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o: Tribunal Regíonal
,'Eleltoral, em reunião ex

traordinária realizada no

final da semana passada,
!lpreciou duas petições da
kecutiva Municipal do
PMDB de Jaragué do Sul,
para recolocar. o preces
So de - registro da ata da
convenção realizada, em
julho passado em pauta- e
.outra, mesmo que não fos
se registrada, ter os dele
'gados o direito de votar

,

na.- convenção regional;
realizada domingo, na Ca
pítal do Estado.

o caso foi apreciado, a

ata da convenção regis
trada, e os delegados vota
,tarn. Com isso, segundo o

Dr. Fogaça, presidente. do
, PMDB local, a cassação
do mandato de segurança
pelo

-

juiz substituto da
.Comarca de Jaraguá do
Sul deverá ser julgado sem

,Gbj�to. Isto- significa que
.a J\l-stiça tarda mas não
taíha, sublinha Fogaça; o

que garante para o candi
ßato a candidato ao go
vemo do Estado seis vo

tos, que serão dados pelos
pelêgados Altevír Fogaça
Júnior, José Gilberto Me

pel; Osvalina Vargas Ro
(tri·tues, Orlando Bernar
�i:nó :da Silva, Olavo Mar
gUáttit e' Osmar Vailatti.
pS' .-otos serão dados a

,"uii Henrique da' Silveira.

j O prefeito Durval Vasel,
partidário da candidatura
de Pedro Ivo Campos ao

govêrno, di��ue o epi
sódio terá desdobramentos,
haja vista que entrou com

recurso, via advogado Sau-

NESTA EI)IÇÄO:
carga e descarga no

�Dtro será disciplinada
(p�g. 3). Se racionamento
f�lhat, haverá cortes em

30, d�s (suplemento). Ja

rag� vaí ganhar 10 novas
quadras polivalentes. ela
dc:e val a São Bento do
s1Í! (�,g., �3).

lo Vieira, contra a deci
são do TRE, alegando, den.
tre outras, que o Tríbünal
estando em recesso não te
ria tomado conhecíménto
da cassação da liminar pe
lo juiz da Comarca, no

início de janeiro, caracte
rizando má fé de Fogaça

ao encaminhar as petições
para o registro da ata da
convenção.
Vasel tem esperançasde

que a decisão do TRE se

ja reformulada, ante os

argumentos apresentados e

aguarda o parecer da Cor
te ao recurso interposto.

DRP elplacou 10,6 Dlil
veículos el 85

A 1990 Delegacia Regio
nal de Polícia de Jaraguá
do Sul, liberou à imprEm-,
sa o movimento anual re
ferente a 1985. O setor de
registro e emplacamento
de veículos, registrou •.

10.641, dos quais 4.866 au

tomóveis, 1.905 camione
tas, 705 caminhões, 101
reboques, 37 ônibus cole
tivos, 85 jipes e 2.936 mo-

,

tocicletas. No mesmo pe
ríodo foram expedidas ..

1.110 novas carteiras na

cional de habilitação e

923 foram renovadas, to
talizando 2.033 carteiras.
Acrescente-se a estés nú
meros as 5.829 carteiras
de identidade emitidas, das
quais 5.090 novas e 739
segundas vias.
O setor de armas e mu-

níções, de acordo com o

delegado regional. Dr.
Adhemaj Grubba, movi
mentou no ano passado
591 documentos, entre al
varás, registros de armas
de defesa pessoal e de ca

ça, licenças pera compra
de armas, munições e por
tes de armas de defesa. O
setor. de jogos e diversões
da DRP emitiu 990 alva
rás, licenças, segundas vias
e autos 'de vistoria policial
e, aforá isso, 324 atesta
dos

.

de vida, residência.
conduta e pobreza foram
expedidos.
O protocolo registrou

2.052 correspondências ex

pedidas e 3.850 recebidas
de janeiro a dezembro de
1985.

'

Alvali fará asselbléia sexta-feira
A Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu,
que é integrada pelos mu

nicípios de Jaraguá do Sul,
Massaranduba, Schroedêr,
Barra Velha e Guarami -

rim, realiza na próxima
sexta-feira; dia 1, assem

bléias ordinárias e extra
ordinária. A primeira, em

Barra Velha, a partir das
8h30, na Colônia de Pes
cadores, tratará, além de
assuntos admínístratívos, a

questão da aplicação dé
vinte e cinto por cento
do orçamento municipal
na educação, segundo a

Emenda Constitucional n?

24r e discussão sobre a re

muneração dos vereado
res, que está polêmica em

vísta das várias ínterpre
tacões.

A segunda assembléia
do dia está marcada para
Jaraguá do Sul, sede da
Amvali, ,. pera eleição da
-nova diretoria da entida
de. Na. oportunidade assu

mirá a presidência o pre
feito . de Barra Velha
Walter Régis, substituindo
ao prefeito de _ Corupá, Al
bano Melchert, de acordo
com o rodízio estabeleci
do.

.
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Cenlro Emllresarial;:-:::;:�.
O grande objetivo da

Associação Comercial, In
dustrial é Agrícola de
Guaramirim, para 86, é a

construção do seu Centro
Empresarial. Na próxima
,terça-feira, na reunião
mensal da diretoria, .o as
sunto entrará em pauta,
oportunidade em. que se
rá constituída a comissão
encarregada dos prepara.
tívos da construção do
empreendimento, que es

ta semana recebeu Cr$
25 milhões do Governo do
Estado de Santa Catarina
e outros Cr$ 10 milhões
da Superíntendêncía -de
Desenvolvimento' da ' Re
gião Sul

.,... Sudesul, COR

forme garantiu o superín
tendente Evilásio Vieira ao

presidente da ACIAG,
Francisco Schork.
Anteriermente, a Funda-

ção Bámerindus havia doa
do Cr$ 2 milhões. A par
tir de fevereiro I COIIL a. co
missão formada, será. or
ganizada a equípe de tra
balho para a obtenção dos'
recursos materiais e fínan
ceíros índíspensáveís, a

obra de tamanha ímportên
cía e evergadura.
Na, terça-íeíra, também,

0-

vai ser discutida e anali
sada as conversações dã
classe empresarial e das
lideranças políticas do mu

nicípio com o Governo do
Estado, Besc, 8RDE"pij.JéI:. a
criação de linha de crédito

. especial e prorrogaçãodo
prazo para recolhimento
do ICM àquelas empresas
atingidas pela tempestade
no primeiro dia deste ano,
causando prejuízos de bí�
lhões de cruzeíros.

'

fecarroz é a grande atrlçãt el MS
-

." '1
Foi aberta oficialmente

na tarde de ontem, em

Massaranduba, na presen
sença de autoridades esta

duais, microrregionais e'
municipais, a 1 � Festa Ca
tarinense do Ärroz (Fe
carroz], no Centro Espor
tivo Municipal. Retreta,
baile e show marcaram a

abertura da Festa, que tem
programado para hoje, dia
lQ, às 9h30, desfila ele
bandas e conjuntos musi
cais; 15h _ Tarde Alegre,
com a participação da
Equipe Vira, Lata do Tea
tro Carlos Gomes, de Blu
menau, no Estádio' Muni
cipal; '20h, apresentação de
patinação com os "Giras
sóis", de Rio do Sul, no

Estádio Municipal e, às
23h, o baile e escolha da
Rainha da 1 � Fecarroz, na

Sociedade Atiradores, com
a B�nd Show da Polícia
Militar.
Amanhã, domingo, às

9h30, desfile de carros an�
tígos, desde o Posto Barri
cão até o Centro Bsportí
vo.. com a presença dà
Rainha e Princesa da Fes
ta; 10h30, apresentação dQ
Grupo Folclórico Alpino:
Germânico de - Pomerode.:
l5h. apresentação de pa-.
raquedismo com os lcaros:
do Vale, de, Blumenau:
16h ,show de bandoneon
pel'Os Cinquentões, dei
Tímbó e, uma, -hora apos.'
a Banda Municipal r deii
Timbó vai se apresentar �
no mesmo local, o Gíná-"
sio de _Esportes. t�
Junto com a Festa do i'

Arroz, música: ao vivo."
pratos típicos à base do
arroz, exposíção/íeíra dos
produtos das indústrias é t;
comércio de Massarandu- :
ba, entre outras atrações. ;

Um grande público parti- :

cípou ontem da abertura ;
da Festa e da programa
ção que a sucedeu,

flaeabeilt civil-sua obra pel1le�ua , Vislal �a cidale. Artala decafando laias.
"

"
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CHRISTINE UI MOELLER

Christine é uma das in- posa Rosélis Terezinha

tegrantes da Turma de, Díegolí Moeller, é do sig
Psicologia, da Uníversida- no de leão e gosta de pra
de Federal de Santa Cata- tícar tênis de campo,
rina, que' se graduou em �rescobol e hande�ol. S��s
cerimônia festiva no dia hobbies: ler, oUVIr musi-

10 de janeiro. Nascida na �a e dançar. Atualmente
cidade paranaense de Rio ,faz estágio' nas Empresas
Negro, cidade limítrofe Portobello, em Flori�ó
com a catarinense Mafra, polis e pretende fazer pos
fez o primeiro grau no Co- graduação, inclusive no

légio São José, na sua cí- éxteríor, A formada os

dade natal e o segundo cUmprimentos desta colu

gral.l no CQlégio São José, ,a, extensivo aos, seus dís
de Tubarão. A formanda tintos pais, pela conquís
é filha do rotariàno Júlio la do laurel uníveraítérío.
Emilio Moeller e sua es�

CARLOS RODO�O SCHMALZ

Em data de hoje a Uni- Musical Carlos Gomes. on

,versidade Regional de Blu - de ainda às 23 horas se

-menau procede as cerimô- realizará o baile de for

nías de formaturas de matura. :E paraninfo da

'seus vários cursos. Entre Turma o sr. Wilmar Dalla
os 'formandos em enge- nhol, patrono o Eng. Trau
'Ilharia química destaca-se got Kaestner, cabendo ao

o jovem sãóbentense Car- Eng. Arlindo Tríbess o

lOB Rodolfo Schmalz, filho nome da Turma de Far

de Edemar Schmalz (in mand�s de 1985. O novel

memorian) e Ruth Schnei- engenheiro químico já de

der Schmalz. As lOh rea- sempenha as suas atívída
lizar-se-á culto ecumêní- des na mundialmente fa

co na Igreja Evangélica mosa é conhecida Compa
Luterana de Blumeneu e nhia Hering. Ao dr. Car

'às 20 horas, terá lugar a los Rodólfo Schmalz e

sessão festiva de colação sua genítora os cumpri
de grau nos amplos salões mentos pela sua íormatu
da Sociedade Dramática era.

.Celína Cabeleireiros
Atendimento umssex. Experiência comprovada em

cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca

pilar. com aparelho infra-violeta. Profissiona-is
altamente especializados.

Rua GumerdDdo da Silva _ Fone 72-2165
ao lado da Caixa Econômica

Mamãe Coruja
"Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterias.

Use' nosso crediário.

-Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12-0695

Jóias, reUgios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENID�
"Sempre um bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 • na Getúlio Vargas, nO 9

Dê ßoree 'ii qUem você 'ama. Decorações
,

de Igreja e'sallo; buquês, arranjos, plantas
'ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen

.

to pOr 'proflssional no ramo.
'

Casa 'das Flores "

Av. Mai. Deodoro n9 1.121, ao lallo da p-ra�
PaUl Barris

FU1al:RelDoldo Rau 606 - Ediflcio Santa TerutDha

Gente & Informações
SUPER CARNAVAL _ 86
Os três. principais clubes
da cidade estão se prepa
rando para o carnaval de '

86, com enímação da Ban
da Verão. Tropical, de
Itajaí, A abertura aconte
cerá no Baependi, sexta
feirai no sábado, no Ju
ventus, com concurso me
lhor bloco e fantasia e

ptêmio� de Cr$ 2 milhões,
Cr$ 1,5 e Cr$ 1 m.ilhão
para os três melhores blo
COi' e Cr$ 500 mil à m�.
lhor fantasia índívídual:
no dia 9, domíngo, será no
Beira Rio, assim como no
dia lO, neste com concur
so de fantasias. O encer
ramento será no Juventus,
no dia 11, com seis horas '

de duração. F para a ga
rotada, carnaval infantil.

ECONTRO DE AA __ Nes
te final-de-semana acon
tece no Instituto S. José,
na Grande Florianópolis,
o V Encontro da Região
Sul de Alcoólicos Anôni
mos. Al-Anon e Alateen,
reunindo representantes
de SCr PR e RS. Jaraguá
do Sul vai marcar presen
ça no Encontro que tem
como lema: "O único pro
pósito comum é transmi�
tir a mensagem ao alcoóla
tra que, ainda sofre",

ILSE KOBLBACB .... A Ia
mílía Kohlbach reúne-se
neste dia 19, para prestar

-

homenagem à Dona Use,
pelo seu aníversérío nata
lícío. A aniversariante

.

é
esposa do' Comendador

Enfeitando a coluna de Heinz Rodolfo Kohlbach
hoje -a jovem Deníse Mar- e responsável díretatem
gareth Schmidt. candidata bém pelo que e 'a 'empte
oficia,l de Jaraguá do Sul

, sa hoje, de renome inter
'ao Concurso Rainha da 1�

.nacíonal. Nosses cumpri-Fecarroz. marcado para mentos!. ".-,- .

'

'esta, noite, na Sociedade
AtiradoreS de Massarandu
-ba, ,A outra candidata 'de

Jaraguá do Sul. represen
tante da imprensa. é a

Srta. Marili Tíroní, do Jor
nal de Santa

-

Catarina.

me de Jaraguá do Sul,
completou dia 31 último,
dez anos de união matri
monial. 'Três lindas me

ninas completam a felici
dade <1.0 casal. Parabéns.

PADRE A. PIAZERA _

Mandando notícias de
Ronden, no Norte do Pa
ràná" onde encontra-se
p,aIoq:uiando, o nosso con

terrâneo e ex-superíor
províncíal dos Padres do
Sagracfo Cotação de Je
sus, Pe, Alberto Píezera,
Ele reclama a continuida
de do, recebimento do
"Correio do Povo", que,
como ele, nasceu em 1919.

PASTOR BRIESE _ Quem
está deixando Jaraguá do
Sul, após muitos anos de
efetivo pastorado junto
es comunidades filiadas a

Paróquia da Barra do Rio
Cerro, é o Pastor Gerhard

'

Briese. Com a família, se�
gue neste domingo ,p�lra
Benedito Novo, onde con
tinuara acompanhando o

"maís antigo".
'

, ._;

EGON EHMKE VindO
do Rio de JéUleiro,' onde
reside e desempenha as

:

suas funções profissionais
há vários lustros, visitoU
amiios e familiares' .' ein
Jara.guá do Sul, sua te�a
ra, o Sr. Egon Ehm1t�,
acompanhado da: eçosà.
A redação do, jomal, :1e2:
uma visita de' corteiia,' dê
quem é leitor assíduo, :,'

LEANDRO ANIVERSARIÁ.
"

O esperto 'garotiÓ
Leandro Schmöckel 'Gon'� ,

çalves, filho de Yvonnê
Alice e do finado AntônUjí
José, comemora amanhã 4
seu quarto aniversário. �
�4ata será l�mbtàda, com
uma recepçao para emi

guínhos e familiares, :na.

tarde' deste sábado. Para

béns, Léol,

,

",
.. _' f.11·�·,·) ��.

,

FUTURO CAMPEÄO ...; o
garotão Filipa;', Mahlike
Veríssimo, filho de- José
Acácio (RoSelane ,Ma:li1i
ke) Veríssímo, resídentes
em Santos e neto de D.
Cili Mahnke, foi o grande
destaque da primeira eli
minatória do Torneio In
fanto-Juvenil da Jovem
Pan de Natação, em San
to André. Aos 1 anos, foi

o primeiro colocado em

sua categoria. Parabéns 'e
avante!

AGENDA BRANCA _ Em
nossa agendá branca des
te sábado, o casamento,
na Matriz, às 111115, de
Rogério Luís de Souza/
Sandra Regina Giovanella
Barbosa; 18h - Ivo Ireneu
Baader/Maria das Graças
Chaves; 20h30 - na Capela
N. Sra. das Graças, Álva
ro Kasmierski I Mônica
Carvalho Víllela. Na Igre
ja Evangélica, receberam
as bênçãos pelas bodas de
pratar �iia 25, Egon é Edel
trudes Lan'ge e no dia 2g-j
Ralf � Ingrid Egerland.
Felicidadesl

Venda Mula
Vendo Moto Bónda

'

XLX 250 R, ,Modelo
1985, ,em estado' de·,

'novo. Apenas ,1.100,·�
km. Tratar pelo -t.:_;
lefone 72,.2090, 'eom��;
Thalsa, no horário:. "
comereíal,

ENLACE RITZMANN ' PAIVA EM,JOINVIL� ,

A, -socíedade joínvilen
se' engenala-se para o en

lace matrimonial de duas
figuras muito queridas, às
20 horas deste 19 de feve
reiro, ria Igreja Nossa Se
nhora de Fátima, do bair
ro Glória. Josete, a noiva,
e filha do' casal José
(Emília) Ritzmann e Luiz,
engenheiro mecânico da
Marisol, filho de Jaly
(Ivonne) Paiva, vão tor
nar-se' marido e mulher.
O ato será apadrinhado pe
los casais José Jaime
Cunha e Lídia Margareth
Fhilips, José (Rosa Maria)

Coutinho, Eugênio Victor
(B run h i 1 d e Mahnke)
Schmöckel, por parte 'da'
noiva e, por parte do
noivo, Erwaldo

','

(Débora)
Bodzíak, José Carlos ,(lí
gia Maria) Correia e', Re-

'

nato Fernando (Jurema)
Paíva.. . T, ; �

""\�.:
Após a cerimônia,t .. os

convidados serão· recep�,'
cionados na residência dé1
noiva. O "Corréo do Po
vo" augura aos 'noivos '-e
respectivos pais os seUS

cumprimentos, com y'Q,t()$
de pereIlßs felicid,àdes.'

,-

BODAS DE ESTANHO _

e casal amigo Balduino
e Marister

.

Balduino, ele
Secretário ae Educaç-ão.
ç\\tt�ta; EsPorte e Turis-

,
,.

-
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Caraat descarga no centro da cidade vafser disciplinada
A. .Comissão Mumcipal

de 'rransno de Jàra�uá
do :::'Ul, em sua pnmeira
reumao uo ano, aia :U,
apieciou uina e � i e n s a

pÓULa ae naoaino,' coor
aenaua peio engenneiro
Ansuues i-anstem, secre

tano ce !'laneJamenLo.
l.Jlanl� ua morosicaue pa
i.� Q ,:W.,Ç10 cas cores ue

.(;_,Q .

il. I)..QVj1 ponce so-

RI&. 9 • .riQ ltäpocu, a L:Ml�

iM,(If1�u p§t)O envio Q,� on

$Q aQ iovernaaor .l!spe
tijjl.iio AJ;nUl, reciarnanöo
im�latai providenCIas, na
�� Vista que há varias se

Ú1anaS tora expedida a or

Pem de serviço, sem que,
1i'Q entanto, os trabainos

tivessem SIdo Iniciados.

Houve mscusseo quanto
a mudança .co pomo ue

táxi da rua Quintmo Bo

Qaiúva para a Marechal
Deodoro,. decidindo-se pe
lo aguardo das aneraçoes
do trânsito que serão in

t.IodUZIdas qu a n CI. o da

abertura da nova ponte.
Da mesma forma, Ioí in

viabUiZada a criação de

pontos de táxi. na Vila

L�l nA Praça dos Imí

arantel �. junto a C��ab,
que haviam sido sollcIta

das,
.

em função do pou�o
movimento, que t r a r 1 a

inevitáveis prejuízos pera
.

os taxistas, aliado ao fato

de qúe dificilmente algum
dos 32 carros de aluguel
�a cídade tivessem inte

resse em se transferirem
pala esses pontos�
A implantação c;le uma

lombada na rodovia JGS-

346, defronte a Escola

Básica Vieiras foi aprova
da assim como enco�tra
se' em fase de análise a

implantação de canteiros
nas'vias públicas e de tre

vo • rótulas nos entron

camentos da.rua JoinvilleJ

imediações d a po n t e

Abdon Batista e do Posto
.

·Becker. A Secretaria de

Planejamento está elabo

rando os projetos, que

prevêem t a m b é II). uma

passagem para veicul�s
p'e pequeno porte, motocl
detas, bicicletas e pedes
tres sob a poilte.
nEVO E COLEnV�S .

A Comissão de TranSI

to defendendo maior se�

�rança no tr�fego! resol�
Veu pela imedIata Implan
tàção de trevO no entron

camento da rua Â�g�IO
Itubini com ii Dr. Ennco

t:ermit na a.ltura .da �onte
Argi. Com relaç!.o a nb

•as Unhäs de ónibus �o�
letivos, solicitadas

_

por

.êtéädores, ás mesmas �o
ram ä estudo técnico, po

témj de âI1temão, o g�r�n
te da empresa concesslO-.

1'.It11ld\ ��� transportes \1.re

UniãO inviabiliza elelr"i*I�··:�·
.

rurallo Eslado' -.
�

.,_� �- �.
cílítar a atuação do poli
ciamento que será rigo
roso no controle do tráfe
go de carga e descarga.
Neste semestre, a Secre

taria de Planejamento e
o Geipot, realizarão estu
dos conjuntos destinados ".

a viabilização do estacio
namento rotativo, com a

implantação de' z o nas
� azuis, onde o condutor pa-".

.

'gará para estacionar. o .

seu veiculo. durante .um

Secretáfio Arlitldea Pans.'
. certo período : (possivel- ..

tein, Coordenador da CMT. mente meia ou uma hora)."
banos do município e Atualmente é comum ve

membro integrante da ríãcar-se veículos estacto

CMI, Sidnei Garcia, ín- nados o dia todo no mes

formou que algumas lí- mo local, impedindo que
nhas reívíndícadas são an-

outros possam utilizar o

tíeconômícas, outras terão' espaço. Com o estaciona
uma fase experimental de mento rotativo, isto vai

noventa días e outras, acabar.

ainda, passíveis de serem ROTATIVAS NA BR-200

. viabilizadas, como oS pro- A última questão analí-
longamentos até a Casa sada pela CMI, segunda-

. ComercialWigando Meier, feira, foi a colocação de
até a Seara Industrial e lombadas na BR-280, do
até a Gumz Irmãos. Posto Marcolla até a en-

CARGA/DESCARGA E trada para a Ferj, onde'
ESTACIONAMENTO frequentemente ocorrem

acidentes, muitos dos quais
com. vítimas fatais. As
lombadas, na opinião do
colegiado, descaracteriza
riam a rodovia e foi suge
rida e acatada. a implan
tação de duas rotativas
(ou rótulas), uma nes >

_. ...

PA-���ia�Õ��t:: :�S�n��� Sesi abre Inscrtçoes 10 rellO
para a Faculdade. Acredi- Ta·len·to 8rasl-le-trota-se que com estas

_
me-

.

didas o número de aciden
tes venha a .cair naqúel�:
trecho, . um dos ma,is pe
rigosos do perímetro Ur

bano de Jara,guá do S�l,
principalmente à

. _ noite,
em função da falta de ilu
minação ptíblica,

nA falta' de recursos fe- regime de mutirão comu-.

de�ais, _bem como.d� au- nítárío .e outras tantas ti
tonzaç!io para realízação verem expressives parti
de empréstimos parSt exe- cípações das Cooperativas
cução de um programa de Eletrificação Rural e
considerável de eletrifica- das Prefeituras Munící
ção rural em Santa Cata- pais".
rina de parta do Governo . DiSse ,o Presidente <la .,

F��eral dificult�u e. vía-. Erusc que à nível federalbílízação de .muítaa obras:� críeu-se o conceito de que
du�ante.. o,. qO�Ql1lQ, Bspe-. Santa Catariná não é mais

rid,�ão AmmNlctor: Ponta-. E'Stado. prioritário' para :

a
na ". A declaração � do execução de programas.presidente da Erusc, Paulo de eletrificação rural, vis
Roberto Bauer,' acrescen.. to possuir cerca de 80%
tendo que as obras execu-. das . propríedàdes rurais
tadas pela empresa conta- ". servidas com energia elé
ram sempre com. recursos tríca. Apesar desse con

do. E.stado" apes�r. da di- ceíto, entende Bauer, ser
fiCII situação Iínanceíra injustificável, a falta de.
em .que se. encontra a ed- recursos, pois ainda �s�
ministração estadual, Dai tem cerca .. de 10 mil pro
decorreu a necessidade de priedades sem energia
se víabílízarem obras. bus- elétrica.
cando junt� aos. beneã- Paulo Roberto'Bauer res..
cíados partícípação maior saltou que a única forma..
do que. aquela que sena de evitar o êxodo rural,
ide�l pára o agricultor ce- aumentando a produtíví
tannense.

II '
dade e praticando a [us-

Afirmou que . muitas tíça social, para com, o
das 521 obras executadas agricultor, é dar-lhe as
no atual Governo - algu- mínimas condições de
mas no .Voa1e do Jt�pocu trabalho e Infraestrutura,
- beneflcland.o m�IS de . sendo a energia elétrica
10 mil propriedades ru- um dos . principais itens.
raís, íorem construídea em

Outro assunto discutido
relacionou-se com, as. pIa-"
cas de regulamentação' de
carga e descarga. O secre
tário de Obras e Viação,
Afonso Píazera Neto, in
formou que as mesmas es

tão em fase final de con

fecção, mas que, no en

tanto, logo serão implan
tadas. Os caminhões de
maior porte deverão des

carregar, a partir de en

tão, dentro do anel .cen

tral da cidade, das 18 às
9 horas ficando liberado
o descarregamento duran

te o dia somente para vei
culos de até quatro tone

ladas. As placas, vir!o {a"

1

Estão abertas no Centro
de Atividades do Sesi de
Jaraguá do Sul, até o dia
28 de fevereiro, as, inseri
�ões ao 39 Prêmio Talen
to Brasileiro, para inven·
tos de trabalhadores da
indústria ou não. A nivel
estadual a premiação será
Cr$ 3 milhões, Cr$ 1,5 e

Cr$ 1 milhão,·'aléni de di

plomás e troféu aos três
melhores colocados er à
nivel nacional) respectiva
mente Cr$ 30 milhões, Cr$
15 e Cr$ 10 milhões, bem
como Uma viagem. a um

centro industrial corres

pondente às invenções.
Para obter maiores infor..:

mações os interessados po
derão dírigir�se ao Sesi
local ou pelos fones "r. o";

12 ..0899 ou 12-0690,

Por outro lado, segundo
o coordenador Ralf Eger
land, o· Sesi está, admitm.·
do uma atendente para o

gabinete odontológico no

CAT e uma merendeira
para o jardi:Q1 de inf4ncia
na Cohab, devendo ambà$
ser maiores de 18 anos.

As inscrições: Rua Waltet
Marquardt 835 a partir do
dia 03 de fevereiro (segun.
da-feira), das 1h30 às
llh30 e das 13h30 às

Microempresas tem
reuniões às quintas-Ieiras

criada no final do ano'
passado, já conta com cer

ca de trinta a�ocíados e

está criando uma estrutu
ra e se solidificando, em

prol do fortalecimento da

çlasse das microe:Q1presas.

A Associação Comercial
e Industrial das Micro e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapoçu (Amevi)I
que marcou assembléia
ordinária para o dia 6 de

fevereiro, próxima quin
ta-feira, mudou o dia pa
ra as reuniões de trabalho.
Serão todas as quintas
feiras, das 20 às 22 horas,
em sala cedida pela mU

hicipalidade no Grupo Es

colar Albano Kanzler. An
teriormente, conforme o

seu presidenter João Pedro
Sternbach, �s. reQ,nilSes
eram rêalizáda& às terças
feiras .

A
.

assêmbléia äcontece-
rÁ no mesmo tocàl e o as

sunto principal serA ti. es·

tolha dos 19 e ']!I secretá
rios da entidade. A Amevl,

17h30.

AGENCIA - COSMOS DE
VIAGEN.S

u
".

�

111\ ,

BMBRA,ltfR N�
02714-00-42-2

"
.

LTDA.
PAS�AGENS. E EXCURSOES NACiONAIS E INTERNACIO�AIS

Aéreas. Rodoviârias e Marítimas. ReserVAS de Hotéis e Lota�ãti de
Automóveis. .'

'cöNSUt.TE-NOS, POlS sEMPRE TEMO& AS MELHORES
. OpÇOES E CON�IÇOES. ,

lua A'!l�;m)o Tobias, 50 • 10 andar Fones: (0413) '72-0520 e 72-1'161

18ragw\ do Sul _ Santa Catarina

�'..
',.

,i.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

.

, ' "J.-aguá do Sul _ Semana de 01 a 07travlRlro/f886

ANIVERSARIANTES

Dia 04 de fevereiro
Sra. Lídia, esposa de Jor·

, ge Ersçhing, Sra. Ortrud
Waídner Guyot, na Ale
manha; Sr. Luiz G. Stín

ghen, Sra. Martha Krause,
-

Sra .. Melênía Mey, - Irma

Krüger, André Kammer,
Sr. Osmar Gonçalves, Gra
ce Kelly, filha de Jaime

(Maria Odete) Blank

DJ.à OS de tevereíro
Sr. Eugênio Strebe, Sr.

E-delmar Doering, Srâ. Er
na R. Krause, Milton Rei-

, mer, Leocádia Souza Coe-
_

lho, Almiro Paulo Pellen-
se, Traudi Oechsler, Sr_ar
Olga B. Geffert.

Dia 06 de fevereiro
Sr. Ariovaldo Hausen, Sr.

Edgar Gramkow, Sr. Ar

celino Pícc6li, Sr. Celso

Wash, Sra. Claudete Stul
zer, Renato Ewald, Sr.

Sidnei Garcia, Clementina
Martins.

Dia &7 de fevereiro
Sra. Elizabeth Vieira Lom
bardi, Sr. Eugênio Mura- .

ra, EHis de Almeida, Zul

mira Volpí, Talita, filha

de Valdenir (Brigite) Frei
berger, Sra. E up h é 1 i a

Ehí'ert; Sr. GUmar M�guel
Schwartz, Ana Carolina
Ritta, em Petrópolis-RJ.

NASCIMENTOS

Dia, 22fjanelro _

Fernando, filho José 'Luiz
(Ma. Elenir) Girardi."
Jackson, f i I h o Ademir
(Hladir) de Lima.

Dia 24/janeiro
Rafael Emílio., filho' Nata:
lício (Jussara) de Olivei
ra.

Dia 2S/janeiro
Marcelo. filho Jurandir
(NQêmia) Spieckert.
Raul Manoel,lilho Domin
gos (Inês) de Souza.
Juliana, filha Amarildo
(Simone) Vicente,

Dia 26/janeiro
Robson' Michel, filho Al
mir (Astrid) Demathê.

_.

Wqdmington, filho.Rubens
(Waltraut)

.

Lach, '

coaaaro .0.0 p·QVO

Proclamas de Casamento
.

)

MAROOT ADBlJA ORUBBA LBHMANN, Oficial de R�
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguâ' do Sul, ßs
tado de Santa CatariBa, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo es documentos exiiidos pela. lei, a fim de se
habilitarem para casar. 08 seauintes:

Cecilia C�cattQ Prances-.
chí.

Edital 14.102 de 24.01-86.
Hugo Celso Mohr e
·Irmtraud Krueger'

--

Ele, brasileiro, solteiro,
solteiro, vendedor, natu
ral - de '

Pouso Redondo,
neste Estado, domiciliado
e resídente na Barra do
Rio Cerro, neste distrito,
filho de Celso Mohr e de
IIigeburg Mohr. Ela, bra
sileira, dívorcíada.rdo lar,
natural. de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada
e residente na Barra do
Rio Cerro, nesta distrito,
filha de Ary Krueger e
de Ilca Volles Krueget.

E para que cheJrUe ae eonhe,
cimento de todes, mandei pas
sar o presente edital, Que se
em cartório, onde sori afix'l,da

PoHo de S. Franciscomovimentou mais 'de ul_lilhãa
.

de toneladas em 85
O

.

Porto de São Fran
cisco do Sul movimentou
no ano passado maís de 1
milhão de toneladas - de
mercadorias, segundo o

superintendente do porto,
Clementino Nascimento
Moura, através de relató
rio sobre a.produção de

85, enviado ao secretário
dos Transportes e Obras,
Marcos Rovaris. De acordo
com os dados, no ano pas
sado ultrapassou-se pela.
primeira vez' à marca de
1 mílhão de toneladas na

movimentação de granéis?
sólidos. Os números che

garam a 1.010.296 tonela-

das.

A movimentação de gra
nel líquido e carga geral
em 85, representou uma

receita caIIJ.bial da ordem

de 618 milhões e 302 mil

dólares. Em 84, a soma

desses três ítens totalizou
466 milhões e 12 mH dó

lares; Segundo os levanta

mentos, a utilização de

containers vem crescendo.
anualmente. Em 85, por

exemplo, o· porto movi

mentou 13.685 deles com

100.218 toneladas. Isso SIg
nifica que 43,8% da carga
geral foram embarcados
em. - containers.

Clementino Moura ob
servou· também que den
tre o.s portos catarinen
ses, o de São Francisco do
Sul se destaca pela sua

P9tenc�a1idade. Localizado
numa baía com excelen
tes con4ições de prote-

cão, o canal de acesso e

a baía de evolução são
mantidos COIll profundida
de acima de 100 metros,
sem necessidade de custos

elevados .

de dragàgem.>:
Esses fatores, para

-

ele,
permitem que o portô se·

ja o de menor Custo ope-:
racional, do Brasil. -.

-
.

Abertas inscrições p/PMs femininas
O Comando Geral da

Policia Militar informou

que as ínscríções para o

'consumo de admissão ao

curso de Formação de Ca
bos Femininos estarão
abertas até o día 14 de fe
vereiro próximo. Os re-í

quisitos necessários são;'

a) ser brasileiro; b) ser

solteira, não ser arrimo
de família e não ter qual
quer espécie de depen
dente; c) ter no mínimo 18

anos e no máximo 24anos,
a completar no ano ante

rior da matr,cula; d) pos
suir 19 grau completo; e)
ter altura mínima de 1,65
metros e peso. proporcio:
na1; f) estar em dia com

as obrigações eleitorais;

g) não possuir anteceden
tes criminais.
A candidata deverá

a p r Ie sen ta r - se mu

nida dos seguintes docu
mentos: ·certidª,o de. nas
cimento, carteira de íden
tídade; duas fotos' 3x4 de
frente recentes, certifica
do de conclusão, do 1 <?

grau, título eleitoral, re

colhimento ou passe ban
cário para o Besc da Pra
ça XV de NovembroL;
Florianópolis, na conta
n<? 005.911 _' economias
administrativas da direto
ria de ensino (iinportân
cia de Cr$ 20 mil). O lo
cal das inscrições é na

Diretoria de Ensino da Po
lícia Militar, na rua Fer
nando Machado, n9 39 na
Capital, OU no' Pelotão de
Polícia Feminina, ua aVé

nida Rubens de Arruda Ra
mos, n9 402, também na

Capital.
-

AO!!!��d�OL�!!D!r�T��. Rr� Icisa de senhoras ou moças para limpeza de vei.
culos em geral. As interessadas deverão dirigir�
se à Rua CeI. Procópio GamEs de Oliveira, n� ,227,

.

no. horário comercial, com o Sr..Raul Marcos.

Fazem anos hoje: 01 Dia 03/jane1ro
Sr. Hiládio ChiodiIii, Srta. João Carlos, filho Irio (Re·

'. Ana Bárbara Buchmann, nilda) Biz
Sra. Alice Pedri Rocha, Ola 07/Jà..,elro
Sra. Híldrut Voigt Doster Amanda, filha Luís Alber
Krause, Brunilde Machado, to (Marlene) dos Santos
Sr. Sidney Tajes da Silva,· Dia 09}janelro Edital 14.700 de 24-01-86 .. ca Felippi.Karini Balsanellí. Sra. Ilse. Maicon César, filho Antö. Edison Adelar Díeíenthä-
Bertha Kohlbach.

-

nío {lvaní] Schwartz ler e Terezinha ApareCida Edital 14.101 de 24-01-86.
Fazem anos domingo Dia lO/janeiro FeUppl Guiomar Carlos Guilow e
Leandro- Schmöckel Gon- Katíuseía Kyra, filha Orío- Ele, brasileiro, solteiro,' Célia Franceschi
·çalves, Sr. Francisco Voí- valdo (Claudete) J3a$tos.

.

operérío, netural de Ijuí.. EI b '1' ltei. e, rasi erro, so teíro, ín-
gt, Sr,' Antônio Mahtud, Marcos Roberto; f i I h o Rio Gr�Q.e do Sul, domi- dustríärío, natural de JaSra. Gertrudes Piacetzni, Paulo Roberto (Laurlta) de clliado e residente na raguä do- Sul, domicilia-

_. .sr. Oswaldo Heusi, Dulce Souza, Barra do Rio Cerro, nes- do e residente na Estrada
SaUer, Margareth Brauns- te distrito, filho de Arri Ri o da Luz, neste distri-
burger, em Curitiba; Aní- Dia 13/janeiro Diefenthäler e de . ETica to, filho de Norberto Ina-

. i
.

sío Ruediger, 'Sra. Ana
. Daíane Marileia, f i 1 h a Diefenthäler. Ela, brasi- cio Guilow e de AgatheMaria Pimentel Cartone, Belmiro (Leonita) Baade.

leira, solteira, operana, Barg Guilow. Ela, brasíleí.
- em -Fpolis; Roberto Nunes, Diâ 16/janeiro
.;.; _ Sra. Adalberto B 1 a n k, 'Denilson José. filho José

riatural de Guaramirim, ra, solteira, auxiliar de

Sra. Tecla Vogel Dregel, Alvaro [Albertina] Klein
. -neste Estado, domiciliada escritório, natural de Ja
e residente na Barra do raguá do Sul, domiciliada

Sra. Maria Lennert Lipins- Daiane, filha Renildo (Si· Rio Cerro, neste distrito, e residente em Nereu Ra-
. kí, Sr. Antônio Müller. bila) Gessner, filha de Orlindo Areenge- mos, neste distrito, filha

Dia n/janeiro' 1 F l'
.

d Rita Mos de Atilio Franceschi e de
Dia 03 de fevereiro Dayane, filha Leonel (Ca-

o e íppi e e I .

-

Sra. Yeda Martlu, esposa tarína] Floretino.
de Waldir'Conti,' SIa.: Ce- Daíana Moniqúe, f i 1 h a

cília Maria LescowíczMa- Anoberto (Roseli) Köpp .:
rangoni. Sr. - Ma nf r e d Andressa, filha José (Ma.'
Gruetztnacher, em Blume- Regina) Aguiar. "

nau, Eduardo, filho de Betína, filha Eno (Regina)
Henrique (Carmem) Fugel, Volkmann.·
Sr. Benne Leopoldo Fie- Cleiton Dítter, ftlho Ralf
dler, Srta. Elaine Schmö- (Eliana) König.

. ekel, em Curitiba; Sra. Dia 18/janeiro
Realdína Stingheu, - Edson joice Andressa, filha Her
Antônio Correa, Catarina tor (Adelaide) ,Tiegs.
Matilde Decker, Sra. Iva- José .Luíz Jr. filho Jose
ni Fátima Schwartz. � Luiz (Irani) Pâladíno.

Dia '19/janeiro -

Mariana, f i 1 h.a Fridolin
(Isoldá) Döge.
Míchele, filha Domingos

- (Lúcia) Alegrr,
Dia 20/janeiro .

Fabiana, filha Elemar (Ve
roní) Stein.
Eduardo Felipe, filho Ger
mano (Irma) Depíné,
Kelly Francine, fííha Mar,
cos (Nâir) de _·Farias.
Dai 21/jane.irQ
Danielle, __ filha _ João: Ro
berto

-

[Beatriz} Manske.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Minc quer municipalizar, à
cultura em 86leria ,reivin_lel as priorid.ades agrícolas ao!Secretário

.- As Yá�ze�s> (:ú� ,,'J�gjãö .�,:�AA, para�ó.·:aIÍQ -de ·1986.·
de Jaraguá do Sul, e Jói.J}-'.: As outres. reívíadíca
ville precisam ser drena: "ções das duas rnícrorre
das, a fim de que possam giões se assemelham mui
no mínimo duplicar a área to" como foi o caso de am- Na reunião de Joinville,
agricultável nas duas mí- plíação das patrulhas agrí- foi pedido apoio' do Esta
crorregtões. Esta consta- tolas mecanizadas, manti- do no combate ao borra

tacão foi cientificada ao das pela Cidasc; efetiva- chudo e o secretário Zon

aecretátio da Agrícultura ção das contratações de
'

ta informou que sua pas
e do Abastecimento, Oda-i: .médícos veterinários con- ta vem participando todos

élr Zonta, que manteve. ventados com prefeituras os anos na campanha
aa S$lllima· passada re\l.�, J� sindicatos; ampliação da através do fornecimento

lIlões eom prefeitos, ve- ,ça,pacidade de ermezena-. de defensivos pata o con

teadotes, sindicalistas, co- gem: programa de defesa
.

trole, além' de qUe a

operatívistes e técnicos' do meio ambiente e reflo- Empasc ja esta pesquísan
dos municípios Integren- reatamento das margens do as origens desta praga,

tes da'Amvalí -'- Associa- dos rios e riachos, recur- a fim de identificar a for

ção dos Municípios do sos para o.crédíto fundiá- ma de erradicação sem utí-

Vale do Itapocu Ei Amu- río e outras. lização de agrotóxicos.
nesc _ Associação dos.. " '

Munícípíos do Nordeste de A reunião de Jaraguá
Santa Catarina. do Sul foi. mais ampla' nós

pedidos de obras, pois os

Nas duas regiões, realí- .prefeítos e lideranças rei
zadas respectivamente em vindicaram a construção
Jaraguä do Sul e Joín- de um centro de treina:

vílle, o secretário' Odacir mente da Acaresc e cons
Zonta ouviu várias rei- trução de uma unidade de

vindicações a nível mi- benefícíamento de semen

crorregíonal dentro da pro- . tes, em Massaranduba. O

posta adotada pelo títu- . Secrétárío da Agricultura
lar da pasta da Agrícul- e Abastecimento foi Iran
tura de ouvir as bases pq.- co ao informar da tmpos
ra estabelecer as priori- sibilidade de construção
,dades dentro do orcamen- do centro de treinamen
to de Cr$ M1 milhões da to em 1986, porém, garen-

J Uma empresa que

® IlíOHLBACH Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

�. .. \

AMEVI· - ASSOCIAÇÄO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO VALE DO ITAPOCU

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
A AMEVI ', Assoc1aç&o Co�erc.al e Indus

trial das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu, com.sede na rua Veuäncíc da Silva Por-
. to nl!! 785, em Jaraguã do Sul, com base nos- seus .

estatutos sôclals,: 'c�nvoca os associados pata a

Assembléia Gerat 'Ordinária, marcada para o dia
06.de Ievereíro de 1986f'às 20h em 1. convocação
ou às 20h30mbl' eDI 2. éCiJWocaç&o, com qualquer
nú�e'ró" de assõcíados ':pr�l,n�es, no Grupo Esco

lar Municipal 'AI�â.ho KáMlel. ä' fim de cumprir
à seguinte .ordeni .

do' dia:-
'

19) _;'Elelç&o do' � ..... e 2! �e.cr�ários, e,

�) - Ass�ntos
".

Gelabt
.

Jaraguá do Stil, :28 de janeiro de 1986

'J�o&o' Pedro·'Steinhach - Presidente

tíu que a unidade de bene.
fícíamento

-

de � sementes
será .feita .neste ano.

Os municípios integran
tes da Amvalí _ Jaraguá
do Sul, Corupá.: Barra Ve

lha, Schroeder, Massaren
duba

.

e GUéúamirim - tam

bém solicitaram interfe
rência do governo do Es-

. tado pleiteando providên
cias que competem ao go
vemo federal. Pediram
maior volume de recur

sos para comercialização
do arroz .. e interferência

junto a Cacex, para que
não seja permitida a im

portação do produto, ago
ra na época em que co

meça a entrar no merca

do a produção nacional,
pois isso provocará avul

tamento de preços do ar

roz dos agricultores cata

rínenses.

A municipalização da nidade, em ceda .mumcí
cultura é a grande meta pio, possa defínir e gerir
do Ministério da Cultura' . seu prajeto -de. desenvoí
em 86, dentro da polítíca vímento -cuítural. "O,pro
de descentralização do mí- [eto . de .munícípalízação
nístro Aluísio Pimenta. O está em andamento atra
ministério já definiu os vés de um convênio com

projetos prioritários des- a Fundação João Pinheiro
te ano, incluindo, entre as e a colaboração das'Asso
novidades, a criação' de ciaçÕes dos Municípios. e

carteiras de financiamen- 40 Institu�o � Brasileiro de
to para filmes de aníma- Admínístreção Munícípal
ção para cnanças e doeu- e t�m., Ror çbjetívc levar
mentários de longe-metra. cooperação técnica aos

gem; um projeto integra- munícípíos, para que eles
do de apoio ao artesão; a teçam. seus próprios pro
inauguração do primeiro [etos. Procuraremos; en

centro de preservação e tão, contríbuír para que
pesquisa da fotografia da ele possa dar andamento
América Latina; o projeto a este projeto a curto, mé
Memória da Constituinte dio ou longo prazos .. As
e, novas medidas de con- sim" estaremos preservan-'
trole sobre os direitos au- do a identidade cultural
torais. de cada cidade e, através

dela, do Estado e da re

gião, respeitando a díver
sídáde e a pluralidade cul
tural. para que não tenha
mos no Brasil tuna homo
geneidade ,da identidade
cultural", afirma o mínís
tro Aluisio Pimenta.

-
-

Arte

Ao definir a muíncípalí
zação da cultura como a

prioridade do ministério
em 86, Aluísio Pimenta
defende o não-dírígísmo e

a descentralização cultural

ptra que a própria comu-

ADVOGADOS
AURILENE M' BUZZI

LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacía em. geral.

Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

, Comp�e, s�us materiais' de cODStruçlQ na
,. ..

", ..

Laje Jaraguá
ARTBLAJE . JARAGUA

LTDA.

.
A Q)eJhor _laje da regíãe

ê agora também com todo

o material de construção.

Visite-nos

• Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 12-
1011 e 12-1292. Jaraguá
do Sul -.SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORRI!I()� ·DO.· "OVO:

Juizo de Direito da Comarça de Jaraguá do Sul

.EDITAL DE NOTIFICAÇÄO DE TERCEIROS
"

O Doutol' Samir O$(!as Saaei, JUIz de Díreíto subs�
tUUlO' em exercício na 1� Vara da Comarca ue

Jalag,-,a do SUl, Estado de Santa Catarina, na IOr
. ma aa Lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de .notífícação virem ou dele conhecimento ti
ver-em e interessar possa, com o prazo de 30 dias,
que por parte .de Ingo José Krause e Adernar
vvegenknecht, através de seu procurador, Dr. Má-

. rio Lesar Penppi, lhe foi dirigida a petição do se
. gu.nte teon- Excelentíssimo Senhor .Doutor JUlZ

, ue Drreito da MM. Vara da Comarca de Ja-
· raguá. do Sul - Santa Catarina. Ingo José Krause,
brasileiro, casado; do .eomércio, residente e domi
ciliado nesta cidade, lateral da Rua Augusto Mi-

_ elke, s/nv, e, Ademar Wagenknecht, brasileiro,
casado, contador, residente e domiciliado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, a' rua Jorge Czernie
WICZ, nV 480, através do advogado e bastante
procurador judicial, "ut'.' instrumento procurató
rio (doc. 01), com escritório profissional' cons
tante do endereço no roda-pé deste instrumento,
onde recebe avisos, intimações, etc., vem, mui
respeitosamente,' à presença de V. Ex�, requerer
a presente medida de Protesto Contra Alienação

. de Bens, contra: Horácio Xavier, brasileiro, ca

sado, portador do CPF n'? 292.288.599-20, comer

ciante, residente e domiciliado na rua João Dou
brawa, 649, o que fazem nos substratos fáticos e

jurídicos a seguir' expostos: 1) Os requerentes,
em data de 07jagoj85 e 20-06-85, através de Con
trato de financiamento n9 0453.01105-5 e Contrato
de Abertura de Crédito em Conta Corrente Uni
cheque Especial n9 223/85 e n'? 300/85, firmaram,
respectivamente, avais ao requerido, no valor glo
bal de Cr$ 13.500.000 (treze milhões e quinhen
tos mil cruzeiros). 2) Ocorre, que o requerido-de
vedor principal, não vem 1l0nrando seu compro
misso de pagamento, conforme atestam os protes
tos dos títulos que embasam os citados contratos.
3) Ocorre também, que o requerido, encontra-se

.

em lugar incerto e não sabido, em razão de pro
blemas financeiros, . o que autoriza certa a 'preo- .

cupação dos Requerentes, que o requerido não vã!
cumprir com o pagamento de seu débito, junto a

já citada instituição f�nanceira (credora). Conse
quentemente, terão que arcar com o avançado
pagamento, seus avalistas, ora' Requerentes. 4)
Assim, se efetivamente terão que'pagar os reque
rentes avalistas o débito do Requerido, ex lege
sub-rogam-se do crédito, para demandarem con-

I:
!

. ,i

tra o Requerido. 5) Acontece no entanto, que .por
comentanos da esposa e familiares, em Vista ce
um grande débito que o requenao possue na pra
ça, pretende o Requerido Anenar seus bens em
nomes ue terceiros, para furtar-i.a ele ·todos os de
bILOS, e rieste partícurar, tambem o debito em. apre
ço, tomando-se inócua a sub-rog':lÇ"äo, causanoo

irreparáveis e séri�s prejuízos aos Requerentes,
por inexistír o patrunönío passível de penhora á
ocasião do ajuizamento das competentes açoes. ti}U kequerído é possuidor e propnetário dos bens
imóveis, a saber: A) Um terreno situado na !{ua
nv tK - João Doubrawa, devidamente regisuaao

_

no RI. desta Comarca sob matriCUla RA-I.8UO. B)Um terreno situado na Rua 210 - Waldemiro
Schmitz, com 'a área de 692,04 m2, devidamente
regrscrados no R. Imóveis sob Matrículas R:$-8.H17,
contorme espelham, as inclusas certidões. EX PO
S�FIS" nos· termos do artigo 867 e seguintes do
COdlgO de Processo Civil, ..cequerem a V. Exi' seja
defenda a presente medida de Protesto Judicial
contra Alienação de Bens, a fim de prover a con
servação e .ressalva de direitos. Uma vez conce
dida a medida, requer sejam o requerido notitica
do da presente, bem como sua esposa Valtraud
Schmidt Xavier, para que não alienem seus bens
imóveis a eles pertencentes, bem como seja pro
cedIda a averbação do presente protesto junto ao

RegIstro de Imóveis desta Comarca. à margem
das respectivas matrículas, e também a notifica
ção de terceiros através da publicação de edital,
em jornal de circulação local; por três dias distin
tos, onde contenha resumidamente o presente pe
dido e o R despacho deste Juizo. Finalmentei re
quer que, após cumpridas as formalidades legais,
e decorrido o prazo legal, sejam-lhes. entregues
os autos, independentemente de traslado. para as

devidos fins. Dá-se a causa, meramente para efei
tos fiscais o valor de Cr$ 1.00.0..00.0. (Hulll milhão
de cruzeiros). Termos em que, respeitosamente, P.
Deferimento. Jaraguá do Sul (SC) 17 de Janeiro
de 1986. pp. Mario César Felippi _ Advogado _

OAB/SC 4.027." Encerramento:- Em virtude do
que foi expedido o presente edital, pelo qual ii
cam notificados os terceiros incertos e não sabidos.
e a quem inte.ressar possa, de todo o conteúdo da
petição inicial, acima transcrita. E, para que che
gue ao conhecimento de todos os terceiros inte
ressados incertos e não sabidos, foi expedido o

presente edital que será publicado na forma da
Lei a fixado no átrio do Forum. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos '23 dias de
janeiro de 1986. - Eu, ass. (Jurema Wulf Sardagna),
Escrivã Designada, o subscrevi.

Samir Oséas Saad � Juiz de Direito Substituto

Paróqui'a' .São Sebastião.
INFORME PAROQUIAL

Missas - Sábado - dia 01/0.2 - Matriz S. Sebastião
19h. _ São Luiz Gonzaga 19.30h.
Domingo - dia 02/02 _ Matriz 7h. � 9h. _ 19h. _

São Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ São Frencis
co 9.30h.
Domingo _ dia 02 de fevereiro, é dia de N. Sra.
da Candelária, dia da bênção de velas.

. A bênção de S. Brás, que é dada dia 03 'de feve
reiro, será dada dia 02, nas missas de domingo.

Posto - de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em .f�ente • fábrica. Amplo estacionamento.

I FAÇA UMA ASSINATURA DO
CORREIO DO POVO

(JII�

PMOB elele De Clntl.
PBS IlrCI prévias
Por ser o candidato mais Luíz H

velho, . o .deputado. esta- . Ivo e, a
dual Neuto De Conto, do âprazada
Oeste, foi eleito domingo c podendo,
o novo Presidente Regro- . tecer em
nal do rMDB. Isto 9cor-'

.

reu porque na eleição da
Executiva promovida pe
lo DiretóTio Regional bou- . de cem
ve. um empate' entre- 'Pé� ·:.S"ahta Ca
Conto e o :deputado féde-=-.: ·dê' abril
tal Nélson Wedfikin',� qui'- candidat

• concorria à'. presidêftê1tl: sfo: Gove
pelo litoral. A a.puiàçao;·?Esta foi
que ocorreu pouco arites� � äootadas
das 20 horas, apreSEmtou:' :gi?>nal,
um empate de 35 votos··â. 'presença
35, com um em branco.' ào' Estad
Com isso, Neuto Dê ColÍ- tântes do
to fOi escolhido par� p�e- 'Dê acord
sidente, já. que.o empa.te.·· :-p�erão
aa&eiUrava a vitória 'ao

-

··todos os
mais velho. O novo pre-:' ·lido até
sidente também representa . Para pie'
a ala moderada do paiti� 'ras, os in
do. A convenção do PMDB . :riio se.r
foi realizada na Àssem-' '<los) até
bléia . Legislativa e vota-' pássado.
ram na chapa única aö di-. ·haverá u·
retório 326 convencionais, ., depende!�'
sendo registrados seis vo-

'.'

âê- local.
tos em branco! perfazen:··· dícações ,

do um total de 332 votos. mais vct
O prefeito Durval Va- somatório

seIl de Jaraguá do Su], é ·Quento
um dos 11 membros efe- cancer _ er
ti'vos do Diretório Regio- dema�s <:

na!. O partido deverá rea- berá aos

lizar prévias para esco- cipais d
lha do candidato ao go- com as

vemo do Estado (entre

Nos dias 13 e 14, os pro
fessores das escolas reu

nidas e grupo escolar, per
manecerão nas unidades
escolares para atiyidades,
segundo informações do
o r i e n t a d o r educacio·
nal Jorge Carlos ROGs.

Jorge acrescentou que na

manhã do dia 13 as me-

E's"tlaau'e·m·. ··S·'arney .
�.�iz!!,\;.n fi S�il ..

·

. AÕÍlli�D��� O"iUBBA, rendeiras terão um encon-

�t' ii UI '.., .
. .. . - tro na Secet e que, no dia

Ji Notâs' é :Ôficial di Prótesto� de Títulos da Comarca 14 1 1 h..

-�. j��SUá���;:�"'" 'fi S: CãtarinA. D'· fO'm. ruo �rJ1;i::��r�a ���::;
Faz. saber. a todos quantos e:;te--edital virem que soras das escolas isoladas

,e a::ham n�te ·Cartono para. protestos es· titulas contra:
municipais,

Augusto José dO$. Santos, nesta cidade; Amé-
rico Paulo Fernandes de Oliveirà;-Estrada Novd, COLEGIO SÄO tU!S
m�stá; .Alvaro Cesár Kinoltl Rua Criciuma, 131, -

!
. ne'stÇli Com Represent Tfélllsportes Macajó, Ltda, O Colégio São Luís, da
rua Walter Marquardt s/n., ne�ta; Dorival Mura- Congregação Maris;a, abri-
ra, rua J,oão, Januario Airoso, nesta; Ismael Za- rá nos dias 03 e 04 de fe-

'. ,bel,·.rua.Aguas Claras, -nest,a.:; Jos.é .n�()_rn1l..r �en.. vereiro, segunda e terça·.

ke, rua Adolfo Augusto Zlemann, nesta;' JaIme feira, matrículas para p. e·
Rosa, rua Castelo, Branco., -qesta; Jacir Nicochelli, enchimento de vagas nos
rua Acre, 369( nesta; Lanchonete e Estacionamen- vários cursos e classes de
to Recanto Ltda, 'rua Mal. Floriano Nesta; Luiz 1'? e 2'? graus. As aulas,
Alberto dos Santos, estação da rede ferroviária-

no estabelecimento, terão
Corupá;" Moacir Parisi, rua 447 nesta; Magnos. início no dia 24 de feve·
Mul1er; rua 460, casa 13, nesta; Maristela Fietz, reiro, a exemplo da rede
Rua Joinville( nesta; Mafi RenovadÇ>�a Ltda

'.
Ro·

estadual de ensino. Arou.

dov�a 280., Km.�9t p.esta; M�uro �UIS Ma�s, rua
\ nicipal inicia o ano leU

Jose Teodoro Rlbeuo( nesta, Ondma Mana F�l-�,· va uma semana antes.
trin, rua João Januario Ayroso, nesta; SergIO
Luiz Coelho, rua 468, nesta; Serraria Aldrovangi
Ltda E'Strada Ribeirão Molha, 'nesta; Udó Sehroe

der 'Barra do Rio Cerro, nesta; Valdemir O. Lie-

senberg, rua Itajai i 15, nesta� ..

C. çomo os ditos devedores nao (oram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação. faz por
in;:: médio da' presente edital para que os mesmos corn°

i,�,:eçam neste Cartório, na Rua Artur MÜller. 18, J'll'

I prazo Ja lei a' fim de liquidar o seu. débito Ou entã�
.

dar raztio por que o não faz. sob pena de serem os refe�l.

J .,dO,' tít.U.. IOS pro.testa.
dos na. fO,

Tm

..

a :da Ie!i. e.
t�

. : . ..'

... , __ .Jaraguá 90 Sull 30 de Janeiro _de 1986.
. '''o .:: I! .

Aurea Müller GrufJba • Tabehi de Notas e

I .)fioiaJ de Protestos de TituJos �a Comarca'de l.do 501

Os governadores dos
Estados do Sul _ Santa
Catarina" Paraná e Rio
Grande do Sul _ sairam
quarta-feira ffQ.strados de
lÍlIÍa reunião com o presi-.
dente Jo� Sil11ley e o mi
�strQ da f�enda DUson'
P\lJi@fOj p<;> Pa,Jácio do Pla

�!.,�) f9i. n��aclo, a eles'

u� �f�t�lIie;n,.to especial pa� .

f�" c�édltO dê manutenção'
dq pequeno.proc:J\Jtor rural
âtlPgido pela, seéa. 'Este
pleíto havia sido definido
qo.- dia anterior, durante
º- �llcontro dos governa-
49res etn; Florianópolis,
quando ácharam conve

niente estender esse tipo
de financiamento, atual
mente exclusivo dos esta
dos nordestinos{ ao Sul do
Pais•.
A negativa fundamen

tada durante" a reunião!
provocou decepção nos

governadores e irritação.

em Esperidião Amin, de
Santa Catarina; que lem
brou o ano de, 1983, quando
o Sul foi assolado pelas
enchentes e recebeu uma

linha de crédito emergen
cial de 60% de encargos'
fiJ:os, Aaora, eles preten-

-":�. _ .

Prafesslres de
1a. a 4a. séries
em curso ·de
atualização

.

No período de 03 a 07
de . fevereiro, no Centro
Educacional Evangélico de

Jaraguá do Sul, vai ser

realizado o Curso de Atua

lização para Professores
de Educação Básica (19 a

. 4� séries do 1'? grau). A

promoção é da Escola Par
ticular Jaraguá, 19� DCle
e Secretaria Municipal de
Ensino. sendo que somen

te da rede municipal, vin·
te professaras marcarão

presença. Já nos dias 6 e

7, na Secet, com a super
visão da orientadora de

pré-escolar Marister Rau

lino, todas as professo;'as
de pré-escolar ligadas ao

município participarão do

planejamento para o ano

letivo, que inicia-se no dia
17 próximo,

IIiTERIMIYIS
Ilterledi6.ri, *
'1lóveis

.

Ltdl

SUllA NA HONDA

. , J>QJ]p�ç;f\ RENDE 18,7% E ORTNVAI A 93 MIL
:{ j ...• ,

"')0 "tEmdime'nt� das-'c-adernetas' de poupança,
�i " " �};l7 ç:,?l:rig� 8� .atívos financeir?:s .de. j�neir� cre-

li ..' "C!l��o,s:a- pl;trt1t�e}9 de"'fevefeu'oi sera-"de't6,781
e Pe9ro:":'.:·"f>,or;·��to: ·C� a. in.fiação',do"Diês"em' H5',2 por
o" a défa:;: �.:·ce1?-toi a ��TN -passa'�. ·Cr$ 80.047,66' pera Cr$
e março,«; -·93;048,26-.:/-·:"_· - '. ; .... .: --" ... -; ,--, ..

to, acqb- Os' : âlugtiéi-s� eomércíeís -eêm .:·reajuste- semes-;! ::. ..... . . � .' ' .. '. '-.' .' � *', • - ..
,'-. '. _""

� ': �.·1faI;-q1ie'venee.m·emJan�1fe.�erao ,'reaj�te d� or-

�.' ." dem -de 88,368- per-sento; JéL-QS alugueis resíden
lízar Pte- , . cíaís com, reajuste anual terão aumento de- 190,1
us cer;pa por cento, ao' passo quê os -semestraís serão cor

.

ado� �m' .:_� .; � rlgi,dOs em ß1i1ô· PC?r -'-eeIit-o;". : . .� .. i. .e.

o día !i2o.:-;;� -;�-;.:. eöm ,ä_·:mäi'ta;.reêetde ';4'e:'16:;2: pôr :.cenl0 'da
efinir .l�s, .'..;'í. i�·façãõ-eriijanéii6i.ii·lnEiiéêNacioßarde�Prêços ao
partido-s' , ·t1'onstImldor Amplo,.<fi) ·lnStit\ito,:.Br.aSileirê.. dé' Geo- .

se�aqo '. ;," .,.�,rafia .. � .:��ta!íªtica ,(I;BG.Ef·nõft: Últ��s;dQze me

d.e�lsges .... '. '"'Ses-alcaQ:ça' ..2a�,38 por .ç�te. ,.. ....:.,.
etano re- ;".:

-

.:;.�: .;: INt>lCAOOltES .. : � ;.. ,-: _.' . � ... c , ..

'

.:. : ,.

feira, na t, Inflação de janeiro _ 16,2% ..... "

vernadbr .:.�., �. i; ·1n:f1ação anUal
.

.:.;" 238.38% ".. ;,
.

repres�.n- .; �. :��';Corieção 'monetária para fevefeir-o ... :16,'2%
unicípips. 4. Correção Monetária semestral..:. 88,368% �
a dec.is�0".7._ 5.' Correção mónetárla ,afiuál..:.. 238,221%
s prevJas ,:'c··6·. Rendimen,to 'da :pöupança .;;.. 16,781%
s no p�r-. ';i "'1.' ORTN'de fevereiro-..!,. Cr$ 93.048,20
de ,abpl.-:; . ··8.·:R-ea-juste :$alarial de fevereiro ... 101,45%' .

andlda�u-·'�· .. :' i9'; êÄlugueis'cömerciais (contrato anual)' 238.241%
dos d�re- 10. Aluguéis comerciais (cont., sêmest�) 88,368%'
tes (fl�la-

.

;'Ü;'-;Ahíguéis reí3idendais-':'(oonK"anúalf- 190.,7%
deze,m.��o'

.

Í2';' Aluguéis ·residenéiaiS: (�ôntr 'Sêmest.)
.

81(16%
mumcrplo

.

ais urI1as, _' �-- .. _
� . ,,' _ .. _�

.. �

�'''''':-

�ã�ce::if::'�'"
.

;:,' .';. EscrHória;Contábil" :Garcia
idatos etue ,.... "

..
' ; '- .

.

.. ..... ,

verem 11lo·�.:: ·

..CRÇ·:SÇ U015. �Pad1,Ulte.credeD.cla.d� sob n'.OO
. .

.:; ••.. ;* Emplacaple.ntotJ : . :

ornes que
• Liberações

PDS aos � TransferéDd•.
etivos, ca- • Seguros -

ios mUlli- * RenovaçéSes de Llcenças de Vetculos
de acotq,o Confira a eficiêncla de nossos serviços
tações mi- Rua Barão do Rio Braue<), 168 _ Fone 72-0695

�.. ·:·�;i��.,�_ :
JMOVEIS À VENDA

_._ Vende-se ou aluga-se casa na praia deB. Velba.
1 apto. com 12p m2 próximo ao-Hospital S. 'JoSé,
inclusive com telefone. . .. _.__._- r

- ,I·
1 chácara no Rio Molha, com varias ijenfeitQ·
rias:- casa em alvenaria de madeira (itlclusiv�
com lareira), lagoa de peixe, plentação de i,��
nanas e várias criações.

" ,i:'
1 terreno na rua Joinville, próximo ao Posto, db
Vendas da Marisol.

' : �
1 casa mista Com terreno medindo 1.500 � m�
situada na'Rua Emílio Stein. f. �

R. João Píccoli, 104 - fone 12-2117- Jaragu� dotS�l
-.: �

f
Oastil Maquina·s Lt., � ; I'

Equipamentos pUa fAbrica de- doces_"d&'J�chapas de cobre, fundição de aluminio e öronte.'
Destiladores de agllardente e alambiques de �

Rua Joinvllle, 433 - Fone 72-1564 ; �
Jarap6 do Sul _ SC : �

I
�

CHE GOU A

diam

El.fiôl1iccl·1
MENDONCA, !
ASSISTBNCIA TV, VIDEO CASSETE � E t

VIDEO GAME : :
Posto autorhado video game Dadar e DillBaL

Transcodlftcaçlo de videos lIIlportadOS.t �
Rua Joio Marcatto, 179 • Pone 72-2128 f

.

Jaraguá do Sul. . f
.,.-:,,"_

...;.",

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO·
�RCIO DE MOTOS,. ASSIsrBNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTÀ H O N D A D-A MENEOOttl
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-..280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

gos finan
da corre-

3% ao ano
dessa reu-

o com os

ica agríto-
o gover
se.

dito emer
o em Cr$

a manuten.; ,

':

família de

ceiros co

ção mone

de juros.
nião pre
rumos da
la", com

nador ca

A.lém
gencial c

�,6 milhõ
ção de
produtor
nadores
beração
Ihões co

50% da
ria para
gação e

perdido
sementes
plantio.

. A nega o Governo
Federal c ampla re

percussão ui do Bra
sil. Até o a região
de Jarag o Sul será
afetada edida, haja
vista que tas famílias
iriàm se u r deste Cré
dito, de ência para
aplicação ecuperação
das prop' es ag:r:�co
las atingi la estiagem
e ou gra qUe assola-
ram a' re

os gover
rarn a li
$ 500 bi-
s de 3%��:�
ão monetá-<.
os de. irri-
o a fundo
quisição de
adas ao re-

Agora sob nova dtreçlo
Revele seu' filme a cores e ganhe desconto d9. 30%
mais uma ampliação da 2Ox25 e um álbÚm COI.'t)()'

brinde. �;

r�oto Center - Galeria Dom Pranctsco .. Sala q5

Folo Center Ltda�:·.
,

--�----�--------------�------�--��----�--����---------.-�----

PINGUIM:
J

.;" t

k
-

. ,- _,_'.
_ •. ,

.. --"-.,_ •.. {.',.;.,,c..

.t

I ,,: *�...."'.-
Rua Angelo Rubini, 1119 .• Barra do Rio Ce.rr(Ç(fuud6$
do Sup. ]3enthien) .. Fone 12--2181. .. JEfragúá 40 9ul.

.

..---_.._------ ...,-----_IfI!lIII__ _ --,.,.._ .

Sorvetes
O MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e qualida4e. Slrva-se à vontade t�o t.
sorvetes e picolés 'TiDgulJIl", em váriOS S'aborel.

.

Temos tambêlíl gelo.
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Herdeiros da Duquesa.
42.' AS .l� FAMILlAS COLONIZADORAS DI; "VI
LA DUQUESA" � À 'priuiêirä: Dõ Sr., Henrique
Maffezzollit' cJleg(>u etn Santa �uzia com todos os

filhos, em março de 1920. Sé estabeleceu ali onde
está hoje a casa do Ll,liz Maffezzolli.

A segunda: Do Sr. Antônio Tavares, uma f�·
gura curíosa, que se estabeleceu ali onde hoje
está o escritório do Frigumz, em julho de 192�.
Tinha sempre bebidas em casa.

'
"

A terceira: .Aquela do Frederico Sinke, com,
prçu as terras de cim; dá estrada, que h�j� aiQ

. do Turi e. Alindo Dale.aneJo. 2m fins çle' 192$,
çonstnú,u sue llÍQrada no fUndo do pasto 4o.'Do.:.
lagn�lo. Há 'sinais.

.

A quarta: Do Sr. Carlos Rampthum _ fez-.seU
ranchinho ali onde mora o J;dgar, bem no inicio
de 1921.

'

A quínta: :e aquela do Bartolomeu Prestíní.
Ali onde mera o Dante! Prestíní, em setembro dé
1921.

, A sexta: Do Sr. LUiz' Cecatti, em fevereiro de
1922, ali onde está à granja do Eugênio Prestini;

A sétima:' :e aquela do Hermínio Nícolíní,
embora estivesse aqui desde 1918, a familia veio,
só no dia 23 de maio de 1922. Sua casa estava
ali onde mora o Auríno,

,

A- oitava: Agora vem o Sr. Artur Ropeíattc.
Fixou' morada ali onde mora o filho Geraldo, no
mês 'de agosto de 1922.'

. '

A nona: Do Sr. Alexandre Buccio. sua pn
meira morada estava ali onde hoje mora a viúva

Pradi. Em outubro de 1922.
A décima: :e aquela do Lourenço Pretti. Cons

truiu sua casa ali nos Pretti, onde mora o Navino,

em fins de 1922. (Próximo .capítulo: Os Herdeiros'
no E'Strangeiro).

J

• FRIGORlFICO' iiUMZ S.A.
-- -,.. .•.. �

-
'

MO 40
1.945 .

-' .1985
PRODUZINDO 'ALIMENTOS COM, QUUAALLIDsADO:E NII�2RIGIENE, COM, INSPEÇ:A.O, :FEpERA OB

.,,_

FRIGOR!FICO--SUPERMERCADO-:-FABRIC� RAÇv.l!iS

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

. profissional'
, 'GUME.ros

___LafJt1tem, limpeza de
tetos e estofamentos.

-

Rua CeI. Procópio Gomes de Olivelra, 227
Jaraguá do Sul/SC

:More bem, .more no Jardim Ana Pa\11al
Lotes com infra-estrutura completa.. prontos pará construir o seu lar.

Localizat;ão privilegiada' no NOVO Jaraguá Esquerdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu mvestímento.

APROVEITE AS CONDIÇOES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.
Informações e Vendas com a ,garantia e segurança de

! '

,IInobiliários Marcallo
Av. Mal. Deodoro, 1179 � Fone 12-1136 ,- CRECI _ 093 _ 11� REGIAO.
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Fundado em 10 maío 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
DIretor: Eugimo Victor Scbmöcael � Jorn.Pro!..':'..,. _ _.J
n9 729 e Diretor de Bmpresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Hist6rico e Geográfico de Santa Ca
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84. Rep6rter: Yvoone A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Re�o AdiDlnlstração e PubUcldade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.2S0-Jaraguá do Sul-SC
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Asslnatura para Jaragu' do Sul •••••••• Cr$100.000
Outras ,cidades, '

••••••••••••••••
'

•••• Cr$ 130.000
Número Avulso Cr$ •• 1.500
Número Atrasado - Cr$- •• 2.000
Representantes credenciados:

.

Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro
pal Propaganda Representações Uda.
Este Joma) é associado a ADJORIISC e ABILUORI.

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

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e oa GetúUo Vargas

, '

Funilaria Jataguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

eneJgia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster -:- o. SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais,' violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes emfodas

as ocasiões.
,

:LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Verio da

ClNDERELA

Veste bem. A' moda certa, na Getúlio Vargas'
e na Emmo Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Roa JoinvlUe, 1.0U; - t:elefone 72-1101

'Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de clne

. foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

.

-

CON-FIRA A HIsrrORIA ...
Barlo de Itapocu

"
,

, .. :.,� ..HA:·40 ANOS.
. -

,-. O j9ma:l·uCo���lo "do -Povo" Ia- ...:.._ João Cardoso, PresidenteJ ênl exéizla 'UDl ch�ado"eni fins de janeiro de ' ciclo da Caoiara Munlcipar dé Járaguá -

,1946 para leitores, seus que tivessem do Sul, convoca os srs. vereadores paparentes na Europa.,Dizia a nota: "Os_ra a sessão' solene que faria :w:eàuiàr·àsIeítorés- que ·desejar.em remeter cartas 9 horas, do dta 31 de. Janeiro, oc�lõaos seus: parentes na Europa, eu saber . em que 'prestaria o compromlsso'::legaionde eles elitiq, ..

" .poderio ,enviar' .caf'-"', de, posse o prefeito eleito de Jaragúá ,tas .. a ' um <dös' seguintee endereços: do Sul, Vereador'Victor Bau,r. CónviCentral, Tracing' BUreau Combined::�dis.. davam-se,' também,'�, áU\Qrldetdes cl-
"

placed Persons Executive-'A.P. 0-755, vis, militares e religiosas, bem: �coõío �oC. o. Postmaster, '0;.. New Vork _ Est. povo- em- geral, para. asslstiredr â .

cíta-Unidos da Amellica, do:Norte ou British da' sessão de posse.: .

'

Kongdom Rasearch,Bureau : _' Blooms-
berry House, Bloomsberry Street -

- A imprensa Iocal eStampava umaLondon -- W.C� I.--England [Inglaterra]", .. foto, feita na: pásseata- da. .vfÍória, em 'E houve, em Jari:lgúá, quem usasse des- que se viam, 'em pé, numa cainíonetsses endereços para localízar parentes o prefeito eletto e os.srs. OótaciUo Pecom os quais tinham perdido contato. dro Ramos fazeqdo o "V" da .v1t6ria e-- Os
_

gatos agiam no começo de ja- o vereador Hans Gerhard- Mayer. Nanesro dé 46, su�ruplando objetos �e tentativa de alcançar os três personamoradores no centro da cidade. Joao gens, de chapéus, o dr, Osn.y- 'CubasLoss, fotógrafo, pai de R-osemary, e so- D'Aquino . .A" cena, se paSsa .na .Praçagro de Waldemar BehUng _' já falecido", Ângelo Plazera, defrOnte.'a Prefeiturachamava a atenção pela. imprensa con- Municipal.' -

tra o amigo do alheio que lhe levara .,

pertences, com o seguinte avíso:
, IIATENÇÄO_ Chamo a atenção de to
dos, de não comprarem um carrinho de
mão, de uma 'roda, felt9 de araribá,
quasi novo, podendo ser tiradas as duas
partes lateraes do mesmo, pois foi rou
bado, d/ia 3 do cerrentel Igualmente
peço a' quem souber do mesmo, ou já
ter comprado, avisar-me que' será gra
tificado".

, ..HA 30 .�NOS
�:.,_ Era inaugurada no dia 22 de ja
neiro de 1956, às 10 horas, o Iogradou
ro público na Vila. ,de, Corupá, que re-

.cebería a nome de "PRA.Ç� ARTUR
MüLLER"'. Após o festivo ato havia
churrascada oferecida no Salão Krue
ger, na Estrada Felipe S'chmidt. A pla
ca que, inicialmente, era de esmalte,
na última reunião da Câmara Munici
pal, era substítuída, por

.

uma de bron
.ze, reclamada' pelQ vereador José Pas-
qualínt porqu�", 9 administrador bem
.merecía aquela .bQßle�ageJ;l), pois map.
dara construir a mais bela praça e jar
dim de Santa Catarina".
-- A tamílía de Candido Tomaselli
comunícava 'o seu passamento, ocorri
do no dia 10 de janeiro, em Duas Ma
mas _ Schroeder, quando contava a

idade de 90 an,os. Os familiares agra
deciam ao Pe. Orlàndo e ao farmacêu-.
Uco Herbert ScbubeTt.

,

-,..... .TermJnava no fim de janeiro o

estado de sitio em' vigor desde 25 de
novembro de 1955. :e o que escrevia J.
-de Castilho Pinto, em Três Flashes e

também lembrava que no dia 31 de ja
neiro tomava posse de ,Governador do
Estado, o sr. Jorge' Kominis' Lacerda,
cargo cercado de' algumas dificulda
des, "mas sabemos que o sr. Jorge La-

,

cerda ,possue qualidades de sobejo pa
. ra bem des�pe'Dhar o governo, por
que é homem trabalhador, esclarecido,
equllibrado e por' certo inimig� do au

toritarismo e das imoralidades admi
nistrativas" .

.....

-':.!.

�.
..
'-

.; .-HA 20 ANOS

...HA 10'ANOS

__- A Câmara Municipal de Jaraguádo Sul, por seu preSidente José Alber
to Klitzke e secretário José Carlos Ne
ves, assínavam Decreto Legíslatívo n9
01/76, fixando subsidios e verba de re
presentação do Prefeito Municipal,bem como, Verba de Representação do
Vice Preteíto, que ficava em Cr$ ....

5.791,50 de ,subsidio ao Pref. EugênioStrebe -e Cr$ 2.895,75 de representação e Cr$ 1.447,84 de representação ao
Vice-Prefeito João Lúcio da Costa,
disposição não existente mas em vir
tude da redação dada à Nova Lei Or-,
gânica dos Munícípíos, recém recebida
pela Câmara.

-- O prefeito Eugênio Strebe san
cionava as leis aprovadas pela CAmara
Municipal, de n9 596/76 e 597/76 publicadas pelo Diretor de Bxpedíente, dr.
Irineu José Rubini, que autorizava o
Chefe do Poder Executivo a: desapro
priar áreas urbanas, situadas na Av.
Getulio Vargas, para doá-las'ao Insti
tuto Nacional de Pre'vidêncià Social.
Bra para construir.o quer E em quetempot Boas intenções é que não fal
tavam! Vai sair agora, ufal

-- Os 86 aprovados no primeiro ves
tibular da história do Ensino Superior
de Jaraguá do Sul, partiam das insta
lações da FERJ junto ao Centro Social
do SESI na rua Walte'r Marquardt, rea
Uzando passeata pelas principais ruas,.
rumando, finalmente para a Prefeitu
ra Municipal, onde o prefeito Eugênio
Strebe patrocinava alguns barris de,
chopp, tudo reinando dentro da

_

mais
alta ale�ria. Dos 91 inscritos apenas 5
deixaram de fazer os exames. E desta
maneira a primeira turma comemorou
o seu 69 ano de formatura no Beira
Rio Clube de Campo, e'm dez�bro
passado.

-.:-_ .,.._............. ..� �- �
•.. -� .. --_ ....

'

�:. ..'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.. 1......... ,. ..,'... Ie. a·"l...fIIti_, .c()a-,.IQ .Da -'OYO' - ."' ?AGJNA:,'·_----���--�--------�------------------........_----..---------------------------------------------

Politica, Paliticas,- Falclare & eil.
. 8 mUito - comum ouvír- assim mesmo .. prepara· saborear um prato tipico
ae entre corretores de se- ram para uma salda dá da. reai1o. Na recepção do
auros que fulano ou cí- emerg�cia por volta das hotel-t foram feitas v6rias
elmo é tão ativo na sua 13

.
horas de &eiWlda·feira. BUg_tô"'. Entre elas, a d�

profissão que é C9Paz de Já próximo do local indi· que Dum determinado lo
segurar uma caixa d'água. cedo pelo teléfonema reee· cal, servia·se pratos ten..

Aqueles que - assim atír- bido no Copom, aVistaram do com,o base de carne de..
mam-nêo estão longe da a nuvem de fumaça preta jacaré. Frand;sco de Assis
'Verdade, pois, recentemen- que envolVia o estabele- perguntou ao recepecio-.
te, a imprensa- da capital �imento

-

·comerdal. As D1Ita... ele Já bAV1a 18.�
�_'Il � not1Qia. de dQ.al V1Aturu clut.acadu boread9 jacaré� e este
que. haViam ateado foao llJ,t'e.. & �..... reQM>DdM1� __

II
_ Sim, ••

u taua. Na verda� tra. ram c.wca de �oo Iítros de Dhor. V� V..". Chi
tava.... d. incAndio em � WU"& apaa,a,r O ln- CO d. Alam, lem perder
uma plscma. lDcêndic> El dDdJ.Q DA ,WC_. uI

- lo· .•à ar d.. ttanqQllidade,
uma pilCina1 ee ,. 'aua... comentou:" _ Se eu iOU",
CUJto acreditarl Dizia a ·ZooZw besIa 418so, teria. te man-
nota • liA principio 08 Bento Silvérto 'daque.. dado buacar aqui para co-

bombeiros pensaram que les jornalistas que gosta' mer um jacaré que me

era trote, mas toda a hís- de catalogar o folclore
.

derrotou na eléiç!() lá em
tória foi confirmada em politico. Até a Coluna do Florianópolis".
pouco tempo. Uma das Miro, de Claudio Silva ·�-x·
piscinas em fibra de vidro encampou o que trenscre- Outro folclore politico,
em. exposiç'!o numa loja vemos abaixo: "No final anotado por Bento Sílvé
especializada da Beira- do ano passado um grupo río e publicado em O Es·
Mar Norte por razões aín- de parlamentares estaduaiS tado, recentemente:" Con
da desconhecidas estava e municipais esteve em sultado sobre a possíbílí
queimando. Os bombeiros Manaus, em-encontro pro- dade de se colocar à dís
acostumados com o velho movido pela União Parla- posição do partido para
trote de "fogo na caixa mentar Interestadual. En- disputar um cargo majorí
d'água", não. acreditaram tre eles, Francisco de Assis târío no' p,óximo (este
m.uito no comunicado, mas Filho. O grupo resolveu -eno), depois de ter nome
-------------....;....;;..-----. mencionádo pelo Vice Go •

.vernador Victor Fontana,
o Deputado Salomão Ri
bas Junior, Secretário de
Cultura, Esporte e TuriS
mo, deixou escapar a se

guinte pérola: .,
_ Toda'

vez que eles sentem dor
de barriga, lembram de
mim",

BVl SINSVAL-Fev/aS.

SPEZIA. &. elA. LTOA.
.
SERaARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER

Clinica de pequenos e grandes anjmais, cirurgias, vacinações, .

raio x, Intemamentoe, boutique.
Rua Jolnv1IIe, n9 1.178 (em frente ao SUpenIlercado BreIthaupt)

Fone 72-0919 - JaraguA do Sul • SaDta Catartna.

Lar Imóveis
Jaraguá.·

COMPRA E VENDAr
TROCA, LOCAÇAO,

INCORPORAÇAO E
-

ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

Av. MaL Deodoro,· sn - Galeria Dom Francisco.
Sala 13 - Fone 72.0510 -Jaraguá do Sul - SC.

COMERCIAI I FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência téeníca de má

quinas de escritório em' geral, relógio-ponto, au·
tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM- '

PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios 'para
máquinas em geral,
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nAnc10 da Silva Porto, 353. - Jaraguá do Sul - SC.

Descontos especlals em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA "A PÉROLA"
""'1 ReI'1oldo Rau 289 Fon.: 72 ..1811
'" Jaraguá do Sul .,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraluá vai ganhar dez novas quadras de esportes
A Secretaria de Plane

jamento da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do, Sul
iniciou os estudos para a

construção, em vários 'lo
cais do município, de dez

quadras de esportes poli
valentes, com recursos da

Superintendência de De

senvolvimento do Sul-Su
cies'U,1.' Estas quadras poli
-Valentes, segundo o secre
"'l\lO Aristides Pansteín,
�rló ,fe' cimento, medín
do l00c30m, com todos os

equipamentos necessários

para o desenvolvimento
das variadas modalidades

esportivas, como o futebol
de salão, handebol, bas
quetebol e volíbol.
Os locais onde serão

edtfícadas j á estão esco

lhidos: Vila Nova, Santo
Estevão-Vila Lalau, Cohab
(nas proximidades), Nereu
Ramos, Ribeirão Grande
do Norte, Santa Luzia, Vi
la Chartres, Escola Alber-

.

to Bauer e Escola São Ju
das Tadeu. As comunida
des beneficiadas deverão
conseguir um terreno pa
ra a construção das qua-
,dras, uma vez que os re

'cursos conseguidos junto

" ,

a Sudesul destínam-se ex-

clusívamente a' aquisição
de materiais.

Por outro lado _ infor
mou Panstein .... vai ser

iniciado dentro em.breve o

projeto do Centro Bsportí
vo Municipal, ne Vila
Lenzí (imediações) do Gru

.

po Albano ):<:a�il�j, que
abrigará v�rios: equip'a-
,�ento� �spo.rtiv;os" .in91u
sive pista. de .atlettsmo. A
primeira etapa das obras
será a terraplenagem' do
local.

Clarice a estrela do atletisßlo que se vai
No ano passado foi o

campeoníssímo Sílvio Ro
berto Ewald, do cíclísmo,
que transíeríu-se p a r a

Joínvílle devido a falta de

patrocínto. No final do

ano, o triplista Jorge Luiz
Souza Silva e agora a re-

cordista catarinense e su

lamericana de atletismo,
Clarice Kuhn, estão dei
xando Jaragué do Sul, pa
ra integrarem a seleção
de São Bento do Sul, onde
receberam tentadoras pro
postas de trabalho.

BolalolO poderá disputar
2a. Divisão no Baepeadi

Ú Botafogo F.C, quar- ça do regulamento.
to colocado no Campeo- O certame deverá im

nato Estadual Amador, cíar no final de março e

da temporada passada, de- está confirmada para o día

verá mesmo ingressar no 20 de fevereiro, a realiza

profissionalismo, disputan- ção do Arbitral, quando
do o Campeonato da 2� serão definidos os partici
Divisão da Federação Ca- pentes e a fórmula de dís

'tarinense de Futebol. O di- puta da competição. O Bo

tetor de esportes, Rogé- tafogo deverá mandar seus

rio Hruschka. informou jogos no Estádio Max Wi

que foi realizada esta se- lhelm, do C.A. Baependi,
mana reunião com o plan- que ofereceu as suas de

tel, para acertar detalhes pendências ao clube da

acerca da participação da . estrela -solítárta. Os jogos
eqUipe, uma vez que al- serão somente ,aos domiii:

,guns atletas deverão' ser gos.

pröüssionalizados, por for-

Corupá: D. Pedro assume 'a

liderança 'isolada
Com a vitória de 2 a O so

bre o XV de Novembro,
domingo à tarde, em seu

E'Síádio, o D. Pedro II as

sumiu a liderança isolada

d�t��onato da 1� Di

vi'äã6ide Amadores da Li

ga Corupaense de pespor
tos, somando oito pontos
ha tabela. Nas demais par"
tidas, o Antares faturou o

Água Verde, 3 a O, en

quanto que o Ouro Verde

perdeu, em casa para o

Hansa Humboldt, por 4 a

1, -Neste domingo, pela

quinta e última rodada do

certame da LeD, jogarão,
no encerramento do pri
meiro turno, Hansa Hum

boldt :x: XV de Novem
bro, D. Pedro x Antares

e Agua Verde x Ouro

Verde.
Ontem à noite, dia 31,

a Liga Corupaense de Des

portos realizou assembléia,

oportunidade em
_

que �e
dro Bianchini foi eleito

presidente, em substitui
ção ao vice-prefeito Oto

Ernesto Weber.

Claríce acertou no final
da semana passada a sua

ida a São Bento do Sul, o

que chegou a irritar o téc

nico José Augusto Caglto
ni (cuja permanência em

Jaraguá está também na

iminência de acerto finan

ceiro), para quem "a nin

guém é' negado o dire�to
de ,escolha, mas com maior

lisura e honestidade". Ca

glioni e a própria Divisão

Municipal de Esportes só

tomaram conhecimento do

acerto de Clarlce com a

. CME de São Bento, depois
da contratação consuma·

da.

Na manhã de quarta
feira, o técnico' de atle

tismo, Caglioni, manteve

demorada reunião com o

Secretário' de Esportes,
Balduino Raulino, procu
rando contornar e acer

tar a situação da equípe.
Independente dos entendi

mentos, acreditamos que a

DME, Secretaria de Espor
tes, Prefeitura e os pró
prios dirigentes desporti
vos deveriam '.'abrir Q

o�ho" afite a uma possivel
debandada dos nossos me:

Ihores atletas a outros

municípios.

,Píblicl. I ,[uda [acordes Ia
festa II:Ril da ·luz

A goleàda de seis e- ze- Léo. e· Jaeenir; Ríeardo,
ro imposta pelo .Joinville "Da Silva {Gélson} e Ma.
Esporte_ Clube so.bre Ü' ring-á (pingo}; Geraldo
Cruz de Malta, domingo Touro (Jucemerj, Laércio
à tarde, no Estádio Euri- e João Renato. Árbitro
co Duwe, em Rio da Luz, Aliatar -Prage, auxiliado
não representou nada an- .per Tibério Stuy é Eog.on
te ao. sucesso.da, promo- 'Erdm�n. GqIs: - Maringá
ção, que serviu �r-a·a en- (19 tempo), Ricardo,' Ju-

. trega'-de.. faixas: ao trkam- :cemar; f2), Pingo-e Laéreío,
pele da Liga. Järaguaeh- este ÚJtimo·��, penã-lti'/na
se de Futebol. Ceroa -de etapa, : complementér, ' -

três mil pessoas e renda Antes ,do, ínícío houvce
de Cr$ 29.850.000j ambas. entrega das,' faixas pelo
recordes, bem -!'iemöns-' JEC' ao Cruz de Malta e

tram o Interesse di> públl- homenagene ao jogador
co ao amistoso íntermu- Nardelà e a -díretoría je
nícípal .tomando Pequena quíana, A disparidade de
a praça de esportes CIUZ- forças foi' a responsável
maltina.' "pelo dilatado marcador,
Wilfrid (Renato);, Néco mas' não tirou o brilho da

(Valdir), Celso, Sidlo (Lí- promoção, coroada de su

rio) e Cláudio; Evanir cesso em todos os senti
(Wilmar), Ademir e Pome- dos. Uma perfeita organí
.rode.. Cöli, Lací (Milton) zação da díretoría cruz..

e Laranja formaram a maltina, tende) a frente o
equípe do Cruz de Malta, presidente Ademar Duwe
enquanto o JEC foi de veio'proporcíónar elOgiõs
Walter (Betão); Alfinete dos visitantes e da torci

(Clademlr), Jorge Silva, da presente.

I_hlbach el' ,- laS
,l'Mii Milbas Brasileiras"

Problemas mecânicos (o
motor "estourou") impe
diram uma melhor coloca
ção da única equipe cata

rínense -a pertíeípar. de

sábado para domingo, em

Interlagos, São Paulo;, da
'!26' Mil Milhas Bresílei
.räs". A equipe Ko)llbach,
de Jaraguá do Su,1, com

Opala n9 69! de bons re

sultados no Stock-Cars,
conduzido nesta prova pe
lo seu piloto titular Sávío

Murillo de Azevedo e por
Oscar Chamoski, n.ão {oi'
feliz em sua prim�tra ex

periência em corrida de

longa duração (1.6�9 qui
lômetros)I pois enfrentou
problemas mecânic�s des

de os treinos e que volta

ram a ocorrer· durante a

competição;_ forçando o

seu abandono depois 'de
eompletar 121 voltas, ocu
pando, àquela altura, a

11' posição, isso depois
de ter mantido pOr' diver
sas voltas posições de des

taque, numa bea apresen
tação dos pilotos catari
nenses.

Depeís de várias pera
das nos boxes, o motor
não aguentou e mesmo

completando 121 voltas,
a escudería jaraguaense
ficou na 16' posição na

classi{icação ,final. Ape
nas 14,dös 35 carros que
lärgaTam, chegaram ao fi-

nal da competiçãtt
-

Em março, Sávio volta

a Interlagos, para partici
par da a1:>ertura do Cam

peonato B r 8 s i 1 e i r o de

Stock-Cars'.

Equipes· da região, na Cincana de Pesca
Realizq_-se neste final

de-semana, na Praia Gran
de, balneário de Enseada,
em São Francisco do Sul,
a 9� Gincana Catarinense
de Pesca de Arremesso,
realizada pela Sojopa e

com um número recorde
de equipes:· 165. É a maior
do gênero da América
Latina. A etapa deste sá
bado, 19 de fevereiro, vai

das 14 às 19 horas. e à de. eJt'P[ª�J�Jl),bém representa
domingo, das 6 às 11 ho-

-

da nesta 91). Gincana Ca

ras. 'tarinense de Pesca de

Arremesso. De Jara'guá
EqUipes de várias cida- dO- Sul -PÇtrticiparão, as

des do Estado participarão equipes da Loja Safari,
da competição -' a grande Lavaísea, Clube da Colin�

maioria de Joinville,,- que branca, Arsepum e Mene

tomará Oito quilômetros gotti Veículos; de Schroe
da praia e reunirá, cerca der, o Grêmio Tomaselli

de mil pescadores. A r.e", er de Guaramirimj a equi
giâo do Vale do Itapct::lt pe Lambari.
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A.glaçies . de fláviO'Jost

. Os vot9S de ,Fogaça,
MeDel, OsvallDa, Dr. Ber
nardino, ,O I avoM a r

quäid, e Osmar" VallatU
,serio de L"'_z Henrique,
ela! o, - JDteresse de Vas�l
'eDÍ !Ulular a. dec:islo. Ele
_ ap6J. _

a candidatura de

Pedro Ivo e es seis votos
dos delegados poderão ser

fundamentais a escolha do

candidato a aovernador
pelo PMDB. fogaça é o

eoordenadQf' da campanha
de Luiz Henrique no Va
le do Itapocu..

o 'Prefeito egúardadecisão ao recurso, enquanto
Fogaça, tranqüilo quanto ao desfecho do episódio, afir
ma que o pröxímo passo é reunificar o partído, hoje
divídido em três alas em Jaraguá: a do próprio, a do

,

Préfeito ,e a do deputado Roland Dornbusch. "Isto por
que, enquanto estamos perdendo terreno, os outros

,

partidos crescem e conquistam preciosos espaços".

A briga das funerárias
10calS e a. denunCia ue um

)lJ.opnetaflo de que o ve
.

reaoor A\ayae Macnado

"tvaai)" do 1'DS, estaria
-:
COD)umlnado com o Pre

'lell()," para, 'em troca de

apolo aos projeaos do Exe-

cutívo conceder alvará

para expioraçao do ramo

de maerana a um gemo
seu, provocou Indlgnaçao
ao acusaao, que nega ve

ementemente' e laz cnu

cas veladas ao denuncian
te.

__--' :_..:;�

Adernar Menegotti, também propríetárío de fune

rária, foi quem acusou Dadi. O fato esta tendo repercus
sa o politica e o acusado abstém-se de maiores comen

tários, "para não porennzar aínda maís". Atayde, desde .

o ano passedo., é. tído, como uma. possível aquísíçäo elo

.P1VJ.1JJ:S. O próprio !lão confirma- nem desmente a ver-

"sao, mas, ao que tudo indica, é apenas questão de tempo.
�

.

Ademir lzldoro.,' presí- Guaramirlm para apoio a ,

_den\e do PFL de Guarä- candidatura, lato que será

m�rllD, estranhou �o lança- analisado,- em reunião da

meato de' Décio Piazera a Executiva",quando serão

deputado., Não
é

conjra o estudados nomes a quem
nóme mas centra a torma, Guaramir1m vai apoíar.
pois o Dret6rlo de Jara- "para 'ganhar". garante
guá não,consultou o de Ademir.

O PDT vai eleger no Estado, até 25 de abril, os Di
retórios onde o partido não está legalizado. São mais

de oitenta. comíssões provisórias. que elegerão seus Di

retórios, segundo o Dr. Madrid, que deverá comandar
ria MiCrOrregião, a organização e estruturação do PD r.

.0 partido de Brizol� tem já mais da metade do número

-ae filiäd9s exigidQ�' :p"�iä realízação da Convenção, em

Jaraguá.:_ ",'

-

, ..

'

-

recursos ínterposto :

-pelo
"grupo doe Prefeit-o" .íoram
os principais fatores. 'In
dependente disso, Q pre'
feito, Durval continua em

campanha para o seu can

didato.

,O' anúncio. do nome do
caJÍdidato a deputado a ser

apólildo. pelo Préfeito; Ve
readores : e Secretariado;
pelo PMDB, fof protelado
para fevereiro. O registro.
pelo TlW. da até! da Con

venção e o consequente

O empreguismo oficial é coisa séria no Brasil. Cri

ticando, o senador'Cid:Salnpaio lembrou que um'levan
tamento recente mostrou que no País, hoje, há vinte,

mil pessoas que acumulam nada menos do que oitenta

rim empregos. Alguns com d,ois, tres e até quinze em-

prego,s. Eta Brasil!.
-

. , '

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTEUGENTE.

Calé SI S SE

festas vocacionais; 13 e

lA/setembro _ Santa Este
vão; 11 e 12/outubro _

NOSSa Senhora'Aparecida;
18 e' 19/outubro _ São

Francisco de Assis; 08 e

09/novembro _ São Judas
Tadeu e nos dias,13' e 14/
dezembro, na Capela San
ta Luzia.

r-:

- raró'quia S.-Sebastião deverá eriar nova cOßlunidadeel86 ,

atenção
A FUNDAÇÄO EDUCACIONAL DA REGIÃO

DE JOINVILLE (FURJ), informa aos alunes dô
curso de �iênclas Contábeis. ministrado junió 'ä'
FUNDAÇÄO EDUCACIONAL REGIONÄL. JARA.
GUAENSE (FERJ), que o valer da matricula é' �iê
Cr$ 1.000.000 (hum milblo de cruaeíros) enio
Cr�,692.112. conforme o Edital nq 01/86, public�do
no Correio do Povo". na edição passadà e nestá
edição (página ínterna], Os demaís dados perma
necem inalterados.

Com o regístro da ata,da Convenção do PMDB ree- O Padre João Heide-

lizad� em jul�o �assadQt pelo �, o. deputad? Luiz mann, Vigário da Paró
Hennque da Sllveua teve: garantídos seis votos a Con-

: quia São Sebastião de Ja
venção que escolherá o candidato ao governo �o Esta- raguá do Sul) que neste
do.ientre o próprio e Pedro Ivo. Apesar do prefelto� Du�'- ano completa os seus 74
val yasel ter entrado c� ...

recurso para snuíar, a. decí- anos de fundação, íníor
são .do TRE, o fato, modIfICOU o panorama de dísputa 'meu ao "Correio do Po-

I na regi�o.' ,�o1>",-"-CC,�__.._��,." vo" que a Igreja Matriz
,

receberá nova pintura in
terna e externa no decor
rer do ano, assim como

o Edifício Cristo Rei se

rá revestido (rebocado)
externamente. Isto possi
velmente depois da festa,
programada para os dias
05 e 06 de abril.
Nas comunidades da pe

riferia, as obras iniciadas
terão continuidade e no

vas serão erguidas dentro
do orçamento financeiro
de cada qual. Além disso,
uma nova comunidade vai
ser criada, a de Nossa Se
nhora do Caravaggio, nas

Agues Claras, na Ilha da

Figueira. Isto em função
do crescimento do bairro
e por encontrar por parte
da comunidade uma boa

receptividade.
O Vigário revelou tam

bém que a esplanada, aos

fundos da Matriz, seré re

baixada e que será trans
formado em estacionamen
to, ficando condicionados
os trabalhos as disponíbí
lidades financeiras da Pa

róquia. O que se preten
de mesmo. segundo Padre
João, é acabar COIP ii. ero

são, que quando em perío
dos chuvosos trazem um

pouco de agua lamacenta
do morro para a Marechal
Deodoro, fato, aliás, que
foi motivo de crítica por
parte de certo periódico
editado em Joinvílle.

AS FESTAS DE 1966

A programação, das fes
tas religiosas das comuni
dade-s integrantes da, Pa

róquia São Sebastião, pa
ra 1986, está pronta. Pe
la ordem, as datas' serão
as seguintes: 09/março _

São CrIstovão (mini-festa
em comemoração ao ani
versário da comunidade);
05/06 de abril _ Matriz
São Sebastião; 12 e 13/
abril _ Nossa Senhora das

Graças (Barra do Rio Cer

ro); 15 e 16 de março -

Capela São José; 03 e 04/
maio Capela Santa
Cruz; 17 e IS/maio _ Ca

pela N. ,Sra. de Ftima (Al
to Santa Luzia); 24 e 25/
maio � Santíssima Trin
dade; 14 e lS/junho -:-

São
Luiz Gonzaga; 21 e 22/jU�
nno _ São João; 28 e 29/
junho � São Pedro; 12 e

13/julho � São Cristovão;
lQ e t1/agosto _ Gruta do
Rio Molha; em 'agosto,
ainda, come,tP.Ofam-se as

,Convite para Missa de 1 Ano
Yvonne Alice SChmö
ekel Gonçalves, Ales
san d r a Gonçalves,
Leandro Schm{)ckel ,

Gonçalves, Holando
Marcelino Gonçalves
e Família, Eugênio
Victor Schmöckel e
F a m 11 i a, convidam
parentes e amigos pa
ra assistirem a mls
sa de prime1ro ano
de falecimento do
Inesqueeívej

. 'ANTONIO JOS:e GONÇALVES ,

a realizar-se nó dia 02 de fevereiro de 1986 (do
mingo), às 9 horas, na Igreja Matriz São Sebastião "

de Jaragu do Sul.
'

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro d� 1986.

155= NARISOL
-__,.HALHAlr

,

".r�_�
&.tamO$ selecionando par� adnus
sao unedieta

GERENTE DE LOJA

Requisitos básícos».
- 29 grau completo

,

- DfsponibUidad'e para mudança
de cidade

- Facilidade de contato interpers
soaI

'- Dinamismó
- Iniciativa e espirito de lideran

ça.

Os inte'ressados deverão enviar
Curriculum yttae para: MARISOL
S.A. INDOSTlUA DO VESTUÁRIO
- Cx. Postal D-7 • 89.9250 Jaraguá
do Sul, aos Cuidado� de Recursos
Humanos. Ou comparecer pes
soalmente ao Departamento de
Recrutamento e Seleção, na rua
Bernardo Dornbusch n9 740.
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