
legal, em d�trimentö, do'
comércio es1la!belecido
que também spfre com

a crise econômica brasí
leira, além do que,' muí
tas vezes, arcandd' com

alugueres ,altos e lutando ",

com dificuldadeS para, '

manter a íolha de paga-
,

mento e encargos söcíaís
"

'em día-
"Com isso' pretende

mos extirpar a prolífera
ção de -camelês no cen-.
tro nervoso da cídade.:
pem;litindo a >�tiJ�ção em

'

locais, pré-determina- ,

dos e, ,ap'rov�do� 'pela
Prefeitura". sentenciou o

,

Prefeito: ,

'

VERBAS JACREDiTADAS '.

o Ministé�io, da Ed�êa-
!'

ção já repassou a lara
guá do Sul, recursos da
ordem de Cz$ i9 milhões,
para as obras de amplia-'

'

ção do campus da Fun
dação Educacional Regio
nal, Jaraguaense, no seu

terceirQ bloco- outros Cz$
'20 milhões foram também
líberados. para a com

pra de módulos. (labora
tórios) de química. fisica
e biologia, a nível dé
19 grau" é, ainda, móduv
los rurais, para atendi
rnento a escolas, isoladas.
Estés recursos "posstbi
lítarão o, atendímeritn

' .

a

treze unidades escolares
<da rede munícípal de en-:

, sino.

)

'Deéoração . n,atalina "terá inovaçQes esle 'ano
: '

A, decoração' natalina deste ano

3.presentará algumas inovações ,em
relação a de anos anteriores. buscan
do a motivação não apenas no aspecto
comercial, mas também. sobremodo.
no âmbito' cultural El de convivência
'cristã. A Prefeitura Municipal e o
Clube de Diretores Lojistas de Jaiaguá
dó Sul deverão .epresenrar uma de"

eoração diferente, que será melhora
da gradetívamente, ' ano-a-ano, mes:
'mo porque os investimentos', são altos
'.

- ..'

e os orçamentos -de final-de-exercício
'têm poucas dotações. I

A princípio serão colocados 110
'peças, com diferentes inativos, na
,Marechal Deodoro, príncípal-concen
tração cemercíal da cidade, enquanto as
demaís ruas do centro continuarão cl 'a

. decoracão de anos passados," assim
como os logradouros públicos.

.
As peçes, segundo o prefeito Durval
Vasel, .serão nos moldes' das de Blu
menan,

ta:raguá do Sul/se, de 01 a Ó1lQutubro/ 1988 .:..:.. Ano 10 - N.'iI 3.508 �,Cz$ 1.0,00
$

Comícios ,ahrem oficialmente, campanha eleitoral
Entrando na reta ,deci- tica rumo 'as eleições de 'no salão da Capela São

slva Ida: campanha poli- 15 de novembro. os par- João, em Vila Chartes,
tido s

'

programam reuni- realizando, no dia se

ões e comícios, para corr guínte. no Salão Cruzeiro,
quistar a simpatia 'da em Santa Luzia.

grande ,f.atia ,', do eleitora- 'Os'
"

comícios iniciais
O dep- Paulo Bauer te- do que ainda' não, se defi- do PMDB, sempre a par

ve aprovado ,requeri- níu em torno de nomes. tif das 19h30miii, são es

,mentos no Assembléia, Em Jaraguá do, Sul. o tes: dia 1'9 (sábado) no

,sobre problemas qua a- 'PMD� sai, na frente 'e Salão João Pessoa; dia

tingem a comunidade de inicia rieste sábado, dia 03 Sociedade Aliança,
Ja,raguá do Sul. O primei- '19, os seus comícios, de dia 04 em Ribeirão,
ro, manífestando protes- urh',·totcil de '30' progra: Grande da Luz, día 05 no

to eo,Ministro das Comu mados., O PFL, como o Salão Hornburg. dia 06
raeações, ao!' Presidente 'PL e o PT estão ainda fe- na Sociedade Francisco
da EBCT e .ao Diretor Re- chando.. os 'seu calen de Paula e no dia 07,
�ional, pela decisão' de: däríos. O PDS, porém" i" sexta-feira; no Salão

desativação dá Agência nicia somente hÓ dia .13. Cruzeiro.
PO,stal de Nereu Ramos,' ,

,,'
,

eXigindo,' i'nclüsive, are.; Ve's',t'lab'u'ar, /88: iniciam inscriçõesvisão ,da decisão e a rea- II
bertura da citada Agên-
cia. Outro,' apela ao .Go�
V'êrriador do Estado , ao

o,

Secretário da Adminis-
tr.ação e ao Presi<lerite
ék> Ipest, para que sejam
ádotadas providências
urgentes, visandó �de
quar em Jaraguá do Sul.
() nÚmero de médicos
credenciados ao de servi
dores vinculados àqué
Ie Instituto, bem como

rever o valor pago aas
profissionais do setor eiue
,se encontra m1.lito aquém
'elo,' mínimo exigido.

'
'

DEPUTADO pEDE
VOLTA DA AG�NCIA

" '"

AJUDAR O BRASlL :e,., '

.

tNSINÀR A PESCAR' li: NÃO A DAR O' PEIX13, '

"

A
'

partir: do -dia 1 ,', de
outubro. os camelôs .deí: ,

xarão de circular pelas ,

vias 'centrais da Cidade
vendendo suas búgigan-'
gas e muítas vezes obs-
,truindo o tráfego de tran
seuntes sobre es calçadas
nos ponto de anaíor concen
tração. A�endenQo a, a- ,

pelos do comércio
'

10jiS-'
ta, a atuação dos camelôs

,

,em. Jar�guá do Sul será,
disciplinada pelo Exe
cutivo Municipal, qlle deu
prazo até, o dia 1 próxi
mo para ,que loquem um

terreno' ,e devidamente
autorízados pela,' Prefeí
tura, se instalem, com os

alvarás de licença e de
localização.
De acordo com o pre

íeíto , Durval Vasel, boa
parte

,

dos
'

comerciantes '

',seguidamente se queixa
vam da proliferação de
camelôs e da concorrên
cia nas pórtas das 10-
jas, sem embasamento

Festival de· Cauto,'
Escolar,

TlTULOS ELEÍTORAIS
Informações do Car

tório da l1a. 'Zona Elei-"
total, 'ratUic'a que o

número final de eleitores
de Jaraguá do Sul é de
,40·021 e o de Corupä.
6.p61. .contorms 'o" Últi- ,,'
mo relatório dístríbuído
pelo TRE. No Cartório,
localizado junto ao FO
rum, estão disponíveis
para entrega milhares
da- titulas, , novos ou

'transferidos. Os eleito-,
res de Corupá poderão
retirá-los no Cartqriõ do
Registro CiviL cam Ma
rilu.

� Festival de 'eatre já eßlpolga

'; Estímulando a arte mu
sícal e o despertar de
'valores, a 19a. Unidade
de Coordenação Regio-
nal de Educaç.ão, pro-
gramou para o dia 26
de outubro, ás 15 horas,
no Sindicato do Vestuá
río, o 59 Festival do Can-

o

to Escolar. Concorrem
seis unidades escoleras,
a saber'. EB Professor
Giardíní Lenzi, ,CE 'Ho-

, lendo Marcelino Gon
çalves. EB' Felipe Manke,

,

Centro Educecíonaã Evan
gélico. CE General �OFl
don, CE Professor Heleo
don, Borges. O Coral in
fanto juvenil da StAR
terá' participação espe-
cial.

'

No dia ,9 de outubro,
seI;á inaugurada a "Esco
la Municipal, de 19 Grau
"Rodolpho Dornbusch",
junto com o Centro So-

,

cial da, Vila Lalau.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTUBOS �A1S"� . CONCERT3StSCAJl � 'G' , .' 3&"Para marear os 110 : anos
: Dia S pr�� na SC;AR., ....

·t·
'. -,'.

de f9l'$��\J.Fa da prímeí- o' Concerto de Piano e ,-' . en· ,

·e .

.

ra turma de Estudos SO" .

:Violino de Magnus',Bd
'cíaís da FERJ, os 'acadê- waFd Belili-ng e Vanize
,mi�os eonfra�emizam!"se Kraag. 'às 20h. e, 11,0 dia
neste �, día l�, no 7, o pianista' Re,n;y 'Bar�
ReStaurante Represa em bosa epreseata-se no

GuaratniJ.:im;r
.

·lloJ1lena-.· mesmo horário' e locah
geando também os pro- dentro do projeto da Re
fessores; Marcará pre: de Regional' de Música
sença o ex-d i r e- de Santa Catarina. Pro
tor Padre Elermu Scheid., mQ:;:ões para casa cheia.

-. Cp.ar.IIO-'·DO � PllV',,�'.' "., .• ';

Informações
_.

-

GlNCANAlDIV1NA
. o Colégio Divina Provi
dêneía astj realizando
desde ontem, a: 2a. Gin
cana Cultural "Padre E""
duardo :Michelis",' funda
dor da congregação, que
encerra-se neste sábado:

.

Onze equipes dlsputaIIl
e a divulgação dos resul
tades . s�r' no '. Juventus,
onde haverá baile COJ1l

·

aGrupe· "·Jeito Natural"·
BONECAS VIVA$ -

Está em pleno de$enVQ1'
vímento o CQncurso BO�
neces ViviaS ·d� UlQns

· Clube Cidade lndustrial,
em seu déeimo ano de
reali�çãQ; Q aneerra
mente & uiVl,llgaçiQ dott.
r�sulf��� $}{�,.q6 Elia 19,
n(> '���pendi" com café,
'des-fi'le- das éanetidatas,'
sorteie q� t.::rj:Qdes e' des"
file de modas da Brei-
thaupt. .

.

LEILÃO""'" O 31;> Lei
lão de Arte de Jaraguá do
Sul, cuja' parte da fenda
destinou-se a Ação So
cial, rendeu Cz$ 7,5' mi
lhões,

.

dos quaís C� ..•.
883.340,00 �efetivamente
foram revertidos para
as Creches Constancia
Piazera e Rattchinho Ale
gre ..Como. s.e Yê� a prQ
moção fOi, outra vez, um
grande $UCesso.

.

DEBUTANTES ___,: Co-
. �neça dia '3 a .venda de
mesas para'· 0 baile' das
Debu.tantes do C. A. Ba
ependi, que· acontece diq-
14, tendo'como mestres de
éefimênia' Waldenir:,Frei
berger, 'Celso Nagel. e

NeUl�a :tv.Ianske Hoemke,'
do' JSC. O

.

ator
.

Jaime
Periard, da Rede Glo.bo•.
será o convidado esnecial
da nóitGJ,da.

-

COQUETEL --- A músi -
.

. ca será da' Show Ml!löl
'cal Caravelle; de p. Ale
gre. Sextacfeira próxinlii,
dia 1, as pa'troilesse-s·'Mô
niéaMenegotti Schü.nk� e

Sueli Valle oferecem um

coquetel. . N� quarta�f�i:
'.

fa ültima. as patronesses'
ofereceram' na:. At'weg
U�il café 'cç,lonial, que es
teve bâs1ante c�ncOl"rldo ..

· CASÀMEN:YO-S·.;....;. Na
1\'I�triz, 1611t5-José V. de.'
Moraís/Iracema Fraga e

.. _ cOurriVADE PR1�:VÉRA • ARTE EM PORCELANA
� .. - ", ...,_ ,,' I. J.. '. ." •

ZUmal: da Silvà/Evani:r
Riegel;' l8h-Nestor Síl
v�ir.a. Ir./Araci Klein. Na
'Fig'uéira. 1111-César Fodil

. Marinês Terhorst e 19h30�
R.enaldo &ahil/Érmelinda
Domorcwíea. E ne R-io
Molha,

.

l1h3()-G��n
Stínghen eValmse Mor
eani Bassani.
EX-SPJINARISTAS -- T. O.. Q� U. :e. S. .; 6

A Asse.àação dos Ex·Se- Lion$ .
Cl\1be de Corupá ,e •

uUnaristas, presid.id. por Q Rotary de MaSsàrândU.:,
Celso Nagel, promove ba realizam dia 29, nos
neste domingo, día 2, no 'respectivos munícípíes.
Semínêrío de Corupê, o

.

o Baile das Debutante&.
seu enc�mtro anual, com §!8 . Dia

.

8
.

próXimo•.
-

- ne
o deseavolvímento de va- Sociedade Es-portiva 1010
riaclo programa. J()entT� . Pessoa.. baile da rei CQQl
as presenças, o Pe:. �tQ- a COnjunto EElelweiss-. de·
nio- Pant�ghini. de" JlOl)lf, S�o B$to do Sul.'
e, também, o' Padre Zezi
nho. .

HOJE O SHQW.- A
Pgst'Qral Vocacional 4a
Paróquia São Seba$Uló

· promove às 2Oh. deste sá
bado no ginásio de eSPOI:�
tes do Colégio São l.uís,
.ri

.

shaw-mensagem com
o Paç,re ZeZinho., em be
llefido das obras· voca

cíonaís, . Os ingressos
,

custam. somente css. .. ,
.

200,00. Vâle a- pena a

tua participaçã•.

Kohlba�h. no J3aepen;-'
d�, par(;i homenagear' o

Sr. Haroldo Wol�kir O
perário ,Brasil 88 de Ja
raguá . do Sul.

, A coluna
esteve representeda pe;
1.0 companheiro lé:\ime
Blank e

.

esposa Maria
Odete.

Jcão eÃl{a/lia_ ..
Moda �ant�jllvenß par�. realtu •
elegAncla de seus. fllhQB. Um carlDh�'

especlal· para o seu' bom . gosto.
, ,NaMarechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ Sç.

J�l., ..eJ6alOl, paJ8elqai -,II,. all"çu,.
prataria. alUi- _ ovo • lado o '..... pua
R�t'" �" 4

,.. -,-����;!
NO CINEMA. - "O

Bem. Dotado - O Homem
.<le ltú' é o filme em car
taz no eine Jalá�á, de
01 a 06 de outubro. sem
pre às 20 horas; g uma
SUper c;:ómédia apimenta
da

.

do cinema naçiOha-L
.

com censura 16 aBo.s .

Reloioaria
. �Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nO 9

_. .

'Loja
. ··Mamãe

J.

Coruja
A melhor oPç.o em artlgcf$ ln,_f�to·Juve

DIs e bebê para a estação olttono-lnverno.
" ".

R. 'Rio Brà.ncó 168 � Jaraguá do Sul - Fone 72-0695 \.
, .

,
.

.

DROPES - Um abraço
ao amigo Luiz Sergio de
Assis Pereira, di;l. Enge"
tec Imobiliária. r / / Aç·ão
SaciaI de Corupá' reaHz.a
dia 6, no Gruta Verde,
um café oeneficente. �i_l
Na

.' Igreja
.'

Evangélica
Centro, o casamento, ho
je, de Jurandir Raboch e
Elisa Wehmuth.

· RAINHA MÁRClA
A morena Márcia de O
liveiral da

. Weg Aciona
mentos, foi eleita.a Rai
nhà da OliseJél, no encer
ramento ,da Olimpíada,
sáb�do.

.

na' Arweg.. �
primeira prtncesa fOi
Rosane Fachini, da Mari- AJAOR - COJAS

sol, e q. miss simpatia, a Recebemos da Sra.
representante da Breb?;- Laúrita Frankowiak, fun
ke, Lucelia da C:osta.:. .' daclora e la. ex-presiden-
G. E. N. T. E. � Luiz te do COJAS e coorde'

\ Fernando - Wolf, O N��, denadora da la· Festa da
candidato a, vereae!<>r Orquídea e .do Verde da
pe�o PFL; . retiniu am-igos AJAOR,

.

carta,
.

de três
para uns comes e bebes" .laudas em que não. cOP"

. espe.rtos, sábacto, no corda Com a nota pubU-
Rodeio Crioulo- cada nesta, seção; na e-

§ §, § Ainda'
.

comenfado dição- 3.506 e expõe o
.

o sucesSil) �. concerto da :;eu ponto de vista com o

piéWlistä. E-uà{)Jxia de Bar- ..episódio que' çu.lminou
ros, qtre deseJá voi:fa!, a . c@m a extinção do CO
Jaragu� do Sul para uma JAS. lnforma também
nova apre-sentação. dos esfor,ços no sentido

de organi;z;ar em novem-
aO�NAGEM -. Con- brn a exposição de orquí-

vidadós; marcamos pre- , \d�as' e plantas: oma.m:en-'
senÇa tepça-feirai no jan� tais, no' A.gropecuário ,a'
tal' oferecido pelo Sesi e: �partir do dia 18.

.

JOIAS 0:-.RELOGIOS - PRESENTES

SEMPRE. O :.MELHOR PRESENTE
Mareehal Fl0riane nf 29 ,;_ Fahe 12 - lIU 1

---,
..

Cari$sa
A ROUPA INFANTIL.

J-a'r-aguá- do- S1:l�'Avenida. Getúlio' Vargas, 99-

ESCRITOR.IO, DÊ ADVÓCACIA
PERB!RA OLIVEIRA .

,

·Consultas,. Pal(eceres, e' AçÕeS sObré:· ."

Inventários S�pa��ç:9� -, Di:v?rci2.r
Altmentos Cobtanças - 'lnq:ullmato
Contratos ,A,cidentes de Trânsito
Conflitos de Terras - Legislação Agrária

. Questões Trabalhisfas - Apo&entadoria e
. Pensão -' Defesas Criminais e Júri.

.

R. J. Pereira OUveka
. La�ro " pereira Ollv�lrã.'

'Ai)NQGAOOS
jl. Walfer. �1Jf:' tdt, 3$6 - fone (Res.) 12 2194
.' \fi

.,

lui fio StIl
..--------------�

·

De 28 de o�tubr� a :i-t de novembro, na SCAR, â
Coletiva da Primavera' e 4� :En€Ontfo de Arte em.

Po:rcelalla, reunirá os a·�tist&S ,plasticos, alunos €i pro-
rf-e�s_or-e� do curso de- aite ein; porcelâna, de Jaraguá
do �1�1.'As obr&-S\ fi�,rão ,e:lfPo,stas para visitq�ã? e

tamoelll para vencia·,
.

behsSl.mbs trabalho�, artIstlcos .

-Serã0 madt;i.n�as as senhoras' :Regina S� Za-nghe1ini,
;,t,&ra Emmendoerfer. Maria Helena B. PeFei.ra, .Mar"
·l�nt' E: Miil'ln, lata -S. P. Silvei'fa BIosfeld, Kenia· Mo

_____--_-.......,...'__ p. Albuquerque e Cin.tia M. A. Pereira· HaIlSfan .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ConstrQção da - L'
.

Joinville·Jaraguá do Sul' entra elO sua
. fase lilal

feira d'o;' Livr,o começa· RI' dia 3
A Papelaria Grafipel.

súb�tituindo a Feira'
.
In

tercolegial Estudantil do
Livro (FIEL) .com apoio
do Colégio Divina Pro

vidência. írä promover
uma Feira de Livros In
Iantís e Juvenís, íncluírr'
do as últimas novidades
e. lançamentos, no perio.
do 'de j a 1 de outubro,
�. Colégio· Divina Provi-

dência. . A promoçãe, é
de incentivo à .Ieítura e

em comemoração ao Dia
da' Criança, e terá coaao

atração a Pantera Cor
de-Rosa dístríbuíndo va

le-brindes" que a Grafí
pel presenteará a garota
da.

. A Feira permanecerá
aberta durante o expe
diente escolar: :'

Jaraauá .do Sul homeR�Deia seu

Operário Brasil 8 8
O Operária �8 de J'.araguá do Sul, Haroldo Wols

kí, foi . homenageado terça-feira: pelo Sesí.. Prefeitur�
Municlpal e Kohlbach, empresa onde trabalha

.

há

2.9 anos, O jantar de confraternização
.

foiteali�adc
� C. A Baependi e contou com .a presença de tod�
a diretoria da Kohlbach, além do coordenador do Sesí

Leônídas Nora, prefeito Durval Vasei,' Iv? Konell

e Ademar Duwe. Wolski está participando desde o.
dia 28 até hoje, sábado, da: etapa .estadual do con

curso, em. Florianópolís. '

.

.

Ble tinha apenas 16 -anos quando começou a traba
lhar COm a família Kohlbach. iniciando suas atívida

�s. como servente. Hoje Haroldo Wolski traba
lba como coordenador de fábrica, foi membro da

dPA por diversas gestões, ajudou a nmdaçäo
_

a

A. A Kohlbach e tem tido uf9.a destacada atuação
ccmunítéría. Haroldo recebeu do Sesí diploma, me

d�lha e troféu,' além de uma placa de pra�a ofal'ect
dá pela Kohlbach e diploma de agradeClmento da

\ ,

Prefeitura,

Padre Zezioho faz show hoje el JS
o

. PadI� José Fernandes de Oliveira, conhecido
C0R10 Pluire Zezinho, estará em Jaraguá dO,Sul nes�e .

s$bado, 19 de outubro, com, seu Show Mensagem, �s.
2Q horas. no Ginásio' de J?sportes do Colégio São Lms,

em beneficio das obras vQcacionais. Escritor e compo

sitor conhecido em todo o 'País, tem se dedicado à Pas

tQ;ral da Juventude e, por extensão, à Pastoral :,oca
d�nal e aos meios de cOmunicação,. para os quals es�

Clleve pl mais de 25 revistas do mundo �O?.o. � autor

�, mais de 40 livros e de 60 discos em vaflas hngu.as.
, O, Show' Mensagem é uma. 'realização d� Eqmpe
VQcuCional da. Paróquia São. Sebastião, apOIado pe

lã PrefeitUI a) ,Mak Som' e a Imprensa.

A construção da ünha
de transmíssão J,oinville"
laraguá'do Sul entrou em

fase final. Ela será res

ponsável, apôs concluí"
da, pelo aumento de 65%
na quantidade de ener-

18. Semaoa de
Atualização de RH
A Associação Jaragua

ense de Recursos Hu-
.

manos . (AJARH)., pro
gramou para o período
de 03' a 07 de outubro,
a la. Semana dé Atualiza
ção de Recursos Huma
nos. O objetivo é o de
oferecer . subsídios aos

participantes, aÜ�m de
promover uma ampla dis
cussão sobre as novas

normas constítucíonaís e

é dirigida a empresários,
profissionais libenais e

de recursos humanos.
As ínscríções estão a:
'bertas na Associação
Comercial e Indústrial,·
não havendo custo.
A ,programação,' que

se inicia no dia 3, com'

palestras às 19h45 é es

ta: Na ·abertura, '.'Abor
dagem macro à nível
de RH", com o Dr. Pau
lo Pízzaro. da' Dímen:
são Corporativa; dia 04,
"0 Sindicalismo e a ne:

va Constituição", com

Osmar Valentín, da
Cia .. Hering; dia 05, "RH
em Jaraguá: uma abor
dagem sistêmica", eom

Euclides ,Eillmendoerfer,
do Grupo Weg·; dia '06,
a palestra "RH: uma vi

são para o 'futuro!', com

Norbert Peter Kühr, do
Grupo Hansen e, no dia
07, "RH e a nova COns
tituiÇão: a visão empre
sarial", que. consist1rá

.

num debate entre os em

presários locais.'

AI��gia
.

Clinica

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

CRIANÇAS E ADUI lOS

TIJturnento de Asma, Bronquite' Rinite - Espirros - Coceiréls nos olhos, nariz. ouvidos

e görganta - Tosse - ;FesfriacJus COflstallte; . Sinusite JléfSjILéL

Alergia da pele: Eczeméls - urt:ciJrias' inchacöes . ::uc(!iIJS . plcJdtls Je Irlsetos
. feridas na LJuca.

Alergia a alimenws' medlcölliernos· dO sol e ao frio.

Erupções (jlJerSdS

Prepalo de vdcinils Testes AlérgiCOS.

Rua? de Setenö(o, 525- Fone ':C.;�73) 22 5475

Elunlenill! S!�

gia elétrica para as cí
dadês de Jaraguá do
Sul, .Schroeder e Guara
nunm. -Consoante enge-.
nheíros da Celesc, a em

preiteira tem '.encontra
do dificuldades para a

celerar a obras face
ao mau tempo na re�ião.
Para acelerar o ritmo do
trabalho, a Celesc

.

exí
gíú da. empreiteira a

contratação de maís .20
operárias., A 'linha tem
30 quílömetros . de ·ex

tensão e· passa por regi
ões. de difícil acesso, co
.lßO banhado e serra. Ne
trecho da serra a linha é
constituída. por 55 estru
turas de concreto, algu-

. mas pesandó até 15. to":
neladas.

No trecho do banhado.
constituído por 40 estnr'

turas, ainda, faltam al·
gumas para cOnlplêtttt
a .primeira . e:tapa.· Nos
próximos dias . ínícia-se
o lançamento' dos canos :

condutores. Enquanto 1s'
so, prosseguem as obras
de ampliação da'Subes
tação Iaraguá do Stil,
onde vem sendo insta-

. lado . tim transformador
com 26 MVA (Megavolt-·
Ampere) de potênéía, Até .

-

o' fínal deste ano estas
dUas obras estarão con-
cluídas, per.ú1itindo a -,

efetiva qualídads de e

nergia - transmitida para,
a região de Jaraguä , do
Sul. .

-

As opias' integram o'
Plano Emergencial' da'
Celesç e' custarão , cerca
de Cz$ 790 mílhões, a

preços � atuais,

W
.

E G 'homenageia colab,oradores
Marcando seus 21 anos

de funda-ção, comemora
dos dia 16 de setembro. a

Weg prestou no día 21

homenagem a quatro fun
cionários que completa- Vice:nt� Donini falou
ram 25 anos de serviços em nome dos homenegea
prestados ).5 empresas do dos, agradecendo Os fun".:
grupo. Os homenagea- dadores da Weg - Werner
dos foram' vícents Do" Voigt,' Eggon da Silva
uíní, superíntendente da e Geraldo Wertunghaus �.

Weg Acionamentos; �u- pela confiança. estímulo
elides Emmendoerfer, e reconhecimento, Irí:
superíntendents da Weg sando que "o sucesso de.
Química; Eraldo Doubra- uma empresa e de uma
-wa, da' Weg Máquinas . carreira profissional bem
e Hermíní., Kamchem, sucedida não se cons-'

,

da Weg Motores. Na 0- trÓem sem .que haja.
casião, o pI'esidente do muita dedicação, perse
Grupo Weg, Eggon João verança, disciplina, Ie
da Silva. ein

.

discurso, ald�de, fé. e lágrimasil•
COMEÇOU O REEQUIPAMEN'!O DO ,SENAt

enalteceu o trabalho, e

dedicação dos quatro _

homenageados, traçando
o perfil de cada um."

.

O Centro de Treina
mento do Senai de Jara
guá do .stil, qUe �erá a

sua área física pratica
mente duplicada a partir
do próxirbo anm, já' está
recebendo máquinas, fer
ramentas e equipartientos
do seu projeto de' re�
quipamento, que atinge
os setores administra
tivo e técnico, dentro da
prioridade de atendi
mento apresentada em

março ao DeparÚlmento
Regional do Senai.. Se
gundo o diretor Alcillo
de' Araújo; o 'reequipa
�J1ento atinge as áreas e-

letroeletrônica, mecânica,
costura industrial e de
senho, tendo já sido ad

quiridas cinco máqui
:nas de costura e outras

pará as oficinas.

As demais necessidades
serão supridas quando
da ampliação da escola,
cujas obras iniciam-se em

princípios de '1989. E na

segunda qUinzenÇl de. ou
tubro, o Conselho'.Técni
Co Consultivo do' Senai
val se reunir para dis
cutir pormenores da am

pliação, entre outros as

suntos.

Vila Nova

Serigrafia . Priller
ESpecializada em adeslvos, decalto

plástlcp e etlque_., '�-!

� -'--�------------------------------------�------------------------------------------

.
. . .:- ';.'-�

..

Rua JÓ.li.o
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Barão doRio Sraneo, sala 4
FONE:72.2607

líer de Escritório, natural '

.de Jaraguá do Sul, 'do" ,

miciliada e residente na
.

Rua Jpijo Jan,u�rio Ayro
so, 653, nesta cidade. fi
lha ds, Ingo Manske e

Iria Marcélía Manske" ,

Edital 16.175 de 26;09.88
'Waldner Simberg e Zélia
KrUger
Ele, brasileiro. solteiro,
promotor de vendas, na-
tural de São Paulo, Capi
tal, domiciliado e resi
dente na Rua São Paulo;
,nesta cidade, filho de
João Símberg e Anna de
Siqueira Simberg Ela,
brasileira, solteira, auxí
Iíár administrative, natu
ral de Íaraguá do Sul,'
domiciliada e residente
na 'Rua 454. nl? 258. Frerr
císeo de Paula, nesta cí
dade, filha de Helmuth
'Krüger. e Allda Kamim'

'

Krüger-
'

I ,

CORREIO"DO ,p'OVO'·'

p'roclamas 'de CaSlllentos

spezia & eia., �tda.:
SERRARIA ,E SERVIÇOS DE TRATOR ,

Madeiras para construção e serviços, de trator
com profissionais aitamente especializados.
Rua Joêo .Ianuérío ·Ayroso, 112 _ Jar:aguá Es
querdo ... Fone 12-0300 _ Jaragu4 do Sul _ se.

Dr.' Altev-ir A. Fooaça' Jún"iur,
.

,

Ora. Osvalina �Vargas, Rodrigues
ÄDVOGA,DOS

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-p498,
J'arapá do Sul-Se

"

Edital 16.277 de 26.09.88
Adílson Rech e' Karin
Klein
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Luís
Alves, neste Estado do"

'mícíliado e residente na

Rua Paraná" nesta
,
eida

de, filho de João Rech e

Francisca winter' Reeh
Ela. brasileira,' solteira,'
secretária. natural de Ja

raguã dó Sul, domiciliada ,

e residente na Rua Heinz
Manke, 188, nesta cidade-

'

filha de lyO Plasio Klein
'e Terezinha Ribeiro
'Klein"

E Rara, que chegue ��
ccahecímento d�, todos.
mudei passar ° pre�te
Edital. Q1Je, será p\1bUe�O
pela imprensa em, Carl6-
rto, onde será afixado du
rante .15 días,

.

'.-�, -

trAnslt,o. Somos tactos �espoa.ve1s pela segurança .

'o e,s p,a C h 8,,·0 ,I,eo

." .�:"'1;_

frente', ao '.I'WIl, _, ,foRe: '12 - :8589 e 'jUDtO' ,a

Get6Uo VUJU. 2' ,-- FeQ.� ,72 - ,neu ",

....

..
, Av.

L
'

c' oi O,U
�
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DO POVO

.CC gaBba Area lar. $Ide e W.Weege emprestalORle a Centro Social

Outro
nâlíse,

projeto em a

busca autoriza-

Arie e' Cultura
SCAR: ,CONCERTO DE pIANO E VIOLINO

/

'A Escola de Arte da Sociedade Cultura Artística
de Jaraguá do Sul programou um Cocerrto de Piano
.. Víolíno, no próximo dia 5, quarta-feira, às 20 ho"

'�s, na .própria sCÁR, com entrada, franca. 'Serão

çe,ncertistas Magnus Edwa,rd � Behling, filho de tra-',
'4idanal família jaraguaense (Waldemar e Rosema

ir).; que iniciou seus' es'�udos .de piano e!D 1981 e e�
1-981.;. "os estudos' de' víolíno pelo Método SUZUkl,
'iIribos em Jaraguã do Sul. Junto com, Magnus, � par
Ucioará do Concerto Vanize de Camargo Kraag, que
I\!ct�_)ha píano na SCAR e é formada no Curso Supe
Í,io.r de' Licenciatura em Música e Superior. de Instru
'Ülento pela Éscola de Música e Belas Artes do Pa

i,aJÍlá.
," JOÃO MINEIRO, E MARCIANO NO, DIA 13 '

�I?ós o sucesso da, apr'esentação de Chítãozinho e »:
*'�ó. em fevereiro, no Ginásio -de Esportes de Gua-"

rArhirim, Jaime Bardín, do "Jornal do Vale", .con:
" �tou .e está trazendo para Jai'aguá do Sul o' show

�onI os ínímítâveís "João Mineiro e Marciano", sucesso
,(\IIl: todo o Brasil.

<,

EstrelaS do, cancíoneiro sertane

l�, a ,ap,esenta�b 4a dupla es� ma�c�da para o dia

, 1\3 de ,outubro, às 20h30min no, GinaslO de Esportets
Artur Müller, onde executará Os maiores, sucesSOs
da sua carreira. 'Os ingressos 'estão' a venda em to

.dal à regiã,ö, ao preço de Cz$ 1.000,00., podendo s�r
, �Ílcontraclos em Jaraguá do Sul, na RáçJ.io Jaragua,
M>jas HM e DiscoteCa Zehnder,.

"

bra. ScheUa M. H. Hen,riques A,njo
.

..
,

.

OORÇ)LOGIA " CLlNICA,

,Tratamento de dores crônicas (dores,
, do' "CAncer':, lombalgi�s, enxaquecas • .' .l.

acupuntura ,aplicada a ,dor.
,

Rua CeJ. Procópio Gom,es 285 -- rone, 72
- ,2500

r: ,�' Jaraguá do Sul Santa Catarina

IITEIIMOYEIS
Intermêdiária de
Imã'veis ' Llda�

� ;

,

"

"

\�

; R. João Píccoli, 104 - fone, 72�2H7 - ja;�guá do Sul

,- IMOVEIS A VENDA -

. 1 terreno com lO.OOOm2, na BR�2áo, frente
{,para asfalto.

. 1 terreno com 400m2, na rua Bahia�
, " 1 terreno cOm 420m2, rua FlorlanQPol!l., ,'-
:'

" VárioS apartamentos, nos Edific1OS: Barão cio
;

\1 Rio Branco, Crlstlane Mon�quef Ga,�9!ª e

, } Domingos ÇhlodlJil.
'

'i

,
,;, • Ch6caras nas redondezas �a cidade.
�

!

COMERCIARIOS
'REM AS PERDAS

Sindicatos dos Erapre
gados' .no

: Comércio de
vários .ill.ullicípiás de
Santa Catarina, com o'

nentacão da Federação.
entraram na' justiça, com

reclamatõrías trabalhis
tas; exigindo o reajuste '

de 26,06% sobre o salário -

de junho de 1987, reíe
fente à inflação ,acumu-:
lada, divulgada oficial
mente' pelo IBGE,

-

on
de Os comerciários' , fica�
ram sem este: índice,
tendo os seus salários

" prejudicados.
I

Em: Jareguä. do Sul" o

Sindicato entra no iní
cio deste mês com as ré
'clamató:rias;' o que, se

gundo nota da Federa
ção, deve envolver 70
empresas e anil trabalha
'dores serão beneficía-:
dos, As audiênCIas de-

....... '.

verão acontecer na

Junta de Conciliação e

Julgamento de Joinville�

-

'.-

natção na rua 377, estu·
dos para a construção
de sanitários públicos
junto aos, hospitais da
da cidade e dotar de Um

sistema eficaz para a

retirada do lixo junto'
ao cemitério municipal.
Heins Bartel reivindi
cou, à Comissão de 'rrân
sito,- a

-

pintura de fçlÍxa'
continua no entronca
mento das ruas Venän

,O vereador Errol Kret-. do da Silva Porto/Lee-
zer apresentou / índíca- 'poldo Jansen, 'na altura
ções- solícítando .ílumí- do 'Zehnder.

Cz$ 20 milhões é o \Tá

lor restante é do or

çamento municipal. Com
a Secretaria dos Trans
portes e Obras, convê
nio 'para a Patrulha Ro
doviária Mecanizada o

perar no Município, pa
ra execução de conser
vação, melhoramento el
ou Implantação de ' ro

dovias municipais.

�d.caçã•. Especial· na Biblioteca
No período de 12 a 16'

de setembbro, Dirce Nu-,
nes e Jacíra Rozza Buz:
zarello, ,do Biblioteca
Municipal, participaram
na Fundação Catarínen
se de Educação Especial, '

de um treínamento : de
50 horas 'de Braile, síste
mo inventado em 1825 e

que consiste' na leitura
e escrita para \ISO da-

'

queles quenão possuem
'

vísão- ,O treinamento
envolveu representantes
Gp. todas as le�i�es esço-

, lares ,do Estado.
"

'o serviço de educação
,especial passará', agora.
a ter,

,
a participação da,

Biblioteca, com a coor

denação da Vcre. A FCEE
repassou à Biblioteca,

42 títulos de diversas
áreas, ' para

- atendímento.c

a, professores e pais de

alunos.í 'para, smpréstí
anos. inclusive às salas de
apoio. Além' disso, a

Fundação vai repassar
uma máquina de dati-
.Iografía em,Braile e

.

á
Ucre- todos os materiais'
disponíveis 'para' o de
senvolvimento' da nova

atividade na Biblioteca.

A, biblíotecãria Dirce
Nunes acredita que
'dentro de um mês, a

"Rui �arbosa'" já estará
,

apta para
'

prestar aten
.dímento aos cinco muni

cípios 'da região escolar
.polarizada por Jaraguá
do Sul.

Teste do pe�i,nho, previne fOrlnas, de excepCionalidade

Confecções Sueli'Lida
PROMoçÃO DE 03 A ,IS PE OuTuBRO.

'NÄe? DEIXE D:E,�R�VEITAR.
'

�,., <j;:� ::;.:.. ':":,���;
Postos de Vendas na;','

'

Deodoro, 1.085',e na

Rua Reinoldo Rau. ;':', ���.;r�raguá do Sul' i- .SC

'O' feste do pezinho é
um, ; exame obrigatório
'nos países desenvolVidos,
pois perI;Ilite o diagnós- '

tico, precocé (nos pri
.meiros meses de vida da
criánça) para prevenir
algumas formas çJ.e defi
ciência mental, causada

por etros inatos do me

tabolismo. Com a propos
ta de ampliar este exame

,

no Brasil" vem S€udo .re

alizado o proje.to Novo

Tempo. do Instituto de
.

,Amparo �o Excepcional
(Inamex) criado a dois
anos e meio.
Em Santá Catarina o

Instituto�já dispõe de 160

ponto� 'de coleta de' sah
'gue de pezinho em 82

,

, municípios" 'entre' os

quais em Jaragúá <10,
Sul, junto ao'Laboratório
de' AnáÜses Clínicas Dr.

F�ank Barg. ,Cerca' de
90%' das, causas que de
terminam d�ficiência po-
'dem ser pr�veilÍdas, pór
ísso os pais devem estar
Conscientes da responsabi,- ,

lidad� que 't&m no sen:'
tido de evitar que "seu
filho seja um excepCio-
naL

'

Além dos exames no'r-'
rna�s (feililcetonuria' e

hipotire9dismo), o teste
do peZinho do Ihamex
inclui outros diagnós
ticos· Os materiais' são
remetidos ,a Porto A!e
gre . e existe' um custo

para Q cobertura dos
'

e

xames. �A coieta, dá-se,

a pa:(tir do' sétimo dia
de vida 'e até três meses.
A APAE, de Jaraguá do
Sul ambém encaminha
a São Paulo amostras de '

'sangue pará o teste do

pezinho.

PR'ECE A S. CLARA
'Fazer 3 pedidos sendo
1 de, negócio' e 2 im-,
possiveis. Rezar ,9 dias,

'

1 J;Jadre Nosso 'e 9 Ave
Marias, que meslllo
sem fé será,atendido.
Rezar c.om 'um� vela
acesa e no 9' dia dei
xar queimar até o fim.
Publicar no � dia. A

gradeço a graça r�ce-
, bida.

'

A. S; ',.M.

,-Á Câmera de Vereado�" 'de reverter: ."9 patrhnô-, ção' para -assínature' de
JeS aprovou 'projeto-de-' nío municipal.

'

O Bxecu- convênio com a União,
I�i que "doa área de 'tivo, encaminhou men- através da EBTU, no va

'pra do Munícípío à sagem criando e denomí: '. ·lor de Cz$ 26.666.610,(>0.
ii�cde Feminina de Com- nando de Centro Social destinados a expansão
bate ao Cancêr. 'da ,Ja- 'Municipal "W()lfgari.g e 'melhoramentos de
taguâ do Sul, para a cons-, Weege", localizado 'na, vias alimentadoras., Do
'Uução da sua sede, ,10-

,

Barra do Rio, Cerro, pe-' Governo' Federal' são
éalizada ria confluência ia contríbujção do pran-.
elas ruas, Procópio Go-' teado. capítão-de-índús
tI� e Bernardo Dom- tria' ao progresso [era:
ba$ch, '.Â área tem gusense. ,

t.167, 10m2 e a Rede tem

+>is' anos para, iniciar
'" construção sob pena

·····..:..;'-'1
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. "Gabriel (U) e Fabl01a
deira ao ,Altö Jaraguazi- nho experiência proílssíe- tão ao 'es1iágiQ e, com a, (9),' embos I\ascido�nho, Tendo, contraído' nal com 36 cursos . de conclusão do. curso aea- mim '30 -de agósto.": x:

malária voltou à Itupo- especíalízaçãó. Devo
.

di- 'bel contratado pela WEG; ..... O que faz na sÓCledã-
, ranga. Não sei si V. sa� zer que tive uma infân- em ·12168, como proje- de .lotal", '.

'

bia mas meu bisavô ma" cía maravilhosa, apron- tísta de mäqaínes e :fer" .

-':- Na, díreção da ASSo"
temo Matbias Gil ,Sens tando por vezes que.não rameilta'S,' Chefe do nep. cíação Assistencial pára
fundou omunícípío. com" devia. No primário e no de Contrela ',de ,QüaU- Idosos "Lar d;;i.s Flores"
prando em 1912 uma gle" ginásio não tive' proíes- " dadel69 e Chefe dé PIa- pretendo concluir eóm à
ba da Companhía Colonj.- .sor que me ímpressíonas- nejamento. Heje desem- ajuda de todos esse a"
zadora Catarínense e deu se .' Na Faculdade', sim. péhhö a Diretoria :Téc� calentado sonho 'dos idO!'
início à cidade. Anten '.Era o então cliretor Caso nica do G-rupo 'WEG" e sos, Fui Preso da ARW-BG
ormente tinha uma fro-

.

par E·rich Stemmer, meu Diretor Superin·teild(m�, e sou sócio do Baepentii,
ta de bªJCOS -, que faziam grande mestre e amigo, _

te da WEG \ AU�OÍIlm;:ão" :Be.Írâ Rio, 'Ai. de Outo,
a travessíà entre, a ilha que me apresentou .ao em Fioríenópolís: Fui

_ SCAR e Rotary.
.

'

e o continente até a cons- Bggon João da Silva'. professör ;éte désenhö ne- ::..... A morte do 'pat·'Pie
trução da ponte Hereilte - -Como Chegou à PliO- Colégio S .Luís, no cíen- judícou a educação c dO$
Luz

.

Também .construíu fisslonállzaçio? tífico, POr ,2 ,ás.�9s·e .taiia Irmãos?'

uma estrada entre S. JO"
.

� Tudo e'hegou a =seu -avalíecões de: compras - Meu pai tinha veee-
sé e Angelina, que cus" devido tempo, O' papai para e : Banco do JBtasil 'I;ão pera cansas _ re�)gio"tou a 'receber. criando' tinha ume oäcína com- S/A." nas, tomal!las de sas e Rtng.t.l.ém l[aZia mEl'
um problema com o en- pleta de mareenaría e, aos .empréstimos, àp_I:ov:eidian- ,lhor' o tspete e tã.t> rica- '

tão governador, que o, 9 anos já .teraeavâ peças do Os Iínssde-semana.. mente tra.balhafilO öömo
deixou ém sitUatção deli-, 'de rnadeíra.. Aos 7 ápa"" ..... No m.meço .da -entre- elei ,O na�äd era semprecada. nhei uma surra de ma- 'Vista uaeí lIIJl a:pelJ.dçi 'de reneveção.. Ganhava-
- Como absolve1i à, mãe, porque ,me pus

/ a Tens outl'88 lllcülib.a,st··, se o enx,ova! com.pleto.escolaridad.e? setrar ,lenha,' querendo' - Em Casa me cll�ma- COm a morte dele assu"
- 'o primário fiz no·

.

ex:ibir..tme, a um cole�. 'vam ,de Titi. Na Facul-
. mi o deséj0' de ,meu pai

Grupo MUll. Mont Alve- Destacava"me na escola :dade era o Macis:t!, e:o de formar Os meUs
'

tr
ne, em 1956;' o giná� em habilidades !lÍanuais. TarzaJi., pelo meu porte mãos, que está '.cheg.Ml"
sio e o lcie'ntífico No' .�� científico, fui por atlético., e claro. do q\Jase ao Jii:riu.: .o Mau"
àté o 2.0 ano, cönclui em, 1 ano .càbra�or da firma +- Professjl algúma J'�li�' ri é dentistà; à 13zit.: �.

C I D' G St
.

R a
.

giãot' 'Ad' >3 E .' .Lages, no o.
. lOcesano,

.

lermano . em, Na ,u '. m. '\;le -mpfesas; a
em 60, onde fiquei inter- Jerônimo' .coelho. ,No, ._ Sou Católico, Apostó- Évimir é formada .;,em
no por 4 anos e o 3.0 ci- tempo de taculd?de fui líco,: Romano. Filosofia e,i Matemática;
entíficp fiz no Cöl. EsL' desenhista mecânico da _;_ Gosta de eB;por�s' MárCio é Eng. Ele:tritis·
"Dias Velbo, em. Flotianó- UFSC,' fazendo trabalhos! --..-- Jogava futebol na .es"". to na CEPEVRio:; ·Eticlé.
polis. Passei no vestibu· e Hustrações 'da cadeira coia. Gosto de andar. JQ" riaí é Adm. de Empi(I'esas

, lar e me matricülei na do Prof. Stemmer, que go bolão há 18 amos,. no .. em Xailxet.ê;·; Máriio, .méEscola de' Engenharia In- muito me ajqdavam na :Az de. Ou:ro B'O'lifÓhe 'Clu�. <fico em' ftuporaalga;dustrial da' UFSC, a atu- habilidade de trabalhar. b.e. ,ane�o ,ao ßaependi. MauÍ'ido é Eng. Samta".

aI Fac.
.

de Engenharia: Em Julho/68 fazia a Torço· pelo CoTinthians, rista. Da Fràlflça'� ,:m�
'qUe conClui em 1968. Te- apresentação de um pro" sem pãixão.' mandou a ,histOrtä'" dá

...-----......--...----.......---.. je�o de fundição,: que 'f�
..,"�4.�.,��;folit1Ca nuaca 'Cida:-de de Sens; E1iza"

foi assistido pelo sr."E;g" '''Ç _
.........cn·u� beth é Bioquími� . nos

gon SilVil q/ me cOÍlVidou -;-' l?roOuro. ,manter-m.e, EUA; Eüz�tê.é (lOrma-
pariii fazer, estágio na alheió .J10;', processo.· da ßi'Gquímita.' e

'. Fà'rmá�
W�G. ljstava8 dias aqui

:..... Quan(t() casou? ela, em Flc;HiianôipGlls;
q1:lando faleceu. meu

- No dia 28.12.74" 'em Eunic.e é enJermeira de
pai no.' Hospital de Cari", ltuporanga" ca�ei-me oom ' 'a1to pi:tdi"ão NOS �.uur.
dade;

.

na CapitaL e. re- 4\.lba,Êi·GOularti Rà' Ma,:, e Eliete está I <',óufs8ndo
gu�arizei problemas de triz sto. Estevão, onde a Fac� de AdmÚlisti'qção
inventário· Retomei, en- Você esteve presente em Rio do Sul, '

T�hàtf>no pro "Tarzan" _i.e
elê me orienta como che
gar ao _ç�ntro,-TecnQlógt
có da WEG: "Entra pela
Nua 3§ -:- Lourenço Kanz
ler. E maís fáGil. "São
9h4S:tmn. Subo Pela . es

cäda ex"terna ,e a' Marli,
a sectétáriar já me espe-

'

re- Ela lhe acomoda na

sala enquanto não ' sou

réGebido. Puxa, penso.
-Uitio que nem um relô'

.

gi0, Tucdo redondínho
O Clú.e faz uma organiza- ,

'';101
'..... Moacyr� agora one-:

ROÜ à .tua v:ez. Quem é
V.' na ordem 'do dlàt
._ Sou pe,queno de no".

me grande. Fui registra�
do como ' Moacyr Rogé
fio Sens, filho de Vitó
río Sens e_Carmem Sá, na- _

tural de Ituporanga, nas
cido .aos

: 25.09,,43, fi�ho
�ais velho de uma, .nínha
da. l>�pai foi um poliva
'lente:. sub" agente
.clo 'INPs", fazia

.

, sW
,gurQs e era credencia"
do do·Min. de Trabalho.
MespíQ, @orp: , 3. Çl p'rimário,

, c�)ßstmiu �ma pön�é pên�
sit com um vão de 60 ms.

sobre o Itajai do Sulpor
ond� passavam'Viatura� ..

�í;ta vez ,comprou 10
mÜhões m2'. de terras

· em �odedade com �'dr.,
Francisco Gottardi, pro-

,

. motor. Público, para .�li
illentar um� serraria que
l)ão . ehegou a funcionar"
tirandO-Sê' apenas a mé1�

'S UBA NA

,

".,'
"

CldaCle ,X'XJ'X
Flas:tleB da

,

,

.

,
'

H:ONDA.
..

CONCEsSIONÁRIA MONDA DA -kEGIÃO. CO"·
Madó DE, MOTO&,

.

ASSISfßNCIA TEcNICA
.' E BOpTIQUE HONDA*WAY.

ENTIili N.ESfA HO·N.9A· DA'MENEGOT'fl
MOTOS E,SAIA PILOtANbo A SUAMÁQUINA.
.

'

"Rua Adili. Fische),'; 239 (R�doVia BR-J280)
Fonß 72-2999. _ Jarainá do'Sul _ SC.

.

'1:" �_.

,=����1=, Na JaraguäTurismO .

vezes
, '., �aavoeê viai� epa·•• ·· era�.

,

PlâliõVlv�.�ra.; ',';"
-, -, , , ..

': -� '. �, . �
._

, incluso passagem aérea,
;. hospedágém, translados

.

': :ep$sseios. ' .',
,

ci ielefone da Jarägúá
Turismo mUdOU para

'�� 1
): ,_7.2 ..:,39��·!

,

'-."
,

'

�j .

•

'Tut.ismo OU viagi;lm'de' ':,
._.

1 ,

.

:Á$gpcio é"coll) a -'.] 1<":

"

_ . Jarà9uá Turismo."�;;'\'S' ,�;." ; .. < -'��"':"';"-'- •

"";: ',;'!--c:.-��'•. � / _,�'.

Defemla .) seu, patrlp!Onlo t�nti,a's'ttdstl'os', pre·
venindo-se. Estamos. as suas bráéílS'1 ' ;

. ;: : ; �

,E x,t i'n brás
.

,

'Comércio ,é reCitr,gil de extintores eJll ger�l

Rua Joinville n.9 2.176 - Fone ,12-1826
Jaraguá dO Sul/Se.

'.

,

'. Pa�agens
• Exeuts'�s
• ,Reserva de "oti�iS'
• Reserva çle passagem

àérea automatizada

Ru� pr.s.j�plt"�,10 P.eS80., �$4
Tel. 72·1977 ·111,,)('4'74·341

Jàragu" dO-Sul

Einbrat�r 030090042/9
• 40% d,e entrada e. mais 3' pagamentos se.m ju,ros, par� passagens dr.as.·'

, , i- -Algo :pltot.esCo para
oC.(1ßheiita'l'?

� Com o falecimento do
'pai desapareceu 2/3 da
renda lfamili,ar. VendJ
então o melhor . terreno
para construir 1 casa pO
,bairrO de Santa Mônka"
em Florian6p'0'l-is eposSi"
bilitar ,os esbLlll0S dos
irmãoS. NúÍn fim'de"se--·
mana o Eggon'me viu
fazendo i: timii, plàntà
e proçu�ou int<:l"
rar-se' dos portneno�sJ

.

pois,
'.

o Décio tamM:rn
tiI)iha que .estudar .na

Capital. Nasceu, então
um mutiFão. em Olle en"
trou o ter��ão, elinhei:ro
e :por Cr$ 47 mil pasc!eu
'lima casa €Ie 'i i3 :rn2,
:"que �&o;é a. mais bonita
,do ,aristoor.á>tiiço bairro
fl�w�li:ta�0� "', mas

qu,e já' fo'rm9u "�. 'irmãos e .•
, 3· estranhos. /

,

. y
. ' .••. __ "�•.

'
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:'�jA
..

estl,t.n llli.':.aii� 7 -�!"m
-

"tarl';S'
..

't_â�as �H' dne�lci�d�S'1
.

.Q Ministério d'a.s CómlT• As tarifas. entraram em rnnos-, �eJião ainda ulh
n1cações Ei a Telebrâs; vi'gt:it'. tteI dá: 20. As- acréscimo' de 10%. Ein
blis'càndo dít,ölnli1r, de' mm, as 1iga,�s ill!�;. (!ÖtRpê�o,. se- o usu
fôrma ãrásfita, o. CÔl'í.- , &tme fäitas' dt!' segtmlRlt ,�fizey _.ligação iBté
-geitwnàlIiéllt'o de' linfra's. ii �feita. 1\08- h� f\ilYba_ Qlltre ".e. ß, horas
r.e1'e1õn.ícctf, estabél�ett �� 9 às 12h' e *5 ê:» � 23i horas,. pàelJlá

,

·fánf'áS- difetémada'a', in- 14 iI f8� esfão� fK' 5� da: � será JeClu-
'ã�o ö! uS'C'áTio� do" �-adifs. é'ltl 50%' a.Qlhél 4a 50% da �fa �� E
mtcíIlares ä' tl�i!tCtt'Em1:, tarila' l\Ó'fIP.af. i se aa lt- ._ êssa5 Jiga'ÇieB iotem
com vantagem Iínanceí- g�õelf aessÊ!S" pe�<» féita'S �re. 23.e 6h da
1-a, os. hoririÖs atlosos. .passar�,m dolt qumo MV. manhã, ii tàröa SeEá re.dli.-

,tida. ,em. 75% pa� o

VB_Ro, apenas.wx, do
f4U valor IlOt:mal;
A. -tarifa noimal '9lgoía

emte & e 9h,' entse 12 �

�IT.M. 'Ji)6 €ONVOCJ\ÇÁO ,

Pet� P�\6> e41tâ\ _$0 saber que: Do $6
';06 de «'etêJD._ de 1_" DO pe� de &00 às
,f6'íOG", hOiäf,< .. sede d.....

·

entldaae, ser.' re.·
tlAdâ �1�'O para.'c���, da Dire�
.�ih� FIs_ � Delégaêle&-Répresenau._ ..
Co� da, FecteTaçl-O: cl8s. ladástrias de) Esta..
d� de SâDtâ; ata.. il' qu est' ftüilde' esta
e'AUdiRlet bem c:om. dê !I1IpteDtesI' ficando aber
�. � � 20 fViate) dfu, p'ua o ieglstl"O
� éIlapaB. 'JUe COlIred' a GOB_ 'da ,dala da

pUblicaÇão· 4'0 ..\Ue) .-e$UIIlido deste Edital, aoS
t... � Aittlgo fO da PcJrtarta at 3.150

, ,d�
30' ,dê' abJ1(' d� r_. O teqoeJb1leDto BClQmp&
ldaad� de too. GI dUCUDleDtos _1gkle. pua
�'i'egt8� será dblgldö ...�esldeate da..eaUdade.
pGdémI� ielf assiDadO' pGr qualqllél' dos madtaa-

'

tos eoMP.oííéates, da cIlapil.' A SêUetana. da

_a.de- fuDctemui· 110 perkklo destlnad(, ao '

:reglStt" de cbäPél$' n� hcft1b1ó. fldlerct." onde

,� en�D.trará a dtspes�id do8 liItetessados pes-

soa
'

habll1tad;r 'pára atendimento, prestação
de, lillol1lUlÇhs COu,cerneDtes ilQ pr9Ce8S0 e�

lelföréll� r_�1mentO de 40ClHllelltaçm e fo�·
dJilénfO 40, cGntesponcléJltté recibG-.: A impugna
�ió .

dê CSIIcl1daturas- de1"éfá, ser ielta BG prazo
.- § {CincO) dias, a, contar da PJIblpçio da�,

rela�a:� das chapas I�ada&. Caso Dia sel�
é_do quÓ1'1IDl. em pmnek& �vocaçlo, ... 8"

.

IélÇlOf em segunda. votaçãe, será realizada no

,etla 21 de dezembro de 1988 e� Dio conseguido
51 quorum na segtmda.,' eOnitfocaçlo" a, elelçi�!
em fé� V'otaç-. será reallza'da Bt) dia 06

de janeiro de 1989. :Em �' de empate.,entre
dlapäs mals' V9la,as, l'eaÜZ8'r-se-à: nova eleiçãO
i& diat _p6s ,

" .
.

•..

hràfu" 'á� Sul (SC), 20 � �tembro ct.e ·1988..
ROOOUO HUFENUESSUiR

Presidente

14h e tMtre-l&: e � eR 'até as di õa-manhã de'
dias úteis: e' das 8 às segunda-feira.
1.4h, aos. sábados. A ta- "

EM CORUPÀnfa reduzida, aos sába-' , '.

-: .' L

dos, $0% mais baratas" A
.. dIobra��ha Bl�,

vigora' das 6 às 8h e -das '. e MuI e�, de Corupá,
14 às 23h, e a tarifa super-

tem obtido grandes .a-,
reduzida (15% sbeíxo da v�çoi na c�II_lp�a r;'
tarifa nonnel), das 23h às ". lelt�ra e os . ��dlq�to�,
6h da. manhã' de domírr' r�ahza.�.? .corpo a �or_
go. Aos domingoS e ferí- p� � J ,1�lClal"�.QS 'Co�
ados 'nacionais, a tarifa �lClOS, a!>ertos ontem,

redu:dda em 50%, vai das d�a 30. Alem dQ.lf 2� caa-

6 às' 2311, :éomeça,�O 'a didatos'.',' ;CQbg�ção',
vigorar a tarifa, super-ré- PDS/PFt, a" �obradm�a,
duzída (desconto' de 15%) ,ganhoU.6 .edesão de cm-

'. '

Co candidatos a vereador.

CIlslilaiÇit: ,rBluI:gaçäl :10 dia ,5, t: :�;re��o�: doc��ida-.,'
Segun,do neta ',,�. comi':l'

cido com a volta das tê. refonça'â campenha;
prerrogatíves, Estadös e' do- . PDS/PfL, o cl,e$gas':,
Municípios recuperam o te do governo' do' PMDB:,
podei. de a<1ministrar re- , . 'e também do candidato;
cursos' gerados em seus

'

do
'

p ii. r Jt r cl b:,
redutos, ..ntes, carreados em,!; Côrupá, que já fO(
para a ,União. prefeito. "

No próximo dia $,'
quarta-feira,' sinos ·rt

J)1eara6 em igrejas �
todO' o País para festejar
a ptOlAulgação da nova'
CoMtitUtçáo' Bra$l1eira. Es
ta foi a,filais eeperadaCar'
ta da' histótia do Brasil,

, não- sÓ pela, demora em

set e$Gtita (quase: 20
mesé&) ..Ms,. sobretudo.
pela polêmica ériada, em
torn<) de :ÄllUitas CDnQJ.1S-

'

tas

o apasentadl!) e o pen-.
siQntsta" por exemplo.
deiXam de .ter utn, tIa"'

. tamênto diferenciada pa
ra reajuste de seUs ell
Cimötos. O trabalhador,·
gozará de' mais benefiçi
os, embora a milior bart
deira, de luta das enti
dades. que era a esta
bilidade no empregd,
não ténha sido· aprovadà.
Pàssa tainbé..n a ser' sig
cnifiéativa a redução do
poder do Presidente' da
República," enquanto , (>
Legis1atWo· sai f()rml�

." Çelsl HaDl tralstere .iI a Beils l.eHr '

"

o radialista Celso Na- lizmente.. ·ê -a' ,'�et& d,e· .nos últimos anos. ter t,rä
\,�; qUe- �e a, stta can- 'müitos. Por 1:S80- es�m� .belhadG, continuamente

tldatuta a vêread6t' im- ,traflSÍ-erindo o'�so a-' p�la comunidade. tnfe

.gnada peta,. JUtitça. E- poio, OS nossos proje!os lizmente ele está fora

�itoral , está tranferin- co�unitários , q�e pre- das disputas. "Com' isso

«to todo o seu apoio a tendíamos' apresentar se alll1lenta a nossa respon-

Beins Edgar Raedert eleito e indicando o seU" ;sá�ilidade, pois tràta-se

'CVle C(i)ncotre. pêlo nome a todos aqueles quê de Um apoio de peso que,

.,MDB. Celso afirma que tí�hamos 'ce�eza ,::J'de' vem ,somar de forma' de

,�om. a impu:gna�ão da que. ''Vö'tß1!'aJ,fl �a''R'�t�. 'Ci:si'Yla. a04'IOSsQ pr.ojeto
�a candidabllllfa. viu �ero A dpçãó que fIz ,f?l a politico. e muito i�por
.«eder um; Honre, ca>J!)az" mais correta e tud? >fa- 'tante que pessoas �&cla-
�sdar.ecido', e qU� repre- reIl10S' parâ' a' ���?tí�;.�? recidas -avaliem os cândi

;,enta. 'te�lmente 11 !fenO- Raeßer em; no;�e",m!J:to, idatös e votem não em

'vaçãor ílit> apena'S na ida- dec�arou., ", :,��L troca àe favores, mas na-

tle cronológica, mas 50-
•

,{:.,,;',,:, '.�" ,lquel'es 'qUe têm
. 'Como

l>r.etudo, em idßiaS' e ide- ,t �,o I
meta uma aI;ã6 voltada

·�s. "O Heins é u.m:a pes- CORREIO
"

,> o., ,

' '� I à. sociedade jaraguaéi1�
�oa esc"larecida., tem bons atitude de Celio" -apa�ou '

. se eail\o ,um todo. Nós n<>s

jlí1!opósi'tos, boas. lmCla- nOS de surprêsiI. pela,es- consideramos' àptos a

,Uvas. e, sabemos que a, pon1:âneid��.( , 0,./ qu,.e :
pleitear Uma �eira no

'�lSaa iatenc::ão ti! trabathar' muito noS' }��,01'ljéia..toz'\T:.' t'eglslativo 1'! f$T isso co

:',. c.omunitimie e defen- verdade eu 'Ja Ö' COß51de j locamos nosso ndIlle às
,

':dõ-la, não, SI®..pl\eocupahdo rava eleito� \)ô,r ��r' feh conslde,ração
>

popular",;
,,'f;om o "bonus'! de todo o to Utna' boa " vâtóção ,na, f1naUz;ou Raeder.
�:!inicto de mes., quei lonfe 'campanha .. '

; aht�ri()r �I

l2 '��!�!i������', ,

ENGETEC
" R:lSXP. AntODIo C,. Ferrelra""ol! �R.t.,:;. ."

,U. '. ,VEN.DE' .:,. "1,

•. Área de 3.41�m2f 'rUa JolJÍv1lle'; 'cá�8',eöi ,,tâh
venaria e madeli� (defronte 'à" BoBcIÍ)./"'Ç!O:::'
6.100 OTNs.

' '," ;, '/".,:" :'

• Casa mista, rua Afi)riso 'Bàrtei nfl i16, mu�;
com. cerca de ferro. Preço Cz$ 3.500.000.00
• Casa mistà, rua Tomaz F. de Góes nf 203 (px.
J\PAE). Preço: Cz$ 3.000.000,00.,

.

;' Apto. EdU. Miner, 2 quartos;' saIas,' co�>�: ibanheiro e área de serviço. .

· Lotes px. do Juven.tus, com 439m2. Preço:
3QO QTNs.

'.

..'
�

. ��'�

i LO�!i na JOSé Emmendoeder loteàment� i'
\ aprovado, pela" Prefeitura.

� ::

• Lanchonete na 25 de Julho (Vila Nova), mon- ;,
tada,. consllllÇão alvenaria, 10m2. ,Pr�ço" .cz$. , ,

1.500�OOO,OO.. , '

,
'�', ' '.' ,'.,' '1

• .Casa em. alvenaria'·D,jl .VIla :Nov�.; ; P,ieç� �ct$� . r:
4.000.000,00.

'

,',. "... ';'
! ?'}

'PARAI vnREAOOlf":"" ru!NoVÃÇ�-O�';
..

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

r·'
i
i
I.,

. ;.' . ;�., �,i., ;�, .;: ..

,;'. .,_.� .� .. '�'.
:-_

p.""". '

;- . f: �

'. ' ..

'f
t

: � ;. " : \}, _:;;;

:,_-
"

�- �_.::. �: .i ..

'alllDldemir ;floriali>�,·, ;>,�,
•

•

• _,t"".... .:..,_ •• ,",..
•

.r�':.:<t ,tf=
, :(JllPRIAN,\) ", 1. ...

'

';:�";;' J;�A,.f.<;'.:{ !;
COMuNIDADE - pAMltJA. �.�A'BAtf.tôw;� i

• .,-, .e- '<I '. oD:'_;>;-:\. �

.

}:
•

'-,
'�.

",
°,0 ���::'�5)�"'/�;',;�:.��,�.�':---""-:f4' /'
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Escril6rio' Clilábil Garcil'
'CRC-SC .oi n' 0075

-c· 'l1Ic:rIt.a fIIc'" • co."bel.

- "podo de.R_da
- �eptro de Mléfo-Empreu

Confira a efici6ncia de BOIIO. sel'Yiçol.
. Itua Barlo do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

CoIras & Lalarlls ."

.

.' '. ..' (..._..� Plaike)
Tudo indica que. a ro.tatórta na

.

Em Camborlú, Incluslvé, os SUo

salda dA �n� Abd�n" BéltllJta não permercados vendem
.

COm CC,' sem
.

se.tá mais cºDStruld,a, p�1s �. DNER acréscimo algum. Então fica mals es

nã�. conc�mlal com ess,e tt� de tre- '.sa p.e.rgunt,t no ar- Se. naquelas cidades

vo �m cab,eceúa de pon�. Assim, � clu.das o comércio aceita Cartões

a�ca� CQBtln,uará.-' Ocorre que'" a de Crédito, porque não aqui e

.

em

Pr�'e,it1U'a gastou \� n�ta p.�e.� pa:- JoinvWe, que ncam, também, no Brasil,

la desapr()priar o 1m6ve.1 Qnde. �- Wl� nãot
.
,.

.

(;lo.na.va ,uma �lzzaria e. agora eitá de.
.'

-x-x-x-x-x-

posSe, de um �valQ' 1)J,'jlI)cQ, sem utl� _OA s.uOp1!ql1!q1!l� Bop oPf:J.l1!d O

lldade, PQI: �ra' p_e.lo menos. 'Tra�nd�- �u centra a aprovação do texto da

se. de. '.um gQVe.m9 que alatdçla l)lz�r oo.va· ConStituição, \ maS: segundo o

tudo.!la base. do' planejamento, � fa- '�eputado Luiz Ignácio "Lula" . da

i9 é esquISito, 'po� antes de. se pea-. Silva,
.

todos Os constituintes
. pçttstas

sar em p'1'Oje.t.os � 4esapr9prtação, �ão Vão assinar, a Carta Magn.a. Vocês.en

de.v�rl8ßl �s p'reclaros técDi� da it,d- tenderamt, Eu também não! Se as88l-

. mInlstração, ter consultado o DlI'ãR se ilaram é porque estão, de acordo. En-
/

a �bra .�I\il
.

vláveU. FJta' 'a qu�tão tã�. porque votar contrato Isto tem uni

, ng ar. n�me: demagOgia 'barata, para tapear
-X-�X-x-X"'" OS tra�lha.dores 'que� segundO! Lula,

Do PDT um candidato nos abor- não obtiveram todos os "dlrelto.s",qué
dou para noS informar que discorda p,retendlam ver apr�vados. Ora, e per-

,
.

de nosSa opinião de. que 9 partid9 dI- '.' que a Constituinte deveria aprovar .

ficilmep� elegerá Vereador. "E aduzlu· tud� � que OS trabal)Jadores pecilramt.

que eles, do PDT, estão I tirando. v()fQ. Outros segmentos da, sociedade tam-

. äté do Partido: dos Trabalhadores.. bêm nii� obtiveram tudo o que ,es

,Aiilcla bem que explicou que reco·, pe,ravam,' até porque/ a ConstltulçãD
nhece

.

nosso direitO: de criticar; Ie' nã9 deveria ser, COmo infelizmente

bem que em_timos aPenas time. oPtDl: é em algumas pa!fes, o documento
ão, não uma critica. "Meno mal�". oficiaI de divisão do bolo que se

,

-X-X-X-X-X- cha� Brasil. Ou é?..
.

.

Em entreviste aos jomais o presí- -X-X-X�X-X-

dtnte do CDL de Jolnvll1e declarou-se HOuve tempos em que Jaraguá dOi

vlsceralmente contea: es Cartões de Sul tinha u.m antödremo, qUe- .se tor

Crédito que tanto. facUltam ii: vida do nou conhecido nQ Pais inteiro. Verda

consumldOtl"' �, pOr sbial� S,iiQ llaI:ga - deiras Qlultldões
.

aCDrriam. ao 'lo.cal .

men� usados em paises desenv�lvldos em dias·de corrida e' lá passavam OI

para comprar' abs!)lutamente tudo. Ar- " cita para assistir é\S compeUções. O

gumentou qUe o' comércio nã� aguen· problema ,é que a entidade era dirigida
tarla vender. hoje para' só receber por' uma mulher. E aqui mulher não

trinta, ou qUarenta, dias. após e que. ,tem vez em postos chaves. O lugar

por isso, as .lojas da MaDchester cos- deveria ser ocupado por um empre

tumam aplicar ao preço dOS' produtos sárlo. Logo, derám um jeito de tirar

pagos cl CC um adicional de'mals ou, a mUlher' de' lá e em seu lugat COID

'menos 25%, q/ é prá cobrir a inflaçào, caram um ,empresárlD'. B· vejam SÓ o

. "relativa" aos 30/40 dias, de espera. que �conteceu!. Há quanto tempo

Tudo somado e' tirados os noves fora, não se realiza uma corrida de carros,

consumidor não tem, vez.
•

E depois' se. de. motos ou de blcicross em Jaraguá

quelx� de que as vendas estão fra- do SuU. AI1Q, esse autódromo atBda

caso Compramos há multDs anos 'em
.

existe ou o-mato, já tomou conta'- :e

Blumenau,'�Curitiba, . Itajal" Balneário como Já dizia conhecido personagem
Cambor1ú (� também já comp,ramos' de p�dos 'Chico Anyslo Shows: "A

no RIo 'de .Janeiro); pagandQ' '-com. ingulnorança' astravanca' '0 .pDgres

Cartão de· . Crédito,
.

sem qúalquet' slol".
'

acréscimo !lo preço das mercadQrlas. Sa,lvo melh� jqlzo .•..• :

, -. ·C��Êä��i;r, 'ftlfA.I>IHVIUe, ,...MRAGUADOIUL·sc
, . FONE:fíM'II)'�

.

.

,
,....

Verslanas Jlonzontals
.

e verticais,
,

.

bDX pá a banheiros,
divisões, toldos, PQI tas .sanfollad8$, uquadrias

e �.!:r:cén em;aluminl,o.
Co.nsulte-n ):�!. Fone

. 72-0995 .

..------_..�-
'.

COMEÇA CENSO/90

IrI_pedia e 'raulltlillia
DR.' MARCoS P. �tJBTIL

Urgências _ consu,ltas '_ ortopedia infélll.
til e adulto. Membro títular da Soe; Brasilei

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro l.S12 _ ,Fone 12.2218

S I'
.

eID
•

. \

o IBGE fará, em 1990,
o censo que abrangerá
as . áreas . ,demográficas
(popula)çãö e domicíliOS),

. agropecuária,
. 'i:ndustrial,

COmercial e de serviços.
;O. e�nso' demográfico te".

,

' rá que ser coletado até
19 de setembro de ..... 1990
'e os ,�demais até 3-1' de

dezembro. A divulgaçãO
de todos Os dados preli'
minares dó CellSO deve
rão ser feitos, no"Hlbi-

. :�o,' até 1993-., o censo já
{Oi, regulamentado;' pelo

. '. Prés; Sarney;

,

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMSNTO

',ADV()GADA:
. Dra. ,Auril��ne, M� Buzzi,

o

"(
.

i·

,QUest�5 �e ·terra;s' _ , ,eldentes de, trADstto.·� In

.. ventános ....cobr�i :';,� ad�ocacl. em geral.
'. . ,- :t�':l;:y,�,t···,�l"l�'�·;' �" ,

Rua'f�iÍlÇ»do R&tt/B&.�'L�'"Sàla ' 'Fone 72-2711
... ,.

_....
'

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

'1\1"" fossas sépticas. calxas de áorduras. cai

a .

de atertamento, éalhãs. palanques de varal
,

.reto, palanques de varal 'tIpo "-r', palanq�es de

cerca, palanques curvos· ,para alambrados, tuboS

para poço de diâmetros 80 e 100, mesas para laD-

odloiletes, tanques de lavar roupas. tubos dreDOSr

.-éIs para jardim, blocos para �uros e outros..

,V,rUlqUe á qualidade de BOSSOS produtos.
.

. ,Rua Walter Marquardt nO 106 • Fone 12-1315

(residéncial) - J�tagúá d(), Sw.

E·DITAL
......
----

AlJREA MBl.LER GRUBBA., Tabelil e Oficial de

Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catàrina. na forma da Lei. etc. I'
.

. ,

Faz saber' a todas (JuaBlQ este edital virem

que se, acham neste Cartório para pwtesto os

titul08 contra:

'ADILSON' VOLTOUNI - Rua Nereu Ramos,

sln :_,NESTA' - AUGUSTO WIsCHJl,AL NETo
- Três/Rios dO Norte - NESTA - ·LEON�

. SEU. - Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca, 1309 -

NESTA. - R�FRIGERAÇÄ() JARAGUA LTDA
....... Rua João PlanJnscheck , 116 NESTA.

,

E. como os ditos devedores não foram en�

cÔDtrados (lU ,se recusarélD,l a aceitar .a deVida

intimação,: faz por int�rmédio do presente' edita)

para que os mes,mos compareÇam neste Cartório
na �ua Artur Müller, 18, no pia�C) dá Lei,_ a fim.
de liquidar o. seu débito, ou Emtaõ.dar razao por-'

que não o faz, 'sob a pena oe serem os referidos

protestados ná 'fórma- da tei, etc·'

'Hi Saraiuá do, Sul, 29· de setembrQ ., 1988.
_'-_ ... _.-,. ... -� -�- . -_,..._ .. --

.

� i

;"_',':--: ' .....
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,-PRECE A S. CLARA
Fazer 3- pedidos sen

� 1 de negócio.e 2

�possíveis. Rezar 9 di
as 9 Ave-Marias; que
!fÍesmo sein fé será a

tendido. Rezar corri u
ma vela .' acesa e no

99 día deixar queimar
�tê o fim. Publicar no

99 .díe. 'Agradeço.

Muita's festas típicas lO Estado
O fluxo de turistas

tende a crescar muito a

partir deste mês de OU7
tubro, em função das a�.·

ti;vjdades programadas
para Os próximos meses.
Dentre 'os inúmeros atra
tivos neste período do
ano,

.

constam a· Oktober
fest, de 7 a 23 de outubro,
em Blumenau: a 3a. Fes
ta Nacional do Marreco
(Fenarreco), de 8
2:;', em Brusqus.
a.2a. Marejade/Bê, de 12

'a 16 de outubro, em Ita:
jai,

- tipicamente açoria
na; a festa Incanto Tren
tino, nos dies 14,15 e 16

Próximos, em Nova Tren:
, j

to,
.

relembrando a tradi
ção trentíno-Italíana. Ern
novembro. em Joínvtlle,
acontece a Festa das Flo
res. Estes eventos deve
rão atrair a Santa Cata
rina .

milhares de turís:
tas nacionais e. inclusi
ve,

.

de outros países.

Silve'ira:

• 'J ADVOGA'lO ( ..

Posto de: Veodas Mareatlo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.'

Em frente. à fá.bl'lca, � Amplo estacionamento.

Adv8Clcia,

)
, .

,

;
.

'

�
"'.

Oficina
----'--�--

Serviços de hltada, pintura e mecânica.

I,

Assistência técnica éID _quill" de costura
Industriais.e' domésUcas, peças, élcessórlf)S e agu-

, llias·em geral.
"

Oferece também assistência técnica autorízada
-em- apfl'tlhos Arno, Wallta, Britânia, �lack ,&'
Decker, Faet, GE, Betrolux, FaDle, Pandora; .For
aos Lyer, -além do' maís completo. estoque'de pe-
ças e acessöríos. I. ,

.

f1,..v � )dal .. Deodoro. 1 .• 309 _ Fone 72:"2��"
Jaraguâ .d� Sul-SC

_

._ ; ���f!�o i�!�!a�os !5N!.�i!��_lträOu�E�C�Ode_ ..

---

... -.E-_.�-.E!lll!!!iT�-R·_:O"'.• • ....L
...

1A-·B
....

·

..
_.-,�

M.drid, ajuizou ações lízados fUncíônários da nim entrada no' Fórum, .

"

.' , ..

fC 1:10: 2a�u���:����� �:�����:� n��t:::ul����: �:��Ci��:�:a !orcon�:� :.Collerc,a:l. 'de'l Peças
. Lida.

iÍegai� praticados' pela déj, auditoria do Tribunal tacão ' da não construo
atual admínâstracão mu de Contas, como na pa" cão. -de quadras políva-
mçipal. Segundo Ma- vimentação da rua' Joa- lentes nó.' Conjunto Ha" ,

drtd, na semana passa" quím F. de Paula, onde bítacíonal, na Vila Lalau
· da foi impetrada a.ção foram utilizados 3.090m2 e no sento Estevão" em

itontra Durval Vasel, .de areia. "quand., no má-
. 'penhadas e não realiza"

lio e Fedra Konell, por .xímo, pára obra da en- das, . onde seriam aplica" ..

�,ne de responsabílída- vergadura que tem, PO" - des re�ursos' da Seac
�. Ulna vez que pata a '. deríam ter sido utiliza- Diz o advogado que tem

�plantação do 'out"door dos 700m:)'. São cerca outras 2� éilÇões para
0Sb' candidato a, prefeito de SOO' carradas ja maís ajuizar centra a ,adriü"

·

jeÍö PMDB� na. esquina que constaram, um vei- nistração,: sempre três

U_Reinoldo Rau/Domin" dadeiro absurdo'.�' .

-

a cada semana.

. PRECE A S. CLARA
Fazer 3 pedidos sen-

40 1 de negÓCio e 2,

�posslvels. Rezar 9

dias 9 Ave-Marias,
que mesmo sem fé se-

I

I'

rai atendido. Rezar com
Pia velél aéesa e

.

no
.

� dia deixar queímar
,até o fim. Publicar PQ
9(t dia. Agradece (A.S.
r.(:).

'

Assistência Jurldtca à Microemp�esárlos
LINCOLN SILVEIRA

AdvogadO'
"

,

Walter .' Luiz Ribeira';
1. : ••

, Alexaldre· Oellagiustioa Barbtsa
Portas e Janelas de' Madeira
de Prlmeirissima Qualldade

Faça.nos uma visita
. .

Persianas, José _Ernrnendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 (ilO lado do BradescO'l

.

ou

cO'nstilte-nos· pelo P()ne: 72"0247

�==:::::::'====_

. _

__,

Clí:hica Velenn.ári;·Y
i, José' AI'berlo.,_ D'aRosa:-" .,_,�,:." ;1.'

..,. _�-.: ....:� SCHWElTZEH
'

.

O R. W' A L D E.M A R S C II w' E J T i E R

Clínica. de ..pf!lquenos e
. grandes élltimais, c.irurgias, yacinaçôes

.

raio x; intemamentos, , ','" ..

It" : �(

,Rll� )(:)jDvtlle. D�' 1.178 . (eaÍ fte�te' �O'.;:'".

':: PfHl. 72 •.3268 - Jaraguá ·dO' Sul'

ADVOGADOS, ',.'.

Rua João Marcatto n9 13, 29' andar -. salt, 206.,

Fone 72-2875 _ Edifíc�() DOmingos,Ch.pdm) -

Ja.raguá dO Sul-Se.

ESCRI'fORlO ' .;iJRlDICO

.

Retifica de motores de veicules de qualquer marca,' a gasolina/álcooL"
Peças e acessórios para velculO's em'geral.

Atendimento nO'ta dez Venha e cO'nfira.

Av .. MúL Deodoro,'1 :309 - fundos - Fone: 72�3614
" Jaraguá do Sul, - SC

'

Chàlé
IMOB�E
REPRESENTAC;OES LTDA.

Rua Reíneldo Rau 61 _ Fones 72-1390 Ei 72-2321

� CRBCI 6�3�J.
'. " .' .' "

;_ IMÓVEIS A VENDA' --
"

. APARTAMENTOS: Et!. Gardenla com 120m2

maís 'garagem, na rua Rio Branco. No Ed, Jara

guá, com 94m2 mais g�ragem.· CASAS:.. E� al

venarià, nova, rua Henrique Bortollnl com 152-

m2; terreno de 420m2. Rua. Campo
_ Alegre.' c;:om

200m2, terreno 658m2, 'fJnandada. Rua Bernar

do' Dornbusch com 'l'OOm2, financiada, ·terrenO'

de 36lm2. Rua G1illhenÍle Weege, com lZ0IQ2,.
terreno 550m2. Càsa de madeira, . rua Guilherme.

.
GulelQw (p'x. Baependl)

"

cOBi 120m2,. terreno
.

.

429m2.. Na rua J,nác1o Sac n� 128, cOlIl �Qm2, .

. terreno .da 780m2.. TERRENOS: Rua Ao Rubíní
com·25.229m2; na Proe- Gomes COm 2.300m2;' :na
l\'1al. Deodoro com l.93Om2; PastOr F. Scbluenzen
com 1.10Om2; na Rio Branco �qUtna cOÍD Proc..
Gomes com 1.000m2. LOTES: Jardim :Fláv1C) n
[V, Lenzí],

.

Jardim Bela Vista (Gmlrim);.� da·

Figueira e px. do. PÓfUm. '_.' .

.

.

", "i

cado Br�lth!luptl· .(1
àb�rlnà j

'I

•

"

.. ,
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�v--c�. ' 811 JlnlII_"de 100 a.,
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A Cotm.Wwade E'Vangé- "Sonntagsblatt 'fuer die lo gov�no.
líca

..�. ,�ent,t"'se elOlfi- ,eyang:éÍ'ÍscllelJi Gemein- Assim, deve a Wlspl'eD5
.qu�cida éöm a �iicU1a· den iIÍ BtäSliHén".· amät·se de otimi&�o pa"
çi� d§ , -çãtf: Especial Qualquer q1lß seja a, ver" ra ven:c.er os obstáCulos

: 'qa� comemora:' a . passa- são, a imprensa se des- qtl� se· lhe antepõeJD, a

: gem dos 100 anos lia tínou a aterlder às gera- través de . um
.

trabalhe
: imprensa I evangélica no lções evangélicas que sé dê união die classe- e de
Btasil. contem em grande nú- eselar�eiJ;tQ. às

.

ça:
. 0 JORNAL EVANG:eíl� ail�to. � Jataguá do Sul madas sociais-' que sttr"

: CO que tem a ãdniiBis- e região, 'orientaildo-a$ vem. Só asshn é � se
.

'

tração e redação em São e' assistindo-as no tum- pode prêServ8.!r a pale
'. Leopo�do-RS é Uma pu- prímente de seus deveres vra �SCrita fÍl!1E! dOQumeB-
blica;ç'âô da Editora pata tom a Igreja Evan- ta � resgata a histól'ia de

: Sinodal, proprtedade da gélíca de Confissão Lute" su� comunidacdes.
I�ituição Sinodà:l de täha no Brasil, não fíÓ No caso' do JOREV, o

A�istêncja, Educação e na (armação de seus centenärío arauto da
Cultutà '(ISAl!C)' e o' membros, como também imprensa evangélica, a

servíço '. �ráf�co ..

é feitp na promoçêo do ensine. sua Sdbrm�a .so
.. pelo �po J!diWtial 51- na educação e na assís- pode ser assegurai:la por
nos SIA - Novo Hembur- tê:ficia à :;aú.de, como é Cl) um sério compromísso
go,' RS. caso loeal� dos evangéliêos, aos 4uais
A ��ão n9 .16, relativo I>e par com o propósí- ele sé destÍllà� específí-

,

, ;ao· mes de agosto de to, de construção de Um camente. Deye sei.' um
1988., com:SO p�ina�l mundo melhor, o cente: compromisso ê não u

contam oa primeir� pã�' rtárjo j�mâl padece dos ma intenção.
sos, desse

.

feito extfaor· males m�fenle$ à
.

im- Para quem nâo possue
çiinárto.

.
Pten.sã élO geralno Paí$, a Edição EspectaI .� bó1fi

O EpitOri�1 infoqn� que eSpeci,é)lmeríte a iini'i'en· comprar o eXeJllplat cen
o �a. 10 de J}ll_hO äe, �a ihteri?rän�, que está tenário, o quanto antes..
1988 e. o verdadei.ro dia selido sufotáiââ pe,lä gra� Vale a pena PQs'$uit, pe�'
de Ilaßcimento .da· i.m- vê ciisê econOmica e lo seu importante E! ri
pre�a .. ,�vang�í1ça em flnàficeira pelo erige- Co 'conteúdo, mesmo
no� �;Í&, com () ,apa- fado aumento <lõs,CtiStos para os nã«;) evangélicos'
re<lim�nto do primelio pára' sda regular ClfCll- pois é se-guramehfe,' Q
n�Ip�l'o " ßo '!SoÍlhtä.�s,. läçao. ,tj$ insúmQS estão mais completo repositório
,blatt" (Folha Domíni- fiéä.n'dõ proibitivos., de dados da igreja de

�aIJ, de a�rdo CÓ� G �.Í5-' ()s. �t?âos .

dõ gö�mö, Cristo em nosso País
tGri�<k>.r. 91.. Joa.dlim· Fis- nas suas . manifeltáções Flnafmente, nunca é de
<:her, da,Escola Superior óhciàls, . Í'ecôiihecem � IIiais lembrar que o jor·
4't � :eolo�iª, :�bo� iinpott�cia... âã i�préIÍ- nal é ö fa;ol que ilumi

tam�em �Ista a In�0'r- sa, do mtenor, porque f.' na é também é bom vol
maçao dada pelo neto a que mélhot' älcailiÇa as fat a ,!lembrar. qUê h.in

d�..!astor Wilhelm Ro- mais vá.i'iadas camadas, guém, pela omiss!'o, con"
t'êr�upã .

'Gui'lherme sociais brasileiras," mas corra para q1ie esta cha'

Rotermund,. ,d(3 "surgi- .infeliz�ente· pouco fa" ma se apague. �
mento -do Jornai Deuts- zem para reverter . Um:é

'

che Post",;7I�ni_18 de de· :situação que ,8 é!adà dia Voe! PODn!
zembro de 1880, que an- ,quej>âssa �e röOiã rnsüs- Cumprimentos·' ao Jor-
cartava· um caderno do- tentlvél.·· na1 Evangélico! '

minical conhecido por Que ninguém espere pe- Bafio de.ltapocu • 10.88.

'Climax, Magazine'
. .

TUDO .PARA NOIVAS

'MODA MASCULINA __ FEMININA li tNFANTIL

Jaraguá do S�l _ Àv .. �âreêhal ÍJéödoro 260 '_ Fone 12-0968

, 'Guarâmlrlm _ ltu� 28 de �2os'to, 1.334 _ flUR" 'jIg-M$t

INl'ORMAnvo ROTAIUO
ZZI

• aaa::.•
Bê vlttli: __ RC)t8y: Vlvat'o!alen8Qleat. '

R01'AiV d.Uir lTA'ÊMA-
�tão coircuIand2 convites éxpedidbs

'

pél& .

GOY. Lúiz l{óóerfo Franco É!' seu- �epté$entabte>
SspéCia!, é:Ompanneíro ortvaJ FereS" o (:Iu�
_padrlOOQ .. Ro!ary Club Ba.meárfo· Cambo'tiu,
pçir�. a renníão jãntarfestivo da ftlil'dcição' déJ" ,

Rotai}' Clúb lta.,p.eti'iä•.a ter lugélt, dia 14 de �U,"'

tulJto (hófe). às 20- horas, no fifoter- Ba'fneitW"
Pfé.Si(lê.n�, â A�., Nêreu, Ramos'; 336S, Mefa Prá'ia'{'
,.éjn rfa,pe�a-SC. Trt\lé pass'efó; , , ....

. TOl{Nl!tO (Dto • JOíiWIUE
'

Aiêançou o mais a,f)soIU'fo sneesse mais UIWI- "

edição dp TorIiéío Gijo '�):, rea'lizada desta , .:

.

{ei•. aã 'ciàade (je Joínvílle. O comparecímen
ja fOi mat�o da parte dos Clubes éIl:o-�lvidos:; ,

em grande número, e' as disputas pelas olÍlel1!ores
(!Ôlocã�-ões fotam as mais acírradas. Notieia'S"
.� cktölaDÍ pel�t dão ctontã de que o ÍtoVéf
Rötary Club d� Góf1lpá, de saída faturou dú'êtS: '

m�athás de (jUro; CJ qus foi :aiuit'o festejad'o:
"

,

l' .)!.HA DR éHOPP • TInNDADE ,

....

Se:rgí� Levy, em eórrespondêncía à coluna le..n,-
�

bTa ql ii notícia veie:Jada na Capital e tra:Zida pa'"
ra esta cohmq cometeu um "lápis": deu-se co

.uito sendo o Rotary Club dé FlorianópOlis o

idealiZadQr do f.estiival; qluando, na verdade,
.

�
outro ,Club jovem - (> Ro1la.ty Club Flori�Ópolis·

: TrmdadE!. Sergio que vibra, com as conquistas do'
clube que E!� ajúdoll' a fundar, acre§centcf .��
.gu�hoso: "Aliás; "as melÜnos", como

-

sempre)' '

estão "ä. �ödP, vapot'·'.; O recado está dado e dél·,
., qUi torcemos por móis um retumbant� sllcesSO'. '

INTBCAMBIO INTERNACIONAl. DK JOVENS-' ,

Carla c..trclveta. 11, es.tudante patrocinada
.

pelo "I.este", 'já está pet.fe'itlamente iDjtegrada '

Q� a sua. "no�a fa.mília", em Ho�weU, Vir
g1018, USA. A fIlha do Ruy participa de uma.
aven.tura extraordinária: viver 'nl.tuia comuni-'

, �ade. d,Uetebte da SU�j para" adquirir' no'Q'Os' ,�os"
tumes e cultura, servir de elo para· a apFpximação dos .povOS, favorecendo o entendimento, a

�ompre�*ao a promovendo
.

a Pu .Ela escreve
ao pai � anexa a la. página, do "'lhe Hopew�ll

, JolUllf:Jf, eontenc:lo entl'ev.ista Com s-eus- .' pais" d t' ,,�a o IVOS .....arl anct Be�e 'Hala, dizendo·se

.

su�pr�a com,semelhante, destaque de figurar na
pr�melf� págma de um jornal extrangeiro. Da
qu.. partem CWnprimeJltQ� à Carla·e votos de uma
ótI.ll1a e$tadia.

..

BOAS VINDAS. PARA, MARKA:Y E JENNlFER
DaéfUi pattem as. boas, vindas, pan as ' recem

ehegada,s M�Y HENDERSON, e JENNI
N,IFBR GUEBERT.' Markay chegou dia 11/08,
vm�a de Petersburg. ViJ;ginia, EUA e o RC

FloIlan�lis-!rindade �é/ () anfitrião.··. "Jenny"
chegou dIa ,18(08, de Carlyle, Illinois, EUA ,e o

�e ihnnena,u &- o anfi�rião. '

.

Quem ti!t:!r ��t�ieSse�m convidar a Markay OU ã
, Jenny para VisItarem seuS clubes, basfa entrar.
em conta� com o responsável par ess'a Cómis-
�o.. o ex-Goy. Sérgio 'Levy, ..

"
,

.

• fbA coMtSSÃO DE �:eLAÇOlllS 1t1:8U-
CAS DO DIS�O 465, ANO 1988/89} ,

,
I
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Enúll� d� Silva .. la. parte
. mtes aconte�lIJlentos 0- chenbscker . um�' cacaa

- pelas Circunvizinhanças
tötrei'ani� �m Schroeder çínha de 100 réis, e. ,em. da Vila' Jaraguá.
e neVila de lai',aguá do seguida, pedta ao bW�- A tarde do di� seguj-n�e
SUl. .I.asef, Wilhelm Kal- gueiro para ir (l.o .gliC;� Vai ao centro' da Vila.

,}a, .solteiro, gua:rd�-livros tório. "Mas. tema illl-1i�tp Ao seaproxímar da por
diplomado em freib�g, 'pmd<.tdp," -. ctir,lll� o ta fronteíríça .de Reínel: ,

Alemanha. onde nasceu -dono, "pois, junto do do �ªu, Interpelarem-no
•ein 23.de janeiro de ß.le,�Illo J.né!.Iltenhö acor-: sobre o vexame apliea-
�981. ,

"
_tenta9n 'Q nesso ç:ã0, o do à moça. Rau obtém a .

Ch'egou . ap Brasff,'" em "Dog", que traz seguro contiranâção pêlo pró-
14.04.19:12, -pelo l).é!.yio pelos dentes' ..q,-\la.lqu�r prio -Kalla ..

- HE o sr-.

\W'tfttatic"', ,ql:1.e nauJra- boi que deva ser abatido irá passar tambenf aqul-' \

ga,nd<> $alvo.u pa'rte dos nq,. açouguel" - "O sr. lc «íe que: teve. conheci-
'

. :D.ialouo' S,�.

�ssagei:llos e� salva ví- darIIle-ia 'o "Dog", . caso mentol "retruca. Nm .

(ias. Ele estava nesses. me arriscasse de apanhá- questão ele .segundos. () SEXO DESCARTAVFL

!'À,'.
viagem' para

..
a costa lo coro a correntes � .er- Reínoldo Rau encon- A chamada Nova ',Mor�l1dt� supostemente. ..

, ilê S· Catarina deu-se de pergunta ci', '1sH:ante.::,.�àva-se,. desJllido de suas DOS teria' trazido padJões se�ua1s' r�vQl\\cloná-
.

iUo Negro,' por via fér- "Pessu., desde tr.es me- ':.r.1J'�s,
.

permanecendo de- rios nestes 'Últlm� t,eDlJ)9S. N. v.ßTd�de, nada: .

. rea. até Q povoado de ses de idade. e, ,até hoje .;Ú em 'frente da porta de. maís é do que a velha moralídade com �Qla uo-"
»ánana.l" hoje G\1aranli-' ninguém me 'fe� seme- sua resídêncla. sob 'os va roupegem., Há um afrouxamento dos padrões
tUn.' AU obteve notícias lhante peà;id;o", retruca risos' dos curiosos que. absolutos estabelecidos por DeUs nª, »ibUa. e em

�ara trabalhar na cons- o dono.
,',

". espantados assistiram à consequência um número cada vez maior de

1:r\lção de u�a usína de Kalla vai ao JiIllct6:rioJ semelhaate . ocorrência. pessoas fie ins�e' CORt." as ,�.• 'dlvhl,ils, c�vol-
êl-etncidade, .no 'Salto do hipnotiza o "Dog", desa- .Envergonha':lo,· Rau dá vendo-se numa sexualidl!lde relatfva e conträ-.
rio :Bra'Cinho, tmcíado marao e;o leva pela meía volta e desaparece riu (I,' própria natureza 1RomuO$ t:2""21)

.

tim 1929, chamada .de corrente. 'sob ,:c, espanto no ínteríör de sua esse. Para os que vivem aííxtonados ao hedonís-
ÊWpresul. 8mpreendiHlen� do sr. Kuchenbeoker. �n· furíoso, pelo inesperado mo (filOsofia do prazer), nada há de mal em

tó. para tornecímonto trege o
.

cão com a con-
.

de que' ele havia passado. olhar cobiçosamente, .em tostar de um filme ou

dê luz. e fo{!�a para su- díção de que fos&e bean O aventureiro Jo�f Wl- revista pornõ, em conqUistar a jovem menina

prir às indústrias no Va- tratado com alímentos Ihelm �alla, num domiri- inocente ou ó homem casa�o com fllhos, em

�� do Itapocu. condizentes aos' ciYlinos. go, entra na casa de ter eXif,lé;.riênc1as homosexuais, em contar' piadi-
'Conseg-tüu 'serviço bra- Com; o c�o p�lr mão, pasto inst�.ladp :�(;)S hm- Dha�_'súj'�s-\'é"""$§'r: palavrões em liIe ,Usar uma

'Ç�l na empr.esa" dirigida foi ate a Vila NOVe,; onde dos do Cll'lfi!!I.lfl' Buhr, roupâ sensqalis�hn� "para ,:a:trair .
os olhares ()u··

'\;p'ê1o'
.

dr. EngeL Numa cQnseguiu um pe'iuêno onde l4O. gr�po de jo- pàra" andar 'na nloda: .

v', ,"
"tar.cte 'oalwehta, 'q\lando rancho oferecido pe):<> vens assavam éhu"Yas- O comércio taDi.péDi não pefd�' tempo," e-,ª,-'

.'1'...

'

:35' operários d��a.., si· Martim Stahl, que lhe COSo Ninguém espeI?�va Heil é v�mos propagandas sem que ii muUíer,
1ta� junto dö terreiro da s€!fviu de mori'.dia. prb- a presenÇa do estra�h0 seja e:Xplor�dà. Tivetàm que

.

descobl1r 'uni sfm- I'

hóspedari.a do sr. Becker, visória. indivíduo que sentava . bolo sexual para as Olimpiadas. A músiCa está

'.

"ele que havia-se, esm�ra- l'-'(j dia seguinte; .jirig�-· entre eles e, ao desalbo· perm�da de letra. e ritmo afrodisiaco. Os mo� :,
.

-ao no faquirismo dos �(' aö botequiIr. de Drost toar sua ramisa, pei- téis já chegaram ao.s interio.res pl aumentar a de- ,

llldianos e teve êxito no (�iu,al Supermercado B!ei< XOtl �parecE': uma enor- manda do sexo. ,descartável.
.

h�pnotisJ;D.o ao reino ani� th,aupt), à cabeCell'a da m� Jarar�c:çu. a quell Nunca se teve 'tantos divórcios,' tantos, fi·
mal, ao som de �trid�n- l.oje poht8 de concreto se �antlnnil lançando I lhos .sem·, Jarr tanto.s' aman,tes' fmstados, tanta

�é apito, conseguiu a;-' sqbre o no JaE,a,guáj ,

. � sUa hngua de' fút,�. confúsão e ciúmes. E Q qUe .dizer da A!IDS? Onde.

trair u,ma infinidade '(ie depara com rapdzcs be· " ,'amos pa-rar?, .

.,

., . .

d t Os jovens' nU�1Cd ünha p. d
'.

filb fi CA' t"

.éob.ra's, VI.'ndas do. mato (';€flCan o uns ma a- .' .:aIS, e uquern seus os com rmeza. on-

'Ih U
.

'

'. assistido aln.o pa'recido'�la 'r�g·l·a-o. ra'steJ·ando.. -s.e bl,C os. . n'la JoveW pefle!-io jugues, 'sedes fiéis. Jovens, esperai o casamento
....

tIl em suas vid:ts! .

II T 2
'

,,ào' redor do 'Çlpitador. dois .ca',r uc ün1:�cs (e e "fugi das paixões da mocidade" ( im. :22). :.1.

b Ih d bOanbons e uma, irmã es- Sexú ape._as· entre, O. homem e·a mulher,. e ca�. i\. turma de tr�. a a 0-

p·e.ra a' sal'da, .', ,v,'a"'ll'a,:.ap.ro· -,' (COnc.lui na próxiulo" 'I"
.

t'. 'rr-.. sados, porque 'Deus ju garn o.S impuros e adúl 'e-
..;t'�s jIDnais viram s�me- edi"'ão.) ,

fhante . acontecimentol xima-se ..da .' ID0Çéi, e lhe 'r TOS" (HI> Ip:4). ,',
.

'Äs&im, éomo apareCeram diz: ''Você está sentiil-
--'-_�__�

Se alguéiB r�Jeifiil' estes prindjdos:, rejeita a !
às serpentes nö terreiro, do muito calor, não é? Deus, e por Ele será entr.eg\le à todo. tiPO de i
\!o logo desaparereram' -,- "Sim'" - foi a J€spÓS- prát.j�s lInorni$ (Rom, 1: 28 � 32),' sobre si i

I

pa
" "t'a e, p�ontameilte' ela ,"'""TULO �"

chama a condenação: "A ira de Deus se revela. f

I ':.'
ra seus ,esconderiJos. '.II '1.A7 I

':e diretor dr. Lange, .ci- foi despindO a saia .na
BAEPENDI

elo céu contra toda impiedade e perversão dos .1.
/

-ente dö acontecido, :tnan- plle�ença' 'de todos e sob homens que trocam. ·a verdade pela mentira" 'i

. -dou pagar os dias de tra-
.

OS risos dos rapazes Vendo titulo Patrimo-
(Rom 1:18). IIt;aih@ e demitiu-o' da pelo seu inesperaào ges.to.. '

mal do C. A. Baepen-
Que dias são esses qUe vivem!}s?' São 0$

empresa, com direito de Acordada'do sono hip- di. Preço de ocasião.
"tempos dlficeis em que os homens seriam uan- '. :

.poder voltar embarcadQ nóÚco,
. co:_reu em cíir�- tes amigos dos prazeres '(do sexo descal'tável) i.

para a Vila de Jaraguá. ção da uma c_?m a. sala. Tratar -pelo Fone
. cl;) que amigos de Deus" (II TIÍn' 3�1,4). I

:. 'Reserribprcador' entra nO'i para nã? perde-la. O fQ_- 72 _ 0418. O que fazer? "Salvai-vos desta geração !
, potequim de', Ütto Ku;-. t� .ocorndo esoalhou-se

��

'

p.ê.r_v_é_rsa._"_(A_._to_s_·_2..:4.0_)iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiEiiiills.o._c.aiiiiriiiil°iiilsiiiiiiiiiM_ad.k.e...... !
Fê tr .

.:.:

Cl'ÔIl_

Rell1llSdlclas ·1812 • 1858

__ "'" .,,,,., I

.

Ora. lila de Cassia 'Grubba
,

FlSIOTEitAP�UTA·...... 3404/F
.

Curso' de É'Specialização pelo Método
Bobath (neurologia) ,'. -

'

- Atendimento fisioterápico em recupe

ração de fraturas. problemas de coluna",
,

reumatismos, derrames e paralisias,
- Atendbnentos

. ,pa.r:ticular,es.com hora

marcada - Fone 72·0850 .

, -,RMa Pr�idente �pitácit> PessOé,l,651

. �1Sí\J��E�,���O�R�OO�._:C=.:A.::R::;:�=O::..._;U:_S_A__DO_,_._E_S_T._Á---:--C-:-O:-N_O_S__Ç_Q. REVISADOS'COM'GARANTIA
\%'''''':",<,1'''' Verinelho - 1986 Volks Gol B.X· Branco .

-. 1.986Escort· L
Escort L i" prà;ta .:_ 1986 Volks Gol .

.,_ 1984
DeI Re.y Ghla "f:' CtiJ.za. - 1986. .

Volks Goi LS -- 1983
Del Rey GL �". �l" - 1987 ,'Fiat Prêml� '. ",_

..}, - 1986

Del'Rey Beli.-a 4x4
',' Prata' - 1-985 �I Rey Bellna L

'"

Cln_,0'. ,-- 1986

::\fo)Uá L S�)t.2.0 Bran® .

- 1.987. Pampa GL 4x2' Verde· ..

- 1985.
, '1.,' Vermelho - 1986 Cbevette L" Branco - 1984,.. Sitn.tana Quantum . .

?�ntana CG r;;' -� . Branca" � 1986

�I
..

_ f I_�';,;' �;; ,·i'·

'" Monza Hatch �: vCel"nz�elhõ _:_ :::: R -(jY»�,' I It·C"· . • . ,,<,r"\�"0�f
Del Rey Scala Ghia --

J!iraguá do Sul/$C - Av., Mal reodoro, n.� i5a --'- Fones 72.177'1. 12.f'99S e ·�2,}G1;4.' .

.rrMP

.
.
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LANÇAMENTOS DA SEMANA

POS!ÇöES COMPROMETEDORAS (policial)
ERA .UMA VEZ NO OESTE (western)"

, ' REDS (drama) :.. '.'

APeRTEM OS CINTOS!.O ;PILOTO SUMIU
(ta, e 2a. partes] ,- .c()média,

.

OS ABUTRES tEM FOME (western)
JACK E

.

OS FElJOES MAGICOS (desenho)
ROSA LUXEMBURGO (drama) .

J<XiO tvfORTtFERO (suspense) .

-

RESGATE'DE UM HBROl, (aventura)
SUPÊR'� XUXA CONTRA O B,AlXO AS

.

TRAt' (íníantíl]

. ,E maís '1'.150 títulos Ia sua disposição.

OPPU'S, com a qualídade que você merece,

-Fuuilaria Jaraguá Ltda,

Cafhas e Aquecedor' Solar,
Rua Felipe Scbmidt, 279 .: PODe 72-0448::",

SAVIO MURUO -'PIAZERA DE AZEVEDQ

MURILLO' BARIiETO DE. AZÊVJ:DO

, A'dvogados. .

.

Direito Civil _ Crímínal ..;. Comercial'

Trabalhista ,_ Esportivo
\

Novo endereço :_ Mat Deodoro da Fonseca
.

a, 97 _ Sala 1 ,

"',

... .� ,

•

. Colulla� ,

-(vaagéli-cä

1IIIrie Paraquial
,

"

'

P�U1a sao sebastllo
. MENSAGEM: Qutu-, fé; onde se forma a per-:

bro,
_ mê!! das missões. I sonalídads, e se prepa.

Pelo Batismo, todos so: ram pessoas" para cl vi
mos chamados a ser mis· da. Que as famílias. se
slonários. Em qualquer jam " verdadeiras escolas,
circunstância e lugar., A ' de fé e se .tornem cada
família é, de maneira vez 'mais fa:qlílias míssío-'
especial, o primeiro am- näríes.
bíente de evangeliza- MISSAS:, Sábado,' às
cão: é aí que se dão os

I
18h-N. Sra. do Caravág

prímeíros princípios. da \ gio, 19h-Matl'iz, S, Luiz
Gonzaga, São Judas. Tö
deu, São, Fréncísco . �

.
São Cristóvão; 1-9h30-N.
Sra. ,Aparecida. .·.oOmID..
go -..::'ils 7,9. e 19h na
Matriz; 8h-São Judas Ta
deu, SS. Trindade e . N.

.

Sra. do Rosãrío e 9h30-
Santo Estevão. _'

. CURSOS: De noivos di
as lQ e 02 de outubro e
de betísmo, no .día 8 ,de .

, .) outubro. OBRAS:. A I- ,,'o

greja da Com. São
'

Luiz
GOnzaga está topa rebo
cada, estando no momen
to' sendo' concretado

-

o "

piso .

Aulas
Parliculares,
No periodo da tar·.

. de, para 19 grau" [Ia, a
8a. séri�),· todas as

disciplinas- Professo-
'

.

ra ' Marli Fone
72 - 0341.

CULTOS: .Domíngo. àS
, 9h30, em língua. portu
guesa. ". ORAÇÃO: Deus
todo poderoso, dá quê
sirvamos uns aos. outros
e, ein ajudando-nos mu

tuamente;
;

",' pratiquemos .

o amor fraternal, para
que se torne manifesto
que tu realmente és o

Senhor
-

entre' nós e que
vivemos sob, o teu

-.

go· .

verne como'servos de
Jesus Cristo, n'osso Sal-

.

vador- Amém . LEMA DE
ourusao, Ondé está o

espírito do' Senhor aí ha
liberdade. (2 Coríntios
:)'.17). .

Faça uma assinatura

do Correta do Povo.

Vem ,Qlle HM .tem .

,

Brinquedos também
APROVEITE AS SENSACIONAIS 0-

o..

fERTAS EM BONECAS, CARRINHoS.
. BOLA, SKA.TES, BICHINHOS DE PE�
LÚCIA E MUITO MAIS, 'DQ SEU
TABLÓIDE HM PARA O DIA DAS
CRIANÇAS.

12 DE OUTUBRO, FAÇA A FESTA
.

DA CRIANÇA!
Ligue 72-0091

Cz$ 2.500,00 I
, I:YALIDADE:_.�·'

�.
'

.

"

.

EM 89 O,DESEMPENHO VAI'SER REGIDO.. ESTA MARÇA.

tlME.OllRFER Veiculas

-'

':: ,Chegou�aé"� seu ConcessiOnário ChevroIet.
, \

",

, • -.�,_ ;p ".-.
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.. JAllAGVÁ '00 ,sm.: ,(SC� DE,Ol-.' 0'110tmJBRO/.l� .

13 '

',CORREIO 0'8 "
. POVO,·

Fundação: tO de Maio de 1919
CGC 84.436.591/0001-34

'Diretor: :Eugênio, Victor SchmÖck�1
Jorn. Prof . DRT-SC' n.? 729, e Dír, Bmprese
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do lnst.
Hístöríce e Geográfico de SC. Redator: Flávio
iosé Brugnago - DRT/SC n.? 214. Repórter:
1"vonne À. S. Gonçalves - DRT/SC n:<i 219.
Redação. Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Pröcépio Gomes de Oliveira n.? 290

.
Çaixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-:0091 -

�9.2ß0 • Jaraguá do Sul - .. Santa; Catarina �

Jmpresso nas oficinas da Organização
.

Contábll
liA Comerclal" S/C Lida.

Assinatura para Jaraguä do Sul ; Cz$ 2.500,00
'Assinatura Semestral" .. :......... Cz$ 1.500,00
Assinaturas Outras Cidades ..... Cz$ 3.000,00
Número Avulso ..

- , . . . . . . . . . .. Cz$ 70,00
,Número atrasado Cz$ 100(00
Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co
munícação (Fpolis), Tábula Veíc- Comunicação

.

(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A-
.légre)"

. .

ASSOCIADO A ADJORljSC E ABRAJOR!

Relojoaria
As mais. finaiJ sugestões para presentes,

j6ias, relógios, violões, trof6us,
medalhas· e artigos de prataria. estão �a-

RELOJOARIA AveNIDA
.

N. Marechal e na Get6Uo Varl_

""_..;.;.x..L.I...;"'-_';"; VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de férias e '

recreação: A "CanarlDho" coloca à sua dis

posição os modernos. e confortáveis ôniQus da sua
.

frota. Venha' conversar €()Oosco.
Av. Mal. Deodoro, 98� _

Fone 72-1422

Tubos Santa Helena Ltda�

Tubos de pcv (eletrodutos), Tubos de 'Concreto,
Tubos' de, Polietlleno (mangueira' preta).

Fábrlc&!: Rua JoinvlUe, ,1016 _ Fone 72·1101
'

Esc�itórlo: Ruá CeL· Procópio Gom�, 99

F�qe 12·0066 _ Jaraguá Q" Sul. __ SC

. E HORA DE BRILHAR

Lanznaster'
Jóias, relógios" àlianças

'

p

pres�tes finos é com ,a r:ove

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 ...:. Jara2uá do Sul.

. ,

I
I.

.Foto L 0·8',8
.,

foto�r�flas _ equipamentos ele ,eine.
foto _ som e video. ...'

.. " ,

Fone 12�6181

, .

;XGINA

liA História de nossa gente nãQ podéflcar só nallucla��".
, O Passado só e ímportante S� o seu tem po foi bem empregado.

_.
- '. .. . , .

....

CONFIRA. A HIST()RIA.u Barä,p de ltapocu

•

��.r �'",:-. ':'''�'''f ���-�, '-'':�,'
•

.

i • HA 40 ANOS lustre amigo .de natureza, ainda vrvo,
� Em 1948, no mês de setembro. na época era· candidato à Cêanara Mu

tomava posse d:o.· cargo de Juiz de '. nícípal pela UDN. E era efusivamen
Paz, da séde da Comarca de Jaraguá t� cumprimentado pelp,. tato.
do Sul, em substítuíçäo ao sr. José .

• • HA 20 ANOS

Líndolfo Borges, o sr. Carlos Hafer- - EJU 1968, n�s� fínal d� mês de

mann, 'npmt3ad() para esse al�o cargo, setembro em que se rsalízava a 12a.

.pelo Exmo. Senhor Governador do Exposição'· Agropecuãria e Industrial
Estado. ,.

'

de 'Jaràguá do. SÜl,' eram divulgados
,

- A imprensa catannense comen- os r�ªultados das colocações ßas ·51

tava a mudança de indústrias do firmas que ex�us�ram 90 produtos
-�stado para outras unidades da fede- diferentes recaindo os três primeiros
ração, . especialmente empresas líga- lugares para aª seguintes �meresas:,
das à agroindústria, que recebiam in,· 19 lugar 'Indústria de CalçadQs Gosch

centívos que aqui não lhes era ofe- Irmãos SIA; 29 lugar Indústrias Reu
.recído, a partír da abundância da ma- nidas Jaraguá S/A e 39 Iugar Jaraguá
téría prima. Citava-se o caso do a- 'Fabril SiA, recebendo cada uma ill,e

bandono dos projetos elo gado leit�i- dalha e diploma, �nquan�o que os

ro, p�lo governo. ocorsendo .em con- demaís expoâltores recebiam certíü

seqüência disso uma' queda. acentua- cados. O júri para julgamento dos

da do leit.e e de seus denvados, como "stands" era formado pelo dr. Lauro
a manteiga, o queijo e Os produtos de Pereira de Oliveira, .M;M9 Juiz de,
salsicharia, que eram díputados nos Direito da Comeres, dr. Henrique
mercados de Curitiba, São Paulo, Rio . Reis Bergan, DD. gerente do Banco do.

de Janeiro e até do Recife, 'como "Pro-. Brasil SIA, e o Coronél Leônídas Ca

duto Catarínense", ou então, . "Fabrí- bral Herbster ,MD. Delegado de Po

cada 'em Santa Catarina", ou· aínda. lícia de Jaragué do Sul. '

"Casa de Santa, Catarina", pela ex- - O prefeito. Victor Bauer . pedia,
celêncía de suas mercadorias. Recla- 30 días de licença e o. vereador João
mevase do governo Uma legislação Lúcio da' Costa, Presidente do Líons,
que permitisse o aumento da produ- Industrial e Presidente da. Cêmara
"ção e os meios financeiros de os Ie:.' assumia a Prefeítura, a partir de 19 de
var avante. O. "Made in Santa cata- outubro de 1968. Enquanto, isso, (> ·Vi
rína", estava em 'j020 e, apesar dos :

ce Presidente Hans Gerhard Mayer;
esforços de outros períodos de go- índustríal, assumia à Presidência, da
vemo não voltou ao que era, A ba-· Câmara durante o. período. A trens
cía leiteira, hºj� ��m boro. conceito en missão do cargo dava-se às 10 horas
tre nós, �as Q aproveítamento da no Gabinete do Prefeito, na presen
matéria prima tem destinação dj.fe- ça dos Srs. Vereadores e convidados.

. rente. da que era dada há quare:nta . ... HA 15 ANOS
anos.'

-

Em 1973, a imprensa' saia cow.

. . . HA 30 ANOS ,o artigo sob epígrafe ITAPOCU: VA·
- Ihn 1958, o mês de setembro era LE D,O SOL OU DA SOMBRA? E que.,

decisivo p�ra os candidatos que· se' em fins 'de setembro a ocorrência
inscreveram na JustLça Eleitoral, pa- de dias cinzénto� e de chuva era ta
ra concorrer aos· cargos de vereador, manha qUe . ehegava· a criar apreen
'deputado estadual, federal e para o, sões .

nos moradores. Daí a perg�ta
senado, e todas as manhas eram a- acima" porque podiam-�e contar pelOs
plicadas para atrair os eleitores. A· dias em que O' sol aparecia em toda' ,

exploração política alcançava amplos a plenitude. Nuncq o Vale estívera,
contornos com pronunciamento da tão eS(!UfQ. O dia. 14 de de setembro de
Justiça el�ioral, diante das acusa�ões 1973, então,. causou Dledo.

.

Eram

que um pa�tido fazia contrei: o outro. 15 horas quando pesadas nuvens se
- O Rotary Club de Jaraguá do,' aproximaraHl do Vale do Itapocu:.

Sul em uma de suas retiniões homena- Tudo escureceu. As ,residêrkias, as

geava a imprensa, cabendo ao rota- vias pÚblicas e as 270 indús:trias 'pe
riano Augusto Schmidt a tarefa -de díram iluminação elétrica. Os· vei
transmi�ii a,os profissionais pr�sentes ctilos circulavam vagarosos, com

A "nobre atividade do jornalista, os farÓis ligados. O céu aJIleaçador.·
tantas, vezes esquecida e, outras tan- Todos corriam. Depois desabou um

tas vezes -�incompreendida, pedindo aguaceiro com granizo que .deu um

fosse registradà eHl ata um voto qe 'slisto enorme em todos. Um moradör
. louvor a tqdös aqueles

.

que, partiçi-· aàtigo contava ter assistido há 47 anos
paro honradamente da r: çlasse e dig- atrás um fenomeno idênticq. Outros
�nificam Cl verdadeira Imprensa/". , .mais '''esclarecidos interpretavam o

- O sr. Albano Kanzler, presidente fenÔIneriQ como< s�d6 ' UiÍla massa

da As�ocia'�Q Rur�� 'de Jaraguá doSul, fri� havia .)i�;,��,tõ:��o dO pólo Sul e

recebla um gratlficante telegrama: tena con��1f&":':')i!it altu.ra <:Je ,Santa
"Tenb.o a bonra de cömunicar haver Catarina, ·ll'rip.edi.nrlq 'o-,sol de atraves
sido inCluída vosso nome "entre as sar a grossp. cam�a gelada. Depois,
personalidades que, po:ç serviços pres- .tudo voltou ao 'nornlal.. '

'lados à causa florestal serão agracia- .. Realizava-se em Joinv-ille de' 29
dós com me_dalha, da C'ampanlÍa de. a 30,09 o �)9 Encont�o de Jornalistas
Educa)ção Flores�al� ass. Cesar Seara,. de Scmta Catarina, oTganizado pela
Presidente da Oimiíssão Executiya 'da Preieitura 'Municipal de Joinville,
Campanha de :Eßucação florestal .

e Casa do jornalista de sc e a ASsociaçãc
ExecutOr do Acordo Florest'al". O i-' dCl� Cronistas Esportivos de -JoinvHl"l'
...� .� ....
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tiA GIN A 14 CORRBIO

, 'I'

,Roberto loi� EIss�er
,

Sabe-se que ós' primei- após a qual pronuncíoii
tos selos emitidos no se às' autoridades äo
mundo não possuíem Somerset House' apre
'picotes separando cada' sentando-lhe uma pro
estampa numa folha. Ca- posta para aquísíção d'u- ,

da vez que se precisava ma máquina, de sua in
"destacar" um selo, era venção, que perfurava
necessário o usode uma 05 selos e que dizia - se
lâmina ou algum objeto ria de granda conveníên
cortante para tal.. cía e vantagens pera o

Imagine então esta cena: público.
Certo dia, um joma-' Não se sabe o que fOi

lista que tinha especí- feito de Charles Tow-"
, alídade.crônícas de fogos, ler, mas sabe-se que Hen
Charles Towler, assim se ry Areher recebeu 4000
chamava, tinha muitas libras pela invenção
reportagens a enviar pa- nascída de sua brícadeí
ra váriOS jornais da pro- ra.
vincia,' pelo correio. Fm- Desta forma surgiram
da a tarefa e pronto para os picotes. nos selos pos-
a selagem, verificou. tais.
que não tinha qualquer Blumenau em festa-
objeto cortante na mão Realízer-ss-ä, [unta-
'com que cortasse a folha mente com 'a tradtcío
de selos, adquirida na es- nal Oktoberfest, um

.tação dos correios. 'Encontro Filatélico, é o

Fire Towler (fire-fogo), 889 de s.e .. Será rieste
.

r·· .,"
- .. ,�.,.. �"" ," "'�'-�"-'-' · �;��:asse�� t��c �r!�����;'�I�e�;l'jaragua l' fossem longas {inverno 2560). ,

'"

'Faç'a, "ce,rlo de's'de,' I, de 1847), puxou, da ban-, O Clube Filatélico .de
. ..� da do casaco, por -um al- Blumeneu está ,traba-)

'I':
finete e vagarosamente lhando 'com o propösí-

• • -perfurou o espaço exís- to de transformar este,
a primeira vez tente entre os selos. em 'Um dos maís concor-

,

•

'Acabando o trabalho, ve: ridos e: visitados encon-

, rificou com grande satís- tros já realizados.
'

ß fai;�o que separava com . Prestigie' e participe,j grande facilidade, os se- você também!

'r,',; t los, que dístríbuíu entre Você sabia que •..
� ,

'
"

M-
r

os envelopes, o que o fez Um selo emitido na

,l�<�"'("""''''''';ib':":,:,,,, """""".""",.;".",;,;""."".""*",,,,:,;.,"""""�""'"',,��.,@!s«�iii;;�;�'�:;;';;;;;'_%j!;"'�;i;�"";'""<Zi�"�,�,,,,,t"'i,,.;>m�J sair assoviando do seu Alemanha, em 6 de feve-

�===_:':"::=;=��;",Úé·
,. ,

""

", ����tó��Im!I����al �s� ri:���/� 1�� ����e��rr�
"

" ...'. .

n'
"

,

cie de Hino Nacional no do Correio alemão, ti-

A.m, é, rie,a, Latina' Companhia de, Sei,uros "

'

,

,

St��ém- viu todo esse ��d� �!!hl�itl!O n:���
,
entretenimento: Henry campanha, eleitoral em

Fundada em 1887 '

Areher. 1932, Sabia'?
Ha mais de um século século:',' f

Depois d'uma noite pas-
'

Nosso prêmio é sua confiança sava 'a pensar madura- Correspondência, para
RESIDENCIAL TOTAL damente no caso, resol- esta coluna: Av. Mal.

veu Areher trabalhar Deodoro, 165. 89.250 Ja
durante uma semana, raguá do Sul - SC.

, ,

FURGöES CARGA SECA, ISOT:BRMléOs, FRIGORIFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlce Fermi, 113 - FODe 72-1071·
----.

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

'

Rua Venâncio da Silva Porlo nq 353 .: Fone 72�1492

,
. '

.

l

JARAGUA PABRIL S. A:

o seguro total da sua residência.' .

, Treze coberturas em uma só apólice, garagem os riscos de incêndio,
tumultos, desmoronamento, roubo, vendaval, desentulho, responsabíh:
dade civil. aluguel, despesas Com mudança, .dínheíro, despesas extra
ordinárias, e aírida morte, invalidez e assistência médica cansados por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso representante:

Corretora de 'S'euuros. A. Garcia Ltda.
R. Exp. Gumercíndo da Silva, 90 19 andar - sala 02, Fone: 72-1788

A�
.

I. . ,1(, ,EtASX., .EkJa hm�;'-4X&J·J!SiJßi;_ .. ZfiI!EliZ••;'Z* atz _._::JJ&i!

f I L' A , E L I I

Escritório Con táhil Barni
, Oferecemos serviços de contabilidade em geral
e assessoría especial às micro e pequenas em-

presas. I

, Rua, Venanclo da Silva Porto, 3G5 - 19 andar
Pone: 72 - '1492
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":.".... -�A�W.�-tICJ.-rm,.ot: .•.O'lO�$l0l1988

.

conduiu-se. _COm êxito', .
'catto. 'A' cláf!sificaç.�Q b�ch; boll(f 16� M - Mar- bach:

.

trdba' F. - Neves,
.

WErg Motores, �i"isôl;
• vlI Olimpíada .

Sesiana por modalídada foi esta: wée,' MärÍsor ;.:�Celesc e , Weg Mofóres,
;

Màrisol e
.

Konibacli e Màlwee; vo

la.Faguêénse•. cuja fase,' atlet�s�o M - Weg :M,o- ,Weg Motores;' -cldlsmo '-. Kohlbecfr: tiiiéo M- Ma-' tibol M - Mâtcàttö, Wig
ftna1 aconteceu. de �6" -tores, Malwee, Kohlbach Me�egotti��j. r.é!�rit; '�ég rísol; Jaràguá Fabtíl,' Jöão ' Motores, SE!atã' e Weg
ele ,a.g()sto e 24 de setem- e Menegotti.; , atle��,�. �otores .

e. MarisQl: ,tiro WIest e Malwee'; CaDaStra Adonái:néntõs'; vôlÍ1>61' F·
tiro. Cen::a de 4 mil a- � Weg Motores,

.

KQ,hl-
,

âo alvo M;; Málwee, M - Menegottí, We-g :Mö� Mã:,;.cátf9i· Marlsol, IMãl·
Uetas de S9 empresas "'s- bach, Marisoll Neves; Menêgotti, Wég"Mófores, toras; Bretzke e :Má1wee; weê �',!é� Mõtofés; bö
.ive'ram envolvidos- Uma bolão 23 M Weg Moto- Henfpe e Kohl5ach;. tiro canastra F - Kohlbach. "clíâ 'P'�W�g: Mótõres :a,
vez mais a campeã geral res. Lulímar, Malwee e àó alvo P Malwee.: Weg MetorêS, san Remo I. \Vie$f; Weg Motores A'

fQi' a Weg Motores: se- Bretzke: bolão ,23 F· Weg Motores, Menegotti e J·são Wiest; ,general M, 'e Malwlte; bocha M-

euida, pela Marisol, .Mal: "�alwe�, 13 r e t z k e, e Kohlbach. tênls mesa�M GSMi·Bre.tzlie; JoãoWiellt Weg Mptor�, Marcatto,
Wee, Kohlbach e Mar-. M a r -1 s o 1. e. \

Kohl-' - Kohlbach.
.

Weg Mo- MatiSol, ê Marcatto; si- 'Ind. ReUttidaa, e Malwee;

J'I'
..

SC,.·. JaraDuá &1·R!h.ece. a.IdversiFiDs,
'

. �OM�r�tt��L�O:=�. t .:�r:" �

::::��\ l!:i� . ���:�s�é �::�t&�::
" ,

'

"
, 'Kol1ibath, Weg 'Motorês' Mãe; xadtez,M - We� Mo- bano" Malwee 'e�blb&éh';

Realizoú-se sábado, día 24, em Joaçaba, o Congres- e Seâra: tÉ"nis' campo M- teres B, Menegottí, Kohl- fu.teboJ sulçc;» llvt.e'�· Mai-
.

�s Técnico -des 28t?s lASe, que acontecerão. de 14 Weg' Adonéiniêntos .'

a, bech e Weg Motores A; wee, Weg Mot9res��Mati
a 22 de outubro. As modalidades coletivas 'de la- W�g' Máquifias A,' 'Yeg basquete M Weg Acíona- sol e Arte -Laje ·laragul1 .

. t��uá do Suljá conhecem os adversários da prímeíro MA�io�.a�ent�s A,�e _ We� mentos.: Weg. Motores," O encerramento deu-se no
, f_se. O bolão mascul,no' é o cabeça da Chave A,: ao. aq�.l1nas A, d��. Weg Máquinas e Marísol:

.

sábado, día, 24, .n:� Ar-

qe Videira, Concórdia e Críoíúraa: bolão ��o,,� .

Marísol B, Manwl A, handebol M - Weg Moto- weg,.-CQm a elélç-ão da. Raí

C.have
.

B estão Jaraguâ, Tímbó, Joeçaba e Gaspar.;;, .�eJ Motor�s. e Kohlbach; .
res, Malwee, Marisol e· nha da Olisejà,. que foi

"tebol de .Salão - Chave A, laragu4 do Sul, 'Sidetó- datiia, F • ��lSpl_A, Koh1.- Ma-l"catto. _ - a repreS'eliltante da Weg

�oli'Sl 'Canoínhas e Jeínvílle: punhobol - Jaraguá. es�á 'wbach B,' Kohlbach A e '. Nas demals modalida-' Acíonamentss, .la. prince-

"líl Chave A junto com Pomerode e Agrolândia.. eg �otores., ,

, .

des os 'primeiros colot::a- 'sa1 da Marisol e 'miss
. �ltbol feminiilo, na çhave Ci S.iderópolis, Jndaial;

I E._ �mda: dominó M dos forain: . handebol F - simpatiaL da -êretzke..

A�tora c Jaraguá; voljbol ma�ullno, Chave' .B, como L�� ReJfil?-as,. �!llles� ,
.

Blumenau, Rio do Sul, Jaragua do Sul e Ca.çadQr. ó
�mar, : Fabnl, d�m1

(
.

T'®m
-

.

c-,:...
.'

J"Ö atletismo, ginástica artística e judô terão seus :.
n F Marlsol, Seara, Mar�. PI' OS'. 15'"

.
. catto e I(ohlbach' trilha M

.

Cong'ressos nos dIas 14 e' prOxlmo. W Mt·
'

,

.

-

SiDior eocerra. 'Ioieiad.a SegtlltlltDa w"� M�%�.�' r:k':::��'
..'

'. -,

I'a''SC·' l'lva" e*ol· . laraguá do Sul participa neste final-de"'semana
,

", It' ,

,

.' .,�, (19 e: 02), eo1n C:riçiúma, do IJ'roféu Governador,
.

do
Estado de Atletismo, Üitima chaRce FIara a tomada

Ia d,e':atllfISIß, de índices pata os Jogos Abertos; que acont�cetão
p" este mês em loaça,ba. Seguiram ab Sul do Est�dQ:

Waldir Giese·, Luiz. Roberto Pereira, Walmir Oestereich,
Anto�üo S.M. Fortes, Joel Siguel; .Jorge Luiz Souza;
Sérgio,A .. Mart�ns, e, ainda, Clariee Kuhn.

'

• O vol1bol mascuUilo da K-oliIbachlDME, em a>
mistosos realizados

.

dias 23 e'24 contra a' êME . de
Morro da Fiunaça, venceu-os por 3· ir 2 e 3 a O, nos
GinásioS da AABB e.do

.

Sesf. No dla 29 énfÍ'ent.oo:�· a·
CMl! de Iildalal em BlumelÍau e nos dias' 07 e· 08'
pr6x:tmos. no Artur MÖileJf, äs··t9h, enfrenta o C6ri'
tiba, campeão paranaense adulto, encernmdo os

preparath:Os para Os JÄSC.

Peto IX'. Campeonato .Municipal d'a Fu�ebol. de
Salão da CME de GUâl'amirim, primeira fase, irão

jogar ,pelas quinta e sexta rodadaS, no Ginásio Rodoi
fo Jabn, no <ira '04 • ARG x Memes Maeedo e Zon
a x Säe> Pedro e:, n� dia 06 - Prefeiura x PoUsolda e·

Padaria, Felipe :)C. 'Marcellus Malhas.
'

. (j êl�� de BoI�� :81"1 ?a' S}lR Vle�rens�;, parfi.clpa
em JOiQ,ville, na' Sociedade Alvoradà" do 1l? Tornei-o
de Bolão 16c$, neste sábado' e do1Dlrl.ge\. �ãij. setts
adversários: Brusque, SERA,.. lA'ivorada, UReA, '

MOlgenau é Literário-. o C. B. 81 é o CâmPeão esta
dual de 88 e a ba�e da' seleção jaraguaénse aos IASC.

Os Reglonais Leste/Norte dos Joguinhos Abert.o& .

de Santa Catarina, definiràm as cidades da região que
�1'i:SputaT�ú' 'ã �. fimrl' em €aritibanos;-'ch:r 2:4,' de' 00-

<t'o_
.

Q' O 'sorte,l·O. ho.uve-s""..
'

du- dá, Milium Ox5 Marlfun, . vembro a Ö4 de dezembro. Jaraguá do Sul somente
.

'�JlIto' ÁJitoniO, . l�na, '"
'

n M Ih rante a se""',an,a',e d'as qua- MÜ,lÍer .Transp'. 4xO' R�ü' .dasS'ificOu o vol-ibol· feminino.
.

, '�il:tei,ll'ep),s€, e,.Ri0 .:0 ,a. VA

l(itam as equipes Hna:lis� ,tr� equipe&'; qu�..�e : q,e"
�

\ dos Bôtões, Perflex Ox.l
.' COm.i a pnttclpa�ão, de 21 éäcQlas;, 528' af1iB.ös-a'tlel-·

� do Campeonat0 .Muni� frontarão ,amailha, sauaõ Tran�p: ·Franzner. e Etalän tas, comec;.am dIa 3, com o cerilliôl1illf de al)ertúia nê

Ê:tpal VaI2'.eano de Fute- duas parÇl. a disp,utq.. '9.9 2x8 F1amengo. Hoje, dia "A.t\fl" MtUler"" os lP-s. J�g.os. Escolai.és- Regj�1iai!;
�l. da DMB,. e iniciam a título da temporaçla, ,.eI?:� ''iQ; }lO', "Artur Müller", l\'IlrIlnt mo�alltlades dé>/v9Jtbólt.,r.,handelWt 'e basqlreh�.

,

diSputa neste doming.o, no quantQ', as perd�q()��. jogarão,: MarÜan x 1'0ü1- ,Neste dia til, no Parque.: '

,.� aconte<:e o 30 CJ;fiss-
...�"ttdt(f d'o Estret1:<t," e'l:u- v:âe-. 4i.&putax.. él- té� '1e1', Mi1í:l.rm: x .Rei dos. -

eotllrtJ'y" .l%cmar," ctml<
"

.

tfeteu R.amos. No domin- coloca.�ão. , :;;:.. { Botões;, San ·.R�mo x Fia-
.

.:. ..; ..:, ,

• �t. \1iar 25,' uma única·
.

'" :. :.';,
.< ':,

>'li' ffiengö; Pl!r�x x Etalan, . A Sociedade VieireIÍgé:'
.

ou um torn��o pa-'

':. �r{ida 'a€onte'Céll, on-
.

,Peio
' 'Pelàdãe!a��{ fn:«-r Doces· s'��io�het x .. Vai Ta marçà:r a inaug.uração· daS. s'ü'ãs canchas de b'dcha,.

".� o .. Figp.eirense de;rrQ� di'�., 24 ..� R?bo_c� �xl?r.�l};1",,:. .$lß d�l,. S�: n�s mesmo. x," anexàs a sêde,.. Os jogos acontecerão nos dias 1·4. 19!,
�u a Cohab "A,t por 3 a' 'tatu C'ruzêiro 2xl sdlj3n,y, ,Virá 1f(föva, Mec. Raboe x 21, 26; 28- e 29 de ,O\ltubro: NovenÍÇl. é seis i�i\
. h. �ntQ:, o Rw '�ôtJ:ra,," S�. �6�" lMSm.� l�4'o l}tU�{\ ;SoWllYfl Br.i·tain x Crq..z�i - . pattlCiparao é:. éoccelen:tes. ,pr�io$< , vão (' sér .......t�>
';Y�Ilceu o Bangu por WO. Vila Nova lxi Vai q'!1e roo ,

' dos. Taxa de inscrição: Cz$ tO' ípil .

.

.

• ..

. DM E ilÍh:i'a as� linais do.' CBm8eonato: .VJlZeaRO
"

U�a partida isol�da' pelo CâJÍlpeonáto' Sênior' foi
r.�lízada sábado, com. â vitória do flo.res,ta:· �õre
0.' Alvorada, por 2.a 1.

"

Hdjé., • dia, ·1 ÇI., pela' 'Última 'ro� .

clj»da. do re.t:urno , jogarão à tarde Beira Rio x C1'U�
.

ijê, Malta,' Floresta x Rio Molha, Alvorada: x Parana

� Botafogo x Amizade. Pela Copa T,upy, díéf -25, 'Bota-
fggo 2xO XV de Outubro, América OXO 0pel'á� e

�Vice .2x3 Céliya' e Tiro.' Neste dia 2 de oUt\!J.brol
pela chave HA!', irão. jogar Caça e Tito Je.Bütafogo,
Malvice x Operário. � Ämérica x XV de Out1:lbl'o.

'

A Li'ga Jaraguaense de· Fulebol in�ci0\l o <?aIÍlp�óna-.
't� dá 2a· Divisão\ onde os resultados foram: J10 d�
Luz 4x2 GaribaldL Amizade lxO Alíança e Joao Pes

soa OxQ Guarani.'· Neste" domingo.' serão . ad_vers�
"i)bs Ponte Preta x Ri� da Luz: Guarani x AIrança e

Jqão Pessoa)c Amizade.

.

Pedras·
,

Treva ,.',
,)

PEDRAS PARA »>150, PISCIN�:
E REVESTIMENTO EM GERA,.�.

• �i

As méJ.hores pedr� naturais- palta ��. casá.
Pedras plpisos,

..

piScinas, pafe,de&' &.. "

. revestimento em' getal. z·
.'

Rll&' Ottokar' Doer(fel. 1.951 - Trevo BR-IOl
. Fone 22-8956 - Joinville �

" I".

. '

, Francisco Ai�es, o Clü
cei, está iniciando a for!
maçã0 de ��a equi.pe de

.

'atletismo, inicialmente
COlll atletas. veteranos,
com o patroCínio dá Dro-'
gaFia e Farmácia Cata:Jii
nense e apoi«Í)' da Kee-

, rích. 9 primeiT.o adotado
, .s-erá seu próprip paL Vi-

, cente Alves. 51 anOIi', da
Arweo, qtae' na' .reeenle
di·sputa da' Oliseja. " na

. pis��' d'O Baependi-, obte-.·
o. ye· 0> terceico· lugar· nos!.

' ..lO.Ooem, com fempo de
,

�2D,li�la��gc e, o quarto
lugq.F nos 5;OOOm�· ,

,

Chico' pret-enrl;e, " tam
bém, coiltáctâl' c'Qm au

tros a�letas vete'ranOs' é,
postert.örmente, partir pa�
ra um. trabalho� idênti'co
co:n cr.ianças ..

,í\QINA It
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A exprofessora Lacy Maria Caglíoní .Murara é

a: nova candidata do PMDB a unia cadeira, .no

parlamento municipal. Na impossibilidade de Rose

meíre Vasel concorrer, .Lacy Ioí registrada na Justi

ça Eleitoral, como sua substítuta. No PDS, Ursula Ca

rnacho.: po'r questões de ordem particular, desistiu

de concorrer. 9 que não ocorre com Elisabeth Mat:

tedí, que es;tá f'iril1i� no p'ár�o.
4

• O PMJ>B reaäzeu há dias uma pesquisa para "sen
Ur" a quantas andéUJl a popularidade de seUs candi
datos' e OS de outras agremiàções. ' Embora reserva
damente,',soube-se d� algumas surpresas quanto a no

mes para a; vereança, Konell, a preíeíto, -está dispa
rado. 'Q cändldato do PL, Sílvio Murllla, com'poucas
chances d'e "vitória, aparece na frente do candidato
do PFL, ,Altevir Fogaça.
• É claro q/ pesquisa revela' tendências de momento.

Os índices sealteram de região p/ região. Ao cargo exe

cutívo, embora. haja', quem não admita,
a disputa se: bipolarizará entre Konell e Bauer. As

apostas correm sobre a diferença de votos. Segui
dores dó, "Aleanão", que trabalha na surdina, já
vislumbram sucessç eleitoral, apesar de todo o favo-
ritismo do. candidato oficial.

.

• Se eleíto, Konell vai descentralizar duas Secreta
rias: a de Educação,'Cultúra, Esporte e l'Arismo e

rías: de AdminJstráção, ,Finanças, Saúde e Bem-Estar
Social, q/, na sua opinião', estio êOm multas atribuições
para Um úníco, dirigente. Pretende também, neste

aspecto" criar uma unidade ,àdministratlva' destinada
à prestação de assistênCia jurídica a Pessoas caren-

tes do muntcípío, ,.

· Pelo menos em termos globais; o. plano de Cover-
.

no de Victor Bauer e�tá muito bem fundementado com

visão futurista, .aberto, baseado em cinco programas
bás,icos:' Administração, E'Xpansão'�''Econômica, I O
Mel') Ambi�nte Humano, Prova Humana e Integraç.ãp
Microrregional. Ele parte do princípio de que "go
vernar é administrar e gerenciar para pessoas". No

pape>l é o melhoi, sem dúvidás.
· O PFL está fechando o seu calendário de comicios.

F.nquanto isso, Fogaça e Schuster percorrem o muniei
pio, em' plena campanha. Fogaça afirma que a can-

'

dldatura cresce e tem esperanÇa, de conquistar Os vo�

tos dos indecisos, q.j, n� sua, ,opinião, sãol a grande mai·
oria do eleitorado. Na "guerra" dOJ; out-dool"S, o par
tido pret�nde implantar pelo 'menos 15, em pontos es-

tratégicos. ,,'
'

· Em Massaninduba está uma verdad�ira guerra entre
o prefeito Zeferino KuklinsJ,ci e o PFL, contra. verea
dores do P�DB e o candidato R,olf Reinke. Ataques
de ambos' os 'lados agitam a pacata Capital do Arroz.
alvo de manchetes diárias na imprensa. São interesses
políticos e de grupos sobrepujando-se <).s necessidades

�a . P?pulação, aliá$, fatos Inuito' comuns em época de
e.elçoes.
· Del$de qulnta--ieira, ,12 de novembro, as' partidas p&'
Uticos disp(i�m de 90 minuto!:!'diários' para a difusão
de ,seUs candidatos no rádio e. na TV, Chegou a

época da charopada e um ótimo convite para desli
gar o aparelho.///Helnz Thomsen é o candidato do PDS

.

que substitUI a Utsula Camacho,' que desistiu da
candidatura por problemas de saúde. E out�o nome

na briga.

.CA!'B, aASSI:
Energia com .·de café.

, '

,

OS, 150 IIIS" �I ';llscilellD de ,- JlurdaD
Nq .mês d� julhO/SS, destacamqs para
nesses leítores o sesqutcentenäno de

nascimento" do engenheíro ,Emílio
Carlos Jourdan, - fundador de Iara'

guá do Sul, em 1S16.
Na ocasião

-,

mostramo,,; uma, parte
da sua . rica Vida, que enfrentou e

tudo e a todos. As hostilidades da
selva bravia" somavam-se as hostili
dades dos homens e de seUs ínteres
ses, razão da in�errup_ç,ão de suas a-

tividades e ideais.
'

'Mas a semente estava ,lançada, que
caiu em terra fértil e deu os 'frutos

que s,âo colhidos, agore, A conqu�a
dc atual estágio foí duro e cheio de

.Iances que ainda' estão 'para 'ser es

critos no grande livro que conta o

progresso desta terra-
'

Como parte integrante "das Comemo"

rações dos ,150 anos de nescímeato
--

de nosso fundador,' constou'a posSe
na Cadeira, n9, 54. do, In�\. de Geo
grafia e História- Militar do Brasil.
no Rio de Janeiro, do Tenente-Coro
nel de Iníantería da Reserva' ,de la.

,

clessa ,. 'AntOnio Gonçalves Meira -,

.,
da qual.�ra Patrono o' nosso fundador,
e que Ja, tora ocupada pelo Gal, Va
lentín Benicio .da Silva � Gen- An
tonto de Souza Júníor,

'

E� 19 dé julho .de 1988. sob aPre'
sídêncía do Gen. Grancisco de Paula
e Azevedo Pondé, de destacados mem

bros da -família 10urdan. dOs mem�'
brós da Casa e de conVidados, o ilus
tre milita..

-

pronunciou o seu dis

�urso de pqsse, verdadeirª peça
li�erária. de 21 laudas. destacando

.

a

'p�rsonälidade qe JOURDAN d,o bra
slleiI:o naturalizado. afirmando, a
certa altura: "Não sei 'qual a mai�
bela cor das que ornaram a sua for
te personalidade -

a de soldado,. a

de histonador, a de colonizador".'
Referindo-se ã condição de' brasilei
ro por naturalização" (> novo' ocupan
te da Cadeira n'? 54, reforço\! o séU
sentbnento de, brasilidade, comba-,
tendo como voluntário tlil Gtiena de
Piuaguai e se transfofrl�?n:lc; �ru co

Jvniza.dor, aprest:mt�n't:Lj o quadro
que se segue� "Discüti,am duas per
sonalidades. Dois homens e 'cidadãos
de bem· Um, brasileiro por nascimen-
to; outro,' brasireiro par n�tunlliza-

' 'Fritz; von Jaraguá -

PFL É »>MDB BUS(;iARÁO,A CON�C1P.NCIA ECOLOOICA

ção. Uma questão é posta e os äm-.
mOS se exaltam. Há Uma referência
qu� ,fer� os brios do brasileiro natu
rali,zado' ,e este a rebate, dirigindO-se
ao, bras.il�ir9. de nascimento: "O Se
nhor não 'é brasileiro porque quis
O senhor é brasileíro porque aqui
nasceu. Eu SQU brasileiro porque eu.

quis e quero ser brasileiro". '

Quando aborda aspectos de sua qua
Iídade de historiador e mili�ar. An
tonio, Gonçalves Meira, falando' sobre
os textos dos .volumes 49 e 59 da obra
de JOURDAN, afirma: "A realidade é

qú� JOURDAN é um nome 'que ain<1a,
precisa ser resgatado do esquecimento

'

da nossa História e colocado no pla- ,

'

no que bem merece, ao lado de outros ,

-de nossos maiores e destacados cons

tru�ores de nossa' nacionalidade".
Concluindo a análise da ,vida, de

JOURDAN '- "à vol d�oiséau";_ apre�
'senta agradecimentos, élO dr. Carlos

> Augusto Leal Jourden. que esteve en

tre nós por ocasíêo do Centenérío. ao '

filho dele, dr. Carístíano Fernandes
Jourdan, ao CeI. Cláudio Moreira Ben

to, Diretor do Arquivo Hístórtco do E"

xército, aos Membros da Casa, ',ao
: 29 Ten. Alámiro Manoel 'de' Souza.
Chefe' dá 5a.,. Delegacia do Serviço
Militar, de Jaraguá do Sul e à 'srta. ,

Fedra KoneU. filha 'do dr. JvoKonell -

secretärío de Admínístracão e Finan-

ça�, dó Município., . ,,' .

Um exemplar ,do discurso' de posse,
encadernado, acaba, de éhegar às

mãos dQ nosso diretor que cont�m a se

guinte dedicatória; "Para o MuSeu

Histórico e Geográfico ele, la

raguá do -Sul, por intermédio do ci

dadão e â-1oigo Eugênio victor
Schmöckel e a pedido ,do Dr. Carlos

Aug�to Leal Jourdan, oferece - asS.
Antonlo Gonçalves' Meira".

'

De acordo' COm a carta do dr· Carlos

Augusto Leal Jourdan; esta peç� pt-e- ,

ciosa para a História de· Jaraguá do �

,

Sul, será entregue pelo nosso diretor,
'ao Patrono de nosso Musseu, sr. Emí-
lio da Silva que, por sua' vez o. apre- ,

senta�á ao prefeito Durval Vasel, pa"
'

ré! 'enéªminhá-Io ofic�a:lmente ao Mu

seu Hi�tórico da cidade.

10/88.

O desenvolvimento da: gente. constituição de u- com o' desmatamento &

consciêIlcia: ecológica ma reserva ecológica', o�, polÚição das águas. Pre

são pontos comuns ,nos brigatoriedade ,do curri- teride dar a Comdema es

p:rogrétlLlas 'do gover� culo ecologia nas esco- trutura pani' garélnti!: a

,dos candidatos' ,Altevir lal!i. proteção das encoti- preservação do meio

Fogéli:;a e 1vo K6lnell, ex- tas dos morros. C(líD� ambiente, dando�lhe téc"

po�tos na Comd�ma" que bate a poluição em to- nicós e fiscais .

para de

esta ouvindo os postu- dos os' níveis é um me- senvolver o' trabalho.'
lantes ao cargo de, PIe-

'

lhor entrosamento do Em seu programa, °

feito. O ,PFL alinhava, governo'�unicipal conl',pMDB cita medidàs par�
éntre outras" a crtação, 'org&os e�taduais e mu· o controle das fontes de ,

ap -ell�al:>as 1:Itnn ap nicipais. O PMDB con- -poluição, contenção da

Meio - Ambiente, a inte- sidera' inviável a cria,ção, degradação do solo, da

gração do::; municípios de uma Secretaria, 'pela calça predatória e da' de"
da Bacia do, Itappcu pa- estrutura que requer,' a- vastação irracional 'das

• ra, uma ação, maiii/ipralil- "

pesar da· , IJreocapação matas.'
����--���������----------------------

Para P�efeit. - VICTOR·· BAUER N ! 1· t
Para ,XJ&e�r�'f' Aldo Adolar Maul'

.. 't<4;"�l" �,." � •• '

�
-

;

p O .. S �:-"! PO, Freite Democrática
A :e��fj(��'" do

_ .,_.," do' a 'serv:tço do' f u t u r o·
'

.

• :'!

NA ',bÚVIDA I, VOTAR 'COM A CERTEZA. Você Sil�! ,
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