

SCAR fOi contemplada
com duas violas . élássi- \

cas, de proc-edência ale
mã, que já fOi integrada
para os ensai-os da Or-

questra, A iloação foi'

'r�bida com muito en

tusiasmo. ,

, ISENÇÄO· DE
I'ASSAGEM AOS IDOSOS

O projeto-de-le: e o

regulamento que isenta
do pagamento de trans
porte coletivo urbano
aos idosos com mais de
65 anos em Jaraguá do
Sul, serão analisades pe
lo prefeito Durval Vasel
e Secretariado na próxi
ma semana, para a . pos
terior . remessa à' Câma
ra de Vereadores. A só
licitação partiu. dô ve

reador Gustavo Mathe-
di. "

À PEDIDO

ABRA o
1\rabalhadores Vestuaristas:

-,

,A chapa 1, a chapa 3, os patrões e seus' cu

pinchas, desesperados estão tentando dliamar a

CHAPA 2 _ Oposição Vestueríste . Ef.lão pres
sionando as companheiras e companhe-ros nas

tábricas para não votarem na CHAPA 2, que de

fende os _interesses dos trabalhadores.

Nem seria necessário dizermos. pois os, vestu
arístas sentem na pele e sábem dos problemas
da categoria, que vão desde as ccndíções insalu

bres, arrQch9..: .salertal até a diretoria do Síndíce

to qu�. nãç. âã$ume 'as I
lutas da categoria.

Em 'c�ência, desamparados, os trebeíha

dores 'vestuaristas estão sofrendo com ísso .

Assim, os 11I'abalhadores Vestuaristas organize
Iam a OPOSIÇÃO VES1tUARISTA - CHAPA 2

'e solicitaram o nosso apoio.
Nós, dírígentes do Sindicato dos l'ra�alhadores

nas indo da Construção e do Mobiliário de JS,

GN, CO, 'e SH, em, reunião ordinária 'e o Síndí
cato dos Empregados em Estabelecimentos de

Seúde.iSub-sede de JS, analísando as propostas
.

e verificandó que OS candidatos são comprome

tidos com as lutas da Classe Trabalhadora, De

cidimos apoiar a Chapa 2, OpoSição V��u�sta.
.

Dias 8 e. 9 de outubro, Por um SiDdic to dos

Vestuartstas Livre e Forte _,Vote Chapa 2.
.

.
/

'&
.

eia. Lida.Spezia _

SERRARIA E SERVIÇOS DE �TOR
o

Madeiras para construção e ser�tç?s de trator.
com proííssíonaís altamente especlahzados.
Rua João Januário Ayroso, 11-'1. _ Jaragu. Es-

querdo Fone 72",0300 _ Jaraguá do Sul - SC..

S·EGURA'NÇA ..

. FECHADURAS PADO Vários modelos
-

Fácil montagem (llDstalação), auto-reversível, váJllos modelos

excelente functonamento, �istente ao tempo, inclusive a maresia,

matertal de 1� qualldade. ,

","-.

ARTE LAJE JARÁGUÁ LTDA.
/' LAJES PRÉ MOLÀDAS - ,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA. 850

FONE (0473) 72-'1011 - JARAGUÃ DO SU!- _ sc .

...,'

Para Ris,' seguro Rãl é s6 uarantia"de riscos

"

. Segu·ro '

. é
. -

,

Pre$lação· de
.

Seniços
COlsulte' � RI'S

Setures I. Garcia
Rua Exped1c1tmárlo GUmercllldQ da Snva n' GO, l' andal', ,Sala 2

Foae 72-1711 _ l�apá do Sul. :
.

_;.'
-

��-----������_.�..
����=-��---��--------������

PÁGINA 0.9'

Lanchonete· Di�ßey�
Lanches, refeições, bebidas, sorvetes 'e' ponto

(le encontra para 11m bate papo amjgo. Queremos
servir bem. Aguardamos a su-i visita.

Marechal Deodoro 507 _
defronte o Colégio

São Luis.

Restaurante Ilajara
AGoRA SOB A DIREÇÄO DE I

CARUNHOS E'VALDO

Continuamos. a dísposíção doe tOdos,' .com o

mesmo atendímento e novas opções. Atende-se
de segunda à sábado á noite; .

,

Rua E:xpe�icionário Gumercindo da Silva, 231

Assistência técnica de Máquinas de escrever;
calcular, Antenttcadores, Caixas Registradoras,
Relógios de Ponto e Mão de obra. CONSUL-
TE-NOS.

'

.

'

Ruâ: VenAndo' da SOva Porto, 353
Pone:' 72;.1482 _ Jàragwi do ,Sul.

COlDercial Floíiani'
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITóRIo.

I,

ELETROLAR II

Comercial de Peças - Ltda.
Assístêncía técnica em máqulDas de costura .

tndustriais e domésticas, peças, acessórios e agu- :.

lhas em geral. -: _ ,

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno, Wallta, BrItAnIa, Black'· &_
Decker, faet, GE, Eletrolux, Famé, Pandora; For
nos Lyer� além do mais completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.,309 _ Fone 72-2200 I

Jaraguá do Sul-Se

IITERIMOYEI,S
Intermediária de
Imóveis Lida.
-VENDE-

.,

._ 1 terreno com 797,75m2, Loteamento Fén1x,
próximo 'Fórum. .'

I

_ 1 casa em alvenaría, 20ot.lm2, terreno de .

600m2, ná Proc GOmeS
.

_ 1 terreno com 420102, Lot. Vila, Romàna, pró-
_ xtmo Posto Míme ,

_- 1 terreno com 420m2, na rua .José_ Emmendo
erfer
_ t terreno CC)m 390m2, defronte campo do

Juventus.

'R. Joio Píccolj., 104.; fone 72�2111- J�raruá cio Sul
l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CI.tra.' altera validade· da êarteira, de ',' motorista
"

,,�'
, (.

. ,

o Conselho Nacional
'de 1\t'lânsito; (Contran)

-

alterou. a data ,de valida
de ,dos exames para .a

,éadeira .
de 'habilitação.

A ;partiI" da
'

publícação
no DiáriQ' Oficial da Re

sOlução '670, os 'motoris
tas serão.' obrigados a

'revalidar os
:

exames mé
dicos à cada 5 anos, àté
os 60 arios de idade, e a

cada -3 anos' a partir dos
'60 anos de idade.

Os motoristas que já

possuem á cartE,.',ra: 'só referência: passou ao va-'

devem renová-la qua�do,. .lor. a partir de 1° de ou

vencer a data ínscrtta no tubro, Cz$ 2. 159,03, /� o

documento. Até agora, a piso nacíönal ds salários
renovação dos exames o- Cz$, 2.640,00, de acordo
cor-ria -aos 40 anos de com os decretos assina-

, i�ade para !1?- [ovem que
�

dos pelo míntstro ,dO'
tirava certetra aos �H j1;rabalho, Almir Paz�a"
anos.ve a cada dez anos, .rrotto . O 'reajuste da sa

'.após os 4Q 'anos, de, ' ida- Iárlo-míntmo de referên-
de. cia foi 4,69 por cento, a-

NOVO SAJ,.ARIO tualízado pele variação
MINIMO

' da Unidade ,de Referên
da de Pr�çOs.

,.'� ,�Nós temos tudo
·

para a'�dara'todos.
<,Ven 'a'conhecer

'

�,

,rã linha Cbevrolet 87.
Conheça eu) nossa loja ,a li'Q-ha ChevrQlet 87, a mais completa do mercado.
N� 1emos o carto que você n�essita para preenéher, as suas exigêJ1cias.
Sa1a rodan�ó eom Q qué existe de melhor:, Monza, Caravan, Opala,

.

- ',Diplomata, Chevette ou Maraj6. ," "

,

-V�Jà. ,�e pe;to às novidades,e as vantagens, além dos pla,ßo$ de
,

,financiamento fadUtados.
(

,

o 'salárlo-mínímo de

"'Confecções Sueli Lida
,

VesttndQ bem Senhoras � Crianças'
'

Vá conferir a 'mais varlada coleção' aprovenande
as vantagens do preço e credljÍrlo Suell

.

Fábrica e Loja i Av; Mal. Deodoro da Fonseca, nr- 1085
,

,F. 12-0603 Jaraguä do Sul _ SC. '

'Loja 2 : Rua Reínoldo RaU, JiO 530 _ 'F. 72-29,11 _
Jaragué, dó Sul _ SC.

"

'.

�ÚRGÖESi -�RGOES, ISqrßR�IICOS E FRIGORlFicos'
Jar,agu6 Esquerdo Rua Oll. Enrico Fermi, 113 '_ Fone 12-1017 /'

, Emmendörfer: Comércio de. Vefculos ltda.
�v, lI!al." Deocto'?557 ,- FoneS;72.0655, e' 7i',0060 ,- "'a,aguá do Su,I'SC

PÁGINA IÓ'

Gente' que' são "noUcias, -

'

.
o ANIVÉRSARIO' DE - JOÄO DUNKER

No día 28 =. setembro de um genro € duas no-
de 1981 o estimado cída- ras.

-

dão João Dunker comple 'A história dos pais vai
tou Os ,seus RO anos" de contada nó 20 livrO de Jara

idà,de. !'lascido em Jara- guá, do Sul' .: -�lJm capí
.�ua, no ano. de ,1907, co- tulo da Povoação do Va
mo fílho de Carlosc (Anna Ie, do Itapocu, págs ,

Siqueira') Dunkel, aqui. �34/235, e� que se toma
d;senvol,:eu as s�as' a,!il- conhecimento de que
vídades ligadas a então Carlos Dunker J pài! 'de
Empresul _ Empresa Sul João descendia de fsmí
Brasileira de Eletricidade lia da alta 'aristocracia e

�.A.; .maiB-:tarde a CE- 'que 'o avô dê João' era
LESC = Ce�r��s 'Elétricas' um dos grandes banquei
qe San!a etWcifma S.A. ros de sua época, na ci
ríurante 42 anos, servín- dade portuária 'de Harn-

, do 'na Usina do Bracínho, burgo, na Alemanha.
construída pela AEG de I'

Berlin,. onde por 28 anos O alüversatiante rece
trabalhou no 10 salto, ho- beu seus famílíares e' a

je no gozo de' uma me- .migoa para um café que
'recida aposentadoria. 'I

foi servido no domingo
O ilustre antversarran- passado, 'em' sua residên-

, te casou no dia- 19 de ju- cía, à Rua 6 _ Cél. Proc ,

lho de 1999 com Teoní- Gomes ds Oliveira" nesta,
la C ."de Negreros e do eídade, Onde foi cumpri
consórcío nasceram os mentado pela- SUEt avan

filhos
-

Neide 'Amauri, cada Idade, "Correio do
Moacir e João Cairlos Póvorr SEmte-se honrado
possuindo ainda 6' netos em' cumprímenté-lo, .com
,e ;; bisnetos para alegrar os votos ' de" muitos, anos
os avós e bisavós. ..plém' de vida.

'

OS SCHNE11>Elf ACONTECEM .••
A família, Schneider, 1987, um robuste menino

natural de : Blumenau, de 3,320kg e. '50cm, que
'tem. sido afortunada corri-os. felizes, papais irão ba

. alegres acontecimentos, tízar com, o _ imponente
que .transcendem rrão Só' nome de Daniel -Alfonso
do município, ,como o Contrkras Sclme'C!er.

'

.Brasil e fóra,' do- pais,.. 'Como não podj3 deixar
Este,' semanano; faz de ser oS avós' maternos

algum tempó teYe opor- �guiram" para' Santiago
tunidade de anuÍlcíar o afim de asSistir o nasci
casamento, em Florian'Ó- ment'ó, do neto Daniel.
polis, de Hêlolsa, Schnei- ,".
,der, filha Alfons Schnei- ,Ot,lt-t:osslm, transcorreu'

d�f e Varmira Struwe ·no dia 24 di:;: sEltembro
Schneider, ele alto di- rio �o em. curso, o 910

'rigente da VARIG em ano de vida 'do sr. �Carl
Santa Catarinél com, o Scp.neider, pai de,' Alfons
jovem EduaI'do Alfredo em Blumenau, o ql,le' foi
Contreras- Weglinskd, fL- assinalado

,
com " muito

lhO. de LeonardO Contre- carinhO, com a esposa
ras e Ulrica

-

\Veglinski," do niil,taliciante
�
e

.

os fi-

, tradié:::ional 'família radi-) 1:hos.' Este ,semanário a

cada em Santiago do C'h� presenta à família Sch

Ie, passando () novel cäsal neider e Contreres We-,
',a residir na vi1.;nha Ré- glinski as suas mensa-.

pública do Chile. gens 'congratulatórias
,

I Eis, que, agora,' o Edu- em especial 'dirigidas à

ardo e a Helena, anun- tIeloisa e o' Eduardo e

dam a vinda' do primeJ� ,um '-forte' abrâço
'

,no. Da

ro filho. nascido na eH- ni�l, assim como ao .ro_

I nÍca Santa, Maiia, em papa" Sclbirléider :/pelos
Santi�go, do Chile, no s�us 'longevos anos de

dia 13 de- setembro de Vldé!,. '

,
-

LANÇAMENTOS ' DÀ SEMANÄ"

ApocalipSe II (guerra) Santuário. Morta1 (Suspense):_ A Louca Corrida do puro, (Wes-
,

tern) _ Angel (Drama); .ExterminadQr Implacá�l (procurado, vi�o ou ;morto-avep.:tura) O Ano

.elo. Dragão ',(Policial) Alan Quaterrnain e a Cidáde 'de, Oure Pe.rdH\l:a !(Aventura) -, Keruak,
O EXterminador de Àço (Aventura); O T�rrof do Dr. Mudd'. (drama) 2. . Livre e selvagem "

fAvent-lrif�ntÜ)í' Canrib,n (dramg); Cabaret Mi leiro (Comédia);�' Esquadrão da .TOrturél: ,(Sus-

,penSe) Made In Brazil (Eróti'co) .Fll.MES SELADOS OPPU'S VIDEO AGORA SOMENTE COM,
/,

,

J,OPPU�S i

'Ví'deo Clube 'e' Lócadora
Fol'o ' Piazera

,FOTO _ SOM e VIDEO
Av. Mal. Deodoro �52' _ Fone 7.2-0261.

,/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.JS sediou ·Se�minário de Irrigação
Com a participação de

23 municípios e de cer

de 130 pessoas, realizou
se em Jaraguá do Sul,
no die 25, o T Seminário
de IrrigaçãO e Drenagem
do Litoral Norte de San
ta Catarina, promovido
pela ASsociação Brasilei
ra de Irrigação e· Drena

gem/Diretoria Estadual
je Santa Catarina com

apoio da Sudesul.. C?
Seminário constou basi

camente' da apresentação'
de painéis' debéltfS, en

caminhamento e aprova
cão de propostas, Os

,

paínéís constaram do �e
,guinte: programa NacIO

nal de IrrigaçãO (PRO
i:'�I)" pragrama 'Nacional
re Várzeas Irrigáveis
(PI"ovárzeas) a Irr: gação e

trenagem- na Reg'iã9 Sul

A Energia Elétrica na

.:\griéultura Irrigada er

Legislação sobre' Uso dá.
Agua na Agricultura;
Destacados palestrau

tes moderadores �
, de

batedores ligadoS ao

I-RONI, 'PROVARZEAS,
Institute .Cepa, Acäresc,

Cidasc, Sudesul i3. Celesc

enriqueceram o Seminá-
1"0, quê teve entre as

príncípaís moções apro-
"adas que a' ABID/SC,
,tenha assessoría jurldäca
na questão ligada ,aó
uso da �gua; reelízeção
frequente de seminários
mícrorregíonaís de irri
gação e drenagem para
díscussão dos problemas'
da área; tomar aS águas
destínadas a exploração
agropecuäríx E:' consumo

para um domínio' públí-
-

cc; que as indústrias, a-
'

través de .legíslação per-
tHnênte. tenham Seus

pontos de captação de

água localízado do pon-
,. to de despejos de, seus

afluentes, entre outras.

Em Jareguá do Sul

também, foi fundado o

Núcleo do Litoral· Noite
Catarínense da Assodíe
ção Brasilefra de Irl'iga
cãoe Drenagem (ABID),
cujo presidente é Sérgio.
Vi!ctor Santini, da Aca
resd de Jaraguá; vice
Uwe Síortz, secretárío
Júlia Maffezzolí f tesou
I etro Cláudio Paz ;

Vestibular: ,inscriç·ões abrem dia 13
A ACAFE Se p'repara.

para a realização de

mais um concurso ves-

tibular, o Un!fieadO, re

rfel"erite ao _priníé1rö se

mestre de" 88. As' inseri
ções estarão abertas de

13 a 20' de outubrO, em

20' 'postos de inscrição
das fundações educa.cio
nais particulares do con

curso. Em Jarag'Uá do
Sul' o posto de inscrição
vai estar situado na

PERJ.
A taxa ele inscrição,

no valQr correspondente

a 17 OTN do .mês de
outubró deve ser paga
eII\ qualquer agência, do
BESC, ondé estão sé

diadas as fundaçoos 'edu
,cacionais participantes. i

As provas do concurso

vestibular servo nos diaS

19, 20, 21, de janeiro
de 1988.

.

A FERJ ofereeerá va- ,

gas de .Pedagogia Admi
nistração e Ciências COÍl

tábeis. InformaçõeS pe-'
los fones 72-0983 ou 72-

2656. " . :

Vendas de,madeira' em

serragem

Rua São José na 143 _ Bairro Jaraguä Esque�do
FQne'12-2963

Jarauuá lIda.
(BEHLING)

geral e serviços' . de
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viu,
.

S'KJELLERUP - M'ARISTAHIYVocê
José Alberto Barbos.a ações (O qUe ne . verdade de luz. Era o cometa

advogado deve-se mais a refletirem Halley.. Cabeleira ru-

O ano de 1921 toí mui1 as partículas a luz solar) bra e cauda enorme e

to bom .para a 'A strono- Regina c_que não é ou- clara. Depressa cnamaram
iaía, Neleo abade Geor- tra senão 1iPinhd. querida Os filhos Gerllard (de seis
ge E. Lemaítre, um sogra _, f.ez em 1986 um anos) e Híldegard, que
belga, expôs sua teoria desenho par"mim, Sendo com todo o seu viço in
do átomo primordial, a queo cometa Iembraría a fantíl de aparrcnados pe
notável idéia de um U- grosso modo um pirolito la natureza _ que nunca

níverso em 'expansã'o, de cabo muito grosso ou, perderam 'puderam
fruto de urna explosão (O como diz ela, teve �a contemplar e testemu-
Big-Bang) e naquele mes época a ídéta de uma nhar o fenômeno umco

mo 1921 o, astrônomo su- "spazzadora" (vassoura) . e explendoroso, O ' Hal
eco K. E. Lundmark Deu-me ela informes 1ey mergulhando (em vi-

demonstrou a correlação bastante precisos da ví- são aparente] na direção
posítíva entre distância sita desse astro que, na da,Serra do Mar, indo
e velocidade radial das noite seguinte, já não além dO Morro, do Boi.
nebulosas extregaláetí- mais localizou no firma- Nessa época _ e talvez
caso mento. Nascida em' 1911 na mesma, madrugada _,

Pois justamente corria e afirmando ter uns dez na estância hidromíneral
o mesmo ano de 1,927 anos à época, pudemos de Cambuquira .. no . Sul
quando, na localidade, de estabelecer como em cer de Minas Gerais, o se

Ribeirão Cavalo, em Ne- ca de 1921" a aparição nhor Laurindo Franco
reu Ramos, Município.o mês quente, sugeriu- Barbosa e SUa esposa Ce-'
de Jaraguá do Sul atual, me fosse no" verão. As-- lína, 'também de olhos
a colona 'Maria Menel sim escrevi aoDr. Ronal- no céu estralado, mara ...

Nícolíni, saíndo fora de do Ri de Freitaq Mou- vílhavam-se com a mes-
I casa em unia noite estre- rão, astrônomo brasileiro.míssíma aparição Je trens-

,
lada e por cerca das de

.

renome ínternecíonal mítíram aos filhos o co-

22,00 horas _ hora . su- com muitos livros publí- nhecímento � o fulgor de·
posta pelo fato' de que a' cados, passando-lhe té!]is tais- coisas, _ nas conver-. .

essa hora a' Iamílía se dados ímportantes. Mi- sas noturnas ao pé do
recolhia ao leite:; e esta- nha carta f()i no 28 de fogo. O garfo mugia nos

va na ímínência de fa- tevereíró de 1987 e já no currais amedrontado com

zê-lo _, então viu no céu 13 de março ele respon- o ínusítado lume.' O me

e que se lp� aíígurou dia para dar-nie a notí- níno Luiz de Andrade
como UIl1 belíssimo' come vía alívíssereãra- minha Barbosa, nascido � m 1912
ta. Afoita, passou a cha sogra tinha prr vavelmen- ouviu deles ,�; de outros
mar a filha Regina. então te visto o cometa SKJEL- tais relat'Os é, a seu tem
com dez anos, a que vi- LERUP _ MARISTANNY po, como bom Piii, con-

esse a ver o fenômeno: (1921 IX),. o nono co- tau-me e a me1:l irmão

"Depressa" fiilhinha, que meta a passar DO perié- essas, coisas. Halley .

é a �trela cometa! Ve'" lio no ano de 1921 e o visão e nOme __ impres-
nha ver! Levanta-tel" ,qual fora descoberto no sionaram-me desde a

(disse isto em dialeto). 4 de dezembrö daquele meninice as retinas do
Animada pelo alvoroço ano, como objeto de espírito;. Aguardei pot
da mã�, a menina correu magnitude 3. Acrescen- décadas o seu ''retorno
para fOra. Era um mês ta o Dr. Mourão que no ) adibso. .0/

.

Kohoutek
quente,' lembra-se, pois seu livro "IntroduçãO aos (.1973) .foi u,ma grande de
não precisou agasalhar- Cometas" ele fflZ alUSão cepçã'q. Chega 1985/1986
se. Olhan�o para o céu ao

.
referido mas, disse, e o Hally aparec� distan

viu a fulgurante apari'" "Como nä'o ,tinha ipfor-' te e frustativo, nada dig
rão. A ca1jpleira çlo as- mação sobr<:i sua ob- nO de ser transmitidos
tro (cometa provém d0 servação no Bras:! não in- aos pósteros.. NeSse clima.
g r e go "K<.métes'" cluí nO livro, o que espe- de desilusão eis qUe, de

que tem,' cabeleira" cabe- ro, fazer nl,lma segunda' improviso, numa das cos'
ludo), onde J'ecrbria

.

o �diçã'o. Quaisquer ou- 1umeiras entrevistôs com

núcleo, oferecia forma o· tros dados sobr.e este co� minha sogra, 'surge um

valada , emitindO-Se do meta ser-me-�o de gran- inesperado lume do pas-
éOnjunto uma luzI alaran de valia "(ciuta' ref.). sado, um 'SKJELLERUP �

,

jada ,e brilhantp e de on- No distante ano de MAR1STlANNY (1927 IX)',
de a fonte intermitente 1910, na cidadezinha de brilhando no céu estrela-,
produzia um pisca-pliisca. Corupá (então ainda cha- do, de uma feliz memória
Dessa (arma' o"alada urn fiada Hansa Humboldt), e até lançandÜ'"nos nos

jorro de luz se precipi- o casal Georg H. Her- !reg'istr·os da Astronom'ia
,té';lva numa das extremi- imann e Klara, abrindo !.:l·él�.j��ira. P você? Era
dades, formandt>-se assim a janela do qúarto pelÇl.s crescido em 1927? Viu a

a cauda do astio lumino 4;00hs. da madrugada e quele, cC'lmet,a? -Se sim in
,$0, rquaL ,.era perç.orridé';l embora fQss� ,.teJ;Ilpo nu- ,fQr:me:�§ (C)Ç:. Post�1 .. ;363
mternamente por irradi- blado, viu o céu cheio J1:iraguá' do stili.

UmnOvodesáfioda lue"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ADVOGADA
Dra. -: ÁuriIene ' M. ' Buzzi

Qúestões de terras \
- acidentes de trAnsito - ln..

_

Yentál10s -' cobranças e advocacia eJIl geral. ' ,

Rua (,�iholdQ Rau, 86 - sala 4 - Fone'12-271 t
'.

.
' ., _'

'Escri:ló,rio Contábil Garcia
'.

ORe-sc lob n9 0075'
.

-.'!\" \
.

Escrllas flIeals e cont6beli
ImpOlto" de - Renda

- Registro de Micro.;Emprua

�onfira
.

a eficiência' de n0810i serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 16S - Fone: '12-0695 .

PÁGINA 12

Esta coluna', aproveite.
também, .

a öportunídane
para lembrar a todos que
nos lêem que, dada a �

día 12 de marco de 1988, xígüídade de tempo, Ii

patrocinado pelo "Leste" cou prorrogado até o dia

e qua terá como Conse- 30 de outubro do corren-
O 'hebdomàdado, O Ihéíro, o' ex-Governador te ano, o prazo parä a

S'EMANÁRIO . que se e- Sergio Levy! será' uma remessa para o Gover:lla-
dita e� 1�mbó-SC, es- e'Kcelente, oportunädade dO� MarIo Sousa (OllXi'a,
tampa em sua

. primeira' de abordagem de temas Postal, 155�_ 89250

'págína, o
-

seguínte: "Go· rotéríos' em função da Ji�raguá do Sul) das. fo-
vernador do Rotary em 'comunidade ·EÍJn. que at:ua tos, �ontendo OS· marcos
Rodeie _ O. Covernador uma visão compreensiva ro�ano� de :cad� clube, na
'do Rotary Internatíenaí da filosofia e das ativída- Comunidadeve que d�

. Distrito ,465, G bíoquímí- des' do Rotary. Mais três verã� ng,�ra� de um a�
co Marle Sousa, esteve Fóruns serão realiza�s, plo álbura a ser orgam-:
em visita ofíclal aos du- 'que, dependem da fixação z�d? pelo Co�p. Paulo

bes do Drstrito 465. de datas e locaís, VIrIato, da costa, conten

Iançando em Rode.io uma
-

do todas as íotes de
- -cámpenha de êrnbíto u-: _,CONFE�NCIA marcos do Brasil , Dada

níversat para erradíce- DISTRTAL EM a grande oportuaídada :

ção da poltomíeltte que BLUMENAU que se tem de
. projetar

atinge a imlhões de cri- os clubes :t:otários brasí-

enças em todo o mundo. or Governador Marle leíros, ,através de marcos

.

O custo da campanha é eproveíta a oportunidade em suas· _ comunídades,
de

. responsabtltdáde- do para lembrar a Conferên- não, deveria ficar de tora

Rotary Intemattonal com, cía que se� realizará nos nenhum, clube deste imeI!
o auxilio do, R<;vernos., días 15; 16 'e 17 de abril-so: pais, além, de ,se cons-

. .

.

: de 1988, patrocinado. pe- títuír em excelente mo-

FÓRUi\1 ROTAIU:1 DE lo R.C. Hermann Blu- mento -para -sermos conhe
=

UM nlA .
menau. O clube já rea- cídos nos demais Distri

.

lízou .

uma reuníãó- pl'epa-' tos do Rotary Intematío-
. Na recente visita afid-' ratíva, visando o suces- neã. Vamos, 'colabore,
at-da ÇjoVef"lflL1(Jf Marle so do-evento e o, Gov. Companheiro! A causa é
Sousa ao R.C. Flor+anó- recebe com muita satís- comum.

pob\s-l "!stfl, ücou assen- façãO sugestões de Com·,
.

'ado . rearrzaçãc dé um penheíros" visando
,

. o (Da Comissão de' Rela -

Fórum Rotärtc «. lle abran maior brilho. da' Confe- ções Públicas do : Distrito

ge os clubes rotérios da rêncía. Não deixe . de 465, 87/88)
grande Flortanópolâs, ri? colaborarl '

.

,

<

ERRADICAÇÃO DA.,
.

jOLlOMlEUTE
'

.

e
' PER�IANAS· ,B�i • ESQ. DE ALUMilU�

"

.:'J . !'!!.!.!:U!�IC'� \. FONE: C!l473'7ZOII8&- ..
'e

r

\ Persianas horizontals_ e verticais, -' .

box para banheiros,-
divisões, toldos, portas sanfonadas, eiquadrias

e cercas em, alumÚl1o.
-

, . Consulte-nosl -Pone 72-01)95.

r

�OruMAnvOROTAmO

•. O Quat!o-Meia-
�' ClICO

FOTOS' DE' MARCOS
';-- ROTÀRIOS

"U�dos ;parä-,servir,
-

de-dícades à paz":

. ,

ESCRITÓRIO JURlDlCO
�\

.

r"

.

/José\ AI:be,rtó Barbosa
Alexa'odre Dellàgiuslina Barbosa·

'It D V'O G J\'D os
• •

.ltua 'JQão' Marcatto L i3 _ 2° �da:r, Sala' 204
.�

'.

iar«lgUá do Sul.

SUBA ,NA'

eHE GOU.

·Ii (> N' D, A

./ .
.

CONCESSIONÁRIA HONDA·DA kEÇiIÃO. CO
MaRCIO DB MOTOS� ASSIS'rtNCIA '1'ßCNICA

IS BOUTIQUE HONDA-WAV.

'� NESTA H OINDA' DA MENEGO'ITI

MOTOS li S.AIA PILOTANDO A suÁ. MAQUINA.
... Adén. Flscber, 239 (Rodovia BR-#280)

PoDe 72.;2999.__ Jaraguá do SUl _ sc.
"

,

'Clínica: Veterinária
\;SCHWEITZER .. / ,'"

. ii R. W A L D E, M A R S C H W E I T Z E 1\ ..
. Clínica ,d� pequenos � grandes animais, cirurgias, 'vacilÍaçOes,

" raio x" internamentos, boutique .

.I � I .'
•

•

Rua Jolnvllle" n' 1.178 (em frente ao Supermercado' Bre1thaupt).
____"-:-'..-,-_ róne: IJ·l548 _ Jaraguá do Sul _ßanta .catarina

.

(
,

/

"y.Climax
\ .Magazine'

,

TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA _ FEMININA, E INPÁN'fIJ.
-

Jar�u' do Sul _ Av. Marechal Deodoro lM _ 'Po.. 72-OQ68

';'/ ".

GuariUDiria __ R.ua 28 d. Agoíto, 1. 33-' � P�lt. ,73·0259

Icélere ·a�c su-a ,co,aquista.'

)_

\
v
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Weg Motores venceu lovamente a Oliseja, que concluiu-se com éxito
-

-

--------------------

reladãu': aherta a seuund,a rl�_da
O Centro de Átivida- Malwee; ,Bolão 23 M

des do Sesi de Jaraguá Lulimar e Weg Motores;
do Sul encerrou com Bolão F _ Marif:c',i 'e Weg

Dezenove' partidas a- Lonímar. O Beira Rio Clube de chave de ouro, sábado à Motores;' Canastra' M: _

briram no Iínal-de-sema- 'Em Schroedsr .com a Campo inicia sexta-tetra, noite, com a entrega da Marcatto e Marisol

na passado o Campeona quarta rodada presse- dia 9, a programação qúe premiação e baile e con- Canastra F _ Kchibach e

to Pelad�o de Futebol de gue o Municipal de Pute- marcará as solenidades curso de raínha. no. Ju- ,Weg Motoress Ciclismo

Salão, da DME e UFS. bol de Salão rieste sába- de inauguração do seu ventus, a 6� Olimpíada _ Weg Motores E': Mene- -

Ontem, día 2, cinco par- do e em Guaramirim, o gínäaío de esoortes _ o Sesiana .Jaraguaense (0- gottí: Dama M... Weg
tidas movimentaram a certame terá contínuâda- nono de 'Jaraguá do Sul LISEJA,) que envolveu Motores e CSM; Dominó

segunda, rodada, que se- de nos días 05 ,�08 de que vem se constítuír cerca de 3.500 atletas e M _ Weg Motores, e

rá complementada neste outubro. numa grande vitória dos dirigentes de 29 empre- Kohlbach. Dominó F ....

sábado e domíngo, no associados. Para o dia 9 , sas, de 29 de agosto a Weg Motores e' Menegot-
Agropecuário. Jogarão ESTADUAL: está previsto pera às '20' 26 de setembro, em dís- ti; Futebol, de Salão

a partir das 13h45 de ho- JARAGUÁ FORA horas, coquetel de ínau- puta de 22 modalidades Seara e -Cerealista Urba-

je: Manchester x. Rei Melancolicamente Ja- guração com o corte da esportivas. A Weg Mo- no; Fute.bol Suiço livre_
dos Botões "X", Perflex

.

raguá do Sill está íora fita ínaugural: dia 10, às" tores, com 140 pöntos.. Weg Motores H Marísol:
x CAF, Rei dos Botões do Estadual de Salão. 19h30, futebol de salão foi a vencedora da OLI- Futebol Suíço Veteranos

"B" x Star Lumtnosos, '.A.- .Desclassíücado nos .1,0'; entre a Seleção de Jara SEJA, pelo Sexto ano Weg Motores e Marcatto

tläntida x Ind , Reunidas gos Regionais para" os guá x Embraco (Joinvil- consecutivo,.e. as deinais Putebol de Salão Velte·1

Skulacho x Bangu, 11revo JASC, também não con- Ie) e às 20h30, volibol empresas que marcaram ranos - Weg Motores e

T,ransp. x Bamertndus, seguiu a passagem pera masculino' adulto envol- pontos, pela ordem, fo- Marcatto: General-M

rpírange x -Braverde e a fase seguinte do Esta- vendo a Kohbach/D:M'E x ram: Kohlbach (64), Mari Kohlbach e Neves: Hãn·

Pínguela x Perdigão. Do dual, que teve uma eta- CMSiBlumenau; dla l1'p' sei (57).; Menegottí (47),' debol M _ Weg Motores

mingo" iniciando às 8 pa em Jaraguá do Sul. às 9h, Beira Rio :te C:MElj 'Marcatto (44), Malwee e Marísol: . Handebol F_

horas: Narloch 'X. Atléti- 'Os resultados: .
Karsten' Corupá no futebol de sa- (35)" Seara (25). Weg Marisol" e Weg Motores

co, Pinguim x Sup. Len- 2xl' Nápolís, Rígesa 5xl Ião adulto e, às 10 horas Máquinas- (20) Lulímar Rústica M - Menegotti e

zí, Pluminense x Sorvete Seleto, Karsten Ex3 Sel� volíbol feminino envol� (11), Metalúrgica CSM Kohlbach: Rústica, F -

Solony, Calçados Men- to, Rigesa ,8x3 Nãpolís, vendo Beira Rio x-'ARG, (10), seguindo-as, do dé- 'Neves e Marísol: Sínuca

donça x Estoril, Frigumz _ Seleto OxO Nápolís e de Guaremírím. Final- címo-prímeíro ao vigé-, M - Weg MOlores e

x Zêpelim e Estrela x- ,Karsten 3x3 Rigesa. mente para o dia 12, às símoquarto lugares a. Kohlbach. Ténis Cilmpo
9 horas começa as íes- Neves, Ind, Reunidas,' -M � Weg Mäqu.nas e

..BAEPENDI INVESTE NA ARtiA ESPORTIVA tividades do día da cri- Celesc, Weg Ac'onamen- Kohlbach. Ténis Mesa M
-

O Clube Atlético sae- que. vem rece�end? m_�" ança, que será encerrada tos, Moretti & Jorda-n, \>\reg Motores e Kohlbach

pendi encerrou no día 19 lhorías na sua lJ.\l�maçao com partida de 'futebol Met. Tlfapp, Cerealista Tênis Mesa F _ 'Weg.
, o Torneio Interno de Fu- com a reposição de . de salão infantil entre Urbano, Borrachas Wolf, Motores e Kohlbach: Ti-

tebol Suíço, programado lâmpadas e reatores Beira Rio x AABB. Bretzke, Corpo de Bom- ro M _ Malwee p Mene-

pelo. Departamento de queimados, nas quaiS o beiros, Confecções Neuza gotti; Tiro F _ Malwee '

Futebol Suíço. do qual clube investiu Cz$ 220 Alimentícios Sasse, Met. (:; Menegotti: Trilha M _

foi campeã a equipe pin- mil.
; tl-� BICICROSS Lomb�rdi e Cànt. TJor- Weg Motores e Marcatto

�liela, vice Zepelin, 3° De outra parte. com o FOi realizado no dia res.
.

Truco M _ Ind Reunidas

Lulimar e 4° Juventude. reéursos superior a Cz$ 19, na pista defronte o A classifijeação f�al e CSM; Volibol M
No encerramento aconte- 100 mil, está-se concluin- Sesi, a 2� Etapa do Cam- pOr modalidade (só cam- Marcatto' e ()eara; von.. j

ceu chopada de coiifra- do. a construção de gale- peonato de BjcjcroSs In';' peão e vice) foi a seguin- bol, F _ Marcatto e Ma·
teniização aos partici- riaS e reforma das duas terescola! HM, com a te: Bilsquete MaRculino_ risol, e Xadrez masculino'

pantes do Torneio,' rea- piscinas. Breve. serão participaçãO de 60 pilo-, Weg .Motores e Malwee; campeã Weg Motores e

lizado em depmdências substituído.s os rotares, tos de esco.las e colégios· Bocha - Ind. Reunidas vice Marcatto.
do. Estádio. Max.Wilhelm corroídos pelo cldro e" da cidade. RecebeI1am: e Wolf; Bocha F _ Weg Q t,tulo de "Rainha da

2� DIVISÃO produtos químicos e q� ,premiação os pilotos de Motores. e Kohlliach; Bo· OLISEJA" ficou com a

estarãO. com totê-1 capacl- até 10 anos e os demais Ião 16 M - Cel€sc
.

e representante da' Bretzke.
dade de atE<ndimfnto. para" até o 3° lugar, cOm me JS· .onh.ece 1.I've'rS8'rl-8'S nls JISCa próxima temporada. dalhas de ouro, pratae" It
E para o dia 17 de outu- bronze e contando ponto.
bro

.

acontecer{t torneio para o campeonato os

de bocha. para jo.gado- classificados até a· 5� po
res associados � não as- sição. Na meSma data, à
sociado.s, cuja premiação tarde, acOnteceu a 3� E·
é um boi para' o. primei- tapa do Campeonato Mu

ro. colocado e suínoS do. nicipal "Dalcelis, a' Ro.ta
segundo aO quarto colo- da Malha", co.m 88 pilo
cados. InscriçõE's Cz$ 1 tos de Jaraguá do Sul,
mil po.r equipe de quatro Tllmb6, Itajaí. Joinville,
participantes.' Florianópolis e Rio do'

'Sul, obtendo Os pilotos
de Jaraguá, da equipe
Corinthians, patrOcinados
pela Dalcelis, 11 meda�
lhas de ouro 6 de pratél;,_
e 4 de bronze.
O Campeonato Interes

colar e- o' Campeonato
Mun.icipai, terão. etapas
nO. dia 12 de outubro, fe
dado nacio.nal e dia da
criança. o Co.rinthians
partiCipou no último fi�'
jtlal-de-�ma:na DO Shop"
ping Center em S. Jósé
da 5' Etapa da Copa Co
ca-Cola, onde o Seu pilO"'
to RenaOO de Souza, foi
o mais rápido.

Aliança e, RiO. da Luz,
pelo Grupo A, já estão,
classificadas para o -qua
drangular que' decidirá
o Campeonato -da 2� Di

visão da Liga Jaraguaen
se .de Futebol. A última

rodada
.

do retu�'no apon
tou o.s resultado.s Ponte
Pretá lx2 Aliança e Rio
da Luz lx2 Gualani e,

pela abertura do returno'
do Grupo B. Francisico
de Paula 2x3 América e

Olipê 2xO' Vitória. Nes
te domingo vão qogar A

liança x Guarani (jogo
atr�sado 'dO GrupO'. A,
que não interfere' na

class�ficação g.eral), Vi

tória. x Francisco de
'Paula e América x Gari
baldio
Neste. domitngo tam-

bém 'começa o CampeO"'
nato' Estadual Amador
da Federação Catarlinep
se de Futebol. Em Rio.
da Luz vão jo.gar Cruz

_

.

de Malta x Tlupy tJóin
ville) e em Sã9 Francis
co, Atlético x BotafClgo.

A reta final do.s Jogos' gresso técnico do at1etiS-
.
Abertos de Santa Catari- . mO., judô, e ginástica· ar
na iniciou efetivamente tistica acontecerá na se
cam a realização, sábado, mana dos JASC.
do CongresSo, Tlécnico.,
em Criciúma, onde fo.ram
sOrteadas e compo4as

',as chaves de todas as
linodaIa.dades coletivaS. J

O Chefe da DME de Ja

raguá do Sul, Raul Ro
drigues, ratificou as mo

dalidades inscritas e in
formou que o bolão mas·

culino está incluso na

chave' juntamente com

Tlimbó, Criciúma e Videi
ra, de, o.nde sai duas equi
pes classificadas; punho..
bo.l terá come adv:ersÁrio's
São :sén.to, Witmaursum
e Indaial, classificando-se
trf;s equipes;

- volibol
masculino, de onde duas

equipes por chaves, pas
sam à falle seguinte, Ja
raguá do Sul terá como

adv€rsârias as seleções
de Blumenau, Nova Ve
neza e Joaçaba. o con-

BEIRA_ RIO
INAUGURA

- VARZEANO

Foram conhecidas do- '.
mingo as' duas equipes
finaHstas da .chavE Bran

ca do Campeonato Mu

nicipal Varzeano de. Fu
tebol, na última rOdada,

com a vit6ria de Santa
Luzia so.bre o. Santo A-n

tonio por 2 a O E o em

pate sem gols entre Es

trad� Nova e Olaria.

Assim, para ,o. quadran
gular final do VatzeanQ

que começa domingo, no.

Estädlio Max Wilhe'1lm.

A' delegação jaragua�
ense ficará alOjada no

centre de Criciúma, na

'Escola Básica Marechal
Ro.ndon" rua Anita G�
ribaldi. Tlerá cerca de
75 pessoas, entre atletas
dirigentes e 'pCbsoal de

apoio.

, AUETISMO

ltodos Os atletas de Ja-
. .

rag;uá do Sul participa
ram no final-de-semana
em Criciúma da 11a:ça.
Governador do Estado de
Atletismo, obtiveram .in
diceS para os JASC. O

destaqUe fico.u, mais uma

vez, para o barreirista
. Ademir Roeslerf que que'

. bro.u o 'recorde nQs 400m
com" barreir�s, com 'o

,tempo de 54seg.6.
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Vereadores de Massarandulía recebê. " aiuda de custo ,'" ilegalmente
praticada contra a comu

nidade, por quem por
ela, foram, eleitos. O 1)ri-

.

bunal de Contas do Es-
�' "

"

tado, certeménte.- quando
da análise dos balance
tes, deverá constatar: a

Xrregulà:r1dàdé P. deter
minar a devolução da "e
juda" .recebida indevida
mente, que' seria o 'míni
mo' pare restabelecer a

.dígnídede do" L�gjsllativQ;
Massarandubense .,

Os vencimentos i1egàis seja, o dobro do que a,

e imoraís- recebtdos pelos leí íáeulta, numa nociva

marajás é marams. da �d- sangria aos corres públí
ministração pública, pe- cós _ e.' 'o que b pior _

loS: legtsladores' das legislando em causá pró- '

três :esf«;jras, tem barba- pria.
rizado o Pais, com a on- A ajuda de custo de,
'da .de denúncia') que, dí- [ulho, pOr .exempíó, so

ariamerite .ínvadem Os mOU para cadê vereador
noticiários polítícos. São massarandubense. Cz$ ..

consíderedas "fabulas" 8.492,00, totalizando ..

comperadas-à ótica - da Cz$, 16.428,00. Trata-se
maioria assalariade bra-

.'
de uma verdadelra imo-

sileira, onde ,42%, ganham' ralídade
-

e ;!e�alidade
até um salário minímo e ---........---------------"'---'--

�Eleições no Sindicato" dos, :Ve.slu .. :
.

,- arislaS de Jaraguá da SII,
, ,

j'ªraguá , do,. SUI·.ê;' o por tt.a:balhadores que,
'

'::,-0 polo índustriäl de SC realmente querem lutar
'com uma <ilta concentra- por seus direitos e'

'

não
"" .ção de operárlos'

'

mas tem qualquer., vinculo
'também é' ãOrtqe ,os tra- com os patrões. Élés sa

-balhàdQre!'\ tem sído müt bem que'. a CHAPA' 2;

�t,Q, e�lúr.àd,,9S ...�, _, �S'ê,U,s .�i'- ,e!êit�" vai s�r lU? '.S!ridi� ,Irelias
'

,tem SIdo desres- cato LIVRE' E FOR1\E: ,

:peitado.s! ."' _ ','
':'

:;\" E,les sabem, ainda, que a '.

.lsso:se'deve-el1Í,.r�t�Il,1-'GU1j é uma' centrai sín- I',gar Q. ganâ'néla üô-s-., ':pà- dkal classtsia. 'tndepen..'1

tJqes que tudo Ja�eDt,pa- dtmte' dos patrões, do
,,fa obter' ,màiôF1�Ç:f6 �.:etn gpverno, e ,doe; partidos
'.c�IÍla 'da 'explotâ'çâo' dos PQ1�tfcbs e só .tem. 'çómr
)rabalhacJores." -

'-'

'

promísso
" corá Os traba-

c
'

lhadores. 1
_, Em 2° :lúg�r ,',��mtr.ib�i I
·

para ,é§isa ,�tu:açãº;- a ::!po- .

A chapa '1 (Renilda}.: a
,"lítica de colaboração . que chapa 3' e os patrões es-

, '-:des,ehvolvem. certas" "'li:', tão de mãos, dadss centra
�a�x:ançás' 's.indicaisü'

i

q\l� a C:fIAPA 2 .; Oposição,
':submissas a:':vontade, dos Vestuarísta. MQE não
·'pat�õ.es .nada, ja'Z(:-ID para adianta mandar OS' guar- I
· defe:nder:os intéres,Ses dos das baterem nos' traba-

, 'tfába\had01;es: pelQ cQn- �hadores, nas; pQrtas das

'.filámo, p'f9c\lram' _a:es�g.w fábricas e' depoJs botar a

:múlàr, as justas r�ivindi- culpa na CUT. fi até' es
_ ,ca..ç,õ�s:dos"operáIios:: são crever I,lotítias

'

falsas e
, os �pelegQ�.' :"

'
"

pagar para os jOrnais pu�
, =�:" É .

o qlle ,acontecê'com blicarem, PORQUE' os
·

ii ,:atual president.e do trabalhadores sabem
·

Sirtp,Í'Cáto �ÇlS Vestliaristas ql\en1 está d0 seu, lado e
. "d� .' Jaragaá qo SuL Por nos dias a e 9 vão V.o

, ',lss0,__ 1;apto a chapª 1, a iar na CHAPA 2" na
· clläpá 3 'ê 'os patlõeS e,�- OpoSiçio Vestliarista
f.' tão juntos ,at?-capdo a Reinaldo Machado
'CHAPA 2, apolada _pela

" 'çQ11.' '. '
Presidente da '�ClJT·Sc

Ele� 'sabem que a O: Central Única �os Traba
( :posição', Vestuatista, _ IbadQres _' E!>tadual de
'CHAPA 2 � constituída Santa Catarina·. "

[

vivem a mercê da im

previsível' economia na-'
cíonal . e dos . a.1,quimistas
acreditados em

-

Bresíha.. 'Durante o mês de a- 44 vísítas domicíliares,
Pois bem. A "onda" 20stO, segu'1l..do' rE)la't9r_o Ti8 crianças vacinadas,

átíngíu a região do Vale da, Divisão ,d� Saúde da centra a poliomielite,
ao Itapocu e desde .0 dia

Prefeitura Munícípal, fo- com um custo per capíta
10 de março, pela Reso- ram prestados � . .541 a- de Cz$ 45,61.

lução Q2/87, t-aíxade tendíraentos à popula- ISENÇÄO
.pelo presidente' Donato ção nos P0StoB de Saúde A Prefeitura tl� Jara

Petry, os 'vereadores de
Vila Lenzí. Vila Lalau . 'e ,guá' do Sul encamínhou

Masseranduba vem r� Posto d€i Saúde' Munící- ao dep , "Luiz Henrique,
cebendo. ii. tiÚl10 de "a- ,pal;n° 4, além de 524 solicitação para que se

Juda de custo de caráter I
(Consultas, dar quais 511 empenhe no sentido die

íridenízatórío
'

'

destínado :
mádícase 12 de eníerma-, que a Contribui-ção, patro

a cobrir despesa&, de' gem.· Naquele mês, a Di- iné).l 4a, previJê'ncia Seja

u;ansportes e' c..omunica-' VIS� ..reg�strou 5�1, �e- ,isenta�a, face, a� ,ônus fl

'ção do vereador", cem! to'rnqs pala � contmm-, nancel�o ,

e a d1flculd,ade
por cento (100%) da re-I

(tade do P!ograrpa, de Su- <la m�lorla ',da,s FrefeItu-

muneraç,ão' vigente, ,ou I
plementaçao Alimentar, ras em salda-la.

A' Estrada
"

A Estrada Corupá-Sãö
Bento, 11o)e tréillslormada
na BR-28Ó; v.ölta ao noti

clªno dos jorna;s.- É um

velho sonho que, se roea

cen�e" nos corações da

gen\e do Valê, do Itapocll
uma luta que vem desd.e
,que o Cél. 'Emílio .Carlos
Jourdan, partindc - das
margens do rio Negro
déscia a, serra pa-ra deo,
marcar parte do patrimô
n'io de· Suas Alte�as, . Im

periais
'

nas provincias
de Santa Catarina e Pa-
1 :má. Já naquela, época
no Relatório de MediçãO
do engenheirq eram abor
,dadas es asp�ctos e€onô
micos oe estratégicos que

I para a
, Naç�0;. adviriam

.com a abertura de estra

das e ferrovias' a estabe
lecer uma 'possíve� ,e

pronta ligação de A.tlân
tico com as· frQntetras

.

da, vizinha naçãO -para
,guaia. ,Na. comunitaçOOi
qUe iazia ao' ;presidente
da Prdvíncia de Santa

.._ Catarina, em '18'16, ele
informava' 1 do ,traçada
ideal· para a ab€� tura 'de

uma estrada, mélhor' qu�'
qualquer' ' outra par� al
cançar" as ãRas' planiceis
e queJ," "terminados 09-

trabalhds vence a serra·

do Itapocu, com déclive
,

inferior' a 2112% e' que
tendo descido<- ãté" Jöin-

I ville
' com änimaes', car

"

II?Qados é encurtado" a
. distânCia eI,l.trê éstes dous

Saúde:�os nÚlleres dos��atendi,men'tDs

CQrup'á '. Säo 'Benio
pontos de cerca de 30 tro de São Ben'to do' Sul,
kí1ometros; sOble a estra pelo <$-governado�,' é
,da dona ,Francisca, 'asse- '-salutar conhecer as iIl"
gura quê POUCQS vaUes tenções do atual governo
ha no imp�rio tãó ricos e que" depois de rever aS
tão uberrimos cama os 'condições da ,cOncorrên-,
do ItapoCll e, do Rio pre- cia pública, a encontre
to." Governos, de Jorge 'em çondiçães de da� con
Lacerda,': de Heribérto tinuidad"e, para concre
HueLse, de Celso Ra,mos • tizar dé vez,. a ImpQrtna
e Ivo Silveira" contribui- fe r.odovià que marcará
ram para que chegasse a redenção d.a' grande
ao'. atual estágio, mesma malha rOdoviária do nor
que, de 'Penne,io, � algu- te do -Estado, em direção
mas vezes fossem arra- dos portos cataI'inenses _

'nhadas as relações dos, 'e, quem sabe, dos, portos'
políticos' da' reg�ão" que, do vizinho Estado do
admínistravám interesseis Paraná.
'dé, grupos que não an';. É,- pois, com' satisfaçãO
navam cóm os verdadei- que se ,vju publicadO. no

'iQS inteÍe5ses' d'os habi- Diário Oficial do Estado,
tâ;ntes da Vale dO' Itapo- , a ,liberação dos C'z$ lOt)
cu. Posteriormente, os milhões' em recursos des

pla:nejadores 'incluiram- Unados ,a construção da
na como sendo, a' ideal rodovia "CORUPA-SÄO
para servir de Corredo- BENTO, DO SUl., pela in
res de lExportação, ali- tervençãO- do" Secretário
mentando os portos' de dos- "F!ranspo.]tes, Neri
São Francisco e Itajaí. dos Santos, junto do pr€"
'.os próprios ex-�overna-' sidente José, Sarney, .na

dores Antonio Carlos pI1e,sehça . d� lideranças
Konder 'Reis; Colombo politicas do -Estado que
SaUes,: Jorge Bornna:usen hoj-e aqraçãm' a" bandeira
e Esperidião' Amin, cóm- do ,povo' do Val'ß' do Ita

partilharam
.

no aSfalta- po�u'- no"sentido <;Ie al�
menta dá ligação com a 'cançar o planalto ' Cen�
via que da acesSo à São traI' CafariIíensie..
Francisco;' do' trecho da
BR-l0l ate ,Jaraguá "

em

,segUida; " até, o vizinho
município de Corupá.

, EIÍlbora'e-, assinada ö

contrató de asfaltamento
do trecho ént,re' Corupá' ,

e Serra Alta e o encon-

,

Elevamos' os nossos
,olhos aO alto, para uma

prece pela breve _
conclu

são, de' tão acalentado so

nho "do, �osso' fundador"
que'já dura 111 anos.'
F:ritz von ItapodJ 10/81

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




