
,

MSIGN receberam navas vialura:s "

, ToQ;�s' os' hQS(;il�
'ptii�()S, conven �'
côtti a Prevtdêncía. -se
cíal, .poderão paralizar
as atividades no día 10,
quínta-fetra, cuja decisão
será tomada no- dia a,
durante esseinbléía mar-

'cada pera Florianópolis.
O fato deve-se a situa
ção. insustentável criada
pela Previdência, que a-'
lém de pagar d,iárias a-

, baixo do custo .operacío
nal e com meses dê a

traso; 'não. faz a' Corre
i';ão dos valores. Os hos-

A Secretaria' de segurenca Pública de San
ta Catanna, entregou as Delegacias ,�e Policia
de "Messarenduba e Guaramiri�n, dois Chevet
tes novos para os trabelhos da polícia civil. O
'deputado Ademar Duwe representou o secre

tário - Rivaldo Maccari e ao ato fizeram-se pre-
,sentes o Delegado Regional, Dr. Adhemar Grub
ba, além de autoridades e Ilderanças dös mu

nicípios benificiados. Os atos de entrega acon

teceram na quinta-feira, às llh em Massaran-
,

duba e às 17h30 em Guaramirim. Corupá rs- ,

çeberá o seu veículo nos próximos dies, de a

cordo com o Dr. Adhemar Grubba.

,J.@raguá do Sul�SC, de '05 a H/novembro 11988 ,'Ano 70 -. N.!» 3.513 - Cz$ U)O,OO

Justiça Federal' landa reintegrar ,nosso 'Diretar
'

or, que o deverá fazer para não ficar
mal situado perante o Governo do

Estado. pela tremenda mancada.. das
milhares' que ocorreram dentro' de
uma administração Inabilitada, onde
predomina o. revenchísmo. a prepo
tência, e a incapacidade de trabalhar
e zelar pelos interesses da admínís
tração pública, que anda de mal a píor.
lUas como o governador Pedro Ivo
'Campos anda de "caixa" estourando
de dinheiro empilhado em s.uas ga
vetas, certamente maís um pequeno
"rombo" praticado pelos seus .subal
temos não vai fazer' muita diferença
que já está teimando há tantos ,meses

em implanta.. , umã :'nova" ordem
em Santa Catarina.

Por "sentença de 28 de outubro de
. 1988, a Justiça 'conhecendo das pro
vas produzidas, mandou reíntegrar
U,.o seu cargo de empresa do Sistema
Pínancetro, mediante o pagamento
de todos os atrasados, desde agosto de

i987.
,�égundo é do conhecimento de nossos'

leitores, nosso diretor, numa farsa con

tábil sem precedentes, ' no tnterregno
de três 'meses, foi demitido duas ve
'��, .reeebendo na primeira vez par
te da idenização que lhe era devida.
Ém tendo havido total descumprimen
to 'ao que determínam as leis vígen
tes, foi demitido na segunda, sob

.

a

alegação de "jasta, cansa"', o que re-

'sultou numa açãQ, judicial qUe, a�ora:,
,

provà de maneira meridiana que ii.

, Jastlça' não tem por hábit'() aca�Í'. so- O jeito é esperar até que o Supremo,
. nhos' e fantasias de cabeças doel)tJas. ,Dem que seja debaixo de vara., mande

Claro está que cabe' a empre� rÖcor- pagar o que é' devido a um fiel ser- 'Irer dessa decisão à instância superi' vidor.
'

ROTARY INICIA CAMPANHA DE. DOAÇÃO DE
-

CÚRNEAS-,-
O RotalY Club ÜücÜuá ry Club lie Jaraguá do, envolver tOda a cOlminida

nos prÓximos dias, -uma ,Sul, quandil iI�.formaram de e, também q/ será feit!)
campanha nas empresas e qUe ,E;xistem "sessenta um tra.balho diretamente
na cOH1Unidade, PI' in�cri- pessoas agu�rda�d_<:,:'L:"�''"a' nos ambulatório.s das em-
ção ao Banco de - Olhos oporttQlidade da d�i1>' présas e hospitais. A cór.�
dê Joinville. A presiden- de cótReas. :'. ,;)�. ,;',', Hea, retiradá cl autoriza�
te Abigail Baschung e o O Dr. Mar.lO"SQUi�f- -,"

çâo da pessoa' falecida

',d�retor-nlédico 40.' Banco, 'junto com o :Ôrf�';\" - quando em vidà, ou da
de Olhos, Dr. João ,Die- cyr 'Sens, integram', a sua família, : poderá devo.t
tiiCh, 'palestraram com comissão rotári�' que pfe- ,ver

'

a:
'

visão 'a, mil

.auxilio de áudio-visual para a campanha,. ,in- deficiente.
"

119 terça-feira, no Rota-' formou que se' J;lretellde

, .

Pl�l$, Gl� 'Sar.'Ruá da" Sul
há:: 120 4las, ni'O, ,recebem,
os:'valorét��eVidQs e� de

ac.()t�o ,,�m os -seus. ,ad
i1linistrc;ldôreS,' não ex�s·
tem re(:urse�,: para o pa
gamento dos runcíonä-:
rios e' fornecedores . O
Hospital Jaraguä lançou
mão de empréstimo para
saldar o pagamento' do
mês

'

pessado , E para
complicar, existe ,ainda
a questão do

'

décunó-
terceiro.

'

'O Hospital 'São José,
divulgou nota ínformen
do qUe devido a g:reve
do Jnamps, está sem AIH
Autorização de Interna
çêo.Hospítelar, mas vem

internando, diante de um

depósito no valer do tra- ,

tamento conforme' tabe
la do Inamps, compro
metendo-se, no entanto,
.caso as Internações fo
rem consideradas de ur

gência.e emergência, res
tituir a importância de
posítada, se cobertas e

aceitas pela Prevídêncía.
Oitenta e dois por cen-

to. do íeturaiaento do
"São José" provêm do
Inamps, que deve ao·

'nosocômio .desde o mês
de julho.'

,

Na quare-feíra, surgi
nun informações que com

a continuidade -da greve,
a Secretaria da Saltde do
Estado iria começar aín-

mi' esta "Semanã 'l âi�trl
buír as AIHs all>lf bóspi
tais da. teqe pf1vadt/'siiSo
pensas 'pelo ,lna:mps etti
razão da greve dÔs ser"

vidores da previdência
em todo 'o País. O Hos
pital S. José, s�gtl�dö a

admínistradora Magda
Rau, teve um corte .

ds
;40 AIHs nos últianos. 'me
ses, passando para ':>'10

"

Interneções Jriérisaiá pa
gas 'pela Previdência,
quando a média é de 3aO,
"apesar de agora o'áten
dímento ser genéraliza
do,

.

extensivo, ao dó "an
tigo Funrurál e:, acíden
tes de 'trênsíto".

'

Magda ressalte que
'

a

greve traz· outro
'

fato.
complícador ". Com: o' fe
chamento do ámbtiIàtório
do Inamps em, <Jaraguá
do Sul, qevidö a, : greve,
o 'pronto socorro vem a

tendendo os Casos, po
rém, sem perspectívae de
recebimento.

.

"Não sou
bemos se eles vão nos

pagar", observa a adaní-.
nístradora do. "São' Jo·
sé", .para quem, uma Fun
dação Hospitalar, a 'ní
vel local, talvez contri
buiria para que os pro-

'. blemas dos hospitais fos
sem menos graves e a

situação não chegasse
no estágio em qqe' es-
tá. ,

.

CENTROS' SQCIAls SERÃO -INAUGURADOS

___�or que votar RI leea.?
'-

. Candidato COm programa de Aç&o;
- -

'

Compromisso com solução 'para pröble:mas
da, população, t�is como.:

, Transporte
Segurança ,

Desenvolvimento In�ustrial
Habitação
Pre�erváção �as "natas e rios
Saude ''l.': '

,

'"

Acompa
,';-' ���'\'das a.ções do Poder

Executiv' " \�'f().p;,
Será o, repres�Iit�;t� � legítiIho da' gente de
Jaragua do Sul na,Câmara de: \Tereadores :

,

"Os Amigos do Teco"
CHAR��' ,HARNACH (Teco)

-- N.«! H·650 - 'VEREADOR'

Os servidores públicos
municipais comemoraram
no di� 28 � Dia do Fun
cionário Público - com

uma confraternização no

Agropecuário, a sua da-
,

ta, patrocinada pela
prefeitura e Arsepum.
Hoje, .díe 5, será linau
gurada a Escola Muni
cipal de 1<'> Grau Hel
muth Duwe, no Rio
da Luz ( ao lado da Sea
ra), com duas salas e de
pendências. .No, dia' 9

inaugura-se o Centro.
Social da Vila, Lenzí e,
no dia 11, sexta-feira
vindoura, o Centr-, Social
Municipal Wolfga.ng I

\Veege, na Barra do
Rio cerro, Com 1.200m2
de área construída" o

complexo é integrado
por creche, pré-escolar
e posto ' de saúde,' 'no
qual foram' empregados
recursos do Prourb e do
Município, ex�lusiva
mente·

A1UDAR, O BRASIL :e... VOTAR

a{)NESTAMENTE. IRTI\1-ft
i ,

E�POSnORES·1 CROMADOS
MOV�ENTAÇÃO' INI)U�TRIAI.

\
'
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'kcfêläda:'.p'or' .. de'l.lrO'.;' e�' p·or'.JÔra Osm�; M�ritns toq�es ,�.

Jr.rn� . )!�:J;qti�rdt· e"" Adé. .' . .'
, . '. .

. ;: _ Os casais Dr;' Mar-
, 'mir' säni'os; c. : eíicab�çàin Sul, estará. .promoyendo M��A' séria. '. ,.

" ió (Jandíra) .Souza . .e ..\fie-ä '.
.

récéin .

- constttuída
disa 02. e Q3. de dezem- Ao·· nosso professor, his- POR FORA - . tor (BaIj:ira) .

Zimmer-CKAT/Prodúçõe�' Artís-
bro," no jiátio do Super- toríador e patrano do

.

POR.,FORA � ,..

mann, estão Visitandotícas- A agência tem por
Jilertado Br.eithaupt, da" Museu Munícípal., .Sr. POR FORA .:_

;.

. Caxambu, São Lourençofinalidade oferecer aos
Reinaldo .Rau..no horário" :Emílio da

.

SÍlva,
.

sínce- 'A INFLAÇÃO
, e Cambuquíra, em Minaslojistas, industriad,s. é

das '9 horas às 19h o Ba- ros parabéns '. pelos seus aate e recorde: 27,25.%. Gerais, no chamado Círoutras entidades, mate-,. zar da Alegria, onde em 88 anos completadQs q,ia à OTN de novembro cuíto da&, Águas. , .rial humano habílrtado
várias barracas poderão 01 de novembro- saúde 3.774,73 o reajuste de ....,... Está se constituindopata trabalhos como des-
ser encontrados artigos e paz.' aluguel anual 714,4%' o .em sucesso a Coletíva defíle de modas, fotogra- coníeccíonados ,pelo O FOLCLORE' semestral 232,5% 'a pou- Primavera e Encontro defias, feiras e Convenções, Grupo de Mães da -A-PAE.' O Grupo. Folclórico .Nas- pança vai pagar 21,89%, Arte em Porcelana.' naÁ,primeira apresentação LUL'i CARLOS PEREIRA cente de Tradições Ger- q povo -tem que' contí- Galeria 'da SCAR. Per,.é. dià.12 de novembro :a
Foi eleito díe 26 de ou- mânícas, de Jaraguá do nuer vivendo, de qUe -jeí- meneoe aberto atê o díapß:(.tir·�ä� 2211, .no Cãesar's tubro, Presidente da As- SU.l participou no ultt- to e até quando?' 11

.

,Chibo
.

." sO�iação ConÍercial ln-, mo final de semana em

GOVERN.O., .."..,D'ERA··L
..'. .: �. O Coraljía; stAR'CHURRASéO OO:ARNO

dustríal e 'Agrícola de ü.iritiba 'da .. inaugu'f�ãQ- r.:.
fez bonito domingo, neJá� é "trádiCiónal aos' do-

Gueramírim (AClAG),' do Eixo, CatariÍlenrZê:'· en-· Para zerar, o déficit pú- Capital, na etapa. 'regio-mingas os assöcíedós se
susbtítuíndo o Sf, Aclíno tídade, ligaaa ao, Centro b!ico, o governo precisa- nal do Festival do Can--

deli.ciarem Com '. o' gosto- Feder, que durante -. sua Catannense dó. paraná. ra cortar. Cz$ -'4' . trilhões to' Coral Cetarlnense .

SO 'churrasco Oferecido gestão desenvolveu' um FJ15nvAL DE, 1'EATRO nas suas' despesas. (:te-
.

mvulgando �aragu;i W.Jielo amígó Arrio nà Can-
trabalho ímpar.

.

.

No período de 16 a- 19 �ho que rir, sabe quan- sitivamente.cha de 'Bocha do 'Clube
D

.

de noveJfibro no Síndíe
.

do? ... ) _ O Rota"' -Club Jm.A'tlébíco Baependí.
'..

" eselamos ao novopré·, .�;tUi
íd t cato do V,estuát:i.o. '�(Wl .

..'
. cla'logo oampanbaparaBAZAR DA ÁLEGRIA SI en e· sucesso.

.

'd"
- II Ee-!"'tl'val" _

PREFEI'IQ "MUNICIPAl .

Â'A�AE de Jaraguâ do ANfVESÁRIO .,DA SE�· ���=�ti!f<i�:Te�t; con- DE J;ARAGUA DO SUL :::��!ê;;�f:e:!"J�i��
tando' :C9:m: o- élíf1oi0 dá O día de Fi�a�ös, .índe- vílle. D�tailles iniciais
Scar,.:Kehlbacb.�< Marehi- pendente .dos jnteréS9�s foram ace$dÓS�,esta. se-
tex. 'Malpá.s vue "Nova; deal�llns, ainda deve ser ma...

.

Aper.tama, Lonímar e.�eni- :e�pelta.do. (Agora é tar-�. '_. A Sociedade "-Viei"
rense marcou para o 'día

COMBATE AO CANCER FRASE DA �EMANA 19, o bailé de rei e raí
A Rede Feminina de 'Com- "Qualquer proposta de nhâ do bolão, bóIa 16 e
bate ào Câncer pelo tra- �udanças exige. sacrifí- 23cm. Uma' grande festa
balho dinãmico que vem CIOS. nos priviJégios e será realizada.
sendo desenvolvido por nas .mord(}mi�s" .

- DOm
. -. Esta9 a ve.nd.a (Cz$

Rosane Váilatti, -está ini� L��anOc: .'Mendes de AI-. 500), na Discoteca' Z�hn.
r Ciando a.. ,cons-t-ruç;ãi;)' da n:el� <7- Pres,. da Conie- deFr Iládio Jar-aguá e :HM�.

sede ,Pf�pri.a na Pro.cÓ-
. rencia Na.ci�nal dos Bis- ingressos para Q l,c.» Fes;

pio Gomes. A reumão pos do BIasd. tival de Mágicas.
das' volUntárias será dia

08 de -novf:!mbro na
.

A -

.

CUS às 09 ou. ·14 ho�
ras.
FESTIVAL DE FANFAR-
RAS
Domingo diä 06 de', nsr,

.

,iembro a partir dç.s. 9
I horas �E!taremos. assis
,tindo na . Av. Marechal
i beödoro, p IV Festival

' Rua Cei. Procópio Gomes . 290 �. Fone 72 :. '0091
de Fanfarras de J�lfaguá ' Jaraguá do Sul '_ SC"

.'

".'

.

do Sul, ,onde estarão.pre- ...-......�_...._----__..IIIIIÍIIIIÍIIiI__IIIiiIII_�

sentes Fanfarras e Ban
das Marciais de vários

, 'Estados, incluSive'. de Ma
to Grosso do SuL
JORNAL, ESTA., .

MUDANDO
O Jornal Santa Catarina,
está mudando. .. mudan
do de endereço, agora
sua· nova sede é na. Rua
Artur Müller, ao lado do .

Cartório, i;l repórter J.y.[ar
li está tóda faceira de
'casa nova,. parabéns e

sucesso, é, isso aí. 'J.nàis
gente fazendo. imprénsa'

. I
..� �.-- � �__----__� _

.'
'

Moda 'lnfanto·juvenll para realçar a

. elegância de seus. filhos. Um carinho <,

. .. espectai pala o seu bom' gosto.
.

"

Na Marechal'Deodoro, 819 _ Jaraguá dó Sul _ SC,

J61u, re16g101, 'pulselras, anéis,;' alianças,
.

pratàit, arttgos' em
.'

ouro e tudo:o maW par.··
,

pl'eaeDtes .

Ba

I'

Relojoaria"
.

'Iye,ida
. Marechal Deodoro·' 443 'e Getúlio Vargas n° 9 .

·L.oj'(I�
,Mamãe C()ruja
I. ,A: melhor opção em artigos infanto';juve-'
:: -'Obr e bebê pafa a estação, Ptlmayera-:Verão.

. R. Ri� Branço 168 - Jarazyá do Sul - Fone72c069� ...

lOJAS - RELOGIOS -.PRESENTES' .

.

PRESENTF�

SEMPRE O MELHOR PRESENTE'
Marechal Fl�riaÍ1o n' 29 - F()ne 72 � 19i 1

.

�'�..:._ .,t_.__
'

,1
• •

,�

'Avenida Get,üío' Vargas, .97 _ Jarag�á do Stil

'.:

�--------"----------------------�,,

I" Oru� ',ont"AComercial"S/C lida•.

'

CORREI,U '00 r,Ovo .:

Y A R I·.G:,
I'
I'
I'

.

ENCADERNADORA

" .UVRO$ � REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
·TRABALHOS ESCOLARES.
C�RDÄPIOS. E OUTROS

.

.

RUA SÃO P�Ut.O, 1'1.4 (Pr6x. a antiga Cyn.s)
.

.. .

.• 'JARAGU4DO SUL - SC
'

,.

'A Moret!!, 'Jordán vence· mais um, desafio
A equipe de vendEl.s da, safio de vendas Ford não

�·,Móiett1, Jordan' de Jara- "é tarefa fáCil, ·0 -que so

g1.,lá do Sul alcànl;a/máís "mente foi conseguido
uma grande vi�dtiáj.,'·,Aó-.. Com muito empenho

.

e

conquistar' o '�rfnclú��b; çlediéação de todá'. a' e-
,. '''Viva â Espanha'r.' Foi q.uipe. .como .prêíni'Q, os

U'in desafio para "c::am- proprietários. da distri
peões. E vencei um cl.e- buidora ganharam mn

,',
.

". I '. '-'-, ." ..

'

"óurné" e pelâ Espa�ha.

Equipe 'campeã: Wal-'
ter Strebe, Nelcir Jöse:
Trisotto, Gilmai A. Mo
.retti, 110' Olünpio', Pi'a� ,

zetzni. Valdir Kaiser
..

'

'e'
Zilda A� (�uaio >- .' : _' .. ,

'

. _. �. '.�.. ,�;�,.\ ---:� -,l�':'''.
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CORREIO

JAIRO, SANI'OLlN
22.611

2

3
4

6

2

1
2

Partido
Libe,ral,

��--�'<.�'-'���--�----�----------------��--�--�----�
, ,'SAúDE PARA TODOS '

,

Criação de um 'Conselho Comunitário, totalmenté apolítíco, que
tenh •.l como objetivo principal dar suporte financeiro aos dois

hosptrars =tue SHvem nossa cidade.
,

'

,

.

Criação e manutenção de U.T. Is ;: (Unidade' de Terapia Intensi-

va) §e possível nos dois hospítaís.
' '

Arapitnção d0S prontos. socorros.
Aumento do número de leitos hospítalares e Postos de Saúde ..

"

"

, 'EDUCAÇÃO " '

I' IncentJ'Ila� o aperfelçoamento do protessor;
'2 Dai·lhe boa e Justa remuneração.

'.

3 � Aumentar con!lderavelmente o número de salas. de aula,
4 ....... C�o e Implantação'de escolas de período Integrál ..

CrlaçãQ e/ou 'Incentivo a lmplaDtaçãQ de eScOlas profiSstona�
Ilzantés�
Pertalecímento da wel'enda' escolar,

,

,
PROJETOS PARA HABITAÇÃO

'Implantar com. a máxima urgência, novos conjuntos habitacio- ,

riais para a popu !açãQ de baixa renda. .

Criação de 'convênio com Cohab, OU 'similares; perä a construção
em sistema de mutirão orientado e dirigido éle pelo menos
mais 1000 moradias.

.

SEGURANÇA P(1BUCA
Aumentar o número de efetivos das polidas civis e militares.
I\Jfelborla da estrutura pera atendimento,eficiente e adequado
da população junto �()S órgãos de segurança e do po�er jw

i <llcUirto..
' ,

I 3 - Retírsda da cadeia pública do centro da cidade.
f

COMPROMISSO COM O POVO

I O objetivo principal dó Partido Libellal -- PL e de nossa admlnistração;
juntamente Com nOS$OS candidatos à Prefeito; a Vice Prefeito e Veres-

I'
,dores.;. .serâ HARMONiZAR OS INTERESSES E. O BEM ESTAR DA PO

" PPLAÇÃO, permitindo ao mesma tempo a CONSERVAÇÃO "DOS RE-
ClJ"RSOS NATURAIS r. O MEIO AMBIENTE tendo como balísarnento
mestre. a Lei, a Ordem p a Honestidade na conduta 'e nos propósitos.

"-
,

Vice-Prefeito
.

Prefeito

!
I.

/

Sua lIelh·lr apçãa

N� 22

APRMÁl', PQSSAMAl
· --IIIJIII- ---- lI!iJiI!ll.!IIii!Ii! -- !IiI! ��a ",iI@i i .

-i

•••

.,'.'"

ADEMIR' KLEIN '

<z; 22.655
,�
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DO P.OVO

Zim-
13 de outubro
Vanessa, filha de .

Se
. bastião (Neiva) de sou
za; Heverton, filho de

·

Orlei (So�li) Gonçalves I
14 de outubro

Tiitiano, filho de lzi-
doro (Rosalina) Lípíns
ki; Richard;' filho de

Nilson . (Sandra)' Radt
ke
15 de outubro

, Tatiane, filha de Arnal-

l .. ' do [Roseli] Wachhelz, �

10,de outubro .

Joelson, filho de Ger
eine) (Gessi) Coelho: Leo
nardo,· filho. de Olavío ;

(Iara); Schütz; . Marco.' fi
llio . de Antônio (Clareli)
Malheirq; Tatíene, filha

de Waldemiro [Isolde)
steinert; Marcelo; fiÍho
de Antonio (Antonía) de .

Almeida
.

17 de'outubro
Rodrigo, filho de José

·(Marise"te) dê Oliveira
Santos; Thiago, filho de·'
Waldir (Maríza} Bruch;
Luís, filho'

.

de Antonio
(Iria) Fusi; Douglas, filho
de Daniel (Melicia) de

Aguiar; _Qrazi.ole e Bru

na, filhas de Mauricl
il',1arlenel da Silva; Ket
�ín, filha de 'Reinaldo
tMarli) Kirester

.

18 de O·�t�lb.ro
Roberto, filho de Pau

lo (Maria) BortoU;. Le

ticia, filha de José. (Sô
má) de Araujo; Luciano,
filllo de Mauro (Poroti)'
Corrêa de Souza; Deise,
filha de Edelmar Berna-

dete) Kuhlmann
.

19 de outubro
.

-

Brená, filha dé José (Ma
·

-ria) da costa; Paulo' An-
· dré, filho de Ivo (Mal'lise)
·

Moser; MarIo, filho de
Maria (Marina) Fiamon-

.

eini; Luís, filho de Már
cio (Salete). Wagenk
necht; Eduardo, filho de

Volney (Angelica) Zon
ta; Greyci, filha de Ita-.
mar (Rosaria)� Maser
20 de outubro
Karine, filha de José

(Eliza'bete)
.

de Gasper;
Fernanda? filha de CU

. cério (Sônia) Hobold
21' de outubro .

.

'

. Thiago, filho de Elmir
_ (:R:osemery) Maas'; Rafa·
el, filho' de DQrvalino
(Elsa) Peters; Rafaei'. fi
lho 'de Silvério (Teresi-

o nha) Coelho; Jcihny, fi-
l.ho de Arnaldo (Waidi) Barão doRíoBràaco,sala_4.) ,

' �âqui'na�, mÓv�is. de "'a;çó, escrivaninhas, ;entiladores, móveis estofados

Büttner FONE:.·72.2607
; fItas, relogios dé'poiito: .e acessóriaS em geral.'

. "

·25 de outu�m:, li '
Rua- .:ven.�êio .déJ Silva Porto nl} 353 _. Fone 72�t492 .

·

.:--..•.-ii!'. ._jj;�í:.. ��,�:���;"'�::�;.. ..,.-----IIIIIJÍI-""_.�..

__...._�====a:.
:. ·�,�r"��t!· • == =::;

"

((J)'
. Respeite a 'siJialização \ do trâti,tfl(f:'" Somos todos· responsáveis pela segurança.

'. n .

O e' s p a c h aßt e Li C:!_!·,-
Em frente· ao .'. Forum

- Fone: 72 - :0569
.

� Junto a Auto' Escola Jaraguá
.

AV,.' G�túUo ... Vargas,. 26 - Foae. 12 - 1261
--------------------_.�.\------..----------

I f'-#P""·

· NASCIMENTOS·

I

!

_.

Daníele.. filha de Eu

genio [Roselí] Leitemper
gher; Lara, filha de Ar
mildo (Símone) Perei

ra.

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 05
Sra. Wanda Fodí Doe

ring, Sra. Jsabeí Girardí.
em Joínvílle .

Dia 06· de novembro
Sra. Ivane Viergutz

Buchmann,
.

sr. Aldir
Mannrich, Carla Beatriz
.Perín,

Dia 07 de novembro
Sra. Clara Glowatzki,

Sr. Eugênio Henn. .Eugê-
nío José da Silva. Júnior.
Roseli Soraia Winter �

Dia 08 de novembro
sr. lltOn Steingräber

(IUe), SF-; : Sérgio José
Peters (Corupé), Sr. An-'
tonio Carlos' Pedri, Sr.
Loreno Antonio. Marcat

to, Sr. Gerhard Schäffer,
Denise Inês Rubini.

.

Dia 09 de novembro
.

Sr. Affonso Franzner,
Artur Bortolíní, Sr. J0-

ão Santiago. do Amaral,
Sr. Helmuth Krüger,

. Sra. Rõsane Krüger Mül
ler, Sra. Rosane Beyer
do Nascimento (Cascá
vel-PR), Charlles Luiz
Souza, Arlete Zonta, I-'

van Tarnawski, Elemar
Scheuer, Sra. Maria
Klein Pirmann.
Dia 10 de novembro
Sra. Henriette Mayer

de Almeida, Sra. Asta
B. Marquardt, Sr.. Ivo
.João Bortolini, Sra. E
dith Franco (PortQ Ale
gre), Sr. Kurt Behr (S.
Bento do Sul).

. Dia 11 de, novembro
Osmar· Meier, Sr. Eu-'

elides Piccinini (S:. Pau

lo). Sr. Mauri Gerent
(JHe), Sra., Sandra·. Pe
ters Giralla, Dei�is An
derso.n Zacko, Aguinal-'
do Spézia Júnior, WH�
helm 'Uckfeld, Herivel
do José Silva.

ProclaDlas de· Casame'llos Zelina Oechsler
mann. -

EditaI 16.328 de 27.10.88
-

lvanildo Venêra é Marta
Ivonte de Souza'

.

Ele).' brasileiro, solteiro,"
almoxarífe, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e. residente em Ne
reu Ramos, neste distri
to, filho de Protasío Ve
nêra e Nésía i'izeta Ve
nêra - Ela, brasíleira,
solteira, operadora de
máquina, natural de Tre
ze Tílias, neste Estado,

.
domiciliada e residente
em Nereu Ramos, neste
'd_istrito, filha de João
de Souza e Malvina 'de
Souza -

MARGOT ADBUA GRUBBA LBlL\4ANN•.Oficial do R�
giatro Civll do. 19 ])jatrito da· Comatal do Jaraauá do Sul. ss,
tado de Santa Ca� Brasll. faz laber que

-

compareóeI'am em

Cartório.' exibin40 OI documentol'àiaidOl pela Iei, a fím de se

babilitarem para casar. OI ae2Uintea:
. .

Edital 16.324 de 25.10.88. Edital 16.326 de 26.10.88

José Elias Elssmann e Cópia .. recebida. do cartõ-
-Elisabeth Voigt rio

.

de Massaranduba-SC
Ele, brasileiro, solteiro, Marcos Erwtno Laffln e

operário natural de Rio Lolíta Doralicé'Macedo I
do Oeste., neste Estado, Ele, brasileiro, $plteiro,
domiciliado e residente comerciante, natural de
na Rau Fríednch Wi- Massaranduba, neste Es-
lhelrn Sonnenhohl, 85 nes- .. tado, domiciliado e resi-
ta cidade, filho de Paulo dente em Massaranduba,
Eissmann e Anastésía Biss- neste Estado, filho de Er-

.

mann - Ela,
.

brasileira, wín "Laffin. e .Ilona Sasse

solteira, operária, natu-' . Laffin - Ela, brasileira, sol-
ral de' Massaranduha, tetra. do lar, nat,

.

d� Ja-
neste Estado, domiciliada raguá do Sul, domícílía-
e r-esidente na Rua Frie- da e residente .em Santa

... drích Wílhelm Sonne- Luzia, nesta Cidade, .

fi-
E para que, chegus ao

nhohl, . 85. nesta cidade lha de Aurino Nicolau conhecimento de todos,

filha de Em.ilio Voigt e IMacedo � Maria Piccoli
mandei passar o presente

ElVira Voígt _ Macedo _ Edital, que será publ1cado
Edital 16.325 de 25.10.88 Edital 16.327. de 26.10.88 P�l� imprensa e em Car-

Adtlson
.

Borba e Marli Wa.lmir- MaUri�lo e Ro- tõrío, onde será afixado

Anacleto
.

sane ; Solange Zimmer. ,,:
durante 15 dias.'

Ele, brasileiro, solteiro, Diánn-'

oper�rio, natural de Ja- Ele, brasileiro, solteiro,
regua do SUl, domicílía- operário, natural de Ja-
do

.

e residente na Rua raguá do Sul, domícílía-
Maria Ubelina da Silva, . do e residente na Rua
258, nesta cidade, filho João Carlos Stein, nesta
de Vitor Borba e Híldi- cidade, . filho de . José :

gart Ignez Trierweiler· Mauricio·e Tereza Ines
Borba -.,. Ela, brasileira, Domirigos Mauricio
solteira, operária, natu- 'Ela, bràsileira, solteira,
ral de Iar�guá dó Sul} .costureira,· natural de
domiciliada' e

.' residente Joinville, neste Estado,
na

.
Rua ErwirÍo Mene-' domiCiliada e residente'

gotti, 1835, nesta cida- lia Rua Campo Alegre,
.
de, filha de José Genil 296, em Ilha da 'Figueira,
AnacIet6 e Olinda Bta- neste distrito, filha de
atz AnaCleto ..,;- Abelino Zimmermann e

Faça. ou renove a sua.

assinatura do

"Correio do . Povo"
Você é especial para nós.

Fone 72-0091.

-

Oficina Mécânica Marec�h,al' LIda. '

.

SerViços de lataria, pintura e mecânica.

Retifica de mc;tores de ·veiculos de qualquer marca, a gasolina!álcool.
Peças e acessor1os para veicUlas .'. em . geral. .

. .'

Atendimento nota ·dez Venha e confira.

Av. Mól.· Deodôro, 1.309.- fundos - Fone: 12-3614
Jaragllá 'do Sul SC

..... f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A 'Secretarta.ue Edu-

.

cação,' Cultura.
.

Esporte
'e Turismo de Jaraguá. do
Sul, pelo quarto ano, re-.

alizará neste domingo, 6

de novembro. o Campeo-
I. nato de Fanfarras. a par
tir das 9 horas, na Ma

.rechal Deodoro. O Cam

peonato tem por escopo
promover e aprknorar o

. desenvolvimento das tée
:
nicas musicais e a

.

for"

... 'xn:àção cívica, cultural e

ertístíca de seus parbí-.
. cípantes. Conta com o·
apoio da Prefeitura e' da

Feijão Instrumentos Mn-·
. srcais, de São Paulo. e

Vai distribuir premíação
no valer de Cz$ 1 mí- .

lhão e 200 mil, além de

troféus transitórios, cer

-t1ficados de participação'
'e

.

-cada instrutor recebe
rã medalha de honra ao

mêríto .

- Balduín., Raulíno, títu
lar licencíado rda SECET,

r ídeelízador do Campeo
nato de Fanfarras, infor
mou que o destile ínící
atá às 9 horas, na Ma-'

rechal .

Deodoro, tendo

• IlIMareiais ..disput. lesle dOlliQI' e. Jara.,.
Artstílíeno Ramos (La-- Bom' .Iesus (Joínvillel;
ges)'. Colégio Caetano Munhoz

ENa Categoria "B" (Fan- da Rocha (Rio Negro),
. xpres.sa:s�.farra com 1 pista), par- Colégio PoSitivo (Curitt- ... ...__-..

. ticip�ção o Col�gio S.ã'o ba], Banda Marcial' do IJl'ORINA:
José (Mafra), Colégto Colégio ..

S. Sebastião PREços AUMENTAM
Barão de Antoaína (Rio (Ponta Grossa) e a la.

Negro) e a Fanfarra Ma- Companhia Mista de

frense, 'de Mafra. . Na. Guerda-Míríns, da-. cída-
Categoria Bandas Mar- de-de""GI6ria- de� Dour.a:"
cíaís, o- Colégio Pio XII dos. Mato Grosso do

(Ponta Grossa), Colégio Sul.

-um palanque .armado de-:
-fronte. a Jgr,eja Matríz,
onde os [urados a:p.alisa
rão e pontuarãe OS que
sitos aíínaçãe, melodia,
consonância ..

·e equilíbrio,
cadência e ritmo, unifor
midade instrumental, olAar
cíalídade e . díseíplina .

.
Em caso de chuva- ou

mau tempo. as apresen
tações acontecerão no

Ginásio Artur Müller .

Jaraguã do Sul, -apesar
de- sediar o evento, não
terá-, nenhuma' fanfarra
partícípente , As inscri
tas são as· seguintes.
Fanfarra Simples (Cate-

.

goria "A") ,- Colégio
'Dom Bosco (Rjo do Sul),

.

EB Pref. Germano Bran-
des Ir. (Indaíal}, Colé
gio Alferes Tiradentes
(Fpolís], EB Mário .de O.
Goeldnsr (Mafra), . Fan- .

farra Oktoberfest (Bíu-
. menau), EB Padre Agos
tinho [Fpolís], Fanfarra
do Sesi (S. Bento do
Sul), Fanfarra Municipal
de Taió, Colégio Indus
tríral (Lages) e Colégio

.

COL�GIO SÄO LUIs· ..... MARISTA
Jaraguá dó Sul

Matrículas • 1989·

-��-_.._...- ...-. -,'---' , .• ..:>...�_ •. ;

Executamo!; serviços em automóveis; ter
;.: C&s, portões, pêças .antigas, biciCle�s.e ferra·

, .:, gens' tJ.rrt gerat ,

'Rua' Walte.r Mafquardt 818 (d�frOQte o Sesi)'
. T�lefone 12-2345.

'ACIAS eleue Pereira o presid,enle
A Associação Co-

. rnercial, Industrial e A�

gricola de Guaramírim

elegeu no dia 26 de ou
tubro a diretoria para
o próximo biênio. Na

presidência foi confir
mado Luiz Carlos Pe

reíra, da Energe, que
substituí a Aclino Feder

.

com .'bom '. tra�aiho à
testa da,ACIAG· O vice

presidente é Lauro Mu
rara, secretário Altair
Weber, tesoureiro João

.,

Alcântara Kreisch, dire
tor comercial· Oseaa»
Klein, diretor índustríal

·

Domêníce, Weber, dire
tor agrícola Lauro Frö
lieh. No Conselho Fis
cal estão Pedro A. We
ber,· Tereza Enimendo�

· erter, Silvestre Mannes .

e Ingo Wãgner e, ria
suplência, Roberto Man-

. nes, Edgar Maluta. An-
· gelo Ademir Borgonher
€: Siro

- Jurahdir Malechi.

'feriada de fina'dos dá 1t01êßlica

_

Amétita LaUDa Com,aDhia de Segurol-l
Fundada em' 188'1

Há mals de um século:
'\ Nosso' prêmio· é sua confiança'
, RESIDENCIAL 'rOTAL
O seguro total' da 'sua residência.

"

Tiezê coberturas em .uma· sÓ apólice, garantetn os tjSCOg de incêndio,
. t�multos. desmoronafuento, roubo, vendaval, ·de��'º't.\lI�:9, responsabili
dade civil, alugúel; despesas com mudança, diIi'

,

:��gacêspesas extra
ordinúrias, E' ai�ca morte, -iI!validez .e assistênciâ;;.,," ':çlJÇl.:i-'.causados por
acidente aGi seus e�pregados doméstiCOS. .

. ��, ';'. .

. .'

Consulte fi(:sso representante:

C,orretß'ra 'de Seguros A.' Garcia� lida.
�. .' .

.

. .

.

I
R. Ex!>. àume�;'c:ndo (a Silvo, 0()-}(} andar _:_ sala 02 'Pone: '7Z-178I:f;"'::

o feriado municipal
do dia dos fina

dos· antecipados de 2

de novembro para 31 de

outubro, acompanhando
o feriado bancário, divi
diu as opiniões na ci

dade, prinCipahnente
pelo se]ltio.o . religioso e

significado da data de
reverenciamento aOll

,mortos da, familia."-Se
por um lapa . pFoporci-

. onou um feriadão e

a tendeu as einpresas,
por outro causou' um

"esfriamento" no senti�
do de Finados,. dividindo
e diminuindo a afluên
cia' do público nos ce-

mitérios. .

Em Jaragüá 'do Sul�' o

fato da antecipação ser�
viu· a,té; para �en(léi di"
videndos . políticos aos

partidOs adversários ao

que está nó poder mu-

nícípal e çue·· decretou
o feriado pera o dia ':)'1.
Em Guaramirim, o mu-

.

nícípio
'

viveu uma situ
ação suí-gênerís: enquan
to a grande maioria do
comércio' e indústrt'a,
não. trabalhou na segun
da-feira, a prefeitura' e

outros órgãos' públ�cos
· �rabalharélJn normalmen
te, • más' fecharam na

·

quarta-feita, dia 2, fa
zendo com que as ati
vidades corressem. con-
tra-mão.

.

Ern Schroeder, Co)."u�
· pá e. Massaranduba, foi
comemorado o

.

feriado.
ou, dependendo da situ
aç30 dê cada qual, pon
to facultativo,' na quar
ta-feira. A polêmica foi,
criad.a pelo governo te-

·
derat que deu poderes
aos munieípios' anteCi
parem ou. não a data.

Andar de litorína .. -

ou automötl'iz -, '_ fiçou
maís carrr desde- t-er�'
feira,

.

V' de novembro ..
Iiartindo da. Estaç�o Fer
roviária de Jat.à.g�á do
Sul, com saídas':': diárias.
pela manhã '. e "à.'tàrde, .a
passagem . para Corupá
custa. C�$ .. 26.0; para
Nereu Ramos Cz$' 160,
pare Guaramirím Cz$

.
160, pera Joinvílle Cz$
450; para Araquart . Cz$
600,00 e para São Fran
cisco do Sul Cz$ ....
670;00.

CURSOS OFERECIDOSi
Jardim· II � 5 allos

- até 31.07: 1 turma de
manhã é'· 1 tUrma. á tarde.
Jardim III � 6 anos - até :)'1.01: 1 turJIl8 de

. manhã e 1 turma' à tarde.
15' GRAU: la. série..._,;· 7 anos � i,tê 31.07:
2 turmas de' 3.nanhã e· 1 turma à tárde·.
·2a. à 8a· série. '

2,Q GRAU:,
Núcleo 'Comum - la. sene - matutino;'

. Magistério. - 2a. e 3a. - matutino;
Científico' -:- 2a. e 3a. - matutino; ,

Científico � 3a. série - noturno;
Administração -' 3a. série .

.,...... i10tur,no.
RESERVAS' DE VAGA:

.

.

.
.

De 01 a 30.11.88 ....:.. para ALUNOS .. NOVOS
TESTE CLASSIPICATÚRIO:

.

Dia 03.12.88 -"o de la. à 8a. - ALUNOS' NO-
"VOS

. " ..

MATRICULAS:
Dia 14.12 - Pré-Escolar e'la: à 4a. �érie
Dia 15. 1'2 - Sã.. à 8a.. sê.rie·
Dia 16.12 -

.

2;(' gtau ..

NOTA: Para' maiores esc1ãreciment0S, procurar
a

...Dir.eção,· COQlr�enação ou Secretaria -do. Colé-
gio São Luís; '.' " "

A DIREÇÃO

. Jato de Areia jaraluá�
_SERVIÇO DE JATO EM/GERAL

SERVIÇOS DE PINTURA.:

"

F P M.
MAIOR EM NOVEMBRO

o Fundo de Partícipe-
ção dos' Municípios'.
(FPM), cuja receita é ge
rada pelo Imposto de
Renda e Imposto sobre
Produtos Industríalizados,
cuj a parcela' referente
a -outubno será Iíbexade
nos próximos días, ser.á
38,4% superior a parcela
de agosto, o que, para
Jaraguä do .Sul. o total
será superior a Cz$' 40
milhões.

S E A C
LIBERA VE.RBAS

A Secretaria Especiêlll
de Ação Comunitária re

passou recursos �. esco
las da região,

.

para her
tas e pequenos reparos'. .

A Escola Rio da Luz Vi
tória recebeu Cz$ 30 .mil,
EI Gàribaldi C2í$ 80 mil,
EI Alto Garibaldi Cz$
HO mil e Cz$ 200 .lnil ,: a

ER Vila Chartres.
.

Os
recursos são repassados
via Secretaria <la· Educa-
ção.

. , .

, ,
,

m 'i'.n.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,CIRleDlQra
o muníctpí., de,Massa

randuba.. comemora no

día 11':de .nóvembro, 27

anos de emancípaçêo PO"'
lítica.

.

Criado 'pela Lei
n-? 172, de ,09 de no

vembro de 1961, a 'sua

instalação deu-se no día
11 -de novembro do mes-

mo ano, sendo o-primeiro
.Rícardo Witte,' indicado
pelo e:ntão governador CeI
,
so Ramos. ' O primenri pre-
feito, ele�to foi Emilio
Manko Júnior, qUE!'
pOr motivos de doenças

'

atestou-se
,

do ,cargo, cu

jo mandato foi, concluído

'

.••.•..�.'.".'."�.. •. �
,

INFORMATIVO ROTAlllO

O, Qualrl-Me'ia
:ClICI

Dê vldà,ao ROtarY: 'Viva-o Intensamente

'SEMINARIO
'

DE' INFORMAÇ�O ,ROTÃRIA
Realizou-se no último día 22 de outubr., de

1988, em -Florianópolis,. nó Baía Norte Palace
,

Hotel:� Seminário de Informação Rotäría e de

,,�elaçÕes Públicas, que contou com a presença
do. 'moderador Manoel D'Arríaga, Governador

,

dó' Distrito 468 - Ano 73114, r de Uruguaíana-"
RS. ,

ROTARY CLUB JARAGUA HOMENAGEIA
.

O -Rotery Club de Jaragué do Sul homenageou
na reunião. de 25 de outubro passado os técni
cos e atletas que participarem dos 28.<? Jogos
Abertos de Santa, Catarina, realizados em Joa-

,çaba-SC. ,

VIU T()RNEIO GIJO, - O COMPANHEIRÃO"
O VIll Torneío Gijo -

o Companheíräo - rea

Ifzaào rios dias 23 e 24 de setembro na cidade
'de Joínvllle, contou com a iíÍscriçi(o de 26 du
'bes para disputarem 19 modalidades, reunindo
605 companheiros é esposas em harmonioso e
'.' \

salutar congraçamento. ,
,

Dado -(i) seu 'constante crescimento e, atenden
do a' probleanas de acomodação e ínstaleções
esportivas para o seu desenrolar; ficou' decidido

. qUe o IX. Torneio' será jogado por regiões, a

fim de atingir a sua verdadeira finalidade., Um
regulamento disciplinará o torneio. Jaragu!Í do
Sul passa' a 'ser uma das regiões onde se reali-

'. zarão 'os jogos de 1989 ..

(Da 'Comissão de Relaçõés Públicas do
Distrito·465, Ano 1988/89)

, ."1

anIs "de' '.galciJacã."
pelo presidente da Cê- cerroz) e marcou a ter"
mara Fritz Paul Techen- cetra para 1990. Na .. pe-
tín e posteríormeate, por coäría .se destaca ne pro-
Irrneu Manke.' Os de- dução de leite, aves, suí-
mais prefeitos eleitos ío-

.

nos e bovinos.
.

ram Ivo Bramorskí, Ze- A "Capital do Arroz"
ferino Kuklínski.: Dávio está também experímen- ,

·

Leu 'e "novamente Zeferi-
.

tando a índustríalízação,
no Kuklínski, qUe cum-' buscando fixar o traba-

pre o seu segundo man- Ihador no próprío muní-
dato. ópio, uma vez que

.

cen-

Massaranduba é essen- tenas de operarios se des

cíalmente agrlcela, pro- locam a munícípíos vízí
duzíndo. príncípahnente . nhos por falta de opções.

,

fumo, banana, mílho, ca- 'São 65 indústrias exís-

na-de-açúcar, verduras e 'tentes, destacando-se a

como Destaque o arroz, metelurgía, química', er-

ocupando a prímeíra po- roz, esquadrias; móveis,
sição no Estado nesta serrarias, confecções" e

cultura, o que o faz sus- materiais hospítalares ..
tentar o titulo de "Capí- . No Comércio operairr )JO
tal Catarínense do Ar- 'empresas. Tem' uma 10-

.' roz". Em razão disto, o calizal;ão prívilegíada en

município
'

..
realizou em tre ,as três maiores po-

1986 e 1988, a, Festa Ca- têncías índustniaís cata
tarinense do Arroz ,(F� . rínenses Joinville,

27

Ina,uguração larcam ,aniversário
Na próxima. sexta-fei

ra, dia 11, na comemo".

ração do 27:9 aniversário.
de Massaranduba, o pre-

'

feito Zeferino Kuklinski
vai inaugurar duas im

portantes obras da suá
edmínístração , A primei-

· ra é o galpão do Centro
Esportivo, com 950m2 de
área . construída. total·
mente concluído, com pi
so em mosaico, palco,
bar, 70 mesas com .4 cá
dei ras e 80 cartei:ras uni

yersitárias: . O galpã'Ü
destina-se a promoções
,culturais, r.euniões, con

·

gressos, shows, bailes e

" ,

outros eventos do muni-
, cípío ,

,

A, segunda obra a ser ',O Coronel ,IvO' 'Cé,;..
ínáugurada é a ponte' deIS"

' ".

io da . ilva, Chefe da
'concreto na entrada da 16a.' Circunscrição do
localidade de Treze de Servíço Militar, com
Maio. ,A Prefeitura ad- "' sede em Florianópolis,
qcíríu as vigas centrais

� programou para 0, perí-da Cessol e o restante odo de 28 de novembro
da- obra' foi executada a: 03 de dezembro, .uma

:

,

com 'eqÜí>pe' própria. A visita de 'inspeçãÓ à 5a.
ponte' .tem ',18 metros de, Delegacia . do. Servíco
extensão, para a qual a

. Milita'l', sediada em Ja
munlcípalidade recebeu, raguá do SuL A5a. DSM
re:-ursos ()le. �z� _3 'mi-; comp.reende.. <;>nze muni-
Ihoes. do MInIsteno do cipios." da região Norte
InterlOr e os valores f�l- du' Estado; inclusive
tant:s, f�ram do tesouro. Joinville, sede do Bata-
mUnICIpal. Ihão.,A iI}fórlna;yão é dn'

'Tenente A{amiro" qlle
,

lembra aos res,ervishis'
para o exercício de apré
s�ntaÇ.ão, no Período de

: 9 a 16 de dezembro.;;
,

Em janeiro; de 16 a

. 2::", �erã('i) conheCidos oS
jovens que serão incör
parados . às fileiras 'db
Exérdto NadonaL Em
Jaraguá do Sul houve es

te 'allo. um total de 676
aIisUunentos dos quais
349 jovens foram cnnsi-

. derados aptos 'a servir
nos Batalhões de Join
ville e Brasília,

Bahia Espírito,Santo,

�RA8_ "t
1UtISMOJVIAGfNS ,,' ,"

Tel. 12�3933· '::iI_. •

plll�ica
Blumeneu e Jaraguá do
Sul - interligada ,por
rodovias asfaltadas.

'

OUTRAS'
CA.RACTERIS1ÍCAS .:
't' ..'

.o município de Massa
randuba possui: 427km2
'de área e uma 'população

,. de. 14 míl habítentes, dos
quaís ·fi mil na zona ur

bana e 10-:mil na área ru
ral.

, Tem 150 telefones
,

ligades 'aos sistemas,
, ,DOD e, IDDI e 1.800 alu
nós,' distribuídos em um

colégj@ estadual três es
celas básicas, dnco es
colas reunidas, ,vinte e
sete. escolas iso.ladas,
dois pré-escolares, e ein
Co jardins-de-infância.
Na área social e lazer,

tem 15 clubes reereatí
vos, 14 clubes' esporti
vos 1 centro esportivo
com" estádio municipal
iluminado e 11 quadras

CHEFE DA 16a. CSM
INSPECIONARA JUN.
TAS NA REGlÁO

72�3764
,

-

�
.

. 'IIMI"I'RR,rEíCIlI' '

" f' ,.

"
,

. � I.

Jaraguá doSul
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·M
O

.. 8

. :l�em. c�mproÍÍ1issado .com' a Comunidade
Casado com SoneIe F. Pellín e tem um

· -Iilho . Funcionário público, cursou-a Faculdade
.de Economíê ,' Cursos de "EspeCializélição: Psico

logia
.

e liderança, Técnicas de Chefia, Relações
Husnanas, Comunicação. e Criatividade de Ex
pansão Cultural. É emauísta , Ocupações na

.Comunídedee Presidente da JPMDB. Presidente

do Emaús', Catequísta de Crisma pata Jovens,
. -. Presidente da Arsepum, Membro do \ Conselho'

· Paroquial, Membro' da Executiva do pMDB, Res
ponsável' da Santa Missa de· sábado à noite na

Matriz.
0,0

"

NA BON'DA'S U BA

.,-"" -- .. ;

· CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO-
MERCIO DE MOTOS, ASSIST�CIA '1'ECNICA

E BOUTIQUE, HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA ME�G9Tn
• MOl'OS'E SAIA ,PILOTANDO'A SUA. MÁQUINA.

Rua ÄdélIa Fl!!éber, 239· (Rodovia BR.280).
. Fone 72 ..2999. _ Jára�uá do Sul _ .SC..

Posto' '. de' Vendas . MarcattDo
cha.péus; bon�s;

o

viseiras, camísas, shorts,
.

bermudas ..e cordas.
.

.

.
-

�. .

.

Em Irente á íábrica, ;_' Amplo estacionamento•.

f ., L'I l'E L'I I
Roberto João Elsstet

. Segundo dados extraídos da excelente
publicação. "Mensageiro, Filatélico" "(MENTI),

.

de edição. 'trfmestral, sob responsabílídáde da

Assessoría Filatélica da ECT/SC, ressaltamos
que:

o serviço postel em Jcínvílle foi cria- ,

do em 1858, sete anos após a fundação da cí-
.

dade.. Seu primeiro Bstafeta foi o senhor Car
los Monich,

.

que realizava duas viagens, por
.

semana, entre CamPQ Alegre, São Bento e Joín

ville. De inicio, o serviço" era feito "à cavalo"
e maís tarde com 'um "trole' . Só após .1910 a

mala ,PQstal passoü a ser 'transportada pela Es-,
.

trade de Ferro.
.

.

,

Com o surgimento. do selo/correio, sur

gem também os filatelistas" .Sabe-se que nö sé
culo .

passado já exístíam colecionadores na' ci
dade. Ludwig von Lasperg organizou em 1889'
uma exposição. que incluía selos postais.

Em 192t� foi fundado o "Centro Fila
télico JoinvillenSe'J, que íuncíonou até 1947.
Em 13 de abril de 1945 foi fundada a "Associa

ção Filatélica de Joínvílle", em atividade ate
hoje, e que no mesmo ano' já promoveu .a sua'
"Ia ..Exposição Pílatélíea 'Municipal". Sempre
manteve destacada participação. na ülatelía ca
tarínense. inclusive, com a realízelção de duas
das oito Exposições Estaduais.

.

V I.S I T,A·
Desde a sua fundaçãQ.em 26 de setem

bro. de 1987 o Clube FIlatélico e Numísinätíco
.de Jaraguá do sei está: participando atívamen-.
te das realizações .Iilatêlíces em nOsSo Estado; e

-cõm o intuito de
.

Promover, além dos já tra
dicionais Encontros de Filatelistas e Numisma
tas, um íntercêanbío cada vez maior entre os

Clubes e Assocíacões Filatélicas, o CFNJS in
forma que não haverá reunião na sede (provi
sÓr,ia) do Clube. hoje dia 05, pois os, associa
dos; formando uma comitiva, dirigir-se-ão à
Joínvílle, onde estarão prestigiando a .reuníão
da Associação Fílaâélíca de�Joinvme,

Comunícaráos, a exceção desta' datá,
qUê. todas as outras reuníões 'serão. normais.

c O {t � Ej�r' ') ÇJ, ,p�()}r,,,,
... . Coluna:'"

Eva,ngéUca :

." .' '.' : ,

CURSQ.S: de Batismo,
hoje, sábado, às 'IS ho
ras: De noivos días. 3' e 4
de' dezembro,' cdmet9an·
do' às 17h do dia três.

.

....' h

.. As .' ínscríções .. ' dev:em
ser feitas' com -z:

antece
dência; lila' secretaria: da

.

Comunidade: €t1Ll'OS:
I)omingo às. '9& em por
tuguês, com. Conf-bma
ção. CASAMEN71'O:- Re-
'cebem � beIl.ção .pelo .. ca-

_ samentq, á� i'9h;' na :1-
grejá' dÓ Centro, os jo- .

vens Gílmar Grossklags
e Aurea Kammer.

•

Inlormê ParDgtial
I, Pa,róquia São Sebastião
l MISSAS: Neste sába.do

às' 18h�N: Sra. do" Cara
vággio;. 19h-Matriz, S.'
Luiz Gonzaga..

.

S." J�das
Tadeu e S. Francisco;
,19h30-N. Sra. ApareCida.
Domingo, às 7,9 e 19h
em, :portulNês;" 8h-S�,
Trindade, N. sra. do Ro
sário; 9h3Ú·S, Estevão,
S� Cristovão e S. JUdas·'
Tadeu . '.(festa). CASA·
MENTOS: Neste dia 0$.
na Matriz, '17hlS-Evan
dro

_ Elias/ Janets Hoh:�
mann e às lßh-Paulc
Freitas/JaIldira \ Feder.
ontem na 'Matfiz� Hélio
de Liz� _!(átia__:DeÓl�.
CONSCIENTIZE-SE. NÄ()
ANULE O SEU·. :V:OTO.
NÃO VOTE' EM iBitÁN.
co.

.

A DEMOCRACIA.
DEPENDE DE NÓS.

FURGOES CA.RGA S'ECA.
-

lSOTERMICOS, FRIGORlFICOS.

.'

E <CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS
.

Jaraguá E�quertilo RI'" Dr Enrirf' F1�nn!, 113 - Fone 72-til71

Grande"vendade I

-

...�, "

.

,
.

'.1(....�

�. -.
lííiI.......... ).

\ ,
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.

' .

! Dentro do plano de reequipamento .�. mo- _ ....

derniz�çãq das suas instalaçõ!ls, o Centro 'dé TréF
,

namento do ,Senai de Jaragua dó Sul receb�u,mo
dernas mäquínas, aquípamentös e ferramentes.. 1que'

.

proporcionarão, além 'do aumento no num_�ro' \ de .

vagas, a posSibilidade de me�horar a formação., ·'pro-.
fissionall dos seus alunos. Os investimentos ,:ultra-,
��sam a caSa dos Cz$ 19. milhões', sendo Cz.$,' 1,G-, '

:tnilhÓes para o setor de confecçião, onde f()ram! ado' ..
quiridas, 5 máquinas de costura overl0_fk 'e óu�ras;,I.

, 'Cz$' 5 milhões para a, área Eiletroeletr?n�ta;
.

.ICz$
2 milhões 500· mil para a área de me.camca; C7i$. 4.
milhões .para a' administ�ação e Cz$. 670,.mil . para
desenho técnico. '

"

"
,

'i ,. ;. "

_ •. "
" �.'

. A. informação é. do dir.etor do CT�.d.9 �nai.· �_...."."....,.".,::-:-.'_""'�",,,'·:-::-':-::-'·'·_';.;.i._··_.,, ."",."_.. ...;o.;;_',._•..;..'Y_'....-'!.,..

,..;...•
,
.........;.,""':.-;_..:..;••

r

Alcino':'Cie 'Xiãújo.
. ,.-..". .

<". -
.

SOCIEDAnÉ".BENEFICENTE 'OBltEIROS

Bumba meu Boi' faz 41 aöús .dia ·'5·i�!... ;:i.,' DE·JARAQUADo SUL'

. '.
-

.. ..�
.

"EDITAL ':OE CONVOCAÇÃO
o Grupo Folclóricp Bumba" ��ü Bo�� Fpm��, .

Pelo: presente E<;Iit.a1 e baseado nos poderes
JIlora pc dia 15. quarenta' e .

sete aho� de .fun{f�ç�o; qUE:� os Estatutos Ihe confere. fitám convocados
Nestes anos todos, com as dificuldades

.

pr,qptlas, -
" tôdos Os .assöéiados da SOCiedade -

Beneficente
ve� send� c<;>ncfuzido por Manoel Rósa. '_�o ,pópul�r' . ''Obreiros de J�iaguá dQ' Su1;� a rim de se reuni-
Manequinha, um artista e· um artesão ..4,0 :POv? .que . rem em Ässembl�ia Geral Qrdinária em sua se-

sobrevive sem o apoio formal de entidad�s ptlbl!cas de social' à Av. -MaL Deodo'fO da 'Fonseca 240
ou' culturais" que' s�tnente' de quando em vez .nie (fundos), 'no dià'21 de.nóve�bro.de 1988, às 20h
destina ninguadas -Vérbas. No dia 19,'·, para marcar

.It:.
em prÚneira .cofivoçaçã9,p1.Í �s.�Oh30 em seg��dao artiversár' <

'.

ba Meu Boi. com' i.lillneros do
.. 6om'ocação co ' r . numero de sOCiOS

folclore: do:! ãü, �pr�serita-se durante ä presentes, .' : reDi 'Sobre a s�guinte
Feira· de Ar <Sanato, na < Pr.aça ArtUr MüI-. ORDEM.: DO 0.- .�__ Lrestaçãq de contas da 01-'
ler. .

: "�'�,"'"i ,,,,,.' , '... "

..

- .�' . -retona .. que se de,��x��i l:!) Elei!;ão da nova di"
.

�,

.

i
O Grupo .Vem lutaIldó "por· Uma ;ßede própr�'à, �etpria;' c) ,��sun���.�,�\v:�;�sos .,çl�•• }nt�r�sse

,

da,
, . ,}.)ilra a' :��arda ,'4Ó� 'materiais e';paraos :ehsaios, pro: ""f' sociédàde� " .. ; ,.,,;<'.' -,i ,

..
C

::-:'c=·,..�ida mas àiildà.ßão cUJIlprida pe,lo goyerno ;mu; j. :Jara.gu(-do,..s.ul.+')q�02,de novembro de 1989
ijicip�l. --...--------"T'------'.,_'......,..-.,,- -__,.,-��--... ,

Ora. Rila d'e Cassia Grubba
FISIOTERAPEUTA - 3404/F·

-

. Curso' de : E'Specialização' pelo'Método
�bath (neurologia) ...

. ..

� Atendimento fisioterápico em recupe

ração de fraturas, problemas.d.e coluna,

reumatismos,. derrames e perelísías .

- Atendimentos . particulares com hora

l\DélI'cada - Fone 72-0850
-Rua Presidente.' Ep1tácio Pessoa;651

" �

ESCRITÖRIO manneo

" � Jlsé Alberto, Barbosa
.'"

ADVOG}4'.lO

Rua João Marcatto, nr. 1 J .: 2° andar. Sala 204.

Fone 72.1869 _ Jaraguá oo Sul

SAV10 MURa0 PIAZERA DE AZEVEDO .

MURnLO BARRETO DE AZEVEDO
[!

'

'Advogados
."

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

li Trabalhista _ Esportivo

Novo endereço
�97_Salal

Mal. Deodoro da' Fonseca- �
,

� ':

ClleçOU·O reequipalento do Sela'i
.

. . O"'. : ': _

,"

I
1·-

I

I,

I'

i.
I'

. ;

Callras •..& .l.aIartls'
(IIrdIaudQ PIÍke) . .

A
. ciência em todas as stlàs· re- pos e a aceitam como normal. O

míítcações: a cultura em todas as.'que era Imorel, condenável, inaceitá
suas expressões: os costumes em to- . vel, hoje é lícito, normal, "tudo em
das as 'suas manííesteções, tudo evo- cima, legal, sacou"-?
luíu extraordínaríamente rios últimos E aí se inclui o problema das
tempos. Antigos tabus, pnncípíos e relações sexuais. Quem se atreveria,
preconceitos caírem, tangidos pela poucos anos atrás, a escrever sobre
evolução da mentelídade dos �o- sexo, camisa de vênus? Pois hoje,
vos. todos vêem todos os dias, até na TV,

Falando-se de costumes, a· nossa falar-se desses assuntos. com a' maior
geração (dos anos vinte) é .testemu- naturalidade. Progr",mas inteiros são
nna de que' mulher . para ficar falada dedicados ao relacíonemento sexual

.

bastava pendurar roupa íntima, a se- entre as pessoas, com vantagem pere
car em Iocaívtsível da rua ou das todos, já que a: maioria dos pais aín:
casas vi�inhas: Hoje tais peças. são da se nega a discutir o assunto aber
seesdes abertamente e mostradas nas temente com OS fífhos, que vão apren
vitrines e.. pará melhor ímpacto . so- der por conta própria, ou seja, são
bre as compradoras em potencial,' obngados a ·trilhar o' caminho' mais
vestidas em vistosos manequins ..Rou- dítícíl. Daí, porque eles mesmos de

pa de banho de mulher era de uma cídem quanto ao momento mais prov:
peça só, provida de um . saiote pare pícío para sua iniciação sexual .

. melhor esconder, a regiã'o das cha- Afirmam-no' médicos, psicólogos,·.
znadas partes pudendas .. Hoje moças sexólogos. etc, que o tabu (ia preser-
e até mulheres. de certa idade, desfi- ' vação da virgindade desmorona a 0-'

Iam pelas
.

praias' com biquínis fio lhos vistos;' sendo cada vez menor o .

dental, e- todo mundo acha natural. número' das mulhe�es que . chegam
Não há problema algum. Não é

.

a

'\I.rírgens eo. ca.'sam.�nto . E quantos jo- i
moda? � .. Uma moça, não chegar Vir- vens resolvem viver [untos por al- fgern ao leito nupcial ." era escêndalo gUm tempo, para aferir t�mperamen
certo: Engra.vidar, sendo solteira, a- tos e gênios mútuos, antes de casart..
'carretave a execração pública; com Quando não decidem continuar a

repercussãe, sobre toda SUa famílta convívêncía, mesmo "sem papel pas-·
que passava a ser mal aceita na so-

. sado", E isto é aceito' pacítícemen
cíedade. Hoje, conquanto tais a'Ciden"' te •

.

.tes de percurso ainda causem des- Então, quando aqui se disse que
gosto, trauman muitas vezes. já 'não a proíbíção, pretendida' por um pa
se expulsa "a desavergonhada, a des- -Ó,

' dre, d� dístríbuíçã-, de" camisinhas
" -, pudorada; a puta" de casa, ':'pois é durante os JASC não evitaria que 'os

nessa situação que à mulher maís jovens "transassem numa boa sem-

precisa de compreensão. am'pr e am- pre que houvesse oportunidade", não"
paro. Uma moça, sem ser npiva" ·.ir· acusamos nenhuma de nossas jovens

, sôzínhá com o namorado tomar U-· atletas de levianas OU adeptas da
mas e outras no bar da esquina, ou. "promíscuídade sexual". Partindo dos
pior que ísso. ir 'a um cineminha. nem pressupostos acima, entendemos que
pe�sat.· Onde' já se .viu! . . . a transa seria coísa normal. A camí-

.

. sínha evítaría doenças e. eventual-
A evolução da cultura, modificou mente, a gravidez indesejável.

tudo isso. Hoje, nestes días 'agitados já dizia o Irreverente amigo Ho- .

da era nuclear, nossos jovens- ..não rácto Braun em sua festejada coluna
mais aceitariam esse tratamento obs- "Hor.Ascopo", do não menos. festeja-
,curantista. Eles dicidiram Vivé'r sua

-

do "OktOberfest Zeitung", na primei-
própria vida, tal coIrio eles q .vêem la "previsão" astrológica para. as

. e interpreta�. E, como se yê, essas . nascidas sob o signo de!
. liberdades que a 'juventu�e; t<?Íl�,is-

' "vIRGEM � Pãra COlIl isso" �

tau n,ão implicaram num 't�tt-oc�sso Aos saudosißt�s d0s tempos do.
dos'costumes, da moral e da 'ooa con-. cinto .de castidade SÓ resta aceitar
vivência com os mais' velhôs qUe se' os· fatós modé'rnos. É nóssa opinião.
conscientizaram da evolu;:;ão dós tem- 'CóIÍl todo' respeitá às alheias.

.

. .

�

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

. Compra -. se

.
Telefone

Comercial ou residen·
.

etal. Conta�tos pelos
I

Fone.$. 72-iásl ou -·7-Z.�;

0373.
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DL· �Isclte �Iríri� 1à!�!�·Jn��eçl· I declraçio
.

D.r.. AII.lvir A.'FOIlca
.

Jíli•.ro 'Clube de Direto- quínte-Ieíra !ii- colocação
Jej

� Lojistas de laraguá liza a ptorrogaç!� de dos' suportes . nas lojas· .

Y R
'.

.

.t: ���i�t::X:::r�:�: . !���p��: qu��e.:�p�: ��g:s. se�� t�i�i��� 1;�" Ora. Osvalila ".argas.· odriu�es
,ãó ao Sindicato dOs Em não prevê a extensão dós peças, instaladas na Ma-

.

gados no Comércío, do horãnos na
:

primeira se- rechal Deodoro, Getú-
:h$ário pré e .pós-natalí- mana de dezembro e que lio Vargas e Mal ; FIQri"
nó, 'a exemplo do que no día 24, sábado, O ano Peixoto. A ativa-
ocorre todos os anos. horârío será' normal, fe" cão 'deve 'acontecer
À questão foi díscutída chando no dia 26, se- dia 1.9 de dezembro.
�ta semana, onde ana-

-

gundo dia de natal. E 0_ CDL . deve patro-'
iisou-se também a situa- possível que _ o comér- cinar novamente' o

.ç#o' criada" pela nova do feche no dia 31. Concurso de Vitrines,
<:;�stit\lj�ão, com o. a- Com- relação à decora" que está sendo coorde-
4iéional de 50%- nas ho- çêo natalina, a .Instala- _ nado pelo Sr. José Ra-
tai, extras, que encarece dota. Berholdi iniciôU' na mos de Carvalho. Visa

� premiar -as melhores de
corações. de lojas, esti
mulando, por conseguín-
'te, o consumidor para as

compras de final-de-ano.
bra� Scbeila -M. ,N. Henriques Aljl

. OOROLOGIA .
CUNICA

TralaJDéato de dores crôDlcas (dores
do' "can�rrr, lombalglu, enxaquecas •• ,.l,
acupuat.ura aplicada a dor.

,',.' tlua Ce1. Procópio Gomes 285 --- Fone 72 - 2600
Jaraguá 'do Sul Santa Catarina'

; .,
.

r • Defenda o seu patrtmÖDto contra sIDlstr(JS,' pre-
venlDdo-se. Estamos as suas ordens!

Exlinbr'ás
Comércio e recarga de exUntores em gerat

,
Rua Joínvílle n'<" 2.i�6 - Fone 12-1826 �

Jaraguã do Sul/SC.
.:-.

Ortopedia e 'raulatologia
DR MARCOS· F. SUJfI'Il,

. .

Urgências '_ consultas .., ortopedia íntan,
til e'adulto. Membro titular da - Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e 'Traumatologte,

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 7�2218

. y.--..., ',-"

ALMANAQUE
ABRIL 89
A enciclopédia' em

um volume está, co
memorando

'.
15 anos.

Debuta com cultura ..

PAPELARIA GRAFI·
PEL 'LTDÀ. (ao lado da
Prefeitura) - Fones
72-0972 e 72-0137.

PARA VEREADOR

IlmiroFarias F=
(PECA)

.

N9 15.606 '- _ PMDB

pACINÄ

ADVOGADÖS

Rua Domingos da Nova· 102 _ Fone 72-0498
, Jaraguá do Sul-Se

,IIIERIMOYEIS
.Intermediária

.

de ..

Imóveis LIda. :

.
I .

NOVO LANÇAMENTO
RESIDENCIAL "ELDORADO"

- RUA FlORIANÓPOLIS
Apartamentos com 125m2, contendo, 1

suíte, 2' dormítõríos, 1 banheiro social, sala, co

pa, cozinha e garagem.' Financiamento próprio
, até 20 meses (Preço de lançamento).

Esta será rnaís U.1ß. novo empreendimento
da Construsol Engenharta e Incorporações Oda.

R. JGão Píccolí. 10-. - Ione 72-2117 - 'Jeragué do Sul
. IMÓVEIS A VENDA.

.

I .... ��!���!i������� R. Exp. Antonío C. Ferreira, n? tia
·ENGETEC
V' VENDA DE IMÓVEIS: "

LOTES: Rua José: Emmendoerfer 850 OTN's.
TERRENO: 3;47:>',00m2, Frente em 30m. .cl Rua
Joinville e 2 casas. . �

APARTÀMENTO: Ed.. Min�r (2 quartos) - Pre-

ço: 3.000 .oTN':s.
.

.

CASA ,ALVENARIA: Rua José Menegottí
",

-

(centro).
CASA MISTA:, Rua' Piçarras (centro) --" preço:
1. 700 OTl'!'s.

'

,

SITIO:. PR.oPRIEDADE RURAL eln Nereu . Ra- '

,mos' com casa, galpões, gado, cavalo, tobatta e
'

outros equipamentos. Pastagem para 12 mil ca
beças com cêrca elétrica. Bananal e área . de
mato fechado. Tanqueg de peixes ..
Preço 4.500 OTN's.

ALUGA
SALA CQMERCIAL, 400m2, rua Venâncio da
Silva Porto, esquina cl José E�mendoerfer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Para centralizar to

das as suas atividades,
hoj� dispersas, a Rede
Feminina de Combate
ao Câncer de Jaragué do
Sul está ínlciando a

construção da sua se

de própria, na esquina
.

da Procópio Gomes com

a Bernardo· Dornbusch.
A obra terá 450m2 de
.área construída e con-

. tará com 2 consultórios

Educação
, A 19a. UCRE em reu

nião com diretores e su

pervísores de ensino, 'na

querte-feire. no Colégio
Abdon Batísta, trans
mitiu instruções e ori
entações e

: acerca· das
vagas ,excedentes, uma

vez que vai haver alte
: ração ne portaria. A di
retora Rosemeíre Vasel
íníormou que buses-se
.cumprír . um cronogra
ma', para que- entre ou

tras, não haja a inter

rupção do, pagamento
.

desses proíessores, no , ,

início do ano, .

como 0-
.

correu em 88. -. O crono

gra&ria prevê para o pe-
"

riodo de 4 a 9 de novem

bro, a alteração da 'carga
horária para professores
efeÜvós e, na mesma é�"

poca, ocorrerá a prorro

gação das portarias dos

proíessores de vagas ex

cedentes,
As admissões de pro

fessores em caráter tem

porário, ainda para 1988,
encerrarem-se no dia· 4.

O cômputo de horas de

aperfeiçoamento (treina
mentos, cursos), vai de
.1 e 18 de novembo; de
2i 'a 25 ,é o período de

ínscrjçõss de vagas vin

culedas, para 1989.

PARA VEREADOR

médicos sala de entre
vistá, espera, recepção.
quarto de apoio, sala de
reuniões. secrtaría-: au-·
ditórío e outras depen
dências.

Fundada em 30 de
junho de 1987, a Rede
conta eom o trabalho de
70 voluntárias e até o fi
nal de setembro havia
realizado 2.210 exames

ginecológicos' com. col
poscopía e exame ,de �.áa

mas, das quais 1980 con

sultas novas e 230 con

sultas retorno; além dis
so, 61 cauterizações;' 6

detectaçõss de câncer

.

no 'cOlo uterino; 230 dé
téctaçõee de polípos: 705 '

detectaçõés de displa
sias 'mamárias e 90 nó
dulos isolados de mama.

Desde agosto último,
a RfCC mantém' o Clube .

da Mastsc, de apoio as

ssnhoras mastectomiza
das, ou seja, que sofre
ram cirurgia de extir
pação de seio, que tem
14 inscritas. Os exaanes
são realizados: na . Unir
dade Sanitária, o Clube
da Mastec funciona' na

. AABB e as reuniões das
voluntárias têm lugar no
Centro Empresarial de

; I.' .. ,' P ,:A GIN 'A .'

. 07

Adejair
Bals.fi.�. . ,ADVOGADOS

, (D�,ß':'�· ,

.

Rua joão �arcatto ,n9' 13, 29 andar r. Sàlt,\
,,:p,::M D B .,,f- ".1,$628 Fone n�2875' _ Edifício Domingos Ch.ouini

:ff��A \ COM· .voca, , .

,,__
l
....a""'ra_g...u_á_dO_, S

..I.).._l�_SC_,_.
o

.........._..._..

PARA PREFEITO·

p'
M
O
B

Corupâ, schr:6ed�r, 'Mas
saranduba e Pomerode.'
\ A·Rede Feminina· de

.

" 'Colnbate .. ao
.

Câncer.
presidida pela' Sra.·

.

Ro
sane Jahnke Vailiitti,
.acredíta que as empre-,
sas e à comunidade i
rão dar. o respaldo para
que o 'empreendimento
se consolide, pois tôdo
o resultado desta ação se

reverterá .... à própria. comu-
nidade ..0- ,"

• "
•

Ja�rà'gu� ,�ç)':.$úl.·:::
.

A
_ entidade está a

gora ... lançando 'ca�npa
Ilha,' sölícítando ajuda
em dinheiro ou material
de construção, pára a

edificação da sede,
. em terreno doado pela
Prefeitura, .. para centra-'
lízar todas as suas atíví
d.;i.qes e' dar o atendímen
to 'gracioso as senhoras

.

de Ja:rag'uá do' Sul; . as

sim como d� Guaramirim,

1,:.15

•

·'0.

Ivo· Konel·l'
�XPE�I�NCIA, COMPETENCIA E DÍNA

MISMO. O PR�RESSO NÃO PODE PARAR! ..1.
Quem já fez, continuará. fazendo pelo povo de
Jaragult do Sul.. Vote e eleja IVO KONELL para
Prefeito.
�---------- - _--- - _-_--- - - - - -- - - - -

PARA VEREA_DOR - RENOVAÇÃO

2
5'
6
3
O

P
F
L

""'.-,.,

.

"

. Corupaense ! ..: ..

'Pa'olo ,Ademir Floriani

VOTE PARA 'GANHAR - GOVERNO POPULAR

Ernesto ,,: Felipe'�' Blunk \�. p,releito

José'"N'orberlo Müller - vice·

..

(FLORIANI)
COMUNlDÀDE - FAMtLlA":'" T:R_ABALHO'

. 'WaUer Luiz Ri:beiro
.

Alexandre. DeUagiuslina· Barbosa

-DIGA SlM.A CORUPÁ. "
' /

VOC� A FAVOR' DE ,MAIS INDÚSTRIAS,

CASAS POPULARES, CRECHES,

-Ó MUNICIPAUZAÇAO"DA SAÚDE ..

"
j •

----------- -_ ---- .---

-

-----

- '.

PARA VEREADOR.

,1';,

;He,ios:< ';:, '.R a ed,'e r
. �,'

.
.

'·PARA PR:EFEI'l'O E VICE,: KONELL E DU'l"E·.
, ->, _';,'

":;. "

Pedras .. 'Trevo '. ::" -

PEO,RAS, PARA PISO, PISCINA.
" E REVF:ST,�EN,TO EM GERAL.

/
,- ..

", ,','

.

Ai.; melhores" pedras natUl'aiÍ� pata sua casa.

Pedras p/písos," piscinas, paredes c
:

.

revestii:ó.eniô 'em geral.':
.

�._F '.:- •• f.' ••
,. • • .l"

.

Rua Ottokar: Doerffel, },957..zrt: Trevo; M-1Ql
Fone 22-8956 Join:viU�,; . ') < .:.,:,',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



aaAQUA DO SUL (SC),.DEOI,;(.�.8 pÁalN�

R. E F A ZEN D O A H ,I S .T O R ·,1 A

,I 'ca_pa de' 'alixt_f larges
!i� edição n.? 3.507, de
24 a 30fsetembro/88, pu
plicamos ne última pá-
,g!na um artigo, reívíndí
càndo uma campa pera

,

o persQnagem que trou

xe até aquí a primeira
expedsção exploratória
e de que resultou' a tun

Eiilção desta 'terra, em

1876.
c'rcunstãncias ocasionais
fi�eram com que, em

ç�mpanhia do, mestre E-,

1;IÍilio da Silva, passando
por Nereu Ramos, por
{,Tientacão do ex-verea-.

,dpi- B�larmi..no Gárcia,
�9-entrássenios pela Tifa
Terezinha e localizamos
a$ ,duas filhas de Calix
�o Domingos Borges, Ia

lécído no dia 48 de se
tembro de 1948, aos 114
aaos. Eram elas a Vene

��nda Borges (76), casa

d.� com João Lopes �

mãé de Níki, famoso jo
g�dQr de futebol do. glo
ríoso Estrella Esporte
Glupe e Catarina Borges
'(qO), víúva de Cezenan
do Borba, esta última é
dois de seus netos

'

nos
, ,�companhou para �nes-,
trar onde estava, sepul
tado o pai. . Atravessa-

mos a antiga 'Rétorci(i}a, sam os restos mortais
de um lado, (Ö) do río daquele personagem que
Jtapocu, a terras do en- concorreu para a desce
tão Coronel Emílio Car- berta de . Jaraguá do

los Jourdan. pela ponte Sul.
Alberto Bauer para ou' Eis que, agora- em 31 de

tro lado (Eh o então pa- outubro de 1988, em no

trtmônío dotal de va incursão pelo interior
S.S.A.A. OS snrs. Con- [araguaense, aO passar
de e Condessa d'Eu, de- pela antiga estiada Ita
marcad-, pelo engenher- pocu-Hansa, soubemos da
ro Jourdan. novidade, de que a cam

Na igreja do Santo An- pa já estava pronta, com
tonto, ao lado o cemité- Ilores e tudo, ' íaltando
río. deparamos com dois apenas as, inscrições es
túmulos -razos, um pró- clarecedoras aos visítan-.
ximo do outro, muito tes, que deverá ocorrer

modestos, embora bem proximamente,
conservados, diga-se a. A, visita ao cemitério'
bem da verdade. veio comprovar um bo
Como patrono do M\lSeu níto jaz'igo comum, onde
Histórico de Jaraguá do Os despojos de Calíxto
.Sul,' mestre' Silva falou foram juntados aos de
com o Chefe do Executi- sua esposa Maria Fortu
vo sobre Q assunto ,de nato da Conceição, que ,

tão ,transcendental im- ocorrera muitos anos an-

portäncía. Depois de tes de seu desenlace.
ouvir, atentamente, or- A providência prefeitu-,
denou que fosse cons- ral foi bem recebida. pe
truída uma campa decen- la família, assinalando
te, capaz de ímpressto- desta forma a passagem
nar aqueles que' d'ora- do 405) ano de sua mor- I

vente haverão de tri-, te.
lhar o caminho da. hís
tôría da cidade, 'inclu
indo uma visita ao Cam

po Santo onde repou-

Parabéns ao Preíeito Dur

val Vasel!
E.V.S. - 11-88

PARA VEREADOR

'dolpho Mahfud
-

.

25'.620 ,� P F L-
Jaraguaense, aposen-

, tado como Escrivlo
Judicial, após' 32 anos

tJe serviços prestados.
11; � •

•

'Esctitír'io Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0075,

'/

... 'f,serltaa oleats e coa"bels

--:-: ,�poito de Read.
- Realitro de Mlcro-Empresil

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

,

.

.

ESCRITORIO, DE . ADVOCACIÁ
.

.

PEREIRA OLIVEIRA
. Consyl.tas,. Pareceres e, Ações Sobre:

Inven�áribs - Separações ....,. Divórcio

Alttllentós Cobranças Inquilinato
Cöritrat.os - Acidentes de Trânsito

Con.flitoa 'de Terras - Legislação Agrária
Questões Trabalhistas -' Aposentadoria. e,
Perisão Defesas Criminais e Júri.

,

'R. J. Pereira Oliveira
.

) Lauro Pereira Ollvetra
:. 'ADVOGADOS_

R. W'alt.er M�rquardt, 356 - fone (Res.) 12 2194

� Jaraguá do Sul
,

PÁRA VEltEAl>QR

2.
5:
6
'0
6

p
F
L

Décio Piazera
BACHAREL

.

EM .DIREITO

Será que a Bíblia é difícil de ser entendida?
S,erá que So.mente os clérigos podem exPlicá-la?
Muitos caem nessas desculpas. Mas Jesus disse

, que todos seriam 'ensinados por Deus" (João
6:45). Entãó ela é para você também. Levando

ein conta os seguintes fatores, 'há de se ter

uma comprensão adequada do texto sagrado:

1) Crer 'nela como palavra de Deusr De�de
o Gêníses ao Apocalipse ela precisa ser acel�
como a revelação da vontade de Deus, pois

"toda Escritura é inspirada por Deus.; (II Tm

3:16). "a tua palavra é a verdade' (!oão 11:17).
.

2) Nascer, de. Novo pela ação
.

do Espirita
Santo: Aqui está a razão principal porque mui

tos não entendem a Bíblia. é que não possuem o

Espírito Santo habitando em suas vidas, o que

faz o indivídug ter dificuldades de entender as

coisas espirituais: "O homem natural não aceita

as coisas do Espiríto de Deus, porque lhe são lou:
Cura, e- não pode entendê-las" (I Cõr 2:1'4). So

nasce de novo (Jo :>':3) quem deixa o Bsp;' Santo
convencê-lo dos seus pecados (João 16:8), se

arrepende dos anesmos (Atos 2:38), e recebe

Jesus como Salvador (lo 7:39).
3) Confiar na orientação e, iluminação do

Esp. Sailta: Quem poderia ser melhor professor
da

.

Bíblia do que seu autor (II Pe 1:21)? Jesus

disse que "o EspíritQ Santo vos ensinará todas
as coisas e vos finá .•lembrar de tudo o que vos
tenho dito" (João 4:26)

4) Fazer a vontadede Deus: A melhor manei
ra. de alguém saber se a Bíblia- é mesmo ver

dadeira é praticando-a (Jo 1:17). Primeiro
,

' vem o fazer pela fé depoís vem . o entender, -

pois "pela fé sntendesnos .. :" (Hb 11 :3).

Diálogo's
I
I

COMO ENrI'END�R A' BÍBLIA

,i
I
I
I

I

,

"Se alguém me ama, guardará a minha pa-
lavra" (jo 14:22). EIso Carlos Madke �

PatrQcínio:, DESPACHANTE_A_L�III .J
I dellGcraela precisa di' seu vala. Esca-Iha consciente.
------_.

. '" - ., .

.

Voei. é�IlUII- I decide o 'fuluro da nO$sa terra.

'"

�.

L,_
.!'-_o ••

',.
12-2614:
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LANÇAl\1F..NTOS DA SEM:ANA

Seduzida; ao. Extremo (drama] .

Terror' fia Ponte de Londres.' [terror] .

Calour(i�; do Sucesso (comédia)
O Vingado� ,(policial)

.

Tudo pela Pedra Azul [aventura]'
'�Cb.ei1a '(policial) .

A Super Fêmea . (comédia)
Star Trek-a Nova Geração II ,(iicção)
Blas são - do Baralho (comédia)
Os Garotos Perdidos' (terror)
Os Goonies . [aventura]

,

,

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

E mais 1.200 filmes selados para vecê
.

asSistir . .

- OPPU'S,. SINONIMO DE QUAlJDA�� -

.

Ipezia' & eia. Lida.:
::,:S�IA E SERVIÇOS DE TRATOR·

Madeiras para
I construção e serviços de t�a.töI

cOm profissionais altamente especializados,. '.'

Rua João Jaliuário A,yroso, H'l _ Jaragua Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaragaá do Sul _ se.

I' � �_'_" m... --a..
,

ELETROLAR.
Comercial d.e . 'Peças ,lida,', '

ASsistt-ncia técnica ,em máquinas de costura

'ind1i$triáis e dômésticas, péças, acessórios e agu
I(úIS êQi geral.' ,. ,
.. Oferece. taJ;ilbém assistência técniça autorizada
em apart-lhos Amo, Walita, Brltânia� Blaçk', &,'
Decker, Faet, GE, Eletrolux, Farne, Pandora; For-'
nos Lyer, -além do mais completo estoque de pe-
ças e acessórios.

. . '

Av. Mal. Déodoro. 1.309 .: Fone 12-:-220V

Jaraguâ do Sul-SC
.'

i..

. tos.- Justino França, Adf:!l
mar OoringddHRY 1Jç�oya
nella, Mari�\&:O!I�:r 'I-
rani Manske �,,�.o:dii1i,
Amítton Grut�mâçJ;i%, Re
.nato ,'Lux, SUvl:R�;�'o/ald!
EdsoÍl Mullsr, ,.,.,.Jf�Sluim
Bento Pedrotti, .•. ç).@nüo
Finta" Ama,ri�4�;'Çé�ar
Marangoní. �op!!p')�r-

.
-los da' SilYéi •. ,�l1;�!,::.>,bT7g:rj,

. Jsomíra Picolli , Vi:l.p: Ba-
rio Ballock,,:,:: )����j��rllo·
Lêutprecht, Çio:�an.L�elltt-

'��ec�t, �?�9,.äl;��·":;, te-
nilson .Tavarêß. ",�éflgel,
Vani Pansf�,p>" A;'���h�o
Luiz JOrge

. ��mq�'i�:J'\,:il
son Benken'����J ��lipo
Murara, ., r�ç';'�!S>��!i Ers
ching, Marisa ,P,r,adj.':, FIo-

- ríaní. 'L�pri"�f,;;��:ti�: ,110-
pes, AI�ÍT .. ,f;9gl,l�d�s,
Elmo José 'Leri'ú;."JStiltbn
Maíochi, Mihiro"'í:�, É>l-
as, Osmar q�CjI,ciql�1��r-
â�: B;:;l��:;��k.�����·
sa, Walter L�i.�· 'ßi�eít(),
T�rcisio MarangÖ.9.('é' Ç;i-

'.
"na Seidel Wolf, �8Raj�h
Mareio Dalao._O�j,_:j�;,ucja
no Iríneu Tafnet'i'(,.j ..A1e
xandrs FernandQ.iJ-ia,ff�r
mann, Fr�nci�çQ),>.Ç,ez�\r
Boroa

.

e Reul. ,;{Í�ippgtb-
.so . ' ;.:, ,;.;,::\' .i_
�.. -

tOMPE!I1!NCiÄ�: :!.
PARA VEIm���,
EUGJjN10 ST::R:1ffiE [

.

11.601 �:}!P��'ilik!

.

Pradi,
.

Jvete tombardi,
Renê Hánsen,' Rosane

.

Mengarda, Waldir' Bres
san, Nílza Zimmermann,
Eliane Goulart e' Alamír
Mengàrda., QUARTA
TURMA - membro Rol
li Bruch e escrutinado
res os seguintes: Décio
Luíz Buchmann. César
Romero Mattat, Aldo
Warmlissg, José Roberto
Pontícellí.: Eraldö DOê-.
ring, , Maria 'de 'Lurdes

. Trentínr, ,Carmerri' Dal
píaz, Mauro Adalberto

.

Müller,
'.

Taroísíz, Küster
.

e
. Helena: Hertel.

'

. Na secretaria geral,
maís. uma vez, funciona
rá.o experiente Mário
Müller e- �os

.

dati1ógI:afos
serão Adalberto Blank,
Lauro" Domingos Sansc)n ,

Radtke, Lourival José
Spézia, Tarcisio' Demo,'
Ildo Formtgart e Joselí-

..

'

to Schiochat ,

E além destes, a 'Jus
tiça convocou os seguin
tes suplentes:
EugêniO Busnardo, Jo"

ão Cados de'Andrade,
Mari lou

-

Kátía Línck.
\Valdecir· Ramir�s' P�llis,
Angele Aparecida Jun
kes, GilvaIié Vegíní, Jus
,sanã Garcia, Tarso Alva
ro Píazera. José Roberto
Steidel Martinho . Tecil
la, Ismar A n .t o n i o

Schwarz, Valdir dos .San-

Justiça n'omei.a ..escrulinado'res. 'Apuração no ''.a:�:·Môlfer''

..... I·V· .. _.,;."

Fazendo' parte dê um� pollti«::a de evoluçãQ,e ..ap·ri9l� ..

constantes;:;a::Transportadora·MAYER 'entrega à Jarâgúá 'do Sut·
mais nova fiiläl. .�. ..

" -:: . "� ::

'.
CóMándo eó-nt··,;�'trota' �tõpria de '125 veículos"é;;'ijtá.i�'·::ªé

anos dé�x�tJência ;'ém '�r#n.�por'tes, a' M AY E R· está im�p���..r
ra transpc),rta'r�o progr-essõ '�'dêSta importante C01nunidadé..'

' ·:5�:;;�?j�
, '.

'

.' '," ,;,,'
,;; :)r·;;s�':->2;t:!á

, Utilize os Serviços dä·. MAY E R

RiO' de' Janeiro
São pàulo.
Paraná'" .

San.ta· Ca�riIí�
"

Rio Gránd�, .liô Sul.
" .

o BOM' TRANSPORTE

o Juiz Eléitotal da 17a.
Zona e Presidente' da
Junta Apuradora, -'Dr'. l
ríneu Bíanchi, nomeou
os escrutínadores vísan-:
do o pleito de 15 de no-

.

'vembro, nos municípios
.de Ja.raguá do Sul e Co
rupá. São quatro tur-:
mas que se encarrega
ião da contagem dos vo

tos; a partir do día 1(-,
às 8 horas, 'nö Giriásio,de
Esportes Artur MüHet, A
PRIMEIRA TURMA tem
como membro Robert
Donath e escrutínadores:
Antenor Galvan.

.

Jere
mias Rozza, Marcilio Lu
iz Legal, O I í m p ,i o

Schmidt, Aotaír Ronchi,
Maria da Graça Moraes'
de Assis, Domingos Luiz
BOÍf, Maurílio Silva, Mér-.
cta Doeríng Ei' Arno Luiz
Pereira. SEGUNDA TüR·
MA - 'membro Valmor
José Garcia e éscrutína
dores: Adauto' Hruschka,

,

'
. I

Carlos Geraldo Bastos, I-
ria Tancon, Ivo Demarte.
Ademir Bertoli, Rosélia
Gadotti, Mariza Becker,
Ailton Mota, Wilmar .Jo
sé Schmitt e Crístiani
Rosa.

Na. TERCEIRA TUR·
, MA - rnembrn Solon
Schrauth

�

e escrutinado"
res: Polibio Andy' Radt
ke, Stélio João Rodri
gues, Adilson Alencar

Telefone: 72�062g

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C'O R REIO DO POV'O'

"A História de nOflíà g.eIlte n.lo pode ficar IÓ na saudade,t,
O Passado só· é Importante se o seu

. f.emP9. JOI bem empregado.CORREIO ,DO:·' POVO
Fundação: 10 de Maío- de 19.1:9 "

CGC 84.436.591/0001-34·
Diretor: . Eugênio Victor Schmöckel

Join.· Prof. DRT-SC' n.9 129 e· Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst ,

Hístôrico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - DRTjSC n.? 214. Repórter
Yvonne A. S. Gonçalves -. DRT/SC n.? 219.

Redação, Admínístração e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.9 290
Caixa Postal 19 _:_ Telefone (0473) 72-0091 -
89.250 .� Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas' oficinas' da Organização Contábil

AIA Comercial" S/C I.tda.
Assinatura para Jaraguä do Sul .: Cz$ :)'.000,00
Assinatura Semestral

-

. Cz$ 2.00Ç>,ÔÓ
Assinaturas Outras Cidades' Cz$ 3�500,00
Número Avulso _ r •• Cz$ 70,00
Número' atrasado··········· Cz$ 100,00
Representantes credencíados: Bruvê VeÍC. Co
municação (FpoIÚ;), Tábula Veíc- Comunicação
(S. Paulo), Propal Prop. Representações (P. A-

'. legre) .

ASSOClADO A ADJORljSC \E ABRAJORI

Relojoaria AV'ENIDA
As mais' finas sugestões para presentes,

.jôias, ,relógios, víolôes, troféus,
medalhas' e artigos' de prataria estão na

I: RELOJOARIA AVENIDA

l'Ila Marechal e il8 Getálio Var...

..

«:FHO
.

.:

,

VIAÇÃO,CANARINHO LTDA,

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarínho" coloca à sua dis

posíção Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota; Venha conversar conosco.

Av.. Mal, Deodoro, 981 :... Fone 72.;.1422

Tubos Santa Helena ·Ltda.
.

'. '.

Tubos de PCV (eíetrodutosl, Tubos de Concreto.
. Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Pábríc.. : Rua. Join-vjllé, 1016 _ Fone 72-1101

Escritório: Rua CeI. ;Procópio Gomes, 99

Ppqe 72·0066 _ Jafé,:guá do Sul _ SC

E HORA DE BRILI1AR

Lànznaster
Jóias .. [elogies, aLanç'�;; .,

presentes finos é com a r:üVe

LANZNASTI' l{
Mcil:ethal Deodoro, 391 _ Jdngu8 'do"Sul.

,
'. �-.:. '{

Foto
Fotografias _ equipamentos de cI�f

,

foto _ som e video.

.

Marechal Deodoro 302' ·'Fone.12-Ot81·

, .

CONFIRA A HIST()RIA ... Barão de ltápo�u

�.;... HA 40 -ANOS teriam de apresentar o. ,�c��tente
- Em 1948, à imprensa do Rio c�rtific.ad6 de origem ou, uma' c�i:�idão

de Janeiro levantava a véu do . cha- da Prefeitura Municipal de. Lages,
.

mado "Pegimem de Vales". Deputa- mencionando o inteiro teor dO:,,.certi-
dós fluminenses estavam' retirando ficado de .orígem ,

'

dinheiro da. Assembléia, por "meio • • • HA 20 "ANOS ",'"

de _vales" . .E Q. que se depreendia de
.

� Em 1968, a. agremtecão do
um requeríanento do deputado Te- Senta Pua Via Fantasmas. O Senta
nórío Cavalcanti -

.
o "homem da .

Pua víajava pará Canoínhas para en
lurdinha" -- de Caxias, à Assembléia Irentar o Fantasma B.C., este 'pre�i;
Legíslatíva, pedindo as seguintes in- dído por Adilson Zaníolo, sendo rece-'
formações: "1.ç - Quais os nomes bldos com festivo ch\:lrra�co' pare
desses deputados; 2." - Quais as ím- confraternização dos dois grupos, des
portêncías retiradas especificamente; tacando-se do grupo canoínhensa o
3.9 � Por que verbas foram pagas;

.

Mussj, Schreiber, Wiese � Koerner.
4.9 - Qual a' ímportáncía global e A note de destaque foi à presença
5.9 - Qual a data dos vales ou ou- do preto em exercício, sr , Tuffy Na
tros documentos dados em recibo. der, do Juiz de Direito da Comarca,
I- O deputado Artur Müller a- dr. Tycho Braha Fernandes, hOje de

presentava à mesa da Assembléia s�m�rgador do Tribunal de �ustiça
.
Legíslatíva pedido d� Informações ao e Presidente do Trib. Regional Eleí
governo para saber qual a ímportãn- toral e do jornalista do "Correio do
cía gasta na construção dó Grupo Es- Norte", sr , Rubens Ribeiro. Dizem os
colar de Nereu Ramos, neste munící- qua ainda' vivem nas cencaas das
pio, e bein assim porque as obras de 6as.-feiras do Baependí que foi uma
ultimação na construção desse esta- teste de arromba' que deixou sauda-:
belecímento estavam paralizadas há des" e bons foram os Fantasmas."
maís de 8 meses.

.

- Jaraguá não era, só de trabe-
. '

-

..

0 filho de .José Marcelino (Án- lhar . \Naquele dia a sorte pousou na

na) Muller, o Tenente da Aeronáutica cidade. A Caixa Econômica pagava
Eugênio José Mü�ler, e sobrinho do 137 e meio milhões antigos. Era o
co-fundador do "Córreío '(lo Povo"; n.9 14.163 que dera "'na cabeça".

· recebia em Florianópolis a "Cruz de O Agente Vendedor, radicado em BIÍl
Avtação", comenda que representava menau, resolveu' vender o excedente
o reconhecimento do Governo Bra- em 4piÚna e Jaraguá. Como a sorte

'

sileíro pelos serviços de guerra anti- costuma pousar no monte maior, nes

submarina prestados pelo Tenente sa vez ela pousou no menor, e as
Müller na base de Recife. Mais um autoridades Victor. Bauer, Prefeito,
jaraguaense a cumprir seus deveres Eggon João da Silva, preso da ACIJ,
pera com a Pátria. . o dr. Lauro Pereira Oliveira Juiz de

HA 30 ANOS
Direito e O Agente chi Estaçã'o, Brnes-

- Em 1958, o Douto� Ayr�s Ga-
to Silva, entravam. nos festejos dos

ma Ferreira Mello, .Juíz Eleitoral
felizes ganhadores: Elpídio Càmpre-

d 17 Z gher, Alei Maffezzolli" João Vegíní,a ê.
a. cona publicava Edital, 'a Joãozinho. Satler, Sídnef Garcia, Er-

'q:uem tnteressar pudesse, que fora deo' níldo Ropelatto. Pedro Stinoh�n e.sígnado o dia 5 de .novembro, às 15 Ca t
6 .

horas, pata ter lugar a audiência de
'. lix o Maffezzolli.·

.

diplomação' dos candidatos eleitos aos HA 15 ANOS ,

cargos de Prefeíto e Vereadores dos
- Em l,973,. alguém envia' à im-

munícípíos de" Corupá e Jaraguá .do prensa local. recorte de jornal . pare
Sul. bem assim os respectivos' suplen- lembrar e provar que, além do "Cor-

· tes, na eleição' realizada no dia 3 de reio do Povo", de Porto Alegre, exis-
· outubro p- p.

.

tia, também, Q "Correio <lo P0WO", de'
· .,-' ,A bandidagem já atuava a TeresíTlé�-P�.
pleno vapor; e ö Del,egado de Polícia � Pedro Nolasco aproveitava pa-·
de Jaraguá do Sul, sr.; José Ízidoro ra pôr em ordem as coisa:; do tumul
Copi, publtcava na imprensa local o tuado trânsito de Jaraguá :<lo Sul. Di
Edital n.9 2, assinado pelo Diretor dé zia ele:. "O trâfego em Jar:,aguá , não
Veículos e Trânsito Públíco, sr, Ju- vai depender nem de sinal�ação nem
lio C��pos Gonçalves, segundo o de policiamento, nem de regulamen'-
,qual chegara ao seu conhecimento da tação. O tráfego 'em todo.o mundo
existência de inúmeros veículos no vai depender exçlusivamente de um
estado, ilegalmente transferidos e j, sÓ e único .componente:· o homem', Se
emplacados p_elà Prefeitura Myiiicipar :0 homem 'tem educação, vai,' se não
de Lages, e em 'cumprimento à recen- tem, também vai.: Mas, vai mal". En-
te decisão do EgrégIO Tribunal de tenderam?
'Justiça no ínand9-uo de Segurança ue- � Encen;avam�se na vizinha ci-
"la. Préfeitúra de Lages, que' decidiu dade de $ão Bentô do Sul os . Jogos
por sua unanimidade de sér da. ex- Abertõs d,:-e, Santa Catarina I onde' a
clusiva competência do Estado, o re- partiC�'�};:'-ijanlguae:nse :

foi 'dis..cr�"gistro e' emplacamento de ,veículos, ta. A�"me.smo, o prefeIto,EugenlO'
determinava aos delegados de Polícia Strebe candidé}tava o. 'município de
que para efetivação, tornava-se 'neces- Jàraguá do, SÍII para o ano de· 1976,
sário' que, .ao invés do certificado de' 'ano do, centeri.ário. ,:.Mas estéi.vam no

propried�de expedido por aquelà pre-
..

páFeo os municipios!d� Çamooriú" ,'ie
feitura,

/

Os proprietários de veíeulps Tubarão.
. i :.

� ...... c•. ?"

11
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Cónfecções
.

Sueli Lida
FABRICAÇAO' ,ARTIGOS DE

t _; ,

'PREÇOS ,DE CUSTO.A
\

, \
Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Relneldo . Rau, 530'- Jaraguá, dó Sul ,- SC
"

'Clínica V�lerinária
, ,SCHWElTZER

D R. W, A L DEM A R." S C H W E i T Z E, R
'

, "

, ,

.Clíníca de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
,

raíö. x, íntemementos, boutíque. '

,

Rua JolDvllle, D! 1.í18 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]
\' FOne' 72' • 3268 -- JãraRuá do Sul _ Santa Catarma+

'

.
.

,- .'
.

.

. ,

Marcenaria S'ão José. .. .

Portas e Janélas (Ie ' Madeira
de Primeirissima Qualidade

Paça.nos uma visita
.

Persianas José EIDInendoerfer
, R�a JaCob Buck, 46 (ao lado do Bradescol

. ou

consulte..nos pelo Fone: 12-0241

",ClilDax- ,� Magazine
TUDO PARA, NOIVAS

MODA l\.-lASCULINA'.:_ FEMININA E INFANTl-L
"

Jàraguâ- do Sul _ Av. Marechal Deodoro 260 _; Pene 72,0968

Guaramírrm � Rua 28 de Azosto, 1.334 _ Fono 73-U259

,jaragua
� ')

\

)
,

f
, ,,',

,

", JARÁGUA FABRIL s. A. . N
-$

t -

�i!i'���- ""* ""�-,._.*t.",��_".,,.i;"h..,;;�"�=,::==;:.:i::::==;�;==�;;:::�":���:::;" ;.

�.����......... ..�. Tee !a:1J;;e iH 2.•=tí!"��,__ "",

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA . DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO
:0 DOutor, Cailes Alberto da Rocha, _ Juiz de
DIreito da,'Comarca de Jarawuä. do Sul, Estado
de Santa Catil,rlna, na Foorma da Lei" etc. . . .

.

FAZ SABER a todos quantos .o presente
edital virem. ou 'dele conhecimento tiverem,
co,n ci prazo de 15 (quinze)' dias, qUe tramita
neste JuiZo e Cartóri-o de Cível os autos .De
AÇÃO CONVERSÃO DE' SEPARAÇÃO CON
SENSUAL EM DIVORCIO N.!? 11.578, requeri
da

.

por DE�A MARnNELU, brasileira,' sepa
rada. judicialmente, aposentada, residente' e

domiciliada à Rua Onélía Horst" n.? 447" nesta' .

cidade, centra GETÜUO BARBOsA,' brasileiro, ,

'separado judícíalmente," com ocupação de pa
, radeíro desconhecido, alegando em resumo que:

..,..,. A requerente era casada com o requerido e

-desquítaram-sa há maís de' três anos, que- 'o

processo de desquite ou, separação Consensual.
tevé' seu trâmite junto a comarca de Laranjeí
res dó Sul�PR., que todas as . disposições assu
midas no aludíd., procedimento' judicial, vem

sendo cumprida, exeto o paga:i1l;ento da, -pênsã0
alimentícia ao filho, porém, desconhecído o pa
radeiro do requerido, \ e podendo arcar com o

sustento do filho, a, requerente nunca reclamou,
e por OIa,

.'

se dá por satísfeíte; querendo, 'a�

penas dar contínuídede a sua vida, e como o

requerido encontra-se em lugar incerto e- não
sabido mandou MM. Juiz de dtreíto expedir o

pres�nt'e editai com o prazo de '15 :,(quinze) ßias,
ficando o requerido CITADO, para querendo.
contesbar a ação no prazo de 15 (quinze) dias,

cöntad�s da data supra, caso não' compareça,
Ou comparecendo, sob pena de serem verda
deíros os fatos alegados pela requerente na pe-

'

, tiç,ão inícial, E para que chegue ao' conheci
mento de todos e ein especial do' requerido,
mandou o MM,. Juiz de Direito- expedir o' pre
sente edital que será publicado' na forma ,da
Lei e afixado ao átrio do Fórum. Dado. e pas
sado' nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos' 19_
'dias do' mês de setembro do ano de 1988. Eu
Bruno Winter' escrivão Designado,) o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito

ADVOGADA
'Dra, Aurilene M.. Buzzi ;:

Quéstõei de terras • aCid_es de transito - In
veat6rtos - (:obraaças. e advocacia. em geral.

,!,tua f:'�inóldo' Rau, 8.6 -" sala -4 - Fone 72-27rl

• 'Pf;;�ESiDEi'i;�
.-.........-._.........-=" '

, 'fONE:tD473t'1lMllll6 • , �

Perslan�> horízor uaís e .vertícats .

" box para � �anhe1.�os,
divisões, toldos, portas 'lIanfOJ�adas, 'eBquadria�

e cercas e)n alumínío.
, C0t:1SU 1 te-nos! I p..-)I'e: 72�099.s
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:Jaraguá do Sul sedia cll1petiçieSHfa .,ada Relloaál seslá.:.
JoinvÚle- e..J,araguá,�. dü,..·! ,Serão disputadas onze limiilat6ria .símples. As noinhás· e Jarag1:li,�';�íÖ
Su�), hasteamento .das modalidades, pelo síste- partídes inic�is, segun-' . Negrinho, .ond� S.' B�t() .

. b,and�iras/�' ent,.rada,;., dA _ m.a de ehmínatórtas sim- do o definido no con- buscara a, classifi'ciJI�
tocha oWmpiéa,' i-�amen- ples. O� congresso téc� g:r�sso téeníco serãe:

.

centra o vencedor de,,;Ja-
tt>· dOe atleta;,; dE!clal'aqjo nt�(!)l,:houye�tSe s��a-fei�:, Futeboll'de 'Campo (At� ragl;1:á x Río.. Negrjnhoi
de abertura, congraca- ra, dÚí· 18, no Centro weg) - S. Bento :x: Joín- 1"é,..1s de .Mesa F, - ,S.
mente das, delegações, de Ativida'des de lara- vrlle,·e-Jaraguá--x-·Ga-B.0�. Bento (Tupi)_.x Jar"agJ,lá
desfil'e de retirada.. e a- guá' do SuL.ÄS moda- nbas; VeUbol.' Masculino [Kohlbach) 'e Klbnek (S.•.
presentaçõésc- Os;, j.ogos� 'Udades �de1 JiI;l!ag1jJá.: do .,;,.... JöinvUlê' 'rS� Bento Bento) x DöhJer (JoiaVi'l-
concluem-se. dom�:ngo. Sut-' serão repres_entadas er JaIiagy,á "esp�ra Q., ven- Ie). Os vencedores je-

pelas' segu�ßtes, , 'empre- ceder;mIa.�decidri o tí";. g.9Jll contttr-a BIrbraco e

_ sas; ,futebol de ,campo, tulo;,Voliböl Fem1DlÍlo - W�g. No'�T��-Máscuä'
futebG'1 de-salão, 'bocha, JOlnville Je Jal'Aguá e o no todos os munieípitÓS
masculino, 'bolão mescu-

, vencedor decide com' representados. E no Bo-
lino pela Weg Móteres: São, .Bento: ,Bocha M -, Ião Feminino e �uIl·
.futebol . suíço pela Weg Jarag,u�' x S .•Bentq

..

e no, a ordem-de "jOg6S�Se-
Mot(i)res ou Marcatto (a Joínvílls x 'Cänombes, rão Joínvílle, JaTaguá.. e

decisão aconteceu no na Arweg: ,Futebol dé . S. Bento, I
e, Canoínhes,

decorrer desta semana), Salão·-,JQinville x S. S.: Bento Joínville e Ja-
volíbol M/I" p�Ja Mar- Bento e J�raguá x C�noi-' raguá do Sul, respeetíva-
cetto, bolão feiÍlinino,pe- nhas , Rio Negrinho vai ,mente.'
la Malwee, dominó p'e' jogar centra: o vencedor De cada modalidade
las Indústrias Reunídàs de Joínvílle x S;, Bento. duas se classificarão pa�
e O' tênis de mesa, nos ,'No Futebol, Sdlço Vete� 'ta' ci: Olimpíada Estadual,
dois, naipes, pela' Kohl';', rànos":':'" Canoínhas x marcada para os.cdias 26
bach e. Weg Motores.' Jolnvílle e Jaraguä decio e 27 de novembro, 'em t
OS JOGOS INICIAIS de com o vencedor o ti':. Blurnenau.

Todas as modalidades 'tulo da modalidade. Do" '

,

-

I
. t' d mfnÓ' 'M' 'J' '11 C FAN..PÀRRA CAMPEÃO <,

serao 'pe o SlS ema: e €:l- '. OInV:l e x a· .

� O Departamento Re

giQnaÍ e o Centro' de A-'

tividé)d'e8.1:.l do f,Sesi de. Jél.�'
,

raguá do Sul, abrem às

l:4h'OOmili, deste sábedo., ,

<ll.a,,5,_ a Olimpíada ,Re

gional Sesíana, -nas "de-
'�n.dências do -Centro.
;ESP..Qrtivq.. Do cerimoni
al' de abertura' constam
Ô desfile das delegações
(Çl:lnoinhq_s, Rio Negri
nho, São Bento dó Sul,
·t PARA VEREADOR, ..

:_8-01 Ro'drigues"

,

. PELO ESPORTE' E
:�t:1MA COMUNIDÁDE

MA.S FORTE.

Rei' e·' .Rall'ha. -
.' ". Balil,
A SOCiedade VieÍFense

,

, enterrou esta semana a

disputa. dó Rei e Rá.inha
'do Bolão. belas 16 e

. .23 cm.
'

Na bola 16c.m.
Haroldo Güth's' foi nove
mente o Rei, com 214

,

o

palitos derrubados, 1·

Príncipe Antonio' BerI?S
com 259 palitos e 2�

Príncipe Egon Henschel.
com 246. A Rainha é

Avelína Kucheabecker
com 18S palitos, ta.

,

Princesa Edite Leítzke
com 171 e 2a. 'Princesa

. 'Öorita Berns com 164
_ palitbs. F6rain Rei e Rai
nha' no ano pasado Ha
roldo Güths e Edir Bran
denburg. As dispu� da·

.

bQla, ,23'cm,', (grande), .
.fo....

, ntm" eneer"f'.àdas- na noite
de ontem, sexta-feira.· "

Serigral'ia� P'rimar
Especializada em àd�l��s, decalco

plástico ê etiqu.�ta8.
.

•

_ I'·,

:.-:.

, ! .. , .. '1:,1,'4'.'•• , � Ä.

'o Fan-Farra Esporte
Cl u b e,' f Q.i' o

campgãç. invicto
, d?'

ria) e Hélio." ($. Luzià) , -::,'9 �mpeoná.toMunicipal
como ,goleiros; later,ais 'de rutebol dê .,Saião

.

de
,- Luízinho (V. lenzi), Re· . Massàranduba, ..,' cat�go�
nato '(Figlleirense), Brau- ria juYenil� realizado, de
"lino (FigueiFense)., e Ju- 11. çle, junho a 24 désé.
quinha, (ATsepum).; ®n-' 'tembro. Foram doie paro.

, trais, - Gilberto (Bafilgu), tidas vencida�, ái�m: ci.�
e Jaca (S. Luzia); quarto, ter o artilheiro (José C�.�'
zagueiro" Vàmiza (Ola- �inhos, co;a119 gols).e:;o
ria): méio-de-campo �

- goleiro m�nos yàzadn
Lulinha (Cohab' A), Mi� Adílson, com 15 gols).
ro (Cohab A); lango (Rio A entrega de fai:xàs ,a'
Molha) ..e Maradon,a (V. conteteu no dia 23 de
Lenzi)� atacantes Net- outubro, quando ep.fie�·
sinho '(E. Naya), Mári- tou ós . veteFanos do
nho, (Olaria�, celsói ('Fi;- Fam-FaFfa, g::lleahdo" P()t
gueirense), ,Tubarão· 'e: . 1� a 4.,A Ainu, foi p. vi-

.

Ednei (Cohab A e B). O "ce campeã €
"

disputaram
Santo An,tonio foi o

. ainda·· o Bar.ro Brª,�c9,
campeão do Varzeano, Asa Br�nc�, Juvent�ls,

, hesta. temporada. Estrelá e' Juventude. ,j", .

LJf, telf 'IIVI "lIirelor ' d.! árbitrJls." Botàfogo 'é Ihrer
'

I

S. Anloaio c'omemora I Yarreano·aH'
A Divisão 'Municipal

de .Esportes de Jaraguá
do .Sul convocou os a

tletas para 'integrarem
a seleção Varzeaná,'que
enf,rentará o santo Anto
nio no dia: 6 cte novem"
'tiro (dü.laingo)., a partir
c

das 9h30min, no Estádio
dQ B� C. Paraná, n�' Bar-
ra do Ribeirão' Grande
do, NÔite� Na seqüêncIa,'
haverá uma con'fratenii-

, �ção e entrega de tro

fé�s e mt:!dalhas aos que
se destacaram durarite 'a
reclliZé!i�ãÓ do 6�" Cam
peonato' Municipal Var
zeano de Futebol.'

,

Foram convocados:
António de Paula (Ola-

presentantes já tem ins

crições abertas na' Liga,
das 14 à$, Ish30 (Rua'
Artur Müller), com ensi-,

nam�ntos ''teóricos e

.práticos.

os finalistas. 'Ao Gari
baldi basta' um· empate.
para obter a classüica'
çâo.

/

CT��-IßOS J',.
" O bolOnlsta H�oldo' Gutbs foi ,conv�do Pela
F.ederação Cataiinense. de bpchas ,e Bola0 . para ln

�I'ilr. a seleção estadual' que/,está, p�clJllUldo, ..1)0

'JJlo Grande do Su ,do Campeonato· Brasileiro de

lJ9lão • bola 16cm. :E o selJUld� ano, em qUe Gotbs
é: con'Vocado. '

.
,. , '

,', .... : Estão em andamento as obras. do·;g,in�io .de es'

ippttes de Schroeder. O, pr.efei1<>, Aldo ,Passol� infor-,

:·:t.tIou aue esta semana foram,pintadas a� ,estruturas
,i�etáliçãs e que a partir dá, ptóxima semana será ini
\ eiada a coberura em- ,aluminio. A" obrá é aguÇlrdada
,�eia juventude sehroeden�e,

..

,

','
,

A Koli:Ibacb homenageou os �tletas da.:,ecpllpes , A Liga Jaraguaense
que ,',patroctBa,', .pela boa'performance obttdã. nós· lo- de Futebol tem des�e
tos Abertos. O .atletismo, Judô, voU�QI. lllasc1;llino sexta-feira um novo. di
e feminino' reCebem o apoio da emp�esa e" conquista-

'

retor de árbitré)s, quando
1'.au1,,< 'importantes posições ao deSporto )araguae�e RaU Mahnke ingressou
em Joaçaba. .'

.

no qu,adro e assu..;aiu o

'De 7 a 11 'de dezembro será disputado em Blume- departament(). ' Mahrtke
; nau, a 'Taça Mirim Hering dê VoUlJol, váhida pelo· foi ex�preSiâente de Lig,
,I' �mpeonato Est,aàúal. Jataguá do Sul participará com no. Paraná e ex·membrq,

'a' eq\:lipe dá Konlbach.: Em'dulho �contêceu a primei' do' quadro de árbitros
'J!a �ta'pa" ··realizada lem .florianópolis.-.. da·�· Pedera.çãü-.· Para;tlat

.

"
,Neste, dOlningo, dia, 6, .Cl terceira rodad� do ,re- 'ense e Liga BhimeI'lau"

tutno do Campeoóato. Municipal ��. Tiro ao Alvo de .' ense de Futehol; ondêifoi
, �roeder, 'no. Clube Caç,a � Tiro Bradnhó., ,

'

,

. 'consiçlerado o.
,

árbitro
revelação. Ele integrá ,a

Federação Catarinense
de Fútebol e. uma �àe

,�, 'suas 'meta,S � de preparar
os mediadores da "L1F,
pàra o teste ·d�.��va��"a,Ção
aö ingresso na FCP.. A
{Qrmaçã'o' de ).Íma Escola
d� Arbitragem, para, ,ár-

.

bitios, . barid�iras e "c re;'"

Pela· Copa Tupy, 'se
, gunda rodadi3' do retur·

S�GuNDONÁ no, Chave A, Botafogo
E COPA TUPY' 3xlAmérica, Ma.lvicé Oxl

,

. Río da- Lut. l-xO Pon- XV de Outubro e Caça,
·te Px:�ta,-Jó.ão'Pessoa 4xl' . e Tiro 2xO -Operário> O
Aliança, e Guarani.' 1xO. Bötafogo soma, '1.1 pon-'
Amizade, foram os resul·.· tos, três a mais do, que O
tados ida ródada domini- vice"Üder, o Operário
cal do Campeonato

/

da, -de Mafra:, Jogam
.

fie�te',
2a .. Divi�ão de Amadores

. dqmingo: xy' dê.Outubro
d� 'VF. Na Chave'B, on� x BQt,afogo ,lInda.iál), Q
dê o segundo turrro já .perário x América

\

(Ma-'
fOi. condiIido, cl��,if,i-� j ,,fra) _e 'Caça e Tiro' x

caram'sé Guarani- e.'�ini;':/ "';,\.1alvice (Blumenau). Pe� ,

zade �i' na Chave�):���1à Chave B"7 Tupy x A·
partida entre· pc;mte""1>'té·--:;' tlétko, ',' Estiva x, .' São
ta e Gnriba1ni, neste do." ",.,;JQão e AJII,ériCa' x fi9res�
mingo, é qu'?m defiinirá '. ta. '..�'.."

..
. ,.

. -_
.. A:.....(:",..'I.�.-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-

Para' PreleHo -. VICTOR
-:

.. BAUÉR'
1'=,1,,1
- '11dl· Adolar Maul,Para -Vice

Is Inol_çies de, fláyio:Jlsé
• Governador Pedro Ivo marca.' presença dia 11,

sexta-feira, em Massaranduha, 'quando inaugurará a

'linha . de transmíssão da Subestação de Blumeneu
aoDístríto Industrial e, também a rede .de a:gUa, o

'lI\le possíbíütare a: ampliação e instalação de indús
trias.

'

'Além disso trará apoio político aos candída
tos do PMDS, ondé Rolf Reinke é o "preíeíturével".
A expectativa é geral.

'. 'Euforia DO PMDB com os resultados' de . pesquísa
, de opinião pública, realizada" por, àlunQs da fede
estadÚaI, segundo' o prefeito. Durval, no 'día 24 de

outubro, em 16 bairros onde KOQ.ell, entre 1.206 en
, trevístados, tem 62% de preterêncía (121 votosl;Victor
Baüer 26,7%, Altevir.'Fogaça 5,5%, Sávl0 MurilIo ,3',5%
'e Clemente Mannes 2,1%. 0$ percentuais são dos voo

tos decididos.
.

· No PFL, .Altevír Fogaça/Werner Schuster tra

balharam a candídatura nesta reta final e dizem' cons
tatar um crescimento surpreendente; A candidatura
decolou. Os pedessístas, ignoram', es 'pesquisas
"enco�endadas pelo pMDB" e já acreditam na vitó
ria' de Victor- Bauer. As oposições, _ aliás, aíirmam

,I que Ivo Konell terá" uma inesperada surpresa 'no

dia is. otimismo não faz mal a ninguém.
� Agiram com sabedoríé. os partídos pol1ticol[l, não

veiculando propaganda aleitoral via rádio, ou aD_l�'
boiante no día 2 dedicado aos, mortos, tampouco re

aUzándô comícíos, em sinal de respeito. . A, antecipa
'çãó do feriado para & 'dia 31 não foi bem aceita por

algtUlS, setores da comunidade, o 'que .rendeu díví

den®'s polit1�ost amplamente explorados .: pelo
pDs 'e PFL, ,principalmente.

'

· Os candidatos a vereador tomaram um susto
COm a possibíhdada do TRE estabelecer, o número

de, cadeí ras nas Câmaras, em 89, com base na a-
,

tual Constítuíção, o que as reduziria' ,substanciai-
"

mente. Durante a semana a mobiliza,:;:ão de parti
dos, deputados e candidatos 'fel grande., uma vez

qlle inviabilizaria muitas candidaturas e partidos,
pelo aume.n1:ó do c®eficiente eleitoFal.

· Na quin1&feira, o l'RE' tomou a, decisão 'o�icial
e antes dela, a, tendência, já era o da manutenção
das regras atuais. ou seja 0, atual número "de va

gas onde para .Jaragu,á são quinze. A '6nJca altera·
, ção será Sehroeder, qUe ao 'invés de,1, t-erá 9 verea·

dores, número IiÚnimo prévlsto na" Constituição. O
susto� serviu para' tirar o sono e muitos já ameaçavam
jogar a' toalha. Ufa!.

'

· No próximo dia 15,' cerca de 1 milhã() e 20Ö mil
ÓlndidatQs a vereadOres, em, mais de 4.300 munici
pió�, 'brá�ileitos" s.er,ão julgados através do, voto' po
pular, onde buscam as 46·200 vaga,s as

' Câmaras
Municipais. São 31' partidos que estão apresentando
çandidatos e é a primeira vez na históriá do ,Pqís
que ocorrem eleições, em todos os municí,pios 'bra"

"

;üleiros, de'uma só' vez.
"

• Santa catar,iria tem 2 miihões 485 mll 519 elejo
tores'aptos .a' votarem no dia 15 próximo, pelo últi
mo ,levantamento do TRE. A 11a. Zona �Ieitoral
possui 46.089 ei. -óres, "sendo 40.02� em Jaraguá
e 6.061 em

" '

'.A 608.. Zona totaliza' 19.005 e-

léitores, dos;, ,'66 em Guarami'rlm" 6.9Ó6'em,
Mà.ssàrandub;!.. �, ',.3.'93 em 'Schroeder.

'

• >"'." J," . �;",. �'�"'�.' '

"I

'CA!'I: SASSI:
Energia comgosto 'de· cate.

t ,It '

,

;,.."

P,arlida D,elocrílico, Soc,ial �

'I �. ..' ". .,

A

NA' DeVIDA

do . passado a: serviçO" do
. '

VOTAR CÓM. A CERTEZA.

f ·u 't u r 0., '

Você sabeI

Universitários discutem 'transporte e mensaUdades
poío e incentivo, bem
'COmo servir de mediado-
ra, nas reivindicações

,

junto a 'empresa de ôni
bus, aos órgãoS públicos
e às Iúndações uníversí
tãrías. Neste sábado, díe
5, 'esta comissão fari ou
tra reunião para tomar,

, fis' provídêncíes iI11ciais.
, ,- .

" Os problemas aos:� uni

versítäríos de Jaragué do '

;Sul que suscitaram a:reu-
'nião, 'não foi planejada
para "criticar políticos,
empresa de trànsporte.
.nem 'atrapalhar ou. pro
.mover .candídatos .

em

campanha", diz o .maní
festo dos 'estudantes; mas
para solucionar as difi
euldades' nó sentido de
manter e custear os seus'

.estudos. '

Dr. 'Bianchi: ',eleições ,1{al,SCDrrem,�se ,na Dormandade \'

conforme matéria �s
tampada 'em página in
terna desta �d�ção), pri
meiramente Corupê, .on
de o Dr. Bíanehí espera
encerrar a 'apuração' no
mesmo dia e iniciar a

cpntagem dos votos de
Jaraguá do Sul, cuja

,

previsão de término é
no dià 18.

o ,Juiz 'Eleitoral da
17a. Zona, acredita que

, o clima transcorra' ame
no, até o firial da cam
panha ,e da .

: apuração,
para ö qual solicita 'a
colaboração' dös candi
datos e dos Partidos. Os '

comícios' e reuniões pO,
liticas, segundo o 'calen
dário eleitoral, encerram-

, se' às H hQras do dia' tre"
ze.

Jar-a'guá 'do
'

Su·1 revive 'suas Ira,dições----------��--���----�--�--------����-

rios estudantes dos cur

sos -universitáríos.: sendo'
quê atualmente, Um alu
no [araguaense. para es

tudar em Joínvílle
'

ou

,

, Blumeaau, .gesta ein mé
dia Cz$ sb míl, mesmo
assím Os servjços, nota
dainente ao trànsporte
não vêm '.atendendo as

suas necessidades i

Na reunião, onde vá-
fiOs candidatos ,a prefei:-

'

to e a' vereador estive
ram presentes, compro
metendo-se a apoiar as,

reivíndícações, além de
, ter' apurado,' os

"

proble
mas, os estudantes cria
ram, unia comissão para
elaborar um plario dé
tra'balho no sentido . de
integrar os calouros às \

,�miversidad_es, dando 'a-

votação. ,

. Na Zona Eleitoral e-

xistem i 70 secções,' das
quaIs 144 em Jaraguá e

26 em Corupá, No dià
,iS, cerca de 1.100' pes
soas estarão envolvidas
dirétamente nãs ieleições,
ántes disso, porém, (no

dia 7,' no SalãO' Atiraao"
rês em Compá. a Justi
ça Eleitoral reúne presi
dei'l'lies e primeiros me

sários, para repassar ma

'terial '

e· instnições,'" ,o'

mesmo procedimento que
seiá ádotado nO' dta:. 9, ,

às 14h, no Cifnásio Artur
Mq.ller, para os mesários
de, Jaragmí dO Sul. '

A a'puràçã'o cOlaeça .]10
dia '16 de novembro, 'às
H hotâs;' no CenttQ Es�'
portivo do Sesi (e, não,
mais no Altur Müller,

Neste sábado, dia, 5, a, S�cted�de 'Ali-
a,nça de Rio Ce:' Y��e e feste-

ja uma de sua,'': ��as.; tradi�
'ções - a festa do' , "�':(Schuet�eD!fest),'
CCnl um acónteçiinen�"'i inu�Uado.
Pelei primeirà' 'ye.z. eJ». um mesmo dia,
eUl uma mesma',amnta, ,�' pes$oas são
(listinguidas Com medal,ha� peJos seús
feitos no tiro. Trata·sé do ',casal Gerai
do e Neli Homburg, e seu filho Ger
,sono O casal como Rei e, Rainha e o

,filho como Cavalheiro.

experiência

'Os estudantes univer
sitéríos e,. .de cursos téc-

, nícos ql,le' frequentem a

FURB e. o' CIS em Blu
menau 'e a FURJ, Escola
Técnica Tupy e Paculda
de Guimbala em Joinvil
le, promoveram reunião

no dia 2, na Assocíação
Comercial.

.

para. levantar
os problemas' que estão
enfrentando;' principal
mente quanto aos ônibus

qúe transportem de. Ja

rpguá do Sul, maís de
500 'alunos diariamente
pare as cidades vizinhas,
aléJ.íl ,de discutirem os

altos preços das' mensa-:
lidedes dos cursos uni
versítãrios.
Os �ustos com o trens- ,

porte e as mensalidedes
são os principais

'

moti
vós' da desistência dé vá-

o Dr. Irineu Bianchi,
Juiz Eleitori:ü 'da

; i7ái
Circunscrição,

'

míonnou
na tarde de quínta-Ieíra,
durante coletiva a im

prensa, que o processo
eleitoral corre' sem pro
blemas de maior relevân�
da em Jaragliá do Sul e

(

Cörupâ, onde as situa-'
'ções mais Comuns rela

cipnarn-se.. a irregulqri
dades na propaganda, cu-

, Ja,' �egularizaçãõ, d7 mà

do geral, os partidos
,têm atendido e colabo
rado· O Dr., Bianchi dis
Se que até o' dia ,lO po
derão ser ,:retirados, no

,

Cartório Eleitoral, os

títulos daqueles que a

inda assim nã,o procede
. ram e que somam, apro
'xhnadameníe ' 1. SOO . É
o documento oficial de

,
,

A s..a. Neli' é também ,Presfdente do

Depad�ment.() Feminino da Soci'edéide.
Toda : ia 'familia sempre ,dedicou-se
iUuito às nossas \ Sociedades Re-

> creativas e Esportivas, pe1ci que me�
,

recem ,'os agradeCimentos e o reco

nhecimento de todos.
, De�éjaínos 'a tamUla ,muitas J1eaUza
ções e' felicidade, cOm votos de bem

e�tar, parabenizando·os por tão. sig-
nificatiya data.

'

Amigos -e Associados da SRE AÍiança.
.

,

'

,
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