
A,' �ayer E'ngenharia' ,- 'ö'�1�'- :c��, ·a.'ínç�ltâ. a

vêm construindo ne, Vila ,
. ,cqilSUução:; �,'" l>í:ip,cipal

Amizade,' ,(!/ Conjunto ( 'nl�nt� ,pa:rä es assalaria
Habítecíonaí com 96 a-

'

das:'.�'
'.

partamentos, '"q;>��sto
, de oito blocos ,(com' 12 AS CONSTRUÇÓES'
apartamentos cada _qual). ,

,EM ·1988 '

'

"

e quatro, pavímerrtos. A Até setembro, a Pré
Caixa Econômica Fede- feitura de Jaraguá do Sul
ral 'financia a obra e a" recebeu 449 'pedidos' 'de
Cooperativa Habitacío- licenças para construção,
nal Jaraguä do Sul Ltda.. num total de .79.515,66
de acordo com apre- m2. Oestes, 42.'342,87
sidente REmate Müller, m2 foram' pare .constru-
está fechando o' grupo, cões resídencíaís' '

'.

'.;'. "",
com .o que abre perspec- ,

4, 208,40m2 rssídencial/ '

'tivas pera ,que tim novo comercial, 3:278,95m2 cO-

seja formado, pelo mercíal' 23,45S;73ul2 in-
sistema Jnocoop, etra- dustria{ � 6.286,71 de
vés do trabalho, integra- outras edíücações , Ju-
do com a

.

Prefeitura e lho e, agosto foram os

Comissão Municipal de meses em que maior na-
Habítação . mero de licençâs;' em

Todos 'es oito blocos, termos de área física, fo-
estão em construção e, ram requ�ridas.�:
os novos

, apartamentos Em -contrapartída os
virão suprir; em parte, o alvarás' de habite�s"e, for-
déficit, habitacíonel» do-

' '<, necídos quando do,:.-', tér-
município" quê é acen- mino das obras, pratí-
tuado, qu� faz com 'que camente se equívsleram
os aluguéres atinjam pa- as 'lícençás, no período.
tamares assustadores. A Foram 400, para um to-
oferta-delotes existe, to- tal de 61.'541,OOm2 de
davía, têm um custo' al- 'áreas edific,adas,

,
das

to, alíad-, ao preço dos quãis 36.256,04m2 restden-
matenaís e -da mão-de- cíaís .

'.

Pesquisa revela. alta. ratatividade nos estacionalBell1os 'JarIDuá. aguarda 318IBilhies do MEC
o Ministério- da

cação deve pronuncíar-
3e até o día 10 de no

vembro, acerca da libe

ração de recursos da or-

dem de Cz$, ' Além 'desta obra,' a

318.881.140,00, 'a fundo construção e equípamen-
perdido, para o, desenvol- to de prédios ,escolan�s
vímertto do Programa de no Bairro Ami�,ade,;, (õa ,

Expansão 'e Melhoria da à Ba. séries),' Rodeio
Educação da Rede Muni- Crioulo (la. à, Ba.]; Nú-
cipal de Ensino em Ja- cleo Habítaeíónal da Co-
raguá do Sul (PEMEJ) . hab (pré e de 1a. 'a, 4a .

"

Os- pröjetos fóiain elabo'-' sériês); Morro da Weg
rados pela empresa" g-aú- II (pté e de la: ,a

'

4a.)
cha Educacional, haven- e, ainda, a reconstrw;:ão

'O Secret,ái1'0 'de Segú-, d t'
.

d EI 'R'
• ,

'

,

o perspec IVas anuaa- ,a ,lO da Luz 'e, as

rança Pública; Rivaldo doras de que o m'!lIlid� ampliaçõés das, EM" 'Ja,- -

Mac�ri, assinou Sa. feira pio seja 'contemplado 'raguá 99" R!enato Pradí,
portaria suspendendó a'

_ com Os recursos, - paril. ',Çristina Marcatto e Al'
concessão de Carteiras apli.cação no Centro de bano KÇlnzler.
de Hab'mtação ' por par- ri----...--,---------------
te. do, Detrari {Florianó- rO'r qu'e y'g'lar 'DO

' Teeo ?
polis), e CiIE�trans (delega- __,,' ,

"

•

cias regionais dó Estado)
no período de 19 a 20
de novembro, Somente
,as r�nõVàções serão per-
mitida.s neste período. Iso.

\ to porqu,e quer-se evi�
tar a troca 'de-: caiteira � ,

de moi:ortsta, por 'voto,
fafo qu�:, Al", SSP tem
"certeza: "��§'oluta" que
ocorre' €rQ t!)di} ó Estado,
Gnde os'e:a.Í1did:atos 'fi

mmciauf' ';,' doc�mento
Ie?,él1. A medida atinge
também, 'naturalmente, a

DRP 'de iaraguá' dó Sul.
,�Tl

�:�": ','F�riadO,:�de-, finado$', anlecipa:d'o para" segunda - feira'
,

-

o feriacio de 2 de .novembro. Pí- empresas.
-

C��n' isso, o s'ignifiCad� re-"
, nados, 'cuja 'fixação é de competên- Itgíoso da datà perdeu O sentido, con-

,

cíe- .domunicípio, terá a sua come- traríendo as autorídades .eclesíästí-
mcração antecipada em Jaraguä do caso

"SUl. Na segunda-feira, dia 24, o' pre- O governo federal também de-
feito' Durval Vaseb baixou o Decreto cretou para o dia :)'1 feriado bancá-
1 .777/88, antecipando para segunda- río, no entanto, não, antecipou o' íe-
'íeíra, dia 31 de outubro o feriado, riado de 2 de novembro ficando na

.pondo fim a polêmica criada, .aten-. quarta-feira,
,

quando os' funcionários
dendo príncípalmente aos apelos das públícos. também vão, fQlgar.

J'á,�guá do Sul·Se,- de 29/10 a 04/11 de 1988 - Ano 70, - N.9 3�512 - Cz$' '10,00

Uma pesquisa de ad- "Cláudio Maier, dà Pre- q�üsa 'mostra também que

:ministração de 'tráfego re-' " féitlira, a ímplantação de .exístem veículos de fun-

aüzada no período de 26 zonas azuis traría um au- cíonéríos de lojas que

'de setembro a 0.5 de mente de cerca de, 15 permanecem o dia todo'

out u b r o, na Ma- por cento no número de estacionados, situação
.rechal Deodoro, . Getúlio vagas', o' que não 'justífí- que o . préprro lojista po-

Vargas, Floriano Peixo- caria a criação de toda deria contornar, suge-,

to, Procópio'Gomes (tre- uma infra-estrutura es- rindo que o carro fique
cho ínícíal) e Gurnercin-, pecííícamenta para cui-' numa 'lateral, de menor

do da Silvá (pruneira dar desta questão. 'movimento.

quadra), revelou a, exis� -Maíer acredita que ca- DHP, 'na-o ,e'xped'.e'tência de alta rotatívída- so seja implantada uma

de de veículos -estacio- estrutura para o tránsi-
nados.: na proporção _de to, esta deveria atuar de C'HH 81 o'ovembroaß a 90%, que permane- forma a,mpla, para a,me-;,' ,', '

'

"

cem parados no mes�o Ihoria do tráfego como'

'local,por'menos de uma um todo, para compensar

hora" Para o engenheiro os 'investimentos. A pes-

'Empresá,rios,lançim movilenlo de
.

'.' ,

�conscientilação do eleitorado'
,Uni movimento apartidário, genido no meio da

'clas�,e empresa:rial jaraguaense, enseja cl. conscienti

zéli:;:ãO do eteiturado para a 'importância do voto
,

e

da Escolha dos melhores candidatos para a co.ndu�ão
,dös' destinos do município. o. panfleto, que _come

,

-ça a 'circular nos próximos, di�s, não tem direciona"

mento [!C,'litico e tampouco, é dirigido a apoio de

qualquer espécie, a candidatos �j�páticos aós' empr:
.s4rios. O texto diz que as e1€1çOeS deste ano serao,

, 'uma das mais importantes da história. "

, \ UmÖ. .loteria, para escolha do "candidato ideal"
\ aco�llpanha, büscan.'do so.bremodo' a conscientiz<'lçã6
,e 'a 1.espons'abilicj.ade, de todos,; ,O mÇl.terial ser�", �n- ,

tregue nas empresas e distribuí,do na Co.p4,U!liç1;��e
e ,através< da inserção nos órgß_os de imprens�,;_d!ft

.. eidade. ,> ••• 1

i Ia

Edu- Educação, Cultura e Es ... ,'

porta, o "Bscolão", com

2.247,58m2, que }o'cr.rli
zar-se-ã na Vila Lenzí -.

� Candidato com programa de Ação;'
Comproplisso com solução para problemás,
d,a: população, térls como:

, Trahsporté
Segurança
D��mvolviJ;nento Il'ldustFi:al�
'Habitação
Pre�e,��o das "natas e, rios'
�éiUde, : :,� "

' c'
,

ACQmp�Ale�t� :;�.! aJções do Poder
.

, Exeçutl;t0 •
' 'f;'

'Será, ,ci representähté lâgl'ti;mo da géhte ,de
JàrAguá, do s�t; ',- ,.Lq�m�ra d�, Vereadore$'.-

"Os"" ., -1fi'l.o, 'feco"", ,:'
CHA�L ;,', �CH -

(Teco)
N.' '11.6' 'VEREADOR

,
,

_' m sef ..

EXP�t,OR�S, ÇR9;l\iA'OOS
MOVIMENTAÇÃO "lf.n>USrrRIAL,
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'''''�''�Rt�15êttAGi>-cuxti rio'
�, n' - ...�� <,.�:.> r .•. :P-, '""+;.,..'" ',�

..

into·� ��Jl��.'�. (1"
. ��,.��. ..

.

" ,IÍ�1�_'��!>!1d� .. di�. �)�; ,

ilet'e ;Slmmey... ,

e ASSJTlO
Ramthum, às> 20h, 'na I�

'�!�'--,�,iIrliCa. �ute
ra:na.-�entro e

'

• s'ão ülhos.

de 'Marcos '(Nelda) Sim
mer e de Amo

.

(Ana)'
RànithUm. Os'convida
d� sérao recepcíonádos
nô 'CluDe Atlético Bae

peií�. !'iossQS Parabénsl.
- Tomou á la ..

-;

comu

nhão doIningo, a Ales
'siPidra, filha' de Antoníó
José (in memoríàn; e'

.

Yvonne 'Alice Schmö
ekel Gonçalves;' ,a primei
ra

.

neta do nosso dire
tor. Eugênio Victor (Bru
nhilde Mahnke) Schmö
ekel e de Holando (Pelo
mena) Gonçalves. Uma

comemoração reuniu pa
drinhos, familíares e a

migos.,
.:.:_ Tambêm tomaram a

j

. t;êate '& Informações
.............

'la.. e'Uc'aristia; a Cibele,
filHa �'do" casal 'Anßtídes
(Merlene) Panstein. eIe

-.

Secretário de Pl_a'�eja-,
mente da Prefeitura e a

Krísmaira, filha dó em-

· presárió Waldemar (Mag
da da Silva) Rau. A elas'
e as 'démais crianças, os

cumprimentos da colu
·na.
- Marcal1doos 24 anos

·

de casamenta (dia 19-10),
retornaram sábado, dia
22, quando do �niversá-.

J rio do filho Itala, o que-
·
rido casal Hans (CarIa)

· Mayer, hoje residindo
em Blumeneu .. Foram a

Buenos Aires e arredo

res, 'onde reverem famí
liares e arp.igos. O" nos-

II

,1'",
.

Moda 'lnfanto-Juvenll para real�' a.
,

' elegAnc1a de seus filhos. Um carlDho
.

" especlal ,para Q, seu bom gosto.'
Na Marechal Deodoro;St9' _ Jarag1,lá.do Sul c, Sc.

, I �'
J6.... z.1681o.r

� prataria, àrtlgos em

, pres991tt:8 Da

púlSêfras, 'anéis, al1aD.ças,
ouro e .tudD o Dlais para

' .. Relojoaria
.

Ma,rechal Deodoro, 443 e Getúlio' Vargas n° 9

Coruja
:,

,
A me14pr'opçio em artigos infant�-Juve.-

"

!.' olB e bebê para a: estação Primàvera-Verào."
i

R.,Rio Branee;> 168 - Jaragua do Sul - Fone 72-0695

'
.. ,�

JÓIAS - RELOGIOS - PRESENTES '

li
. �

.

. '.
"

/ ��toja
�'Mamãe

Ivenida

'�.�.'
.

.
,

'

.
.

RELÓGIOS

SEM:PRÊ.: ci �E�MP%: 'PR�I!�E;'
.

Marechal Floriano n� �h FQne 72 - '1911
_,,!·I.. . •.

'
• ,

.; . �',

.E .

A" .. 4't:OUPA INFANTIL·'

,

t

'Avenida Getúlio Vargas. 97
•

'o', -

/_

Jaraguá do Sul

/'

'so abràçol ,
-. Empresários jasa-

,

- O C"tC; Laço Jara-. guaenses frustrados com

guaense e�tá de luto com a 'não vinda do Presi-
a súbita morte do seu dente do Bameríndus,
fundador e Patrão Au- José Eduardo Vieira, no

'gustq Demarchi, sepulta- dia 19 .. e que faltóu te-,
do sábado à.' tarde, com to em Curitiba.
grande acompanhamen- �

..

NQ eine Jaraguá,
to. ''':- de sábado à quinta-feira,
- A Malwee parttcípa sempre ,às '2Qh15, "As

no dia 5 próximo, no H� Min�� do Rei o Salo-
'

tel- Pleza ltapema;" do mão", com muita averi-
41.9 EQcontrô de Vende-. tura nas selvas afríca-
dores; -ab�Fto 'pare os ,n�.. Celllsuf.?"Jivre.
:pr,ofis�ion:ais, dp set0f·

.

- A. Rua do Lazer do

,- En.cermu, com suces- com a apresentação do
so," o .

X, Concurso Bone- Grupo Nascente
'

de
,cài ViV�"f'rönlOyido pe- Tradição G,ermânicas de
lo Líons Clu,bes Çidad� In-: Jàragqá do Sul.

.

d\,l�.trial. A,'plfomoçião' q].le Ií 1\1, festa da O:rquí-
esteve \ soh o comando dea e do Verde vai até
,do casal CL. Pres. vaiine dia 23 de novembro e,

e Marcia de Souza, rendeu nã:ó será cobrado ingres-
Cz$ ,,6.048.000,00 que se- so. (Se todos seguissem
rão aplicados em fíns o exemplo seria ótimo;
filantrópicos. conte com nossa colabo-
-' A SCAR estará pro- ração).

� movendo a partir de .ho- . - EUG1!NIö VIC'l\OR \

je até 11·11 a l� Coletiva SCHMt1C-KEL - Diretor
da, Primavera e o 49 en- do Jornal CORREIO DO
contro de arte em' por- POVO; comemora anais.
celena. onde estarão re- um 'nat-'dia ,02 -de -novem-
unidos artistas plásticos bro, a este batalhador da
e pinturas de porcela-' comunicai:;ão os nossos
na de nossa cidaçle. melhores cumprimen-
- JANlCE flAFER- tos.
MANN BREITHAUPT, - DEBUTANTES 88'
artista plástica, natural, Parabéns a estas 22 ja-
de Jaraguá do Sul; ,fa- vens que estão debutan-
zendo sucesso em Flori- d() dia 29 de outubro, no
pa, na .exposilÇão

.

de pin- Salão Paroquial de Co-.
tura,. promovido pelo rupá com iniCio às 23 ho�

" Studio de Artes, jovem ras tenc;lo como casal Pa-
de porte altivo, 'presença tronesse: Sr. Cur): (In-
cativante, plena de so- gelare') LiIizmeyer, e

nhos, destilando tel1lU- Como apresentador Sr.
.

ra, cuja' plasticidadê' äos DonatQ (Arlete) Seidel,
seus trabalhos. tranSpor- a música estará a cargo

'.
ta uma .

mensagem de do Grupo Reflexo de
juventude, paz e amor à ·Curitibà, � as debutantes
natureza. dê 1988 são: Adriana
- V FESTIVAL DO' Ktüger, Andréa Cláudia
CANTO ESCOLAR:. pro- da Costa,

.

Alesandra da
inov�do. pelo 19:). UCRE Silva, AI,esspndra . Lom-
dia 26 de outubr.o às 15 . bardi

.

Pradi, Carmem
horas, no Sindicato do Silvia Affonso dá Costa
Vestuário, parabéns .aos Teçhi, Claudine, Piaze�
jQvens e�tudantes que rq., Evelyn Maria. Stein-
âcreditam no futuro de gräber, Fernanda de
nossa terra. Souza CagnetL Gi8.na
- ASSOCIAÇÃO JA· Thais Kaufmann, Jana.í-·
RAGUç\ENSE AMADO- ,na Paterno, Jeane Cris-'
RA DE.,ORQUIDEAS - ti&ne' Krainer. ' Jeane
"AJAOR" - promoven- PPiestch, Juliana. Jantsch
do a 1\1 FESTA DA OR- Kelly Cristiane Bran�
QUIDEN -.E·,80 VERDE denburg, Maria Adriane

(1\1 FESOf<.:yg) no' P[!vi- Maes, Marli Wascher,
Ihão do" Agropecuärio {leHndes Nogacz, Rosa
dia 18 de novembro às' Maria Tu reck, Rosenára
19 horas.

_

. Hannemán,n" Rosimeri'

A. 1 \l. , yESOR ::., Freiberger, Sara Simone
,

Sie�pert e Soraya
.

Zanca-
l'lella."

,

-
. :I,lONS

.

REGl.ÃO
NORTE: Coordenando o

..

,como patrono.o
'

.. '

.' Bçtho Hermanl'l e 'P<:l;trq
:aece a Sra. Gillian :H:êr�
mann, al�m de cohtar

, t; ,Q 2 C( :1

.�r"�,�'
encontro inter ·cltWeJ ,d.i
Líong da' Ré'gflfO Norte
do Estado de Santa Ca

tati�aldiél:2!r<cl,e outubro
no., Re'�t�U:JlanJié;" Itajara
o ct. ()smar' �ilatti,'
na ocasiãö receberã, os

companheiros do L�ons
de São Francíseo do SuL
Joínvílle, Araquerí, Barra
Velh:â, Corupä, Pomero-
de e, Jaraguã do Sul.
(bem vindos);'

.

- PROV1!RBIO:- É--mªi'S
sensato acender uma Iam.
parim.. do que queixar-se
da- eseuridãe.
P-O-R
F-O-R-A
- CASA DA MOEDA -
Na nota de Cz$ 1.000,00

. '

e na de Cz$ 5.000,00 es-

tá esCrito "DEUS SEJA
, LouvADO", porém esta

.

jnscrição deveria ser mu�
,

dada para "DEUS NOS
ACUDN' ..
SECRETARIA DE ES
PORTES DE JARAGUÁ'
DO SUL - Está mais do
que na hora da . no.ssa

'queridCi Jaraguá ter o

, seu time de futebol pro
fissional;

.

falta de cam-
.

po não é, temos
/dois. ó

timos, O� salários podet;ão
ser auxiliados pelas. in
dústq.as da cidade (e>não
são pouGas) .é.ßó ter von·
tade de. leva,ntar esta
bandeira (nãö é verdade?
Geraldo José).

'

- JOSÉ SARNEY
Cada parlamentar que
viajou na comitiva do
presidente, José' SarneY
à União, Soviética, além
de terem todas as despe
sas pagas receberam uma

contribuição extra do
,CongressQ. OfiCialmente,
cada ullf levou mais de,
US$ 3 mil. . Será que o

povo ainda
,

.

pode· pagar
, todas estas .lT'4>rdoinias e

.

viver cam as calças .na

mão; pois apertar o cinto
-não dá :�ais" o pov� ,pre
cisou. vendê-lo para com

pt«r .alimento ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PXCIN.""

$ecr�tariá. de Obras di continuidade a �a,llIe.taçio· de· II,a$ ms .

··A )Prefeitura Munícípal quim Francisco de P�u- der recebe o celçaaaen- cl1:ítd��
.

Os doze pilares'.'
. ,

' ..

in,",i.cia n,
a pr�x��n.a sema- lo, a partir do entronca- to já, a

. partír da sema- já foram concretedos, ',Rea'1-'Oal·S·�a, :eIn convento COm' o ment-, com ,a rua Maria na que vem, consoante esta,iuio, as obras: dois .

ptourl,J; ª pavímentação
. Umbelina da Silva... se- .ínformações do secreté- meses adiantadas em seu TAXIS:'

,

da área central do bairro rão iniciados os traba- río de Obras e Viação, cronograma. O próximo
Santa Luzia. ··É a Rodo- lhos de implantação das, . Afonso Piaiera Neto, e- passo será.a colocação.'

TARIFAS AUMENTAM
. JG'SOlO'

.

1
'.

.

t-'
. . A,s. tarifas taxímétrícas .

VIa - ,cuJa previ- ga enas para a pos erior diantando que oS traba- das travessas' de apoio.
são de calçamento e de pevímentação, num tre-' lhos na rua Amazonas A ponte terá 103 me-

estão .maís caras desde

um trechn de dois qui- cho de 700 metros llne- (4. 800m2) tiveram início . tros de extensão.
o día 22. Os serviços .de

lAI tr
.

N"J O"
.

S h
.

. täxi têm 'novos ", ..
, preços..

orne os. a rua oa- ares. A rua tto c nei- e qlie a rua' Domingos O quertel da Compa- majorados apôs. dois
Demarchi, partindo dá nhia de Polícia Militar
rua 25 de Julho em di- já tem a metada da fun-

meses de vigência, dos
anteriores .

.'A Bandeirada
reç,ã'o a rua Frederico dação concluída e 25 (largada) passou pera
Curt Vasel receberá' a por cento da alvenaria Cz$ 250�00, a Bandeira I
tubulação,' para o calça- levantada. O Centro So- css 200,00 por quilôme-
mento na sequência; num cíal "Wolfgé,\ng 'Weege", tro rodado, a Bandeira II
total de 3·850m2. Com 1.116,6Sm2; na Bar- Cz$ �50,OO e a hora nor-
Foram concluídas as 0- .ra dó Rio Cerro, cuja .'

bras nas ruas Ricardo tneuguracão será no dia
mal de' espera Cz$' ....

, , 1.500,00'; A majoração
Hass n .470m2), Wolf- 11, encontra-se em fase anterior datava de 2�
gang Weege (7.000102, terminal. de agosto.
que dá acesso ao Parque- Ve'l'cula a' Celesp

.

.

f'
,

.

'1'
. Malwee) e ii rua' Adolfo' ", \ '". -

'

" '" pBELDUNKE.ENERGIAA Che e da Unidade Sanitãria; . Dra.
.

vone .

'

Gonçalves da Luz, diz que a. supervisão tem caráter ' �Ugulstod _Z�emtan�. ��, lucal;
Ö vereador ,E.. F.

de oríentação e não como medida: punitiva, que fo-
. a ua a mínístraçäo, ]

.

'.

-.

Blunk, de Çorupä., soli-
.'

i' atribuí
_.

d
.

'1"' "B
. ,

.

t' foram pavimentados 500 �

CI·tOU a CeI'esc ·um trans-
g� c a e. Tl uiçao a Vlgl ancia. uscamos gerenur '1 2' d t d t A Celesc dotou seus

a 'qu.alidade e a valídade dos produtos oferecidos ao.
rru mz. en ro a me a formador para a Tifa

d nrtetá I de 8.000m2/mês, .íncluín- escritórios de Jareguã do dos "Ml'lho-es� destl'nad'o" a
consumie or, orientando os .propríe äríos e reco hen- S G'do toda a infra-estrutu- ui" aruva, São' Fran- t: ,,'

,

dó e interditando aqueles produtos com datas venci-
Ta. cisco do' Sul e Pirabeira-' suprir a deticiência' .no

das ou dstertorados, trabalho este documentado pe- ba vín lad à r'
Iornecimento . de energia

,
cu os �glO- l'

)os próprios proprietários ou responsáveis Pêlo es- .. OBRAS EM nal de ' Joírrvtlle. . de veí-:
e étríca €, também,' a

tabelecimento".' . ANDAMENTO culo� píõpríos para a e-
iluminação' pública '.

na

Este Serviço de Vígtlâncía Sanitâria 'de
.

Ali- O. secretário Afonso Estrada . Guarajuva, tre-
',. c " .(

t· té -1..';
-;,

t tí Piazera Ne'to informou xecuçãQ 'de serviços -de .rho e n t· r· e' a. Es-:
menros meXIS H1 a e ua pouco e sua açao 'onen alva "

-

busca melhorar os padrões de higiene" o.tl:e em mu.i- que a infra-estrutura da
rede de\ di$tribuição cola :Estadual à Casa E�
(plantão) e de ilumina-

tos, estabelecimentos deixam muito a dese_jar. terceira ponte estfi con�
ção pública\ Tratam�se gon Auerbqch. O Legis-

Ib C I
ii'

d p.' E d A I de plataformas metálicas,
lativo está também aha-

, erla' O ellva '. e rllavera e nconlro,' e r e montada sobre uma ca-· '��Z�:�o��r:�m�nto 'do

miolleta Toyota� munl- ·NOVOS PONTlLHÖES.
das de caixas i:lara ferra�

A Prefeitura . concluiu
mentas. e equipamentos, o 'aterro e a& cabeceiras
construídas em ,fibra de
vidro. \ I do póntilhão:na ·Tifa

Auror'à�' assim c,>mo' em
dois <;lutros' pontilhões
inistos, : no Ribeir,ão
,Grande do Norte melho-
té!ndo as condicões de

. �tráfego : riesses locais.

Coral da SCAR exibe�se aa Clfital
.

,'.' \.

o Cor�l '�a . �o�iedade CUlturÇl,'� 'F!orianópo-
Cultura Artlstlca· de J,a' lis, dos 'quais· seis se

raguá do Sul,
'

participa classificarão).. Ö Coral da
neste do,mingo,

.
'

dia :-'0, stAR canta às, 20h30 de
da segunda etapa do' domingo. .

'

,

'

Festival do Ca�to Coral Em novembro 'dia 16'
Catarinense, apps haver o Conil aprese�ta�se n�
se

. classificado, junto Colégio Abdon
.

Batista.
com o Coral Universitá- O Concerto de Natai" es-
rio, de. JoinviIle, na eta-. tá 'mil'rcado para 9 de

.

pa reglonat acontecida dezembro, na recreativa
nesta cidade. Um total . da Marisol, onde, além
de,16 Corais vão exerci- do Coral da SCAR' nar-
tar

.
a arte voca) nos. di, ticiparão o Coral E�a:rigé- .'

as 2� e 30 de , outubro. lieG _Inraguá 'e �a Orque�.
no Centro Integrado. de tra de Câma..rji 'da SCAR.

US o,pera Vigilância de Alimenlos
. A Unidade Sanitária de Jaraguá do Sul vem.

operando desde setembro, de forma, sísítemátíca, o

Serviço de.Vígilêncía Sanitária de Alimentos, que
té'alizä vistorias periódicas em' supermercados, açou
gties, padarias, confeitarias, bares, .restaurantes e

outros locais' de .menípuleção alímentar , O trabalho

�. realízado por dois funcíonãríos treinados na área,
que' recebem apoio de um inspetor do 2.9 CARS, de
Joinville ,

'

'

Com um coquetel de

abertura às 20h30min de

ontelß,sexté!.-feira, foi a-
, berta a la. Coletiva de

Primavera e o 4.9 Encon
tro de Ar't€ em ..Porce

lana, na Galeda da So

dedade 'Cultura Artísti
<;:a de Jaragu� do Sul.

Até ,o dia 11 as obras es�

tarão expostal) e a ven�'
da. Expõem suas' pintu
llas em porcelana: Adri
qna Bogo, A�thétia Var
gas, Berenice Vegini,
Dayse Lins, Denise Ris-
,tow, Euniçe . Andreatta,

. E,va,nir� Pradi, Everli Sil-

va, Isabel Maul� Ivone
Stange, J�mdira de SOu

za, Jutta Març.atto, 'La
eyr, de Bem, lVIarlene

Pan'stein, Maria' 'Helena
Feldens', Mai:ly Baumer,

· M;iüàm Antelo, Neninha
'da Costa, Nilda Stahelin,

·
Rosinha Wodzinsky, San
,dra SonnenhohL 'Sara
Fruet, 'Sônia' MflrcattoJ
Terezinha LanZ)J.1flster,
Vera Dornbusch e' Vera
Marcatto.

.
.

Da ':Coletiva de Prima-
· vera, eJÇpõé;m Os artistas
plásticos

,<

Adolfo Zim-

mermann, Danilo Dias

Paiva (que assina o bo
nito conviteL Denise

Zimmermalm da Silva,
Edson Ruon, Fernando
César' Bastos, Gilmar A.
da Silva, Janice Brei -

.

thaupt.. Juarez A.
.

Lo

pes, Lü.íz Augusto, Mara
Elisabeth. -Keil, Maria Le-'

cir Bona, Marina Lue-
.

ders, Marisa T.
. Kau,f·

mann, Mármara Gonçal
ves, Neolson Fer,reira,
:R osita Sacht, Rudolfo
Heinz otto e Vera Dorn
busch.

Além dos reCUrsos teco;
nico�opéracionais de cam

po, estes veículö� , estão
equipados' com' .moderno
sistema de rádi�

<

VHf.

Jalo de Areia Jarag,uá
TO. EM GERAi.

. PIl'I"TURA.
"-

- , Executam" ,-

em' au'tomÓv(�is, ce.re

caso portões, peças ,.'�;c>b�ç}.cietas e' lena.'
,�efls em geral. , ,:",;'. iS," .

;;
Rua Walter Marquàt.dt 818 t�efrorite � Sesi)

. Telefo�e' . 12"2345. '

'

:�,
, r', 1Vij,!I'!.?q'!lliP' , ,,�, ' .. '.k (

...

'".1 ..,..n
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Anlvérsariam hoje:-29 ,-'-'-J�r..ge.,-�.:vlzmtanhe. ""'8"18IDa5 de -"Casa t
tonío E·rasmo

...

...:'gõrba "'f!

'Sr. Ivan,Jaír yoigt, e Ven�rand.iil·BitehJDann :... men os· Teresinha Ribeiro, Bor-

Sra. Ida Zettel �SchIÍlöC- Ele,', bras�let'ro; solteiro, ,!
-,'

'

• ba -

, ,�" â '.
' '

' ,MARGOT ,ADBlJA GltlfflBA -I..BlL'iANN .

n.:; lal "'� R'
.. �

E
,-

b
."

kel ,(Curitíbà), Sr; Lauro operanö, 'natural dé�'SaI-, pu-o·CivilAo 19 I?Utrito da Com8rêa:do J" :;;_üQ ....,: ,�, ,la,.;. rasileíra, solteira,

,Braga, " Comendador AI- to'dóLontra; Paranã, do-' tadocd�.�� CaWiDa. ßrasü. faz ";bct que-:Di���:; _ oper!lp-a, natural de, Co

vim"SeideL(Ç;o1ßi'p�), �r. 'miciUad9i e residente na �f!�:bm�0 os documen� aiaidel·J)êlra:lei. a fim de,"iO
' rupe, ,neste Estad<), äo�"

Edgat."Mie..n�lmay'e;r, Sra.
Rua Funchal, nO; em Join- '

, ,par CU8l:. Oll lOawata: 'mrcili�da e reSidente�na .

Erotides, I. Kra-Qsé, 'Sr. vílle, neste Estado, filho beth J;;lasena,pp Ih� de Osvaldo .Peman- !tua Jorge CzernieWi(!:z�,"

Loreno Uageq__oqh' Sra. ,de Laudelino Vízíntanhe Ele, brasileiro, solteiro,' des, Fabia-� e Efigênia 811� nesta cidade, Iílha.,..

Minda� Wql.s�, _ .'I,zaria e Olga Otilia _Vizinta-' fiscal coraercíal, natural Amaral Fabíeno :- de Wmy Gorísçh eIg:nez
"

. Margarida Benz, "Rpdrigo-
nhe-,

de Aguas Belas, Pernam- Ela" brasíleíra, solteira, Gorísch-,
.

filho Dr. ,Elil�ilär'l (Sólan- Ela, . ',b�aSílEüra.l. solteira; buco, domícílíado e resf balconista, natural de Ed1� Ut320 'de 21.10.88",�

gel Mahnke:,.eJIl Santos- costureira, natural de dente na Rua Epitáci<? Apucarana, Paraná do- Evá'lldro', Elias ;Mader e;

SP, Jorleí -Lúcio Tissi. �ssafanduba, neste Es- Pessoa, 1440, nésta cída- mícílíada e resi,çlenÍe na
Janete Holim:8lín

Dta '30 deoutUbro' tado, d,omicilià(Jo" e resí- de, filho, de SebJ:tstião: Rua .João Planínscheck.: Ele, brasileiro, solteiro,

Dr. Ag�stinho 'Hiamchi, dente na
, R,u�.Carlos Eg- 'ViceIi'te-"da. Silva e, Delí-; 41, nesta cidade filha d�' vendedor,' natílféll', dê ':,

Sra. 'Frida_MahnKe;" Sra, gert, 274" nesta cidade, cia Engracia da Silva�' Expedito ÂIIlarál da Síl- Massaranduba, neste Es- ;-"

Ema ,Colin 'Màhfud, Lú-
," . filh'á de ,Ur.bano Bach- Ela,· bresíleíre.' solteira, veíra, e Mfirilene Fabiano 'tado" domiciliado e resí-

.

cía ,Beatri�' Ped.rl,.',Sra. mann e Chrístíne
.

Lem- balconiSta"natQ..Ial,de. Ja- da Silveira -.
'. , dente na Rua' DÇ)mingo$.

Edith Ehlert Lenice�fi-' ke Bachmann --' . raguá do Sul, domiciliada Edltc.l f6.31'1 de 20.10.88 Demarchí, 465, nesta cí-
.

lha de Emalde (llena)
Edltal 1.�.313 'de t8.10.88· ' ,e residente na Rua Epitá- Díoneí' Walter- wl Sllva dade, 'filh0 de Alfo�Q

Bartel. Débora. Luíza
. Daniel da Silva e Ellsa:-- cio Pessoa, 1440, nesta e Roseli Catarina Cor-e-

Mader· é Rosalía Lípíns-

Hornbuíg ,

cidade. filha de . Willi zolla.
. . . ki Mader - .

'

Dia 31 de outubro, '
/-' Glasenapp e Lydía Tim Ele", brasíleíro, solteiro.! 'Ela'! brasileira. solteira

'

Sra. Vera Marquardt
-

_ Glasenapp r+ .undustríäríc, natural de' operária, natural' de p,,:"

Haake, Sr,,,..Nélson Gar-· 03· de �lUtubro:' Edltal 16.314 ,de 18.�0.88 .. Pouso Redondo:, neste' trolândia, � neste Est�do,

cia. Sra'. Marli Rode Re- Clebers�., filpb de, O� Jerrl Luis ,Stlnghen e_ Le- Estado, domiciliado e re- dom,iciliada, e residente

eck; Sra::. Isolde Verch
.. neide (Helena) de J1esus; onida. Maglels)tl sidente, ,

na Rua, Mare- na Rúa ,Domingos De-

Janssen, Sr. Eliezer San- Leandro" filho de Ante- Ele,'" brasileiro, solteiro� chal Deodoro da Fome- ma,rçhi. 465, nesta cida_-

tos, Sr.' lIdo da Costa; nor (Araci) Nader,;
,

operár.io, natural de Ja- ca, 507, nestei, cidade. de,- filha de Heri15erto

sr. Juraci Ribeiro (Jlle), 04 de outubro' ragu� do Sul, domicilia- filho de J�ci Walter da Hohmann' e Mariza
_

Fa-

Rolando Lueders, Ana Carina� filha {Ie �',1aria-
.

do e residente na Rua Silva e Maria da 'Sil- rias Hohmann -

Paula-filha Pr.' Márcio no, (Elenír) ArendlL' Pa- João Samy Tavares, 34, ;va -
f Edltàl 16.321 de, 21.10.88

(Véra Lúcia) 'Marcatto. trícia, f�lha de orJIA (Isa- nesta cidade, filho de Ar- �la, �rasileira, �ol�ira,
.

Gllnlar LutZ de Marco e

,Dia 1.� de novembró bel), Stellldel' tílio Sti�ghén e Mel'ací mdustnária, natural· de
CinéJra Rúbla Pa-vane),.

. Sr. Emílio. da Silva, '05 4e outubro ,. , Manes Stinghen .....,.

.

São' José, d<:) Cedros nes-
lo.

Sra. Maria Cezarina dos Fabrfciotmr.lO dê Jai- Ela, brasileira" solteira, te Estado" domicili�da
-

e
' Ele,. brasilei·ro, solteiro,

Santos, Sra. Ana ,Pans- me ,(Ana -R,OGI' .1) Koch operária, natural de Ja- residente na Rua Mare- indu�triário, natural de

tein, SCheuer, SFa. 'Irjs 07 de ...1>111< 10
'

'

raguá do SuJ, dooiiciliada chal Deodoro da r..... · Cunh"d'o"",,, "tisle Esta-

Mohr Scl:)oinmatz, Edil- Patrícia"".' filha de Mar- e residente na RUa João ca, 125, nesta -cidade, -fi": do, domiciliado e resi�

ardo' AugusÍó Bemstorfh COs (l�ap:ir ) Junékes;, San-
Samy Tavares, 34, nesta, lba· de VitorIno Core- dente' em Santa LlIzia;

Dia 02 de novembro
'

�ra, fII}".la' de Valdir· (Ma- cidade, filha de' Pedre zolla e Cecilia Zanella neste distrito, .
filho. ;de .

Sr. EugêniQ Vittor r�a) ME' !fra;, Andtessa, Magielski e Noemia, Corezolla., -
.

' 'Pedro De'.Ma-rco e VidaI': .'

Schmöckel,' diretor do f�l�a, 'de Valqemir (Ma-
. Krause - EditaI .16�318 de 20.10.88 vina. J),liva Biasoli, De

"Correio do Povo"; Sra. na., Pe'reíra; Kariile, fi-
Editai 16.315 de 19.1.0.86 Cópia rE1ceblda do Cartó-

Marco - .

Ruth Le.t.O.ke. Sr. Ingo 1}".la� de Luis Carlos· (Lú-
Milton '�aiochl Junior e r.o de Biumenau,' SC ,Ela, brasileirà, solteira,

JOSé Krause, Sr., Luiz cia) Duarte; Daitce 'filha
Andréia Rosana Sardá Rogélio. Ramos � Jucel1a· auxi]iar dê escritóri,O,

ZOJlta"Lorie Glatz. "
de Mf'árô9 (VaIdi�ia:) Bas-' ,Ele, . brasileiro, "soltei'ro, ,MàJ:i,a Mendes

. naturâl de Jaraguá'do'Sul,'

DIa 03 'de novembro· sani;, Juliana, .filha de programador..de ,com:pu,t�_· Ele,
.

brasileiro, solteiro,-
. domiciliada e residente

Sr., Sérgio Thomr Alcio.é!do (Irace�ä) Jun-. dor, natural de Jaraguá engenheiro eletricista
em' SAnta' Luzia,

.

neste

Sra�. Walli Meier St /�b.... kes; Juliana. filh'" de
do Sul, domiciliado e re- natural· ,de Matl'n'hos, p'a:

. distrito, . {ilhá de Alido

Sra.' Ivone Lu,; G' ,;;:di'
'

" Osnl"Ío. (ear,;,en) 'Reif sidente na Rua Guilher raná, domiçiliado e resi'
P�vanellQ e Estelita Pr...

Sr. Mauricio Hf ,). r , "08 'de' outubro'
me Weege, 15:>', nesta ci- dente ,n'a Rua Joa-o' :PI'-

tiniPavanell<;>-

Alm'
. �Uo de, .' d d

'

f I
Edltâl 16 32"

'

, .
_elda.: (�pa'''''J

.

Sr', 'v'1'-
Kanne" filha de Sebas�

a e, i ha de Milton colli, 104. nesta ciäade,
. ,

'

.:&. de 24-�10.88

= �QrtoJ'Ani, (Lapa), tião. (LUlID",:), Fer",ira; �:��i�:ngeJil Pe- filho de Raul Martinho
. ��e��e�,'kcatl>l-

Behü"
ç. V, 1t!ira, EgGn Adnano< fIlho de Conra-

Ela, brasileira, soiteira,
Ramos e Ana Ro�a do OnesD;lo Viana. Càströ da

.j)',
,��lg,.:'

. dÖ.,,(Raulina)'N'eumann' auxiliar de' escrl,,�.A:r,l·O', na-
RosátiodeSouzaMesquita. Sliv;('e.Lucilene d'os"Sán'-'

,� '

....ta 04, d 'b
09 de ou.tubro

�'''' Ela, brasileira, solteira,
,

.

e novem 1'0
• ,... ,

'

tural de Blume au t' b
' ,+,-,S

'

,

Sr:e:�'. Jutta' .'.
Kalíu André,�ifilho?e·

.
n f',neS e �c;aria,., natural de Ma-

IM

00" I'"
esposa de Cega, (Rosane) dos San' Estado, domiciliada e re. tinhos, Paraná domicília' Ele, brasileiro, ,olteiro,

lo, ,.va ,Marcatto, Sra. tos' A a 'p 1'-': f'Ih d' sidente naRua,JoséMe� d,a e res,;idente' n'a R'ua indust,riái:io, natural de

IVAaria d' Fát. M' _

.
'. n" au ar � a e

:L

'

chilii" Srae 'M lIma ..,._,a�s Valdemar. (Marlize) Mül- negotti, 390, nesta cida" XV de Novembro, 705,
fortaleza', Ceará domi-

, , " ar ene .LUeIS- 1·' de, filha ,de Antonl'o Rr..' ta
ciliado e' resl'de'nt'e' e'-

t 'J'
er

V" nes cidade. filha de Jo-
!UJ.

.

er ·oe,sting, Aluizl'O To- ',,' '. ge'n'o e' Anl·ta' WI'ese
JOl'nvl'll'e t Estad

niasellí.
10 de outubro

, ,

sé Vi:gando Mendes e '0-
" '" nes e o',

) Fabricio; filho de' Vil-
Sardá - ....... Iiria Freir-e;Mendes -

filho de Francisco Cala-

rnqr (Sibila)' Rödtigues;
Edital 1'6.316 de 20.10.88 Edl�l< 16.319' d� 21.10.88

do da Silva' e Rita VIa

Regiane, 'filha /de José Osvaldenir A!Daral ,Fabi-·· ,Jair ,Borba- e Maril1ze Go-
na Castro 'da Silva -

(Marli) Bisoni
' ano e 'Sirlene ApaJ1ecida,' riscll,...

' Ela,
.

brasileira. solteira,

11 de ou·,tu'br()
da Silveira

..

EI b I'
' do" lar, ,natural de ,Jol'n-

e, raS.i eira, solteiro"

S�_:mara/filha -de L
" Ele; brasileiro, solteiro, ope,ráriq, n�tuúll de 'Gua-

vme, neste, Estado, dOllY-
'

C 1
.

.. �lS operador d'" rnáqul'na "'a
eil.ia,cla e resl·d·e·nte" n:','e' 's.i.a

ar os .(Maria). de Frei-',
. .', .'<0 , ...

- ramirim, ,ne�te Estado,
li

" tas; Flávia, filha de FIá-,'
tural de Apucarana-Pa- ,domiciliado e residente

Cidade, 'filha, de OsnÍ' HÓ�

, v.io (S,àndra)".'Sacht,' Bea-
' raná domiciliado e resi- na Ru E t L·

< norat@dosSantoseR0-

aerio dôÄlo1jrànco.sala-.... t
,- d'el'lte na' Rua L'Ul'S sar-

'
a rnes o eSs.."llCinn, '

A'1 d' S t'
.. ..

f"Ih
' - 565 V 1

sa
,

Vl, GI os an Os -

" FONE: 72.2607 rI:?, . 1. a de Luiz (Ma-
'.

"

,em _i�a' Lala'u; nes-
'

ria) Giorgi
t,e, 119, ne.sta cidade, fi- te distrito, filho de An-
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o. Conselho Interins- ,

títucíonal Municipal de
S�úQe, dentro ,do que
prevê o' Sistema Unifi
cado e Descentralizado'
de Saúde (SUDS); está
integrando a rede ambu-

latortal de atendimento
público da Preíeítura ·e,

do Estado, definindo fun

ções específicas, de a

tuação. Com a munici

palização da saúde, que
se opera de forma gra-

'�-l·ions do Norte reuniral-se. aqui
.D vice-governador do

Distrito L"10 de Líons In
ternational para o Norte

,

:d'e ' 'Santa' Catarina, CL
Os:mar José Vailatti, CO-I

(ordenou na noite de on

't�m,' día 28," em' depên- '

(fendas do Resf,aur,an- ,

, _

te .Itajara, a um encon

-t;o íntarclubes
-

com fó

'rum de debates, do' qual
participaram os

- Lions

Clubes de São Francisco

'.do Sul, Joínvílíe, -

Ara-
-

gj.lari, Barra Velha, Co

rupé, Jaragué do Sul e

Pomerode.

, O Governador ,Dis�
trital, Aryelíno Biní e

Dosnadora, participou
dos trabalhos, que oons

taram de três' palestras:
"Leonismo em' Revista",
pelo ex-governador Luiz
Carlos Pereira Silva;
"O Homem e a sua Co

munidade", pelo' , Pr�L
Paulo Morettí e, "Pers-

. pecttvas sobre o Ano

2000", pelo Dr. Gerd'Ed
gar Baumer- Os dois úl
timos já, integraram o

Linns' Clube de Jaraguá
do Sul.

'

,luvas ruas ganham' nontenelaturas
A Câmara de Vereá

dores aprovo» vários pro- ,

Jetos de' denoplinação
e' alteração de nomencla
turas de ruas, além do

projeto de reajuste, do
funcionalismo municipal

-' ativo e inativo, de 40%

sobre os vencimentos. de
setembro. Por propösícão
&0' vereador-:presidente
Ortval Vegíní, a-atual.rua
102-Göiás, passa a ser

ae�ominada ;. de rua José

Kuklinski" assim como de

J1Ícob Gessner e Bertha

L Kassner� as ruas 476

e 493' do perímetro ur

bano. De. Ademar Win-

,

Conclusão página \
4

,',

"ßdital 16.323 de 14.10.88
, "Cello Lopes, de Azevedo
,

A,� Elisabeté Amaral Fabi�

ano

BIé brasileiro, solteiro,'
- dpérário, natural de To-

I l�do, Paraná, domiciliad0.
e residente na R. LuiZ' S�·

--". 11'et;- 179' 'nesta cidade,
filho de' Lucio Lopes de

Âzevedo e de Nilta
'

de

Azevedo -

,:ih�, brasileira, solteira,
,pperária. riatural de Apu- "

'çarana, Paraná, domicili"
ada. e residente na Rua

'Luís SatIer, 179, nesta ci-

dade filha de Osvaldo
,

'Fen:Írindes Fabiano e E

,tigênia ,Àmaral fabià
ano -

.

E para que chegue ao

_ .. ,-(',9nheclmento de todos,
,

:luandel passar o presente
,:tdltal, que será pubUcado
Pela Imprepsa e em Car

/ Wrlo" (tode será �ftxado
�--�ítiiiQ:lfe- 15 dfaS.· '

'dativa, os ambulatórios
da' Preíeítüra passam 'a
dar atendimento na .â
rea médica, enquanto a

Unidade sanitária da rija
Reínoldo Rau (estadual),
prioriza os " programas
especializados como:

ímunízação, puerícultu-
ra, pneumologta-senítä-
ria, dermatología-saní-
tári� (as sexualmente
transmissiveís - hanse
níase}, programa de saú
de mental, odontologta
e auxílio ao atendimento

PMOD,
el

- Mulher
JarllDá

t Nota de

A Presidente.' Regio
nal 'e a Presidente Na
cional, do PMDB-Mulher,
Ivone ' Maldauer e Tere
zinha Carneiro" acompa
nhadas de integrantes
do Diretório Regional.
estiveram sexta-Ieíra em
Jaraguá do Sul, para um

encontro com líderes
do movimento e esposes
de 'candidatos a cargos .

eletivos dos munícípíosdo
do Vale do Itapocu, pe
ra dar apoio é forne
cer subsídios à caanpa
nha, nesta reta final. No '

encontro foram entoca-
'

dos os compromíssos e

as conquistas do PMbB
nos 20 anos ,de lutas" du
rante o periodo de eX'
ceção, Os avanços SOCiais
conseguidos na constítu-.
ínte e, traçad@ um para
lelo da situação do
Brasil antes e depoís da
Revolução de 64, no que
se relaciona a. inflação,
dívida externa e paga-

'

mento da dívida.

ter, projetos nominando
as seguintes arténas: '556- ,

Serafim SaUer,' 328-AI
vino Stein,' 400-Bénjamin
�atler e 5:>'2-Vitor Satler-
De Luiz Zanta, de Te

reza Aígner Hruschka
à-rua 407. De A. Macha
do, alterando a .rua 596-
'Antonio Francisco Die
monn pare Carlos Sbarde
latti e a.' rua 123;.. Guara
mirim para Antonio F.
Diemonn. E de Almire
Farias mudàndo a rua

345-Guilherme Dancker
para Waldemar Less
.mann: a rua 244-Walde-
mar Lessmann 'para E
rich Mielke e,' a rua

174-Criciúma, para . Gui
lherme Dancker.

'

--------------�------�------��---------

Agradecimento
,A Família Eniutada de

ELSA RADTKE
agTadece a todos quantos de uma ou' ou· "

tra forma a auxiliaram e confortaralfi , por oca

sião ,ae seu falecimento, ocorrido' no dia 21 dei;..
outubro, ,em especial a D. Ruth Otsa, Dr., Spring
marin, Elmo Klabunde e Senhora.,-Victor Viergutz"
e 'Senhora', Pastor 'Ingo; Piske e Senhora, ao Co

ral da Igreja .Evangélica e às Senhoras <;ia OASE.
"

Outrossim,. convida' para -o Culto de"
AgradeCimento., no dia 23, de outub'ro, às 8 ho

ras, na Igreja Evangélica Luterana,Centro.
Ja'raguá do Sul, 26- de 'ottÍubre de 1988.
�', '.

Serigrafia·
.

Primer
, .

.

'-_-: ..... ú\,·.ßr.:-

ESPe��i�tt� .:�i��:�:�,. d�calco

�':...:.''':f t�' �:r;:'
.

.

RlIit Jiílio petJ:tin9.:, 109 Rain-Q Vilfi' Nova.
" J:atâ2ii� do Súl � SC

,

as êt�hés doliliçiliares
e

' instlt�iönais; j

'Os progremes ne á

rea médica' são coorde
nados pelo Dr. Airton
Weber,' na área: odonto
lógica pelo Dr. Bernar
dino. e na área de enfer

magem pela Dra. Ivana
Bruch. Está-se buscando
padronízar os registros
através da integração dá
rede ambulatorial, para
a formulaçãQ' de um pla-'
no aplicável as necessí
dàdes lia comunidade, a

partir do próximo ano.

,E o Plano Munícpíal de

Saúde, previsto no con

vênio do SUDS.

VAClNAÇÄ'O EM BAIXA
OS índíces de vacina-

, ção regulares �stão bai
xos .em Jaraguã do Sul,
segundo revelou .a Che- '

fe da US, "Ora. Ivone
Gonçalves da Luz. Ela

apela aos pais ou respon
säveís pelas' crianças,
para que observem o

'cal-endário. de vacinas o

brigatórias; que devem
ser tomadas nó Posto de
Saúde.' O .atendímento
agora processa-se das 7

às ' 1� hõras, 'de"' !;égun�
-das às sextas-fei�ás::'::

t·
"

,PARA V'ERE�DQR.

Adolpho Mahfud
25.620 - '::r:'(' L

.

" Jarag.uaense, aposen
tado. como: Escrivão"
Judicial, ': após: 32 anos
de serviços prestados.

LEIA. ASSINE, DIVULGUE
E ANUNCiE NO,

. .

"CORREIO DO' POVO".

VOC:{j É IMPORTANTE
pA�A NOS.;

,

,

,
'

Agradecimento.
"

As Irmãs da Divina Providência
Hospital e Maternidade São José enlutados
da. IRMÃ EDELÍj'TA
ainda profundamente consternados com o seu

falecimento, oeorrído no dia 1.t.10.88, agrâd�
cem- a todos os parentes, amigos, funcionárias:
médicos é aos padres ,

.

Aos que enviaram coroas, flores, car

tÕes e telegramas e aos .que acompanheram até
a sua última morada. A todos enfim o agrade
cimento da Comunidade Religiosa.

�ar�guá do Sul, 24 de outubro de 1988.,
'

",

ORDEl'\'I DOS ADV'OGADOS' D'O 'BRASIL
SEÇÃO DE SANTA CATARINA'

SUBSEÇÃ'O DE JARAGUÁ D'O SUL
ASSEMBLEIA GERAL 'ORDINÁRIA

E L E 'I ,ç O ,E S
'

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ,

Na forma dó artigo .� 1, § 2.9 do Re

gimento Interno da jurisdição desta Subseção
gados .resIdentes na jurisdição' desta' Subseç'ao
Pé;IIB. a Assembléia Geral Ordinária destinada 4s
eleições da OAB/SC, a 'realiZar-se' no

-

dia .....
, 08.11.1988, com inicio às 9h 'e�término às 17h,
na Sala dos Advogados, Edifício do FÓrum; o�,,,
servadás as 'normãs te.gai$ e. regim,entais peFti"
nerites, especificamente,' no que forem aPlicá'
veis, a!,! do edital de conv.oca-;ão publicado p$
la Secional no Piário dâ .JustiÇá, eleições, der
27 e 28 de setembro de 1988.

Até 04.1i..1.9' 'às i8h, será admitid.o
'I..- "o .}�

"

:'

O registrö ße chap
.

à Diretoria da Su�-
seção, com a indi "candidatos aos cat-

,gos de' Presidentê';, 1 -Presidente, Secretárip
e Tesoureiro. ''-':'',;',''::;;' ':';

I Jara<JUà do Sul 'la'de out1:lb�o' de 1988. f
'

['
'

,
e., ,.'

HUMBERTO ,PR1\,Í>I .

. •. 'PF�si({�nt� ;, :: �,

.............--�
.

, ,"",. ,,,,...,,,:.._z.(',,,,-_ ... ",.'::=-;;;;,;:a:;:::,�;::;:�.;:="•. _ .•"".:.l._......J
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·e O R R EI iO 'D () P O V (j

,ÁS!' :"CAMlSlNHAS
'

,

.

1 -,
. Maternldadé Carmela ,Du-

�._ .��·'.28'� ... ��S�'_h'__ ._ .. ,-Escreye u

Q a,. oro tracem 31.10:3& Ou-ele
"Quero, comQ assíduo

-� ._., '. - ...... - VA ...._.·u . .... meniitt;·�ou,,-a..�a-..-Qa.ta.. ..

�eitorl' de seu'ciemtoclrátlco e cumprem, com nobre-
-;

O .nosso comum amigo de nascimento não: está "

..

preseltet .

'loma , congra u ar-me za, seu, dever de esta- Eggon Silva, que adquí- certa," ou ele trocou o·

cOÍíl o vigárto de Joaça-. 'do. Vale aqui' lembrar riu alguns exemplares nome dà matemídade. '.

, LIVRO - UMA OpÇ.lO
ba, POI._ sºª .. ,atltude de-·

.

Isaías cap, 56, vers, 9 e, dó 'livro, teve a, gentile- Naquela· data, . onde ho-

'sàSsombrada 'de colocar' 10. Ao amigo, um cor- za
' de oferecer um deles' je está a Carmela Dutra,

.

se frontalmente contra díal abraço do ass. à Biblioteca Pública de ali se chamava Pasto
a distribuição de. preser- 'CARMELO' FARACO". .Jaragué conforme me do Busch, nos íundos de

vatívos, por ocasião dos informa em. 'carta.. propriedades alemães

j aba 'to aI' dos 'NOSSA GUERRA .CON· '

ogos r .' s .
re aza

. Espero meu caro Eu- das ruas Bocaíuva e

naquela simpâtica' cida- TRA A ALEMANHA'
gênio " que o seu jornal, Presidente Coutinho,

d d 1,' d rO' do "Li na 'edição do CP de 'tas Eme o va e alOU .

. por onde sei das no- sem acesso a es .

Peix 21 do' corrénte: 'a carta
. '.'

t d
.

e· tícías de Jlaraguá, Gua- . 36 .eu comecei a es u ar

B verdede que ainda e- que o nosso comum amí- .

,

M d b ·no.·GVTri,násl'o Ca'tar.ínense.ramírím e a�saran u a, ,,---
'.

xístem méntalidades obs- go, professor Abelardo
publique esta carta. Se depois 'Colégio Catarínen-

'cureatíetas,
.

-defensoras Montenegro, rne enviou 1" se a'II' per�'Il',' _..!..::========:::;::::=..
.a .guem se ínteressar em "'"

do,' sexo acenalhado e, através desse ·semaná-. A Mateml'dade deve teradquirir um' axemplar de
.

consequentemente, da río. Gostaria que o "N t' SI'da concluída lá pêlos�,,_ . '�ossa guerra con ra a '"

Irresponsabtlídede. ma- meu último livro UNOS- "I'dos de 1,'954. ' Lembro-Alemanha" poderá ad-
. terna e paterna. Que· SA GUERRA CONTRA

quírí-Io pelo reembolso me de que s� realízou
rer, todavia, .que um A ALEMANHA" tivesse aqui-um campeonato de

. postat da Editora e Livra- .EU

oester deixe de la,'dó boa divulgação em Ja- I vela naquele ano.' O
r- ria Lunarde li Ltds., Cai,
sua" obrigação sagra<\a raguã, país é aí que se

xa Postal, 263 _ Florianó- prédio da maternidade
de anunciar 'o EVãng�lho passa boa parte

:

do roo
polís. O· seu

'

preço é em ainda estava desocupado,
.e- denunciar a per.f�dié). mance, 'que dedica al-

torno de Cz$ 1.000,00 o em fase de instalação.
.dos=que se opõem ·.à gumas páginas :ao jO- .exempler. .Muíto obrí: Então oGoverno permitiu.
Lei' das Leis ·(cam seus, vem Ricardo· Gruen- dI' qUe se alojassem as de-

. ga o pe a divulgação da
dez mandamentos), é waldt, estupídamente legações lá. E aí os gaú-'presente .Do confrade e
fazer pouco. caso

.

do assassinado ein sua tar-
amigo ass. Sfi.VEIRA chos acharam de passar

carát-er e até' da ínteli- mácia, que funcionava' JÚNIOR.". telegramas Pára casa, di-

gência de numerosos lí- na Av. Getúlio Vargas zendo: "Estou maternída-
deres espírttuaís de nos- em casa ainda hoje axís- OS FLASHES DA, ClDA- de, Parto breve."

-; '

sa comunidade. tente; onde funciona, DADE

Atacar ,essa posição, se não me engano, uma
,

"
... quero dizer-lhe que

equtvale a Jogar sobre loja de calçados. Esse gosto da sua página,
nossas atletas uma pe- crime, pcorreu no ,dia biográfica, Flashes da

.

cha de reD.latada e ina- 13 de agosto de ,1937, Cidade, que leio com

celtável' leviandade, cõ� quando ä:-:nossa' Jaraguá atenção,. embora o títu

mo se todas elas fossem era 'uma . próspera vila, lo não me pareça bem

parlt�rlas da· pro�is' ,SÓ dividida: pela cizânia apropriado. DIVA seria

cuiáãde' sexual. da má política: . um melhor (Diva�Depto
MeÜs parabéns, mais uma ,RevivQ no iLIleu livro i al- de Investigação da Vida

uma vez, a todos os li- guns epi�ódios desse t�m-: '. AlheiaL E uma sugestão.
dereS religiosos cristãos po e como ,gostaria que Permita que lhe diga que

qUe nät> se acov·ardam os mesmos fossem conhe-
.

o seu· el'l.trevistado Ha1

diante da permissividade: ',cidos dos " jaraguaenses milton Garcia, que não
J" de hoje.: ' conheço, não nasceu na

Pano rápido! como di·
zia o Teatro Corisco do
Pif-Paf, na 'Revista O
Cruzeiro. Üm abração
ao amigo.. Queira"me
bem. asso SEBASTIÃO:
B. DE ALBUQUERQUE"�
N. R· - O entrevistado
reconhece "

o engano.
Nasceu na Maternidadé
Carlos C:orrea, na Av.
Hercílid, Luz, n<? 160 effi

Floripa;

AJaraguáTurismo '.,',I�ragua'
,

Ttunsm·O'
,

.

, entrà na'eráds' K 'lei ,,'
.'

'

,o. Passagens
'"

< infOrmáticá, 'c'Omum'
. • Excursões '

,

sistemàde·reserva 'embarca nal',·I..cOnnáti.,� ..: �=�:=gem',
, dê- passagens,· '

.
,

,

, ,III!.. '
� aérea aubmatizada

. ,aéreas por" ,

,

computado,r, ligaffe via Embratel a Varig,.
com a confirmação imeeUata de reservas.
Use o.'/)isque Passagem. Têlefóne pára, •

, 72:'3971,9 receba, as passagens
. em pasa ou na empresa, sem
cústo adicional. .

'

Turismo ou viagem de negócio
é com a Jaraguá Turismo.

Rua Pres� Eplt6C!oPa.�a. 4&..
Tel"72-3'P - r.x 474-341

Jara9ü6 do Sul ,

Embratur 03Q09004219
J

··Grande'·venda·de··

, INTELIGENTE

PAPELARIA GRAFI-'
PEL LTDA. Rua Quin
tino Bocaíúva 42. fF0�
nes 72-0912· e 72-0131)
ao lado da Prefeitura.

D�, Ida', c.Dlplela
93 . áR8S

A data de hoje é espe
cialmente Importante pa
ra uma senhora resi
dente em Curitiba. Tra
ta-se de Doaa Ida Zettel
Sehmöckel, que nesta
d'a'lia: c,Qm�eta· �s . seus

93 anos de idade. Nas
cida em 29 de outubro
de 1895, em Joínville,
ainda- criança passou
a morar na cidade pa
ranaense de Rio Negro,
lá 'permanecendo até
completar os 18 anos,'
tendo particip,ado com

seus familiares' dos mo

vimentos de Contestado
entre o parãná e Santa
Catarina.

.

Recentemente ela VIaJOU
,para o R'io Negro, êm
companhia de seus fi-

. lhOS ,Eugenio e Ma.rta"
para .

matar a, saudade
do tempo quando moça
ali paSseu importantes
momentos de sua vidà, e
retornando via Contenda

. Campo do' Tenente e La�
pa.

. ,

Desta 'redação partem
votos' de um breve res
bE;!lecimento de uma for-

.

te gripe" que a PÔ$' de I,

cama.

A Dona Ida, os cumpri
,mentos pelos 93 an� df:
vida.

�_.�--_. ..--
... _-_._�-+- ...... -

\,
"

,
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". etflJl,II10 nó

," Ha Bi:blioleca
, Já funciona junto a

Biblioteca Rui Barbosa,
nã, Rua' João Piccoli, o

'setor da aducação espe

çial,' equipado' COlD. ma

teriais pedagógicoS! pa
'ia os deficientes visuais

,

'e .audítívos, assím como

"l1.vrQs para empréstimos
'.,,' pais e protessores das

•alas, de educação espe
daI. É um novo serviço
da Biblioteca, integrado

. à 19a. UCRE e � Funda

ção, Catarínense de Edu

cação Especial.
,

No mês de setembro,
a "Rui Barbosa", regis
trem 1.251 emp):"éstimos"

, 725 .consultes Ei 36, .novos
, assoctedee. O movimen
to vem crescendo e la

�iblioteca sempre apre
.entando inovações, co�

mo a 'recente criação do

cantinho da críanca e o

lncentivo as atividades
lio clube íníanto-juve
pi!.

" l'afllU''' :_IJ�', Ie'. ·iII�ta
...�iiiiI·�"'_"."·"."-IIii""·IÍii�.q.-..IrJ_O.-••, ..l_'DBI__

'

-1iIII�-_�:.,;,'_'_,.-A.',..C..",I.,,,_N'iIIIII(Ä•••,,:_-".'\. � .
�

CaodidltOS .colprOnielel-se com as causas saciais "Selll=lellata" ,lece,ssidade'f:�mSls
1;4 't .'

.

.
'.

.

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

, Q eompromísso de can- promisso de destinar o sos existentes em loin- JO 'C-entro dê Treinamento do Senai de' iâ'tagül
.d*datos em doar parte ou percentual equivalente ville ,e Curitiba. Eles do Sul �stá encaminhando circular às índústrías dê
todo os vencímentes de a 80% dos vencimentos ,buscam além da moralí- Jaraguá, -Corupä, Schroeder, Massaranduba 'e Gua�

vereador, caso �Ie1tbs, a de vereador, 'em favor zação do legislativo mu- ramírím, para um .íeventamento .do ínteresse e das

Instítuíções dê beneme- de entidades. benefícen- nícípal, destínar-parte das necessidades de ÓUSOE! p'ara 1989, lígados a stipérvi�
rêncía, onde em Jaragué .

tes daquele murucipio. seus proventos a entída- são e gerêncía.. segurança no trabalho; cursos. ��
do Sul Paulo Ademir PIo- Da mesma forma o Par- des, atrevés de documen- racionais e do Cetíqt , Segundo o diretor dó Séfiai,
ríaní, do PFL,' quase foi tido Verde, através de to adequado. São axem- Alcino de Araújo" a pesquisa ensejará a tomada de '

"crucífícado" por ciúmes seus candidatos, compro- plos que deveriam ser informações, sobre as ações que' nortearão o
'. trilha-

de uns po�cos,' pelo s�u met�m-se�" . se, elei��s, seguidos .por todos os
: lho pera � próximo a�o: raz�o�e.la: qual apela, para

comprometimento em do-, destinar auxílio a entída- demaís postulantes à a devóíução do formulário ate o día 11 de novembro

er a metade do ganho des.. Câmara. vindouro, para a tabulação/ e programação dos cur-

'nb 'cargo público para Sabe-se também de ca- sos.

críançes carentes, vem a-

f'
•

'
,

,
.São 16 cursos oferecidos, nas diversas. áreas.

.contecendo em muitas .' eira e ,Can.t,o' 'Coral tivera'l êxito ,sendo que outros poderão ser solícítados através da
, regiões' do Brasil. Esta'" índícação no espaço destinado pera tal no próprio
I�mana recebemos cópia

, Cumpriu-se com êxito o 59 Festival dó Canto formußrio, diz Alcino de Araújo.
do �ermo de Compromis-' Escolar, na tarde de quarta-feira, dia 26,. nó Sindica- .

so, registrado em cartó- to do Vestuãno, promovido .pela 19a. UCRE e 'que
tio, onde 'o candidato 0- 'envolveu a EB Giardini Lenzí, EB Felipe Manke e

límpío SChatz, do PMDB CE General Rendon ,(Massaranduba), Centro .Bduca-
de "Ibirema, assume es- cíonal Evangélico, CE Heleodom Borges e EB São
ponteneamente o com- Jose (Corupä): o Coral Infanto Juvenil da SCAR teve,

particípacão especial na programação. Para \ novem-
bro, está previsto o Festival de Gínâstíca.

'

,

,

, Também a la. Feira Regional de Matemática,
dia 21,lno CIP, superou as expectativas iniciais reunín.
do cerca de 1.500 pessoas,' entra alunos, Prof..E� co',
munídade. Foram apresentados 130 trabalhos, desde

, os maís simples até o _computador: Alguns íoram
selecionados para participar nos dias 4 e 5 de no
vembro em Itajaí, da .4a. Feira Catarinense de :Ma-
temática.

.

Dê a seu amigo umpresente que lembre o ano"llitelro.
Dê uma assinatura do "Correio do' Povo"..

-

Cz$ 3.000,00

q,

, PARA VEREADOR

2 1 I
'

5� P :5 .p,
& F -6 M
3 l, �2 O
O .B7

PÁRÁ VEREADOR - RENOVAÇÄO

- .

'. 'Paulo Idemir' [lori'ani
'. ,

.

-. \
,(FLORIANI) .

.

, tOMUN�D�DE - FAMILlA � T�AaÁLHO
.�.

'" .,'

I
I
! '

. Adej.air�
.

,

Bilsan'elti
t'
. ',(DElA)
;PMDB
\'CO�A' COM

1562$
VOC�

Walter· Luiz, Ribeiro

Alexandre. Qejlauiustina Bargsa
�

,:. ,_",:
..�.�� .

J '-10-"\'
_ •

, ,AO\1OGADOS
.

lRua João Matca'ttd�)}9 t3; ,
29 andar - sal. 206,

'lFoné 72-2trtS ,_ EEIi,f�cio Domingos Ch:,ódini

,: Jarét,€!llá 'dO . Sul�st.
.

'

.... ','

PÁRA PREFEITO

, ,1:15

Ivo Konell
EXPERI�NCIA, COMPEnNCÍA E DINA�

MISMO. O PROGRESSO NÄO PODE PARARI ...
.Quem já fez, continuará fazendo pelo povo ele
Jaragui do Sul. Vote e eleja IVO KONELL para
Preíeíto.

.

PARA VEREADOR

Heins
PARA. PREFEI1'O E VICE-- KONELL E DUWt!.

, '
'

-

P'edras, Trevo:
PEDRAS PARA PISO, PISCINA
E REVÉSTIMENTO' EM GERAL .

As, melhores pedras naturals para .sua casa.

.' Pedras plpi$Q,s/ l�cinas, paredes e
,

,

.

rel".:
' .

'l�'em geral,
.

,. �'

'Rua QUokar Doerf .. .1.957 .- :Trevo B:R.-10l
Fone 22-8956 - Jo'inville'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-'·'C••
·

... I!IIIIiIIIII__..._.....

Confira' a eficiência de n0880S serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Escritório Contábil Garcia'
CRC-SC sob n9 0075'

-. Escritas flsCals e contábeis
-- bDposto de Reada
- Registro de Mlcro-EJIlpresa

[.. , O,rtopedia . e . Traumatologia"

'.

(,
. "

II
DR. MARCOS F. SUBTIL

... :.. ,:,

Urgências ..,:. consultas _. ortopedia infan•.

til e adulto. Membro titular' da Soc. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1:572 _ Fone 72.2218

"

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

"'Tubos, fossas sépticas, . caixas de gorduras, cai

xas de aterramento- cálhas, palanques de. varal.

.

reto, palanques de varal tipo "T", palanques de

cerca, palanques curvos para alambrados, tubos

para poco de diâmetros 80 e 100, mesas para lan-
� . <::honetes, tanques de lavar roupas, tubos, drenes
anéis para Jardim, blocos para muros .. e oatros.•

Verifique a qualídade de nossos produtos.

RQa Walter Marquardt n" 706 - Fone 72-1315

[residencial) - Jataguá do Sul.

E D I'T A·L

AUREA MüLLER GRUBBA, Tab�liã e Oficial de

Títulos da Comarça de Jaraguâ do Sul-, Estado de

. Santa Catarina, .na forma da Lei, etc.
.

.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que _, se acham neste Cartório para pt atesto . os

títulos 'centra:

a&fo MATHI.AS -- Rio Cerro' -- NESTA
ELOI MATHIAS - Rio Cerro' -- NESTA
JQRDEIRE RODRIGUES DA �SILVA - RuaVe

Délri�10 da Silva Porto, 399, =: NESTA - JOSÉ
RESCÄROLU --Rua'Walter' Ma,rquardt, sJn -

NESTA - LAUIÜTA AIR SOUZA SANTOS
·Av. Mal. Deodoto,' 141 .....;; NESTA.-·

E,
.

como os ditos dévedores não for.am én

éOÍltrados ou .se recusaram a aceitar :a devida·

intimação, fàz por intennédio do 'presente edital.
para 'que os mesmos compa'feçam neste � Cartório
na Rua Artur Müller,' 78. no prazo da Lei, .

a firn

de liquidar o seu déb�to•. ou ent�,o dar razão por

que não o iaz7 sob .a, pena de serem os referidaS

protestados nà forma da Lei. etc.
, '),

.

,

,'p.-.

.. � :

,',.' •. \

�. .. .' "

ÍHJJ:\lraguá do SUl,' .21 de' óutubro de 1MB;

'- AUREA MULLERGRUBBA �Tabellã .e' Oficial de'
Protesto de Títulos.

:,It,; '::��4,�1; ....
·

'"\ ':,
..

,.

-.

"

"

.

Cobras & Lagarios
.

, ' .(f@l'cUnandº Plske) _

. Temos ditQ e insistido nes� es- tório de xin.gações, desaforoS, "calúnias
·

'paço� ná necessidade de os eleitores e acusa�' Vst.zias,i ê!Oin
• rom�n�

analísarem em profundidade o gaba� de truculêncía e de baixeza .
moral.

rito. dos candídatos a Vereador: Nunca Esses mal educados e ignorantes, que
s«:rá demaís recordar que com a. ví- não tem outro arguinento 'senão o

gencia da nova Constituição o Vereá- da l1nguagein agressiva, de 'ba'ixo'
dor. desempenhará um novo' e impor- calão ou, pior que isso, o franco de
tante papel como representante do saíío ao desforço tísico, 'devem

.

ser

povo. Agora, além do trabalho em eliminados porque denigrem ,o no

favor de sua base eleitoral (bairro ou me do legislativo e, pior que Isso,
centro), o Vereador terá de preocu- o respeitável nome, sob todos os

p�r-se prioritariamente com a proble- pontos de.
. vista, de Jaraguá do Sul.

matica de todo � Município, a come- Voltamos a repetir: se existem
· çar pela adaptação de muitas leis ví- bons candidatos, votemos neles. Por

gentes às novas Constituições - Fede- que votar em meros cabos eleitorais
ral e, Estadual; É um trabalho que

.

e- que no legislativo ficam amarados.

x!gira profundo conhecimento não ao vot-o de cabresto,' se podemos' es-
. s� das leis, como dos problemas sócio/ . colher melhor'? Porque desperdiçar

·

econô�icos de Jaraguá do Stil, e re- nosso voto com algum dos quinze \Te-
·

maclara dedicação ao trabalho do Ie- readores que ai estão e que nestes seis
. gíslatívo 'e, S-Obretudo, excep'ctonal anos provaram sua íncompetêncía para
'capacidade de dialogar" posto qua a representar Jaraguá do Sul onde quer
maioria dös problemas somente serão que seja? Porque desperdiçar nosso
resolvidos, 'a favor do povo, através .voto com aqueles' atuais candidatos
da negoc_!ação ,.politica. Eu disse NE� que estão apenas de olho no gordo
GOC1AÇAO. .

. . salário dos Vereadores da próxima
Isto impli�ará em mudar a íma- Iegtslatura!

gem do nosso legisla.tivo que terá de 'ELEITOR:/Pense, analise, medite·
ser transformada em Casa do Povo, muito. Vote conscientemente em

onde .pessoas educadas possam Iran- quem poderá contríbuír, no ,

.

exer-
I �uname�te assistir às sessões da CV;. cicio do importante' cargo de Vere
Implicara em voltar a Câmara a ser ador,', para solucionar os graves pro-'
um lugar de respeito mútuo, onde

.

blemas que assoberbam esta, progres-
a dignidade do legíslatívo impere so-. sísta comunidade.

.

.

berana e os representantes discutam --X-X-X'::_X--X"'-
Os problemas em pauta. com serení- Jaraguá do Sul tomou conheci-
dade, conversando, negocíando, .

ce- mente via última edição do CP, da
dendo recíprocaments, em favor da relação das pessoas que aqui fazem
Comunidade, e cheguem a .soluções "imprensa séria e honesta" Não
que etetívamente consultem Os altos que os relacionados não mereçam a

.tnteressesde �araguá do Sul. Citação especial.
'

A' tríbuna da CV não é pódio Más, bem feito prá, nós, "seu"
·

onde (em nome . da "democracía"] Schmõckel, Quem mandou' "nóis se

Vereadores mal educados ,6 !gnoran' meter" a brtncar de jornalista ...
tes - ,(;omo aconteceu- nestes seis a· Você vtu no que deu'?
nos, possaQi fazer desfilar' seu reper� -X.;...x-X-X-X-

.'

,'r

li

II

Famíli_ 'HoJoburg
r
Funilaria 'Jaraguá Ltda .

A Sociedade Esporti
va e Recreativa Altan
ça, de' :IUo Cerro II, ho

menageará no día 5 de
novembro o Sr. Gerhart
e a Sra. Neli Hamburg,

, pór é�tarem' festejando
a sua festa de rei e rai
nha e, também, a toda. a

. 'família. os cumprucerr
tos por manterem as'

trad,ições e sempre es

tarem presentes nas fes'
tas de tiro.

. Neste ano,

,8 família Hamburg já eS'
tá _realizando a terceira
'festa de r.ei e já progra
ma a próxima do seu fi-'
!hQ _ G�rson, .para janeiro!
89·

,
, 'Ó. Calhas _,p Aquecedor Solar

'\
Rua Pelipe Schmiqt. 279 - Fo�e' 72-0448

Escritório Contábil Barni
Oferecemos

.

serviços de contabífidade em geral'
e assessoría especial às z:nicro ,.e pequenas em-

presas. "

;' Rua Venâncio da Silva Porto" 365 - 19 andar
Fone� n - 1492 .

I '

ADVOG1\DA
Dra.' Aurilene,-M. Buzzi

Oueslt,é5 de If'tras - 'ldc:!.enta: de franslto - In-
.

vent:l:'lo�' - cl,branças e;' advoc!l,,:ia ept �eral.
!

Rua' r �inó)dÓ ��l f�, .'�Úala 4 - Fone 72 -271·1
, -_..,i!,I,!IiJ)_W,�iíi!"ijil- -

.

'.
·,sF , L...J. . ........ _

NÃO FAÇAMOS DE, NOSSOS RIOS',.
'. LIXEIkÂs IM!UNDAS.

.

,

,SALVEMQS OS RIOS IT1UOCU li JARAGUA'
.

I -.... i ".

.

---��----*----.----�-.

A Soe.. Aliança convi'
da 'os sócios e sócias pa
ra deSSe evento, assim cO-,

mo o pÚblico para o bai
le

.

com "Os Frenéticos"
e a Orquestra • "Os Vi'
lanenses",

_. _ __

� ,I l !

--,-_._'_
....-
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· 'lireja:· :11�erla çristãos I votarem consciente'melta
,�·hl .

.' (".
,

'o BisJ)9 Dioc�sanp . corrupção, os escända- do que ganhar a maio-

Dom Gregório Warme" 10$, o analfabetismo e as ria das prefeituras es·

\ ling" Vigários Comar-. ínjustíces. .. Ou nós crís- tará em' posição prívtle-
·

cais, Conselhos Presbí- .tãos entramos na casa. gíada pare . a' eleição
·
teríaís, Padres e Religio-. da politica para Iímpã-le, de presidente".
sos da Diocese de Joín- ou seremos condenados

.

-

E por fim, o folheto

vtlle, ,a qual Jaraguá do a viver na sujeira a vi· "Os cristãos e a Politi-

St}.l e todos os municípios da tode, incorrendo 'no ca" cita critérios .para
,

da região pertencem, risco da cumplicidade votar., A certa altura

�stribujram no final- pelo pecado da omissão diz .que os candidatos
· 4�-semalÍa um documen· 'Uma formá de vencer

.

e os partidos que gas�
to ' lído- em todas as 1- esse pecado é a luta co- tarn muito em suas cam-

ß:.ejas, alertando os rajosa na politica parti- panhas estão gastando
... �r!stãos a votarem cons- 'dária"; propõem a men- o que já roubaram do

fi�ntemente e 'denuncí- 'sagem aos crístãos- povo; ou aquilo que ain-

ando a grave situação A Igreja pede para da vão roubar. Pede,

p!la qual passa o Pais, que o voto não seja des· também, para verificar

�tlde. cresce a fome, a perdiçado: "os políticos passado e a coerê�cia
míséna, o desemprego, a perderam a credibilidade, politica .

dos candida-
.

mas o desafio é escolher tos e, por fim,' de que
com critérios cristãos não se vote em quesn
para mudar 'esse situa- promete mundos e

.

fun-

ção. Votar é importante, dos. Não troque seu vO·

e, neste ano. as eleições to por presentes, dinhei-
adquirem valer especial rOt favores. . . Quem,

, de decisão de legislação". corrompe antes das e-

Adve-rte taJllbém _ que leíções não é sério" e

estarão em jogo as eleí- vai tirar o prejuí�o nó

ções presidenciais do governo depois".
. próximo ano: "O parti-

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA AUMEN.
TAÇÃO DE JARAGUA DO SUL

, A,V I S O
Em cumprimento ao disposto no Art. 121§ 19,

.

da Portaria' Ministerial número 3.150, de 30 de
abril' de 1986, comunico que foi registrada a

seguinte chapa única, como concorrente às
eleições a que se refere o Edital de Convocação
publicado' no dta 19 de outubro do corrente, .

rieste jornal.
• PARA A DIRETORIA: Efetivos - Rodolfo Hufe·

nuessler, Werner Gruel, Eriberto Bretzke. Su

plentes - Valdir Tomelin, Urbano Franzaer.
CONSELHO FISCAL: Efetivos· Raimundo Adol
fo Em�nendoerfer, Dietrich H. W. Huíenuessler,

-, Egon Sasse.. Suplentes • Lírio Utech, Waldir

.
Watzko,
DELEGAÇÃO FEDERATIVA: �fetivos- Rodolfo

Hufenuessler, Werner Cruel.
'_Suplentes - Eri

berte. Bretzke, Valdir Tomelín.

'Jeraguá do Sul (sq, 21 de outubro de t988.
.

RODOLFO HUFENUESSLER' - .
PRESIDENTE

ESCRITÓRIO JURIDICO

,

I Jose
.

Albedo Barbosa
:

ADVOG.,A')O

JÚw Joiio Marcatto. nr- 13 _ 2° andar. Sala 204, .

Fone 72·1869 _ Jaraguá do Sul.

ESCIU'l'ORIO DE ADVOCACIA
, . PEREIRA

.

OUVEIRA
Consultas, Pareceres e Açêes sobre:

Inventários - Separações - Divórcio

Alunentos - Cobranças - Inquílinato I

Contratos' - Acidentes de !.I'iânsito
Conflitos de Terras - Legislação Ag,rária

,i Questões Trabalhistas - Apo,Senta!löria e

Pensão - Defesas Criminais e, Júri.
-R.. J. Per�ra. Oliveira t'

Lauro Pereira Oliveira ;,
. '�
ri ';!

. (rA:DVOGADOS '}r,.

R. \v'alter Marquardt, 356 - fone (Res.) n 2tßi4·
,

, Jélf.uã do Sul �.,'
',. J:.'

Confecções'Sueli,Lida

Postos de Vendas Da 'Marechal Deodoro. 1.085 e ná

v;, Rua Reinaldo �u. 5aO :- Jaraguá ,do,
. Sul' - SC

ÖRQUIDÕFILOS DE SP

.

EXPORÃO. AQUI

o Círculo Paulista de

Orquidófilos, confirmou

,
.ínteresse em participar
da la. Festa da Orquí
dea e do Verde, no A-

.

gropecuário, de 18 a 21

de noveJ.nbro. promoção
da Associação Jaragua-

, .

ense de Amadores de Or

quídeas-AJAOR. O or

quídóíílo ,

Américo Raro"

berger Filho, contactou
com .dirígentes da en

tidade, consultando a

melhor forma de parti
cipar 'cöm plantas, o

que virá, com toda cer

teza, enriquecer a Festa

da Orquídea, sornando
se aos expositores de
Jaraguá do Sul, Corupá
e de outras' cidades que

'

irão 'partiCipar.

. Dr.' Illevir A. flllça JÚlier
. Ora..Osvalina Varias Rodrigues

"'DVOG�DOS

Rua Demin20s da Nova 102 .:.. Fone 12-0498
JaraguA do Sul-SC

'
.

. ,

IIiTERIMOVEIS
, Intermediária de

Im'úteis Lida. .

, .
,

..
'� . '.

R. Joio Piccoli, 10'4.., fone 72,21.17 - Jaraguá do' Sul

IMÓVEIS A VENDA
- . Uma casa em alvenaria, com 260m2, terre

no 900m2, Lot. Fênix, próximo Fórum.
- Uma casa.' em alvenaria, 350m2,

.

terreno

2.500m2"lateral da Mal. Deodoro.
- Um terreno com 6ÔÖm2 (plano) próximo do

Acaraí. .

.

ALUCA-SE
� Três salas térreas no Edíí . Barão \ do . Rio
Branco (Comercial) .

.�
A
u

Imobiliá.ria Engetee
CRECI-934-' ," FONE 72-0313

R. Exp. Antonio C. Ferreira, n{l 6H

VENDE
,

Lotes na José. Bmmendoetfer loteamento já
aprovado pela prefeitura, a- partir de' 850
OTNs.
- Area de 3.473m2, rua Joínvílls, casas em

. alvenaría e madeíra (defronte a Hasch). Pre-
1;0: 6.700 OTNs. ,

- Apto. Edif. MiIller, .2, quartos, salas, cozi

nha, banheiro e área de servii;:o .

- Casa de alvenaria na Vila Nova. Preço
, Cz$. 4.000.000;00.
- Área Rural, frente pl·, Rua Pomerode.
Jaraguá. 7.300m2 c! Casa Nova de 285 m2.
Preço: 5.100 OTNs.

..
� Casa em' Alvenaria, na Rua José Menegot
tí . Centro. 6.000 OTNs.
- Apartamento' na Mal , Deodoro Cz$
8;000.000,00.

ARTIGOS

H

FABRICAÇÃODE PRqPRIA,

PREÇOS DE CUSTO.

'I

,

Cl�nica' :Velerinaria
,�SCHWEITZ'ER '.

I) R. W A L D.B M A R S �.'

,
.

"
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,,,.,�,G"-'I";N, A, ·12,

"� respeito.
- Entãot :além aé ter ,j' ee

" manícado - 0, :posto de
Saúde, terei q\le aguen-

,
tar até o fim.río mês o

mau cheiro. moscas e

berros dos anímaís- �
inacreditável ,que em

198B ainda dependemos
da força de vontade de
terceiros para 'resolver
problemas de . Saúde Pú- .

blíca,
Acredito na força deste
Jornal e, eoloco-me a
disposição para quaísquer
informações 'a respeíto
porém, sementa. em fins

.

de semana pois, .sou ven
dedor externo de' AR"
TAMA META1.MEÇA;'
NICA LTDA. e estou em

casa somente nos fins
de semana. Caso quei�
ram verífícar pessoal
mente o que 'relatei. co
loco minha residência'
pare verificarem' "in lo
co". Os animais eatão
IÍos fundos do' terreno

,

aó lado,' mas o cheiro
está ficando insuportável,
mesmo antes de chegar o
verão.

':
i.,·

15.641 . J�-
.p
M
D
B

J� Ç,QmpromJ.ssádo com a Comunidade
Casado com Sc;me1e r. Pellin e tem um

filho; Funcionário público, cursou a Faculdade
de - Economia. Cursos de Especialização: Psico
logia e' liderança, Técnicas de Chefia, Relações
Huanenas, Comunicação e Criatividade de Ex
pansão Cultural, É, emauísta .. Ocupações na

Comunidade: Presídents da JPMDB;. Presidente
.

do -�maús, Catequista de Crisma pera. Joven�,
Presidente. da Arsepum, Membro' do Conselho
Paroquial, Membro. da Executiva do PMÚB, Res
ponsável da Santa Missa de sábado à noite na
Matriz-.

'Chalé
IMOBIUARIA E

, REPRESEN�ÇOES TIDA.
Rua Reínoldo Rau 61 _ Fones. 72�1390 e 72�2321
_ CRECI. 6"3�J� �if,� l��!f

.

..:.... IMÓVEIS A VENDA �

;
- CASAS EM ALVENARIA: Rua E1'nesto

R. Sohn cl área de 130m2, terreno '4�6m2, ga
ragem, murada.

'

Na rua Henrique, Bortolíní c/
152m2" terreno 420in2, nová. Na Rua Campo'
Alegre cl 250m2, ·terreno 658m2, financiada.
Lateral da José T. Ribeiro (px. Colégío) cl
220m2� terreno de 969m2. Na lateral da Pref.
José Bauer, duas casa.'

.

Terrenos: Rua Olívio Domingos Brugnago (rua
antes Fórum) cl 800m2. Próximo do Fórum c/
,117m2. Na rua Angeln Rubíní c/25. 2�9 mi.
No Loteamento Amizade c/416m2. No .Iardím

,Flávio c/420m2. Na rua João J. Aytösó,eI
830m2. Próximo €entró 'GuaramiTim c/440m2.
Na Pastor Ferdinand Scluenzsn cl 1.100m.2 e

na Prooópío Gomes c/2. 25:0 m2, centro,
.

'Posto, de Vendas 'Marcatto',
. Chapéus, bonés, viseiras, camíses, .shorts,

bermudas e 'cordas.
.' ....

Em frente, à fábrica, - Amplo estacionamento.,

Agora com Filial em Jarauuá
.

do
'

,Sul
----�----------------�-=��-----------

Fazendo pàrte de uma politica de evolução e aprimoramento
constantes, a Transportadora l\'IAYER entrega à Jaraguá do Sul a sua

maís nova filial.
'

Contando com a frota pr-ópria de 125. veículos e mai� de 40
anos de experíêncía em transportes, a M A"V E R estä preparada pa
ra transporrar o progresso desta importante comunidade. ,.

UtlUze os Serviços da lVÍAY E R

"Prezado Senhor • Em
correspondência éntre
gue pessoalmente à Di
retora do Posto de saú
de desta

.'

cidade, Sra.
IVQne, día 4/10 p. P., re

latei que,' eID: pleno cen

'tro da cidade de
' Jaraguá

'existia uma pequena
criação de porcos. Pelo

'que já havia sido in-

'. formado, já houve maís

reclamações a respeito
do assunto em pauta po

; rém, nenhuma provídên
.

cia havia sido tomada
pelo Orgão Municipal.
Os'

.

animais· que estão
sendo tratados, perten-

,

cem ao proprietário
.do KUKEN HAUSS que,

• est.á construindo seu no

: vo 'prédio ao lado do
.' imóvel que' aluguei da
Sra. viúva Hilário Trapp.

- Rua Procópio Gomes de
Oliveira n? 859.

, (Antes
do cemitério Católico).
Além do mau cheiro,
moscas e berros dos a-

. nímaís "durante o día e

noite, existe, ao lado do
chiqueiro,' a moradia dos
operários, da obra em

construcão.. A falta de
higiene' é negative e ain
da tem pessoas que por
necessidade,. aceitam
morar nestas condições
de víde- É inacreditável

',.tlJier.,

,
�

, __ �.� __ . . .. _ •. ,s:..;.,,...... .

.•.. , • ,
.
._.__..-ii

que em pleno Século'
20, seres humanos dormi
rem e comerem ao lado de
um chiqueiro, Aqui em

Jaraguä do Sul, ísto é

possível, bem no
.
centro

· da cidade. São operários '

vindo do . interior, por
falta de trabalho, se su

jeitam a isso eJ admiro
mutto, o proprietário da

·

obra, não oferecer me
lhores 'condições, de vi

da, mais conforto' depois
de longas horas de tra-

,

balho pesado. Não sei
· como es FISCAIS da
SAÚDE permitam que iso.
So aconteça,
Quando do contato com
a Sra. Ivone, encarre

gada chefe do, Posto, a

mesma coanunícou-me

que antes' do fim do cor-.
rente mês, nada, poderia
ser feito. Dependia do
Físcal de .Joínville para

,

levar o eeso a frente. An
, ·tes de tomar a iniciativa
de comunicar, o Orgão

, competente, ,falei· com o

proprietário da obra.
tendo o· mesmo íntor
mado que los animais

. seriam retirados até o

fim de setembro. O mes

mo, deve ter se esqu�ci
do da' promessa pois, já,
estamos no dia '11110 e

nada ,foi providenciado

No aguardo de suas pro
-Vidências ou em noticiar
esta . correspondêncíe,

.

despeço-me Com, estíma
e consideração mui -' cor
dialmente. ass. Raul, He
xel, CPF '131. B09; 050-00".

,

' I'

Rua C. Procópio Gomes de Oliveire. 1626

a BOM TRANSPQRTE

Telefone: 72-062,8

Rio de Janeiro
,São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio, Grande do Sul

··72·�3154·

......."",..

Novo telefone:

/
'
..

Jaragud do Sid
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p;, ti0ns Clube. Jaraguä
dowSu1-Cidade Industríal.
entêrrou no dia 19, o

se� ;;' 101;>· Concurso Bane

ca� -rivas, principal ca�
pa,n{la de arrecadação
de)f:tindos do clube, atre
vé� f!a vendagem de vo

tos'; Este ano concorre

raDi' vinte candidatas, e'
,

o :t'Otal. 'arrecadado 'só
JJló'ii: a importância de
C�" 6 milhões 48 mil,

�:"'';
.

.

Coueorreram as garotí-
nhiS:' Ana Caroline Os'
so�ski Beatriz Moriti,

� -, � ,

Clá\1dia· Francielle Scho'

enih, Simone Ltiize Scho-
..

enàu, Dayane Luíza

S�elin, Deíse cris�i
.na ;,.' Fauro, Fernanda Léa

S-o%a; Giseie Carolina

Naz�rio" Greicy Kelly
Per'�ira,. Creícy Lais

Fl�aílÍ ' Joice Mara

i>ari,tei�, Joice Rúbia,
Zonta, Juliana Heiden,

Maganá Cristine do O�i
vei\f" MariaI:la, de Meno,

pat�icia Andréia Brugna·
go, ,: Roberta Rita. Ca!'.<!o'
so, 1·;\ Suelyn Schopping,
Tuaq,y Roberta Zonta e

Vanessa Karine Danna.
A' prilIi).eir� col<:>dl1Ía,

com· ( vendagem de votos
. que ::alcançou Cz$ 3 mi

Ihõ� e 1 mil foi Joice
Mara Panstein; em se-

gundc); cam Cz$ .

1.241192,00, JoiCe Rúbia
Zon'fh e em terceiro lu'

, !

......._--..�_.-��.�--�.- .

dubacão com oito par
celas de tratamento, di
íerencíado. em .term�·
de quantidade .de. nutri
entes, em Jareguä, .Gua
rammm,

, Massarandube.
e Joínville e, ainda, duas
unidades .de competição
de . cultivares, para
testar cinco variedades
distintas e observar a de

,melhor comportamento,
estas,

.

ein . Jcínvílle 'e

Cuaramínm.
.

mudas, . dias cÜlUva'res
recomendadas pela ,Em·
pasc, todas isentas do
arroz vermelho, Serão'
três

.
em' Guaramírtm.

duas em Araquarí, duas
.em Garuva, duas em

Barra Velha e duas e:ul
Schroeder, A Empasc,
cede as .sementes certifi
cadas, para plantio nu

ma áre.a de 200m2, para
os agricultores" de onde
serão colhídos 'entre 100

, e 120 quilos d� sementes,
para serem plantadas na
safra seguinte, obtendo
se novas sementes e'

assím . sucessivamente,
pera a melhoria da <Na
lidade da P�Qdnto.

.

Pesquisa da Em�c
mostra que' a competi
ção do arroz vermelho
,;pode, caqsar Jprejuí�os
de :)0 a 700i, na proQu·
ç�p dó arroz, Estudas do
IRGA e CIA'T detersaí
naram que cada IXlPí
cula ,de arroz vermelho
por.metrô quadrado, cau
sam' um dano médio de
l8kg/ha. E além dispo,
deprecía qualitatívamen-

. te a produção final, cpm
a redução no rendimento
de engenho e valor 'co'
mercíal.

C' O IR'.' 0:' II", !!.V�O'{�j::_,!'S��LI." t'f"�����j�� 84-
.

, '-.

Ellelsät: inslala· _ UDidàdes�;; dt�Arrlz II�'rltiio ' Horte ,. 'C�

.A crescente bU8,� de
alternatívas .pax:� � au

��nto da produção e da

)!i:pdatividade, tem le

,'lado .a pesquisa e a ex

t�p.são rural a um tra
bàlho profunde, em vá
rios setores, Na região
� Jaragu� do S111, a-

bnmgida pelo Escritório
�ional da Acaresc, a,

ej:�ensão está ímplan-f,·_ .�.J .

t�lld&.,; unidadea.de,arroz,
sfidO nove de contr�le
d� atroz vermelho, pnn-

c�l ", invasora que, in- De acordo coin o Ceor-

f�,a os arrozais, nos denador ,de Agricultura
m,Wlicípios de 'Jaraguá do ER da Acaresc, Alei-

d�.�Sul, Guaramirím, Mas- des José Molinari, pre-
seranduba, Joinville e tende-se também insta
StÜhoeder; quatro' uni- lar unidades de produ
dà'd'es com níveis de a- ção de sementes para

'''\�'BONECAS vrvxs RJtNDE CZ$ 6' MlLlÍO�S

gar, Vanessa Kanne Dan
na, com Cz$ 704 mil.. O
'Lions aplica o resultado
do Concurso Bonecas, Vi
vas nas

,
suas diversas

campanha durante o' ano.
sendo a principal a da
visao, que atinge todas
as crianças da rede mu

nicipal 'e estadual de en

sino, inclusive doando os

óculos! quando ne�essá
rio.

Ora.. lita de.Cas_sia Grub�i'
FISI01:BRAP:fruTA - 34í>4/F

� Curso de Especialização pelo Método

Bobath (neuIQlogia). .

- ,Atendimento. fisioterápico em recupe-

ração de. Í'l,"aJuras, . px:oblemas.�f:! coluna,

reumatismos, derrames e parahsl�:
- A.tendtmen�s putteulares cQm ,hora

marcada - Fone 72·0850
-Rua Presidente Epttácto Pessoa,651

Ora•. Sc·heila M,� I. H:e:Driques Anjo .

DOItOlOG1A. CLlNICA

Tratamento dé dores crô�cas (dores
do "('.;Ancer;' r lombalgtas, enxaquecas•.. l,

acúpuntara apllcada a d�r.
Rua CeI.,Pro€ópio Gomes, 285 � Fone 72 - 2500

Jaraguá do Sul ' S�nta Catarina
.

_. --�-- '._---

PXGINX,d
-

......,..-

,�.
,
•• R '_.,

Décio, Piazeta
". .... . ." .

·BACHAREL ,EM

o TESOURO ESCONDIDO

Nesta. cidade onde o progresso e .
o

tràbalho imperam, mesmo. em meio à tQda crí

se econômica, não se dá o fato de ii' gran�e
multidão estar correndo aträz de algo que na�

,

satisfaz plenamente? Os que buscam o eldora

do encontram-no de fato na boa profi�são 0p
. na ríquezat Tem muita gente se, dando b�1
indo de vento' em popa.. tendo, tudo'·e do me

lhor, mas que no fundo são infelizes. e.1�tif
feitos. Jesus já' disse: "Um viver felíz não ã�
�d�� dos bens que alguém ,possui" '(4US�S
12:l�. "

O 'homem secularizadCf e meçalÚza40
tem-se apegado à máxima de que tendo traba�

lho, casa, comida, diversão, lib�rda�e, et�1 tu-
I

do estará bem. Contra este, mOdus-VIvendI pro
clama Jesus: "Não SÓ de pão viverá, o homem.•

maso'de fada palavra que sai çl�Ll?q��. ��:i{ Deus':'
(Mt 4:4). A Bíblia é o alimento espmtua_l que

muitos têem guardado em' suas casas e nao des

cobriram ainda. Ela é a verdade que revela
Deus ao homem, descortine o início e o f� d�
história, mesmo além dela: . "No príncípío .criQ1;l
Deus ... ; então virá o fim.; Vi novo ce,u e" nQ�
va terra... (Gên. 1:1; Mt, 24:14; Ap 21:1 ).
As prefecias bíblicas são fiéis e se cumpriram,
estão.. !!,Q, cum:ptiJ:\do e se cumprirão ao longo d,
história, pois' estão baseadas nqs promesas d�
D�us que não pode' menti!;' (Tito 1 :2). Bastf
qUe

.

s� analize apenas aqueles que,'� refere�
ao nascimentó, vida, morte e ressu.rreição dr
Cri�o (Lc 24:25-27, 44). Keller, ePl �squisélJ
jUflt.o à, arqueólogos e historia�ores, chegou �
conclusão que a "A Bíblia Tinha Razão".

.

Mas somente aceitar a Bíblia intelec�
tualmente ou até lê-la não é sufici:�Bte•.E ne··
cesslÍrio que a pratiquemos: "Quem é Demr:;."Quve
as palavras de Deus... Se algliém guardar a

minha. palavra, não verá a morte eternamentE('
(Jo: 8:4,7,51). Descubra este tesouro ,escOJ1!ltiid.o
�m �ua casa ..

E. C; 'Madke
\ )

�-

Durante tod,o Q ..ês' de oqtu,b:t�, .t�mo8 . p�omove-.�o
TO fta� PEÇAS e MÄO DE OBRA� C(}� ga,ra�t1a de

Casa o
.

motor... s,eu, carro J.\i9. ��a, <;O!ß' fO,�ça
'RECQNU!OlONADÇ)S co.m, os:�el�r" pr�, �

Rl!Ç�GENS DJi, �IfQRES .êOm' 20% de DESCON';'
serviço.

.

total apwvel�> Jla,r� t�oç�IOr P?is
p'"çé!�

temos l'R.O'TORf:ß
Consulte.-rios:'i'i'·

======"======'����t�� �('.�';'

E!!tllol·.el.�I;�ll'l'QI,....IIiI'�·'''i�B� =- POnes
, .. '� ' .. '." -�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



julho.
Com base neste caleadä
rio, a 19a. UeRE de Ja-

" ragué do 'Sul, jlÍ. elabo
rou todo . o programa
de treinamentos e en

contros pl o ano que vem.
, festival de'

,Mágicas
o :mâgiG0'Silker ,está

órganízando o 19, Festi
val de Mägicas de Jara
guá do Sul, marcado para
o día , 13 de novembro.
às 15 horas, no Ginásio
de Esportes ArtuF .Mül
ler. 'A Fundação Cultu�
ral e a Secretaria Muni-

.

cípal de Turismo, estão
apoiando' a iniciativa. O

,

ingresso terá custo ' de
-Cz$, 500,00 e' entre' os

,

mägícos
:

já confirmados
estão 'Los Fallugí, .Ke
lart, Silker, Hermes, Lob
sangt Müller, De Luca,
Kàrius e Binder, além de
.show com duplas,' 'sérta
'nejas e palhaços.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA SEMANA

;
..

Seduzfde ao Extremo [drama]
Terror na Ponte de Londres [terror]
Calouros do' Sucesso [oomédía]
O Vingador (policial)

,

: Tudo pela Pedra Azul [aventura]
""Chefia (policial)

,.

"Äi s:íIper Fêmea (comédia)
Star, Trek-a Nova Geração II (ficção)
'Elas são do' :paralho (comédia)
Os Garotos' Perdidos (terror)
Os . Goonie� '(aventura)

.

Prece, para' um Condenado (aventura)
Asas da Liberdade [drama]

.

:E�-mais' '1.200 filmes selades para você
.

assistlr '. . )
"

-- OPPU'S, SINONIMO DE QUALIl)ADE 7

jfFOTOPIAz�RA
Av. Mal. Deodoro, 252

Fone 72-0261

II ''"SP'ezia &, Cia�. ' Lida.
�.ERRARlA E SERVIÇOS DE TRATOR

.

M�deiral? para construção e serviços de trator
. 't?� proííssíonaís altamente especializados. _

,.J R1fa- .Joêo Januáno Ayroso, 112 _ Jaraguá EI�

"
qrierdo _ Fone 12-0�OO _ Jaraguá do Sul ..... SC�

,) '." EI.ETROLAR
,

, Comercial 'de Peças Lida.
Assístêncía técnica em máquinas' de costura'

,

industriais e domésticas, ,peças, acessórios e agu-
,lilas em geral,

'

Oferece, também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno, Wallta, Brítânía, Black' &

Decker, faet, GE, EletJ:olux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do mais completo estoque de pe-
ças e acessórios.

'

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

Jaraguá' do Sul-SC

,

.

SE ,i,BicJa I, 'cal.panhl da latrícula' pa'ra·· 89,
•

A Secretaria da Bdu-:
'cação' deu Início a im
plementacão �o seu Pla
,no de Matrícula, para
1989, repassando íns-.
trucõss as Unidades de
Coordenação Regional.
A Secretaria

. pretende
.

,

com a campanha da ,ma
tricula. para '1989, ampli
.ar a oferta de escola
rização básica, medíante
garantia de .acéss-, a to
des as crtançss catari
.nenses, ne faixa etária
de 7 a 14' anos. De 1987
'pa:a 1988, o crescimento
da matrícula foi de 6,27%,

'

passando de 4�6.865 cri
ariça, para 528.041' crian
ças

. matriculadas' para
o corrente ano letivo.

"

A realízação da matrí
cula para 1989' vai

.

de .

21 de novembro a 02 de
dezembro para o 19 .

grau e'de 05 a 09 de de

zembro" para e' educação
'pré-escolar e 29 grau. O

,. calendário escolar para o

próximo ano letivo prevê
21 () días. As aulas l1a rede

, estadual iniciará no día
13 de fevereiro e o perí
odo de férias do meio do
ano vaí de ,24 a 31 de

.

NASUBA RONDA

/

CONCESSIONÁRIA· HONDA DA'kBGIÃO. CO
M&RCIO DE MOTOS. ASSisr:eNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

, ENTRE N2SfA ·H O N'D A DA MENEGOrrl
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA,MÁQUINA.

Ru. Ad6U. Fischer, 239 (Rodovi. BR.280)
FODe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

DOM:E!STICA
Temos vaga para em

pregada doméstica;' que
,

'pernoite no emprego, COm '

referências. Införmações
na Rua ,CeI. Procöpío
Gomes 290, no horário
comercial!

':1Vlarcena�ia,São' José
,

'

Portas e janeias de Madeira'
de Pdmelrlssima Qualidade

,
, Faça.nos uma

..

visltà '\
'

.

Persianas .Iosé Emmendoerjer
.

.

. , Rua Jacob Buck, 46 (ao làdo do Bradesco) ,

'

ou " ' ' ."

consulteees pelo Fone: 12�0241

FURGOES CARGA SECA, isOTERMICOS, FRIGORIFICOS
,

".
E CARRETAS DE 1. 2 e 3 EIXOS

'

Jaraguá Esquerdo QII<) Dr f.nw'j, i-ermt. Ú(i - Fone 72�l077
Wh<' LLiSi MUCJCC,

.�

, '.
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larapl do Sul {se), 'ae 29 de bfatutiro a 04 de Novem1)ro .., iJ.

� • Fundação: 10 de Maio de '1919
,

' 'CGC' 84�436..59t'/0f)01�34·
'

,,\

t Í)_i��tor; �'Eü,�_iilo :"v:tctor ,S���I -,�

< J�r�j" _P�or. ,

DRT;SC' n.9" 129 e
,

Dit. 'EWl're�� L -

,

< Jonielístíca, 'n:9 20. 'Mémbró Eféf1\To' do -'Ins�.:':� -"

�,Hisf6rico -e' GeGgrafiCQ c:t� sc. Retlator: J'ruvto'>
�, f'José Brugnago '_ bRT1S<:!'n.9 21-4-.' :Rêpórter:' !

"

i) �YvoDDe A. S; GõI'íça,lVés ...:- ,DR-TISC'n.9 219. ' ,

I; {R�d'ação,' Ad'iiimístidi;ão' e 'Nbii-ctdade:" :Ru'a
'

i

i �Cel., Procópio 'Gomes: de' Olíveíra 'n;9"'200 _" '.i

,., �Caixa Postal ,19;�-:- Telefone (0473) 12-0091 '..;_-,

�,89.280 : Jaraguá 'do Sul - 'S'antá CaÚi:rlna.
-t .. Impresso nas 'ofiCinas .da, Organização:'Coatábll
� 1 ; "A eälilertlal�' sIe 'Uda. ,'*,

';'1 -Assmetura para Jtif�guá' do' Sul . 'Cz$ :);000;00'
k ",lAsS�natura Sem�stfàl� .. :. ':': Cz$ '2.009,00
I.?

' lAssmaturas Outras,CIdades Cz$ 3.59Ô;OO'
';., l�úmero Avulso r; : C:z;$' 10;00"

\.1':lúm�ro atrasado,'
'

Cz$
-,

100,00 ,

';�epteselitante's 'credenciados: Bruvê Vek., Co
tmuniêação (Fpolís), 'fábula Veíc- Coinuníceção

"� ;,(S. Paulo), Propal Prop, Representações (P:"A:
'legre) .

'

.�

1
, ',':,.

ASSOCIADO A A:D10RIjSe E ABRAJORI
t .' .�. ; '.

"
... , I "

"

,�Reloj()aria' �AV:ENIDA"
AI maia finu lugestãea para present�.

'

j6i�, rélóJ!_os, ,viotõel, 'troféus,
medÍllbas e ax:ti�o._. de pratària eltãO DI

lUtt.OJOARIA AVENmA

N,à MsrecllaI e lia GêWlo Varsá

VIA-ÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreaçât).· A "Cana:rtDhor� col�ca à sua djs�

}posição 08 modernos ,e confon;áveis ônibus da sua
\

.
.

. '. ,.,;
.

,�.
. '.-, .' , v". \ ,,' '_.-

'I
.

'frota. Venha.- conversar éOnpSCCl.
!

'Av. Mãi: Deôdõrõ; 9'87" �. FÕIÍ� 12=1422'

Tubos Santa Helena' Ltda"
'" ','lubos de PCV (eletrodutos), Tubos ,de ,eoncre�

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
FAbricr.-: Rua .1olnvi'tle, 10f-6 ..;.. Fone 72-UOl
Esetitório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

Fr9.e 71·0066..,;. Jai'aguá do SuÍ _ se

A "

E HORA DE BRIÍ.HAR

'Lanznaster
'

Jóias; relógios, alianças f:1,
presentes,'finos é com a r.OV'ê

'LANZNASTER
Marechal DeoGl0ro, 391 _ Jar:3guá do SuL

.
. .

_'... l,'·�· ,,;" -

, ,.

� I ..:.

FàlQir.äftas _ equipamentos di! eIDe ',\'
,

, ',,' fôtó "'::" som e video.; ,
'

"

.

"MarechÁ): Deodoro 302
"',,1 ,',

'

.....�-1""":. .� .... , ,

P A,a .. N,Ä, IS

�'

; _"A..,J:I!8�!1á��'}l�\:--genlé: olo podt( ficar .��-,.:� �a�daderr� ::- '1 ,.' :J
l O' Passado s6 � lõi'j)õlt�" Sê' o� seu tempo--fol"beÖl� empregado.

- j .....

rONF
....

R" A '#.�f...rl-)RIA\. ! � � .'1-, _ _ _. i .. , , '\ •••
...Bario de :u,aP9CU

.. '.'.' ,

,- .�� ·:w�':";. .• '-:�� ��ú ,..... �.I· ,

HÁ 40: ANOS
_, '

' '

- Em Ül68, o Ieítor da iillPJenSa
I
.-

. Em 1948, o Gov. da Bahía, Ota- 10c�I. dr. piávio Ropelato, de Wences
via Mangabeira achava que se devia lau Braz�PR, enviava recorte 'do jornal
dar grande relevo às 'comemorações -- "Notícias' populares'[ de, SP, mostran
do 29 de outubro, Não ,por qnestõea do Josi'as Cavalcante Sena, ex-dele
partidárias OU visando nomes, Ö�29 '�gadb de polícia de Jiuaguá do Sill, SC,
dé outubro, dizia, é um marco q1JE!, ã. sua folha pregressa: ex-chefe da . I
divide duas, épocas, quê separa dois "Polínter", em Rio Branco; ex-premo

regimes. Grâiças ao mo\i-lmê:iíto, em tor público em Goiás; parente, '.
do �

seu 39 aníversérío o.Brasíl se libertou Presidente Humberto ,de Alencar

da ditadura, dô·\�liWi� t��'tib, {tãQ: Castelle )�ran,Ç:�- �'" qu,e lia verdade

em desacordo- CO�4""�-Jnd.C;lê·e:Ö'"€sÉPi' era golpista, es-têltb.tlélMriQ. e "caran

rito do brasileiro. Comemorand"õ-ó- 29--· 'guei]éifö"�:"foMais�-l1ma vez -çonseguía
de Outubro" estaremos cultuando a o "deléga"

.

fugir do presídio militar
liberdade e fortalecendo e democracia. 'Romão Gomes", quando devia ser

Por meio de 'comemorações vamos levado para o Rio' de Janeiro, pera
.deíxar bem patente que não deve -e responder a' diversos processos, além
MO pode voltar 'nunca mais o regíme dos que estavam em andamento ein

ditatorial. Não deve. ser o primeiro vários estados. Seus golpes rendiam
hem o último a dizer coisas assim, 'muitos milhões e pai isso as suas fu

inconseqüentes. 'gas contínuas, IjiJlguém sabe a querr
_, ,:-" ,Na época existiam homens de to montam, através ció suborno.' � di

bem e faziam tiidos â claras, constras- , .zer q�� um,a fig';lré!. ,dessa j poderia,
tende com OS días de hoje onde o ser Delegado de Polícia da nossa"

cidadão â�sume com o obje�ivo de sê City.
fartar à bocca forra e quando o pe

gam com a boca ne botija, ainda _vai
pera' imprensa para âizersé perse
guido, Mas ,o Min. Adroaldo Costa
remetia à Câmara, para exame do:;

pai1amentares as' escritur� ,p4blic�(
da aquisição que, fez de 'deis"aparla
mentos. O gesto do titular da Justiçá
teve a melhor ,repercussão, mere

cendo encômios eem todos os meios

:POiíticos.
'

"

A 'imp!ensa a$ria espaço' pa-í'
ra noticiar que um de seus filhos in
gressava na magístratura catárínen
se. Nascido em 01.0138, na Ale�.(lànha; /
vinha para o Brasil cohJ apenas 5

,

me�!es.:", �IIl, .'
companhia ,de seus' pé!.is

Joaç'�í� Ernst' (Maria. Benecke) Josting ,

Fez'estudos no
.

Cal S. Luís, na Escola
TécI).ica (la. Turma�. Fez a Fac. de
Dip' do '?�, fez· opção de ;nacionali-,
'dade_,advogou, Promotor, da. Comarca,
de Xaxim e, em 1968, sub.;metia-se a

• HA lO ANOS Concurso de Juiz, em FpoliS., aprova-'
Em, 1958, um eleitor, em Belo do. Casava-Se com Marlene Meister, ,i"

'Horizonte, fã do então, general Tei- das tradicionais famílias Grubba/Meis�
xei:ra LaU, deixava na urna o seguin- ter. Hoje já está aposentado c9mo (

te bilhete: "O Brasil precisa de UIDa magistrado.
' c '.

lei que' aca:{)e c0pl os. falsos br�si: HA,. 15 ANOS "

-leiras e os ladrões. Os candidatos SO , � Em 1913, '0 prefeito Eugênio
'vi:sam' os cofres púbUcos, 1l)gS tniba-, Strebe ,enviava à Câmara projeto de
lho para o �Ín�estar de todos é.: dfn.:. lei. - apresentanQo a Proposta Or..ça� i
cil. O Br�'il �rqEf�se .'a,.mole, Cfiler�m,bs. mentária pà:gt o E:xercício de 1914 - q{
é o dinheinrdelê. ,P9litic'a.do .B�§U_g,� e§timada a .receita -e ijxªy� a: despe
compostél de homens ,desonest'Ü& �.. sà.. fii! .....Ci$' 6 milhões- -de 'éruzeiros,.
salafrários. - Segue meu voto. Viva --:- Questíonava-se a "Repetidora'"
a ditadura' COm á espada do ministro para os'aparelhos 'de TV da região.-,
Teixeira LoW'. Dez anos antes Ota· 'Se ainda �ntra em cólapso a qual-

, vio' Mi;lngabeira fazia uma previsão, .quer c,huva mais forte., há 15 anos era

linhas á!cí'mà. Mas, já havia novamen-. 'umf lastima póssurr Um 'd�sses apa:"
, te de prenúncios da .ditad.tira. ,. " relfios em casa. Havia um grupo que
- ,A reunião (la Câ,la:ara de 09.09. faii�, milagres da Imagem ficar no

,

58" publicada" em 25.10.�ß, relinia os :ar. E. haVia, 'também, os que queriam
vereadores João -LÚCio da Costa, Fi- 'confiar o serviço a alguém, perma-
delis Wolf, Augusto SylYio Prodoéhi" nentemente. O movimento ·caminhou
Francisco Modrock. MtJrillo Barreto tanto que Pedro Nolasco, na impren�
de Azevedo,' . Mário �colíní, Jqão sa local, m'eteu o seu bedelho no,

José Bértoli, Raimundo: Emmendoet- méio do asslinto e ,disse, alto e bom

fer, .oorval Marcatto e -ÍErich, -Batista, ,i;OI)1:,"O assunto "Repetidora", locàl"
faltando apenas Cl vereaçlor José Pa�:- é síntese "dQ espírito comunitário: ,.

,.qualini. De uma extensa; sess�oi com:' todós reclé!-li1àm; I '"

nil)guém resolve.

ataqúes e üefêsas entre;-, uElenistas e,.. "'E..g9}�In?", e, "v,aid,?de" bepidos com

�'Pê$edista,· : �ad.a um, se • revezendo. ó leite inaterno n:ãõ 's-e substitui ,por
" para: 'melhßi' attngir o seu contendor, ,··solidariedade" com uma golada dé
�is€uti_élm'•.assuntos que dlzia,B1 res-:. uisq,V}. ou de c�rre�a., O ;pro�!ema
�it0 ã'-öóletiVidàde,. mas. a 'tribüi:i?l:' �e}iJ���dora, ao qlle,mformp_.m, Ja e�
era mais 'úsaiia; para cobrar ii aéãó' 'ta" sendo atribíiídó pâ:r:â. ,OI:; Lojist�s
adWint�trativ� "da ,prefei:tº� " N� .coin� exc1ustva,J., respdnsabHidad'e 'dé
.�el� '.dia" na Ordem ,do Dia, era a'" :s�l.,u.ç.ã,o,' ',' 'CPn:f�=,r.\:.'; cõp.a1'tltiÍ!,tn des,':,pró;v:ad� ,éli1 ú,ltima': diSCU5Sãp o PWie- , ;sa respq :E, é todos" os pOSSUI"
'to ije'.lei, 'co��idefando' d� utilidé\de; ,dp'i�s ��

"

,,:.�?O<,�so, a �er�ßt,��;. dê ,�

'. ptfblica a SCAR. ,. I<' :: J��� Rep�traQr-a" e coletlvo; � col�b'\f.b' 'I'

• L". ,e HA' 20 ANOS .!- �:.sela' tatnbem' a ,responsa�ilidade. .

.�-

__
-

' , , 11
,..-!11111..._,1!!!!.....-.........-..-_...

.._ '":,':'''_C''' '
' _/'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



O·,
•

f ··l

I.
-

!.�.!. ... ,.� .... .i .

;:'.'-�""':'j' ": 1·1 ........
1·" .

,"-..

,._

" .'. -,

� •
" .; <; -

-

.. ,.; "
- .,:, '" ',; ,., o", ��4,: .. !, _: ::5.: °i�·., r.", ,

i) , : i.: l ' ,� '.

�'9 R RBI 0-- D'O PO v.a . �;1ragúá da'Sdl (SC), (Ie 2Q,(itfO..tubrö,·a'04 'dt!'NóvendiÍ'o aé 'i981"�;- '.�:�.·o-',· __ ·.i p.'� Q"'VN ';A'.c_.: ..... --.U
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> ,�

MENSAGEIU.: "Aiúla:r: O pt'ôJÇi!no é ajner O prQ'
'

prio Deus". O amor ao prôxiiDo, qUe se. alímenta do
amar a.Deus é a prática' relfgíesa que maís 'àgr�da
ao Pai. .Como saber qUe 'realmente amamos a Deus,
e que nossa prática" religiosa "

não' é exterior, bipó-,'
críta, formal, um egoísmo novo e sutil? Através do
nosso sacrifíciQ' pelo pröxímo,

.

sobretudo pelo po
bre e pelo necessitaqo", São' João diz: "Se alguém
disser asno a Deus, mas odeía o seu írmãó é umI /_. I

mentiroso: pois' quem não ama seu írmão.va quem
vê, a Deus a quem não vê, não poderá amai::.,".

MISSAS: Neste sábado às 19h na Matriz, São.
Luiz Gonzaga, S. Júdas Tádeu e S. Francísco. Do
mingo às 1',9 e 19h na Matriz; 8h em S. 'Judas Tadeu.

CASAMENTOS: Na Matriz, dia 29/10, 16hlS
- Darci Tomelín/Luíza Seidel, 17h15 _:_ Jair Nunes/
Sandra Regina de Souza e 18h - Adalberto Zapella/
Ilse.níra Behlíng , Na Barra, l1h3Ú - Gentil Spézía/
Amália Luca e l8h - Joel Nªu!Mariade Lurdes da'
Silva; j8�j, no· Rio Molha, Rudemar :Vegini/lvanilde,
de Souza.

'

.,

Serviços de latàna" pintura e mecAillca.·
.:.,...:

Retlftca demotores de veículos de qualquer marca, a gasollnalálc901 .•

Peças e acessórios para veíeúles em geral. ,

'

.

,

Atendimento' nota dez Venh� e' conüra,
Av, Ma.I.· Deodoro, 1. 309 _:_ fundos -:- Fone: ],2-·3614 '

Jeraguã do Sul
.

SC
l'

..

� _.

Climax tJlagazi,ne
ruoo PARA'NOIVAS.

.
.

. M.ODA MASCULINA .. F�ININA E INFANTIL,

.Jaraguá do; Sul Av . Marechal Deodoro' 260 .

_ Fone 72-0968
.

"

GuaralJl)rlm _ Rua 28 de A20StO, 1.,334 _ F::JR(' 73-0259

Busque. idéi.as·
'e>

nlvas

América Latiu CIIPaabi•. de
.Segar,n

Fundada em 1881
. .

Há maís de um' séc,.lo:
Nosso prêmio é sua confiança

RESIDENCIA.L TOTAL�"
O seguro total da sua residêncía.

,

",

Treze coberturas em uma só apólice, gárántem' 'os ríscos de 'incêndio,
tumultos. desmoronamento, roubo, vendaval; desentulho,

.

responsebíli
dade civil, aluguel, despesas com mudança dinheiro, despesas extra�
ordínárías, e air-da morte, invalidez e assistência médica causades por
acidente aos seus empregados domésticos.
Consulte nosso' representante:'

!.
.,

"

,\

Córretora de Seguros. A. Garcia: LIda.
�'

,. R. Exp. Gumercindo .da Silva, 90 'lQ ändar i+-. sala ,02 Fone: 72-1788
;cz:;. \ pgni'��

r.

COIUII
Evaluélica

i
I

CULTOS: Nó domingo às Bh
'

em alemão com
Santa Ceia e Coral e às 9h:)'O' em português, 'também
com Santa Ceia e Coral. No dia '31, Dia da Reforma,
às 7h30, no Cemitério e às' 20h, na Igreja Centro,
em português. JUVENTUDE: Dias 29 e 30 de outu
pro, acontecem e�fi Jareguã, os Jogos· da Integração
da' .Juventudg Bvengélíca, em âmbito distrital. Par

UCipa,ção, Jaragué, Corupá. São Bento,
,

Rio Negrinho,
Guaramirim e Schroeder. CURSOS: Dia 5 de novem
bro, de batismo, às 15h e dias 0;3 e 04 de novembro,
de . noivos, começandq dia 3 às I1h. CASAMENTO:
Neste sábado, de AssÍno Carlos' Ramthun, ,e J-anete
Simmer. LEMA DA SEMA�A: Contigo está o per
dão, para que te tema,n , Salmo 130.4.'

... �

Persianas horízontaís e verucaís,
.

box para oaaneíros;
dlvísõés, toldos, portas saníonadas, esquadrias

e cercas em alumínio:
Consulte-nos! Fone- 72-09�5

\ SAvro MURILO PIÀZERA DE AZEVEDO

NIlJRILLO BARRETO' DE' AZEVEDO
. "

Advog�dos
Direito Civil;.., Criminal Comercíel

\

Trabalhista _ Esport!vo
Novo endereço

Do 97 _ 'Sala I
Mal. Deodoro dá Fonseca

, ' � ,

WJB,.'f=zxza�-- _._.SN)
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,P'A a I N':�_!rn 17.-
.

flliltlr fellltRiD�é_·ca,,'. JHf"araguá .1icl._··...�

COI,eçaratt'� selltilinais do reladão

IH pre�'ia 8S leihores do� .Iulsal
Tomazel1i 4x2 Àliari,;a..

SIP,lda - Di'visäl
o Campeonato da

2a: Divisão da Liga Ja

raguaense de Futebol, ean

seu segundo turno, apre
sentou domingo os re

sultados Garíbaldi 1xd
R,io da Luz, Amizade
2xO João Pessoa e Gua

rani :lx1 Aliança, neste

último, onde o atleta
Ronald Bruch agrediu
eo

.

árbitro ie bancÍetr�
do enc·ontro .. Neste do

mingo irão jogar nas, càC
tegorias títular e aspí
rante, Rio da luz x Pon

te Preta,. Amizade x

j�ão Plessoe e' ·A\J.iança
� Guarani. Está em dis

puta o Troféu "Fogaça/ ,

Schuster".
Pela Copa Tupy, O ,Bo

t��ogp foi a Mafra e ar

r�ncou empate a 3 gols,
e�quanto no clássico,
América 2xl Malvice.

Nest,e domingo estarão
Irente-a-frente. pela
Chave "A", Botafogo x

América, Malvlcex XV

de Outubro e Caça e Ti

rQ x Operário e,' pela
êp.ave "B" - ÀtIético x

S.' João Floresta x Tu

p.� e América (nIe) x
..

Estiva.
.

Iniciou na
'

quinta:fei
ra a fase semifinal! do- 6'il
Gampeonato Aberto 0-

f�cioso de Futebol de sa-

1ª,o (Peladão), da
'

Díví

,��o Munici�l de Espor- .

t�s.· Jogflram naquela
�portuniciade Transpor
tadora Franzner x So

k>ny, Rei do Botões 'x

Boc;es Schiochet, Mü;ller
TransPQrtes x Cruzeiro
ê Flamepgo x União,

Neste sábad� dia 29 no

ginásio 'Arttlr' Müller, às

A Comissão Municipal
dé Esportes de Schroe

der, encerrou sábado,' dia
��, o Campeonato de .Fu·
mbol de Salão, 1988. lia

çé.ncha do Colégio.' Mi
�riel Couto. Pela chave

c1ht r.epescagem; Inter,
donal

.' OxW Cruzeiro e

v�teranos 7x3 Juventus,
sagrando-se campeão o

Vet€ranos com' 6 pontos,
Cruzeiro ein segundo com

4 pontos, Internacio

l��l 2 e Juventus com

rien,h,u�.· Pelo qu&dran�,
.g\llar decisivo do. futebol
� sal_ão· schroedense,J
C'Premaco 3x2 F�IC9n e

Uma medalha de oU. 1m,. enquante 38'muni:
ro, duas de prata e três cípíos somaram pontos ..
de bronze, o déctmo-ter- . Blumeneu foi, .maís
ceíro lugar em medalhas uma vez, a campeã: dos

e o décimo�sétimo' ne lAS.C. Das medalhas- de
pontuação geral da COO; Jaraguâ do Sul, o atle-
com 16 pontos, é o ,re- tísmo 'com; Clance
sumo da participação Kuhn e Waldir Giese

.

de Jeraguá. do Sul noe obteve três medalhas e o .

289s. logOs Abertos de
.

judô com Mauro Mahfu..d
Santa Catarina 'realiza- e Jandir Pereira duas; a

dos em Joaçabà. Foi 'outra foi do volãbol fe

um desempenho muito' míníno. Nosso- ãttettsmp
melhor do que em Cri- masculino ficou em oi-

cíúma, no ano. passado" tavQ lugar e o femíníno
mas. que; .ne.. entanto; RO- em sexto, o bolão mas-

dería ser melhor, apesar culíno em quarto, volí-
da agradável '. surprese bol masculino' também
do volibol, príncípalmen- em quarto e o. feminino

te O· feminino,' que sa- em segundo. (;) bolão fê, .

grou-se víçe-campeão, en- míníno, futebol de salão

quanto .0 masculin-,
.

Ii- e punhobol não passa-

;���. na quarta coloca- Estadual· de' Vôo
o bolão masculino,

qUe realiza ._

um trabe- LI·vrelho sério, por {orça de
.

.'

critérios. <Ja coo, aca- Jiuaguá dó Sul sedia

bou ficando outra vez neste . final-de-semana
.

em quarto lugar, perden- (29 e 30), e segunda eW
. do a medalha. de bron- pa. do 69 Campeonato
ze para Concórdia, ape- Catarinense de Vôo U-
sar do selecionado local vre, para o qual se a�

ter obtido, tecnicamente', guarda a partícípaçãe
saldo mais positivo. Dos de anela centena de pli-
72 municípios partící- lotos pera as provas d�'

pentes, apenas 14 con- cross e' goal. A premo-
quístaram troféus � <;:ão é da Federação e do
27 conquistaram meda- Jaraguã Clube de

.

Vôo
Livre. A prova de cross
consiste em conseguir' á
maior distância, caso -era
que o piloto leva uma
carta aérea e ao pousar
marca o local e deverá
receber a assinatura de
três moradores da região
C9IDo' testemunhas, 'com
endereço e outros' deta'
lhes, confirmando o pou�
so.

O recorde estadual
desta modalidade foi
conseguido pelo' piloto
Dálvio Tiibino, que sal
tou ..de Jaraguá do Sul,
naf� lrlampas 'silt;uadas Ia
870 metros de

.' altitüd�,
pousal'ldo e.:n lbirama,'
numa distância. em linha
reia de 47:5 K�. Já a pro�
va de .goal consiste no

pouso preciso em local
determinada pela comis- ,

são técnica�

15n-Flamengo x Cruzeiro·
15h30-Müller Transp. x

Uni,ão, tõh-Transp, Franz
ner x Doces Schiochet e

16h30-R�i dos
: BotÕes x

Solony ..
_' (

No dia 19, terça-feira,
definindo Os finalistas,
vão jogar no mesmo lo

cal, a partir das·· 19h30,
Doces Schiochet x Solo·

ny, Transp. Franz1Uêr _x

Rei dos' Botões, .União x .

CnaZeiro e MülIe� Transp.
x Flamengo.

, ,-,

Com: 7 pontos ganhos,
o campeão foi a Core
maca, vice o Grêmio' To
maselli com 4 pontçs, em
terceiro o Aliança Com 2

.

e o Falcon em qüarto
lugar, sem !I1qrcar pG-Íl�;o.
Ao Coremaco coube o

troféu de cR!npe30, além.
de ter 'o artilheiro Nirson
de Oliveira '-COlU", "',;: 17
gors e o gQle�!�j,;'" �s
vazado, Ren' :.tc

.

�,i, '.

com 6 gQls .. � ,� '\�-
'rolf EversQn,; Nirsol}' ';re
Val�or foi qui.n�té,_,;kam-

.

peão.

ram para a segunda ía-
. PARA VEREADOR '-

se.

A atuação de Jaráguá
do SUil nos JASe} pro"
vocou, no balanço geral
de um radialista que co

briu os jogos.. a críticas
virulentas, envolvendo

principalmente o bolão
(M/F) e o futebol de sa

lão, qus desagradaram .

.

Pegou mal pela forma
como foram colocadas e

os desdobramentos já es

tão acontecendo. A' pró
pria DME foi envolvida
no clima de animosidade,
pare quem, "houve des
conhecimento de causa

por quem criticou".

N'�'15.611- PMDBFaça ou renove a SUn

assinatura do
.

"Correío do Povo"
Você é especial para no�

Fone 72�0091.

PELO ESPORTE' E
UMA COMUNIDADE

MA.S -PORTE.

(T®PICOSJ
QUADRANGULAR DO GUAQUARI'

:.:. o"

Com início marcado para as 14h30min deste sábà
do, será realizado' o Torneio de Bolão "Alfredo Leí
thold", bola 23 centímetros, promovido pelo Gua-

.

quart Boliche Clube" nas canchas do Clube Atlético
Baependi. Participarão do' quadrangular o OPerário
(Canoínhas), Clube Vitória (São Bento do Sul), Chi
be de Bolão Vitória (Schroederl e Clube de : Bolão
Aventureiro, da SocIedade Víeirense,' de .Iaragué do
Sul..

;

NOMEROS DO VARZEANO
.e

I

S; Antonio, Figueirense, Olaria e Rio·Molha. Esta
.

a colocação final do Campeonato Varzeano, da DME.
A equipe disciplina foi considerada o' Figueirense,
atleta revelação Luiz César Alves (V. Lenzi), 'arti
lheiro Ednei Escopelli (Cohab A) óorÍl 7 gols e go
leiro menos vaZ&do, Antonio de Pãula (Olaria)., com'
3 gols tomados' sOlnente. A entreia da premiação se-
fá em 6�de novémbro.

.

OLlMP1ADA REGIONAL

Acontece nos dias 5 e ,6' de novembro, no· Centro
Esport�vo do Sesi em Jaragua do Sul, a Olimplada
Regional Sesiana, da qual participarão, além de Ja
ragu-á, Joinville, São Bento, Mafra, Rio Negrinho e Ca-'
noinhas. . As modalidades serão: bolão 23cm M/F,
futebol de campo, bocha, futebQl sUÍlço veterano,.
fute,bol de s�üão e tênis de mesa.

. Má'2!�Jinas, móvêjs de aço, escrivanÚlhas, v·
fitas', relÓgios de. ponto e acessórios em, ger:al."

.

Rua Venanclo da Silva Porto n' 353 _ Fone 12.1.492.
1·'

.t�
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



."' r A'1" '.
.,

..
,

'

"

,

"". "., ,., • • ,
.'

" ,.

'

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

,

".
'

�f -Is 'In:àtäçies de Flávia IÖ,s'6)
k,

Jó",'n'âl'iS1às' ;de '-'S�" �Palllt· vi'eral cOlhe'Eef (Jarág'uá
.

'

· Sávio Murrllo, do' PL, que te:ul tido' boa atuacão
",",",'·nos 'debates, vem sendo "corujado" pelo PMDB., 1:!
....

o único candidato poupado nos comícios, inclusive
com rasgados'�logiO�. Mas' .ísso não vem, de gr�ç:a:
Sávio;, que era para sair candädato pelo PDS, esta e

, sendo "namorado" pelo PMDB, qua conhece o seu

potencial e deve iI}vestir tírme após as eleições; 1:! o que
se 'comenta. Aguardemosl.

,

'

", �: •Multo siDipátlcil a atitude do' PL e do PFL de
,

.

JolDv11le, que tem pel'Diitldo aos candidatos -de Ja

I
'

ragQá do Sul e C9rupá dêem a sua mensagem, duran-.
i '" te o horário ,pol1tleo, na RBS.Joinville. A fixação da
1 hnàgem dos candidatos Díl TV ajuda �ulto, na cam"

; panha. Esta semana,' além, do "desfile" pejo video
i, dOs candtda� c .j9-invnense�, pinta.ram também os

,: da região, ein dí�,' determinados"
I .0. 'senador JQ.(cge BQrnhau�en visitou a região
i
na �q_rta-feira. Veia reforçar as campanhas dos can

'dldatos do seq. <parÍÚlo OU onde estão coligados. Al
moçou com lideranças e candidatos do PFL de Ja

raguá do Sut 'na
: recreativa da, Marisol e, à, tarde,

contactou na sede, do comitê :PFL!pDS de Corupä, on-
I de ,E. F. Blunk desponta como favorito para a su-

cessão de Albano Melchert.
,

· A guerra . nos palanques corre solta, com bom

bardeios e éStllhàços atingindo' os adversäríos,
'

O

verbe corre pesado; Uma guerrlnha ,particular,' po
rém 'se observa entre os partidos. Cada qual : cOJlta

.

'vantagem sobre o' número de espectadores em deter"

minados comícíos- Mas o que 'se sabe é que o povão
quer mesmo é festa. Aplaude, os politicas, é verda-

�e, IDas garante o cll�� no final
,

.Os petístas já estão preparendn o terno para
a pdsse em janeiro. Luiz. Hírschem, o presidente, a"

credita' na 'vitória,-' baseando-se na receptividade, da
campanha corpo-a-corpo, uma vez que o pT não. .re-'

� alíza comícios. o- desempenho de Çlemente Manne�
nos debates ,tem entusiasmado os petístas, ,que
estão ; esquentando o calibre nesta reta .fínel, cujo
alvo principal e o PMDB e Konell,

'

,

,

. O PFL' também está reallzando .comidos e reu"

lÜões '''as vezes até três por dia". Os candidatos Fo-
, gaça! e Schuster 'defendem uma, ação integrada"
brandindo que é pI'edso agir agora, e que o desafio
é olhar além do horizonte jmediato, crescendo, mas'

com quaiidade. Têm como meta administrar COm ' a

participação de tO,dos, ouvindo e executando 'as

, prioridadeS deUnidas 'em comum,
· Um aviso' aos navegantes: O Cartório Eleitoral

, \.,

ribre neste sábado e na segunda-f�ira, para a en�

tre de títulos, que se processará até o dia 10. A
'liás, até as eleições, ficará aberto todos os. sábados
também� Ontem, sexta-feira, às 14h, o Dr. Iriileu :Bi

, anchi pr�sidiu a audiência, com a presenÇa dos par
,tidos, quando as urnas coletoras de votos�foralll la"
cradas..

•Ctréulando ,planfetos, que dizem' ser ebra da

oposição, onde Roland Dornbusch e Orlval, Vegini
hipotecam apOio a candidat�ra KonelI/Duwe, vati"
cinando que '''unidos venceremos". Até parece "piada:
Até alguns me:ses atrás se digtadiavain, principal

.

mente _Vegini e '() go�emo municipal, S� verdadeiro

()_, apoio, 9S pêsames aos ca,ndidatos do PMDB,..

·CAI'* aASa.
Energia com gosto de café.

A Santur. órgão ofi-
cíal .de turismo" rlê .San

,

ta Catarina, ,promoveu
'a visita de jornalistas de
São Paulo ao Estado, pa
la conhecerem o poten
cia] turístico' da região
'e. príncípalmente ,as fes
tas de outubro, como a

Oktoberfest, Fenachopp,
Penarreco e Marejada.
O grupo era composto
por 8 profissionais do,
biário do Grande ABC,

Diário do' Povo (Campí
nas), __ o Folha Metropolt- ,

tana (Guarulhos], Jornal
. de Ribeirão Preto" Cor
reio Popular (Campinas),
Jornal de Barreto, Jor
nal São José do Rio Pre
to e Informativo ABAV.

te-reíra. onde realizaram
um - tour,' com almoço na

Aiweg. O diretor Admí
nístratívo da" Santur, AI"
do Píazera, foi um dos
acompanhantes. A visita
já faz parte do plano de
divulgação da Schuet
zenfeste (Festa do Tiro],
que Jaraguá pretende
realizar, a partir do pró- ,

ximo ano, possívelmen-'
te' também em outubro.

Os jornalistas
.

visí
taram várias cidades e,

a, Santur ,programou
também Jaragué do Sul,
que foi visitada na sex-

OPINIÃO'

Hão' Reelegér, para Relovar
Sebastião B. de .Albuquerque

, Advogedo-Floríenópolís
Outro 15 de novembro,

, ção . A titulo' dJ curíosí- brigado <!e empregar e

:í.o.ais uma oportunidade dade, 'quem ralacíonar manter pessoal desneces
aos jovens para qUe re- numa folha de papel ca- , sãrío, para 'apoiar os cor

velem suas ínclínações" da uma que lhe vier à relegionários, passando ",a
idealistas de lutar

\ por mente, a cada dia, vai dispor de verbas' para 11-

'um Brasil melhOr; , ficar surpreso de perce- nancíar 'pequenas em"

Os que comecem a votar, ber quantas há que nun" presas a juros fixos 'e

cheios de pensamentos cà lhe ocorreram an" reduzidos, gerando, em"

nobres, precisem ser a- tes., pregos' no setor priva?o
. lertados centra o poli- Essa pesquisa 'constante, ao .conträrío de criar

tíco profissional, que e a discussão do que for maís estatais deficitárias;
desgraça a Nação. ''NÄO sendo observado" 'devem 4 � desinteresse de can°

REELEGER" politico al- ser, as matérias de estu- didatar"se Q político, pe

gum, e fazer deste prín- do inicial des grupos Ia certeza de lhe ser pre"
, cípío uma bandeira a ser jovens que algué.n ar"' judicial o afastame�to
levantada por este Bra" ganízar

.

com o propósito de suas atividades �,nn"
sil afora,. é preciso. 1:! de levá-los a Uma toma- cípaís _ por um período.

, preciso que o jovem se da de posição politica a eletivo somente; 5 - o '

organize em todos Os cen- se refletir fatalmente na fim da aplicação de for

tros .estudantís e operá- condução dos partidos, tunas..em campanhas .

e

rios, para estudar e dis- polí.ticos,- onde os velhas leitarais, pela certeza de
cutir as conseqüências criam barreiras aos novos não ser ree\eito, e

.
não

prováveis da não reelei" sob a forma de normas' ver perspectivas de ti-
, ção dessa gente, pará regulaJ,nentares nada de" rar proveito financ,eir?
que mais tarde o político mocráticas.:e trabalho de '

futuro' dos cofres pubh"
be.lo instalado não lhe ;uma geração, mas alg.uém cos.

atire na carai einicamen- tem de começar. I
Não, Não é por ,ser intelige:n-'

. �e, 'que todo povo ,tem reeleger o político pa" te, cpmpetente" dinâmico
o governo que merece. ra � loesma função repre- e combativo, que alguém
Como forma de cQnquis" sentativa pode ser a sal- tenha de ser reeleito. Gen·
'ta de um eleitorado de va)Ção' do Brasil. Mesmo . te assim nunca, falta en"

c�rral, a d'ever:lhe gra" qu� não se consiga im-, tra' nós, Se ,assim ilão
tidão eterna, o político, pedir ir reeleição de. 10 fasSe, teríamos de, rezar
profissional usa a coisa' a 15% de Ulisses Guima- e qcender .velas eterna"
pública para 'o empre- rães, conseqüências boas mente _l)ara que uns e

guismo., Para ele não para o pais devem re-' .outros nunca morres" ,

inte�essa
'

ó
í
concurso ho· 'sultar do', respeito ' ao sem.

, nesto de, ingresso no ser-' principió, tais, éomo:
,

1

viço pÚblico, 'em caráter -

o fim ·d.o politico pró" , "Não reeleger, para
'

re

efetivo, sem alguém lhe fissionaf e suas leis
.

em ' novar", pode ser uni bom

.dever obrigação pelo beNeficio prÓprio, se-, principiO a ser consagra"
emprego � Ele quer os jam as e�eitorais ou as dp nacionalmente, por u"

seus apadrinhados sem que lhes permitam ,ma- ma democrácia mais demo
gara�Üa alguma de efe- matas e, mordomias às crática·.se quiserem ps.
,hvidad_e, pa_ra que, seJo- custas dos cofres públio jovens conduzir a'·PQlíti-
pre depéndam' de, seu cos; 2 .:-' fi.J.Ji). do preso Ca nacional·e tomar o

prestígio, medid,o na prú- tigic;> eleitoral -às custa:; lugar que aí lhes cabe

pon:;:ão do númer.o de em- .do empreguismo no ser- por, natural de$tinação,'
pregos que consegue. viço público;'� �maio( é deles qu.e deve partir a.

S§.o inúmeras as razões liberdade ao,Chefe do corrente para, fiente da

que cOfldeIiam a reelei- Poder Executivo, deso·, NÃO REELEIÇÃO,

I

rara' ',refeito I�
� VICTOR, BAUER�;' \ .

It: 11·
, ' A, expé�lência" do passado a serviço do f \l t u r o·

- Aldo Adulaf' Maul NA DOVlbÀti' 1: VOTAR COM, A ',CERTEZA. Você saJ>e'J

:)�L •.
'

\

;pãr� Vice

raflido, Democrático Sociar
��,

O''. 'J' '"; '-..f' � ,.-' •
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