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Escola Técnica federal poderá sair em Jaraluá. dO
.

Sul 88 divulua aprovados nfconcursO
o Governo Municipal

encaminhou, há semanas,

pedido ao Ministério da

Educação, para a instala
ção, em Jaraguá do Sul.

. de uma Escola Técnica
Federal,' à nível de segundo
grau, para atuação nas

áreas de eletroeletrônica,
eletromecânica e têxtil,
objetivando suprir a ca

rência de profissionais !la
setor junto as empresas
da região. O Cedate. ór

gão daquele Ministério,
em resposta informou que
está estudando a implan
tação de duzentas escolas
técnicas no Pais, voltadas
para o-campo industrial e
agrícola, e enumera as

providências que vem

adotando neste sentido,
onde, também; concita a

participação dos municí
pios beneficiados, para a

efetiva implementação do

projeto.
Diante deste fato, o

Executivo Municipal ini
ciou entendimentos. com a

.

direção do Colégio São
Luis, para a locação de

dependências do educan
dário, as quais poderiam
ser utilizadas para o fun
cionamento da escola, uma
vez' que Durval Vasel
acredita que Jaraguá do
Sul s e j a contemplada,
diante do seu grande de
senvolvimento índustriál e
da necessidade da forma
ção de profissionais de ní"
.vel médio para as áreas
solicitadas.
Ainda no .setor educa

cional. foram adquiridos.
com- recursos oriundos do
Ministério da Educação,
cerca de Cz$ 250 mil, to
do o madeirame e telhas,
para a troca de cobertura

, do Bloco A da FERJ. ca

bendo o pagamento da
mão.xíe.cobra à Prefeltr-a.

CEDEC DESOBSTRUI
BUEIROS
Entrou em operação ce

gunda.Jeíra. a desobstru
ção das canalizações ele
tubos que servem para o

escoamento de esgotos e

águas pluviais, executada
por dois caminhões cedi
dos pela Cedec, da Secre
taria de Justiça do Esta
do. A tubulação em toda
a cidade' está entupida,
total ou parcialmente, o

que tem originado trans

tornos, notadamente quan
do de grandes enxurra

das. Com a desobstrução,
através do sistema de jac
teamento e sucção, todo
o material será retirado.
Os caminhões deverão'

permanecer em Jaraguá do
Sul durante trinta dias

úteis, cabendo ao Munící-

pio o pagamento do com

bustível utilizado e a ma

nutenção dos cinco opera- _

dores.
Por outro lado, o pre-

. feito Durval Vasel anun
ciou 'que a.municipalidad�
vai implantar o "petit pa- ,

vê", junto as praças do

Expedicionário, A � s e I o,
Píazera e Paul Harns, num
total de 616,15 m2. Trata
se de uma pavimentação
entre as ruelas das praças.
que proporcionará embe
lezamento" das mesmas,
além de maior comodida
de para os transeuntes.

Asfaltamento da CO - S,8 vai sair
Os empresártos de Ja

raguá do Sul. São Ben-.

to, Joinville, Guaramirim
Blumenau e a Facisc, en

tregaram na quarta-feira
ao governador Esperidião

Festa de São
Sebastião

A Comunidade Católica
de Jaraguá do Sul realiza
neste finaLde_semana a

tradicional festa de São

Sebastião, em honra ao

padroeiro da Paróquia e

Igreja Matriz. cujos resul
tados financeiros da pro
moção serão investidos em

melhorias no templo, co

mo pintura ínterna e ex

terna, assim como no re

vestimento exterior do

edificio Cristo Rei.
A programação abre-se

às 10 horas com churras

co, serviço de bar e co

zinha, missa às 19 horas

e seguidamente, continui
dade dos festejos. No do

mingo, missas nos horá
rios habituais � durante

todo o dia festa popular.
O strudel será servido nos

dois dias de festas.

. As agências do Banco
do Brasil, em todo o Pais,
receberam esta semana as

listas aos 10.400 candlda
tos aprovados no seu úl
timo concurso, realizado
dia 23 de fevereiro, que
teve 350 mil concorrentes.
Em Jaraguá do Sul, hou
veram cerca de oitocentas
inscrições, sendo que so

mente doze lograram êxi

to nas provas, dentre os

quais candidatos oriundos
de outras cidades e esta
dos. Os aprovados e suas'

respectivas colocações são
os seguintes: Onnasusy
Goldschmidt (2.236), Déll
mir José Rubíní (1.813),
Elson Rubens Venâncio

(280), Henrique PurnhagenAmin um memoríal solici
tando o asfaltamento da
rodovia Corupá-São Bento.
O pedido foi feito durante
visita que o governador
fez ao planalto-norte para O Concurso Miss Jara
a realização de vários atos

gué. que escolherá a maís
políticos' e adrnínístratí- bela representante da mu:
vos. Os empresáriõs justí- lher jaraguaense de . 86,
ficarám a reivindicação contará com muitas con
afirmando que esta obra é .

correntes ao título. O
do mteresse .de toda a re-

evento realízar.isec.á sá
gião, inclusive do Vale do bado próximo, 12 de abril,
Itajai, porque asfaltada a. às 21 'horas, no Ginásio de
rodovia, será possível ir a

,Esportes Artur Müller,
Curitiba sem passar pela promoção da Prefeitura,
BR-I0l· e, além ·disso, a

através da Secretaria de
distância fica bem menor.

Turismo e a Cäesar's Club,
Segundo Alidor Lueders. com o apoio das Malhas

presidente. da Associação San Remo.
Comercial e Industríal de. Concorrem ao título,
Jaraguá do , Sul, está pre- .

obtido no ano passado por
ticamente acertada a pa- Sandta. Mara Wulff é no .

vimentação daquela rodo-
ano -anterior por Jalete

via. O governador, no )�n-
'

tanto, solicitou que idên
tico movimento fosse fei,to,
também junto ao governo
federal _ pois a rodovia o

é _ através da junção de
.

esforços de todas as lide
ranças diretamente ligadas
a. questão- Alidor afirmou

que Amin não disse dire
tamente, mas deixou trans

parecer claramente que a

obra será executada pelo
Estado.

(1.927), Jáder da Silva
(784), Luísa Myoko Nada
(1.741), Marcelo da Costa
Santos (2.002),' Maria Apa
recida Ferreira Fantenelle
(386), Paulo Roberto de
Bórtoli (636), Remi Kolson
(93), Ricardo Kindl (199)
e Sandra Enomoto (1.079).

Os aprovados, contudo,
ainda não sabem quando
poderão trabalhar, Antes.
todos eles terão que fazer
uma prova de datilografia,
cujo resultado não modi
ficará o número de pon
tos obtidos nas provas de
português, matemática,
contabilidade e técnicas
bancárias, realizadas an
teriormente.

Muitas candidatas ao Miss Jaraguá
Hardt, as jovens Tânia
Müller, Claudinir Q:.�zia,
Iara de Oliveira, .Ivone
Vavassori, Vânia Terezi"
nha Rosa, Maristele Ram
thum, Vera Lúcia Corrêa,
Mara .Elízabeth Keil. Ma

.

risa Nunes, Soraia Isolani
e Rosecler Vaz.

Além da apresentação
das' candidatas na passa
rela, haverá desfile de mo

das das Malhas San Remo
e show com o Grupo Tu
barão. A premiação será
Cz$ 2.0QO,00 e maís uma

viagem para a primeira.
colocada.

Racionamento de energia é suspenso
permitiu uma economia de

energia de 20,1 por cento
nos meses de fevereiro e

março, sendo que no Rio
Grande do Sul esse indi
ce foi de 23,2 por cento.
Em Santa Catarina a eco

nomia foi de 15,4 por cen
to e nó Paraná 18,8 por

O ministro Aureliano
Chaves, das Minas e Ener

gia, assinou portaria na

terça-feira, encerrando o

racionamento de energia
elétrica na região sul, que
estava em vigor desde o

último dia 16 de janeiro.
O motivo foi o de que
houve a recuperação do
nível de água dos reser

CRIADA A COMISSÃO MUNIClPAL I?E·DEFESADO . vatórios da -região. O ra-

MEIO-AMBIENTE, A COMD!.��A. .

.. '

cionamento da região sul
Leia o decreto na integra, nas págmas centrares. I

C�ab�id=es:__:_e�ex�P1t:.=sit==or-==es_-�co_nhe__!....ça_a_sI_ov_id_ade:'_sd-a-lrI-f-i:am-a--=.E�sq--::-,uin-'"-a=--rO---:-sto
......

,de---;'iY------en-.da-.sM�a-.--ris-.-ol.

cento.

Com a suspensão do
racionamento, tudo' volta
à normalidade,
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Opinião
A FALTA DE EXPERIEN
CIA �: Comenta-se, hoje
em día, o desinteresse dos

jovens nas decisões do.
País, mas a culpa não é do

jovem e sim, dos mais ido
sos, que se consideram ex

perientes e· com isso não
.• se preocupam em pedir
nossa opinião, símplesmen
te decidem e pronto. Se os

maís idosos dessem uma

chance para o jovem opi-·
nar, decidir, não haveria
esse desinteresse. Porque
só se cria experiência par
ticipando, decidindo.
Quando nos dão algo

para decidir, geralmente
são coisas banais, sem im

portância parao futuro do
Brasil. Hoje é difícil ver
um idoso pedir opinião de .

um jovem; eles apenas
comunicam a decisão to

mada. E para acabar com

isso é preciso que OS ido-
.

sos tirem da cabeça essa

idéia de superíoridade.
esse preconceito de que
os jovens sabem menos

por "sua pouca experiên
cia. O dia que os idosos
se conscientizarem de tal,

.

podem ter certeza dê que
muita coisa vai melhorar.
PROFESSOR _ Professor
com letra maiúscula e seu

salário com minúscula. Se
formos pensar, o professor
é aquele que educa e-faz
crescer a nação. Porém,·
sem apoio geral, ele, como,
todo ser humano, se can

sa e 'se frusta. De qus mo-

Joye-ÍI
do alguém não valorize
do é capaz de fazer o ou

tro crescer?". :e necessário
ser muito forte, nesta épo.
ca em que todos chegam
a sentir pena do profes
sor. Quantos professores
com faculdade de lícencía,
tura curta,· pelo Simples
fato de não trabalharem
com 19 grau e sim com o

2Q grau, passam: a ganhar
como simples normalístas.
Engenheiros, advogados

e tantos outros profissio
nais que ao lecíonarem
são consíderados "norma
listas" ao invés de abrí
rem horízontes em relação
ao julgamento de sua ha
bilitação e até de lhe se

rem oferecidos cursos com"
plementares pata que
melhorem seus salários.
Estas são algumas idéias
que acontecem, onde lei
gos acabam por não saber
e se flagram aplaudindo o

governo.

FALECIMENTO _ Faleceu
día 20 de março, aos 18
anos, em Corupá, o Sr.
Hermann Kotze, deixando
a esposa Emilie, um filho,
uma nora, uma filha, um

genro; netos e bisnetos. O
sepultamento ocorreu no

Cemitério . Municipal de
Corupá e o culto em sua
memona acontece ama

nhã, 6 de abril, na lgreta
Evangélica Luterana da
quela cidade.

VEM AI A PRIMEIRA NOITE DO·�UEIJO E VINHO

EM JARAGUA DO SUL AGUARDEMI.

. Jóias, relógios; pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um bom presente à sua escolha"

.
.

Na Marechal, 431· e na Getúlio Vargas, nO 9

Mamãe Coruja

Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, plant�

nrnamentais, com cmtrega a-domicilio. Atendlmen
to por profissional no ramo.

Casa das Flores.

G.ente
.

& Informações
SItVIO .RITO/PADRE IE- o nascimento deMaríena,
IINHQ _ Em maio, días dia 14 passado no Hos-
3 e 4, às 2Oh, no Ginásio pítal Jaraguá. Com 2kg
Artur Müller, dois grandes 910 e 50cm, veio trazer
shows artístico -musícaís . alegria para o casal Sér
com Silvio Brito e Padre gio· (M i r i a n Vo i g t)
Zezínho :piomoç:ão,. da Schwartz e, por extensão,
Equipe da Pastoral Voca- aos avós, . Osmar (Maria
cional da Paróquia São Luíza] Schwartz e Werner
Sebastião, . em beneficio" (Wally) Voígt- Seguem os

das obras vocactonaís. O nossos cumprimentos e vo

ingresso, unlCO,
.

custará
'

tos de felicidades.
somente Cz$ 10,00. Mar- EM CORupA _ Com o ca
que as datas na é:t:genda. e sarnento marcado paraparticipe. maio, noivaram no último

sábado, dia 29, em Coru

pá, as jovens Iraclídia
Blunk (Kida) e Ademir
Salomon (Téco). A Kida é
filha

-

do. casal vereador
Ernesto Felipe [Delurdes]
Blunk,

NOVO·ASSOCIADO ., O
empresário José Luiz Ni
colodelli, foi empossado
na terça-íeíra, durante

jantar festivo do Rotary
Clube de Jaragu,á do Sul,

·

como novo assoéiado. 'Da
mesma forma, sua esposa
Eliane passa· a integrar a

Casa da Amizade, que aca

ba de doar ao "Lar .das
Flores", . vinte sacas de
cimento, destinadas as

obras do anclanato.

S.E:R. VJElRENSE .... Esta

sociedade, em assembléia
dia 14, elegeu o novo Con
selho Delíberatívo, para o

triênio 86/88. Na presi
dêncía foi reeleito Louri-·
val Rothenberger, _

vice
Altevir Fogaça e secretá
rio Aldo Kanzler. A pro
pósito, no dia 19 de abril,
será realizado o baile de

rainha, com. o Grupo Mu
sical Cruzeiro. A Sra. Ade.
laíde Pommereníng é a

rainha.

SOLA EARl _ Também
no sábado de Aleluia °

engenheiro civil Ari Mo:
rellí Macedo. e Solange
Beatriz Silva colocaram
alianças. na mão direita. A
data do casamento já eS7
tá marcada: será 11 de ju
lho, uma sexta-feira.

JARAGUA FABRIL _ Na
noite deste sábado, a Ja

raguá Fabril, em comemo"

ração aos seus trinta anos,
ocorridos dia 31 de mar

ço, reúne todos os colabo
redores na ·recreativa da
empresa, em Guaramirim,
para uma churrascada de
confraternização. Agrade
cemos ao diretor Luís Car
los Garcia pelo convite.

Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterias.
Use nosso crediário e

.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12-06�·

Rua Reinoldo Rau 606 _ Ediflc10 Santa Terezinha,
esquina com Rua João PlccoU.

DESFILE BENEFICENTE _

· AN(JNCIO PREMIADO.
Os anúncios dos 30 anos

. da Jaraguá Fabríl, produ
zidos pela Exclam Comu

nicação' de Curitiba, re

ceberam medalhas de ou

ro do Prêmio Colunistas
.

da Associação Brasileira
·

de Propaganda, capítulo do.
Paraná, nas categorias ins

titucional [jornal, 'rádio e

TV) e mercados diversos

(os out-doors]. A premia
ção foi bem merecida. Pa- ZIGUE-ZAGUE _ Neste sã
rabénsl, bado, no Baependí, a co-

memoração do 19. aninho
- CAROUNE STINGHEN

d ída d G ilh f'.

.

ídê e VI a e Ul erme, 1-
No HOSplt�l �_ Maternld�- Ibo de José (Vânia) Pinho ..de São Jose, !\CiSCeU no. ia _ (o!;) Mauro J<;och: foi re-
·26 de março, as 9h50, com

Ieí
..'

d d C
3k 210 50 in garotí-

e eíto presi ente o on-
g e. c.� a

.
. selho Deliberatívo do C.A.

nha Carolíne,
..

ftlha �o )0- Bapendi. C') A Kohlbach
vem casal amIgo. Luízmar . .

R
.. (M": VI'er e uma das co..patrocinado-

ogeno alTlan -

. 'I R
.

N
t ). St' h·.. '1 nossa

ras do plOtO. enato �sgu z mgh �D:' eda, t .

ba polini, no Campeonatoex·çompan eua e ra -

B '1' d F'· 1·
Ih S-· .

ó d C l'n
. raSI eIrO e ormu a

o. ao av s e aro 1 a ':' .. ..

Victor (Illa)· Viergutz.e Fpr.d ..() Cas�l LUlZ Cels�
O'w ldo (Maria Alba) (M.arcla) MUnIZ, recebeu_ a

� a. . nOIte passada, grupo de
- Stmghen. Nossos parabens .. .

t (*)'t
.

.

d
. amIgos para um ]an ar. .

e mUl a sau e.
Muita gente já vendo o

MAlIANA SCHWARTZ Cometa Halley. O que es

_: Qutto registro que a tá sendo motivo de muita
c-oluna faz, com prazer, é "halleygria", certamente.

Na próxima quarta-feira,
com início às 15 horas, no
C.A. Baependi, tarde be
neficente em pról da
APAE, com.: bíngo e des
fíle de modas da coleção
outono-inverno. da Bouti-·

que Erika Modas, promo
tora do acontecimento. O

ingresso custará apenas e

somente Cz$ 20,00.

DO BEIRA RIO '- O díre
-tor· social Roberto Madrid,
-convídando-nos para à-bai-
le de aníversário do clube,
dia 9 de máío, a partir das
·23 horas, no salão·.cte.·f.es
tas. Música do Grupo 4a.

Redenção, traje 'esporte,
sendo as mesas e íngres
sos Iímítedos." Reservas

. pelos Fones 72-0413 e

'12-0980.
'

ESPIRITO SANJ'O _

. Em
maio também, dia 1.1, o

Baile Espírito Santo, do

Baependi. As competíções
de tiro e bolão vão de 12
a 16 e a música será da
Bandinha Lyra da Auro
ra. Venda de mesas a par
tir de 5 de maio, a Cz$
120,00 e cadeira avulsa
custará Cz$ 30,00. Convi
tes Já circulam.

PAULO E KÀTIA _ Está
marcado pera o dia 19 de
abril, às 18h, na Capela
N .. Sra. do Rosárío (Rio
Molha), o casamento do.

jornalista Paulo Roberto
Arenhart Com a senhoríta
Kátía Mara de Souza. Eles
são filhos de Rubem (Sé-·
ni) Arenhart e de Lourival

[Sylvia] de Souza. Feste

jam no Baependi, natural"
mente.

'

CASAMENTOS _ Na nos- .

sa agenda branca deste

sábado, o casamento, na

Matriz, às 16h15 de Ro
berto Leíthold/Suelj Gore
ti Greít, 17h15 _ Elmar
Prestíni/Marliene Maske e

às 18h ... Carlos Afonso
dos . Santos/Eloísa Maria
dos Santos. No Rio Molha,'
17h30, Rogério. Luís da
Cunha/Rosane Maria Da
niel. Parabéns!.

DAMAS DE CARIDADE _

As Damas de Caridade de
-

Jaraguá do Sul, entidade
dirigida pela Sra. Otília
Nicolini, doaram Cz$ ....
400,00 para a Creche Cons
tância Píazera. para a

compra de chocolates e

guloseimas às crianças, por
ocasião da Páscoa:
PONTO. FINAL _ Recebe
ram SUqS amigas de lan

che, na quarta-feira, as

Sras, Vera Marcatto, Car
la Haake Mayer e Diomu a
Wolf. (*) O Cine Jaraguá
exibe de 05 a 10 de abril,
"Nàites do Sertão", filme
nacional. (*) Os garotos
Stephen e Marthin, Staehe
Hn, receberam uma festa
de seus pais, dia 26, no

Beira Rio, por ocasião de
seus anversärios. (*) Dia
07 de maio, jaIitar dos lo

jistas e esposas, no Bae

pendi. em comemoraçãQ)
ao dia das mães.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S ·1· I· B · I Göverna' da Estada
.

alDplia Bpartunídades educacioDais' Da licrDrreuiaa
- Desde segunda-feira,

os bancos e a caixa eco

nômica estão atendendo ao

público das Ilh30 às

16h30min em Jaraguá do

Sul e na região. A medida
foi estabelecida pelo Ban

co Central, através da cir

cular 1.014. O novo horá

rio bancário não foi bem
aceito em Jaraguá do Sul,
causando inúmeros trans

tornos, notadamente às em

presas e aos que . usam

muito frequente os bancos.

- A Secretaria da Saú

de de Santa Catarme,
buscando melhor desem

penho e mernona no aten

dimento à população, vai
recuperar 211 umcades
sanitárias da rede estadual,
através de equipamentos
básicos de saúde, desde

aparelhos de pressão, es

tetoscópios, nebuUzadores,
balanças, estutas e outros,
até möveís. Dentre as Uni
dades Samtärías benen

ciadas está a de Jaraguá
do Sul,

- Com a aproximação
do cometa Halley, que
chegará no dia 11 de abril,
próxima sexta-feira, a 63
milhões de quilômetros da
terra, cresce o Interesse
em observá-lo a olho nú. (j
Halley está sendo obser
vado desde 7 de março e

de 6 a 9 de abril, ele po
derá ser observado antes
da meia-noite, à partir das
22 horas. O brilho máximo
será atingido no dia 11
de abril.

- O ministro Jorge
Bornhausen propôs ao pre
sídente José Sarney a ex

tinção da disciplina Moral
e Civismo por seu caráter
exclusivamente' politico e

.

doutrinário e por não pos
suir nenhuma fundamenta
ção c1entifico-pe'dagógica.
No documento, afirma que
a formação do caráter
braslleiro não pode e' não
deve ser reduzida a uma

disciplina formal obriga
tória do curriculo escolar.

- O presidente José

'Sarney encaminhará ao

Congresso Nacional, no

dia 1<1 de maio, um proje
to..de.jeí acabando com a

contribuição dos aposen
tados da Previdência So
cial. A informação é do
Ministro da Previdência,
que considera injusto pe
nalizar o aposentado, que
durante toda a vida con

tribuiu para a Previdência
com o tributo.

A educação, no atual turmas; autorização para ries. A EI Roberto Isídío e EB "Cristina Marcatto".
governo, tem merecido funcionamento de curso d� de Freitas, no munícípío
atenção especial e na mí- 29 grau na área de infor- de Guar�irim, também NOVAS ESCOLAS
crorregíão, 'inúmeros be- mätíce no Colégio Estadual criada, oferece 25 vagas
nefícíos tem sido carreá- "Holando Marcelino Gon- de la. à 4a. séries. A Secretaria da Educa-
dos, como construção, em- çalves" e, ainda, autoriza- ção está compondo a Co-
pliação e criação de nOVqS do o curso de '];I grau na PRti-ESCOLAR missão de Avalíação, para
unidades escolares, auto- área de agropecuária, no aquisição de terreno que
rização para funcionamen- Colégio Estedual "Teresa Para o pré-escolar. con- sediará a Escola Básica
to de novos cursos e pré- Ramos"; no municipio de soante a diretora da 19a. Valdete Inês Píezera Zím-
escolar, bem, como assis- Corupá. UCRE, o número de va- dars, heje preca_riamente
têncía ao educando atra- gas, com relação ao ano funcionando em depeno,

,

vés de vários programas, ENSINO, DE 1· GRA.U letivo anterior foi amplia- dências alugadas 'do Co-

que têm beneficiado mí- do' em 160. Oito novas légio São' Luís.. onde os
lhares de alunos. Na área do ensino de classes de educação pré- alunos 'de la. à 4a. 'séries
A diretora Iris Barg 1'1 grau, três escolas básí- escolar foram autorízadas são obrigados a se Ioco

Piazera, da Unidade de cas foram criadas. São elas a funcionar em Jaraguá moverem ao terceiro an

Coordenação Regional de a "Ilha da Figueira" e do Sul, sendo duas na EB dar, para poderem fre
Educação, relatou ao "Cor- "Alvino Tribess'J em Ja- Julius Karsten e uma tur- quentar as aulas. Da mes

reio do Povo" as novas raguá do Sul e a "Alfredo ma nas EB Alvino Tríbess, ma formal está sendo en

oportunidades educacío- Zimmermann" I em Guara- Ilha da Figueira, Euclides caminhado à Secretaria da .

nais proporcionadas pelo mirim. Estas novas esco- da Cunha e Vila Lalau, Educação, o processo de
governo, na microrregião las oferecem, a partir des-, bem como, duas turmas criação do ensínn de 29
polarizada por Jaraguá do te ano, 180 novas vagas na EB São José, de Coru- grau junto a EB. "José
Sul. Iris informa que no de 5a. à 8a. séries. Some- pá.

.'

Duarte Magalhães", na

ensino de 2Q grau, com a se a estas unidades; o GE Além destes novos cur- Barra do Rio Cerro, para
criação de novas unidades Jaraguá 99 e a ER Vila sos implantados n� rede funcíonamento a partir de
escolares e autorização de Lalau em Jaraguá e a ER estadual de ensino _ as- 1981.
novos cursos em colégios José Pasqualini, em Coru. sínala Iris Barg Píazera _ Para encerrar: na quin
já existentes, a expansão pá. o secretário da Educação, ta-feira, dia 3, a diretora
para 1986 atingiu a maís 'A criação destas escolas Prof. Nilton Sevéro da da UCRE, acompanhada da
de duzentas vagas.

'

veio oferecer nova estru- Costa, autorízou o funcío- Chefe da Dívap, Supervi-
Neste aspecto, observa tura administrativa, pos- namento gradativo. de 5à. sores de Educação e duas

que foi criado o Colégio sibilitando o funcíonamen- à Ba, séries do ensino de Diretoras de Colégio. to
Estadual "Prof. Heleodoro to de classes separadas por tQ grau" a partir de t986, maram parte de reunião
Borges" e autorizado o séries, o que vem benefí- nas seguintes unidades convocada pelo secretario
curso de Magistério de t9 ciar o ensino, além de escolares da rede munící- Nilton Severo da Costa,
grau (ta. à 4a. séries), com ampliar em 270 o número pal de ensino de Jarazuä para discutir as bases do
funcionamento de quatro de vagas de la. à 4a. sé- do Sul: EB "Santo' Este- Plano de Carreira do Mé3:-

• '" _ •• vão", EB "Alberto Bauer" gistério Público Estadual.

cria comissa. babltacII.al' Média. .alestra à· noite RO CIP
e balsa de trabalha Neste sábado, dia 5, no disseminação de mensa-

,

Centro Interescolar de 19 gens espíritas enfocando,
a sua secretaria um fichá- Grau "Mário Krutzsch", o . os ensinamentos de Jesus.
rio com eventuais inte- Centro Espirita Divino Já tem dois discos gra
ressados em trabalhar nas Mestre, de Jaraguá do Sul, vados e lívros publicados
empresas locals e manter promoverá às 20 horas" como "Crepúsculo de um

ao mesmo tempo o inter- uma palestra espírita. pro- Coração", "De mãos-dadas
'

câmbio, facilitando, com ferida pelo médium Jerö- com Jesus", "Nas pegadas
isso, a vida do candidato nimo Mendonça Ribeiro, de um·Anjo", ,,"Escalada
ao emprego e da própria mineiro de Ituíutaba. Pes- de Luz" e "Cadeira de Ro.

empresa. O projeto entra- soas da comunidade, espí- das", t�dos tratando de te,

rá em ação no mês de rítas ou não, são convida- mas evangélicos..Os di

maia, segundo o coorde- das a participar. reitos autorais são destí
nador Reinaldo Safanelli. Jerônimo, aos t8 anos, nados à instituições de ca

viu.ise atacado por dolo- ridade, entre elas a creche
rosa artrite reumatóide espírita Pouso do Ama

que o obrigou �nicialmen- nhecer por ele mantida e

A ACIAG posicionou-se te ao uso de muletas e com que abriga em torno, de
totalmente contrária ao a progressão da, doença cem crianças.
aumento de 20% na tarifa apelou para uma cadeira
de energia elétrica para o de rodas .Atualmente ce

ramo índustrial, bem como go e paralítico. necessita
na majoração do INPS no . da assistência permanente
que se refere a construção de uma enfermeira. Ape
civil particular, na ordem . sar de todos estes proble
de 5,76%. Entendem os mas, o palestrante desta

empresários guaramirenses noite em Jaraguá do Sul

que é um desrespeito a lei
"

fundou, em 1910. na sua

o que o governo faz, pais cidade. o Centro Espírita
congela e tabela, só que Seareiros de Jes�s e um

faz o contrário. "Agora: an o após fundou uma gré
além de sermos fiscais do fica espirita destinada a

Sarney é necessário fisca-
lizar o governo Sarney e

. punir os iníratores que es.

tão dentro do governo",
sublinha Schork, o presi
dente da entidade.

Aciag

Buscando um novo or.

denamento no setor, a As

sociação Comercial, Indus.
trial e Agrícola de Guara
'mirim decidiu pela criação
de uma comissão interna

permanente para estudar

o problema habitacional de
Guaramirim, que trabalha.
rá junto aos organismos
municipais no sentido de

que as áreas centrais da
cidade passem a ter sua

real utilização para a ha

bitação e não fiquem mais

ociosas. É que existem

áreas despovoadas e há

'falta de moradias, contu-

do, quem as possui não as

vende. apesar do grande
Interesse na compra, ta

zendo com 'que haja um

distancia\lIlento do eixo

central. A presidência da

comissão foi confiada ao

Sr. José Edson Gouvea da

Rocha. que terá trinta dias

para constituir e organizar
a mesma.
Da mesma forma, a

ACIAG. sob a direção do

dinâmico Francisco Her

bert Schork. aprovou a

implantação da "Bolsa de

Trabalho", que terá a fi

nalidade de manter junto

ENERGIA ELflTRICÀ

Apesar de toda essa ati
vidade, Jerônimo ainda

viaja por todo o Brasil,
.

pregando o Evangelho de
Jesus. São palestras que
emocionam e edificam, não
só por suas palavras, mas
sobretudo, pelo seu exem

plo. A palestra é' gratuita
a todos quantos se predis
puzeram a ouvi-lo hoje à
noite, no CIP.

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS·
, UXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS QS RIOS ITAPOCU E JARAGUA
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J Jaragu" �o'Sul - Semana de 05 a 11 de abril/86 CORREIO DO POVO,

Fazem anos'hoje: 05

Sra.. Debbíe Mara Sousa
Bona; Sra: Cleíde Tereza
Chíodíní Pedri, Sra. Ge
raldina .da Sil�a Pereira,
Sr. Loreneo Gressinger,
Sra. Irene Luz Dantas, em

. Brasília, �. Dárío
.

G.
Schütze, Sr. Gustavo Hens
ehel, Srta.. AneUe Dries
sen,
Fazem anQ� domingo
Dr. Edson Carlos Schulz,
sra, Ana Bona, Alan J9-
nas Gonzaga dos Santos,
Sra. Ema Irene Pedrotti,
Rodney Roberto Dal'Bello,
Dia 07/abril

.
.

Sra. Janice Baechhold Cor

reia, Sra. Ilca Henschel
Grambeck, em Jl1e, Sr.
José Castilho 'Pinto, Sra.
Éivira Coelho, Sr. Nélson
Ehlert, Sr. Aldo Blank, Sra.
Lillí Kamke Tepassé, em

Guaramirmi: Fabíano Edu
ardo Kanzler, Sidney r:
Stein, Blizabet HaI1Bel,.El
vira Líckfeld, Ivanir Buzzi
e Ana Scheila Pereira.
Dia 00 de abril
Sr. Miguel Schwartz, Elfi
Seide}, em Corupá; Sr. Gui
do Mundstück, Sr. Hélio
Meyer, em Curitiba; Sra.

Carmem Reeck Pachíní,
em Pomerode; Sra. Maike,
esposa' de José Carlos Ne

ves, Sr. Jorge Marquardt,
Margit Krause, Carlos
Pscheidt.
Dia 09 de abril
.Sr, Arybertn Léo Bartus

check, Sra. Alice Ayroso:
Schwartz, Srta. Silvana

Schmitz, Sra. Kathía Horst.
Casas, em Blumenau: Ce
zar Luiz Schiochet, Sr. Elói
Zumach, Sra. Diani Maria
Ziemann, Marli M. Nunes,
Elisabeth Tietz.. Janíce
Sidnei Gielow.
Dia 10 de abril
Sr. Nélson Tarnawski, Sr.
Jairo de Barros, em Blu

memati; Sr.' Ditmar Volk
mann, Sr. MáriO Gieland,
Sr. Lauro Voltolini, em
Curitiba; Sra. Maura Dir-

,

ce Mascarenhas Schmidt,
em Ctba; Sra. Lina Presti
ni Tomelin, Sra. Matilde'
Zapella Pavimello, Sr. Ralf
Brandenburg, Sra. Hilda

Grosskopf, em Jlle.
Dia 11 de abril
Sr. Edgar Schmitt, Sr. l;Ii
lário Ba.ratto, Sr. Fritz Mei
er, Srta. Milene Fischer
Martins, Sandro, filho Er
naldo (Ilena) Barte}, Sra.
Deisy Ballock, Sr. António'
Furlani, Sra. Romilda Pie
calí Pereira.

FALECIMENTOS

Dia 21/março
João Felipp" 84 anos e

Jonata Elvis Wuerges, 1
nno.

Dia 26/março
Nery Scheffer Pereira 29

anos.

.Dia 20/março
Luís Carlos Vaílettí. 25
días,
Dia 30/março
Harry Kästner, '60 anos.

NASCIMENTOS .'.

Dia 13/março
Simone', filha Lídia (Rita).
Prochnow.

'

-Dia lO/março ,

Cristiano, filho Iríneu (Ze.
'nilda) Schweizer.

Dia 20/março
Fernanda, fílha Nélson.
(Luzia) Hille
Dia 21/março
Andersen, 'filho Ari (Dir
ce) Luchtenberg ,

Alexandre, filho Luiz Car
los (Albertina) Hamburg
Dia 22/março .

Josiane, filha José Renato
(Maria Roselí) "Petrí.
Rovena Cristíane, filha
Bernardo (Gertrudes)

.

Ba
chmann.

,Dia'23/março
Leoníldo.Tílho Odilon (Ro
milda) Boddenberg.
Cláudinei, filho Ivo (Ma.
Inês) Lange.

Dia 24/março
Lauríane . Cristina, filha
Lauro (Geni) da Silva.
Talita Rochana, 'filha Má
rio (Rita) RicherdL"

Dia 25jmarço
KhIaD: Anur,' filho José
Antomo (UcHCy) Boaven
tura.

SOlange,' filha José Alício
(Terezmha) Martins.
Vanderlei, filho Vaídevino

(NoeH) das Neves.
Jonas LUIZ, filho S$rg�o
(Mônica] Correia de Ne

greiros.

Dia 26/março
Marcíon, filho Adélío (Ma
risa) Marchióri.
Càrqlinet filha Luizmar

(Mairian) Stinghen ..
Lindolfo Júnior, filho Lin
dolfo (Regina) Rudnick.,
Tatiane, filha de Antônio
(Matilde) Bilck.
Adriano, filho João Acir

(Mara Lúcia) de Brito.
Dia 27/março
Rodrigo, filho Valdir (Ivo
nete) Caniillo.
Is�aelr fi.lhoHélio (Ivone)
Zapell�.

.

Dia 20/março
Cíntiq Fernanda, filha Ja
cir (Marlene) Pellis.
Altairt filho Adernar (Altli-
de) Arbeit.-.

.

Dia 29/março
Rudevico, {ilho' Frederico
(Hildegard) Lenz.'
Carlos Eduardo, filho Jo
sé (AnilzÇl) Fanton ..
Dia 30/março .

L u c Ei mar, filha' César

(Odeth) dos Santos.
Thayse MicheHe, filha Ro
mildo (Josiani) Woisky.

/ PÁGINA 04

ProclaRlas de, Casamenlts
'Edital 14.184 de 31-03-86.
Elemar

.

José Stinghen e
'

RosAngela Andréia de' Sou
zaMARGOT ADELlA GRUBBA LEIL\1ANN, Oficial do R\:-.

gistro Civil dO 19 I?istrito � Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado .d� �� Catarma, Bresíl, faz �l?er., que compareceram em
Cartôrío exíbíndo os documentos exígídcs pela lei a fim de se

habilitarem para casar. Oi. sesuíntes:
• .

.

Edital 14.777 de 25_03_86.
Oswaldo José Schmitz e

Nara Vone Lessmann

E'le, brasileiro, solteiro, en
genheiro químico, natural
de Blumenau, neste Estado,
domiciliado e residente na
Rua Emilio Stein, 168, nes
ta cidade, filho de Oswal
do Schmitz e de Edith El
vira Schmitz. Ela,· brasi
leira, solteira, engenheira
química! natural de Jara

guä 'do Sul, domiciliada e

residente na Rua 29 de ou-'

tubrot 60, nesta cidade, fi
lha de. Gerhardt Alfredo
Ervin Lessmann e de

Irmgard Kienen Lessmann,
Edital 14.778 de 25_03_86;
Valmor de Souza e Norma
Birr
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Barra
Velha, neste Estado, do
miciliado e residente na.

Estrada Garibaldi, neste

distrito, filho de Paulo de
Souza e de Maria Kravuls
ki. Éla, brasileira, soltei
ra, operária; natural de

.

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Estrada
Garibaldi, neste distrito,
filha de Artur Birr e de
Elzira Rach Birr.
Edital 14,719 de 25_03_86,
José Fenrich e Adelína
Nolli
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rárío, natural de Massa
randuba, neste Estada, do
miciliado e residente na

Rua Epítacío Pessoa, nes

ta cidade, filho de Anto

nio . Fenrich e de Helena
Kluck. Ela, brasileira, sol
teira, operáríá. natural de
Rio, do Oeste, neste Esta
do, domiciliada e residen
te na Rua Epitacio Pessoa,
nesta idade, filha de Oví
dio Nolli e de Letícia NoUi,
Edital 14.780 de 25__ 03_86

Cópia recebida do cartó
rio de Indaial, neste Estado
Dirceu Antonio Sebben e

Ângela Maria da Veiga
Ble, brasileiro, solteiro,
ban,cario, natural de Situ

runa, Paraná, domiciliado
e reSidente 'na Rua Mal.
Floriano, 833, apt� 35t
nesta ,idade, filho de AUi
lia Sebben e de Orfíla

Joanilda Magagnin Seb
ben. Ela, brasuerra, soltei •
ra, secretaria, natural de
Indaíal.. neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Marechal Floriano
Peixoto, .1268, em Indaial,
neste Estado, filha'de Ola
vo da Veiga e de Maria
Richter da Veiga.
Edital 14.781 de 26_03_86.
José Jair Corrêa e Elfrida
EIert
Ele, 'brasileiro, solteiro,
pinto!" natural de Barra
Velha, neste Estado, .do
ciliado e residente na Rua
João Bertolí, 338, nesta
cidade, filho de Vitorio
Correa e de Rita Corrêa.
Ela, brasileira, solteira,'
servente, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e

residente na . Rua João
Bertoli, 338, nesta cidade,
filha de Willy EIert e de
Paula Bonatr EIert.
Edital 14.782 de 26-03-86.'
Flavio Oliveira de Lima e

Myrian'Magno Ribas

Ele, brasileiro, solteiro.
comerciante;

.

natural de
Santa Maria,'Rio Grande'
do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua Valdemiro
Mazureehen. nesta cidade"
filho dê Genesio Fernan
des de Lima e de Noemi
de Oliveira Lima. Ela, bra
sileira, solteira, professo
ra. natural de Santa Maria,
Rio Grande do SuL domi

miciliada e residente na

Rua Valdemire Mazure

chen, nesta cidade, filha
de Leocadio José Corrêa
de Oliveira Ribas e de

Cleyde Magno Ribas.
Edital 14.783 ,de 31-03-86.
Silvio De'retti e Maria

Aparecida Felisberto
I:1 E', brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Mas
�aranduba .. neste Estado,
domiciliado e resi.dente em

Vila Nova. neste distrito,
filho de Antonio Deretti e·

de HeIa Jaroczinski De
rettt Ela, brasileira, sah
teira, do lar,. natural de

Taió, neste Estado, domi
ciliada e residente em Pal
mital em Taió, neste Esta

do, fiJha de Luiz Felisberto
e de Arcedina Andersen.

e ..

,. PERSIANAS •. BOI • ESO. DE ALUMíNIO" .

� , R!o!L!!A!:U!�SC• "- FONE: 10473I72.Q995 .J

Persianas horizontais e vertiCais,
box para banheiros,

.

divisões, toldos, portas sanfoJladas, luminosos
.

e serralheria em aluminio.
CdnsuW�-nosl Fone 72-0995'

Blei brasileiro, solteiro,
marceneiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua João
Januárí., Ayroso, 1747,
nesta cidade, filho de Ivo
Stinghen e de Elzira Chio.
dini Stinghen. Ela, brasi
leira, solteira, do lar na
tural de Rodeio neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Julio Pedrí,
250, nesta cidade, filha de
Solano José de Souza e -de
Elvira Bernardi de Souza.
Edital 14.785 de 31-03-86.
Jonas Bonifácio de Souza
e Isa Maria Heiser
Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público, natu
ral

.

de Blumenau, neste
Estado, domiciliado e re
sidente na Rua Julio Pe-·
drí, 250t nesta cidade

.

íí
lho de Solano José' de
Souza e de Elvira Bernar
di de Souza. Eíe, brasi
leira, solteira, bordadeira,

. natural de Luís Alves, nes,
te Estado, domiciliada e

.resídents em Rio Molha ,

neste distrito, filha de Fe
lipe Heiser e de Maria
Heiser:
Edital 14.786 de 31-03-86.
E1cio Rozza e Sandra Terei
zlnha Pellin
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Mas
seranduba, neste Estado
domiciliado e residente n�

.

Rua Hercilio Mafra Car
doso, 146, nesta cidade fi
lho de José Rozza e de
Ann a Maíochí Rozza. Ela,
brasileira, solteira, auxi
liar de crédito, natural de
Tírnbó, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Hercilio Mafra Car�
doso, 101, nesta cidade,
filha de Geraldo Pellin e .

de ,Elvira Leitholdt Pellin.
Edital 14.787 de 01-04-86.
Tarcisio Mauricio e Eleo
nir de Fatima Negoceke
Ele, brasileiro,. solteiro,
com�rciário, natural de
Jaragúá do Sul, domici
liado e residente na Rua
João Carlos Stein, nesta
cidade, filha de José Mau
rício é de Tereza Ines 00-'
mingos Maurício. Ela, bra
sileira, solteira, balconista,
natural de Curitiba, Para�
ná, domiciliada e residente
na Rua Irmão Leandro, 92,
nesta cidade, filha de João
Maria Negoceke e de Diair'
de

. Oliveira Negocke.

E para que che'gue ao

conhecimento de todos,
mandei ,passar o presente
Edital, que' será publicad.9
pela imprensa em. Cat
tório, onde será afixado
durante 15 dias. '
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A Comissão Munícípàl
de Trânsito de Jaraguá do
Sul, rec-ebeu novos pedi
dos para implantação de
ondulações (lombadas) em

vários pontos do municí
pio, todos apontando pro
blemas comuns: o exces

de velocidade. As solici
tações são para implanta
ção defronte o Banco
Itaú, na Procópio Gomes,
nas imediações da Auto
Escola Jaraguá, na Getú
lio Vargas, na BR-280, en
tre o Posto Marcolla e a

entrada da Paculdade e,
ainda, junto ao Núcleo
Habitacional da Cohab, na
Vila Rau.

Esta última é a única

passível de atendimento,
desde que. os moradores,
através da sua Associa

ção, formalize a reivindi

cação por abaixo-assina
do. Quanto a lombada na

BR-280, no trecho onde
comumente ocorrem inú
meros acidentes, pela fal
ta de iluminação pública,

sinalização e acostamento,
principalmente, a implan
tação de lombada não es
tá totalmente descartada.
Ocorre que a prefeitura
tem concluído os estudos
para a construção de uma.

rotatória na altura do Pos
to Marcolla (o projeto
também está concluído) e

a sua instalação depende
de autorização <lo DNER;
e além disso, estuda-se a

viabilidade de outra rota
tória vir a ser implantada
na altura da entrada da
Faculdade, o que viria dar
segurança ao trecho.
Contudo, como demanda

tempo para a conclusão
dos projetos e recursos
para a execução dos tra
balhos, uma lombada (ou
duas) não foi de todo des
cartada, até que as rotató
rias, construídas, venham
substituí-las,
Outra questão discutida

pela CMT, relacionou-se a

uma possível alteração do
sistema binário da cidade.
com a liberação da Ponte

Walter Breithaupt (a nova

sobre o rio Itapocu) ao

tráfego. O Geipot, em

conjunto .com a Secreta
ria de Planejamento da
Prefeitura, deverão reali
zar estudos aprofundados à
respeito. Afora isto, dis
cutiu-se sugestões de um.
empresário, no tocante a

descaracterização da BR-
280 (da ponte Abdon Ba
tista à divisa de Guarami

rim) como rodovia, com a

consequente implantação
do sistema de divisores no
meio da pista,' que seriam

ajardinados.

o assunto será analisa
do tecnicamente para o

melhor aproveítamento
dos t'2,80 metros da rodo
via, de largura. A Delega
cia de Polícia da Comar
ca, como o faz mensal
mente, apresentou o rela
tório de acidentes ocorri
dos no mês de fevereiro,
que somaram 35. Desde
total, 20 auto-lesões e 15
acidentes.

TRANSPORTE COLETIVO

Usu·ários da rua. Joinville ,querem tarifa diferenciada
No decorrer da semana que estudam no 'CIP). Os

passada e desta, muitos gastos com condução, no

usuários dos coletivos da final do mês são conside

região da rua Joinville, ráveis e em vista disso,
reclamaram junto a re- defendem uma tarifa dife

portagem a cobrança das renciada e reivindicam
tarifas por parte da em- uma revisão nos preços,
presa que detem a permis- haja vista que não conce

são para explorar a linha bem pagar Cz$ 1,80, para
Jaraguá do Sul-Guarami- percorrer trecho de 1, 2 e

rim (Viação Canarinho). 3 quilômetros, pagando a

Ocorre que para utilizar passagem integral até
o ônibus, o usuário deve Guaramirím, quando os

desembolsar, obrigatoría- usuários das linhas da
mente css 1,80, mesmo Ilha da Figueira, Barra do

que o trecho seja curto, Rio Cerro, Waldemar Rau,
como por exemplo, até a por exemplo, que percor
altura do antigo salão rem distâncias maiores

Vieirense, a mesma tarifa (acima de 5 quilômetros),
cobrada para quem vai do pagam Cz$ 1,00.

.

centro de Jaragué até O valor da tarifa de

Guaramirim. Cz$ 1,00, em vigor desde
Dentre os usuários en-

.

que o mandado de segu
contram-se operários (mui-

.

rança de quatro sindicatos
tos tomam o ônibus qua- de trabalhaores impetrado
tro vezes por dia). funcio- contra a Prefeitura Muni

nários de lojas e bancos, cipal. que. através de de

donas-de-casa e escolares creta majorou' as tarifas

(principalmente 'alunos do para Cz$ 1,50. reduzindo

Colégio Heleodoro Borges as posteriormente . para

Cr$ 1,20 diante das rea

ções contrárias, foi julga
do favorável, é reivindi
cado pelos usuários daque
la linha, que inclusive in

terpelam os cobradores
acerca do cumprimento da
decisão judicial. ,

Como a linha é inter-
.

distrital, ou intermunici·

pal, portanto não atingida
pela .decisão judicial, o

valor da passagem é e

continua sendo Cz$ 1,80.
Porém, permanece arei

vindicação 'de uma revi
são de preços e a cobrança
.de tarifa diferenciada. Fi
ca a reclamação, o regis
tro e o pedido para a re

solução do impasse' pelas.
autoridades competentes.

POSTO DE VENDAS
'MARCArrO

Chapéus, bonés vizeiras,
amisas, shorts, bermudas e

cordas. -

Em frente à fábrica.
Amplo estacionamento.

PÁGINA 05

Câmara de
Vereadores

Foram várias as indica
ções dos vereadores de
Jaraguá do Sul, nas últí-

.

mas sessões do Iegíslatívo
municipal. Dentre as prin
cipais, destacam-se a do
líder do governo Almiro
Antunes Farias Filho (Pe
ca), que solicitou a Pre
feitura Municipal, via Se
cretaria de Obras, a incluo
são da rua Antônio Tei
xeira no programa de pa
vimentação do município.
O vereador Marina Ver
di Lenzi, reivindicou do
Executivo, atendendo. re
clamos da classe, a cons

trução de um sanitário
junto a Praça do Expedi
cionário (da rodovlárla).
para atendimento aos. ta
xistas que alí têm ponto
de seus carros de aluguéis.

E por proposição do ve

reador-presidente Ademar
Braz Winter e do líder do
Governo, Almiro Farias, o

edil Laura Siebert foi in
dícado para representar o

Poder Legislativo, no Con
selho Curador da Funda
ção Educacional Regional
Jaraguaense, em substituí.
ção a Orival Vegini, que
renunciou o cargo. Tam
bem Lauro teve aprovada
Indicação, solícítand-, da
Prefeitura a ligação da rua

Luiz SaUer com a rua An
tônio Manoel Corrêa na

Barra do Rio C�rro.
'
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TABELA DE CONVERSÄO .

.

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

Todo� os carnês de, CM' recebe pedidos para novas IOlbadls na cidade
prestação, contas de luz,
água telefone condomínio
e dívidas devem ser con

vertidas em' cruzados _ a

cada' dia, a nova moeda
estará valendo mais cru

zeíros e, portanto, é mais

vantajoso pagar tudo em

cruzados. ,Para fazer a

conversão, procure na ta
bela o dia em que a conta
tem que ser paga. Divida
o valor da conta (em cru-

.

zeiros) pelo número que
você encontrar na tabela.
O resultado desta divisão
é o valor a ser pago em

cruzados. E junto da ta
bela de conversão, publi
camos os fatores de atua

lização que servem para
calcular os valores dos
aluguéis e salários.
ABRIL Cr$/Cz$
OL04-86 1.139,06
02_04-86 1.144,19
03_04-86 1.149,34
'04_04-86 .1.154,51
Q5_04-86 1.159,71
06_04-86 ,1.164,93
07_04-86 1.170,17
08�04-86 1.175,43
09�04-86 1.180,72
10_04-86 1.186,04
1L04-86 1.191,37
12�04-86 1.196,73
13_04_86 1.202,12
14-04_86 1.207,53
15_04_86 1.212,96
16_04-86 1.218,42
17_04-86 1.223,90
18_04-86 1.229,41
19�04_86 1.234,94
20_04-86 1.240,50
2L04-86 1.246,08

. 22_04_86 1.251.69
23_04_86 1.257,32
24_04-86 1.262,98
25_04-86 1.268,66
26_04_86 1.274.37

.

27_04_86 1.280,11
28_0L�6 1.285,87
29_04-86 1.291,66
30�04_86 1.297.47

FATORES DE
ATUALIZAÇÄO

1985 Março 3,1492
1985 Abril 2,8945
1985 Maio 2,7112
1985 Junho 2.5171
1985 Julho 2.3038
1985 Agosto 2,0549
1985 Setembro 1.8351
1985 Outubro 1.6743
1985 Novembro 1,5068
1985 Dezembro 1,3292
1986 Janeiro 1.1438
1986 Fevereiro 1,0000

BARBEARIA DO

SINDICATO

O Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias de
Alimentação de Jaraguá
do Sul, informa ao seu

quadro associativo que
mantem em atividade jun
to a sede, na rua José
Emmendoerfer 240 (próxi
ma da APAE), a sua bar
bearia. que atende de se

gunda à sábado, a exceção
de quarta-feira, com os

seguintes preços:
Cabelo Cz$ 3.00
Barba Cr$ 2.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul _ SC
, RELATÚRIO DA DIRETORIA

Prezados Senhores Acionistas:
Em conformídads 'com as disposições legais vigentes. submetemos à
aprecíação de V'Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aO Exer
cípio Social encerrado em 31 de Dezembro de 1985, compreedende o
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados,,

Jaraguá do Sul, 21 de Fevereiro de 1986.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1985/1984

A T I V O
Circulante
DisponÍbil'iciade-Bens numeranos e

. Depósitos Bancários, a vísta, Crédito
, ,,' , de Clientes (-:-) Qupls. Descontadas
: ; - . �

-, (,:::..) Provis. ,p/l)�vedores Duvido-
.

-sos, Bancos c/ViIlculada," Adíanta
mentos, Impostos a Recuperar.. De-s
pesas do Exercício Seguinte.
Realizável a Longo Pl'azo
Obrigações Eletrobrás
Ativo Permanente
Investimentos, Imobilizado, Diferido
Total do Ativo

1985 1984

1.440'.665.891

89.418.111

418.258.626

21.063.119

1.320.988.552
1.766.310.357

4: 162.311.943
5.682.396.017

"

.1':':

PAS.sIVO
Circulante
Fornecedores" Instituições Financei
ras, Obrigações Sociais, Obrigo Fis
cais, Comissões a Pagar, Adiant. de- .

Câmbio e Obrigo Diversas
Exigivel a Longo Prazo
Instituições Financeiras, Debêntures
Patrímênío Liquido
Capital Social e Reservas de Capital.
Total do Passivo

'-

. DEMONS:rRATIVO . 'DE
Débitos
Custo dos Produtos Vendidos, Im
postos, Devoluções, Despesas Comer
ciais, Despesas Administrativas, Des
pesas Financeiras, Despesas Tributá
rias, Resultado do Exercício
Créditos

1985 1984

1.382.693.502' 508.913.040

991.691.08e

3.318.005.429
5.692.396.017

, RESULTADOS
1985

340.031.285

917.306.032
1.766.310.357

1984

7.657.826.483 1.552.266.319

Venda de Produtos, Correção Mone- ,

tária do Balanço, Receitas Não .oper. 1.657.826.483 1.552.266.319

cJaraguá do Sul, 27 de Fevereiro de 1986.

José Carlos Neves
Diretor Comercial
CPF 006.281.789·53

. João Batista Prim
Diretor Superintendente
CPF 006.285.909-97

. Ivo Oechsler
Téc. em Contabilidade - CRC_SC 8999

CPF 294.508.539-91

�&
'.

,J

AGENCIA· COSMOS DE
VIA·GENS LIDA,•.,

,

EMBRA. t I iR N\'
02714-00-42-2

PAS'iAGENS E'EXCURSOES NACIONAIS E INTEllNACIONAIS
Aére-:l3, RodOVIárias e Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de-

Automóveis. '

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES
OpÇÖES" E' CONDIÇÖÊS.

Rua t, !l�ônjO Tobiàs, 50 _ 1° andar Fones:' (0413) 12-0520 e 72-1109
Jaraguá do. �ul,:" Santa Catarina.

Estado de Santa Catarlua.
'

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ,JARAGUA DO SUL
.. �.' .,

. O Prefeito Municipal de Jeraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui
ções e nos termos do artigo 11 da Lei Municipal
N? 919/84, de 26 de setembro de 1984, ,

DECRETA:

CODlO prestação de seroço rele
ípio.
.... Com exceção dos representan
'poder Executivo Municipal, que
oordenador, da Secretaria de Pla

Secretaria de Bem-estar Social,
membros serão escolhidos pelo
el1Ilédio de sugestão de nom�s
avés de lista tríplic-e pelas entí-

as.

__ A lista tríplice será enviada

razo de 30 (trinta) días úteis, con
e publicação deste Decreto e da

de cada mandeto.

_ Por ato a ser baixado pelo Pre

conhecimento ao público dos no

s que integrarão a COMDEMA.
icará o ,dia" a hora e o local da

rgão. '

__ O Vice.....coordenador da COM;
ito em escrutínio secreto na 1·

_ O Secretário da COMDEMA
elo Coordenador na la. reunião,
ste e o Vice_coordenador .

A COMDEMA manterá com

ades oficiais ou privadas, nacío
íonaís, ligadas à defesa do meio,
mbio no sentido de receber ou

çôes e subsídios técníco.ccíentí-

posto ne

a firmar
necessárí
federais,

,

no tocant

_ Para o fiel cumprimento do dís

eto, o Município compromete-se
vênias e acordos que se fizerem

órgãos ou entidades est�d�ais. e
a prestação mútua de assls�enclaí
oteção, preservação e aprunora
o do meio ambiente.

_ O Município propõe.ise: atra
A. a encetar campanhas, pro

r conhecimentos, atos e fatos re

mbiente, buscando conscientizar
importância e da necessidade de
rvar a Natureza,

A critério do Secretário Municí-
, obedecida a legislação vigente,
nos currículos escolares dos es-

e educação da rede municipal de
tóp�cos referentes à Ecologia e'

,

·ental.

- O detalhamento e a comple
sente diploma legal, serão. efe
te, à medida que se forem fa-

_ O regimento interno da COM
vado por Decreto do Executivo
quarenta e cinco� dias úteis con

la. reunião do 11? mandato.

- As despesas ,decorrentes da

norma correrão por conta do
te.

- Este Decreto entrará em vigor
ublicação, ficando revogadas as

ontrário. em especial o Decreto
0/83 de 9 de junho de 1983.

'Sul (SC), 2 de abril de 1986.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
.IVO KONELL

m., Fillanças e Bem Estar So�ial.

E:D I T A ..... rr: c ::;" :: '.::: ";
.

AUREA MULLER GRq$Á, . :r-�.b�!i!i
de Notas e Oficial de Protestos de Titulas 4a, Comarca.
de Jaraguâ do Sul, ,Estado d� S. eaÍàrÍll'a; na" fomá' �á ..
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este
' edital 'VIrem que

se acham neste Cartório para protestas' os títulos centrar

Confecções Valkíria ·Uda. ,..... Rua .·273 Casa 31,_-.
Nesta � Dalton Guilherme Heller, _ Rua Otto

Hílbrecht, 585 _ Corupá _ Eduardo Felizardo Fe-.
· lix _ Rua. Prof. Antonio Ayroso, 692 _ Nesta -

Gentil Baggio Polchíní _ Rua João Pícollí, 413.
Apto 302 Nesta _ Grandson e Grondson Maga-
zine Ltda L Rod. BR 280 _ Walderaar Grubba 5249
_ Nesta _ Imobiliária Lenzt Ltda _ Rua CeI. Proc.

G. de Oliveira, 285 _ Nesta _ João Rolando Mesch
_ Rua Prof. Antonio Ayroso, 427 .-.., Nesta - José

Gaulart Delfino ,..... Rua Victor Konder. 437 :_ Nes

la·...,: Lourival Bier _ Rua Bertha .Weege, �17 :-
·

Nesta ._ Luis Carlos Gorges '":'" Rua João PICO�l,
· 104 _ Nesta . .:... Marcia de Oliveira _ Rua, João
·

Picolli, 104 _ Nesta. '

E. como os dites devedores não foram encontrados
� ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
inte. médio do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, �o
prazo da Iei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não- faz, sob pena �e serem os referi-
,

dos títulos protestados na forma da lei,. etc. ,

_'_ ·_·ADV.OGAD'QS_.r .' ,.' ........ ';..,
•. .J ._ -.' •• -

_
"_

Art. 19 _ Fica criada a Comissão Muni.
cipal de Defesa do Meio Ambiente _ COMDEMA,
órgão superíor que passa a integrar oll? escalão
da Admlnístração Pública Direta, subordínando-

. se única e exclusivamente ao Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Art. 29 .... A COMDEMA, observada a'

legislação estadual e federal pertinente à maté
ría, atribui-se a competência e a finalidade de reumao .

atuar e deliberar sobre questões concernen='
tes ao equilíbrio ecológico e à proteção,' preser
vação e aprimoramento do meio ambíente, sob o
aspecto qualítatívo, na- área territorial do Muni
cípio de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari-
na. órgãos o

Art. jl? _ Para os objetivos colimados
neste Decreto, entende-se por:

II ,..... 1 (um) representánte do Poder Le
gislativo.

III _ 1 (um) t'epreselltante da Associação"
dos Advogados. . ;' mentaçãó

IV _ 1 (um) representante da Associação tuados fu
Comercial e Industrial.

V _ 1 (um) representante da Associação
dos Professores e Educadores do Vale do Itapocu.

VI _ 1 '(um) representante da Associação
dos Arquitetos e Engenheiros.

VII _ 1 fum) representante da classe jor
nalística.

VIII _ 1 (um) representante da Seereti l-
ria de Planejamento. (

IX ,..... 1 (um) representànte da Secretati la
de Bem-estar So.cial.

.

X _ '1 (um) representante dI') Chefe ,do
Poder Executivo Municipal, que será também o
Coordenador.

XI _ 1 (um) representante do Club� 0e
Tiro, Caça e Pesca Mal. Rondon. E:

Art. '61? _ Os membros d.a COMDEMA 'te-
rão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser "re
conduzidos. O exercicio do mandato será griIlfU!ltto

'DECRETO N." 1.310/86
Cria a Comissão Municipal de Defesa do tes do
Meio Ambiente'_ COMDEMA será t

naís, QU

ambiente,
fornecer

IM' bí t ficos e 1- eio am nen e: a interação de fatores
I .... O mesmo se dará com pessoasfísicos, químicos e biológicos que condicionam a

conhecedores ou interessadasexistência dos seres vivos e dos recursos natu- físicas e , .

ílíbrístal*el'.�o ambiental e do equ 1 no
, rais.

II ...., Degradação ou poluição do meio em
biente: toda e qualquer alteração das propriedades
e do estado natural do meio ambíente, causada
por agente de qualquer espécie que venha a pre
judicar a saúde, a segurança ou o bem-estar da
população sujeita aos seus efeitos.

III _ Recursos naturais: a flora, a fauna,
as águas, as jazidas, as terras e o espaço aéreo.

Art. 41? _ É expressa e terminantemente
proibida a prática de atividades humanas que, di
reta ou indiretamente, acarretem degradação ou

poluição do meio ambíente.

Art. 59 _ A COMDEMA compor.csec.á
de 11 (onze) membros, de livre escolha do Pre
feito, constituindo-se de:

I � 1 (um) representante do Poder Judi ..
ciario.

�----------�----��-

IH/Jaraguá do Sul, 26 de março de 1986 '.

Aurea Mül!.er Grubba - Tabeliã, de Notas e

.)ficia1 de Protestos de Títulos...da Comarca de J;do Sul

- AmUtENE
-

M' BUZZI
LEONEL'PRADI'

.

FLORIANI
QuestõeS d� terras - acidentes de trânsito - in
ventários' -' cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

Destil Máquinas. lIda.
Equipamentos para fábrica de doces de Irutas.
chapas de cobre, fundição de aluminio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambíques de, cobre.

Rua Joínvílle, 433 - Fone, 72-1564
Jaraguá do Sul _ S'C

IITERIMOYEIS
Intermediária de
t � Imóveis lIda.
IMÚVEIS A VENDA

t casa em alvenaria na rua 25 de Julho, de

fino acabamento
- 3 operternentos no

.

centro da cidade
,.

- 1 terreno c/570m2, na rua Amazonas. proximo
a Casa da Cultura

- 2 terreno c/570m2, na ruf Amazonas, próximo.
a Casa dá Cultura

- 2 terrenos nas laterais da rui Joínvilla (Vila .e

Baependi)
- 1 terreno c/338m2, na rua .Joinville, imedia

ções da Arweg.

R.: João Piccoli, 104 - fone 12-2117 - Jaraguá do Sul

SPEZIA
.

& elA. LTDA.
SERRARIA E SERVIÇOS D,E TRATOR,'

Madeiras para construção e sel'viç?s de trator

com profissionais altamente, espeClahzado!>.
.

Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaragua Es

querdo _ Fone 72-0300 _Jaraguá do Sul _ Sc.

Foto Center Lida.

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTENCIA TV, VIDEO CASSETE E
vIDEO GAME

Posto' autorh.ado video game Dactar e i>ls�(lC.
-

Transcodlficação de, videos importados.
Rua João Marcatto, 1.79. - Fone 72-2128

Jaraguá· 'd<i Sul.

Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
mau' uma ampliação d0 20x25 e um álbum COla0

brinde.

Foto Center -,Galer-ia Dom Prancísco - Sala 05

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC 0075. Despachante credenciado sob n9 496

• Emplacamentos
* Liberações

* Transferências
• Seguros

..
.

* Renovações de Licenças de Veiculos
Confira a eficiência de nossos serViços

..

Rua Béirio do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

SUBA NA HONDA

eHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSISTfiNCIA TECNICA,

'E BOUTIQUE HONWA-WAY.

ENTRE NESl'A H o N D A DA MENEGo.TTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
Rua Adélla Fischer, 239 (Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Lar imóveis
Jaraguá

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,

INCORPORAÇAO E

ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro,· sn '- Galeria Dom francisco -

Sala 13 - fone 72.0510 -Jaraguá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cOllercianles 1 me, o do comerciante ím

probo, merece um par de

algemas na frente das câ
maras de TV, qual deve
rá sei: a primeira punição
dos demais?

.

Ou será que a algema é

incompatível com o "co
larinho branco"?

IigellasCom a chegada do 'pa
cotão econômico, .nos úl
timos días do mês passa
do, o povo brasileiro vol- muito mais implicadas do
tou a sorrir. E o cronista ctue o negociante aprovei
.com ele. Afinal, era pre- tador e contra as quaís
ciso idealizar algo novo e ' pouco se faz. O mau co

impactante. m.e�ciante pr�judica um,

A reação popular foi al- vanos ou muttos fregue
tamente posítíva ß renovou ses. E' isto, durante. um
esperanças. Vamos pegar certo período de tempo,
juntos, confiando que o Mas há aqueles que pre
Governo da República ía- judicam a todos, durante

ce zerar o "deficit" e o todo o tempo. Inexplíca
mantenha zerado velmente e 'nesses casos,
Assim como em outras quando a denúncia é feí

épocas (durante a segunda ta ela parece' ser logo
grande guerra, por exem- abafada e cai no esqueci
plo) o povo empolgado mento. Certo ou errado?

passou a fiscalizar o pre- Vamos mostrar alguns'
ço da mercadoria na bo- exemplos recentes de ío

dega da esquina .. E como ra, pois, ao que tudo índí
tudo evolui, a inspeção ca, aqui em Santa Catarí

popular, desta vez, enca- na, esses fatos não acon

mínhou-se também para tecem. Ao menos, a tele
os supermercados. Algu- / visão não lhes dá desta
mas dessas modernas cen- que. Na semana. passada
trais de abastecimento - noticiou-se que, no norte,
acredito que mais por des- um vendedor de picolés
cuido do que por dolo - foi nomeado técnico em

foram pilhadas com pre- Raios X, numa entidade
ços diferentes para a mes-. pública de saúde e com

ma mercadoria. Diligentes polpudo salário. Quem pa
autoridades, chamadas por ga esse absurdo? Respos
populares revoltados! en- ta clara: o povo.
traram imediatamente em

. .
.

ação e prenderam o Iran- Outr� mareja do nor-

zíno gerente da casa co- deste, mterpelado se era

mercial em foco. verda�e que ganhav� c:n-
Na mesma hora, a im- to e vmte. e quatro In:Ilhoes

prensa televisada _ cum- de cruzeuos mensaIS, te

prindo o seu dever ético ve o I�esplante de re�po�
d informar a verdade _

der: Ganho. Mas, veja la.

fi�mou a prisão do assus- E o brãto e não o líquido.".
tado contraventor (ou cri- Um deput�do conseguiu

minoso, como queiram). E s�a nomeaçao para �oto
a TV foi além: registrou rísta, acumulando dOIS or

com "elose" as algemas denados. Salve os lídimos

que foram colocadas nos representantes do"povol
pulsos do _ naquela oca- E me lembro en pas

sião _ inimigo público nú- sant" da entrevista tran

mero um. quíla, pública e ampla-
Que vergonha para .0 mente divulgada pela TV,

cidadão, sua família, seus em âmbito nacional, de

filhos, seus amigos. E ela- um poderoso contraventor

ro que houve 'erro. Mas do jogo. do bicho, o qual
será que essa falha foi tão referindo-se à morte do

grave que justificasse ve- bicheiro "Tio Patinhas" -

xame público? Não esta- declarou pata todo o Bra

ria ele cumprindo ordens sil que a contravenção
supéríores e garantindo a "convive muito bem com

todo custo o seu emprego? as' autorídades constituí

Não é meu objetivo defen- das, que em homenagem
der um comerciante ines- ao ilustre' morto não ha

crupuloso. Se a Lei existe veria extração das seis

é para ser cumprida. Nin- horas, naquele dia, que a

guém pode desconhecer viúva seria amparada pela
isto. ontravenção e que todos

O que pretendo mostrar os seus direitos seriam

é que há outras pessoas respeitados". Eis aí a "má-

s6 para
. fia" ou a "cosa nostra" le
galizada e abençoada.
Voltemos aos in aus

exemplos de outros Esta
dos.
Presidentes de Casas

Parlamentares e de alguns
Tribunais concedem apo
sentadorias a funcionários
válidos e aptos para o ser

viço. Com a vaga corres

pondente, factlíta..se a no

meação, sem concurso, de

esposas, filhos e afilhados.
Pergunto: "Quem paga?"
Parlamentares não compa
recem a sessões e rece

bem tranquilamente "je
tons" de presença, sob o

olhar condescendente de
brilhantes homens públi
cos que, quando falam no

PRECE Mn.AGROSA
-' Confio em Deus
com todas as minhas
forças, por isso peço
a Deus que ilumine
meu caminho, conce
dendo-me a graça
que tanto desejo.
Mande ,ubUcar e ve
ja o que acontece.

M.M.

Compre seus materiais de construção na

MaterIals de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom preço.

Rua Expedicionário Antõnío Carlos Ferreira 850 _ Fones 72-1011,

I
72-2334 e 72-t292 - Jaraguá do SuLSC.

---

I

Arte

povo e seus direitos, mo
ralmente tiram o chapéu,
em sinal de respeito. Per
gunto novamente; "Quem
está sendo roubado?" E a

mesmíssima resposta: "O

povo". Carmelo Parace
A última indagação ao (Transcrito de O ESTADO,

leitor: se o primeiro cri- 20_03_86)

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE
JARAGUA DO SUL' .

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Convocamos todos os sócios ativos do Cor
po de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul,
na forma da letra "a" do Artigo 17 dos estatutos'
sociais, para a .

ASSEMBL:flIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A relízar-se no dia 9 de abril de 1986, com início
às 20 horas, em primeira convocação, às 20 ho
ras 30 mino em segunda e última convocação, na
sede social da corporação sito na rua Presidente
Epítácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguá do Sul,
com a seguinte ordern do dia:
1 . Reforma total dos estatutos sociais da corpo

ção;
2. Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul (sq, 26 de março de 1986.
Álvaro Mann

Presidente do Conselho de Admínístracão

Laje Jaraguá

S,orveles PINGUIM
O MELHOR DESTE VERÃO

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim" r em vários sabores.

Temos também gelo,

Rua Angelo Rubini, 111'9 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 72-2181. - Jaraguá do Sul.

Oficina ecânicaM TIBERIO .

,.

Rua Leopoldo Malhelro Do 67 _ FODe 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.
-

Serviços de lataria, pintura. polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km.

Retífica de motores,

Ltda. ,
. '.�' .� .

rsgulegem, reví sões e demals serviços espeoializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Aposentados
. -

Irao lutar pelos
A recente reunião rea

lizada no Centro de Ati
vidades do Sesi, reuniu
centenas de aposentados
de Jaraguá do Sul, que
ouviram as explanações
do advogado blumenauen
se Acácio. Bernardes. O

encontro motivou a forma
ção de uma comissão pro
vísóría, para a fundação de
uma Associação, cuJos es

tatutos estão sendo elabo
rados. Os debates foram

amplos, assini como as

formulações dos aposen-

. Comunicado aos

do 80talooo
associados
F. C.

o BOTAFOGO· FUTEBOL CLUBE, através da
sua diretoria, torna pública que a venda de títu-

'

los dos associados. para terceiros, só será
.

aceita
mediante autorização do Clube, COm a taxa de

20% para transferência.
Avisa ainda que o Clube toraa-se o primeiro '

interessado na compra dos mesmos.

atenciosamente

Jaime Célio Piazera
Presidente

PÁGINA -11

direitos ReeadaslralDenlo inicia dia 15·.
,

E o fim da fraude nas eleiçõestados, que tinham muitas
dúvidas com relação a re

forma econômica e o que
ela trará de vantagem ou Os títulos dos 2,2 mí-

desvantagem à categoria. lhões eleitores ceterínen.:

A princípio, pelas in- ses, bem como os arquivos
formações checadas pelo do Tribunal Regional Blei.
"CP", pretenda.se mover to�al e _?as Zonas Eleito

uma ação centre o INPS, rais, serao passados a lim

para que o Instituto res- .
poe substituídos por'um

titua todos os descontos -
novo documento, seme

que. vêm sendo feitos de lha�te ':0 CPF, através da

alguns anos para cá, in- reahzaçao de um recadas

tegrsndo..se a novel entí- tramento eleitoral.
dade ao movimento que

. Com o ingresso da Jus
outras congêneres vêm tiça Eleitoral. na informá

desenvolvendo em' todo o
. tíca se estará extirpando

Brasil) neste sentido'.
.

um cânçer no processo
A Associação irá, tam- eleitoral brasileiro, que a

bém, gestionar junto ao cada eleição vinha se

INPS 'e aos Hospitais, um agravando.. as fraudes. Em
melhor atendimento aos Santa Catarina, nas elei

aposentados, . bem como, ções gerais de 1982, as

estabelecer convênios com denúncias maís
:

comuns

órgãos e entidades, obje- foram com respeito ao

tívando gerar benef'ícíos à voto carbonado, eleitores
classe. já falecidos e que conti-

nuam "votando", além da
duplicidade de títulos.
O plano de recadastra

mento eleitoral vai ocor
rer, em todo o território
nacional, no período de 15
de abril a 30 de maio. Já
o dia 18 de maio foi esco
lhido como o Dia Nacio
nal de Recadastramento
Hleitoral, quando vão fun
cionar das 8 às 18 horas,'
todas as seções eleitorais,
como se fosse um dia de

eleições. : Segundo o TRE,
tod-, eleitor (com ou sem

título _ analfabeto, que
completar 1'8 anos em 86
ou que tenha extraviado
seu título) terá que pro
curar, no período acima
citado um posto de reca
dastramento nara efetuar
seu novo alistamento .

Os postos de alistamen
to serão disseminados por
todo o, Estado. Serão ins
talados em repartições pú
blicas, fábricas, centros
comercíaís, lugares de in
tenso. fluxo de pessoas,

. sindicatos de associações
de classe, salões paro
quiais, campus uníversítá.
rio e estabelecimentos de
ensino de modo a facilitar,

. o acesso dos eleitores. Mas
antes de se dirigir a um

.

posto, para se alistar, o

eleitor deverá preencher

seus

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Yen a conhecer ..

a linha Chevrolet86.
Conheça a linha Chevrole! 86. a mais completa do mercado.

" \.

Nós temos o carro que você necessit" para preencher as suas exigências.
'

Seja Monza. Caravan. Opala, Diplomata, Chevette oú MarajO, você vai sair de nossa loja com o.que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha.

Nós ternos planos de pagamento e financiamento facilHados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

.�
�.'Emmendörfer Comercio de. Vefculos Ltda.

Av. Mal. Deodoro,557 - FoneS,72·06SS e 72-0060 - Jaraguá do sersc

Confecções Sueli Lida
Vestlndo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de ínvemo, aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da. Fonseca, nr. 108-.5. �
�. ;,

� F. 12-0603 Jaraguá do· Snl _ SC.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, na 530 _ F. 72-2911 :,:.:,.'

Jaraguá do Sul _ SC.
.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de .Jaraguá:

requerimento que estará à
disposição da população,
onde além de informar
seus dados pessoais, indi
cará a seção eleitoral
maís próxima de sua re

sidência, para Iacílítar a

votação nas eleições de
15 de novembro,
O plano nacional de re

cadastramento estabelece
que o alistamento de no

vos eleitores, deve ser

feito simultaneamente com

os eleitores que já pos
suem títulos eleitorais. Na
situação de novos eleito
res estão os analfabetos
que não' se alistaram. no

ano passado, quando. pas
saram a ter direito ao vo

to, as pessoas que comple
tam, este ano, dezoito anos

e os que tiveram seus tí-
. tulos extraviados. Para os

'eleitores que não compa
receram à última eleição,
justificando sua ausência,
o procedimento é idênti
co. As pessoas nessa si
tuação, de acordo Com a

legislação eleitoral, deve
riam procurar até o dia 15
de maio próximo _ seis
meses antes da eleição _

ao Cartório Eleitoral. a

fim de que seu título fos
se carimbado. Este proce
dimento embora mantido,
será inócuo. Com o reca

dastramento serão anistia
dos os que -se encontram
em situação irregular, o

que significa que em qual.
quer situação o eleitor de-

.

ve comparecer a um pos
to com o requerimento de
alistamento, sem título e

Um documento de identi
dade.
Como o sistema será

éomputadorizado, estará ,'õe
evitando a dupllcidsd» ri"

inscrições. O recadastra
mento, através" da infor
mática. é também o' rrri
meiro passo para a adocão
do sistema de votação ele
trônica no País. através rp
'máquinas semelhantes às'
utilizadas para apostas da
Loteria Esportiva e Loto.
Mas isso será uma segun
da etapa.

o sucesso daWeg tem 5mil razöe5: são os seus colaboradores
, -

, h \ t:.. "'�' _., . .;,
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Política,Antônio Neves, da co

luna Alça de Mira, trouxe
dias desses uma curiosa
nota que vale a transcrí-

"
ção pelo pitoresco que en

cerra: "Que Seleção I Ano
tem este tímaço: Pscheidt,
Mallen, Roesler, Rueckl,
Gschwendtner, Z i eman,
Pollun, Groskopf, Hrusch
ka, Jurgensen, Píckocz, e

ainda Nenevê e Ranck. E
a seleção da Alemanha

que vai à Copa do Mun-

do? Não, respeitosamente,
é a composição da egrégia
Câmara de Vereadores de
São Bento do Sul". Um
companheiro que acompa
nhava a leitura ainda
acrescentou: vai o Gené
sio Tureck de chefe de

delegação e Otair Becker,
de treinador. Muito espi
rituoso o confrade da Ter-

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

Convenção Municipal do Partido Democrático
Trabalhista-PDT

. Municipio de Jaraguá do Sul-se

o presidente da Comissão Municipal Provi
sória do Partido pemocrático· Trabalhista-PDT,
convoca os filiados do Partido até o dia 28 de
março de 1986, para a convenção Municipal, a

realízarcse no dia 13 de abril de 1986, nas depen
dências da Câmara de Vereadores, desta cidade,
sito à Rua Marechal Deodoro, n? 247, iniciando
se às 9.00 horas da manhã, para discussão, apre
ciação do manifesto, programa e estatuto do par
tido e prolongando-se pelo tempo que se fizer
necessário à votação dos convencionais à eleição
do diretório, que chegaram ao recinto até às 17.00
horas, à apuração, proclamação dos eleitos e Ia
vratura da Ata.

ORDEM DO DIA SERÁ.A SEGUINTE:
1 . Eleição dos membros e dos suplentes do

Diretório Municipal:
2. Escolha do Delegado e do respectivo su

plente à convenção regional.
Jaraguá do Sul-SC, 24 de março de 1986

Robe'rto Marcelino Vargas Madrid
Presidente da Comissão Provisória

Altair Augusto Pieper
membro da Comissão Provisória

<;OMERCIAJ I FLORIANI
'Máquinas e Equipamentos para Escr1íórios

Temos à dísposíçãot Assistência técnica de má

qui�as 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: �óveis para escritórios e acessórios para
maqumas em geral. .

�
_

Consulte-nos pelo Fone 12-1492
_
ou na Rua Ve

näncío da Silva �orto, 353. - Jaraguá do Sul _ SC.·

\

PÁGINA 12

Políticos, Folclore & eia der, o ódio e a desínfor
mação que grassam pelas
pessoas, da mesma forma
que nos circos romanos

todos aplaudiam as feras
que se banqueteavam com

os cristãos. Uma civiliza
ção que baseia o seu/ de
senvolvimento no ódio e

na intolerância, somente
acelera a sua decadência".

- x-

Até São -Joaquím, a ci
dade mais fria do Brasil
entrou para o rol" das res

postas espirituosas. O seu

prefeito, Prudente Cândido
da Silva, o popular Tio
Pruda, foi inquerido sobre
o que achava das medidas
economicas a d o t a das
pela Nova República. Co

çou o queixo, olhou para
o céu de brigadeiro, deu.
uma espiadela pela Praça
da Igreja a tacou a seguin
te resposta: � Olha "seu"
moço, a Nova República
está parecendo muito com

a Roberta Clase. Quando
se espera encontrar a

"abertura" somos surpre
endidos com um "paco-'
tão" .

ra dos Príncipes!

- x .--

Quando se tem rabo de

palha é bom a gente não

chegar perto do fogo. Foi
o que aconteceu com um

prefeito da antiga Paraty,
Município a que a Pérola
do Vale do Itapocu já per
tenceu ainda que por
pouco tempo nos idos dé
mil oitocentos e meados
de oitenta. Um jornalista
o flagrou dirigindo um

veículo oficial em hora e

dia não adequados ao uso

desse tipa de viatura e bo
tou a boca no trombone.
O alcaide naturalmente
não gostou nadínhas da

publicidade e mandou um

esclarecimento ao jornal
para afirmar, alto e bom
som, que não usava esse

meio de condução para
assuntos particulares. E
foi mais além: via na de
núncia uma finalidade de
"altopromover.cse com fo
focas", dízendo.sse tran

qüilo pois trabalhava nos

fins de semana" fiscali
zando e verificando obras,
sempre. no intuito de ze

lar pelos altos interesses
do povo Araquaríense".
Como fosse dado ao pre
feito o direito de resposta
para dizer o que bem en

tendesse, o colunista vol
tou de forma arrasadora:
"Não me consta que trans

portar uma canoa sobre o

carro oficial da Prefeitu
ra de Araquart. seja ser:

viço prestado à Comuni
dade. A cena foi testemu
nhada por este repórter
e por todos os moradores
da Barra do Sui, há pou
cos dias. E com um deta
lhe: o veiculo da Prefeí-

. tura estava sem as placas".
E agora, "seo" Umbelino?

Nesses tempos em que
todo mundo anda de lis
ta na mão para conferir

preços, os comerciantes
estão sob a mira de 130
milhões de fiscais que
apóiam a reforma econo

mica do presidente José

Sarney.· Excessos houve
ram no encaminhamento
do processo de contenção
da inflação .galopante e

não faltou quem se inves
tisse das prerrogativas do

Zequinha (assim o chama
carinhosamente o minis
tro da Educação) para
prender o bodegueiro que
se aventurasse a vender
mercadorias acima da ta
bela. E houve a reação. O
empresário Ilorianópolita
no Artur Kilian, erri en
trevista à imprensa, con

denou as ações da popu
lação' e comparou o movi
mento de 28 de fevereiro,
para OS comerciantes, co

mo sendo acuados como

o foram os judeus na últi
ma - guerra mundial. Sa
muel Schubert, presidente
da Confederação Nacional
dos Diretores Lojistas,
também analisa a atual si
tuação: . Gostaria de co

mentar alguns aspectos da
recente "caça às bruxas"
cujo estopim foi aceso no

dia 28 de fevereiro: no

Império Romano, foram os

cri�tãos;. na Idade Média,
aqueles que eram consi
derados heréticos pela In
quisição; na S e gun d a

Guerra Mundial, os ju
deus; no Brasil de 1986, os
comerciantes. A utilização
de "bodes expiatórios"
sempre foi uma constante

quando os homens que
detém o poder necessitam
de

_

uma forma de distrair
a atenção dos povos para
pontos sobre OS quais não

desejam que haja uma

análise, E triste ver a pre
potência, a luxúria do po-

- X --:

O mundo dá muitas vol-
.

tas. Ern política, então, os

acontecimentos correm ao

sabor dos momentos que
se vivem. Dinâmica, a po
lítica prepara a cada ins

tante surpresas para os

que nela se envolvem. Em

1985, o dep, Vilson Klei-
. nübing era convocado pa-.·
ra as eleições à presidên
cia do Diretório Regional
do PDS a fim de derrotar

Henrique Córdova. Na

pré de março, como pre
sidente do Diretório foi

derrotado por Córdova pa
ra a sucessão estadual.
Coisas da vida!

Evi Sinsval-abr./86- x-
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Mines re_resella JaraUlá em celpelições eliciaiS de fS Tlneie �e resca L I , E,II L
A Divisão Muni.ciPal de A mtcíatíva da Dalcelis vidades, Raul Rodrigues ·18

.

CaliçO do.Esportes, resolveu, a par- fOi muito bem recebida, informou que as atívída- BOCHA. . ....

tír deste ano, tomar como pois ensejou a permanên- des desenvolvem-se em Se·s·1 .

, i
base da seleção jaraguaen- cta de todos os atletas na compasso normal, ínclu- -. . Começou efetivamente
se de futebol de salão, uma equipe menos C I a r i c e síve a DME adquiriu ma- Como tradicionalmente no dia 25 de março, o

equípe Iilíada
'

à Liga. A Kuhn que transferíu-se no teriais, cinquenta colchões ocorre todos os anos, o Torneio de Bocha da Ar
Mirtes será a representan- início do. ano para São novos. objetivando dar as, Conselho Desportivo Se- sepum, nas canchas aos

te oficial do município nas Bento do Sut equipes maiores. condições siano realiza o Tomeíe de fundos do Pavilhão Artur

competições oficiais, quaís de treinamento e partící- Pesca ao Caniço. Desta Müller. do Parque.Agro-
sejam, os jogos .mícrorre- EM PREPARATIVOS pação em competições feita, segundo o celendä- pecuário. Quatro rodadas

'gíoaaís, regionais· e, se oficiais. Esta semana, fo- río, acontecerá neste do- e oito partídaa já foram

classificada, nos jogos Todas as demais moda- tarn iniciados os treina- mingo, día 6, em Guamí- realizadas e as próxímas :

abertos de Santa Catarina. lidades que participarão mentos do selecionado da ranga, com a partícípação serão: dia 08 - Breitraupt
A decisão segundo Raul dos jogos microrregionais bocha.

.

de 21 equipes que repre- x .Seara e W�g Aciona-

Rodrigues, Chefe da DME e regionais estão em ati- sentam 16 empresas _ Ma- mentos x Menegotti Má-
virá eliminar problemas risol, A r g í, Màrcatto, quinas e. dia 10 - Posto

problemas havidos em anos O.Pedro e·' campea-o l·nvl·cto em Corupa' Kohlbach, Weg Motores, Mime x Destoca Pérola e

passados na formação do
. Weg Má qui n a II, Weg Bolão Grande K Eletrocar.

selecionado além de elí- Acionamentos, M Q r e t t i As partidas começam sem-

minar sobrecarga de tra- Jordan, Artelaje .Iaraguá, pre às 20 horas, nas duas
balho da própria Divisão. Terminou no domingo com justiça, conquistou o Malwee, Seara, CSM Má- canchas existentes.

Cabe a DME o pagamen- de Páscoa o.Campeonato cobiçado título. quinas, João Wiest; Met.
to da metade do salário da la. Divisão de Amado- TraPPI Lulímar e Corpo de JOGOS ESCOLARES
do treinador _ que é Gas- res da Liga Corupaense de Iniciado no dia 05 de Bombeiros. _

tão Zimmer, de Joinville Desportos, com a decisão janeiro, a "prímeírona" No total são 162 pessoas
_ além do pagamento in- do titulo acontecida no Es- corupaense certamente é envolvidas diretamente nas

tegral das despesas quan- tádio Willy Germano ·Ges- o primeiro certame oficial competições de pesca ao

do de jogos ofícíaís e sner, entre D. Pedro II e do Estado. já concluído. caniço, cuja saída· está
amistosos preparatórios. XV de Novembro. As duas Agora, D. Pedro e XV de marcada para as 1 horas.
Isto naturalmente, índe- melhores equipes do cam- Novembro participarão de As categorias são índíví
pendente da Mírtes parti- peonato vinham invictas um Torneio Intermunici- dual e peso POr equipe.
cipar do Campeonato Ci- dos primeiro e segundo pal, que reunirá clubes das As melhores serão pre
tadino Adulto da Liga Ja- turnos e da segunda fase, Ligas Corupaense e Ja- miadas no local.
raguaense de Futebol de no entanto, a vitória SOr- raguaense de Futebol, cu-

Salão e ficou em aberto a riu para o D. Pedro, pelo ja realização está sendo FASE REGIONAL
questão da equípe utilizar placar mínimo. que assim, acertada. TRANSFERIDA
somente os seus atletas ou

reforçar com os nomes

inscritos na COO, pela Di
visão de Esportes, quando
de competições represen
tando o Município.

. A fase regional da Olim
píada Sesiana, em come

moração aos 40 anos da
instituição do Sesi, a prin
cípio marcada para os dias
12 e 13 de abril" foi trans
ferida pata os dias 26 e

21, em função das obras
inacabadas no Centro Es
portivo do Sesi de Blume
nau, local das disputas. As

A Kohlbach. através de empresas que representa
Sávio, participou no sä- rão Jaraguá do Sul nestas
bado, dia 29, em Ploríanó- disputas são: futebol de
polis, do reconhecimento. campo (Marcatto), futebol
da pista, utilizada no do- de salão (Weg Motores),
mingo para a realização futebol suíço veterano
do Grande Prêmio Santa (Marisol), volibol msscu

Catarina de Fórmula 2. A tino. (Weg Motores], volí
terceira etapa acontecerá bol feminino "fMalwee),
no día 11 de maio, no Rio basquete (Weg �otoresl.
Grande do Sul. Bocha (Kohlbach) e bolão

masculino (Lulimar).

Stock-Cars: Sávio corre em Goiâlia
o piloto Sávio Murilo

Piazera de Azevedo, vai

participar neste domingo,
no Autódromo de Goiânia,
no Planalto Central do
Brasil, da segunda etapa
do Campeonato. Brasileiro
Crevrolet de Stock-Cars.
O piloto e toda a equipe
técnica da Kohlbach, em

barcaram na terça-feira
pare Goiânia, para ajustes
do carro e reconhecimen
to da pista para a tomada
de tempo deste sábado,
visando a formação do

"gríd" "de largada. Sávío.

na abertura do Campeo
nato, dia 02 de março, em

Interlagos, São Pau I 0,
obteve a décima coloca

cão.

DALCELIS PATROCINA

,A Dalcelis; a t. r a v é s

do empresário-desportista
Célio Cristovão, adotou a

equipe de atletismo de.

Jaraguá do Sul, possíbilí-
. tando, com isso, a conti
nuidade do trabalho do

técnico José Augusto Ca

glioni. A exceção única do

patrocínio é para o atleta
António Sérgio de Miran
da Fortes, que está vincu
lado à Kohlbach. empresa
a qual presta serviços pro-
fissionais.

-

IA 88 local
Jeaab

A Associação Atlética
Banco do Brasil de Jara
guá do Sul, campeã cata
rinense e sul-brasileira da
modalidade de futebol
suíço inter-AABB$' parti
cipou no final da semana

passada, em Itapecerica da
Serra, São Paulo, da Ba.
JENAB _ Jornada Espor
tiva Nacional de AABBs.
A Associação local não
obteve o título. rrias retor-·
nou invicta, após três (11}-

.

pares: Ixt Brasílte. r,cO
Belém (que foi a campeã
nacional) e 2Jt2 Natal.

A rota da malha

A Divisão de Educação
Písíca e Desportos da 19a.
Ucre, realizará no perío
do de 18 a 20 de abril, os

VI Jogos Escolares Regio-
nais e I Jogos Interx.Clu
bes Escolares, nas modalí- .

dades de volíbol, basque
te e handebol, categoria
juvenil. O local das com

petições será o Ginásio de

Esportes Artur Müller.
No dia 18, haverá no C.A.

Baependi, tomada de índi
ces dos atletas das cate
gorias juvenil, mirim e in
fantil, para participação
nos XIV Jogos Escolares
de Santa Catarina, marca

dos para maio (16.a ·23),
em Joinville.

UFS ADIA INICIO

Ia

O Campeonato Citadino
Adulto da Liga Jaragua
ense de Futebol de Salão
iniciaria neste sábado. No
entanto..em função da de
sistência <Ja Móveis We
ber, de Guaramirim, obri-.
gou a uma ampla reformu.
lação nos crítéríos de
disputa. das chaves e da
própria tabela. Assim. o

certame será disputado en
tre Urbano, Mirtes, Jara
�uá Fabril, Rio Molha e

Juventus.

JOGOS
MICRORREGIONAIS

A Divisão Municipal de
Esportes está estabelecen
do contactos e estudando
a viabilidade de sediar. em
Jaraguá do Sul. os Jogos
Microrregionais. O perío
do de disputa não está
oficializado, porém. sabe
se que o será entre 16 de
abril e 31 de maio. Para
os proximos dias haverá
novidades a .respeítc e

certamente a confirmação
de Jaraguá como cidade
sede.
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Is IBolações'de FI,ãvIO José Seerélaria de obfàiâfu��m vQ'ria� freutes
Oi'· �'�,� T ;';� ç:, .:.:; ��(� o:? '\ '_:;" ',< ,'. . O seçretárío de Obras Malheíre., Na .rua 25 de ,m:éit� etapa da "'ciclovia

:;.'�: Vocês',cenhocemX,a :estória da nova moeda? Teve Afonso Piazera Neto in-' Julho, Vila Nova, as obras lesta..oeste da cidade,
político do PFL, que,.nqlugar,:'(fe cruzadoquería que se fonn,oú -que foràm=inicia': seguem eurso',nôx:ma1,"se- desde'ã:rua -Francísco de
chamasse Furney. ':Ißlst'o:i:1t dê Punaro 126m Sarney. Já das 'ás obras -de- ampliação ghnéiô"" 'Piazetà'.. Aforã HF Pauio':até 'i Weg '1:: A- se
o PMDB queria, que fosse Tancredôlar; pra homena- do- Escola: Isolada é 19 de to;:ruas não" pavime:nt.adas gunda etapa j'á' foi tnfcía
geará FMI: O '·pn>r'-öp10\l por Brízoleta -e o PT exigiu Abril, do' Jaraguá Esquer- da' Vila Nova, Ilha da FV da:�Ê: iniciados foram tarn

quese éhaniásse:'Lulet. QS'paJtidosleomunistas queriam do, em uma sa,la de aula, gueira, Agua Verde ê::São' bés os estudos pera aber-:
Rublozetro,' místura dö dmheíro-russo-com- o eruzeíro. sanitários, cozinha e sala Judas, estão sendo recuo' tura de- canal ou galeria:
O'Partido'Humanista deuIdéia de-que deveria se cha- da direção, com área -, Ii- peradas, através de limpe- ' desde o viaduto até as

mar Ph-odá; '0 Partido 'Socialista:disse por quê não síca de 120m4_Uma equi- za, abertura e' énsaíbra- ruas' Francísco .Zacharías
Socíalest. O'PTB quízquetosse Jânius e o PiDe queria pe da própria Prefeltura mento.

.
Lenzi/lrmão Leandro, que

CrlStõeS. José Sarney, -fulo da vida, deu um cruzado
.

executa ös trabalhos e" Outra informação do se- \ résolvéría o sério pröble
no queixo da Marli' e.' bérrou: quem, soltar mais um após esta, serão construí- cretário de Obras relacío- ma ocasionado quando das
pio leva um Cruzado. Dai o nome' da moeda forte, das' . novas d�pendên�iäs. na_se ao término da pri - grandes tempestades.

��:.=.�: :ir.:-:::.;!�:r=:! �:::S�t:r;�� Jr.�e�S� Conçurso de declamatoria
lestra-sobre Constituinte, a Werninghaus (PFL). todos No aspecto pavimenta-

d· t -b
III ,

C $'
,

�Icargo' de Konder Reis. De- em animada conversa, não cão, a rua Florianópolis IS ri' ulra-' z.. 2,mi
pois um jantar no Baepen- falando só o relator da úl.' (fundos da fírma Marcatto)
di. No salão estão os re- tíma . Constituição. Sinal. foi concluída e iniciada a

manescentes do . ágape: dos tempost rua Marina Fructuoso, lí-
Udo Wagner (PDS), -Alte- gando a Marechal Deodo

ro com a Ângelo Schia
chet. Posteríormente, serão
pavimentadas as ruas Leo

poldo Mahnke e Leopoldo

Mas não eram só os presidentes que. acendiam o.

cachimbo da reconciliação. Trocando figurinhas .:,,�n-'
tres as várias mesas e colorindo o .palavreado político,
se revezavam o vereador MEinet, o, jovém entusiasmado
Raeder, o empresário Ronaldo Koehntopp e outros pró
ceres da cidade. Até o Chefe e O Cap.iPíske, vejam 'Só,
fumaram o cachimbo da paz. Morro e não vejo tudo,

Do 'empresário e vice- court para ro Tribunal de.

presidente da Fiesc, José Contas do Estado". Como

Carlos Neves, em declara- Gê, muitos pedessistas são

ção à coluna: "O governa- trontalmente contrários a O Tribunal Regional
dor Esperidião Amin, em indicação de. Bittencourt. Eleitoral, durante sessão
nome da moralidade, ja- O homem. realmente, não da egrégia Corte, ria se-

mais deveria indicar o de-. é flor que se cheire.
.

mana passada, cancelou o

putado Epitácio Bitten-. '. - registre ela Convenção
/ Já circulando os "sentínhos" db candidato a depu- ' Municipal do PMDB, rea

tado estadual do PMDB, Adernar Duwe, Ó Öli, como é
,. lízada no. día 7- d� �ulho

mais conhecido. Ele se auto.dntitula o candidato da" de 1985, por unanImIdade

microrregião do Vale do' Itaposu e, ;seni cerimôIl:ia, dos_juíze�: 6 a O. A�terior
tasca,: "Para a microrregião, Duwe a solução". No ver- e postenor�ente aquela
so um. prática tabela de conversão do' cruzeiro em C o n v e n ç a o, ocorreram

cr�zados. Espera-se que não' leve mD. "cruzado" em muitos "lances" de basti

novembro... 'dor�s entre os grupos an

tagonicos, liderados pelo
prefeito ,Durval Vasel e

pelo presidente' do Dire
tório, AUevir Fogaça Jú
nior. A justiça foi por di
versas vezes acionada, pa
ra julgamento das �

ações
impetradas por ambas as

partes.
.

Com o cancelamento do
registro da ata da Con-'
venção pelo TRE, que para
Durval Vasel "veio fazer

. Justiça e provar que a

mesma foi fraudulenta",
. uma nová Co�venção de
verá ser realizada. O Pre
feito de Jaraguá do Sul
afirma que cabe agora ao

,..

Diretório Regional indicár
a Comissão Executiva Pro
visória (se já não o fez,
nestas alturas) e procede�
se, dentro do prazo máxi
mo de sessenta dias, a

eleição do novo Diretório
Municipal do' PMDB.
A nOva Convenção, se

gundo Vasel. poderá acon-

'tecer atp IPesmo neste
mês de abril. De forma de
mocrática. os filiados no

partido poderão formar
chapas, para concorrer ao

novo Diretório.

A propósito de boatos

que correm de que as ca

dernetas de poupança se

riam congeladas, a Gerên
cia Geral da Caixa Econô
maca �� Santa Catarina
informou que nada exis

te de congela:glento, pois

não há motivo econômico
para tal. Se ho:Uvesse, te
ria sido feito pelo presi
dente Sarney, em feverei

ro, quando anunciou as

medidas econômicas. Mais
, do que nunca, está garan
tida.

O pacote econômico e o novo ho\ário"'de funcio

namento dos bancos (que ficou umá droga!), esta tra

zendo reflexos, com a demissão de bancários, fato que
já começa a aéontecer também em Jaraguá do Sul. Ale

gando redução dos custos operacionais, os bancos c<;>
meçaram a demitir, aum�ntand(), a rotativiq,rde e cau

sando momentos de expectativa e apreensãö na,dasse,

Na próxima sexta-feirá,
o Diretório do PDS se reú-
'ne para eS,colha da nova

Comissão Executiva. Com

a saida de Zeca Klitzke,
Udo assumiu a presidên
cia e agora a Executiva

pedirá renúncia coletiva,

para que, com i,S-s.P, a nova

po!!_sa ser eleita. Udo Wag
ner, ao que tudo indica,
deverá permanecer na pre
sidência, depois dos con

tactos mantidos com o go-
'

vernador Amin.

.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, :TOME ÜMA
DECISÄO INTELIGENTE.

.Cal_é SaSSE'

T R E cancela
re'uistro da ata
,do ,P M O 8

Está em fase de monta

gem o regulamento. do I
Concurso .de Declamatória
de .Iaraguádo Sul, qúe dis
tríbuírã éz$ 2 mil em, pré-.
mios, A Secretaria . de
Cultura do Município, que
instituiu o Concurso, di
vídíu,,o em três elimina
tórias' que acontecerão
sempre no terceiro sábado
dos meses de abril, maio
e junho, junto com a Fei
ra de Arte" e Artesanato,
na rua Quintino Bocaíúva.

A grande final está
marcada para o mês de
julho, durante a Semana
de Jaraguá. A premiação
será Cz$ 1 mil para o prí
meíro colocado e Cz$

.��.;t

500,00 para o segundo co

locado, maís Cz$ 500,00
àquele concorrente. que
melhor

.

declamar '., poesia,
de autor catarbl�pse," .co
mo tncentivo à" produção
cultural dos nativos do
Estado.
Na' área cultural, ainda,

a Universidade Federal de
Santa,Catarina, através de
.seu departamento especí
fico, deverá apoiar na

.

montagem do Museu e do

Arquivo Histórico .do Mu
nícípio. Os acertos iniciais
foram entabolados e, nos

próximos dias um convê
nio deverá ser assinado en
tre' a instituição de ensi
no. superior e a munícípa
lidade jaraguaense.

Lojas e Supermercados ..

.. 8REIIHAUPT

Inscrições/.Supletivo8 abremdia 7
sendo que nos dias '28 e

29, permanecerá aberta
das '1h40 às 19h. A taxa

de imcrição, por discipli
na,' será de Cz$ 6,00. As

provas . aeon�('r('rão nos

dias 24, 25 e -26 Je julho,
no CIP.

VENDO· TELEFONE
Jã ligado e prontopara transferência em Jaraguá '

do Sul. Residencial Contacto pelo Fone 44-4972
(Itajai).

Informam o resultado do sorteio' realizad� dia
02/abril/86
Cupom n� 91.336 _ Série "A" _ Eduardo Benjam�n
Riedtmann _ Jaraguâ do Sul _ Um Volkswagem
Okm.
Cupom nC} 91.336 _ Série "B'" _ Açougue e Deriv.
de Carnes Demuth Ltda. _ Timbó _ Um Volkswa·
gen O km. ,',

O sorteio foi realizado nessa data em virtude
de no dia 29.03.86' não ter havido extração. da,
Loteria Federal. Parabéns felizes ganhadores. Lo
jas e Supermercados Breithaupt continuam cada
veZ mais perto de você.

,

_ Breve, em Joinville, na rUa Dr. João Colin'
1777 _ material elétrico, mate�ial �d� construção,
ferragens e pneus,

A Secretaria da Educa
ção abrirá do dia '1 até 30
de abril, as inscrições pa
ra os exames supletivos de
19 e 29 graus. Em Jarâguá
do Sul, ppderão �er -feitas
na Diadet19a, Ucre, de 2a.
à 6a. féiras, das '1h40 às
11h40 e das 13h15 às 18h,
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