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BONECJ\S VIVAS -- 'era de 'Öliveira.p.com.:, 'a _, o",'

... �

,"
-

�râ' conhecida' qiI,árta"' 'presença' do',' presidente,
.. -

Ge'nte
.

feira', dia 19, no Baepen- do Rotary local" Walde

di, a' vencedora do Con- mar Behlíng, eS�sa' Ro"'.
curso, Bonecas Vivas, do semary'e' filho.

, DiB; 30" '.!!.!!!!!!!.!!!!:!.!!II!!!!!���!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o. Líons 'Industriai. São 19 o Rotaract' promovera ne, bénsl , '. branco, na noite passa- 'de Gz$ 150 .mii..
"meninas concorrentes,' garra, 'ufiià Rua do, ..... La- T.O;Q.U.E.S Neste' da, desfífam a partir das

que' desfilarão .. O progra" • 'zer .

� . sâbado, q' partir das 7, 20h de hoje, no Beeperr'
ma prevê desfile de mo-

.

PROFESSOR - Ä'" U� horas;' defronte' a.. Preíei: di,' em promoção.
. bene

das da Breithaupt 'e' eaf�,
>

CRB e SECET I. realizam tura, nova edição da, Feí- licente da Casa' da. A
cujos cartões estão a ven"', sexta�feir�, ,diá 21, no "ra de Arte e Artesanato.. mízade , O custo do in"

da'; a razão de Cz$. .. Jüventus, ,. programa !fes- E à tarde, iniciando -às . gresso é' de apenas Cz$
50600 ..

.:
-

"'., tivo� parà' marcar o <'JDia .

13 -horas, a. festa anual .100;00.. ,

.

,

GOV. ruNCQ ';":;"" Em �: (fô ,Piofelisor'\ que '. êome-'· da Escola MuniCipal., de'" : NO CINEMA . r-:- No
Vlsita.. ofiCiéil aO: lRo:ta.ry matá-se ,ilêst� .sâbado. O ,1,.9 vGrau ,Cristina' Mélr" Cine Jaragu( de 15 a 20
Ciub;' e�tev�:(o� GÔv. do l jârttâr-daríçant�,";. para tO"

. catto, É importante . a de, outubro, às 20h, a 'PrQ�'
Distrito 465,oOLlii� ,Rober-' dos os prefessores'" :das

. preslança .: e, �:;part�cip�-\ dúçà:o' "fJ;'ojeto Ch.ina,�;
to Frqneo, cumprindo. na

.

três" redes de ensiriô," íni- ção, .'. _ ... ,' .,

.'
. uma aventura' 'ex.traordi

terça"feii3;, ..ag�nda ',"'de'
'

..t:i�r:f·:ã� }1-: h�!�s 'e'" ,a
. PARANINFQ - Bmes= nária no litoral da ' Chír " DEBUfANTES '_ Suo

serviço, que encerrou-se muslcahdãd�'.s�ra d� :
Os ';i�O Fellpif".Blunk, candí- na, E a partir de 22 de cesso', absoluto 'novamerr

com assembléia festiva,' FrEmé�icôs"; ,
..

,. "
" �aátQ. a preI-�fto d� colí- -Outubro, "Robocop - O "

te '�)Baile '.das �pébutan.,

. no Itajara. Sua esposa,' 'LARÁ PÉRElliA - C�' ,gação PDSIPFL, será o :PolidaFdo' Futuro", com �s do C:'.A. Baepen
D.· Ladir, foi recepçibna" memorou 14 anos=de VI" 'paraninfo dos ,forman.dôs muita ação. di. A' sociedade

. [ara
da à tarde �1a Casa da' da, quarta-feira, dia 12, do curso técníco , contá" G.�.N:r.E�- Troca ida·

J guaens-e e .regio,na.l mar"

Atniiade,
.

na. rssídência . _a j�véii' ,e Lara Raquel . bíl :

de ..: Colégio, Tex:esa d� dia H)! á Sra , Jurema .

CDU presença no 'maior
de Vera Marcatto,"

.. 'M:BJoch;i l;'ereira,"-filha do. Remos.: de Corupá. Será Barbí : de Almeida é no acontecimento social do
, ROT�ÇT; --- Dl� 1.9, " ca:�a:l ��i�q, Dé��i'r. (Cla":. no, dia,)6 (ie dezembro: dia 23, Fabiane Jurema ano do clube azurra. Pa�.
rio" ,Parqúe" Malwee, fira M,alqchi)' Perelf�'; ,A ,êto Ernesto Weber sera, de Almeida. -,

- Jaime rabéns aos organizado"
fóram empos$adas" como

I

. comeino:raç�p "pata
.

'suas
.

e patrono, <
; i, .. Pi,azera fpi o felizardo res.,

integrantes :'do Ro�aract ··,amigas/ �:i m�nÇ>, 'LúCl�� f MANEQUINS -: Inicia g.aqhador· dó Voya�el
de Jaraguá do Sül, ,Suely i

e 'Ja�ilia�és, "deu"s�"':no neste säba9Q,' di�' 15. na prêmip, :má}CiIJlp; da töm"
NA MA:.nuz' _. HOJ'e,.

Scherer. Tânia Zoz e Té- \
.

domingo à noite. . Para·
. Bçate Cq.esar'$ ClU.b, "o bola.,'em' oen,W'ício do

. .
.

"
,.

..

Curso � "de �Especi�lizâ.çio>"" Höspi.'fal J'ara:gq��' .

,r-, .sáQado, 6s "casamentos de:

Lo· para MaIi�qtii'ns � Mode� >:: 'fEÇ,AJA "':';",,'0;ntem "à, Ilh, � Antonio, Marcos
,

,Ja; '; ,,/�: ",' .' '.'" los, 'coordenado pela ma- noite, no Artur Müller, o ·P�reira/Roseli'Pe.dri;' 16h"

M·
'..'

C:·.",�"" ,'U'',' •.
'

'. ' h.ecª J:r:m,� ,Narqu.a�dt, '.

a F�stival . _da CançãQ Ser-' 15 ___.. ,Ev�nildo Tomc��/
.

'.

'a'ma�e' or J'a ,;:;�ca. O, en�erramento., taneja e ,lieste
. / sábâdó.,· ,Donci Pl,ape�zer,., A11110

,"
'

'.. .

.'

"" .... ';:' "

" _Ç'pql�·,,4.eßnJ.er
"

',açont�ce ,a partir' dàs, 20 horas, o qU:r/Sandra. S9IV�d�r.
. A. me

..
l)lor opção', � .à.r,�igJs In�à�.·t.()-juve"

. ,
.

dia'A'12 'de 'l'icive&���o;
. M ..

H5' Fesfivãr:da o::':'CAIí'çâ:6' :' ': �:�; �:t,UlgSR··."b" loS��led!e ;'� S11/:, "

,:', .�.,t''-,' ,f:iA,.,· ,'.' DA ALu.",.Z,ADE }aragu..�aens.e-Fec�ja, c,a-
, aSn

'. � ;:,o.�za.' Dis e bebê 'para á .estaÇão ou�no'"lny��o. ',;�. ",':-"'�' q�Qutantes, que, ia. tegona cow-posiç.ãQ e' i'n- GertI:ud.es �8.�g��rsk,l" e

�. Rio Branco 168' ..dataguá do Sul."' Fon� 12..0695, ram o sucess-p do baile terpretação�' Premia,"'ao Loreno,", Ghe)V1,lchlJane
----------..-----=-,-.-'---'-.--_:_"._ Macedo; 17h15 � Edi·

,

naldó Stolfl,Ivanir May·
er e 18h - 'MoaciF' ,Pe
reira/Edla Schmitz. Na
Barra, às t7h - Adempf
Streber1'!vone Schü:Ue e

às t8h .:- Geraldo Zelo
feld/Cristina UlbanskL
Em, Santa Luzia., às'� l1h30
- Ademi'r . GervinlIrene
Menegheli e em São Ju
das, às' l8h - Venâncio
Strychalski , e. Adriana
Marcon.

.c b &Jl,'-.-}(l. ,D O::, .•:.C� 1:.
( j"

.& "Informações"

. IOIAS .,..:. ',REiOGIOS - PRES:EN}ES _".'

,
l. ,( .... �-:

. �-' ,
O:. ,.�_:"

" .1.""
Rr:LÓGIÓS

• PR&SENTEl' '
'

\
� ',I

•

� '_,' J ,_ ,_i

SEMPRE O· MELHOR PRESENTE!
.Mare.ehal Floriano n� 29 ..,... F'0ne,,72 -:\<.19;11 .

"

'-,

...... . iI"
.

CÔl'in_ßc;§SQ' 2'
"'I' \ c';'" ." �.

"

f,,<: ';-; );'��L�(Ä,
•. �, � ..... � � ..... � .... ...� '_ ..... ,._ • ., •. ,./...�.,.,.-,- <O � k 1 _�_,

Ênfeitando ,a coluna as meninas Tatiana
..

e Camilla Cardoso, qu� neste:ctqIJiingo 'Ie�ebem
d, primeira eucaristia, n�' Igrej,a Matri:z; S�._$e
bastiãQ, ' déé� lara,g:uá do, Sul .. Elas s�o .

filhas do
r: casal- amigo Alcides (Piiu_r:a), Ca1(çloso, ele con�

.

'. ceituaçlo' 'adv'ogàdo na cida<;le. .No�sos cumprI
, 'Mentos;:

.

j,

NOVA COLUNA ..... Na
semana que vem o' "Cor-.
reio 'd9 Povo" estréia no·

va coluna, .assínada. pelo
[ornalísta

.

e radialista
Osmar Martins, que já
integrou os .. quadros da
"Folha de São Paulo" .

Virá,
.

eIlriqúE;!@r , noaso
· fraballlQ·,

.

_'. I. ,�, "' "

,

: CRITICO DE CINEMA
,VISITA CORUPÁ'

. .

.'
.

t

; �-
.

'.

'A ROUPA'INFANTIL,
.

- »:"(': .' o:. '�:.,.

�. -r "': " .....
,

..,
-"".: "",

'AvenIda Getúlio Vargas, ,91' ..;; ..Jélraguá.: do SuL
�,.' ;. -

,ESCRIT.ÕRIO DE·' "AD'VOCACI:A .

pEltEIRA OLIVEIRA"" ',,'
'

..

Ronsultas,' Parece:a:es e '>Ações 'SQbré�,,,
Inventários

.

'.";_' 'Sepàrar;:õesZ",.:-,"" DiiYórcie,_, .

. Altulentos - 'CobIànças' . "�. ,'läquiHnato:
CoIitrato&�'.. .""""

'
.. Acidéntes .de' Trânsito

COlÍÍlÍW�5���-i!erras r-" �gishiçãb ,Agrár�::" ,

Qu�lt��"�ilbalhistas .;.:...-: ApösenJa"dofJi:à',;e<
, PensâJ*, -

. DefeSás� Cl!iminai'S" ê '>JÚri. :'
'

, , -

R.' J.' Pereira Oliveira'
.'

" f
,- <.'., titulô: ,;Pereira, OnVelta'''',,'�, ,:':'� . �

-',
'

,
'.'

' '. .' ." __ ' ADYOOADOS ' 'c. ,;", i
< �

,

.

, R. \valter Mé.tqtja.t4L' 356 ..
: fone (ReS�) ,f2,(,�:tª4Ú; ,

, . �. ,'/vl 'Jarifgí1á ','dó' äIl 1";:,,� "'�::"":<.\'''''' ".'

'.

O-consag:r::ado críti"
co de cinema da R�';_ .

, ,.. \. .

de Globp; Rubens E-
wq.lrl Filho; esteve em
êonÍpá, .,. revkndo ..

os

primos. pou,glas
'

,e
ChristI ,.Fey,," 'aó9mpá"
nhado da a�fesentado"
ra Saplira 'Campos; da

,

RBS-nôri�hÕPQli$./ '·Ru· .

bens .' qtie .

participou
ta1ll9énL, da Oktober�
fest; júnt'o 'coril 'Sarni-

· ra,. encanÚiiam�se ·com

. as J:>elE�zas naturais da

gtcdlhedora Co:rupá; le- ,.

vando ,uma e'xéelente
.

- "��..', .. �', , .. -

'.' ImpreSsaCl dq. r�glao.
·

..,:É, . geh1e 'importante,
.

chegandÖ e cô.iülecen-
· . db"'iO�l""'l1ös "ita:l1d.ãde

. , .

e ,.ôfl,4u: �e; ,Kôftittt te"
.

. , .:rriôs'" a""ilieslraf..' ,"" ,.
'. .

• ?,'.f.';;- ;:,"- r_o. ,.\..i'1:':::':-:o. ,�!i.,n.;': .. :;"
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���:BOí-j� a;�ra,� ,�I�!"i '-,,--:-'-' laX, a'lIIN�, ",

m-���6ri�neaia ,�êl.s II-aia ,tOllJlli_.c_,•• '.
IÄp6s' cínoe �ilQS de

tràl:l'á.lho, os técDicos do

itltcritÓX'iQ R,egional . do

S�t:!o dQ,' Patr·imöni0
ftf�rico e Al"tistico Na

ci�al (SPfIAN)!Pró Me-
, tnéri,a" sed'iado em Floria

Öópq!is, vão encaJD.inhar
à

'

direção geral do ér-
,

iã9 � Brasília, o pro
je� de tombamento de
edificações existentes nós
êhlu:qac.l9s "Carilinhos da

Iattgraç,ão �emã em San
tá

..

';éa�rina" ou' "Rotei-

ro Nacional de Imigra�
ção". Desde 1983 arqui
tetos, com .epoío das
prefeituras, através de

convênios,' promoveram.je.
'vantament,o d� .edifica

ções em, .estilo enxaímel.
cOl).Strui<las ,p,el� colo
nos .nos municípios, de
Indaíal, JaJ'4guá .do Sul,
Blumenan; .Joínvílle, Po
merode e TjmbÓ.

São' cerca de 200 cons

truções, mlli,tas, das quaís
levantadas pelos' ante-

"

Massaran,du_a faz festa às -cr,iale,as
Cerca de 1.200 criao

� de .�éolas e do ooíê
éis. de �assa'l"anàuba par ..

-'ildi�r,am na "qu8:lr-ta-tfei
tá,::di� <1',2, de u_Ina 'festi
�.idªd� ,p-ªtrecinada pe
� 'i'refeitura, no Centro

,1sj;lQrtivo Munieipal. A
léIb de várias Q;rinçad�i�
ru,' hQuve di�tribuição
Ge lanches, guloseimas e

�tJiputção de �prêmios.
át::ón�ecime.nto qUe anual
iiente é' realizado, � para
tt0Ílle.n�,gear as crianças,
ió ,eu'$Íia.

� "Capital '40 Arroz",
, �P.erado o, iIlJpaßse entre,
PrMeitu-ra e Câmara de

Vereadores, que(
, afinal,

acebou aprovando a su

plementação de verbas

por conta do excesso de

arrecedacão �do OJ,'Íça
mente, todas as 'atívtda

q.es .segueIjl c:urso nor-
mij.l, segyndo fon� ,da
ulUnicipal.igade.

E,Ql Corupã, o prefeito
Albano Melchert encami
nho� à Câmara, projeto

'reajqstando os vehçimen
tos do funcionalismo mu"

. nicipál ªtiV{) : e inativo
eIij..60% , para, fazer fren
te a' inflação, q\lé corrói
os s!;llários dos servido'
res.

passados
'

dos morado
res há maís .de um sé"
culo, Jara,guá do. Sul
integrou-se ao projeto
há -deís �QS e .qD,l. cOJ}l
ple�,' levantQ.tll®to (las
construções ein �d,
enzaímel' fOi realizado,
concentrando o maior
número d�í.a.s na região ,

de Rio da < L�. escolhida,
pelas -suas característíces,
como inteilrante 'do Ro
�iró. ,

. APeia,I da proxímíde
de .de grandas centros
urba,nos fo:r:çar.a aC'U1I
turação das tradrções
trazidas e preservadas pe-

,

los colonos, exist� re
giões, nrste munícípíos,
Onde .eínda são vivas as

características históricas
dos primeiros

-,

tempos
de -ocupação -da .terra,
Esta ípentUicação com o

passado"
'

da.' cploniZQ�o
é. ençontrada prinçtpal
mente na áreji rural, onde
OS d�end@tes- de "ale"
m�es 'mantém �PI:atica-

'me.nte intacta a cultura
herdada dQs pais e avÓs
e é ressàltada pelas
copstI1li�� , '�1Jl. " es-ftlo

, enxaimel.
' ,

A SPHAN iniçiou "em
1983 uIlla pesquisa das

, �

kva ,det:Dra�ãl nata�i'na $á, ,U M,arecba'11 �GetúU8
A decox;a,ção natal.inéi

d�t� an,0
"

t�rá muit,as
ih'QVaç&es" f�gin�o do

tt4�j.'d.on.al. é<>JIl a·' jm
tß��� de 150 "p�ças
''ih fQ�as. de vela, s.ino
� pinheiro, que s.e,tão a

meadas, defronte de la

jes', na MaTeehal Deodo
'�"e na Getúlio Vargas·
De forma €o!)perativada,
'à 'CleOOIa�ªo terá a par,"
iltipação' da Pref-eituIa,
qUe a,roará com a metade
a�s custos, 'fitandp a par
�é restante. a cargo do
Q'tube de Diretores Lo-

jist�s, onde tQ<;l'QS OS as

soci�dQs pªgaJão, de
acordo -com as 'suas po
tenc�aHdades.

'

,

Neste p.Il.O, ªpéD,� lo�as
Segundo o pfeSidente' associados da, Màreohal

Rafael DililqS N��ctrio, do e ela Getúlio Vqrgas' te

CDL, até ,p tiia 15 de ou- rão i�planta<:las'as
'

pe
tubro, as três einpresas' :ças em suas faehaclas.
contratadas' ent.r�garão, No p.r6�imo "ano e nos

as esquad;rias em ferro,
.

SUQs�u�ßtes, as demais

para a ,tQ;Qntéi\8'�Ill das ruas do ceptro .comer
lâmpadas' (s,äo maiS de ciaI aer,ão igua,llD.en�e
cem em Cada peça), uma benefi,qiadas, atrav4s de

vez que demanda tem-' Uilfla õção' cooper.ativa
pö para a realização dos entre o poder ,púhlico e

trabalhos. haja vista que e COLo
'

pretenÀe�§e y,c;iqnar ,

a

deQr;n-ação no <lia 19' de
,

dezembro,·

casas e d� e$tabe1�ci-
'meDtoS tip,i.ç.os, ,ela,bp- '

rando ,�m, .estudo çQlJilple"
to da cultma exiS'tßn�

'. h-ßStes fédutos bistórl';
cos, para ÚlCQ]lX>rªr ao

processo de tombamento.
Fez-se um ,Je:v:..a,ntam�Jlto
Çf)Alpl�tº·,da,s casas,' -com

crcquís e plantai de to
das as edificações cadas

,tradas; Alg� -dls$o, QS

técn,iç� .dQ Sl>HAN � r�·
li�J:am ' um trapa1hQ l1le
cons,c;;ientt2.;a_c;;ãQ <We .,mo'
rªd9t.eß .sobre '

;0 'val()f'
histórico das mötª.CUª$,
'uma. vez que muitos pro
príetãríos .Iícaram �des
cQjÚiados ÇOIll a PÓ.sSi
bilídade de terem S1;1as,

.casas tombades Pelo, pa-
'

tri:m.Qllio 1l�liItQric9 na
cíonal,

__';-, O Gru�o Weg conta com uma 'flova

empresa, ,Foi criada a W�g j!:,l:portadora S. A .• ,c0I.G
Q' objetivo .de deäicßf"se à exportação de produtos:
Weg e de ;tercei:I�s, çomp bombas, compressores, '-má.
quinas, entre outras. A nova empresa, s�gUlldo. o

Notícíes Weg, terá até o fiD.iJI do ano a 8U,a
' .sede

própria 'no 'Parque. Fabf;il II, �l :SC}rq,guá, tio ,SuL 'Q
Gru� W;eg. exwrta cerca de dez por' censo _Q,e -sua
produçãó, 1 pl,'incipa:kn.ente motores elétricos, 1'Clra '61, ,

;

pa:1Ses. ·Pét,ra e$� ano, 'a.s e�pºrtações ppderlio.eile-
gar, a .20 .milhões .de dólares. '/,

-:- "0 Estado de S.' Paulo':, no SUpreJl1en-�
to de Turismo, �m ,matéria e.special sobre a 9.!ttQber·,
fest, diz que as cidades ao 're<!9r ,qe Bhuneilau 'tam-',
bém são, beBeficiKldas e a ce.rta ,i;lltura infoTnl.a:' "'Os'

<:hãpéus de ',feltro, que compõem OS trajes alemães,
que lle>vendem aos, ,mi'1hares, vêm de lar��á do' Sul,'
cidade a 60, quilômetros doe ßl\lIIl®au., La �. fábriça
Marcatto 'trabalha em 'ritmo in�nsivo. Prod1.!WldQ '_

,

1>500 chapéus por dia, ,sem ço.ns(;!iuir a�nde� a to

deis 0$ '·pedidos". Em tempo: a Marcalto e�tá com-

piet-ando ,65 anos de fundação.
'

,

-:- A Marisol 'S. A., getentora pela SE!gun·,
da vez conceçutiva (81188) do prêmio Mérito LÇ)jista
lla 'categoria confeo;:ão infanljl, t;!�porta 8%. da ,SUg
pFOdução para oS Estados'Unidos e Europa. A e.m
presa tE!.úl investido continuamente �a ,,$lualidp.de de
seus produto:; e d�sellvolvim�ntQ de recur&.Qs huma
n� e ,pianeia l.\m crescimento real de 5% e:Ql 1'009.
A Ma,Qsol ,pQssui' �, ,mil funcio:p:ários na, sua unj.dad,ß
c�t:ra1, em ,faragl,1á do Sul, e. n9S nove miais instaladas
na regiào.

'

_.� Em Flprianópolis; a Weg Automação,
, empresa do' Grupo Weg,' construída .néis"marg.ens da
SC-t01, está _u1tlJIl{lnd,0 'a mont��m do equ�pamento_
indústrial para, ,iniciar as' suas opeJ;a-çÕes. Vai pro�

,

duztr peçªtõ de automa.-ção para outras indústrias, ,de-'
vendo cheg_ar até ,o .{:�mpo,4a ..J'obótiGa. J,á conta eorn

54 _emp:r;egá40$" a maioria deles técnicos formados na

pr6pria �ital. ,

,

-:---A .Bret�ke participa d,e 17 a 21 deste U\�$;'
em Paris, na França, do 135' SQlçm Internaoional de
L'Alim�n.t�ti(!)n - Paris, com sua linha de çonfeita
ria, destinada a expertaição. Participam da Feira
Mundial' da Alimentação cerca de 4 mil empresas de
mais de 70 países. A .empresa criou, no início do

,

ano o seu departamento de, exportação.
-:-- A ,Metalúrgica Trapp participou em' Es

teio, nu, Rio' Grande cio Sul, .. da IX Multifeira, com

sua linha, ,de' prédutos para jardinilgero. já- conheci"
'f\a$ .qt-é no ,exterior. A Multifeira �cer:ro'U·.se',�lm-'
da-{eir.a, du!, ,10, e é UlOp das, 'maiores dö :l\rasU, nQ;
fJator.

'

,Se,rlj�,
"

Pri.,
EspeClatiZft ::;��vos, decako'

plástico e
,-

eUqMtWi'
;" .

.

.': �

�ua Júlio 'fedtj �9 log - .ll(1i�rQ' Ylla. N�V;1,
,ärapä do Sul _' SC' , "

".l;'.
,

,< 1',

,� )
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P Ä'-G\I··N 'Ä::-- ,:0.,
lho de Osmar,' José' Pb1�

.

lippi e� :Maria LudVl� Phi-
'. liPPi _'

.

Ela, brasíleíra, solt�ir,.,'
secretârta;. natural de .'

Guaramírím, -neste Esta':'
. do, domiciliada e resí- ..

dente na Rua João So
ter, Corrêa, 1011, nesta
cidade, filha de Egidio
Fortunato Lucíaní e Me-.
lania VavassOri Lucia·'
ni -

'

Edita.l 16.292 de ()6.10.88
Ademir Pelípp e Ivone
Soares Fragoso
Ele. brasileiro, .

solteiro.
metalúrgíco, l'laturil1 de.
.JéÍragÚá do: Sul,' domíeí-"
Uado e residente em Ri-.
'beirão Cavalo, em Nereu

r

Ramos, rieste distrito, fi- ,e

lho de Mariano Felrpp'e
Maria Felipp -..,.

,

Ela, brasÚeira, solteíra,".
operadora de máquina,',
natural de Rio Negfmbo,
neste Estado, domiciliada '

e residente em Ribeirão'
Cavalo, em Nereu ' Ra•.

mos, neste distrito, filha
de José Soares Fra:goso
e Ltiduina Soare� "Fraga"
.so �

. "

Edital 16.293 de 01.10.88
Tôni Depln e 'Irene Se�
vegnanl

'

Ele, brasileiro,
.

solteiro,
comerciário, natural, de
Rio dos Cedros, neste Es�
tado, domiciliado e resi" ..

�'ent� na Rua Cinlos Eg
gert, 130, nesta Cidade.
filho dé Alvina Depin-'
Ela, brasileira, soltéira;
domêstica, natural de Ja"
raguá do Sul, domicilia":
da, e residente em, Estra
da Santa LUzia, neste dis··
t'rito, íÍlha' de Agelina,
Mafféz�olli Sevegnani e'
_.<\,rthur Sevegn�ni -

·E para qUê,chegue ao

conhecimento. de -tQCIos,
.

mandel passar o presente
.

, Edital. que ,será publicado
pela imprensa e em aar
tório. ,onde será afixado _

durante 15 dlas.

PraclalDas de, Casalleinlls
.'. '"7. \

,

ANWERSARIANI'Es

'l1azem anos', hoje: 15
Sra. Tereza Stinghen,

Sr,' Adolfo Bartei, Leonor

Tom�eIli, Dínaldo José
Darem.

f5 'de 'SetéJnbro MAROOT,ADBLIA G�l1BBA LBHMANN, Oficial do R�
,

Mal'c'on, 'fl'lh-o de Bru-, gistro CivU do 19 Diatrito da COmarca -& .J�p4 40 Sul, ß&
taOO de Santa Catarina.· Braail, ,faz aaber quo compare<:enup em

no (Nívía] Klemann Cartório exibindo OI docDmentOl Giaidos pela ld, a fim de ,,.

19 'de Setembro .' habilitarem pUa casar. OI �2UiDta:
.

,

Naíarà, filha de -Ade- \

Editál 16.286 de 04.1Ó.88 Edital 16.289 de 05.10.88
nor (Luci) Bertoli

.' Jackson Mohr e :Matga- "Herodl Monteiro' e Ma-
ret Kohls.

(..
ria Nadina Kremer'

Ele, brasileiro, .

solteiro, Ele, brasileiro,
.

solteíro.
operário, natural de Jara- operário, natural de Tim
gua do Sul, .' dpmiciliado bó Grande,' Santa Cecilia,
e residente na Rua Joa-· nesta '�ado, domícílía
quiÚl' Francisco de Pau- . do e residente na

,
Rua.

la, 541, nesta cidade, fi" Alberto Píccolí, nesta cii-
.

lho de Marcus Mohr' e dade, filho de Pedro
" Lori Bublitz Mohr - Monteiro e Maria Anto· :

Ela, bresíléíra,
'

soltei,ra:' nía :Monteiro �

auxiliar de escritório, na" Ela, brasileira, solteira,
tural -de Jaraguá do Sul, operária, natural de Gua
domícílíada e

_

residente rammm, neste Estado,
na RUa Procópio Gomes filha de Silvíno Kremer
de Oliveira, 1,367, nes· e Anastacta Richard Kre·
ta cidade, filha de Adol- mer, domiciliada e resi-

26 de Setembro fo Kohls 'e Adelína dente na
'

Rua João Pla:
,

,. Kohls - .ninseheck, 197, nesta cí-
Sílvane, �filha. de Paulo -

Edital 16.28'1 de 05.10.88 dade _.
.

.

,(Maria) Lampert�
. Alla�

Gilson losé Maestri e Cê· Edital 1(;,290 de .05.10.88
na, filha d.el Aquiles (Au: lia Isbemer -

'

Alfredo Dimas Hafemann
r�a) Perreíre: 'Anderson� Ele, brasileiro, solteiro, e Rosel1 Kreutzfeldt
fi�ho ,de WQlfgang (Ita \tendedor,,' natural de Elet brasi1eiro" sol�irQ,mr). Emchenberger J .

Vi'Ue
'

neste Estado, mecâ.nico" natural -deOln , ,
,

domiciliçidó e residente Massaranduba, neste Es·'
na Rua. '. Bertha Weege,. tado, domiciliado e resi·
1. 893, nesta Cidade,

.

k dente na Rua Ernesto
lho de AnselmO';' Maestri

,

Rudolfo Fritz Sohn, 340,
e Maria Dombeck Maes· 'nesta cidade, filho de
tri -

_. Veronica Hafemann -:-

EÍa, brasileira, solte�ra., Ela, " brasileira, solteira,
operária,' natural' äe Ja· operária, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia- raguá .do Sul, domicilia'"",
da e residente na 'Rua da e residenté ná Rua
Bertha Weege" nesta ci- João Planinscheck, 692,
dade, filha de Benno Is". nesta' cidade,' filha de
berner e d� , Hildegard., Curt Kreutzfeldt. e Ursúla
Dumke Isbemêr: _..:.

. Kalh Kreutzfeldt· -

Edital 16.288 de_ 05.10.88 Edital 16.291 de 05.10.88
Carlito SJdarski' e Non'na Cópia recebida d� carló-
Ra,doll . rio de. Guaramirlm, S'C
Ele,

, 'brasileiro; �oIteiro, Sandro Alexandre, PhlUp
serVente, natural de Be- pi e Na�fia Maria Lucia·
nedito No:vo, neste Es� nl

tado, domiciliado 'e rési-, Ele, brasileiro, solteiro.
dente na Rua Joaquim programador, natural de

'.

Francisco' de Paula; nes· Ituporanga, neste Estado,
'ta cidaäe, filho de Anto- domiciliado e residente
-nio Sklarski e lZabtal na 'Rua Marechal D.eodo·
Sklarski - ro, 790,' nesta cidade, fi-
Ela, brasileira, ,divorcia-
da, balconista, natural de

, Jaraguã
.

do Sul, aomici�'
liada e residente na Rua

JBaquim rrancisco de
'Paula, nesta cidade, filha
de ' Gerhard' RadoU e

Francisca Jung Ra-
don

Iija 16 de outubro
Luciana Emília Pava·

né,llo; Sr. 'Jackson Luiz

Miiller,. ,Sl'a. Alrona es·

posa' de Walter " Bartel,
M�ria Schíochet ,

.

D1;l 11 de ,outubro'
Sr, Waldeburg Híns

ching, Sra. Adele B.

Hermann (Corupá), Sr.

Alfonso Nagel, Sra , Bm
ma Bartel, SI1a. Zélia
Maria Dagostin Meller

"{Fj>olis) .

. DIa 18 de outubro
'

Sra. Paula Rubíní, Sra.
Edna Bruhns Vemuth
(JoinVille),' Romí Elisabet i

Schneider ..
'

.
.

l>la 19 de outubro
Sr. José Dímas Zanel

la, s.ra. nena Bartei, Sr.
Leopoldo " Karsten" Sr.
Lourival Stein, Sr. Arno
Blank, " Valdir Luís Hol-.

ler, Fernando '.' Roberto
Keiser.

.

Í>1a 20 de outubro
Sra. 'R.osália Ayrosó,

Sil'. Edgar Juarez' Scb.mitt,
Sra. Elisabeth Steileih,
S;rq. Hilda: FOdí LleseIi
berg, Valmor 'Mannes,

.

,
Hereert Alperstaedt, Mô·

'nica Karan
. (Curitiba),

Carlos Pisetta (Massa-"
randuba).
Dia 21 de outubro

Sra. Hedwig Modro;
FeliPe Artur,

.

filho Dr.'
Moacir (Regina) Zanghe
llni; Samuel, filho' Fràn
cisco (Kátia)' !faranto;
�ra. Lígia de Freitas' Pe- .

reira (Fpolis), ETmerson
Bartei, em Ponta Porã;,

'. Luciano José Winter.

2-1 de Setembro ,

NilsoD., filho' de Nilton·

(Anita) Bille

23 de S�tembró
André, filho de Uurin",

do (Marilene) Satorine;
.

.Juliana, filha de' Edgar
(Astrid) Hiendhnayer;
Gracíela, filha de Schu
.bert .(Suely)., Viana,

25 de Setembro,. "

Silvana, filha de ; Fino

(Lida) Gnewuch "

'

21 de Setembro
GracieIa, filha de Re

nato (Doroti) Schuster.
'fI..' _

.

26 de Setembro
'Scheila, filha d,e Ader"

. bal (Clarice) ·Carq.oso;
Thiago, filho de Eduar�
do (Rosana) .Küster Felix;�
MuriIo., filho dg Eduard€l

.

(Clê�sa) Wohlgemuth; Je" .

ferson, filho de AdernaI'
(Rose) Vicente

,29 de Setembro
Emanuele, filha de Má

'rio (Gertrudes) Spezia;
Sarah, filha'de _ Alfredo
(Maria) Ro�der; Charle
ne, fHba ;de Valdir (Mar"
lEme) BuIigardt
30 de Setembro <

Cindy. filha de Walter
_______........__...__- tMargatete) Krüger '-.�

---,.....�:,.._,�01 de' OutUbro
'.' Djalma� filho dé

. Dal
mo (Denise) Machado
02 de Outubro

.

,

Dianara, filha. de O's
mar (Rosane) Müller,
04 de Outubro

. Carlos Alexandre,' fi'".
lho de Nilton

. (Rozani)
Lenfe:rs,

"

.

.:._......... )bMo
.

. "

_.-

---1

I· )1i��, ""
5{. ,-�

,

(/
,

'

'

" l-'

I' A rota da malha
L . .. _. ..

Posta ·de
.

Veldas . Ma,rcIUI
'

Chapéus, benés,' viseiras. camiSas.' shorts, .

bermudas' é. çordâs.
"

Em �rente à' fábrlea, - Amplo éstacto'namento. ,�

\.

72-3154 ·

.•••,1,."
Jaragli4;<10 Sul
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Museu MUlicipatreabre cuunostra de objetos e inaagens hist6ri�s
la sociedade - que reside 1988, foi inaugurado o

o problema príncípaldos Museu Particular Wolf-
'. museus . no Brasil,,' que· � gang, ,Weege, na entra-'
hoje somam cerca de . da. do 'Parque .l\;1alwee,.·
1.200: pouco visitados e qua, homenageia o pran
por. isso pouco dívulga-. teado capítão-de-índús
dos e assístídos.. tría, O Museu Municipal,

. Em julho do " ano pas- instalado na Getúlio Var-
. Sado, Jaraguá do, Sul YÍu. gqs, nó rústico prédio
nascer o seu. primeiro . da .entíga estação ferro
museu,

.

batizado de viária, após seis '. meses

Museu MUIlicipal Emílio, inativo, reabriu na terça
da Silva e, no ínícío de feira à tarde, dia 11, suas

portas ao público.
.

O
.

Museu '. Emílio da
Silva; dirigido por Car-

.

A Pundeção . Cultural vencedora a. peca "0 los Cezar Hóffmann, a-
ue Jaraguá do Sul alterou Lobo Mau na Cartola" a� presenta, agora, além de

�ra o período de 16 a presentada pelo Grupo exposições de imagens.
lÓ de novembro, a rea- de Teatro'· do Colégio .: desde o início da coloní
lizado do ']J Festival Es- Holando 'Gonçalves .. Nes- zação até por volta da
l\ldantil de ITteatro de te ano o Festival acon- década de 40, com toda

Jài'aguá do Sul, inicial-, tecerá no amplo audíté- a evolução da cidade,
· mente previsto para prin- riö. do .Síndicato do Ves- uma' mostra e venda de

'C,ípios de novembro.' Pa- ttiá::lto e d.:eveiá envolver cerâmica de Goiás Ve�
Hocinado pela Kohl- em torno' .çié' 3\ni11 crían- 'lho, duas 'peças de boí-

,

bach, com 'o apóio da ça�. ;:

'
'

de-mamão, e quadros que
l-tênipe, . SCAR" Sindicato retratam os cem. anos'

dó Vestuário, Prefeitura De acordo com .o coor' de abol��ão da escra-
é Ocre, o Festival cons- denadof, Carlos' Hoff- vatura no Brasil. Objetos
l(l:tá de aspetäculos de mann, Já está<;>.. inscritas antigos, personagens' e

�atáter competitivo' de 17 peças e ostroíéus vêm imagens da Jaraguä . ,do
5&. a 8a. séries, palestras, sendo confeccionados Sul antíga,

,

íez-nos re-
debates 'e atividades pa- pelo' artistiJ

.

plást�có tornar ao passado,da nos
tlÜelas. Serão premIados, blumenauense Guido sa· 'história,

.

cronologi-'
& ,melhor texto original,

.

Heuer. Par� o qia 18 de. c.amerite, como m.ostra a

,·dielhor diretor" melhor outubro, no Salão Páro- exposição •.
"

ator, melhor atriz, melhor quial, das 8 às l1h::,O, re-"

eénário, melhor
.

origína- aliza-se a 2a. Oficina d�
ndade (figurino),· melhor Teatro, com 'o tema ""U�
�pressão e melhor mon- tilização de . $ucäta em

tàgem ge'ral. Cenários"; parp.. as' esco·
las envolvidas no· Pro-

O FETEJS integra o jeto, .
.

"Projeto 'Teatro na Escö- O Festival" virá apri--
''Ut'' .e áti:n.ge, este ano, u- morar. o

.

aspecto ).c:Uliu-
·i».à abrangência regional. ral da

.

regi�ão e. a
.

f()nna-·.
· No 'lmo passadO. partiei" ,;:ão de umpúblico�jovem,

param 13 peças; .
sendo como se 'propõe, é O· pri-'

meiro, passo para o de
senvolvimento. humanís
tico da comuriidade:

A expressão museu, do
iatlm museum, aparece
�m . vários .dícíonãríoe
(tomo .' 'lugar 'onde se

'áonserva, estuda e, soo.

bretudo, expõe obras de
ilrte, coleções cíentíít
tas ou objetos raros e

antigos, para deleite e

êducação do público".
ttónicamente, é nesse üi-

· tt$O item da defíníçãó >

que se refere ao 'uso pe-

. ..

..

'

Comércio tem
. .

10VIS. horários'
, o comércio, de modo
�ra:l, atrávés de acordo
jt adaptou-se as .deterini
h,ações constitucrouais" no

'�e diz respeitó �l redu
'��o da jo'í-nada de lraba�

·'Iho semanal,' em' quatro
>®r�. Assim, "as': lojas
,ge 't-ecidos; confecçõ�s e

Netrodomésticos e111 ,
Ja

raguá dö Sul estão ateri
'dendo ' das 8h30 às 12 e

das 14 às '18h30 e, aos.

· '�bados, qas 8 às 12· ho-
·

W. As lojas de ma!e-
'<íiais de contruções .tem

: horários diferentep: 8,' às.
·

l2 e das 14h às 18h e,
:'

SlOS sábados. 8 às 12 ho'

; .$s. Os supermercados. de
\ s'egunda à sexta"feira das.

fJh30 às 12h e das 14 às
'; 'f9h; e nos sábados',. das J8.·

tS 15 ho.ras.' Todos estes
�. .

_ lorádos .' já estão vigo-
�;i:'''1:or. 'd' ,

.... I,'ln o.

o Museu vem receben
do também a colabora
ção de César Silva, atra-

.

vés de desenhos a' gra
fite,; que permite.a 10-

'calização de: locais e pes
soas, sem a . necessidade
de marcação ou rasuras

nas fotos históricas ex" 1

postas: ('Este trabalho; .

alésn do signHi'cacio, . é ..

valorizado também'; pelo.
pendão artístico que' se:
encerra dentro dos prQ-,
príos objetivos do . Mu
seu", ressalta Cados.. ".

,... feira Regienal. �e Mltelláticl
A Subunidadé de En�'

sino da 19a. Unídade de

Coordenação Regional de

Equcaçâo,,- realiza quinta
. feirá, dia 20, no CIP
"Marió Krutzsch", a la.
Feira Regional de Mate�
'mática, que constará" de
matemática teéríca, en

sino de matemática . e

,matemática prática, da

qual vão participar alu-
.

nO$ do pré-escolar,
.

alu
nos dos três graus de en

sino, professores 'e mem

bros da coinunidade , As.
professeras -Evelina Ruec
kert e Selézia Níchelat
ti coordenam. a F�iÍ'a.

São objetivos da Peí-
. ra: expor material . íns:
trucional para o ensino.
da matemática, motivar
o desenvolvimento' de

'Fedllração das Indústrias do Estado de Santa Catarina

��[Mffi\�IQ1'

habilidede para. a
'

�on.-.
íecção e. à'::' menípulaçêo.
de .. materiais. ínstrucío-:
'naís: tornar clara a iin

portäncia do .uso' e a� li
mitações do, material;
despertar para Q ensino,
integrado da matemática
e desta com.' outras .

á·

reas do saber; promover
a divulgação e a, popula-,
riza,ção .

dos .' connéci�e�':
tos matemáticos e, fÇlcHi�
tar o intercâmbio de "ex:':
períêncíes e conheci
mentos.

Alguns dos .

. trabalhos
a serem apresentados
nesta Feira serão selé-'
clonados para éj..iV"Féira:·
Estadual de Matemâtíca.'
programa. para os dias
4 e 5 de novembro, em
ltajaL I

Departam'ento Re.gional de Santa Catarina.

RECURSOS HUMANOS' .

Ö 'C�ntro de 'lrelnamento, do Senai, - Jaragriá. do Sul est4 selecionando"
candlda'tos(as) para.o càrgo' de secretár1o(a)

" . .'

Idade mínim� de 21 anos e 'máxima de '40

.2.9 Grau completo' (apreseritar cópia do
Quitação com o Serviço Militar; (cópia)
Título de Eleitor; (Cópia)
Curriculum vitae;
l .foto 3x4

. Remuneração compatível tom'
. o cargo;

.

.'.

ASsistência' �édieo"hospitalar; .

Sistema de promoção por merecímento eantig-üidade;
-'+ Semana de 5 {cinco) dias; '.

. .

.'

Cooperativa. de consumo e farmácia.

blscr1ções: -:-" De 13 a '26.10.88, das 01:30 às 11:30 e 13:00,às 11:00
horas RO Centro de Treinamento do. SENAI locaHzado

. à- Rua Isidoro Pedri, 263
-

� Fone 12-0122.

Exl�os: anos;
certificado) , ,

Jlsé 'Alb'erto'_ BarDg'Sd
'

..
:' \

A D. V O G �,:;n Ö.:
Rtl<1 João Marcàtto. '�r< 13': i�� . .iilÍdar. sala :204,;.

, '.
'.' •• , -' '. • � ..... I

'. Fune 12. iß69· :..:: Jarag;tia 00' Sul.,. '.';" :;
.. t. i

•

",;•.+,:t.. �':t.' �.�.

"

.

,';

Oferecemos.:

..

. ... -"��

DIA DA' CRIANÇA
LIVRO' TAMBSM :e
PRESENTE

Habitue seu f�lho à

leiturá. O exemplö ,é
.'.

o incenti,vo .

começam
em casa.

_

PAPELARIA GRAFL'
PEL - com OS últimOS

lançamentos e novida-

des para o DIA DA
.

CRIANÇA. Rua QWn-
. tino Boçaiúvª, (ag. ��d9
da' Prefeitura) Jj"9P'�
72-0912 'e 12�ot�7.c :<::�;:t;'
_ -'-�'-- ;,,-::{./" '_

,�� '.;'�'
......

- ��k·::· -: ''l.

�,::., �'Waltêf:tlDiz' Rlbeirl .

... . ..
. .'

ÀlexlIBdre' O�UaJiustila Barkesa
. ",

...

_�;
,-

.
. _" " .. ; ,

.

_
. �

.

ÁDVOGAJ)OS _

.

<'

"

'

Rua Joªp_ . .Ma�c�tt9 nQ 13, 2: ian�:ar :. s�lE. 206•.

Fone
"

72-1875 :_. Edifício' Dommgos- C1LQl.ünl ;.
-

J·ar�g.�ti. dO._ � �ljJ��� .. '
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Xl ".

e fazia benzeduras...Não
, ; F.az-\4Jla semana- qu� 10-

�-';'hes'...� cldade'X"
.... Ve:ß'er'.·a-Ida.,....1 li-Ih. •• Call·xll,·_ IllleS... era . cÍe�' perder novena,c;eli1.amOß o túm�10 do

na.-
,

� II • ..

mesmo quando o .rio jáguie: da' Primeira" e,xpe"<
.tínha passado sobre adi:ção, ii Jaxaguá; em 1816. Cizenando Borba; na semana passada o' sr.. ' tros,

ba l'�."" .

NR'
.

,

f ll.· ....... A' . S-. l""'eqnen:4-.·.-u ponte' ixa., !'to se a-HtlJje.· 'Vu'.Ú�o a; 'er�'!l.. a-
.

- Seu pai e isso que. IDe viu' com uma o 'a'Cl· .MI &11 u liU
.

t
'.,

t
.

f t d eseola", centuou depois que a ma-mos pata,; en FeVlS ar a dizem dele: valente, eo- 'na ron e, amarra a cOll}........
.

+_
. mãe morreu. Varávamos. nUmI de eaa.�to. DOlllüa:

. rajOso e tràbalhadod um pano. É uma Jo.lh6l,. ....,_. Sim. treq,uen�i. a. eSr
Ifa'

.

dD� A '

eola .m.'....
·

..."""1'1''''''-1.' lá" dentro 'Q r!o, po.cu,
.

mesmo. egns. �rges.. o J)lassal' 'f-- Foi, sim! Papai cen- O, daquela arvore qUe: o '""".... _...," rl.A ..., ,
'"4�, t ..l_ N

.. .

.

d do R,tbei.rãn-..� Cavale por noite" quando peg,!lvamoi:>· pe-r Es J.18w:l ova, aViS-
.' tava causes de. quando sr. vê no meio aqner . ...�� ""'

a nossa canöa. no portoto; a, c."";,,,, onde mora ;EJiIl- veio 'pra Jaraguá, que las' duas oUlliras ..

·

E> 11I1'á. .3 enos.. EUi cG'lega de .

+;... M
.

....... .... '" er. I"'
da "PaloLO.;'. urara,

.

comma .��1T Rosa, a rou-, nõís. nêo- guerdemo," . a tirá o zunido da cabe- V'emr=randa Muam, Pau-
h te

'

I t ;...,.� 1m'a, . Alç._�o', "ßQ"""�. grande perigo de a /gen�I er cen nana. ns an- gente nunca pe.ns.oJ). em ça. O qu�· dava mUa<w. ucu lV..& .... .,. .

f
.

' ,.•

Dl.
ta" I\,-T.· ...�r.:.' 'cam' i_.J.·�va muíte ,

te se a ogar.
· �,:Q,e;. )i� a",�osa .. pe.JJcisqr íssos �Ma& acom- era a ter da "mah!i; n� J.UW:l ...a..... '" , "

.
. ,.

saía c�n,. "f,..,. f
-, casa.. C0""'"

--- A Sra. e () mar1(1öele< lI(jJ(J;' -- a, pessoa. de
.

pai'Íl'lQU O· funàaEior .

nas.. que a gente curava COD ...\.1..... U'I; ...,.. erá . de fazer vida so-y.e.ß�rélI!da, qtl� vive na ,Suas andaaçe.. ppr. .aquí . folha de pé de caíé e jas� muíte frio e muítas; ve-
daI? '

.

TUa Terezinha. Bato e de taÍlrto gostar do lu: mim. Amarrava pela. zes . çhegaNi;l pejas. 9' ho: .'
_ E'

-

"S!ed'lp'plinP� e O· mande =. gp'r que' ficou' aqui mes- cabeça e tirava a doe. ra, quandz, já estavam
Euaênto co:o nao,

bailb;�etráS da casa e .dig() do mö, Nós' äntígamente Garantido. Naquela é- nn :reereip,:.' Di0iilUi. que' ,'5;', 0_' �e>s. ao.i., ..

meu propôsíto ; E.�1l. se- tinha. quoe se cuídar dos poca não tinha farmácia, Íamos preso e de' castigo, de, UDJ.a(i), �e: lkir.agJil, s . e
, '.

f G á' - em Guaramírím, no Sa-guida vem Catarirta, ir- bugre que el'éún muitos. Então tinha que se vira mas Q. pro. erv 510 nao
lã d· Pr

'. .. ett'ã 'V d
.

O
.

. kó -;-..lava "pofque' o o OCOplO, P om' de eneran a, e'Jun- -meu 'véiQ pai sempre assim mesmo. se.lJJl m�
C!!a igreja catóLica .. ETatos sentamos na cozinha contava qJle quando se

- Fale mw.s um pouco s�bla qUe- rnlohravda 10pn�ef' . divertido ..q�e é onde nasce : esta fazia as demarcação dos dQ teu pai. O que ele fa� LIa era a fi
. a Q ro.

.

_ �. �'-d 9
.

, ."

G á' t' b'
.

I'
. E. aposeo:_ at· entrevista;·. /

. rumos da terrá, saía o zial erv SIO, . amo em eCi:lO-
_ É J -

.ta-C ta·
., .

'''. .

nou lá. Ho.'e·á desa- II e o ·oao· es- on 'pra mbn Oil� papai., <> demarcador e u- - Trabalhava na roça.
d

..

t 'ci'
. J 1 .

mos aposentados,. des�de .. e quando' nasceu" ma· 'pessoa q_ue conheçia e com a criação, que não prem: 1 u Q.
1-982. É poúco 'mas sem-

.

·

quem si.() �us. pa.�s'. e ir- a : língua dQs .índios, que era .grande, mas" dava
I

.

. ,

- Mas· a' .

sra.
/ é eie1- pre é a guma

.

coisa..
.

mlOs. ja':na fr:.ente no mato fe- pra, alhnentá a família.
C· b i

'. ....
. to·.r·a, jun+'::: I'tft!m·. mar,ld09 � --. omo so l'ev veram

.

._;. Eu sou Veneranda chadö para' e.xplorar a· á'- Tinha uma �ngenhocà .de
.

"U "v: '" t

dã Det . .'
_. So'mo' elel·'tor, SI·m,. nesse mún o de usI�'BoTges, fil�a de Calix o reá. Quandó -ele asso- . farinha, açúcar e mela·

Domingos Borges e de biava, papal'· e o demar- do .. Nã,o fabricava ca- dos que não sabem es- - Sempre. trabalháva-Maria .Fortunato da Con- .

cador iam até lá. Quarido chaça'. Nó Grubba (Cél. crever.·
mos. ria terra. TínhaIJlosceição, nascida aos .... nÓis ainda, mOfªva perto Bernardo) comprou uma � QuaQdo, casou e, uma criação que ajudava26.10'.12, 'em Retorcida, da 'Igreja do Sânto An- veiz um forno grande quantos filhos temi
a . manter. a família. :Mi-perto da Igreja .Sto. tonio, aconteceu um dia paía fazê açúcar masca-

- D� papel passadQ.a séria nóis nUl,lca 'passa�Antonio.. Meus pais ca- de papai trabalhá fóra e .
vo· Sempre que Unha U' g�nte não fáiz . qUando va. Trabalham9s. para.saram em J'oinville, ela a niamãe 'saiu do rancho ma precisão, papai' carre-,. quer sim quandó '. pode. . a Adélia Murara, ,mã-etinl')a 11 anos e papai24, pra,' desatar . u� 'boi de gava a canoa/com 3 ou 4 Case{ COm o João Teo-·

.. do d·r. Reinoldo.: Mura-Mamãe faleceu quando . criação, quàndo um bu- barricás de
. .açúcar e des- doro LO.pes, natura:i de

ra, pa:ra o ALberto. Mu�'tinha 30 anos. Papai fá- gre se aproxirna dela e da: do abaixo para ven- Tijucas, que varou o
rara, Carme1a .FerrazZa,leceu, �m 28 de sete�.a.- já se pr:eparava para-pe- der no Grubl1a ou no mundo' e acabamos nÇ>S ai. ti:abalhávamos' na. ro-bro, ,de:.· 1'948". Eramos' 18 gai ela por tráj;.' Quari- Stein (Gottlieb?-),. De lá encontrando aqui� .0' reli-
ça'e no Celeste Ropelat-fil1.1os:

.

Maria Leöpoldim�. do a mãe viu, assustada, trazia' alimentes e faa:en- giQsQ COm o Pe. Vicen: tó, nos ajJ,ld�vamqs a_rià da Graça, An.toniol ,
deu muitos grito de alar- das. Descia: 6!' subia s0zi-' té, em Corupá e o Civil, codar o arroz...j Slirbastiao, .Â>ncll'e:m" A.n, me, o que des·pertou a nho. Quando çhegaval em .em !arag_uá,. perante, ·0

tollio, João, Sebastião, 'atenção· do véio Rope- )Ug�re!i baixo, eie' entnava Juiz d� Paz Ericó Blos-
1.e.Qd6rio, dos' que eu latto que deu um tiro no rio,

.

puxava a �npa ,feld e o Of. do Reg .. Ci-
',lé�bro., são todbs fale� pro"ar e ö bugre désapa- até poder voltar a nave- vil Artur Müller, ao tem-

eidos. S6 r�stam eu, cl :receu no inato: gar. Não sei qual a dis- ·pO! em 'qu� Frene. Pedri
',; 15 anos, Clariil,da (78), -:-:. A. familia não' fica� tância de Ner,eu até o . Guenther era' Qficial In-

, ViÚva d,e Dómingos Tta- . va, do�nte nesse munda- Grubbá e <) St�in, "mas ·terina. F.bi. no dÚI, ......

. vassos, res. em Joinville réu?' deve ser qualquer coisa 19.12'.5:>' i1s 9 horas, na
" e Catarina (80�, \riiÚva de -:- Ficava, sim! Ainda entre 10 e 15 quilôme- présença das testemu

nhas Antonio Quad·ros e ." ;'Baréo do Rio Branco, 64'18 ..'Emanuel Luiz da Silva e FONE:72.2601' '

Hilário- Alido. Schiochet
assinava à rogo por nóis
d0is .. Na ce·rtidãe> cons

tam 'os nlho� q:_ue .. tiver
·ta0s,;. Osmar, Osni; Oorar
ci, Ala.ide, Lídio,.·· Edel�
cio,. Eloir, iaci e Janete,

. muitos iesidfndo em Joín
vi!lle, onde estão. muito
bem..

.

- Tem rel1gi�ó?
-- Sou católica. Meti

pai era muito r�ligioso -

I_alpho. Mahfud'
'25.620 _. PJ L

Jaraguaense,
.

aposen,..

tado como
.

Escrivão
Judicial, após 32 a,nos

. de 'serviçQs pr��t�s.
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C o.•• B PJ� Im:: Ito Y o
- .._- .--,�

':JíDAt'Jtf.A>DO\ &,,1I�; J�J1)JB ��, AL2�/�911.,
--,.,,_ '-11--

, P,� A � i� rfl � ..
' a:

�jress�sddellaiªt8tJd�_essidadesdlB1ßl1lJrlffäS� revelareUuts1
O Centro de'-'Tielna�

Jn�to do Senaí de Ja

��güã' do.'Sul� �de�de 1(j)71.,.
�"líZa ó. aconipanhamen
to' do:e�reSso dos- eurses

�e, apteildt�gem .

-índus
trí411;. métodbtogià' q'ue-a�
.itige' tôdas' as- unídades

�petacionai!ii' do ,�tad0.

C�<u_r-s O S

i'O�UAÇÃO"�'NA
JliItJ , , ,

S!),;:celltro de Ensino
-

u-

��ior ;-de laraiuá.dp' �ul
tf-ijIUY. .míetou ,; di� 14 de

Q9tubt-o. ·'s.ex.ta-felta", _

o

Q�SO -de: p6s-gra,duac;:ao
d. '�!:Bspecializac;:ãô

.

em -Com a oígànizaç.ão da

Uucação Psicomo'to'r�"•. Rádio. Järagliá, Acade

�14 profe�sores d� .

edu-
.

mia "Eie :Música Gamei

<;�9ão física, pre-esc.?- rínho, Gorreio do Povo,

l�r(tS ;;e""pedagQgos. ,Sao ,'A Gazeta, "Musical Arco- /

34 participantes, com Iris, Apae,
v Rotareet e

��,ho-r.às/ aula, 'que se- Rede Feminina de Com

r,p
,.

COII1pletad�-. .em bate ao Câncer, realí

ti� meses.' qbJebva, zou.�se· na noite de on

�W,' linhas'geifais, fa�?re- tem. dia 14, o 2Q Festival

� a-;melheria, do nível da' Canção. Sertaneja
t+C�tco,";cientif�co do, p�s- {FECASE) e neste sába
s�u.l.em-;atuaçao na .�.ea do, às '20 horas, 12Q Fes-

......
f

-
. Pära Alcino de Araújo,

de educação ,- ísica, pre- Uval da Cänção Jara'gua-
.

. . . .

E
.

AJA) b a pesquisa acompanhe"
'-,...."".,l«'.1' e; s.éries inicieis ense (F C , amr os

te� ménto do egresso m
.�.';'.•. �:grau. ." nas categcrías compo
"\"'- -

t
- intensificado' a int.e'g-ra-

",,".-.ii... ".'I!';;.':'tpl � ATUAUZA- síção e interpre ?-çao,,-<U� á E t 'ção Senaí-Bmpresa e ser-
� •.. I..,., .' ,no Gin sío de spor es ,.

�'" .
.

ve como elemento -de a-
'O'l·CU,..;;.tro de Apoio Ge.- Artur -:Müller.

,

çu ,yaliaç:ão �. .r�yj��o., dps
f@tlai,4de· Santa

_

Catan- ----------__:'--'__:�-.;..<;��"-"'------....:.-,
.

l'lft e a Assóciaçao .C_o- pARA VJ!:RÊADOR --'llENOVAÇÁO
���clal é-,ln:d�strial, ,:va�.
reJIitaJ; .110 Centro

.

-Em

p,�satial .de-Jaragl1a -do

Su.l,' nos '(lias '11 j·e l8· Ele

o,tubro, "0 CÜl'SO IPI' Atu

aJ\�ação ,'c�m 16· h��as
d, ·'dUra�o,·· ROS ,h01'an?s
dIS 8 "às t2h - e ,das ,-14. a�
l�.. O Jiiljl'listran� ',sera

Q ,p:t'ofesser 'J�sé RODer

'9 'Vieir"f.,·. dó .�AG de

Jotnville: Illscri'çoes: 5

Q1rNS. -

êóMtJNlCAÇÃO -TELE-

fôNICA ....
, Lúcia DeLPoint, da Di

vmão. äe,'S'Marketing ,da

'tel�sc, fará palestra, sO-.

b... �'Comunicação Tele

tôilica" -DO próximo dia

��l no auditório,da ACHS.
Destina-se a receptioilis'

,tU:. telefônistas e seere
tÚias. Inscrições de 17

.:;t. �de.' outubro, na se

(;Ntai<i:a . da 'Â'Ss�ciação,
�mercial. .

o acompanhamento
-

tem

. por finalidades básicas
á:'Valtar o deseml>enho' do

"egresso ''na· empre'Sa, rea'

-valrar .• e�,a.tualizar a for-
-.

malção ·profissiönal mí-

'-niStrada' pelo Sêhai e 'in-
. '-tensinear a �iiitegração

Senaí;"'Empresa, 'éöiIlo de
"

fine' o' 2diretor 'do eT do

senet, A.tCino 'de Araú

-jo. ,

.. Btn: lotaI. de 14 'empre-
sas ícram pE!sqUisadas,

'bnde .. fez-se o' acömpa:
nhamento dos 'conc1uin-

-

tes "de 1'987, nos cursos
. de ajustador mecäníeo,
torneiro -mecánico. ele
'ttidsta e desenhista "·�me
'íâhico. ' Os Iõrmandös-so
matam ,54 -nos Clii'S0S-: -(le

.

aprendiza-gem' indust:t:ial,
dös quais 19' contínasm

: êstudaudo em outros ('ZUr
e: sos

. 'ptofissiónalizantés .

"Um total de 'noventa . e

sele "por" cénto -atuam 'na
,.

área da' sua ,formação,
.junto a' Séiii').l., - :Malw�,
Argi, Weg, ;"CSM,' Lei�z
''ke, Menegqtti, João

! 'Wiest 'e Jaraguá Fabril. ,

Segundo dados. da -pes:
"Clüisa', 81% dös egressos
ätefídêm as' necessidades
das'êIDpreSas- .em padrêes
nórmaís' quanto a' conhe- .

címêntos técnicos e '85%·
ätendêm em padrões ner

filais a produtividade exi

gida" pela énfpresa, apre
-sentã-üdo somente dificul
dades

.

iniciais concernen
tes à adaptação aos pro
cessos de trabaího ' da

empresa.

(Fl.eR1ANI)
COMUNIDADE - FAMlLlA - TRABALHO

I
' ..

!procedi:tl1ehtbs da .ssco
'la , A partir das infor
mações, o Centro de
Treinamento de Jaraguá

. do Sul' acelerou
.

a im-
planteeão do curso de

eletricista J �tàliQ.dor . in
dustrial, oDepartamen"
to Regional reformulou o

curso de mecânica. e e

laborou-se projeto de re'

equipamento da unidade.

PARA VEREADOR

,

He'ins Raed'er
PÁRA PREFEITO E VICE - KONELL E DUWE

Pedro' Ptltiß

, "\

15J4·1 M
'·1

Cl ,8
u

:h
-

""Jov� �€Ompr,omissado COm a ComumClilde
. , Casado com Sonele F. Pellin € tem um

filho .. Funçionário público, cursou a Filculdaae
). de Economia. Cursos de EspecialiZaição: Psico

ld�ra "e Br1d�r.oaliiça, T-.écnicas r

de' eh�fia., '_R�?es
HUUlanas, Comunicação e Criatividade de Ex'
pànsã6 Gultural. É emauísta. Ocupações na

Comunidade: Presidente da JPMDB. Presidente
do ':Emaus, Catequist� de Crisma -para Jovens,
Presidente da ArsepuID,

.

Membro do Çonselho
Paroquial, Membro da Executiva do PMDB, Res
ponsável da Santa Missa de sábado à noite na
Matriz.

\
'

.

. '. .

. '�'�5·1 �IDr.ß1a ·_ais 'barata �d'e ·etodOIßif_r ;:ê, l�e_·s&b
"

.

;.,
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Av. Marechal Deodoro 1.512, _ fone 12.2218

Escritório Contábil, Garcia

I

CRC-SC sob n9 0075.

- - Escritas fbcBia e, contábeis

-:- Imposto de Renda ' o

- Regbtro de Micro-Empresa

Confirà a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Ortopedia e "raulDatololia
,

.

,ÓR; MARCOS F. SUBTIL'

,

Urgências _. consultas _ ortopedia ínían,

nr e· adulto. Membro titular da Soc. Brasilei
ra de Ortopedia e 'Traumatologia.

Stein
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE C�O .

Tubos, fossas sépticas, caixas de gorduras, cai,

'xas de aterramento, calhas, palanques de
.

varal

reto, palanques de varal' tipo "T", palanques de

cerca, palanques curvos para alambrados. tubos

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

chonetes. tanques de lavar roupas, tubos drenas,

anéis para j�rdlm, blocos pára muros e outros ..

Verifique a qualídade de' noss?s produtos.' .

Rua Walter Marquardt :ció 706 - Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul. .

E.,D,IT A L

AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial -de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina.' na forma da Lei, etc.

F� saber a tOdos ijuanto este edital virem

�e se acham neste Cartório para. plotes!.? os

títulos centre:

GLAUCIA CALTABIANO Rua Jorge Lacer

�a, 169 - N;ESTA _.:. SANDRO DA SILVA -

.
Avenida Getúlio Vargas, s/n - 'NESTA - SIL,

,VINO VIERGUTZ - Rio Cerro I - NESTA;

E" comq os dites 'devedores não foràm en-
.

contrados .

ou se recusaram a aC8itar a devida

intimação, faz por intermédio do. presente edital.
para que os mesIIlos compareçam neste ÇaItório'
na Rua Artur Müller, 78. no prazo da Lej. .á fim

, de li�idar o seu. çlébito; " ou entãg .dar 'razão por-
.

qu� nao o ,Iª,'" .,.' a pena de serem os i:eferidos
prote�ta<!()s/" ". a da Lei. etc.'

_,.
:� .........

1;';':;
.

lli/Jaraguai .do Sul: 13.(fe outubro de 1988.

AUREA MüLLER GRUBBA :Tabeliã e OIidai _de
PlOtes.to de títui�s�,'

'

II

Cobras & 'LagartDS' ...

, '

, (F�dlpaaÍdº Plske)'
.

• Todos são iguais perante a lei .

minha senhorat Discordo,' porqua hê
írrttados deitaram falação, 'acusando

alguns que são maís iguais do que
o senhor Saulo Ramos, Consultor

.. , outros. ,Veja: graças .à Justiça Eleí-
Geral da República de l�aidQr da nov�

toral Os :brasileiros
'

-e as brasileiras �arta �gna. e, quejandos, , Agora;

4a� Cidades onde existem emíssoras Ja
_

imaginaram Se de repente 130 mi·

·

de TV, tem o "privilégio de verem Ihões de br�sUel.rOs correrem ·1.0 SNI

, mas seus candidatos pregarem progra-
para saber o que esse se�vi�o pens�

mas polítícos, que cumprirão se e- deles�. P?r�e a verdade e esta: $O'

.leílos, ludo num clima "festivamente que tem culpa em cartório podem es-

., democrático "
.

em que todos têm in-' tar interessados em dar uma espiada

teíra liberdade de dizer o que pensam
nos arquivos do SNI�"

e sentem, tud<)' num clima "elevado '

X' X X X -

de cordialidade e' respeito ao pró-
• DOna Iolanda CQSta e Silva vlú�

ximo.". Enquanto isso muitos outros va do ex-Presidente Artur da ���t.PJ
brasííeíros e brasíleíras tem de ou-

e Silva. foi queixarse ao Sarney. Só

.

vir aquilo. que não tem nada a ver
ganho 31 mil c�zados de Pensão co·

c�m suas comunidades. ou deshgar mo viúva de um ex-Presidente. mas a·

SImplesmente a televísão. Sem já Risolet� Neve�. que não é viúva . de "

falar nos . brasileiros e brasileiras em
-um ex Presidente, porque o �arido

cujas cidades existem várias repeti- dela não chegou �a' assumir. ganha
doras, mas que não' transmitem Dar

800 mit Pode isso. senher Preslden·

,da além da, imagem do horário gra-
tet". Sarney disse que vai mandar

tuíto, Um desperdício de tempo;
verl@.car. Coísas da nova Repüblíca,

para não dizer cerceamento da u-
X X X X

·

berdade dos brasíleíros e brasll�lras . Terça-feira reabriu o l)'luseu .;

assistirem seus programas favorí- Municipal "EMlLIO DA SILVA". De

,
tos. Os polítícos que vão pentear plano, cabe a pergunta a todos os ex

macacos, ou
, falar em praça pú-

Preíeítos desde 191�: 'onde ficou a-

bllca, ora essa. quele magnifico acervo cultural que o

I.
X X X X senhor ,�il1o da Silva consegufu.-re-

.

I
•

,

Em Joaçaba Q padre vigário da'
unir e expor na EScalá Jaraguá? O"

I'
paroquia botou a boca no trombone que está, hoje exposto no Museu. dá

tão logo ouviu dizer que iam dístrí-
vontade de . chorar, em todos quan-·'

,"
buír duas mil cam�inh�<!.s durante os

tos se recordam do sucesso da expo-.

"

I
Jase. Acha o pároco que isst} as-

siçao <1,0 centenário. Carlos Hoffmano..
�

'socíaría os JASC' à prática do seio que cuida do Museu acha que mes�o '

lUvre. �gor� alguns colégios ,dirigidos
durante estes meses em que ficou fe-

·

P?r relígíosos (Católico e claro)
chado para reformas no prédio. da,

· nao querem ceder suas instalações estação,' coisas sumíràm. ;Mas louve

para
"

alojar: os 'atletas.' PUritaniSÖo" se a dedicação do octogensrío 'cida
mo besta a parte e resumindo a ri-

dão que não esmoreeeu até ver o

dícula atitude, es padres de Joaca-
Museu novamente mstalado, Antes

ba preferem que as meninas voltem ,,1,lm, pouco, do que nada, deve ter'

de l'á grávidas, o qUe sempre pode il-,
cismado ó senhör Emilio' da Silva. A

contecer. Porque proibir
.

a distri- gora é preciso' que a comunidade a'

buíção de camísínhas não vai im-' poía esse entusiasmo, com que, ,:Emt

pedir ,que a juventude transe numa
lia, e Hoffmann trabalham. Esse l\1tiseu ..

boa.: sempre que houver oportanída- precisa crescer. -aumentar seu acervo'
de. Tau mentindo. TertaL..

de fotos e utensílios dos tempos de Ja,.'

raguá Colônia. até se transtormar re-
almente numa. amostra da cultura

. O tal
.

de "Habeas-data" já co- jaraguaense. Uma, {joisa lP1redsa sei'
feita imedl;atämeDte:' O Museu não '

dispõe de nenhum banheiro. Hoff-,
mann, nos disse_ qUe se algum visltan
tes neç'essitar; vai, ter de mandá-lo
até a praça: próxima. usar banheiros
públicos.

x X X X

meçou .sob protestos. depois do'
parecer do governo de que -a

/

exe

cução da Constituição;, nessa part�.
careCe de lei ordinária que, disci�ine
a sistemática do fornecimentQ

-

das·
inf,ormações. Deputados e deputadas

'

'_rELEFONES � COMPRA-SE
Com�rciaI ou residencial

. Contactos' pelo Fone 12-03'13,

'r=ttz -

o_._.�_'_', ........_..,..

4uenci.ad,or'
Ora. Rita de Cassi'a Grubba

FISIOTERAPÊUTA - 3404/F
-

C\.!.rso de E�pecializà;:ão pelo Mét0de'
Bobath ' (i1el,lro,l.���a)� ,

' o.

..,.- Atendimei:iW
,.

'-fiSioterápico em recupe-
ração de fraturhs,". problemas de coluna,
relJrnatismos, derrames e pé!Ialisias.

.

- Ah:nd�nientos ,particulares com hOra
marcada" - Fone 72-0850' ,

---:-Riia PreSIdente Epitácio' Pessoa,651

A 'EN'GETEC IMO- I ,

.

BIÍ.IÃRIA necessita
para colocaç.ão ime

d,iata, de um Agencia
dor. Interessados de
v:em procúrar o escri
tórió 'da empresa. na

rua Exp. Antonio' Car
los Ferreira n.9 68 -

Fon@ '72-0373. J()ra
guá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PAGINA
"',', . '

... � ..

,k. PI!IJiDo � .. _,

,

,"Iota �de �Protest8 -8 Esclarecillento
./&.5 equipes parücípan

.�' da 'Gincana premo
fi4a

-

pela Prefeitura Mu
lltçipal de Schroeder, de

"O#lÍnad�' - "CRISTHIAN ,

MATHIAS SCHROEDER"�
r.esolveram pela matoría

4�
-

seus membros', publi
ear a 'seguinte nota para
äsélarecímento da opini-'
jO:, pública 'servindo a

��Sma de protesto, pela
fprma tedenciosa com

i\!lê a comissão organiza
rlQra ( conduziu OS traba-

1)\08, favorecendo deter

�hada squípe, mudan-

4�' respostas, aceitando
pz;o�stos de uma equipe

'e de outras não confor-
me segue: ,

La) - Tarefa de a.9 06:
Trazer um jornal antigo
qUe tenha uma reporta
gem de SCHROEDER.

,

a) Equipe' Verde 'trouxe
xerox do diário oficial,

.

emoldurada da' prefeitu-'
ra, datada ele 1964. b) ,

outras equipes trouxeram
realmente Um jornal com

'notícia de algum fato do'

munícípíe .

RESULl'ADO:' Comissão
aceitou, o material da e

quípe verde apesar 'de
ser xerox e não jornal,
não ser notícía e sim u-

PARA 'VEREADOR

2
5
,6
,O
6

P
"F
L

Décio ,Piazera
BACHAREL EM DIREITO

; ;,.•.
' ',Pedras '"Trevo

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

As melhores pedras naturaís para sua casa.

Pedras p/plsos, píscínas, paredes e

revestimento e_m geral. ,"

Rua Ottok;ar Doerffel. 1.957, � Trevo BR-t01
Fone 22-8956 - Joínville ,

\ ,

:"

"Â' _

CREel-934-' - FONE 72-0373

,R. Exp. Antonio C. Perreíra, nl! 68
ENGETEC

U 'V E N D,E'
,

,
• Área de 3.473m2, rua Joínvflle, casas em 'al·

venaría e madeíra (defronte a, Bosch], Preço:
6.7000TNs. "

,

" • Casa mista, rua Afonso Bartel Ii�" 1'16, murada.
_> , com cerca de íerro. Preço, Cz$ 3;500.00�.00

:'. .Casa mista, rua Tomaz E dé'Góes nC} 203 (px.
APAE). Preço: ces �.OOO.OOO,OO. .'
• Apto. EdU. Miner, 2 quartos, salas, cozinha,

, .banheíro e área de serviço. '; -, >
',. Lotes px. do Juventus com 439m2. 'Pr�():

300 OTNs.
"

" '�!
't . Lotes na José Emmendoerfel' loteamento '1.4

aprovado pela Prefeitura.
' ,

.

'J';' '

; Lanchonete na 25 de Julho (Vila Nova), -1Ü9��
,

, ',' tada, construção alvenaria, 70m2.' Preço, C�$
1.500.000,00. '

. CaSa em alvenaria na Vila Nova-
'

preço C�$
·l.OO!).OOO,OO.

Imobiliá,ria Enuetec

. _'

ma lei.
Houve' 'protestos de

outras equipes, sendo. re"

conhecido o protesto, s,ó
que, ao invés' de ' passa
rem para a equipe se

guinte os pontos, deram
50 pontos' para todas éÍS

equipes para não haver
assim prejuízo na equipe
verde, que a maioria era

membros lígados a pre-
,

feitura.
2.a) Tarefa de n.9 16:',
Em que local foi recep
cionada a comitiva Es"
tadual 'no dia da' insta

lação do, município de '

Schroeder em outubro de
1964.

RESPOSTA DA EQUIPI-,
RADQS: Na antiga' ponte,
da divisa de Sehreader à,
Jaraguá do Sul sobre o

río Itapocuzínho ,

A tarefa 'n.ç' 16 foi reti"
rada do livro Atas con

forme trecho abaixo:
"A seguir foi comunica�
do pelo Presidente da

,

Comissão de Festejos que
o horário da recepção às
autoridades estaduaís se
rá na. ponte do rio Ita-,
pocuztnho com a divisa
de Jaraguá do Sul COol
lntcio às 9:30hrs."" onde
'com prova a exatidão de
nossa, resposta.

RESULTADO: Houve pro" ,

testo da equipe verde u

sando testemunho do sr.
Prefeito ALDO ROMEO
PASOLD, que contrariou
a todos, inclusive a ata!
existente QYE 13 OFICI" '

AL, dizendo que a' ata
foi feita errada. (SIC).

Final da história a co

missão cancelou a ques
tão favorecendo maís u

.

ma vez a equipe verde
, que se tornou campeã.

D'r�
,

Alleyir� .A-�' Fouaça Jtnior'·
Ora. O,sval:ioa Varuas' Rodrigues

ADVOGADOS' �.

Rua Domingos 'da Nova 1()2 ., Pone 72-0498
Jeraguä do Sul-SC

IITERIMOVEIS'
Intermediária 'de"

Imóveis Ltda.
,R João Píccolí, 10-4 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul

- IMÓVEIS A VENDA -

.1 casa, fino acabamento, ' d 260m2, terreno

900m2. cl piscinas, Loteamento Fênlx, px, Fó-'
rum, na Vila, Nova.

'

,

; 1 casa, fino acabamento; cl 350m2, píseína, por
tão eletrôníco, salão de festa, px. do Posto, Mime;

.

. 1 sala comercial cl 410m2, terreno 480ín2, na

I(einoldo Rau.
.1 casa cl 160m2, na rua Equador.

Chalé
IMOBILIARlA E

REPRESENTAÇOES LTDA.
'

Rua RéinoldO Rau 61 .,.;. Fones 12-1390 e 72·2321

;_ CRECI 6-43-J.
,

- IMÓVEIS A VENDA -

'APARTAMENTOS: ,
Ed. Gardenie (Rua Rio

Branco) c/120m2 e garagem. _Ed. Bérgamo, 100

m2, garagem, na Guilherme Weege.� Ed..
.

Jara

'guá cJ95m2, garagem e financiado ..
CASAS: De alvenaria, nove, 152m2, rua Hen

rique Bortoliní. Rua' Arduíno Pradí c/70m2, ter

reno 540m2. Lateral da Pref . José Bauer, 2 ca-'·
sas em alvenaria, em terreno de 100m2. Rua

:

Campo Alegre c/250m2, financiada. De madeí

ra, na rua Guilherme Guilow, Vila Baependí, CI
100m2, terreno' 429m2. Na rua Inácio Säe cl

·90m2, terreno 780m2.
TERRENOS: 'Rua Pastor F. Schluenzen, ct

1. 100m2. Na Procópio Gomes el2. 230m2 e na
,

Angelo Rubini c/25.229m2. LOTES: Rua, Max
Zíemann c/420m2, Jardim Flávio II' c/ 4�Om2,
na José Teodoro Ribeiro c/423m2 e ein Guara-
'mirim.

I
.MW...."P,'F'

Confecções' Sueli Lida:

NÃO DEIXE DE APROVEITAR.

Postos de VendjS na Marechal De"odo.l'O' ,1.085 e na I",Rua Reínoldo Rau, ,530, - Jaraguá do Stil - SC

..

:=======,.:::========':_:....=Itt1a:r.a:m.m�iClBl8Fi_n UK:m.�IlL���

'":' !dIL3...... 'MHl!Ii�,?J""l'WAiw' .ei..··q:=..u·

I

,
"

Clínica' Velerinária,
SeHWEI1�" ':' '.

D R. 'W A L DEM' A R S c II '-E I T Z E R ,

Clínica de pequenos e grandea anímaís, cirurgias, vacínacões
,

;
raio x, íntemamentos, boutíque.

'

Rua JolnvUle, n9 1.118
'

(em frente ao Supermercado Breíthaupt]
"

fIoDe 72 • 3268 - Jaraguã do Sul Santa Catarina
" "

l- !laI...._-...---�---_.------_--....................,,>�1..
l,r

, :;,,' ,�;:,�7.;. L, -; '. ';;�-", '.r

PROMOÇÃO DE 03 A 15 DE OUTUBRO.,
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,I �ão: �,10d;dQ\ ��O�\'e ,1<919
CGC 84:436.591/0001-34

. Diretor: ? �i�D!o ·�'f�wrnS,dlmöckel -

10rn.· Prof. DRT·SC n.«?' 729 e piro Empresa
Jornalística n.? 20., Membro Efetivo do Inst..
Histórico e Geográfico de SC. R-edator: FJá.vlo

�':'_;JDI8DJllo - ,,;..,ªltrjSC�D'.«?· 2.14 . .i�epÓ'feter:-:;<
Yvónne A. S. Gonçalves - DRT/SC n.9 219. "

ReElação, Adulintstração e Publicidade: Rua
CeI. PIOq6pio Gomes de Olíveíra n5' '·290
Càixa Postal, 19 - Telefone (0473) 72-0091 __.:.

89.�0, • J�r�guá do" Sul SaJilta: ça:tarina.
Impresso .nas oficlDas da Organização Çont�bn

"A Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jaraguä do Sul . Cz$ ,:)'.000,00

A,sstnatu,ra Semestral .... ;. .... '. Cz$ '2.000,00
Assinaturas' Outras Cidades ..

" Cz$ 3.500,00
Número Avulso .. , .. , , , ': �z$ I 70,00

. Número atrasado .. ,... Cz$ 100,00
,'RepJ:esentantes eredencíados: Bruvê -Veíc, Co
-municélção, ,:(Epolis), 'T4bula Veic. Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop, Representações _ (P . A-
l

. .

- ,

egre). 'ii:"' '
... .,: ...'i.� l

�OCIA,DO A ADIORl/SC:E' ABAA.JQ1U

��Relojoaria
.

AVENII}Ã
/t.J )Pals ,� . IUptPei para .. pl'e5entes,

,.' jóias. rd6gi.oa, v:lolões. ,u:oftus.
medalhas e artigo. � pra�;;.•tioi.,D.

, �oMIA "�mDA
Na, ��e �

iIa Ge-" V�..

Progr..ª-IIle bem_as suas' viagens, de:,fél',ias e

. ��creação, A "'�.t"lJ,o" cQIQca à :.Sua�dis-.
\R08�,ãQ _ps mod�Ulos �' oonfertá'veis ônihUs'-làa:I8.Ua

·frotà-." Venha' canversu conosco.
.

-Av. ,Mal:..LDeodoro; 987 _.1Fo.lle'..:12.i--1U2

Tubos de pev (eletrodutos), Tubos de e�J1Cr�to,
;,�ubCi)s, de,,:e.,oli�\iJ�no , .. (mang.u��_p...,et�).

FébrJcr.:: Rua Jolnvllle, 1016 _ Fone 72-1.01
-; Escritório: Rua ,CeI. Proc�pl0, Gomes, 99
1

fi r...__·_F_f'U_e_:7_._2._00_6_6__...·_""_H_BgU__á-_d_O_S'_Ll1 SC
... _

1: HORA DE ;BRIl:HAR

LanzI1aster
JQias, relógios, alianças Ä

presentes 'finos é com a cova

L A N' Z NAS T E R
Marechal Deodoro, 391 _ -la·ragut do Sul.

,Foto,

J
"\

Fotografias _ eqw'....en,toltrde eIne
"

, '" ,,_
.

..,.,so.� e, �4�.

,

FaDe 72�0181 ;,

.... .....

"A Wsrorlá de nQUa�!i<-PJlf.e lliO ppde. llC::lr, só ,:"h séUlda4ß'"
.. -, -

'

.0. PM��do só é qp.oÍ'lanfe se o leu.�po 1101 'hem' empregado.
.

� . �- ._, , ',' ', ....

COl\iFIRi\ A HIST(lRIA.u "Bario de I,tapbcu",;:1,

.

\
,

., �: '

HÁAO �OS vanelloJ' Valeriano IZanghelini e ·Mu-.i"
,

.

- :Em 1948, estabelecía-se um rtllo Barreto de Azevedo. Na-;ptíttiet�:
conflito. de limites entre OS munícípí" ra ,�uplência ficava . Eugênia

� vtctor'
'os de--Jarag,uá do Sul � Sef;ra 'Alt�, .Schmöckel..que, como neófito em' po-:
-hoje São Bento do Sul, eavolvendo lítica concorreu- siml:Jltãneament� "Pa.:'
'terras situadas na bacia do-rrío Ca- Ia deputado e -para vereädor, .' cas��
iGhoeira, no dístríto . de Corupâ. A inédito na vida política do mUI\itipi-o':
''€:âma:ra Municipal de Serra Alta en- .

e, ao .qus se tean conhecimento "$6'
víava um Memorial à, .. CO.lllÍSSãO de ',pr.a;1;icadö .pelo ,eminént� satar.nenS��
Divisão Territorial do, Estado, plei- Dr. -Nereu Ramos!:,que se el�geu Se:!

'lteando algumas' �l':eas , O Presidente ':aador e Deputado�"F�deral.
.

L'

'da Câmara de Ja-llaguá do Sul, dr.
.

HA 20 ANOS " ,fr;;,
'Luiz de Souza, autorízeva o Dep- Ar- - falecia Dona Mathi1de Klein'>
-tur Müller apresentar àquela. Corois- de 'SOl:lza, sogra do Dadi, que tinha ö:
-são a- razões em que o mtWicíp\o se 'dem de amenizar o sofrimento'

.

dg'
opunha às referidas ,.pretenções. O _pr9ximo, ínspírada num Deus' justís':
deputado não SÓ apresentava as ra- símo e seus benzímentos" e remédíos'
zões, como assumia a tríbuna da As· c$éiros. 'E .. V. ßc1)möckel requeria
semblêía Legislativa, .para lum -íongo voto '--de pesarme Câma,ra. com apro-'
discurso. demonstrando a inoportu-, vação : unânime .do .Plen�rio.
nídade do pedido, lembrando que o

.

- O 'Pllesidente3:i;osta, e Silva. sen
decreto-lei n.? 238,'de 01.112.38 e a cíonave- a Lei, inStitll'inào o "DJíA 'DO

..

, Lei .n.? 941, .de. 1943, .mantínha "in CÓL0NO", a ser eosnemorado a 25,
-totun" a linha seca até a foz do ,ri- de.j,ulho 'de, cada-ano. O projeto que
beirão 'Cachoeira no Rio Ano Bem e resalsou na' leí föi 'apresentado na

� á linha entre os rios Humboldt e,!A- Câmara dos Deputados, em 1964, pe·
· . no Bom. Terminava o deputado íPor ia. .deputado Norberto Schmidt, do

sugerir que, ss a Comissão quisesse R. G. 'do Sul, assinalando o início
: fazer um benefício às populações,...quê, da imigração organizada par 'D',: Pe

residentes -no litoral, .näo deveriam'. dto :'D, com a chegada ;da, primeira
,

'pertencer iI!' Serra Alta, ela, a Comis- le-va ;,de. e�grantes ��;iennânicQS , em,
"são proporia a anexação de toda a São .Leop�ld9,' no :RS,. ao día 25 de
4 bacia 'do rio Cachoeira ao município julho de 1824.

,

de Jaraguá do Sul, ,;deix�ndo àquel�, • • • HA 15 ANOS
\

·

"a. região propriamente, seJ;Tanà, ado- - Em 1973, Elia Souza era o Se-

tando o limite que,l:.partindo da \1si- cretário'Executivo da Câmara de Ve

_
na dG Força. de Corupá e sempre ao .--r<64Qores e ,.divulgaY_Çl.--pelö -Informa
pé da serra abrange o vale do rio Legislativo, os pfiitt�s � aconteci-
referido.'

. .

mentos da ultima ,t-€urt\-ãQ:' ·P-mj. L ".t!�,
. . . HÁ 30 ANQS· ,60/73' 'que autoriza o pref.� Eugênio
- Em 1--958, f-eriam:se "Ieleições nO Str�be a desapr<l>;priéÚ' útna área de

·

,dia 3 'd� o-útubro e G®npareciam. às terra _ na Estraäcí CJàti1:5aldi 99 para
J,:l;l:n�s .6.386, 'el�itG-pes, ,que se distribu- (à.beItlu;a�:ße; u,roa;i>;RUapllfLi:e,;y,ga ao Ce·,
i.am pelos s�guin�es "partidos: Para, a mit:ério Garibaldi 99, a aprovação do
Ass. ,Eegislativa'- UDN, 2.227 vo- projeto

.

apresentado pelo vereador'
tOs; 2.826; ·PfB, 74; PSP, 257; PRP, Belarmino Gareia que äíspõe "sebre
759; PDC, 24; PL, 7; em, branco,. 16:;' den6min8j� de vias públicas de
é anulados "4.9. Assim mesmo conçor- Nereu Ramos.
riam por Jaraguá do Sul a U:IIla �ga - Na edição passada, nesta co

,na'A-sserirbléia es candidatos 'Mário luna e há quinze aRaS, o pref. Eu'gê-:
'tavares -da' Cunha Mello,,_-1!elo PSD; nió Strebe assinava..:o decreto n.9 ",

Eugênio' Vj-ctor SchtJJ.ö�kel� pela DDN;. 285/73, de 12:09:1973;-fiomE!ãIldo"-'pa-"�:
príamos Fe.rr�ira do Am�lral e Silva;, . ra' o ele:vado cargo de MembrQ do'

pelo PSP e RolÇlnd Dornbpsch, ipelo .6:onselho ,Ourador da Fundação Edu;';
P�P. Por fóra corriam, war Co��á; ça-cional 'Regional -Jaraguae�e -'

recentemente emancipado I de, Jara'g\'la , :F-ERJ,� o' Ik� :....Alillor '1.ueder�,.-;'pa'l'a re,

do Sul. pelo PTB, o Ff)/Ust<j> Lobo 'Bta- ..-presentar a �oßiaCfã,o, Cottler.tial '

e

sil e per GUéU'a.tnirim, }!leIa: UDN, Pau· Indu&_trial,de J�r9guá do Sill; tiro Con-·
Uno João de Bem, I como ,politico �e .,sdho C.lm�.dor. N_a publicação,' pot,
ex-prefeíto ;de Joinville. Como -soer Um lamentável engano o nome do .no

açontecer quando muitoS' candidatos meado saiu como dr. Adolar Lueders,
disputam poucos ,votos, tQdos perma- GJUe vem a ser o 'seu inaão. 'Excu�'
neceram na suplência, 'luns! mais, ou- ,sas!
tros menos. bem '1situados.' Esta lição

· os partidos' absorveram n�s· pr6ximas
_lições e que, de certa forma benefi
ciou o município séde e ; da região.
Para vereadores concorrip:ln a UDN,

· PSD. PRP e. PSP, fazendo vereadores
apenas os pois primeiros

"

partidos.
,Os é1eitos pelo PSD preen4hiam 6 va

,gas
- Erich Baptista, Hetlfique Boe

der, João Mathias Verqinne�, �ai
mudo Adolfo EmII\eIldoeger, Vitorio
Lazzaris e João Hej,l\i��W2;:�-ardoso. A

,:UDN ,preenchia '5,;;r�v;aga� ,� Victor,
Bauer, .Albrecht: G�m7í,. ,FNUÍÇisco ,pa:-

HA 10 <ANOS
- Em 1978,

.

desenvolvia-m�se'
grandes renovações ·na. cidade,' 'decor

r�ntes do seu prog-resso. .Di.vel'so$,
profissionais passavam 'a estabelecer
se aqui, dent�e outros o dr. Luiz Car
los Bonilauri, que no dia 4.1038'
deixava' a cidaae de Curitiba para

.
estabelecer-se' aqui, formando a

' -'tão
afamada e conhecida Clihica Santa
CeCilia, localizada na ;Rua Walter'
Manruardt, '284, Ele, jtmto- eQ�: o

casal de médicos Herbei'to 'Meitlan, e

Cleusa Bastos :Meldan.
" '

'. -', ...
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'

conteee o programa do dia -,
------_ '"

'�-',
�,-,

" - ' ,.,.� " c

do conünaando: no' sá- I ffALE.ÇIMENTO
bado das 14 às 16h e'no

domingo, das 8 �s 16h.
CURSO DE I�RA:-,
ÇÃ(): Uín' DOVO curso de'
infegf�ção à 'cóm:unidad�
neste ' sãbádó, a, pátttr
das 14h3UIiün. CdNél.:
LlO: De 18 a 23 dê oU""

, tubro, em Brusqué, o Con-
cílio Geral dã Igre)'a' E
vangélica d� ConfiSsã'o'
Luterana no B ra S i1'
(ÍECLB) ;- CASAMßNTO:
Recebem as btnçãbS' pe
Ie casamento Adernar
Küster e Ursule Dlel ,

ellUl1
EYa_,_I�1

,

Ct:1t.TOS: Ne'Ste doIilin

,go, as 9h3'a, em pörttr
guis. CURSOS:' De nã
tlsmo no dia 5 de novem-.

bro, às 15 fioras. De noi
vos nos días �' e 4 dê' no

�bra coIííelça�do as
l1h do dia J. tiífbIlI1a
ç9:� e ínscríçõés na se

cretaría., DIA'DO cos
FIRMANDO: Neste final;

,�mâ11!àl (1 s e-" f6í)� a..

:'
.

Dezfa &. CiI. ,lldl.
�

,

SERb:RtA:cE SERVIÇOS DE TRATOR
,IL MadeitãS' pera construção- e serviços- de trator

,

e'OIQ.--profissionais'-altam�te especíaüzedos.
�: lI(ua'- Joio, 1aDutiiO' AYfOlO, 172' _ J"'raguá, Eh"

�, �()- � Fbué 12-03'00 �,Ja'1f� do', Sul ... sC�

ElP.JROLAR
Cllereiat 'de Peças ',Lldà.

ASsistência téCIiicâ. em máqutnas de costura
,

u.utWfÚ'lo1s, e d(jinéstlcas, peças, acessórios e :agu·
,lhas'em' gsaI •

Oferece também' esststêncía técnica' autorizada
: em aparelhos Al'l\O� Wallta, Britania, Black &,

J)eckel'; Paet; GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For
'DÖS Lyer, além do' mais completo' estoque de pe- ,

Çãi e' acessórios �
,

Av. MaÍ'. Deodórô. {.309 _ Fone 72-220P'

Jai'� do súf.SC

,

,�

ES'FAOO DE' SANTA CATARINA
PREFEITURA' MUNICipAL DE IJÓlAGtrA:
00 'SUL,

L E', I .N9- 1�218V88
Ratfi'ta Os Decretos I»9s' 1.485/88 -, 28.05.87,

1.491/87 - 22�06.8'l e 1.1542/87 -_ 09.09.87.
O Prefeito MuniCipal de Jarsguã do Sul" no

uso de suas atríbuíções,
FAZ' SABER a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a câ.Ínará de VeI'e'ado�es aproveis
'e eI� sanciona a seg1.Ünfu Lei,! , "

,

"

Art. II? ., Picam ràtifitados os Decretos Ni?s
1.4851,81 de \ 28';05.81. H491/87 de i22.06:81. e

1-.542/81 de 0�};o9.81, que reajustam os venci- /

-mentos dos Servidores Munícípaís, ,

Art 21? - Esta Lei entrará em vígor na ' data
de Sua' publicação, revogadas as dísposíções
em contrário.

Jaraguä do Sul, 27 de setembro de 1988.,
nt1RVAl VASEt _,_ Prefeito Municipal

,

'FEDRA LUCIÁNA KQNELL
Secretária de Admihl�tração 'e Finanças

, ,

Em: fré.te"
A<V; ,GetfIt�,

Irlil 'Luiz: o

"

t. i C I: ,I .

l""�.:,
, ..

ao' JforuiD ,
,Folie':' 72 ., 0589

V'a�; 2& ...... FOlIe: 12 - 1�61
e, Junto à Aukl

/

'I
'" ,
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OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

..

LANçAM.�OS DA 'SEMANA

o Ü!:.TIMO,HOMa\1 �NOCENTE - {Polícíal]
..;"., TUDO POR UMA VERDADE - (Suspense)'

SINDICATO DA. VIOLí!NCIA - (Drama)
FURIA POR VIVER - [Suspense)

'.

GULAG <. Drama

INFERNO, DOS ANJ.OS - (Policial) .' .

-A MISSÃO E O DIAMANTE .- [Aventura)
.

O úLTIMO GUERRHIRO DAS ESTRELAS
.

ARCO DO' TRIUNFO - (Romance)
,

UM LONGO. REGRESSO - (Suspense)
OURO' DA' COBIÇA -, (Aventura)
LADROES DE SOBRA ;. (Aventura)
ERA UMA VEZ NO OESTE

.

-(Western)

B �ais 1200 vídeofilmes para .voc,ê assistir.
OPPU'É;; a única videolocadora que traba
lha só comfümes selados, para lhe oferecer
a melhor qualidadl'!.' \'.

I

S U'B A NA ,H.O ND A

J ,,'

.

CONCESSIONÁiUA HONDA DA kEGIÃO. CO
.MSRCIO DE MOTOS, AssiSTSN'CIA' TECNICA
,.

EBOUTIQUE" H.qNDA�WAY.·
ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTII

'MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.
Rua'Adélla Fischer" 239 [Redovla

: BR<Z8,O)
Fone 72.-2999. _ Jaraguá do S'_' _ SC.

. Dê a .seu amigo um presente que lembre o élno' inteiro.
Dê uma assip.�tura do "Correie) do Povo".,

.

. Cz$ Cz$ 1..600,00

do uma parcela .neutra e

a� demals com - variações
.de aplicação de nitro
gênio, fósfo..T(). E! potássio.
"Nestas Unidades, a Em
pasc cedeu as sementes-.
e no final 'da colheita
faremos á aválíeçêo ' dos
resultados, ap�ntando. 'os'
rendimentos dé, cada par
cela" , assinala Laurín
do.

Bananal·'
.

irriúado
em ". S,uaramirim'

\

,

Ó sistéllla ad:ota�ö ;pelo
bananicultor é conhecido
como írrígàção. por. as-

persão e consta de um

motor elétrico," bomba,
tubos �. aspersores , . C�
da 'aspersor irriga uma

área dé .. 320m2.: o custo
destes equípamentos ..

·· está
avaliado em Cz$' 600
mil; o'que signiUdi que
com os atuais'. pre�ós da

banana, o. investimento,
se pagaria com 16 tone
ladas do produtp. Esta
técnica, aumenta cf pro-

,dução e mellíora a quali
dade da fruta, elevandb,
conseguentem:�nte, o re

. torno' eCol'lôrrücq,.

,iÄRÄGuÁ: D,O,SU! (sei ,DE 15;Ä"21�lQUtuBiiQt1981fJ,
---------------- --------------�--..--...

.... . ...." � '. .

,Acaresc e Enlpasc'�desel�olyel'UQidades de Observa.ção

, .

o agrícultor.Laiiro Frö�
lieh, de Guainiranga, mu

nicípío de: Gueramirim,

Santur .... prepara' :. a Fel-ra d·e' v,era-o' ' ..

'está desenvolvendoijíma
I, técnica revolucionária �m,

'

. .'. \ seu bananal. Trata-se da'
A Santur (Santa Cata" No ano passado foram' irrigação por aspersão,

rína Turismo) est� . lan- 85 mil pessoas que pres- cujo 'sistema é píóneíro
çando oficialmente, a 2a·" . tígieram a Feira. Os. em- no Sul do Brasil,

.

onde
feira dos Produtos Cata- ..presäríos Interessedes em pouco se adota a írrí
rinenses (Santa Catarina- participar, poderão ob- gação. O trabalho vem
Verão 89), no Centro de ter as íníonnações neces- sendo .íncentívado pelo

. Promoções ean BéÜneá- sanas no Departamento técnico, • Alcíbaldo Perei..' .

río Camboríú, BR-10l, Km de Promoções e. Feiras da ra Germann. da Acaresc,
137. Serão 124 estandes Santur, 'em Florianópolis, que junto CQm. o .' enge
mostrando os

.. príncípats na rua .·Esteves· Júnior " nheiro agrônomo -Alcídes
produtos do Parque In- 14�A,

.

teleíones (0482) . da Nova Peixoto, coor-,
dustríal de Santa cata-. 226300/226001 ramal denador da\área de '. ba-
rína, que aproveita o 241. ou no Centro de nana da Acaresc, vêem
excelente mercado criado Promoções. da Santur em esta tecnologia com re-

.

' pelo' fluxo 'turístico
, que' Balneária Camboriú - De- sultados altamente com"

...... �_...-_.....�IIIiII--..---..1I procura o 'litoral catarí- .' partamento de Feiras, BR- pensadores,' como melhor
nense, durante a' tempo- 101 - Km 1:>7, fones (0473) abaoFção dos feIJilizan-,
'rada de verão.

.

'66-0033 e 66�3271:
,

tes e a não menífestação
ou evolução de algumas
doenças em maior .ínten
sidade, como os nematói
des, por exemplo.

•

. Jaraguä do Sul possui Santa Luzia, Rio Cerro,
uma área plantada de Ribeirão Grande do Nor-'
arroz irrigacfo de 2.000 te e Braço Ribeirão Ca-'
hectarss, COm' uma pro- valo. A Êm'pasc está· ce

dutívídada média de' a-.· dend0 o herbíoída Goal

proxímademente $ . 000 a,phcado' na'· água antes
kg/há, mas cujas culti-· da semeadura e qUE! nas

vares empregadas têm
.

experiências lIealizadas
condições de aumentar no ano passado, apresen
esta produtividade, tal: taram bons resultados.

.

não ocorrendo face a in- .' A. Acaresc, . Empasc e

cidência do arroz ver- Cooperativa Itajara, de
melho e de outras inva- acordo com o agrônomo
saras; A Acaresc Local, Lauríndn Goedert, da á�
em conjunto com . a Es- rea de arroz irrigado da.
tação Experimental da Acaresc, instalou Uni
Empasc, de !tajai, ins- dades de Adubação

'

em

.talarem Unldades
.

de Ob- São João, propriedade de
servação para o controle Ewaldo . Prestíni , São 8
do arroz vermelho, nas parcelas com diferentes
localidades de sae João, níveis de adubeíçãö, sen-

-------,�'--------------------------------------------------------------------------------------=---

VOTE PARA GANHAR- GOVERNO POPULAR

José Horberto! Müll:er:' �" vice'.
DIGA SIM A CORUPÁ

..

voes A' FAVOR DE MAIS INDÚSTRIAS,

'_CASAS POPULARES, CRECHES,'

.MUNIClPALIZAÇÃO DA SAÚDE.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)rolado, na região da Vi
la' Lenzí, onde as cerca

de dez toneladas diárias
são depositadas e uma

máquina de esteira co

bre-o com barro. Mas,
todavia, não é a solução,

, posto que compromete
o lençol freático,' ou seja,
polui as águas subterrê:
neas.

Os candídatos não têm
um plano específico para
a solução do destino fi
nal do lixo, muito. -

em

bora a- preocupação se

ja aparente, de modo
\ geral. Sugeríu.se a ins

tala:;:ãó, de uma usina de

reciclagem, onde mate-

Cidase. vaeillU 2.800 cães e 'laIas.
Obteve êxito a: campa

nha de vacínação entí-rä'.
bíea, canina, deserivolvi�·
da no .período de 14 'a

29 de setembro pela
Cidasc, que atingiu todas
as regiões do�muntcípio,
graças ao apoio da Pre
feitura, VeRE e SECET.

'Segundo o .médíco vete�
rínãrío 'FÚlvio Goetten, da
Cídasc d� Jaraguá do Sul.

"

D i i I, 81'1 '

S
.

;'

.

ç .....&j,,.-t·fb·G �LP G ,v,o , __

.

�"�T::, \ ':' ',r�UA DO;sm; (SC� DI u-� lItOtMJlaO/l988 -

;>,

_n .

"
�

,_L . ,,,-- ._. _il .... ,L._, .. �". ,

...
' ". "

"
.L.5!...... _ ....

-'

',', ,.

1;lestill filai d. lixo orball preocupa clâti�atls
.

ô Co�o Municipal
4� ,Defesa do Meio-Am

�te encerrou esta' se"
iiapa' äé ouvir os :candi-,
d�tos a. prefeito, acerca

�� seus planos e pro"
,�etos para Q setor, que
�r' da pouca atenção

"

Gj\te no Brasil se d� a

q�êstão, é de ímportên
cfl� vital à prépría so'

b)t�VivêníCia. ' 'Clemente
�s do Partidö dos

, �·tä,balhadores e, Sávio
NfIlril)o. de Azevedo, do
J,ij'itido Liberal, 'foram os

�t�os, a serem ouvidbs.
A, linguagem de cada

�id�to, com poucas

v.;naiçÕés, .pratícamente
st equivale, mas d' mais

��rtante' é que pela
p-ßmeira vez a área am'
Dieiital, está recebendo
,�, atenção devida mere

��o menção espécíal
n9S'. programas de gover-
��, "

. Vm dos grandes
\

pro-
5�inas é o destino final
� lixo urbano e

.

Indus'
tttâl. Inexiste em Jara
gtii' do 'Sul um aterro sa

��o ou usina de Te
c�;fagem do lixo. O que
ê.te é um aterro .corr

fiais '

_
seriam" �provei�

tados, permitindo o au- ,

:'_,

menta de vida útil do

aterro sanitário que ne

cessaríamente teria de
ser construído, mas o pro'
blema esbarra em recur
sos fínanceiros e num

, local .específíco para a

construção, uma vez que
pela própria topografía
do municípiio, as áreas
varzeanas

'

exaurem-se
com velocidade, da,ndQ

, lugar a loteamentos.

O problema existe, mas
roais cedo ou mais tarde,
uma solução terá de ser

tomada. E disto todos
sabem.

.

responsável' técnico da
campanha, 'atingiu'se a

2.770 anímaís, entre
cães e gatos, pertenceu
,tes a 1.859 'proprietá
rios.

Do
-

total foram 2.635
cães, " dos quais 1 .948

machos e 687 fêmeas, e

13'5 felinos, sendo 88 ma'
, chos e 47 fêmeas.

, .

'11Jra 'COI . 'Filial' el Jaraguá di, Sol'
,

Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimoramento
coDStan�es" a Transportadora MAVER entrega à Jaraguá do Sul a sua

mals nova. filial.
-,

.

Contando com a frota própria de 125 veiculas � mals ,de ,40

mQS dé experiência em transportes, a M A Y E R está prepantda. pa
ta ,transpOrtar o progr�o desta importante comunidade.')'

'

Utilize 08 Serviços da :M A Y E R

Rio 'de Janeiro
Silo Paulo

'

;paraná
Santa" Catarina
Rio Grnde d.

:.aver,
�.........�,��, �,��".#

O BOM TRANSPORTESul

Rua C. ProcÓpio Gomes de Oliveira, 1626 Telefone,: 72"0628

DISCIPLINANDO FWlO5-'l-' _

O tarát�r' da crian� cí�senvoLvers�-á Sä'

diQ .aa medida d� uso de u,mq disciplina eücas,

lã dissemos que educar é um todo do elemsn
. tos, mas queremos nos ater ,esp.ecificame..nte· no

castigo tísíco e sua importância� Vamos. hoje
,.� dia um.avenço 'da permissividade, da Iíber-

(lade excessiva, da- .ínsubmíssão dos filhos, da

f91ta' de autoridade paterna, e tudo porque não

se ouve e aplica -o conselho bíblico:" "Corrige
Q teu filho, e t� dará descanso, dará delicias à

tua, alma" (PrQv. 29:17). Os filhos devem obe

decer os pais, e isso oe pais devem conseguir a"

.través da educação que lhes d�r�o.' Filhos deso«

bedientes tein uma causa: Falta-'-dé çl-iscip,i
na:

c.

Deus mesmo nos dá o exemplo (Hebreus
12:4-11), quando 'disciplina seus, filhos, açoítan
do-os com amor, corrigindo-os, à fim de .se con

íormerem ao seu caráter santo e.. justo.
Sua disciplina dói, traz tristeza,.. mas de

pois Virá alegria e pez e obedíêncía.: Assim

também será com a crtança, . _ .

A criança, por ter inclinações' egoístas
,precisa ser díscíplínada. à fim de experi:mentar, � \

,

a libertação dessas atitudes e ter felicidade re-

al 'e duradoura (Prov. 22:15).. ,

Bater ou não bater? Na Bíblia .ordena -O

uso 'da vara alíada àdíscíplína (Prov •. 29:15':i1}; .'

18). "Não retires da criança a disciplina;" pó� ';

se a fustigarE�s . (bateres) com a vara, não mor-

rerá .. , (Pv. 23:13,14). Alguns têém caído no

extreino de nunca baterem nos seus filhos" d.ei�:
xando-os fazerem' ó que querem, dando excessí-. ..

. va liberdade. É amor sem díscíplína. Este im· í
.k

lho uni dia 'virá a envergonhar' a sua mãe [Prov.
.

29: 15). outros caem no outro extremo de ex- •
",

cessíva dureza. batendo com víolêncía, com ob:
-

jetos -e em lugares inadequados. É díscíplína .

sem amor, que causa lesÕes físico-psicológicas<,
(Pv • '1�: 18) • Ambas formas extremas são cru-'
éis, póis não dão à criança o que ela ,precisa,

,

isto é. disciplina com� amor (Pv. 13:24).
,

Elso Carlos Madke .

.
.

.�

<
IGREJA' ',BATISTÀ'

Rua Emílio Stein, 120 - Fone: 72-1925
Encontros: Domíngos, 09 e l�::;Oh

Dr�. Scheila M. H. Henriqlies Anjo
DOROLoGIA CÚNICA

,Tratamento de dor.es' crônicas :(dor.es
do . "cancer" r lombalglas, enxaquecas•.• l.

"
/. ' '. ,

acupuntura aplicada a dQr. ..

'

,
'

Rua çel.' Procópio Gomes' 285 -:- Fone 72 - 2500 '

Jaraguá do Sul Santa Catarina '

, .

" ," -

·Grande vendade
��----------��--�--����------- .-=

'

__

:� ;-';'

. t�'i· ..

I r;
I, ;

� :
: ",,', .

• r

/,
,'.
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,Oli. Mecânica .. Marech_1 �lld\
...:;: .. 'L...I�;<I"'I!."""�.!;: "?-",,:=--'1 ;!,;\.�"'-4 .t�'I:-'_ /..-'!- .... II/. � 1"" �� a;.� •• .._'._(,

,)��s :c!e.' .J��a; ,.»Pt��ril e mec�ca. I
�,4ftl'lÇtl d� lIlo�res lIe-vetcul9S;' deJiClualqllervmarqt,. a gas�J�a/�!çQpl.
,�,� .��rlos��pa� \vekmlos .Jem:•._geraJ. ;'. .

.:At�..!fJm�t9 �ptft .�� � �eWlfl e conftra.

4v. '�·ai. 'Deodoro, 1/399 -'fund0s---::- l1one: 1�-3614
'J'aragu4 -de S1:11· - ,sc

.�:-
."

'

.

I

" .

�-"- ....... ''''',-�-...,.

I,· .

Mgq�zille
, J'UDO PARA NOIVAS

.

��QA �CyuN� _� E INFÃNTlL

"Jaraguá· cio �Su1 _ A;'. ,MQJ,lechit1· Deodoro 260 :.. Fone 72-0968
\ .........

'_ .

: ,
.. '.

"

,ADVOGAD:A ' .,�:�.

f)ra. Auriiene 3M. ßu.zzi.....

_

'
..

_-. �,,�..•� ...... ' _' • _,.
"

_.

,I,'" _-_ r .. "J..'

.gq���pe. ·�·�1" .. ��d� !Ie ,tr�lt9 - �._,
,�tjrt,� .• �ç.9��filç� J! acJiVP.Ç.q. � .•e,f,i•..�

- F0ae'�r2Z1t ,; .

"

.Pellslanu. ·b.or1zoJltats �e' v�r!l!,lfj .

'.

b8� p;.ra ,I)élnheir.yff.
.

.

dlvis,õel. toldo!., pon.s ,SiUlfoR�da,t•.,esg�
e cerca em aluminlo.

Consulte-nosl Fone . 72-0995

�lb."s, �
. A-quecedor Solar

. �� Felipe �dt, 27' - 'pf)Iie r.724,",\,""

f.
f"'-

.lf-:. ....•. r. .......

� �1\"'..JP">.

Qe!9da t.9 $eU "��O c�\f;l s�•..1 .pre
ventado-se, Estamos as suas ordens I

"

-Escritório
Oíereeemos serviços de contabilídade em �ê!�l". i

e .J!��l!Soria �i.al fia micro e' peqnenas em-, � �':
presas. •

.

".

'':uu: 1". -.-....
'-- .'.�1W-. Yt;,�c� da �U.va, Porto, �

-

�

-�: 1..� - J-m.

llí�iCã ·tatiú :-CHlJmia -�e
i

Seuür'r-l ..

f��da � 1�1 �::==::==::::::::::==::==::::::�Ha maís . de um século século:
Nosso .,p,rêim,o ,é sua ,c9pfiançà

RESIDENCIAL TOTAL
O .���o '�ç4�1- ,eM !t9;� ,r�si4�nç��. -

,
'"

.' A

, �r�",ç:ÇlJ?,é�tN,ra�qwp ,yJlJ.�.. sQ ."�P9Jise, Ra.};agem os .riscos de int���io,
tu;mul�o$. desmo('91J,$i:rpe�o. 'f9!:tbp,. :Y�p'g�,v:al, desentulho. responsahílí"

dade civil, aluguel, despesas com' mudança, dínheíro, despesas extra

o,djn�,J:ja�, .�. a�:q�a ro9.lte. �:q..va.!içl,�_z e assistência médica ceusados por
aC.i�e�te �os §�u:s empregados doméstícos. ._

Consulta nosso representante:
I

1,;,>t;� ,. '

··fi���:'1:x..$*���?�v:�r�:::o.�1�:�5���;}"�:i��ifu";���i.�;���:*]':::;.. '.:�' •. �
'

.

.

.

"',j

..

.

:_� ..

,.

�.

"
""', ;

'._ .. ,,_.� __ •. _L._"_", ''''._:....:.. •••,.!,,;'•. �� •.ÍI;;'''' �

Rua Jeínvilla n5' 2.176 - Fone 72�1826
Jaraguã do SullSC.

SAVIO MURILO PlAZERA DE AZEVEDO

MUlU\LO BARRETO DE AZJiYm>O :

Dírerto Ci,v�l __ CrlIn.illal, _ Comercial
�

.

\
-., 'I • �; -, ••

.

Trabelbísta _ EsportivO
.'

.
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. dos 289s. Jogos Abertos Jaraguâ je' Videira e :dia;
.

dê lxidai�l; .
dià 16.

.

às .

t:tlltilo .e feuililmöl' éff�ã§ .

.

�_: .� de Santa Catarina" Apó� ,17, às 18h-Ja�&gtiá: x. Cr_i- ',�,10h. Atir<?rà :x: Jàtaguá e ,provas começam tafu�
"1: ". . �� _, o bonito ceriInonial. que,

. cíúma; BolãQ Feminino 'no día 17, às 14h . Side· bem rieste. sábado ê, aín-
.

'. �
, .

. a' teíevísäe ,�Q$tr�u: à'. {Çlube ':':itória} joga .ho- 'rép61is x Jara;guá,. NoVO'" ,_ da, no judô." Nossa dele"
·f '::. ,':.

._..
'., noite 'passada, /, desde o

.

je, dia 15,. às }9h' centra . 1I�1 f��Dlnó� , às- ,9h30· galçã'o. é chefíada .

pelo

t'.
;;:;"';'__ '.' . '.

'

, ,,�tádio Oscar, R<>,àrigues ,Gaspar; diia 16 ' àfJ 20h deste,' ßábae;l:o, JaTaguá ,x. desportista. Sétgio Luiz
...,J ' da Nova, .', as eompetí: contra Joacaba e, dia. 17.

"
Rio .do SÜ,l; día ,1Q{ .às .d'a Silva' Chefe 'em e.xer·

.

., �.sc 14 22ciJ71;1/1'1O· '"

,.! "�
.

. .' .' ções efetivaiD�te ,CQUle- _
às 19h, Jaragu4 x Timbó.· 16h, Jaraguá x Ca�dor, cícío da ]j)jvísão' .Muni-

>f;, i çam neste. sábado, , tanto O futebol de liallô íní- e �ia 11, .às '16Jl30, J�ra� cípef de, EapotÚ�s ..

":, '"\,I Pa'ia apagar' a péssima . as modalídades, coletivaS': cia; a. sua. �icipação guá x Blumenau, . ':
V'01.lBO'. L: "'. .

, ,�;"iíb*agem deilXadá: no ano comoas " individuais. neste sábado -ás .
14h30' O Punhobof mede for-

, ;�à§sado, durante os Jo- Com a delegação de 'd�ante ,'de Siderópolis;' ças" às .13 horas de hoje: BONS RESULTADOS'
,;

'l� Ábertos realizados' HO péssoas, entre ' alle-. dia .16 às ,lOh, Joínvílle com 'Agrbl'âncU.a 'e domín- O vOli'boi' de Jaraguá
o., "� Criciúma," quando tas, técnicos,

'

.. dirigentes � x J��agl\á eo' no dla ,11, {
go às 4S}).; contra

.

Po- do Sul encerrou domín
'lófilenté '- duas' medalhas e', pessoal de apoio alo·, às 9);i,; Jaraguá. Je. Çanoi· r6de;' Além . destes � moda-'

go Os preparativos '.

para'_;" 'Wt'a,m COI\quistados (ou- jatfa ná Escola 'E:ugênio nh�; O vollbol Mascull� Iídades, Jara�uá .dó. Sul Os, JASC. Na sexta-feira,
·:.f�)ronze) no 'atletis.ino, Marchetti, "ém' Herval do DO .entrentarã às 8h30 t�m esperanças de 'me�' 'çf equipe mascul� da
.

s�iSÍ') pontos na classítí- .: Oeste,' a tabela .dos jogos deste día 15 .. a seleção .

dalhas no .UetlsDlO mas-' Koblbach/bM�; derrótou

.;",:' �����g:!���oio�a��é:� '�,:�:lt:!:��:�:."e: '::á:� Btl lí'.'el' II.'Éaica, larca IS .. J.ERs
'

. ;�r�C;;;��:�' ca�pe�ar�:ã
'."'éôinputo dos

' J�SC, a dó. Sul está: envolvldo e ,'.,.
.

.

"

"..

". "

.

,

por 3 sets a 2, perdendo
�;" ��U;gaÇã.o' de Jarltgúá'do 'Jest�,:: Bolã� '. �çu!ln� O alt_o ,mv� téc�llCO, terc�iro;; vollbol !�inlninO, .no sábado por igual pla

, ":,,$hJ"" sncoútra-se' desde :: (é':luàe Cruzeíro).'" ,MoTe;) '. n�tadan;tente do Vollbol. ";. D�arte Magalhaes, H_�- car, ,após estaI' ganq.ando
. '�(;&n:tem. $�xta-feira, '. em

'

�lia" '15, à� '11:ti 'J�ragu', !J:�; m�fcou ,os .89s·í.!og()� !!s- l�do Gon,çalv� e, São
_por 2 sets a O. A e<IJ.lipe

'''>�''i-óãçabà 'para as <imputas >Concórdia; dià'·t6 às"9h·, cola�es,ReglOnal� Mmm. LUl&,; Pela .ordem;hamJe-.. feminina n0, s�bado
"",::,?, ��. :

.,
..

,.' '.' ,'.::,

"'10
re�-l'lZ��9&, ..pela' ,.19a. , �l mpcullno. - H<;>laJldo venceu Clilapec6 pór 3 al2,.

ä "8Ital.8g'O" a. um'" ponlu; �:d.,0., tllu', D r��f!'.Â�.�:n���t�� ��. ,,����h;:s'M.igU�el�1u��� mas foi derrotaçla d:OUlin-
",. , , ,- ' .

go :também por ,3 a 2.'
ci,; , .. :",.

.;'na ·Mai -: ,:; '2:. ". t: ,ram".21 e.sc?las partiei;'
'. hanclebo( ft}mlntno .... He·

<i,i ;, ,o- I Botafogo. sa�U " . rat ,1)or . � ,f;
,

. pantes, 528 alunos envo1- leodQro Borges Pad;re PELADÃO: OS " 'o

.• :,}h��nte e 6teu passo. im·! '. ,ii cJ',,_� .' .
" '". "vldps�) 63 ,jogos reáliza�' Brunq. Unde:{l e)'lolandö

.

SEMIFINALISTAs

/,�:',1rJrta.n1ie.
.

para.'. . ..bi§ar�. .".1:'
O
... 9P.�_,�ra.,no �. � !lder dos, além de muito equi-, Gonçalves;, ,vbasque�

, ;�(}IiCIuista. do', Ca�peo- ;_ da: çJlfl,v�! no. ent�t? �:
'

li,brio nas' disputas. . No D;lucuU,no· cqmPe�Q SãQ Flamengo 5x3 Perfle�,

�!fíáto Sênio!, ao venc�· Bqt�fog,oo ,ep��en�,.? A
; VOltb�':. ,mascul1�o '.

foL "Luís, ..• vice lje,leodQrQ Transportes' Franznef
.,

.

�dr ,Q �niz doe Malta, sa-. merI'Ca ,n�ste ..,.dommgo: ,c�peao, o AbdonBatJsta. Borges e Centro SGuc�- IWxQ' San'Remo, Vai que

�f"ij��',à 'tcii(lé, "no Estád�o· Àl9 ,.ltk.�Jn pa�lda tr�s vi� o Holando GOQiÇal-" cional Evangélico em dã Wolx.wO SÓ�nós mes:'
", :�tià', Alvorada; pot 3 a 1>'· fêrtoa do dia 18 de� se� v� 'e juliu� }<arsten, em. ) ,terceiro lugar.,·· mo é trilião o 2x5 Doces

i':� ,'�r��iv:ia �!��t:ce�:rti�: ,.�����i�yst��::,=�� "ta'c�\br'I"e�·r· CI'r-'I','1'ac"1 IO'-:d'e" "'1''a' I'b'ar' :��io�!:t, en����:a:: jO� ,

;. ':Barra ,do �Rio Cego' e tun . partida' ': a�rasada, ��c?r·. '�...
"

H,.. .' 11·"··
.

'

.

,seg'u'nda 'fase do 69 Cam·

i�;_f,.�imp:les ,e.LO!pa1;e. dará. ,o rando, aSSlm o, pnmeuo.
"

A CME de, Schroederi
, Falcol1 x, Aljança 'e To-' pe'onato Municipal A�

.,

" \\tttiulo a equipe da estte·. turno' da COpa de' Futebol � "deu' inicio a fase final do mase'lli i Coremaco: ti- berto de 'futeboL ,de Sa

:r\01a", sÓlitaria. Pe�� Copa
.

50 '�h6s 'Tup)'. :pelo Cam· ' ,Campeonato Mwlicipjl de ma vÜ;Óriâ' do' C6remaco
"

lão; o Pela:dão· Oito equi�,
f,e]'FUp,y, ',C;havê' A, �o�fo��, pe,qna;�o, ,dB; 2a. : Divisão,,� fútebol �e' SalãQ,' ri� tar·' '"já fhe darã o título' ,p�r �s clàssificaraÍÍl�se . às

i'.l. A�(re Malyice não, for� segunda rodada da ·Chave' de _d,o 'dIa 8, na cancha �ntecipação.. semifinais, d\vildidas j�
�;.,�l� de um elDpate sem, 'A, pónté 'Préta �,5x2 Rio' âo Colégio E$tadual Mi· "

,
.

.

"

, eiri Chaves: "O" - Trans· '

;iäbertura de contagem, da Lhz' '�� 'pela 'térc7ira' ,'J�uél,Couto; FelatepéSca·
"

Pel� Muníc\pal de Tiro portes ',PranZne'f, [)0ces

lttidi'â 9,'-enquant()-0- Améri· '. rod�da �a c�aye B, Aha��:' J�m
I

•

.
Veterali0s 5x2. ao aI"<,?i 'após se.i� roda'-

"

Schiochét, '-Solony é Rei
',; \�a. ,foi" golli!adQ pelo' Caça:, S� x Joao Pess�a ;e ,AIIll- �'> Çrw;eir0 e Illtemacional" das, l��era a competiçã.ó " dos BotÕes e: Chave "�P" �

t,;, \"ie Tiro em Bl'o�ena1,l, por zade x G-qaTam�" emJ?8.ta· �x1Juventus e: ,�lb qu�:- "i 'ÁJ9C, �çhroederln �,oÍIl Cruzeiro; Uniã9, 'Müller
'LJ4 a79. O Operár\Ç>venceu, '. ram.,.O_ ce:t�ple contmua drallgular deCISIVO, Ore· 2.9ô5 pontos; em; segun-

.

Tianspdrt�s' e: Flamen·
"I; ><'b : XV de., Outubro" �m. }l.milIlha,· �Ía ��:, .' :, �iq·. T01llas�lli �X3. 'FaI· do, empatados; ,'Bandei- go. As equipes jögaram

,o'.

',. �.�C·\ 1.1·· eço.·u ,a.
"

C..0.:p'a I."b.·a,chd.elêl. i.S....•.. N.;j_a..

n�
..

·

..

, 1f:.:��
"

c�b.a.
��. '.' ��t�.,;e t;,.;a2:96.'� :::. :��n�;"':.'"d'!�V"!;"cJ�:

t,;t "

' ..
, '. ,._.

. .•... <
;" . ',: ,'.i"·�"C ..

,. ;\:' pelq se.guI}da mdadair; na tos e em quarto, Soc. 'da qual. '.. '

f:��',;: '1' ",,;. 'I" ',," '-n;' ��a' \1�'.' ; do" d:�!!"'a/,,'i p'or'o:x��!l).;'AO '{pr,; E$C;Qla'.'ar�o' :d,o Suí� jo" Rlo'atmar.ada'coxrt 2:955 ,'.As.. p'artidas' ",tel1ãQ" m'í;
,

. .... niClou-se o u. .... I' \;) NU.,.,· , . "

.
.

'.

." i '.'; . , ,', "

< ;i ..'. .... ,'.. Kohlbach de" nal .do q_uadrangular, du- �:gam CrtlZ_eiro x Juven�', 'pontos., ,A. rodada 'de dö-' cio ,somente' ápós' a ree'
,

'.
' �r.:}�' ,CGp� ....

'mrolonga�á i

fanfe cöquet�l; $eti 'efe�' i 'tUSt Veteranos x Interna·' '��ng,d será na Sociedade Jização, dos. �o,'�.,�s., Aber·
,ems,-.,q\le .se r " '" .,,'

't
" . 'cIo"''''al '("'e'pesc''''·gem' )Jy. 1!Ia'ndeI'rantes' '.'

t7:::�até�5 cie,p9velIlpro,cOxii,,'tt.iada a,eIíregatle 'tro.:�'" "'04 .... ;!> ..

" .....� . I,,;� ,."... . ,OS"1 ':",,' ,

':'���=t;�����ect�l� pa::���,' ';":�eU��U:éd:��ri!���, s�;��� : S.anla Antônia 'é I DOVI campeão do 'V,a'rzeano'j,88'
,(i.,}'l'ealizadas lf,3 partIdas, latas de Bolas, bones e.,. '

..
'

,
.

• ':..... : ' "'. , ,," ,

\}!\�)4:�oit�;,d,�rànte·.à sém�":i ag�s�lhQS'K?ht�â�h�< ." aSanto' Anto_nio, :�da lugar ficou COUl,O Olaria, se,' que cumpriu uma ó·,
"�';(�1ª e .du:ante:� �qo dl<; '/, ,

.' .:" '.' '.,,' �atfa do iti?;irao Gr�n· '.�a i!E!Z}IUe o"Rio:�o.. "tima'o caHl;panha na tem'

?'('mos ,fm;us-de·.s.�mana, nas \ ,Os Jemst&.s,çesar :I{ust, <1e çJo Ncr�, conHmda:(j:o" ..ha nao trouxe, a� car�el·, .>porada, coube o consolo

'[;i;;fqu�d,r.aS ;do: 9ube ,At�e' ,.:.,fi) .Júl�o c:;?��; :p�t�gc�ado��, pél0. Lídio; Sêhioché( ,;. é rinhas �ds dttetas,. iildi�- ,do: seg�d(i iugat ,e � um

,,)ticP': Bae�ncll.. Os ,tems· , pel� _ Kohlba,cl?-" Ja CGn campeão do �"Camp,eQ- 'pensáveIS 'parq a Identl- sumo. eomo p�nlO \pe�
;;,tas é�t��, ,üi�didö,s , em, flui�ttua� �ár;t?s.. títu���n t:(ato M�nrcj,pàl ,Varz��2:o' (ícãÇão dos "à.tl�!às.. ,' "

o, la �colocaçãô. .'
,

,:�nove categonas: Adulto; nacIOl!a1s ,e mternacIO· (lê Futebol. Na decl$ao . Um'bom púbhco' com·," /",

, !,;'A"; de 14 a 17anos, àté
.

nais,' enqUanto qUe Mar�') do, titulo, domingo � à ,pareceu.a praça esporti·· O Santo Antonio é a
i"� -;l3"àlios, todos 'no mascu-, "'cus' Vinicius e

. Rafael tarde,_no Es,tádio',dQ. ,ijs· va estrella, vibrando co�n. t_erceira equipe' a insere'

'1, :(�ipo .e.'feJl1�ni:no ,e dURlas ��ic�Q'V,', -!�pre�eIl-t�tes, trella, em Nêl'�.u, Rambs, a vitóIja e o titulo da ,ver o"seu·;.nfl,Pil,e. '�'�' gale�,
Jj ::�(e;ÀiJ:l�o:l?mas�u!I�n:�: q: e)'F da nova geração' �,/� . "'derrotou :�;'<;L rigueirellfi�1 ""equipe, do l:uga;r.�;O boi" !iia9!lã�::N;!vel'Jfti;!ppf9.s do

I j';'certärií:entd: ,\ ''dá Copa'; nls catartnénSe",:-
.

)n" ·\'têcmco:
'

l;letó .,Oechsle'(;' ,t>i-êmio - niiximo' dq!?Cam"'" VétT-zeanó.,·. ;A:litenormen-
1: \;�Kohlbach de Tê�!s,"será a des�o�t�r.:

":' '

.

por 1 'à O, através de gol -p�lÍató, ��á "qerra� '&� <" ;�qm�Ilte:'�:�a�t�,),�uzia
; l'marcado pelo.:tqrneto nacioljal�:); c;1 :. aJlQtadö'por:'Néia, aos 21 ,nq Ribeirão Grande, .':���'fi,l,8ßi8tl-'ß.(86)/é,,0 :Vila

, ,'�'quadrangular entre Çésar Tudo indica '. minutos. da fase. c()mple- 'ser', ''CaI'tleado' pa g�if'eI,l�r' (�il( 8S/e 8:11
.'

.

ha-
',� _.; Kitst, ·JÚ'lio Góes,' Marcus f-ronlo;:entre.... le-, ,men!ar:.Na'pteUminar jo·'

'

grande festa de ençena- yiàni, ÇQP,gl\iS�O' ö !títu·

,;, 'Yiniciu� Bar1?o"sa ,�Rafa· .

tas deverá ptppót'€�nar gatam OI�Jja: � ii Ri.q, �qr... mentoUr. qqandq as d�-; lo .. Nesta,:>\te�pp��a, 11

·'�·,��l Rei�how;, C9;ln três pai"
'

à Jiuaguá' c.J.o '·SuL. ,1ielõ , l�; 'que ?m.?,âtaT�mj� >:'2' :"nià_is \?p�einiae�. serã?' '�equip��., "tcrm:�rii�\ parte
J�da$ ·as 9, 1.1, e ,16 ,hora� ",�Sl?�t�<::u�().. . '. gols, por�m", o t�rcelfQ :I entregues. Ao, ·Flgueir.en· ._.:no}�c�tta..me;' ; ." .....
o

I '.' " .
'

/ '
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