
percíenarem
.

tambéM
que -es candidä!os. qües�
tíonassem..

· �l1i �posi�í'
sorteade, petmitindo, da
mesma formá, perguntas
do auditório. qUe···. f(>rilm
sorteadas. Sem- :dúvidési
Jaraguá do Sj,ir 'ca�iöhâ
para 'novos �mpo'�{ ii;;.

prímorandö a.prétíca dá
. democracia, .ou:v!D.<lo 08

postulantes aQ:" 'çarBQ
de dirigente. má.xi�o QO

.

munícípíc, :para uma a"

valia'ção
.

dos coahecr'
meatos e do. potencial
de cada qual.

.

Outro' debate acon
tece' segl.uíCla-feirà, día

24, na FERJ,"às 19 horas,
promovido' pela direção.
alunos e. professores.
Novamente os candíde- .

tos serão postes à prova.
E ne dia 8 de novembro,
a 'RBS-TV mostrará pa
ra todo a Norte do Es·
tado . um . debate' feito

,

. nos astúdíos da emissora,
em i.1oin,ville" com os

cinco
. postulantes à suo

cessão de ..
Durval Vasel.

maís os juros da lei . O processo foi
distribuído no dia 18 e ó valer inte
grai dos crédítos quírogrãftcos sub
metidos a moratória é de Cz$ .... ; •.
798.889.718,95. o Dr. Carlos Alber
to da Rocha, títular da la. Vara, es-

. tá analisando o pedido de concorda
da.

. '11tiSII da Eonclj'jata' YDlta a rendar tl.resls
A 'falta de perspectivas e a con-

.

juntura. econômica adversa, trazem
de volta '0 fantasma das concorda
das. A tradicional empresa Jaraguä
Fabril S ..A., entrou, na la. Vara da
Comarca de Jaraguä do Sul, . com

pedido de concordata preventiva di-.
latória,. para pagamento do passivo

. quírogrâfíoo num prazo de dois anos,

--�",,",,'''''''_'''' "�\'�"" ...........�.,
.'{

i ...

(:

.

.

�araguá do' Sul-Se, de 22 a 28/0utubro/1988 ...... Ano 70 - N:q 3.511 - Cz$ 70,00

P:'

,
" -.'; . i

no passado, ou seja, um

crescimento de 11,3 por
cento.

. EJ;ll contraparti
da, recebeu .

para , regis
tro .4.675 fichas, no va

l�r
.

de Cz$ 54.992.954,45,
.

contra 7.617 fichas, no

valor de Cz$ 26.888.562,80

" O comércio de Jaraguá
�o Sul, apesar da situa

çäo econômica adversa e

da Inflação atingindo pa-
tàmares perigosos; eX-·

perimentou; nos' prí-
, melros nove meses' do

Mio, uana queda acen

tuada na inadimplência
.

/ �. seus registros. O

Serviço de Proteção. ao
Crédito (SPC), prestou,
d� janeiro a . setembro.
Um total de 103.075 in-.

'lÓrmações, contia 92.607 .

00 mesmo período do a�

f:Dlha de' pagamento ,a.i a CzS 98 mil.

nos primeiros nove me-

. ses de 87, observando-se"
.um� queda nos registros
(inadiI?plência)' dé 59%.

Houve igualmente, no

período, uma queda de

15% ó número de fichas: Jogos Abertos

.',
,

'oram bastãnte con
cörrldós e atingiram os

objetivos, os debates pro'
movidos pelo çentro In
tegrado de Profissionais
Líbereís/Assocíaçêo de

Farmecêutícos e Bíoquí
micos de Jaraguá do Sul
e Conselho Paroquial de
Pastoral, nos días 14 e

17, no': Sindicato do
. Vestuârío e Salão

. cristo
.. Rei, respectivamente.
Foram . oportunidades
em que osmaís diver
sos segmentos e classes
sociais tiveram, para co

nhecer os candidatos a

prefeito Altevír Fogaça;
Clemente Mannes, Victor
Bauer, Sávio Murillo . e

1vo Konefl, acerca de
seus planos de, governo
e suas posições sobre di
verSos; problemas'que
afligem Jaraguá do Sul,.
como por exemplo educa-

i;ão, saúde, meío-ambíente,
habíteção e urbanismo e

segurança, .

As entidades pro
motoras dos debates pro- .

llrallá vai pedir $eIUralça· a ssr
e deve unir-Se à AClJS,
que pretende, ainda, con
tar com o apoio dó Ro

tary e do Líons, unindo
as forças pare reívíndí
car em bloco à :SSP.

A Polícia Civil carece.
de ·�fetivo par� supri-

. mento das vag!f> , entre
outras melhorias. . A
união das entidades po
rá 'resultar a -bfeve ida'
de uma comitiva a Flo
anópolís,

.

'para tratar
diretamente com o secre
tário Macart. a polêmica
questão.

,.

P·oliciá· realiza batidas" na' cidade

i

·1

::'1.

Com os resultados ate
õa. feita à noite, no en- Dentro do esforço pa- principalmente na área

Os 915 servidores municipais de Jaraguá do, cerramento da segunda ra manter a segurança da Polícia Civil, qua cai
Sul receberão aumento salarial da ordem de 400Á>, çr, .. 'fase, . o bolão masculino da cidade, com Os meios rece de profisslonaís
êônter de 1.� de 'Outubro .. A decisão foi. tomada pe- 'e o volibol masculino/Ie- que' dispõem, as Polícias em vários cargos. .

lo colegiado da arímrmstração municipal, o qu� :_Ie- lJlinino d� Jaraguá do Civil e Militar estão re- O Delegado Regional
vará a 101ha de pagamento para·

.

Cz$. 90 I_!ulhoes Sul 'estão entre as qua- alizando em conjunto, confirmou que as, dele-
mensais, fora os encargos �ociais.�. Isto vira com�

. tro . me�hores equipes varreduras em pontos gaCias de l,\fassaraIidu-
prometer a receita em. cerca de 45 por cento, in�o�- dos Jogos Abertos e críticos' da cidade, iden- ba, Guaramii"im e ,:Coru-
$OU C) prefeito Durval Vasel, para quem a mumC�- c\esde ontem, día 21, tificando elementos es- pá serão contempladas
�lidade está pelõ, menos repondo os valores carrol: disputam medalhas. O tranhos e também vei- com veícu.los.· novos� volibol M/F tiveram

.

IOd I d
.. t· lJ

.

'd'Os pela inflação.
. :

..'
.

.

.

'..
cu os. e ega o reglO- (Fia· no ou Gol), mas

,

.

O Chefe do EXeCu,tlVo confirmou para 11 de." ' .com adve'rsários, ontem, nal, Dr. Adhemar Grub- não SOt,l� precisar
.

>()
novembro a inauguração do Centro Social I 'Wolf - .. Cllapecó e, o bolãq da- ba� informa que este tra- prazo de et:itregé\. -Disse
�ng WE'ege", na Barra do Rio�Cerro e, para o. dia 9,

.

,çador. Hoje, sábado, �- balho objetiva inibir a' t.ambém que, ago:r;a, io-
à inauguração do Centrö� Social .da Vila. Lenzl. A$ 'cidindo medalhas, no 'bo- ação de marginais, mes-· dos os exames m�icos
óbras do Quartel da Polícia Militar, com mais de.

., Ião Jaraguá x CaçadÓr, mo o policiamentG ten- pará ObtellÇão e nevali-
1.500m2 de área, estão com as fundações c!Jncluidas no volibol M. - Jaraguá do um. aparato peque- dô'ção "'clas' carteirâ$ de'
e a Prefeitura éspera. iniciar em br�ve a pavimenta- x Sidefópolis e. no voli- no e enfrentar muitos habilitação"estão Sendo
:"'�o do núcleo central do bairro Santa Luzia;,_

-

iÍ1l!i� hol F -laragUá x l31ume� problemas. Segundo, ::,1;1 . f�itas nà �DRJ>r . junto ao

t�echo de aproximadiimente um quilômetro,. q�êl"ß�- ,
nau. O volibol vem sendo· Dr. qrubba, é Pt: "

"

.,' ��rum, ,n�s ..�erças, T'quar-Ui na dependênCia dG re�ebimento de re�!I,tsb§"Í',,;�€IJ{;\ :a grata surpresa destes refàrçar o conting, :Já� e ·qliintas:;feiras:;'
Ptourb. ..

.

. li. \jH;,:�t�" ,
.

'

"'�t..-;.'.A_S_C_.�_----..---111!!111--...... ....
'

..."'...: ..........__--....__.

Ä.l'UDAR .Q BRASIL É •• " VOTAR NO êA��D)i1o.
. II '·,1 .M .I!fII

.

EXPOSJj�ORES .' CaOl\1ADOS
J);ARA "LEGISLAR" E NÃO PARA' "LHE A.f(jri!,-R'í .. � .

.'
.

'
,

.'. ,if MOVIMÊNTÁ.CÃÖ' ÍNDÚST'tIAL'
. .

----_.--.....------....--..--..---------..-.--'_.--.�'..�.�.���.>....� ·,':'��:·....·.,.\1�:.��:�·

A Associação Comer
cial e Industríal de Jara:

guá do Sul vem levantan
do elementos para com
por o rnemoríal que
encaminhará ao

.

secre

tärío da Seguré\nça Pú
blica de Santa Catari
na, Rivaldo Macari, S(T
licitando providências
para a. questão de segu
rança no município, que
tem trazido intranquili
dade face a onda de .

assaltos Ie arrombamen
tos qUe tem acontecido.
O CDL, também preocu
pado, formou . comissão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Y'Geniê �. ]nfórmäÇies
" .......

,.,,�. '�steve, matando a 'inermann. Vrsítou tarn-

s:ilicJade .de. seus ",muitos ,Mm o nosso'Diretor. .-

"

ámigGs" e
'

parerrtes-' em - As' voluntárias" da

J�ragu'á-. 46 '�u1r;"9> -Dr. Rede Feminina- de, Com-
'LUiz 'dê.: S'ôu:i�t', 'e'-'esposa bate ao ancer vão dia

- Pàl:d.âiMey de Sôriza; hos- ·27 a Curitiba, para uma

'pedàriçl&se -na i-ésfdêIiÇia ' , Visita' ao Hospitaj Eras
,

',d� "Aötollio -1iê6)" Zim- to �Gaert1}er, pela Itape"

f

. " :'::aO&Óg)tt(íftiaM·. .'

>"",,,,,,.,.,a:::-,,,,:t,,,-,:.;,, .. ,'
",

,',_ MOda:- :úlfag.t�juvenll, para ,realçaI. a,
,�,�" ; i elegbctcl, de seus .fUhOI[l. :UDl carinho

espeeliIl:;;Pélra o seu' bom, gosto. ,

��' Nil Ma�echal �Q4oro" 819' _ Jaraguá do $ul _ SC.

,,' J61u,� �i61Ios, pulseiras, uéls, alianças,
'. 'pratarlar àtugois, em ouro e 'tudo' o .mais ,para
: 'ft"'eseDt- Da"
. r- ..... ,_, <-J'J

Ivenida "

" Marechal Deodoro 443 e Getúlío-Vargas n° 9

'C�ruja
" .

Al' QlelbGr opção em ai'Ügos infanto-juve"
nls e'!bebê' para ét estação outono"in,vemo.

�. "

,R;Rio Branco 16� - Jaraguá do Sul" Fone 12.0695'

lOJAS - R�LOGIOS - PRESENTES

:"";,,,,", ..

PRESI;NT"l'
,

S.PR'E'O MELHOR PRESENTE"
Nqredhal Floriano nQ 29 - Fone 72 - 1911

CaTinDoso"
A ROUPA ,INFANTIL

)
,

" "Avenida. Getúlio Vargas. 97 _ Jaraguá da, Stil

..=========,===:::::::=�
'ESCRI'l'ÚRIO DE" ADVOCACIA
,'. PEREIRA OLIVEIRA ,

Consultas, Pareceres' e Ações sobre:'
Inventários Separa,ções '

___.' Divórçio-
Ali.úu!ntos<

'

"- Cobranças -

.

InquiÍinato
Contratos

,"

Acidentes' de Trânsito
;

C,Onflitos de Terras -, Legislação Agrária'
Questões Trabalhistas :- Aposentadoria e

Pensão,;��?�;,:""""-' 'Defesas Ci:iminais e Júri.
,

. <./�i'
'-

'. peJ'etra ÓUvelra
",'

, ,: ,�� ! \:Perelra Ollvelrá
� \ _"

,
.

'r· .

,

. •

,
. < ',;;� 'ADVOGADOS

.

•�'.

..,.........
•

"
.

'

" .

..,. "
'.

,

.

;; '. ',e. "

�
r;;i� "" :RivWiltter ;Marq\lardt,_ 358 .. fQne (Res: j 12 2194

.

"':'> Jarag.ua, fig Sul'

,

-

"

...;.. 'Circulando o "Nós"
'$0 �,�ç,q", iBf9"ª�tl'Vo
da' AFP' (io CenttQ ,Edu�,
cacíonaí Bvangélíco.

mirim. As lÍlteressa�as '

devem contactar' com "a

presidente,
.

Rosane, 'I!elo
Fone 7.2"{240.

_ Janice Bíeith�upt.
(Sr�._ Bruno Breithaupt!�
está expondo. seus qu

dros na Capital, na : Ga"

leria Studio d_7 Art�s, a"

tê o día 25). A im:Qren$?,-
_

de inteira responsabilida- Sul entretenLnento sadio,
de' todo O Esta!io::. está de de OSMAR "MAR- agitando nossas noites.

" dando, alil1>19l',destélq}le .a TiNS, qU� sou eu. - 'C:;·;Eh,R-. ·,C_ºmunica�

ex'ÓosiÇ�O ipdividua.1 ,da. ,P' O R' D�E,N,...T, R O ção, agênci� d�,�propa-
jat�guaense." '

.

.

- O.brilhante: empr�s,�;-_' g�d� de J�agu�"gótSul;
_ A abertura da tem" rio Angelo Piazera

1
Jú-

. cti��flqr in0f..�d.9��in"
porada da . pbCln� .. '

do. níör, qu� .e$tá montando • Vi�tan�, trªb.�� p: de

BaependL está �r�vlsta. em' Jaragu�! um estúdio, él'r'�e com' a.{tel o �t;tes· .

r pátaho ,dla::j'�; salvo a' de g,ràvaç.ãQ de ,áudio",) e. so d��. emPrt[!�,...
,
.1ren-

I c""��' ,de p'e�c1frso. N� vídeo. E gente acredi� "de-se a dOis,.Í9X.':' Rolf

.sàiiJ!�, ºs�tia}bos pa tando no�Ji,lt\lX:9 de no�- Teske e Antonio César
ra 'a· çQ.n.duSi..º,�son", So t;eJ;-t'a., Parabéns: � suo Soare,. ,

.

tram�Se em lpr9cesso. a- cesso,
' '

,

p � � I F,,� R. A
..

celerado. 'Logo, mals U" --:- O gostoso cl\urra;s-
-, __,P.;RE��:.; JOS�

.

.ma opção para. os. .sp- co de carneíro, prepara- SAR:NEy -:-- que,"��.vés·
dados.·

, , do no Parque Malwee, peras· .de $e elegeI; �. um

_ Coroou-s� de total pelo Pardal, Célío Possa" novo presidente .da; ',Re-
êxito, como. era espera- maí, Sidney Garcia 'Fi7 pública, pelo :voÍQ, ,dire:
do o Baile das Deblt"·, lho' e 6 simpático casal tg pela primeira vez em

ta�te$ do Bàependi,
.

que ,Nélson Luiz Pereira e, 29 anos, permite o-Bra

encerrou-se no amanhe- Rosilene Longuí. '(dentro sil estar convívendo com

cer de sábado. Dia 29., em breve "bqI9�'l.. .
uma inflação de ,3.600%

próximo, o . Líons de Co- - o baile das ,debu" ao ano (quando será que
rupé 'e o Rotary de tentes 88: realízedo no .vaí mudart}. • '

Massaranduea realizarªo C. A. ßaependi; dia 14 -:-_ Quem perm�ti�.l'. OU
.

oS" seus Bailes de Debu" de outubro ê tendo . co" colocOU -foga--lla-, � 19t�ja
tantes. mo madrinhas as senho" .São João na comunidade
- Para os que, gostam: ras Mônic� Menegotti' do mesmo nome, des�

de ficçã() e de. f�turlsmo, Schünke e Sueli Bakun' truindo desta forma um

o Cln� Jaraguá exibe de
.

Valle.' dos ,patrimônios históri"

sábado à quinta-feira" às
'

..:_ As �ssças q�e fa," cos desta terra, defendi-
20hl5min, com, censura .

zeIn v,xna imprensa sé-,' do,pela família T9me-,
14 anos, "Robocop" O ti� e hOnesta em Jara� lin.

Polidal do Futuro", que guá do Sul, levando' ó - VOTAR EM �UN"
. revive () 'cyhnJ.lg, ,�elo nome de nossa cid,àde a CO OU NULO: Se: você
homem meio máquilJa. todo .0 Brasil: Flávio Jo", amigo eleitor não �ncon"

)
, ..,_ O'Dr. José Ed��rdo sé I (Correio ,do Povo), trar' o candidato melhor.

de Andrade Vieira, pre" Geraldo Jesé e Souza Go- vote no. merips ruiln. ,po"
sidente do conglomerado .!nes (A Gazeta),' Marli rém, não desperdic� seu

Bamerindus, palestrou. Te�ke (A Notícia), ,Cel- voto. E, a única a.çma

quàrla'feita, no XVI En" so Nagel (Rádio Jara" que resta ao póvo . para
contro de EmpresáTios de· guá). A estes ProfisSio- .

protestar.
'

Jaraguá ,do Sul, SObre nais, aquele abraço. - A JUVENttJDE
"Economia .

e .q " Nova. ,
.. - o e�presáf;io Eggon dest} cidade, q�e :v:em

Con,stituiç,ão". Seguiu- João- da Silva, que aiu"· fa;Z:é:ndo_ 11S0 de drog�
se jantar no Baep.en(lL versaribu dià' 11/10; (sai desta).
- O grupo de casais nesta· data em �que co-

,.

-- PEDRO IVO por'
do ,jantar di!. mei�"n.olte lhe ma,is :uma primave- interrómper Ö asfalto, da

'

(são nove easals), que se Ta;', re.ceba· os parabéns BR"�80. ligando Corupá"
reúne meJ:lSalmente, foi deste colunista. S: ßento do Sul, será
recepCionado.' na éiútn�'; -. A ,�quipe de, pro" ,que vamos tel' pre�ente'
fe1rá. pelo casal Carlos' fessores do Sesi, que no de Natal ou. de . Gre-
(Iara) EmmendoeJif�r, dia 15 .de o,utubro, or-' goi.
- O Grupo Nascente

"

ganizou uma i'senhora"
de Tradiçoes Germ�nicas' feijoada, alcançando " SUo .

, me Jaraguá do Sul" fup: cesso'muito a1ém,·di3§' ;.�X"
dadO· nO: irlício do

. ,ano, peçtativas, cujas respon-
. tlJinpre apresentação nes" sáveis sãp: L�oni, Nác;iia,
,t� sábado, dia .22, na.2a. ,Julie, B�a�riz, -Morgänj,
Fenarreco' - Festa Na- Miriam;' Lúcia, cristina;'
cionliH do,Marreco,., em Helena, deusa, Marei,
BTusque. Nilva, Maria Gertrudes,
- O, amigo Aroldo sn- . Rosana, MaTia Luiza" .

,va, abriu na rua' Padre: Gilmara. -

ê 'Maria Lú"

Alb�rto Jacobs 203' (F9-', < (ia. .

�e' 1243�4), a lVI����" ."
.

- Ö jo�em ;
empresá-

.

-:nuDicaç-oes Uda;���9� I Ilo . .da hOlte ]aragyaen-
,
'trabalhos de crrnç�o" ar" . se, César.· p:roprietáTi<;> do

'" te e outros, ligadOs, é,l ':��, "€aesar's Club", sempre'
paganda e pu.bliCldade." trazendo a Jaraguá do,

.

Aos leitores do "Correio do:' POV()!"j, te$o a

honra- e a satisfação, de .ser . Q meís nove integfante
e do quadro de colaboradores deste, jornal, totalmeate

. voltado ii serviço da comunidade. A .partír desta' d&ta.
passo a escrever a coluna �

HORÁRio POLiTI"
CO GRA:roITO: E d'e en-'

Gh��, o.. .;sB.QQ.
.

,

.

...:.::�ö �CO�RCIO fe
char no ,hor�rio do al

moço, em uma ciqade
onde quase 10% _

da po�.
p111ação é

.

economiea"

Ill:enté, ativa ,(vão fazer
çompras. que' hora?) .

_,::_ EMpRESA DE ONJ-
-WS· eANARINHO,-
�sqUéceü 'que Ja.f�guá do
Sól c,resceu e 'não _ cfi>lo·
eou <mais ônibus. pa.r;a, ao;

., tender�a PQPU��ç�.,Jum·
dia a casa cai).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COR:.lhlt'-; �.'".•<OV'(\)
,,,-",.,.�,

'JAlXCUÁ,DO,;St1t'(SC),'1)Il1;2A 28/0ÚTUBRO/I088 't'-�";'·-='7'"
',,1\ G ,I N Ä", .,�

,"ese ,.ao . diSIIÕe ,de ,leIeIoIes '1I1ÍII.lic8S. CAllara'· .analisa orca.ea1'--
A Câmara, de Vereado," . 'plurianual de investi· lhões 260, rnllhões, sen·

t�s' autorizou a Prerer : mentes, para o" triênio' do: css 1 bilhão 500 mi-
tuta a conveníar com o '1�89"1991, totaliza Cz$' lhões ao Samae, Cz$ 130

Qoverno do Esta40, 'a" 14.310.800;000,00, sen- milhões -para a PERJ,
través -de Secretaria· da' do 'Cz$ 2 bilhões 44 mí: Cz$ 30,milhões à Funda-
�egurança Públic�, para lhões para, 89, Cz$ 4, bio ção CulturaL e Cz$ 10

<lar contribuição ne for- lhões "88 mílhões pa�a bilhões ao Municipiq. ,

necímento de oombustí- ,90 e Cz$ .. : ..... ' . ',' TELESC:
veí a seis veículoj, da PO"' 8.171.,600,006,90 ' para SEM'APARELHOS'

"

lida Civil, numa 'cota 1991. ,O onçaménto glo- O Chefe" d6 Distrito
,mensal' de 180 litros .. de bal deJar(;iguá- dó Sul,' Norte' da "Telesc Rude"
�(;óol 'por veiculo., . O para o 'exerCício que nei' Andrade Nogueira,
pfqjeto, do .orçamento vem, é de Cz$ 12 bio em .rsspoata as várias SO"
. :, '

'

. ,,' , ücítacões de vereadores

Clruaá, ina,o'gU,ra pont,e, em, novem_ri jaraguaenses, ,informa
" II que, a empresa não

.

dís- ,

"

A Câmara de Vereadores de Corupá tem 45 põ� atualmente de COI1"

, !l!:.ias 'pa.rã. ,analisar e, votar o projeto-de-lel da, pro-.: dições técnicas, bem' cö

posta onçamentãna da Prefeitura, pera . o exercício mo. de apereláos telefô
�' 1989;O valoriglobal é de css 1 bilhão e JO mí- nícos p1j.bliços (tipo ore

(l,lõe�;' cçntra os ,Cz$ 78 milhões e 960 pilil orçados lhão), motivo pelo, qual
péka .'0 correnta exercício, mas. cuja; arrecadação, ,

está ímpossíbíütada de

4��'"seterhbro, já .havía ultrapassedo o valer, de a-, atender os pedidos, que
eordo com o vice"prefeito oto Ernesto Weber. Para foram incluídos, porém,
� educação foram destinados Cz$ 254 milhões, trans- " na programação de tra

pohes CZ,$" 215 milhões, servtç�s .urbanos Cz$, 71 mí- bailio pare estudos , da

IhQes, saÚde' e assistência social CZ$ '61 'J1lilhPes, .Cê- víàbílídade de atendi

í;I}ara de Vereadores Cz$ 43 mtlhões, obras urbanas 'mento 'futuro.
"

Cz$ 44 milhões.
'

Na Câmara, o verea"
, A m:unicipil1idde corupaense está aguardando 'dor Ademar Winter, so·

a, êuragem da ponte construída sobre o Rio lzabel,
,

licitou ao Executivo a-

fil'U€! liga ,àquela localidade· ao Rio [Paulo, com vão' de' doação de área' de, ter""

l�' metios. TÇjda a obra' de arte ,está concluída, bas' ras à Sociedade Jara

t.i.u.ldo o aterro, ,

para inaugração em 'l!Qyembro. A 'guaellse d�
,

Canaricultu"
-eäcola de lzabel' Alto está em' faSe terminal, assim ra e 'Ornitologia, para' a '

�,�plO: a galeria, no, Rio Novo Alto, ';,
infoTID.óu oto construção da 'sede pró

W:e'be,r.. \ '.. prfa, assim como, à Co-

••kiaalilação da educáçãa será Ivaliada dia Z5�
€) Fl!lßdo de ,Estilnulö der, a :tm: Vidaiina Xa-

e Apoio a Ed'Bcação,- da. vier " ,e' a EE Luiz, Deifi-
Secretaria da Edlileação, 'no, com a' presença 'de
repassou recursos para ,J auto.rida9-��" ,municipais,
'p�quenos r�paros em es- ec;luC'acionais; pai�" alu"
colas estaduais, como a:,,' nos ,e' comlJ.nid�de.
�B, Euclides 'da' Cunha, A diretöi:a" da 19a. U"

'c�ntemplada com "çz$ , 'CRE, Rosemeire Puccini
40'0 'filil; ER Max Schu-,', Vasel, informou que no,
�ft com 'Cz$ 110' mil' dia 25 acontecerá na

e El Rio da Luz II com Secretaria dà Educação,
'Cz$ i 300 mil· E após ," li" ,

em Florianópolis, a, fle-'
'lll� âmplSl reforma,' fo� gunda reunião de ,ava-

f,am il'la'uguradas' respec� liaçâ? do projeto de Mu"
tlNéimente 'l'l�S, dias' 9 ' ,e nicipalizaj�ãÇl de ensino
15� nos ihúnicípioi"" de' em Jaraguá dó' Sul, com'
Massarandtiba e Schroe"' a presença" do SecretáriO

da Educação Sylvio Snie�

eikowski; diretor�s de
'unidades, diretora da u�

, CRE,' secretári-o munici
pal e di'retora d� ensP
no.

Há pouco, d1I-etores dos
colégiOs de 2.9 g,rau que
,oferec�m cursos p;rofis-,
'sionaliiantes, '

reuniram"
's.e com a diteção da U�

CRB. para tratarem (iia
propos�a ,ao ensino

'

de
2.Ç grau para à' região,
obje,tivando uma avalia"'
'çBo e tentativas de ofe�;
recer maior qualidad�."'�. .

mi$Slo> de' Trânsito, a
,

'

coloé::at;ãQ de duas 10m,"
'.

bacias, na rua. 'Frederico
Curt Vasel. Gustavo,Ma"
thedí reivindicou 5 lu
miriárias na rua André
'Volto.lini, em Nereu Ra
.mos e à 'construção de

uma estola tiiuni�ip�:n��:�
rua ;J�sé PiQcoH, ,.�titi;
Tifa Blaese � Do ,ver�a�"
'doJi"presiden.te Orivaí 'y,e:, :
gini, projeto d�n0It:linaI!:"
do as ruas 4:16 de Jacob '

Gessér e 493,' de Bertha'
L. .Kassner. """ ",

,..

A proposta orçamente- URP' até dezembro,.'-;, .,;;

ria pata 1989, enca�itlha�
,

Também está na. :Çâ� �

da, pelo Executivo à Câ" "mara, O proJeto-d�fl�k:
" 'mara de Vereadores, es- que cria]2. l1uuQQ. �Di..r,
tímandc a' receita e Ii- cípal 'de SaÚde, de, G\t"'"
xànäo as despesas do rammm, pata .. 0, désen� �

menícípío de Guaramt- , volvímento e; a. operacío- .

rim, é de Cz$ 1 bílh,ão nalízaçêo do. Sistema U",::
100 'milhões. As,maiores ni,ficado" Desoentralízadq,
destinações são para o .de Saúde. tSÚDSh .. Nest):,}
departemento rodovíã sentido;' o" Legisljlt'iv,q:;
río, ,que ficará, com ,ratificou o termo .de a",�,

�O,4�%, servíçoa urbanos' d�são ao programa ' ,d�::,
com' 20,26% e educação munícípalízeíção: da saú� .:
com 15,25% do totaL O 'de, junto' com o. lermo;" ,

prefeito, José de Aguiar aditivo que preVê o, ré·,'�
enviou projeto de rea" passe,' c!le agos·to a,: .dé�
jtiste salarial aos servido- zemb;ro, de Cz$ .. '. �". ,.,'1, '

res lllunici:pais, ,
na base" 10,928.QOO,OO"para "con::',;>

de 18,61%, que' se soma- �o1idar a. impIant8çãér do _:
rá a URP do Iij.ês' de OU" Sistema.,. ,., , t' "' i ' t

. !llbrö, perfazendo 40%.
,

O mesmo pr-ojeto asse"

gura' o pagamento da-

Cipl DO ,Sen.ac'
Â Agêpcia de Forma"

ção, .Profissional.do Se"
nàc de,Jaraguá do, Sul
vai realizar' nó períOdo
de' 07 a 11 de novembro, ;

6 cUrso CIPA (Prevenção
dl;l Acidentes), com 18
horas de duração. Vai,
das 18h45 às 22h20, ten"
do comO professor ' Sér�
gío Luis Mira, Chefe do,
Departamento de SegU"
rança do Hospital Regio
nal, de Joinville. .o cus-'
,to por participante foi
fixado em Cz$ 5.500,00;
Inscrições e infotinaições
no Senac, , 'Av. Getúlio
Vargas 621, Fone .... ,

72"2166., '

-'

Ponte na, SC-414"

ORÇAMEl'ffO·DE,
SCHROEDER "

, '

-

Será de Cz$ 950 "ÍD.i"';.J
lÍlões, ':0 orçàmeritô '

qé':,:
Schroeder, ,pata" 6 ähö';
'que veiIi. A proPo.s�-a;"�
encaminhada " à Câmara, '

de 'Vereadores; d�sW:iª:
os mai0res re,cursos pà::-':
ra' as áreas' da ediicaç�d>,

est�adas d� 'rodageln '::"ij,J
obras. 'o onçamento ,de�;,i"
te aRO, é' de C:z;$: 66 'Dii;:'�
lhões.

"

Projeto' do pre·;'
feito Aldo PasQld; , con
cede 60% de aumento,:�.:!; ,

,larial ao� servi'dbres; niu��
nicipais, para a cbbertu""
ra da URP ":d'e outtib;rÖ;

. -

"�. .\

novembro' e parte de de�
zembro.

,,','

,
,

TURISMÓ
FERROVIÁRIO,

"

,

'A Secretaria dos Trans-
t
','" , 'Na te�ça""f,eiFa'" ,ch�,iiJÓU1,

'

por es e ObtÇlS' � De" 'It '

partamento de Esh:-adas a Jar,a.guá do S:ul :um, glu"'i
de Rooqgem, lançou o A" po de� 43 turistas, 'vit(c:1osf
viso de Licitação, para

via ferroviária, <pelo p!Ç-f
coricorrêpcia internado" 'j�to turismo ,,�et.�õyi�tJ0f:
mil, destinado a." execu" ,'executado pela Para.dísp;
ção 'de pontes rodoviário Turismo, d�, são ':pàulo.:
,as 'e�" várias regiões do No dia 15 de nov�Wlt�t:lf
E�tado . I'àra "a região chega a J ii.raguá 4;0::' tu"':
está prevista a ponte o:I\a

' ristas, canadellses, que! ,

SC-474 �' Massaran
:�:, ,�stão ,(vindo ao Br�sil,

" .:,,"'ata conhecerem as' dilo','"- BR 101,,(Rodovia f

saranduba."llIarra
�. ',;�",�rentes re!Zjões.� �-.� � ..

'so'bre" o"' Rl'O ,Gua'ran' ";'�''''' r .�"" "

-

H
� ':'�"'''''. -,_.I, .--- 1.</

çu' com vão de 15 mß" ',:,F�ça sua em'pr�a 'cllepr[tros,.' As propostas Se" mals longe;,};,Ajriincie DOr"
rão éntfegues até 'o " dia' "Cotrelo 40-- povo".' �:
2�;' de' nOvembr6. ,., �,\. z; ..�, ;;." ..��j

°r
r

'
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:�:�j:f{� :;2·Ma�:�·.•rlcla·
"

a5'- de' Casa'IR",I'. Edlta116.305. de 12.10.88

, ano' Pereira de l:.i�e Lee- 1"'1.. , .... ....' ...5: Marcos césar Meldola ..

., A.1
' ,Kr,..'

.

Rosane Hackbartil'
- .

nina �v.es· ·�ywr�lfa( ®:. "

MARQf)::n[AP.ß�qw.�'BA�
'. .

LiZi"",""" Ela, li>ra,ßilEÜrq-;: sol-.: aia�.o. Ci-m.
'

do
..

' ·19.1>fÍtJ;Íto da-
.

".
1.', ;:QfiÖ'.":M.. ·lt�·.. Ele-,. Qfasneito" solteiFol'

teíre, do lar, mitaral: de' �tadP:êt� su.����L ..��-::'��:; opet(lno, natw�t Qe Jã-

Jaràguá', tilG.' Sul,! dómlcí: 1j9 eDbinde'os-. eúI:i<Ies pol&-lOi; li fim,de.. raguá <lo .S11l,; domic,�li�'
.

. ' b ita:rem ,J;I83.'icapr•.•.��,
� ....

.

?L

liada e. residente: na �ua. .

do'':'� X;esi�en.te{ �Dl"·T:t�
.

Rudolfo Huíenüssler, 100r opsräno,' natural d�' Ja.. · ra, naturef d� Sailtiago,· Rios: dp, Norte. . ,nesté'

.. ,1ivEJAR.:;h�.'r*
,',

.c;:\.:'
"I,> nesta cidade.�fillia) de raguá do Sulf' domícíüe- . Rio <5rä.nde··qQ �ul; do- distJ'ito, {ilbo"de Egen,,'

�,.,..� Marcos Illeola e de Síl- do e 'residente em laIa·' miciliáda e' resídente na- Melqola-e AdelíaBmaef

vína Deola .",- guá 84, nesta d_rito, RUé! ·�I�p·'Pri.ZI i-4�, elJl Meldela -, Ela), bl'aSilei-

Ed.lt,l' ut�QS- «te. U�·10.Q8 fill.!o., de Wigando'. Fis·' Gueremírím; neste �sta,-'
.

ra,' solteíra.: à_p" lar, natu-

A'ri 'ABastaclo Nunes'< e-
eher. e Erica Rahn Fis=' do, JUha' de Plaeido da" rat de São, Bento do SÜl.,·

,Sa,l�� �Q�1!.il� C\�. Sil. /' .
eher, - Ela, 'bra8ilei:rca� Fonseca'· Ferreíra e Ma- nes.t� E�tado.t. domicilia·

Vil:.
.' , sol��ira, . ,op_eráTia; natu-. ria dà Fq�e-c{f Ferrei- da e residente. em ,r:rtês.

El_�,< bJ;asii�iro, solteiro, ral de Jaraguá·dô Sulj'·do· ra v--:

. Rios: do- Nor-te, Iieste-tiis-'

p�4.re!r.Q" I!�t�rfll. de �- míçílíada e resídente-ern- EdI". 1�.30� .. d� 1�.10.88· tríto, filha de CQnrad

pigão< A.-Uo" Rio G�a,:g,de Rio. da Luz Vi1ôria; :nes'- J"oIbfllenulfsJü. e:Wandq Hãckbarth,\ �'Gertl\tll'U'l

do Sul, doo;úciliado
'_.

·e.· te. di_strito;'fHha- de- Ingo-·. Salvador
.

.

Kâckbarth, - .' , '

re.�!d�"nte -�San� Lu-
Erdmann e Isolda ,ErcP Ble, brasileiro, 'solteiro; F4t� 1�Q.306 d&··12.tO.88

zl_a.í. n.e�te <U.s�ritQ�� fiibp � mann - tecelão, natural' de . Gua- M'Qacb' 'José Leicqwtcz 'i!I

d� . F;r:�nc;i��o AiiÇlS�c,í�.,
Ectltal li>.200" de- 11-.10.88' ramírím, neste: �tadôf Mõnlcã Märia, F.railzber·

N\lne�; ec �rn.ilia. Pef,otQ- Al:b"erclo' Formigal'll e-": dOmiciliado e r.esidente· Ele, br4sileiro, sblteiiio
.

ni. '7 �Çl, brasiléira, 'sól- RoSjlU'H�l' na�Rua .Ar�edés." Uan" inàristdáii.o, natUral d�"
t�jJ..�"1 CO,$!l;lre,ir'a;' n�tural' Ele, bra�Héíro; solteiro, tas, 51� nesta· cidade,. ti. JaI.él�:u.á_- do Sut domicf

d� J�r�,g;u�,do;,S'l.j.I, d�mi- almQxari.fe; natu�al de� lho", de., José> HematZki' e, li�do· e r.e�íde:n:te, na·,Rua '.

cU.ip..<l!9Le" rli}'st,dente �. Rio dos' Cedros, neste· Ladisiava�, WIOble.wskf D?lIÍin�p's..DliVio::,Brug,nél"
. S�ntéll: 4��i�" . Ílj�t_e'

.

d��, Estado, doinleili-ado- e" r�� Hemat.skt: _,.. S:la.; il:)ràsi�' ��.,: 642;, llesta.. cidade,

tnto, . fil)il,a.� .. q_� A.I.l\�Qnj,,Q
sidente na' Rua Epitáeio leir� �olteiraí qperánar filho. d& FrdlilGisce·L.es.C6t�

Lo;r�lltino dfl.' Sgya' e. d�, Pessoa, 421, apto; .103;' J:}aturalL d�- Timbé, neste: wißt e HUd,a. Na�atte:

R9s�.Sal8,�OI=l- dR-Silv&,,_" :sta cidade, filho'-de Estado, domiCiliada,· e
Leseowicz. - Ela; brélsl.r-

EJ1lt� �6.296 r� .11••«.8ß
arino :F_ormigari e Ma- residente na RUa ArqUi- le�ra, solteird" cODletr '

.

Telmp.D1tht. Klemz":> 'e ria,Forinigäri'� Ela;,bra- .. medes., Dsmtas, 51, nesta ciaria; natural de Jàra"

� r�lbr�tz ).'
.

-, '.

silelra, solteir.a, auxiliar Cidade; filha de };lenri'" guá do' Sul; dOJlliciliada

Ele, b�jle)ro, soÍieirQ.. de escrit�rlO, natural de qUe SàlvadPT. e OU'mélla e' residente� ila; Rua'Wal!'

ind�st,iáriot, natural-'" dê'': Ja,raguá do Sul, domici- Salv:a.dor _,
.' teIl' Ma'rquardt; 2:.8.41-;

Ib,i,i:�m.a.' ... n�ste.", E.��4�!,\:; liada e residen.te.-na, &ua Edital 1�:ª03" de. 1�:10;8' Ites�: cidad�,. filha- .de,

domIclhado e resIdente' EpitápiQ - Pessoa, '421;, ap-.: Joaclf OU�pJ�. dos .. Sin- Avelino:, Franzn-eli e ZH'�

na :ijUá 'Rudo1fJl: Hwe�" to. 103,
.
nes�a. cidfide, tas '8.' �I1J�lá de 'Çilpcn� da(:,Tecilla Franmei" -

1
"

. • , filh.a. '. d'" ErwiJil" Harrn·el e,. dula.'
. � ,. Eill,,·..;r; tA •

.�:Ler, 63, nfita tida-' '" ..U4,.,
.

LCl.� �307, dQ 1�Uh8.8:-

de, filho de Slegberf Edelira Dontsch - Ele, brasileiro; solteiro Mariolando Rita Rosa:
.

f!..

KleIJlz e Elfrida: Klemz _
Edital 16'.300 de 1.1.10.88, ope��, natf,lfal" de, Bar:· Eliane..,.Cezad.

'

Ela, brasilêiI'a, solteira;' 0sn1 Petry e Iracema' ra Vêllila,' neste Estado Ele, brasilei_ß.t �sPlteír.o,l

industriátia, natux:a(' de;' Frle,del d0In!c::iliad9.. e re�ident� pedreito; rtaturali de J�"""

Jaraguá' dQ,: Sul, domiCi" Ele; brasileiro, solteil'o, na R-ua fftnesto Less:!Dânn, rag_tlá d&-' Sulr, dotl;ij,*i�,

li.él.da.",e�r�siden,t,e na Rua' estampador, nél.tural de 142, nestá':"cidäde filho dO';e resident� na \ &ua

J�élqUíni FranC;lSc,o,' de Jara.guá do Sul domici- de Olimpioel;' "João' dos, Jose EmmeBdoerfer; 8öfi

paulél., f961. nestá tida- liado. e re$idênt� na' R�a Sàa<ltös, elEva SeberonsJà ne� .. cidade, filhe, de,

de, filhA d�Hé�bért )ln- José" Theodoro Ribeiro, dos 5az;tb!iSi'- Bla.,. bra- A.n1;çmiß,�Rosa,.· � Óllel1a�,
bratz e Anita El�rt Mil- 688, nesta c�dade,' filho. sileira, se1têh:à', operárià'i RIta: R.osa,'_ aar blast"

bratz _;" de Laudelino Arnoldo,. natural' de: Ba:r:ra Velha. leiIa�, solteira, do, lár,.·

Edl�l,.16.297' de 11 •.10.88' Petry e An�elina Müller. neste' estado, dölßicilia- naturili de- Jaragu.á . do

João ,M:��FK� e Ma- petry � Etá, bnlsHei·ra, . da e residente em' Estra -
Sul, domi.ctliada eniesi-

ria Terezlr,rJ:J.a Altes so!leiIÇl, &ecretária, na- da' Itapocusi'nho, neste' den� na Rua.- JOSé"EIiI" '.

El�, brasileiro, sóíteiro tural' de Guaramil'im, distrit?, filha: ·�e·
.

Nelo/ �en.dQeder� ,80S, lIesta:

01?�r�.p;Ç>;"n�ttrtàl'de "Ja� ne�te Esl�do,' domicilia-. Tertuhno ·e,Maria· de'À·· Cidade, filha-. de,·Fmnino"

. r�g�á. dQ", Slll, d<?Jl1icilia-
da' e residénte na

.

'Rua vila. Espínàu�a - C.riQ", e;--, Rßsa Vieira

do, e reside_nte ria 'Rua Pi0c,ópio Gomes de Oli- Edital 16.30" ·dê ·1'2.tO.8&. CezaFÍ{i);·-
.

Berth W··
i

.

. vei'ra; 6.65, ne
.. sta.

.

dda- Rena-,""'" E....._.... ·, Llndtler'
.

'I<'..lI°ta1- 16' !l4\8 d' t'3' tO 88'
.

.

. .

a
. ,e�ge,,, I\e§'uL c� )

·OU u......,_.
� I' .�y:. e

.

�. i;&..
'

dade, filh'o dê' e}huiP dê; filha de Ú�opoldo e I*ta, iRf1dért, .' ,RQJando Ba'ader e Méu1,,,, .

Kanis e Élísabetha Stre- Frie�el, e Alvera Reinke Ete�,' b'Fäsrleiro, soltéiro SateHi'
'

n�� Kanis _ .Ela,.brasi-
Friedel -

.'

'bàlconist�. natuT:àl d�
ItF.iritd solteira," o�fátia r

Cuooa-POl'ãi neste Esta-

natural de São João do
Edital 16.30,1. d� 12.10.88 de, dÖmlcilitada e � resi-

ltapériú)
.

Barra' Velha
AmftW.do Tomasell1 e- E, dên.t,e., em EstTclda'': ltilnn-

. ,
'

. l�a�te. da_.., Fonseca Fer- _ .... ,
I:'�

nes'e Estado; doÍnic.l·lI·a.
'

. CUSIUKti), nest-e' distrito.
, reUiJ ' flfi T

da. e resideIlte na Rua
1', o ·de, elme Lindner e,

ltàpocuzinho 446," nesta'
EI�,. b.rasUeiro, ,solteiro, Ne14a Linda�· .....:. Ela, .

• ...l. d f"l"" , empr.e.sario, natural de brasl'l"" 1+-
Ciu6 e, I úa. de .Francis-

'. .

""Ira, so wiJ.ra,>. cos-'

n Jaraguá do: Sul: .• dom'l'ci-' t· .... 1
Co . .v'eItnaJi:(l)dnö 'Alves' e

.

ur.elna,' na�1!llia .,de' Malti;_·

Maria Alves _:., .

nado e resictente em sàB.. pá"�a:,I�ti�ül,pi:uaná domi-

Editai: 16.298 de 11.10:88
w" Lu�ia,. .n:este distrito, ciliadà· e residê:ate na.

Wilson Fischer'e Iris llJd-;
.filho de Florentino Tô- Rua JoaqWm,�' F�ancisco'
ma.&eUí e.' I.zaura B'UCCl'O d P I

ma,ttn-. ,'"
. e al;l ar:' nesta. cidade,

TOD.)aselli - Ela brasi- f'lha
Ele, brasileiro, solteiro,

. ,.
I ,de' AlronSo' Ruckert

leira,. solteirà, . pr0fesso- e. WaUi: &lickert _

i
I .

.��. h,oJe: �l
,:1Jl •.,. ��lip94 Holler". Sr;..

Batista·Araldí, Italo Cá-s
sío Mayet, Sr;., Ro_dFigp
NicOluWf Elaine C!i$ti-
na/Wi-tkoski.

.

Dia. iS: de" outubrQ.
-

"Sr:':: AlibanQ .. 8�ph�.ni,
se.. Se��P" .l!FY.J9.f>9.i
Sra,. Ma,r.ta� Bi�Ç911It
LuCiano,. sn. J,Qsé..; Gl�gã7
riQ Rirmann, Sta. ':ß�,qjlI
-4a; .

Keiser' SeiC;k, Sra! .

Rost:fõa; Costa Meier) Sr'.·

MauroLSckiba (Ç�Ti\iQa),
�rta. Suely HQU}QW'iJ
Ra,f,àel ftmas. C,àUlp'es�r-l- "

nli.;·, "';.
.

Dia 2.4 de, �..tybro'
,

sn. Hans G�rb.ard !4ay
�r, em. Bhunenªu;' Sra,..
Tereza Popti�li,;

.'

Sr'.
Ivo) Westphal,. Sra. M.a
l'ia'Ana Mann P�re}!rª,

. Mari� Moreira, Rösamt
��ja GO:Qle$,'� APrea
ZtêlQnlta �ödr!gy.��.. K:rls:
tian Erdmann .

'

Dia 2§:�d� c}\i����; .

Sr. _Miguxl> Iq���erger,
Maria dos Santos, Örlan

. dQ:;,W����r��..�n; Neusa
. �.�J M��" S1!fe�e . MÇlria

SS�id�..
. -

..
�,

�., 26,_� oiltubto, '

. Si1'"oÄ5IêP,lir )zic;l�IQ" em'·
q�:f�.ir�;·Sr·; . Aqe)iI\<;>,
�9.t.nbur.g,,,, Srà. �Wia.
P,�!'l�'. SI;� Aílton, Nat;�
'lqc�,y C;i).�e ",K�tlà,1-aI;tge,
B�t)!J;la > 'Qri����f Waldir
A�a�dq. ,fvf,eyer . ',.

. �;. 27 : de
.

9'1-.tUJ;>r� .

. Sf�. HJl�tda,ßl�va, A
ir�n . �t4lgh,en,' In4.eio·
Müllerr \�ârCia. Mala, de
�.l�id�,

.

(�apa:PR), Amé�
11��e.�e:r;,;�uzia ·Wasch;
Mél!�.q�· "Marli Bolier,
Rolf Roberto'Krüger ..
Dia 28' de outu1)ro

.'

S,r. Angelo Pradl', Sta.
Asta K. Roeder.

"

---�.;. .,',;'

-[

:'-'"

Ele, 'brasileiro,. solt.eiF�·
.. opet�io, natural de Ja'!-

. rag.uá do Sul, domictlia:-- .

dó e. rési.dénte ·na; Rua,
25 de Julho. 18'19; neata_ .

cidade� filho de -StepliiaaQ,.
Baader e Tereza Rinterj";
Bél'ad�r - Ela, brasiJeirél'í'"
gollttei'l'a� do 1"'1)�:
de'1'aiô; neste �.'
ooriridliada: e residenté .

na Rua 2� de J�lho•.
, 18*9.'" .

nesta cià:ad�," f��ha ele,
.

'',..--
" .

.
-',- �, .
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Melhora rebanha leileiro da·nwliclpio. Lellaadl lava lote de.lerieiras·
,,- t

-
-

.

'. "....
.

· Iílhaadas at'l.ía1s temeiräS
narçam melhor do 'que
a mãe e as netas, :

por
assim dizer, melhores do
que as avós, multiplican-,'
do o rebanho e

.. melho
rando o padrão .

zootéc
nico.

quilos, vendidas a' Cz$,
250,00 o quilo vívo,
Com ó leilão deste lote,
completa-se um total de
84 animais entregues aos

produtores do município,
sendo 81 fêmeas e 3 ma

chos.
O Programa completa

Um ano no dia 30 de outu
bro. Para Dejair Pereira,
responsável pelo Projeto
Gado Leiteiro, da Ace
resc, o' Programa repre
senta uma motívação
para e produtor e possí-

Está sendo desenvolvi
do 'com . amplo sucesso,
o programa Municipal
de Criação de Temeíras
de Jaraguá do Suf, pa
trocinado �ela' Prefeitu
ra, com execução e ás'

sístêncía da Acarésc e

Cídasc. ontem, sexta
feira, no Agropecuário,
foi leiloado o quinto lo

te, com 28 tsrneíres da
raça holandesa preta e

branca, com idade vari

ando entre 3' e. 4 me

ses, peso médio de .100

bUtta um substancial me
lhoramento à pecuária
dó município, visto que

.

vem de encontro a uma

necessidade . dos produ'
teres, ou seja, de pro
duzir com maior eficiên
cia. Objetiva-se tam
bém que,' gradualmente,
o. plantel mestsço, atual,
seja substituído por ani
mais de padrão zootécní:
co elevado.

IÇÓÍ1clWJio
.

Proclamas de
·

<;asamento . "

.

4rlindo Satellí 'e de Mar

unha Satelli -

. fidltal 16.309i de l4.10.88
·

hwlnO Formigad e Su

$P.8r Lemes
In�," brasileiro, solteiro,

�canador natural de

ruo' dos éedros, neste

�tada, .

domiciliado e

re.ttdi:m'te na Rua, JU,lius
VftfChi 180, nesta cída-

· ��, filho de Seb�stião
J'ormigäri e Letícia for
Wigari - Ela, brasileira,
�Ç)lteira, costureira, na

tsral de Caxàillbú, neste

�tado, domiciliada e re

sidente Ílo Conjunto
Ce>HAB, quadra 01, lote

:( n.9 16, nesta cidade,
t.tl\).a de Antonio Lemes e

M�ria .
Rosa Mamedes da

.�ilva -

l!W.tal 16.310 de 14.10.88.
A4em1r Fagundes e Ro

síeler Bruch,
i.'�1 brasileiro,. solteiro,
�erador de computador,
�&.tural de Massarandu

�a" . neste Estado, domí-

�'4�iado e, residente na
,

�1.).a Tubarão, 110, nesta
�c;tadei ' filho de Fran

9i�co Braz Fagundes .e

M\iria Lourdes Balloni -

�!a, brasileira, solteira,

secretárta, natural de Ja

r�guá do Sul, domicilia
<i:à. e residente em Rio

(!êrro I" neste distrito,

nlha de .Edgar Bruch e

l\aulina Gileow Bruch -

Edital 16�311 'de 17.10.88,

losé Dinis Martins é S�"
l,�ge Engel

'

.

/

]fIe, brasileiro, solteiro,
aervente, natural de Gua

l'tl.ni Estratégica, Paraná,
,ti\omiciliado e residente

� Ilha da Figueira, nes
te distfito, filho de Do

aval Martins e Juvelina
. Qinis Martins;'_:' Ela, bra
�Ueira, solteira, operária,
'natural de Jaraguá do Sul,
d�micÚiada e residente
à.� RUa Henrique Mar

�ardt, nesta c,idade,. fi-
"�.a 'de--Filomena El'lgel-

Jaraguá
ganhar

deve
silo: .

E condição para o pro
dutor habilitar-se a com

pra das terneíras, que
haja bom manejo, ado
tando as recomendações
da extensão rural. . "Os
animais já vendidos vem

sendo acompanhados nas

.propnedadee e o impor
tanta também é que' to
do o plantel tem recebi
do um melhor trataxpen-'
to por parte do produ
tor, das práticas que lhes
são recomendadas", diz

Dejaír Pereira- ..

.'
-

Já no prÓximo' ano,

inicia-se a cobertura das

primeiras novilhas, quan
do atingirem 3?0 quilos
de peso OU idade de 15
meses. A cobertura será
através! de inseminação
artificial, executada, no

mumeipio, pela Prefei
tura e 'Gumz Irmãos, cu

ja tendência é de que as

A secretaria da Agri
cultura, Abastecimento
e Irrigação recebeu'. o
projeto e abre boas pers
pectivas de se implantar.
em Jaraguá 'do Sul,

.

um
silo para a armezenagem
de . milho e soja, desti
nada ao atendímento
aos produtores do m�ni
cípío. É elevAdo o nú
.toero de aviários

-

e

'

de
granjas· de suínos, que

· fazem com que Jaraguá
do Sul seja uma grande
consumidora de milho,
principalmente,' grande'
parta do qual é importa
do, facs a pequena pro-
dução.

.

A cotistrução do' sílc
fará COm que O custo
da ral;ão,' haie .atingindq ,

a patamares proibitivos,'
· baixem. 'Seg'9ndo fonte
da' Acaresc, são boas as

perspectivas de que v��
nha a acontecer.

Cadastramento à Cesta' do POVI
A Secsetarie da Agri

cultura, Abastecimento e

Irrigação, através da- ICi
dasc, junto com' a Divi
são de Assístêncte Social
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, está
realizando o

.

cadastra
mento. e o recadastra
mento de famílias caren

tes, para . se habilitarem
à compra dos produtos
'de prímeíras necessida
des do Programá Cesta
do Povo. O total de va

gas é limitado a 6,00 fa
mílias. ,A habilitação' po
de ser' feita nas quintas"
feiras, pela manhã, ,du
rante o funcionamento
da Cesta, na Vila Lenzi

(Sal,ão União) e na Vila
Lalau (Salão Víeírense),
ou, durante a semana, na

DAS, na Getúlio Vargas.
Os produtos são vendi-

dos, em média, 30% mals
baratos do que nos su

permercados' e mercea-

rías.

A Divisão de Assistên
cia Sociäl reabriu o ca-

.

dastramento para o. pas
se livre· do idoso, insti
tuído pela Lei 1.144/ 87.
de 04 de nçvembro de

1987. O ínteressado de

ve possuir 65 anos com-

,pleto�, rendimento pr�
prio até no máximo tres

salários mínimos, muni
do da carteira de ídentí-

.

dade, três fotograíias .

3x4 e o talão de água
e luz, para cômprovação
de residência em Jara

guá do Sul.'

As desUnações ,orçam,e,nlárias 189
o orçamento da Prefeitura Muni�ipal, par� 1�89,

que a Cêmara ,está analisando, é de Cz$, 1,0 , bllhoe�.
A destinação dos recursos está assim dividida: Ca

mara de Vereadores Cz$ 123. milhões; Gabinete do
.

Prefeito Cz$ 36 milhões 680 mil, Gabinete do Vice-

Prefeito Cz$ 10 milhões 510; Divisão de ressoaICz$ .. "

405 milhões' 950; Divisão Material' Cz$ 39 milhões

300, Serviços Gerais Cz$ 215 milhões 540 mil" Con

tabilidade Cz$ 2 bilhões 45 milhões e lOO, Tnbuta
ção Cz$ 17 milhões 900, Tesoúraria Cz$ 11 milhões
300 mil, SaÚde e Bem-Estar Sodal Cz$ 405 mil 200,

Educação. Cz$ 2 bilhões 587 milhões 650, Cultura

Cz$ 31 milhões 980 mil, Esportes Cz$. 214 riülhões

750, Turismo Cz$ 20 milhões, Obras Cz$ 1 bilhão.
340 milhões 500, Divisão Estradas de Rodagem Cz$
793 milhÕes 500 mil, Serviços Urbanos Cz$ 1 bilhão

211 milhões 440 Planejamento CZ$ 115 milhões. 700,
-SerViços públic�s Cz$ ·262 milhões 700 e Agropécuá-
rio Cz$ 113 milhões 300 Joi1_

.:.. .

IRE" cumpre"
calendário".

PARA, VEREADOR'

O calendário. eleitoúll
vem sendo· executado,
segundo a

.

determinaÇão'
do TribUnal Regional E-.
leitoral. A partir dó dia
31 de outubro, nérihum
carididato poderá �er,
preso ou. detido, a não
ser em flagrante delito.
De 10 de novembro até
48 horas após as eleições;
isso vale' pafa oS eleito�

- res" bia . '12 de novem

bro teci'miIia a pro.pagan
da eleitoré_ll gratuita, Íni
ciada dia 29 de setem"
bro. No dia seguinte fi
cam proibidos os comi
cio�.

. .

Adeiair
\

,Barsaneili.
, (DElA)

P M J) B - 15628
'CONTA' COM voc�

E. para que chegue ao

�ribec1mento de todos,
mwtndei p&ssar o presente
�ltal, que será publicado
p�la imprensa e em Car-,'
f4rio, onde será afixado

��fé,nte 15 dias.

�AqraàeciD.lenIO'
Â 'fa�oi1ia enlu�da de

W A L M O;cR Z O N T A

ainda prófundamertJe consternada cam o seu

falecimento, ocorrido" dia 14.10.88, agradece a

todos os parentes,. a;tnigos e vizínhos, aos que As' eleições se, ferirãQ
enviaram çoroélS, flo.res, cartões e t�legramas no dia 15' de novembro.·
e aos que ac;:ompanharam até a sua última m07, l.

das 8 às 17 horas,' Nes�
rada, Agr�decem' em, especial ao Dr) Celso qr�'" '.! 'f:íe horário iniCia, ,a con
!andó da Silva, Luís Carlos Bianchi, Amaro �;i..! '��em dos votös; Etn ::31
menes Jr. e Alvaro Felipe da Luz, irilläs e en"'\<' I _

. dé' dezembro'. terminaYll
fenileiras do Hospital São José. A' todo�J enfim, .os mand.atps, dos prefe,i..
o agrac;lecime,tj.to' da {omiUa..

"

�.
.

"

. tos, vic.es e' ver�adores.
... lar{lgu� ..do. Sul, 18'&de outq,bro de 1988. E dia" 1.9' 'de' jãnêir&: ti)"' ,

'I__�_--,� � �
mam: passe os eleitos,

"",.

---_._-�._--..---

-=.-.-._----------------".,...-'-'--

,Seri'u,alia' Primir·
Especializada � adçsivo8, decaléo,�

, pláStlc� e et1queta�. ",' ',:,
.

:.. "
',' .�

Rua Júlio P�ii n'? 109 Bairro Vila No'i�'
, ., . ,

JâraeuA do Sul' _. SC

,/

',.
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S·ar'laer .,. '. freira' e
. :que 'per�ntou ..

, .... '
;, REMACLO�FJSCH:ER.� ao Cardeal' qual a,- sua"

.compreendído as _,pal�," qpiniãö.' E o Cardeal'
vras de"Crtsto","em �f.lr- respondeu: '·SéulÍ!id��.,
cos 9,3'4.1" QUe3..!iL .quíser canonize-a antes que. o,

ser o primeiro, seja ,o.,úI- povo o faça",
timo de ,todas' .e () servo . - Nossa, geração, tanr
de todos".' Assím-; bém conheceu um ,s�
ele viveu e assim" a ,C�" vivo. Uan homem que
munidade o conheceu. SÓ fez o bem, que SÓj se- '

- Na festa de. S'a,nta .. meou -paz, que SO emou
Therezinha do ,MeninQ' e serviu durante toda a I

Jesus, realizado em. 19 de . sua Vida. O, povo conhe- ,

outubro..o sacerdote que' ceu o saato.ido Semi:n;á�;
Iez . a homilia, reletaade- río de Corupé, o. tempo-
'a vida da:qu�la santa ear- nos- dir:�h (HUO.8B).,
melíte, contou que-o Caro (N.R.;,- O �utºr' do ,rtl.
deal frane�,,·;io visi·tar o

.

,go reside, em ,FlonanópQ1"
SaqÍo Padre, em .Ro:n;ta lis-SC .e foi Governador,
fOh, porf este ebordado so�,

'

.

do R,Qtary-
'

Inte�atloJl�
bre a repercussão que'

.

do DisJ:r1f.o 465, ,no an«,)
estava tendo no mundo, 1981/1982;)
a vida. e a 6�ra. daquela

.

Irmãa,'-'
.

Luiz
remove montanhas e ele ver o museu, verdadeira.
era homem de muita fé, obra prima que está a

'uma fé Inabalável nos merecer maior desta-
momentos bons e nas que como ponto . -de a·

horas difíceis. Gostava tração turística pelo
.de apreciar a natureza, tesíorço e dedäcação da

olhar montanhas, medir vida de um homem que
com os olhos a imensidão se escondeu na huaaíl-.
do mar, examíáar as fIo"

.

dade e que legou tão
res para em tudo ver e preciosa herança para
admirar como é bela a posteridade.
a obra de Deus. ' .

- Neste fim' de junho,
� Sua alma era uma, : o domingo estava frio e'

.

mistura' de São Francisco . anoitecia maís
.
cedo, Ir"

de Assis na sua simplí: . mão Luiz convidou-me
cidade e· humildade e de ., para nos hospedarmos
Santa Therezinha do Me-

..

no Seminário, jantar
nino Jesus da Fé.: na . a" com ele e viajar no dia

.

doração ao Criador, mas seguinte, Era a maneira

retrataya de ambos . o, carinhosa de querer au-

amor ao próximo, o amor mentar o tempo de nossa

aos humildes, aos
.

que visita.
.

soírem
.

e aos desampa: '- Não pudemos aceí-
..

rados. tar o convite por termos
- B� o fi�s de junho compromisso, e, .

ao
,

re

deste ano, fOmOS visitá" gressarI?os �md�, naque"
lo no SeminlÍrio de Coruc Ie domlI�go a· nOIte, n�
pli sem sabermos que es" passamos.durante a Vl"

te seria nosso último �n- agelh, aquela tarde q.e
contro. A' pessoar que paz �. amor que nos

nos atendeu na' "porta- proporCionou. aquele. ho-
ria disse: _ "Olhem, ele n;em. com sua .paz mte-

deve estar tratando dos nor estampada em sua

passarinhos:' e para'.lá face trànq�ila, e alegre.
nos dirighnos, minha es- � sua �e ,mquebran-
posa é eu, encoI}.trando· taveI; a, �aneua d�vO"
o a dar alimento pan( as 'ta. e dOCll, ao :efenr"se
aves . com uma ,alegria a De�s e as _..colsas s�n"
tão grande qUe nos co- tas, com �anto

. respeIto
moveu. Falava e. brin'" e veneraçao, colocand�-o
cava com elas e' elas pa" é:>mo centTo q.e sua aten-

'.

rec.e que o entendiam e çao.
lhe. fE!sporidiam com - [Ie era· humilde "na'

.

gorgeios, saltando nos a,cep,;:.ão' da palavra.
puleiros,;

.

As· maiores, Nunca pröcurou chamar
eks as' pcartciava na a

. atenção para sí, nem·,

cabecinha c·omo· se fi" nos maravilhosos tràba- .

lhos seus fossem. Quan"- lhos. de ta:x;idermia que
do nos viu, foi aquele deixou no' museu· Como,

abraço tão cordíal e a- São Francisco d'e Assis

migo; sempre com' o·· também ele não qu:is'ser
-seu característico sorri" padre' porque achava o

so de alegria.' Nova- sacÉ;!raócici tão grandio"
:úlente visítamos todo o So em seu significado
aviário. cuja

.

popitlação. que .não se achava. dig-
se orgulhava' cra presen" no da sublimida,de - . de'

ça do benfeitor e r.etri" exercê-lo é que a �ua:,
buia com vôos constan" missão era a de servir
tes em, sua direção.

.

aos amigos que servis-
_:.. Daí ievou"nos a re- sem Deus. Parecia ter

Baixos'em Todas) às: ':SeçõeS.'
o

.-

..

�

�;;'�'l�G � :Nl, \Â '

06, , . JARA�U:ÂiDO,;St1L, (SC}·, DE �22 A ..@{;�êlI18-L� �
.. ,,--�"
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o telefone.:
".

Minha .. esposa· atende e
oüve a voz amiga de

Dona' Brunhílde, de Ja-
.

raguá ,do' sei.. avisando
'. ter .ouvído no rãqio que
"a família' e ii com\lIlid��
de religiosa de Côrupa
estavam· em luto pelo fa"

lecimento. do Irmão'

Luíz" '·Gartner".
.

'. - Perguntei o· que
, havia acontecido e ela ,

me r�po'hdeu-riie qUlil ,

Deus.�·h�ifla levat(Q",o pr,i
mo san,t? lá de

_
Corupá.

.

- Fiq��i tristff,' cem a.
noticia,

,. mas, logo, 1enr' I
· bteiú. q1:l)e �o_çé�,e$.,ta-,

. , ..
'

restá "com:: a' che�';va em ". .

gada' de mais um ßanto
o par,a. louvar "o Senhor.:.
-' Lembrei-me, antão

.

dos anos 30 quando ö'

Bruder ,
Gottfried : i(Irmão

Godofredo) como era .co

nheeído lá em casa', ia

visitai meus pais que o

recebia� com muita à.le�
,

gria e carinho, pois de

vota'\Tam a ela uma gr�n:
, de 'e terna adn:iiraçãó e

que por ele era' :ietri
buida atrayés de ensi"

,

namentos religiosos .
e

con�ersas ' animadas:
também com todos ,os fi"

lhos do casal.
, .. ,.

- ,Custamos a acostu-
'. -mar"nos a ch�Jll,álo, de

·

Irmão· Lui:t� nome
.

que
'ad6tou como religioso,
'. mas o te�po se, encarte
;,

gou· d'essà muda.nça e

com ela logo nos habita-
mos.

, �

- Veio a transfereIl"
da para'Corup,á e. as vi-.
sitas diminuiram. em ,vis"
ta da "distân�iª e, dqs a�

faze:F�; qu� '�o ocuparam
por mals tempo',

.

:_ Sua , fígU"f.a, porém,
" sempre' nos tO.cou 'rinlito
porque, a sua .sim'pl�çtdÇ:,

... de e humildade . mescla- .

, .. vain-se a' uma personali-
.

dade fir�e, que o carac"
.

"teiizaram como um reli-
gioso exemplar, volta"

·

do' palia Deus, para o
· próxiino � para o �

traba - .

lho� ,

.

- E verdade que a Fé

____�......__..:........_---:...;:;......:=..�;;.:.....!::..�...�.-...:!
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Estrado de Santa - Catarina
Prefeitura MUnicipal de'Jaragu' dq Sul

. \

ns C R la T O � 1.751/88
Declara Ide Utilidade Pública'a área de terra

de pro.priedade·'de RAUL VALDIR RODRIGUES.
O Brefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no

USo. de 'Usas a.tribuições e de conformidade com'
o. disposto .nó art" 69 do Decreto"Lei N9· 3.365 de
21 de..junho de 1941.

'

DECRETA:.
Ari. 19 ... Fica declarado de' utilidade públi

ca, nos termos do· art.. 59.. alínea' I, do Decreto·,
Lei ri:9 3.365 de 21 'de junhQ de 1941-, para efejto
de desapropriação amigável ou judiciai, a área
de 90,00m2, '

..

.

Art. 29 � A área em questão' é parte. inté
'grante dá área· total de 450,OOm2, situada à
Rua 162 - Dona Antonia, esquina' com' a Rua
156 - Leopoldo Jansen, registrada sob o n9 f4.
790 em nome d� Ra�l Valdir ROdrigues.

Art. ';)9 .. A área destina·se cio arruamento,·
sendo 67,.50 ro2 (4,50m x 15,OOm) para· o leito e
22,50 m2 (,l,50m x 15,ÓOm) para o passeio., da
Rua 16} -: Do�a ,An,tgnia �. passará a integrar o
Patrimonio Público Municipal na,. categoria. de
"Bem-ge_,usO"Comuro-:.ao·Povo.. ,

'

Art. 49 • As despesas decorrentes, do presen
�te ato correrãö pOr conta de dotê.ção própria
do orçamento vigente. .

.

;
,
Art. 59. Este Decreto entrara em vigor: da

data de sua publicação, ficandq re\Tpgadas as
disposições em contrário.

Jaraguá'do Sul, 20 de setembro de 1988 .

DUR V A L V' A S E L
P.refeito Mun'lclpál

F, E ,I> R A L U C I A N A -K O N.E L L
Secretaria de Admlnl�tréiÇão'e finanças

i
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o' lléssia ..li -OI I".· sabre· a ",Igreja ..�,.c.nizaçãl itgli.M
"A Igreja na Côloni- to de 'teIigtostdade 'e o pelo próprio. ,Berrt é a pr"riâ rhist6ria de Ja": o quê Qe gf�(Hoaô rife-

s�� Italiana no Médio nivél educacional dos natural de São VirgiHo, raguá do Sul. Que outros ram os nossos antepasse-
,Val�. do ltàjai"i ê ö 'nO- pioneiros trentínos e i· Rodeio, e por muítoa a- livros do gênero venham dos. Ao sr. Berrí, os clPn-
�e do docf1meiitó htstôrí- tal�&n()s que, a'partir de nos desaaJ)en.hem, ,fURO. a ser editados, para dei- primentos pela iniCiátWä
co, tmpressó êm lívro, do 1915, se estabeleceram ções no Banco do Btasil xar às gerações p6steras (FJB). i

.

,

ex-bancáFio, hoje aposen- no Médio Vale, do !ta- em Jaraguá do Sul, Qhc;le .'

.
' ,,- _. ,.�_.

,I. _.-

'tàd0,J Ãiéssio Bein,'pro" jaí, .. em vários . 'núcleos veio' .a aposentar-se. Em- PARA VEREADOR � RENÖVAÇÃO
..prie!ano do Nelo Hotel, . coloniais qUe., resulta- presárío do. ramo . h�te
de Jaragtíá do Sul, que ram, maís tarde, eea mu- Ieíro, radicado na cidade •

. 'saiu do prelo e cujo vo- nícípíes como 'Rodeio, vem dedícendo-se com

lUme o' autor óíerece a Rio dos. Cedros, Ascura afinco à pesquisa e ao

, hiblioteca do "Corfeio e Apíúna, distrito de In" estudo histórico.
:.dg Povo". Com 224 pá- daíal que luta pela sua

.' .êtnas, composto' e im- 'emâIlcipação também.

_�eSso nas .oficinas· grão Em '1983, Alêssío Berrí
"

litas da Fundação "Casa havia lançado a- "Genea
.

.

Dt. Blumenau' , a obra de logíä das Famílias _Bel""

,,'Bern conta 'o desempe" ri e Pisetta".' que ' este

nho dos pioneiros ítalia- jornal reportou-se, na

DOS na colonização do época. O Il0VO trabalho,
Vale do Itajai e a atua· "de fôlego", segundo o

ção da Igreja .Católíca autor, Iundamenta-se em

�m seu esforço de manter
.

exaustivas pesquisas e

elevados, dentro de sua ricas bíblíograâás, mui-

"
JIl�ta' principal, o éspírí- tas -em latim traduzi-das

o prazo pera ,a retira- co dias antes; das elei"
da dos títulos eleitorais,' ções, Para retibi-Ios, de"
felativo� à transferências -vem ser apresentados o

. � 'eleitor�s que votam protocolo e Um docu.nen

pela primeira vez, que to de identidade e em

��pirava-se domingo, se- hipóte'$é filguma serão

gundq o' calendário, foi, entregues para terceiros.

'J?forfogado pelo 'I'RE pa-
.

O 'Cartório Eleitoral

� 10 de novembro, cin- de Jaraguá do Sul con",
tínua fazendo um apelo
à população que retire
seu tItulo' com a maior
brevidade possível. E

a partir deste . sábado
'até ao que anteceda as

eleições, o' Cartório per-
/

manecerã .aberto tam
bém no sábado, das 8 às
'12h e das 14 às 17 horas.

"fecase e·feeaia:
.' 'LU iftsultallas .

,o 29 Festival' da Cançãö
�rtaneja 'e o '129 Festi

\f:81 da Canção Jarague
$&e. acontecer&D. nos

�as 1'4 e. li,:de. out�
bro, -no Gm\sw de E�,
port�s "Artur Müller".
�ndo bastante concorri
dos, O -PEGASE foi ven" .

ddo 'pela dupla "ExpIo"
-

elo e Explosivo", com

'(1 melodia Minha prece;

�»i segundo lugar Arie"
, te da, Silva com liA

Mais' Bonita das Noites"
,

e
. em terceirol o trío Jo

�é Loríval, João e Sanç_ro·
eom "Alguém que me

-tembre Você".

No FECAJA, catego
ria composição, o vence"

dor foi Ignácio Arendt.
<$m a música ,ItAs Impos
al:bmdádes", de Maurí

<!ia Arendt; em 29, o.

6)'upo . Nossa Geração.:
O(hn "Tempos Modêrnos"
é 'na • terceira coloca'ção,
",,-trton e, Nélson lcóm
''Terras das Sereias< Ca"

i' ttlgoria' i'nterpret4ção:
.. l."!? Luís Volnei Freãner,
cbm ''Mordiélél�de 'anàor";
?-,.Llln\n Tbmazelli, :com
"}.torizöntês"�, 'e"��,.� lu·

��r, Ivonete Feulzer, com
�.ulbIror·BandidQ",

A obra é digna Iile
figurar em todas as' bib).i
otecas, pelos registros e

ocorrências narradas, que
dizem de perto' também

.

PARA VERJaAOOR

Idolpho '�MahJud
��,�-----------

25�620 - '·f L
Jaraguaeßsé. ' aposen

tado como Escrlvão
J.udicial, ap'Ós 32 anQs
de serviços prestad�.

.

'PARA PREFEITO

. .t

. -I" 'Konell
EXPERI1!NCIA. COMPE'mNCIA E DINA

MISMO_O PROGRESSO NÃO pODE PARAR!', ..
Ouem já fez. continuará, fazendo pelo. povo «Je
Jaraguâ do Sul. Vote e eleja IVO KONELL pala
Prefeito.

ESCRITOlUO JURlDICO

R,ua

Z
5
8
3
"0

P' ,

F
l

, '

:'1010 Ademir Floria,li'

I (FLORIANI)
COMUNIDADE - FAMÍLIA -:- TRABALHO•

•
• ': f�..

PARA v:eREADOR

R. a .e. d��e r
PARA PREFÊITO' E VleI;"- KON�i[E DUWÊ

"

j
----��--------�--------�------���--

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
,

LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OSIRIOS ITAPOCU.E JADAGUA

.,. '_"'��" .....
� �,�""-"J ... >

"'Willer, r,LUliz ;Rikeira ..

-.,Alllildre 'OellagiüsUna ·lI8F_�sa
.

.

� ):'iJ";,).�, "/ :--.

'. ;Á,�}\V�AOOS ,
.

Rua ,Joio Ma�c�tt��(n�fi}'Ö, '19 and�r �; l3�( �.
" "'�IJ,e, 72-2875' � EdificiO Domingos Ch:odiÍli
'," JaJj�g\lá dO 'Stil-SC. '

1&' "

�
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Cobras ,,& ·.Lagartls
."-r 'Escritório� Contábil ,Garcia,

' .
. -

,

,
, .

J j-
cne-se sob n� 0015

, , (
�cr1tas fiScais e contábeis ..-�

....

. I' .- Imposto de ReDda
- Registro de Micro-Empresa

Confira 'a-eficiência ·de nOllos serviços.
Rua Bario do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

Irta,edia e 'raulataillia
I :. � ,

.

.

DR. MARCOS F. SUBTlL
(

Urgências' _ cons-ultas _ ortoped�i;l infan-
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasilei�

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av.: Marechal Deodoro 1.512 _. Fone 72.2218

I,

,

Stein
FABRICA DE. ARTEFATOS DE CIMENTO

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 diametros 80 e .100, mesas para lan
chonetes, tanques de lavar- rOUpéylt tubos drenos,

'anéls para jardim, blocos para muros e outros .•.

Verifique' a qualldade' �e -nosses -proäutos- ,

.

Rua. Walter Marquardt nO 106 - ,'P6ne 72-1315

(residencial) - Jaraguá do Sul. �

AUREA MüLLER GRUBBA, Tab.eliii. e aliciaI dI!!

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

'Santa CatariJ),a, na foÍmà da Lei, ele.

. �az saber a. lOtios quantó'�sle edital virem

que Se acham neste Cartório para. plotesto qs

•
titulos contra: . .

AMAURI.DA. COSTA RUél vlU,·[,Rosemberg, '13'1

..;.. NESTA - ALDO DE OLIVEIRA - Av.

MàI:. I>eodoró da' Fonseca, 101'4
.

..;_. NESTA -r

ElMO MATHIAS ..:.:.. Rio éerr9 I - NESTA -

<:;ERVASIO DE. LIMA -·Estrada·Pedra d'Amo"
.

lai,' s/n - CORUPA. 'LUIZ LUCHINI FILHO'�
Rua Ernesto Horst, sin - NESTA � LUIZ CAR-,

LOS "BORGES - Rua Dietrich Borchardt; 130 -

NESTA - UJlZ
.

ALBERTO DE ANDRADE -

'Rua Thomaz F. Góes, 153 - NESTA - NELCI
.

ALVES DA SILVA --: Av. Mal. Deodoro da Fon-
.

I
seca� 101/159 - NESTA -:- SANDRO DA, SILVA
_ Av. GettilioVargas, s/n,- NESTA

-- SILVIO

i;', ,
' KLIMEKOSKI- Rua Aguas Claras - NESTA .

...:....

,. 'TEREZINHA R�M. SCHMITZ- Rua Jorge ezer-

nlewicz, 131 - NESTA.-.
E

.

com€> os ditos devedores não foram en-
t .

.
.

contrados .ou se recusaram' a aceitar a· devida

, intimação, faz POl intermédio do presente edital.

para'-que os mesmos compareçam neste Cârtório

na, Ruà Artur Mü'ller, 18, nó prazo" da Lek a 'f�D;\
'\ '

'00"0' _,' o:
.... -

,-

de liqúidar,' bito, ou .entao dar raza,o por'

"qu�"não �<. ."
pena d� serem os referid.0s

'prçtesta4çf),�.! rma ,da Lel, ele·
.

'
'

.

,....
JW.J.aragu�·'db Sul, 20 de, outubro, de �.'f98Q.

'f. <,

'-A_'UREA MüwR GRlJBBA
. ..;Tabeliã e OfiCial - de

'Protesto de Titulos:

II

.
.

.

..
.

.
' .:

.' (��dQ Plske) -

'Faltando. vinte e qua�ro dias p/o partido, isoladamente, ,�egerá número.
grande embate cívíce das eleições mu-. suficiente de Vereadores pare, 't9rnar.

nicipals, notä-se na cidade e junto, se maioria, sem ter d� depend.er de

ao eleitorado um clima de indeilni- votos de outras taceões, "

.' , . ,

ção quanto ao' candidato
.

em quem Esse é o .mecanísmo ·Ideal nó·re-
.

votar. Salvo a vantagem que Ivo gime democr�tico d� governo. S evi-.
Konell' ainda leva,' se bem que a di- dente, porém, que para que esse' in�

terença de votos val ficar longe do, camsmo íuncíone e produza os frutos

número inicialmente sonhado pelo, que a população espera d� governo a

, PMDB, tudo omais é, ainda,-uma graa- partir de'ja�eiro, é indispensá.Vel que

.
de 'inc�gnita, principalmente, entre . os Vereadores saibam manobrar ade-

os �andidatos a. Vereador. .
_ quadamente. Por isso re�timos: nos·

A pr-ópria campanha ao que sa Câmara de Ver�adores precisa' ser

estamos informados, transcorre num composta de homens preparados' iD·

clima de frieza ao contrário de elei-. telectual elou tecnicamente'. para a
'

.

ções anteriores em' que . a xingaçJo' espínhosa mlssão
"

que aguarda.o' le-

e -o revide caracterizavam . Jaraguá gisla.tivo. A Câmara deve ser autôno

do
.

Sul como região onde campeava ii ma, Autônoma em' tudo. Não deve

politicagem pro.vinclana. Não' que nunca maís depender do pr�feito, eo-

,

:, fsto �íiãô 'exiSta" h�sta campanha, pO-. !!lo tem acontecido aqui ao longo das

rêm de forma bém mais branda. E· ultimos vinte e cinco anos.'
'

.

isto' é'·s�lutar. Jaraguá do Sul atingiu Por ISSO, conterrâneo, eleitor,
, \ um estágio de desenvolvimenÍ9 ec9- medite bem antes de

. decidir-se a dai'

ilômico e social extraordinário.· .. e seu. voto. No frigir dos o.vos, todos

nesse" contexto campanhaS eleitorais nós que vamos votar em 15 de,novem

,
, de baíxo Irlvel não devem mals ter bro, seremos responséveís peto b�m

terreno. para prosperar. A eomu'' ou mau governo que emergirá das ur

nidadé rec1a� .)lomens sérios' na nas. Candidatos bons - ótimos até-

':. cendução dos negóclos públicos. O existem nestas eíeíções,� é precIsO

apadrinhamento, o nepotismo,· o renovar o legislativo.·Mas renová-lo

apadrinhamento. de cabos eleitorais totalmente, O que ai está provou ne.s-:

devem passar ao rol das coisas do ses seis anos sua meompetêncía para

passado.' O Prefeito não é deste ou' contribuir para o angrandecänento
.

II

'11
....

daquele Partido. ' t! :O prefeito de Ja- desta comunídade, Ora, existindo' can

raguá• "0 Veread�r não representa dídatos com os requisitos que o novo

aste ou aquele baírro aU o centro. Ele legíslatívo está a reclamar. Nlo J&

é um. il'epresentaJlte do. povo. ' gue, seu vo�o 'fora. Pergunte, anaUse;

Por isso mesmo,'a Câmara de ,medite e VOTE CERTO�

. Vereadores será o' palco principal a Nossa democracia aínda nlo

partir da próxima legislatura, a· insta- tem' estrutura para alícerçar-se .

em

l�r-se a primeiro de janeiro. Com partido politico, como na Inglaterra.
as

' profundas mudanças mstttuídas por exemplo.
.

Ainda por muito tem

pela nova 'Constituição, o' legislati- po precisaremos votar no Homem,'

vo,'readqulrlU as prerrogativas qu� tndependentemente de partido. 'Mas

lhe outorgara a de 1946, suprimir -esse já é o primeiro passo. t! preeíso,
das pelo regime militar. A ,camara pois, aproveitá-lo. E$colhamos bem,'

será. virtualmente a sede do GQverno. para termos uma' CA-.ára de Verea�

Termt�aràm as tmposições autoritá- dores à altura da missãó que a nova.

rias.do Pjefeito, e eltt seu lugar' preva- Constituição lhe impôs.

lecérão aS decisõeS; 'soberanas da

Camara de Vereadores, independen
te de íato� Sem as lei� aprovadas pe-

, lo' legislativo, o· Pref�ito não gover

nará. Das imposições do Prefeito, evo

luimos para a' era: da negoc1à.ção po

lítica, . o que
-! favorecerá extraordina

riaíneIite o l�gislativo .e,
'

dentro dele,

as oposiçõeS 'que conquistarão impor

tantes cs'paços para favorecimento da

população, já ,q\"lé
.

dificilmente um só

,

I, .:

-x-x-x-x...;...x�
E aquele candidato resolveu

'·fazer sua campanha por telefone per
. guntando 'aos amigos e conhecidos
� quem, na' opinião deles; será· eleito.

. Discou, discOU e' o telefone (recém
,

instalado) fazia:
'

tU •• '. tu ..• tu .•. Al o
dlstlnto voltou�se prá mulber e .excla
mou, eufóriCO�' "l\fulher, tO. eleito.
Todo m'u�do di�! .•.

.

�iyRO - uMA OpçÃO

INTELIGENTE.

.

Funilaria Jarag�á Ltda.
,

.

Presente,s?Calhas P ;Aquecédor Solar

Rua Felipe' Schmidt, 279 Fone 72-0448

Escritório. Contáhil Barni

Ofe�ecemos s�rt��(;)�' 4�' ,contabilidade em geral
e' assessoria es�ciar- ás mitro e pequenas em�

presas, ,
.

Rua Venâncio da SilVa' Parto,' 365 - 19 andar
. --,.Fone: 12, -'. 1492

',PAPELARIA GRAFl"
PEL LTDA. ,Rua Quin·
titio 'Bocaiúva 42 (Fo
nes' 72""()972'e 12-QI31)
"ao· ·leid<) da' Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liralo eeOl pede'
ajuda _ara recu-

. perar a visão
_ Impossibilitado de

sustear a éirurgia que
Visa restituir a' visao

äe seu, filho, os pais do

garoto John Michael

P'btapoff apelam pa,ra a

ibÍidariedade dos [ara-
. J\.üt.enses. John tem dois
inos

.

e seis meses e nas-
- �tti.· precocemente no

lêito mês de gestação.
cOmo ocorre com rela-

'

Uva frequência' nestes
.os, ele sofreu um

ê.eilicolamento de reti�

�6S que lhe obstruiu
. : <löthpletamente o sentido

d'a visão" 'Para corrígtr
�tjl anomalia, John de

vetá' ser submetido
'

·a

� .operação na cidade

tle Memphis, nos 'Estados

VWdos, já que os cen

tiOs oftalmológicos bra

$�lêiros ainda não dís

}i'õem
.

de meios pera es

� tipo de tratamento.

,
A cirurgia custará

cférca de U$$ 20 mil, ,ou
"ja:' aproximadamente
Ci$ 9.milhões. Na corr

<lição de microempre
s,*fios, os pais do garo
te, A}.fredo e Ivete Po

täpoff, que procede�
de família de Jaragua
� Sul, não díspõém
desta quantia e estão

tk0rreIido, através da

i$prensa,'\ colal;>ora'çã),'
di comunidade para -Teu

ritr os recursos necessá
ß()S para a Viagem e o

ttatamento. As pessoas
iííteressados podem .de-

o :pösitar seus donativos,
. em Jaraguá do Sul.. no

&Iico do Brasil (Conta
, il.890-0 - Agência 0405.7).

COlsideraçiesJ' PIOlicas
.

, (lVl'
No artigo anterior, apresentamos as alte·

rações produzídaa pela' Nova Constituição, em

relação à competência do poder legislativo,
'aumentando sUaI) responsabilidades na constru-

.

cão da Democracia. "',
'

Queremos; hoje, continuar' a oíerecer-Ihe
. elementos que pOssam esclarecê-lo, eleitor,
quanto à. importância de sua participação em
15' de novembro e proporcíonar-lhe condições
para o voto seguro e consciente.

CoÍno as atenções concentram-se, neste
momento, nos municípios, a caminho da defini
ção de um novo quadro político, entendemos
que' a Câmara Municipal, deve ser objeto de
nossas preocupações.

"

Penso que o Legíslatívo Municipal será,
nos próximos' anos, o pêndulo da democracia,
por dois motivos:

.

a) Para que íuncíone efetivamente, a' de-.:
. mocracia exige a descentralízeçãó do poder ,

.

Com a nova Constituição, o município passa a

ser a célula viva e a fonte do poder democrá
tico, pois é na comunidade municipal que. a

contece de modo mais natural e sxpontêneo a

discussão; continua dos problemas, resultando
em novas' propostas e líderanças que revitali
zam a sociedade. Se ísto não ocorrer, a crise

atual, que é política, agravar-se-ä.
.

, b) A Nova Carta recolocou o poder, le

gislativo em seu .devído 'lugar, isto: é, centro de
discussão de toda a sociedade. Acabaram os

Decretos-Leis, as nomeações e concessões,' etc.,
e até o famoso "decurso de prazo;' •. TudO tem

que ser díscutído..
'

.". I
Por estes motivos,' penso que a próxima

.Cämera Municipal devé Pautar seus atos:
'

a) Pelá consciência da importância do'
momento histórico que o paí,!t vive, isto é, d,o
seu papel no reforço da iniciante democracia
brasileirà;'

'

.'
,

b) Pela altivez no relactonamento ínter

partidário, isto é, superação das
. diyerg,ências

em tomo de propostas de interesse da comuni-

dade jaraguaense:
,

.

c) Pela manutenção, da autonomia e diâ-,
logo nas relações com Q executivo;

d) Pela preocupação em recuperar. atra

vés, de atitudes e fatos, ,/1 dignidade da
.

é:lção
política e do homem público. .'

A vida democrática é um processo" uma

caminhada contínua e progressive em que acuo

mulamos conquistas e denotas. :e vital que, te
nhamos consciência' de que o voto em 15 de
novembro, tem força, importância e responsa
-bilídades maíores , Novas conquistas, sê obtêm
com o· voto conscÍente.

,

Baldulno RauUno.

,

1 1! C Tr T'Z Impr"
,

Tl

DJ.' IIllvir A. :'Foglea .Jí.lier <
,Ora. OsvaUna Varias Radrilues

ADVOGADOS

Rua' Domingos 4a Nova 102 _ Fone 12-0498
Jaraguá do Sul-Se

INTERIMOVEIS
Interm'ediári'a

.

de
, Im6veis Lida.

_.
,

R. João l'iccoH, 10--4 - fone 12-2117.� Jataguá do S�J
'

-- IMOVEIS A VENDA -

,

.1 prédio c'/' loja comercial, maís três aparta-:
mentos, terreno c/ 750x36m, 'defronte Cölégío
São Luis; '. '

• 1 casa, cl 260m2, 900m2 de. terreno, Lotéamen-
to Fênlx, próximo do Fórum. ,,',
.1 terreno na BR-280, 110m·x93ni; pie (fà� Weg
Química
.1 terreno n,a rua Joinville, frente para o asfalto.
.1 terreno cl 600m2, px. da S" D. 'Acaraí ..

,.

,;

CRECI-934-' - FONE 72-0313 i

R. ExP. Antonio C. Ferreira', n? 68,
�.

ENG TEe
v VENDE

, .. Área de a.413m2, rua JolnvilIe, casasem aH
venaría

.

e madeíra (defronte' a Bosch). Preço:
6.7000TNs. .

• Casa inlsta, rua Afonso Bartél' nC} 116, murada,
COm cerca de terro, Preço Cz$ 3.500.000.00,
'. Casa mista, rua Tomaz F. de Góes nC} 203 (pi.

. APAE). Preços Cz$ 3.000.000,pO.
,

• �pto. EdU. Miner, 2 quartos, salas, cozinh.,
banheiro e área de serviço.
• Lotes px- do 'Juventus com 439m2� Preço:
3000TNs.
• Lotes na José Emmendoerfer loteamento Já
aprovada pela. . Prefeitura. .

- '

."
; Lanchonete na 25 de Julho: (Vila Nova), mon
tada, construção alvenaríä, 10m2. -Preço Cz$
2.5()0.000,00.

.

• Casa em alvenaria na Vila Nova. Preço Cz$
·1.000.000,00.

'

_ __';"-.

Confecções Sueli' LidaI
ADVOGADA,

I Dra. Aurilene M. Buzzi
:, Qu_tões' d. terras - acidentes' de traulto - ID

i _ venlárlos - cQbranças e advocacia em geral.
.

, .

i Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 '- Fone 12-2711 . " Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.08.5 e na

Rua Relnoldo, Rau. 530 .,.- Jaraguá do, Sul -:- SC

.... ,Ora. Scheila M. N. Henriq�es An'jo
DOROLOGIA . CÚNICA

Tratamento de dores ciônlas (d�� ,.,; ':" '

do "cancer", lombalglas, ' elixaqueciU!l"� .l. ,;",,,,
acupuntura apU�dà a dor. ", ,\�;: ..

"

, \ Rua CeI. ;Procóplo Gomes' 285 - Fone' 1',/. �•.,

Jarápá do Sul�' Santa Catarina,
'

.1
'

Clínica Vel�rinária
SCHWElTZER ,

'>.� .
;.� ..... •

o R,. :w'J.A L, D E � A R S C\t,! "" .I T Z ,� 'R
,

(:Hnlca de pequenos e grandes an'
'"

.

as, vacinaéões
.

raio x, interna.nentos,· e.
�. -� ,

'-_ Jo1D�Ue, .•f 1.178 (em frente ao Supetl.UerCado�. Brelthou,pt) , .'

": Fone' '12 • 3268 - J�arl,uá :do Sul _ '5anta Caia,fina ,',,'
.

� ."" n��"'$"�. �"�.' .. _n, �'J....
., ...._.re. dtn.ne _",••_

';"ú .._�
. i;,_;, .', ...."'"=.:'

'.

,

.1

•

ARTIGOS� !
DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA,

"".�?;;'; A PREÇOS '. DE CUSTO.'

,":
,:y ,"

• � 'f
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,

AG�NCIA.· .DA ECT DE NER�U' RAMOS ,
.

.
O' Presid�nte da E�pre- existentes' para a corr CaruJa

sa Brasileira' de Correios tratação de pessoal, olb-
e Telégraíos, em resposta 'gando a manter priori-
'ao protesto do deputado taríamente as agências'
Pàulo Bauer, pela deci-' localizadas em .sede de

.

'são da empresa em de- .

município. Rauher escla-
sàtívar a agência postel rece que "c.dístríto de
de Nereu Ramos, tnfor- Nereu Reanos não ficará
ma que a supressão da- sem atendimento postal,'
quela unidade postal de- já tendo sido providen:
veu-ss à acentuada escas- ,ciada a mstalecão de um

.

sez de recursos 'humanos Posto' do Correio para a

na área operacional da,
.

prestação dos serviços
ECT e às restrições l�gais àquela, .

' comunídade".
.

-

- , ,

." . , ..... - .� .. �

_·'····-r.... -· ... ··•

Chapéus, bonés, viseiras, c�sas, shorts,
,

.

bermudas�' co.rdas.
--f) �.- ...,!.;.. �., ...

;:
,
)'

. Itl ••.,;, �.i...3 �:

Em fr_te à fábrIca, _ Amplo estac1oQ.ilmento.

1r6811" de "eddas M'arcatto

\

rellil"Lerival

p
·N1

. !
,5.141 I: DI.

. j-
81

J

IQDJIa C9.mp'rQíIilssado com a Comunidade'
,

,"Casädo' Com Sonele P. Pellin e tem um

�ilho. FUncionário público, cursou a Faculdade
de ·Economia. Cursos de Bspecíalízação: Psico-'
logia"e liderança, Técnicas de Chefia, Relações, .

Hw.nanas, €emunieação e - Criatividade de . Ex-
,

pansão Cultural. É emauísta. Ocupações na ,

,CoiollDlClade: ,Presidente da JPMDB,' Presidente,
:àQ J:hna,ús, Catequista, de Crisma, para Jovens,'
I>.re�igent.e da Arsepum, Memb'ro 'do Conselho'
<Paróquial, Membro da Executiva rto pMDB, Res-:
ponsävel da Santa Missa de sábado à noite na : .

Matriz.

Chalé
,IMOBILlAIUA E
REPRFSENTAÇOES LTDA.

Rua ReinOldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 12-2321
ÄPÀRTAMENTOS: EdiL Gardênia (Rua Rio

Branco) com 117m2 e' garagem, Edif. Bérgamo
. (Guil�erme Weege) c/100m2 e garagem. CASAS:
em alvenaria rua Henrique Bortolíní. c/152m2,
nova, terreno de 420m2. Lat. José T. Ribeiro, px.
Colégio, 'cl 220m2, terreno 969m2. Na rua E'IÍli-
110 Piazera c/. 1.50m2, terreno de 410m2. Lat, Pref]
.JoséBauer, duas casas. Na Bernardo Dornbusch,
área de 84m2, terreno 361m2, financiada. Rua

Campo Alegre c/230m2, terreno 658m2; financia
da. Casa madeira Estrada Garibaldi, 70m2, ter
reno 760m2, perto de calçamento. TERRENOS:

, Rua Domingos Q. Brugnago, px, ,Fórum, c/800m2.
Px. FÓrum cl 717m2. Na Procöpíe Gomes ç/ .

'2.230m2. Na Pastor Perdínand. Sçl!.luep.�Jl cl ,

1.100m2. Na Ângelo Rubíní c/ 25.229m2.· Na BR
IOl, frente asfalto; a 800m da Praia de. Jtajaba,
área 140 mil m2. Aceita troca outro imóvel.
LOTES: Vila Lenzi, Jaraguá Esquerdo e Guara
mirim.

SUBA NA

CONCEssioNARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MERCIO .DE MOTOS, AS$ISTENCIA TÉCNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA RONDA DA MENEGOTTI

�OTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQÚINA.
Rua Adélia Flscher, 239 (Rodovia BR.280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul'- SC.

Marcenaria" São, José
Portas 'e Janelas tie' Madeira
,

'de : Prlmelrisslma Qualidade-
, = Paça.nos uma visita

.
.

'

Persícmcs José Emmendoerfer
Rua Jacob Buck, 46 (ao lado' do Bradesco)

ou

çonsulteeos pelo Fone: 72-0247

FURGOES CARGA' SECA; ISOT:eRMICOS, FRIGORlFlCOS 1. .

/

'E,CARRETAS DE 1. 2 e 3 EIXOS
Jaraguá Esqu�dó Rua Dr, Enrlc� Fermi. H3 • Fone 72-'1077

'. ;'.'

;;_,

o deputado Paulo Ro
berto Bauer.vteve apro
vado requerintento na

'Assembléia Legíslatíva,
para o 'envio de mensa

gens telegráficas ao Mi
nistro da Saúde Bor-ges
da Sílveíra . e ao Secre
tário Estadual dâ Saúde,
Martinho Ghizzo, para
que seja víabílízado o

fornecimento de apare"
lho de radícgraãa' pará
o Hospital e Maternída-

. de São Francisco, em Co
rupä. Aquela institui
ção, segundo .' o deputa
do,' única do munícípío,
não dispõe deste equi-'
pamento e devido a di
fícil situação econômico
fínanceíra, não tem con

dições de adquiri-lo, es'

,perando recebê-lo por
doação ou

, emprésh.úlo,·
para assim atender a

comunidade local.

�OMPErrENcíA
PARA VEREADóR
EUGeNIO STREBE

11.601 _' pDs

; .'

',;!aragú6 do.5ul

j;;;.

t

72-3953
"

'

',.'É'Bi',IR'rE;C.,'
.

.
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Fundação; lO de Maio de 1919
CGC 84.436.591/0001.-34-

Diretor:' Eugênio, Victor SchmöCkel
Iorn .. PIof. DRT�sc n.9 129'� Dir. Empresa
Jomalístíca n.9 .20. "Membro: Efetivo de -ÍI:n�t.

.

Hístérícae Geográfico de SC. Redator: FláVio
José Brugnago . _ DRT/SC n5� 214. RepórteJ;:
Yvonne A. S. Gonçalves _ DR�/SC n.9 2�9.

,�ed,qçãQ. Admínístração e Publicidade; Rua
C·i9.;,") Prccêpío GOInE$ de Oliveira n.9 290- i _,�

C..ttim' postál 19.":'_ -Teíefone (0413) 12-Q091' ..;....

'89:.2&0 - Iaraguá do Sul, _ Santa Catarína;
IDipresso. nas onctnas da Organlz�çãó Coilt'bil

liA .Comercíal" S/C Uda.
Assinatura para Jaraguã do Sul. C:i$ ;".000,00

. Assinatura Semestral '.. . . . . . . .. Cz$ 2.000,00
Assinaturas Outras Cidades Cz$' 3.500,00
Número Avulso Cz$ -

70,00
Número atrasado Cz$ 100,0'0
Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co"
munícaçã-, (Fpolis), Tábula Veic. Comunicação
(�. 'Paulo), Propsi Prop, Representações (P. A-

. ·legr_�).
'.

I.

CORREIO·� DO P&yo--
I
c,.

IIA História de nossa gente não pode ficar'só na. saudade".
O Passado só é importante' se o' seu tempo for bem--empregaCfö:'-

.,

ASSOCIADO 'A �ORI/SC E· ABRAJORI

Relojoaria AVENIDA",

fONFIRi\ A HIS'f(lRIAe .. Bárão de}It:alK.lcu'

As mais tinu IUgestõea para presentes; ,

.

j6ias, rel6gios, violóea, troféus,
.

medalhas e artigos de prataria e8tio na'
'.,

.

RELOJOARIA AVENIDA

N. MarecliaI e Da Get6Jlo ,Var... '

""' '·11"

8A 40 ANOS' 'HA 20 ANOS... '

---: Em: 1�48," Emil BurQ'W, após râ- ..:.... Arolde Schub, ·A.dministrador
pída: enfermldade,"fal�cta. no dia lI! do SAMAE, juntamente com o Díre-

dê.� outubro; aos 58 anos; residente à tor Eng. Flávio' S. Grlebeler, ba1x�"
Rua, CeI: prot. GOiiiet'· de

.
Oliveira. va Edital, levando ao coiillêdÖlento

Natural da ,.' Alelt1ânhá donde velo pa- dos proprietários, de imóveis sitos
ra 9. Brasíl' �há' largos "anos, éstabele- nas Ruas Mal. Floriano Pelxõtõ:'�Ve"
cendo-se com; faDiiltá 'e levantou uma nando da Silva Porto, BáräO: -do' lUo
cone::eituäaa" - fábrica.' Seu sepulta-: Branco, Cél. I>toc.' Gomes de' Ol1veira
mente' deu-se no . Cemítérío Evan-' e Avenidas Mal. Deodoro da� Fonseca.
gél1éo' da clda(lê e o Pastor Hermann e Getúlio Vargas,' que, na' fk)nna
Wjaldnet :proferia �as 1Pãlavras con�' disciplinada -pelo

-.

art; 50" do dêàe1:o
fortadoras. Deixava a esposa Caro- .. municipal n? :122!ß8, todos Iícävam
lina. e os filhos RemUa e Hans Burow. notificados para dar -a entender

-

que' I
- O dr. Jorge" Lacerda que poste" os

.

.propríetâríos de prédiOs eram' ;,j

rlonnen:te viria a ser governado do considerados habitáveis, ocupados ou 'jestado, nesse ano ,era aHo funcío- não,.' situadas nos Iogradouros acíma, j
nário do Gabinete do Ministro da já dotados de 'rede .de distribuIção �

�ustiça e viajava,. palia Florlanópoiis de água, pelo que deveriam 'no pra"
com, sua esposa pana representar o zo de 30 dias requerer voluntál'm-,,�
Mln.-Adroaldo Mesquita da. Costa, mente a mstelacão dos " resPetU�os
nas, comemorações do segundo Cen" ramais coletores elOu. derlvaçãó� "sob
.:tenal'hr'da-'Colontzação;�Açoriana, ele pena de aplicação' das' pehal1da.des.
que días antes, na qualidade de' díre- .

Por
-

que essa rigidez de tratamento
,\

tor : do suplemento litérário de "A' com o público? É que o povo não �.
IpI; manhã", -fora a�vQ do graudes höme- estava afifu. 'iie�"ader1r à inovação, tao' ·It

nagens numa reunião. de íntelectuaís necessária e desejada por' outre '])3.1'-: 1
de nomeada e, presidida pelo proíes- cela populacional, preferindo' ,seli'" 'i

·SGr Pereira Lira, chefe da casa ci- vir-se de
'

poços sem
: qnalqller f1scáH�'.

víl. do Presidente Eurféo Dutra. Ví- zação.: numa áréa" densamente' ha"':
nha também até Jaraguá, juntamente' bitada e sujeita à poluição'da.!ágÜá',

.

com sua: esposa, levar à pia' battsmal potável. É maís ou menos eouiö aibtiä ;â Heloísa, filhinha do casal Dr. Luiz acontece hoje no lado contlnental(-äe.
de Souza e ,Da. Paula: Mey de 'Souza: Florianópolis, onde á muntcípalídade
_ Achavem-se à disposiqãó dOS" construiu uma modema rede- de es- .

interessadOS na Secretarta da' Justi"
'

goto sanitário para despollur as' bai
ça, Educação e Saúde' Os titulos de"'" as sul"norte,

I
mas que' se te<:usam

�aratórios de" nacJQnalidade brasi- de fazer a 'ligaçãô;' pr�Hh'âtr ',dei-
.

leira, pertencentes aos srs. Bernardo xar correr os dejetos até o mar, on-·

'Meyer,
.

de Jaraguá do Sul e Paulo de mais' tarde vão cumprir o· (lere-

l' ,airb�i de ,Blúmenau.
. .

moniaI'do banho. E não é pequeno (,
número )desses casos, "infelizmente;

).

.r

.'

II

e1l;;HO .

.

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Progr�e bem_as suas viagensße' férias e

: recreaçãÇl:' A "Canall1Dho'� coloca It -su.a dÍh'

(P9sição os modemos e confortáveis ôn,ipus da ;sua,

I �rota..
VenHa conversaI" conosco.

Av. Mal� ,Deodoro, 987 _ Pone '72-1422
....�J.

.

\

I ·Tubos. Santa Helena'- ttdà'� .

I
1 '

'fllbOS .de pcv (eletrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de, Poli,etlleno (manguel"a preta).

Fábrlc�: Rua Jolnv1lle, 1016 _ Fone 72.11�f·
i Escritório: . Rua CeL Procópio GQmes, 99 _.

I
.

Ffl'qe 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

I E HORA DE BRILHAR
� t

!
I

, t
I·

L ·JÓias.__.relógio�" alianç!is �

presentes finos é com a I;ova
. ,L A 'lN ,Z l�.:1\ S T r R ;

'"
.

Marechal Deodoro, 391· _ Jdnguá do Sul.
2 � .

., '

"��i!II!IIII""-----""--�-"'''''-.'' ,.

J; '.� :" ,;:,:,.
.

t_
. f. f' ,. ., .� .Tf

'

..

�
..�(-"."

'I: 'O' S S'�\:';':;?� �!f�'
r

.

.

.

. �';.,

1 i ", 1.\.- I '.

banznast,er

. Fotogl'ailM ,._ equ,l�eJltoS' de :c,In& '. "

.

foto ..!- som e videp.[,· ,,]
,

.'i)
Pone' 12.;()t&1": ,"'.

HA 30 ANOS
•.. HA 15 ANOS .

J
'--,- Em '1958, estava pronto o pr()jeto ..

_ Em 1973, o municipt.o ficava em.
'de construção -do . segundo circuito sétimo lugar, entré os 10 màlores'
Jaraggá"Mafra, no siste�a, Empresul, arrecadadores do �CM, em Julhol73�
possibilitando que as cidades 1ndu�- com o valor de Cr$ 1.�38.306,34. Fi"
trials de Campo AlegreI Sã'o Bento', cavam 'na' frente óS municipios de'
de 'Sul, Rio -Negrinho, Cânoiâhas i.' e Chapecó., iCriciÍíma, . Florianópoliül;
:Mafra recebessem maior; supr1m�nto' Lages, Blumenau e .

JoinviIle. "Há 15
de energia elétrica�''- As ó'�ras de cres" anos hein!
cimente de geração de ene'r,gila. con" - Jaraguá do Sul não é só de tra"

sistiam de: 1-9" 1 Usinal diesel de balhar. As Sras. Jandira p. de Sousa,
emergência de Joinville com 5040KW;, Rosémery L. BehUng, Iria Zbnm�rmann -

� . Desvio das águas do Rio .fuliO e Karin Hufenuessler, representada
para, o Rio Bräcinho, aerescendó 20 pela sra,. Renata Hufenuessler, por
milhões de 'KW;/h, . anualmente, na motlvo de viagem à 'Euf(}ipa/ ofere-'

geração ,da usina hidroelétrica "25 de ciam úm roquetel . .às Debutantes
Julho"; 'JV. " Acréscimo de, 10 mil, de 1973, na residê.ncia· do sr. Antonio
KW na atual'usina de 'Capivari, cuja (lco) Zintermann, na. Reinoldo Rau.

potência era aumentada· par� 25 mil As debs:. Adalgisa, Cintia, Dagina�,
KW e a energia gerada 'seria transmi" Enete, ,Ellzabete, Jngrid, Jussara, Li-

II" -tida por, ulna nova Unha de transmis" � liane, Márcia" Maria Lúcia, Márita,
são' com 132 KW estruturas metá. Monika, Norma Sueli,

-

RàqulU;·' So.... ·

11cas, circuito -duplo' com' capaCIdade' ,lange, Sônia Regina e Cladys Róess"

pára ,100.()OO '!J{W,' á ser concluida leri estas d�\Sã:o BeQ.to do Sul, acom"
�J;n fins do ano seguinte. Lembrou, panhadàs ..���s_ . mães. A imprensa"
(ilnda, a EmpresuI, que "e material,pa-· estava pI'���:};:� "Correio- do Pövo"
ia o seg�lÍdoj drcutt() '�fora làdqu�iii'-', é "A Gazeta", nas p.es$oa,s'l�a s�:· J
d.9 ,��, 'AEG�·" Sul Bra�lleir.a 1 de ,Ele- , ' 'Brunbild� Mah'oke! SchmÖ(!k� 1�,:"
tricidade, pOr concorrenCia ad'mims-- . Udo Leal. Além da- dtretoJbi,«Hlldct .

'ttatitá' . re�llzada J' pela!' empresa e:' G. " Melstet), .Traudy-' :o. ;da :Si,lvh; .'

âprf,>"tadb '�pelo, ,,:Conselho da Comis- Marly Mattar da Snva,' , W�ßdlàr" '
'

.

�.o;·de . EIl�rgla Elétrica.'
I

. J3ehl1ng e Ângelo piazera. ,�,:,J';".�;;�'i'·
�. �.....".,..". á "['TO j ., ,

rr-t9iri
_ �. _ _ .. "Ct.;Ç :L .�'

"
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LANÇAMF.NTOS DA SEMANA .'
"

. Seduzlda 'ao Extremo [drama}.
Terror na Ponte de Londres [terror]
Calouros do Sucesso [comédía]

. O Vingador' (policial)
Tudo' pela Pedra Azul [aventura]
Chefia (policial)
A Super 'Fêmea (comédia)
Star Trek-a Nova Geração 11 (ficção)
Elas são do Baralho (comédia)
Os Garotos Perdidos (terror)
Os Goonies (aventura)
Prece para um Condenado (aventura)
Asas da Liberdade (drama)

E .maís
.

1.20Q filmes selades para você

assistir
__.;. OPPU'S, SINONIMO DE QUALIDADE ._

SÍlezia &
.

eia.. Lida.
. ,SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.

Madeiras para construção e serviços de trator

com profissionais altamente 'especializados.
Rua João Januário Ayroso, Ti?. _ Jaraguá Es-.

querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

ELETROLAR
.

Comercial de Peças Lida.
Assísténcía técnice em máquinas de costura

Industriais e domésticas. peças, acessörtos e agu-
nlas em geral. .

.

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos' Arno, WaUta, Brítênía, Black & '.

Decker, Filet, GE, Eletrolux, Fame, Pandora; For-
. DOS Lyer, além do mais completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-228f)
.

•

-ªstala�8s Comitês Ilterpartidárils Ia 60a.· ZE ..

Forem 'instalados, nos
municípios de Güaramr'
rim, Massaranduba e

Schroeder, os Comitês
Interpartidários de Ins
peção, de Propaganda e

de Transporte / Alímen
tação,

.

integrados por
membros dos partidos
que disputam as eleições ..
O ato aconteceu sexta
feita, . día' 14, em audi
ência presidida pelo Dr .

Artur Jeníchen Filho,
juiz eleitoral da sexagé
sima zona, no Fórum de

Guaramírím ,

Jnformeções e ínstru
ções foram transmitidas
para partidos e candida
tos. As cédulas eleito-

. rais já estão sendo im

pressas e nos días 9, 10
e 11 de novembro, sem

pre às 14 horas, a jus-

tíça elettoral entrega
materiais e dará - ínstru
ções aos presidentes e

mesários' em Schroeder ,

(no Salão Vitória). Mas
saranduba (Soe. Atirado-;
res] e Guaramírtm (Salão.
Diana),

.

respectivamen
te.

'ExpansãO 'da Justiça do. Tra'balho
O deputado federal

Paulo
.

Macariní, pronun-.
cíou discurso na Câmara
dos Deputados, visando

.

expandir a Justiça do

Trabalho em Santa Ca

tarína. Para o parlamen-·
tar, Os sindicatos de tra
balhadores e a comuni
dade catarinense estão
pleiteando a expansão'
dá, Justsça do Trabalho
no Estado não apenas

para atender a demanda,
mas, também pára, com'
maíor agilidade, aten
der os interesses e di-
reitos dos trabalhado
res.

Entre. os pontos cíta-:
dos está o pedido de re.
messa, por parts do Ga�
bineta Civil da Presi
dência da República,

.

da
mensagem ao Congresso
Nacional, que cria as .

Juntas de Conçiliaçãr, e

Julg,amento em Videira,
Xanxerê, Canoinhas A-

, ra�a��uá, FlorianÓpolis"
CncIUma, Itajaí, lara
guá do Sul e Joinville
já aprovadas pelo Tri�
bunal Superior do tra
IhQ. e pejo Ministro ' da
Justiça.

Ora. Rita.de Cassia .Grubba
FISIOTERAP:9UTA __.;. 3404/F

Curso de EspeCialização' pelo Método
. Bobath (neurologia)
-:-". Atendimento fisioterápico em recupe
ração de fraturas, problemas de coluna,
reumatismos, derrames e paralisias.
_ Atendimentos

.

particulares com hora
marcada_ Fone' 72·0850

,
.

-Rua Presidente Epítäcíu Pessoa,651
.

Faça ou renove a sua'
assinatura do

"Correio do Povo"
Você é especial para nós .

Fone, 72-0091.

Agora com . FiUal em, ,Jaraguá ', do
Fazendo parte de uma politica de evolução e aprimoramento

constantes, a 'I'rànsportadora MAYER entrega à Jaraguá do Sul a sua

maís nová filial.

,

Contando com a frota prõprta.de 125 veículos e maís de 40' .

anós de experiência em transportes, a MA y Ii R
.

está preparada pa
ra transportar ó progresso desta importante comunidäde.

Utilize os Ser·viços da' ·MA Y E R .

Rió de Janeiro
São Paulo .

. Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

�

Sul

!!I�ye�
O BOM TR.ANSPÖRTE

Rea C. Procópio Gomes de Oliveira. 1626

Jaraguä do Sul-Se
..._.... ....",;"..,......,..1:&IIlIIIl-__...__...• .""'""""lIIIl!IIII.......111"--......

· m. J ,�'

.Telefone: 72-0628

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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! �tá marcada pä� as' Faeísc, E,oo dia 18 pró- namento, exis�nté'; E

19li'30#iin- de Wlarta�lfei- ':timo, a- eritidad-e set"-·· sugere', além da
.

resolu
r, dhI- 26� a�·assemblé'ia anfitcriãi quando receb'e-" ção do problema,. q�e
t'ára-, á': é1äÇãö da, novai rá;' emp'fesátibs da J1égiãó tem: trazidO Uína:'J;ê-lie de,.
diretoria da AsS'ocia.-Ção', Not·te;

.

dos- inuni(;í�i0S aoorecimentos,' que a

CoDieteial, Industrial' e .que : eompõem-e- mt€�ôt1- área do Código 0413 $�:
A,gritb'la 'de- 6liaramirim, regtonal da Faclsc!- Ini- ' ja dividida, posto que
�r'a��, biênio', 88190. eia'rá à's· 14h� no: audi" a entidade acredita, que:
f.�dáda' há· dez anos e tório do Centro' Etnpr-e� a sua extensão e por
��almente' cém 12g:. as- siriai. abrigar- gt'an<les- muní-
sQcÍädös, a entidade- é- TELEFONIA cípíos, 'traga ínconvem-

P1�(ií'da por Adino 'A ACrAG está g_estib- entes quanto a manu-

�et '(Bj;!rlbn)," devendo nando a Telesc melhe- tenção das 'linhas,
. 'pela

súbsutui-.lJ.o o: sr. L'liw rías nas ·linhas- felefG'Ili- falta' de in\resfthleiti)�
" j

Pil'eira (Energe), ücan- cas, tacs ao' éongestio- no setor.
dO' Reinaldo,' . Ríchten

M
-

'ée�;:��dê��i�ica, na
'

,

.

éril' Tomczak llirige a ACI'M
Berlim declal'ou, d(j)

"(k)rreio' dO: Poro" q�el
n�o' realízou tOdas' as

metäs - p,r-ogl'amàdas,· mas
d�t'aca que' houve -. ,á-

:Vjriçô�' nt) programa de:

cursos e treináníentosi
·tpQ�S ddvemes ·1· bli�ai"
seJIlPre

.

novas. idéias',
nÔN'él$

.

tecnologias e no
.vo) meios pera adminis�'
tt" a, crise, formando,

�. nova mentaUdaäe
e.res:arfàl'.' .N nivelo ,d�
G\\aramirifu' - continuou
- 4pesat de todos OS pro
b�mas de ordem aconõ
��� e social q\J.e ,asseIa
o' país, as e:qlpresas têm'
investido tanto materi

ai�ente como' no ho-

.".
Q P:feSi'dente da, ACIAG

d�taca q�e clurahte aI

suá' administraçãe, Gua

r8#lirim reGebQU., pela.'
pnlne�ra vez ,ii' visita de'
Um ministro, Lui'L l'Ien
ri�ue da Silveira, então

tttb.lar da pasta da e:l.ên-
, ciª, e da Tecnologia, e se

diOu a 60a,. reunião do

C®S-elho diretor da.

. A' Ass'Ociai';ão Comer- Osear H. Gorisch, díre
'dar e lIÍôüstô;ll de :Mas- tor comercial Marina :M.
serandübe pröraeveu no Couto, conselho físcal
día t4 de outubro, sexta- - Darci Dramotskí, Zu!-'
íeíra, jantãr

.

íestívo pa-
'

mal· Gumz e Adalberto
ra a- posse, cla nove, ('.ljre� Baúmgarten: suplentes "

'tOría, pára o biênio.'S8/90: 'Vaf�io,' Derettí e Raí
Fundada em 19M', â mund Zindai's.
AClM teve corao prí- Esta ,dir,etona, tem, co-

. meír., presidente Pedro "mo ptiorltIa1ie'a-constru--
Alberto Skiba, que se a- ção da sua- sede própria,
fastou no ano passado com salas para o funcio�

pör razões . partt'ijculareg, namento do SPC, reuni-
sumpríndo seu.. mandato 'ões, palestras e um audr'
o sr. José Roberto Maba. tórioe

..

A ACIM I conta
A ,'.

entidade tem parti- com 58 associados e vai

cípado ativamente nas deseneolver campanha
reivindicações da comu· 'pata a· adesão de novas

nidade massaranduben- empresas.
se.

.
'

VI,)\.1'ÚRA A POIlCIA
Integram a nova \di- MIUTÄR .

retoria: presidente Má- ·0 Destacamento da
rio Tomcza'k, 1.9" vice- Poltda-'M1l1tai' de Massa.-

presidente José Roberto randbba recebeu na

Maba,. ?:J ;vice;Pr.esiden- úIÚDt8'" semana um Ftat
te Ma.x Hélio Hemmer, i47, 'refo;rmado, para
secretário Antdnio Mar- desempenhar' as" suas

tini, tesoureiro Sinésio funçõéS e diär segtítallç&'
Bccel,., dir�tor . inq�Q:i,�l

'

para a comunidade.
,

Dê a seu amigo um presente� lemb�e, o ano l�telre. ,

Dê uma'. élSsmatUra dOI "Correio do POVo,rf.
, .

Cz$ Cz$;\ 3.000,00

, '

Mãquinas, móvéis de aço, escrivallilíhas,' véIítUadQres/ móveis_estofados,
fitas, relógios de ponto e' acessórios- t�ro g.eral.

'Rua Venanclo da Silva PortQ De] 353 _ FODe 72.\492

"
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Decio
BACHAREL DIREITO'

DISCIPUNANDO' FILHOS li
"

Alguns obstáculos existem e' <{\le nãO

I1ér,rn1tettt'a-"""a-p1it'Jação dos 'pl'incípiQs bíblícos, cl., s..

disciplina, quaís sejam: 1) O pensamento 'huma

riiStii; que dl2" Sérem as crianças, seres ',basicà- ,I
mente' bons 2) Uma Ialsa .noção de.: alDor, 9\1e.
n80 deixa OS pais baterem nos filhos (Pt�v• .13:2-�)'
3) A crueldade com crianças que levãkos ')lais'
BO medo de ao baterem estarem traum.ati�dó ,

seus filhos '(Ver Provo 23:13). 4) Pt�gl:liçâ:' PÔl'Í;er
austbSi>'-o . trabelse da diSCiplina, os pais se acor

töötRlm.�' deix:8.1o. seús- filhos à sua própríä
vontade. ,

,

' Para quem 'a�á:. a D�us e seus filhos, nãp
haverá impecilhQs; !Yla-s Há ocasiões em que nãô

-se �stiga uma criança: 1) Quando faz criam '

cices dentro da sua idade própria 2) Quando �.
não tem. certas habilidad� que óutras crianças ,

.
'

tem 3) Quando com.ete certos addentes invo

h.mtáiiós�
.

cõriib cjliébtar tim prato, derramar um,
copo d� leite, etc ... 4) Quando não se sabe exata..

'

mente o que a criança fez de errado" 5) Quandô
'

>

sé es1;l: COJSl' raiva, para desabafar' frus:ta,;õe$; -

telis�s;' du' irritações pessoais-: MUltas', veZé$'"

o� filhos apanham �em terem feito hlgo qUe' re
aliIieíilê'mereCeSsem a' süna:

<Du.ari.äó então deve"se disciplitiar�filho?
H� , dUäâ átêas da_ pêrrori�lidade' infaÍt1� qu�
precisam ser certigias, são a desõbêdlênCla vo

luntái'tä. e as atitudes' erradas.
Na. disciplina use o instrumento oorreto,

a vata�e""'na falta'd�la, algo que doa e não ma-

'chuque. Evite usar, a mão; bata imedi(,\�amente
após, a", desßbediêiitcia; bata em lugar. reClll'sd; e
niG e,m,.:..públioo; antes de bater diga a rãzäo da '"

cone�ã9:; bata. no lugar
'.

ceito, isto ,é, no

. "bum',bum", dépols do filho ter' cJ;loradb e: se
arrepeJil�Ído, abrace seu fíIho e diga que o ama.
Iss'O fara uma grande diferença, .

Este método não é meu, é de peus, por
isso não é ullrapassado. B!�p Carws Madke
'. IGREJA BATISTA.

Rua.- _Emil-io Stein, 120 -, Fone: 72-1925
EflComtros: 'Doming9s. 09 e 19:30h

"

,
.

.!.'

� -.:

n I:_"'.3 .s::.IJa'"�".,.,ilÕ.tãr
.

t tlJßSelr�
�""�lla1��ês, de--:O�� �Üiin0S �IÖJií9�êi1'ClÖ: öttn:AGENs �lftdroDS!C'Om 20,;, 'de":PESCeN-7')
,'TO nas PEÇAS e,MÃO DE OBRAÇ -,�' �éUB_ de· ser,v;t�ti. "

..
"

"
-�,', ,"

,

Cas.- o.. -mo,tor de seu, carro não'�"es ,com ,força tolal aprovet�<;�trdc_ 'p.êII' teftt
I �, .

�õNl)'lGJONADOS coin·' os �)JlC)
.'

reçOs
'

'dr,"i'Praça.
'

Con
, .

/:.,.%.�;' \. .'

,,'

1"1:·" �.'

I ,.'

, .'

j ;'

\:

Jatatluá do Sul/se - JS:.v. MaL Deocloroj n:'� '-l� - Fones 72-1777, 72.1995 :'e? '12_2614
.1 "
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JARAGt1Â'J)()�SUL'.,(SCkD" 22À' 28IQtm1BltOtt988' e o R.·'R'E (OJ_ 1)'0, PO V O·
�����������������--���--��--��

.

'1III.,le Paraquial'
. ;' Par�qu1a . Sio Sebas�lio .

.

MENSAGEM: "Mestre que eu veja". Nunca será 'de�
mais pedir a Jesus que nos faça ver, cada vez mais,

.

sob a luz da fé. Ver os olhos las pessoas, as situa,;ões,
'. o sofrimento, a esperança. Ser. Cristão, hoje � tel'
0S olhos abertos e ajudar os outros a abrírem os seUs:

.

Só assim, pela fé, POderemos ser verdadeiros díscí
pulos de Jesus é segui-lo pelos

. caminhas da vida.
.

MISSAS: Sábado (hoje) às 16h"Santa Cruz; 18h�ão'
João; 19h-�atriz, São Luiz Gonzaga, S; Judas Tadeu.
S. Francisco-e�. Pedro; 19h30-São José. Domingo 'ª-'s
7,9 e 19h' na Matriz; 8h em S. Judas e N. Sra. de Fá-

.

.tima.. '19h30-Sania Luzia, N. Sra." Aparecída e Vila
Nova; 17h na Cohab e N. Sra. do Perpétuo Socorro .

. Ca'lula
.

Evalgéliéa

Ofieilai Mecân,icB"; -Márechal' .� Llda�
., Serviços de lataria, pintura' e mecânica. ."

.

i

Retifica de motores de velc...los de qualquer .marca, a gas...ltna/ª-lcool.
Peças

.

e acesséríos para veículos em gera};;,
.

. Atendimento nota dez -, Venha. e coatíra.
Av � Mal. Deodoro, 1.309 -:- fundos � Fone:' 72-3614

Jara�uá do Sul' -

. SC

.
'

Clímax
z...,;c··; !. TUDO PARA NOIVAS

;/!j MODA MASCULINA _ FEMININA E INFANTIL

. I Jarilg�á do Sul _ Av. Marechal Deodoro.' 260 .: Fone 72-0968

. Guaramlrtm _ Rua �8· de
.

Azoeto: '1.33.4 Fono 73-0�59 -

,
.

�.r
'

l��"
I::

. ,

..Busque idéias
. �.

i \ loyas
'., .�

JARAGUA' FÀBiUL S. A.
,;! tI ..

"

·.t��'i'#i'''''W;':�'W''''<;��'':�:i:,:q:�;""",;" ,' •.....

..

'Imérica latiDa. CallJ'palhia de Seguras,
. Fundada

.'

em 1881 �

Há maís de uni século:
Nosso prêmio é sua confiança.

RESIDENCIAL '. TOTAL
O seguro total da, sua residência. .

,

'.

Treze .coberturas em uma sôapólíee, gerentern os riscas deJncêl'l.dio,
tumultos. desmoronamento, roubo.,' vendaval, .desentulho, responsebilí-

. dade eívíl, aluguel, despesas COJll mudançe, dinheiro, despesas extra�
dr�linárias,· e ainda morte. inválidez e assistêncla médica causados por
acidente aOb seus empregados doméstícos- ., ,

Consulte nosso representante:
.

.

..}
.

\

Corretora de Seguros A. Garcia Ltda.·
R. Ex!). Gumerctndo da Silva, 90 19- andar -'- sala 02 Fone: 72-17-88

./'

tULTQS: N�te domingo (21<? após Trindade), às �h30,
.

em Iíngua portuguesa. CURSOS:. De batismo, día 5 de
novembro, às 15 horas e de noivos, días ':.)' e .4 de .' ,

dezembro, iniciando às 17 horas do dia ':.)'.. Inforriúl-'
cões e inscrições na secretaria da ,Comunidade: ,

LEMA DA SEMANA: Não te deixes vencer do mal,' ..
'

I'
.'

.
.

mas vence o mal com o bem. (Romenos 12,21) ..'.

. PERSIANaS • BOX •. ESQ. DE ALU.IRIO

.PERFLEX
RUA.IOINVILLE.,.. ·JAJw1uAOOIlUL·1C

fONE:tM7I'

Persianas horizontals e verticais, .

box para banheIros,'
"
'.

divisões, toldos, portas santonadas, esquadrias,
e cercas em al11lllÚllo.

.

Consuíte-nosl Fone
.

72-0995

- ,

E X I i ri b'r ás·'

Defenda o -seu patrimônio ·.contra sinistros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens I I'

.

ComérCio e' recarga de extintores em geral

Rua Jöínvílla n.? 2.176' - Fone 72-1826
..

Jaraguá do Sul/Se. \

II
I,

I
. SAV10 MuRILO PIAZE�A DE AZfVEDO

MURILLO BARRETO DE' AZEVlmo'-

.' '. -'

...Adv()ga4os
Direito Civil _ Criminal .... Comercial '.

��
. .'

- Trabalhista _ Esportivo

Novo en,dereço _. Mal. Déodo�o. da Fonseca
00' 91 _ Sala t

o resPeito nuttuo é e camIDho do entendimento e da busca de coDqWstaS comuns.
vamos construir e preservar amssa laràguádo Sul. maís humana e ·acolhedora.
A Weg,�m orguJbo do'desempenho'� seus co��radores edo 'trabalho da gente oideira de
Jaragu�'do SuLPot�.'ajuda.�.• pt.��.Creches. entidädes fiJantr6pícas, coJabo�do para
que aCldademantenha,��

.

I
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,x caça e T�I'o �m �n.dai
aI e América x Malvice,
em

-

Guaramirixn. . Pela
"

Chave "B"· jogaI:ão Esti-
'va x Atlético �. em.' S .

Franciscó,' :I'upy .x, Amé�
rica .em )oinvHle ,e,' São.
João :lj: Floresta. em Bar'-

. ra V�lha.

" o Botafogo Futebol (Está em' disputa o Tro"

"C�be, da Barrß, do Rio féu "Fogaiça.!-Sçhuster'\' e

�J:'ro, ,tem.mais .UH1 tro- neste domingo, dia 23,

fê\i;, par� enrique.cer.: a vão jog&r' GªplbM�i Je
.

, '�a ·galetia. No·,sá�do·. Rió dä:'tluz,' pel� Chave
à tarde, pela segÍlnd� "A" e,. p�lã,' ,fh�vé iíB"
S')artida decisiva do Càm- - Amizade � João P.es'

.! 'Jr��to, Sê�ior, q:��quis- soa. e Aliança x Guara� .

'. ,tou o biCampeonato, .da ni .

'-�t.eg9riai ao'empatar'�m Pela Copa Tupy de
; �eu.estádio: .com 0, ;Cruz Futebol, em partida iso· No dia 4 de novembro
\ de Jv1alta a um gol, após Jada, o Botafogo derro· inicia-se o Campeonato
"tê'-lo vencido antedor- tou o América por 4 a Estadual AmadQr, onde.

, J;ilente pOf 3 a 1,_' o. Bo- 2, conquistando o prio eqUipes locais não 'manl-
-t\tfogo levou, assim, o' meiro turno. na sua cha- festararil interesse, se-

troféu. "Lidio Schioc�et". ,ve. O returno abre-se gunçlo o presidente da.
e o CruZ.de l.\i:aita,

.

o, amanhã, com. as 'parti<;las: LJF, "Valdemar Vieira, ,

troféu' "Norbertö' Gaul- Operário x Botf;lJogo ,em face as disputas da Copa
',,_,-il;, foi 'artilhei:r:ö do ,Mafra;, XV de Ç),lJ.tjlpro Tu:gy.
d�ttame, com. i 1 gols, --o---.--;;___.;.....;_._.;.-_:..----..;:;...;,--.--.�-.--;------.-----:--.._-"!""'!�,�.,.....�

U-uro· VolkD;lsnn; .

do' .'

O t I t da Ja
.

·

11
' •... ,

,',

..
,"

,
". Ano.te.Onúmerodo ·ff.·.· ."�

e·' e o'ne
"

; ra·'gua.,
'. ·U,·...�'1Mft; .

-

.

Cruz de Malta E! o go- 1�IiJII'1V
.l�iro menos va�clo, coill

. ���f�:�u�����a .�. SI' ... ' o

��é'� 1118'1·5 a"q'uela
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GrêtÍlio Garibaldi . 2xl : Agora. "ócê conta com mais

'PQnte PretÇl., João.- Pe!i�' um s�rW.ço: Disque_., . " ..

· f."I))a 1;&:2 Guarani e Alian- Passagem, corn·entf$p:'':
� .lx4 Amizade

.

foram passagens fla'�:
.. _.

na

qs reS'ultades, de domin' empr_e�a,.�em:· n.al .

.

® qo, .. çÇl.mp�o.ilÇl.tP.. "'. da.
Turismo ou vi Opio

<.
.' ',.. com a,Ja,J.�g,... ...•. :",. ,1'.:.':'-�;" DiVisão da Liga' Ja- -

.

, �
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Ai' ,:pÍ;i���;a,,�\ medalha

.

Santa- Cátarina,
.

qUe se '. em Jóaçab�, . coube a feira, terceiro" 'dia' de .1. Sidet6polis,
.

�t ,ß�·á ·.lli
ho,u��. ·ÂQ.ßttos de encerram neste ;sãl>ado, Jaragu� do .Súl,:conq1,lis· I

comp'et�ções,
-Ó,

Jaräguá "perdeu I domingo" "parà

f"
'.' .:,

I I'
\

..

d d' J'IS'C
teda ,pela cerapeoaíssima do' Sul. possuía cíncó' JoinVille .

pot . 2' e- -O" , (1j

· lISa [':YO la',�;laIS: ce O"! 'os': F··.. . Claríca' �uh.n, que. obte� . me?a1has, '. 'desempenhe que era" :previs.��elj'� maä

•.
'

.' "
. I I .,'

' ve o pn�elfo lugar na muito supenor aos JAOC '"ha segund.a-feua,· "il'fê'
.
�,ApQs' obter durante os Jogos -, :R�gioilais o direito prova 106 .. metros com. de Crícíúma." Claríce ob" cç>nheéivelmeilte' foi )gG�

de participar dos Jogos Abertos, 'p,e forma, ínvícte, barreiras, com, tempe de
.

teve ouro é práta no: leado por- Cenoiahas-por
<? futebol de salão .de. Jaraguá do SUl não conseguiu 14seg04. . Até segunda" atletismo, Valdir Giese c 6 .a AL.E .elímínado.

. .

�ar .para a segunda fase nos 'Jogos Abertos. Es-
.

no salto Com vara (3,80mf--- .... "

s.
,

.

.

.' •. -
, .'

.treou comuma ótíma vitória de 3 à 2 sobre Sideró�
.

VOO LIVRE EM e Mauro Mahf.Ud e Jan·-, \[OU�QL.-, E, :��"?
.pdl�s"lcuj.a, PiiS�. é .�� Sidera, dispu�te do c?lnpeo- JARAGUA-,DO SUL dir Pereira :no Judê. A·· . ,,;0 .bolã(LmascJ.Üi;P9 �j" '

.

-Í\á� estadual,
, consíderada "por-muítes como "zebra'j quela altu,r-a, o munícípío o .:vo�1gol ID&$pulino ,�,.Je�

, �� domi�go., foi derrotado, por Joínville, 2 a_ O, onde
A AssociaçãQ Cata-

1 'situa:se em oitavo 'lugar' mininb �RaSSaF.iUll"i·p8:fa".a
� _. �braCQ é a caIij,p�ã estadual e. na. segunda-feíra ,ftpt;\ns� do VÔQ Livre! eJ4 termos de medalhas,.. ség_l,l1'lda� fase .» dQS.",,!Ogolt
.. ({iêipe.dtu-se, melancolícamente.: caindo diante de Ca" e o J�jiguã Clube,' .

atrás de : Blumeneu. FIo;' . Abertoßi t-. iniciªda� .. na
·.�fuhas, por 6 a 4.

'
..

de Vôo -Lívre, vão rtanópolís, Crícíúma, terça-fei{�� 'FUram t�.
. .

.'

( realizar em Jaragué do Chapecó, Concórdia. v:itÓIi:�,'),sp'Q:fe, Ç9nç§r-
.

Patrocinada pela Malwee, a equipe .retornou mais Sul, nos, "dies 28,29· e Joínvílíe e Joaçaba, ' . .dia:Ac.amDeã-o, .dos �hS.CJ
êêdo pera Jaraguá do Sul. ,liá, agora, a necessidade 30 de outubro, a se" . O· 'a1!l1etJsmõ (e�lni� 81;),:, :Vi�eira"e .Ç�ci�;tp.a.
de .se repensar o selecionado, de renovê-lo, inicia�l" gunda etapa 'do 6Ç J

de Jaraguá do Sul ficou No dla:,15�; 'O bola.o,: ,�p..
:�o cora a reativação da Liga, aproveítendo àqueles Campeonato de Vôo

em sexto lugar, Com 16. �ent9u.) Ga�par,.. ,d��kl�
�ttletas. que maís se destacaram no transcurso do Livre, CQm provas de 'pon�s" e_ Q .I?a�culinor. [Jusque-e día J1 X�nxe,

" {!d.LJlp�oriato. . '.' "
gool OU cress-lívre, em oitavo lugar, com 1;2

r f ,--<' p'ela .. _s,t;!gUncil� ..faS,E!I-
. O presidente do JCVL. pontos. Q judô, com 10 o vol�bo� mascull.lJol;PJ�-MárCio, Mielke, infot-· pontos, ficou em sétimo,

. sou.. .. l.nvlQiÍo -pela pnmeí-
ma aos pilotos' que O Pun40b�I,(qu�, !oi . aos, fa. f?_se:, .2 ,a.O ; ,sobre

Jnd,ependente .de qualque! resultado, a Cor�xnas:o o c.aminhião· condu- JAsç'pa!a: sQm�r experi� nd.�ual,..AUro.�él;.e....sldelO-
é. por anteciPação, a campeã schroedense �e fute-

. �P9g q_s ,:asas .deltas ên�a"uma;,y�z q?;e a mo- ��.hs. Na,.segwnda ",�
fase

bOI ..• de salão, 'do ê�rtame promovido pela Comissão partirá, nQs 'dias 28 -e .dalidade e praticamente. J gau .. cOl_1tl'a, .Joê1jÇa�a,
�i.Cipa,r-de Esportes, com o. apoio \ da Prefeitura.

29· às 11 hQra�,
�

do desconhecida na cidade �9r�0 da FUJaaça.e ,Can:

'A'VÍt�ria sobre o 'Grêmio To;maselli:, por 3 a 1, e o
.'

. Agropecuário e, no. .

perdeu p�r� 'AgrQ1ândi� cordia. '

ponto extra €oiiquistado ,pqr hayer feito a melhor' dia 30, . segunda-feira, '

e Pometöde, ,sendo des- O vQlibol feminino
campanha. na .tas�- de ,;cl��i,fi<;ação váléu�lhe <)

feriado naGional ante- classificada:
...

Da'. mesma
.

'yenceu' Rio do Sul e

titulo. Na outra: partida do ql1adi"a:ngular .fipal, Ali- cipado. de 2 de.nove:n- forma .<) bolão feminino éaç,ador, ';perüeIido ·piira·,
.Iiça' lxO Faleon e, "pela 'repescagem, Cruzeiro 5x2 bro ,}(finados).r às 10

que . volto� .

a disputa� Blutnenau, / na
. prtiIieirà

JÜ'\T«mt1:lS e Veteranos 6xO lnte·rnacional. 'horas
'

.. .' os
'. Jogos Abertosó

.

de- fase e, lia' segunda: faSe',·Neste final-de-sems- pois de vários anos afas-' mediu' fórçâs'
.-

contra'
na, membros do JCVL tadö; fo.l. cÍeirotado na Brusque, Florianópolis
a$sistem em Atn'Jlia, estréia por Gaspar, . por '''e Cozü::órdia.. Â.lriuIIÍas

. São Paulo, a mais l,l"
' 6 •

I
lJ,ma diferença �centuada das partidas 'de vÔléi

. ma etapa tio

campe-.\ de palitos, v:ençeu
.

Joa- a TV Inostrou para todo
anato Brasileiro de ça.ba !pas perdeu na de- o Estado.

.
" ,'," .'

(
.

Vôo Livre ,-cisão da vagÇl. para Tini- Índep�nd�nte 'da' colü+
bó, por 10.'pali�Qs. Ti-mbó, caçã,o, pu da >c�rt,c;rni,sta

. diga-se, é uma das me" ou não de màis> medalhas..
Inores �qt).ipes d:e" Santa a partiCipação.: Q.e· 'J�ü'a�
Catarina.

'

"

.

guá' do Sul, i neste..
JASc.,

O futeból de salão des" foi muito sup�r!or a "de
.'

pedilJese melancolica- anos' anteridres, recU-
ca.mente, Estreou eom perando em parte á 1ma-
Uma· boa i vitória . sobre ge;m deixada.

,.

�tre�maco ,'clolirma titula' eilt· .SH'

P�ta 'última, l1Odadß: jogam né�te sá�do, dia 22,
..

'rio Colégio.MiIDlel· 'c-outo. pela repescagem, Inter"
· ·ítàCional x. Cruze�ro,.e Véteranos x Juventus; pelo

.

qUadfangular,' -Corem,aco x. Falcori e Grêmio Toma
.$étli x Aliança. A· entrega (ila prEániação d�r�se-á no

.

Chiai,. das partidas.
.

'

. ,JU�-TRAi 2 �EDALHA$ J�E JOAÇABA, ..). '.-

Foi brilhante a participação do judô nos' Jogos
Abertos ,de ,Santa Ca.tari�a, estreand<;> nesta modãl.i
dade. Mauro Mahfu� e Jandir de Souz�' Ferei.rä, da
�qui:pe. d�rigida pelo professor .. Sílvió Acácio' Börges,
obtiveram .duas medalhas de bronze, surpreendendo
Çl.os . próprios dirigentes da DME. Os ,quªtro Jú,do- .

cas que foram .a Joaçaba pertepcem a eq'ijÍ.'pe Kohl

baGh/� . A. Baepen4i e a çonqui.s!� _é. �.t:r:t,l.!-Q de, ,uÍ,n
trabalho sério' que há alguns anos vem .sendo '''-pe-

. senv:o�vido pela dedicação dos judqcas e priilcipél'�'
mente. do Prof. Silvio.

-- - .......... _�_.,�-- _,.;,,_..... .........._ ....._�--- -�-

....------------------�----��--

.
, .'
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" '-."- Por ßugestãó 'do índustna; Roif- Botho' 'Será' de ces t milhão especial; Cz$ 210 mil à (Ponta Gr,ossa).,

'---, ..

;'H�pnann, surgiu 'um movimento, 'ápã��iâári() na ä-: e .200 'mil-' '-ã--'p-remiação fànfàrra com um' .písto
,', re� eJJlEr�sa'rià.l;' preocupado com as eleíçõesc que do IV Campeonat., de e Cz$' 210 .míl para as,

estão à porta. Ele visa,' íundamenteímerrte, através Fanfarras ___:_. Jaraguá do, ,três melhores na fanfar;'

fie panfletos a serem distribuídos na comunidade, 'a Sul 112 Anos que a Se�
"

ra, simples.' As ínscríções
eonsctentízação sobre a importância do voto e· na cretaría de Ed�caição; continuam' chegando e

�cptha dos candidatos certos para dirigirem QS des- Cultura, ,1i.sporte e Tu- dependendo do número,
'

finos de Jaraguâ dO: Sul, a partir de 1989.. l'ísmo' irá realizar no día á reâlízação dó Campeo-.
, --:.:- A esposa do více-governador do Estado; 6 de novembro, na Ma- nato poderá ser dividida

Ivone Maldaner, presldfm� «itadual do PMDB-Mu- rechal Deodoro. O cer- em duas etapas días 5 e

lh�rJ reuniu esposas de candídetcs dos munícípíos tarne tem entra os seus t: de novembro, ,

da, microrregião e outras 'lideranças ns manhã'
-

de objetivos a promoção, o
entem, em Jaraguá do Sul, no Diretório do PMDB. aprimoramento e o de-

EstaV3-m coníírmades..

Na. pau;�" a participação da mulher ne processo senvolvímento dss téc:
eté o início da semana.

eleitOral e subsidiQs)s campanhas nesta reta, final, nicas musicais <e' a for-' as fanfarras- das seguín-
,.

para a. busca �o. ,iortaleClm:�lÍto pàrttC:lário. mação cíviee, c-:Jltural e,' tes escolas: Germano

+r ,

_

. ImpÇ>:t'tantíssirnOS, sob todos os ângulos, artística. divirEdo nas
Brandes Ir. (Indatel). Má-

d b t "�bol'
.

om
'" feit ".'" Cd� tegorias "fa"'nf�'''''r'a sím- rio' de Oliveíra Coldner

os . � ,a �, pu., lCQ� C . QS . Ere e1 ursveís", que ,,�

vêm aconteceádo ��m Jaraguá: Não existiram "ven- ples, fanfarra com um (Mafra), Alferes Tiraden-

eedores, mas quem ganhou foi a' cidade. As boas písto, fanfarra espectar
tes (Florianópolis), Colé-

surpresas. comentadas, foram os desempenhos' de €' banda marcíal. gío D. Bosco (Rio do Sul),

Sávio Murillo e .Clements Mannes, com boas colo-
Peníarra

'

Oktoberfest
,

A prémiaç,:;Il, de e-s. (Blumenau) e Padre, A-

cações e retórtcas, ganhando' a simpatia. Konell,
,

1. 200,000,00. terá'a s'e- ,gostinho (Floríenópolís].
"

Bauer e Fogaj,ça. �ã,o :cºnsid�rados "profissionais" no ·guinte divisão ,�z$ 390 E ainda 'as bandas 'mar-
�Q:�,

"

,

1
mil as três melhores na cíaís do'Colégio Caetano'

-
•
.:..... li:scorregões, naturais pelo nervosísmo,

alfu.,etadas ,DOS opositores, fo,� registrados." Mas, categoria, banda marcial: Munboz da Rocha (Rio

• 'sem dúvidas, d�bátes são maís proâucentes do que
Cz$ 330 mil à fimfarrcl Negro] e COlégio '�o XII

cc)m1c1às, onde se jogam pedras sobre adversários, COI'ICI·OS, ala,lda:' atrael' elel-Io,res
"

devassam-lhes suas vidas e; multas vezes, somente
.

satisfazem
.

egos d� candidatos' e cabos, eleítoraís,
Além de reunir um turbilhão de pessoas, para __ a Sem a grandiloqüêncía
cachaça tradiciQnal, no encerramento de campanhas passadas,

'-._ Salim Dequêch, raposa da "política guara-, onde os ânimos se exes:

mirense, 'persegue pela segunda vez o cargo de pre-' � peravam" os comícios �s-
'

" feito. Concorre sem composição com outro ,partido, tão acontecendo nas <ji-

p'orém, assegura' que tem c::andiq,atos "tanto dp' PFL versas regiões do muni-
"

,como dá PMDB direcionando apolo à sua candidatu- cipio. Somente· PMOB

__ ra, em detrimento a da coligação. Zimmermann e e PD,S, dos cinç:o parti-

Schark, em contrapartida, afirmam que' a campanha dos que concorrem, tem

1 vai bem e que o pOVQ quer mesmo é mudan.ça. ,

) a programação . defini(:la

.

_._ A ".Justiça EleltoJ;'al da 17a. Circunscrição, 'e vêm realizando con-

. J' determinou as datas para as. reuniões com presi' centraç,ões públicas para

dentes e primeiros mesários, que trabalharão no dia exposição das ,platafor-
15. Dia. 7 de novembro em Corup4, no SaUlo Atira- mas de governo, e apre-

dores e dia 9, em Jaraguá do Sul, no "Artur Müller"" sentação dos candidatos.

ambos às 14. horas. Serão repassadas instruções e,
O PDS realiza comício

posshrelmente, os' 'materiais necessários para, o
- fun- neste dià 22 no Sa1ão

Clonamento das, secções. Anote. Alvorada, d,ia 23 no' Ri-
�.--'- Os funcionários do Fórum (la, Vara), beirão 'Grande do Nörte

retornaram ao trab9lho na quinta-feira, após breve dia 25,Salão União, di�
, período de paralização, lutaado, justamenter por
,melhores saláriOS; -os casos urgentes, no entanto, não'
4eixaram de ser ate.ndidos, E para q�em pensava.

, ,

. nlim novo fe,riadão (29; 30 ,e 31), o Dia de Finados·
>

será comemorado mesmo na data, isto é 2 de no

vembro, úi:na quarta-feira. É oficial.
,

"

, .:_.� COLHER DE CHA: Ruy Lessmann (fun
cionário concursado d,a Câmara) e Valdemar Vieira

>' '(preSidente da UF); dando um "alO" aos amigos,
·lembrando ,que são candidatos. Os professores Bal

�uino ltaultno (PMDB) e Dolcideo Menel (PDS) tam-
'

béoi: Candidatos a vereador, naturalmente..

'26 Capela Santa, Cruz,
dia 21 Salão Hornburg
(Rio da Luz Vitória), día
28 'no Salão 'Amizade,
"dia 29 no Salão Vitória
(Fig�eira) e dia 30, em

Santo· AntoniQ, 'Nereu
Ramos,

O PMDB faz hoje no

Salão, União, dia 25 no

Santo .Estevão', dia, 26

em São Judas Tadeu, dia
27 na Soe. Alvorada, dia
28 no Salãö Barg; dia 29

no Estrella e dia 31 na

Cohab. Nos dias 3, 4 e
'

,

5 de novembro, no Doe

rÍng" Botafogo e no Ge

túlio Lenzi •.

Vestibular: 868 'inscritos' Ra Ferj
O 'Centro de Ensiao 8 ,de dezembro.

Superior de Jaräguá do A Construtora Ja�aguá
Sul (FERJ), tecepeu 868 foi a vencedora da con- \

inscnçoes para o Con- corrênci� para a. cons-

curso Vestibular Unifica- trução do Bloco':C da
do 89 da Acafe, cujas' FERJ e, já começa a iIís
provas s� realizarãö nos

,.'

talar-se no local. Serão
dias 11, 18, .19 'e, 20 de mais 1. 327m2 de área
janeiro, no campus ,da construída, ond9 se in-
Fundação" Em Jar-a,guá cluem 9 salas de aula, um
,as vâgas' disponíveis' são auditório e sanitários.
para Os curt)os de, Admi- A TERJ entrou na era

nistração, Ciências Con-" da infonnática, com a

tábeis e Pedagogia. A� '�quisição de ,u;m micrb

etiquetas dos cartões computador,· para Os va

confirmação
.

de inscri-, riado!?_ tràbalhQs admiI)is
;ções' 'de,verão ser, retira- 'trah..,:os,
das no período de 6 a

,

I
I

-

CA!'*·SASS.
EnelP Com gostode caft

�

Sehrleder,
A Prefeitura ,Múnicípal

de Schroeder recebeU do
Ministério da, �ucação, ,

recursos da, ordem de
Cz$ 1 milhão 439 ' mil.
oriundos 'do Salário Edu
cação, COInO participação, "

no custo da construçäe r.,
de Jumél' estola ,..na , região ,

de Duas Mamas. A es

cola, já existente será
substituída por um pré
dio novo, em alvenaria,
com 200m2, ficando as

ínstalàcões atuais para o

'pré-escolar.

o valor da obra está
orçado em Cz$ lO' 'Il;lÍ�
lhões, cujo valer com- ,.

plementer
'

ao montante '

recebido do MEC, será
coberto pela Prefettqra,
segundo o prefeito Aldo
'Pasold.

'

Massáranduba
Um, bilhão e 540 mí

lhões., Este o valor do

,orçamento, do " município
de J4assatarrd1;lba, enca

minhado a câmara de
Vereadores', para o pró
ximo exercido, que o

novo, prefeito terá 'para
conduzir' a administração
,públjca �Iil 89. A muni
cipalit;lade massarandu·
bense está dando

-

conti
nuidade as obras e auxi
lió ,a clu_bes, igrejas e

entidades, tendo. concluí
do há pouco a, terraple
nagem para a construção
da sede do" Botuca EC
e, atualmente, executa i·

dênti.cb trabalho para a

Capela do Sete de Ja
neiro.

. Está conchiiIido 0 cal-
. ;çamento da rua Luiz
Kraisch, que, faz frente
a área,onde será eJguida
a 'futUra rodoviária de
Massai:anduba; com 900
m2 de área construída,
'cujo, iniciÇ> é

.

provável
que aconteça ainda no
àtual governo.

COMP�NCIA
PARA· VEREADOR
EUGeNIO STREBE

,

H.aOl - PDS

�
,

.
.

.

Çirljdll .

Democrático SOCrál
I"
,

.:? .�"
!,

,
,

rara Prefeito - VICTOR ,.·8AUER
N� 1.1" ,

",
"

"'"
'

,

' A

- II'do' ftdo'lar' Maul, N�-,
".

��

exp��lelÍçia, :' 'do "passado a

DOVIDA 't:'; VOTAJi' COM

"

_�'.1::�

serviÇo do ' .- f u t u r o.

A CERTEZA.
.. {.

I

Você seihet
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