
ficando as questões po
, lêmicas para U1!I. acordo
com Os sindicatos pa
tronais.
Os sindicalistas [ara

guaenses arrolam as ques
tões 'das 44 horas semà"
naís, )li�ença matemída-"
de de 120 días e pater
nidade de 5 dias, férias
anuais, remuneradas 'em '

maís um terço, os 400,.{, do
valor do fundo de 'ga
rantia retroativo 'as de
missões a contar de ô
de setembro, entre ou

tras. "São direitos:adqui
ridos e que entendemos,
independerem de regula
illentação por Via ordi-
nária", friza.w..

'

,Issalias e arromballeRI_s Irazem clima de inquielação e lIedo 'i cidád'e

Ilva Constiluição reue .IS 'desti.ls dD 8.rasil'
.O Brásn já. está senciQ regido .pela

nova Const1t1iiç�o. �A promulgação
da Carta aconteceu exatamente: às
15h48Qlin de quarta-feita, 5 de outu
bro, com -Q ,plen'rlo e as galerias do,(
Cob.gresso Nacional totalmente to

madas, por autoridades e con-"

vldados ésPeclals.' O presidente �a.,
ConstitutD.te.

.

Ulysses Gubüarães, de

pois de assmar um dos cinco originals;
'exlbiu·o' e' declarou promulgado "0

documento � Itberdader ! da dignl-

,dade, da. demoeraeía, da Justl� soci-,
al, do Brasil"� 'Ulysses .leu o eompro-.
mISso de manter, defender e cUnlprlr
a COl1$tltuição, ,acolhido com um

"assim' prometo" dito em coro pelos
constituintes. Esta é a oítava Consti
tuição ' 'do, Pais desde' a. pI:oclamação
da' independência. A que vigorou até
quarta-feira foi a de 1967, outorgada
pela ....unta MUUar. A última promul-,
gada'havia sido a de 1946.

Jarag1iá do SUI/SC; de 08 a '14/0utubr�1 1988 _,. Áno 70 _,. N."',3.509- C�$1Ó,OO

Vila Lalao
.

gaBha IIVI Escola e Centra :Social

Decisão dp' Varz_an'u el H. RaIPos
c,LEIA NA �AGlNA 17 (ESPORTES)

A onda de , ,arrolllba- aparato pratícemente
mentes, seguidos de .fur- deixa a polícia com pou
.tos em ,residência!i,' co- ccs recursos.'
mérCios, índústríes e até Sugeiiu�se uma comís-
mesmo em· ' 'escolas, e, são, pare buscar meíos
mats presentemente, dois

'

que' freiem a onda de
assaltos, 'no Posto ,'de , arrombamentos e assal: ,

.Servíço do Besc (Mar- . tos, pois
.

teme-Se con
catto) há cerca de um mês .sequêncía muito maior

e o último na manhã de do que bens materiais:
sábado, 'lia 'Relojoaria perda de vidas humanas.'
Avenida, quando seis ho- O assalto 'à Relojoaria A
mens fortemente, arma- venída teve requinte de
.dos roubaràm milhões em puro, profíssíonalísmo,
.jöías, numa, ação .räpída, numa ação planejada" ao

está, trazendo grande . que se. supõe: 'Os' bandí.
inquietação ·na. comuní- dos fugiram num Monza
dade, pelo aumento da Hatch preto, sem placas,
crímínalídada e pela inr abandonado posteríor
potência da polícia em mente no Jacu-Acu, em

resolver a questão e dar Guaramírím. Até quin-
a seguraDlça devida. ta-feira; não havia pista.
Na Associação Comer- O clima' de íntranquí

cial e no CDL,' os empre- lidade que se instalou
sários' menítesreram grarr na cidade põe toda a

de preocupação, uma, comunídade em constante
,

vez que sensível parcela "sobressàlto. ' Empresários
do "patrímõnío está sen:-' querem, em conjunto
do levada,. sem que haja

'

com a polícia e démaís
uma ação .ou uma solu- autoridades, meios efetí
ção : para o problema. ,vos de garantia e de se
Há duas semanas, discu- gurança.tento patrímoní:
tiU:-se com as autoridades al como pessoal. E estão
polícíaís :

a problemática 'dispostos a ir as últimas
mas a falta de um maior consequências.

Sindicatos, ,querelO já' ,I,' aplicação
'dos direitós 'trabalhistas

----------------�------------------------------------�------------------�-- "

CODlunicado
,

ORGANIZAÇÃo" 'CONTABIL "A COMERCIAL"
e JORNAL, "CORREIO DO POVO" comunicam:
que em virtude da" reduçãó .da jornada de tra
balho para 44, horas semahais,' previstas

'

na no

va Constituição Brasileira, pró,dlulgada quarta-,
feira, dia 5. de, outqbro, passou a praticar os se-

'guintes horários de atendimento, 'ao, público,
de seguncia à sexta-feira: das 7h25 às llh55min
e das 13h20 às 17h33min.

,,'AD�ÃO

Os sindicatos de traba-
O governo

'

municipal ta que hoje temos, ,que virá gradual, mas que Ih d (metalôI
.

B síl no ca: Iivrarâ Os 'prefeitos de
a ores mee urgicos,

inaugura neste domingo, co ocou o ra 1 .,
'

mobiliário,' alimentação,
,dl'a 9',- duas obras da sua minho da nova ordem mendigarem, aos cofres

t
" .

1)
,

,

.

da. Uníã-, ou', do Governo ves usno e rura , reuni-
admínístração' a Escola jurídico-social- E a m- -v ranne, para discutir, a

Municipal de 19 Grau" vel de município - contí: do Estado àquilo que, por eplícação dos dísposítívos
, "Rodolpho Dornbusch" 'nuou-é de se registrar díreíto, se�?re, foi seu,

consätucíonaís "

na. área
e o Centro Social, ambos a. reforma tributária, que que o gerou; trabalhista e partir,' para
:da�: r:!�� :r:a�:; Alterados, o� horários 'de Irabilho' �:�aa��o c���j�:trie�a��',

para as 10 horas, seguida va da classe' patronal em
'

de programação' festiva O Brasil vive, desde quarta-feira, um' novo tempo. conceder, os benefícios já,
, que se ' estenderá dU,rante A Constituição promulgada, 'com muitos avanços, argumentende a necessida
todo 'o' dia, Outra inau-,' trouxe como consequência imediata a redução, da ,de de regulamentação
guração prevista é a da 'jornada de trabalho para 44 horas ,semanais. Indus- por leí ordinária. Segundo'
Escola ' Frevmundo Kai-

_ triaís ' € lojistas, através das suas entIdades de classe, Luíz Carlos Busane, os

ser, dia 16,' às 9 hor�s.' acertaram' no iniciö da 'semana os novos horários, de sindicatos querem que
Para o dia 9, de novem- trabalho, moldando-os dê, "acordo com a.s., de:cis�es os direitos dos trabalhado
bro, inaugura-se o Cen- tomadas individualmente ou em bloco. As mdustnas 'res, insertos na Constitui-

, ,tro Social ''WQlfgang maiores, praticamente unificaram o horário, inician-, ção promulgada no dia,
Weege;', na Barra do do às 7h30 até as 12b e da�. 13 às 17h18�n: �tras 5, sejam auto-aplicáveis,
Rio'Cerro. poré�, através de assembleIas �om �unclOnarlOS ou

de acordos, decidiram por borános dlferentes.
A inforIilação

.,

é do 'O comércio, por decisão da .illaioria, quarta.feira,
prefeito .Durval 'Vasei, no ÇDL, está abrindo às 8h3� até o meio �ia e àtar
na quarta-feira, quando, de, das' 14 às 18h30. ' No sabado���as, 8 as, 12h., Os,
exultante, deClarou que cl -Os supermercados ,�iveram tam5em seus e�pedlen
a promulgação da no- 'les • reduzidos. A Viação Cana'-:Íllho� tambem alte
va ,Constituição do Bra- "rou váriOs horáriOS e a Agência ßos Correios presta,
sil, ö País cQmeça de no-' agora, atendiIpentQ de 9' às lah de segunda à sexta-,
VO, abrindo, perspectivas e das 9 às 13h, ilo sábado, �gundo o agente Tadeu
de melhores dias ao po- Tubbs.
VQ bra�ileilO'. ,Destacou' _..._...----------------
a ação do timoneiro-mor
da Constituinte, dep. U

lysses . Guimarães, "gran
de, responsável pela Car-

,

-

D·UZIMOS MERECEMOS E PRECISAMOS DE M,AIOR .SEGU�NOS, TRABALHAMOS, SUAMOS" PRO ,
,

,.RJ\NÇA. UM BASTÁ AOS ARROMB�OS.E. AS�ALTOS. -I R·I A ,M A
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MúSICA E, TEATRO'�
Terça-feira, díe U, -às
20h, no Salão da COOluni '

dade E'Varí.géliea"Centro,�
o Colégio Fritz" Küewer.
de

'

W'itmarsum-Pälmeira'
Paraná, . fará urna .apre
sentação 'altístlca 'em a

lemão, aberta a todos.
Constam da boa progra
mação, cantó coral, - or

questra e uma peça tea
tral humorística.'

DEB,üTANTES - Trin-a
e duas ,meninas-moças
debutarão sexta-Ietra, 'dia
14 nc C. A Beep=ndí. A
presentação de Vaídenir
Fieiberger; , Çelso Nagel
p �!eusa Man�·.�e :':9mn
ke, com partícípaçãó de
Edi costa � Como convi
dado especial" o ator glo
bal Jaime "Períárd. MÚSi
Ca da .Orquestra Caravel-
'Ie de Porto Alegre.

:':G,ente' ',&
.

Informações
DESFIU/DEBS sentar.

,A Casa da amizade, diri-' NO RO'I'ARY � O go
gida por Rosemary Beh" vernador Luíz Roberto,
,Ung, promove dia 15, no Franco, do Distrito 465"
Baependi, desfile das de- farã' visita oficial eo Ro
butantes com apresenta- tary de Jeraguã do Sul,
ção de números da Edi A- na terça-feira, dia 11. O
cademía. Iniciará às 20 clube acolheu esta sema-

'horas e o ingresso cus- na palestra sobre custos
, tará somente'Cz$ 100: A de produção indústrial,
renda' reverterá para as proferida por Franz A.
ações

'

filantrópicas da Llora. Com boa frequên
Casa da.Aniízade. ' cía de roteríanos e convi-
,GREMA - O Grêmio dados. ,

Marcatto promove dia 15 VERA EXPÖE -
'

A artís
a .festa da criança, ,na ta plástica Vera Dorn
sua recreativa, com mui- busch, também 'professo
tas atrações 'e brindes,' ra de pintura em porce-

, A noite, .no Juventus, vai, larra da SCAR, vai expor
realizar o baile do Cha- suas obras na 2a. Mare
péu, comemorativo aQs' jada, em Itajai, premo-
65 anos .de fundalção da vida pela. Assocíeçêo de
tradícíonal: fir.ula Mar- Artistas Plásticos de. Ita�
'cattô. 'A" riiusícalídade jaí/Baln, 'Camboriú.

'

será"do Grupo' Cruzeiro, EM URUSSANGA - Cá- ,

aliás muito bom., rat da. SCAR .rejglstran
D.R.O.P.E.S Come- do a excelente receptí
morou 15 anos no dia 2; vidade obtida em Urus:
a cocotínha Alessandra sanga, no fínal-de-sema
Lombardi Pradi, que de- .na. onde, ,partiCipou de
butarê no Baependí. sex- Encontro de Corais- Re
ta-feira. * *'*, O Grupo cebeu apoio ca Metalúr
Nascente de Tradições 'gica Heníps � da Funda
Germânicas de JarClguá, 'ção Cultural de Jaraguä
apresentase dia 22, na do ' Sul.
Fenarreco, ,

* * * Visitando EM CORUPÁ - 'O Grupo
. famíliares na cíty, a jo- Reflexo, animará o baile
vem Lucíane Calissí, de das'Debutantes, de Co-
S. Carlos-Sf'. rupá, dia 29, promoção'

. 'BAZAR DA ALEGRIA - do Lions. Vinte e uma,

APAE marcou para. os jovens debutarão. O pa:
días 2 e' 3 de deiembro, raninfo e a patronesse
o Bazar' da Alegria ,na serão Curt e, Irigelore
Reínoldo Rau, com a,rtigos, Linzmeyer, que of�recelll
confeccionados pelo Gru- coquetel dia 15.

po, die'Mães, como enfeio. MALDANER - O vice

tes, doces' e bolachas a- govern.ador Casildo Mal
lusivos' ao natál: O Ba- ..

'

daner, ' via CoÚ'eio
.

do

zar objetiva arrecadar Povo está cumprimentan-
fundos para o trabalho do o povo e autoridades

belíssimo que. a entidad.e de Schroeder, pelo
executa.

I transcurso, no dia 3, de
.

CASAMENTOS - H()je" outubro, 'do vlgeslmo
na Matrlz� '17h15-Astéro quarto' aniversário' de

'Scllappo/Lorena Manske emancrpação política.
e 18h�RenatQ Rumf/Noe- SILKER";'_ Fazendo rÍlUi
li. da Silva. Na Barra; to �ucesso o mágico ja-

,

17h-Cat:los' Henklein Jr.l ,raguaense' Silk,er. Dia ,I

lIore c;es'sn�r f e '17.h30� 2, reuilib ce',ca de 10 mil

Wilmar . ,,�.:Mar<luardt/I� pessoas na Embraco. em
, " '( -1 N

' ,ioinville e'neste dia 9, a-vGliete ' Dakana e. ..0

Rio ,",MQlhã. 18h-J.oão, c., presen�"�e lia Consul. Em

Medeiros/Solange "Grott· 'novemhrp," aqú\, o Festi-
J "A''1' val de MágIcos, no Ar-1==================::;===1 e em' S·, udas, '. varo", ,

, PlaninscheckfMargrid It_,' tu!... _M1iller. -
"

ESCRlTÓRIO DE, ADVOCACIA FESTAS:, .:__ : Neste final-
"PEREIRA

. OLI\llElRA' "1 tÍl�r,. _' : '

\ . '

Consultas, 'pa'ree'e''r,es e Aço-es sobre: ' -

'

,.' " .

'. '.- ,'O BRRHO DOS-JARAGUAENSES,COQUET);!L :- FOl_,mJll'o. ' "

Inventários -,' Separ8\ções - Divórcig,_; co�CtOrrid� � '�m grande'
Altulentos Cobranças Inquilinato �stiÚ), o coquetel ofere- 'O jaragu�ense. Vi�' de regra" tém o condão de pri-
Contratos _._, _Acidentes ,de Trânsito cido "pelas patroneses

_

lhar quandO forä da' sua cidade. Assim aconteceu,
Conflitos de Terras :7. ,Legislaça,ó Agrária

"

Mônica"�" Menegotti _ desta, feita com, o conterrâneo Hans Gerhard Mayer,
, Questõ�s, ,Trabqlh.istás ..::... Apose:atadoria e Schünke 'e Sueli �alle, na que recentemente, transferiU-se _ para Blumenau. Ern
,Pensão

'

- Defesas CriJ;ninais e Júri. sexta-feira à 'noite, na solenidade realizada dia 30 de, setembro, foi' eleito
R. J." Pereira Ollvéira residênCia 'do Càs�i'V.alle: ," Direi<;>r de :Marketing da TEKA - Tecelagem' Keuhn-

.' :taute Péreii'a, OUvetra
, F,oi 'em ,homenagem as rich" galgClndo' mais um ',d�grau na.- sUa, yit,9,'iio�a vida,, '

,:.ADVOGADOS' .

á"

, d�buta'ntes e no� ,q:Qql, (). "Pfofissionak. �\ {) ex-dirige:a�e' m ,;x:i�()', ,da .' ,�aragl1a: It Walter<Malrquardt, 356 - fOlIe fRes.) 72" 2194
, "'Correio do Povo"'; como I, Fabril,' ex-vereador, 'ex-pr:esidente' da Câmara e eX-

, Jataguá do &:iI' ,

, convÚ:lado, fez�se" rfipre- _

Prefeito'de Jaraguá. dó Súi fÖi muito cumprimentadO.

de-semana (�,9 � JO:), a,

tradícíonal Festa de Nos
.sa Senhora Aparecida,
,na Ilha da Figueira. P
,dias 8 �'9, em Nereu Ra
mos, a, Festa da' Igreja:
Nossa Senhora dó Rosá-'
río, A opção, estä dada- "

FES'IlVAIS - próximo
sábado, día 15, no "Ar-
"tur

'

:M:üller"" com prêru:os
de Cz$, lS0 mil, o 29 f..'es'" '

'tívalde Canção Sertane�
ja e' o 125) Festival
da C a n tç

ê

o Jara
guaense, categoria com

posição e ínterpretação,
GINCANA - A equipa
Ghost Busters, .

da nossa

companheira, Sandra
'

R. Henn, foi a veneedo-
,
ra. da Gincana "Padre E- ,

,duardo "MÚ;:hellis", do Di
vina Pro-vidência.' Em se"

gundo .Iúgar ficou ,a E
kológica e em terceiro
a URPesadel0.
NO'�NEMA � "Inva
são dos EStados Unídos

.

(USA)". recordista abso
luto de bilheteria, está
'em cartaz no Cine Jara"
guá, de 08 a 13 de outu
bro, sempre às 20 horas,

, censuraI-í anos. MUita'a
ção 'e emoção, na tela.
BODAS, - 'Recebem a

bênção, pelas' Bodas de
Prata. na Igreja Evan
gélica, Max I Pommere:
níng Júnior : e Verônica
Keil Pommereníng- E as

bênçãos matrímoníaís
os jovens Odilon Mans
ke e' Tânia, Fachini.
ZIGUE-ZAGUE _,' A
MaTisol - está realiZando
a la. semana da' Quali
dade; * * � N�ste dia 9, ,

inaugur�ção' (ia, Escola
e do' Centro Social' da
víIà Lalati� * * * Jair
Hamms, no Jornal da A
cafe de setembro" anali
sa' o Hvro 25 Anos - His
tória da Weg de Jaraguá
dó Sul. * * * Um abrar;:o
ao Wilmar Raboch; da
'Malwee, pela forma gen
til corno sempre' ateride
a coluna. * * * Está fi
cando muito' bdnité;l' ,a

, 'entrada 'principal da' se-
, de do Baépendi. O pró
jeto, foi" da arquitéta'
Cláudia Packer.

-

'('enio eU, '. ,
" e .,Cl ,U; ,)vlOlnU: I. -'ii,: ,1;:'

Moda Infanto-JlIveDn 'Para realçar'.
elegâJ:lda de seus illbos. Ulil cartnho

,

,

especial para o seu bom gosto. "

, Na Marechal Deodoro, 819 _ Janiguá do Sul'_ se

I "

JÓiu. relógios. pulseiras, anéiS, alianças,
prataria, arUgol,,� ouo e tudo o mali' para
presentes Da

'

'R'el�8ioari,a"
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9'

"Loja
Mamãe Coruja

A� melhor opção, em, artt�os, \pf�lo-1uve
liiS e bebê para a' estaçio outonO-inverno. '

"

R� Rio: Branco Jaß: - Jaraguâ dó Sul- Fone_72-0695

!(>IAS -- RELOGIOS -,PRESENTES,

, .

PREiENTE!'

. SEMPRE O, MELHOR PRESENTE,
Marechal Floriano nQ 29 - Fone 12 .; 1911

,

,

,

•.·Ca1'inßoSo
.I •. , I

A ,ROUPA' INFANl'lL

Avenida Getúlio', Vargas;' 97 _' Jaraguá do Sul
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'�dICaçã8 rlilildica ,elcimenllS C81l1l111,ei'�INII�a,�1�e_'ldad_nr;'llllal
'Ä 19a. Unidade de Co- VCRE possui 1.040 íun-.

'

rél1tes do' re�to do Es· aumento' seja maior' para temporário re! �amb.é�J
.ordenação Re2ional, de cíonärtos, entre ·O�. quaís tado, à educação sofre ."os profes'soies,'do-qtie pa. -que- o G'ovemá'dOr ,'aten"
Jaraguá do Sul.. ensemí- 370 proíessores ef,etivos, concorrêncíà diréta e rir'OS cargos' comíssíona- desse e ouvisse a -neees-

'·MOU ao secretário, Sylvio, 4155 professores ACT" e tem perdiao pessoäl qua- dos; �ue não haja�'Lmâis sídade real da categortä;
sPiecikowski, da Educa- 195 admínístratívos, que lífícado, encontrando di- diferença entre Um' pro- através dos diretóres<,dê

.. ção, documento onde ex:
.
garantem "'0 ensino' pare ficuldades para suprir' a fessor 'efetivo 'inicial e. o ueREs. "".

'r'

põe a situação e se posí- 14.554, álunos de pré'es- vaga, por não haver pro- professor .: em ',' :caráter
,

'dona ante ao reajuste colar, 1.9 e 2.9 graús'- ,f�ssbres' �xcedentes 'nas
..

'
,. -' "

I
'.'

.

-
... "

salarial proposto pelo· go- O documento' observa escolas. sem uma fúilÇào' Luci,' iDeeIHv'I-: candidatos dI ;��:"p,
vemo, que não 'agradou, que- Iacs aDS. níveis de ' definida e . Arrola' q:Ue os

pcr não corresponder salários pagos pelas in-
'.

vencimentos dos prbfes�o-
COJD. a realidade. A 19a. dústríag da região, dife- res 'não são a realidade

,
..

.

' .

"--

"da tabela divul2ada.' ob:

.. ;'rJ""Ia-'u MI·ne I·,ru· ·1 MarCI·an/o O·U'.d·11 13" �h";n:� . �r�bálh6�e���:
mente. ein 1988, não re-

cebeu o percentual de
aumento de 2300Á>;" PIC
Iessores efetivos que mu"
daram de situação'

.

este
ano ou Os que retorna"
"ram de licença não remu
nerada, recebem somen
te vencimentos de janei
ro, sem qualquer outra
gratificação,

..

A diretora Rosemeíre
. Vasel solicitou do Secre
tário a intercessão jun
to a Pedro Ivo para que
valorize a educação. e

que: seja ínçorporada a

remuneração atrasada no

percentual de 230% ou

seja, a tabela de setem-,
bro; que o percentual de

A. inimitável dupla "João Mineiro e Mar
ciano", sucesso nas paradas musicais em todo
o País, apresenta-sa quinta-feira, dia 13, às 20h
'30min, no Ginásio de Esportes "Artur' Müller",'
em Jaraguä do Sul. A promoção, pelo prestígio
e pelo sucesso da dupla, 'está fadada a' sucesso,
estando OS ingressos a venda, antecipadamente,'

. a .'rdzão de Cz$ 1 mil, nas Lojas HM, Rá(:lio Ja-

ragué, Churrascaria Veneza, Lojas Koerích é'"
Borrachería do Batista, além do que, no día do
show, na portaria do gínäsío..

..

Os ingressos podem' ser encontrados tarn"

bém nos demais' municípios da região. Em

.

Schroeder. junto a Bíblíoteca Municipal; em

.. Corupã, na Stern Haus; em Massaranduba,' na

LQja Dimar; em Guaramirim, nas Lojas. Klein,
Jornal do Vale, Posto Maiochi e Posto 28 e, 'em

rJOillville( na Pedrinho's Presentes e na KG DiS-

co� do Terminal.
'

Meste sába'do' o sorteio da rila do Hospital Jaraguá'
o sorteio dos dez' prê

mIos da tômbola do Hos

pit,l, e h:1aternida�e Ja

ragua sera neste sabado,
dia 8, átravés da Loteria
F�4eial. As pessoas qúe
aqguirirain os bilhetes

--concorrem a um Voyage
CL () Km,

.
uma motoci�

_ cl:eta, vídeo cassete, tevê
ã cores, re�ri�erador, má-
qt�ina de costura, forno

el�ticó, lavadora de roU

pa, fogão de quatro bo"
" cas ebicicleta. O empre

.

sário Werner' Sçhuster,
'. pr��idente do Hospital e

da 'Comissão Pró-Ámplia�

.

ção, lembra aos portadO
res de blocos de rifas,

para que sejam vendidos
até hoje e conclama a

comunidade para que co

labore adqUirindo os bi-
lhetes.

.

Quem ainda, não adqui
. riu o seu bilhete pode
dirigir-se ao posto çen
traI, . instalado na Aveni
Getúlio Vargas 145, no

prédio do antigo Posto
de Informai:;:óes .

Turísti
cas, onde ,\ªmbe� es�o
expostos os; dez' prêmiQs .

Cada bílhete de cinco
n.úmeros custa CZ$·;.iiil

,1.000,00.
'

.. No início de setembro
tiveram inicio as obras
de amPliação. do nosocô
mio, conheCido. par "hos
pital . da morr{)". Primei
ro setá tonstruída a aléi.
de ambulatório e o cen

tro administrativo, onde
futuramente' funcionará o

pronto-socorro. Serão
quase 1,'400 meros qua
d.rados de ampliação, em

'três pavimentos, éontan-·
do ainda com apartamen
tos e o centro cirúrgico
e obstét�ico,. dentro dos
padrÕes mais'modernos,

-:«

. .

.

A d.eputa,d,ã� petísta LuCi Chôfuaski cÚIí1pnu
. pÍögrainã;çao ria sext(feira, dia 30,' ém: }�r�guá do
Sul. Pela .manh�, reulíiu-se - com os caildld�tos', li· 'pte-

.'
feito, vice e. a.':Ver.e�dor e ao'm�io di'a, em Corüpá,
c9>ntactóu êC?ID.. éIIÍpl'e�ados da firitiã Adolfo rBáéllmif!. '

�9�te�iorriíeqt�; partíclpou d� atq na Weg i,.. onde-éc
laborou na pã�f]e�gém dos .cendídatos petistas,",cl)n
cedendo,' depoís, coletiva a 'imprensa na sede 'do
PT. r'"

•
"

•

-

_
LUCi fOI'a estrela do comício e do debate realzai

do. às. 18 horas. n:o Bar do Paraguai, na Vila L'é�,
com boa partiCipação popular. Na'avalíaçêo doá pe
t�stas jara��ense�,' "avínda da .4eputa�á (oi, produ
tíva, reenímandonos a continuar Urmi;!s na' . 'campa·
nha, para a qual conclememos a' classe tra6âlhádóra
a partícípär at�vamellte das eleições munícípaís' .. e,

•

Btelzke ía Feira MIniai: FrllÇa
.

A Bretzke Jndústria ·e Comércio de" pi.ódúios
Alimentares Ltda, fundada em 1964, é maís umitém
presa j��guaense que se expande e alcança' o rígidO
mejcado mternacional. Com uma produçjo, mensal
de 400 toneladas de alimentos, onde se ,destqcaxp. to
da a linha de especiarias, tempêros, sobremesas, eho.
ê-olötes, .pão ·de queijo, milk-shake entre outrós�' ;�li'
dera o mercado catariIiense e é uma das cinco"rnqio-
res clo.ramo no Sul do Pais. �

, ... '.';

" Com a cdação .do departa,mé�to de im�rta,�ão
e de exportação, em março· passado; a Bretzk:e,' bus.
cando conhecer o mercado internacional, paI'tic!paráde 17, a 21 de; outubr�, em. Paris, França, da .:'c"F;eira./�unchal da Abmen1:a;çao-SIAL, apresentando toda. ... , a '

Imha �e produtos para coIifeitaria. destinados.� ,., .ex-
portaçao. O gerente industrial Charles Bre.tzke., rem.
b�r�o� à capital francesa para acompanhar ii' P�lrti"
cipa;çao da B�etzke na Feira, na qual participarão
cerca de 4 mIl empresas de mais de. 70 pais'esc/ ,'".:

sc 413: MELHORIAS SEM OS RECURSOS','I
. .' .

,. '"

. O, Secretário dos Transportes e Obras
-

de'; San"
ta� Cat�mna. Emanoel Campos, em correspondência à
Camara de Vereadores de G�aramiriii;t, informa,3que
fO. trefho BI�menau·.Massaranduba; 9 JlrOjetd"de.:r-es·
auraçao está. pl'Ont0, estando os serviços . t>.t1Çados
em Cz$ 2,.100.000,00, enquanto que no trecho:Mas
sara�duba-Guara�irim, o projeto de restauração a
cha·se em f�se fmal. :A implantação dá teréeira ';fai"
x� �a localxd�de conhecida como Morro de . 'Guara
�i!I�, que da ?-cesso ao Rio Branco, a m�sina . está
m�hllda ,no projeto de restauração, estando as bbras

.. or<;adas 'em ,Cz$ 39 �i!hões, a pr�;os de'a:göstr(f):�;,;e
_ "

Emanoel Campos, no entanto, "lamenta' n'ão
dl�por �€ r�cursos, para viabtlnar' a

.

eXeêÚçàt; <destes proJet?S ' ,�as promete esforç.os: "j'l1l'lt�, 86 ,Go
.' ;erno .

Federal· .. ' Enquanto isso, o DNER executa o

dsfalt�mento da rua Rui Barbosa, que 'liga a BR::280
,ao Bairro Avaí,' num trecho de 650 métiös'line�res.

'
..

'

:..

, ,', $erigf('"
,

, 'r: -; BaPedallzàda � ....���� dI... •

"C' _" .. "--". ,'�
" ....

. d,U"'lI. <0IiI, ..
eca co

pl'stJco e ett�tíitàs�"",

R.�a i\ÚliQ Pedri n� 109 -�: s4t��o':1v;ía Nova :f
"�"�i '_;.: "i) J�a�uã d() Sulc, ... tsc J I

",..'
. "

"/;.' jr:}�J". 4,
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ilAGJNA.'
.-�-�__:,--

:PrDclallas de, Casa,meltls ��: ��d�O=dof3
,os de _��ro ' ,

Ele, brasüeíro.. solteiro.
J��qIla, ,�ilha qe /v:l: ,gis.UO�� _�&.���U�'LSilMANN. OfipiilJ do ai,. ferroviário, natural de

tania ,(Loritcl)- Zímmer: tado de Säntä'ca�'bn. tU�.� J.�JIlá.do Sul. ,Rs- ,MafJ'9,. nesta �sta<lo_, 90'
Cartório' éxibiJÍdo os cíocUDíentos' ,l!' ·oosq®l«.'l,�P.at;�� em Dil.iGiUado e residen,'te 'e,m

_ manIl' 'h'':l:.'ü'
• , __ .' ,

•
eua:t _ , -pe a el. li- flDl ,pe se

i3 de S�embr1l IW ltarem -paa,C8Jat'. OI� E'Strad� Nova" nes�e diS-
Jackson. iilho de Gil- Ec;llW 16.�78 doe 27.09�88 naf�rªl de Guaia�irim, trit,o. filho de Jorge �

-,p}ar. ,(Rute,) de .Olíveíra: VilQ,U F!,ed1an� e, Juracl neste Estádo, domícílíeda
borda Ribas e M�ria da

Díogo, filho de Ildo(Ro- Maia e residente na Rua Ma- L.u.z Taborda Ribas - :eÍa.
�iwtri) �ßIltP�al Ele, bra�,V,ebo. solteiro,' rin�, Frúctuozo, 769, nes: brasíleíre, divoÍciada; do
14 lIe Set8ldllro estofador, naturai de Ja- ta cidade.' filha de Geral-

lar. natural' de C-QrUpá,
,Jociane, filha de Car- ca;rezjnho, Paraná,. domí- díno de Souza � Ivaníl- nesta Estado, domícíäa-

gleUno" (UrSul�) Bíernaz- cílíade e residente na da de Souza. da e
'

residente em Es-

kí
.

Rua Victor Rosenberg, Édital 16.282 de 28.09.88 trada Nova, l).�t� ç1istr1'
'.0- ,�� S,etembro 9tH, nesta -cídade. filho loslt Spezta 'e Mar-eià to, filha de .Burídes Ro-

Ãndriela, filha de Ar de Amadeu Fredíenq e '{-ªJlco", 'Inualdo e Anaír da Silva

'ci.�e�" (Alzira) Santos; Jloracir de Souza Fredí" l;l�, };>r(lßi;leYQ. f:iQl�iI:o, ROlllualdó,
André, filho de Antenor ano, Ela, brasileira, sol, operário, natural de Mas� �� 16.2Q$ de' mollO.88

(Angela) ,,' 'Rodrigues' da tetra, do lar? natural saranduba, neste Estado,'
Copia recebida do cart(,'

Silva
- ,

de Garça, SãQ Paulo, go'· dom_iciliado e residente' rio de GuaramiI1m, Deite
17 de Setembro mícítíada e residente na na RUa Max Eggett. 105,

Estado

Michele/ tÜha de João F-ua Victor Rosenberg, nesta 'cídade, 'filho" 'de
,Pau� Lenz e Ids Dias 4e '

,tAna 14âi:i�) '<ia Silva 961. nesta cidade, filha Areebne 'Spezia e Lau-:
M.oura

PQrto
-

de Irineu Maia e E�ilia . rentina Spezía ' Ela, bra- Ele, brasileiro, viúvo, IJ·
18 de' Setem'b-ró Francisca da Silva Maia. sIlei:ra, solteira, do lar,'

Ele; bsesüeíro, viúvo, Ia.
Call1ila; fi,Íha de Ro� Edl�1 16.:a79' de' 27.09.88 �tutal � Jaraguá do S}.ll, vradol, Na,turai de Jara-

'gér1Q (Maríli)
-

dos sán- Hl:lario Perel�a e Rosan- q�miGilia-da Ei residente ,g'Uá do Sl:ljl -domicilIado
los;

",

Máiiene, tiuia
.

de gela Aparecida Geraldo np R'UA Max E'ggeJ;'t, nes-
e· resid€nte 'em Alto G�-

,A p' (El, abe+�) 1(',"nl, r Alves' 't 'd d h r,iba.ldi" neste, distrito, fl'-
�,l J,�� "L!!' '�ct64e;

"

", ,a Cl a e. fil a de An,

Rpd!igo, ,fi\!l9. ,�Ola, Ele, brasileiro, sQiteiro, se)Jno Tancon e Edeltraud '1Iho de Ernesto Lenz e

va (Renilda) 'Salles tintureiro, natural de �i\diger Tan,çon. Agnés Z· Lenz � Ela, brß'
19 �e setembrQ Canoinhas, neste' Est�do. Edl�a. 1.6,.283 de 28.09;88'

sUeixa, solteira, do lar,

Vanessa, filha de Ado' âomici:liado e residente (:Qpia Jecebida_ do Canó' natura.l de Gi-fUá, Rio

lar '(Marini�� Engel' fia Rua Max Doering, no de GUaran.lirim, sc .GFancle do Sul, ,domicili-

Dl. ti de outubtQ mann; ...Nélson Filho. ,203. nesta cielade, ,filho Inl\<:iQ Ivo Ba�4er e tour-
'ada e residente em Gu:a'

Sra. Carolina' ,Rosa filho de' Nélson ,(.Kátia) de loão Pereira e, Isaura 4_, TJt?; 'ramiFilll- nes� Estado, n-

Brugnago. S:r;a, Helena,' SChilip§cke :Rereira - Elq• brasileira, F}(i>; brasilei:ro, solteiro, lha. de G�iln€Fme RaUm

'Schmitz Brugnago,' sr. 20 de Setembr9 ' sol1!eira, es�aI;npadQra, o�:t'árlQ, nª-t:qrgl de G1!a- de MÖUl'a e Joana Dias

'Undolfo Schmidt," Sra, Rafael, fUno de Mari' natural' de Jaragl.!-á do ramiJjm, :t;leste Estado,
dê Moura,

'

,

-

Margit Horst A�dersen 'no ,(Dalva) Rosá� Sara, �ui. dO;Illliciliada .e resi' do��qi�'ia�o ,e l'es�dellte ,E p�a, q.ue cJlegue ,ae
(Curitiba), Sra. Maria filha de AcáCia (Marli, dent-e, na Rua !4ax Doe- em Nha da Figueira, em çoD!he�lmento de �

espd� de Martin Henn, ze) Satlet'; Rudi-berto Ir" ring, 203, ne�à cidade, Guàramip,m, neste ,Es- m�del passar o presente

Jlarly Bartet, Sra. Ireme .filho de Rudiherto (Jea' filha <;Ie A-rthur Alves e tado' filho de Bertoldo E(lital, que, será pubUcado

Stúlzer. Edilson pavid nilde) Gaedke" I.rene ,Maria Gez:al_do, fr9DCisco Baa,der e' Pe' p.ela Imprensa em Cad60

Tol'inelli, Guilherme Wae· ,2-1, de Setemb..-o
I Edl�l l;6.28Q de 28.09,�88 tropilna Jupckes. Baadér _

mo, onde será afixado dOo
'

kerhage_n, ARa CaroUna' Stielen, filha Àe An-:- Romeu. J'lI:ank,<lwta", e Ela, br,asjl�ira, solteira,
tante 15 dias.

Beyer' do ',Nascimento tôniô (Suely). Br\ihmüIler; Walldda, �à�.c�e op�_ráriª, n�tural de lain'

(CascaveH?It):' Fábio. filli<') de 'Eliseu �l€, birasHeiro.' '�oJte�ro, vil1e neste Estado, donli-

,. (Aven�lda) Ju�gtQn; Mar-, o,pe.ráriO, natura-l' de Ja' ,cH!âdâ!e re!;!i<;lE;!�te �Pl,Três
Dl. 12 de olltubro. _ eiane, filha de Lírio r.aguá ,<;lo Sul, domicilja- R..j_gs do Sul, n.e!;!t,a 'cip.ªde

" Sr� WalterSvebe. Sra. Ma" fM9ri:�J "Borcb..aldt; Da- do e residen,te em It-a})ó' CUba de Antonio 'fitz e

ria Lisete Sci:)lIÚ� Rer.qst, niel," filno ,de, Valentin cuzinho, neste distrito, Çeçjliq $aJo_:QlQ:Q ritz, Você é espeçial para nÓs.
, Srta. Ale�lld.l'� Si�Oll, (Adel-ina) StoIf; Rica,rdo;' filho de,Werner. Franko' Edi" 16.184 de' Z9.09JJ8 Fone 72-0Q91.
S;ra.. Prt"da'esposª, de Aii.r, filho de Jösé -(Eutália) wi� e, de, Luc.ia Lange �'�""'�"'''''''''�'''''_11111!!1'=========�'''
toll Star.oski, Eng:�. .Val- Kammer;. Do.rival, filho FI=ankowialc - ala, .brasi-

." ;. ., _.,... ."

ber- Vrej' 'Mg$ca.���has de Edson ('fania), da Sil" leiral solteir,aJ' op,ªrária, SlIAz,;ia' & CI8- Lld'a
,,-(S: paulo,)", �ce�o Luí�, va; Daniel, tUho de An- natural de :tv1atEl'an,dia

'

, 'p.;II
"

,

,'. .',.

Rozzs, Sr'. Hiloertp K<Ji.' tOAi� {Eliane}' ,B'MkeF-. p.aran4. domiçil�q4P e SElt�lA E S}:!ltViIÇOS' DE TRATOR

�I;, ,21� de' Setembro, r,es,i,den�e nji Ru� 10iIlVil' M���irá.s para construção e serviços de ,trator

(lrisiame, fillha de Ie, ,55; nesta cidade, filha
' •

.

com- prefisS40nais altamente especializados, ,

,Maw:c(). (ßristiane} Mar- '51e 'E.eo.pö1d.o Masche'�
'" ,Ruo, .roi'O J4nuário AyFeso, -1'�? _ Jaraguá Es-

tin; R.ezilda,' filha de' de Leony l\tf.asche� querd& o:- Fon� 72,0300 - Jilra'.;llá dn Sul - Sc.

Vardelando (Regina) de EcUtal 1�28.1 dß 28.09.88

,Oliveir.a; Krisláine, fi' ..

Sér-glo ÇQs4\ e Siuidra.
Ilha de 'Nelson' (Elia)' � de sou� <,; , ,.

Schult-z; Juliana, filha' �le, brasileiro. sól�ir.o,
de José (GuiomaFa) Fruc- oBerári-o, naturgl d�:lara-'
tU(i.lZG; 'Marcos) filho g"á de Sul, domwil��do
de� Arnàldo (Vera) de' e residente na. Rua Cam,
0li:veira; 'R@se1i,' filha pd Alegre, em 11na da Fi' - At- lP�O� pedras 1Ult�'rats para su,a eas�.-,

cde Luiz ,CarJos (Adelai� gu.:.eira, neste' distrit9' fi' Pedl'M p/p�. pls�.s, paredes e

d�L �ari-ªi. _ A-!!g�H�a,' Ib� de Q�Plar costa e 'r:ev�Ja,êIlto em gßtal�
filha de Silvano (Edla) pe ,Ely'ir-ii Costa - Ela" brasi- Ru� otto�ar Ooe:r;ffel. 1.957 - Trevo ß-R-10l
�P{�s.

'

, leira. soltßi,ra, ,aperida,
,

Fone 22-89;S�.- Joinvill.e .

I
"

, > - $. 'ir. ri ' . -+ . _g ; 1E :.!_

,I

,,ANJ�as�
'FUea ano$ h9J�:' 98
, Sr., Bruno -Wo�t, >�ra,
frida Thiem1 sra, ,�ene
'Ziemann, 'Sr� Ud<) ,Ra�
:Wiets'ch, Sr. Qalúl0 �Bal'
l8Ilelli, Sr. Cé�ª't 'Moa'

,

c:yr Silva, Eliane Crís-

p ,pomes� qri�!hian
'tfan�o ��..

"

Plf'� C\e- "��br�
"Sra. Ingeburg ,�-

",�fdt .�ass,e, St.:a.. Yo,

'.lànda
.

MqJ;l;)i�' .l�ng�l'
, maM." Sr, Elmo" L�Jh"
itê:

,.,

AI;ld�r�bIÍ ,DQry�l
itadu�i. ,ep:l Cq�pa;

,

,- ':-' 1""'" SrAd.elino VO,-�9ml, .

Carlos Moreíra.

,DIa 10 d,e oy.��rQ
Sr. Zefflrin9' Kuklins�,

: Pr�eito de M9Sªarandu'
-,ba;-: Sr. \ ISI:Q�r 'l,omb�rdi,
Sr�. ��a W�t�o" Sr�.
Mana"

.

GQn.çary� p�o
dinC"(Ita) .Flávio Mehler,

;��o l4arç��o �êll,z.ler.
.A1tlio B.uE:l!ii�[" Sr. N9r ,

berto Kreutzfeld, Sra.,
Lulza Bortolini, na ,Lapa'
PR; Edit Schmidt.

, , '

� ia c;lß o...Jubro,
"
5.1'a.' Regip!i Gascht'h

'

Sr, 'Sílvio Paulo ];?rodöhl
(Curítiba); 'Sçhirley So,
stein, Denil$ >' 9�liliru;ro,
Ritta (Pett:' �f.�jFl:ãr
via Regina Mar{:8t'
lo Rtca,rd0' êÍ'�(

, ,Dlit 1. de outul)ro
, Sr; ClóVis MarcelinQ
GOnçalves. ,Sra. Iolanda
�rg Perin. Sra. Hilde'
tard �J9P� Barat.-tq, ,,� \�.•{r•.

. / �� �·(.�,,�x:

IR\
..\t!}"

F,aça ou renove a, su@:
assinatura' do

"Coueio do Povo"

,Paras
.
'<-=".'"

Irnl
PJP11-AS p� PISO, PISCINA:
�,�Sl1M�mo, UM �Ji!RAV

" ,

; II ( , � ( ,di. _' • ." ; _,. � i _ ,3 JH _
' -' ,

' t. _
,

sllJall�� " do '

" trAD§Hp,. �ouS' t0d9s reIJI"'-nsáveJS .pela· segurança.
cI

D· e',$ ,pi'l'-C b\ a� R 1,'8,

;:

Em' frente ,ao ,Foru. ....... FOB�! 'l! .. OS69
Av. ,

'Gettilo 'VargaS,' 26 -. ,Pöne;' 12 ' .13••
e Escola: J,afagail
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Deve chegar a CzS 1,2 bil�ão orçamenlo de, Guaramirim. para· 89.
A Prefeitura Municipal ,

. VEREADOR DEIXA - de Guaramirim remete a-
.

PMDB EM CORupA tê o día 15 de outubro, à
Câmara . de Vereadores,
projeto-de-leí estimando
a receita e fixando as

despesas do mumcipio
para o próxímo.exercícío,
O orçamento. deverá ficar
em torno de Cz$ 1.2 bí -

.

lhão, que contrasta com

os Cz$' 145 milhões' des
te ano. A maior fatia
:ficé;lrá com o setor rodo-

.

O vereador Lourival
Ions Malmgren, um '. dos

históricos do MDB e

fúndeder do pMDB, dei

xou o partido na terça
féira, em' sessão da Câ
mara de Vereadores de

Corupá, quando também
retirou a sua candidatu
ra a reeleição, passando
para o PDS e apoiar ii

candidatura de Ernesto
Felipe Blunk/José

.

Nor
berto Müller, da coliga-
"ção PFLlPDS. Lourival
afirmou, no' seu pronun
ciamento, que ínteresseí
rös tomaram conta ' do
pMDB de Corupã. para
defender causas próprias
e de um grupo de díssí:
dentes do PDS. Com o,

ingresso de Lourival
.Malmgren, a bancada do

. PDS; coligada com o PFL,
passau a t-er maioria no

Legíslatívo .� 5 a 4.

A dobradinha da' coli
gação, com o apoio cres

"cente, vê' aumentar as

chances ,de vitôría. Além,
'dös 29 candidatos a ve

reador, conta com o a

poio de cinco candidatos
dó ·PDT, uan do PT e, a

gora, do ex-peemedebis
ta Lourival.

,Pedidos

viário, seguido pela edu- do Sistema Unificado·
'

e

cação. A munlcípalíde- Descentralizado-:- de Saú
de fixou a' data -de 31 de de (SUDS), OU a munící
outubro para o pagemen: palízação da -saúde.> foi
to da segunda parcela do criada a Comissão; In
Alvará de Licença e, tarn- terinstitucioIial, Municipal
bém, para o pagamento de Saúde (CIMS); -

que'
do JP"fU sem multa e [u- . ' vai gerir os recursos e Ainda na área da saú:

,

ros, anistia válida, de í- a ação da política de de, o Hospital Santo An

gual forma. a outros tri- saúde em' Guaramírím . tonio e o' Sindicato sela- .

butos em, atrase, desde ,O coordenador é' Jair ram acordo para 'paga- "

,

que não' lançados em' dí- Tomelín e é. integrada mento de ínsabrídada re-

vida ativa. 'ainda por Dirceu Rebe-
.

clamada por 52 íuncío-
Para a implementação Iatto, Dr. José C. . de näríos do .nosocômío , As

Albuquerque, Ivone Kí: '11680 01'Ns devidas, se
nas Gonçalves da Luz e rão. pagas em cinco par-

'

Victor Kleine. Foi cria- celas, com o qua a situa
da também a Comissão ção se normalizará 'no' Ú!'
Municipal de Saúde e' nico hospítal de Guara
está na Câmara projeto 'mirim.

eleitoreiros na Câmara

Para figurar entre as

Mélhores e Maiores da
Exame, os critérios são:
ser U.ula das 500 maiores

patrolainento e' macada
inizatção da rua 233
Ernesto .Shon e Um tele
fone público defronte; a

A. A. Kohlbach.
Almiro Farias solicitou

ímplanteçêo da' rede de
:

água na rua 454 � José
Pomíanosky e Lauro .Sie- .

bert propôs que a rua

67Ö seja denominada de

Wolfgang Weege, a que
dá acesso ao Parque Mal
wee. A rua Emílio Stein
foi. proposta em projeto
'de-lei de Luiz Zonta, que
tenha seu nome alterado
para Guilherme Hrusch:
ka ,

Muitos dos pedidos são
para atender ínteresses
meramente eleítoreíros.
comuns em períodos pré
eleitorais.

empresas do país, o qur
significa ter um fatura
mento anual superior a"

'80 milhões, de dólares e,

ser uma das 20 maiores
,

do setor e deter, em mé

dia, 1% ou mais do fa
. turamento d()' seu se

tor.

"

Este crescimento, se

gundo a empresa, "é fru"
to de um trabalho sé:riO
que, a Marisol realiza a

través -dos 1 seus colab04
radores, preocupando-se
sobreúlaneil:a com a qua
lidad-e, onde cada-um tem
consciência do seu valor

profissional dentro do
complexo' industrial e

administrativo da em

presa'" .

Confecções SUéli Lida

O vereador Marino
Lenzí. em .mdícação a

provada, solicitou a. cons

trução de Um sanítäno
junto a Praça do Expedí
cionárío, para atender
aos taxistas e ainda tubu
leção e calçamento para
a rua 381 ..Em conjunto
com Orival Vegini, Len
zi reivindicou à Telesc
um telefone público no

, Loteamento Itajara � Er�
rol Kretzer pediu ílumí
nação pública para a rua
377 - Sebastião Pereira
e para a rua lateral da

Augusto Mielke,. na Vila
Baependí , A. Machado,
o 'calçamento das ruas
Amazonas e Nélson Na-
zatto: patrolamento e

macadamização da rua
. Max Doering; tubuleção,

" Marisol c�onquisla reconhecimento' pela qua,lidade

PROMoçÃO DE ,03 A 15 DE OUlUBRO.

, 'NÄO DEIXE DF: APROVEITAR.
.

"

de' criação' do Fundo Mu
nicipal de Saúde, ao qual
serão transferidos 0& re

cúrsos dó SQDS, que se-

rão gerenciados pela
CIMS.

.

Gratuidade para idosos e deflden.-tes em Massaranduba

A Câmara de Vereado
res de Massarallduba,

.

a

provou projeto sancío
nado pelo prefeito Zefe
rino Kliklinski, qU€ con
cede passagem, gratuita
a todos os. Idosos com

mais de 65 anos, assim
como a todos os defici
entes físico .. e sensoriaís',

.

Â medida é de alto alcan-
.

ce .socíel e pbra compen
sar parta dos cust(',s de
-transporta gratuito'

'.

aos

idosos e deficientes, foi
concedida, isenção do
ISS a empresa de ónibus
,Massarandubatur, no pe-
ríodo \ de 01.11.87 a

�'().06.1990.
D� outra parte, o Ro

.tary Club e. a Polícia
Militar. co,n o apoio da

CCE', Colégio, Prefeitura
.

e ASSOciação Comercial,
promoveram a campanha

. do Trânsito emMessaran
.duba- Foram onze pales:
tras com' projä'ção de "sli-'
des a mais de mH ': alu
'nos de três escolas ' bá-
,:Sicas e do colégio 'e to

das as, escolas 'do municí
pio partícíparam de "con- .

curso da. redação sobre
o tema.

.." , ",

O oi>jétivo :da: campa
nha fOI o' de esclarecer. a
população'�9bre 'a,' impor
tância da segurança , do
trânsito. . Somente neste
'ano, 'já acontecerem" 25
acidentes

..
nó .munícípío,

COm quatro, ví,tí�as 'fa
tais.

t ·f ,

F A L E C I M E N T O'
,

LW KRETZ KOPMANN (Frau .Deims), fa
leceu dia 27 de setembro último, às 9' horas;' no
Hospital São José, com 74 anos. Deixa enluta
�O$ 'seu companheiro Osvaldö Helms, UÍÍI&. fi
lha, um filho, dois genros, uma nora e Oito
netos.

, :.,

�.
ENGETEC
\J VENDE

• Área de 3.473m2, rua Jolnvllle, casaS .em al
venada ,e madeira (defrQnte a: :Dosch)'i' 'Preço:
6.700 Ol'Ns. , ,"-
.• Casa mista, rua Afonso Bartel n� 116, mu@da,
com cerca de ferro. Preço Cz$' 3.500.000.00
• Casa mista, rua TOpJ.az' F. de Góes nq,203 (px.
APAE). PreçQ: C!$.3.000.000,00., '

• ,'Apto; EdU. Miner, 2 quarto�r'
.

salas, cozlnbBl,
I',

banheiro e área de, serviço.
'

•

.

Lotes px. do Juventus com 439m2,' pre�o:
3000TNs.
• Lotes na José EmmeiIdoerfer' lote�ento' já
aprovado 'pela Prefeitura. '

.

" Li,lnchonete, na 25, de JUlhó '(Vila Nova), inon:
fada; construção alvenarla_, r ,'1OJ:n,2.. Preço ,Cz$ ,

2.500;000,00. , r,. ' ...

'

..

, '. <',Casa em alvenaria na Vila .Nova." :Preço Cz$
4.000.000,00. '

. ,. .... .�., , . .'

Im_biUária' Engetee
CRECI-934-J "f, FONE, 72-0373

'R; 'Exp. Antoni� 'C." Fei:reir�,' nf} 68'
;

li
. II
I'

,'A Marisol S.A. Jndús- gurou entre as 20 maiores
tria do Vestuário, de .Ja- '. eúlpresas de 'confecção
raguá do �Su], conquistou 'do Brasil; 'no ano passé;l-

. pelo segundo ano conse- do. A' Revista Exame,
cUtivo o pré.Laio "Mérito em sua edijção anual Me
Lojista", na

.

categoria lhores e Maiores, edita-,
i'Confe�ção Infantil", da no froál de setembro,
conferido pela ConßP.de-' classificou 'a empresa
ração Nacional dos- Dire- como a terceira em cres
totes Lojistas, que anual- • cimento, nona em renta
mente elege as' eID.P(esc.s bilid,<Ie, décima; em 'li
que apresentám o melhor quidez e capitalizaç�o �

desempenho em diver�:ils Entre as maiores" a Ma-.

categorias. O prêmio ê risol evoluiu para: a dé- "

l,Un dos mais cobiçados cima-segunda posição, em
pelas indústrias confeç- relação ao ano de 86, on
cionistas do País, posto de ocupou a' ·15a. colo-'
qUe significa o r�conhe- cação.

,

cimento da qualidade dos
. produtos e das empresas,
por parte dos seus clien-
tes.

,

A Marisol, também, fi-

Postos (Ie Vendas na Marechal' Deodoro;, 1.085' e nia

Rua Relnold� Rau;' 530 - J'araguá. ;do 'Sul � SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na, 4a. -feira estou no

Beependí. Numa roda,
na minha frente o Kohl
bach, o homem motor, no
lado direito' o sx-reí da

manteiga "Ouro", Buhr
,

e do outro lado o '''ne

'gão'',; apelido dos tem"

pas de seu belo futebol
que ' emp.olgou os gr�
mados de Santa Catan
na, re em boa compa-'
nhía. penso, e resolvo
marcar entrevisfa, que
acontece dois dias de

pois.
._ Aqui es�u pra con-

versar contigo. � Onde, e

qUando nasceut
.'

- Nasci na Matermda
de Carmela Dutra, -.

em

Florianópolis, no día ".
31.10.36, filho dé Hugo
Alves Garcia e Líndomar
Cardoso, que � me ' regis
traram com o nome de
Hamilton., Meus avós,
paternOs são Manoel
'(Higyna Maria) Garcia e

os maternos, João Candí
do (Herminia Barbatto)
Cardoso.
- e grande ii irman-,

dadet
--:- Somos 6 ao todo

,

Sou o anais velho. De
pois vem à Edi,Garcia
(Wíele), -Rosemérí 'Gar-
cia (Verch), Mansa Hele
na Garcia (Wiest), Air
son' e Hanílton. 'todos'
casado� em Jaraguã, '

- E a escola COQlO fon
- O· primário fiz na'

Escola Particular de,Go
queiras, no Grupo Esco
lar José Boiteux, no Es�
treito e' o ginásio, até'. o
3.9 ano, no Inst. Ed. Di
as 'Velho, em Florianópo
lis e o 4.9 ano conclui
aqui, no Cal. S .. Luís.
Em seguida'fiz _a Escola
Técnica de ComérCio S'.
LuÍS, onde o sr. foi meu
professor e me formei

, JARAG.UA DO SUL (SC) DE 08 .li 14!OUTUBR0/1988

--Fla_sbes �a Cidade XXX Hallilloo

"- Tenho mcttas. Uma
delas: o América de JV
vinha jogar 'pe� cam

peonato estadual, po, an
tigo caanpo da Rua

. 14
(Czerníewtczj , . Aos .43
mín. do 2,.9 tempo uma

bola é lançada e chego
antes do goleiro' Bosse
�e acabamos ganhando de
2xl. - "Pega essa, fran
gueíro" disse pra ele e
ele correu atrás de mim,
tentando ' agredir-me.
Houve' invasão do canr
po e Um sururu generali
zado é' muitos guarda
chuvas foram usados co-

mo armas de combate.
Nutzí, Ico Zíaamermann e

Osaí
-

Müller e tantos ou-

tros participavam da

quela pugna eXtra-:-espor
ríva, O sr ., parece, era

o presidente 'da L.Ja.D.
,

- Na semana seguinte
tivemos que ír à Joínvil-

, Ie onde.. na partida nor

mal, perdemos de 5x1.
Na prorrogação ganha
mos por, lxO, de fâlta,
baÍida por Horst Verch. ,

Interessava ganhar na

prorrogação' e poupamos
nossas forças na partida
normal que lera difícil Q.e
vencer.

.

Todos estáva-
, mos temerosos de repre
sália. Quando o juiz, a

pitou, todo o mundo cor

reu pro vestiário. O Mo

no, ná pressa, 'entrou Iiwn
W·.C. Não era ,o fim da

, partida. O juiz ho_uvera
marcado uma falta. Cha
maram-nos de yoltil e a

P9� a 'falta, terminou q

jogo.' Levamos horas pa
ra sair do campo. Des�
classificamos o América
e nós chegamos para as

finais do campeonàto 'es�

tadual.

CORREIO DO POVO

guaio) ainda vivo, em
GN no Hosp , Sto , An-'

. tania, Octacílí-, e Harolfutebol. Entre 15/16 anos do Rístow,
joguei no Esp. Clube

- Tem algu.ma lem
Tamandaré, na Capital, ·brança piteresca da épo-,Ei no Paula Ramos Esp." cat
Clube, como amador, na

divisão especial,' onde a
cabei com contusão no

pé e deixei de jogar. Em
1955 vim pra Jaraguá.
Nas conversas do' pai no
,Bar' Catarínense, revelou
qUe gostava de futebol,
mas que estava parado.
O Octacího um. dia me

procura para eu Jogar
no Baependí , Acabei par
ticipando de um íestíval,
como aspírante, junto
com Getúlio BarretO da
Silva, Amadeus Mahfud,
Oswaldino, Nunes, ' e

Hamburg, entre outros.
Naquela partida fiz 5
gols, A torcida gostou
do meu jogo e J.?O do-.:
mingo .seguínte joguei
em Timbó, no 2.9 tempo.
ganhando o alví-aníí por
2x1.' Acabei vestindo a

camisa de títular e jo
guei por maís de 10 a:

nos no Baependi. Em
1966 fui pro Seleto Es
porte 'Clube e, no Tor
neio Seme Matter, aca-.
-beí campeão da Liga Ja
zaguaenss, de Desportos.
Tenhö os títulos pelo Bae
pendi, o de Tetra-Caanr
peão 53 a 56; Campeão
da Cidade, 1958, 1960 e

1963� Convivi com JUl
zes de futebol: José Ers

ching. Francisco Fred.
Doster, Harry Litz, Nu- .

nes e Octacílio P. Ra -

.

mos. Pres., do Baependi:'
Murille. Barreto de . Aze
vedo, Eugênio'

, Victor
Schmöckel, Octacílio 'Ra
mos, Haroldo Ristow e
Loreno Marcatto, ,entre
outros. Técnicos de fu
tebol: Aldo Prada, Ferrei
ra (treinador do Vasco-

. RJ)" Dom André (uru-

,Garcial-
em 19.12.1962. Realizei tos, todos 'casaram aqui
muitos cursos de aper-' e, dai veio a idéia de a

íeíçoamento profíssío" gente adotar a cidade de
I nossa vivência.nar-
- EBtio Você é Téc- - Você tem vida so-

nica Contabilista? claU'
- Aos 19 anos íngres- .

- Sou sócio proprietá-
sei COo11l0 auxiliar no Es- río do Baependi e Beira

critório Contábil Thom- Rio � E do "Az de . Ouro"
sen, por volta de 1956, 'Boliche Clube-

<

.e. em 1960, adquiri, por - Já ,está �posentado?
compra, aquele estabele .

- Já. Desde 1985'.
cimento, que, contínuo a-

- Prestou Serviço Mt·

tê hoje, à Rua Rio Bran- Utart

co, 161" nesta cidade." '- Sou Reservísta de
,

-Por um certo tempo tive 3a. categona - isento
uma sociedade, com o' do Serviço Militar em

meu irmão Aírson, ex- Tempo de Paz. Por cau

plorando uma loja de ar:
.

sa de uma mancha " no

tigos íníantís.
' rosto.

- Você é chegado .a
- E o que vem a ser

politica partidáriat Tens istot

-alguma pretensãot ,- Mamãe, quando grá-
- Não. Nunca

.

perdi vida, deixou cair um bro-
meu tempo. díscutíndo che de

-, estimação qu'e
esses assuntos. SegUi se estilhaçou, levando
por vezes;a orientação" 'uIll gran'!e, s�to. A
familiar nas. votações. mancha e a flgura 'da-,
Não tenho _ pretensão a· quela jÓi�. ,

ser candidato a nenhum
- yoce também casou

cargo.
' em: Jar�guá do sun

....:... Tens religiãot
- É, eu disse. Mas

- Sou Católico, Apos-.· eu casei em Guaramírím.
tólíco, Romano.

'

com a Marli Butschardt,
-- Qual a razão de tua 'filha de Artur Butschardt

estada elD Jaraguát e Ana Olínger. donos do
,

- Como V. sabe, pa-, Hotel. Butschardt,' em

pai era militar e, como .(':N, ainda existente. O,
tal, um dia recebeu pela casonn deusa no dia
Secretaria de' Segurança, 19.12.63, na Igreja Ma
no tempo do deputado triz do Senhor Bom Je
Lúiz de Souza, a missão ,sus, o civil, reaIi�u-se
de -ser delegada. O pai, cam o Juiz de Paz

inidalmente, não quis a- João Malutta Jr· e feste
lceitàr, mas foi "persua- jas no Clube. Recreativo
dido" democraticamente Guaramirense,. na Rua 28
a aceitar porque querl.- de Agosto. Do casamen
am para a Cidade . um to tenho o Jalmey (23),
bom policial. Com a fa-' lussanã (22) e o Denil
milia acabei aqui, aos 18 san (18). Ab, ia esque
anos. Logo mais, a Edi cendo, tenho um neto -
casava com o Rainer'Wi- �:.stavo, filho de Jussa
ele e em sucessão de fa-

Ora. ScheUa M. N. Helriques Aljo
DOROLOGIA CUNICA'

. Tratamento de dores crônicas (dores
do 'ucancer". lombaigliUl.' enxaquecaa••• l,
a�p'untura àpllcada a dor.

Rua Cei. PrOCÓpio Gomes 285 - Fone 72·2500,
, Jaraguá do Sul ' Santa Catarina

_

'

'

_.... GQsia de espones?
- 'E como! É a minha

paixão, especialmente o

Anote. O núi'Tle�o do
telefone da Jaraguâ
Turismo mudou para
72-3977. Par�ce o
mesmo, mas'não
é mais aquele. '

.

, Agora, voc� conta com mais
, um serviço: Disque '

Passagem, com entrega de
passagens na sua cas'l,OU na

empresa, S�i'Tl custo adicion�l.
Turismo ou, viagem de ne9OO1.o

: é com a Jaraguã Túrism�. , .��,

Poslo de' Veadas'�' MarcaU�
Chapéus, bODés, visell'asi' camlMS. sbQrts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica" - Amplo estacionamento.

o telefone da Jaragqá.Turism"
"

�.
.

não é mais aquel�.
.

• Passagens
• Excursões
• Reserva de hotéis '

'. ReseMl de passagem
,

aéreaaulomaliZada

"_ ·Rua P..... EpIIIicfo ,.......
Tel. 12-3177 - Telex 41"341

, J....... doSUI

Embratur03009004219

\ Barão doRio'Branco, sala 4

FONE: 72.2607

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CaIJais de irrigação', de • Jaragoá e Schroeder vão receber',Dlelhorias
Inlorme Paroquial
Paróquia 'São, SebastJ.ão
MENSAGEM: 'Celebra

mos maís um domingo
dedicado à missão ,do

,

Cristão. E' para que isto

possa se �ealizar, é necessá
rio despojar-se de �tudo
para que Deus nos de sua'

sabedoria e possamos
,

ser verdadeiros" míssío.

närros na cidade de Ja-.

'raguá do Sul. Pois não,
há riqueza no mundo que,

pague a sabedoria que
Deus dá para distinguir
o bem dó mal, E

pedir a sabedoria a

Deus é o mesmo que pe�
dir um coração dócil e a

capacidade de fazer jus
tuça. Leia durante � esta

semana: Livro da Sabe:

'dada: 7,7-11.
MISSAS: Hoje, sábado

às. J7h30 - N· Sra. .de

Fátima; 19h - Matriz.
S. Luiz Gonzaga, S. Ju

das Tadeu eS;' Francís
co: 19h30 - S,, Luzia e

N. 'Sra. Aparecida. 00-

mingo, às 7, 9 e 19h, na

Matriz; 8h - S. Judas
Tadeu.. Santa .Cruz eS.
João; 9h:l'O - São Pedro,
Perpétuo Socorro, São,
José e N. .Sra , Apareci- \
da (Ilha da Figueira, com

, 'festa}. CURSOS:, Neste,
,

.día 8, 'Curso de báüsmo
e rios días 19 e 20 de no:
vembro, Curso de Noi
vos.

Coluna
,Evangélica

CULTOS: Neste sábado"
às 19h em português e

no domingo, às' 8h em a

lemã'O e às 9h30 em por
tuguês. ENCONTRÃO
JOVEM:,'Realiza-se neste
f,inal-de-semanal8 a 10 de

outubro), em Ituporanga,
o Encontrão Jovem. W
MA DA SEMANA: Cu
ra-me Senhor, e serei cu
rado; salva-me, e sereí
salvo. Jeremias 17.14. I

,

.'

DIA'DA CRIANÇA
UVRQ TÀMBEM :E
PRESENTE'
Habitue seu filho à

leitura. O exemplo e

o incentivo' começam
em casa.

PAPELARIA, GRAFI
PEL - com os ültímos
lançamentos e novida-

I

des para o DiA DA,

CRIANÇA. Rua Quin
tino Bocaiúva (ao lado
da Prefeitura) Fones
12-0972 e 72�0137.

Abertura de canais de

irrigaição e melhorias 'nos

já existentes, além do de
senvolvimento de proje
tos na área. tem sido a,
L ção do Prová 'zeas na

região. No did 29 de se

tembro, lliretüria, asso

e) êdos e técm :0'5 da A '

caresc e dli. Cidasc, d! s
cutíram e ultímaram a

assinatura "de convênio
no valer -de Cz$ 850 mil,
para hnplantação de o

bras de melhoramento no

canal da Sociedade do

Valo Agrícola e Industrí-

��n��s:�a:�C;!�!:Çãoq�: Educação, de Adultos e'l discussão
comporta com -acionamen- •

to mecanizado na tomada

de água, construção de

proteção, pontilhão de pe-

dra com vão de 4m e sís
tsmatízação Ela caixa de

vazão para todos os 58
.

associados; responsáveis
pelo plantio de 321: hec
tares de arroz irrigado,
disciplinando 'assim o seu

uso.

O chefe da 'equipe 'do
Provärzeas de Jaraguä do

Sul, Vicente Bueno, infor
ma que, também, anelho
rias serão introduzidas na

Sociedade do Valö Agrí
cola,de Braço do Sul; em
Schroeder, Lá, os 28 es-

Duas

Buscando, de modo ge-
, ral. expandir a "oferta

quanrítatívae de alfabetlze
ção e educação básica pa
ra jovens e adultos, íns

truméntalizando-os pára
ínteragírem na sua reaü'
dade, modificando-a em

função de seus Interesses
índívíduais e coletivos,
vai ser realizado ,quarta
feira, día 12, às 20 ho

ras, no Sindicato do Ves
tuário, um encontro em

que se analisará o doeu
mente preliminar do Pla
no Estadual de Educação
de Adultos, elaborado pe-
.la Comissão Interinstítu
cíonal, formada pela Fun-

PARA VEREADOR

PARA'PREFEITO E VICE - KONELL E nUWE

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José Alberto' Barbosa
ADVOG./1.1)O

'Rua j6'ão- Maréatto, nr. 13 ., .2° andar. Sala 204,

Fone 72.1869 _ Jaraguá do Sul

socíados, que, plantam
105 hectares de arroz,
decidiram pelá. construção
de Um canal de. irrigação'
com 120m de 'extensão,
tubulação de 295m no ca

nal já existente para pro
teção da água; que apre
senta contaminação cau

sada pelo esgoto sanitá
,rio'� águas servidas lan

çadas diretamente no ca

nal. Alem disso, vão
construir barragem de pe
dra 'para solucionar pro
blema no ponto de cap-

daçãó Educar, Secr�taria
.da Bducalção e Udesc-

Para o encontro eIIi Ja

ragué do Sul, convídou-se
gerentes e chefes de re-.

cursos humanos 'das méü":
oresnmpresas da região,
.essím 'como secretárias
municipais de educação
e outras entidades, para'
uma reflexão, sugestão,
no sentido de aprimorar
o plano de alfabetização
e educação ,básica' para o

Estado de Santa Catarina. '

Hoje, no Estado, são �
proxímadamente 700 mil
adultos em situação de
analfabetismo ou semi
analfabetismo.
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,Heins '

,

tacão de água.,

-O valer deste convê-
nio será de Cz$

,

'.

'

1 ; 600 .000,,00. A Cidasc
já dispõe dest-es recur

SOSL que repassará às du
as sociedades, oriundos
do Programa Nacional de

, Irrigação e Governo do
Estado.

PARA VEREADOR

Adolpbo Mabfud
" 25�620, - P F L

. -. As passagens dos ô

nibus coletivos das Unhas
urbanas estão maís caras

desde o dia 3 de outubro.
Decreto Municipal ele
vou a tarifa do Cz$ ...

47,00 para Cz$ 60,00.

.-. O feriado nacional
-de 1'2 de outubro, será
antecípado para ,segun
da-feira, día 10, confor
me determine a Lei Fede
ral n,? 7.320/85.

PARA VEREADOR - RENOVAÇÄO
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J,araguaense, aposen
tado 'como Escrivão
Judlclél,l, após 32 anos

de serviços prestados.

'Pa,olo IdeDlir Floriani
(FLOiUANI),

COMUNIDADE - FAMlLlA - TRABALHO

P
M
O
B

,Walter Luiz Ribe,iro
'Alexandre Dellauiustina Barbosa

ADVOGADOS, ,

Rua João Marcatto n? '13; .2: andar '. sa�. 206,
Fone, 72-2875 _ Edifício DommgQs Ch ..odínt, -

Jaraguá dO Sul-SC.'

Raeder
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Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob nf1 0.0.15

_. Escritas filem e cOnlibell
- bilposto de Renda'

,

_ Re�l8tro de Micro-Empresa
I'

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695 '

Ortopedia e Trau�atolouia
DR. MARCOS F. SUBTIi. ,

Urgências ,'_ consultas _ ortopedia infan.
'til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí-

, ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Mar�chal Deodoro l.S72 _' Fone 72.2218

S ,I e i n
'FABRICA DE ARTEFATOS DE, CIMENTO

Tubos, fossas sépticaS", caixas de gorduras, caí- "

. xas de aterramento, calhas, palanques de varal,
.

reto, palanques de varal tipo "TU,' ,.,alanques de

cerca, palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de diâmetros 80. e 100, mesas para lan

chonetes, tanques de lavar toupas, tubos drenes,

anéis para 'Jardlm,b\ocos para muro� e 0\luos..
VerlUque a qu�lldade de nossos prõdutos.

Rua walter Marquardt na 106 '� Fone 72-131S
(residencial) " Jaraguá do Sul.

EDITAL
-----

AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de

TítuÍos'da Comarca de Jaraguá do Sul. EstadO de
Santa Catarina. na 'forma da Lei. etc·

'

.'

,Faz saber a todos quanto' este edital virem

que se acham l;leste Cartório para plOtesto os

títulos contra:

BlANCHINI & VERGUTZ elA LTDA - Rua

Maranhão, HO - NESTA - EDSON GIESE -

Rua Nei Franco, 92 - NESTA - HAMILTON
RIBEIRO - Rua Mal. Castelo Branco, 3..019 _:_

SCHROEDER - JOELMA GLORIA pEREIRA--',
RUa João Planinscheck, 191 - NESTA �

,

,

U"
LIANE' sALBTE THONSEN __.:. NESTA I- NIL"
SON TADEU SCHILli?CKEl -:- Rua João Planins-

.

check, 94 ..- NESTA :- VALDF:M1RO MANO:ßL
DOS SANTOS ..- Rua -Pe Alberto, Jacobs, 419
....,.. NESTA.-'

'

I!
\

E. como os ditos devedores ,não foram en
..- contrados

-

ou se reeusaram' 'a aeeitar a devida
intiméiJção. faz por intermédio do presente

-

edital
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua. Artur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razãq por
que não o fazr' sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc" '

-

IH/Jaraguá do, sul, 0.6 � outubro de 1988.
.

�.
.

I

AUREA MULLER GRlJBBA ..Tabeliã: e' Oficial de
Protesto de Títulos.

\
I (Fêldlnandg Pllke).

.. George Mocatü, Professor de Fí- 'cause. Procurai 'a cause de 'tudo o

síca na U�ver�idade -.
de São Paulo, que .não é obra do homem e ci vossa

defen��u día de�tes no progra�a Ca-· razão respond�rá",. .

.

na� Lívre (Bandelf�tes) a. teona. d: o Ora se uma explósão no.. cosmos
, unrvers-,

.

ter surgido a �nt� !>IlhQ�s' deu origem ao universo, cabe pergun-'
de ..anos, fruto de �� explosao, no. tar ao ilustre proíessor- explosão 'de
cosmos. Outros p�rticlpantes conco�� qu�?/ Da matéria, é claro- Mas, de
d�rru;n. e P<;'ucos,�cordaram. ,� pu

-

,

onde veio a matéria? E não. é ver
blíco, �bem partícípante, através d� dade que no universo infinito tudo

e��rev�tas .

nas ruas,'. 7xpr�ßou opi- funciona harmoniosamente, tudo não
moes diversas. NO' fngir 9.0S ovos, foi organÍzado de forma inteligente?'
prevaleceu

. � opíníão do "ªábio" F�si- Inteligência muito acima do pobre
co, que essisia a tudo com um sornso ccmhecimento e capacidade huma"

d: tranco d�bQche a todas as díscus- nàs? • .

' ,

'

ªo�.
.. _,

. '.

"

Jeová, TI:rpã, Brama, Manítu, Deus,
-,

Ora, vejamos o que pens� ou- que importa? De tudo emerge. uma
tras pessoas de saber a respeito; Por certeza absoluta, indiscutível: .

esse
exemplo, o Professor .d� Ps�cologia. mundo foi criado por 'uma' Inteligên
C;:�rlO�, Franç�, ,d� l!�lcamp, �'"se� cia acima de nossa capaci?aAde .de dís-
11 ro . Força ntenor, sll:stenta. Po cernimento. Ela, a Intelígêncía SU'"
demos.vpor .exempl�,. �Ilar uma se- prema, é a cansa primária'desse, Unimente de IDl:lho, artifiCial, com textu- ,verso do quai apenas eonseguímos
ra' cor tamanho d r bo '

"" ' 6-
, '. I _, � � , s? r. e de- abarcar uma parte mínima,' apesar de
mais elementos qUllDl�a"flslCOS extre: .nossos telescópios já olharem para
maments semelhantes a sementa na- regiões a bilhões de anos luz de dís:

!:.�. E podemos pre�a�ar Um exc_e�'" tância -. Que mundos magníficos exis-
, solo p�ra planta la. ,M� nao tírão além desses lugares? Com Deus,

Podemos faze-l a' " ,

'

.
' a e:,ermmar... ou que' nome se lhe queira atribuir,
Lemos em. "S I -" (' f 1"

'
' '

,

_

"

e ecoes in � iz- tudo se explica. Sem DeUS, com as
mente nao m:t?taJ;llOS o nome do cien- ,teorias, matenalístas de certos. cien
tista qu.e o dIsse), a- seguinte �pinião

'

tístes se explica. Sem Deus, com as

,� respeito �a CIlaiçaO, do uruverso: teorias materialistas de 'certos den-
As

.

probahdades de o uníverso ter tístas, nada se explica.
'

surgido do nada, são rigorosamente - -X-X-X-X-X-
,1��IS �s: de ser a EnCiclopédia Bri- Voltando à vaca fria: 'Tem gente
tamc� resultado de uma explosão nu- aceitando "qualquer aoosta" que o
ma tipografia" _' 1'---: . -

'

,

AS li'_. . _, ,"alemao" vai ganhar � elelçoe� de
,

, �e gioes cristãs; sustentam que 15 de novembro vindouro.
'

Deus, .cnou o mundo' em seis días. e -X-X-X-X-X-
�es�ansou no sétimo. É assunto p07 Ouvida numa roda: de agriculto-'
le�co,' dada a diferença de interpre- res, na Salvita: ''Nós ·não .votemo mais"
taçoes que as diferentes correntes -re- 'no PUDB. Tá muito caro". Explica�
ligiosas dão ao, texto bíblico. ção: Eles não votarão mais nos can-

" E� "O Livro dos Espíritos", cujo didatos do PMDB, por entenderem
conteudo filosófico-doutrináfiQ, cOmo que os peemedebistas são resp<msá-
se sabe, foi ditado a Allan Kardec por' veis pela carestia que campE!ia por es-
um g;rupo d� Espíritos Superiores, pot te País afora.

'

,

intermédi() de' vários médiÚDs desco- -X-X""'X"":"'X:-X-
nhecidos entre sít, e simultâneamente Hoje, (escrevemos a 0.5.10) será
em vários países, e daí sua credibili- promulgada a Nova Constituição. A
dade faCe a convergência e concor- partir daí, caberá aos Vereadores�le-

, dância das mensag�, lê-se o, seguin- gislar sobre impostos söbre combus
te, logo na questão número ,1 . Per- tíveis - diesel, gasolin�, álcool e gás
gunta de Kardec: "Que é Deus?" de fogão., Diz Joelmir Beting, qUe
Resposta unânime dos Espíritos: "Deus' "cada município poderá �stabelecer
é a _Inteligência Suptema,' causa pri- um imposto igualou diferente do vi
mária de todas as ,coisas". Outra per-- zinho, desde que respeitado um teto
gunta: "Onde se pode encontrar a a ser fixado pelo Senado'L.

'

Poi
prova da existência ,de Deus?" 7'" Res- _.._ isso repetimos: Cuidado na escolha'
po§ta: "Num axiö� que: aplicais às' dos 'futuros Vereadores. ,

vossa� ciênci�. Não há ef�ito sem -X-X-X-X-X--

", II

Cabra,s &' ,Lagartas

.

Cartório ·Iará .. plantões
.

para retirada . de· títulos
. .,

. .

dös títulos,
'

indispensá
veis para exercer o direi
to do' voto no dia, 15 de
novembro.'

I'

O Cartório, Eléitoral da
t1a. Zona, anexo ao Fó
rUm <le Jaraguá do Sul,
manterá,

.

plantões nos

dias 15 e 16 de outubro,
sábádo 'e domingo pró
xiinos, das 8 às 12h e das
14 às 11. ,horas, possibi
litando a retirada,dos ti-

_

tu10s eJeitorais. Essas da
tas são, segundo, o 'êalen- '

dário, os ultimos prazoS
para a retirada dos do-

cumeIitos, sejam' novos
'ou transferidos.

'

'De acordo coin Lucia
no de Oliveira, Chefe

, do' Cartório" Eleitofçil,
não � permitida a ação
de intermediários, uma

vez que o prÓprio �leitor
deverá retirar.o ,docu
mento, haja vista que
há necessidade da assi-
natura; Este é o último
prazo para· a retirada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inscrições ao. vestibular' da Acafe até o dia 13

Ag,rônolos cO,leloral a sua data
No dia 12 de outubro

comemora-se o día do

engenheiro agrônomo, cu
ja origem' da data pren
de-se' ao falo de que no ,

<,

ano de 1933, no governo'
Getúlio Vargas, foi regu
lamentada oficialmente a

profissão. Segundo Er

níldo Rowe, secretário do
Núcleo Litoral Norte da

Associação dos Engenhei
ros Agrônomos de San
ta Catarina (AEASq, a

função do agrônomo, ba

sicamente, é, a produção
de alimentos, jUfitificaIi
do-se' já por isso a sua

importância pare a SOCie
dade. atuando na . enge-:
nharia rural, produção
animal,' produção vege
tal, economia e admíms
tração rural.
Rowe destaca, ainda a.

pesquisa; a' assistência
técnica. extensão rural e

fomentó
'

.agrópecuärío,

Atê, o dia 13 estarão

abertas as inscrições ao

Concurso,' Vestíbular Es

tadual ,'Unificado - 1 .9

semestre � 'ACAFE/89"
em 21 postos das Funda-

, ções Êducacionai�. A ta

xa de ínscríção é d� Cz$
5.043;00. a ser paga em

moeda corrente ou' ehe"

que visado em qualquer ,

agência do Besc onde es'

tão sediadas as Funda

ções. Para completar a:
mscríção. o candidato da

região que optar por; fa
zer prova em Jaragua do

Sul, deverá ir até a FERI
COm' a carteira de iden

tidade original. e . foto

cópia, comprovante de

pagamento da taxa e o

rascunho preenchido. no

horário das 9 às 11h e

das 14 às 18 horas.
A FERI oferece 65, va

gas 'para o curso de Ad

ministração, 40 para Cr .

€>nçias Contábeis e 45 va-

CORJUifORES DE ß.IÓ,·
VEIS: CONGRESSO

Corretores de Imôveís
de todo q Brasil-, vão se

reunir em Balneário Cam

boríú, no Shopping de

Verêo, de 26,a 29 de ou

tubro, no 15.9 Congresso
Nacional dos Corretores
de', Imóveis.

'

para discus
são de vários temas que
afetam a classe. As ins

crições para o' Congresso
devem ser' feitas até o

'.dia 10 (Oll 11, uina vez

que segunda-feira é fe

ria40 nacíonal}, Os cor

retores do Va�e do lta
'pocu .ínteressados em par
ticipar. poderão retirar a

, ficha de inscrição com o

Delegado Representante
do Sindicato dos .Corre
teres de Imóveis de San
'ta Catarina, Luiz �érgio
,Pereira, na rua Antonio
Carlos' Ferreira n.c�· 68

(Imobiliária Engetec); em

Iaraguá do Sul.

Funilaria Ja.raguá Ltda.

gas para, Pedagogia {ha-
.bílítação, magistério, 'sé
ries iniciais de 1.9

'

grau
(la. à 4a. séries) e Edu
cação Pré-Escolar) • A

etiqueta do cartão con

firmação de ínscríção de
verá ser retirada nos di
as 06, '07 e 08 de dezem
bro e as provas vão ser

realizadas em janeiro:
dia 17 .....:. Comunicação e

Expressão e LÍngua
'

Es

trangeira, día 18"-· Ci
ências I;. Dia 19 --- Ciêrr

DA ASSEMBúIA

Dep. Juarez Furtado,
Presidente da Assenibléia

Legislativa de sc, con

vidando para a sessão
solene que'marcará . o '

inicio dos trabalhos da
Constituinte Estadual.
Será lia dia 11 ( -às 20h,
no Palácio' Barriga-Ver
de.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Pelipe Sehmidi, 279 • Fone 72-0448

:.PERFLEX·
" RUAJO.NVlU.E,1831 • .iARAGUADOSUL-SC

FONE: (CM73172-01118
.

Persianàs, horiZoDtaiS e verticai8, .

" " box para banheiros,
,

divisões, toldos, portas saDfonadas, esquadrl-:S
e cercas em alumln1o. . ,

Consulte-nosl. FODe' 72-0995

11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

cías I e no día : 20
ciências II.

A coordenação, dó ves- ,

tibular etti: Jaraguá do
'

Sul Informa 'que 'será e
liminado dQ Concurso o

candidato' <!'Je não· lo

grar aproveitamento cor

respondente a, dez . por,
cento no mínimo. dos

pontos atríbuídos as

questões de Iíngua por
tuguesa --- as objetivas.
discursivas e redação. ,

paisagismo .� �lori�u�tur�,
prestação de- ass�stencla
particular, atraves dos

profissionais autônom�s.,
"No Brasil de dímensoes

continentais, -com uma
fronteira agrí€ola enor:
me a ser ainda racional
mente explorada, a im

portância do engenheiro
agrônomo torna-sé aínda
maior. De um lado a ex

plosão demográfica obri

ga a incorporação de no

vas áreas ao processo
produtivo e. de outro, .a

necessídade de. preservar
os .recursos naturais, sein
agredir o' meio

'

ambíen- ,

te" .

E concluiu: ,CE em meio
a estas contradíções que
(f) agrônomo exerce a sua

função: procurando au'

mentar a produção e' a

dísponíbílídade de ali

mentos para a produção",
sem, nó entanto, agre
dir ao meio-ambiente.
Sem dúvida, um ,desafio
permanente" .

PRECE A S� CLARA'
F�zer 3 pedidos 'sen

do 1 de negócio e 2

impossíveis. Rezar ,9 di
as 9 Ave-Marias,

,

que
mesmo sean fé será a

tendido. Rezar com u
ma vela acesa e no

99 dia deixar queimar
até o .fim- Publicar no
99 dia. Agradeço,

o Presidente 'do Sindicato dos Trabalha

<tores nas Indústrias, do Vestuário de J-araguá
do Sul. no uso dás suas atribuições estatutärías,
convoca todos os integrantes desta entidade pa
ra se reunirem em -Assembléía Geral Bxtraordí
näría no próximo dia 16 de outubro do ano em
curso ein sua sede social à Rua Francisco Fíe
eher n.? 60, nesta cidade e Estado àS 09:00 ho
ras em primeira convocação tOIÍl qu6rum legal,
ou 'UIila hora após em segunda convoceção com

qualquer número de presentes, no mesmo Iocal,
para deliberarem sobre, a' seguinte ORDEM DO
DIA:

'-

-1 - Aprecíação da proposta a 'ser. envía
da ao Síndícato Patronal, q�e trata da recupe
ração da perda salarial. '2 - Outorga de pode
res para a, Dírétorla do Sindicato negociar com

o Sindicato Patronal. 3 -- Apresentação e apre:
cíaçãe dos trabalhos da auditoria realizada na

.contabíltdada do Sindicato.
',Lauro Siebert

.

presidente'

Escritório .Con táhil Barni
.Oíerecemos serviços de contabilidade -em. geral

,

e assessoria especial às micro e pequenas em-

presas. ,.

Rua Venâncio da. snva Porto, 365 - I' .andar "

Pone; 72 - 1492 /

II

II

I:

I

Rua ,Joinville n.� 2.116 - Fone 72-1826
'Jaraguâ do Sul/Se.

,

II

ADVOGADA
I"
II Dra. .Aurilene M. Buzzi
Questões de terras - acidentes, de transito - ID- ' II

, veDtArios - cobranças. e' advoe�c�a elll geral. II

Rua r�inoldo Rau, 86, - sala" - Fone 12-2711
'

Defenda o seu patrimônio centra sinistros, pre-
veníndo-se, EstamO!f as suas,ordal

I

,

. Exlinb,r.'ás
.,

Co..érelo e recarga de extíntores em geral,

,Advocacia Silve,ira
� ASsistência Jurtdica à Microempresários

LINCOLN,SILVElaA
Advogado

Rua' Felipe Schmidt, 86
Próxímo ao Superm. Riachuelo

Fones: 12-2147 e 12-0523
Desconto

.

especial' para essocíados. da AMEVI

"

II

,

ClilDax" -Mag·azine,
". TUDO. PARA NOIVAS

r

]\.fODA MASçUUNA _ �NA E INFANTIL

Jaragué do Sul' _ Av. MS1"echal Deodoro 260 _ PonEl 72-0968

ç;uaram:lrlm _ Ruà 28 de Aszosto, 1.334 _ Fone 1S-0259
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()PPU'S VíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

O ÚLTIMO HOMIt\tf INOCENTE - (Policial)
TUDO POR UMA VERDADE � (Suspense)
SINDICATO DA VIOLENCIA �' (Drama)
FURIA POR VIVER _- (Suspense)
GULAG .. Drama
'INFERNO DO� ANJOS - (Policial) "

A MISSÃO E'O DIAMANTE -' (Aventura)
O úLTIMO GUERREIRO DAS ESTRE1.ÁS
ARCO DO TRIUNFO - (Romance)
UM LONGO REGRESSO' - (Suspense)

,

OURO DA COmçA .;. (Aventura)
LADROES DE SOBRA - (Aventura)
ERA UMA VEZ NO, OESTE -(W�tern)

E maís 1200 vtdeofílmes para' você assistir.
OPJ;>U'S a únícá vídeolocadora que traba

.lha só com fUmes selados, para lhe oferecer
'a melhor qualidade.

'

"'FOTO

ltZ�,r1r1
Av. Mal. Deodoro,252

PIA t:1'\".. Fone 72"()261

'S U B A NA H o N D,A

CONCESSIONARIA HONDA· DA kEGIÄO� CO
M&RCIO DE ,MOTOS, ASSIsr:eNCIA TECNICA

E, BOUTIQUE HONDA-WAY.'

ENTRE NEsrA HONDA DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua Adélla FIScher, 239 (Rodovia BR:�280),

Fone 72,:,,2999. _ Jaragwi do Sul _ SC.

'CORREIO DO'POVO' " 72-0091

INFORMAnVO ROTARlO

O Qualro-Meia
r 'Cinco

,

Consoante anunciado
'em edição anterior,' rea
lizou-se na noite de V?
do corrente, bonita so

lenidade comemorativa
. dos dez anos de conclu
são da primeira turma
da Estudos Sociais, pela
FERJ - Fundação Edu�
cacional Regional Jara
gúaense. no salão do Res
tauranteRepresa, em Gua
ramírím, 'organi�do pe-
.la comissão composta
das seguinte�, ex-alunas:
Aluíza Dutra, Anita Lú
cia Marquardt Bertí,
Gertrudes Quast Schwarz,
Norma' Maas Strücker 'e
'Mansa Pradi Floríaní . O

congraçamento " reuniu
formandos da lícencíatu
ra curta e plena e con

tou com a 'preserrça da
atual- diretora Prof, Car

la Schreiner, do ex-dire-
I ter Pe , Prof � Dr. Ele·
mar Scheid (convidado _

especial)' e dos protesso-:
res Paulo Möretti, Bal

duíno Raulino, Lígia Em
mendoerfer ,

e Eugênio
Victor Schmõckel. -Du-'
rante o jantar festivo fo
ram sorteados ' inúmeros
brindes, obtidos pela do
ação da: indústria e co-

mércio locais.
.

A próxima comemo

ração, em 1989, que mar

ca a formatura, do' 10.9
ano, em licenciatura pie',
na,' se constituirá de

'

u

ma viagem e que será
organízada pela 'segu\n
te comissão: Ingo sen,
Sueli Terezinha Lenzi
Xavier dos Santos, Leo-
'dete Maria Pereira Lima,

'

Arlete Schwedler OgO",S
ki, Maria Baldína Vieh
ra Ruysam e Tânia Ma
risa da Silva Geffert. U

ma festividade pra não
botar defeito! Para
bénsl

,
,

'

Dê vida' ao Rotary� Vtva-o Intensamente

ROTARIANO :e NOME DE VIA PÚBLICA
,

A Câmara' de Vereadores d� Guaramirim está
apreciando projeto-deIeí, apresentado pelo ve

reador João Vick (PMDB), denominando a Rua
.n.? ,91 do perímetro urbano, de FREDERICO
GUENTHER" iniciando a Rua Genoveva Písetta
em direção oeste, até o seu final. Guenther,
em vida; era Exator Estadual, Técnico Contabí-:
lista formado pela ta.

-

'Turma' de Contadorän
dos da Escola Têc. de Comércio S. Luís, de Ja
raguá do, Sul, rotariano, do R. C. de Guarami -
rim, onde' ocupou todos 'os cargos, inclusive o
de Presidente, O homenageado faleceu há cer
ca de dois anos.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE JOVENS
,O programa de Intercâmbín de Jovens.poderá
'parecer muito 'complexo, ao rotariano-que te-
nha em Ill€nte realizar tal atividade em 'seu
dístríto ou clube', Naturalmente,

'

requer tempo
e esforço, porém esse programa sob /os auspící
os de Rotary tem proporcíonado ótimas oportu
nidades a milhares de jovens, anualmente. Pá-.
ra eles é uma experiência sem par, que ajudará
'a moldar 'as suas vidas, Para os rotarianos que
proporcionam' essas oportunidades as recom
pensas são grandes... os jovens, cidadãos de
amanhã, alargam os seus horizontes.,., as famí
lias que os recebem também enríquecean os seus

conhecimentos, .: as autoridades escolares a

preciam o efeito produzido pela presença do

jovem ne sua sala de aula.v . os . rotarianos ve

rificam COlho o programa de Intercâmbio de
Jovens influencia positivamente, os esforços do

Rotary pata o desenvolvimento de melhores re:
la:ções entre os povos domundo. O Intercâmbio
de Jovens é uma importante e, crescente parte
da avenida de Serviços Internacionais e todos
os clubes e distrito são convidados a colabora
zem" a fim de que esse programa possa tornar- "

se ainda, maís emplo ,

Depois da palavra final, convém dar um primei
ro passo para a índíspensävel ação. ,:por· isso,

'

entre em contato com á Comissão Distrital (ex"
Gov , Sergio Levy -::- 0482 - 44�8929) para obter
os detalhes que desejar. 'Desta forma o seu .clu-
,be "Dará Vida ao Rotary - Viva-o Intensa-
mente";
'.

11
(Da Comissão de Relações Públicas' do

Distrito 465, Ano 1988/89)
,

I'
'Dr�' Allevir :1. Fogaca Júnior,
Dra,. Osvalióa, Yar'gas RodriouQs

ADVOGADOS

Rua Domíngos da Nova 102 _ Fone 12�0498
,

, J'�ragué do Sul-SC

DOCUMENTOS
\' EXTRAVIADOS

A'Nllino ,Mlcheluzz,
residente :nó Rio Mo
lha, extraviou os do
cumentos do seu vei
culo Fusca, Ano, ts.
Placas JU 0656, Chas-'
si BI088800, . Está, re-

,
querendo 2as. vias.

_.
__ -,'>Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oisplda eleitaral, eqlilibra�a Guaramirimem DiAlola's ,

,

Em Cuaramârím, a

coligação pMDB/PFL e o

-PDS, disputam a eletção
sem favoritos. De um la
do Antonio Carlos Zim
mermann. e Francisco
Schork propõem mudan
ças astruturaís Ra, for

ma de admínístrar e de

gerir o município e, de

outro, .Salím José De

quêch e Bsmeraldo Chio

díní �ntam o segundo
mandato, com propostas
de que o cargo deve ser

exercido coíno poder-ser-
" vtço numa relação sujeito
, para sujeito. Os contactos

'

; e o corpo-a-corpo acele-
ram-se à medida em que
aproxima-se a data das

ele�ções.

,

lando Satler, José Val
mor Junckes, Marcos Dias.
Terezinha Bum e Silves
tre Mannes.

CRIA.NÇA FEUZ
A criança tem necessidades fí�icas,. inte- ,

Iectuaís, socíaís, psicológicas e espirituais, que
precisam ser supridas adequadamente; lriíeliz-,
mente,muitos apenas geram crianças' sem ne

nhuma preocupação de educá-las. Outros acham
que educar é somente 'criar filhos, dando-lhes
comida, roupa, remédios; e depois mandâ-los à

escola para ver no que dá'. E' claro que exis

tem. aqueles que são mais responsáveis e cons

cientes; que amam seus filhos, dão-lhes caririho,

tempo, brincam, passeiam. "ensinam-lhes as coi
sas certas e os disciplinam, dando-lhes quase
tudo que necessitam para sua felicidade.

Mas quando lemos' na Bíblia, sobre o de-.

senvoívímento do menirio Jesus, vêmolo cres

cendo "em sabedoria (intelectual e psicologica
mente), estatura (fisicamente-saúde) e, graça (es
piritualmente)

.

diante de : Deus e, dos homens

(Lucas 2:52)".. Era um crescimento integral.
Creio 'que muitas crianças são estão recebendo
dos seus pais o ensino da palavra de Deus e

do emor a Jesus Cristo, pondo em risco a pre: ..
servação da fé' e a felicidade d� gerações fu
turas·

Muitos pais precisem se converter, prímeí-
ro em seguidores de Cristo, para então tam

.bém "ensinar seus filhos no caminho que devem

andar, para que quando crescerem, e envelhece
rem, não se desviem dele" [Provérbios 22:6).'
A tarefa da �ucação' cristã dos filhos não de

ve 'ser transferida para terceiros. A falta de
.convícções .crístãs profundas e a vergonha do

evangelho de Cristo provocam tal fenômeno.
Isso é muito triste, pois aceleramos o processo
de paganização (secularização-apego

\.

ao huma

nismo-ateísmo) da nossa sociedade chamada de
cristã. O dever de pais responsãveís é levar seus ,

fiihos" desde à infância a saber as sagradas le
tras, que podem tomá-los sábios para a salva
ção pela fé em Cristo Jesus" (IT Timóteo 3: 15) •

. (ELSO CARLOS ·MADKEl
IGREJA BATISTA

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

Encontr9S: Domingos, Ó9 e 19::>'Oh

,

InforlDações
,

,
'

econômicaso PFL lançou como
candidatos a vereador
os nomes de Aristóteles
Passos, Egon Kupas, u
no Venturí, Fernando
Kínas e Sérgio Setta-

A ínüação Q_e setem
bro, anunciada pelo IBGE
é de 24.0098%. Com es-·

.

te ,'índice a poupança
no mês rendeu 24,62",{, e

'

a OTN passou a valer,
desde o dia primeiro,
Cz$

.

2.966,39. A inf).ação
de �4,Ot% (arredondada)
é a segunda,maior deste
ano

-

a maior foi rsgís
trada em julho (24,04%).

'

Com este índice em se

tembro, a acumulada do
ano SOlDa (393,go"b e a

taxa dos últimos, doze

meses alcança a taxa hís
töríca e inédita no Brasil
de 598,7%.

COlplela
··anos.

Ja
60

O "Jornal de Hansa" I

que se edita em Coru

pá, ex-Hansa Humboldt,
completou 60 anos no dia

03 de-óutubro desde que
, saiu' a sUa príeaéíra edt:

,ção. Paralízade por
três longos períodos,
entre outras Interrup-

'

ções menos longas, o.

"Jornal de Hansa" , foi

fundada' por José Maf
fezzolli e entre .Os seus

propnetsrtos posterío:
'

res estão Walderaar Luz,
-

WHly Germano Gessner.
J. J. Correia e, atualmen
te, Amo Glatz.

,

Para, o Legislativo, _
o

PDS lançou OS candidatos
Alfonso Wick, Chirltey
Dancker. Dinaldo Rein
ke, Edson José Peíxer,
Fredertco Schoene, Ge

ny da Silveira, Ilson Gi

rolla, Jair To�elin, Jor
ge Wagner, José Dorival
Bizatto. La1.J.ro' Borges,
Lauro Guesser, - Osmar

,Jacobi, Romeu Bute
,

chardt, Silvio Roberto
Rosa, Silvestre

'

Junckes,
,Valdir Víck . e Vílmar Circulou, em sua fase
iunckes e, o PMDB, sai áurea semanalmente." co
com Ismärío Freitag, Nil- mo um arauto na defesa,
son Bylaardt, 'Dionisio dos . interesses .ma'ores
Bachmann, Valeriano De-

.

I de Corupä. Hoje, as edi-'
vígíli, Antonío Stríngari, ções são' quinzenais. Está
João Víck. Elmo Bubiitz. 'entrando na vigésima edí
Francisco, de Souza. ,Or- )ção nesta nova fasé:

O reajuste dos aluguéis,
em' outubro" com corre

ção semestral ,é de
211,6% e 'o' anual atinge
598,7%. O Piso Nacional
de Salário está, valendo
Cz$ 23.700,00 e o Salário
Mínimo de. Referência
,Cz$ 15.756,00

.

X-X-:xJ-X-X
A moeda de 100 cruza

dos ' entrou em circula
ção segunda-feira, com:

três lefígies, diferentes.
homenageando a raça.

negra. O lançamento da
moeda de Cz$ 100 faz

parte das celebrações
dos cem anos da aboli
ç&o da escravatura e to
das têm a', inscrição
"axé", que é uana sau

dação africana, que sig-'
níftca desejo ,de felicida
de.

Festival da Pand,orua 1'1 a feira IITERIMO'EIS
'1lle.rlDediária de
Imóveis Lida.

partícípar crianças, jQvens
'

e adultos de ambos os

sexos, aberto a' todos os

municípios de Santa Ca
tarina.

A 'PuÍ1.d8içao Cultural
realiza segunda-feira, dia
'lO, feriado nacional, ano'
teclpado do dia 'H2, o I
.Festíval Jaraguaense "da
Pandorga, que tem entre
as suas .Iínalídades, pro
mover a arte, a cultura
e a integração entre a

comunidade' -e o povo
através do lazer- O Festi
val, que marcará tam
bém a Sesnana da Crlan
ça, será na Sociedade de
DesportOs Acàraí, no'

Jaraguá Esquerdo, das' 9
às 17. horas, podendo

X-X-Xr-X"-X
O Banco Central 'colo

cou eJll' circulação 361
. milhões e '000, mil no�

vas cédulas de Cz$ 5
'mil" com a- efígie, de
Cândídato Portínarí. No
.final do àno �erãa"la�ça
das as netas de Cz$ 10
mil e, sem data prevista,
as de Cz$ 50 e 100 niiI,
já aprovadas pelo CMN.

R. João Píccolí, 10'4 - fone 1�-2117 - Jaraguá do Sul

- ',' IMÓVEIS, A VENDA -

Segundo a Divisão de

Turismo' da Prefeitura,
serão .avalíadas as ' ca

tegorias criatividade e

or.iginalidade, quanto a

forma, tamanho, modelo
e aspecto exótico. Os

cinco melhores de cada

categoria serão premia
dos com troféus e me-

,
dalhas.

.1 casa com 260m2, fino acabamento, Lot. Fê· ,

ntx, px- Fórum�
� 1 casá. com 350m2, píscína, porteiro eletrônico, '

.

na rua Eusébio .Depouy. V. Nova.
• 1 terreno com 392m2, na rua Bahia.

.

:1 área de 16.000m2, rua Joinville, 'frente para
aSfalto..

,.

.1 apto. com 120m2, Ed1flcio Gardênia.

u I 'orma .ais barata :de economizar é conosco
n

Durante todo o ínês de outubro estamos promovendo REGULAGENS PE MOTO�S �m 20% de'DESCON
TO nas PEÇAS e �ÃO DE O�RA, com garantia de serviço.
Caso o mQtor de seu carro não es�Ja com' força total'aproveite para trocá-lo, pois temos ,MOTORES
RECONDlOIONADOS com 98 melhores preços da praça. Consulte-nos •••

I
.

í

---�------�----------------------------------�--------�----------�------------�'I ;
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BUlLba �'Ieu Boi faz 4J' 'aols COI' mUitas a.presántações"
Ora. lita de C'as's'ia ·Grubba

FISIOTERAPeUTA - 3404/F

Curso dé E'Speeia�ização pelo Método,
Bcbath [neurologte]

,

-- Atendimento fisioterápico em recupe
ração de fraturas, problemas de coluna,
reumétísmos. derrames e paralisias.
- Atendimentos particulares com hora
marcada - FOne 72-0850'
-Rua Presidente Epltáclo Pessoa,651

,

O Grupo Polelõnco
Bumba Meu Boí; vai co

memorar 41 anos no día
15 de novembro, preser
vando a cultura, a arte'
e o folclore, sempre co

mandado pelo íncensã-
, vel Manoel Rosa, o

mestre Manequinha. O
.

Grupo epresenta'se nes

te dia 9, às 11h. na Pe-

tíscaría ' e Lanchonete
Ano Bom, em Corupá,
onde serão' distribuídos
centenas de refrígerantes
el guloseimas à garotada.
No dia -lO, apresenta-se
na Sociedade 25 de Ju
lho. no Jaraguä- 84, es
tando ainda previstas no
Heleodoro Borges, ca-.
násiö de' Bsportes, Cristi-

na Marcatto, Rio da 'Lui
(nq Centenário), ,Julius
Karsten. Alberto Bauer
e no Jara,guá , Esquerdo
(São Luiz e Floresta).
São- 36 "bichos" que

compõem o acervo atual
do Grupo). Três deles"
fOFam doados ao Museu
Muilicipal "Emílio, da
Silva", para a preserva-"
ção desta rica manifes
taçäo: cultural.

'Considerações folUicas (1111)' ABluVOlU: CONGRESSO
NO E. SANTOO dia 05 de outubro mostra-aos que casni:

.oho difícil é a democracia, pois exige negocia
, ção constante entre aos diversos setores da Socíe

dade, Todos acompanhamos as dificuldades
do nascimento da Constituição.. Ela é hoje uma

.conquísta, antes de niais nada, da própria' De
mocracia que ultrapassou a fase mais difícil: a

transição. Reaprendemos a díseutír e negociar
propostes,

'

,

.

Em 15 de Dovemmbro inicia-se, nova fase.
É fundamental:'

, ,

i

'a) Aproximar os princípios constitucionais, da
vida quotidiana da população, através de Leís '

Complementares (trensíormande Os príncípíos,
em direitos reais do cidadão).
b) Fazer a Constituição Estadual (dos principias,
geraís às necessidades regionais).

'

"

c) Adapatar a Lei orgânica dos Municípios à
Nova Carta.

,

Das conquístas obtidas; destacamos duas: -,
a) MOdificação das funções do poder legíslatívo, ,

devolvendo-lhe poderes perdidos em épocas �s-
sadas. '

,

'

'

b) MUdança Significativa na dístríbuição. dos im

postos, .fazendo com que o mnnícípío fique
Com quantia maior do dinheiro que arrecada.

Nesta nova realidade, as Câmaras .Munici
pais' surgem COm grande importância' :local.

, cabendo'Ihe:
a), Discutir constantemente com o Executívo
as príorídadss do município. '

, b) Físcalízar Os atos do Executivo.
c) Legislar a- partir da Nova Carta. ",

d) Ser o Foro privilegiado das reívíndícaçêes.
populares.
e) Estimular gestos de participação da COOlU·

nídade, adíentando-se às suas 'precupações.
Este quadro de mudenças mostra que:,

a) Não podemos ficar alheios e nos omitir, por
que elas já nos pertencem.
b)' O modo correto de participar é através do,
exercícío da Democracia no município.
c) O 'voto em 1.5 de novembro é fupäamémtol
para esta nova fase.

vote' consciente eleitor. A äemocracia: p.�
dsa de você.

A Associação Brasilei
ra dos Jornaís do interi

or (Abraíorí) em conjun
to com a Associação
dos Jornais' do Interior
do Espirito ' Santo, reaU-

jzará no 'períQdo de 24 a

21' de novembro, .o VII

Congresso B�asileiro dos

Jornais do Interior, III
Congresso dos Jornais
do Interior, do Espírito
Santo e o II Congresso
Lattnoamerícane de Pe

riódicos do Interior. que
deverão. contar com a

presença de 'aproximad�
mente 1'.200, participan-
tes.
Os eventos realizar-se

ão no,Cent:r:o .de, Con
venções de Guarapari e
tembém contará, 'com u

ma exposição de equipa-
, mentes e materiais ' grá-"

ficO's de última, gera
ção. O Comp.' Cleilton
Gomts,' Presidente da
ADJORI capíxaba, está
encamínhando convites '

a todos' os jornais asso

'cíados.

.,
..

,Entre ,nessa festa I "
'

Aproveite as vantajosas
ofertas em, móveis e

ele1t"odoméstic'os do seu

Jabl;Óide' H'M .'

UTULO -DO
BAEPENDI

Vendo ou troco
'

por
moto de igual valor
ou menor. Tratar ,cl
Alcides Martins, Fones'
,(OÜ) 757-1244 (ee-'
,mercial) OU 257-3450

,

(residendàl).
I •

VALIDADE:_,,10 A
22110

r 1988 ,:,
BALDtnNO, RAULINO "

·01189O DE$EMPENHO VAI SER REGIDO POR ESTAMARCl

E MM·( N O DR F E R Vei'culos
r

,FON-,E.. 72·36'55,
� -. '.
i, ,.:,.\ ....
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1942··
E�il1o da' 'Silva-Pinal ..

�_

Josef Wilhelm Kalla mínharatn 'até 11m 'O�tei- 'ves!tem padêhtia . dele 'é

era,' 'realAl��te, UUl ho: ro onde pastavam CInCO êspel'ava que tratassem-
·�m muíto estranhö vacas lêitelr:as-.Outl:a o.,.

no atê O momento de sua
.

cg:m .os �eus procednnen- COfi'êhêrä, vetificou--se e� separação deste vale-de-
tos.. 19'42, quando ós 'aleIl1ãéS lagrimas. -Mantinha . em ',' .

.Na c-asa comercíal •
Brei- tiveram que, retirar-se seu poder alguns mil réis

tha�pt Irmãos, �s�iln se dã ;regiãó
_.' Iitorênea . e

e cerca '. de 126 m�J!roö J

çhéUÍlava ß r�ão söcíal dos pertos marítímos alemães, 'que se âestinari- ,

,fa �tual f�rmÇl :àreit�ã�Pt' a uma,dtS:ãn�ia d� ��'Km' am pare cobrrr às ;despe�
� Lojas 'e �upeJ:mercad:os, O déle.�c(do de polícía �e s.as com seus funeraía, '.

Kalia ,era posto no ólho ,Jarägu;á- do Sul, N�th.am- No amanhecer de 27.02.58,
da roa, por' ter provo- el" ei'dade, teve fQnheci- �um pequeno quarto dos

�ad� tremendo susto à mento db pàradertp de iiindos do Hotel Cruzeiro,
numerosa freguezia p�� Kalla :qu.e, como 'át�mão, áchar�'O' 'velho Kâl_1a,
là a,presenta!;ão de uma J:ev"àntaVa suspettss, mas morto, onde Vinha sendo

c.obra, .chamada de "Frie- �a�ida,úiellte.
-

�ipnötiza� tratado condi'gria:n;tente
da".

- dor de emmaís e pes .pelo hoteleiro Hass, por
OC9I:,rêJ},Gia quase iQ.ênti�a ,s6a�, Viv:md9 hum pe- .cerea de' 20 anos.

delil-se no peste do sr., qu?n� ra�ch2 nos f_!ln-
Ang_el.0 'Sc9ioo�et" na .Rllà d�s "db entao HG'tel Cru- Decorridos semanas da

aarão de;> Rio BranGo,.�n-
. zeu�. O �e�eg�d? ,,?rdena morte da Josef WHhelm

, de 'º homem d�s �?öras" a ul!l dos ,�Oh���1� par.� , Kalla. o hoteleiro recebíe,
Kalla navi,a dQAAlJ,uado ttaze-�o ,def�do. Suspeí através do Banco A�rí
Pelá·' 'iOTQéil ,nipnô.t�cà ,�th t��a, trata�-se de, um e�s- cola e Indústrial. .uma or

enorme touro da raÇa präe naz�sta. O
.

pral.,.a dem de pagamento de
,

. h()l�deÃ(i, guando o pergurrta a 'emptega�a 3.750 iIlatco's, remetidos

m m pastava jurttaiílen- do hotel, so�r.e ,'a eXlS- pela única irmã dô fa
. ltees _ç�m. noyilhot��", tor- tênd?.. �o alemão.. . que lecido, residente na cida

Iilando-C) lb_eI,I.l �an�.mho. ,;.Ie qu:er!a ��var p�eso. de de GÜllthertal, Ale"

Na <cancha q.e b01ichê dö
' o sr. nao :ral se ,arnscar man�a.

,$r. Martin Stahl,' onde �nl 'pre�dé"lo! _:dIZ e�a-
,

Kall,!l r,esidiu, ante�,' �lé ,O a1emao. esta dO.rmm' Os leitores desta - crô-

eooihiu sua cobra 'Fne'" do e, em Clma dele. uma nica pod-erão -encontrar
, �,j'1,'

,

)UlJla.· d,as '�ító v�-' e�orme' jar�ra_c�;Ú r tôm: O tittilo nq' 1.024, manda

boras q\le �le ahmentc,�, n.�:n' enr.olada. o po. do construir de alvena-'
\lia com �ra1ios, '.pêi�es e, 'ht:a1 ,

"r�tl!a-se do )acal, tia. pelo hoteleiro Hass

liã�. __ ,Ç;u�rdava�as em,es-: �Uldando de, aliis�:r .

os e pelos seus amigos e',

'.;.onderiJ'os seguros, pelo seus camar�das de fa�da,,' conterrâneos que b éonhe-
...

b q I da cO}Jras .çer'a'"n como o "HOID:em�tr�VÍJIlento d� �, .. ,., 0- ue o aemao. s. "

.
UJ.

I, Iidte.i;ro <}\le abatIa U.u1a ]aI?als ! �dena ser
. � das cobras"·

(das víboras 'do�adas. qumta 'colu�, _

suspeIta

,Mél$ Kaija ))ão se
, ��Ii- ,��� .

,pelo dele�a�o. . �"

tormou e passoU ,vinos Vanos esp�rÍl�tas mo

4ias c'I!lrti��Q seus p'orres' rado�es na ctdade de Ja

de ç,achjiç�. Uma ,'?à: J
ragua do, Sul

_ tentar�m
, �aio-t�s bebedeiras, oco ...

-

ve�c�� o aJe�ao, Josef
: reu éom a morte' de" :çn "YI1hebll �ana. em ,par
pfqneioro. amigo, ,o c.ao, tIdas amIstosa<; de xa

que Kuchenbecke'r -ch�- drêz; sem o cQrisegui:J;.
'nlOU de I'Dog" t pelo tra- Em SUa cidãde 'riatâl -

'balbo de baixa-lo à terra, Freiburg, 6 jo-tTem 'KaÍla

n�s f1J:nrl,Qs da serraria, ffiii,?tinha partidas por.

de Guilherme' .Guroz. melo ',de. ,t�le-�t�-a-.... _a,ri
"DQg" ,dei�ou um filnöte nhos. ,E�a. consIderado_.
(;'(.Í1,e ,fCí>l c�iado pelo . sr. um enxa4ns�a de reno,

'-., litte.· ,Tudo isso açönte- me' internacIOnaL
,

'Cell na éPocà' do assássi� EIitre pS õnotaçti)�s�' d(�
, 'nato od velho casal'.Migu-el canKenn6

.

�IC" enc.0l!t��1
Strichalski praticados um !�vreto de cuhn.aTla,
�los pandidos" 'Ballia',' deixàJ1o, entre os ,Qbl:to�,

,"Catarina" e outtos, que d-e :Kalla, q:u� ,.0 dr, ,�er .

.

:vieram de fóra para esta nando SpringIlla,n:t: ,pre
�gião.

.

te�?ia) J�var '. l?ara �:��
:Em '1939, WilheLn ,Kal� Il'!-llIa do ,falecH:lp, qU"l,pqo
'la veio a saber da_exis" Of' s:tIa via!?'em.- ;"eI? ,�gpe�,

tênçia de um touro mui- clé!Jizaçê;íes G1nJp:nf.iJlS nfl

. lb ferróz, na pr'öpri.edade Alemanha, em 1960. '

.. ,d� Gustavo Hagedorn, si-:' ,."," ._

i ,tuada próJ{imo da. atual Val�)ell1brar .9u�, �a�.
m t to w·EG 'Kal- doo 'Ja se aprOXImava. des

i 'Oie' FOmo res ' ,

I
, 71 anO.5 de·v.ida. e e passou
!

. t
...

-,

rar no local conheci-ta ,(:lleg�u,. pelo .pas o ,a mo.,
I' "

,_,:..,
Leão",

e o touro berrava' e se do comll Gruta do
_ '.

-êncaminhava COl'ltra o que explora�a, .serVlt��, '

intruso, o qúal, com
_

o de b�1i. e pens�o. A p
,

.. ,.

'. ',,'''0 d hipnose domi� , prietana,' oUVIU suas l�->aq a
, " , . ogando ,que tI-

J:).0u 9 animal e 'ambos ca- Inunas, r ','

ServiÇOs .de leitana. p.lnttua ß �(lanl<:a. ,

Retifica de motores de vei�ulos de quälquer mitrea: a' gasuliI1á/álcool.
.

'Peças, e acessór!c;,s,'para veicti�os elp ge�al..
'

Atendimento 'nota dez Venha e oonfira.· ,i

Av. M,ü. Deo'd�ro, L 309 '-, func,io� - Fone: 72-361 �
,
Ja:t:aguá do Sul :- SC

1158·

Oficina-

,

.

I' ELETROLAR
\

Comercial de Peças' tt�a�
ASsisl�éiâ. !écnl'ta eIil lD�qutD_, de costura

Uut�tr1aU ê �d()mêSu�s. pecas. àCessÓnbS e ,.gu"
lilás éin géral.

"

,

Oferece 'tâ'DIbé'm õSsIStência �cnica autorizàda
em apàíflho-s �Al'Íl�� Wal1ta" 1hit�á.. _BI�C\t

'

&I

Decl[er; Fael; -'GE, Elétrolux, Filme, 'Pand()l'a�' -For..
nOs I.yet, aíém 'db maís -eompleto -estaque'd1:! pe-
ças e ;·sCessóiÍ-os.'

,

Av. Mál-'" ,Deodoro..1. 309 � -F.one, 72�-2-20P
"

Jaraguá .do Sul-Se
- ""_:r . 1.- ....

__
• ,'o

.-

"

=

< Ch : 1
"

i�,,,, .. , ..�CI. e
f9:'� - '::�'�Es LiDA.

Rua Reino4lo Rau',61I"" fon�s'12-13�0 e 72�2321
"_ ·�Cl,�3i'J, .. ""

'

,- IMq-WilS 1\. ,v;END� ,

.,

• APAR,TAM:eNTOS: Ed. ,'Garde!J:!a eem liOm;l
.�als Mà�g�m, 'Dil' -rua Rio BraDc�. No E4�·.!�a- ,

luá, com 94m2 mais garagem. ,CASAS: E� ,�
venaria, nova, 11l.a li.enriq,ue Borto�nt com .152-

.

1D�, tel'l�() ·de 42OQl�. Jtlla. Campo AJeg�e co.m
200m2. _ ,terreno 658ml, .ftn�nda4\li. Rua ,Ben,un-

.

do -Dornbusch' (19m lO:Om"'2, finanç�da, ler.re!io
fie �6tm2.. Rua 9uilherme W:�e co':ß .1,20m.2, "

teueno 550�.' Casa ,de madeira, �a. GuilheRU� ,

Guiej9w .tp� '�aependi) Ct?IQ, 120m2,. teJ!r�mo
''129m2. Na J;'�a In�lp Sac If', 128, com 90�2,
terreno de 780m2. TERRENOS: Rua A. Rubini

'eftm 25.229m2i na -Proc. ,GoDies com 2�300m2i na ,

l\fâI Deodoro com 1.9-3Om2i Pastor ;p. Sehluenzen
c,oU; l:iootD2i na ruo Branco esquina cOJll 'Proç. ,

:Gomes ,com �.(J00m2. " LÓm.S: ,Jardim Fl�v1ó n .

IV., Lenzt), J�r�im Bela vista (GInlrim), Ilha 4a
'

Figueira e px. do Fórum.
�,: '

._,
_

-,.�r �_), -- ;r""j -r., ,-,-_. ,,- .. ��.

,Mlt,iaiça �M'arechäl
.

,ltdD.,

'.;\. -

,. -. _-,._
.

Portas e Janelas de Madeira
de Prlmé"lr1sshna Qu�llc;1ade

Faça_n.os uma' vÍsita

Persianas 'José E',

Marcenariã··,São. José',·
-

2 r

Rua Jacob !Juck, 46 (�o lado, do

CQ'DSU)t�

Clínica' Veterinária
SCHWElTZER

. :

ou .
. ,,/\,

pelo Falle: �2::Q241,
-_..

-

.. , ...... "

,··i '

D R_ WAL D'E M A. R SCHWElTZER
'. L U ..

CUnicâ de pequenós e grandes animais, cirurgias, vacmações
raio X, internamentos, boutique.

"lll),a IOlnvllle.) "II 1.178 (em freilte ao Superm�rcad(, Breitbaupt)
,_ �on.e ?�, �,3268 .:_ Jaragwí do Sul �äntil' Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SUp'lementa . � anula àotaçôett do .p,r�aIQento� vigente.:
.... 't > �..

'>: _. _ _
__ � • ••

o,' -
.

.'
_ ... _

� _

O PREFEITO .MUNICIPAL DE lARAGUA DO SUL; n.o 'USO 501,20 -.4.2.1.0 _' Aquisição d� Im6:v�� ..

'

.. :.:...•. --Cz$:' ,

.

das atribuições' que lhe são coníerídes,
.

'.

0601 - .DIVISÃO· DE' EDlfCAÇÁO
,

.' FAZ SÄBER a tôdos os habitantes deste Município que a Cä- 0601.08421881.004;..:;.· Co�tru,ç:äQ e. Amp'lla,ç.ão d� UDlda�s .

mara de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei: Escolàres
.

.' .

Art. P' - Fica O Ch'efe do Executivo Municipal autorizado 601.01"""" 4.1.1.0 _. Obras e instala�õ� •..'. i'•• ·'·, Cz$
� abrir um crédito. suplementar no valer de Cz$ 36.080.000.0Ô [Trínta 601.02 - 4.1.2'.0 .;.;_ Equipamento� e material penn. Cz$
� seis milhões e oitenta mil Cruzados) para reforço dos programas e. 0601.08421ß82.029,_} Manu�çãQ da Divisão 'de Educação ..

verbas abaixo 'discriminados, constantes do Orçamento vigente, a 601.06 -- �.1.2.0 ._ Material de consumQ' •.. ,.... C� .15;,000.000"
'saber;

'.

601.01 - :3.1.3.1 - Remun. de �rviçc,>s'Pessºais' .. Cz$ .,540.
0401 � DIVISÃO D.E CONTABILIDADE 601.09 - .3.1.9.2 - D�.spesa. d� exercícios ant, .•. " Cz$
0401·99999992.020 - Reserva' Orçamentäna . ,60.1.n .._ 3.2.5·9 _.;. Outras trensíerêncíaaa -pessoas 'Cz$ :....

401-.09 - 9.0�O.O - Reserva de Contingência Cz$ 30.080.Qoo,00 601.12 - 4.1�2.0 -- Equipamenlo� e material perm•. Cz$� _

0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM 0602 - DIVISÃO DE CULTURA
.

0102'.16895341.013 - Aquísíção de máquinas, motores, ," .• L"":;,:,, "',,..
.

0602.08482412.035, - Manutenção da Dívísão de Cultura .'

,

veículos e equipa.mE'nto� rodoviári()s.
. (

.

\ ',!;''il�;
. 602.01 - 3.1.1,1 - Pessp� Civil ..... ...... .... .... 'Cz$ .1poo.OOO_

102.01 ..._ 4:1.2.0 - EqUipamentos e�material per- 0603 - DIVISÃO DE ESPOaTES. 1

menente :.
'

: : _
: .. .. .. Cz$ 6.000.ooo,OQ 0603.08462242,0�'8 � Manutenção da, Divisão de Esportes. i .

!IP1iAL v , ," ,,, ;, .• ,
' Cz$ :>6.080'.000,00 603.05 - 3.1.9.2 Despesas de exercícios an.... Cz$

Art. 2.c.l - As despesas .decorrentes do artigo anterior, cor- 0603;0,8462242.041 - Despesas com a realizaçãp e parti- ,

rerêo por conta das anulações parciais e totaís dos programas e verbas êip<lção Com .os JogOS Regionaís e JASC
.

abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a 'saber: 603.11 - 3.1.3.2 - Outros serviços e �ncatgos ·i. Cz$.
0201 - �BINETE DO PREFEITO

.

.

. 603.12 - 3·2.3.3 ,� Contríbuíções correntes .... r., Cz$ ..
·e

0201.0,3070202'.002 -::- Manutenção do Gabinete do Prefeito. 603�13 .,..... 4.3.3.1 .�. ÀuxiliOs para desp, de capital Cz$.:.
201.05 ....... 3.1.9.2 - Despesas de exercícios ant... _Cz$ 55.000,00 0701·_ DIVISÃO PE OBRAS .

�01.0a - 4.1.2.0 - Equipam,entos .� material perm. C:z;$ 150,000,00 0101.0301025i.007 - Construção e ampliação da prédios
0301 - PWISÃO DE PESSOAL públicos m�cip'ai�.�,'., :
0301.0�010212.QP4 -- Manutenção da Divisão de Pessoal 101.01 - 4.1.1.0 .,..... Obras e Instalações

-

" css .

301.08 - 4.1.2.0 - Equipqmentos e material penn. Cz$ '50.000,00 0101�13164482.043 - Manutenção da Divisão de Obras- .

'Q30�'- DIVISAQ DE MA.TERIAL.· 101.05 - �·.1.2.0 - Matenal de consumo .......... Cz$
. 0:lQ2�()301021�.008 - Manutenção da Divisão de Material 701.06 -- 3.-1.3.2 - Outros serviços e encargos r, Cz.$� '.

302;06 - 4.t.:2.0 - Equipament<?ß e material perm. Cz$ 150 ..0Ö0,OO. 0101.16915151.009 ,_ Construção e' extensão ele ciclovias:.. .

0303 - DIVISÃ9 DE SERV�ÇPS' GERAIS' . '101.09 - 4.Ll.0 - Obras e 'insta!éljções '� .. ; . ;... Cz$.. ; 410.000;. .

, 0303.03010212.009 -::, Manutenção da E>ivlsão' de Serviços 0701.16915751.011 ...;_ Desapropriações e indenizações
.

Gerais
.

..

.101.12 - 4.2.1.0 - Aquisição da Imóveis .•.... ·. Cz$
303.10 _,. 4,�.5.0 :-:- Aquisição de títulos representativos' 0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE' RODAGEM '.

' ;
de Capital já íntegralízedo .....•. - .. '.' . ; .

. . . . . .. •. Cz$' 500.000.00 0102.168853.4.2.004 -:- Manutenção da Divisão de Estradas de;
.PW3.03.010212:Q.10 ,-::-. Maputençã.o <ia Assessoría de Imprensa ROdagem

.'

I
•

,

303.15 - 3.1.9.2 -='Despesas de exercícios ant.•. Cz$' 85.000;00 102.06 - 3.t.9.2·- Despesas de exercícios ant. •. -' Cz$ � 25.000� ..
'.0303.0�010242.0H - Manutenção do Centro de Processamento. 102.08 _. 4.1.2.Q - Equipàmentos � material perm. Cz$·;' pOO•..
de -Dados �

.

0703 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANos .

. -303.2Q;-_3.,.3.1 -= Remun, äe,servilç.os-pessoais .. Cz$ 500.000,00 o.�03:16910332.045.� Amortização e encargos da divida··
. 0303.0.>080332.012 �- Juros e amortização da Dívida Pública· pública ..

_

.

.
.I 303;25 i- 3.2.6 . .1 �.- Juros de divida contrataría .. Cz$ . 50.900)00 I 103.02 - 3.2.6.2 ,._ Outros encargos de div. contr. Cz$ j

303.26 - ß·2.G·f; - Outros' enca;z.gos de d.íVida .cont� Cz$ . ".5Q.OOO.OO 103.03 - 4.3.').1 - .. Amortização da div. contr..... Cz$ )

.

�3.21- 3�2:&:5'-Juros'"'de outras dividas-���.'.õ-.·.:,� Cz$._c-�-·50.000,00 0103�16915152.046 --.Manuteção dps �erviços relativos·a
303.28 � 3.2.6.6 -:- Encargos de outras dívidas .;. Cz$ 50.000,00 Vias Urbanas
30;3.29 _,.. 3.2.6'.1 :- Çorreção. monetária sobre operações .103.08 - 3.1.9.2 '- Despesas de exercícios ant,
de crédito por antecipação da receita .i'.; ••••••• Cz$ 50.000,00 0801";_ DIVISÃO·DE PLANEJAMENTO

.' 303.�0 ...... 4.3.5.1 ...:..... Amortização de diVida cont.. éz$ 50.000,00 0801.10583232.041 -.. ManutençãQ dos serviços, de "

303.31. -. ,4.3.5,4 ......... Outras, amortiza.ções .... ,..... Cz$ 50.000,00 Planejamento
.

0303.14194192.0Hi � Manutenção do sistema de segurança, 801.06 - .q.l.9.2 :- Despesas de exerêícios ant. .. Cz$,·
higiene e medicina do trab�lbo. 0802 - DIVISÃO .DE SERVIÇOS pÚBUCOS
:>03.41 ;._ 4.1.2.0 '. -Equipamentos' e material perm. Cz$ 100.000jOO 0802.10600212.049 .- Manutenção dos serviços públicos
0402 - DIVISÃO DE TRmUTAçAO .

802.06 - 3.1.9.2 - DeSpe!las de exercícios ant. ,. Gz$.1
0402.03080302:021 .....- Manutenção ·da. Pivísão de Tributação. .' 802.01 - 3.2.5;9. -- .Outras transf. a pessoSls· •.. ·;. Cz$
402.03 -- 3.1.1.6 � 'Matefiál -de con:'sumo" ".�•.h , .:'••• -,.'Gz$"' 3 1,50.000,00 .0802.106Q3212.051 7-7.. ;Manutenção da rede de iluminaçã0:·';'
402.05 '..,..". 3.13.2 - OJ:tros serviços e encarg'os .. ezO 300.000,00 pública .'. • . '. '. :

402.06 - 3.1.9.2 -,,- Despesas d.e exercícios ant. .. Cz$ 5Q.OOO�00 002.11 - 3�1.9.2 _;, Despestts de exercícios ant. .. Cz$. j 70·
402.01 - 4.1.2.0 - Equipamentos e material perm. Cz$ 50.000,00 0802.10603282.052 - Manuten;;:ão de PétrQU'eSi Praças..
0501 - Divisa0 de Saúde e Assistência Social Jardins e Cemitérios. . .

,

J 050".I,�7542�lrO�� __ C,opstr:us:fjö."� aml'li�ção de Unl��de� ,
"., 802.22 -- 4.1.1.0 - Obras f:!. instalações .. ;·;·.··... cz$

l, Santtánas ." .. ,. .. f '
.. , "

i.."
.'

.,:, '"
. j I

J,> 4· " " / ,.." (-) 8012.23 _ 4.1.2.0 _ Eqtlip.amentos e material perm. Cz$,... ,I 501.03"""" 4.2.1.0 _,.. Aquisição.. de Imóveis . "" :"... Cz$ 100.000,00 0802.1316"4n.053 - Au:dlios para manutenção do' Servtço �
0501.13154282.025 -- ManutéP',�ão 90S. seiviços �e Saúde. 'Autônomo 'M�nicip�l de�' ;\gua e Esgoto .' .

.

'.

. :(>00.000,501.11 h- 3.1.3.1 - Re;mun. de Senl1ços peSSoaiS • Cz$ 50.000,00 802.25 .....,. 4.1.':;.1. - AID'.lhos pé!.ra despesas d� Cap. Cz$. :,�. .

501.13·- 3.1.9.� - DI.:spesß.s de. exercicios ant. .. Cz$ 40.000.00: _080�i',- DIVISÃO DB AGROPECUÁRIA
- '.

"
l

0501.13?5�871:002 .- :,Aquisi:ção de Veíçulos OdÍ)ntológic� e 08QS.041S0871..056· - 'Manutenção das_ atividades da pec;ua:dal 50.000,
"

.
Ambulancia ;._: y J:, � •

}
<I .

'. /",
i

; ;. ".

'

; �; J" 803.16 ....- 4,1>.1.0 "-' Obras e .ins{alaçoes· .'..... Cz$ .'36lo60.000,� �

501.16 4.1.2.0 - ::::EqUlpamentOtJ e mato perm� .".: ,Ci$' 100.000,00, TOT A L,· " .. ,. '." :
, Cz$ I

a publi0501.15814811.003 -l1'!mplantação' d'é' creclles e' Cenh:es "�.
'

.' 3.'? � Esta Lei entrará em vigor na d�ta d� su

�"rios
.

�
.

j" "c·.L_":::, .!••��
.

.:. j,.: ,. \ caçQSj; ildas qs.dis�f�ões: em contrário. �. ;

'Estado de SaDta Ça...... 'c_���c.•i\;;l!l' '<i'�"f�!J:ii;�M;�
Pref�tllra MUDJclpIl. d'��.J.e.raeu' dfJ" SUl'

'

.Ó: ,:J
.

;:. ��L.:'''��Ttf
L E 1. N.' -1:215/88

���
ii" ,',

1..

� -,

_'
- "-. .. �

�

, ,

Jaraguá do Sul; 15 de �têmbro: de 1988 ..
DURVAL VA,SEL ,-:,.;."

Prefeito Muni<:ipâl . . �<�,
mORA UJCIANA KONlÚ.L

.

......�'_=.�'._...,"'�..._ ..._.=_._=.,....,..,, .. - ......, .,.....-.......�_.......·_s_e_c_re_tá.....
r
....

ia
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c o R R ,E I O 'D O P O V O JARAGUÁ DO SUL (SC) DE 08 a 14/<?�R9/1988 PÁG I N .A. 1'1

s.. Intanio e fl9aeirease-· 'eeide. titulo do 'arzeano e. lerea Ramos
"

A Divisão Municipal
de Esportes encerra, nes

te domingo, o 6.9. Cam

peonato Varzeanx.de Fu

tebol, que Inícíou 'em [u: .

nho. com J1 equipes: Vi-
la Lenzt. São Paulo, San

ta' Luzia', Nacional, San

to Antonio, .Arsepusa,
Continental. Figueirense,
Bangu, Olaria, Brasil, Es
'tfada Nova, Cohab, 'A',
'Cohab 'B', Independêrr .

da, Portuguesa "e' Rio
Molha.: A últim� rodada

.. da, fase .semífínal, apre- <

sentou Os resultados Rio
.' Molha' lx:} Santo Anto
nio i e' Figueirense lxO. O

laria; , credenciando' Pi-

gueirense e Santo Anto
nio a disputar ,e" título,
enquanto Rio Molha e O
laria ,disputar,ão" o -terceí7.
.ro lugar, da competição.
.� A finalíssima do' ve
zeano terá� lugar no ES
,tádio do Estrella, em. Ne:
reu Ramos: O Chefe 'da
'Divisãó Municipal de Es
portes, sergio Luiz da, Sil-
"va, que responde

'

pelO'
cargo interinamente" na

ausência, de Raul Rodri-'

gues, .aíastado para "dís-
,

putar uma cadeira no Lê

'gislativo', .dísee que' a ú
nica, data disponível' pa
ra a decisão é .neste do
mingo,

,

apesar de haver

tanto em Nereu Ramos originárias, festas relígío-
como na Ilha da ,Figueira, saa.. ','

de onde as finali$tas são Nos dois' próximos fi-
naís-de-semana, a DME"
estará envolvida' .com os

Jogos Abertos, em Joa
iÇaba. A decisão pelo ter
ceiro lugar entre Rio

Molha x Olaria 'come

ça às Hh e o título en

tre Figueirense e
"

Santo
Antonio vai ser dispu
tado a partir das' 16 ho-.
ras. É' a primeira ' vez

que chegam a uma fi-
.nal,

_

Bt. retarlä
·campeã'o de, JUe

, ,

,BotalaDo lidera a Copa 'upyO Clube de Bolão 81,
da Sociedade Vieirense,

,

campeão estadual de 88 Botafogo e ,Operárío
e base do, selecionado '(Mafra) lideram a tábua
jaraguaense, venceu ·no de classificação, na Cha-,
fínalrde-seraana passado, ve A, da Super Copa de
o 1.9 Torneio de, 'Bolão Futebol 50 Anos Tupy.
Masculíno ,,' dá 'Sociedade 'realizadas quatro roda
Alvorada, bela 16cm, em, das, ambos . com cinco'

,

Joínvílle, Para 'chegar' ao pontos, apesar do Bota:
'título o clube obteve os fogo ter uma partida a

,

seguintes resultados 1.364 trasada ii realizar contra
,x· 1.312 Brusciue, 1.3'11 o América, no próximo
x '1 -,259 SERA, 1. 429 dia 16. A rodada do día
x 1.310 Alvorada; L451 2, teve os resultados Ca
x' 1.407 URCA,' 1.431 x ça e Tiro lx3 Botafogo;

, ;1.3:)9 Morgeria.u e' 1.41'8 Malvice 2x2 Operário, A..

��::l:f���O���: Sênilr: Dllaló.. X Cruz de Malta
levando, o primeiro tro- A partida Ponte Preta x Rio da Luz, 'pela segunda.

féu transttöno, 'em se- .rodada da' Chave A, do, 2a. Divisão de Amadores da
gundo ficou o URCA. Liga Jaraguaensa de Futebol, .não foi realäzada em
campeão' 'paranaenss e

em vísta do não .comparecímento ,d� arbítragem, o
brasileiro e em terceiro veio comprometer a imagem do, departamento dê
'luga.r o Literário. árbitros e da prÓPria entidade organízadora.. Esta

Jai;'!De, Kcfrsten�. Ambà,' írresponsebílídede obrigou a, qua a partida,· tosse
Güths, Sebastião, Ademir, transíerída para . amanhã, .día 9, enquanto que pela
Jngomar, Patrício, "

Val-. Chave,' B, os aconteceram, registrando-se as vítõnes
dir, Ríedtmann e Antonio' do João.Pessoe sobre, o Amizade (2· a O) e do Guara

Berns 'foram ös bolonis-' ní sobre o Aliança, por 2 a �I. E além de Pönte Preta x
"tas' campeões. Güths 'ob- Rio .da Luz, vão jogar pela.Segundona Aliança x

, teve a melhor' média da João Pessoa e Amizade x Guarani.

equipe (245,8), a terceira
"BOTAFOGO. 'X CRUZ ,DE MALTA

'

melhor média e o segun-
, de recordista 'em pontua
ção fic;ou com

,
Ademir

,Neitzel. A �conquista es

timulou os" bolonistas ja
ragUaenses· a tentar uma,

medalhà nes' Jogos A
bertas de Santa Catarina,
'que come'çam sexta�feira,
,çlia 14, em Joaçaba. :

méríca 3xl XV- de outc
'bro, América 1:x;3 Atlé
tico, 'Floresta' lxO ':Estiva
e São. João \'2x4 Tupy.

A última rodada do pri
meiro turno tem progra
madas as partidas

.

entre
Botafogo x Malvíce, Ca
lça. e Tiro x Améríca, O
perário x XV dé'" ,"Outu
bro, Atlético. x Floresta

,

América x São João e

Estiva x .Tupy,[T®PICOSJ···
" Coremaco ,1xO InternaciQnal, Tomasellí, lx� Cru

zeiro, Aliança 2xO Juventus e. Falcon 9x2 Veteranos'

foram os resultados da últíma rodada da Jase d�- .

stfieátó:tlia ,<\a 'Campeonatp de futebol I de : �alao'
da CME de Schroeder- Foram. classificados: C�rema
co com ,13 pontos (ganhou um ponto extra a fase

final). Palcon' 12, 'Tomas�lli 11 e' A�iança. Q pontos.
'Eles disputarão. o titulo num torneio qua�rangular
'e os classificados vão dísputer ,� torneIo, para
lelo, na preliminar, valendo, também um troféu-

· () IX, CaDipe�nato, Municipal, de Futebol de Salão
da CME'de GuaréUfiirim terá d�enV:QI�ida as"sétIma,

e' oitava rodadas da, fase, de dasslficaça:o na próxima
semana, no Ginásio Rodolfo lahn, sem�re às 1�h30�
No dia ',11 jogarão Padaria Felippe Xi Valmír Trans

.1 porres 6 Pi:efeitu� x Poço �ande e, 'día 14, PollsO'ldal

'Bilbares laraguá', x. Hennes Macedo e Marcellus

Malhas x São' Pedro.
'

Rivais de longa data, Botafogo e Cruz de MÇilta
irão :decidir, mais um titulo. Desta feita será da c:a-

, tegoria .sênior, a -primeira partida na tarde"deste sá
bado, Qia 8" ein Rio da '1.uz e o jogo decisivo -no sá
bado subsequente, na Barra do Rio Cerro. ' A rodaä.�
do dia 19, 'a última -dó returno e que classificou o

i Cruz de Malta apresentou os resultados" 'Botafpgo
4xl Amízade, C. Malta 4xl .Beira Riö e Floresta' lx3
Rio Molha.

,',
'

,

: lziteressa�tes' partidas mi�tosasa d� volibol' ID:as:
culino e feminino . acontecem neste, fmal�d��semana
em Ja.raguâ do Sul; encerrando os, prepar�ti,:os, �o�
Jogos Ab�rto$. Na 'noite de ontem, sexta felf�, JO

garam Kohlbach/DME x Coritiba e neste. sab�d?
"

'r
.

r femml
as equipes' voltam' à quadra; com, pr� Imma , "

na, entre, Kohlbach x Chapecó. Estes qua�ros vão

outra vez se defrontarjdomingO pela� manha,,:
• FlameD�o;x... Perflex, 1'ransp. Franzner x San'Re::O,
Vat"que dá x' Sc)·nós �smo' � ��ão X' Doces �c 0:
_I. t "ti,' d .16h no Ginasio Artur MUller, fa

.
,�e , a, par r as, ,

da fas ' do
rão O'S ,jogos finais _ e decisivos da segun e, �

Campeonato' Municipal, de futebol de Salão;, d�
DME 'No, sâbado" dia 1Cl' e' qui�:ata·felra, dia 6, hou

c

vera� rodadas. A dectsão' dO' Peladão te� inicio

somente após' a realização dos log�s Al;>ertos.

:',Tudo ' pronto , para
' a busca de medalbqs' nos JASC

Os 2tt�s Jogos Abertos
de 'Santa Catarina iniCia-'

.

rãá' sexta-feira, dia 14,
tom' o cerinHlIÚal de' a

'bertura marcado para
'

as
'

20 horas, 'em Joaça.1;Ja.
r

Cada delegalção desfila
'rá com um nÚmero má
ximo de-trinta . atietas/

"

dirigentes e' :pestes JASC,
Jaraguá- do_ Sul participa
,rã" com uma, delegação
de 110' pessoas, entre a

tletas, dirigenteS e,équi
pe' de apoio. A delega-

, ção" será chefiada por
,Sérgi� Luiz da Silva �

ficará, hospedada na Es
eola Eugênio' Marchetti
em Herval do Oeste. A

, 'saida acontecerá sexta�

pa.ra feira, dia 14, às 6 horas,
Fone'

' d�(r�nte a,jjME.
, Jaraguá, d<>, S\11"" ,,!�n�a-

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

de Siderópolis; dia 16 I
Join\TÍlle ]r Jaraguá e dia'

,

17 - Jaraguá' x' Can9i
nhas. VOLIBOL - dia

, 15 - -lanlguá x lnÇIalal
(M) e Rio do Sul x Jara-
'guá (F); dia 16 ':"':'.Auroi:a
x' Jaraguá (M) e Jaraguá
x Caçador (P), e, no dia
17, Siderópolis x Ja.ra
guá no masculino e, Ja
guá x Bhimenau no (emi
nino'. O ATLETISMO té
rá as primeirá e segunda,

, etapas realizadas no, sá
béJ,do, dia 15.

,rá medálhas • no punho
bol, judô, bolão mascu

lino e femínino, volibol
masculina' e feminino,

'

a�
tletismo 'masculino' e fe

:niinino e ainda, no fute
bol de salão. As 'tabelas
das modalidades coleti
vas, ,na fase de classifi
cação, já sao conhecidas:
BOLÃO' --.. ,Jaraguá x

Concórdia '(M) e Jaraguá
x Gaspar, (Fkno dia 15;
dia 16 - Jaraguá x Videi:-
'ra (M) e Jaragliá x Joa
çaba (F) e" dia 11

Jara�á x' Criciúmá '(M)'
e Jaraguá x Timbõ (Pl.
O PUNHOBOL' joga dia
15 contra" Agrolândia , ,e

dia 16 contra Pomero-
,

.
de •

'Já o FUTEBOL DE SJ\..
tÃO atua dia 15 diante

· Jaraguá do, Su,l participou no. final�çle-semana, ')�
<:ritiúma, do, Troféu G�veIJlado! �o Estadojrst,t bÍlsmo para a tomada fmal de mdlces aos,

"

'

,
.

,
. '

.' uh bateu re-
grande destaqué' fOI ,Clance K n, que ']10 t

'

corde no heptatlo, somandÇ> .,4.5:;'0 pon/tos. ?:"' e�go'
/. tIo compõe-se' de sete provas: 100m � �arr.elfas" '

e 800m rasos, altura" peso, dardo, � ..

dIstancIa.
,

'

,

.

'F lnino 'de Bolão
'. Os Selecionados Masculino e em, "

foram. ",'Joaçaba"para o reconhecimento das canedchas.....'
_ I' lizados na's e e

nos'Clubes Cruzeiro e Vitória, oca .

no distrito de'Luzerna-
'

• ' Esporte CluQe. Tropical procur.a, ádver��rios
, jogos amlstóso$' ria região.' ContactP�· pelo

''12-2632, com Amauri< César ,Dun�er.

Neste ane, o município
'Vai tentar melhorar" '0
seu desempénho na con-

-

quista de medalhas, que
esteve aquém das expec-"
tativas, nos dois. últimQs
anos, principalmente.'
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Is Inolações de Flávio·Jo:sé
.: A Prefeitura Municipal·decidiu jogar duro contra
seus opositores (leia-se, Victor Bauer). O advogado
Madrid vem' ajúizando ações semanalmente, num to

tal de 25,' centra supostas írregularídades na atual
..administração. A Prefeitura, segundo seu chefe-snaí

or, vai dar o troco ao ex�prefeito Victor Bauer, cha
mando-e à responsabilidade, via judicial. centra "a-

tos_}iesQnestos". .

.
.

" .'

• A ação. que
.

pretende Incrímínar o atual candida
to a prefeito do PDS, refere-se ao asfaltâmento da'

Procópio' Gomes, "que foi eDlpenhado e pago na ad

ministração de Bauer". O asfalto, claro, não existe.
Vasel quer levar seu prln(:_1pal adversário às barras

do tribunal e diz: !'Isto sim tem fundamento e não

o que eIes estão fazendo,,,, onde.�, qualque( p&de-ga-
linha é uina sopa". '.' .

'. Este ,teipe,· com certeza, vetemos. outras vezes
maís- Enauanto isso,' o PMDB' segue com s�us co

mícios. H�je, dia B, na Soc..Ríbeírão Grande .dó Nor:
te; dia lO, ;rgreja Santa Cruz; dia 11., Lanchonete
Suzan: dia 12, Capela S. João 'e día 14, em S. Luiz

Gonzaga. O PDS fará o seu. príaneiro comicíe, dia ,1:>',
na Capela São João, e, dia 14, no Salão Cruzeiro,

·

na. Vila; Chartres e S. Luzia respectivamente. .

• O COlJselho Pàroquial de Pastoral da Igreja Matriz
, S. Sebastião, r.ealiza' dia 13, quinta:feira, às 20h,
no. salão do EdUicto" Cristo Rei, um debate cem

os cinco' candtdatos a prefeitO, qu,e pela- ,ye:i; primeira,
estarão fre,nte�a-frente. Cada c8ndidàto terá 5 mítm

'tos para expor seus, planos de. govemo e a cada
candidato serão·· dirigidas duas perguntas, O local
deve ficar pequeno.'. '.

· O Centro' de Profissionais .. Liberais de Jaraguá ,
·

do Sul tem ' programado também "ídêntíco debate.
, Mas 'coube ao Conselho ' do Meio·J,\mbiente,' a ínr

cíatíva pioneira de ouvír os "prefeíturáveís", índíví"
dualmente. e propor, após.. um debate amplo e pú
blico "sobre a questão. Quatro' candidatos' já foram
ouvidos e aquíesceram o convite" doi Comdema.
O próximo será. Sáyio Muríllo do PL.

. .

• Deu rebu em Corupä, O .vereador LQurival Ions
Malgren, peemedebtsta de primeira hora, deixou o par
tido na terça-feira, desístfu da candidatura à reeleição
e, de quebra, passeu a apoiar a candidatura Blunk/
Müller, do PFL/PDS•. Isto, . ·segundo. declarou; em

razão' de uin grupo' de- interesseiros que IIlSSOJllOU o
. .PMDB de Corupá, para de,fender calisas próprias e

de Um grupo de disSidentes. do PDS•.
'

,;

· 0 acontecimento marcante da semana foi a. pro
mulgação

'

da nova. Constituição Bra!;iileira, a oitava,
e que cólocou o país novamente 'na rota da plenitude
den1oérática•. Com muitos avanços, inclúsive na área
socia�. O· primeiro . reflexo que .a classe·. traba.lhado
ra sentiu foi' a redução da jornada de trabalhO para
44 horas. S�o 4 horas a mais pl o merecido descanso.
'. De cocheira: O CDL de Jaraguá do SuI,deve ofiCiar

· 'etos partlçlos politicos, para que.ßvltem estacionar'
veiculos pintados' cOm' propaganda., na lWarechal e em

outras ruas de malor movimento, em vlstá em falta
de estacionamento. , o vale tudo da campanh�. li! * * .

No minlmo C!1r1oSo o 'que alguns criticos do candidatO
Ivo Konell apelldaram-no: Ben JOhnsODl. .* * *,

.

Outro
dado curioso revelado .� semâna: 63% da popula
ç� jaraguaense ,é' ec�nomicamente ·ativa. Um mvel
altlssimo. -* '* '" Arrombamentos, assaltos: 's�'urançél!r·

seglÜ-ança, segurança ••• " Nós merecemos � preci
samos!.

CAFÉSASSB·
'Energia. gosto.de ,café.

t •

Dr. Theoduretl Carlos· de Faria, Souto
Imprensa é coisa muito séria. Mesmo
não fazendo' mílagres, na qualida
de de Santo de Casa, os jornais alcan
çam repercussão em outras regiões,
encontrando confrades que se sensí- .

bílízam com o que temos a dizer. das
coisas' do dia-a-dia. ,Çomõ é época
de politica, um ilustre irmão nosso
de Itaocara-Rl, Impressíonou-se com

ª �rtigo HUMA' :exPLICAÇÃO AOS
PARTIDOS E ELEITORES", fato que
comentamos em edição anterior.

Eis que, agora,' recebemos pelá nímia
. gentileZa. do dr. Sebastião Kleber da
Rocha Leite, a edição n'9 lB4 de O
CENTRO NORTE .. Centro Norte Fhi
mínense, do períodn de 14 a 20. de se:

,te:qlbro de 19�5, semanário que está a

caminho do seu nono ano· de existên
cia, tendo como edítor-redator-chefe
o jornalísta . José' Geraldo Cardoso;
diretor responsävel > Waidemai Bení":
cio de Almeid.a e 'diretor jurídico, o

dr. Sebastião' . Fernando Naegele e

circula "nos munícãpíos de Cordeiro,
Cantagalo, BOm Jardim, Duas Barras
Nova Friburgo, .São Sebastião do Alto,
Santa Maria Madalena, Trajano ,'de
Moniis, Itaocara, Pádua, Miracema,
Cambuçí e São Fidélis excelentes ci
dades que guardamos na nossa Iem
branca.

. ,

·

O dr. Kleber Leite'colabora nesse im
portante órgão de imprensa e, na pá
gina dois ele comenta' o momento po
lítico, sob a: epigrafe" U: O PODER
DA- IMPRENSA", fazendo generosas
considerações sobre o "mais antigo"
e seu conteúdo, exagerados, reconhe
cemos, pOr uma éWlizade que· já úl-

· trapassou os dois -lustros.

-Todav.iéÍ , acolhemos COm, simpatia
um trecho final do gentil comentário,
parque ligado aas primórdios de, nossa'
terra quando a:'Província de santa
Catarina era administrada pelo Dr.
Thedureto, Cados de p.. Souto e que

·

wna efeméride'· centenária fez surgir
à tona.; Tom&aos a liberdade pára
transcrever o. mencionado trecho:
"O dr. TheOdoro Carlos de·Faria Soutó,
casado COm D. Eliza Dietrich, de tra
dicional família de Cantagalo, além
do Estado de SaIlté;i Catarina; foi tain· -X-X�X�X-X-
bém governador do Amazonas \ onde Finalmente, para registr�r o recebi
celebrizou·se 'ao' aIltecipar-se "-ã Lei

.

mento com muita regularidade de mani
Áurea, promovendo a aboliição dos' festa,ções do dr. Carlos Moacyr de Fa
escravos, recebendo. na �pocà,. um rias Souto, de Petrópolis-R], em e�peci
tinteiro de ouro e.prata e Uma catÍe- ai a{roca epistolar do querido "Dr.
� de ouro cJ::avejada_ de pedras pred-

.

Çarlinhos'; com seu aIilig.O, Prof. Dr,
asas, doação das associações abolicio- A. Lopes de Sá, de B.· Horizonte-MG,
nistas. Genitor de um dos homens verdadeiras peças lIterárias de que
mais i.tllportélntes de IÚwcara, o dr. temos o' priVilégio de conviver in-'
Carlos Fariá de �outo (o. velho), advo- timamente.
gado pela. URJ, \ premotor· em Sapll" , ,

cáia em 1895 em Santo Antonio
'.

de 'Pare�e·nos que o triângllio toma à

Pâd�a, onde passoú a Juíz Municipal' yflorescer ..•

/.

rara· rreleRo - VICTOR BAUER.: 11
Pa:ra,' V'ice -. lido Adolar Maul"�

f
•• ,�

P,O S - P'o·1

\;

em 1891, demitindo-se em 1902. De-
putado Estadua, 'Federal por vária.s
.legísleturas. Foi àdvogado em Bom
Jardim e Itaocara.· Após exercer altos
postos públicos, foi representante
do, :Brasil no Comítê da Liga das
Nações.Falecido em 18 de outubto de
1945, restavam seus filhos, dentre
eles nossa então prefeito dr. Carlos
Moacyr de Fâria Squto '(0 moço). pa:
ra honroso convite oficial do pre�
feito Eugênio Strebe para os íestíví
dades do centenário de. Jaraguá do
'Sul, sendo seu portador o [ornalís
ta Schmöckel e da Brunhílde, vindos
até o Rio de janeiro por via� aérea;
onde tomaram um' cerro e, chegando a

Itaocara, tiveram no dr. Milton Fram
bach Burger, o .antífrtão hospítaleí
ro que

.

bem nos ceracteríza".
-

,

.

-X-X-X......X-X- ,

Anteríormente, a redação foi surpre
endida com o envio, por parte do dr.
Kleber Leite, de dois livros, o primeiro
DÉ ISABEL. A. EUCtlDES, de Alaör
Eduarda Scisinio e autor de VERÖS.
TeNUES, TR.:Bs FßTÁGIoS, ARVO�

, NA: GAVETA,UM SERTAODI�
TE e DOCE: DE PEDRA, uma , oferta
gentil do' dr. José Remar Lesse, ·Pre·
feito Municipal �e Itaocara e, o se

gundo MOLEqUE' AMARO .1.EVA
DO DO DIABO, .de Gamaliel Borges
Pinheiro, Um ínteressantíssímo roman"

.

ce daquela próspera comunidade a

. contar Os costumes e os usos da re"

gião, com uma dedicatória do
.

dr.
Kleber Leite, Preso da Academia Itao
carense de Letras. E um .lívro gostoso
de se ler, mostrando passagens dos
livros de autores catarínenses. como .

o' ENGEl'.'HER.O . MISAEL,. ,do saudoso
Augusto Sylvio Prodoehl, com a. sua'

Jaranápolis ou as ''MaMÚRIAS DEUM
MENINO POBRE, do 'estim&c;lo aIplgo,
Norberto Silveira. Jlínior, eJt-AsseSsor
Especial dó então Governa(for ,Anto-
nio Carlos Konder Reis, e agora, cl·, o
seunovo livro NOSSA GUERRA CON
TRA A ALEMANHA, motivo' de apre,.
ciação pelo dr. Abelardo' F•.Montene
gro; Professor Emérito da Universi
dade Federal do éeará, que' será pu·
blicado na pr(>xima edição.

!

.

··Frente Democrática
.

A. expérlêncta '. do pa$Sado a seiMc;:o "o ' f u t u r o·
c •

NA DÚVD)A ..� VOTAR COM A ,CimTEZÁ.' V� sabe'
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