
,lava rádia el" 'Jarlluá: I IM' DrasU lava
: .

'

, Ö Ministériö da� Comunicações
.

àutorizou a concessão do canal para
á instalação de uma emissora AM,
öndas médias, em Jarsguä. do Sul. A
ooncorrência foi ganhe, pela Rádio
Brasil Novo Ltda. '/ cujo príncípal só�
c:io-cotis;fá é Carlos Reale, homem de
tádio e assessor da Prefeitura de Con
Mrdia, junto com outros dois elemen
tos Iígados ao prefeito Durval Vasel,
À. concessão da nova emissora de Fá"

dio
.
para jaraguá do Sul - teve como

"padrínhos" políticos o deputado Luiz
Henrique e o governador Pedro Ivo.
O, grupo do �"prefeito Victor Bauer,

'

que já tem a concessão da rádio PM,
concorria também, entre outros,

Segundo as primeiras informa
.ções, a in;fenção é implantar logo a

'emissora, "qu� terá .uma progremaçãc
.

modema e revolucícnãría".

i '

I

� -

I
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J:paguá do Sul/SC, de 03 a 09/Setembro.l 1988 • ADO 70 • N.' 3.504'" Cz$ 70,00

Ilididas as o�ras do Quartel da_· Pllícia Militar
'Uma Missão da, Policia.'

Militar' de .Santa Catarí
n� esteve na terça'feíra
em Jaraguá do Sul, para

l ,

observar o terreno onde, a ativação' da Compe:
será construido o Quar nhíe, com Q 'que o efeti" ,

tel da - 4a. Companhia.do vo policial será elev.ado
85' Bata)hão de Polícia gradativamente.
Militar.' Localízado num ·De outra perte, íníor

altiplano, em região prí- mação do prefeito Dur

vííegtade. o imóvel _já val Vasel dá conta ,de

vem sendo' dsmarcado que a' implantação, das

para o inicio .das obras, galerias próximas do via
,

L�ue
-

ficarão ao
'

encargo duto, na EpitáciO - Pessoa,
lin, Preíeítura, ao passo encontra-se em fase ter
cue Os materials serbo minaI, após cinco m�es

f�rnecidos pela PMSC. , de penosos ,trabalhos o·
,

O Quartel t�rá·.,.,·· casioné}-dós pela laje de
J

1.511,25m2 je fitéél cons· pedra. existente. A obra,
t::uida, estrutura 'neces- com aptoximadaillente
sana 'para o funciona" 500m lineares, a custo

mento 'de um BatalhãO; atual, ultrapassa Os Cz$

que s� ,dará num, futur.o 100 Ínilhões. Ela virá e

próxhno. A m�ta p�l- liminar o problema de a·

meira é a construçao lagamentos 'na Via Len-

(prazo de seis. meses) e zi.

, Dir, vai receber
viatura

-

A,Polícía Civil de San
tâ Catarina recebeu 78

a-momóveis Chevrolet, 07
p�a quatro portas:.- Os
carros, pintados de a�l
e branco trazem as irisig
nUts da. Polícia Civil nas

pOrtas dianteiras e foram
,r�)1ebidos pelo secretá"'
rio de Segurança Rival
dó Macari, que OS distri�
b4i�á a delegacias de di
�rsas regiões do Esta
dß. Eles foram financia
dõs através dOo FAS e de

�f;ordo com o Delegado.
��gional de Policia, Dr. '

Adhe.illar Grubba, uma'
,d�s viaturas será destina
da � .Jaraguá do Sul, pa
r� Os' serviços espeCIaIS
<la Polícia Civil.

'JARÁGUA AGORA � SeDE 00 11' CARS

A municipalização da ri:das .

a Secretaria da Saú�

saúde' está em fase d: de, ficaram -tran�forma"
haplantalção em Jarag';la dos provisoriamente, até

do Sul, que já reformu� que se éonclua. a refor·

lou o C�>llselho Interi?s- ma, administrati\ra, ,os

titueiona:l de '. S�u�e extintos Serviços de Me
i t b ao dicina Social do �naIÍlps(CrMS), c cuja a n UIÇ 'em C",ritros Admi.nistrq"é executiva e coordena� ç.L,L

do d Sistema Unifi- Uvos Regionaia dê,'. Saú"
Existem informações ca�� oe Descentralizado de (CARS) ..Entre .�� . do-

d� que todas as delega- de Saude (SUDS).. E ob"' ,z� C-{\RS cn�dos,:�t� �o

'cias serão contempladas ietivando descentraliiar ,da Ha. RegIão, ,cO�{,se
��tn veiculos novos; para � poder absorver as ,ati" �e. :�3!l,,_�araguá do Súl� ,e
a�bstí�uir os atuais, nu-

. vidades desenvolvidas pe- " "��ao s?bre �� ,selS

'-.. ',� etapa futurá. '
,

lo Inamps, agora transfe� 'Inuriic�pios da reglao. :

,'.:�IUDAR O BRASIL :e... SER BOM,
J

'
',' I' '1-. ,. '1'�',-l!�GUAENSE E U� BOM CATARINENSE. '

" "

,

,

O Centro Educ�cional escola e trabalho desta
Evangélico (le Jaraguá ca a capacitaç�o para G

.,

do Sul, dentro do. proje- desenvolvimento integral
to educativo, Iundamen- cio educando o qual 'per,

tado no sa:ber, ,no saber
.,

míta. a preparã(çãe, .pera
, ,

ser e no saber fazer que. o : trabalho :e, -porA'imJ a ;f' ,.
orientem .suas propostas

.

qualidade' e" a: efiç�ê:néia" .

pedagógicas, lança-se/pio" que é a- -some -dó o�ril.�"J: '

neíraments na regíão.. lho
-

conlunto.Lde JQ.dã:;: .a::::,... ,

'

para a ínformatízação. A- eqcípe ,

.

... , '<C "-

través de d�açõe� fora�
adquiridos dez . mícror
computedores 'CP -' 500
com impressora e outro
'computador da línha PC,
que serão utilizados nas

âreas admínístratíva, con
tábil e pedagógica, tanto
para o Centro .Bducacío
nal, como para a Comu
nídada Evangélica e Hos
pital Jaraguá, tornando
maís 'eficiente todo o sis"'

,

tema de atendimento e

de
.

identífíeação.

Os coiripii{áüores-'>;� li
'

rão utilizados R,��êkCJ:-álili";i�!: :

nos de,,6ª: ,3'1. �a., ßéries, -
.'

I,

•

através de- cursos e�tla- ii·
classe, àtravés do 'PrÓ!:. .:t
Murillo TeotÔnio di :Stb

,
'

.va. ; formado 'em ciên�iá"�';:;:"
da '. computação \ ". pela' '" ( ,

UFSC. ' Ele: ministrará '9s '.
cursos inicialment� "�oS- ':
alunçs. 'dOi;C�, .o,Jöday:i�, ...
haverá.' t'áiiíbem' zhêi4i�QS;, ,;,

disponíveís' ":p�r:a:'4líl��% ,;
.
de outras escolas e, ,p�-�

--

�
soas 'da comunidade in-

"

O diretor do CEE, Air' teressades no.,' apre�<iizti..�.tonio Paulo Schwingel, ;do da computeeão, & Pà,r-:-- ::';observa que dentro 'do' tir do Basíc I.
.

�";
projeto educativo. inse-
re-se necessariamente em O Laboratório de Infor
três realidades: a do fu- .1nática do Centro Edu
turo. pela passá pela in" cacional Evangélico foí
forJ.aá:tica e a escola não inaugurado nb -día 30,
pode ficar dístanta deste junto ao �ifícjo da Co"
'futuro; no vínculo entre munidade Eva:t:IRélica.-:

, SUPERMERCADO E COZINHA INDUSTRIAL'.

,
-I

,Sesi' clnclli -,rDietos em _60. dias
Encontra·se em fase fi

nal de elaboração, o pro
jeto do novo supermer
cadó e cozinha índustríal
do Sesi•. que serão cons:
truídos em Jareguã 'do
Sul. A Informação, é do
superíntendenta do Se
sí de Santa Catarina, Val
mir Osaí de Espindola,
edíantando que no prazo
máximo de séSsenta dias
Iii'airá a concorrência pa
ra a construção das o

bras, que terão, juntas,

na, Mal'. Deodoro �; :,�,DeSfile cívica
Homenagens, cívicas

vêm acontecendo desde
o dia 1.9, com a presen
ça de autoridades' Civis,
militares, '

eclesiásticas,
entidades de classe. clu
bes de serviços e popu
lares, marcando a co..ne"

moração da Semana da
Pátfia, ,cujo enc�rramen
to acontece q�arta-feira,
dia 7, com a tradicional

. parada na Marechal Deo
doro, após a abertura o

ficial ,do, prefeito Durv:al
'Vaser, às 9hJOmin-.

"
. ;

'em torno de-·4 -�Íl' me

tros quadrados de área
construída,' sendo 3 mil
m2 para o' supermercado
e mil m2 à cozinha in"
dustrial,

.

cuja capacída"
.
de será de atender até
15 mil refeições/dia.
Elas se_Iocaliz�rão num

terreno de 1LOOOm2" ad- "

quirldÓ' "ein' dezerobtö 'do :'

ano passado pelo S�s�, _:; .

entre as ruas Barão no ',�'
Rio Branco e Marina :�
Fructuoso. . : !

Verde Vale, Veteranos
da Força Expedicionária
Brasileira, (FEB), Grupo
de' Escoteiros Jacoritaba,'
APAE, Centro Educacio
nal Evangélico, CE' He"'
leodoto Borg'es, EB' Vá'l" �

dete Piazera Zindars. 0::',
HOlando M.· GOFlçalves,.�:
CE Rqland Dornbusch,CE
Abdon Batista, " ColégiO
Divina ProV'id�:Q.cia" re

presentação das 'Escolé;l,ß
Municipais, ColégiO ' São'

. Luís. Sociedades' d� TiFO
ao" Alvo e' c.6rPo de'
Bombeiros" Voluntários"

A ordem do desfíie do que epcerta o desfile ci-:
dia 7 será està: ":ßandà viC"o.

����';�P{����>���:'>::!'l\�' q."

I
.

BUaSITORES. éROM.ADOS
MoviMENTAÇÀO .

INDUSTRIAL
"
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�a Jar.nlq-j.v�nll P.U'a" r�çar •.
II

.

.

�t�cia ele seus U1h�. Um cilrlnhª
.,.'

_pedal para � s�u �om gostQ.
'

'NaMal'echál Deodoro, 819 _ laraguá do Sül .... SC·
,

�

....
'"- ��-""-. .

J6"', rel6I10I1 pullelr.) u61t; aI1UÇáI,.
, pratarlai· artIlO1 .. ovo' • tudo o mall .par.

.....,... '

Iel'lilaria.
Màreclíal Deooc,ro 44�. e Çietúlio Vargas n°·9

Ive·lida,.·

Coruja
... pdDcetdftM. EDxovaJs par. bebê, róupU In·

"'to-Javadl, perfumes. blfouterlas, artigos para

,....._. .

-.

" .

Raa Bulo CIo Rio· Br_m 1'68 ., FODe 72..0695
J ... flDios merecem .... loja só para eles.

�J. MII,mIe Cora)'. o castelo! de sen relzlDho, e '

Mam,ãe

Dr., Valler' � GeriaOI Behrens
tIRURGIÃO' DBN1llSTA _ CRO�2«6

Rua CeI. Procõpio Gomes de Ohvetra, 184 -
.' ,"

Fone 12-0209 _ JaraguA do Sul'

.•..

lOJAS -'REJ':-OGIOS - pRESENTES

',-I. .•r.. i·��·ur _.;,�
� � -4 JÓIAS RELÓGIOS

PRESENTES
.

..III-

SBMPRE O MELHOR PRESEN'ft
Na�..l FlorillD� n9 2t ......: Pone 1! - 1�11

.

'-_-'

,Cal'inß9S0'. ·

}'

/ A ROUPA INFANTIL

Avenida 'Getúlio Vargas, 97' _ Jaragtiá do Sul',
('

.

ESCRiTÓRIO DE
'.

ADVOCACIA.
'.

PEREIRA OLIVEIRA
.,

,

Consultas, Pareceres e Ações sobré:
.

Inventirios - Separa;ções - Divórcio
AliiloÉmtos - Cobranças - Inquilinato'"

, Contratos -

.

Acidentes de, Trânsito .

:, Conflitos de, Íferras � Legislação Agrária,'
Questões' 'Trabalhistas - Aposenta<Íoriá e

.

Péns��, - Defesas Criminais .e Júri.
.

'," R. J. Pereira Oliveira
',. 'Lauro Pereira Ol1velrà

".

• .�. ADVóâ.AnoS
.

.1t."Walttet,:Uar�uatdt,,3S6 - fone (Res.)'n 2194
..

"

,1 c. ;,

.

J�ragQá::,· litt;, Sul :;�

I

/

'G'
'."

'.
.:

.. ,:'�t'
,

'.

:&.. en.e "

,

·Informações
FABIOLA AlMEl1ilA .

r-'
" don Batista, um.a assem·

, Côn'leiriot6u seNS lindos blêía geral,· para a

15 anos no dia �'1, a; qual é aguardada' a pre
Fabíeta Barbr de Almeí- . .sençe da maioria dos pro
da, fríha de Pedro (tam-· üsstoáaís da área.
bém de aniversário no. ORQUlDEJ\S -- A la.

· día) e 'Jurema de Almet Fe�ta da Orquídea e do.
·

da. Um coquetel pera a Verde, sucedânea da Fes
sua turma hoje,," sábado, ta das Flóres, promoção
marca

.

o a'Conteci.11leIito da Associação laiagua
e no domingo' .um eneoa- ense de Amadores de Oro.
tra familiar acontece ein quídeas, vaí. acontecer
sua residência. PaIahéns!. de, 18 a 23 de noveaibro,
CENTRO

.

EDUCkctO- em local ainda índefíní
NAL _' Está: mat9ada pai·. GO. Para o.utubro a díre
ra o -día '17, a feijoadÇl toria da AjAOR píe�'ll-
em

, homenagem aos S 1 de realizar um baile.
anos. do Centro Educa- 'T.··O. Q. U. E. S -- Dia
cíonal E.vangélico, pro- 24 de setembro, na So
moção da' MP. Na ôa.ta, cíedade Amizàde, baile
às Üh., apteseJ.illãção do público com "Os' Ab!'''
gr1-lP,Q. de .(dail1ç9�,. germá- ais", um dos. .melhores:
nícas. O caf�ãe.' pa!.a a- do Sul do PaiS· l/I Tro
dultos' tem -custö de. Cz$ cou -de idade dia 29 ii

500,()ó e para ,'CrialliÇas Sra. Gilde�e Piazera e

até 12 anos Cz$ 2S(),OO no dia. 30, Thomas An
REDE FEl'dINlNA, - Pre- tonv Schwartz.. I j / E dia
sidente Rosane Jahnke 3,1; Yvonne Alice Schmö
Vaílattí. da Rede Femi- ckel Gonçalves, geren
nina de

.

Combate ao te de A Comercial e CP.
Câncer de. Jaraguá do G.),!;. N. T. E - Ingressa
Sul lembrando as volun- em Rotary. Club, na ter
tári:as' que. a\ .reuniãó ',' ça-feira, Paulo (Anáir
mensal está, marcada pa· Hansêfi)" Marca�to, apa
ra terça-feira, dia,. 6, às dr,inhado por lIdo (As-
9 OU às 14 horas, no ,au= théria VaTgas. fli O Prii)
ditório . -da"" Associação motor -de 1ustiça Dr.
Comercial e Industrial. José Alberto Klitzke,

·

ASSEMBLEIA - A As-' passando a' acompanhar a

socia'ção dos' Professores coluna em São DOillingos,
de Educação Física do, para onde foi transferido.
Vale' do Itapocu-APEF,' DANIEL ANDRE - Ra-

,

presidida por
. Maris�ela diante de, alegria está 'ô

Menel, marcou para' o casal Waldemar e Elia-
dia 8 de setembro', às 14 ne Bartei, Com o nasci
horas, no' Colégio Ab-

.

mento nO' dia 27 dê a-

gosto,' no Hos��il: e

Maternidade São José,
do Daniel André BarteI,
pesando 3k750 gramas
e 52cm. NOssos parabéns!.
JINéANA.... O Colégio
Divina P·roVidência vai
realizar � nos dias 23 e 24
ae setembro, a· 2a. Gin·
cana Cu.ltural i'Padre'

Eduardo Michelis,r. As
equipes vêm se pr�pe..
rando pua o aconteci.. ,

.

.

meato qUe vai movimea�'
tar o educandário.

.

Euoo�iA � Uma ex()e
lente. programação "Pari
o dia 12, uma segunda�'
feira; . �erá o concerto da,

· pianista. Eudóxía . 4é.
Barros, aa SCAR. O' es
p�táculo terá inicio. àí

.

20h30min.· O ígresso CQ.81·
tará Cz$ 200,00.

.

'An9te
na agenc,\à. _

'

GUMlAMliUM'" �
to movimentada é ta..
bendo. elóg.i0s 'OS dIãi8·414
ver-sÖ'$ oS' otgaiiiZa4M;
� expositotes da ,28. .,
Fa .. Agt�U9(iial " ide
Guaf'âínirim, quê" estA
recebends um pübííce
muito bom. Eia encerra.
se neste dómingo; dia 4-

· CASAMENTos ..-, Na
agenda branca deste IA.'
bado, os casamentos d6;
Matriz, às 16hlS-Pedrc>
Rodrigues/Doraci

.

80&.-
·

íantí, 17ht5-Ricai:do Sfre�
ber/Etõru Selinget' e 1811-

· Amauri Schi0'tnetlEliana
Kasmi.rski. Na Figueira.
17h-Nivaldo Nass/Simo·
ne Arl.

'Está muitö bOà a téCep
tivid'ade na venda' dói
convites para a 2a. Not.,
te Alemã de Jaraguá . dó
Sul, do Lions Clube, mar·
cada pará' sexta-feira, dia
!1, :ri'à C. A. Bãêpetiâl: A
Banda Lyra da Aürãrá a·
nimará a' noitada, qu�

· terá aillda a participação
do 'Gtupo Nascente ,de
'rradições . Gennãnlcas

.

de
Jaraguá do Sul. Apto·
moção tem caráter be··�
neficente e o produto li-

.
..

. quide Será revertido. �.
O, ENLACE DE BEATRIZ MEHLER -. ta as -obras áassisténciãíS

.

ALBERTO BAUER, ,NETO ..

da cidade...
.

A ,sodedade' jaragúaense engalána·se lle�te Sáb,'do, <1..conyite custa Cz$ 2
, dia,3, para, acompa�har ()'enlace matrimonial de-Beatriz mil � podem set adqui·
Mehler e Alberto Bauei: Neto, às 19h:l'Omin" Dl Igre- tidos com os integrâir
ja Evang�lica. Luterana Centro, abßnçoados que se-: t�s 90 Lions. O cardápte
rão pelo Pasfor Guenther Rueckert. Béatr,iz é es ti- .. tíPico será do' Resta:úran- .

lista: de moda' e filha de Carlos '(R'éIÍilda aÔdk) te oA,zurra. Haverá sôr
Mehle!' e BetQ é o diretoradminigtrativo do.... Café teia d� brindes e, cada

Bauer,' filho de' Victor (Elvira Henschel) Bauer. ,partiC'ipahte receberá, um I

. Serão padrinhos no civil é no religioso os casals caneco dê lembtança�
Va!d1r (Yeda Marilu Bauer) \Contl, 'Paulo Roberto
'(Maria 'de Fát�ma Lima) Bauet de ·.Fpolis e Victor'

.

Júnior (Kátia Hinsching) Bauer, de Guritiba; da par
te do noivö e, da Parfe da no�va, Rogério Antonio
(Cláudia Mehler) ,ßot, de CamPo Largo·PR, Carlos
Mehler!Jaq�el�e:��'.M,azur, Flávio Mehl��/Sandra Ma
r� Mazur, res����ente de 1aragua do SuJ e

Campo Largo.
'- ('r'<, ,

Apôs a çerimÔIIia a, recep,ção áos êon�idados se",
r� nó C'. A. Baependi. Aos noivos e pàis, os nossos

... '.,parabéns pelo. _f�l�z acontecimento:. �

NOITE ALEMÃ NA
SEXTA-FEI,RA

Bario'�RIO.BranCCi, .....4' "

FONE:11.28.07
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lÍ5tiça eleitoralc...,._idas para·.....rar·as etete..s.•,•...
A 17a. Zona Eleitoral

está desenvolvendo to

das as medidas, .neces

sári�s para viabilizar as

FESTA' DÁ ORQUIDEA
,

.
.

A Associação, Jera"

guaense de Amadores d�
Orquídeas (AJAOR), há:

pouco fundada, v:m ,

desenvolvendo ' gestões
pái:!a realizar a la. Festa
da, Orquídea e ,do Verde,
marcada pàra . o período,
dé18 a 23 de novembro,
em, local ainda índefiní
do. A abertura deve ", a-,

contecer às' 20h e 'para
patFono da Festa será con

vidado l!lliIl casal ligado
ao meio social, artísti

c-o' e econômicn da cída-

de..
A 1<!iiretoria da AJAOR

tem na prasídência Horst '

Berndt. Contactes com

expositores j-á'. vêm' sen
do ,mantidos. e como'

novidade haverá Um jul
gamento das melhores

.

plantas com premiação
e 'sorteio de brindes.
E- para o mês de outubro
(leve acontecer

'

um baile

pú:blico • pii.ra arrecade
ção de fundos , destina
dos a cobertura de parta
das- depesas e dos in

vestiI11entos·

eleíções municipais de
i988. As' candidaturas já
Ieram registradas" mas

houve pedido de impug
nação em daas "caJ.:lclida�
,turas, ,a de REls�meiFe
Puccini Vasel, por pa
rentesco com o prefeíto
Durval Vasel (cunhada) e

a do advogado é ex-juiz
de direito Lauro Peréíra
'Oliveira, por falfa' de
domicílio eleítorel exi:
do pela légíslação..
O chefe do Cartório

Eeitoral, Luciano de .oh
veira, afirma .que o tra
balho da Justiça Eleito
ral 'tem sido dentro dos

prazos, de 'acordo com

os recursos materiais e

.humanos qUe dispõe. A
valia, que o tempo curto
para l>repar�T o pleito,

.

m0ti''Vada pela iiadefini.ção
de sair ou 'não- as elei
ções' trouxe alguns pre
juizos na plena organi
zação eleitoral, mas mes- '

mo assim, salienta, to
do o t:x;abalho está 'sob
controle,
Para -as eleiçêes de

, novembro, em Jatagtrá
do S111, 'o PMDB regis
trou ,44 candidaturas, -he
je reduzida: com a' desis
tência do Prof., Júlio Te-

'ECI integra JaraUDá aa Export-Post
Começa a funcionar em

Santa Catarina' o Export
Post, um sistema que per
mite a ,export?llção pelos
correios. A ECT esta im

plantando este serviço
em cinco cidades: Floria
nópólís, Blumenau, Joín
vílle, Jaraguá do Sul e

Itajaí.
'

Qualquer tipo de pro"
duto pode ser enviado a

través Gesse serViço pa
lia um totál de 24 países.
Ouro, prata, Jóias, amos

tras' presentes e UUla in

finidade de 'produtos se

,Distr,buição, da ,merenda vai
O P r d' Me "a, -'!I'S ..rl'buição 'da meren-

,

,
' 'rog aIíla a

,- u c

renda Escolar está pre-
'

da, ,afetada nas últimas

sente em 8 mil estolas semanas.

de Simta Catarina, d,es- Na próxima semana, dG

tinando alimentação pa-' ,acordo com a diretora

ra cerca de 700 mil alu- interina da '19a. UCRE,
nos do pré-escolar· aQ Brasília

.

Belil:ramini,. a

f9 grau. A Fundaç.ão de merenda começará a, ehe

Ässistência .ao Estudan- gar ,na região, normali

t�' e a Secrêtaria Esta- 'zando a entrega., Brasí

dual de ,Educação proce- lia ressalta que apesar �

, gunda etapa de aqu,isição Po repasse n:�o, �er q,con

.�eram li licitação da se- --', tecido rotmeuamente,

�e gêneros alimentícios, a, merenda.
.

não' deixöu

cOm o que normalizàrá de ser servida nas esCO-

encaixam na lista dos
aceitáveis do, Export
Post, desde que o pacote
não pese maís do que 20,
quilos.

O serviço é exclusivo
para pessoas jurídicas,
brasileiras ou não; Os'
preços variam de Cz$ ..

::;,260,00 pare países da
América do· Sill a ces .

65 mil para exportações
à, Europa e Ásia. pois
'a tarifa varía de acor

do com o peso e o des
tinatário.

'

ser Ilrmal'izBd:1

cHia. o PfC2�, PDS 16,'PL 'sMríe'nto de 'dii�c$ l�
9, PT 6; ê o PDT 3, cenêída- ptestá trabalho -ao Til..

tos á vereadõr, O 'Cartó-' bu'na,l Regrontli Eléi&riil
rio Eleitoral Vem' Ia" -de siiritá. 'Cátatrna, 'tI:Wê�,
zendo plantão UdS lifiäis- la 6S iffliI'l'etos paré1��'
de-semana,' com afendl- dó e1'eifotà:Clô 'da crtéuni;.
menta pela escrívã. e'tei-, '

crtção -él:te }'3 He �bsto ..
·

toral designada, �u,re1na Cõfu1:>á tínha 5;MQ '�r
Wulff e, pelo ch�fe do {orês cdidPúladüS tíi.
Cartório, Lucíäno 'de d;uas 1:1 utnà� e lJara-gt{á
Oliveira. do SOO' 3;:919 &éifà.;'·

PARdAIS no rés n'àS 13� s�é'ções. lÖS
EtEITORA'DO nume1'os fintii's �!6
o. serYiço, de proces- aW�� Jte,Âd�çmcf�ª�af!�;

,

las um dia siquer, , uma

-vez qüe muíta& AP]'>s' co
laboraram para o supri
mento

'

dos mantimentos,
obS'e:rvand:o�se também' a
criatividade das meren

deiras e pfofes,Soras an-

,te a ,escassez extempo
rânea" que se verificou.

Na região, de 'Jaraguá
do Sul são atendi'tlas com

a merenda alunos-de 185
escolas e de 10 institui �

ções.

,'Apelidos tandtém ,valei' VIla
A corrida eleitora! racém-mícídu, mas 'ös =tfàfi�

dídatos, uns mats outros m'éI'rOs" buscam apoi'ó e

'plantam suas báSes para a öb'ten:Ção dÓS 'v'otöS
que assegure-in lima 'cadeira no- l'egi-Sláfi"'Vb Jo11 :8,'

"

conquista do poderzmnücípel. O fotêlóré SêtIißi'e
esteve assodadO a polítíce, nãö o fÖlclote 'êuF
tural e (Ie raízes 'l'lis'tóricas, claro, 'más o fdfCl6- "

re político, sempre fico em fatos que dão 'Ba:
bor as campenhss eleYt'orai"s.

. ,_

<Na 17a: Eleitoral; que cdrnp'r;éend'é os Jiú.m:rct.....
pios de Jaraguá do SUl e Corupä, as cà'n'dídél,tu"
ras' foram homrrlogadas e junto dêla's, as op
ções de voto que, a mesa apuradora cÓns'fdérat'
válidos Ou não. Entre os apelídós e 'Çlitiiihu:ti�
registrados de candidatos de Ja'räguá e 'Cóiupá,
desfilam: Bozó, ,'t�tú, Cachaça, GIba, PIntO!, Í'�..,'
lé, Marechal, Nenê, Juca, Pr'aíízna, 'Téêà, L'U-
Ia, Chelá" Engenheiro,. MãhtIÍho, Kíko, T�'
ninho, Bety, Deja, Dadí, SchfoedínÍla,' teca,
Beto, Fritz, Treudt, .Ieão Gtati(iãb,' Sapó, -Gau-·'
cho, Miro, Rubão, Negrão, Dede, Lüfzlnno ' e
outros ainda.
Por estarem registrauos, -qUàlqu�t 'Um (lesses !,

apelidos, será considerado COlllO voto vá1'idõ.
uma vez que consignará a intenção -do eléltor.,

FESnvAt, 'DE MÂGICOS EM NO\rEMBR'O
�.

.

• . -. , .. ....., • -.J

,!'

Na tar.de lilo dia ·13 (!le 'lino; o Festí�l � Má�
novembro, no (Ginásio' de' gl�ös já �� �l:n ,-a 'p'teséu"·
Esp0Iltes "Artulf ,MüMer", ça \é-Oilfirmada �, L�.
,em Jaraguá do $�l, vai �tug.gi, (AtgéÍltlila�, 'K�-
acontecer um Festival de lart (Ingla41eträ), t.öP,-Mágicos, C(i)m a.trações sang, Hermesi

,. M\-ster
nacionais e intemacJo-' Lo!s e. Sj.llter..
nais. Privilégio dOs cen- _

tros mais desenvolvi- Outtos '-XIl'á:gl�� ja1nda
dos, desta feita, por' ini- não confirmaram e àcie"
ciativa do má�lCb jara- dita"se qUê o fll(metó '

guaense Silké«', dia Sedre- ,chegue a dez. ,AÍbril o
faria �e Ed'N:carção" Oil- espêtitu.lo, havera âtFà�
t'Ura, E-spor.te e Turismo ções 'paralelas como 'dll� .

e 'dos c-a.l'l.didatGs I-w JDlas !sert-a�'é1.9 -ê pàl�
Konell e Balduino Rau-' ços, entre butras. '

,
,- _. ---'". - ······"é�

'AGRADECIMENTO E'C-ONV_ PÜÂ'M�
,Os pais Tadeu e Leo:àete, 'irm.ã. Siln&H',

avós e demais familiares de "

MarisB lqlUI
tragicamente faleCida' no dia 26 de' agÇlsto, com

-e hlade.' càe 9· anO$, agradocem penhOl'tlttau;afnte
as manifestações -de ear-inoo, -oonforto e amiza'
de de que fOf-am alvas} à6S 'que_ enVÍM'&m fte;o,
'J'-e5 é coroa,s, .aos que se assoclaram ao I?esar c;la
,familie, äQ� Padres Dionísio e Osnildo, as Ir
m�s Í.'uizita e Carmela, ao's MédiCOs e Enfer-'
me:ras, do Hospital S. José, aoS' colt!géiâ de es.. "

. cola. e de doutrina e aos que ac�pahharam.Oi :i'
funeràis: ' Convidam para a missa' de, 7.9 dia, ::.1
heste 's1ij;-a-do, dia: 3, às 19h, na Capel� N. Sra. ül,
das Orlt;as, BaÚa dö Rio ,.CeDro. �''; �-

' -) I.'
r ."";"_:
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......·r-es..l-de-n-t·e-niiía-R-ua....J·os-.
12 de Agosto'

,'. ,rle alDas e.,asallel IS Theodoro Ribeiro, 4.015,

'Rafáel, filho. de Elídio.:'.
nesta cidade, filho' de U-

(Rosa) Luchtenberiú Da- MAROOT ADEUA OaUBBA LBIL\fANN. Ofidal do ll� berto Fedi e Cecilia HU'
aiatto CiVil do 19 J:lUtrito da Comarca de Jaraau' do Sul, Ba. . Iesheím. Fodi -

-

níelí, filha de Eb;o
.

(Ta- fado de Santa Cataria&. Bnail. faz aber que compareceram. em
.

nía) Bervig �rio exibiJído Os� eJiaidos pela lei, a fim de II
Elà" brasileira, selteíra;

13.de Agosto
habUda·rem para cuar. Ge ae,IUID":

.

.. auxiliar, admínístratívo,

Leandro, filho de . Ro- Edital 16.227 de 23.08.88 Solange Aparecida Grott
natural de Concórdia,

gérío (Salete) Petry Edgar Jungton e Edltb. Ele, brasíleíro, solteiro, ::s� !:��:�e'��miC��;
15 de Agosto Elll Ttemann engenheiro, agrônomo, João Sansen. 45, em Ilha
Thíago, filho de Valde: Ele, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba-Para-

'mar (Darci) Wachholz motorista, natural de Ja- ná, domícílíad-, 'e resi-
da Figueira, neste dis-

17 de Agosto .

r�guá do Sul, domicilia- dente na Rua Roberto
tríto, filha de Marino

Eduardo, filho de 'Dur- dó e residente em Rio T�ompowski, 341, apar- Th.erhorst e Ires Ter�

val Jr . (Cleunice) Mar- Cêrro II, neste distrito,' tamento 301, em Joaçaba;
orst -

catto: Ketlin, filha de Ci- filho. de E'rich Jungton
.

e nests Estado. filho de Jo- Edital 16.231 de 29.08.88

rio (Lia�Ilélres)' Schmidt; Híldégard Dahlke Jung- ão Med�eiros ,e Iracy Coe- Nestor Luiz SlIvelra 'Iu-

Ketlin, filha'de Osmar ton - '

.

lho .Medeíros -
. níor e Araci 'Klein '

'.

(Bernadete) Beyer; Lallau, Ela, brasileira', solteira, Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,

Neto. . filho de Laércio comerciária, natural de programadora de compu- mecânico
I
de manutenção.

(EUani) Ratll
. .

!tá, em Concórdia, neste tador, natural de Rio dos natural' de Jaraguá do

18 de Agosto Estado, domicili�da e re" Cedros, neste Estado, {.]o- Sul, domiciliado e resí-

Bianca, filha de Sérgio sidente na Rua Gustavo' mícílíada e residente na dente na Rua Otto Ku

(Veneranda) Klöckner; Gumz, em Rio Cêrro lI, Rua Rio do Sul, 35, nesta chembecker, nesta cida'

Marlen fflho de Luis' (Ros neste distrito, filha' de cidade, filha de Paulo de, filho de Nestor Luiz

Angele)Spézia; 'Camíla Ii- Ernst Erwin Tiemann e José Grott e Hilda Silveira e Irmela Maria

lha de' Erpidio (Anair:) Leopoldina Tíemann - Grott - Silveira �
.

.

Vieira.
. Edital 16.228. de 24.08.88 Ela, brasilelra, solteira,

19 de Agosto Marlo Vogel e :Mir1am Edital 16.230 de 29.08.lJO escriturária,' natural de

Justen, filho de João Kreutzfeldt Cese,r Renato Fodi e Ma- Jaraguä do Sul, domícílí-

(Silvia) Stica;. Thais, fi- Ele, brasileiro, solteiro,
rinês Terhorst

.

ada e residente na
.

Rua

lha de IUrio (Adeleta) operário, natural de Ja- Ele, brasileiro" solteiro, ,José Theodoro Ribeiro,

Volkmann; Camila. filha raguá do, Sul, domicilie- operador de máquina na- nesta cidade, filha de Jo'

de José . (Leonir) de Lima do e residente em Estra� tural de Guaramírim nes- ão Carlos Klein e Tev�·

21 de Agosto da Itapocuzínho, 3000, te ,Estado, do.nícílíad-, e nilds Petrí Klein -

Karina, filha de Alvino neste distrito, filho de
.

(Salete) Salvadox: Germano Vogel e Renita

22 de/A�osto .

'.
. Hornburg Vogel _;_

Tiago, filho'de Zivaldo Ela,; brasileiFa, solteira,

(Isolete) Salvador; Cátia, professora, natural de

filha de Darnilo (Regina)
. Schroeder, neste' Estado,'

Hermann
domiciliada e residente

23. d� Agosto
.

em Schroeder neste' Es-·
.

Lais Alessandra, filha tado, filha dê Linus

de Valdir (Edla) Marcos; Kreutzfeldt e Edeltraut

'Pryscila, filha de Márcio EUa Volles Kreutzfeldt -

(Angela) Vegini
Edital 16.229 de 26.08.88

24 de Agosto' .João Carlos Medeiros' e

Kátia, filha de Joel

(TeIiesinhà) fusão; Suel
lei:l. filha de Orlando (Sil
vera) Klitzke
25 de Agosto'
Wilian filho de Nelson

(Marli) Nieis; Giovani,

filhc;> de Valmir (Maria)
da Cruz
26 de Agosto
Aäailson, filho de Ada

lírio (Arlete)'bútrêÍ
27 de Agosto
Rodrigo. filhó· de Val·

mor (Lídia) 'Provesi

�- -" ,'" ,"-

p�A·�·1 .N, A.: .�'li_ .--, ,-

� ..

�:?;';1
=- �ANlVERsARlANn_S .;

'Dla '03 de setembro
Renata' fÜh� Dro.r'Luiz

(Esther)' Bonilauri, sra .

Irene H. Soeíter
.

(Ale
manha)•. Sr. Waldemiro

.

Nagel, Sr. Narciso Mor

bis, Sra. Martha Porath,.
Sr. Alvaro Pereira. Sr.

Renato Stahelín, ur�ula
Manske, Márcia Ram

thum, . Irine Ponticelli.
Dia 04 de setembro

.

Sra.
,.

Karolína ':Burow
B�le.f; Sr.· Waldemar
Van Vossen, Sr. Valdir
Klinkoski, SeR. Maria M.
Bartei. Jairo de Barros

-ltmiór.
.

.

Ola U5 de setembro
Ro n a Ido Guilherme

, Schmídt, "Airton' Paul,
:; .', - fláVio Streit,

.

Sr; Pedro
Borges EUany Hornl)1:ÍIg.
DIa 06 de setembro

SI� Euclair Pereira 'u
ma Hínschíng, Sr. João
Hoepfner, Sr .. Arnaldo
Pasqualíní, -Sra. Traudí
Kanzler, Sr •. Rui Romero
Bauer. Bloní Borges.
Dia ,07 de setembro
Sr •. Henrique Fuget Fí

lho, Sra. Maria IJa - e.s

posa de Ernesto Torínellí,
Sr •. Renato Raboeh,

,

sr.
Werner Mey (S. Paulo).
Patricia· filha Lauro

,(BsIqeralda). Vegin.i, Sra.
Mercedes da Silva Ser.de.

\ Sr.
'

Eugênio Schmöckel
(Fp6lis), Sr .. Nélson José
,da Costa, Ondina de 0-
liveira... '.
Dia 08 de setembro'
.

Sr. IvoMoser, Sra.
Walmira Schneider (Fpo
�isl, Sr .. Maria N. Nagel,
Sr. . Alfonso Érdmann,
Sra. Wally Friedel, Sra.
Terezinha . Haffermann'
Pereirá (Fpolis), Gilson
César 'Siefen, . Istela Ma
ri M0�er..

.
.

Dia 09 de setembro
.

Sr.. Damásio Schmitt,.
Sr. '·Waldemar Schmitt,

, sr. Nbrecht Gumz, Sr.·
Hart'vich Hanemann, Sr.
Vitti Bona,· Sra. Cecília
Pedri Papp. Sr. Reinoldo
Ud�,�r Sra. Maria Ane-

.

�a Gonçalves de Ara1J.jo�

. Orl.Conl."ICOlercial"S/C LIda.
�eORREIO :00 POVO

V I RI G
RUa .Cel. ProéÓplo GOmes 290· Fone 72 • 0091

': .... � Jaragu4 do Sul -- SC .' .

R�pelte a

Ji."SCRITÓRIO DE ADVOCACIA

RUBEM FONSECA FLEXA
Questões de terras, inventários, separações,' aci
dentes de trAnsito, previdenciárias. trab.alhiltai
e àdvocacia em geral •

Rua Reinóldo Rau, 86. Sala 6 - Fone' 72.1920
'

Jaraguâ do Sul

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SC'HWEtTZER
Clínica de peque�os e

.

grandes a:nimaiS, cirurgias; va�iziações
ralO x, Internamentos, boutique.

Rua Joinvllle, n' 1.178 (em f,!ente ao Supermercado' Brelthaupt)
Fone.72 .3268 - Jaragua do Sul _ �anta Catarina.

.

. r

o e- spa c h aßt e

�aquinal�' �6veis de éf!ço, escrivaninhas, vellt.i1adores," móveis estofados,
1 as, re Ogl?S de '(Jonto e. acessórios em geral.

Rua VenAncio da SilVá Porto n' 353 _ Fone 72.1492

do trânsito. Somos todos rMpolUfávets pela S8f1uriUl�a.
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S,lselhls:d1 Sesi e .. Se�ài realizara elclltro. de Irlllilh. e. J�rágl�
, : Os Conselhos Direto' ,Das decísões. tomadas name!ito tem praticame:r." tou que o Cetítro ESpol·'

"lrSI'S"1 eCIII- res do S.esi e do Senaí, de Interesse regional, te as mesaias di��nlSõ��' Hvo, íneugurade ·dia
.

26
., .

•
.

controlados pela Federa- ressaltá-se a .autortseção de 10 anos atrâs: Uma pelo Sesí, é uma obra .de
\ ; .

.

d
'

t·
ção das Indústrías do Es· para o Departamento Re- álea de 2.000m2 fdi ad- valer .socíal e cultural

,III' IIIS.lel � fa?() de Sa�ta Catarina gíonal do S.enai celebrar quirida. �e�ent�mente pa- enorma p��a Jarag';lá, '�€1
"

'

_ Acaresc/' (F�esc), ,reahzaram sexta- c�;w.a -Marísol �.�. In- ra possíbílítar .�: oh�a.;pa· Sul 7- r;glae, de
. Imp�r:

�
Atrav.es

,

da
r ud' ne f�:ra, día 26, a sua reu: düstría do Vesh:ano,. �e�� ra. a. qual fOI. sólícíteda tâncl�, rmpar para os -m-

UJA, foréI.!A rea lZ lS 88 niao mensal em J�ragua mo de cooperaçen técní- prioridade, diante do dustríáríos. O empenhó
�meiro

1 s�me��ª e. '
do, Sul, nas dependencias co-financeira, para a for" 'crescimento lndustríal e da direção do,Sesi " foi

\\Dl to�a de env�r�:�� do Clube Atlético Bae- mação profissional,., qua" demográfico .de Jaraguá destacado, brindando com

�,melo ru;.al;, t do pendi, tratando de assun- lificação, especialização do Sul e da necessídade um Centro Esportivo sem
fl() 522 par.lclpano: ;da-'

tos i,ntemos e, de caráter e. aperfeiçoamento de de' novos cursos junto 'similar em Santa
.

Cata-
.

�X9 t�irunol te 14J. e res�nto a cada uma das mão-de-obra, a contar de ao seneí local., rina.
te varíando � re entidades. O, encontro LI? de, setembro de Neves também lessal-
� éln�.· Fora� os ��: . foi comandado pelo pre- 1988. c

. .

�t� cursos. 13 de+.�r� sidente da Fiese, Mi��on Sobre a ampliação do

,

JOt
.

8 d� corte e· cos •. I, Fett, com as presenças Centro de Treinamento
., Ge pintura em tecido, do Superíntendente do· do Senai, . o conselheiro
l de crochê, 1 de borda- Sesi Valmir Osní de Es- José Carlos Neves único
to à mão 'e·l de. ��o�: píndola, do DíretorAd- empresãrio da re�i;ão a

(hpado: Os murucIP:�� junto do Senaí José .Car- integrar o Conselho do
"Prangldos foram " COi los Gubert e, dos conse- Senat, enfatizou que a

,., Massaranduba: Jere: lheíros representantes de amplíe'ção deveria ter

•uá do Sull• Barra yetha 'todas as regiões do Es" acontecido há tsmpo, pos:
� São Francisco do Sul. tado , to que ó "Centro de Trei-
.J �gundo Vitória Stein,

.

�ensiomsta doméstica
;rUral do Escritório Re

al9na1 da Acarese de Jã

",euá do Sul, d Acaresc
f&f�anizou Os grupos e

:iß,entificoU' instrutoras

1�."
to às comunidade, .ca

�do a ,LBA' o material

'.� .ö pagéWlento das ins"
��toras •. Segundo ,as pali"
'1;ici�ntes, os cursos 'fo

,� de grande utilidade
fOra a economia {amili -

lOf, '. posto que não têm
�ais necessidade àe 11:.

IOrr�r a' térceiras, às ve

;� d�fícil no meio ru
ral, principalmente na -

��,nfecção de, roupas.
Neste segundo semes

� mais cursos estão Sell
tlo realizados e a procu�
,ti para o próximo ano

Jj é significativa, ,ressai"
'� Vit6ria St�in,

Jaragoí: Clube do. Jeep pode' sa'ir
O 2.9 Jeep Raid OU o de jipes a São Bento. pa:

Rallye de Jeep de São ra observar o rallye e

Bento do Sul acontece reunir OS adeptos deste es

nos dias 9 e 10 de. se"
.

porte. Existe firme inten
tembro, sexta-feira e sã- ção de se fundél-I em Jara"
bado. com largada ii ze- guã do Sul o CI1:lbe do'

'ro hora do dia 10 e che- Jeep, a exemplo de ou"

gada por volta das f1h30,
.

tras cidades, posto que
após cumprido longo tra-' existem muitos destes

jeto em trilhas pré·de" veículos no município e

marcadas. Nesta compe"· região. O objetivo, den ..

tição irão participar tarn.. . tre outros, é de preser
béÍn jipeiros de Jaraguã var os existentes, uma

do Sul e Corupá - três vez que fazem anos que
confirmados até o meio sairalI). fora de fabrica

da semana _ cada' veí- ção.
culo com' um: piloto, na- Qualquer contacto a-'

vegadof e assistente de cerca do rallye OU do du·

piloto. be que se pretende fun-
Além dós competidores,. dar, com Rufino Schulz,

está-se organizando a ida na RelojoaTia Avenida,
de vários propi'ietãrios ou pelo telefone n"15p2.

C,loais de ·irrigação' vão
.

beneficiar 300 produtBres
Ö Programa Reg�onal

.«ta Baixada' Norte' Cata"
,�mense do 'i>RONI/Secre"'
�ia da AgriCOlltura. 'A"
'basteqmento �e' Irrigação,
-. ". Vánas obras previs'
� para setem. \�xeéuta�
��s no deéo'rrer. deste
�..o.· cujos n:c.ursO$ lá
�o garantidos e que na

�ião' de' Jaraguá do Sul
I�eficiará trezentos pro"
,�tores nirais, e uma á

�a de. 2:100 hectares..
De acordo com o Su

p:�rvisor Regional da A

l�resc. José Dematch,
iPPra Jaraguã do Sul es"

� previstas melhorias
. tp. distribuição da água ii

�iedade Valo Agrico·
<�, de Santa' LuZia I�, em

.�sa.ranc:itiba, será ela"

�'�rado' o projeto dó· ca
I.. de -irl'igaç�o dO Fun

.� ·..sUeco, o mesmo ocor�
�o -'." ,em_· Gtiara.lnirim,

•

',..

�

• • • r

•

�

onde está programada a

elaboração do
.
projeto

que beneficiará. os pro'
dutores das (regiÕes vizi
r,has a lagca do' Poço
Grande.
No mumClplO de

Schroeder, serão proce.ó"
das' melhorias no canal
de irriga/ção do Braço do
Sul e no Bracinho, estu

do do projeto para' viu"

.bilizar a. çonstru.çã,Q. do

canal. .Em Corupá, no

Itapocu 1 vai ser execu'
. tado o canal de macro

drenàgem e na Estrada.
Itapocu II, a melhoria do
canal de irrigação.
A irrigação destina-se

a cultura do arroz, prin
Cipal ítem da. economia
primãria regional e a ma'

crodrenagem, para as culM
turas de milho, feijão, o·

lerícolas, entre óJ.tras.

Pedras Irevi

,

I

PEDRAS PARA' PISO. PISCINA
E REVESTIMENTO EM GERAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras p/pisos, piscinas, paredes e'

revestimento �m:,.,al.
Rua ·ottokar Doerffel,' \1,957,'<:':"·." Trevo SR-lOt

,

Fone 22M89� - J�,i�ville.

ECllllia'
.

tel
o . IBGE divulgou o ín..

díce inflacionário de egos
to que ficou em 20,66%.,
exatamente 4% abaixo do
índíce de julho, :B o se

gundo maior do ano. O
. percentual da UR,P que
vai reajustar os salários
no trímestrs sete.mbro
.outubro-novebrn será de
21.39%. De janeiró a a"

gosto a innação ecumu:
lada ficou em 300.1% e

de agosto do ano passa"
do até agora o". índice
oficial ficou nos. 495,%.

·noYls índices-
A correção monetária so

mada aos juros. val cor

rigir as contas das' ca
dernetas de poupança em

21,26% ..

Com estes novos. per
centuais, também a OTN
mensal teve seu preço
elevado para Cz$ .

2.392,06. Os aluguéis
com reajuste mensal em
seteDlbro térão � acrés
cimo de 191,57% e os

contratos anuais serão
reajustados em 495,50%..

PT lança cllpanh'a. na Vila Le'lzi'
Com criticas' aos p�r

.tidos e pol'iticos' tradi"
cionais, as atuaçõeS dos
adminiS,tradotes em to
dos os níve.is de poder,
a situação do povo,� a·

infla!ção, � desemprego,
o arrocho salariál, o au"

mento da miséria e a
.

.destruição do meio am

biente. o Partido �os Tra:
balhadores de Jaraguá do
Sul lançou o seu primei'
ro trabalho para a cam�

panha eleitoral, apx:e
sentando seus caI}didatos
a prefeito, vice .e verea�

dore�1 colocando·se CO"

mo instrumento ,para a

Ora. Rita de Cassia Grubba
FISIOTERAPeUTA - 3404/F

.,..... Curso de Especialização pelo Método
Bobath (neurologia) ,

.

-- Atendimento fisioterápico em recupe

ração de fraturas, probl�m�a de. coluna.
reumatismos, derrames. e . paralisias.
- Atendimentos 'particulares çom hora

marcada -- F.ODe 7200850
-Rua PreS,ldente Eptt6clo Pessoa,651

construção (;Ie um Brasil
socialista, governado pe"
los trabalhadores, qu�
são a grande maioria da
população. "'

.o pattido alinhava éUI

razões de pr�tender co�·
quistar a prefeitura e
por quê votar no p1'f
chaillandô para a luta a
classe trabalhadora. O·
lançamento da campanha
do PT à prefeitura acon"

tece' ne&te sãbado, dia
3, às 19 horas, na Lan�
chonete Carmem Miran
da, localizada na Vila
Lenzi.

. "

CROSS"COUNTRY FSCOLAR EM OUTUBRO

. ,A 19a. UeRE - :através do setor de'educação fislca

edesportos progra�ou p,�. o dia 19. d� outubro"
� Pàrque Malw.�

'.

; CfQss"Country Escolar, parCi
.alunos até 15 à

'
" ..1'. .

, haverá categoria a·

bel'ta, Di -,qual OS, pódello também �l�ll!ar,
o .percursq_ "" de' apr.oxlmadamente 2,5 km,

.� •• _ ". r_
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- Ferreira Crlz ��=, ':��
163. Eslou em N .. York ��'-iIIII'�"'-íil.. � 111.. 111..

1IiiiiII...........ii.i..�;.;� ;....;;.;.;;:;::... ' ... �&lY:�$ •. Essas. 'cC!!i_ .�.

ou '!:lm Balne , Cambori1i?� sê e Roslilha.· .

cõme' f91 a ':p'r�flssl�al1- ludismo .numa das ·:entre- . jovens- Um olhar, a sim?

C:QJ.b.o �ru�i' ÇOJE, . (:; . se-
.:.-. 'Como foi de estudesl . zaçlet·

.

.

des . na
.

mata para n(j)vo� patia..9 �amorQ,. o :q.oi�'

er�tário Bal�uino Rau� �. O .pnmärto fiz em Pe: .

� Formado, fui trabalhar' esseatementos äe colo- v�o. �, fmalmente; . .o ;c.

líno, licenciado,
.

no

.

cor- nedo, Est. â� Alagoas, no com (') Cél. Joaquím Ví'' nos. S�gui para
.

Cacho: sarnento que aconteceu ne

pP-a corpo rumo 4 Câma� CoI. . Santíssimo Sacra" çente Ronden, .

governa- eíra da .Esperança, na so-: terra de LQurdes � .à.

ra Municipal, �tºu. na menta, misto,' regido por dor do Território Fede- lívia, para me tratar num 11 &:t��vere_ da:.1.

Pérola. do Vale do Ita- freiras, lem'brando-me da ral de ,GuapQré, hoje hospítal , com médicos com minta f�sta g ,2: '!In

pocu,. Moderna
..

como .

Irmã Espirita Santo,
/que Estado de Rondônia, em �Pecializàdo� na Suíça.

. barqua para �ne.do,:�Dp,

c;{qalquer ,é!dade!. era diretora' e da Irmã Porto Velho, nos ·pontos Curado vim pro Río no Estado_de Alagoa,s_·..A :a�

Quem .me recebe é um Natália. O_gináSiö e eien-· agrícolas do Dep. .de tempo do Preso Eurico d�ptaçao de !,.pur<le,; , :;§

�rgipaI19;"que '€9Íll, ��ta� tífíco fiz no Liceu Alago- Produeãö, Terras e Co-. Gaspar Outra e encano
minha r.eadaptação .�

que nortista me convi- ano, .em Maceió, os pais Icnízagão e na
.

Chefia trei uma violenta crise de usos e postumes. d��

'da e entrar. moravam .enr Penedo' e do Núcleo AgríGola do emprego, passando a tra- de permanêncía no .�

� Fll� de quem Você é fut .morer com 'a' irmã lATA, lia Km. 340 . da balhar. no 'Moinho Flu- tro e sul no; país, ��

e._'1uem .sI<» teus 1r:m'ãos? Maria,' casada com íunc. Estrada de Ferro Madeí- rninense,' no Cotonifído fez optar .pela voltél.': O,

....,$ô�<>.mais novOdafa- do Banco dotsra$il. ·Da-. ra-Mam'Oré, também cha- F. �es e na Sidney sul,t�rra de �a.�
milia Ferreira Cruz e bâ.· quele estabeleCimento mada a estrada dos 'dor-' Ross. FIZ concurso para

lher e -dos muítos P4r�,�

tizaram-Ule como José, fí- lembro-me do Mons. To- mentes de ouro, pelo nü-
.

o Banco -cio Brasil e es- . t�s. dela, de troacos �i

lho de. Antonio 'Perreira bías, 'proíessor de latim. mero de vidas ceifadas sumi O cargo em 09.10.52' Iíares, .como. os.V.illdUg(l

Cruz. e Cecília . Felina, Ven<;:idö O· vêstibular ma: na sua construção via na C,apital de S. Paulo. � ·E:nncone, poi$ .. os �pêiJ

ßasG:i .no di� 03..01.2S, em triculei-me para o curSo' férrea qúe, por co�ven- � ideia era voltar 'para
de

. L?urdes são' . Cami19

Pind�ba, muno de Neâpo:- de agFonomia na Univel'" ção interpaíses se desti- Junto dos pais, mas só Ov��:lO Valdu.ga e ZullJl4

lis, Est. de Sergipe,
.

ás sjdade
.

de Viçosa-MG, na naria para ó escoamento aconteceu. mais tarde. Mana LUi:;:a' �nricone, n� ,

margens, do Baixo São Zona da MÇltÇl, que tinha de ·prodl:).tos boliviános Trabalhei em Garanhuns� ta de.Eu�eni9'. VaJ.d�
Francisco. üS pais eram. como diretor o dr. Gou- para portos do atlântico, P�I na direção geral do da p�lmeua lev.a. de imi!'

natu:rais de Capelo. 'fazen- veia,. quando já em anda- perto de Guaiar�airim . RIO, de Janeiro, em Cruz .graQ.tes, que aos "s�is· a

dein)!! e donos de empó- mento a II Guerra ;Mun- na fro:&teira: cam aBoli:. 41t� e em Bento Gon-
nos vinha da Itália. com

rio. Da irmandade figuram dial. Durante as f-étias via ftlzia o cGntrole
.

do �al'Ves--RS· Aí füi para
o pai

.

Matteo,
.

pôr 'Pa.it�
ainda o Jason. l.Uiz Ma. fazia ainda cursos rápi· . _ga�o 'vindo daquele pais PenedQ. Em 11 de agosto

do ,paI e neta de. JoJjé

noel .. Cícero, C�cília; Ma- dos de sericicultuTa e para ser consumido na
de 1964 Vim pra ·Jaraguá Ennc��i .e bisn�ta" de

, ria' Consuelo, . Marià Con- coop�rativismo. região. Voltei para Por- do Sul, trabalhando "na Henngue Enricone,
.

por

.sulesa, Maria, Maria Jo-
- Concluidos os' estudos to VelhQ, assim chamado AgênCia do Banco do patte da mãe; que v.k.

o local para onde às mer" Brasil a�é a min�a apo-
ram l<?go �m �gu.ida àa

cadorias da .. Bolívia eram sentadona,.
. Europa" Esquecia de di

trazidas pelo trem até
- Tende tantos lqgares zer qu� o nosso casamell- ,

as Cachoeiras de Santo para escolher" ,porque �-
to fo� aQenç�ado.

'.

,p�10
'

as 'Caç'troeira'S de St<.>. An- colheu J..rag�á?, ". Pe. Erilo e o civil OCOl'l'éU

tônioe de'lá, etam levadas'
- Pois é, ó Schmekel, o

ná pre�ença Cio íUií:,de
à Capital, em lombo de a-

mundo dá tantas voltas paz, Redovino BéJ"töliÍli.
nimais pu' trazidas . por que, quando a gente me··

'

,.. ..... ".

pessdas, em s'!}a 'grânde
nos peBS.8, as coisas a-

f-o-' Quanto$' 'fIlhos 'te\fb
maioria o látex da serin- comecem. E- pra' mim 10-

. do caSélDientóf"
"'. ._!

gueira para o fabrico da I ram acontecimentos - O
. GiUseppe::;.·��·

borracha; .
bons. -

Co.m o casainen- em Penedo, Giariirll e:'Gi-
AdoeCI' ent-o d' .

to passei a tel' um'a" f:Ju· .

.

' a, e Impa- .

'I am;l nascerám :e,m>Jiàrâ"
ente correspondência gua do Sul .. e

.

ó Gilberto
COm D .. Cri-stina Marcat- l\![�odQtzki, 'complêtaIit . ..j;)·
to e com D. OelHa. DlitTé3.,. quarteto.

.

'.' "

que ?9S c-envidaram.' pa- "

ra Ylr morar -nesta terra -. Tem Rel1giã�'
"

�ra BOSSo pemsament�
fIcar dois anos. Mas fo
mQs ficando, fomos fi
cando e já se passaram
24 anos e, ao que parece,
·tons_?1idei a minlla per
manencia neste Vale. 'do
Nordeste Catarinense.

.

..... Você já 'está aposen
tado?
- Já ! Desde 15 de 'ou-
tubro <;le 1980. -

-- COIDo aconteceu este
casamento de sêrgipano
COm gaúcha?

.

- Foi no temPo.em que

....Defenda' o $eu I patrbilOnl0 contra" slD1stros, pre-
venlndo-se.· EStamos'as suas: ordens!

.

Comér�lo e reca..ga de extintores .� géral

Rua Joinville. n.<'> 2.116 - Fone 1.2-1826
Jaraguá do Sul!SC.

..

..

.

i

Rua Pnts. Eplt6C1O Piàeo. .tU
l'el,:72·.�. Telex 474-34�

J.r8gu6 do Sul

Embratur 0'30090'042/9

_----'-_ __;._ __:_ _::_ �L,"

'.'a desgraçada poIi�c.�
e qUe mata".' 'Sempre
gostei, mas

.' nurica.' ;{ui
candidato.'

.

..;... Leva vida sOclalf >
"

I

-- Sou' sodo .do :Báepén:
di e do Beira Rio':

'
..

. .
-

.. -:-- -�

-: Prestou . Serviço'" MI
lItar? .': . , .

.

:- SerVi em'MaceiÓ; 'po'r
.da . II . Guerra Mundia!'
a�o .. �. meio.. no' p,eriÖd'o
aJI.�dando nas óbra:S E!bl
campos 'de espOrte-s ; .. }
no ServiçQ' dê Funddsito
quarfe'!'. Sou resérv1�a
de t�reetta:: ' categrii.1�;�"
em Tempo de 'Paz. '.>; .

-- . _-,'�,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. Proprietários.. rlra�s, .t�! !razo· para pagamento· da 111, •.•• ii',
A Unidade Munícípal te na Agencia do Banco Existem cerca de "três

'
de Cadastramento do do Brasili mil

.

propriedades em _,

,;MIRAD-Minis,téúQ' do Jaraguá do Sul e a taxa
Estado de Santa .Catarína

Desenvolvim�nto e Re- Os propríetértos de í:
•

básica do ITR é de Cz$
Prefeitura' Munícípal de J'araguá dº Sul

forma Ágtária (ex-In- móveis rurais localizados 446,50. Os pegamentos
era), 'localízada junto ao no Garibaldi, Rio da' feitos apÓS 15 de setem-'
'Sindicato dos Trabalha- Luz I,· 'II e ,UI, Rio Cer-· bro serão acrescidos de j

dores Rurais de Jaraguá ro I e II e' na Barra do multa, juro e -correção
do"Sul, está procedendo Rio Cerro, devem quitar monetária, Até 90 dias
a' entrega das guias pa- as guías do ITR no posto de atraso são 100"h de
ra o pagamento do Im- do Banco 'do Brasil da multa e após[ 90 dias

posto Terrrtoríal Rural Barra" defronte a Igreja.' 20% de multa, 1% de

(ÍTR), cujo prazo pare. O� das demals reg�ões na juro de morai mais �
'a quitação encerra-se no agência. central. '

"

correção monetáríä;
:[dia .15 de setembro.' O

:'réspon�ável pela' UMC,
-Irineu Zacko,' ínfor.na

;que o proprietário rural,
para 'a_ retirada da notí
'fícação, deve trazer '(1
: guia paga do. exercício .

de' 1987. O pagamento
deve ser' feito unícamen-

TE.L:eFONE RESIDENCIAL

J I· , •.

Leilão
-

'11 lI' A R. Ä M I R I II

LEILÃO día 08 de setembro de 1988,. às 9 horas,
no FÓrum. "Lance mínímo Cz$ 113.572,00.
---'--�--,--_._-----------'�-

.

Càl$ideraçies . Poli'licas ,11)
As sociedades democráticas rea- menta maior da vida política da CO"

'

l1zam, períodícamente, O' ritual da re- munídade, porque é onde ela exerce
,novação de suas lideranças 'e propos- plenamente o seu poder de escolher
tas. Este ritual é a própria vída da' e ítscalízar.

démocracía. 3. O processo eleitoral em Jaraguá'do
A comunidade repensa a partir Sul não está. desvinculado do que

do momento' atual sua escala de ne: ocorrê no restaute do' pais..Acontece
cessidades, analísa e escelhe· OS' pro- em momento de aguda crise moral e

, jetos que atendam às suas príorída- , econômica. Julgamos ser necessário
, I des.

'
.'

manter-se a seriedade no trato
' dà

. Este momento de revisão do pas- vida polítíca, cabendo à /éomunidade
sado pröxímo e de 'projeção do íutu- exigir respeito, honradez e Integrida
ro, precísa ser encarado com seríe- . de, seja ne diálogo entre as liderao-

.� dade. Devem ser apontadas as falhas ças, ,seja nas propostas, .evando: sem
que existiram e reconhecer-o esforço pre em consideração os recursos e. as

�;éal1zado em busca de melhoria nas necessidades.

condições de vida e. habitabiltdade da 4. O processo eleítorat . evidencia,

próprfa cidade. também, ,a desvinculação,' muitas .ve-
"

.

Este momento é 'de reflexão, pois zes
'

existente entre candidatos e pro;
a Comunidade irá exercitar o seu po- postas. por cansa da f�aqueza dos par
der [em plenitude. � necessário que tidos poUtlcos em representar interes- ,

lÓQos tenham conscíêncta clara' do' sés colettvos, votamos em

.

pessoas

que irão iàzer ,em ,seu próprio beneU-
.

(por amizade, vizin.hanc:;:a, etc;)' e não

cio OU malefic1o, pa'ra; mals tarde, não em· oompromissos, Executamos 'um

querer ocultar-se atrás de pessoas ou alo pessoal e não politico. Julgamos'
idéias q1,le .sirvam ,'de desculpas à in- ser necessário unir a pessoa ,às pro-
consciência do processo histórico. . postas. [

,

, Desejamos externar, nesite mo- .5. 'Finalmente,�' preciso' ficar atento

ptentQ, algumas· preocupações e post- à, separação entre o discurso eleitoral

donarmo-nos a respeito: ", e a "prMica.· Deve a comunidade fir-
1. A vida democrática só se tornou mar-se sobre pro,postas e' pessoas que,
possivel n�'Ocidente, a partir da ou já tenhám mostrado a unidade en

idéia de que a soberania (o pod�r) 'tre a, 'prática'. pós-eleitoral e o' dis-
.' "Pertence 'ao povo e .,nã9 ao governan:- çurso. ou pessoas' que indiqueni, pela
.. te, ,ê o que a sociedade ru, atray�s sUa Vida e participação na 'comunida
,�as eleições, é entregar é)s sua$ ,li- de, esta possibilidade.
deranças, renovadas .temporária e pe- Alinhavamos estas reflexõe� e questõeS
riodicamente, a execução técnica e. . pOrque, estando envolvidos neste pro
material de suas pro.postas. 'Nenhum cesso como membro desta comUllida

\�' governo é pr9prietário da ,co",sciência de e caJ1didato,
.

i1:llgamo-s contribuir

,popular, mas apenás :representante para o seu andamento, pois antes e

�ela" devendo cumprir aquilo a que acima da preocupação com a nossa

. ..se .propôs, pois foi em s,uas propos� candidatura, estamos 'Preocupados
,. t� <,que a comunidade vot6u, julgan- com o futuro de' nossa comtulidade.

do serem as mais necessárias e ade-
'

Estamos, agora, discutindo nosso

'" quadas ao momento prese�te. futuro. Ni�gtIém pode negar..ge- a p�r-
"

2. Todo ,governa d�mocl'�tico deve. ticipar. l'�os te_!llos 'algo' CO:pl qUe
. ponanto incent·

,

.

diálhno cons contribud·:;.;",�, ,',;:L .
'

"[ ,
. .

, lvar o �&. .

-
.

,.
.

;' tante com a população,. através· de

�' �ve,tsas .formas e mecanisnws. Neste
::' Sentido,

.

� impossfve,l pensar' o· mo-
�énto eleitoral separaelo. elo' 'momento
P�ster1or 'ou' anteri.or; É i!lpenas o mo-[

.

Seremos dignos do futuro, 'que:
teremos, se ençararmos com seriedaM
de Ó momento eleitoral preseate· -

BALDUINO· RAUUNO

DECRETO N.f! 1:119/88
Aprovado Q Ioteamento OQna Juliana

o Pre,f9.itq Municipal de Jaraguá dQ Sul (SC),
no uso de suas atribuições e nos termos da Lei
Federal 6.766/79, . d� '19.12.79:

.

Lei �tadu�l
6.063/82, de 24.05.82; .e Leis Munícípàís 575/75,
de 25.11.75, e 614/16, de 12.05.76 :�,

DECRETA:"
.. -,.

-é,rt. 19 - Fica aprovado o loteamento Dona
· Juliana, da Paraná Empreendímentos Imobiliá
rios Ltda., com 75.129,OO.m2, MI 19.60't, sítuadó 'I

às Ruas 504 � Angelo Rubini, 5:)9 - Marcos VaL.
dir Gírella, 540, 541, 542 -' El.eto Stinghep e .

563. Baíro Barra do. Rio Cerro, 'perímetro- urpa�
"

no, conforme plantas .e documgntação anexas ao ,

Processo 2.'J75/88.·
' .

.. .."
,

Art. 2.9 - O loteamento .é composto de 113
· Iotes comercíalízäveís f1 ao 113), - compreenden" .

do 52.705,n m2; 1 lote destinado ao uso públí
co especial ,(114), com 3.856,45 m.2; e 7 vías de
circulação, _ compreendendo entre leitos carro-

· çáveís. e passeios 18.566,83 m2."
,

.

§ 1.9., - A Rua A corresponde a trecho
componente da Rua 521 - José Papp; a B pas-
511 a receber o n-? 683; a C corresponde ii, con- "

tinuação da 54Q; a O' à continuação da 541;', a .

E à continuação da '542; a F à contínueição+da
539 ...;..[ Mar�os Valdir Giralla e a G' correspon- ,

de à 563. r>

, § 2.9 - Todos OS totes, índístãrrtamente,' pos" i
.suem suas linhas limítrofes que" extremam 'com
vias públicas oficiais coincidentes com 'o aliÍiha� �.

·
mento predial. .

'.. \1

Art. 'J:9 ...,_. O registro do Ioteamento em pali� 'i

ta em cartório competente deverá ser efetuado
·

no prazo de 180 dias, sob pena de ,cadu.Cidade
·

da aprovação,
.

Art. 4.9 -c- Este. Decreto
.

entrará ein: vigência
na data de sua publicação, ficando revogadas i
as disposições em contrário. .. ,�

,

Jaraguá do Sul (sq, 1.9 de agosto .de 1988.
DURVAL VASEL

' , A

Prefeito .Mnnícípal
' , [I
w, l. �'.

I;

IVO KONELL .

"

Secretário' de Adminisb:a�ão,:, i:,
Finanças e Bem-estar Social" ,",

��EI�,"'[C'h'älé'e JW!Ik J1vlOBIUÄRlA�.·'.", ..

, 'nEPRESlNl'AçOES l-TQ�.
.1tu!, :ReinQldo�Ra\l 6r ''';-: .Fones 72-1390, (?' 72';2321
_ CRBel 643�J.

-
' ,

,/�'1�
. APARTAMENTOS: Ed.. J'araguai cl' gaia���
(m.édio) -poupo mais financiamento. Edlf. Jara
gu.á (médlOJ �poup. mais fiQanc. EdU. Bérg�nlo 'c7
�20�2, mais, garagem. ,.

,.

. . [. i;
,

C�SAS: Em alvenaria, ruà G. Weege cl u.�
• tetren9, 550m2. Rua 34;9. cl 230m2,' terr�ÍlO' 45G
�2, ;poup. mais financ. RUa Bernardo' Dornbusch
cl 90m2, terreno 361m2, poupo mais finane. EiD
madeira rua Afonso Bartel cl 9Óm2, .. terréno
400m2. Lateral Rudolfo Hufen1lessler' CI 9Ó.2.
'terreno 382.5Om2. Em Guaramirim ár� 13�2�
terreno 600m2..����

.

"

..

TERRENOS: 'g�·"Cêl. Procóp;'o Gomes cl' 2.tao
1Jl2. Rua Rio Bral.tCo cl 890m2 cl, 2 casa mbbts.
Na Mal., Deo9o�o �l n'1.93o-,-:t�2 j� ;-��.r F.
Schluenzen cl 1.100m2. Rua A. Rublnt'cF 25.229

,,�12, e !tUa Fl'anc1s,co liruschka :cJ 1.�éOIIl2 ,Jar",
Rua Esquerdo. ,

,,,.'j' ':. ,,":"" .'!
•

•. .

. , ...·.1
.

� .. '",'.".' •
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I

I :

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nC? 0015

'__ EScritas fiscais e contábeis
- Imposto de Renda

Reglatro' de 'Micro-Empresa

: l

I

!. /-
i ,.

Confira a eficiência de nossos serviços.
!tua BArio do Rio Brmeo, 168 - Fone: 12-0695

II

Orla,edil e· Traumalal8gia
,

I

. DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia in��,�
e adulto., Membro títular da' Soe. Brasíleí

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.512 ...:..' Fone 12.2218

F,ÃBRICA DE- ARTEFATOS DE CIMENTo

,

Tubos, fosSas sépticas, caixas de gorduras,' cal
lUIS, de aterrameato, calhas, palanques de varal

ret." palanques de vaTal tipo' "T", palanques ele

cerca, palanques' curvos para alambrados, ,tubOS
PIlI'a poço de diâmetros 80 e 100, mesas para lan
dlonetes, tanques de-lavar roupas" tUbos drenes,
aaéIs· .,.,. jardim, blocos,para mutos e, outros.•

V.mque' a qualidade de .nossos produtos.
..

72-1315RlJ,a Walter Marquardt rio 706 '-.' Fon�
(residencial) , Jaraguá do SuL.

v

AÚREA MüllER GRUBBA, Tabeiiã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jai:aguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma da L�i., etc.
-

_ Faz saber á todos quanto' este edital virem
que se acham neste Cartório par3 plotesto os

'títulos contra:
.. METALAR INDUSTRIA METALURGICA ..-. Rua

'Bernardo Dornbusch" 360 .:.... NESTA _ AUGUS'
TINHO BUSS - Rua 381, n.9 41 - NESTA -

CONFEtÇÖES MORLON lcTDA -, Rua Iara-,
gu�' {}8 - SCHROEDER -,DOL�AR FLOHR ..,..,.

Rio Cerro I
_ NEST.A -- 'EGON DOGE � Rio

Cerro iI - NESTA � MAURICI AGROPECU
AIÜA LTDA - RU:� Reinoldo R�Ui 86 � NES-,
TA ........ METALAR IND. METAL. (TDA - Rua

,

Bernardo Dornbuseh, :>'00 - NESTA - RICAR,
DO R.OEDBR NETO _ Rio Cerro II - NESTA
- ROSUitR

.

ARTIGOS ESPORTIVOS ,_' Rua.,
Mal. Floriano ·Peixoto,. 511 - NESTA .� RUY
CARLOS REINHOLD - Rua Bàhia, 166 -

NEsTA� - ..
"

E. CK>nno os ditos devedores não 'foram en
eontrados' ou se, recusaram a aceitar a devida
intimação. faz por intermédio do presente edita)
,para, que os mesmds compareçam neste Cartório
", na -Rua Artur Müller, 78, no prazo da Lei, ,a fim
de' liquidar o seu �bito, ou então dar razão poi-

;' que não o Jaz. sob a pena de serem os referidos
.

protestados" ria� forma da Lei, etc·

�: "�.,'
'

.' �' • _. ',r i

, � '�,Ip,iI1�ta�uá,', <lo Sul" 1.9 âe s�tembro de ,1988
':ri ,,'.

, '.
.

',í:AuREA MdfLÊR GRUBBA _Tabeliã e Oficial de
'. i Protesto '. de, , T,JtPilaS..

•••
1

' •••

-

•

----

Cobras & Lagarios '

(F�d1nandQ', Plske)
Dia destes os- empregadores anda- Os colegas ai do lado dl"(rulgar.am

ram procurando o. senher Clemente a Inauguração do G,lnlisio ,do "SESI,'
Mannes, presídente do Sindicato dos por sinal uma obra llo.rtentosa, e:xpll
Trabalhadores nas, Indústrias da Cons- cando que é o primeiro que o" SESI
trução e do Mobílíârío, para uma ten-· construíu no Estado. Vai dai, um o'
tatíva fiaal visando um acordo

.

em lheíro da coluna nos soprou a segulD·
torno do reajuste 'salarial daquela 0- te pergunta: "E 9 que � aquilo na

perosa classe trabalhadora. Procura- Vorstadt de Blumenau�" 1: uma boa
ram mas não acharam, porque .o mo-· pergunta. "Mas, parabéns ao SESI, pa
ço tinha sumido. Pergunta daqui, per- rabéns aos trabalhadores das .lndús-·
gunta da:li, afinal deseobríu-se . que tnas, A, obra' valeu. Obrigadol •. :
Mannes' estava participando de <um. '�X-X�-X-X-,
curso da CUT para candidatos do PT Já na: Assembleia Nacio.nal· Coos-

.

às próximas eleições (ele pretende. l1twnte, também mU(lar� umas tan
ser nada màis,' nada menos, que Pre-' tas siglas; que é pra acabar com o

'{,eito desta .pujante Jaraguá do Sul).' que resta do lixo. autoritário: P9r e
Mas

-

o
.

curso estava sendo realizado' xemplo, estado de sitio e de amer"
em Schroeder, e ,em local inc�rtg � gêncía, passou a ser "estado de der
não sabido, naquela cidade. 'fesa"., Conselho 4e Segurança Naclo-

,

Já na quarta, dia 24, depois de nal, também passo.u a. ser Conselho
.

nio fazer acordo com os empregado- Naclo.nal de Defesa � • •

'

res e conseguir, finalmente, arrancar Como, minha senhora! Como val
um dissidio, não compareceu à audl- funcionar tudo IsSOf. Ora, como an
êncía 'marcada pelo 'Presidente., da

.
tes, é clarol ••• Porque a mudança da

Junta de C�)Dcmação e Julgamento de 'nomenclaturaf. E, como é que este
'Joinville; alegando que recebera' a pObre escr:lba vail sabert , Pergunte
notificação. apenas algumas boras an- aos homens em quem a senhera ,V9-
tes da audiência. OS empresâríos tanr' . tou, ora essa •••
bém. Porém estes estavam lá na JC1 -X-X-X-X-X-,-
porque t040 mundo sabia, embora : Ivo Konell 'Cá rindo a toa aos :

extracííctalmente que a audíêncía se- "out-doors" espalhados pelai. Enquan-
ria naquele dia às 1'4 horas. to. 9S outros candidatos se escondem,

.

Sta vontade de resolver os pro. .para faZer cursos patrocinados pela :,
· blemas dos' trabalhadores' ...•

'

CUT/PT, gastam ulp.a verba federal'
.

-X........X-X-:-X-'-X;:- para custear proce&S!Os c()ntIta! a ad�.
Pedro Ivo mandou o f:vlláslo mu- minlstraçio Vasel (que se sabe' niÓ

dar o nome da. ClTUR, já conhecida haverá temp.9 para julgar até 15' de'
nacional. e internacionalmente como no,vembro), o candidato. do. PMDB

· o grande Centro' de Convenções de vaí piantimdo na horta, de todo mun'
Santa:

.
Catarina, 'localizado em' Balne; do� para colher nas urnas,' da' supra

árlc> Camboriú,. para SANTUR. Bllin' refenda data. .

,"

.'
, r

cadeira de mau gosto, pois em te«; Nesta altura dOIS acoetecímentos,
ria tudo 'deveria ficar nQ mesmo; a- "dois meses e met(o, antes das 'elel-'
penas 'a mudança de nome, por' ir- ções, a nio ser que surjam mensa
resístível aversão aO que foi eons- aeus- ao eletto.r' bem mals oonsbtentes
(ruldo pelo governo anterior. [Precí- que acusações de fraude e trregularí-.
,Sa mais que aquela rtdícnla propa- dades - que o eleitorado conhece
gaóda na TV, aquela negócio de rea- de SObejo. de outros carnavals.'
llzar em 20 meses um sonhe de 200 desculpem: de outras eleições, Ko
anos dos catarlnenses, ou seja, a' nell dlflcilménte será batido nM ur-

, bendita BR-282f). Pois quem' conhe- nas, se bem que a Vit�rla,"provavel'
ceu a CITUR dois anos atrás . e vai mente, nio' será tão esttondoSjl cOlmo
ver a tal de SANTUR,' fica decepclo- a que os p.eemedebistas esperam .

nado. Aquilo anda num abandono Mas 'eleição, . repetimos; é uma
· doloroso. Até aquela, cidade, estilo, loteria., TOdos esses prognósticos que
",lar West", do ,Beto Carrero, sumiu se está,�azen� podem dar c'os' b�
de lá...

.
,

ros n'agua"'1
-X-X.....X-X-X-- -X--X"-X-=-X-X':""

----

DIEGO DJONES BRA NDENBURG . NO tHI'LE: . BICICROSS
beu de presente dó avô. o encantamento dele ao
são lembranças 'eternas deparar-se com Cordi"
e marcantesl que não são Iheira dos Andes. lnfe�
ofuscadas por nenhuma lizmente a classifica:ção
soma em äinh.eiro. .. não foi possível, ;alas Di- ,

Orgulhoso,· ,Oswaldo ego anrma: "Os chile� ,

Steihlen acompanhou o Il,OS e amer�c;anos e��o
neto Diego em todas as' bem· preparados" ..Certa',

etapas' da víageni e <;la . mente, o presente . rece'
corrida, assistindo�o fi, hido jamais ser, esquß"
npnceiramente e espm-' cido pois as 1mbrahças
tualmente, vibrando c.om são imortais.'

.

O' espírito esportivo de

Diego Djones Branden
burg levoti-o

.

ao Chile
nos dias' 13 e 14 de a-

gosto, . quando partici··
. póu do VII Campe�nato
Mundial de Bicicross. A

companhado do avô Os
waldo Steihlen que pa'
trocinou a sua viagem,
Diego nãó foi feliz nas

competições, mas deu
SUa -parcela de contribui� � ,, íjlÍ-' -I'
ção com os, demais 58 '�
pilotos participantes '''� -il, t

'. sua çategoria. Nem selrt' .

pre . troféus e medalhas
.

são símbolos de vitórias,
mas també'm'; viagens' co
.lao esta que Diego rece'

.

,

Posto de Ve,ndas, MarCaU_
Ghapéus, bonés,· vlselras, çamlsà: shorts,

,

bermudas e cOIrdaS.
, ' .

Em frente à' fábrlc8p, - Amplo' estaciona.ento.·
,
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PAGINA'--', 00

':.s' Orientadoras de Alfab�tização/SUBEN/ 19a. UCRE
'

1Pfesentam uma coletânea sintetizada, de Idéias' de
PaUlo Freire e Ana, Maria Poppovic.
'�,�.Alfabetlzãr para Poppovíc é:'

'

ducão da indústria, ven
das do comércio e até
mesmo, na prestação da
serviços.

PNS
-

1: DE CZ$ 18.9 MIL'�"Ensinar um código de
.

lÜlguagem ímportantís-
,

simo. E aumentar as

pbssibilidades de . comu

'nicação de usna pessoa,
mélhorar seus meios ' de

$anifestar sensações e

5erltimentos. E enríque
ptr o pensamento e a

cognição, melhorar a

qUalidade de vida, elevar
a pessoa a uma condição
hUmana maís desenvolvi-
'dá: E aumentar suas 0-

pQrtunidades de viver
I)ém, de I partícãpar de

atividades culturais e
,

�e .se integrar no meio
.

e,w;que vive".

Portanto; alfabetiza-
ção não é uma' anemorí
zação visual e mecânica
de palavras, sílabas etc.;.'
Ela !implica fundamen-

,

'falmente uma autoforme
ção mediante o qual o
alfabetizando possa ad
quirir uma postura in
terferente no seu contex
to. Por isto' diz Paulo
Freire, "O papel do edu
cador é dialogar com o

alfabetizando sobre suas
'situações concretas, 0-

Ierecendo-lhs simples
mente' os instrumentos
com que' ele se alíabetí-

,
za. Daí qus a alfabetí-

Desde o día 1\9 o Píso
Nacional de Salários pas:,,'
soü para Cz$ 18.960,00.
A variação foi de 21,9%
sobre o

-

Piso anterior.
que era de Cz$ 15.552,00.
A Unidade de Referên
cia de Preços - URP, que
reajusterã os salários de
todos os trabalhadores de
setembro a 'novembro
'foi fixado

'

em
'

21 ;39%,
Por' sua vez, o SaI:áriQ
Mínimo', de' Referência '

passou para Cz$
'

12.702;00.

O Dia Internacional da
Alfabetização é' 8 de se

tembro .

Ora. ScheUB M. N. Henriqúes 'Anjo
OOROLOGIA _çUNIC�

Tratamento de dores crênrces [dores
do "Câncer", lombalgias, enxaquecas ..• ),
acupuntura aplicada a dor.

, , ,

,

EI o'ovembro O CODcurso de.fanlarras PARA VtREADOR

b 'Iv Concurso, . ue

Fäníarras de Jaraguá do
Sul já tem data definida"

p�ra a sua realízação- Se
rll'no dia 6. de novembro,
\411 domingo, na Av. I\1a
r�hal Deodoro, onde
deSfilarão para o público
e para a comissão julga
dora, �odas' as Jar(�ai:ràs.
�lkritas e que neste ano

deverão primar pela
,qualidade, inclusive de
outros Estadoa, \ como a,

Bandà Marciai de Glória

de Dourados, Mato Gros
so 'do Sul, que já confir
mou a participação.
Para a abertura está

sendo contactada a fan

'farra do Colégio Isabel
.de Espanha, de Viamão,

Rio Grande do Sul. A

Feijão Instrumentos Mu
sicais, de São Paulo, vai
outra vez apoiar 'a ini

ciativa da Secretaria de

Educação" Cultura. Es

porte e Turismo de Jara

guá do Sul.

Rua Cei. Procõpto Gomes 285 - Fone 72 - 2500
Jaraguá d� Sul. Sa._.ta Catarina

Advocacia, Silveira
Assistência Juridica à MicrQempresários

UNCOLN SILVEIRA
Advogado

Rua Felipe Schmidt, 86
. Próximo ao Superm. Ríachuelo

Fones: 12-2741, e 12-0523 _

Desconto ,especial para associados .da AMEVI

Ad.jair E. Balsanellí
,,(BEJA)

'PMDB - 15628
,

Conta, com você

',i

NOTA DE AGRAI?ECIMl!NTO
'

,� ..

.'

, Engelbert Freiberger. Tereza P, Cll1odiÍl1: Nl·

'val�o Freiberger, Carlos �ChiocUni, Maria Ma-,
�. datena Freiberger, Cleyde, Carlos Moacir, Aldo
";'010 Carlos Caetano e Zaira - esposo. filha,. fi-

. _ . r

, .-;-:tbo, genro, nora, netos e bisnetos da" inesque-
'

).;,civel' ; �,,'_� "� :"I� ..

'Marcenarià São Iosé
Portas e Janelas de' Madeira
de

'

'Primelrisslma Qualldade
Faça.nos uma visita - '. ",

Persianas" José, Emmendoerfer
Rua' Jacob Buck, 46 (ao ladó do Bràdesço)

ou

consulte-nos Pelo Fone: 12-0247

,',Carolina Frei'bergerRuysan
,

' 'falecida no dia /28 de agostO. aos 68 de anos de

',:)dade. agradecem sensibilizados', as �anifesta
, ções de carinho e amizade, aos que eúvíaram

,

'\'Inores. coroas, cartões � telegramas,'. aos amí-
,

< '�;: gos, parentes e pessoas de suas relações e aos

,

:,.� que de uma forma no de outra se associaram
,

,:. ao pesar da familla. Agrad�em, também, ao

, ''-;: Dr. Vicente Caropreso; Enfe�elras do, Hospital,
',,',510 José e ao Padre Felipe, pelos eSforços pro>
,'",;)isslonals e conforto espiritual, prestados à Ia

'�:I;lec.�a e a famílía. assim como àqueles que' a
;,�" CODipanbaram 'o sepultamento no Cemitério·

.;, MUnicipal de Jaraguá do Sul.
'-;�'. -

Para-- nós, se'guro não é só garantia- de risco

Seguro ,é

Prestação '-de Se,rviços
\' Escri�ório 'Contábil Barni
::.�Oferecém�s serviços de cp�tabilidácÍ.e em geral
'�\' e assessoria especial às micro e pequenas

>

em
"

presas.' ,
.

'

"
, ,.'

\" R.ua Veilanclo da Silva, Porto, 3ß5 - 1· andar

\f9ªe: 72 � 1-412
.

, .• ,,�-- ·,1 �

"'�).��' •

C O N' S 1! L TE. N;,Q,'s,"�:�-
•

• -
.. 1' .....

· -"'1",

Corretora d'e Seguros A� Sa'rcia tida.
, ,

Rua, Exp. Gumercíndö. da S�lva, 90
!.

1.9 Andar, Sala 2,
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CURSOS: Próximo cur,:,
so dê batismo será no

dia 10 de setemhre 'e: Q
de noivos nos días. 11 e
18 de setembro. Neste oSá�
bado, dia 3, na Matri�,
São Sebastião, serão cris
mados maís uma . turm�
de adultos na sníssa par'.19 horas., . .

i
· MENSAGEM: Estamos n9

.

mês .da, Bíblia, E o text�
base deste ano tem com�
título: "Salmos, ;; oraçãp

·

do povo que luta" �

". <P
mês da Bíblica pretEm�
ser continuaçãö e v!vê�
cía da Campanha 4ia
Fraternidade: os salrnqs
são o clamor deste POVf'

��.�.����������=;�������
.
i'.'"

:", { :v:. i O respeito mú�o é o cammbo do entendímento e da busca de Conquistas comuns.
. .

-'

'1Ä.te
'

,<.

doS J
Vamos�ons���r�rvaranos8aJaraguádoSul.maisbumanaeacolbedora.

, UI
.

U t We�teri1ox: ': �:�";d�eml1e���usco��r�oresedo trabalbodagenteoÍ'deir�de
aragu 'd�" ",�r JSSO.aJU�.bospttais, creches, entídãdes fllantr6picas, colaborando para

' ....

1

,

_

que a Cl "'1'�' ,,_,' <
tllidiçõeS: -"" , .

"

(

. l'�' ""'.:);':-"
' ..

• �.� 'W# \
'",,,,

�_t;,=-/�e��'''''''''·';;''_'��õiiUIlIi8�,"_..
'

··m��G�.fl!llllllilll����=:.a�'�����=Ii=I!IJ�....."���.:�E�.�!��.'!��.'

�'�J;-
...;::.,

.

"

f.. 'r'· ... ;-'\ �� .. ::;

.

.'�

[�
'. ' j • .'" '

;

. .; I '

" I ..

'

,

Super'Oferlas

:daSe,nana
I'

-OP�TAS DA SEMANA

,

RODA ORIGINAL FUMAGALLI ..... 5.250, a

,.vlSta ou 1 maís 3x 1.870,00 igual 7.480,00
,.' Para Volks e Bräsílía. .'

1
.

"fAUTO-RADIO MoTORÁDIÓ'.SPIX .... 17.490,00'
: a vtsta ou 1 maís 3x 6.170,00

.

igual 24.680,00
AM/FM stereo, auto ;. loudness, 50 watts.

: KIT SOM NOVIK .",' • '''''' 1.4.900,00 a vista ou .

1 mais 3x S.260�00 ,ig,qal 21.040,00.'
4 alto-falantes tríaxíats

.

,

80) watts-
.

�. ; I

r'

'i.
i
BOIZINA ALTEZA.; •. '

.. 4.390,00 _ a vísta ou

.'.'11
mais 3x 1.569,.00 igual 6.276,00

4
"O Som Do Boi".. '.

�,
"

..

I
.

I

'. AMORTECEDOR,ES . COFAP • '. . • .. 19.200iOO, a

,,' vista ou "1 maís 3x 6.'180,00 ig I 27 120 O
CONVENCIONAIS

'.' . ',Ua
..
'

-"
, ()

Jogos de 4 peças, para Passat
1.5 e 1.6 'até .8/82.

VALIDADE: . __

-,�5_ u._A 10.09 1 88.

INFORMATIVÓ ROT.A.JUO

..•.,.

rl I
.

8 Qualra-Meia
.

Cinco
Dê vida ao RQtary: Viva-o IntensalDente

1.f} ILHA CHOPp·
O Rotary Club Florianópolis, pelo seu Conselho
Diretor, acaba de aprovar para o mês de outu

bro, a realização de um grande baile do chopp
no Clube Paula Ramos" denominado com muita

propriedade de 19 ILHA CHOPP. É comparecer
pra conferir.

.

2a. FEIRA,AGROINDUSTRIAL DE GN -

Desde 26 do mês passado até o dia 4 do corren

te, realiza-se a 2a. Feíra Agroindustrial de Gua

ramírím.. com o anaior 'sucesso na região norte

catarínense,
.

chamado a atenção pela sua orga
nização e requintados �standes: Empresários de

Guaramírím, Schroeder e Jaraguá do, Sul que
orgulham o parque fabril do Vale do Jtapocu.
Rotarianos de Guaramirím, a Casa da Amizade
e o Rotaract Club. de Guaramirim disseram pré
sente nesse esforço de divulgar a comunidade
em plena expansão. Parabéns à: comunidade
guaramírense, capitaneada pelo ' prefeito Jose
Prefeito de Aguiar.'

'

XIJC!' ENCONTRO NACIONAL DA AMIZADE
Está em pleno curso em Curitiba -

a Cidade' Soro
riso - do Paraná o 129 Encontro Nacional da A
mízade, entidade de Senhoras dé Rotarianos' que
ali est�o reunidas desde o

.

dia 31 de agosto,
cumpnn_do um muito bem organizado programa'
que esta' sob O coroando da Coordenadora Se

nhora. Vacila Júlio Merlin. A abertura �olene
deu-se no Teatro Guaíra co,n a apresentação' da

. Orquestra de Harmónicas de Curitiba Coquete'
e OS trabalhos do! conclave realizam-se nó Clu
be Pinheiros, na Av. Presidente Kennedy, 2377,

com, a partícípeção de pelestrantes do D472 (Ge-
. orgette Mauad Vavaleiro) com. Q 'tema EM BUS

'C_A DE �AS;·. do D-467 (Katy Fagundes da
Silva) - ORGANIZAÇÃO E ESTRUTuRA DE u
MA A. S. R.; do D-447 (Eni Ferreira Mendes Ba

tista) ,� DIRETORIA E PLANEJAMENTO' do
It41.3 (M�tia de Lourdes Akel) - EXECUÇÃO; 'do
D-453 (Nívea Guimarães F. Nasser) . NO DEVER

CU�PRIDO ENCONTRAMOS A, PAZ; do D-449
(Ralmunda B. de Lucena (Divanei) - A INFL:u:fjN
C�A DA COORDENADORIA NA ORGANIZA
çAO E ESTRUTURA PARA REÀl.IZAÇÄO: DE
UMA META ,DE TRABALHO e .D-464 (Ivo Ar-'
zua Pereira) JUVENTUDE. Hoje; no enter
ramento �o _

Encontro •. a apresentação de .pare
ceres, �eclsoes, homenagens, premiações, pro
clamaçao da Associação! ganhadora do Troféu
de Prata, Aclamação d4 Coordenadora Nado�
nal das E. S. R. 88/90,

.

que substítuíré a' atual

C.oordenadora Nacional, sra-. Elke Willecke, mui.

dl�na esposa. do ex-Governador Ruy Eduardo
Willecke. de- Bluaaenau, proposnção, aclamação
do XIII,E. N. A. e jantar dançante com entrega,
do Trofeu Rosa de Prata.

(DA COMISSÄO' DE 'RELAÇÖES' PÚBUCAS
DO DISTRITO 465,' ANO 1988/89)

,CULTO�: No dominio
(149 apos Trindade), iIs
9hS'0 e às '19h, infofJ1.'ilais, I

.

em português. CURSOS:
De batismo, dia 3 de se- t
ts.nbro, às 15 horas e de'
noivos, días 17 e 18 'iii-

'

ciendo no sábado às 'l'th, .

Informações e ínscríções
na secretaria da comuni
dade. 'Benção .. MATRÍ-- I

.MONIAL: As 19h30,'M'
Igreja Centro, de Albet-

.

to 'Bauer Neto e Beatriz
,Mehler.- LEMA DO MlS
DE SETEMBRO: .Proeu
orai' ca paz da cidade-e 0-

raí por ela ao Senhor .. JEi.
remias 29.7. LEMA nA'
.SEMANA:- Bendize, 0 'm�
nha alma ao Senhor, ; e
não, te esqueças, de nem
um só de seus beneíícíos.,
Salmo 103.2. ' '1

· .Informe.ParOquilt '\
Paróquia 'São Seb�ttão

MISSAS: Neste sábado
(03); às 18h 'Da Grufa :N.
Sra. do Caravaggio, f9h
Matriz, S. Luiz Gonzaga,

· S. Judas Tadeu e S. PFan
cisco e, 19h30-N. Sra.. A;

parecida. No· ciómingo
às 7;9 e 19h na Matriz.
8h' em S. Judas Tadeu,
SS. Trindade, N, Sra, -do

·

'Rosário. As 9h30�São
Cristovão e Santo ,E�e'
vão. -;:('-.1'

> .1

.' ,
"
,1•.-
�
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Tubos de PCV (eletrodutos), T�bos dê Cóilét�to,
'Í Tubos de ,.PolietilenO (ma1lguelta preta,.,

,

"

Fábric�:, Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone' 72-U81

, El$Critórlo: Rua CeL -Procbpto- Gomes� '99'

�,.__;.'.�FI!II'�.'''..'�..711!112_''0_0..',�_'.,__'_J_ar..a_g_Uá_d_O_S_ul......_,..S�..' iiI-'__..

JÓias, relógios, alianç;':ls, �

"�o< presentes finos é com, a tove,
.. !::: ';t;; ,',," .,'.

: l�.Á.·N·Z ,N,'AST E � .

"

' ;M�r�chäI Deodoro, 391 _ Jaraguá do Sul.
_'0 • ,,'

,
.
".

•
.

,

,/

.

·i
i

I

!

Fundação: 10 de;' MaiO de 1919
; ,�doc 84.436.591/0001,34

'

, ,Diretor: EugênlQ Victor SChmÂtk�
JorIi� ; ProL ;lJ:RT-SC 11..9 '729' e Dir. Empresa

.. ::·Jotiiälís,tica, fi." 20. Membro' Efetivo' do, InsL
Hístéríco e Geográfico de SC. Redator:' Flávio
José Brugnago, --- ORT/SC n.9 214. R,epórter:
Yvonne A. S. -Gonçalves - ORT/SC n.' 219.

, Redação" -Admínístraçãn e Publícídeda. 'Rua
CeI. Procópio GodtéS d.ê Oliveira' Ii.<1 29{) .....

Caf;t'a postál 19 _..;.._ !f�iéfone' {(}4:1-31 12.()Ogl ...... '

89.250 ,�, latàguâ tltr SUl , . .....:.' Sltnta Cätà.iina.
Impresso nas oficinas da Oraanlzaçlio 'CtJiitábtl

,

liA' Comercial" SIC Ltda.
As!iilattlra 'pára Jaràguá 'do 'Sul �'. Ct$ 2,5()(};{�O

,

As�itiàlura 'Semes:fral' ; "; .. '"" .. -

.. s -C'z.$ 1.500,00
Assmàturäs Otttíàs Ci-da(!es ;;. ó. et$ 3.i300,00 .

Número Avulso css 70,00 '

, Número .atresad., .•.. , <•• Cz$ 100,-00
'Representantes credenciados:' Bruvê Véíe. C()-.
munícaçãn (Fpolís), Tábula .Veíc- ComuníCãçao
(S: -PaNlo},! Propal Prop, Representações (P'o- A-
legre).' ,

'

ASSOCIADO A ADJORI/SC E ABRAJORI,

,_ 1
;- .•

,;Jle�ojoaria 'AVENIDA
Às' inais finU sugestões para preaenteà.

j6ias, rel6gios" violõea. trai....
: ,lQedalhas e, artigos de pr'daria estio ,Da

. � .

','
'

.-:

" RELOJOARIA AVENIlPA

Na Mareelaal e _ Getdo 'V";'"

, "VIAÇÁÖÓ\NAfÜNHO LIDA,

Programe bem as suas viagens dé Iéríás e
'

,

x:eçfeaçãe. A, "Cana,rlnho" coloca' à sua dis'- ,

posição Os mödefnqs e confortáveis ôllibú'$ da sua
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoto, 981 _ Fbile 72�1422

Tubos" Sa.nta 'Helena Ltda�

E HORA DE BRILHAR '-

LanzIlaster

Lo s s

Fone 12-0181

.

CONFIRl\ j\ HISTÔRIAu. Dario' de l��" : : <. :Í'
"

�.-' ,�",,'Wfl"&,'l'· -.�... ""'I.,.� �i �. �';"j'� .��>. t,

. .• HA 40 ANOS funcíoneva pr6xitnà, í:lâ �ta.ç!é( tdif
- Em 1948, Ô áno não era de Estrada d� f�rro, �a qtl.1at�ItI4, 2';J��leijçõ�, mas a Câmara Municipal de A�to, data tia "gm�ap "

)aragua 'do Sul Vivia Sessões de gran- tíca, irradiava maniié$tilçõesl 'O PRP
de movimenJo � tensão. A imprensa reclamendo 'tio PDS clttnprlu$lto de j'�
que acompanhava, as atividades legis- promessa do pleit� de 1964.

. ,

.Iatívas � na edíção de 29 de agosto ,

.

,

• •• HA· 20 ANOS .

'

,

,

',:
(

,a. primeira página aparecia com os .... Em: 1968, em p1e.no i,dê�,à����:, :/

s�guintes títulos; "Requeríâa ii cons- bro, eoanemorave, o 92" alio -a�l fllfr- I;;
�itui:ç�o 'd� tnna: aomisslip especial de dação de laraguá d.o� Sti1 e Ö, J1Jíà �ão
,inquérito para apurar .onde ficaram Colono", com a 12�; MjR1$Çao,;�
40 mH cru�eiros do povo' dé Jar-âguá gi'op�cuária e' Ihöu�fflã�, ,Ji(f �.....
do Sul. -- AtiVidad� intensa' pelo. Agropecuário "Ministro João Cleo
bem do povo. Fi�calizaçio rigorosa phas", com a preseaça do Oov. Ivo
da aplicação, dos dínheíroj públicos Silveira,� comitiva. O, i?reteito Vic-,
é o que fazem os vereadores, atual- tor Bauer, em mensagem saudava .es
mente � Mai�, treis projetos de lei autorídades, o pova e os visitant."i
que virão beneficiar o POV.o '_ A Co- A Câmara Municipal sau<h\v8i p. �,
missão de Finanças, a examinar os ano de fundação. nas pessôas döS
ba,lancetes de maio, junho' e julho, se seguintes veI'eadore&l João Lúcio da

ins��g� centra o, "ex:tx:a:v"io .de'verbas" �G08t�1 P�sidoote;, üa�§���d"�f.r'
,

e
'

a completa falta de físcaíízeçêö'' e.r, Víee'Presídente; Sigólf SGã�
'_ -o hospítal de' Corupã é de um, _1.9 Secre.fário; ÓoÍGKliQ' �er�' .' .',�ß
médico só ou é de todost'' Secretário; BtlgêBie \Tic� ScbmGe�I� Cê

,

--, A imprensa publicava a Lei Lider da ARENA; Octacílín Pedro Ra� 1

n.? 18, aprovando o Código'de Pos- mos Líder do Governo; Af{GIlsÖ Pt�'
turas go Município de Jaraguá do ner,' Orlando' Bernardíáo da SUva.
Sul, de 2-8- de agosto de 1948, que en- Norberto Hérermann, RUdi: Ftanke .'
trava em vigor, cOm o respec-tivo Octaviano, 'l'issi. ,

'

Código, "dentro de 10 dias depois' de
'

,_ O "Correio do Povo" anunCia-
,pubnca,,�ão pela imprensa". O Código va o ,49.<Jl ano dê f-un.da�ã-o élo jómü
se cu�punha';de 76 artigos, más b JARAGUA-ZElTUNG, fuÍídádo' 110 dta
capítulo .das disposições transitóri�s 3. de setembro de 1919. :tendp' �fde 2 artIgos, recomeçava com o nu- duetor Artur Müller e redator Flitz
mero

.

1 e 2, era assinado em 26 Vogel. O semanário que teve pou�
d_: maIO �e 1948, na Sala da ComiS- dura(ção, aparecia totàlmen� em lin
sao EspecIal, pelos vereadores Walter, gua alemã e' seu primeirO', n,ÚIilero
Brei:thaupt, _ P:r.esidente; Frederico, circulava numa quarta-feira.,'

,'.

çurt' Alberto Vasel _ Relator e Wn- - Desde 26-07-68- ,a',ComunÚiade '

ly GeI'méUilo Gessner t-,
.

Membro. Evangélica de Jaraguá estava "sem
HaVia áinda, a assinatura do Prefeitó Pastor titular, em virtude, da' t'rans-

'

WaldelI1:�r G�ubba, ,COm a data de 21 ferência do Pastor Karl Ge.hriDII pa- ,

de agosto de 1948: ra Canela-RS,. por :ill'otivos de- ,saú-,
,I,

, ... HA 30 ANOS
de. �o di.a 1.9 de se,tembr'p daya�se'

_ Em 1958 C r' 1"
a InvestIdura çl:o ' Pastor Egberto

, o upa rea IzaVa a Schwan I ' ,
. ,

'convenção da UDN e lançava os' can- 'ta
' "z com, o temp o

..�vang�llco to·,

didatos ,à Câmara Murticipal: Adolfo
Imen,te tomado por fIeIS,

stein: "

be Al· .
'

- ... HA li ANOS
,grae r,.", VIm SeIdel, Cun Hill- _ E 1913 Sant' ,

brecht, EUnco Schmidt, Bernardo.' m" J
• � C�farm:4 , pos-

'

Kramer, Watdêmar Werner, Walde- su�a 10 mus�ll�, dlstflbUlâ'O� d�. "

se

mar Schulz, Edmundo Hauck �e 'ln _ gUl?-te, manara· Casa l\4t1Set:l VJ.ctor

,wald, �i'Pi.nSki. ,Para prefeito era sa!- �eI���e�.e :M��e.u de Ar:te M?der?-a"
da,do jubIlosamente' o .nome de WH- Fritz Jl�QPOdlS, B-IMuseu }i:lstónco
ly Ger' G' " u.J.�er, e . umenau' Museu

, "manO essner, ei sob estrondo- Nacional d '1m' .." '" .

sos aplausos, da enorme massa pöpu- M
e Igraça? e .cOI0��ção

lar, prestigiava a cartdidatura' de � useu .do, �ambaqu�, de JOInvIlle:,
Eugênio Vidor Schmöckel para De-

useu �lstOrICO, �IagO,?e C.astro,
putado Estadual, com. demonslracões t:�g�SMMuseuMAn�t;a. Ganbaldl, de'
de simpa,tia e solidariedade. Para nando�' de u;:ra ..�ll:l:l p'adre' :r:�� ,

Deputado Federal era aclamado o no- sa d,
"

"

Vl a, useu �a.,� 1
�e de �a�to Cam.eiro de Loyola, cu- sanoo� .��:os. e Museu, :,-rquldI.oc.--: ;

Ja reelelçao se considerava assegl1riil- tiam aI'nda qUOlmM,de BflClsque. EiX,�'da I t'· t b �h'
- ,

" useu onde l)1,.c1!f.,.,

p� os no avelS
.

ra alt os realizados de Orleãs' li '

,M
. . '1 '

. �
.

na Camara Alta. Ao ser mencionàdo' t U.- eH u�eUJ l!m.Clpa t, de :c)""';
o nome do ,indicado para o Senado �ei n:ao. m,' arag�a Ide $GI, �

d.a República - o candidato I' M
o empo� foram Inau�urados o

, nneu useu MUnIcipal E T à S'l é,;Bornhausen era ovacionade delirante- Um Muse' part'lm1 J� hd, ,I v� .,'

rn'ent pel
'.

d
.'. U ICU ar, ue 'OIfienageme os convenCiOnaIS, e pe, de 'a Wolfgang W 'Pá..

"

i L.i�
apoio ao ex-governador do estado. wee.

' ,�eege, no rque me

,....... Murillo B. de Azevedo era
'

P I :(0e o decreto: n.9 217,73, �convocado para a Câmara Mtmídpal,' 14 08 73 f. .

, o pre eito: Eugênio Strebéna vaga verificada na bancada ude- assinaVa o instrumento ,lég,al.. cÓni
<�, ,Di,Sita, ele eTa um dos candidatos da b

, "," t:1:DN para" o Legii-Sla"tlvö na,s eleiçõe,s'
ase no ar!. 5.9 da Lei Estadual .n.�

d �41, de,23 d(t maio' desse anOi ol'gàr'

e outubro. Um nome e Uma ,capa- nI�do a .niyel de município, 'd, ::Cd:-cida,!1;e ,que se' recomen.dava." � 'nusSã�;W',l\li,'�Jfi.,;f,,"'Ípal de Defesâ,.. ;.,:,G��I,W:,: I�A Radio Guaiamirim que então (COMI;:T�I�Y'l'lf" '

i'l'i: ',?�'�'� f' 'í"...... '.'� t

, "
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-

---�'-".:-' iJ:jii(Gß1t :m::�sijt(str'J)E:"•.Jt:·�tSS�l1_·

spezia & Cia�. Lida.
SERaA.RIA E SIDlVlÇOS DE TRATOR

MAcleirá para cODitiu_o e HrviÇOl de, trator
, eOlll' profillioDai. altamente elpecializado•..
1l1I& Joio JUlu6.rio AyrOIO, 1� _ Jaraguá Bs

,tßlercio' _ Fone 92-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.
,

., ..... -' ;.,. . \

,.

�AD,VOGADA··
.

Dra. 'Anrilene M. Buzsi
Qu_t6M- .de

.

terru .;' acidentes de trÜllto - ln

v.t4rioí � .. 'cobr_çu e' advocada· em geral.
l.1Ia�(_tdo R�ul 86 � .·I�lla �. - Fóne 12�2711'

- Walter _ Luiz Ribeirl.
; Ilexaadre Dellauiustina Barbosa

.

ADVooAoos
Rua J050 Marçatto ri.9 13, � andar- salei 206.
...e· ?2-2815· .... Edif1cio pomingos Ch:odini ...

.JeIrquá dO
" Sul-SC.

.

LANÇAMENTOS DA SEMANA,·
ct

'
•

A VINGANÇA DE UM PREDADOR _ A
ventura
O EXTERMINADOR 00 PASSAD() - Fic-

ção .

O/ÚLTIMO AMERICANO VIRGEM 2 �

Comédia'
ASSASSINATO POR AMOR - Drama

.

QUANDO AS' MULHERES PERDERAM O
.

RABO - Comédia·
MANEQUIM ...... 'Comédia
AMSRICA 3000 ,- Aventura
SUPERMAN IV ,..... Aventura

.

. DETE'lIVES POR ACASO - Comédia
" o -UMITE DA TRAIÇÃO _ Policial

'A1'RAç40 .FATAL - Dräma

E mais 1100 videofllmes seladös à. seu'
inteiro 'dispor, com a 'locação mais barata
da cidade.

"

.�

��
) ,A riM,t. 4 RoCJas pe{{juntbu:
.' I

.

'�O!Jal e ..,.Q br��iléf� que;
�i

.
. '-Voct eompraria oojei! -e ,.

r 'jn<l�denle do pr�.ç��"
:;1 • ,. ..

� I�," ��.;

E O Monza cti�ou na ,frente.
Ficou comprovado, é o carro'

� prfiferido dos brastleíros.
. Se você também prefere o

Funilaria Jaraguá Ltda. Faça umà a••�ra

do ;Co�el0 do ·Povo.

LIgue 72-0091"
/ CaIJaas'. Aquecedor Solar

ltDl PeUpe Sdlmiclt, 27' - PODe 72-0441 .

.,-,"

Cz$ 2.500,00

Estado de Santa Catarina '

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

Prefeitura MUlli�lpal'de Jaraguá do Sul �i;i.

,.:�",'. DECREto N�'1 1.718/88.
.

·

"1 , Suplente dO{él!r;:ões do Orçamento vigente,
.

O PREFEl1J:O MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SU� no USO das
atrlbuíçõss

. que lhe são conferidas e com bas� na Lei Municipal n.91
1.1.51/8'1. d� 1.\) de dezembro de 1987; .'

.

.
_ DECRETA:'

'. \ .'

.

Art. 1.9 - Fica aberto um crédíto suplementar ne valer de Cz$
11.500.000.00 (Onze milhões e quinhentos mil cruzados) p"r� reforço
dos programas e' verbas abaixo díscrímíriados c()nstant� do o.rç�m��
to vigente a saber:

_�_ .. ' _. __

0202 _ GABINETE DO PREFEITO '-:" ."

0202.03070202.003 = Manutenção do Gabinete do
. Více-Preíeíto.

202.01 ._ 3.1.1.1 - Pessoal Civil ...... :............ C� 1.000.000,00
0303' - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
6303.03070212.009 - Manutenção dá, Divisã,o de
.'

. Serviços Gerais.
.

::'03.03 - 3.1.2.0 - Material de consumo··.······· Cz$ 1.000.000,00
303.05 - 3.1.3.2 _ Outros serviços e encargos . .... Cz$ 1.000.000,00
0303.03070212.010 ..:........ Manutenção da Assessoria de

Imprensa..
30:;0.14 ..:_ 3.1.3.2 �- Outros serviços e encargos ..

'" C� 1.000.000,00
0303.03070242.011 - Manutenção do Centro de Pro'

·

cessamento de 'Dados
303.19 - 3.1.2.0 -. Material de Consumo .•...... Cz$ 500.000;00
030::".14794792.016 -' Manutenção do Sistema de

·

Serurança, Higiene .

� Medicina
\

.

do Trabalho .

.

303.38 _ 3.1.2.0 � Material do Consumo····. ..... c.Z$ 500.000,08
,
0402 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

. .

0402.03080302.021 .- Manutenção da Divisão de
Tríbuteção, . , .

,

402.03 ....:... 3.1.2.0 - Material de consumo ....... '." Cz$ 500.-000,00.'
0501 - DIVISÃO DE SAúDE E ASSIS'mNClA soczo, .'
0501.13754282,025 - Manutenção dos Serviços de

Saúde
.

501·12 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos···· Cz$ 2.500.000,00
0701 _ DIVISÃO DE OBRAS
0701.1.3764491.008 - Ampliação e melhoramento do sis-

tema de esgostO$.
701.08 � 4.1.1.0 - Obras e' instalações

-

Cz$ '1.500.000,00
0802 - DIVISÃO DE SERVIÇOS púBLICOS
0802.10600212.049 � Manutenção I dos serviços pú- .

blícos.
.

802.08' - 4.1.1.0 - Obras é instalações ... ···· ' .. " Cz$ 1.500.000;00
0803 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA
0803.04150872.056 _ Manutenção das atividades da.

pecuãríé.
.

0803.17 - 4:1.2.0 -:- EqUipamen:fos e, material per-,
.

manente : .. ; "...... C"z$ SQO.ooo,OO
TOT A L ,......... Ci$ 11.500.000.00

. Art. 2.9 ,_ O recurso para abertura do presente crédito suple
mentar, correrá por conta do "Excesso de Arrecadação" verifisado até
o mês anterior do corrente exercício.

'Jaraguá do Sul. 29 de julho de 1988.
-

DURVAL VASEL .

� .'
"

.'

\
.

........_ ....-r .�.�.

�'.!. ;

Prefeito Municipal
'IVO KONELL
Secretário de Admínístração e Finanças

�".'

Monza� venha buscar-o.seu
na Emmendörfer Velculos,
o revendedor preferido
Chevrolet.

...
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Prajel, /propõe alteração de DomaDclatura de ruas

o movimento supra
pâttidário levantado, por
lilte semanário está como

I iement� que foi lança- ,

• à terra e será ger
iiühando. A notícia certa
ß\ente haverá de agradar
O ·dr. Sebastião Kleber da
Aothé! Leite, da Academia .

.

itaocarense de Letras, de
ltaocara-RJ, que nos es';'
ttéveu recentemente,
·tUinprimentande este se

�ánário, onde. "quíxo- .

ttts" Iutain" contra moi
ihOs de' vento em toda
iéia decadência moral

. I
qné assola a nação e um

j,Ómalista' tange a har:

,I!a da seriedade pública,
,tl<> esquecida".

.

Diziomos, também, que
al9 estávamos sozinhos
� ideal que abraçamos
lxi!Ontaneamente e que,
"1s dia menos día.

.

u-'
mà enxurrada moral e

ól\r.ica haveria de varrer

é$ vendilhões da res pú
i)11ca da face da terra.
'COUlO é verdadeira a

nQssa essertíral

..

Entre os papéis que
cÀegaram _à redação no-"
hthl� um plano de in
fêlhçoes do jovem e intré-

. tlldo filho do Ribeirão
G!'ande do Norte -PAU
LO ADEMÍR FLORIANI
'í2.0ra candidato regis:
tràdo na Justãça Eleito
ral sob n9' 25.630 com'

um rol de trabalhos em
benefícios de .sua "comu�
nidade e de Jaraguá do
Sul. como um todo, com
uma declaração, com

firma reconhecida ean

Cartório que abaixo re-'
produzimos: Eu abaixo
assinado PAULO ADE
,MIR FLORIANli, casado
com Onilza Francescht
Floríaní, pai de Lucíane

.

Floriani, 1 anos e de ..

Carlos Eduardo Floriani,
1 ano, morador na Rua
Luiz Sarti, 1549 - Nereu
Ramos - Jaraguá do Sul -

S. C., candidato a Verea
dor, declaro para os de
vidas fins que Se eleito
destinarei 50% (cinquen
ta por cento) do salário
,de vereador para as cri

anças carentes, através
de conselho comunitário'
de conselho comuníté:
río- Nereu Ramos, ,28 de
julho de 1988".
Bom, muito bom!

o projeto, o nome alte
rado para rua Guilherme
Dancker.

. 0- vareador-presídente
Oríval Vegíní soíícítou
ao Executivo . interferên
cia para a ímplanteçäo
da iluminação pública na

rua Heririque Deanathe ,

Tifa Terezínha, bem coo.

mo iluminação no Cemi
tério de Nereu Ramos ..
Os moradores da rua Herr

fique Demathe, se

gundo abaixo-assinado,

pagam a taxa de ilumi
nação pública (TlP), no

entanto, não são benefi
ciados com a ilumina

ção.
LITORINA:
AUMENTAM AS TARJ
FÁS
Viajar de autómotríz

está também maís carro

desde 1.9 de setembro,
quinta-feira. Naquele dia
entraram em vigor as.

novas tarifas, que partin
do da estação ferroviá
ria local' têm os seguin
tes valores; Jaragué a

Corupá Cz$ 145,00; Ja

raguä a Nereu Ramos

Cz$ 90,00; Jaraguá a Gua
ramírím Cz$ 90,00; Ja
raguá a Joinville Cz$ ...
250,00; Jaraguá a Araqua
ri Cz$ 340,00 e laraguá'
do Sul a São Franci'sco
Cz$ 380,00,

.

,

ESCRITÓRIO JURlDICO

.

Jlsé Alberto Barbosa
. .

ADVOGAPO

Rua João .Marcatto, nr- 13 _ 2° andar. Sala 204.

Fone 12.1869 _ Jaraguá do Sul

FURGOES CARGA SECA, ISOT:eRMICOS, FRIGORlElCOS
.

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS'
'

Jaraguá Esqq.erdo- Rua Dr. Enrlc9 Fermt. 113 - Fone 72-1071

Em setembro freie a inflação com·sequrançCJ.
:e iss,! ai, durânte todo � mês de setembro à Moretti/,lardan está ofer�do aos seus clientes, além' dós,
serviços especializado$. um d/esconto de 20% nas pe ças e milo-de-ol;ra na revlsio dos fretos us. ao

do s.eu. iveiculo F�rd. E de brinde você leva uma lava ção grátis..
-

e Si pens

G.A.riliE' SF'.GURANÇA, 'PAGUE MENOS E 'SAIA COM O CARRO BRILHANDO.

,DiAlole's '

VALORES.-- II ,

,

Conta-se a hlst,órla da criação e educaçÀ�
de uma� criança à quem não foi permitida ne

nbum contato com idéias ou crençes religiosas.
. Vindo a' tornar-se adulta, seus observadores .

se surpreenderam,' ao vê-la certo dia ojoelhada.
'

com seus bra�os �ara'o alt� �xpr�ssando ad9-
raçao.

'

.

Estes homens queriam provar que o 'ho

mem poderia. viver multo bem s:em Deus. Mas
. qual fOI a. surpresa. .....

.

O fate é que � homem, fo'I criado ,para
viver em. união com seu Criador. Quando dls�

tante,. seate-se frustrado e vazio à. semelhança'
do filho rebelde da pilrábóla (Ev. Lucas 15)

.

Agost1nh� disse: "Nosso coração $Ó acha
descanso, quando descansa em TI". O peso das

nossas culpas, dos nossos problemas, das: nossas

indagações-sobre o significado da vida e da

morte, se dissipam quando vemos buscar re-

. ,tú�i() Naquele· que de braços abertos diz: "VÜl�

r

de à mlm. vóS os cansados e sobrecarregados.
e eu vos allv\a.rei" (Ev. Mat. 11:28)'.

'

A glória sebrexcelente de um . ser hu�

�ano é, conhecer Deus, que descobrlmos atra
. ves de Cristo (Ev. João 1:18 e 14:6). Nele hi.
plenitude de. alegria (Ioão 15:11) � de paz (JÓão.
14:27).·

'

Diante déste somente deve o homem' 8!e
curvar em adoração (Exodo 20:3-5),' devendo-lhe
a exclusividade da glória, louvor e. hOnra (Gál.
6:14 e lsa.fas 48:11), prestandO-lhe, um serviço
alegr� e abnegado: "Se alguém'me servir, o pai
o honrará" (Joio 12:26).

.

,

Este é o val()r maior. Em tomo Dele deve
girar nosso viver.

. .

Encontrqs:· Domingos,. 09 � 19:30h

"A SOLUÇA0 :e JESUS CRISTO"

IGREJA BATISTA

Rua Emilio Stein, 120 - Fone: 12-1925

IIITER'IMOYEIS
/ Interlediária' de
Ilóveis Ltda.

R. Joio Piccoli. 104· fone 12-2117 -,Jaraguá do Sul
,

� IMÓVEIS A' VENDA' _.;,
.1 casa em alvenaria, 350m2, piscina, porteiro
eletrônico, nà rua Eusébio Depouy, na Vlla No:va .

• t casa, àlvenarta, 200m2, rua Curt Vasel .
• t casa, alvenaria, 100m2, rua 242, px. Weg n.

• 1 terreno, 1·.640m2, r. Fco.
.

Hruschka, J. Es-

querdo. '.
\

.1 terreno, 525m2; Lot. S. Lulz� J'. Esquerdo,
murado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



F i 1 ai" e 1 i a Roberto .l·alio Etsslér

. , Dia 2-6 de setembro é 0- prímeíro feri:or esquerdo (.mo se-gundo' sele
eníversärío do �Öübe Filatélica" e Nu- de 'baixo para címa), tanto na sene
mísmãtíco de Jaragué do 'Sul. 'E'em' normal, )cbmo tambéIJil na com fosío-

"coniemoração a esta data, o. CFNJS rescêncla branca na moldara (dent.
estará realizando 'no dia 24 (sábado' 11 1/2 x 11). Acreditamos ser possí:
::...:... 'dia de reunião]' um mínílerlãc de v71 a existência dest� var�edade tarn- \
selos. na sua sede [proviséria] situada' bem com as outras ditferenças, de den-
à Av. Getúlio Vargas, 145; o leilão teação Ei fosforescência.
se .ínícía às 15 .horas, podendo par- Convém lembrar qU_e a série nor

tícípar' ,

deste, todos
:

es inj:�ressado5 , mal é a de denteação 11 1/2 x 11 com
.

em. selos póstaís. fosforescência totet amarela.
. .

.

SELOS ORDJNARIOS ORIENTAÇÃO FIlLA'I1!UCA
Os meios filatélicos têm comenta- Medida da denteação:

do a IP:uit�, o. picote nos selos ordí- A mdícação de DENTE.A!ÇÃO re-
näríos da série Patrímõnio Histórico fere-se ao número de furos em 2· cm.
e Artístico Brasileiro. Nas denteações mistas, pOT ex.: 11

_ A modernização, que é a substí- 1/2 'x' 11, o primeiro número re

tuíção gradativa da tradícíonal im-' presenta a denteação horizontal e '0

pressora 'Wjfag pela Goebel provocou 'segundo, a vertical. A indicação
Uma diferença de denteação nestes. 11-13 significa que o selo existe

'

em
selos; mas além desta, há também di"

..

várias denteações, entre 11 e 13 Iu

.

versas diferenças de. fosforescêncías.
.

ros por 2 cm. Para uma perfeita de-
, N-um. trabalho de pesquisa vamos terminação, da denteação, os picotes
enumerar as diferenças, por nós, en- - devem coincidir extamente com as

contradas até agora. Ei-las: divisões verticais da esquerda para a
,

Dent. 11 1/2 'x 1 i (fast: branca. na . direita, no odontémetro .

.

moldura): 1,00; 2,00; 5,00; 10,00. Agradecemos a quem puder nos
Dent , 1.1 1/2 x 11 [fosf, amarela nà auxiliar nest€ estudo: cedendo selos
moldura): 1,00; 10,00.· ordinários para 'análise, ou então,
Dent. 13 x 12 3/4 [fösf'. total amare- mencionando outras diferenlças encon

la): 0,50; 2,ÓO; 5.90; 10,00. tradas {acompanhadas, quando possí
Dent. 1::" x 12 3/4 '[fosf , branQa. lila vel: de um exemplar 'para confirma-
moldura) : 5,00.

.

cão) .

Er além destas, o selo 'de' Çz$ 5,00.
apresenta uma variedade constante,
Cz$ 500 -sem a vírgula, encontrada
nas folhas "M" sempre no ca.nto in-

Correspondêncía para esta celu-
na: Av. Mal. Deodoro, 165. 89.250
Jataguá do Sul.

'Confecções, Sueli' Lida
ARTIGOS DE FABRICAÇÄO PRÓ.,RIA·'

,A PREÇOS
"

DE CUSTO

Postos de Vendas na Marechâl Deodoro, 1.085 e na
,

�
.

.

.
.

Rua Reinaldo Rau, '530' -- . Jaraguá do Sul ...... SC

Clímex � lVIaqazine
rnoo P)\:RA' NOIVAS

MO:DA MÁSCULINA _ FEMiNINA E INFÄ:'t\iTIL

Jaraguá do Sul Av .' Marechal Deodoro 260 _ fone 7J�0968','

Guarámlrim _ Rua 28 de A20sto" 1.334 F:"ITI0 73-0259

ADVOGADOS

.Rua J)DmiJ:l2OS .äa Nova 1-02 .... Fone 12-04�,8
,

Jaraguá do Sul-SC

N' ;..,

_, t

Dr. allevlr' I.' fegáça' 'J,ie-r "': "'.
' ..

�O,rl. 'OsValina 'arga·s ·RudriDus'::�
,

. . '

. �

Advogados

.SÃ.WO MUlmO' PIA7;ERA DE AZEVEDO

MUlUUQ BARRETO DE AZEVEDO

, '

.. ·t

: "
.

Dir.eito Civil _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Bsportívo '

..", ',;.

Novo éIldereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
110 9'1 _ Sala 1

ELETROLAR "

"i
•..

Comercial de Peças, lida.. i

Assístêncía técnica em máquinas de coStma
industriais e domésUcilS, peças, acessönose àgu� 'i

lhas em geral.
'

,

Oferece também assistência técnrea' autoriza'à'á'
em. eparelhos Arno, Walita, Britânia, Bladk :&�
Decker, faet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; Fer ..;
nos Lyer,' além do mais completo estoque, de pé' ,:

çai· e acessórios. �,

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-220P

Jaraguä do Sul-SC

NA HONDASUBA

" '

'CONCESSIONÁRIA HONDA DA kEGIÃO. Co
,MERCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECN1CA

,

E BOUTIQUE' HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H 'O N D A DA MENEGOTfl
MOros E SAIA PILOTANOO A SUA MÁQlHNA.

Rua AdélUl Fischer, 239 '(Rodovia BR-280)
Fone 12-2999. _ J,atag,uá dÓ Sul _ .sC.:
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"

"al... ê 11t.II.eIIM ti. Di�$it. 'L�gtlntçfl! $,�Ig!d!na diall
. ijom li vítóna de 2 rotou o' Cruz dê Malta' cam:peâo, �nqúant() o

,615 contra nenhum Elo pela: contagem
. n,li-nÚna, Ma.lvice; por duas \Te-

Idriétl.ca, o BotafGgo Fli- enquanto Ga·ri,baldi:. e zes fQi o vice-campeão.
.�I· Çlull� conquístou Estrella empataram a 1 Pela categoria de

: jft
'íhiIig�l à tarde o bi- gol e o Alvorada verr níor, Botafogo SxO Amé-
tatnpeOilato da la. Díví- ceu o Avaí dê Guatami- rica, Avaí lx3 Alvorada,
da' da Liga Jal'aguaense rim por wxO. Ó Botaío- Malvice lx3 Craz de

tle.Futebol; mantendo a go havia vencido o prí- Malta e Garibaldi lx3

bé�onia tío futebol a- meíro lumo e com a con-. Es:freU,a. FQi vencedor
lÍ1atior da regi'ão, como quísta dó segundo, não do segundo turno o .BG

ii melhor armada técnica
. houve necessidade de tafogo, que iIiiti� a dís

e taticamente.
.

O título disputa extra, antecípen- puta do título centra o

�" více-campeão ficou do o' título. Assim, por CI1:lZ de :Malta' neste

.

't'm, (ii: Malvice, que \der- duas temporades foi 'o domingo, às 15 horas> .

. Ytlihl de Braluá veRce etapa ri�:-�=b:�
. Estãdio Eurico Duwe, de

'A Federação Atlética quadranguler foi venci- onde sairá. o campeão ..

�âtarinense realizou de do pelo (Siderópolis) ví- Será também às 15 ho:
2&. a 21 de agosto, a pd- ce Adblu/Karsten (Blu- ras.

diê)ra etapa do Campeo- menau), 39 . Kol}lbach/, CAMPEONATO s:ENIOR
Dätb Estadual Adulto de DME e 49• AABB. Pelo Ca�peonafo Sê-
",,,'libol, masculino e fe-

.
.

. \
. nior, a rodada de säba ..

Rilnino, disputadas em Pelo - feminino, com
,

'Pfbti'anópolis e em Side-: somente três -participim-. ·DDI·S lOllueS'�pbliS. No' Gínásío 19 -tes, a Kohlbach venceu a .

dé Dezembro, de Sideró- Artex (Blumenau) por 3 .,.' ..
, j lí sets a O Elase (.FpoIl·S')

. Jaraguá do Sul contír-
JlölI� a equípe mascu l-

Ia da'�ohlbach/DME ób- por.3 sets contra 1, con�
mou ia participação nos

A Jogutnhos Abertos de
- têve os resultados: Side- quistando a etapa., se: Sánta Catanna, fase re-
ft 3x2 Kohlbath, Adblu/' gundp. e última fase esta
�.afsten 3X1 Konlbach

.

e prevista para OS dias 15, gional, malíCada para:

K6fl.lbach/r>tviE 3xO AA- 16 é 17 de setembro, ,em JOinville a pàrtlr de 21

DB (Florianópolis)., Ö Florian6polis�
, de setembro. em três

modaUdad,e�: voUbol fe-

�l 'Circuito de Skate' abre hoje ::'�:�i:�:!ue!e :::::
,\\ boi �min1no. A prlmelra_
.Por iniciativa da Dai- nas categorias AmadOr fase dos Jogulnhos acon-
eeÍis Ind. Com. de Ma- I, . Amador Il, Iniciante e teceu em São Bento do
tMS, Secretaria .de Cultu- Feminino. Sul.
f'., E$porte é Turismo ,de
Oiciúma .

e Associação ,/ As inscrições podem - O :xadrez de Jarag\lã
t_tarinense de' Skate. se- ser feitas· nas prontas, do Sul iniciou ontem, dià

ti aberto neste final-de- entregas Dálcelis em Ja- 2, a busca de uma . das
"

seJnana, em CriCiúma, o raguá do Stil Joinville, duas vagas existentes na

i, Circuit-o Catarineuse, Balneário Cambotiú, Bar- repescagem, em Lages.

úÍ)alcelis" ,de Skate, cujo ra Velha, Criciúma, Cha- QuatromuniCípios buscam

Projeto iriicial prevê o

.

pecó e' Londrina,. como, as vágas é o ,passaporte
.-volvimento

.

de' etapas também no local e dias pará os Jogos Abertos

.. cinCo municipioß, in- da competição. O I Cir- de Santa Catarina, mar

�dQ Jaraguá do' Sul. cuito Dalçelis de Skate cados para outubro, em

Ifrta, '"

primeira etapa trará nl1,litas "feras" para Joaçaoa, meio-oeste c�

Üiãugurará o half pipe' apresentaçõ�s',' �spéciais. tarinense.

·lnlde festa Ra iRaaDuração •• CeRtr,I ESPlrltv.·
""

tendente Osni l!spindôla.
: Ym 'espetáculo de. Iara· grande públiCO.
.b\eleZà e emoção marcou' Shows de danças foI·

O Ce1il,tro Espor�ivo, a

:� inauguração do. Centro dóricas, numereiS de gi- lém da quadra polivalen·
f$Portivo do Sesi e a a- nástica, fanfarrá, á Banda

te, possui· outras insta
ßéi1ura da fase finál da' do' õ3.9 BI e as crianças lações como 4 pist�s . de
'�". Olimpíada

.

Sêsiána
. do 1'01 do Sesi, junt,::. bolão, 2 canchas de bo

}.�aguaense ria' noite de 'mente c9m as delega· cha, um amplQ salão de
i_ta-feira, dia 26. '.

A çÔes das empresas par- jogos de mesa, sala . de
.�ugúra':ção foi prejudi- ticipantes, : copletaram' o ginástica e musc.�lação,
:�a pelo mau , tempo, espetáculo. Após a so-. alojamento e lanchonete.
mas. que não ofuscou a· lenidade, no futebol . de' O Centro já vem

.

sendo
ltàndiosidade dó 'espetá- salão, Sadi� fez 3 a O so- 'utilizado ,para a Olisejat
elilo, �o qual se fizeram bre a Embraco. Estava. aberta a' sua fase final

ptesentes ö prefeito Dur- prevista, a princípio, u- no sábado, envolvendo as

.'V6l Vasel, deputados· A- ma apresentação da Se- . empres�s inscritas, à ex

, :dé\nar Duwe e Paulo' -leç�o. Brasileira' <7e Voli- ceção da Dal�ar, que não

i:. ;Bä,uer, presidente da Fi- 'bol, porém, f!lce aos pre- participou do désfile de

[",. ,:,_: Miltofi Fett .superin� p,arátivos para as Olim- abertura,' ficando, as

IJ;
.' :�.dente dó Se$'i Osm pàdas de, Seul,' não foi sim, eliminada d.as dis

{�, \:�Qlai, empre�ãrios e póssível. Toçlavia,. na P1;1tás pas lliodalidades
� :��heir0s.-ê:io �si. e '�o f.)'Jiim�i:.J"'�: Q�rtunidade 0,

'

�i�� que' a empresa; estava
.

,,:8ilai. além de eon,vida- Sesi deverá tl1azer a 'Se- fnStr1:ta.. '.

:�:�peciai8. e de tim· ,le�iG, -segUnd0 {} superin·

dó äpr:é'Sêll��\r G&: telfU1l�
,

ta�s:, Amizad�, 2�1 :séi
ra Rio, BotãfOgb 2x3

RiO' Molha" crUz, de Mal
ta OXi Alvorada e FlO
resta 1-:x 1 Pàraná.. jogam
hoje, día 3, Beira Rio x

Alvorada. Rio Molha x:

Cruz de Malta� Amízade
x Floresta e Paraná x

.BoWagö... �Q, dia: 11 d�,
setembro terá iniciô, ê

Copa Tupy de Fut�bOl•.
dia 18 ô Campeonato .dll;;
Za. IDi'Visão. d'e Anlad.�- ,

:res (mulares e aspírsn- .

tes) e no mês de outubro;.'
inicia-se Q Campeonato
!istadtial' Amadq):. - >

Cipa DalCllis 1Il0l11:' I,S ·Calpeãe$-
.

Obteve 'amplo suceSsQ,a.la. :CGPac.��I�Ii$. . �..i.

Tênis" dísputada nas q�d�a$-, do. Cl1ib�, !\�léticG:: �;ff.'
pendi. As colocações fínaís foram: / �tegorla ..

,

Al.
MàscuUna -- 1.9 Fábio Renchí, 2.9 Alídor LuedeJ;s•.
3.9 Marco Aurélio, 4.� Hílmar SeU. \Categoria

.

J!e�
mIBlna � 1.C? Florílde. Doníní, 2.9 Denise Luec1ers,' 3.9. -

Iraci Pendríeh, 4,9.Anie M�er. Infantil âté 14. anos.
Masculino - 1.9 Daslan Lueders, 2.9 Jackson GrÍlnm,
3.9 Lucíano, 4.9 Maximiil1ano' Medeiros. InfàntU 'Fe
nino -. 1.9. Andréa Costa, 2.9 Tíssíane, 3.9 Veroníêe

, Pacieilo,. 4.9 EmanOOla X. dos SaJiltos.· Categoria pro��
IlSsloDál: 1.9 Clóvis Ceradín (Jaraguê), Z.9 Simo��te
(Crícíúma], 3.9 e 4.9 Wanderlei Modro .� Sérg�o (J,,:�'
raguá). C8tegol'1a de duplas - 1.9 Clóvis x Sérgio,
2.9 Simonete x Wanderlei, 3.9 Belana. x Norberto e

..
4.9 Ràimundo x Marcon�es ..

Bicicross: : Brasil ·el 3! 18.'Cllile
, , '

o Bt,asil foi o terCeiro colOcado no Campeo-,
nato Mundial IBMX de Bidcl'ôss, dispu.t'ado n€) Es-·
tádio Nacional de Santiago; Chile. Um total de' 26

.

p'aises compe:titâlli e dentre os' b��crössist�s fi.gura
ram quátrO, gatotos·· j,araguàehSes da Bqwipé de Bld
cross do CotinthláIiS. O VII Campeànato' Mundiäl,
de BicicIOss foi vencido pelo Chile, seguido pell;·
Holanda. ficando 0 :8:r;asil com o terceiro. í'í1gar.

Os pilotos d� Jaraguá do Sul fQram ao' Chile·
. assiS,tidos por famiUares � empresas, como a Mal
wee, Kohlbach, Gráfica Avenida,. RelOjoaria Aveni

da, Confecções Perla; Postp Simon; Estofados Deret�
ti, Tubos .Steili; Tomazelli Mat�riais de Cons.frução e

Prefeltura Municipal. O .auxilio total segundo Waldit
"Moretti" alcançou Cz$ 20(} mil e "não Cz$ �O() mil

,.

como existem boatos".
' -

No sãbado passado, na pista da Nan�te, ,hou�
va-se ama nova.�tapa dO Campeonate

.

HM e' do
Campeona,fo JaraguaeQ.Se de Bicic:,ross, :para pilotos
não-fed�rades e federados, respectivamente. A pró�
;x;ima ser,á no dia 10 de setembro.'

Pe.ladã& '. ,defin:e cl:assiflcadls 'sexta
.

. o 6.9 Campéónató; Mtiniéi-pal Aberto' d� Futé
bol de Saião - Peladâo � da Divisão Municipal de
Esportes, tem partidas d�cisivas na tarde déste sá
ba,do, dia 3, no' Ginãsío de Esportes Artur MÜilér,
a par�ir das 14 horas, qtianqo se defrönt.arão Fla�
mengo x'Valmir TrànsportéS, Policia Militar x CrU
zeiró, EstoriÍ' x União, R.éi dos Botões x Remo, Me"
cânica Raboeh x Apolo, Vai que dá x Arte täje,
S6 nós' mésmo x Per(1ex, Zonta- x DIa-VIa, Ooces,
SChioéhe( x Bri,tajh, . Malhas Etalan x Astel e Têx
til Ponte' x. SM �eiIió. Ná sexta-feitá, dia 9, encer.-

. rando a, fase: iniCial dO Peladão,. j'Ogàr,âö Ula-Vla· x
Perflex, Zonta x S6 nÓS mesmo, Sari Remo. X' AsteI.

,
TêXtil Pon�es x Malhas Etalan. e' Supet LenZi x 'Bri-
taiR •

CERTAME, .vARZEANO
A t.icei:.:a rodada da fase semifinal do Cam...

peonato VarZeaho nio reaÜzol!1-$e: domingo, no istt
dio Max Wilhelm .. Foi transftfida para o di;a '. {(do
mingo), no me$ino tocaI, Com as partidas,: 9b. -. Rio
Molha x F.ig�Q,fis., 1 t:Qh ,�, Säf,ita Ltazfax JJ�guJ
14h30 :- Sailt<

' "

,.

'C).,t Portuguesa e 15h30 "'=, Vi-
laJ LeDZi :x: 0t ..

)';fNfJ,�P* ,

. .. _'...
'

. .ö ._'. .
• ,',o
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âS-liaf_s-de _ijlliYf.;�üfejde· .1Í1.s·ttlrtlllräis:'i·:á��
.•..

.>, .:,' ., .,"" o Partido Liberal est{ 'sugestões Ie assi�Úando "

lismo 'e vontáde'de;' dát6;
.'-, "<""""" O-'PDS�'=vilt�a;d.'\I'6,g:ad�-ter-Mad:f-id;,<-en---- �elabéfélndo ii ·sua"p�os7.· :",li.ções-..que .. ser7nos.�ão, .,ú- .a noss'� .contríbuíção . ,;4,.::trou:na justiÇa�·el�itoraL.com··,E:edidQ:�d�·.tmpygnar�ãQ·, ta-da g_qV.é:t:h()Ldentrp das; teís para o,futuro.,: Nos- Jaraguädo Su1 de ,forma>

das' candidaturas' de RoseI.neire Va:s�l �::de',Lau.rp j díretrízes . básicas' e do so .objetívo será ímplan- mais efetiva. O impor
peréita' Oliveira, 'a pnmeírapor. ser cunhaçla. do pre-. programa que norteiam a. tar uma admínístração a- tente é que não, háfpbia ,

, f�ito Durval e
.

o .seguado» por. ,não, ter, d-omj,çilio . ele.i'. ação pertídána. _ voltad.a bert�. , particip�ti,:a,
.

es- pelo poder e 0 P�I. sem ;'
toral � minimo. Outra, ação' e .. centra o .. cendídato para as necessidades .mal- sencíalmenta �ecmca, va- uma estrutura ,Vl�lada, .: ,.
Heins Edgar Raeder, por aliciamento .de eleítores, ores de ,Iaraguá do..Sul. lorízandn o funcio�al�s" _ tem ,mu��o a oferecer: e-,�
que eonstttuíse em crime. O advogado

..

e �X�pl!O�O mo em tod:o.s os nrveis, uma opçao. que o eleito..
,

;'. Ma'
'

eder. é candida", de eutomobílísmo SaVlo - para sue aSSIm preste um rado conscíente tem . de
- IJíf�rma dJ'id que Ra",

.

' que ,

f Murillo de Azevedo, can' trabalho maís eficiente manifestar a sua "WSi�,� a :v��ad�1' pel9, PMD:, como os de�:s, f!::n�' dídato a prefeito, ínfor- à comunidade, sem pater ção' e d� participar das',
.

riu os tltulos de C()rup' vara Jaragu e,
_

'.

'. ma. que 9 PL ainda colhe nalísmo ou protecionismo mudanças a que nos pro,nos ,da sua em�r�, que continuam resld1n� .n.a�ue.- subsidios mas destaca a de qualquer espécie". pomos realizar;'. eníetr1� MúD1ç1p1(). \'U:pl,'mquéritp, polßdal, i9i .iDS!a�rado" preoéiIpa�ão com os -se- O PL1 além dos
.

candí- za.' ,�,- i\

PiU1l ap�ra.r.a de�;únclél e.'� advogaado, acre..dcaitandldDaa_ " tores da saúde, hébítecão, datos a pre!ei'to e .,vice,
,"

pw,rt,9io CO:pl,a ,c�nsequente. �pugn ç� _da, .saneamento hás.ico, edu., lançou nove nomes a ve-
' Agências -dos Correlc;»s'':. ,;

tutai: �r':cr��:-�lel�r�1;:e�J.!11Çito�" ): "

",
'

'.._ cação e .meto-embíente. reança, Para o aspíran- ENTIDADES VOLTAM.k
.'

-

'";':" O,":JUl� ._Elelk>ral.deverá� Illa�llfestar �e ate o
"que terão uma atenção te a cadeira do Executí- pEDIR AMPLIAÇÃOd!a 6� ':t;n��to. �s�� � ..P�B . �cu�a 0, candl�a:o �o especíal.. peJo grau de V_o. Muni�ipal, S�viO M.u-PpS, �ula-Stmgh�L C:,omo. me�tor d?, d�strUlçao � importância que

.

repre- riflo, "somos por assim -O deputado .estadual
�u�'doors' de Ivo"KoneH, qu� .têm, euas. ·uma produ sentam".

-

dizer marinheiros dé prí- -Paul., Roberto Bauer, e$'\, .

,Ção exce�ente; Para Konell, iSSO. e de�esp�ro de c�ua: Sãvi� .diz que "esta' meira viagem em política, tá encaminhando. cópía.
s,a.;.::-Iá, o P! .denuncla:que a p.laca promocional de -.

mos ouvindo, anotando mas temos muito ídea de correspondência reee"
rãguá". proxlma dQ Portal, fOI transfQrmada em pro" .

tida do' deputado 'federal,'
'paga,nda:política (Konell).. '

. .

GU·arall·rl·m· • 'Fel·ra e' grand'e' suees'so Ruberval Pilátto e junto;.,',--: ...;. l'em candidatos, assustados com os exces-·
"

.." '.

"

da qual o oficio do pre--'9Os<de pedldos de gentilezas e mimos -da parte, de, - sidente qá Empresá Sra':-
eleUores em troca dó votof neSSa :fase ln1cJ.al da qam.- A 2a. Feira Agroindus- nas agrícolas, d�u-se a sileira de Correios e Te'
panha. Além· de tubos, areia, ,barro, ma,cadame e di- trial, aberta dia 26 e com> inauguração do Parque légrafos, Laumar Mele:)riheiro' (ós mals comuns),· 'teve até sOllc1t�çio ,l)ara encerramento previsto, dOe E'Xposições.· em cuja VaSconcelos, versando
compra de terreno e, pasmem, de um ,"c1élomotor pa- para domingo, 4 de se' soienidade marcaram pre' sobre a ampliação da, A"

.

ra 1\1- filha"• .f!.. Ora. Marilze que o diga. No. ininimo tembro, mostra a força senlça a� autoridades mu" gência da ECT d� Jara.'"
uma 'insensatez, um absurdo. e,'a capacidade de reali" nidpais,- secretário da In'

. 'guá do Sul. A certa ai"::
_ Ninguém mais na área governamental dis· zação de' Guaraniirim. dústria e Comércio E'

altura, 'diz o Presidente>
se ,nada sobre a ,BR"280, trecho Corupá�São Bento do Junto ao Parque Muni, velásio Vieira qUe repre" da EBCT que "�tão pie'". SÚl,

-

çuj�s obras continuam paradas e o maquin,ário cipal d� Exposições, nos sentou o gov. Pedro Ivo, vistas obras de refoma
s.e: deteti.orando. S� ,é, por faU'� de .,��mbIança q�e 'a' 34.000m2 de área, está deputados estaduais, pre"·' e ampliação na AgênCia;
Obf�' pre:cisa ser �alizada, estamos dando um cutu' construido o 'pavilhão feitos da microrregião, para o corrente ano. as
cão.. Também mais nada' se ouviu' dO.8· nossos exce' com 1.480m2, que abriga políticos e convidados.

quais s,omente deixarão
lentiss,imos depu�aQQs Ad,em,ar- 1?uw� e Paulo:Bauer. estandes de 36 empresas O legislativo guaraml- de ser realizadas caso as
E Cp;úlo é que fica"senho�es? " de ramos diversos, en, rense, em concorrida so- disponibilidades 'orça•

...:. ,O �leitorado, de modo, gerál, esta! atn(!a quanto que na área . ex' lenidade, concedeu a ci" mentárias da Empresa in"
deslntere�do com o'processo eleitoral em' gestilç'ão. terna' outras 15 mos·' dadania honorária a pes' viabilizem ó projeto" ..

,.

Há quem. calcule uma proporção de 20 a 25% de :voo tram OS seus produtos soaS qúe são ou foram A ,Associação. Coiner"
tos em branco em Jaraguá do Sul, €omo protesto. e para ó público. e para os. destaque na comunidade, cial e Industrial de Jara"
deseílcanto pela situação politica e econômica do' clientes em' potencial.

'

na - manhã de domingo, guá do' Sul vai novamén';;;
Pais. Os "brancos" deverio superar a votaç�, ; 4e dia 28. :t;:m nome da Câ'

tE1 manifestar ao MiniS";
boa parte dos candidatos a ,l)tefelto, segundo as bol" A frequência ,tem agra�. mara e ,.do prefeito José tério das" Comunicações,'sas de apostas que .já surgem.

.
, dado muito os. organiza" de Aguiar falaram os ve" a' heCessidade e a urgên.t

-- A RES-TV de Joinville, programou debates dores, segundo o coorde' readores Ademir Izidoro da da obra,' réiVindica"
com os candida:{os a prefeito ·das principais cidadEi!s nador geral,' Jair Tome' e Esmeraldo Chiodinj e ção que farão taUlbém
das 'regiões Norte �. Planalto Norte .Dentro do rotei, !in, qu� acredita que a entre: os homenageados

o Clube de Direto.res Loo:'
to, o debate com os candidatos de 'Jaraguá vai acon" expectativa, de público fizeram"se. ouvir Luiz

jistas, os Lions Clube' e
tecer no <lia 18 de outubro. No' dia 13/9 será com seja suplantada. Na a" Sérgio' Valle,. Walter

o Rotary. Os �ncaminba.
os' de S. Bento, 2oi9 ,São Francisco, '21/9 de Mafra, bertura da Feira, após o Jenssen Neto e Dr. Iri-

mentos serão via deputä':!4/10 de Canoinhas e ,11/10, d� Porto ,União. É lig�r, bonito desfile das máqui� neu Bianchi·
do Victor Fontana. H

assistir e tirar a prova.. _, .

- A' estrela do ex-governador' .Esperidiio A·
BilD continua eil) alta., Sua presença fbi muito nota
da, em Guaramirim,. Da abert,ura da Feira .Agroindus
ii1�I, inclUsive pela' garotadà- que ceréaram li "care
ca". Esperidiio' é candidato a prefeito, por "Flórianó" .

ppl1s;
.

�)Dde . yence' nas. pesqutSa� dlsparád�enté. Se
sobrar uma brecha ,Da agenda, poderá participar de
um candeio em' Guarambim.

.
, , "

,
. -

'- DE COCHEIRA: Jaraguá dó Sui vai ganhar.
uma nova' emissora d� rádio AM, para'concQrrer com
a Rádio Jaraguá. O MinistéiÍo das Comunicações au'

tortzou o ftÍncionameIlto. ,da. Rádio Blélsil'Novo. Lt<ia,
J.igàc;la ao grúpo do prefeito Durvaf VáseL�l q\le ;

tem
entJ;e os acionistas' um ,cunhado seu. -A conce�são es'
tava, sendo perseguida pelo. grupo de ,Vict,bi gauer,
�e nes:;a dançou. .' o"

"

'"

' "

"

"

, '

i

• 'J' •• /'

:CAFí:SAS••
Enêtgia COlD gosto dê'Câ�

.;

·.,i

Eudóxia - concerla .a pianista empllia· Jarqo�
Eudóxia de Barros se- no, os' brasileiros Guio Piimistica _' AÍ>ontamên� ,

rá a atração do próximo lherme Fontainha, Magda tos sugeridos pela p'ráti-'
dia 12 dé setembro, às Tagliaferro, Nellie.

_ ara� 'ca no' magistério e cO�',
20h 30inin, na Socied9de ga,· Una' Pires 'd� C�In"" certos", editado RElIa �•. ,

Cultura Artistica de Ja' pos e Osvaldo Lacerda" cordi Brasileira e aqota
raguá do Sul. Nascida deste último de quem re" do por' vários conserva"
em; São Paulo, é uma das' cebeu ensinamentos de tórios e 'pianistas. 'Gr��'
maiores pianistas brasi- matérias teóricas 9,a mú:;' .voq 24 diisoos e reali:ià- '.
leiras e também a que sica e de quem hoje é atualmente, pelo Brasil,'e"
mais tem difundido u esposa. ,'.

.

exterior, .cerCa 'de ,50
nossa música erudit-a, on' Venceu, por unanimi'. concertos por ane. Ein'

de aJüa como vice'presi' dad�. o co�curso para 6 de agosto 1-Íltimo Ian' ,

dente do Centro de Mü-' sQlista da North Caroli' Içou a coleção didática de

'sica Brasíl�ira. RealiZóu na Sy.l.nphony, fo.i solis" 3 disco.s "Evocando a In-·

estágios na- França, Bs- ta da Cleveland PhilJar., fância", gravada pela
tados Unidos' e Alelila' monic, apresen�ou"se com COMEI> (Edições Pauli,

'

•

nha, onde estud� �J?lR-, gra.nde brilho, nas prln- nas).
alguns dos melhQt,',es pf-.o- _ Cipéilis capitais do

.

mun- ,

i ,fessores . A sua forma' do e em inúmeras dda- O ingres�o para assiv'�
ção artística, no entAht0, des do. Brasil. o ' tir Eu.dóxia de BauOl

'

,

deve principalmente aÓs ,. Em '1919, pubijCcQu ' nQ, custará somente 'Cz$ .. �.

grandes mestres do pia" Brasil o livro' �'Técnica 200.00. _'
'
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