
'SIIlr_1Ç1
' tlaH'cldade 6· disedU· tin .res*rils e ,aliciais, ;:.:

Adhemar Orubba e W.n- çlo e gestionar, "di�e�a" ba sugeriu que as etfipre" ,

derlei • Alves da Silva; a mente ao Secretário da' sas aumentassem a ségú,;
divulgação e o .crescí- Segurança Pública, Riv�l- rança para proteção do
m�nto da cidade. têm a' do Macari, para Um me- patrimônio." A 'Po1.�cia ttraído os maus alementos lhor aparelhamento polí-, Mil��rcs�g:uPd9,. seu CO" L
e a própria sítuelção e-

, ..

'cíal de Jaraguá .do , Sul, .' mandante, Ten� R,0�érionömala do' País 'faz"cóIil' terceira' maior' economia, Kuhmlen, dispõe de 56
que a crimínalídade cres- do Estädo.

'
.

homens,' mas tem tarn-.
ça. A Delegacia. da Co-

,. Existe muita preocu- bém problemas . .de·efeti\/o�. '"marca tem: carência de deírontandô-se;' além' dís�';: ,-'

pessoaí e ate' as íêríás .

pação quanto aseguran' .',

d f lt d' �

d'
, ça' e ci 'próprio Dr. Grub" so; a, a a "e mora las

vêm Sendo, proteladas, "no:,InunléípiÖ,.o q�ê.. !i�_""uma 'vez que díspõé ape be' a vinda 'de novos 'P9�;.:
nas de, um delegado, um, '.TRIBUNAL DO JÚRI líciais, I s'ituaçãh lidlhiticá"
inspetor políeíal, três Rm)NE�E DIA 3

'

a que depara-sé.a policia
,coIilissáiios" um .ínvestf-. O D' I ',n' 'u

"

BI'a'n'ChI' civiL'
'

•

"

gador, um escreventa 'e J' dr. D!l '�' d 2a: Uma maíor- fr�quên�'�
um agente operacíonal. .' ',' v':::a, ;'�e'Si�:�� pira 'o

nas blitz"será um.doa ·tã.�, j
A DPÇo. necessita ,ue dia.:3 de outubro, às 13' teres que será atàcedo d�', ",

3 escrivões, 5,comj13sá-, horas, sessão de julga- imediato, pata 'ini,bjr él: t:
,

2 "vinda e a ação de .maus -, 'i:nos,,' escreventes poli- .mento' pelo Tribunal do
elementos na cidade.:cíaís, 5 ínvestígedores, 5 Júri, onde será julgado

agentes operaclonaíaj, 3. o prooésso-críme, 697/87,
policiais carcereiros, já onde, figura como' acu
solicitados. à Superinfen.�' sado .Iosoel de' 'Jesus, e
dência da Polícia Civil. todos os processos que -O 8.� Batalhão ,da·_.P�:h:.Os ernpresäríos vão, tam- estiverem .devídamente 'Heia Militar (Joinvillé)i,bém, reforçar a solicita- preparados. Foram sor' recebeu 9 ..Fiat Unos "'\e�'

teados os seguintes jura" quipádos com os mais
dos para estarem na Sa- modernos equipamentos
la do Tribunal' do Júri para' operações policiai$
no dia e hora apnizad�s: militares e os está dis·
Clarice Judacelski, Mari-' tribuindö con�orme a
ria Rogéria Henn, Mauro necessidade de serviço em
Adalberto Muller, Mar" cada região. Os veículos
cOi;; Andrei Péters, Sil· foram adquiridos pelo
vio Ewald, ElCio ,dos San" Estado, via PAS, seIld'o
tos, üsni Pincegher,' Elia- destinados· 5 para.

'

Join�,

ne l\1arion Feller, Ronal- ville, 2 a São Francisco ;,

do Cielusipski,' Tarcísio e 2, para Jaraguá do Sul,
,

Küstér, Gio�ani. Leut.. ,

que se' somará as '4:;'1â"':;-'.:[
precht, Charles 'Harnack" � existentes no, :úestaea�

"

Margot Haufe, João B. mento. A PMSC está con"
'

Malgarin: Rugki, Ana cluindo convênio com
Bárbara' Buchmann, Mar- as Preleíturas de Araqua· ,

li. Inês ,Müller, Anísio, fi e Massaranduba, ,para
Galvan., Décio Raul . Pia- instalação de uma uni"
zera, Orlando Schn;lidt" dade de Rád·ió Patrulha
M9atir Possamai, Armí' neste� municípios, antiga
nio Fischer. ,Ieivindiéàçãó da popula�

, (Detalhes lia pág. 9) ,ção.'
,

. �presáriOs e. a':ltor�- ',< ssdopeía Associàção .c".

� policieis do mum-, .mercíal, de janeiro 'a a·

41jiê, diséutiran: segun� 'gosto/8S, 'observou-se o

ti�4fêira a questão da se, registro de 9:1 arromba
guram:a em Jij;raguá _

do mentes, 28 furtos de veí
$\lI, face a onda, de fur". culos, 34" furtos de moto"
,tos ß. arrompamentos que cícletas e motonetas" 28
vêm ocorrendo 'com fre- furtos em veículos, entre
quência. 0., índice de cri, outros delitos.
nUnalidade, tem aume:ç,ta- Para o Delegado Re
do nOS últimos meses e . gíonal e o Delegado de
'e� levantamento preces' Polícia da' Comarca, Drs.

"EISiRO: rede' municipal' eXPlade-se, ' ,

O. Progr!iIDa de Expan',' e Morro Weg II (pré '

e

sãfj ê �e�hória da. Rede', ·la. à 4a. séries). 'Am
M\Snicipal : de Ensino de plia.:;:ões nas Escolas Re
Jafa'guá .do Sul" projeto, nato Pradí (2 salas), Crís
el,borado pela Meridío- tina Marcatto (2 saías}
nàl, dé Porto Alegre, en- 'e Albano Kanzler.
carhinhado ao Ministé-
ríe da Educação. lnícíati" Além destas, o Centro

va do secretário Balduí- de Educação, Cultura e

'ne Raulíno, vai possíbili- , Esporte - EScola de P>

t�I' a construção de vá-
.

Grau, denominada de
'" "Bscolão". com 1.477rilli! obras, cujos mves' v m

tiJl\éntos,
.

a preços atu- m2, constando de lO, sa"

ais, . estão' estimados em
I

las. de aula, salas adIili
Cz$ 150 milhÕes.' Serão' ÍlÍstrativo-pedagógicas, e,

c@nstruídas novas esco� esporte, e 'recreação (co·
lag no Bairro ", Ainizade pertas). 'Os recursos ado

tSa. à. 8a. séries), Ro- virão do Governo ·Fede·
déio Crioulo (la. ii 8a.

.

ral e Municipal, infor"
. séries),. Cohab (pré-esco- - mou, ,o prefeito Durval

l,r e)a, à 4a .• séries) ,Vasel.
li

J9ão Mineiro e'
,

Marciano",
I DIA 13 bE OU'fUBRO,

I NO ARTUR MüLl�R
"

« .'

NOVAS VIATURAS.'i
RÁDIO PATRULHA

Ex�Selilarisl_s prOIOVel eAcoltrQ. .

��
A A$sociação dos Ex- niiristas, em disputa do

Seminaristas do Sagrado troféu Dulcidio Bogo.
Coração de Jesus, mar- Marcarão 'pres�nça no

cou, o seu ,encontro ànu- - encontrö, o Padre Antonio
, ..,'

E
'

'd'
aI para o dia 2 de outu- Panteghini, Superior Ge-

,Jari_Dá' detem o ,10� calé_ia eleitoral du" $tl' o ���á,n�u��:n���b:nC�� ,�:I :�m�o��r�:x:���,SC�
9 001 B 31 lr'6 !ßa ,assembléia elegerá a Padre, Zeiinho .. Padret'I_ t . rh'eg'ado, no TRE. Jara-' 3. , rusque . ..),�n a Catarina' :pOSSU1' '-

-

P Ih 30 520 C no'- nOVa diretoria. A pro- Z e z i n h o fará um2.\(85 .. 397' eleitores aptos' gúá do Sul.. segundo o hd oÇ2a9 103
.

C 'a'd' a 1

gramação prevê .para as show no próximo sábado,
.',

u'l'tI'mo rel.atório do Ser- n as . , aç or ;.a votar em novembro e .

c; B t d S 1 Ah30, reCepção, 9h3.0 dia 1.9, às 20h, no gináM'",,'" , pr'"o" 'c'leteln o' décimo",co- 28.195, �ão en o Ou' yQ;:cldir quem' governara" 26 6A3 La 26 289' Santa Missa Concelebra- sÍo de esportes do Cole-o' 't Ie' '21'o eleitoral, com 40,027, '4'" guna." . , 's muniCípios a par ir
�

M f 2t:! 287:n-· d 'S'ul da, lOb' - Assembléia gio São Luís, em, benefí-d 'elel'tores inscritos.
'

a ra t:.J. ; "'-lO ol>: próximo ano.' Join-
26 060 C N para os EX'Seminaristas cio das' obras vocacio""111

,'. .'

Os 20 municípi,os cO,m ' e ampos ovosr, .'e continua sendo o -

25 459 e Show 'com os Semina- . nais-, para o 'elual' serám"""
,

'I mal'or n"lmero 'de' eleito- com ,'. '

.
,,!lor colégio eléitQra , �

Nd" "o ristas de Corupá; incJu- cobrado ing· resso' simbó-,
'

res', ,pe'la ordern decres- ,os emals mUmC1Pl Scom 170.366 e o menor
d V'l d Itapocu a sive, para os acompá' lico de Cz$ 200,OO"J'á ae'p t ce'nt.f> sa-,·o: JOI'nvilh�,' "" o a e o' "

residente Cas êlo -

t
- '

t G
- nhantes (familiarE!s' e a'"' ':-v_enda na Secretaria Pa-S '

5 1 '"IO , >':66 FlorianÓní\!is',. si uaçao e es a: uara,ranco, coin apenas 1 :30 T � , J:'''< ,

8 966 B
'

V mi gos); 12h - churraseör ial. O sacerdote éel�'itores. Os números 147. 069, Blumen�u ""'" � mirim . , arra ��., d' f" ,,);., '

" ,

,11"l.856, crl'cl'úrIÍa 83;3,tlt" lha 7,563, Mass,arçmdQ-' e con raternização; 1.�rl'?, ecido no Brasil e no
, entretanto, poderão so' T ."

6 904 C u 6 061 30, - Esportes e Visj:�';:' .:lor, pelos vários li- '.fl'��r uma pequena altera- Lages' 79,125, t�JaL: .. I -lJa',. ,','
or pa '1 '_ i:;:ão ao Museu, Viveiro e !'ytoS""publicadQs, "discosçao,; não superior a 10%; 62,933, Chapeco 51,994;, e Schroeder 3,193· eel

dependênCias; do Seminá- griivados e palestras pro�rove,niente de pedido.s São José 56, 738, ...�ruba- tores. O Estado ,tem, no
rio e às 15h - C,'lássicó fendas" com mensage,n,s d,ed t·t '- -o 52 447 Jaragu,á do total, '5.061 locais de vo"

\.-e transferências de I u ra ., ,

"

,

ã' 10 '22 ções I' Seminaristas x Ex-Sémi- fé, confiança e otimismo., ,;�g que ainda não tenham Sul ,40.021, Concó�d.i�, ta,;, o e • .), sec
"

"

Ji\i'aguá do Sul/Se, d� 24 a 30/Setembro>j1.988 --:- Ano 70 " N.9 3.507 - Cz$ 70,00

.'
VOCe,'SABIA? O RESULTAOO, DQ 10.9 CON(:HRSO JK)NECA V IV A, DO. �ON:S CID�E.

',', !!!rUSTRIAL MANTEM ASSISTENCIA A I:VI�Ã() A. UtMIL ALUNO� DE JAR:A�UA po suu.
,

1::' '.

�.�� ...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·Gente
\

, '!!!!!,f!!J!..c!!_"!!._!-!Ií!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!e!!!!!!!._ .

'DEBtrl'ANfÊS -' Ontem, em -Jöinville no Torneie
23, a'coTftéc"êu o 1>It�'P.eird- -Pij9' qt1� termina 'Hoje, 24.

· ensäi-o das' dª-b'utantes 'do ·GENTE' '

__ 'UÍíl abraço -ao

·Baepehdi;.ä cil'l'go 'dê JE. amigö 'Ped.ro Anacléto .

di e äs 21lí; hbu'V'é co- 'Garcia, pela .fohnàfuFa
· quetel, com p��eI1ça das 'em espedâli'zàçã'O, 'em
patWn'ês-sesi 'seus párés

"

Admfnis:traiã(j' (pös-gre
e coIrtisSãb ·orgâtii.:zaêlora. dUél'çã� na FERJ,. 1/ r
Após,' -bö"ätêJ )J'astähté' José Carlos, o Carioca da

..

coneorrída. �No 'dia 28, as :SEC�'F'·é candida.to a pré
pati'óhesses ôfêtecem lia

.

sidêacía, dà' Arsepum.
Anfeg um gií'lJorö�o ca.'fé Merece o .võto- dê todes.
.coloniàl.

.

'I/I Gente finíssima· os
COR"Äi iSCAR ;_ Foi' 'a· manos Alcir. e Moa-Cir
plaU'didisS-imo, domingo. Bíttenceurt; 'este de Joín-
à nöite, em '. Rfesiâéb'te' vtlle,

.

C
. ié,' Prudente,' $. päuTo.· rima SHOW DIA ra .....;;. 'Q COm·

"

..

,O,.rUJ'.3. ·ótima 'fê't!ê_ptfyteYade e panheiro Jaime Bardín,
.

nnãtos ele1gios .fi. n0ssOS do' "Jurrtal d:o Vale",
.

.J.....,--". '- i:ú---' t ,,}-.
"

• coralístas,
.

que perttcípe- transaJildo pf 13. de ou··
.

A lÍlellior ö:PÇao em a;r�lg�,-�. � 0- üve-
rã'o" .agÓtà, nes idjiäs i� e tubro, no "Artur Mm·nls é 'bebê 'patia a- estação .outcno-ínverno. 02 de oútub....'o· ,

.. de ""'n""on. I" -r

U UI' r; .. er, sensacional show
R� iHo Branco rsa - latagaá dö Stil - 'Fon-e 72-0�95 tro de Coriris -em Urussén- com. "Yoão. 'Mineiro' .' e

,.
'

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

,1;1;"" ga e diâs 29 e 30110, das
.

Marciano", estrelas do
finais. do Festival de Can-' .

pri1neirltl time do
.

can
to tCoral.

. eíoneíro sertanejo, Terá
JA:PÁO!CIiINA � Einbar" início às 20h e é premo
cou para o drfentê (Japão ção para 'casa' cheia. Va-.
e China), o Sr. 'Raul Dries- mós ápoiar!.
sen, diretor da' ,Malwee. EM ·.CORUP'A -' O Lions
Alem da pa·ttieipäi;:ãa' em Clube ae Cditipá, pro'
mRlsão de .estudos, fará . gram0tl para 29' de "ou·

confã'ctbs -Co.Hlerc�ais na· tuhro, nO Salão Paroqui
. queles países át(aíii,ªrite aI. o Baile das pehutan7

· desen:VQ!vtdes" �hflé' d' tes, quando as meninas
emp�sà tem ín�e5ge" em . mo�as .

sê1'ão
.

'�enta� ..
côlotar os' s'eus fàmosos' das à s@ciedade, E· 'dia 6

· produtes. _
'. pr1>;xim0, nó Gruta. Ver··

. CAFf! .......� ,.:._ Na de. a AJ;:ão Social promo
sua luta na 'B-.:isaI. �(fe -re- vetá ,o seu café '0enefi
CUFS86 . .tIiaBéeiros, a 'Gente, iniCiäooo às 15
.A:ADAV; ?fi.�à· p:rbmo- horas.
çã6 éfu !prél·dos'-8t!ficien- .CONCURSOS - MaÍ'ise
t�.s seHS'õ1'élis, _realiza ,na Ponticelli' foi eleita §li-'
tarde '&eS� ·SI1baâO,., dia. ·�_ã;ão;. ii .Gárota Ef'éktusi,

.

24, na recteàtfNa - 'tia ,fia' b' T f 't'
.

>t..
.'

M
.

, •

.

, 'em om a es a no ö. 'WO� .' bi'a \H.)
. ,";;\;.'.··a·a.risol, . um oa""é-tiirm.. o., 'no"'''fogo E' G'

. pa'�
_

,� -i!f .D.t1ll. '. m uaraml· do, 'ho .J3'a.bnQin'ài,· ·Gdin
..a pa.rtir das 15 �hóras. To-

.

r'
. R'·· h d' E t

"'� ...

. 1m, a am a. os· s li-' bonit.a tecen-niäo .._...... t,-.dos estão c6nVitlàd'0's' .. a' d t d' G I L
.

Z· r"r� "'''5'''!'t'an es o 'q. (iure> i· . zàd'a pelós Srs. Fidds',prestigiar esta ,promo· mermanR e Aliane Kars·
.

Aderllar'e a -ri%t;.,..... li·ção ·beneficente.· t' R
.

h
", .1"0. ....._

eJ1, e a am a do culé··· con'têc.eu J'anta--r >!e .. I......o
..

n·,RO'J':A:!tY -'6 'Governa- 'ô -M' '1 C t
U 1:;'

g1 _igUé'
.

OU-:O; -de glãÇCfIhenfo' promOvidodor do .]!)-465 de Rotary S(lliroeder, fé Amábilis pelàs. ßorraéhas Wolt,Internátional,
.'

Luiz Ro· R
. a' T' t N.' agm. Ie 2. ossos pa- onde fÚndonários e es'

• ·L' .! berto (Ladir) Franc.o, fa·· 'r'lbe'n' I
.

. '
( . s.. posas foram homena" ,rá visita 6fiei'al . a'o' R .......a·· D ,,6 """ P �v

S O tUt �.-.. i""·
.

a Or geados.' Esteve ótimo.
, ry, Club. de <Jarä'_gu� do )�ihlê -Pê':ríart, .da· 'Rede

. Sul, no dia 11 de autu- Gloço, marcara presença'
�

. bro� Os rotàtianos jara' no 'BáÜe {i'ás Debutantes
. guaenses estão" desde do CAB. I fi Hoje, 2-4, na

J'
'.' ..", � 'C>\ J ,ontem, dia .23, envolvidos' Soc·. An'�'l"Z'ade, baI' Ie. aragua uÖ �u

-

.

-_
"

.

MOda 1íliälitoJju�bl1 . patä, reälçar·"
eíeg4tltla.· de Ileus 'fllho•.' ;(j'm ':àaI'IIIllo

.

." eSÍJedál' plíl'a. o seu ::bOiIl g08tO.. . !

Ná·.rt!cba[Uéodcfre� U1'9' _. Jaraguá do Sul _.SC.
r .. t:

-. ,-J6Iai, -rél�lb8, p�lr..; ,.'18', àÜU�.
"itati.. �ítlí- _ o1Íl'ó e tudo o mala para

pr._.· ...
. ' ..

lelOjO'äria
Mareclia'l De(!idf>fO 443 e Getulio �art!ás liO '9

.

...
.. ..

c", ;:-:"" -, I- r·, ...

I. '''da-d''''. VIßI a,

Lo.ja
Ma,mãe

Dr. 'alter- : -Germano' . -Behre.ns

Rua é'eI. Procópio -GOines, de Ohve1tâ; -1=84 ...

.

IOjAS'';_ RELúóioS - PRESÉNTES
:

•JÓ'.AS Ret::ób,os
-

PRESENTES
,I" -

" .. .i ,�. ..

..

" .... '

.J
.

S:eMPRE Ö MI!lHOR PRESENTE
Marechal Floriano nli' 29 --- Föne "12 • i�11

-_..�..,-..__...__,..--

s_

Avenida Getnllo· Vargas, 91

.

}�;'ÊS�ijT6RIO ·DE ADVOCAclA
-.4,' ',�í.· _ ,,: ':,' �.,_..

•

I •. ;
"

.

.

.

"�"�o "".:·':fEREIRA ,QLIV'EIRA
CónªulJas, Pareeel'es e Ä,ç'ões söbre:

. Inventários Separa,ções .

Divor'cio
Ali.í.àentos .":' Cobranças - InquHimito'
Contr-atô;'" . Acidkntes' de Trânsito
Conflitos, de Terras - Legislação Agrária
Questões Trabalhistçu; - Aposentadória e

_. Pensão" .De(esas Criminais e' 'Júri.
R.' J. Pereira OUvelra'

[; ,; �Eiuto Pereira 'Ollvelra
'Al>VOGAOOS .

R. Wal.t�r M8!rquaTdt, 356 � fone (Res.) 72 2194
" .. , ",,' .. _:-; ..... ; ..

!Ja� :cÖ'ào" StIl'
'

&

OLlSIml '..;_ Na Âl�'
:

- .

en:eeI<r,a� hOje a .:
.

-Qli��ja, 'c'Om. �a .êlt!!iI.«o
da Rainha.. Músltã será
de "Os Sonatas", de 8&0
Bento dt> f:lu1-

-

l;

ENLACE. SmDEL, ";"" CIELUSINSKI
, ., ',. -

I

com' "Os ;Atüais". ...
..gratidf:! ,côIijUnfo. '/:/{
Nossa abraCjlo ,para: J�ãf)
Valillit· Ntines

.

'e '�fa
GoUlá-'tt; pêlo' noiväd0,
ontem, sexta 'feira, IBlll
'é funGÍQnária da Préfàir
turá,
CASAMENTos' - Na
Mâ1r.J.z� 1Oh-J0aO DamBilf·
Já/LUcia, .BOí&,ß. �yjl�
son Jordan/N��ir � J3isifli_;'
Na :Barra, l1h301'Rubens ..

Kroeger/TeFàzinha Lage.>·.
.

e 20h30�Edemar Souza! .

Silv;a!l,a Winter. '. mo.
Rio Molha, l8h·Walde-

'"'

cír Rumfllsolde Címerdí:
'.

,_ . 't .•

S. Lusía), 19h.ce-z�rio Se-
»

vegn�ni)MáFcia Vícenzí.
CASAMENTO .11 - Ein
São

.

Judas, 20h30·Vito
Kiatk.o;wski/Lonis Schot
.Iernberg, Ontem, 18ll, -aa

Matriz, JOão Carlos Sai�
vador/Rovena ,�. Nl-eID2t
Na

_
Igreja Êvangélicà,

nes.te ,sábado, Amaríldo
.Alíredo

.
Borba e LIgia

Tríbess.

NO.ClNEMA � De Ba'
bado à' terça"feira' (20h),
"A HOra das Criaturas",
,censura 14 -aIlOS. e de
sábado .i' 'q'wnta-l\W-a,
22h, Ö .por_nngtâfico .,�
cachorro ... ·nt'eu 'ainfll_'\

o "SIM DE'
WAlDEClR

.

E ,ISOLDE,

Hoje,' di'a' 24, na Cí(pe'
la N .. Sra. do Rosário, do

.

Rio Molha, às 1:8 'líoras,
ª cerim.ônia· de casa:mß11-
tQ de Isolde, filha: de Er·
rtlínep e \rera Címardi e

Watdecir; filhó de' A'
délio e Adelaia� RUInf.
Waldecir é funcibnatio

. do
.

departanü:mlo giáW
.

co do "Correio do'Povo"
e de todos Os seus cole"'
gas partem os CUIDprt··
meIitos ao novel casal,

,com vofos Be mWtM"
ventu'ra�. .os . eálWf
serão 'rece;pc�onado[j :1J..t:

Salão ·da Igreja.

· Realiza·se nesta. da1ra, rra bonita Igrej-a Matriz de .

São José, da ·d!daàe ç:l�' Corupá, o enlal<;:e .matrimonial
do jovem ..Ro· Çl'ada. filha !ôlo nosso constante .

leitor - Com>
.

N-iIp. Seidel e sua esposa -RelIa
Puck Seidel co

.. .

"em Ronaldo, filho do Sr; Àl
_varo Ciell1$insl�I',e "!ua esposa' Tereza' Ci-elusinski, às

· 20h15min, em: cêt�lnônia religiosa a que compaJ.ie·
cetão os pais, parentes 'e convidados das duas im
portantes' famílias daquele próspero município. Após
a cerimônia os cotlvidadós seli'ão recepcionados no
Salão Paroquiéfl. 'Que a caminhada paFa o fuluro se
ja,. "para esse JOveín' par. sem abrOlhos, sem esforços,'
sem,é),ngústias, sem déSe&peraçõ�s, mas plena de con'

ténfäl$:e�t(\ls1 ê o qlue J5a�t'e da '�áção� ao �ensejo de
tàb iinpo'ffante ·a:��:n.tédi:MêIito',Js'etial. MUitas f.éllci·

· dades!.·
.

-'

r

<
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,.ira· visilada por 81 lIil pessoas. laiciado . caiai dI
.

PICI G,aalle
'A Secretaria da Agri- cípalmente. As obras se

dtliura. Abastecimento' processam através de u-

nrtgação, através da Ci- ma Poclaín, que será Ie-
dllst, ínicíou 'a abertura ,forçada com outra sími
da 'vala de irrigação no . lar, para a aceleração
PoÇo' Grande, numa ex- dos trabalhos. O DNER
tensão' de cinco quílô- .confíranou ao Sr. Ante
metros; para atendímen- nio Carlos Zimmermann,
tQ,aós rizicultores, prin: candidato a prefeito pelo

Carupá constrói, po'nle na Isabel
, A Prefeitura Municipal

d� Corupá iniciou a cons

tt\lção de 'uma escola em
alvenaria, com 88m2, na

lacàlidade de 'Isabei AI�

to, em substituiç&.o, ao

'prédio de madeíra exís
têÍlte. Vista como neces

�dade premente pela co

m\lllidade, a escola -será
construída nas proxímí
dãdes da Capela São Pe
dro/São Paulo. A -adani
nistréli;:ão Albano Mel-
éhel't/oto Ernesto Weber
tein dedicado atenção
eSpecial para o setor e

cllicacional e o novo pré
di#:> terá um custo de Ci$

-�U milhões,' com conclu
's� ainda este ano.

A munícípalídade, tarn-

bém, com recursos 'pró
prios, dá seguimento a -

construção de uma ponte
em concreto na Estrada
Isabel, sobre o rio de i

gual nome, ligando com

à Estrada ,Rio Paulo.
Com vão' de ' 25 metros.
a concretagem já foi con

cluída e a prevísão de
término é de sessenta
dias.

, Em Corupä, a Cidasc e

a' 'Prefeitura estão desen
volvendo campanha- de
vacinação antí-räbíca, i
niciada

'

días. 22 e 23' e

'com conclusão nos días
26 e 28, próximos. Ela
atinge cães e gatos e é

aplicada. gratuitamente.

PMDB, o asfaltamento do
acesso ao Bairro 'Avai,
a partir da BR-280, nu

ma extensão de 640 me:

tros lineares � Obras ini
ciam-se em breve.,

De outra parte,' a Ação
Social

'

de Guaramirim.
presidida pelo empresá-
fio Lourival, Stoínski,

'_çomemorou no dia 9 o

'séu primeiro ano de ati
vidade, tendo retinido os

dandídatcs a 'prefeito e

vice para uan debate
.

a

cerca das carências do
. município no âmbito so-

,
cíal e oferecer sugestões
para uma admínístração
partícípatrva . Através
da Ação Social. foi íun:

dada a irmandade de A:I
coólícos Anônimos,

.

ba
tizada de "Novo, Passç",
que se reúne todas às

, sextas-feiras, das 20 às

22h, .em dependência da
E.B. ' Almirante .' 'I'aman
daré .

E no balanço final da
Feira' Agroíndustríal, a

comissão organízadora- es

tima a frequência de 70
a 80 mil pessoas e as

Marisol concluiu com' sucesso concurso, infantil,
A Marisol

'

concluiu
\

dja
15, com a escolha e, di

vulgação dos
'

desenhos
mais. orígínaís ,e criativos,
a' prom01ção "Pint«;! uma

IdéIa"" de lllve\ nacional,
concurso aberto a todtlS
as criança� e qUe eon

SlatUll num desenho, de
livre criatividade. veicu
l�o nas revistas em 'qua
dnnhos. Segul,ldo o Ge
rente de Ma'rketi:ng: Re�'

- tiito Borderesi, vinte mil
,cartas foram recehidas,
Cfl fOram 'pré-selecionadas
numa primeira, triagem,

:' oilde. entre' \'Ôs duzentos
melhores dese:nhos, um

Jßti formado por S{�te,

'crianças entre 8 e lO a

.nos, acompenhados das
mães, de colégios de 'Ja

Idguá, Blumeneu e JOin
ville, escolhera,!�l os me

lhores, -ganhando os dez

primeiros colocados prê
mios como autorama; rá
dio contraI, aparelho de

som,
-, bicicletal), pogo

bol. vídeo-game,' "
skate,

relógiOs e do 119 ao 50.9
colocado. camisetas.

O desenho venceuor
foi de Willian Marcel da
Silva' (Cordeirópolis"SP),

,2,9 Barbaia dos Santos

(Jacareí-SP) 3.9 Ricardo
Aritunes de Bem (Campi-

nas), 49 Janilson Bias do

Sacramento (Aracaju-SE)
e,5.9 Wagner Serravite,
de Belo Horizonte. Re

nato Borderesi, da, Mari
sol, destaca que OS óhje
tivos foram plenamente
'alcançados. criando um

,elo de ligação êntr'3, a

'empresa e o con�umidor
final, além de COIQCdI o

nome de Jarp,-gui e de
Santa Catarina �m desta
que na mídia naCional.'
Os resultados do cOncur

,So sairão publicados na

Revista Cláp.dia e nas re

vistas destinadas M pú
blico infantil.

,

entidades que explora
ram as diversas barra"

,

cas contabilizam' e pres
tam contas dos seus lu�,
cros-

. que forem sig,nifh
casívos. O prefei_to ',A

guiar ' <!onf$'sa�e _m:uit�
satisfeito pelo sucesso e

informou ao "correio do"
Povo" o início da. qua
dra de, esportes da Es"
cola Emílio, Manke Jú
nior, na Caixa D'Agua e

da ínauguração, nos pr_ó
xímos días, do Jardim

'de ,Infância Senhor 130XB
.Jesus. ' ': ,.

, ,A êãmari de., Vereadó-.
res, por seu, turno, apr,o:
vOU projeto autorízando
a assinatura de termo de
cooperação entre ,a '}lre-
Ieítura e .o. Ministério da

Educação, via FÁE, que
assegura, 'a. -tmplenteçêo
e -G>"" íuncíonamento 'do
prográ,Ínél,' Sàlas' de LeLtu�

"ta"'n-ásc Escolas da Rede
Municipal. O prazo-ê-de
�rês anos ,

MATEM�ntA:' FEIRA INSCREy:E ,ÄTti pIA. 30
, Pela vez primeira, a desta, com outras áreas

Subunidade de Ensino da do saber, promover 'a di-.
19a. UCRE vai realizar vulgação e. a populariza"
a Feira Regional de Ma- ção dos conhecimentos'
temática, marcada para matemáticos e facilitar >,0
o dia' 21 de outubro. no . intercâmbio de sxpértêrr
CIp "Mário Krutzsch", cías e tonheCiméntos;"
destinada a .alunos do Alguns dos trabalhos
pré-escolar, .alunos des a serem apresentados na

três graus de ensino, pro" Feira serão'selecionados
íessores e pessoas da co: . para a IV Feira Estadual
munidade. As inscrições da. Matemática, marcada.
para participação,' estão para Itajaí. nos dias '04
abertas até o dia 30 de e 05 de novembro pro
setembro, para toda a ré ximos. E- na 19a; ueRE,
gíão . São alguns dos ob- estão abertas até 30 de
jetívos da Feira' desper- setembro, as inscrições

,

tar para o ensino ínte- para os exames suplett
gradO da fuatemá�lca e' vos de 1.9 e 2.9 gra:us.

RBS INSTALA TELEJOR NALISMO � JS
,

f.. Associação Comer- e que vem sendo. pro
cíàl e' Industríal d� Ja- telada por sucessivos, go
guá do Sul, provocou en- vemos. '

.

contro com . emprésärtos
da regiáo," imprensa e O Superíntendente . da
a alta� direção da R;ede RBS/SC:. Pedro Sirotski.
Blasíl Sul de ü�munica- entregou' placa comemo
ç!5es/Santa Catarina. bus.- .rativa aos 50 anos ,

da
cando o apok pata a lu- ACIJS e disse dos " 'pro'
ti qlJ.e vi�d J. conc]u,s'io pósitos do estreitamento'
dai: obras �te irtfra-estru" ,de r�lações cóm o' em

tura e asfalt;;:mento aö presarié!-do ,e coinunida.-de.
trecho da serra' enfre Co- E anunciou. a instala/;:ão
rupá e São Bento do Sul. de uma sucUrsal. de tele
Ö presidente da ACIJS, jornalismo em Jaragua do
Sigolf �chünke colocou Sul, com a en�rega 'dos
na, ocasião os objetivos equipélmentos e uma equi
do encon.t'r,o ,R, à necessi- pe de reportagem para
dade premente .da obra, atuar especificamen,te em

reiVin<;li()ada há déçadas Jaraguá e, na ,região. '

,

NOVO PÖs-GRADUAÇ AO EM JARAGUA-
A Fundação Educado- veis, estando abertas ,as

nal' Regional Jaraguaen" _inscrições até 5 de outu
se abre 'um novo' curso bro, a seleção acolltece
.de pós-graduação, desta no dia 6 e as matrícUlas
feita pára professores de d� � 1 a 13 'de Qutul;)ro

.: educação física, pré�esco- pr6:lCimQ. O cllSto da ;ins
, lares e pedagogos. O cur- cnção é de -1 OTN. a ma

So de '�E$pecialização em trfcula de 10 OTNs. a' a

Educação . Psicomotora" mensalidade de 13 x, 8
objetiva favorecer a tne� OTNs.

_
As diS5=iplinas

Ihoria do ,nivel téçNCO- são atiVidades _
íecieati-

científico do pesa':"';' vas, desenvolvimento n�u-
atuação na ãrea,' rológico, didática,' ,ed�"
cação fisiÇà, - pié"1 .'.� cação .psicomotora, I e U,
e séries iniciàis. do 1.�,; } ..estatistica aplicada, ex

grau, com'carga horária pressão 'corparat metÇ>
d,e' :l'Q0 höras/àula e iní- dalagla, da pesquisa, psi,,:
cio 'rio dia 14 de outU" cologfa aplica.da, trabà." ,

"

bro,. Iho;�möhográfico e meto�,"
.- ; t'," ctolo�ia; <ia ensIno supe .....

,

sao' as' vagas ':,disponí�' "rior.,
-

.

,;, f,' � •
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Respeite la -slnàlliaçi.o do· ;trAnsito. 'SómoS todos: .resp0Dsr6véls �Ia segurança.

EdiW 16.;254 'de la.09J)8' ind�mál'ia, natural de

"'lc) Venttirl � Allee Jal:aguá do Sul, domicilia
Lélüiert

:. ' .. _- ",-", . ,._

--"-'d" "e :rêsiden� na Rua
, Efé;·�'· bhl�'Íeho·(,::sóHéirÓ',,> �nc�� �charias LeiL- !iL\ROOt A.DEla G&UBBA LBHMANNô Oãeiatde &""
soldador. natural de :J'Obl· zi, .561, nesta eid�d� fi- aiatro Chi do 19 Diatri� da Cclmafoa de larap' do SQl, Bi
Vl."Í1e,; 'riest.e. ,to�:tio',' ;, db- .lha de Francisco Lehnert tado de Santa Cata$1a, BrUil. faz .her. qqe' éómparêçOt88l em

.c�1,;Q Cartório éJibindo Oll cIociJmentoa aiJidba pela lei... fim de senl'tdliàdb . e' 'r�ldeIite na
\
e Valéria Urba..Dski L�h- habilitarem para asar. '� seaulntes:

.

Ruà' FranciSto' laeharras' Ilert;;_. BOrtolini -' Rio MOlha, 54, em RioLerizi�' '561,' nesta' éiüäüe, Edital 16.256 de 13.09.88
Ela, brasileira, solteira, Molha, neste dístríto, íí:fillro' de

.

Guido Ventúti e' Dard. Alextus e Lulza
operária, natural de Ma- lha de Pedro. MagierskiMarià' ,ApareCida :yentu-, Séidel

. ravílha,
.

neste .EStado, do- e Noemía KraUse -:- .

.
ri'�'

'

'

;,' .. .;
.

Ele. brasileiF� solteíro,
mícílíadae residente em Editid 16.263 de 16.09.88ma,� 'brasileira/ soltmfä, agricultor, natural. de
Santa Luzia, Km ie. nes- Ad í

".
, "" '

.

Sãé' Carlos, neste Eßtado, YU V em r Gervin e Irene
AN{_V�U'�'�'�ÃN!fS ,; do:ID.iciliado e lfeSidem.te t� distrito, filha: de Ala- Menegheli

-

',' ,;. \';. "
,. eah,San.ta' LUzia, neste dio Mayer e Nelma Te,- Ele" brasileiro, solteira,J.1�éiD ,�.o� Íl,9je:�,.", '_'''. di ...W

.. ltö, �l'lhoJ-;le ..Cerlos resinha 'Mâyer � 'industriáriQ, natural de
.

Sr. Valdenír L�',fr.ç�"".: A;lind� �le;í; e ir- Edital 16.260 de 14:09.88 São BOnifáCio, nês.te Es-
�r {f1!ti'-, Sta�· R�th' '

minda Aléxius _ C6pia recebida do cart6- .' tädo domiciliado � resí-
V'êJlske Çéct�l�' s::�Ar-, Ela�" brasileirA, solteira,

.

rio "de Corup-á; neste Es- dente em Santa
.

Luzíe,
t�r .;,�sc�mg, Sr. ,.�lV:��O. operáríe, natw'Bt de São' tado" neste distrito, filho de

. A�alberto F'relber:ger,. Carlos neste Estado, do- Jorge Antonto Furtado e Theôbaldo Gervin e Te-

Sra. " Çecãíliä. Ha��dorn, midii�da e residente . e,m
Ingrlt Ramthun resínha . Marcelino

'

Ger-
S!. Ol�.g fio ,stmghen, Santa Luzía, neste dis- Ele, brasíleíro, solteiro, vin-
Sra. Deíse Per�i�� Berns- tríto, filha de Lauro Car- natural de Jaraguá do Sul, Ela, .brasileira, sOlteira;
,t�f!!> �altruã�s Mlelke..

, loS Seid'el e Magna Sei- domiciliado e residente balconista, natural de
Fãiem �n,?S d6llli�gp.. dei _:_" ." - na R:Ua Tömaz' Frandsco Salete, neste Estado, do-

_ �r.�",Serg�o.??nt�, .•
'. �r,. Edital 1�.257 de 1"09-88 de Goes, 500, nesta .cida- miciliada e residente em

l'�!�iSlO ,,�lscher (9u�r?-. Adalberto Z8pella e
.

11- de, filho de Mllton An- Santa' Luzia. neste
.'

dis
m���),

,

Sra. ��rmlm? cemira BehilDg tooio ,Furtado e Isaura da trito, filha de Ardoino
To��enl, ,'.

Sr. . Ge,�hard ,Ele, 'b).:a�ileiro� solteiro, Silva Furtado - Menegheli e Leonora Me
Grut�ach�r, Sr.' Ot�IIlar operário, natural de Ja- J Ela, brasil�ira, solteira,' neghelí >-

,

l{reut�Ield. ,Sr�. lsold� . raguá do Sul, ,domicilia- natural, de Córupá, neste Edital 16.264 de 16.09.88
. <:l� . �?sta ,13ehr��s ..(Gu�, do e resi�nte na R,' :João Estado, domiciliada e Frederico J9ãb Emmen-'

ralIll�m.)4 ,Rqgeno I.ms Ca-rIes Stein, nesta cida- residente na Rua Roberto dörfer e Zilda de Slquei
.G�n:ça)�e�, .

Mirna Adri� de, filho de Silviao ,Za- Seidel, 1687, em Corupá, ra

a�a Kra�se. , ..., pella e Hermelindá ];)ie- neste Estado, filha de 10" Ele, brasileiro, sólteiro,
DIa ,�6 de :�:te.����� ,_' mO,n ZélI}>ella - (

. ão Ramthun Junior e Lu- industrial, natural de. Ja-
, ��a � ,q!Ul� $;f�1\Lf7r- Ela, .JbSias-j:lefra, ,soltei.Fa, cia RiUnthun - raguá dó Sul, domiciliado
teJira ,�GUiM'.�i���t.! M.. costurefra, .

"

natural de Edltàl '16.261 de 15.09.88 e residente na Rua Ja-'
Ingomar Hôtnßuor-g., /Str. Sch'foeder� neste Estado, Cópia recebida do cartó- ,coh Bl!lck, .l06, nesta ci-
VV�'e'r Lawtn,. Alp.irit> dOmiciliada ..e r.esideDte rio de Guaramlrim, SC dadei filho de José Em
L� Oliv�ira, ffer'6�rto na Rüa Màrechal Caste- littl Carlos Kl'üeger ,e V.a- mendörfer e Augusta
:Geórg, Sm. Mariléia lo Branco, . 2.251, em

nir Schwan. Karger -

Murara. Schr()eder, nesle Estado, Ele, brasileiro, solteirQ, Ela, brasileira, solteira,
D.a 27 de setembr9.,. filha de Ernesto' BehUng montador,' natural Gua- doméstica, Datural de Ja-

, ��a,. ,Rösane Jaimke e 'II,se Voigt Behling - ramirim,' neste Estado, raguá do Sul, d0micilia�
,Va�làttl, ,Sra. Carla Mey Edital 16.258' de ',1-4:09.88 domicHiado 'e. residente da'e residente na Rua
Meinert (JUe')� Sr. flson A1irlo Uller e �SaD.dta Re- na 'Rua Senador Schroe- Jacob Buch,' 106, nesta
Lemke" Sra. MaFia Dí- gi� da sn'va' Salvädor der, em Guaramirim, nes-

.

cidade, filha de Alberto
as Angelo, Sr. Le�poldo Ele, brasU,.eirol soÍíéiro, te Estado, 'fitl>f.to de Eh� Alves de

. Siqueii.a e
Boshammer, San d r a operador de máquina, na- gelhard 'Kl'ueger ·e Ade- Waldemi,ra Ruhel de Si�
Pscheidt, 'Ltliane Horst." tú.ral de Jaraguä do StiL laide 'Maria 'Krueger - queira -

DIa 28 de $etembr() domiciliado e tesiC:lerlte Ela, braSileira, �olteira, E'dltal 16.265, de Ht09.88
,S,r. Adolfo R.�ngêl (Ca- na Ruà J.pão Carlo� 'Stein, auxiliar de ,pradtiç-ã.o, na- Adernar Küster e Ursula

pl1�). Sr, .A1miro Bruch nesta cidade, filho ,ue 1iu:tàl de ,Jaraguá ao Sul; Dlel

C91laramirim), Sra, Estér- Dario Ull�r
.

e .
Cecilia ·domiCiliada e resIdente . El�, hrasileiro, sôlteiro,

Sla Wolf 'Kölling (eurit.). Francisco Uller nà Rua' Pl'�fe:fto löse 'Bau' operador de 'm�uina, Da
Sra. Elfri?� Schmitt, Sr. Ela.' brasileira,. solteira, er, �e8'ta eidade: filha de t;lu�l de .Jarag'lltá dQ Sul;
João Dumk�r,' Sra.· Nei.� operária, I1atural de "Cti- l1a'1Ilro 'Scthwarz e Una:' domlciliacf@ e residente
de Fôdi,. Çióvani. rOSé 'c�úma� neste Estaâo, ilo- Walz Schwafz - na' Rua H-einz:' Mahnke,
Fodi, ttiiz :Ricardo Rosa. mictli:ciidà'8 :residente na Edital 16.262 de 1".09.88 .

11:;', nesta cidade, filho
M?ristela 'Ramthum,

...
iA· RUa Antonio Bernardo 'Robson 'de 'So,um.·'t! 'Ger' de Ame Küster e lIsa

I!1elia A,ben Corrêa, Ma-' Schmitt. 51. nesta cida- tJ!Udes"Mag,iercskl Kkkhöfel Küster -

ria; 'Qnê1'ia R'osa,
.

rÔÊÍo' 'de, filha de Santos ; Jo�o :Eie, hrasneiro� sotteirq, Ela, brasileira, solteira"
Batista RighI.. '. Sâ.1yädór e, Nêly aa Si1- operário, 'l'latüFal de CtÍ- co�tureira, naturál' de
�a �9 de setembró .

va 'Salvàdoi - riti'ba, 'Paraná, domiéilíb.- Gua,ramiriIn, neste Esta-
.
'Sra. }'eanete Thomsen Eé:lltâl ,16.259 a� 0.09:88, 'do'e i�sidi:mte na Ria do, domiciliada 'e resi-

R.ãs�ele, Sr. Valdemar Edlnalao -stöH· e' Ivaritr· Victor Rosenberg, 2f!6, dente na Rua 259, 80, 'em
Vt�ira, Charles,

.

fÜho : ':Mayer nesta cidade, filho lJe Jaragtiá-Esquérdo, neste
Cl�udio, ' ��i: ,-Iàsete) 'Ele, braSileiro,. soItéirö,. Cióvis Râtmunclo' de sdu' ,distrito, filha de Leopot'H.etb�t,

'. �!-l�_J��ú�uedi- operáriO, na:turcir :de
.

Ja- , ;,za,e Ne_nita' Carv'.,��.;�Q}*e, do Diel Filho e Lydi�
�er.

,

:!':;'" )'::i)',· râguä db Sul aOinicil'a- Souza. . ",:f, . Martha Augustâ Diel �

Dia 30 dê' sef'elii�ro do e 'rêSid€rit� em 'Sãri-
.'

Ela, brasileira, �oitéira, Edital 16.266 de 19.09.86
Sra � ffilda Sroinskl, Sr,

.

ta .Luzia, Km
.'

1'6, neste do lar, natural de 'Jara" S8.ndro Lpis Packer e M4-
. Arnaldo Laurentinó da di:�trifu, filho de João guá do Sul, domicHia& ria Albertin� Krause
C-O-sta,

_

-'

. ,$tõlf e 11di��a Carn;ten e residente ,em Estra� Ele, hr�sileiw, soltEliro,

'rlclallas de Casa_entls

@,,
,

...
;._.

�
. (

'U :, êl S "a >·e �h �a II ':_ I,.

militar, natural äe J'.�"
guá do Sui, domicilia. ':,
� resídente na ftUä' f)6..'
mingO$ Demarchí, 13:4,
nesta cidade, filho de Ni:
canor Packer é'Sibila
Seneller Packer -

.

Ela.
.

brasíleíra, �lteiril,
balconista, naturel. de Ja
raguá do Sul, deIilitilia'
da � resídente na RUa Rio
Branco. 456-, nesta <zi'da�
de, filha' de Adalberto
Krause e Maria Richtêt
Krause -

.'.

EdltéJl 16.267 de 19.09."
Ivatr And.tidi e Ira.Cf
Leltold
Ele, 'brasileiro, solteíro, .

soldador, natural de Mas
saranduba, neste Estadô,
domiciliado e residente
na R.ua José Theodoro
Ribeiro, 3.8411 nesta Ci·
dade, filho de Damn:to
Andrich e AméÜa Atti;.

�. .

ni -
.

Eta, .

brasileira, sOltetra"
costureira, natural de Ja·
raguá do Sul, domicilia'"
da e residente na Rua
Angelo' Rubini, 8�. neita
cidade� filha de< Camilo
.l,.eitold e Elza Dalpiaz
Leitold ;--

Edita:! 16.268 de t9.G9.88
Gilmar Grosskiags e AU-

.

rea '.Kamel'
.

Ele, . brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ie:
raguá do Sul, domicilia"
db· e rasidflnte na Rela
JOsé TheodoIo Ribeiro,
1.1 ia, nestil cidade, fi"
lho de Arolda Grossklags
e Ten�sinha Gro�klags _,.,

Ela, . brasUeira, $Q1.têira,
auxiliar de cadastro, ita·.
tmal. de Jaraguá do Sul,
domiciliada· e . resirlente
na Rua. 25 de Julho. 2,042,
nesta cidade, filhõ ..
J-osé Sebastião Kamer, e

.' Leofrida Petri Kame!','-;
. Edital ,16.269 de' 1901)9••
AsstriD Carlos Ramt1t_
e Janela Sknmer

.

Ete. brasileiro, SOI�rol
aUxili&F de esetl,t.eIÍo" »
tural de- Jar&glaá, do SlIll,
d0miciliado e residen�
na- Raa' João Mai'catto,

,
13, apto. 602, Desta ci�
dade, filho de Arno Gus-

.

tavo Ramthum e Ana Fu
si Ramthum .- .

Ela, brasileira, solteira.
auxiliar de escritório, n�
tural de Jaraguá, do Sul,

, domiciliada" e fesidêtlt�
na RUa Max Nicolau wn·
helm ,Schmidt, 46, DP.s·
ta cidade, filha de' Mar
cos Simmer e Nelda Fun
ke Simmer-

f�
,�.

à Au..ao FOI'UIB - ,�Ile: 72 - r8ã89 e 'f,-�o
''Vu...�: 2i....;. Fón;e;.:_7�2�-.;.1;;;;.2&;.;'1_.......;....._.... --.......-....--...,.",

,Escola . JarafUi
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Vamos plantar
maj$ árvores.

. ·.·V
;

;,
.

.

. .'
-

�

Faça oomoeu: !'
plante; �·�lªnte. :i'
----_. �j

'-� ,.��
.

��: ��_�'.:��
.

��,l

Esse.negóció·de
deSmatamento dá iebra.

\�

1 .

I
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JÄRAtuA" no: sv[' :(sc) DE :'24�':Ä 30/SE_lÍOID8Ii
Flash .

'

es da CIdade (XXVJll)

�."--

C9_inblP.O çom.Q.' Solon
wna '-entrevista numa

reuniio-- rQtãria I. "corr
. firm� (:om,' a �sposa a

hera, j' que se achava gio Estadual . "Loureiro va escondido do meu pai. lhas. Trabalhei 1 ano nas

t aus@te em missão de 'da Silva" e lembro-me pois, ele queria que me Coníecções JACK, em P.

I �ssessoJ'amen� d�' ein. daquele tempo do proí.: aplicasse nos �studos e Alegre,
..

com artigos de

'.pr�as Iocaís-
"

.

Alberto Setter, já no gi- "me ver' formado' .nédíco. couro, montando o sís-

.: _ Você é um "e Silva" näsío;' que d,(l,e ensinou Um dia cruzei' com o sr- tema de controle de qua

�u um "da Sll'va", tudo de bom nos segre- Valério Lucas, contabí- lídade. Um dia a Ma

_ pOis é, companheiro, dos da redação de por- lista' estabelecido em risol precisava de . um

são coísas dos .assenta- tuguês. Depois fiz vesti� Esteio. e ,p�rguntei se técnico na matéria e o

'irientos descuídadcs no bular e ingressei' na Uní-, . não precisava . de um Pedro . Donini acabou

; RegistrO Clvii. Meus tios versídade do Vale
.

dos auxílíer para trabalhar . entrando em contato co

. Ermelindo Claudio e Sinos - UNISINOS -, de meio, dia. !Enrolei o migo,· em recrutamento

,Silva. lucUa, Arnaldo São Leopoldo, na facul- meu pai, durante dois me- �que' demorou de 10/77

, Ma]moro '

e Adolfo são dade de Engenharia Me- ses. Gan4,ando 5 cruzei-
'

até 03/78. Vim' a la.

todos "e Silvá" 'e meu

.

cäníce. vindo a form�r-' ros por semana,. meU' .vez em 26.02.18,· dia do

pai foi registrado como me em, 1976. Dos bancos, pai desconfiou que el:i meu aniversário e trabe

"da Silva". O Presíden- acadêmicos tenho .recor- não reclamasse' maís a lhei 'até 1985 nas ehe- .

te Artur da Costa e Sil:- dalção' do .pröf. Díno mesada, .lna� concordou fias de ,controle de' qua

va era primo .terceiro Del'Pifio, de estatística, com a ocupação. O sr. lídade, de Recursos Hu

oe meu paí, \ nascído
: um, prodígio de memória Valéria mais tarde mu- manos e na gerência

em Taquari. Papai nas-. que
-

nunca usou J;ivro dousa pare P. Alegre de Produção. Bstabelecí:

, eeu em Santa Cruz do para lecionar. No prí: e fiquei com 4 estritas me, então, com a' Arte-
'. Sul. Vai dai .que eu sou meiro sncontro fez fiscais, que levava 'parla malhas Ind. Texteis

Solon Gilberto da Silva. questão que cada aluno conferir' e assinar, uma Ltda., com artigos femi

nascido' no. muntcipio çle
'

,

Ievantassa -

.
porque que- delas ainda minha elien- nínos. com" a esposa e a

Guai,ba-RS,. fio día .26.- ria memorízar o aluno. te. Mamãe era costu- mãe, com loja de vendas

02.1953, .filho úníco dé Depois fazia "a chamada, réíra e trabalhava na no Portal de Jaraguá e

Dorvalino Lúcio da Síl- apontando apenas os , Artetína S/A.-" de .ma- outra em ,P. Alegre, no

'va � Eronita I>.erei:ra, ele' que estave;n ifal,:'tfandd.. lhas, em Esteio e en- centro- Ainda hoje dou

exercendo
.'

a, pIlofissão' Um crânio. Já em' S· Ca-
.

trei como offíce-boy e saí assessoría .técníca nas

de enfermeiro.' "

terína, íormeí-me em como gerente' de controle áreas de confecções e

_

. Como foram 'ós estu- Adm. de Empresas, pela. qualidade. Fiz cursó no tinturaria.

"ost
' FURJ-J'oinville. em 1981. Rio, na Fac. Gania Filho, -:B casado! Tem filhos'

_ O' prímärío, ginásio 'e -como prof1ssionalizo'u- por 6 meses. Esta firma - Caseime com ·Edi

O' cientifico, Hi na cidade
se' com tão variada esco- foi a minha grande es-' Dupont, ela também for-

. de Esteio-RS,
.

nQ Colé-'
laiidactei' cola. Em homenagem à-' mada em Adin. de Ein-

:- Aos 14 anos trabalha- queles 8 anos 'trabalha- 'presas pela FURJ, eJ1l

dos, 69/76 a atual firma em ·1983, em Esteiô, em

s� denomina de Artema- 22.04.18, �a Igreja Cora-

Salon Gil'berto di Silva .:

� Ira. Rila de' Cassia Grubba·
FISIOTERAPeuTA - 3404/F'

-:- Curso de E'Speciali�çãQ �lq' Mé,fadQ
Bobath (neurologia)' ,

- Atendímento iisioteripico em recupe..,
r�ção de fraturas, problemas· de coluna,',

.
reumatismos. derrames e paralisia�.

.

- Atendimentos particulares, cc)m hora'
marcada - Fone 72�0850

:-Rua Presidente Epltáç10 Pessoa,651

C·hal.é
IMOBILIARlAE
REPRESENTAÇOES LIDA..

Rua RemoIdo Rau'61 _ Fones 72�1390 e 72-2321

_ eRBCI '6'(3�J.
.

- IMOVliIS' A VENDA
-. CASAS: - Em alvenaria; px. CoI. Holando

Gonçalves, 220m2, terreno 969m2. Na Guilher

me Weege, 120m2, de 550m2. Loteamento Me

negotti, alvenaria" 60m2, terreno 360m2, noya.
Rua Campo Alegre n.9 83. a�venaria; c/250m2,
terreno 658ril2, financiada. Rua Inácio Sac n. 9

128, de madeira. c/90m2, terreno 780m2. Na

rua Afonso Bart.el (V. Baependi) é/90m2, terre"

no, 400m2. ija Vila· Baependi; 120m2, madeira,
terreno de 429m2. '

.

- APARTAMENTOS: ........ Edif. Jaraguá, 94m2.

garagem. e financiado. ·E'dH. Gardênia, área de
120m2,' mais garag�m ..

.

--- TERRENO: -- R;. Paster F.
.

Schluenzen ,c/
1.000m2. Rua A. Rubini c/25.229m2. Rua To
maz F. de Góes, c/,810m2. Rua 'Goiás cl1.452,50
m2 e px. Fórum c/111m2.

I

Pedras
'

,

TreJo '

PEDRAS 'PARA' PISO, PISCINA.
E REVESTIMENTO EM GERAL.'

"

As. melhores ped�. naturais para sua casa.
Pedr. p/pisos, piscinas, paredes e

"r�vestlmento em geral.
.

I

Rua OttQkar Doerffel. 1.951 --- Trevo BR-101
,

Fone 22-:-8956 - Joinville.
'.

.
l· ·'I{'JaragUáTUr.iSmQ'!��?i'1"""'''''IA Jara'Iß'i.�,T.lr:l-'

-'

p ,,+�,
entra na er�<fa :?! J �#;Ä:, Sill! I" • assagens :} ""'?

���������r;��' em'"

barca na '1-:-":0 ": :�:'ca:":�� : !=�:�=gem',
�e passag�ns \ ,1111" aérea aut>matlzada

aéreas por .

"

'

- computador, ligado via Embratel a Varig, ----

com a confirmação �mediata de reservas.

l)se o Disque Passagem. Telefone ,pargi
12-3977 e receba

.. a,s passagens
�r:n c;asa ou na empresa, 'sem

,CU$to adioional.
'

.'

Turismo ou viagem·de riegQciö
.l"

.

\'.' é com a'Jaraguá TÚri�mo. 4, .,,,,'
,

.... 'c •.

I·
I

i

"

Embratur 030090042/9

i

I ..

"

Ru. Preso 'Epldclo Pesa0., 464
,

Ter. 72-3177 - T."x 474-341
. Jaragu6 do �ul

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

�
.

_çlo. d� Maria, o .' civil e.; .

r�ligi9So
.

�fioiad� pelo
Pe. André Cerbonera,
meu, prof. de primário e

de minha esposa- Temos,
3 filhos," jaliaguaenses:'

· Luís' Felipe (4) � Paulo:
Ricardo (2) e CarIas E.--,.
duardo (1). A viagem de;'
lua-de-mel ,foi a nossa

mudança' pra Jaraguã do';
· Sul.

.

- Serviu Q Exército?
<

Não, Não queria ser
vir e procurei Q Cap, da

,Junta e fizemos o pro-
cesso de arrímo 'de fa
antlía, Assim mesmo fUI
convocado.

_

No día da
inspeção médica, a IIÍi·
nha grande surpresa: ti
nha pé chato, E fui dís-
pensado.

. ,.

- 'Religião?
- Católica" Apostólíca,
Romana.
- Politica?
- .Nunca tive tempo pa-
ra .me dedicar.
._ E de espQrtes " como
vai?

-

---' Joguei futebol ama
dor. Sou Gremísta faná
tico. Tenho simpatia pe
lo Corinthiafis e sou de
elaradamente

.

anti-fIa
me.nguista. A$sis,t'o fute"
bol pela ,TV. Sou um in
veterado pescÇldor de
caniço e carretilha. Quem
quis�r nie acoJ.npanhar
é SÓ chegar na Enseada.
- E a vida social?
- Sou sócio do Baependi
� Beira Rio. Pertenço ao

Rota:ry, 29 Pt�ocolo.
Participe de todos os mO-

.

vimenfos da cidade.
- Te� problemas?
- Os problemas estão ai ,

para ser enf,:entados .

- Conte alguma coisa
pitoresca, acontecido
contigo! '

.,'

-- Pouco conllecia qe
Santa ·Catarina·· e men0S
de Jaraguá do Sul. Um
dia converso com Um a·

, migo, 'viajante, e 'pergun
to como �r(a Jaraguâ.
Respondeu-me ,que era
:teJ;ta d� bapgue-bangue.
F�quei meio sismado COlD
a noticia .

Chegou o tempo de mt!'
· dar pra cá. No' dia da
minha ch�gada deparei
com um,a tragédla: no,

'prédio onde iria morar,
na: JOão ·Picom. Lembrei·
me do me.}! amigo. No I

�iia seguinte, ao! chegar
.à Praça Angelo' Piazera,
um enorme ajuntamento
de pessoas defronte da
Prefeitura e acabei sa�
bendo da mortaÍlíiáde
entre dois grupos : je

ciganOs ,'que, �a�
sendo julgados .. Ai Jm..

',arr�piei;
.

,

. .;_; H' quanto'
está aqui? '

,

,- ,_,... .. Há lo' -anos.'
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")'Alt�"OV' -no" SUL ($0)' � ,:�, � �l���º[1�P�
,-___,.-",

":51: fi I()J. t <.,

�;�chroedelrmm�'II"I'! �,"•.!IS e ltolDe_Queif,as;(... , "'"tn�;t
o Município de Scnroe-' Iiteslâ'êhcr� .....• ôõ véreããõi" êêõêl'ã1):a '"t'ömenda Aldo fes. A âbê1"tura aCôYítê- 'CJ.õ �rtl.&b emihti . parecei: :

tier comemora, no dia 3 'Car�e1õ Pà'$<lualL quan- .Ro.J11eo Pasold. Helmuth Qe no
.

proxim., ,sábado préyi0 favorável à apro-:
de ,0utl!l:WO, o vigéstm-o- dö fari. a outorga de U..

'

Gêtmà'irö r.-adrit�., Mertel, tiia 1.9, às 15 horas, 'na vação das contas, do 'e".

quài� ,ailiver.sátiö de é- tojos 'd'ê' 'Citladà'o ,Hôli,{'l- Päule R600rto �€.ipêl, Sociedade' Vi�ótia "ê o xeJ1::ido,"tie· 1:986, pe1a:
�nancipação 1po1íl'i"cõ-ad-' iárt'O a ex-prefeítos e éX- Ludgé'r-o 'lf-epàSsé, C'lau- encerramento : está pre- ,C5ttraií'a"; :t4'é ,Vereadores, :.

,

ministra'tiva; Na _data, a presidentes da Câmà'ra, aro', 'JlótnaseUi, Pa1l11'0 visto para ás 21h 'd'Ö) tlia tfta, Pl'e�ituc.if''-Qe .Schroe-:
Câmara de. \7eteàâöf�

.

como 'foffn'a de té'gistr-er ,Stmewihski, Atdêtnit Frs- 02, na SER Schrceder III,. der. Neste município, a]tealizará uma séssãô so- 'o tt�l'bàlhö' realiZitdb· -em eher, Catme1:o PaS\t\9.'iÜ'i, cOJU.
, díscotéque ,

. 'fAnF' "C:ràásc' t'le§etliítiJ..Véà no l'
'�Il.e., às 9 horas, sób a prol dó municífii'ô, Rê- Nrvàl�'o tiémbai7ài. aiil- bém nó, día 1.1?, com en- {Há 13 \inia:: cá�'àh�;�e L..

P· berto }!>slé'ref" Adernar .tra:dâ franca" ii€0nte€��_· vil(;-inaçãe.."Mti:.rápica, "a,�;:rOI-elO inte,'8 e1RllreSi e ,escolas PiSk-e:, 'Ö!"égórí'é' -Aloís . 0 Baile de Rei e do M'u- tIfi'g'ii\-dú ä-'�"'��s ê""'(F
, 'p'etz; .,Oethart\ Z'astrow � I1J:icípio,. da Socied�de gatos.. ,'"

, r' ,;
��ii.�'rd'é :Ge��r. '

.. ,At.) $.chroeliier tIlt cO��1tl0ra: cl'MAkA;�';�ÂaVi.,':.-oon1tlnuó- será mal;l<g'ma'da tlvo aes 24 anQs de " ", f;'i O'" ... r "�·c .

a �a4etia dós sx-Presi: Schroeder. � musiçal�� -.A "C�a,ra aprovo�, es-::
deR� dti Câmatã e, €lade será do Grupo Mó" tã' -sémaiíã;- projeto-de-lei:..

tãínbéÍÍl; a üále:ria .dos naco. . declarando de. utilidade
ex-Prefeitos; fNAÜG'tJItA-'ÇÖt!S' NO'

.
,:

"

.

�qÕ�tc� ':',fifu#1erpill ,a . J;{e-
.

MUNÍcií>to', �" de. f'emihi:fü'Í" ,t1�c ébIifl)a-
Várias tnauguraçõés 'ei;c te ao t:àhê�r- 'de ' J�Ja

tã0 1!>r0,graÍn�das para as . guá do Sul e . recebeu,
próximas semanas;' 'No para apreêiäi;:ãö; .proje
dia 11, inaugurou-se o' tos que concede subven-,
Jardim de .,infância ":pin�" çäo a Açãb SbCiäl hb -ttâ� ',.
go de Gente" e neste dia lor 'de Cz$' 221 mil, sub-
1-4, o Jardim de 'ínfâh- . V€7nc;:ãó ä Arsepum de'
da "Pequeno' Prí�cipe" Cz$ 800 mil e 25% ao,
e a qua(Ífa tlÊ!' esportes ftm<!it:>nàlHimo ,á,ti:vOB', e;
polivalente no :aairro To- inatlvos, sobré os venci-',

.1í1asellL N0 dia 8 de ou- me;ntos de agosto .. O ve- i

tubirO,
.

inauQúração da reádor Â. Maé:lládb 80-
quadra em Bracihhe; dia llcitou túbulài;:ão' à tUa
15, a ampliaçã� da tE' 59 - Irriiäo Leandro e
Luiz Delphino e,. dias 22, " Íombadä na rtia VJct'or29 de outubro e ÖS de

. Rosenberg1 Marino iefizi,
O CEAG e a A.ssocia� novembro, respediva" ilumi�àçâb puõlicá

.

ha:ção
.

Comercial e Indus- . ,mente, inaUgurações 'dãs tifa �€nubert, à mesma"
ttiál vão pr@llloVér 110S quadras de esportes no soÜcitàção' de Alinho

, tUas 17 e 18 de outubro, Stricker, SchTQeder I e Fari�s {Pe_ca) à ru.a: 316
õ durso IpI Atuâlizaçã0,. DUas Mamas. na Tifa l\lqthias e tua
no âtiditófio do C@nitro �

TCE APROVA CONTAS Prtfeih Josê Bâuêr; Cus-
'E'mpresarial, pára o ,quâl DE 19n6

'

"

tavo MathêêU; iÚnnititl-'
IIiantém irisériç:'Ões aber O Tribunal de .. Contas .�ão �ara a rua 342.
tas ao cl!Ístö de ônco
OTNs. Cbm. 16' hOras de'
duração, setá riünistrado'
das 8 às 12h e das 14 às
18h, pelo Professor José
R'o'berto ,m:�ira, do CEAG
de J'6inville.

.
.

N'() ]jleI'wd(j) de 19 de

�Gémbnj) 'a 20 de Glutu'"

�<!Il a Marl$(j)l estará de-
a,nvGlvendo o Projeto
ttnteiraçãe Empresa/Es-
u,?la, qbl:e tem corso prin-.
"ipais 'ß'ojetiv0S integrar
a comunidade ,à,. empre
!;a, moeatívar a contínuí-
d�e dos estudes e apre
_tdr aos ahmes' as o

Ip9rtanldades profissio
hais ,ei1[�stentes no liIleT" .

�1d:O doe trabalho, prin
tipalmente dentro do ra-

ma têxtil.
.

eSte PfQjeto envolverá
�lun(j)s d.a 8a. série' do
�.9 gi"a�l' oe' da ,3a. série
do 2,ci g-ifü-U de Jaraguá
,tiô Sul; regiões circ:úÍlvi'
�f�u.S e e.�ma.is cidadeß
'Q�de estão instaladas as

filiais da, Marisol, sendo
(ijale propiG:,iará o conke-

cimento de áreas técní-.
css, �dm�nistratIvas e

prgdutlvas da, empresa.
Como parta do programa
será realizado um con

curso d.e redação "entre
os aluDos e as escolas, o

qual premiará os melho:
res trabalhos e também
as esc01as envolVÍdas.

De acordo com a Ge',
renta de Recursos Huma
nos da' MarisoL Élisabeth

'Hass, este projeto vem

. sendo �ealizado.M alguns
�mos� com a partidpãl�ão'
de mais de cinco mil d

�unos, apresentando, re

sultadQs bastante sªtis
fatórios dentro dds' ob

jetivos propostos e nes,

te ano deverão partiêipa,t
1 . .900 'alunos das séries
e graus de' éstudos ßn-
volvidas.

.

Ve,lHIa �I' tí�uete, da leite ,6' ileg�1
Õ prugrau Nacional' dI;) Leite pl Criançascàrente�'

14. SEAC - Secretaria EspeCial de Açãó C6munita-
ria da Presidê;ncia da .R.epú�lica, atende em Jaraguá

,�ö 'Sul mil farn.ílias �Om a distribuição diária de um

littG d� �éi'te para cada qual, através de um tíquetê
'tUe é trocado fit) cO'mércio varejista. Oconre, porém,
�>l!le a' Divisãú de A.ssistência Social da Prefeitura de

'lJa.râgtlá 00 Sul tem recebido denúineias da venda de

ti�tes, () que é ilegal, uma vez que o programa
destina-Se a famílias ca.f�ntes, com renda até ,2 sa

lários mín4mos e qtie .tenha,m filhos de até 1. ariOS de

l«ade. .
.

A respC)flsáv�l pela' Divisão, Waltraud iNul'les,

�l.erta as famílias cad,listradas. que uma ve?: constg_

'!t�da a, ;rte'�u'lmidade, �frNVâs de sindicânc!ia estas

,�etderã.o o direito de 'continuar a receber. P�de,
ta.Jttbém, eJ:'Ôe sejam G}��i;adas à Divisão ,(Av· Ge

t·tl:lio Vargas 503) é).S pessoas qu�. estejam vende?dO
QS. tiquetes ou trocando-.o'S pàr outras mercadonas.
O nome do. denüiléiante será preservado.

PoSlo .' ,de . Vendas' M'areaUo
�hapéus,. bonés, viseiras, camisas, sÍíõtts,

bemlUdas e,cordas,
.

Em ftenle à fábrlCIJ, -- Ainf)ld estacionamento.

ESCRITÓRIO' JURlDlCO

José' Ilkerlo, Bar�o,sa
AO-\1qG�'li'Ö"

Rua João- Marcatto, nr. 13
I
.... 20. andar, Salil 204.' <"

FODe n.i869 .,..; Jaràgo.i �o Sul
..

GINCANA 'E BAlLE
MUNICIPAL

NöS dias 1.� é 02 de
outubrc, se'iá rsalízade
.a lá, Qntàn,'l Municipal.
'Christian Mª-thUrs $clllrO€'
'der, c\.ljas,' inscti;�ões"
encértará'il').-se ontem·, dia
2@, Cada e'quipe terá en

tre 10 e 20 .compo;nen-

Curso de IPI· Ra
. ACIJS em outubro

Já no dia 28 de, outu

bro, às 18h3<Ymin, Lúcia.
Del Point" da Telesc, fa
rá uma palestra sobre
"ComUilicaçã6 Telefóni
ca", de 2' horas de dura-

,ção com auxílio de v�·
deo. Inscr�ção �a Cz$ ..

1.500,00 e destina-se a

secretárias,
. recepciOnis'

tas e telefonistas. LO
conteúdo destacam-se de
bates sobre concelto de
comunicação, neoessidade
de comunfcação interpes·

. soaI e demonsti-aç�{) de
erros e acertos na comu-

nicação telefÔniCa.
.

VOTE P.ARA GANHAR � GOVERNO POPULAR

..

Ernesto feH1Je . 8lunk " p"lfell,:'
José' Norberlo MüUér .' vice'

nIG-A Sß.f A COR1JPÁ_
.

.

voc� .
A FAVOR DE MAIs lN'btrstin.A.§,

CASAS 'POP-wtÂR:ãS, CRÉéHES, .

MUNICiPAL1iAçÃó. DA sÄtm1<:�
.

Oficio,a, Mecânica
Serviços de'· lataria, pintura 'e mecânIca;

Retifica de me tores de veiculos de 'qualque.r J_q�r.ç�, a ·gasoliJia/álcoôl.
Peças e acessóri(Js .para veiculos em geral,:: � A ;�.!::.

Atendi�ento nota dez '. �t;!�bitf}lfeoilfirà.
Av. M,ü. Deodoro, 1.309 - {l.mdo,s'c"", Foné: 7�"3614

Jara,guá d9 Sul SC
'

--�----�------
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DR. W A L D E,M A R SCHWElTZER

r
I'

I
1

;:�,�:t�í)-�l_íIífÜ:lde.' pequéD.ôà'ce'(gtanaes:�.iS, ciruicgiaa, �inações
,�� >

,

�, rai!,:z:, inte.mame�to�, boutíque.
Rii�:'J�tDvÜlê:' D� ,1:178 (�'�';;�telci,.b)" ,.'�'ii��tfö'ífrQthauPt)

.'�,1"2*t:.M3f�J.M,�.;.;;:;)'.J;4Jl.gJ\'::�4�,�§�' "

. '''[.t��!�.L,.,;'''''''l!m!Pi''''''''l':O' -,0' .,':. ,

. "

���iiii__;.;.__..."".i'iIii�···�·�'"-.-."...
-

__"'''iIi'-··;''·Iii''iII'i!II!'__i!ii!I�_,,"i<-'��:,�.;:l. L�.J.S2 '.M ... i,�
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'''_''''''1:--."

A guerra dos pai'- :mons'tratélr!I1' illtehew de grallW,ito dê veream,ça
tidll'!I �,' .ça.mljgptQs pe- destinar parte ä�' seus ni:ngué.di 'êotn'étia Jcllelito

,

)a im'p.p:g4a,ção sJ.ê -0).1- gubstdio$ às entidades eleit'Üral porqae . o ,cargo
tr4S �uPi.��: ilr{:}jWrp9�S a$�ist�nCiàrs do lillUlicí- em sí não rendia qUäI-,
q\l� �f.ß.9 f(jf� d� g:1J.alq1l<�r pio, dentro, daquelé . mo- quer súbsitU�.

, ,

,: .�orm,�Ji(j!W-e IiQ·gt.il�J peri- vill'len.tp interpartid8.rio Vale l'embtar, ainda com

'000' pré�eleitaral. Embora íevantado ptio, maiß an- respeito ao assmito de
,

a' t��J'a�í.fbß.��,ª a P,Qsst - tígo" que :Qão chegou a se aliciamenllo de 'eleit'o-
, bil�9-ªge':® � r�preseJltar' éÓn$\.l.Jn�r p�la exacerba- res com promessas dé des-"

cOijf�a t.ªuiU4ª�º§a =s=. da �ula pe16 Vil ,1iilétal. tínacão de subsidios à

el�!Y9,�r $IàrcbJ�r das for-
\ �

.

(te se lamentar essa instituições assistenciais,
mlit� 'AAmªpa,� s�IDpre at�tude dos raívíanas . que ai estão es progra-

,er� l!p.}, �biente de
:

que com ísso, nada mats mas de debates ns. TV e

m�J. ��!pr @ 'çp.�trªngi., fag;e� do qU.ê, cOllttibUir nas rádios, 'em, que os
"

,

lB�jltOt" (lJ:le. ,):l$lS "m9:l§ para ª d:esi;p.tegraç�o dos
'

candídetós declaram PÚ"
ve�, pe.rdqra 'ªp6s P 90S hoPl��s através Q(l polí. blícsmeate es suâs inteh

eB'e.rfMP.�ptQ
,

�ª' pugna', tíça, 'd�$tr\Üp.do a her- lções e não são responsa
eleitoral, seja eleito ou monta de forças, opostas, bíhzados

_
c;!rlminalin�te

n�9 li} çª!lºiº�tº 'o'l,! ví: contrariangO ' como ho- e não cometem infração
i tortoso ou ·nãO o denun- mens públiêos que dévé� à lei eleitoral.
,

Ciim@. ,

'

fiqJIl- ter um& visão' mais Coillprar.' votos é ums

,A;l��éa ,Ue*�it()fq'l já '�� �J!lP� ,do trato. de coisa coisa. Destíaar subsídios
,Illantfes�u', sobre a ca- ,pubhca os ensínamentos ,para instituições' assís
,rência de prazo _à0mi- dQs 249 Jogos Olímpicos teneíaís e outra. Não se
ciliar, ,d� prática �(jntra?� Seu}, que mostram pode 'comprar. Com
<;} patl1Dl'Ohi() �Ubli€!Oi. ii. humanidadê de: como muito maiOr razão o de'
contrai ou a fa-yal, da eX.. se cievem· có.�portar ,as terem s(do manifestado' fa-

,,�síção de out-doorS' em f&FÇâs dO_ éont1'4ri� numa ra, dos prazos previstos na
, "loC�i� \ n�� autorizado�" disputa limpa e leal quan-' le�islaç:ão

.

eleitmal, �,
'ou' em, 100a18. autol'izades, do s,e trat-a do bem comam. O eTUe deve ser motivo
f mas

.

omi!c!f p.l·e"d��Jl&T? NUn!, passad? não dis- de exame é a. (i;isposição
: ��� InaJQnta.rr- tante' os cargos de ve- do, g'overp1ador. se!mndo
! amente de um part�qQ em reador e' pr�feito, espé- a coluna d� MoaeÚ. Pe
'detrimento qe da'lilqida--li!lal�e1).t� Q!il fepreHen" reira em OE de is/og,
1 �s de outros.

,
�al'ltlé, cl&< ,�"'Ol er�. car- onde o Gov. P�àro" Ivo.

, IS q�. �\l�orq, �&. ruas �Q h.Q:n(.)ra�lQ, de re1evan-, na palavra do deputarla
se enchem de. \Im ZlJ.ro.� �e pres.,tiJç�O de serviço Lauro 'Brito. presidell�

,zum·zum, seg�ndo '.

o a co�umdade, em que, do partido! âevérá
'

pre
qual alguns Impedidos excepclOflalmente os re- nuncl,ar-se sohle estllo'u
d� çoncorrer Ç.Qmo ,5�n- �ide,nte5 �Vl: locais,dis- los oflCia.is·.ao narildo.
dld��o�, 'pr�t�e.� \lln� tantes re.�ebli;l.m uma ajuda :Estes. se verdadeira es-

'

,ar se ,do m$q�s� d� de..; eu�tos Ci,l.e locomoção. sft .intencão.. !':ão umà
alc'tl�r ,�.l��{ n,a Nao e como, 1?04e, ,

eJll veraàQeira cortesia COal
! C�a, MunlClp.al ou que em trOCg, de d.lnheiro .

o chapéu i'l.lheio.
,

a; ca:d�T�' do Chefe.
.

de e de interesses' pessoaiS F 'fitngü�ÍÍl" co
, Exe�utlV:o e pxete�e� ce]JtQs, hOl'flf�� pú1ill�es �a" $êT'á

'

ena:,,'
j partIr, para. a denunela, se trocam, s� véttdem, se harTeS dó trib

. ! contra candIdatos em C;OP:t('.p$l,;p, parU(i� de O OUP. Drecis� ha .

',:
pl�a campanha" �m n$Q�\<\� e; QÀ��, �'it;�; :'il ,harmo�iá das

-;,

I q�e' u�� aas de��nCI.ÇlS ql e,m :Qo..me,$l m�QijQ.a,Qe 'opostas ...

'

.

;. VISa ªhJar. do pleito al- I!e.JJl vale a pena :relembrar
'

,

_"

, '! �� ,�l')di.<iatOà qble de-, Na �poc� 'do ex.el'deiO-, FtU�. VOR Ja.raguâ, ..

Climax
TUDO PÀQA NOIVAS

MÓPA MASCOUNA ....

-

FBMtNINA ' E 'INFANTlL'
.'.

\.

DIA DA IMPHNSA
·N�' 'titio: 10 do' {:o�t.ente tra.nscCàl'reu Q CN.i&

'

'c-0llsillgltaCilo à Imp'Tel'l'sa. n�T� Ma�l, eI-gO"
'Vlêrnaàor é jlrestde� . da, Comissão, áe EXipan·
são do mstrito 4.65,' �nvtou. pata. a eeíuaa �a

1iOOa vista .do ,Balneár.iO Coamboti:u, cum,primen
tandb e traàicÍQnaliS$imo e querido "Correso do
Povo", "autêB;tioo testem'uiUho de. hiBtléria c.a"

tannease, fiel à defesa da lí:b'etd'&d� de iilUprensa '

'e. de pensame'tl�, ,pliimaGO <e' :P�I'lIltand<) su:a
eonduta calcado �'Os príncípíes democl'áti�os,
ciG" civismo e da' nacionalidade brasileira". a
'brigado, O&mpa:1iiheiro, não precisava tanto!

,

, POLlQMlEIlTE
'

A F�açã0 RO,tária do Rotary Inter.Jla
fioDal flrmeu. cempromíssc de lívrar o InUIlilUO
da poliondelite, ap,rovando US$ 1,87 miihio
,êm subsídios para pFojetog Pólio Plus de imu·

,

. n�ção em Aaüg-ua/Barbuda, Honduras,' .SoM,
l'ßália,

.

Sri L&Ka e Ug-anda.' ,..'

Essa, ultima, decisão do Rotarv International
,

c9inoilie, �om Q apelo dirigido "pelo Presidente
Reagan. e' pel'O Sec::retário G-eral Gorbachev àos'

,

setmes privadQ.s e governamentais, no sentido de',
concederem prioridade à. imunização mundial

'

contra doenças infantis "alais e/:Oll -oaUsadoras
de defíéiencias fisiCas: V Qedara.�ão côn,\'ln�:a dos
,representantes dos EUA e, da União Soviética

, foi diV'Utg'li'dá C!l'l'1�Mtte 'o técênte 'érrcohtfo de
quatro dias em Mos�ou. .

MARLO SOUSA RE'fORNOU DE S.'PAULO
O -ex"GG\r. Mlirlo Sötisa já ffitotntiU de 'S'äo

Palalo onde foi sübftíétet'�� a érct1nes no COra�
ção, ,estando. no ag�arrlo dos resulfados pa,ra

'

tl'alàm�n'tõ äQêquaéi«

" (DA COMISSÃO DE RElAÇÖES pO·
.BLlCAS DO DISnuTO 465-ANO r 1�88/89)

(

�\·s U B'A
f-

NA HONDA.

,--�---._�

----_ � ._- ---

.;
!

CONCESSIONARIA, HONDA ÓA kl!GIÃO,' CO
MaRCIO DE MpTOS, ASSISTSNCtA '1í3CNICA

E BOUI'IQUE HONDA-WAY.
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COlsiderações Politicas (l1}�I:�'::: :
A campanha eleitoral re e até parece utópico xercem o poder muníci

'pOd� significar. um bom OU demágógico o 'que es-' pai há seís anos, Uveràm

momento para desenvol- tames afirmando. Sabe�' algumas preocupações:'
vermos reflexões a res- mos que Os partidos PQ- a) manter'. constante .diá

peito das formas e orga- Iítíeos, tradicionalmente, logo com a comunidade

ntzjlção que o poder po- são compostos, por três sobre seus problemas,
·unco tem assumído en- grupos de pessoas: os oferecendo . sempre pro
tre nós," na comunidade Interessados na discusão postas claras às suas as-

'. nàciónal e local, como e na busca da conscíen- piraçõe8; •

·também fazermos anál'" ·tização do acima colocá- b) estabelecer metas prí-
je .erítíea do processo e do; os que pretendem a- orítärías, seja a longo.'

'leUS . personagens,' . bus- certar a. vida pessoal à prazo (saúde e educação),
tudo superar as contra- custa' ,da ingenuidade e seja em termos de toro:.

·
'tções que têm, Impedido ínconsctêncía popular; e. nar a cid'ade mais habr' .

de. -encentrarmes nossa os que se ut1l1mm do távêl.a curto plazo;
força grupal d� modo co- poder econômico como I c) manter diálogo com as

, , .

êSo, unido e . estabelecer- única forma de eleger-se oposições, na medida em

mos objetívos claros e e reeleger-se. que oferecessem criticas

definidos a nós mes- ,:en,qualito o primeiro positivas à ,adminlstra-,
iDOS. grupo procura olhar açãO;

, Todos também.�· sabe- realidade como' algo con- 'd] jamais levar em
.

con-

o ..os que a maneira maís tínuo, em constante ' fa- . sideração o processo e-
·

,adequada qUe às, demo- zer-se e portanto tem a· Ieítoral vivido ou, díver

eracías encontram de or- preocupação
.

de manter gênclas do momento
.

de

gânlzar-se, enquanto fór- diálogo com a população, campanha ..

lila de .representar o po- porque; acredita nela, Entretanto; a caracte

der. da comunidade, é a"" . julgando-a capai de
.

à- ristlca maior desse tra

través dos partidos, na madurecer sua consciên- balho e o que lhe pro
medida em qua estes de

.

ela de poder, os dois ou- percíonou .credíbíltdede

lato representam os in- tros grupos, apenas in- junto à comunidade, é

teresses, as: asplr!lÇÔes' e' -teressam-se por eleições de ter sido um trabalho
, -

_s preocupações de
.

gru- e nada maís. E. surgem, de equtpe, Muito se dís

pas que situam-se J;l0 in- justamente, nesses mo- cutíu,' se discordou,' se
·

tarior da 'comunidade. mentos. brigou. Saímos untdos e

,Assim, Os partídos ser Jaraguá do Sul, SOÍre' continuamos 'unídos- ,

riam os legítímos repre- dos problemas p�rtidári- :f: esse trabalho' con

.rentantes da diversidade os gerais. �s1m, o junto que defendemos.
,.

(pluralidade) de idéiàs e PMDB local tem suas frà:- Nosso apöío à candidatu

caminhos' que' sio colo- quezas e valores como ra de Ivo 'Konell, com

esdcs por grupos que ví- todos os õutros'; parti- quem trabalhamos nestes

vem problemas éspectír' uos, .

i seis. últimos anos, dia 'a
tos em locais diversos- Entretanto,. apesar de dia, vai. muito além do

li é também neste senti- . tudo, vivemos nos últí- pessoal.' Significa a cren

do que a arte da politica mos anos, uma reali�ade -ça na continuidade de

. seria' a de articular a so- diferente.
'

uma forma de trabalho
:

c1edade, buscando ele..' Quando o partido,
.

as- que mostrou' resuitados,
meatos comuns a todas sumiu o poder local, a40-' porque . representou as

às p\,opostas, convergin- tou a atitude que lhe diversas forças da co

do no fundamental e pareceu mais coerente munidade, suas' aspira
mantendo a diversidade no momeuto: inverter. as ções e necessidades; O

·
Do secundário, a' fiJIÍ de espectativas negativas processo eleitoral' está

o

que surja, aos • poucos, ;qUe começavam a ab�- em march�. Convido-o

um. 'projeto
.

que motive ter-se sobre a população à reflexão.' A opção é
· o homem pela vida•. tra- devido à crise econômi- sua.

balho e futuro.
(Balduino, Raulino)

Esse p�ocesso déve Oi

COQteéer desde as comu-
·

nidades. municipais, a

,partir de onde os proje-
; tos nascem, passando' pe
,los Estados, chegando a'
·

Configurar um comprO
,misso entre grupos' ex-

pressivos da comunidade
naçional.

. ; N;em sempre isso ocor

.
.

.

Dr. Allevir ,1." Fogaça Júnior.
I

' ..•

Ora. Osvalina. Vargas ROdrigues
A D V o G'A DOS

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 72-0498
. ·J·arapâ· do Sul-Se .

.11

IIIERIMOYEIS
,Intermed,iária, de

Imóveis
.

Ltda�
R. JGão Piccoli, 104 - fone 72-2111.: Jaraguâ do Sul

- mOVEIs A VENDA .

-
"

1 apto. c/160m2, Edíf- Domingöª Chíodíní,
Mal. Deodoro., _

' .

• 1 casa; 350m2" fino .acabemento; na Vjla Nova.
• ·1 casa, alvenaría, c/160m2, ne. rua' EqtJador.

1 casa alvenaria, c/200m2, na Rua CurCVasel .

•
< 1 .terreno t:/5.184m2, pr6ximº F6�. Vila

NOva.. .

.

J.. ...",L,,>ilf. :!�L*-t.l..L .

Diálogo"s'
PELO OURO 01lMPICO

Quanto esfOI.ço. para chegar à maior c0!l<!-uis- /:
ta, o ouro. Alguns se satisfazem com o pödíum, '

.

outros com a, simples participação; mas
.

tem -

aqueles que buscam o récord. '. "

.

O preparo físico tem que ser acurado, medido.
a tal ponto da . máquina huanana estar a plena'
carga na hora H. Saúde, força, técnica e muíte (

.

vontade,' podem trazer as graudes em.oções ß�
:

uma cesta a "la Guerrinha". Esperamos' q1l;e" o !

ouro e as glóríes' o nosso �rasil consiga: ';

Deixando os olímpicos,'
.

des�acamoS o' ínteres- �'
se progressívo de muitas pessoas pelo. exercicio

"

físico, por um esporte, para não enferrujar. não
perder a formosura, e também manter a saúde.
Tudo muito bom e elogiável.

_

Há um perigo, porém, quando nos ;restringimos
a desenvolver apenas uma área da nossa 'pessoa,
no caso a área física. Um vazíe surgirá. no

coração' e a pretensa glöría buscada transíor
mar-se-á em frustração. Mas Deus-não quer isso

pro homem,
.

. O exercício físico, produz glõrias
-

terrenas e

pas�ageiras, mas o espiritual nos ofc;'rece pio
mes!!as de uma' "Vida cr� realização

-

nes te munéio,
e no outro qu� virá, a "Vida eterria (TI' Tim. 41:8t;
Este também tequer esforço e dedica!Ção" e dé
ve ser prioritário diante do fÍsico.. Exemplo,,-'
disso t�mos nos "Atletas de Cristo". que asso-'

ciam muitö' belD. os doiS; 'exercícios.
O que adi�nta você ganhar o ouro oUmpico.

estar em boa lorma, ter um belo cor,po,· roas nao .

ter a sal-vação da. sua alma '(Jesus em Mateus ..

16:'26)1 (Elso Carl� Madke)
,".\

IGREJA BATISTA

.Rua Emílio Stein, 120 -- Fone: 72-1925

Encontros: Domingos, 09 e· 19'::;'Oh

"A SOLÜÇÃO 1: JESUS CRISTO;'

'1'
.

'

t

EDl'seleIDb.ro 'fr�ie' a 'inflação com ','��:::'."��,;\ a'nça.
----.....--....................--�����----.....--�.........

:f: is�o' ai, durante todo o. mês de
.

sete�bro a Morettt/ Jo�dal) estâ oferecendo" aOS �1I8 élientês;, :além dos

serviços especlallzados, � desconto
A

de 20% Das pe Ç.as e !Dão-de�obra na revisão dos freios e suspensilo
. do seu veiculo Ford. E de brinde voce leva 1;lma lava çã() gratis. , ."

."

'.
.

I

GANHE SJlGURANÇA, PAGUE MENOS E SAIA. COM o- CARRO BRILHANDo.

.. " ... ij.,IM,UU'Ji"I·I'1111 :
'... ':

J��p' aé S"lliÇ L�' �v. M�l., Q�e.�O..r9, .".• 158 ....:. .,FQIS 12..11". 12.1tGS Ie 12-i6it.,� :;
.

."

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

. ",
.

;.
" : '

.

.

-

" -'_' -
.

'_,(
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, <r.,'().taaIß,ro'� D O 'P1"�"u.n..;",,,"" , --nr .
'��'

: "Ö'� Ör�ricfé cõip�::- -
. �entuia,

'

: M&luço�� à ,�Soha - comédia
, '�S�Qi�S� ,d� t;�im'a= - ävétí�1l:rlÍ- ,

-:(.:r:lté@a,1é>';avtntturiJ",:' .; ", ,:'
:, '§4éu ',�e:.: Vatti.pif(1' - �'cotn�tlli�� ' ..

"'Ás Coií&efia'd�": drama:-" . , - :

O :'Retorno de Lee - aventura
'.

>--:, .. _War�'�_7q__e:�:t�r-f!!.inag,or - aventura
A R r A - musical

, .,

Uiii' Tira de--Aluguel '., policial '

No Calor do Buraco - pornô
,

Detetives Por Acaso' - comédia
O Último AlneÚcano Virgem 2 - comédia
E mais U90' 'fihn�s selades á Sua inteira
dípôsüção._'; 'i' ), ," ...

-,.�

-

,'i j .�... } .

,

. ÖPPU'S': onda a locaçãb··é' s�mpre.
.. . .

-,

7f' FOTO .

Av. Mai. Deodoró, 252

PIAZSRR . ... Fone 72�261

I
·1 '

I Itexandre' tlel1agmstiRB Barha'S'8'
! "

'

I
'

ADyóG.ADOs
. i Rua João Marcatto ,�' -13, '29 an(ler - salc· ..

POil! 12·281$ _, Edtfíciö' ÕÕmingos Ch:odini. _

Jà1'&s:uá �o Sul-SC �
,

)

ELETROLAR
·t�lercial,·. de' Peça's ·llda•.

ABslst:ênda 'técniea'·em máqulDas, de costura
Industrlals e doJ.l)iSIt_ p�, 'MessÓrlos 'e agu-
lbas eDi geral. _

O�' itambéíii assistêtnc,i�f ·�ca l1utQ,J;�ada
em aparf:-Ihos Amo, Wallta, Britania,' BléÍck &
Decker, lFäetl GE,,,El�u•• , F.� 'p�lJdO.ra; For:.
DOS Lyer1 aléin do mais corilpl.eto

.

e'stoque de, pe-
ças e �ce3'!f6r,i<0ll. '

Av. Mal.' Deodoro. 1.309 _ Fone 72-220"
-

..

J.arag� do S1,ll.SC
.

r
I

..
,

,

.

1

O. ]11(" IR-
,

".
& w

L[a'truse dec,JailDe' Ga
,dottit: "'o:asado.;; -pm, de
três nutos. me,ru>,res, o

eaÇlUla 'CPm: SfÜS) meses a

penas:' H<Ultem alegre,
violeiro,

.

s\\nfo:neiro-. 'a- .

bril'han'tou dezenes. tal-'
vez,cente�as de-casamen
tos e festas de gra;�, em

JaJ.êrgu� e r<egi:ã�. , 'Sem
pre . esteve prontq para
um chl;!;madó, em s�a pe
quena aiereeería na rua
Joãb;. Carles St�, 'pró�
xíma da Eß Gia:r:dini Lén7

�tigQ .

de grave
doença há mais de um

ano, ende jâ" f€z- várias
cirurgias, e�t«; gg9ra' em

São Paulo, .tentando no '

dia 06� 1Q,S8 talvez a sua

tiltimá cnence e está' �,
ces,sjj;ando -'dâ solídaríe
dade dos amigos. O mes:

mo já COlocou a' venda
até a sua

'

propriedade
para tentar recursos e

vencer o. mal" mas. tem
uma fam.ilía. a ser ampa
rada. Qu,em puder fazer

qualqp.er doação em' di-
�--�------��----�--�--------------------t
zí.:

COlFIIIO IM. O Blasil. el-' Slll�
-,

ltogério Romero e Eduardo de Polí.: deís nada-
'

dores de prímeíra linha do- Golftnha H.lVl, est&_o
elli Seul; integrande a Delegação Brssíleíra pre-_
sente a'0S Jogos Olinlpicos. ,

A ida desses' dois grande� taleatos do esporte
brasileiro é fru,to de muito esforço, garra 'e

j c,i:etermin:.a(!:ão. �l�, de' seus país, seus treine
dores, seus -amígos. de todos es que contrrhuíram
para que o atletismo brasileíro chegasse a este
nível. Um nível pera o qJ,lal contribui muito o

l' apeio dado pelo GruPQ Hermes Macedo ao

nOSsQ esporte, lia' qualídade de patrocinador
exclusivo da eq.qipe, Golfinho HM,
Todes uPs brasíleíeos esperamos Grandes resul
tados, de nossos atletas ent Seul.
O grupo Hermes Ma,t:edo s,e sen-t@ hoar,gdo' em

coniribl:l.ir para que estas esperanças se con"

crétizem.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA JARAGlJA 1)0 SUL

,Beglonal da ACM filiada à AMB'

Ctlloicad·l,
Assaci4lçãQ Médica de laraguá do SUl.

.

A. A.M.J.S. repassou' aos diretores clinicos
dos hospitais de n�a cidade a quantia a"lIO

ximada' de Q2 (doAs) mtlhões de cruzados., 'Verba
esta arrecadada COlll a finalidade de cóntribulr
para a r.eestruturação de nossas casas hospi,ta-
lares.'

'

Há necessidade premente de reestrutura
ção ftsica e ,1'ea,parelhamentQ de nossOS hospi
tais, o' que somente será possiv�l com o. au:�i-

'

110· da €olnuntd�e, já que verbas a �rem ob..

ttdiMI. lloutras esf.eras flit:jdbnente serAo levan
tadas.

Oll'ecelllC�s· de nOVos leites bospital:ar� e

necessitamos bntJlantar ,em nQS$,íl. ci_ade novos

serviços médic9s, o que será possivel com' a

ampliação ,e .remOdelamento da e�trutura f!sica
'tle .nossos hO$pitals.

Para tal, conclamamos a participação de

todos às cam�s que vJs,aQ1 �r�cadar �undos
para as' casas hospitalares de nôsa cidade, como

a :que -por "ra, a,mnt� .�OW o �. lar�� que
II, ' está colocando bilhetes de" �a à venda no cen-

tro ·da . Cidade e 'DO .preprjo tioapital. .

..

. A Diretoria

L
nãeíro pode' se dtrtgtr·,,4":
�iXa, 'E(;0ll�ª Fe.· I

rat. de J�f�íL(\o; � .

eeata- »2. 6SOO. em, IlQQI.e
ete- 'lUne.' �",.,

Quahlwer_ -dilviclct ü"
.

�a·r. pa:@ liE;ls:pi�af St�
'E.i�anês, Foae: WH)
2.56--ßal1, S.äQ PaulO. �
si1J,am .a neta. seus ami
g,Qs' da' A�iªção- �Q'

. ;mefctal das �icrt>.eJ)l.Qm-,
. ses de· J.&ragll� do. Sgl

, (A,MEVI) ,

- Manoltl 06-
rio SOU�, Jª,ª,º, :ee�: ,

S�inQMb,
'

P�l:o·,4.,'
FloriêM1i e H�ü.nz: l'41ID1b..

mlarla-rarJllil1
-- '..

_.,. .. , i
Pàf,óquia Sió SebiitStJ.� ,"

MISSAS: Hoje, sábedo.,
às lßh-Santa Cruz, 18h
São João. l§h-Ma.tiiz, S.:
Lu[z,. Gonzaga, S, ' Judasj
Tadeu e, S; Prencísso ei
em Santo Estevão; 1�30-;
São 'J'os,é. Domingo, àSI
7,9 e l§n na Matfiz; tth-;
São .Judas Tadeu, N. Sra.,
de FátIma; 9h3Q-$antai
LUzia, N. Sra. Aparsçída,
e N. Sra. Rainha da PaZ!
(Vila Nova): 16h-N. Sta:;

,do- Perpétuo SOCOI1'O ei
1--7h- Cohab.

"

MENS1\�: . Neste <to
minge a ;rgr�ja celeJ:)ra,

, o "E>ia dÇl. Bf,blia-". A �i
blia é lide) n&:o ct'l7llol
lIistóriéi do passaqo, mas,.
sobretudo, como es}?elhOi
da históJta EItle acontece
hoje na vioa' do povo de
Deus. Deus 'tale hóje a to
dc:>s nós .através da vidllj
VumiIllada pela palavra délj
Bíb-iia. E quando fét7ierpo�
da p�lavra de Dem �
norma de nossa' vida Éj
sinal de que Deus cami-i
nha conosco.

'
.

CURSOS: Nos 'dias 1. �
e

.

02 de outubro, o fJ'ró�
ximo' curso de nGivö, Ef
o curso de batismo'sed

.

'no dia 8 de outubro, �
14 horas. i

�OOCUMf-NTO$. li
�X:"(RAVIA.DPS ,p.

,

Amp O)aYQ 0Wu't.e ij
. (R�a JQinrviJl.e_ 1 �3.ß91,

,

e1Ç,Ír_qml,l. tO,«;I.98 .Oß 49-
cum.entös do SeI,li yei"

,cul,Q Clwv,ete, Ano 16, .

:ßiàuc.o, Pl.aças HJ-5B9�,
Chassi 5DI1Alji'Cll9..5.50.
Tendo r.eql,l�rldo 2 ..

via, ficam, sem efeit
Os originais .
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CORRIIO
,.'

08 'P8VO,.:
...

,
Fundação: 1{l de Maia de UH9

,
,CGC 84.430.591/000'1·34

'Dil"é1ror: Eúgênlo Vtctér ScImlöckel
_

1orn. �.of. D�T�SC n.9. 129 e Dir. Empresa
, �J'ornal'fshca n.· 29. Membro Efetivo do Inst,

,

Históricb e Geográfico de se. R-edator: Flâ.viO
José Bru�nago -' DRT/SC n.9 214. R<epGlter:
'YvonQe A. S. �Ii�alves - DRT/SC n.· ZU�.

"
kedaoçâ'o, Ad�iÍlistração e Publicidade: Rua

, :CelO:" 'Procópio. Gomes de Oliveira n.9 2-90
C-ai'Xa Postal Hl ......

'

T-elefone .(04131 12'0G91 -

,89,�SO • Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
,Impresso nas i>f1cibas da Organtzaçio C-entrábi1

"A'/Comerclal" .sIC Ltda., .c .

Assinatura para Jaraguá do Sul . Cz$ 2.500,00
'AS'Sinàtuta Semestral css 1.500 iOO
,Assinaturas Outras Cidades Cz$ 3.00Q:00
Número Avulso Cz$ 10,00

.Número atrasado Cz$ 100,00
Repres'entantes credeneladcsr Bruvê Veíc.: Co- ,

tnl1m«;:ação '(Fpolis), Tábula Veic., Comunicação
,

(s. PartI0),', Propal Prop, Representações (P. A-
lewre).'

"

ASSOCIADO A ÂD.JORllsc ,E, ABRA.TORI .

Re��joaria AVENIDA
As maia finas IUge.stõel para presentes,

-

jóias,' re1ógios-, violões; troféus,
medalhas e ar:ti8oa de prataria estão na '

-. .

RELOJOARIA AVENIDÁ '

N. MareclJa.l e na GeWlo Varpa

·�/t=
� ..

_ CANARINHO
'

'.

VIAÇAO CANARINHO LTOA.

Programe bem as SUas viagens de férias e

recr-eação. A "Canarinho'" coloca li sua dis

posição Os mode-rnos e confortáveis .ônibus da sua

, frota. Venha conversar conosco.
'

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

Tubos Santa Helena' Ltda,

Tubos de PCV (eletrodutos)," Tq:bos de Concreto,
Tubos, de Poliettleno (mangueira preta). .

Fábrlcã:: Rua JolnviUê,' 1016 _ Fone n·nOl

Escritório: Rua Cei. Procópio Gomes, 99

F�.e 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ Sç

, ';
. ,

,

B HORA DE BRIL�

" LanznasterI.
,

,
, ,Jéias, relógios, alianç-as �

presentes finos é com a r:ovc. '

'

L A N Z NAS "T E ,R ;:";i-=,�:
Manáchal Deodoro, 391 _ Jaraguá d_9__

SuL
'

i··

Foto
"Fotografias _' equ,lpameDtos ,de clne

,

fota;, _ SODl e video.

':.'techal De�C)r� 3-Q2 ... Fone 12-01.8.1
\'\;..

. -

t:

'�A :Hisl<lIla de nossa, gen te ll� pod:- ficar sö nà saudade".
.Q Passado só é importante se o seu tem po foi bem empregado.

....

CONFIRA A HIST()RIAue '. - �

Barã<) de 'Itap()cu
_'_'-_,-

... ........... ' '-.... ..... "'�ll' t� .....;.. '�.-

. . . liA 40 ANOS ' nascida Gi�lgen ,�,' es filhos Enia. Wal-
� Em 1948, era motivo de mui- demíro, Ursula, Di-eva. e, netos Olci-

ta admiração a notícia que corría da, Ilson Grahl e. Rolf Grützma-
pela cidade, segundo a quai, depois de eher.
53 anos de prisão ere posto em lí-: • .. HÁ 20 ANOS
herdade, � Roma, um octogenário, - Em 1968, falecia no dia 6 de

,.condenadQ' à prisão perpétua, ,em setembro o estimado. cídädão Alfredo
1895, por �er assassinado um poltcíal. Krause, admínístrador local' das Cefi�-
O

. condenado fOI agraciauo em . 1.946; trai� Elétricas de 54aàta Ca1ârina", !!
mas preferiu continuar aa penitenciá- cargq que exerceu -por .' longos anos.

, ria, em virtude de considerar-se so- Era também 'desportista. renoraado. e

zi�o no inundo. Nomomento de sua foi presidente do Clube. Atlético Bae-.
libertação, declarou que sua primeira pendi, nos anos 1941. 1948, 1949, 1950

preocupação seria procurar sua. espo- 'e 1953, benemérito servidor do clube
sa. Como o liberto nunca viu aviões, e construtor' da quadra' íluinínada pa
eutomöveís 'e elevadores. etc., era ra basquete, volibol e tutebel,': Foi

. submetido a vigil,ncia até. o momen: exemplo para muitos despoeeístas ja·
to em que estivesse em condições de raguaenses.
estar acostumado aos progressos. rea- .

r-- ,O prefeito' Victor' Bauer. ii- (

lízados pela Humanidade, durante seu través do Diretor de. S-erviços Gerais, 7

longo cativeíro ,
Walter Balleck. ccmunícava aos mo- ,

- Um comunicado 'A PRAÇA: redores das ruas Venâncío da Silva

"Levamos ao conhecimento desta' Pra- ,Porto, Av. Getúlio Vargas. Mai ne- :
,

.ça e a quem tnteressar possa, que nes- ríano Peixoto; Mal Deodoro, Rio Bran-' !

ta data, assumiu a direção técníea de co e ·Cêl. Proc, Gomes, para que pro-
'

, nossa -Iírrna, na qual ingressou como vídencíassem a suas ligações de á.gya
sócio, o sr.' Eugênio Victor Schmöc· á SAMAE, para efeito de .recoíoca-

'kel, Contador, registrado no D.E.C. ção do calçamento. Ficavam évísades
sob n.? 51.083, em 17-12-1942 e nc também, face a longa -esti�gem.,. qu�.
CRC-PR sob n-? 101. Jaraguá do Sul, a partir de 1.9 de outubro cessaria' Q

1 de Setembro de 1948. A COME.l't- fornecim.ento d'água através de ca$�
CiAL LTDA." nhõßs 'para os moradores das ruas à-i,

� Dia 14 de setembro de 1948 cima mencionados.
'

'

era assinado na Secretaria da Segu� -- Eggon 'oão da, Silva, PresideiP.:,,'
rança Pública, em Florianópolis o ato, te da Associação Comercial e Indus:
nomeando o Tenente da Polícia Milt trial de Jaraguá do Sul, a�sinava m�!
tar, Olávio Reck, Delegado Especial téria para imprensa,' reivindicando çI.
de Polícia em Jaraguá dó Sul. instalação de uma DelegaCia da Juni "

"

•.. HÁ 30 ANOS ta Comercial em Jaraguá,
' acampa:,

-, Em 1958, inscreviam-se os;.' ilhando o movimento da ACIJ d� Jóiln�
seguintes candidatos a vereador pe- ville. Em ofíCio dirigido áo Gov. l\rQ

· r�nte o Juiz Eléitoral da 17a. Zona Silveira pleiteava a 'medida, de gram

:Eleitoral - Jaraguá çJ.o '81,lI:-' PRP - de alcance para o Vale do Itapocu. ,

Luiz Maffezzolli, Waldo Kru1:5sch, Oi<;>-, � Dia 9 de setembrO falecia ,aos
kar Oswaldo Freiberger, Ciritó -Ubei�f "11, anas o estimado. cidadão Frederko

Edelberto Gerent, Osvaldo Glatz. Rolf- Curt Alberto Vasel, deixando 11 fi-

Albérto Ballock, Gabriel Oechsler, lhos, 57 neto� e 4 bisnetos. A .famt
João Gascho. Ricardo Ruediger e' Hu- lia enlutada agradecia ao SI; Rolf

go Köhn; UDN' - EugênIo Victor Balloc:k e S€nhora e ao Pe· Aluisio. r
Schmöckel, Álvaro' Severino Piazera, HÁ 1'5 ANOS t,
Augusto Sylvio Prodöhl, Murillo Bar, -- Em 1973, o Grêmio da Juv�n- t·

,reto de Azevedo, Mario Nicoliní, Vic- t�de comunicava a posse da direto� I:,'tor BaueT, Valeriana Zanghelini, Fran- ria, na' noite de 14 de setembré; de r
,

cisco' Pavanello, José Narloch, Erich 1973, com jantar no Restaurante

cen-!',,'"Borhardt, Harold lsbemer, ,Albano tenário e 'animado baile no Salãt>
; Kanzler, Alexandre Haake e Albrecht Cristo Rei.

- é, A novel diretoria , era

'Gumz; PDS - Alfredo Car-los ,Hane- 'Composta do� seguintes jovens: p,re- �.

·
mann, Domingos Chiodini, 11:rich Bap" 'sidente - Arno Sieme.ntkowski; Vi·

tista, Hilário Alido Schiochet, Henri- ce- Presidente Yvonne Alice

que Boeder, Hilário Moretti, João Schmöckel. CONSELHO -:-' VictOr
Hermílio Ga-rdozo, Julio Zacharias Ra- Emmendoerfer Filho, Antônio José
mos, João Ma,thias V;el.:�nn�h, João' Go��a.lves, DealbertQ Jorge da Silv:a,
Batista Rudolf, Leomdas Cabral Valdu Bruch, Marlene FI'anzner, GIl

Herbster, Osca:r C,, Baggeps�oss�_ Rai· �e 13raun, Tânia Silva. Rosana Hrnscn-
mundo Adolfo EmÍbendoerfer e

_ Vic- ka,' Valdir Conti e Régià Maria Em
'tório Lazzaris; psp - Francisco; fer· mend, ·.rfßf;;:

.' '_", ,: .r·'" j,fI),.,' .

I.
•

nanqo Fischer, Clem�nceau do kUl<!." "

'!
•

\�prensa, jaraguaense, em'

ral e Silva, Lu.iz .Gçmzaga ;Ayr,.oso 5)0-., sua er:I� . '�ê?22 de setembro de 197:)"
brinho, Eugênio PlapJnscheck.,' Bertol- abria eSJ)9ço de primeira página para
do Enke,� Sér� tytinel. Gilío AntOnio ,saudar o bravö povo :;ãobéntense pe-

CÇlrin Lenzii Domingos' S&nson EVQ_l- la passagem do seu 'centenário <ie
· do Benthien. liarry Giese, Carlos, Fre" fD..!ldação, que <transcorria, no dià

.

23

derico Vasel, Paulo Hort, Pedro Pau-' do nono' mês do ano de 1973. ,O CL

lo Bertoli .e'Edmund0 Lombardi. PicciOne, do Li@ns de"C�rupá,·{;0mpa-·
.

-:- Falecia no dia 4..�-58 o sr. ,recia com interessan:1:e' artigo, .sob -a

Arnoldo C.rahi. no Rio Cerro, aos epígr.afe SÄo BENTO DO SUL: ;Tra--
-61 anos, 'tleix.ando a esposa ,Sophia, balho-União-:Milagre.
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Fl,JRGÖES CARGA SECA, ISQT:eRMICOS, FRIGORlFICOS
,

' .. - ,

E CARRETAS DE 1, 2 e .3 EIXOS
.Jàr�guÍí Esquerdo Rua Dr. Bnrtco Ferm!, 113 -' Fone 7�-1071

.
. - . .

'..' -

;Máquinas,' móveis de aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógios de ponto e acessórios em geral.

Rua Venâncio da Silva Porto n9 353 _ Pone '12.t492

JARAGUA FABRIL S. A.

Para nós, seguro 'ã� é só garaltia de risco
.. ,

Seu'urOe é

P�eslaç:,ão 'de Serviç'os
CONSULTE-NOS

" Corretora de Seguros A.' Garcia LIda.
. .

1.. Andar, Sala 2
-

,

, :rNlDSpl�te: de Córneas'
UM JOVEM A CAMlNaO DA' VISÃO '

o;.

A coluna do' MIRO,. de que volte a enxergar ce
OE de Florianópolis, traz mo

. qualquer Cidadão nor- ,

uma notícia que muito, mal.
.

emocionou o nosso díre-
.

De há 'muito está à espe:"
tor , É ,que o jovem corr ra de uma oportunidade
terrãneo Célio Torquato dessas. E chegou o mo-

·

de Oliveira, atualmente. meato, em que a sdtida-
21 anos, um <lia foi ad- riedade deve ser posta a

'

mitido pela BESCOR pa-
. prova.

ra ocupar o cargo de te- A 'conota aberta é a se�
Iefonísta, ao tempo em guínte: Conta 8087/0

.

que o nosso diretor, co- Banco do' Estado de- San
mo funcionário de carrei- ta Catarina S/A., agêri.-·
ra daquela empresa e di- cíe da Rua dos Ilh,éus,
reter admínístratívr, e Nosso diretor, solidário'
financeiro, da mes.na-vde: com o Célio que lhe tem
va: atendimento à campa" incentivado a l,IIDa. des
nha de' aproveitamento sas operações, no día 16
em elI'lPtesas do estado de setembro que é quan
de deficienteS visuais, .do completava o 389 ano

. passando ambos a fazer de casamento, destinou '

parte do qUéldro da 50- 'parte dos récursos da'
ciedade

_
de economia 'quelas comemorações à

--

,

mista. conta, que vai ajudar o,

Revelou-se o Célio um Célio a recuperar 9- ví-
- excelente funcionário e a são. -,

S:Ua habilidade passou: a Você, caro irmão jara' "

·

ser notada por todos, a:- guaense, se tiver algum
tendendQ com educação sobrando, destine um de-

· e presteza ao grande nú- pósito àquela conta, Pa
mero de ligações, telefö- 'ra um jovem' inteligente'
nicas, díaríamente, como o' Célio possa ter .a

'

Eis que, agora, no -día 24 alegoria de ver o colorído
do corrents, precísamerr �undo dos que têm olhos

'te na data da circulação normais.
'

desta edição, está' eul VOCE PODE!
São Paulo onde vai sub- Em novembro de 1987, '

meter-ss a um transplan-. quando este séJ.llanário,
te de córneas. comentou a

- trágica mor-
'

· Mesmo cégo ,ele conse- te de Marcos Acácio Du
, guíu. absolver um -curso trai seu colega de tràba
superíor e, �ão' obstante 'lho, ele sé comoveu com
tanto empenho de ser,

'

a .notícía que outros Ie-,

alguém na vida, não tem ram para ele. Daqui há
conseguido recursos que pouco ele próprio pode'
lhe possíbíütassem cus- rä ler .as notícias quen·
tear uma cirurgia da or- 'tes dos, jornais, inclusive
dem de Cz$ 980 mil � aí esta modesta nota do seu

começa o seu novo dra: retorno &0 grupo dos ho

ma. mens de visão perfeita.
Amigos de Célio abrira.n . Estamos torcendo por
unia conta bancária' no mais esta vitória na vida,
BESC, Agência ilhéus, na de Célio Torquato de 0-
Capital, para receber do· liveira, vitória da qual
nativOS e para fazer com todos sairão vencedores!

Defenda o seu patrimônio centra sínístros, pre-
veníndo-se. Estamos as suas ordens!

Comércíx e recarga ,de extintores ein geral

Rua Joinville n.? 2.176' - Fone _12-1826
,.

Jaraguá do Sul/Se.
," ,
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pC�"�J ··II�Sle �","a OIhnpialla' SeSia����LJr!�1(:'
C"O''p"a·'·o·py' "'la D'-lulÍlS'a-8;1 ·S·eABI-ar UI IS·. f'lIl's·at·:" 111-8r·8-)5:'. aa'ríg .·n�

,.

>)I".·SC·· .'
� np��r�� ��/:��:;�::���.. ,LI. . 'I. u�·

. IiUI � '. .',1 uP'. . _ if' . -J!'. 11)... .' .0, .Jjelo �ej'l!m�n��l :d�....a;:;�.

.

t M 1" 2" C· '']i'' o selecíonado de 'furte- Iaee 'a' r..eGeB;.t.o ',cnnnui:sta b:.t1u,ra,:€ çoIIJ. 1ll�1fgW'!t.6,�As, chuvas persis en- a Y'�ce, aca e iro. "'�....."
Ç-ao do. Centro. Esporti;V9; :"tes .na regíão NQité, im- Amenca e Botetego com bol de Salão .de Jaraguá . da vaga- aos legos- . Re- .

do Se�i,. será ei).çeiJ;�&.:.�'pe.d;.';"'.·m .a. r
.. eallzal.··.ç'ã.o de 1 ponto. A, rodada des- do Sul vem realizando gionais, a equipe rece- t" "a71,.."d·

•

d
,

. '14'
,,,, """'....

,. l' ,
. "..I�M· nes e s. faa o,. �a,� .<_. a

duas partidas pelá Super te fm� 'desemana e 'es- amistosos 'preparatívos beu o- -patroeínío \Ir<:: . Él"
vn OXimp�á.,(1ai Sesíane, t.,,-Copa Tupy 50 Anos, na ta:,. Botafog?:l( XV de aos .Iasc, marcados pare, lhas 1\II&l:wee, aÍlFav� ,do
Jarag·uá�Í1$�•. com .. a

.

·en�·.�
, 'sua segunda rodada. O �u�ubro, 'Am

..
�nca xOpe- outubro, em, Joaçaba, pa-. apoio da dit-et(9'rr8U�Jll.- .

fr�ttà .d.a ��emlP.çãp, :e.",:�.:Úd4ssico.j,aJ1ßg�ens.e· A- ran� e Malvice x Caça ra melhorar o condícío- .

tendente Wandeli W'ee�
le�çao da ,Rainha-.4a QU",õ'méfi.'.:X ßbtafiígo: ,e' .a e Tiro pela Chave ,A_i pe-. namento técnicoltáií;.Ço ge. que permite uma
seja;" lmIXc.,aäa. ...

nA
..

ia
....

·

...·.�..à;�,,·........ . . '1 Chav BAtI t ö d n..i rr'+ 'A equipé tràneruil.i-dtr�. fi:aâRoéira., � ,

"plf'�íõa. .I!.Is�iVÇl x Amerrça ,a.. ,e , _

Mo e l�
,

X o eeooJ'I:l:. ee ,
.".

."�' '1 ut::

�r.we�, onde se �pg�'i,'(J�tn"Q'ilH:�') toram fransfre- Tup,y,"_São Joao, :x; �stí:va tem realízado. y,á.rjos a- O seleeiunadö é fOFmaQ0'
lia � ultima. !it�pij. .çla ;{iQ.�t.',.,..dd'os'1?àllà>'15 de otttubro, e Florefita.. x Afnêríca,

. .'

místoses, ,G:e.niß o da .noi: pelos jogadores . Djalma, .

o.r pf,�niQfãq
..

�por.tivà·
"

.

· NÓSi'.dem8is jo� pela' .� �a�peona�o, �a .2a: te passada (dia 25'), em Osni, Ama,u�-i, . J�:t=ii(j)( ,q,.p muntcípío, Doze, caa-. .C"'a"v'e' ·,A. - Operérío . DIV1sao de LJ'T-" nao fO'1 J.ta.'ai, ale�m.;J"" -treínar Perêl'0, .lSmar,·DentinfioO, '

t-�' ". " f'.::;.:.JIi.M. ""l'" .

.

r
.

.
J Uv

dídates, r,(ilpt�tán�,
r-

2"0' Caça e Ti'ro e xv inici�do" :P?r, problemas três vezes por seraana. Meacir, -Gelínhó, a;l:l!ql:l>�-' das ��pl;eSa$; "co'n,çWi�:",--;'d� ',-O'utubro (}xE> Malvice. surgidos a última hora Para' e técnico Valdir nha . -e RdinEÚ, él'lém _d� �

t';'
' . ..... .,. ,. -"'... u

,

"

.

.

.
.

,

I

ValdIr "Btmlin (téeili�,
.

fi�O � .1tu1_g JJe , ..R�i.nhéJ,;':o' ·Operário. é ° lider II!cl�slve �com �. desls- . Bordin, os amistosos têm
Davi. �c;--rvi5Qr) -e J'er. da ölis.eja.- T.àdQs' 'os ,4e�:'.: .

cDm 3 pontes, seguide tencIa doO São LUlZ e po- oferecido oportunidade. \ ...."...pc talhes ,e re$ultadQs� �:ti:-'"pel'ô XV de Ou�ubro -:e de:á ii:liciq,r.a�ành�, Pe� de -e.onhecer e nível :do nando -(massagista). .

n�is;l:niblicÇl.F�ps:D.�;.Pf9- :.;lo Certame SêmoI, a par salonismo ç:atarineflse.
" Xi,m� ed�ão, Para '0., . ..su.tida isOlada entre

_

Alvo- uma ov:ez qu.:e Ja.raguá de .'

'.e.esso 'qa -QIJSEl�, Ip.u-v.e: ,_;rada 'e Floresta nao a- Sul está ausente das dís--
.'

'.

�Ef.o, Jra,Qillbo inca,nl3�v,e..C,Cl�:)flteceu,. develldo ' sair putas de campeiDilatü Es-
do .pr.eIessQr 'l:ierç;ilÍQ ':

.' 'hC?.ie, .

idia 24, sé o tem- tadual" este ano;
.

-

,'Mendonça 'da Rosa e 'dó''-po permi.tir. H' além da moi:ivaç--ão I"

C(1)ordenacl'OI do CentJ;o'
�". Ativi.�ade"ß, Léô#���� . .;

Nora•.
'

.

'.' ,." _ ,�".

'JÀAA-GJ:fA' �Nas ....

JOOl9-lNflOS NBER!f-Os j:.

�ança 1.xI falcqn.
CÓfemaCQ 7X1 Des.por"
tiva é :romaselli 2xl In

tel'�acional e'f o não com

po,l'eci.mento de JU:V'7n�us.
x Veterand,s ipara C()ID",
pletàr a sétima rodada.,
foi -, b. panorama do

ç(tliPpeonato ;de Futebol
�. Sal,ã0 da CME. de

S�hroeder, cujos. hde�
r� são o Grêmio Toma'

sel�i e Coremaco, . que
fMein neste dia 24 °

.

d�.ssico
.

tira,teima� As
.

d,�ais partidas ..
são: In

ternacional x Cruzeiro,
À.1ia�a x Veterano,s e

JUVél'l,tus x Desportiva,
. 'lfelo Municipal de tim

a0' Alv@, 'o Bracinho mar

ccm 600 pontos, .
S'chroe

{ler III 596, Bandeiran'
tes 593 e Rio Ca�arada
186. O returno será aber

tb. som�nte no dia 09
.. I

cie.·'LADOU'tUÃboro/·8·;'8'
. ..

.

i

!?�. e. Goro; ...'dez "equlpes, a 'dro x PàctaT�a F,eliFJe e"4 : !
� CME e Prefeitura de Gua- -HBr:fIles. Macedo x P-Fe·'J! -, . , ; } r

;

i? s'. ramrtim. -deràm''Inicro 'ao -'feitura., Ne> di>« 22, quip-
çomeço,!! 'sábado, . <dia lK Campeohato 'MUniei- ta>fei-ra,' Valrn'i( Trfl:ns

Úy, . � 'segun6a 'fase do,' pa-l de; Futeool de ''96:1'80 .pmtes x Zonta.e P@ço
Ó� C-ampeonâto· Abento -� '19gB, Participam'; :i'O' GIla'ade. x .AB,G.. As pró
d.e; Futebol de Salão da

. tegrando . a 'Chave A
.

..;._ ·ximas -rodadas s@\f;ão.: ,dia
Iblvisäó MunIcipal de Erg': kfarceIlus Mal'ltas,' Säci . 2'1, às ;�:9h30 -' ValJ;lr1ir
IWrr�s. C>s <l'ésultados Pedro Valmir Transpdr'tes, Transportes, x MarceHus
lQtam �ansf>' FItanzner Zonta Materiais· de Cons" Ivlalhas 'e às 2(j)h30
Q�Ó Flatn'�g<!), Etalan trução'e, Padaria' Felipe.;

.

� P?ÇO GranQ]e x ?ó,l��oMa/.lxO SaliLR.emo, Rei dos na C-bave B - 'Polisolda/ Bllhares. Jaragua; @laj 29,
:aQt0es SiO.1Matlian, :Mül� :Bi'lhares Jaraguá, Hemíes' às -l9h30 e 20h30 'min,
&r Trànsf>. '5-�1 Mfliium, Macedo, 'Pol;:o 'Orande, respectivam;en:te,'" Zonta
'Vita N0'vta ·0:x2· 'Dt!J-ces ARG -e Prefeitura Muni· x Padaria :F�lipe;e :ARG
$(thioelietr Vai que >dá cipa!.' iX: Pre.fieftufél>. �ara,�' ,se·

1i2 Unilão, Solony 7tx:4" gaRq,a .fase àlesslücatn-
$tit'âih 'e lGruzeire> .. �O Na rodada �nangun}l, -se três equipes pOl' .cha-
Mêc, 'Rab0êh; Neste JSába� dia 20, "jogaram 5ão 'Pe- ve ..

<lo'; 'tiia- . 124, 'l'l0 "Artur
·

�utler", a par.tir ,das Vi

hl):r'-as 'Jög'arão ,'Mec. Ra
b�. x l:'ßritain, QJlliZeiro
� !.Sdlönyr Só nós ,'mesmo
x 'Unt:ã�, EStofad�s Vila
�9va x Vai que dá, Mili-

t;�,) :x\'iMIél:tliên,
. MüU�r,

.

tMnSP0rtes 'x Rei' dos

· �o.J.ões, �r.fl�� .�, Transp�
,

. er 9'..�"malan
.' �errg-o, .

EM SCHROEnn
.

.,. ..

Baepel:di ;illlg,UI1.lulonção: 'b olão .

o Clube Atlético Baé
pendi realiza à 1'5 hpras
deste sábatlo; dia 24, a

.

solenidade tnalilgural
.

d<D;
conj:unto de armadores
automáticos de, 'pinos . de
bolão, instalado em . seu

departamento, anexo a

sede. Antiga' aspiraçãO
dos aficcíonados deste
esporte, .

o paliteiro au

tom�tico exigiu recursos
.

que, a.'In;eços atuais, che

gam a Cz$ 8 milhões, e

vem a sé consti'tuir num'

progresso' que ã' mOdali
,dade akança ,ern toda a

regi:ão.
Após a solenidade,

conduzida oelo presiden
te João Batista �Prím, a-'
conteterão jogos, com

a seguinte pJ;ogramáção:
Bola 23cm � SelE:l;:ão Fe- .

minina do Baependi x

. Seléção de Schroeder.· e

na. continuidade, -Sele
ção Masculina dO. Ba-e
pendi contra a ßeleção
da Soéiedade" Hansa
H,umbolElt. E na. Bola 16
Cm :-- Serleção MasGul:i�a
do C., A. Baependi.x -Se
leção de Mafra'.

GU'aramirim Ibre 'cerne 'de 11IIsal

, ,,'.,', �'L
. , .

. 'Persiânas 1ror1ioâtals ' 'e' V-éttlcáls,
'..

..

bOx (para'baubeir08.
.

�
.

.

diVl$�, to�d�•...,�� 'BaDfoJl:a��r 'eiJquadflasI .,

�� ,*rtU' _�hmibl1o:'.- '." ,,'.

ConsuJte.onêsl foóêJ - J72..�05
r

0,

Jaraguá 'do Sul vai a J:0-.

éiJ:;:aba ·disputar. os JogQS
Abertl9s de Sairta C:ß,ta"

.

riaa, de ;-14 a 23 de ou,1iu

bro,
.

Gom ui1J,a drelegà� .

i;:ão de 110 pessoas, !en
tre atletas, . dh1ige.lll:Íles
e equipe de apoio. A

hospedagem será no

Colégio Eugênio . Mar
cheíti,' em' Herval do o- .

este,
.

As modalidades. .

q'u'aI's o municí:pidnas,
.

paFticiparâ �ão' v0I.mol
masculino, ViIDli'bol ;.fe:rn.�i
nino,

' futebol de saläre,
bolão màscullJiio,'· .' jbolão
l€m'lni:ao;" punhebol, .08.

tletismo' 'masculino, a"

tletismd feminino e iu'
.

dô,

- �

.;

·Os.. . lQgu..inllo$ '

.. .A:bert,:
·tos.de SaD.ta. ,.Cillallinji.,.j
fase regional, foram Ailli-')
cii;cl.os; lq\tjnta·âeir.li.,; ,I.ó\:a' ..

22, às.; 2Qh, C!()llil o ,C:er.i� ..

'

,I'lißI , de Abertura, . "em

IOinviUe, ,Ja.'F:aguá ,'·,d(),.�
Sul paRticipa n.o hande' .',

bol. vollbol e ·hasqii.ete;·
felDi-nino" e n€) 'basquet�r
lmasculilll1>. -Ontem,'; .dia?
23, ,os j,Qgos foram: .Jlil'!l::r.,
.gluá,:.;x 'Ln<da-tal ,�iV;F), ,;J:alél7 ,

-

guá x IndaiaJ. t(:aM), Ja -

.

. Iaguâ . Je .l.oimrille '(HF�;,;
-J.atraguá K ,'Join-vilie· ".(ßF} l.

Ia .Jaragull 'X Navêgan;tr�ß'
(W"F) , Neste, >dia 2tl, ;·sá;; ,

'bado, : ..às 8lrJaragnâ : 'je.

O judô jaraguaen:se ]taj.'8.í (ItIF)., 9MO-JraT.aguá'
partiêipa çl€ competição . x j(j).lnville' tBM)' '1'5m';
amistosa eip: "faz' do 1- Na�egantes x' ua'ragu1
gúaçu, dia 8 de outubro, ,'(BF), 16h4@-J.ar.aguá}l:·
para atletas de 5 a· 15 ,�ril.sque .(�M), lrSh,,:

.

anos e, flOS dias 29 e :�() J'arag:uã x Bn,lsque ·fÉlltJ.'
de' outubro, em La�es, a-, e as' :18h�[tajaí ':x: Jar.a�··
contece a' faBe fi'nal do guá {V!F').: ) b 'enCeZH:ia
Campeonato Estadual "lIe mento dos jog�s· será 'n<!)"

Faixas. domingo," ,/.�{.,.�;
.

I

JOGo.s ESCOLARES C OMEÇAM NO DIA 3

Np dia 03 de. ôutubro, às 'MàgaÚlã�, 'Sãe -Lu�,' �u-r
8 horas, no' Ginásio '. de. 'CltQes ßa Cunha, !lhll'USj
.Esportes Artur Müller, Karsten; Qjardini' ,��n-f'

.
terá lugar ti cerimoniaJ zi, He!eodor.o . ,B(!).s�,:
tie .abertura dos 89s, Jo- Valdete Piázêra ZincllJrs,
gGs -Escóla.:t:@s ;R..egi.onais, Cristina Marcat!o,' Ro':'
Categoria �irim, da land: 'ßornbuschi Aboo,ni".
19a.' VeRE. Um total de .Batista, l:Iolando G_o,n-;;
21 escolas pafticiparão, 'çalvés,' Alvino Tr.j;ij��,\·
44 equipes, que �nvol· :Gen-eral. Rblldôn,·. 'S�o,
verão 525 alunos·aIetas, !pedro, São José {�á;�
em torno' das modalida- € Guaramir�m,h. S�l'a, J
des de �OliboL handebol' �Pa.dre.

.

::Bruno:. lUll�eJl'IT'
e . básgq,etebÇl!. Pa:t:�ici" '!Lauro �im�dnann e MP--j
parão: CSI,l.tro·· Edtlca..ciß,,: ,. ,�gue�; cG<>:ütß. _).. . ,Je }'ii.!;' f, �i
J)al Evahgélico, Duarte .er, ';,;

. ..::_ �� '

• .,_":: 3
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- lnt�r�ssant� �xP-9siçãp de m'?tivos polítícos
foi Jéita sábado i

p�lo candidato '. 'Mál'iq' Schumaeher,
n.9 ·11";645·:.... PDS,;"cÚiendo das Intenções e :.d.à� 'aíÇões
quandQ:·.ch�ar· a tomar pOSSe de uma das cedeíras
da Cãmara.: o "Opa': Rahn, um dos líderes de . RiO'

.

cerrq" se vívo e�tivesse, 'tena m'Uita alegria de ver

um' seu descEmdgnf� parliciEando dos altos Interesses
do 'municíPio de Jaraguá. '.

,

,
.

-' Á
-

cleput�da LUd Choinask1, do P.T estará
sexta-feira, diä 30, em Jaraguá do Sul, -incentivando
a _pânhà dos candldato� petistas, contactando com

Uderánçás' e, 'trabalhadores, devendo,. também, parti
Cipar de' ato }!ubUC9 e de coletiva com a imprensa.
O':� tnfomia ·que nenhum dos seUs militantes ,en
trOu':�. �do d� -lDipqgnaçjo. de candídaturas ad-
verí'ri8s� comö. foi'· dlvUl�do. ,

;
-- Jaraguá do Sul está ßncaminhando proposta,

par� Q programa "partnerscheít"
'.

, [cídada co-irmã),. A inauguração do Cen
pata in�erc�mbio cultural, índustríal e -comercíal, tro Social da Vila Lalau
príncípalmente. A cidade que poderá ser a co-irmã

e da Escola Municipal de
de Jai'aguá é Seibersbach, localizada ao Sul da Ale- 1.� 'Grau Rudolpho Dorn
manha, assemelhada a nessa, com 80 mil habitantes busch, vai acontecer no

I e Industrtalízada , Preíeíto Vasel' oficiou conflrmando dia 9 de outubro e nas
a 'intenção. ·Muito bO:QlI. semanas seguintes serãoo'

_ 'Ex-prefel� Victql Bauer, tent,ando o 'tercei- inaugurados os Centros
1,Q mandiltQ muitp :tranqu1l9; vem sendo. .' auxiliado Soçiais da Vila Lenzt e'

por � �erd�deira' "fera" na elaboração' de seu pIa.- da Barra, do Rio Cerro.'
� de g9V�0. O prof. Alcides Abreu, que elabo- A ESCOla �udolpho Dorn
rou. entre outros, Os pluos 'de gcwerno de . Celso busch dispõe de 6 salas
RaiDOS e Espendião Amin, esteve semana passada. de aula e dependências e
em Jaraguá; contactou com pedessístas e já encamr' atenderá uma clientela de
.&hou o .esboço �o trabalhO,e

' Bauer tá que tá. cerca de 300 cr�aniças de
- A diretoria. da 19a. UCRE,' Prof. Rosemeire' 5a. à 8a. séries. Outras

Puccíní Vasel, cunhada do Prefeito Durval Vasel, inaugurações:' Escolas
também está. afastada do pleito eleitoral, por dísposí- Freímundo . Kayser, Seara
tivo constítucíonal-Tsso vem abrir um leque para ou' e Orestes Guimarães. Em
tros candidatos do partido, principalmente na área construção está a Escola
-da educação, como Balduino Raulínõ, Durval 'Borba da Tifa Jararaca.
Neto, Arízínho e outros. MuitOs suspíraram alivia
dos com a noticia. Améml.

- Há. quem a�redite em muitas surpresaS'
.

a�é
no\ embro. Pelo PMDB, IV(l ·Konell crê que o partidQ
pOssa eleger ate 9 vereadores, de um universo de
15_ Ademar Winter é tido cOmo o' mais votado, pela
sua boa atuação nas bases durante t(»do o atq.al man·

dato. Beins Raetler 'é também comentado cOmo, um

dQS poss{vels v1toriosos.· Ele agora tem 'O apoio oH-
. daI do radiaUsta Celso Nagel. .

.

. - •. Dja 29 cO.me�:a a ,propaganda 'eleitoral gra
tuita no rádio e· na TV. .os partidos já sabem em·

Jaraguá o tempo que terão na Rádio Jaraguá, mas o

"quente" serão os comíciOS, cujas' dat.as e roteiros
.

estão praticamente fechadas. PDS e. PMDB .. deve) ao
realizar cerca de 35, como o pn, PL e PT armam-se

també.m para o duro embate que esquenfa mesmo a

partir de outubro vindouro .
_

-:- Rodapé:
.

Publicitário Em1l10 Cent, proferiu
palestra, 3a. feira, sobre "Marketing Politico", no

Salão Cristo Rei -.- Candidatos Fogaça e Schuster,.
do -PFI., tem' prepostas muito �s na área de prote-'
çlo ambiental. Agradaram' na Comdema. �. - A
COOS.titulnle aprovou 5il. feira a' redação final da no
Vil CQOStltuição, que será promulgada no dia 5 de
outubro.

cAriaASSB
�.com gosto de café.

a.rio do Rio Br.neo; sal. 4 '

FONE: 72.2107

o
.

Juiz, Eleitoral . da
l1a •. Zona, precedeu na

,quarta-feira a dístríbuí
,çãQ dOi horários que. ca

ó

berão aos partidos I polí
ticos, para a propaganda
eleitoral gratuita que se
rá veiculada na Rádio Ja
raguá, a partir do día 29
de setembro. pröxíma
quinta-feira. A distl'i-

Treze DEs gllhl
. labaralíril

A Muilicipalidade vai
investir Cz$ 20 milhões,
para dotar 13 Escolas de
laboratórios. Sele rece

berão módulos rurais (la
boratÓrio de Ciências pa-"

'ra la. à 4a. séries) e

seis Escolas serão cOntem
pladas com mÓdulo jú-
nior' de ciência físico�

.
biológica. para o

.

1.9
grau'.

bUição do témpo d�u-se seus c;andidato� obter· es.
proporcionalmente a.. re· .paço, desde que seus par."
presentação partidária' no tidos representados ce

Congresso Nacional e. na dam horários em dias es-

Assembléia. Legislativa,' pecífícos:
.

pelo número de siglas
concorrentes .

. São· 90 minutos diários
de propaganda gratuita
que irão ao er. das 14h
às 14h45Iilin e das 20h30
às 21h15.' Ao PMDB de
Jaraguá do Sul, cuja a

gremiação tem, ·.a· nível.
nacional. maior represen
tação no Congresso e na
AL, caberão 38 minutos
32 segundos díaríemente:
ao PFL 19min17; áo PDS
Iômín 26seg, ao pT'
(}minllsegi ao POT 5min
52seg. e ao PL 4min 42

. segundos. Corupä, como
não possui rádio� poderão

Aos 15min 26.seg. do
PDS se somarão os 5min
e .52. do PDT, Uma véz

que �s partidos estão. co

ligados no munícípío. ,

. Feira di Livrl
Substítuíndo a tradícío-

. nal
.

FlEoL,
.

a: PaPelaiia
Grafipel, Com o apoio do
Colégio Divina Provídên
cía fará de 3 a 7 de ou

tubro próximo, 'uma 'Feí
ra de Livros Infantis

..

e

Juvenis, . incluindo' as úl
timas novidades e lança
mentos. Vai marcar o

.

Dia da Críança. ,

SelaII da Árvlre' - SUDza ,Cruz.

.\

conscientizar os estudan
tes e a comunidade so

bre a necessidade de' pre
servação do meio ambí

ente, despertando o ínte'
resse pela permanência e

renovação de nossas f!o
restas e a valorização da
natureza.

'
.

Além do programa Clu
be da Árvore. .

a Souza
Cruz mantém como pri
·oridade. a I orientaçao
técnica e o incentivo ao,

reflorestamento, ,a conser"
vação do solo e adubação
verde junto a mais' de 47
mil ágricultores do RS,
SC e PR.

Trinta e duas mil cri

anças têm um motivo es

pecial para comemorar a

Semana da Árvore (21 a

2fV09) e a' 'chegada da

primavera. Elas foram
responsáveis, em maís de
50 escoles rurais distri
buídas em cerCa .de 200
municípios do Rio Gran
ce do Sul e' Santa I Cata
rina, pela produ�o de

.

mais de úm milhão de
mudas de árv,Pres. das
mais :variadas 'espécies; .

através do trabalho do
Clube da Árvore, que é
um programa que faz
partE! das atiVidades a

gríColas. da Souza Cruz
na RegiãQ Sul e objetiva

Unia Calpa para Calixlo Borges

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




