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JARAGUÁ DO SUL- ._,. -CIDADE SfMBOLO DA FAMiuA JOURDAN

Associados do Clube

de Diretores Lojistas e do

serviço de PrdE: ção ao

Crédito ,proporcionaram
.a maís concorlde reunião

de trabalho dos últimos

t�mpos, pará a discussão
da decoração natalina,
antee posição' da prefei
tura Municipal de colabo
lar com a cont.rapartida
dos lojístas, ou em caso

de negattva, faria apenas
a decoração de praças,
jardins e canteiros.

Os investimentos
para a decoração, com a

rsposiçãe ·de lâmpadas e

consertos da Iíacãö, deve

Licitação da JS
-: .• ..., .._

PO em novembro
o deputado . Adernar

Duwe recebeu da secreta-

,ria dos
.

'I'ransportes e

Obras, Nerí dos Santos, a

confirmação de que. no

mês de novembro sai a.

licitação para a constru- I

ção e pavímentaçãe as

fáltica da rodovia Jara

guä-Pomerode, obra rei
vindicada e dscentada há
"ários lustros. O início

'provável dos trabalhos
uos 21,8' quilômetros será

, ßm janêiro, cöm recursos
do Banco InteJamericano
de DesenvolviJIlento.

A informação é de Dur
val Vasel, prefeHo muni
cipal, que aguórdÇl do Mi
nistério da Agricultura
C7.$ 500 mil para aplica
ção no projeto de melhó
ria do rebanho leiteiro
do município, com '� com
pra de terneiros de raça.
O municípiQ'aguarda, con
forme Vasel, a visita do
COOrdenador Estadual', da
SEAC, Le0narjo Quadras,
para definir a efetivação
do programa do leite, que
vai atender d cerca de mil
cnanças em Jariiguá, ca

ren:tes prevía:uE-nte cadas
traUas.

O S�MANÁRI6 'MAIS ÄNTIGO DE
SANTA CATARINA

FUI';JDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

atingir a Çz$ 1 milhão, face Ei. proxímtdade do na

st:gundo informou-se. tal deste ano, onde pro
Após muitas discussões curar-se-á criar uma deco

E' opiniões divergentes, ração que marque a pu
decidiu-se pela apoio fi- jança da cidade € do pró-

.

nanceiro e para tanto uma prío comércio e que des

comissão foi formada pa- .perte um verdadeiro clí

ra se chegar a um con- . ma natalino.
senso quanto ao valer,
baseado na ínformção ofi- . UDO ASSUME

cíal do custo, que a mu- FEDERA<;'ÃO
,I'oicipalidade deve Iorne- Está marcada para o

cer , Existe corrente no d i a s e i s d e novem

meio lojista de que a �re- bro, uma sexte-feire,
feitura devesse bancar a a pos s e deU d o

decoração, uma vez que \V'agner na presidência
é ela quem rece1;le o va- da Federação dos Direto
lor do retorno do ICM res Lojistas de Santa Ca

que o comércio rscolhe, tarína, eleito em agosto .

através de .ímpostos. Udo é ° primeiro -jara-
A decoração que vem guaense a ascender em

sendo usada foi consíde- cargo de alta represen -

rada . "pobre", ccmparati- tacão. 'O local já defini

vamente a cidades do do, será o Clube Atlético

mesma porte de Jaraguá Baependi e a solenidade

do Sul. optou-se, então, 'constarA da posse às 20

pela realização de proje- horas, palestra às 21 ho

to, que será viabilizado, o ras e jantar de confrater

somente no próximo ano, nizaçãO às 22 horas. .

Festa do Tiro a partir de 1988

-

JARAGuA DO .SUL
Oapital Latlno Americána do

,

Motor 'Elétrico
'
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.

26/03

1 1

8, 9�
7 3, .r
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Cai o' rihno ·da CQlstrução ' civn�',.·.

SAUDADES DOS BANHOS DQMINGUEJROS NASAGUAS IJMPID�S I' R 'J'I M I
DOS RIOS. AINDA OE TEMPODE PRESERVA·LOS. ,". ' :.',;: �

o prefeito Durval Vasel para ficai mais próximo.
anunciou quarta�feira, o Hoje

o

a cidade promove,

desejo de criar uma festa a cada dois anos. a' Amos

típica, a. partir do próxí- tra Agropecuária, e a

mo ano, que correrá para- partir deste ano, a Feira

Iela. a Oktoberfest, de síu- da Malha ocupou um es

n.enau, para se constituir '_paço importante, divulgan
de opção ao turista que do a cídade e promoven
vem prestigiar -a festa da da. este impo1'tant� setor

cerveja no vizinho muni- da diversificado parque

cfpio. Trata-se da Festa industrial jaragu�ense: A IC'M d 't b' C S' 152
.

"1"-
': "

do Tiro, para reviver a Amostra -Agrepccuária é ' oe .se em ra: z· . ',II,1I0es�, , .:
tradição, ,cam toda a sua promoção regionalizada e .

.' "

exuberânciá é topicidade a Feira da Malha veio dar
.

gemiârtica. Jâ não era d 'mensão mais ampla, to-

5€m tempo. Parece que davia, uma festa que re-

'os homens que comandam almente marque não �e
Jaraguá dO Sul começam 'roos.Oxalá a Festa do Ti�

a despertar para uma rea- _ ru vingue e pOssamoS pe

lidade, pois que, em ter- lo menos nos igualar as

mos de promoções de vul- festas de nossos vizinhos.

tó, típicos, perdemos de' Apoio, com 'ce!teza, nãO

dez a zero para :t:>omero- faltará.

de, Brusque E! C:;ão ,Bento,

Caiu violentamente os

pedidos de ltc=nçes -para
a construção civil, em se

tembro, no município, re

flexo .díreto da situação
econômica e política- na-

cionais, Foram epenas 21
as solicitações. num total
dê 7.107í67m2, das quais
760,43m2, para constru

ções residenciais. .: ....

236,43m2 residencial/co
mercíal, 286,50m2' comer
cial, 5. 804,38m2 índus
tríal , Os alvarás de habí
te'se concedidos foram S'8

,Granizo causa

(8. 070,83m2) .
"

A I>ívisão Agropecuá
ria da Prefeitura atendeu, ..

em setembro,,,294 anímaís..
sendo 206 bovinos, 2 eqü; "

nos, .13 canínos. 2 caprt-.
.nos-e·64 suínos. Outro .re-

. latórío informa .que do
ínícío da atual admínís
tração, .até agosto últímo,
a área desapropriada ..pa- ,

'

ra obras públicas somou =.

285.1l.8ß3ni2, -que totali
zam, a preços corrígídos.
'em ," outubro., Cz$. 17' _,.. •

37.393.877,58 .

muitos, prejuíios<
maís de cinco minutos, o
suficíente pare causar e��
tragos de milbões d� cru::'
zadós,

'

o ••

o que surpreendeu foi
a rapídez do "acontecido e

por' ser incomum tempes
tade de granizo com essa
intensidade, nesSia época
do "�o, 0. CJl;loe n�ó �ç<?�-. o

tecia nos últímos 40 anos, .

-". '
.., ""

segllndQ aS pessoes mais

antígas da ddö't1e·. ,r, _'
.,

,

Uma tempestade de
wanízo . de grande inten
sidade atingiu Jaraguá dO

'

Sul por volta -das 17h30
de terça-feira día B, dei
xando o rastro de destrui
ção e pre]UlZOS com a

quebra de vidros e co

bertura de resídêncías,
.

indústrias e comércios la
vouras, além de medo pe
la violência dos ventos
e tamanho das "pedras

°

öe gelo". Foram pouco

SubIU -subsÍé:nciàlmim- lllesmo período do, ano
.

t� o IeM recolhido pelo anterior, qúe, foi de .Cz$
município de Jaraguá do 252.412.499,12 ..
Sul, durante o' mês de O quadro dos três últi
setembro, siegundo infor-'mos meses mostra lama e

D.açÕes ,colhidas junto a volução na valoI de teM'
Exator,ia .Esta.:l.uaL O to- depositado por Jaraguá '

tal atmgIU Cz$......... elo Sul aos cofres do Esta-' .

152.108.961.71, ,Contra do, apesar, dos problemas
'

ez$ 33.895.908,,3'3 em se- que a. eco:nOmja brasHei-
. tembro do ano passado, o ra tem causa.io. Em' jU�
que perfaz um aumento lho, o valor arrecadado
oe 450,52%. De janeiro a foí de ez$ .....•......

setembro, o IeM recolhi- 95.858.951,04, em' agosto
öo som,ol,l Cz$ 124.532.858,96 e no

Cz$ 739.129.90386, 'isto mês pa�sadó, Cz$ ... : ...
é. 292.75% superior ao 152.708.961,71.

CORREIO DO 'POVO
,

a venda' nas seguintes bancas: Banca Globo,

Grafipel Filial, Banca Karina, Grafipel �atriz, O
Pontinho, Mercadinho Schmidt, Papelar:a Pena &.

Pauta e Farmácia Homeopática. Cz$ 1000.

----------------------�---------'-
..--------��--�---------------

Expositores Cromados

Movimentação Indústrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Éggçm João da Silva" realização da XIX JECA,
presidente do C� upo Weg, G' t &'.

.
I' f'

-

.
.

' _'
. em março-abril dI), pröxí-

.convida:ndo-no3 pará a . 'en.' ·e' 'n ormaçoes ,.'
mo ano.Cerca ue 1.500

ir&ugúração, 'da cozínha e,
'

.

.

'

"

"

..
,' -

pessoas, entre ab�os
reíeítóríos, no Parque Fa- , '.'

.

.. .

'

e fàmlliares vírãc-a Jarà-
brrl Ildia 24 próxímo, ao.. - pentse Lueders e Lo� centenas de jara.guaenses, �anta Luna" realiza' -dia guá do Sul.
mel'o' dI'a ..Apo's a" bênção' urdes

_.Mo.dro,.) patr.opesses estão indo, Adriana Mara 17, BàJle de Rei e Rainhá,
.... d b

. -

- M,ar<;ada para o. dia
.

ecumênica e solenidade \.Ias·�. utentes, ofere�em Fischer abriu segunda·fei-· com,"Os .' Troll'cáis".. � 31 de outubro, no C.A.
de ,praxe, os convídados 'n�ste Sábado" día 10, às 'ra o CIclo de Violão, en- Nes� dommgo, às 15b:3�, aBependt, a IV Noite do'
serão recepcíonados com 16, h,oras, na Arweg, um cei'Fãdo sexta-íeíra, dia 9, no 'Glnásló Artur Muller,' ,

'" v

tel
. Baependí, a.· IV Noite do

um almOço naa dependên- coqu_e, em homenagem com muito sucesso. Adna·· "O Mundo �ág1co de. pIo de proD1Oç_õ� anterío-:
cías dos. novos refeítóríos. as Iovens que ·il'ão debu- De fez ,uma apresentação Chíc-Chíc", com OS 'Ir·

res, deverá set exitosa,
1-

_ O Rotaract Club, pro. tar no próximo dia 24,. _
,

soberba... mios Quelrolo, de Curitl·
_ A Bandínha do sesi

motor, este ano, do Baile Agradee,emos 0_ convite. - -A Comissão Pró-For- - ba, de 'Jaraguá, psrtícipou
e Concurso de RBtnha da - O Senar e .a comuni- ,matura dos -euartenístas

.

_ AABB encaminhando tnt f
'

L
.

5' Festa das Flores ab'';''u dade dê Corupä convídan- de Economia- de Jaraguá
quín a- etra, em ages, 'na

, .L1i 9 seu íníormatívo; - que 'j1!au�ração 'do Ce7J_tro
inscrições· pará eéUld1da:� d.o. para a entrega de cer: do Sul, marceú pera o día destaca a Olímpíada e a Espor�ivo.
tas a RaiDha, poden4o as tlfícados aos treinandos,' 23 de outubro, nn Baepen
€mpre�as, escolas e enti- d:a 30 de o�tubro, ,nQ g�l- di, às 20 horas, [sntar de

dades mteressadas contac- . pao dalgreja Matriz Apos confreternízação , A co

tar com �l,lgmar beder, haverá janta)' ds confra.;; . luna agradece ê distinção
pelo fone 72.1787 "Moaelr ; te�nização e sorteio _de do convite.
e seu Conjunto" aníme-

. bríndes, - A MP que btaugti,roú
rá a noitada.

.

- A Comunldade Evan· te.rça:.felra,· em .JóinvilIé, "

.

� O SENAC dé Jaragua- gélíca Ebenezer da Ba:r:ra'� sua t4' Ioja, abre até O
. do 'Sul tem aberta até o

. do IUO' Cerro, realiza nes-
. final deste mês fmál em

dia sn, as ínsc- tções
-

para . te·, final de semana ftO e .Jaraguá do Sul, naMare-
o curso de' Desenho de 11), o lançamento da pe- chal Deodoro, A Jníeíatí

Moda _ Estilo. que ínlcía dra -Ju,ndamental do seu- 'Va é dos empresários Sa;'
no di'a � 03 de' :novembfo, templo. Convida'se a to- lomão e Marco. Granpen·
cOm duração de 100 ho- dos, para as· festividades. macher.

ras.
.' Objetiva J?reparar .. -:- O v�rea:I0r�c empr�: - ,Breve' também inicia'

p�ssoas. para a função de S��IO J?se GllbeLto (Cem-, atividades em .Jara.guá,-no
desenhista e/Ou estilista ra) Menel, embarca nest� antigo SesI, n:i Procópio
de' 1noda.

.

. domirrgo .pàra tim. giro de Comes,' a loja Tottal, de

_ A Sociedade VIelren. duas,' semanas Q França, grupo gaúcho. E em 88,
se matcou para ó dia 17, Itál1a, Suh;a e Aleman.ha as Casas da Água aprem
o seu Baile do .Pel e Rai. I;m Paris, participa de ex-

. f:lial na rua Joinville .. :e
nha do' :Bólilo, bolas 16 e' poSição de mãq'uinas têx-( Jaraguá' do '3ul crescen-

23cm. Às t3h30mln aeon. teis. .
/,( do, ., crescendo,.

'

tecerá 'a tradlc-ltlnal mar- .:.. Na OktQberfest, onde _ Caxias sport 'Club, de
" ,cha' �m busca das majes· .�__._._.__.;...,....._.�j

.

:.....".. �.;",-_.___---

tarleS,A aIilma('ão do can·

D' b
..

'C 11'0
.

d·juuto ,IIOS Oarllls de Pra� e ulanies _ 87. -_' '.. JI.'. aepe,n I
ta" .e·· oS Ingressos estão _- ---..".....�-----....",..-_..._-�-=---_...

a yéndá na. sede.
_ Às senhoras ,e moça�"

associadas do C A. B.ae
pendi. ·,é Cf\1:e' tenham in
teresse, em

.

participar da,
gl:QásUca es'téti�a, poderãO
cOJ1tacta:r eQm ii, professo
ra RosaRe, às, terças· e

qUintaS-feiras daß 7h30
Às '8h:3ü na sedE>, do clube,'

,

.....
' Casamentos: Na Ma·

titZ, 11h � Luiz Olska-Ce
dIta Maria, 't7h15 _ Noe·
di de Moura-CJàudete Ra
moS e t8h _ José MêU1e:

. rlch-RoSiméri Kuntze. Na·' ,

Igl-eja Evangéite_�, Márcló .

peggy Lau Keí1e� da C�sta
Wtsclíral'Sandra de Sou· Pais: Adir (Rose Liane) da
za .e Ari Ram$}lum-Katla, C ta de Joinville '

Rejme Wllle. '

"

'.
os., ,.

\ -._

;_A AssoCiaç�'O ilos .Des- .

p�chantes da Microrre
.gtão da Amv<lli, d@cidiu,
em reuni€lo Or linária, dia

5J'� 'em "Guaram1·rim, que"
não .,IPª.ig.,hav.,.rã expedi
ente- àOS sába�os, a partir'
de, hoje, <lia to de ·outu"

,

brO. 'Fica o -aviSo aos na�·
végàntes.

' .
'

'.I�abela BaUone Katef
Pals: José Antôriio_ (DO
nalda) :kalef,'00 ,Joinvi1lé,

Fãblana da Lu7. MoéUér �

,Fabiana '., CUDha
'

,

Pais: ·Carlos' (Dulce) Moel- .•Pais: Levi (Elvira) CunlÍa,
l.er, dé Joínville .. ,

_ de B1um�nau.
.

. .'
, 'lJàräodORio:Bränco,sala 4

,

. � --'-., FONE·;12.2607 '

.

--'
.. '

,
.

�
. ," João, Maria
o ponto elegante de vestlr·bem 08 seus pim

polhOs. Agora na MJrechal-Deodoro 8t9. a sua

es"..., .,...pre COm _ 1iltbnas Rovldades.
,

,

J61as, relöglos, pulseiras, anéis, àIlanças.
prataria, �artig" em ouro e -!udo. o mais "rB
present_ na '.

- Relojoaria-
"

',!\farechal Deodoro -443· e Getúljo Vargas n° 9
'Ivenida

Mamãe .•. Coruja
,

Seus filhos merecem uma :loja. IÓ para eles.
Loja Mamle COruja o cutelo de seu . re1zlnho e

Ha prtnceslnba; EnXovais pára' bebé, roupas�ln
fanto-juVênls, perhulies, blJ01Iterlãs, artigos para
pretlelltes. .

Rua Barlo do :ato B"faDCO um _ Fone 72-0695

-Dr.
.

YaUer Germano . Hehre,ns :
..... ,

..
'

.

CIRURGIÃO D�NTIISTA _ CRO-2446

,

,Rlla: CeL Procôpio Gomes de 'OlIveira, .184 /_

Fone 12-0209 _. JaragU� do Sul.

COMPRE CON� Ä SEIPERT' GÁRANTE

.. �.'

-- Marechal Floriano 29 _ Fone 12�1·911 \

Cal'int)Qso.
,

.\
.

'."
.

,

\

,

A -Roupa InfClIlfll
/ -'

Av. Getúlio Vargas nÓ 91' e�,' Av: M�l DeodorQ
.,

da ,:Fonseca nO 882 _ ao lÇl.do i de Papp �odas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vegini depuncia corrupção na Preleitura e diz· que vai a iustlca
'PDS, articula - alianças em' Jarauná Or?val v�:e:i���-�:es�6�!: ,�!:dl��a;:I��::tQ�n��:;:. ����: ��:a�:za:r it:�ar:

_

ra de. Jaraguâ do Sul, de- quer serviços desta natu- denunciou igualmente
O partido Deroocrático - Sul decidiu pela revisão, .nuncíou e apresentou pro- reza a Prefeitura de Jara- díscrímínação e persegui

Social reuniu Q Diretório ampla dos ülíedos _ hoje ves. de "cambalachos" gl,lá. Da mesma forma de- cão que sofrem compa

segunda-feira, dia 5, para cerca de 700 _ para a ex- que ocorrem Da admínís- nuncíoú que o ,empenlÍo nheíros seus, fíéís a seus

a passagem da presídên- clusão dos 'que não tem 'tração municipal, qualífí- de 15.12.86� díscrímína príneípíos e linha de atua

Cl de Udö Wagner para participado ativamente da cados pelo
-

denunciante 42 horas de trator de eS-' ção ,

Reiner Modre, -e]J1 vísta partído, pOss1bilitandJQ, como "roubos", Ve-gi.n1 ' teira pera o alargamento Menel comunicou oücí

da eleição de Udo a pre- 'com isso, uma renovação, apresentou provas da hão da Estrada Rio Molha; fei- a'mente, na
'

Câmara, a

sidên'cia da Federação dos com o convite para -que realização de serviços de tas pela PatJ;ulha Rodovia- sua desfilíação do PMDB,

D;retores 'Lojistas de San- novas Iíderanças BP filiem. 69, horas de tratar feitos lia e Destees Vick, de- dia :)'0, juntamente com.

ta Catarina. Em, dezem- Os vereadoies OrivaL Vé- por Cândido do Prado propriedade do' vereador Aitevír Fogaça Júnior e

hro, o PDS renovará o Di- gini e JOsé Gilberto Me- Flores, de Massaranduba, João Vick,' de Guarami .. gues ,face a promessas

rf'lÍório e a. Executiva. nel, partíeíperam da reu-
na Bstrada Rio Manso, .no rim, trabalho este nunca Osváldína Vargas Rodrí

Wagner manifestou sua nião do Diretório do PDS valor de Cz$ 13.800,00, executado naquele local, não cumpridas aos verea

satisfação pelo cumpri- e foram convidados a in- -mas que, no entanto, fo-' disse Vigini, "o que pro- .

dores pelo prefeito Vasel

nLento de metas durante gressar no partido .

.

ram empenhados .no dia . va a corrupção existente c por entender que o ve

I) exercício da presidên- Com relação a coliga- 11. 12.86. Em declaração, na Prefeitura e quem co- reador não'. pode ficar

da, afirmando que o PDS, çäo Ou fusão, os entendi-
meteu o roubo vai ter que

. subjugado ao Executivo

que achava-se no fundo mentes caminham a bom SCHüNKE DEVE pagar" .

.

em troca de carradas de

do poço, tem tendência termo. A frente de opo- PRESIDIR A AÇIJJ O vereador adiantou 9arro. ou de macadame,ou

:l crescer, pela, quali- sição está sendo costura- oue está reunínd, pr
-

a
- de, atnda .pequenos favo-

dede de seus integrantes. da, reunindo PDS, PPL, A Associação Comer-
.
para outras' grave� de��� res.

PDT e� os ex peemed bí cíal e, Industríal de J'a'-
Manifestöu-se também fa- "-. e IS- eles e adíantou a compra Quanto as denúncias, o

tas que
'

a - raguá do Sul marcou
vo'rável a aglutinação de, ' por ora perm - Ge centenas ids sacas de

' líder do PMDB, Alm,iro

pôrtidos, como o m, r:ecem sem partido. Os' para o día 76
-

de outu- c.mento para a fábrica Farias, limitoli'"se,' a \afir-

PDl1, PDS c' outros. 'para .

nomes de candidatos se- bro. a eleição da sua de tubos, na época em mar que as mesmas serão

formação de .uma grande
rão escolhidos já no Iní- nove diretoria, presta- que' a mesma estava ína- verificadas, porém, Ade-
cio de 1988, no entanto, ção de contas e altera- t f W t
vários futuros càndidatos ção estatutária. O no-

.ve ace a mudança de mar in er disse que o

Jaraguá do estão sendo lístedos. me cotado 'parà substí-
local. E acrescentou que trator de João Víck su-

tuír a Alídor Lueders
vai entrar com quatro biu o Rio Molha para ía-
• mandados _ -populares". zer serviço em -Massaran

na presidência é o do
'empresário S i g 01 f

para apurar inegularida-., duba, durante' a campa-

Schünke , A posse da
des que têm ocorrido nha politica, a pedida do

diretoria deve aCQn�
muito na pref�itl!ra.· Tam- próprio Orival Vegini ... O

tecer em novembro. A
bém José Gilberto Menel que' foi negado pelo acu-

.

afirmou que E:;xistem em- - sado.
entidade manifestou-se
oficialmente esta sema
na sobre a compra, de
terrenos pela iniciativa
privada,' para a cons

trução de éâs�s popu-
lares, considerando que
a competência da aqui
sição e da infra-estru
tura é doS órgãos pú
blicos, no casO local, a

. prefeitura •
.

O horária bancário
foi. discutido e os em

presáriOS acham 'que
Jaraguá deve Se espe
lhar nos expedientes
observados em jOinvil:
'Ie. e Blumenau

agremiação.
O·PDS de

Marisol recebe o Mérito Lojista
A Marisol S.A. Inuus-

'

t1:.a do Vestuäríc foi uma
das escolhidas, deste ano,

�

para receber o Mérito
·

Lojista, prêmio oferecido
anualmente pela Confede
ração Nacional dos Díre-

·

tores Lojistas (CNDL): _;,

Laureada pell
.

primeira
vez, a MarÍsol destacOu"
se 'no Segmente moda,
categoria' confecção in-

,!'antil, uma. consequência EGGON ENTRE,
do esforço industrial, téc- 'OS DEZ MAIS"
nico e mercadológico de- O empresária jar�gua-
senvolvido, pela empresa. ense Eggon João da Sil-

O Mérito LojIsta foi 'Vã, c;l.iretor-pre�idente' do
instituído em 1983,- para GmpO WEG, aparece em

distinguir os fornece<;lo-
.

aUarto lugar numa lista

res de produtos ,equipa - doS 10 principais lideres
mentos e serviços .com empresariais do Sul do'

melhor desempenhO jU� País, eleito em pesquisa
to aos lojistas. A escolha' da re v ist a "Balanço
é

-

feita pelos próprios aS- Anual" .

saciados da confederação,
e Os vänos CDLJ. existen
tes no país, através de
ouestíonärtos _ onde aV!i

líam seus fornec-edores. A
entrega dos prêmios foi
feita durante o 2a<? Con

gresso ,Nacional Lojista,
de 27 a 30 de setembro,
no Centro de Convenções
de Salvador, Bahia.·

ReaUlação,. .

de júri'
o C(>nselho de sentênça cadeia pública de Jaraguã

do Tribunal de Júri da do Sul. Desde o dia 28 de
· COmarca de Jaraguá do agosto, a ·portaria 0112/82

Sul, não vai majs reunir- do juiz diretor do Fórum,
se no <lia 13 de outubro, Dr. Rui FranciscQ Barrei
para o julga]J1eIlto dO a- 'ros Fortes, considerando o

'cusado Juliano Mengar-·' péssimo estadO-> de habita
da. O, julgamento' foi bilidade e ambiente insa�

adiado "sine-die". enquan- lubre face ao ,- incêE.dio
to se -aguarda a vinda da provocada �aquele· mês
I�OVO jUiz de· direito, haja pelos presos qIDotinados,
vista qUe o. Dr. Júlio Cé- determinou a interdição
sar Knall responde atu- no toda da cad('ja públi
almente pelas la. e 2a. ca, que atualmente passa
Varas e pela Comarca de pör reformaS. Os presos
Pomerode. de Jaraguá estão sendo

CAD.EIÀ transferidos ,para_ Guara-

INTERDITADA mirim e Balneário Cam-

Continua int€Iditada
-

a
' boriú.

"

,

eMóveis ner

1·1 L L O II

,

, Tudo. ii - preço 'de, fábri@a
Rua Barlo do Rio Btanc:o; ?2. _ FO-De ?l-248?

�
.

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 225475
Blumenilu SC
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DiA 10 DE OU1UBRO Cópia recebida: do cartó-
sr. Zeferino Kuklins- r.o de JOinville, neste Es-

'

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHM.t\NN, Oficial do R�
tadq.' gistro Civil do 1Q Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, &_kr, prefeito de Massaran- tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que, compareceram em

duba: Sr , Ismar Lombar- Antônio José Reínert e Cartório exibindo OS documentos exigidos pela leí, a fim de se

di, Sra. Maria Gonçalves llerezinha Chaves - Ele, habilitarem para casar. es seguintes:
Chtodíní (Ita), Sra. Aste btasileíro, solteiro, ferra- demícilieda c residente solteiro, operário natural
Watzko, Rose-Marie 'Tei- menteíro, natural de Gua- em Rio Cêrro II, neste de Curitiba, Paranä, do
xeita (Jlle), Edit Schmidt,' ramírím, neste Esado do- d.stríto, filha dê Evenezio micíliadc e residente na

Sra. 'Luíza, espose de Ví- mlcílíado e residente na Uã Cunha e Maria Morei- Rua Ernesto Lessmann,
t6riô 'Bortólin,i 'JLapá-l?R), Rua DOna Matilde, 1. ,?85, ra da Cunha. 4�)6, nesta cidade; filho de
Sr. Norberto' Kreútzíeld, nesta cidade.r flho de Nel-, Edital 15.694 sie José Benedito Carvalho
Sandro 'Marcelq Kanzler, SOli! Anselmo Reínert e 30-09-1981' 'e Evaír dos Réis Cerva-
AÍirio Ruedíger. Flávio' Maria Klimkowsky Rei- Rogério. Erschíng e lho. ',� ,-

Mehler';"'� nert.
'

'ivlarines Ronchí Ele; Ela, 'brasileira solteiraEla,' brasíleíra, solteira, brasileiro" s_olteirQ, escrí- 'operária, natural Jde Jara�
proíessora, natural de turärío, natural de Jara- guá do Sul, doru:ciliada e
Camboríú, neste Estado" ruá do Sul, domiciliado e residente na Rua Ernestodomícílíada e, ,residente ;t'sidente na Rua Mare - Lessmann, 435, nesta cí
em Joínvtlle, rieste- Bsta- chal Deodoro, 317, nesta dade, filha de José VÍ(�i
do, filha je Augusto Cha- 'cidade, filho de Jorge ra e Iracema Vieira.
ves e Adelaide Dallago Ersching e _ Lidíe Schmitt Edital 15.698 de
Ch�ves. , Ersching. O:Z-10-1987
Edital 15.691 de Ela, "brasileira, solteira, Ivaír Lenzí e Orlane
30-0�-1987

• <,
' •

_ professora, natural de Modrock __ Ele brasílst-Maltred Hartjs e Rosa- Massaranduba, neste 1;5- ro, .solteiro .comercíants,ne Bu.ttendorf -'- Ele, hra- -tado demtcíliada e resi- natural de .Jaraguã dosileíro, solteiro,' servente dent� na Rua Maria Frei- sut.. domiciliado e- resi
n�tural ?� .Curitiba, �ara- bergêr Pamplop.a, nesta ci- dente em Rua Padre AI
na, domiciliado f resíden- dade

-;

filha de Silvio Ron- , berto .Iacobs, 479. nestate em Estrada Caribaldí, chi e Vanilde Balsanelli cidade, filho dr; Getúlio
neste distrito, f:Iho de Ronchi. NilQ Nogueira Lel'lzi eOsvaldo Hârtje e de EI- Edital 15.695 de baci Kanzler Len'zi.

-

zira 'Mathias Hartje. 30-09-1987 Ela, brasileira, solteira,Ela; bràsileira, solteira, Deocar Genesio, Zim- de lar, natural de Jaraguáoperária, natural de Jara- mermann e Dagmar Luzia do Sul, domiciliada e re
QUá do Sul, domiciliada e Bertoli :_

-

Ele, brasileiro, sidente na Rua José Bauer;esidente em E�trada ,Ga- solteiro, programador de e Olga de Squza Modrockribáldl. neste dlstrio, fi� computador, natural de Edital 15.699 de
lha de Ademar Butten- Jaraguá do Sul, domicilia- 05-10-1987
dorf e EÍi Buttendorf . do e residente, em Nereu NOrberto Pedro Drech-
Edital 15.692 d'e RamOs, neste di strito, fi- �el e Márcia-Rudolf _ Ele,30-09·1987

'.

, lho de Arno Genesio brasileiro, solt.eiro, assis-'Aloísió Fram/sto Les- Zimmerman oe Marciana tente contábil, natural defilA 1:) DE OU1UBRO cowi-ez e Silvana Maria Vitasik Zimmermann. Jaraguá do Sul, domicilia-'Flávia Regina - e Mar- Inácio - Ele, bIasileiro, Ela, brasileira, solteira,. (10 e residentE' na RuaceIo Ricardo, filhos de Ro- solteiro, industrial, fiatu-
�J:.oressora, natural de Ja- Coronel Proéopio GOmes,bE'rto (Sílvia) Kejser; ,:o�" _·,._tnl de Jara!;,!'\llá do Sul, do- raguá do Sul, domiciliada 1272, nesta cidJde, filho

IVis Giuliano Rjtta (pe- miciliado e residente na
e residente em Ntreu Ra- de' Pedro Drechsel e Matrópolis-RJ), Sra. Mafia Rua Olivio DomingoS mOs, neste gistrito, filha rüi Klein Drechsel.

eSposa de AlbõnO stin- Brugnago, 642, n�sta ci-
de João- José Bert9li e Ela, brasileira, solteira,ghen, Sra. Regina Gas-� dade, filho de Francisco Almida Da.lcan,ale Bertolt� professora, natural de Ja-

cho, . sr. Silvk Paulo Lf'scowicz e Hilc1a Nazat-
Eêital 15.696 de raguá do Sul, domiciliadaP:rodohl (Curitiba), Ro- te Lescowicz.

'

02-10-1987 (' residéJIét na Rua Epitá-sángela Fátima Ferrazza, Ela, ,brasileira, solteira, Mario Elias Cb'aradia e elo PesSOa, 1.070, nestaSChirley S. St�in.
'

secretária, natura] de Ja-, 1: aci Alves Elia:; _ Ele, ddàde, filha de Jpão Ger
raguá dO Sul ,dOmiciliada brasileiro, clivorc1ado, mo- mano R1.idolf E' Maria Ma
Po residente em Ribeirão torista, natural de Lagoa tilde Grimm Rudolf .

. Molha, neste di�trito, fi-
Vermelha, neste Est(:ido,. Edital 15.700 delha, de Almirio Inácio e
domiciliadO e, residente 05-10-1987

Cecilia Inácio.
�'"

na Rua Marina Fructuoso, Valmor Genezio deEdital 15.693 de 22, nesta cidade, filho dê Moura e Iria dé Fátima'30�09-1987 [lanilo Antonio Chiara- Dal-Ri _ Ele, 'brasileiro,Nelson Flohr e -Zailde
dia' ,e Emma Ch'aradiá. solteiro, COmerciante, na-

Marília da dínha - Ele, Ela, brasileira, solteira, tural de' fo:r.to A!egreRS,brasileiro, solteirb, balcO-
costureira, natural de Pa- domiciliado e residentenlsta" natural de Itoupa- panduva, neste Estado, na' Rua Jbão Franznenva-Blumenau, m:ste Esta-
clomiciliada e lesidente nesta cidade, f:lho' de

do, domiciliado e resi-
na Rua Marina' Fructuo- Onesio dp

\,

Moura ;'e Os-dente em' ,Rio Cêrro II,
so, 22, ne'sta cl'dade;, filha ld'

-'

B' cl M' rneste distrito, fJlho'. de wa 'llla" raz', e-' ou a.-
,

. de Nivaldo Alve!' Elias e Ela, brasileira, ,solteira, ,TI,TUiO" DO BAEPENDIAri Flohr ' e EIfi Koepp Maria Glonoke Elias. telefonista, ndtural de 1a-,Flohr. Edl·tal 15.697 de raguá, do ".uI, domiciliadaEI' b -'1 . . It . Vendo. Pr--o: C�$ 40a, raSI errá. so eIra, 02-10-1987 ' e reSidente na Rua João mU. Tratar-F�neoperária, natural de Gua- Iran Carrvalho e Rosani Jémuário Ayroso, 3.134, ,

ramírim, neste Estado.
Vieira _ Ele, brasileiro, nE'sta cidade, filha de Ro- 12��2,51, com Ivó A. Zeh"

'��������==�==�====�

- ANIVERSARAN'TÉ' Proclamas 'de
_ Casa,mentos

DÍÄ 11 DE 001UBRQ
-Sra. Irene Stulzer, Sra.
Carelína Rosa Luchetta,
B�ugnago, Sra.· Helena
Schmitz Brugnago. Sr.

Lmdelío Schmidt;, sra.
Margít Horst Andersen

[Curttiba]. Sra. Maria 'eS

posa de' Martin -Henn,
Marly Bartel. Ed'lson Da

vid filho ErnestO, (Maria.
Ida) ToriUeUi, Ana C�ro
Lna Beyer do Nascímen

to " ,(Casvavel-PR), Gui-
·lherme fi)ho - Rodolfo
,(Ma. T�erezinha)' Wacker

h?gen�. ,

DIA 't2' DE 'oU'Í'VBRO
'sr.' WaÍter -Stre:be, Sr.

H�lbe:tto Kaiser', S"I'a.

Marià LiBete 'Schmitz
Herbst,' S�a. Fricla,' espO
sá� : de

'

Airtc.'m
.'

·Stawski.
Marcelo Luís Rozza, Eng.
Valber Vrej Marcarenhas
em S. Paulo.'

DIA 14 DE OUTUBRO
Sra. _ ,HUdegard Albus

E�ratto, Sra. Anita Voigt,
Sr. Clóvis Marcelino
Conçalves, Sra. Iolanda

Barg Perin.

DIA 15 DE OU1UBRO
Sra. 'l'ereza Sti:nghen,

Leönor , TQmaselli, Sr .'

Adblfo' Bartei, Dinaldo.
josé Darem.

DIA 16 DE OlJ1UBRO
• Sra. Alrona, e�posa de

Walter Bartei, Sr. _Jack
son Luiz Müller Maria

Schiochet e Luciana Emí

lIa pavanello.

berto D�I�RS e de Vírgí
nía Scalvín Dal-Ri .

Edital 15.701 de
05-10-1987
Luís Carlos Satler e

Elia Freitag .:... ;EIe, brasi
leiro, solteiro, índustrtal,
natural de Jaraguá do
Sul, dómiciliado. e resí
dente-na Rua José Alves
Pereira, '178, -nesta cída
de, filho de SPvino Sa
Her e de Lourdes Kanis '

Satler.
'

Ela, brasileira.. solteira,
balconista. natural de
Taió, neste Estado, domí
c'Iíada e resid€'nt€' na Rua
Carlos Mayer, 183, nesta
cidade, filha de Egon
,l'reitag e Elsa Augusta
.I'reíteg ,

Ed'ital 15.702 de
05-10-1987

"

Aurímar Erdmann e

Regtans . .Kempczynskí _

Ele, brasílstro vendedor,
sol�eiro, natural de Jara
gua do Sul, domiciliado e

'resiqente na Rua Pastor
'.Alberto Schneider, 238,
nesta cidada, filho' de AI
-Ionso Erdmann e Norma
SeIl 'Erdmann, .

Ela, brasileira, solteira,
comerciária, 'natural de
Jaraguá do Sul, domiciIia�
da·· e residentê na Rua
Marina FI'uctuosö, 487,
nesta' cidade, filha:· dé
Paulo Kempczynski e

Odete Romualdo "Kempc
z-ynski.
Edital 15.703 de
06-10-1987
Airton Pott e LaÍr'Apa·

recida Schmidt _ Ele, bra
sileiro, sOltdro, .

indu&'
triário, natural de' Jara
�uá do Sul, 'domiciliad() e

resideJ;lte em' Ilha dá Fi
gueira" zipste d:strito, fi
lhó de' Dedoro Pott e

Maria Pott.
Ela, braSÜeira. solteira,

industriária, � natural de

Jaraguá do Sul. domicilía
da e residente f'm Ilha da

F'gueira, neste distrito, fi
lha de Urbano Schmidt e

.

Delícia dos' Santos Sch-
midt.·

"

E pará que 'chegue ao

coDheclmento de todos, '

mandel passar o pr,esente
Edital, que será 'publicado
pela Imprensa em Cartó·
rio, onde será afixado du

rante 15 dlas,-

,

O é. s�pa' c h "a n I e ,

'

L Ú ,-ç i o" ,','
ENTREGUE os DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM UIE OFERECE O-MELHOR
EM ATENDIMENTO.

'

_
,

FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA -'- AV. ÇETULIO VARGAS, �6:_ FONES: 72-1261.
72-2018

/ .

FALE COM O LúCIO E RETORNE SEMPRE.'
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Notícias de ,Corupá
-

___,,_-=-- Cobras -' & 'Lagartos
Q ,,19 Sargento, da Polí- municipais EI. partir do. endímentos ',Imobiliários

r FERDINANDO pISKE
c.a Militar Antönte l!s- ano letivo ds 1988.

_
O Chíodíní, cuja construção

píndola Lzídoro. fOi reco- projeto obteve cinco, vo- será 'erguida na €squina Não eJilt@ndemos., bem; feito ,de corrupto, Ele se

duzído ao cargo de Dele- tos favoráveis € dois con- das ruas Duque .de Caxias porque- brasíleíro recla- negou explicar a,s coisas
gado de Policia de Cotu- tiários,. No legíslatdvo e Jaraguá. r:a-I- obra co- ma tanto. Vejsmos .algu- pra ímprensa e mandou
pá. O ato solene aconte- corupaense, tramita tarn- laborará sensívelmente mas anotações: I toda, InUnq_o falar com o

ceu no. dta 29, .de .setem- bém projeto ,dE reajuste para a equação _

do pro-
,

Reclama'que a vida es- Konell. O Ivo alinhou
brö, às 10h30min, na pre- de 40% aos servidores pú- blema da falta de mora - "tá cara. Mas não temos vinte e sete adjetivos
sença do,Delegado Ro€gio-, blicos munícípals, retro- dias que se verifica 'em'" aí a Oktoberfest ,em Blu- qualífícatívos negatívoa

,

nal de, Policia Dr. Adhe - ativo a 19 de�sE;tembro. E Corupá. menau -é a Festa da Mar- que .cabem no vegini,
mar Grubbe. Tenente por. iniciativa da Prefei-

'

CONVENÇÃO' DO PFi. reco em Brusque, pera es- mas não disse uma pala-
Kungnen da PM, pref-eito. tura, foi iniciada a cons-

_

No próximo dia 11, _o qlle�er1 -

,,' VIa' sobre o embróglío I'
Municipal e lideres, poli- tlução da .e'3trada de aces- Partido .da Frente Liberal Reclama da, falta de au- de contas

c

pagas a quem
tícos. O Sargento Espin-' so ao local onde será íns- de Corupä vai realizar a

'

torídade do, governo. Pra não exlste' ou nenhum
dola já foi Delegado de talada uma repetidora de sua Convenção Bxtraor - que? O carnaval não vem serviço' prestou à ,Prefei
Corupá. tenoo sa afastada 1'V, no morroda rua Wil-- 'dinária, 'para f'�evar o ai, maís quente que nun- .tura, Vai ter desdobra-
parÇt fazer curso de 19 ly Germano Gessner, 10- número de membros do ca? -

'
,

mentos.'
Sargento, 'quando foi cal onde já havia uma, re- ----Dtretórío e tmplanter a Reclama do aumento

'

sobstítuído -pelo Dr: AI-, 'petídora. há anos atrás." Ação Liberal Feminina e (:0 álcool e da gasoliIiã. --,

c.vandro Espezim, � ho- PRÉDIO DE o Movimento da Juventu- Mas temos á Copa União, ,Rec-ebe�os;.. a�ciösa
'j€' ocupa a 'Dele'gacia da APARTA�N�OS

-

de Lib€ral. O PFL' prepa- um perfeito prelúdio da carta domdadao Luiz car-

COmarca de Guarami:riril. Em breve será inieiada ra-se pare as eleições de volta do bom futebol bra- los Busana. c�and() re-

NA cA.MAR.A_. êi construção do primeiro 1988 ,e segundo informa- síleírc. Afinal" Sarney já c?rte do SAN � A onde .se

Na sessão 'do dia 29- da prédio, de apartamentos cões, deverá pertícípar não assinou compromisso dIZ que um vereador de

Câmara de Vereadores, do município de�Corupá. ,'cç,m. candídatós próprios dê Iezér a Çöpa Mtl�dial 'JOi-n�lIe mentíestou-se
fOI aprovado o, ; projeto- 'Ã, iniciativa ,é da Empre- a prefeito e vereador.

'

em 94 aqui? energícemente centra as

de-lei do vereador E;rnes-' '. Reclamam des aciden - "lestes nas escolas" e as

to Felipe Blunk. que im- CMl :dell·,bera segura'nça do IraA,ns"I·lo tes nas e'stradas e pedem pressões sobre' os 'alunos

,,"1arita, a matéria de Eco- sua duplicação (das es- para, que vendam rifas ou

logía nas escola!! públicas
, tradas) . P ra que rec1a- levem pren�as e quejan-

" , . A Comissão -Muriicipai própria rua Bernardo mar, se não temos dínheí- dos. Com isso Busana

FERJ' quer a'g'I·'II· de Trânsito deliberou, es- Dornbusch oferecem cons-' ro? Afinal, a bomba A quer demonstrar que não
,

,
'

,- ta semana, pela instala- tante perigo; não é,' mais mportantetve o úníco a" pensar assim

cão 'de luzeS nas cancelas Oue dirá -

'

da Norte/Sul, e deplora qua' "mentes
i

qas -,passagens de � ·njv.el, COMDE:MA né? . . f!streitas·� limitam "as coi=�
,

zar novos cursos' para, Com issO, ãumenta:r A Comissão Municipal Pra que reclamar se QS sas e não dãO' a" ela� a

, a segurança. nas vias de de Defesa do MEta Ambi- B11sanas' e os Mannes da emplitude daqueles que..

Fomos informados pelá ,maior movimento., Deêi- ente, formada"por mem- vida consegui;ram com a }:>E'nsam' a !liVêI 'p e- Brasil".
professQra 'çaria Scb:rei- eiu, também, pela implan- bras representativos de ," t.al GREVE'GERAL o que Só esqueceu' 0,e dizer ,I

l\f'r, PresÍdente da FERJ tação de sírial�ação no diversos segmentos da co-. todo mundo queria: va- quem são. No' mais, são '

__ FundaçãQ' Educaéio_Ilal entroncamento das ruas munida9-e, para dinamizar: mos continuar não pagan- opiniões que respeitamos
Régiqnal 'Jaraguae}lse, da No€y Franco e Bernardo as atividades, irá desligar de a dívida exteJna. Pro- nlas Gonthiuamo� com a

interiçã� da enti.dade em Dornbusch, ,cornO fOrma 'as entidadeS cujos repre- meSsa do Bresser 'Perei- noSsa pr,ópria.
promóver a agilizaçãO, do �tle também diminuir o sentantes não vêm fre- ra.
seu Departamo€nto de Ex- r1ECO de acidentes que a 'quo€ntando as reuniões. Pra qUé reclamar do

, tensaor � Dr�senvolvi'!Ilen- perigosa curva proporci0� Em_ contraJ;>artida, outras gpverno. O homem nã� ,�u:r nOs pare�er qu� �
to de 'Curso�. ,,:' , 'na. A CMT detel'IBi'hou serao convldadEs, dentre I' prometeq" que' agora val aeclsa,o do ,pr�f. BaJdUl-

,
' >

_
,I
.' • estudos para a solução: ',elas a ACdl'eSC E. a UCRE. , ,governar sem de�ago,gia no de transf,en�' o,con-

Para tanto, num pnmel� do prOblema existente nà ,O trabalho da COMDEMA I' e sém pressões? ,É só Os C1USO de ,Fanfarras _p�ra �
ro pàsso',' a PERJ comu-' rua Augusto Mielke, prin- tem proporcio�ado gràn- dó PMDB assinarem um Max Wi�h;lm �ao, fOI ,

nicou seri intento à Asso- ciPral acesS9 ao c.A. Bae� deS avanços no campo ,da' papel assumindo o com- mpa ,?oa,ldela. So porque
dação Comercial ,e In.dus- 'pendi, onde a passagem proteção ,ambif'ntàl no proniisso de p,izer sim a ha algumas" arqulbanca-
trial'de JaIagu�, ,do Sul e-, de nível, a ,ciclovia € a munic1pio. t)Ido o' que o presidente UnS para duzentas pessoas
GO Clube de Dire.tores LO- '- ,

' "

'quer. Isto é; todo&-_podem IOderem assistiI �e�tadas.?j.stas, visando a sentir o 'CORREIO' DO' POVO'
'

12' 80-91 casar livremente cam � c. o' restQ do publIco. Íl-
interesse -pelo projeto '

"

"

, ,

,',

�
'_

'

quem quizerein, desde que carll ond�? No gramado?
junto a- tais entidades, cC>:' seja com Maria. '" ",No outro lado, fora do a-

lhendo opiniões e su:ges-' Pra que _reclamar do lambrado? Na Marechal
V5eS q1J.e contribbam, para 'BA'R'"B'ADA

-
..

Prefeito Sé 'o Mene!" saíu�"cabe b€nI maiS gente. A
o desenvolvimellto de um ,',,', ,:-'�

dQ PMDB e o próximo opinião P?bIi:a mereco€

progtama vo�tad(,) às n�- 'Prefeit(!) já está eleito? uma exphcaçao para, a
cessidades locais e micror- VENDO TERRJ�NO no loteamento Ceiitep,á. _Quem. minha senho- mudança.
regionaiS' .

, , ra? Não é esse não... e
organizand::r e ,�oferecen- , rJo (pr�x.

_

WEG 11), área '14x28ni; livre de en· o outro.-
do -cursos nas mais diver- Pra qUe reclamar, 'pois E o aSfalto Coru?á-São
sas ,áro€as ,da, atividade chente. Preço: Cz$ 25�.OOO,Óo. os constituintes canse- Be�to ga�hou malS um

pronssiO''Pal��' a "PElU_: ,se guiram votar cinco arti- paI da. cfIanç�: o deput�-,
destaca, a�sim, cO:(p.q, ins� Tratar pelo ,fone: 72-0618. �;t:>s <ia -nova em apenaS �o> LUl�" Hen�lq,u� d� Sll-

utuiçãO. promotQl'a ,<;ie 15 dias. Agora só faltam "t;1F? '
que re�vJndlCa. �

p.:ojetos, cujQ de&envolvi� 260. 'É cla,ro que, depQis
estrada.' h� m.UltoS a�os

mento se' dará, a partir de continua tudo ná mesma, -segunda �m Jornal dé·_fo-
1988,

'
,

II pois a -çarta terá de pas--
ra. "

Ganharia�; assim. Jara-, :: 'w" II
-

[�U'I·I:,RI·bel·ro- sar pelo crivo cio plenA-
�uá e Microrregião, um a er' r�(')., Se 93, cónseguiram.
novo l€que de oportuni- aquele prodígio ,iá ima�

'Haveremos:de viver até '

dades, em termos _
de re-- ADVOGADO glnon, c0m�nheiro, co-

a inauguração" SÓ pr� ver

cursos humanos. fazen.dp,
'

l!' o será com quaSe' 600 faltar' espaçe no palanque
com, que' ,ho,uvesse', um,,: J

-

M tt-' o' 13 1 305 discordando'.": cc-,da _ um
oficial, porque' ,vai ter

, I ,_ - Rua oao arca on" sa a, , Fane ,gEnte a�sim querendo ba-senS1Ve inctemen'liD _ e '

Fone 12-2815·.;,. ,Eàfficio Domingos Ch:odini ' q:uerendo defender o' seu?' '

'evolllção na área de trei- �'" - tf,r no peito e fe1ar mais
;jaraguá da 'Sul�SC. Acu,saram' P alto o h ó' d bnamento de nossas �m- nosso re�," '" ,,c pl.o" er 1 a ora.

presas.

-'-'.--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LanChonele Disne"
,

,.

Lanches, refeições, bebid�s,' 501 vetes e ponto
de encontro para um bate papo amigo, Qlletemos
servir- bem, Aguardemos -ª" su" visitá.

Marechal Deodoro 507 _ defronte. '

o Colégio.
Sio Luis.

R'eslalranle
• � J Ilajara,--

AGORA SO! A DIRBÇÃO .DE

CARLINHOS E VALDO

Continuamos a dísposíção' dé tOdos,' com o

mesmo, atendimento e novas opçöes. Atende-se
de .�gunda ä sábado à noite,

Rua E�pe9icionário Gumercindo ela Silva, 231

Comercial Floriani
,MAQUINAS B, aQUIPAMENTOS

PARA ' BSCRITóRIO, ,�

, ,

Asiistência técnica' d.e' Máquinas de escrever,

calcular, Autenticadorea, C�as Registradoras,
Relógies de' Ponto e Mão de obra. CÖNSUL-
'TE-NQS; ,�

.. Rua:-1VeDlDdo da SOva Porto, 3�3
, FODe: 72-1482 _ Jaqguá do Sul.

.
.

. ,

PÁGINA ,06
-

Segurança 'pes�soal do 'Prefeito, _ é questionada,
Um :pedido de informa- o destacada ' no orçamento

ção do vereador José Gil- que �autorize
. despesa pa-

- berto Menel, aprovado ra proteção' especial do
quarta-feira, ne Câmara, senher prefeito, .o núme
solícíta informes a respeí- ro de guardas. vencimen
to da permanência de tos e desde quando tal
dais gu�rdas dê' seguran- vem ocorrendo, uma' vez

çe na Fesidênda'particu- que tal procedimento é
lar do prefeito Durval Va- visto .como "mordomía'',
seI. O, pedído pede escla- pois existe organismo po
recímento sobre a exis- llcial para a referida pro-
têncía ou não de verba teeão,

'

JUlZQ DE DIREITO DA' COMARCA DE
, JARAGUA DO SUL

_

O Doutor J(dl0 César KnolI, Juiz Substí
tuto epl Exercido na l' e 2' Vara da Comarca
d� Jaraguá do Sul, Estado 'de Santa Catarína,
na. forma .da let, etc .••
FAZ SAB:ßR a todas "qÚéÍntos o p-r_esente edi
tal de citação, com o prazo de trinta (30� dias;
vierem: ou dele eonhecímento tlverem . e in
teressar possa, que por parte de FRIEDEBERT
,BQE1\'l'GER e, sImulher IRENE BOETTGERI
brasileiros, casados, ele' aposentado, ela dó lar,
residentes J� .domícílíados, � Rua João Pessoa
n9 202, na cidade de Campo Alegre, neste Es
tado, por seu bastante procurador. advogada
Dr; Reinaldo Murara, foi requerida ação de
USUCAPIÃO nl? 2-.146, para aquisição do se

guinte imóvel: � Um terreno rural com peque
nas benfeitorias; situado no Rio Manso; mu

nicípio de Jaraguä do Sul distante
_
a 50 Km dá

cidade de Jaráguá do Sul, com 1.000.000
.thum milhão e metros quadrados), medindo de
,frente ao OESTE com 1. 133,OOms, contornan-
do a -estrada municipal döManso trevessão O município de Schroe-
dos 'fundos ao LEsTE com 500,OOmso' de lar- der comemorou no dia 03 '

gura com' terras d� Mário Bica de Almeida" de outubro, 23 anos de .

aO SUL, estremando do lado direito de quem emancipação', Dirigido -a-
de frente olha o imóvel, com 895,OOms. em tualmente pelo prefeito'terras dos herdeiros' de Arísteu Cubas; Ana Aldo Romeo Pasold; em
Maria Bollmann, .João Cubas, 'Diva Cubas Amo- 31 de julho de 19� -pelarim e Maurene Cubas e do lado esquerdo ao I o '

'NOR� com .,l.650,QOm.S. 'em terras dos 1'&
ei n, 424, fo� designado

,�r:. distríto de Guaramiriin e,
'

querentes Friedebert Boettger
o

e sua mulher,
.em 3 de julho/64 o murué:i- ,

cadastrado no INÇRA sob n- ,.,. � ..
'

...... ,., pjQ_ foi criado., quando
' ,

'801.062.011.630-5. DESPACHO DE FLS 11 -

presidente da Asesmbléía
VERSO: _ Designo o díé 04.04.88 às 9,00 ho-

o deputado Ivo Silveira.
ras, par;a a realização da audiência prévia de 'Paulo' Roberto Gneipeljustificação. Cite-se pessoalmente aquele o em

foi o primeiro prefeito
" cujo nome estiver, o imóvel usucapi�ndo bem

provísórío e Lli�gerO '.Fe..;'
cOmo aos con�inantes e, suas respect1vas �spo- .'

, passé 'o" primeiro prefei�ó
s�s e, por edItal, com o prazo de, 30 (tnnt�) eleito, "-..'

.

diais, os réus ausentes, 'incertos, e desco,nheC1'" -

dos, para, contestarem o feito, qUeren�o; �?'
prazo legal, advertidos da r�veli�. Cle�t:J.fI-
,quem-se, por- carta, para que mamfestem. mte
resse na causa os representant�s dél Fazenda

Pública da 'união, do Estado e do Município,
Dê-Se cbnhecimento ao Dr. promotCI de_ Jus"

tiça. In-se. 'Eni 18.09.81. (ass:l Júlia César
.. Knoll _ Juiz Substituto em

'

exercído na l' e

,2� Vara. E, para que. chegue ao con�ecimen
to de .. todos os interessados ausentE:s. Incertos

e desconhecidos, foi eJOpedido o pre&iP.Dte' edi
,

'tal que será publicado na fOrma da: lei e afi-'

xado ·no local de 'costume, às portas � do F'ó-

rum" ,cortendo o prazO de 15 dIas, para 'con

testarem, querendo, à con�ar da sentença "que
justificar· a' posse, sob pena de serem tidos

..

. com verdadeiros os fatos alegados pelos au:
tores. Dado e passado nesta cidade de Jaragua
da Sul, aos vinte e quatro dias do mês derse

tembro do ano de mil noveCentos· e 'oitenta e

sete. Eu, (Jurema-Wulf Sardagna) ,Escrivã De

signada, o subscrevi,
,

'

JODIO c:aSAR KNOLL
Juiz Substituto em exer(:íclo ná .. -

,

'-1' e '2" Vara
'

,

I
"

EtErROLAR·
� ,

,
. .

-

.Comerei-àl de Péças Lide_
Assistência 'técnica em máqUinas de costura

tBdustrials. e domésUcas, peças, acessórios e agu-
lhaS em:..geral.',' ..

"Oferece também assistência .técníee autorizada
.

'em aparetbos A!n6, Wallta,. Britânia, Black &

Deckér, faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; Por
nos ,Lrer, além, do mais completo estoque de, pe-
ça&' e acessórios.

"
'

Av. Mal. Deodoro� 103Ó9
.

...: Jloae 72-:22QO

Jarap4
.

do Sul-Se '

.:-
�

---........------,

I,IITERI'MO'YEIS
'

Intermediária de,
Imtó,'eis lida.

.

�, �

..... :.vENDE-

_ 1 casa ulista com 117m2, �rreno de 2.500m2, ,

rua Beptha'W�� .
,

'

..�1- caSa mista com 130,m2, rua, Friedrich W,,,
SonnenhQhI, px. Weg n

1 terreno com· 197m2; 'I�a Vila·Nova,"pro·' ,.:...,.

xbÍÍo Fól1UlÍ.'
.

.� 1 terre)lO 'com 427m2, na �é1 -José EInmeli-

doerfer. '

� 1 apto.' no, EdU. Ana Paula,. com 188m2" 3111

andar.
/

. ,

R. Jo!«) PiccoÚ; U)4 - fone 72-21n - J.araguá do Sul

. ,T�mbéIfi o" vereador
Heínz Bartel sclrcttou in
formeções da razão,do ca
mínhão placas CM ' 00:)2,
estar estacionando às
20h30 do dia 29 de 'setem-' :

bro na porta d� um bar
na rua 25 de, Julho íora

. ,-

do horário de expedíente.:
A aprovação do pedídó "

foí unânime. Bartel pe
diu, também. a verifica
ção das bOcas-õe-löbo da"
rua 25 de Julho a ma" "r,

. ,lOna

assoreadas, pelo barro,'que
,desce das eacestes. "

Orival Vegíní reívíndí-
cou ao Executivo a Insta
laçãe de unidade Sanitá-

,

ria nas imediações d� Es
cole Alberto Bauer, essím
como àlargamento, tubu
lação e -càlçamento na-rua
Carlos May. Marina 'Len
�1 requereu petrclamento,
a)argamento a ensaíbra ,

mento na Tifa Schubert
e lateria-s, -enquento Ll)lz'

<

.:

Zonta teve consignado.
em ata congratulações pe
la passagem do "Dia da
Secretária" .

.

' -r

,s CIRO�DfR

AGRADECIMENTO'

p. família de Altair Amé
r.i.co, coiÍlunica' peE4aro.sa
o .falecimento de ,.', -;_.

- _.

. t,
'

.ANDBRSON uns'
,'.

AMaRICO

faleêido aas 1 anos de iäa- "

de, vítima ,de ê!cj�te ·de
trânsito; no dLa 6 de ou�

tubm. 'Por' estE>' interíné-'
dlo' agradice, aos paren
tes, amigos e vizinhos, pe
lo consola e

-

apoio, pelo
,envio 'de flores e" c0toas
e a,companhame:ato até o

CeIÍlitétio."
.

Convida" -para" a, Missâ
de 79' Dia, neste s_ábadO,
dia'lO, às 19h, na Igrej-a
SãO Judas Tadeu,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

PUadadoll0 m,aio 1919. CGC 84.436.591/0001:-3A'.
.

Dlretor:;Eugeld.o Vo ScllmGckel Jom. Prof. DRT-SC
D. 129, e Dir. de Empresa Jornalística D. 20._Mea- .

bro' efetivo do Wtl. Histênco e Geog,ráfi<;o de. S�' f(

Cato R_tor: Flivlo J. Bmgnago - DRT:SCn. Zt4/' .

t
,

84-. R.epórter: YYODDe AoS. Gonçalvet - DRT-SC D9
.

219/84. RedaçJo AdJniJds1nPo e PubDddade: Rua Co
nóDel Pl"oc6pio Gomea de Oliveira, D' 290 - en.P08-
.-i, 19, _;_ Fone 7l-0091 - 89.2S0-J'&(apá do Sal'-8C

r

.

:. � C'ORIEIU" 'DO 'POVO

Impresso nas oficinas da Organização
COnt4bll liA' Comeletal" SIC Ltda.

-

AuiD&tura para Jarapi do Sul • o...... Cz$ 400,0,0,
�

..

cidadeI .•••••••• o o o o o 0'0 0.0 o o. Cz$ 500,,00
N6mero AVÚ1!IO ... � • • .. • .. .. • .. .. ... Cz$" 10�.OO· ,

N1imero Atrasado· •••••••••••••. " • • •. Cz� 15,00

ilepresentaDte. credeacladol: Pereira de 'Souza &Cia.
Ltdá, Tábula V'efculos de ComUnicação SIC Ltda. e Pro-

p� Propaganda Representaçóel Ltda..
_

E(Ite. JOJ'Bal 6 IisIo,dado a ADJoRt!sc e AJJRAJORL

Relojoaria AVENIDA
As mais fioaa IUgestões para presentes,

jóias,' relégíos, violões, troféus,
medalhas e artigo. de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

N. MarecÍlal e Oll Get6llo V.....

Fun�laria Jaraguá Ltda�
Calhas para todàs as finalidades

- AIOl'Ii tamWm aqaecedorea a

, eae..... lOlu.
Rua Felipe Schmidt, 279 - FODe 72-0448

CFH�IAÇÁO CANARINHO LIDA.

Programe bem as suas VIagens de férias. e

recreação. A "Canarinho" coloca â sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua
'.

frota, Venha conversar conosco.
.

Av, Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

TUBO DE POLlET1LENO
(MANGUEIRA PRETA}

I
1
I '

TUBOS SANTA HELENA J,.TOA.

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

ESCRITÓRIO; RUA CEL PROCÓPIO GOIItII'lt, 98�I'ONE (Ó473}12-0066
JARAGul 00 SUL- SC

F�tOlrafias _ equipamentos de eine

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 12-0181

Lanznaster
:e. HORA DE BRn.iIAR

Jóias, relógios, alianças e

. presentes finos é com a I:üVt'

L A N Z,NAS T E It

Marechal. Deodoro, 391 � Jar:agut do Sul. ___

/

. liA Hlst61la de DOIA geate alo· pode flc:g 16. Da..........
O Pulado s6 'é Impei'tallte se o' se� temllQ fot _, .pr�o.

�
.

' -, ,'.::;'

. ..HA� S1t" :ANQS ::
.
não tributária do serviço PRP _ Partido Social

_ Em f9:SElj- no dia. 5- de militar, até que se- nor - Progressísta .... pJiesidido
outubro realizar-e(e-iam malíze a situaçãO de fal- pelo sr. rrenctseo F. •

eleições e o P.R. C. - (Par- ta de braços para ii la- Fischer publicava . aviso �

tído Republicano Catarí- voura, ma impren:sar,. CODi, Eelação
nense) compareceria com _ Eram nomeados os ti. renúJil€ÍQ_, Cil0, *e< presí-.
a seguinte, 'chapar - Para ;srs. Alberto. MaffézzoUi dente Vítórío Lezzarís,
"Prefeito, Hans Jordén , e Antonio Smeha para esclarecendo questões so

· para Conselheiro· por Je- Juizes de Paz em Corupá, bre.. cr-edend:ai.$ que não
� invine; Gustavo Adolfo e o sr. Germano Lan- poderia> usa.:f �m nome do

'

: n.'lchl'in, Henriqu-e Douat, çhammer para sub-dele- d�pet6fio lQ�;
1

Sé,r:r,glo Vieircr, Ricard0 gado de polícia. .

_ O Irmão Gregório,
: Karmann .Rod'Olpfio CoI-

.

_ Realizavam-se para cOJil\tidava "as autfrllciades !

� I�n, otto C;chIIlãlz; �Fran- prefeito e vereadores no e O POV,oi em ge.l'al ....
· ctsco Eberhardt: JOão de dia 2-3 de novembro. de. a gr,aP-diQsa. f�S_tl-t nPR:q�
"Lima Cubas, Hans Lange 1947 e os ·partidos PSD, lar do Clinási:o, São' Lu.·is..

·

e
.
Alfredo Fernandes. - PRP e UDN saiam com em. cememoraçä« d.�s- 25

'DiStrito de Bananal: Ro- candidatos pelos distritos anos da' chegada (C!Ís: lr- j

dolpho Tepasse. Dlstdto sede e Co�pá, em busca mãos Maristas em I�- !
'de JaJiaguá: Arnoldo Leo- de apoio. ..�, C1ljo resw_do� I'��r
· nardo. Schmítt, Eduardo tt>Djl. pjlJ:él. a . c.Qn�o
,K:ellermann e.'· Alberto ...HA 30 ANOS öe ,um PqJác.io d,e, Espor-
MQSef. Distrito de Han-

_ Em 1957, por ato 'de, es (F illlpoilente eonstru-
-sa: João Groth. Juizes Governo' do Estadô era eão �ole e-xistentE:" enfeei-

Distrlt�is, para Jaraguá,: promovido para Juiz' de tandö ii cídadej .e � sede
rredenco �oelle);. Jose 3a. Entrância, o dr. Pau- social da' Assocíecêo de
.Bauer,. Sílvíno Píezera e lo Peregrine Perrstra, na Pajg. e. M,estres. dQ GUlA:-
João Eromen:)oerfer. Jut· Comarca. de CaD0inhias. sÍQ São Lis. .

· zés �i'a Hausa: Guilher� por 3 anos exeréeu 0 caI"'
.

,me.Müller, ,José Maffez-
g'o na Comarca de Jara- ...HA 10 ANOS

�ollr: paulo Kaes('mPd�1 e g<uá do Sul e, por tal mo- _. Snl 1911,. � "Moleque
,CarloS

.'

Jantsch . E, am tivo e em despedida fOi- Travesso" despéula-se do
,t�OO eleüo�es .",que Iam .lhe. oferecido, Uma ch�r- Cclmpßonato EstqQu,ª1 e�
,às. ur�as, em Jar�guá cOF rascada na Gruta do Leao, uma brilhan� -n't4.tia lO"'
·

o obletivo de consegUir tazendo uso dia palavra bre o Clube AtlétiCo'Opé-
· �elhof�s, estradas en.tre

em nome dos presentes o Fát,ío, de Mafra, dOis gois
,Ja�ag�a EC> BlumE'nau e Pe. Vig�r�o Orlando

.

d8 Vargas, ll).as prepara-Jomville.
. Jara- KJ,?i�, assim .cOrnO o :dr. va-se ,com �istas' ao tor�

':-.
PasSava

.

por Mano rTlavares, <dr. A:f'� �iE>' UlcentIvo da Fed&-
Qua, onde embatrcavar Flaviano de Macedo, DD. ração Catarínnes€ de Fu
.10 trem, Um for f' c,on,lD- promotor ,vereador João tebol.

· ,gente da Eorç'� Pública, Lúcio da Costa, Presiden-
_ O dr. José Albß1'to

coman.dad� pelo Cap. ,P�- te da Câmara, o dr. Mu- Berbosa. divulgava pe
drO· Plnheuo ,c�m de�tl- rl116 Barreto de Azevedo las páginas d� "C0�re�O
,no' a Herval, hOl�\ H.erval e Eugênio Victor Schm� do Povo", a ISa. parte de
d'aeste çOm a flDahd�d� .ckel:

.

um extenso artige de sua

J. de expulsar os bando el
� Em outro ato do GOr lö,vra "'so:bre "Considera-

·

rOs do �x-conte�t�d�. �?? "ernq, a_ssumia O ca.rgo ções. sobre o Vocábulo
ac; el\eflas de FldencI�, çle .Juiz de Direito da: C6- J-'rain1á" !d!edicado aos

· Pertinho e outros· caudl- ...1, J
"

do' e �
c 11>- ,

,
.

_

n'arca ue aragutl .

. �1a,J;, c<.rpos c;i0'Çente. ( dlScên-
·

lhos. �ubmeten�o. as po l) dr. Ayres Gama Fel' -

te da Fundação Educacio-
'

pulaçoes ruraIS a tod� Feira de Mello, que até Fal Regional Jaragl,laen-·
s�rt: de �ilques :.huml- então vinha exerceMO as.SE' _ PERJ e ilQ Rotary

11h'-a-çoes, intranqUlhz�ndo funções n� COm&l"ca de Cl\!1b de ,JG\:l'agui do Sul,

I
Os colonos e l�a�eln.del,rohs� São Joaqu.im, onde goza- nos seus 25 anos, de exis-
A Força Po IClé� vm

va de grande c.onceito t" n "a
.

r f o desor' en Cl •

I pa. a por 1m a,�
-

pela sua integr�dade.
.

_ A diretoria do Chlbe
t c'E'lrO� das, regJoes de. _ O escritor Augusto ..Atlético cOnvidavà todos:
1 Cruzelf�. hOle Joaçaba e

Sylvio Prodoehl lançava os sócios e dançarinos pa-'

l·
Chapeco. •. . o seu �mais receIlte. livro 13 o BAILE PA PI?&PEDI"

·

'

...HÁ 40 ANOS.
- O E�GENHEIRO, MI- DA da antiga sede. socialf.

.

_ SAEL - IOmance edItadO sita à Rua Seme Mattar�
I Em 1947. o deputado pela Editora Colon e que'local onde. se situa hoj�
Artur Müller, sob .oS a- rf'trata uma cidade CP-

a Gráfica )AvEmfda.
plgusos geraiS. iniciava nhecida pela nome de Ja-

"

.

uma série de discursos na ré!TIápolis ,que alcançou. -.A Camara d€' verea�
Assembleia Legh.llativa, grande suçess.o, f; foi até� doreS, presidida p�lo Ver.
em defesa . da produção �scolhido . para servir de Mário Krutzsch apresen-.
agro-pecuária e das po- tema para um filme. tava indicação ele ho��-
pulações do interior do . nagern aos st'.s,., ErmUllo
Estado, prOpondo a expe- , ..HA 22 ANOS

.

LllCi?lli, OSlWaldo� Arl.

dição de dois tel\?graipas, - Em 1-965, o ano, tam.- Marmo Soares, Ren�to. ! .

dirigidos aos Ministros bém era de eleições e a. Ewald, Leonardo Zapella.
d� Agricnltufa" e

.

da 'class.e política e os can- ::e José earlos Neves" pe-
Guerra, pedindo' a cJJiáção didat0s andavam agita- kl'! 10 anos de serVIços

· de uma estação agrO-pe� d@s,. Os partidos andavam presta�os aO. Corpo Vo-
I cuârià e inclusãc'·· da. ré- a .mil na .

pronioção .�os luntá�i� dé Bomb!ito,s -de
_

I gião de Jaraguá na :lona �eus candIdatos e at� o Jaragua.
.. . ��.--------------�--�
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": 'ADVOGADA,,'
.Dre. Aurilene M� Buzzi

Questõel de terras _. �cidentes de trailsito - In

: ,rentários -

-

cQbranç� é, advocacia em geral.

; R�a' ,r'�inoido Ra��" .86' - ;81a 4
;

- Fo�e .1�-�7 1'1

'\ .

Escritório. Contábil ,Garcia'
, ,

-

_ f . CRC-SC sob n9 0075
- • liicrilas' fiscais é contãbeís
"--

'

Impa.to· 'de Renda
� '- Reilstto .de. Micro-Empresa , ;.

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

'o
,',

':'''; :W', :
' 0,,':.', ,"

! to:', Confira .a- eficiência de nossos serviços.
í Rua.: Barão do Rio' Braneo,'168:;"- F.one:; 72-Ö695�
t .: ,

c,'

.

PERSIANAS. BOX • .ESI); DE ALU'"INIO

,PERFLEX
RUA .ioINVILLE. ;838· jARAGUA DO SUL ·'SC

FONE: 104711 72.0895 ,

Per8laD� .horizontals e verticais,
,

r

< . box· para bänheiros, .

':dlvisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrías. .

e cercas em alumínín,
.

Cönsulte-nosl Fone '12-0995,
y' 0'"\ _

. ESCRITÓRIO JURIDICO

José Alberto \ Barbosa
Ilexa·odre Dellaoiustina Barbosa

,',

A, D V, o G .A o o S

.Rua João :Marcatt� !lo 13 _ 2� andar, Sala 204

Jaragú.á do Sul.
, �� .í

SUBA NA
"'1

HONDA

CHE GOU A

t

r
f 'CONCESSIONARIA DONDA DA kEGIÄO, CO-
I., MßRCIO DE MOtOS, ASSISTeNCIA TECNICA
! .:" , ',", E BOUTIQUE HONDA-WAY.

" .�..
.,' .

,

'ÉNTRI! NESTA. HONDA DA MENEGOTII
: MOTOS E SAIA PILOTANDO A. suA MÁQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 239 (�odovia. DR-280)
..Foae 72-�999. _ Jaraguá do Sul _ SC.:

_,._ J

,'PAGlNJ\. ," 08;;,
,

INFOltMAnvO ROTARlO'

'8' O Qla�I.;,Meia-
_

' Cllc·a· J •

"
'

No curso da tarde foram
dístríbuídos muiíos . prê
míos, destacando-sa .uma

passagem aéreg aa Varig,
-três jóias e um fim-de-se
mana no Pl.aza Hering, em
Bl

'

,jar, No próximo ano .úmenau, acompanhado,
segundo pesquisas leva: E o� doados PQ� lojafi, e

das a efeito Um ' novo fabricas da capítal, e do

grupo 'parti�iparâ das .inter,ior e doaç'�es de se-

competíções, ampliando nhor�s de roteríanos ,

1'ÖRNElo' "GIJO";, '-

este movimento' rotário Alem das senhoras de
,DM SUCESSO

-

�.
-

.. , que tem como meta a in- rotarianos da g .. ande FIo

',A_ cídade. de .

Brusque tegração da grende Iamí- l' a,nópolis. ainda compa-.
viveu momentos de .gren- 11a rotária do Distrito receram carave nas das
de e 'intensa. contraterní- 465." Casas, da Amizade de

'zação entre os rotànanos 'ilARDE BENEFICENTE Balneário de C�mbo:t;'iú,
que pertícíparam do "1IOr-, ALIANÇA '!"RA1fERNA -Brusque e Tubarêo,

.. ".
neío GiJo"!. em 'homena- A Associação das Sé- Os., recurs�s aufe�ldo$

. gem a um ilustre compa- nhoras de Rotartenos da destinam-sé as seguintes
nheíro rotariano que tudo Grande Florianópolis rea- entida�es: Pia tT,njdos. S.
deu de sí, para que os ro- l.zou na tarde de :)'0' de Antonío, ,GruPOs GIOS"
taríanos vívessem . mo- setembro, no Clube 12: de fundação '. Vi�al Ramos,

men�os de intensa ínte- Agosto, .

uma _ tarde bene- rscola do' ��n('l T'raba-

graçao. . t;C'ente, que vendeu 1352 nador, Berçário Carente j
•

'

.

-

,

I Carmela Dutra"', 'AsHo .

No final de setembro, ingressos.. lotanoo ínte-
I .

-

J
'

L d
os brusquenses receberam gralmente o dmpl;O salão.

'Z rImao C· oaqunl�:V' adr e
,

.

l\.T o ·S'- I' 1:1 ma, rec � ln e a
um número €.Cluivalente � .. a ca iao rea izou-se um

M' C· ,

"h
_-

.

'.
. ..

l;nd d Iil 1 d
. im as .flancm as, e

a 500 pessoas', que repre- d" . °L ,�s AleB cet ,mo das outras.
sentaram 24 clubes rotá- as ojas ara eira, o'

rios do Distrit.Q 465 para Grupo M�ller, qu� as. ,s�- _

(Da -�0I_llissão
.

de Rela

um torneio que ficou na nhoras presente, cl�sslfl- coes Públicas do Distrito

hrstóría da vida retéría. caram com a Nota to· 465, Ano 87/88)
Durante os dois días de 1

competição fraterna, 'sä- 1.-·------......--..."....--------------------------
gIaram-Se

. vencedores as
equipes seguintes: 1.) Iu
gin ., PousoRedondo: 4.�
ItJg�r '

_ .Blumenau: 3.).. i'
lugar .:_ Jöínvillé;· 4,.) lu-

"gar _ 'Brusquê'- e' 5.) -lu
gar .,..- jaraguá do Sul. A

c1ganização.· foj' primoro
Sa, nada deixanöo' a dese-

ROTAruA.�OS .�
_"", , •. s, - .",.•••.•.• :.\, lÃ-'

UNIDOS PARA.
SBRVIR, DEDICADO�r
A PAZ" ", ,

",

'.

,VA_RIG
Passagens e Cargas

F.ua . CElI. Procópio Gomes 'de Oliveira, 290

Fone:, 72-0091 _ Jaraguá d.o Sul-SC,

.élínica
_ Veterinária

SCHWEITZER-
Í> R.

v

W A L DEM A � S c li W'E I T Z, E R

Clil1-iça de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, intefIlamentos, boutique,

Rua Jolnville, n' 1.178 '(em frente ao Supermercado Dreithaupt)
Fone 1�·25.48

,_ Jaraguá do Sul .... Sa'nta Catarina'
-------

,

,j
,

.'

CliDl'ax
. .

'Magazine'
' ..

!

TUDO PARA NOIVAS

, MQDA MASCULINA _ ...
FEMININA E-'INFÁ'NTlL

Jaraguá do SuI,_ Av. Marechal Deodoro 2�@ _ POM n�
. GUél�amir1m _ Rua 28 de Agosto, 1; 334 _ F:ln� 73�U259

i-

Escort' 8 8.,acelere - a "sua COlqui�la. �
I

l
!.

,
- .

Av: Mal. Deodóro; .110

'(

1,

72-2614
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c:SEG.URANÇA
FECHAOURAS ,-o
Fácil montagem ,(linsItaila.ção). aUíto-..ev�vel, várioS modelos
excelente fundonamento, il"eSi8t8�te ao tempo. inclusive .aßar_ia,
m.atenal de l' qualidade.

.

PT ELEGE DIRETORIO

O Partido dos Traba
Jhadores, em convenção
realizada- no dia 27, na

"Câmara : de Vereadores,
·

elegeu o seu Díretórío
'

Municipal .. Seus integran�
tes' são: Efetivos_ ,.... Luíz
HífSéheIi, Jair �Mus·si.na -

to, José .Mala, João D'
Ävila, Jacíra Rozza, Ena
Flhor, / Leonor' Barbosa, .

. Teresa da ,Costa, Louri-
·

�al Bier, Rita de Cãssía
· Madrid, Antônio Odoríz
zí Neto, Pedro Angelo
Ai'aldl, Gtlmar

'

André- Pe
reira .

e Clemente Man
n.es. Suplentes: Lauro da
Silvar Afonso Pauli Fene-

< rich, Francísco João Les-
o

sa,' Riolande Petry é Val
t� r Petry," Dele gados o à

Convenção o Regional
Louríval Bier e Luiz Hirs
chen; Delegados ao En

centro Regional' .: Jair
o

Mussínato, Luiz Hirschen,
LOttrtval Bier e Luiz cer-

'-lo� 'Buzana ó .-
A Comissão . Executiva

é presídída por Luiz Hírs-
. eben, více-presídente Rita
de Cässía Madrid, secre

tários Jair MUssinato e

�",on<>r Barbosa, tesou
.reíros Antônio 0dorizzi
Neto 'e Gílmar André P;_e�
reira; secretário assuntos
Sindicais Lourival Bier;
'secretário formação op6lí�
tica Clemente·Mannes e

S€:CretárÍio
..

movtmenäos
populares Pedro Angelo:
Arald; .
..

De outra parte, duran-:
te a Convenção .Regíonal
do PT realizada. no final
de semana passada, em

Chapecö, LUJz Carlos· Bu
zana e JoSé Maia, de Ja
reguã do Sal, foram elei
tos membros do Diretó
rio Regional.

, �",

'S-RUPO "HM - INO·S·

Loja °Hermes .Macedo
O Grupo Hernies - Mace

do, conglomerado de 15

empresas e com maís : de
13 mil funcionárias, que
'atue nas áreas de comér
cio varejista e serviços
financeiros,

-

completa 55
anos no mês de outubro.
As 230 lojas dó Grupo
HM, o cuja matriz" fica em

Curítíba, oferecem -maís
de 65 nUI. itens diferentes

.

nos setores de magazíne.
eletromóveís e autómoti.
vo, além de uma dínêmí
ca de atendímentó e de
serviços . baseadas nas

mais modernos' _princípios
de marketíng ,

'
.

da, Marechal Deodoro
O Grupo HM que hoje

ostenta o privilégio de
estar entre os -maioreS do

pais em termos de desem

penho global; oapitaliza
ção e liquidez, � está pre
sente em 102 cidades dos
estadoS do Paraná, Santp
Catarina, Rio Glande do
soi, São Paulo, Ria de Ja
neiro e Minas Gerais. Em

Jaraguä do Sul mantém
duas lojas, na . Marechal
Deodoro com eletrodo
méstícos, móveis e con-

.

fecções e na Dc.míngos da
Nova com a linha auto
motiva e centro Honda .

. Loja' da rua Domingos d�
-

Nova
--_...........

Vários ,modelos

. \

? ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA.
LA4ES PRÉ MOLADAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇAO

RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA. 850
FONE (O"/J) n-1()H - JÀRAGUÁ DO SUL - se.

'PÁGINA 09

-_ -E D 1 T A L _

AURBA MULLER' GRU:aBA, _
:TabelIã

de Notas e Oficial de ProleStos de 'Titulos da Corpare.a
de laraauá do Sul,� de S. Catarina, na fm:ma da

� etc..,
..

'paz saber • todos quantos eare edital vfreín quç
_

-se acham neste CU16rio,para protestos os títulos eontra:

Bar � 'Armezem Soraya _ Est. Geral s/n .

. Izabel _ Corupá _ conrec. John Ltda .. ...:. Rua

314, sl$l. nesta. _ Coníec. Kanzler Ltda. Rua

381, s/n. nesta _ Radiadores e Baterias Sete'
Estrelas _ Rua 65, s/n , nesta _ Silvio Luiz

Klímékowskí _. Rua Aguas Claras _ nesta.
Luiz Henrique Rosa ., Rua Leopoldo Malhei
ro, 25 _ nesta.

E. como os dit� devedores 'nio fotam eDeoptrados
e ou se recusaram a aceitar. a devid!l intim8çi�, faz pul

,. .... . .

íntermêdíc do presente edital pata que OS' mesmos com-
paJ'eÇam neste Cartório, na Ruà Artur Müller, 78, no

prazo da I�, a fim de- liquidar o seu débito ou então

aar razio -por que' o não fu, sob pena de .erém os referi
.108 títulos

-

protestados na forma da lei, etc.

IH/Jataguá do .Sul, 08 -d�' Outubro de 1981.
- '.

- Aurea MtlPer Grubba ..... Tabeliã. de 'N_otas �
jficj.a:l de ProteítOl de Titulo. ela Comarca de l.do Sul

\

Um t�q:ue d. amor. Dê· Dore. a qlil!m vêCé
ama. Decorações, buquês. arranjoí.· plaD.tas orna

mentaiS. cörou, COlD eDtrera a domicilio.

.

Casa das Flores' .JJ

Re1nol�o Rau lOG. esqu'_. com a João - PiccoU.

. '\ -,

O·r. Allevir A. Fogaça. Jú'oior
Ora. Osvalina. Vargas Rodrigues_.

ADVOGADO�
Ru. Dommlo.4a Nova 102 _ Fone 12-0498

, Juw.p.i do Sul-Se

Serra,ria Jaraguá - Lida.
/

(BEBUNG)

Vendas de màdelra em geral e serViços -de
serragem

'Rúa são José no 143 ..... Bairro Jaraguá ESQuerdo
Fone 12-2963

.

/ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.- COltRmO DO POVO

Vestibular:' inscrições � abre,rn terça-feira,
----

�Í3ESC. Em Jaraguá do
Sul, a FERJ oterece 65

vagas para'Admínístração
40 para Cíêncíes Contá
beis e 45 pare Pedagogia.
Informações complemen-.
tares podem .ser tomadas
na PERJ-.

Oferecendo 6.859 va

gas, a· Acaíe abre. ã par
til do dia 13, inscrições
ao' ConCUrSQ Vesti:bular

. "Ünífícado, rererente aO

primeiro semestre de 88.
. Os postos de inscrição eS

tão localizados _nas pró-

prias Fundações Educa
clonais, funcionando até o

dre 20 'próximo. As pro
vas do vestíbular serão
realizadas nos días 19,'-20,
21 e 22 de janeiro de 88.
O valer da: inscrição é'

de . Cz$' 121,60, paga no

" Confecções Sueli Lida
. VestiDdo bem. Senhoras e Crianças

Vá conferir 'a m.ais variada c�lêçlo aproveitando .

as vantageàs.do, preço e crediário Suel1 '--

Fábrica e, LaJá L Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. t085'
F/.12�0603 _Jaraguá-Qo soi .; SC.

Loja 2 Rua RetnoldoRau, n� 530 _ r. 12-2911._
Jaraguá do Sul _ SC.

.

'� fURGoES, FuRGOEs ISO�ICOS .E F.RIGORiFICOS .. ,

_ .

laragu" Esquerdo . RUa Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fõne '72.;.1077

'� Nós temos"tudo
para a radara todos•

· Ven a 'conhecer
'

'a linha Chevrolet 87.
, Conheça em 30S5a lojà Illinha Chevrolet 81, a maís completa do mercado.
Nós temos o carro que você neeeasíta para preencher as suas 'exigências.'
Saia iodando com O. que. existe de mentOr:. Monza, Caravan., Opala,

. Diplomata, Chevette ou Marajó.
- � ,.-

>'
Veja de perto as novidades ,e as veatagens, além dós planos de

financiamento facilitados. .-'

. Ir

-Emmendörfer Comérc·io de. Velculos ttda .

. ·Áv. Mal. D,odor�.557 - .Fones'72.06SS e 72-0060 - JaraglilÍ do sul·se

,-

MAIOR SHOWDE ·OFERTAS

PÁGINA 10

Garola Efeklus / 8.7
Foi no último 19 de se- Rosita do Nascímento,

tcmbro. uma äas. maís Sandra de Bértolí, Sandra
prestigiadas' promoções Klug; Sandra Mara Bar
deste ano. Noite "Cores dín e Vera Regina Senff,
ua Primavera", com. a es- a, vencedora f-oi Rosita do
colha' da Garota Efektus, Nascimento. também' Ie
Il0 Botafogo, contagiaram vando o+prêmi-i

.

Garota
,0 público de 2.065 pes- Símpatía/Bê, ficando com
soas. Durante a festa, o título de 1ª Princesa a

houve Q sorteio (Je 10 cai- Marili Borges A o d� 2�
xas de cervejas em lata Princesa, Cecília Eichin-
e de 10 jóias para as ga� ger.

. .

.t::nhas, além de um reló- As empresas Comercial
gio, oíerectmento exclusí- rlorian'i, Confecções Gri
'\0 de Seifert Jóias e Re- thus, Conf. Neuza 'Dal

Iogíos, que também pre- celís, Dalmar,
.

Dístr , de
. senteou as três primeiras 'Bebidas Gíreclê ,(Skol)�
colocadas no concurso, A Elite Móveis ,� Decora
penha/Itapemirim - ofere- ções.. Estofados Mannes
ceo a Gàrota Efektus/81, Faber Modas, Floricultu
uma viagem ao Rio de Ia príncipe, Jaraguá Fa

Janeiro, com direito a um l.Iil� Kohlbach. Lojä� Koe

acompanhante
.

B LOja nch; Met. Indl Henipe,
Koench pre.se:nteou. a Moda 'Fausel, Penha-Itapa
Miss Simpatia e Ei;' Flori- mirim Proval publicidades
cultura Príncipe deu a ca- Seifer Jóias e Rélógfos,
Ca: uma das candidatas Transp. Reluz � Trans.

uma rosa' é à "Garota" Tresmaiense, pelo apoio
um buquê, agradecendo- e confiança em nosso

.as pela partícípaçêo. trabalho,
'.'

nossos melho-
.

Dentre doze concorreu- res agradecímentos- sen-

tes, sendo Cecília Bíchín- do. que
.

o sucesso aícançe
Q(�r, Deníze -Wolf, Eliane do' não<) teria sido sem

Boeder, Jandira Wacker- ô vossa participação ..

hagen, Lurdes Marisa (EQUIPE EFEKTUS . -c,

Kreutzfeld, Maril! Borges. E 49 CONT\ÁBEJS-81)

i

NOTA DE AGRADECIMENTO .

A Falil1l1a enlutada do sempre lembrado' Sr.,

< C81.·0,OIIItUll '",>'

r ,.�
.

ainda prôíundamente consternada com. o seu

faleclmênlto, 'agrad.ece aos Drs. WanderieL e

. Vicente, Padres OsnUdo e Fel!pe, 'enfermeíros
e enfermeiras dQ Hospital São José. ao eníer

meíro AmarUdo, Sr. Dorval Spézía, Sra Tere

zlnha Cblodin1 Silva, parentes- e amigos, aos

. que enviaram 'flores, coroas. cartões e acom

pànharám o-extinto' até sua última morada.

Agradece .enlutada a famtl1a de "lub: Chio· Ir

clDl.

--::......-
� ..... .l ",.
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,,'

MECÄNICO 'DE MAQUINAS DE'
COSTURÁ (cem prática),'
com experiência mi,uma de dois (2)
anos.

Os ínteressados deverão comparecer nó
setor de recrutamento da Empresa, das 7 às

12h e das 1:)11 às ,17h36min, de segunda à sexta
feira, munídos de. documentos, na RUa Join
ville, 1.346, Jaraguâ do Sul.

Mecânico· de Máquinas
-,

DALMAR CONFECÇÖES IND(JSTRI�. E CO
MÉRCIO LTDA., necessita para .àdmíssão
nnedíata de:

EsilADQ DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL

DECRETO "N9' 1.551/87
Suplementa e anula dotações -

do orçamento do SAMAE.

- O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
nc uso de suas atribuições e com base na, Lei

Municipal n? 1.11'2/86, de 27 de novembro de

1986;

DECRETA:
Art. 1. ) .

_ .Pica aberto. um crédito suple
mentar no valer. de Cz$ 200.000.,00 (duzentos
mil cruzados), para reforço do programe. e ver

,

_ ba abaixo díscrímínados, constante do Orça-
,

'mento vigente, a saber:
'

. 1376447 � OPERAÇÄO E MAI\lUTENÇÄO
DO SISTEMA 'DE AGUA
3 . 1 . 2. O _ 2. 03 ,� Material de Consumo

"

. .,' ,Cz$ 200.000,00
Art. 2.) .; A despesa decorrente. do, �r-'

tigo anterior, �orrerá por conta .dÇl ª�ula.ça? '

parcial do, programa e verba aba:xo dISCrImI

nados, constante do Orçamento. 'Vlgepte, a sa

ber: -

1376447 _, AMPLIAÇÃO", REF, E ,REAPARE
,

: LHAMENTO DO SISTEMA .DE AGUA'
4. 1 . 1'0 O, _ 1.02 _'

Obras e Instalações
"

,

" /

'

, Cz$ 200.000,00
, Art. 3.) _ Este Decreto entrará em vigor,

na data de sua publicação, ficando revogadas
�s -disposiçõeS em s,.ontrário._:

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1987.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IV.O KONELL
Secretário de, Admiriisfrapção ,� Finanças

\ ' Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés, Vilselr,u. caIm\lsas, shor�,

bermudas e cordas.

,Em frente' à fábrica. Amplo estacionamento.

FOlo PiazeraOPPUiS
"íde,o Clube e Locador'a

.' I
,_

vel , É mais fácil a pessoa"
5,� dirigir pessoalmente a

cada uma das duas cida
des, do . que d�iscer cente
nas de vezes Rem' eonse -

guiF' uma palavrä." Até
parece qué .alguém está
ínteressado

.

em paralízer
o progresso' desta r-egiãO:.
Uma lástima,.: Está na
.hora da n�lesc 'acõrdar
.para esta triSte situação.
Afinal, . não esteràos mo-

c

rando no : �im-do-lÍlündo.
,As consténtes alterações
nas tarifas . .dos 'serviços
'até 'parece", umr deboche
aos' que precisam díaría

, n.ente -do teleforié pa,ra
acelerar Ö "progresso clã
,r@gião. Alô, alô? Nin

guém atendel Com a pa
lavra' a �TELESC, nem que
seja para explíear o óbvio
ululante, ...

Informe Paroquial
PÀRÓQUIA
SÄO SEBASTIÃO
MISSAS; Sábado, .dia JO,
às 17h�'O .,., N. Sra , de -Fá
tima: 19h.:_. N. Sra. Apa
recida, Matriz, .S. Luiz

Gonzaga, S-'õ Judas Tadeu
e, S. Francisco; .19h30_
Senta Luzía e às 20h30 _

SãO CristovãO., Domingo,
às 7" 9 e Jß h0.ras, na Ma-

Sindicato de Joraalistas: óDva'direçâo ��:: :� p�r�:�u;o;�����
e Santa, Cruz: 9b30 _ .São

gas de Freitas, Hugo de
"

iösé e lOh _ ,N. srá'.
Ollveira, Gilö'erk, Bordíg- Aparecida �.' Santo Este-
non, Marlene Castro, vão.
Raul Sartori, Artbur Mon- EMAÚS:
t,eirö, Virson Holder- O Secrét-a:riado" de
bau�, Marcos Bedin, Cló-' Emaús de, Jaraguá d§) Sul
V'S Medeiros, Homero É'stá 'co'nvidaÍldo todos
Franco, Nei 'Manique, o�' jovens,' ',das 'di:v:�r.sás
Moacir Loth, Hélio Flo- cómUnidades paI;� ,parti- ,

riano dOs Santos €, Renan é�parefu, da' úl�iIl):!i l'1ara
Antunes dé Oliveira. r.atha Aberta -dt:'ste ano. A'
Este semanáric e seus � mesma será reáilzâda,'em

; colaboradores cumpri- __'JoiriVille'; fio . '(lia 25' de
ILentam os integrantes da outubro.. Os inter�ssadOs
nova diretoria ,d� Sindi... "poderão 'fazer, �s suäs,ins
cat� dos Jornalistas :Pro- �'crições' nos 'se,guli*��':,io
fissionais de Santa Cata- cais:' Secretaria Paroquj,&l,
rin, em especial ao jor- Livraria' São Sebastião ,ôli,
nalista ,Celso Vicenzi;

,. nos Grupos
.

de ' J0ye:ri�:
atual presidente. que co- ":Mäiçará pres('nça neste
mo pro'fissional, de "O 'Maranatha. o B.1spo' Auxi
Estado", assinou ·a passa- liaT de f]:Qrianópolis, I)om
gern festiva dos 65 anos "":l'viurilo Ramos Küeger., O
DO "mais antigo", em fe- áhnoço sérá 'liyre,,4ev�:h
Iiz artigo estampado à, ,do cada um levä'1 Õ se.ú.
pág. 17,' de 10 de maio -0" eJlcerramento. d&, Ma
de 1984, daq:uele matuti- ,'rànatha�-está piévhrtó.,pa-
no. ra às 17 horas.

. ;", -
,

R011ARY CLUB DE GN <te Honra, o' retrato do

HOMENAGEIA extinto rotariano 'Guen-

O Rotary Club de Gua- Hier, nuÍna das dependên
ramírím, realizou ria noi- CÚiS do Resteuiante Re

te de 19 do corrente, uma, presa, após comovida alQ

de suas mais concorridás cuçäo do .rotaneno Ro

reuniões festivas dos úl- land Behrendt. lembrando
timos tempos. Além. dos aos presentes as lelevan

vísítentes e das esposas tes atividades - desenvol
oe rotarianos, uma nu- v.das do 'homenageado na

merosa caravana de Mas- comunidade' guaramíren
,saranduba s,e fazia pre- se.

sente, todos elementos Finalmente, usou da pa
de destaque daquela co- lavra o représentente de
munldade, prestes a tor- Massaranduba, Sr. Silvé

nar realidade a existên- r�,o- Orzeehowskí, de a

c.a de um Rotàrv Club na '� g, adecimento pela' bela

"Capital' Catarínense do acolhida e, a certeza aos

Arroz", apadrinhado pelo padri�hos, da futura ,i�s
clube gueramírense e a talaçao do clube rotarío

condução firme do rota- em seu munícípío, arran
rrano Osnildo Bartel. re- cando vibrantes salvas de

presentante do Gov. Mar- palmas dos presentes.
1'..) Sousa.
Na oportunídade foi

admitido' no R.C. de
Guaramírím um novo

,companheiro, 'Da pessoa
do contabilist: Ademir
Noernberger, que ao fi
rial da reunião foi -muíto
cumprimentado.
O, presidente 'Arno'

Zímdars, 'na presença da
, esposa e filhos, do finado
rotariano Freder-co Guen
tner, colocou .na Galeria

NoJicias

Acaba je tomar pOsse
a nová- díretorta do SiIi-'
dicato doS Jornalist!is
Profissionais de Santa
Catarina, que se _realizou
'no auditório 'da Federa
ção dos Empregados no

COmércio (FECESq e co

memoração febtiva' no

REstaurante Reçaka .

Celso Vicenzi. o nQvo
presidente, em Seu dis
curso delineou a atuação
da nova diretoria, que
deverá ficar marcada ,por
quatro palavras-chãve: �

dignidade, trabalho, parti
cipação e esperança .

A diretoria é compos-'
ta dos seguintes jOrnalis
tas: Celso Vicenzi, Ores
tES Araújo, José, Augusto
Gayoso, Elaine Borges,
Tarcísio Mattos, Randolfo
Decker, Maria JOsé ,Bal
dessar, Ivani Borges, Cir�
]ey Ribeiro, Lourdes Ma
ria Pereira, Adfimar Var-

LANÇAMENTOS DA SEMANÃ
ApocalipSe II (guerra) Santuário

'

Mortal (Suspense) '_ A Lotica Coriid� do Ouro (Wes-
tern) � Angel (Drama); Exterminador Implacável (procurado vivo ou morto-aventuTa) O Ano
do Dtagão (Policial) Alan Quatermain ,e a Cidade de ,Ouro Perdida (Aveittura) _ Keruak,

_

,O Exterminador ·de Aço (Aventura); O TlerrOr do Dr. 'Mudd (drama) _
. Livre e selvagem ,

(AvepHnfantil),; ,Car;m� (drama); Cabaret Mileirb (Comédia); Esquadrão d� TOrtura '(Sus·, ,'. :
,pense) Made In Brazil.(Er6ti'to) . _ AGORA SOMENTE COM FILME� SELADOS'"OPPlJ'S VJDEO,

de Guaram.irim.
-----

OS 1ELEFONES ',DA
1!ELESÇ

:e lastimável a ligação
de Guaramírím com - Ja
raguá do Sul, que apresen
ti muitos problemas. 1 an
to 'numa como noutra
c:I.•reção. nó 'sábado, era

dífícil falar-se com a,

maíoría - 'dos usuários, ir
ritando aqueles que qui
Sessem se' valer desse
meiO de" comunicação,
dita räpída ie confortá-

FOTO SOM e VIDEO
Av. �a1. Deodoro 252 _ Pone 72-02SI;

.

.-
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Foi de 218 .o número de "

candidatos inscritos para
os exames, supletivos "de
'1.0 e 2.0 graub na 19.a
UCRE até o dla 30, última

. data para Inscrição, Do
total, 26 são pera os su

pletívos de ·1.0 grau, As
provas 'terão lt.gar no

� Centro tnterescciar de
19 grau. "Mário Krutzsch",
nos dias 04. 05 e 06 de de
zembro, com o seguinte
calendário: día 04 -'- Cíên
das' Físicas e. B'ológícas.;
História e Língua Bstran

.

geira MOderna" día 05 _

Matemática, OSPB e EMC;
.

dia 06, _ língua portugue
sa. língua portuguesa ' e

, Iíteratura brasileira e g�o
graíía,

CORREIO DO POVO

I, Laocbonete O Gordo ,e ·0 Magro:
! II Direção de: ForteS. e Ito

-,

,

.

A· cada dia� sempre Uma novidade del1closa:
para- você. Visite-nos.
A 1,5 km após a entreda da Faculdade _ Jara
gua do Sul-SC, na BR-280.

Escritório de 'o�pografia:
,

e Engenbaria
D�SMEMBRAMENTÖS, MEDIÇOES E PLANTAS
DE TERRENos EM GERAL.

� PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E oa
ÇAMENTOS.

Encaminhamos toda a -documentac;:ão�
Rua Reinoldó Raú nO 86, 10 andar, Sala 3, ,

_

Edificio Mário Tavares. próximo dó POltQ 'file
Sa6de:

.

COntadOI: Jolle 11-1416

. pAGINA lZ

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviço de contabilidade em

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

.

Rua Venando da 'Sllva Porto, 331 _.Ao lado da
Comerdal FlodaDI

Coluna
. Evangélica'.

CULTOS: Neste
-

sábado,
às 19h. no centro, em por
tuguês. Domingo. às 8h30
em alémão c: às 19h em' .:......:===================�
português. BOLAS: Pe-
los 25 anos je casaQlento
recebem as bênçãos Wi
gando e Leonida.Withöft,
p,.ng,elo

.

e Bdla Pinheiro,
Arlindo e Líllí Tribess.
FES1\A: A Comunidade
Evangélica, de Itapocuzi
nho Alto convida para a
festa no dia 1 L 10.81,
com lançamento' da pedra

<,

fundamental do novo tem
p10. LEMA DA SEMANA:
Está é a vitória que ven-'
ce o mUlido, a nossa fé.'

SOLDADOS DA PM·
. Estão abertas atê o dia
23 de outubro, aI) ínscrí
çeõs para o cursa de for-
mação de Oficiôis da PM
e o ,cUrso de Soldados do
(9 Batalhão de Policiá·
Militar. O canr:ldato de
VE' ser reserrvilita de 1 tl,
ou 2� categoria Ou isento
de íncorporaçãr, ou. ain
da, dispensado do Serviço
Militar. 'Além disso, ser
eleitor. ter o 19 grau.com-

, pleto, idade entre 18 e 26
anos, altura mínima, de "

1,65 metros,
Maiores informações

junto ao 19 Pelotão PM,
localizado na rua Louren
ço Kanzler,66, próximo da

Weg�I_. � _

SUPLETIVOS

. DICA,S DA SEMANA

Sorte de Principiante; Robotech 'I, :' e 3; A
Dama de Vermelho; Os Aníquíladores: .Apocalíp
se 2; A Garota Rosa-Shocking; Santuár.o Mortal
ESquadrão da - 1tortura; Sonhos que .

se tornam

realidade: Filhos do Silêncio; StrippeJ to Kill;
Amargo Pesadêlo: Ali, um amor de Camelo; 'Dot
e a Baleia; Desejo no Espaço.

. CONHEÇA O PRÁTICO E SEGURO
�

, VIDEO-CHEQUE
VENHA CO:NHECER NOSSAS PROMQÇOES

DE PRIMAVERA
JARAGUA VIDEO CLUBE _ Av. Getú1!lo Vargas
110 49 _ 10 andar _ Àla 109 _ Fone 72-2059.

SAVIO MURILO PlAZERA DE AZEVEDO

.MURII.I.O
.

BARRETO DE 'AZEVEDO

, .

J
'

,

-

-

.
NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS

,

LIXEIRAS IMUNDAS.
'

,

SALVEMOS ÓS lUOS ITAPOCU E JARA6UA'
-r>;

ADVOGADOs

Oireito Civil � CrimiIíal .; Comercial

Trabalhista ,...; Esportivo .

Novo' endereço _ Mar. Deodoro da ��eca
Do 97

� Saia 1

C.h a I é
IMOBÍLlARlAE
REPRBS:BNTAÇOES LTDA.

'

Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones 12-1390 e 72-2321
_ CRBCI 643-J.

VENDE
Uma casa em alvenaria com área de 120m2.,
em terreno d.e 400m2 sÚ:o ,a Rua Ernesto Zohn
n9 167, próx, Mercado Sandra. '

Uma casa em alvenaria com área de 60m2 .•
em terreno de 185m2 sito a Rua 25 de Julho '

n? 309 _ fundos, prox. Posto Míme , .

'

Uma -casa em alvenaria com área de 204m2.,
em

.

terreno de 465m2 sito a Rua 542 _ Sem
nome n9 93. próx. Posto Km. '1.

'

Casa Mixta com área de 80m2 em terreno de
:)'45m2 sito aRua 266 .:... Agua Verde n9 85.

prox. Faculdade, .

. , ,

Casa Míxta com área de 80m2 em terreno de
400m2 sito a Rua Henrique Jensen n9 83 ..:..

prox. lateral da Rua Acre. "

Um terreno com área' ae 840m2; sito e Rua 25
de Julho prox, Trevo da Vílá Nova-Ilha da
Figueira.

.

ft', . .�

''LEV,E A JARAGUA PARA StJA CASA'
"_ , -

-
.

.

Nossos produtos:, Toalha� de Mesa. Pa_!los de

Copa! TeeldQs pani Cortinas e :Vestu..io; estão
dlsPonfveis no-Posto de Vendás sito á BR: 280.

1 Km 54 - Guaramlrhn•.

JARAGl.»\ fABRL SA.
,/

I Promovendo

® KOHLBRCH Jaraguá do Sul
... MOTORESELÉmICOS

. pelo Brasil afora.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fulebol, de ,Salão movimenla o' espo�le 'no Vale
,\

do Ilapocu
CJUZ de Malla: má estréia no Amador

f

A terceira rodada do

.Campeonato 'Mun\Óipal
Aberto de Futebol de Sa
lão (Peladão)'; foi aberta
na nOite de ontem,' dia 9,
com cinco partidas e te
rá continuidade neste sá
bado no Agropecuário, ,e
Artur Muller, a partir das
13h45: Malvice x Transp.

-

Reluz.: Posto Mime x

Mec , Rabock, Caloi HM
x central Motos, Man
chester x Perflex, Rei dos
Botões "B" x Rei dos Bo-

Dois 'loques
_ Começa no dia 13 e

encerra-se no dia 2 de no

vembro, com a entrega,
da premiaçãO, a 3a. Copa
'Kohlbach de Tênis, no

Beirra Rio Clube de Cam

po,-. Nos días 31 de outu
bro 01 e 02 ds novembro,

qu;tro dos principais ��
nístas do �anking necio
nal. dentre eles Júli� <:ióes
e César Kíss, partlclpe
-rão de torneio-Jemonstra-

:-o em 'Jaraguá do Sul.
Çä , .

•

-

_ O mau tempo Impos-

sibilitou o inicio «;lo qu;drangular final �o .

.

Campeonat'o MUnIclpal_
, Varzeano, da DME, do

mIngo .nq estádio Max

W'ilhelm. No- entanto, se

o tempo permitir, a r?"
dada acontece �este dl.a
11 às 14h entre Canarl-

nl;o' e Bangu e às 1511.30
entre Santa Luzia e �lla
'Lenzi. I'
_ EJ:P. vista da rea lza-

'ção dO Campeonato Bra
,

sHeiro, a etapa do Cam

peonato Brasileira d��
Vôo Livre _que acontece
ria neste 'final de selIlan�
em Jaraguá do Sul, fOI

transferida. As datas pr,?"
váveis da competição saO

31 de outubro, 1 e 2 de

novembro, informem Bal

duino Raulino--.
,

_ A Liga, Corupaense de

DesportQs abiiu domingo,
d· 4 O Campeonato' da.la •

. ,

1. a, Divisão. Na Unlca

partida realizada, D. Pe

dro e Antares empataram
a 1 gol. XV dé N�ve�
bro e Agua'Ver.de pao JO

garam devido aO estado'
'do gramado" Neste dia

11 jogarãO ÄIltal'e�, x
Agua Verde e XV de No
vembro x,D.-Pedro. "

.

_ Segut'lda�fE'ira" dià ,12,
feriQdo ,n8:cional. tennm� ,

Dela manhã (8h30) o 1· -

Campeonato linteresqolar'
de Bicicross "Hermes Ma

cedo" e à tarde é\,contec:
a penúltima etapa, dO 2·

" Campeonato MunicIpal de
,Bicicross \ "Dalcelis _ A

.

Rota da Malha"� Ambos
na pista: da' Nanete; 'de
fronte o Sesi.'

,

teôs "A", CAF x Star Lu- na ô seu prímeíro turno
minosos, Atlêntída x Sku- neste sábado. 'día lO,. Jo
lecho, lud. 'Reunidas x gerão na cancha ,do ce
T:r,evo Transportes. Ban- légio Miguel Couto _ Ve
gu x Bameríndus, Sipaca teranos x Juventus, Fal
x Pínguela, Muller Transp con x Coremaco e Inter
x Narloch. Perdigão x contínental '� Olímpico
Atlético, -:-Ipiranga x Pín- "E" e, na Escola Braço do'
guim, Braverde x. Flumi- Sul - Grêmio Tomaselli x JAS'C' h IOdnense., Super Lenzi x So- Cruzeiro. Bandeirantes e : con eel a
Iony, Calçadas Mendonça Internacional e Desporti-
x Frígumz. DOmingo, dia va x Olímpico "A".

a tabe'la -de' I·ogus11, no Agropecuár�o"" a Em Guaramírim r en�
partir das 8 horas: Bsto- cerra-se na Semana que
ríl x Estrela. 2epelin x vem a primeira fase do

Jaraguá do Sul vai comLonímar, Rio Molha x 80. Campeonato Mun�ci- petir nos Jogos Abertos,Dragões, Unides x Duas' pal de PutebQI. de S�lao, em Crícíúma, nas modaliRodas, EBCT x', coer. dJ CME. �o día 13 !oga- dades de atletismo, judô,Neuza e Predileto x Roll- raa, a partír das 19�.)'O -

ginãstíca artístíca, punhos. A fase de classífí- . Polísolda x PrefeItur�, �lIlhobol, bolão e vºli.bo�cação termina no rua 24. �RG x Poc.? Grande e KI- 'masculino., Nas modelt-SCHROEDER E Kaska x SaO Pedro e no -

I' o .

o-
'

GUARAMIRIM
f

dl 15 Malhas Pmet x dades, co etívas, Ja, soe c
ia

,r ,

L" do nhecem OS adversäríos eO T.orneio Municipal Padana Felipe � oja
e agora, também,' as- datasde Futebol de Salão da AtJ;et� e Aval x W g

e horáríos de jogos. O boCME de Schroeder, termí-. QUlmlca. Ião estréia dia 17, às 20h,

J d
',f

d t
'

"C r·ltl"ba centra Criciúma; dia 18,U ocas, es aeam-se � em
"

U' às Ph, - centra Tlmbó e

dia 19. às 1411, diante de
O C.A. Baependí, teve em terceiro lugar e na Videira.

'

'

cestacade atuação no .querta colocação, Douglas' No punhobol, a estréia,XIV Festi�lal
� Metropoli- 'D. Kanzler e Larte Jans- 'acontecerá no dia 11, às

tano de, Judô, rlia' 26 de sen Júnior. '

'15h30 contra Inda,ial e diasetembro. Iilm Curitiba,
.' ,18 jogará às 13h30 frente

Conquistaram medalhas, E em se1e�rvd a nl�el a Witmarsum e às 15h50
de ouro f naS respectivas estadual re�bz�da dO�lll- diante de São Bento ,docategorias, os judocas go em Jºlnvlll�, o

fICOU
.Sul. No vollbol masculi.

Mauro Fábio' Koch, Wil� pra�icam.ente deflnIda ja no, dia 11, às 10h30, Ja
son R. N. Salves. Rogé�, equ�Pe que

r re,pIesentar raguá x Nova veneza;'rio Ewald, Zélia Bréi- Santa Catann� no - Tor-
dÍii 18, às _16h, Jaraguá x

thaupt, Bruno Breithaupt, ' neio InternaclOna� de Ju- Blumenau e dia 19, lJ,s· 15h.Daniel S, Menegotti Ro-, dô ,nfanto-J)lveml.. pro- Jaraguá x Joaçaba, Agi.eba, João Cândido Cunha, gIamado paF� o penodo nàstica artística inicia dia_
Adolfo Carlos Wulff. Ju- 00 23 a 25 �este 'mês, em' 18, o judÔ dia 11, assim
liano Prim _e, medalhas de Botucatu, Sao Pãulo. Do como o atletismo.
prata para Rubens WuHf P.aependi, cate�oria juve-

, A delegação jaraguaenJúnior, Maicon Ricardo nil (.15 a 17 anOS) pesado ,� partirá pare! CiiciúmaMuller. Ricardo A" UIl- MaurO Mahfud e cate'go- sexta-feira, dia 16.
rich, Luiz M. Nunes, e,. ria infantil (13 e 14 anQs) , '

Mauro Manfud, Pablo ' V, ligeiro _ João 'Alberto
13:ranco, Jean C, Gonçalves" Matos Fadul Filho, de
Cristiano Rabock frcaram Massaranduba.

Foi má a, estréia dO,
Cruz de Malta, no Cam
peonato Estadual Ama-

Com 350m2' lua Wal
ter MarquaIdt. próxi
mo 'Cerâmiccl Win
ter. Tratar: Fone _

72-2119.

Vendo,

,$pezia eia. Lida.& Terreno
SERRARIA E SERVIÇ.oS DE TRATOR

Madei:ras para' construção e serviços de trator,
com profissionais,altamenle especializados.
Rua João JanuáTio Ayl'oso, 7'" _ �J-arQguá Es

querdo _ ,Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul
-:-

SC. '

Para nós, seguro' nãu é sá g,arantia de riscos
,

,

Segu;ro é
Preslaç,8o ,de, Senicos�

Consulle - nos
,

S e guros' A�'
' G a r c i a

,

.

',Rua Expedlc;;.o�rlo GumerdDcl� ela Sllva D' spo, �'Jlldar, Sala,2, '

'-Fone 72-1788 _ JaraauA do Sul. - _' jf
,

•

----

dor, sendo goleado em

Rio da Luz pela T;u.PYI de
Joínvílle, pelo placar de
3 a O. Um público peque
no. face ao mau tempo,
asSistiu a deTl�otê. cruz

maltina. A primeira ro

dada do Estadual Amador
será completadá segunda
feira, día 12" em S. Fran
ClSCO do Sul.' entre �tlé"
tíco e Botafogo, As de
maís rodadas do prímeíro
turno são: día -14 _' Tupy
x Atlético, -día 18 Bota- ,

fogo x Cruz de Malta e

dia 25 _ Betatogo x Tu
py e Atlético x Cruz de
Malta.'

o

,

,

SEGUNDONA
pela segunda rodada

do Grupo "B" do Campeo
nato da 2a. Divisão de
-Amadores da Liga Jara
guaenSe je Futebol, váli-
da ,pelo returno, América
txí Garíbaldí c Vitória ,

lx3 FranciscO de Paula.
pelo'Grupo' "A" o Alia�
ça venceu, porWO o Gua
rani. Nesta chave, Alian
ça e Rio da Lm; se clas-·
slficaram e" aguardam os
dOiS finalistas da outra
cbave, assim como Gua
réini e AlianC6a, pela cate
goria de aspirantes.
Neste dia '11 jogarãO

Olipê x Garibaldi e Vitó
ria x ---América, folgando
o Francisco de Paula.

,- -

-

Basqueté aponla
�

campeõesseus
o Torneio Regional de

Basquete,' da Liga Regio
nill de Volibol e Basque
tebol. foi' encerrado com'

o conhecimento dos vel1:- ,

cedores nas diversas ca

tegorias. No adulto mas
culino 'foi campeão o Clu
be Pomerode e vice a Co
remaco; -infanto-juvenU
masculino _ Coremaco e

Kohlbach; infanto femini
nO ->- São Luis�Malwe e

Dalcelis; mirim masculi
nO _ São Luis-Malwee e

São Lúis-Canarinho; 'mi
rim feminino _, campeão
São Luis-�alwee ., e vice

Homago.
A LRVB vai encerrar,

a temporada na segunda
qumzena de novembro,
com um torn�iO-l'elâmpa
go de volibol, informou o

: presidente Nilson Danna.

CORREIO DO POVO
NAS BANCAS,
Cz$ 10.00
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Noticias contraditórias I I Corupa' "
- Sa-O ,Benlo p'ode ,p'erig'ar'·c: rculam pelo Estado EI.

,

respeito de verbas fede-
,

desses cem milhões em
r"is que devem f>�r líbe- çäo da BR-101, Esses re-

....
-

S tã I h ' nossa região" c não só lá
1 adas proximamente para cur os, ao ogo c eguem

S t C t rína servOí devem comparecer. paraSanta C,atarina. Na sema- a an a a a I , ... ,
-

�,

'-
t 1.. Ih mí ouvir conselhos E' orienta-

Da .pessada divulgamos a 'raQ pera Os, raca os 1 1-
I _ .

'a' que acontecera-o em ções em que o próprio sto nao se oeve mars
notícia "auspícíosa" de Cl IS '

ti di d hot
100 milhões pala as obras novembro e dezembro. 'governo não consegue ��fnc:;a:!�lt�a�a�do J�' ,

nEf asfaltamento do tre- Ora, sabendo-se como
acreditar.

ICM se constituí no garen-
cho Corupä-São Bento do se sabe, e todos 'estão ca- E é bom que se reavive tl<10r da folha de pagamen-SuL Mal acabamos de pe- reca de ouvir da boca do a. experiência colhida por', .o dos servidores, tributo'
dir preces para a' rápida' próprio preSo Sajney'(que todos nós, dos tempos em que 'sai 'ias fornalhas e
conclusão dos poucos qui- o ministro e senador Bot- que, nas nossas berbas, re- das mäqutnas, dos superlómetros que faltam pata .nhausen chama de "Zézi- cursos nossos eram desvia- r.iereados e dos balcões
concluir o trecho do Cor- .nho", pela intim:dade que des para o esfeltamento de milhares de empresasredor. de ExpOrtação e já tem) que o momento é de das vias que dav em a be- localizadas 'no interior,
a informação de nosso apertar o cinto e ninguém los balneários. enquanto' onde tanibém se planta' oconfrade A NOTtCIA, que está em condições de fa- as classes produteras se grão dos muttos pratos
também comentou 9 fato lar e dar 100 milhões as- desdobrevam em esforços diários que devem alímen
parece não conferir com sim à toa,· aínda maís ",pa- e provídências para trans- tar a população. Essas
a nota de primeira pági- ra nós, cetarlnénses, que portar as mercadorias por classes que tanto traba
na de Ö ESTADO, ed.· temos . uma admínlstração 'estradas pré-históricas pa- Iham deveriam, pelo me-
,22.125, afirmando que que ainda não d'sse a que ra os nossos ternpos, em- nos, merecer () respeito'até o fínal desta sema- veío e praticamente nada lombo' de burro ou de "xi dos governantes,na (03.-10-87), a Secretaria, realizou em termos de ad- Ma", o pau de· arrasto

. A nossaexp=rréncta ví
-dos Transportes e. Obras ministração, a não ser a transformado em trenó do vida nos aconselha a quedeverá receber cerca de administração de uma sé- nosso colono'mais pobre abramos Os olhos para o
Cz$- 235 milhões para as r.e de crises da máquína
obras em Santa Catarí- administrativa,' que 'não
na" j e "o Secretário Néri se entende e das intermi
dos Santos ressaltou que náveis greves ein todos .os
apesar de o - governo íe- setores do governo, 'índe
i'eral ter cortado parte fínído � incapaz de .con- '

dos recursos destinado ao trolar o próprio povo, queestado, -o presidente Sar- Já não acredita no gover
ney sensíbllízou-se. com ,

a no que recém se estabe-
. série de problemas que leceu. Os 100 milhões de
envolvem a BR-101 e en- que trata o DO devem ser
caminhou um pedido ao acompanhados.,' passo a,
Ministério, dos Transpor-·, passo, pelas forças con
tes para, que libere,' ain- servadoras da região in
da no mês de, f,ovembro, 'teressada; com_ e atuaçãoreCursos· para duplicação, das Câmaras Municipali.,s
daquela rodov1a". � ·Con� a policiar ii Sua "'p1icaçãQ,
clui a nota:, "Ne montan- e Os deputados eleitos pe
tt.> <ii ser liberado ·para, as la região, para .qu,e escan

ob.ras, não estã.o incJuidos .carem: as portas "transpa
Os Cz$,' -10.0 milhõeS que 0 rentes" do góbinete do
ministro 'dos Transportes, Governadör � di'! ,Secreta
José Reinaldo Tavares, ria de Transportes e Obras
prometeu para a duplica- para' exigir a aplicação-'

, 'que acontece ao. nosso re

dor; para, que não seja
mos mais uma VEZ iludi
dos pelas boas "intenções"
dos que não tem intenção'

,

nenhuma a oferecer 'na

presente conjuntura.
,

a subir e descer Os ingre
nies morros de sua ací

ßentada propríer'ade ,

Abramos os olhos, to
dös, unidos, em prol de

uma causa comum À ho
ra é esta que _

reclama

prontidão e vigilância.

Cem milhões rara a du

.plicação da BR-lOt, que'
'deve come-çar e terminar
'não se sabe oni'e. é um

pingo de' ttgua no oceano.

Cem milhões para a Co

rupã-São Bento pode -. ser

a redenção da economia
catarínense .

Abramos os olhos! An
tes que seja tarde demaís.

,

Fritz von Itapocu ·,10/81

Is Inalações de ·Flávio 'José
.

- o advogado Roberto e que não haverá coliga- Outras denuncias deverão
Marcelino Vàrga<; Madrid, cão ,uma vez que o PDS ocorrer. Existem maís de
deu entrada no Fórum, na tem a ch�pa pronta, o 6 mil íotocópíes de -empe
quarta-tetra à tarde, de- mesmo acontecendo com nhos e registros nas mãos

,pedido de
'

ação (le exibi- o PMDB e' PFL, que guar· da oposição '. Munição
ç.ãQ de documentos em da a sete chaves o. nome para a campanh�., '

desfavor ao prefeito Dur· do candidato a vice·pre-
val Vasel e dQ secretário, felto. ...:. O PT ratificou, ,na

Ivo Konen. face as denún· Convençãp Municipal, o'

elas feitas na Câmara � Os ex-peemedébistas, nome de luiz Hil'schen

onde são acusados, de pa- a�!ora vereadores "inde- para a preSidência. A vi·

gamentos ficticlos de ser- ,pfmdentes" José Gilberto ce·presidente é Rita de

viços prestados por duas Menel e Orival Vegini, Cássia Madrid; esposa' 'do

empresas,- � Prade, Flores participaram ca� reuniãO plesldente do PDT,
-

Dr.

e Destoca Vick. Pretende ,do PDS segunda-feira, fo-
'

Roberlto Vargas Madrid.
o' autor com a exibição·, ram convidaJoi[; a mgres- 'f! o que se pode ch!ßIlar
dos dOCumentOs. analJisá,jo 'sar na grei, mas dificil- de ecumen!1smo polit'iC'Ow'
108 e, em conjunto com mente se filiarãº. A ten� mas não deixa de ser fu�

depOimentos peSsoails
.

e dência seria o PFL OU ou- trigante. Ou se trita de

outros papéis. adentrar de
'

trO partido, pOlém, é lí-, estratégia bem montada,
imediato cOm uma 4ação quido e certo p participa- ou de incompatibilidade
ltOpular, visto que tai� çao de ambos na frente' politica. Ser (lU não ser,

docUmentos acham.iSe DIa oposicioni.sta, ,pan:, a con- eis a 'questão.
'posSe e guarda dos reque· quista da prefeitura em

rIdos. 88. I _ O, ex-pre�eito Sigolf
Schünke está -voltando ,a

cena. ,Agora não cO_mo pO
lítico" mac; sim" comQ+ di

rigente empresárial.
Schünke deve' disputar, a
presidência

' ih Associa

ção ._Comercial e ,lndu.s
tri�l de Jaraguá do, Sul,
na eleição marcada para ó

dia 26, para substJti-uÍ' Ali
dor Ll:ledars,. F nome fOr- ,

te e de bom, trânsifo nos

meios empresr.lIiais de Ja

l'aguá e região"

_ A c�lgação caminha
-

- A Prefeitura Munici-
a bom termo. Encontros

pal deu um ultimato para com as .lideranças tem a·

qe os proprietários, ,de contec1do cQ;m frequência,
prédios em construção na

para açertar a melhor for·
Marechal Deodoro e Rei-

ma. Enquänto isso, exis_te,
noldo Rau' constluam' ta- movimento no sentido da
pumes e

.

coloquem téla
formação' em Jaraguá do,

rara que mateJ:iàis não
Sul do Partido Democrata

despenquem � causem a- .

Cristão, o PDC, que tem
.cidentes. É que está ha,-

um- deputado· Da Assem.
'vendo abusos neste _§en- 'bléia, o Mastellét. Consta
Udo, provocando insegu-

que estaria encabéçando
rança aos pe1estI es e a

um ex-vereador e ex.can.
plópria integridade· dos

didato a prefeito. Aguar·
veículos que trafegam 'demos.

'

nestas vias. I'I
'

- Prefeito Durval Vasel
_ Voltou a circular em "preferiu deSconsiderar as

Corupá o quinzenário c!enúncias feitas pelo ve

Jomal' de Hl,lnsa. Agora, ,readOr Orival Vegini, de

dirigido pelo pedetista corrupto e,atos ilícitos. A"
Amo Glatz o jornàl pu· imprensa do Estado man

blicou ·Da, 'edição do_ dia cheteou e,a administração

13 que as, can.dldaturas em, municipal come-ça a sen

Corupá Já estão definidas tir reflexos Je desgate .

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

_ A R�diO FM. de Vic·
tor . B,auer, ' dificUment.e
entrará. no ar este ano., A

instalação, da a,liteDà jun·
tQ "as repetidoras de TV

não fOI autorizada e ,ago
Ia há necessidade de uIp.
novo'IQcal. Quanto ca, re

pêt1dora da TV PI�lDal�o
(�BT), ,a entrada em ope·
ração val deme,rar .alguns
dias, ainda.·

'
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