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ANO 67 - JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

Realiza-se neste sábado,
,6... partir das 7 horas, uma

nova edição da Feira de
. Arte e Artesanato, da Se
cretaria de Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo e

Associação dos Artesãos
de Jeraguá do Sul. Além
da venda dos produtos,
atrações de palco marca

rão a Feira, que terá/ co
mo novidade, a abertura
do Concurso de Declama
ção, instituído pela Funda
ção Cultural e que será
desenvolvido em duas

etapas, nas Feiras dos me

ses de abril, maio e junho,
para, no mês de julho,
acontecer a grande final.
Cada elímínatórta clas

sificará dois candidatos e

prêmios serão distribuídos
aos que melhor interpre
tarem poesias, sejam de

auto:re_,s catarinenses, bra
sileiros ou estrangeiros.

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMiuA JOURDAN

apoio da comunidade, da
claSSe política, das enti
dades de classe, dos po
deres públicos, entre ou
tros.

A Fundação Catarinen

se de Cultura, prosseguin
do com seu programa de
tornar nossa produção ar

tística mais acessível à co
munidade catarinense, es

tá fazendo Itinerar o Pa
norama Catarinense de

Arte, Desenho e Gravura
85, complemento do Arte

Pintura/84, organizado pe
lo Museu de Arte de San
ta Catarina. Trata-se da

apresentação de um painel

.Dr.Barbos8prOlDovidoaaulraComarca

Enco,ntro Pró-Constituinte e CORstituição II Sao Luís PMOB realizará as prévias na 21. feira
á d S I O Partido do Movímen- Tribunal Regional Eleito-

gada de Jàragu oU;
to Democrático Bresíleíro, 1 I d"E'Strutura e Organização ra que cance ou a ata o

.

do Estado e do Governo realiza segunda-feira, 21 registro da Convenção
com ênfase nos aspectos

de abril, que marca o aní- realizada em julho do ano

ligados à descentralização versário de morte de Ti- passado, cerca de 25 pes-

d
.

.

radentes e o primeiro ano soas formam o colégiopolitico-a mínístratrve e a
de falecimento do presíden I' I' d

.

divisão de poderes", pelo e eítora , cuja esmaga ora

deputado e secretário Sa- te Tancredo Neves, as maioria, na opinião do

lomão Antônio Ribas Jú- prévias para escolha dos prefeito Durval Vasel, su

níor, e, aínda, "Direitos candidatos a governador, flagrará o nome de Pedro

Humanos numa Constitui- vice-governador e senado. Ivo Campos como candi

ção Democrática", pelo
As prévias se realizarão dato ao governo do Esta

Pastor Bruno Jensen, de em todo. o Estado e· em do em detrimento a Luiz

Rio do Sul. Jaraguä do Sul, a votação Henrique da Silveira.

h se ferirá na Câmara de Ve- Acredita o Prefeito CJU;éApós as palestras ave-
readores, das 9 às 17 ho- 22

rá debates com todosos' pelo menos votos se-

d
- ras, conduzida pelo presi- jam depositados pare .p��presentes, que everao

dente da Comissão Execu- I EI l'
..

.

além d Jara- dTO VO. e· reve ou.Iam-
convergir, e

tíva Provisória, Alvaro bé dê
. .

S 1 d da a mí .... .' em que a ten encia e in-
guá do ul, e to a a mi-

Rosá, dicar Casildo Maldaner
crorregião. O Encontro"é

Votarão o .prefeíto; ve- eomo . candidato a vice-
aberto, para o qual con-

readores, suplentes de ve- did d governa. or e para o sena-
vida-se toda- a, comum a e

readores 'e candídatos a hé d. . do, . onde á. uas vagas,mícrorregíonel a partíc1- prefeito e vice filiados ao os nomes qUe receberão
par e a emitir sua opinião partido, nas eleíções de .

t
- -

d. maIor vo açao serao os
.

e
acerca sobra-a Constitum- 82.. Como em Jaraguá do Cid P d E 'lá' V·

.

1 e roso, :VI SIO leI-
te a Cönstítuíção. Sul : não existe Diretório, ra,· Martinho Herculano

ranoràlRa de· Arte alReça FóriKiLap6ladOK.OhReisNp;êsid�ilêdia 26· Ra scaR� Os políticos pedessistas síderá-Io uma pessoa ínte

rico e variado do fato ar-
de Jaraguá do Sul apóiam gra, idônea, proba, inteli

tístíco de Santa Catarina a eleição do ex-governa- gente e altamente capaz

e a idéia central da expo-
dor Antôl\i9 Carlos Kon- de conduzir o partido, que

sícäo, além de divulgar o der Reís para .a presidên- saiu fortalecido com à:

espírito críatívo de nos-
cía do Díretórío Regional, sua eleição.

sos artístas.: é fornecer o
realizada no fínal..decse- Com. a sua índíscutível

maior número possível de mana, O Presidente do Di- capacidade intelectual ;_,.

exemplos que as técnicas retório Municipal, Udo diz Udo _ Konder Reis sa

de desenho e da gravura Wagner, que na quínta- berá conduzir os destinos

possíbílítam aos cultores feira avistou-se com o go- do PDS catarinense, nes

destes gêneros e aprecia-
vernador Esperidião Amin te período em que se re

dores dos mesmos.
e com Konder Reis, afir- ciela e que passa por
mou que o PDS [aragua- grandes transformações.

No ano passado, Jara- -

ense apóia integralmente com novas idéias e com

guá do Sul foi brindado o ex-governador, por con- novo ammo.
com o Panorama de Arte- CHEGARAM AS NOVAS MAQUINAS DA
Pintura/84 e vai receber, PREFEITURA MUNICIPAL

.

a partir do próximo sába- A Prefeitura Municipal soleta em termos de agíli-
. Em ato assinado pe- nos..O magistrado exerce. do, dia 26, o Panorama de de Jaraguá do Sul está li- dade e de comodidade.
lo governador Esperídíão _

as funções há 12 anos e Arte, Desenho e Gravura/ . citando a aquisição de .uma
Amin, no dia 07 de abril, 5 meses na Comarca. 85, que reúne trabalhos de nova -ambuláncía para o
o Promotor de Justiça. da Apesar da promoção, o

_ quarenta e um artistas ca- -Ó, atendimento aos trabalhos
lá. Vara da Cömärca de Dr.' Barbosa permanece tarínenses, numa promo- inerentes a Secretaría" de
Jaraguá do Sul, Dr. José designado em Jaraguä do ção da Fundação Cultural Bem-Estar Social. para o

Alberto Barbosa, emérito Sul, até a sua aposentado- e da Sociedade Cultura transporte de doentes e

professor, pesquisador e ria que poderá ocorrer aín- Artística. A abertura está de indigentes. A primeira
participante de movimen- da no primeiro semestre. marcada pare o dia 2E), vísta, o veiculo poderá ser
tos, religiosos leigos e de Após, continuará residindo sá bad o, às 20 h o r a s, uma Caravan, zero quilô
proteção ao meio-ambien- em Jaraguá do Sul. sua na Casa da Cultura SCAR, metro, que substituirá. no

té, foi promovido. por an- terra de adoção, . .". onde localizada na rua Amazo- futuro, a kombi atualmen
tiguldade, para a 2a. Vara montará uma banca advo- nas (acesso .prfncipal ao te empregada para esse

da Comarca de, Curitiba- caUcia. lÇldo. da Parafusos Ewald). serviçoi praticamente ob-

No próximo dia 25 de
abril, sexta-feira, realiza
se em Jaraguá do Sul, o

Encontro Regional Pró
Constituinte e· Constitui
ção com palestras e deba-

. tes em torno do tema, coor- Encontros Regionais se-

denado pela Universidade melhanteg acontecerão na

Federal de Santa Catarí- quela data em 22 muní
na, através da Ação Ca- cípíos-sedes de· mícrorre
larinense Pró-Constituinte giões. A Comissão Regio
a Constituição, com o nal que prepara o evento

Fel·ra de é coordenada pelo profes
--sor Balduino Raulino e o

Art t
coordenador do Encontro

esaRI O será o prof. Airton Pedro
Schlindwein, da UFSC. Na-

RI praça quela data (sexta-feira, 25
de abril), às 19 horas, nas
dependências do salão no

bre do Colégio São Luís,
serão desenvolvidas pales
tras sobre os temas: "Ca

racterísticas e Papel da
Constituinte", pela Ora.

Lety Maria Barbí. advo-

Além da nova ambulân
cia, o, parque redanta do
muníeípío foi enriquecido
esta semana com a chega
da de uma nova patrola e

de uma nova pá-carrega"
deíra. qUe custaram em

torno de Cz$ 1 milhão 240

mil, à vtsta. Também .já
chegaram dois <tos seis ca

minhões c.açambas adqui
ridos pela municipalidade ..

,
.

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

,:Iorro' 'da .,pólvora-outra aoressão à Ralurezl. artllDa Expositores Greláados ..
�-------.------�----------------------------------�--
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O" "sim'" , de Kátia Betoe'
,Na tarde de hoje a en

feitada Capela Nossa Se
nhora do Rosárío, no Rio
Molha, receberá os pais,
parentes,' amigos e convi
dados de duas pessoas ben
quistas na sociedade local.
Referimo-nos à Kátía, de-

"licado ornamento.g.Iídíma
representante da mulher
jaraguaense, filha de Lou
rival (Silva Horst) de Sou
za e ao Paulo Roberto
Arenhart, o Beto para seu

grande círculo de amiza
de, jornalista com exercí
cio na Assessoria de Im

prensa da Assembléia Le

gislativa do Estado, filho
de 'Rubens (Seni) Are
nhart, que deverão profe
rir o "sim" da convenção
social, para tornarem-se
marido e mulher, tornan
do válidas as palavras
muitas vezes proferidas,
de que o casamento é um

ideal com que todos os io
vens, de um e de outro
sexo, sonham desde os pri
meiros devaneios dá ado
lescência, É um ideal ró-

Bodas

seo, um 'sonho romântico
e poético quo assume con

sistência e adquire força
irresistível quando pas
sar a ser animadó pelo
mais forte e maís pode
rosos de todos os senti
mentos: o amor. KátiJ e

Beto deram esta demons
tração de grande afinida
di! de gostos e .de senti
mentos, um e outro se

doando em gestos de no

breza de córação e gran
deza de alma.

Após a cerimônia reli

giosa os noivos receberão
os convidados para um

jantar nos salões de festas
do C.A. Baependi. O no

vel casal deverá fixar re

sidência em Florianópolis
e nosoutros qUe acompa
nhamos a vida desses dois
jovens, pedimos fervente
mente a Deus pela sua íe
lícídade. E daqui levanta
mos a nossa taça à Kátia
e ao ilustre colega de pro
fissão, saudando os feli
zes nubentes.

de Praia
Helnz (liga Bauer) BarteI

Na próxima semana

transcorrerá a boda de

prata de Heinz e Ilga Bau
er Bartel. para alegria de
seus filhos Beatriz, casada
com João Manske e a ne

ta Danielle, Luiz Cláudio
casado com Marlene Te
passê e do caçula Júlio
César. Ainda recentemen
te subia ao altar o Luiz
Cláudio e Marlene Tepas
sê para serem abençoados
e que foi regiamente fes
tejado no Clube da cida
de, o Baependi.
Ilga sempre foi a mãe

estremada, preocupando-se
com Os problemas doméstí
cos, tudo fazendo para o

bom ancemínhamento dos
assuntos do lar e Heinz,
desde tenra idade passou
a se exercitar no traba

lho, exercendo um cargo
no escritório A Comercial
Ltde. passando mais tar
de para a firma Alberto
Bauer S.A. e, finalmente,
foi para a firma Gumz Ir
mãos S.A., de onde é di
retor administrativo. Não
obstante as suas ativida
des. por diversas legisla
turas ocupou e ainda ocu

pa na Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul uma

cadeira de vereador ten

do sido o seu Presidente.
Por este motivo nos an-

/ tecípamos para cumpri
mentar o distinto casal.
com os votos 'de' 'muítos
anos de vida em comunhão

matrimonial, na compa
nhia de seus filhos, netos
e ,demais familiares.

OS CASAMENTOS DE
HOJE _ Registramos, pra
zerosamente, os seguintes
casamentos' que serão rea

lizados em Jaraguá do
Sul, neste sábado: .Matríz
_ 16h15, Janio Pedri/Sue
li Bener, José' Luz/Berna
dete Bodenberg. Pedro
Gatscher/Loirita Michala
ck, Edvin Engel/lraci Kiat
koski, Osmar Lennert/Ivo
ne Zilse; 17h15 ., Evaldo
Hencke/Isàbel Machado:
18h -' Carlos Issago/María
Sílvia Fugel e 20h _ Paulo
Onildo de Matos/Marisa
Eliana Strebe. No Rio Mo"
lha, 17h15 _ Saulo de Sou

za/Sanny Crístofolíní e 20h
_ Paulo Roberto Arenhart
e Kátia de Souza. Na Bar
ra, 17h _ Edson Floriano/
Sônia Fernandes, 17h30 _

.Valdir André Bagio/Mar
Iene Olczyk e às 18h, Sil
vestre Severino/Maria Re
linde Heerdt.

BAILE ANIVERSARiO

_ O, Beira Rio Clube de

Campo está em francos
preparativos para a pro
moção social que marca

rá o aniversário de funda
ção. Será no dia 9 de maio,
às 23 horas, 'com o Grupo
Musical 4a. Redenção. Me
sas e ingressos são limita
dos. Reservas pelos Fones
72:0413 e 12�098õ':

.

CORRE"lO' DO POVO
.. PÁGINA 02

Gente & Informações
Mansteta Representa Jaraguá do Sul no Miss Santa Catarina, na. Ca_!Jital
Foi dos mais concorrí- no Miss S�nta Catarina, na para a orga_?Izaçao, para

dos e boníto o Concurso noite deste sábado, em a apresentação de Hehn�o
Miss Jaraguá, sábado à Florianópolis, a partir das . da RBSTV, para o desfile
noite, no Ginásio Artur 20h30. Ónibus especial de modas da San Re�o �
Müller, onde doze candi- conduzirá a torcida para a suas manecas espertíssí
datas disputaram o titulo nossa representante. So- mas, para os �hows dos
máximo, ganho, com jus- raia Isolani foi a la. prin- Grupos Arco Ins e Tuba
tíça, pela. jovem Maristela cesa, Ivone Vavassori a rão e, �aturalment�, para
Ramthum, que recebeu 2a. princesa e Irléa Moser as candidatas, que

_

foram
1.124 pontos, e qUe vai re- a Miss Simpatia. Destaque o centro das atençoes.
presentar Jaraguá do Sul,

Maristela, Miss Jaraguä 86

DE SÃO PAULO � Da

Capital Paulista, on d e

acompanha semanalmente
a coluna, o Dr. Pedro
Pery Mascarenhas Filho,
participa o seu casamen

to, no dia 24 de abril pró
ximo, às 10 horas, com a

engenheira química Áida
Baglioto. Após a cerimônia
e recepção, o casal viaja
para Bariloche, Argentina.
O Dr. Pery tem família
res em Jaraguá, dentre
eles a sua mãe, a nossa

querida "VÓ" Maria Mas
carenhas. Nossos para
béns!.
TRAPP NA UD _ Da

Metalúrgica Trapp, rece

bemos convites para par
ticipação na 35a. Feira de
Utilidades Domésticas, a

UD, aberta dia 17 e com

término programado para
27 próximo. O evento
realiza-se no Parque de

Exposições do Anhembi,
onde a Metalúrgica Trapp
está expondo os seus pro
dutos.
BAILE/RAINHA _ A So
ciedade Vieirerise . realiza
neste sábado, o Baile da
Rainha, com o Grupo Mu
sical .Cruzeiro. Às 13h30

parte da sede a caravana

para a busca da' rainha,
Sra. Adelaide Pommere
níng, seguida de recepção
e, às 22 horas inicia-Se o

baile. Reservas de mesas

na Secretaria.
NA CELESC _ O . Dr

Mário Eugênio Boehm. ín-.:

tegrante do Conselho de

Administração da Fundi
ção Tupy. é o novo n�·0-

sidente da Celesc. Nb�{�'�
leítor em Joínvílle, é ca-

Soraia, la. princesa Ivone, 2a. princesa

sado com a jaraguaense -ard -e opurcrnsss .Ylsa eu

Karín Haake, filha do ca- sidência do Jaraguá Mo
sal Alex e Vera, a quem tor Clube. Bola branca!
endereçamos cumprímen- (*) De 26/abrH a 04 de
tos e sucesso na nova jor� maio, na SCAR, o Panora
nada. ma Catarinense de Arte,
CASA DA AMIZADE _ Desenho e Gravura/85.

No dia 15 último, as inte- Prestigie! (*) Caesar's Club
grantes da Casa da Amíza- ,agita sua boate, hoje à
de, reuniram-se na resí- noite, comemorando seu

dência da Sra. Marlene segundo aniversário. Com
Panstein (que receberá, bolo e champanhe, ínclu
quarta-feirar suas amigàs. sive.
de lanche), para confecção CHANNA MUNIK
de enxovais para bebês, Curtindo o nascimento da
que serão doados poste- filhinha Channa Munik, no
riormente para as famílias dia 11 último, no Hospital
carentes. e Maternidade Jaraguá, o

BAZAR DA PECHIN- casal· Romaldo (Rosane
CHA - A Casa da Amizade (Nelk) Behling. Os felizes
está, também, recolhendo pais curtem semanalmente
roupas e outros objetos esta coluna. Parabéns].
usados, para serem ven- CURTAS E RÁPIDAS _

didos no Bazar da Pechin- ,Está confirmado para os

cha, previsto ainda para dias 3 e 4 'de maio, no Gi
o primeiro semestre. Os násio Artur Müller, os

mesmos poderão ser enca- shows Com Sílvio Brito e

minhados a redação deste Padre Zezinho. Preço: Cz$
jornal ou comunicado via 10,00. único. (*) Aguardem
telefone 72-0091. para breve a la. Noite do
CHURRASCO / ESCO- Queijo e do Vinho, pro

TEIROS _ A diretoria do moção beneficente que se

Grupo Escoteiro Jacorita- rá acompanhada por boa
ba. convidando a comuní- mús'ca. (*1 Bastante con

dade em geral. pera uma corrido, d'a 17 último, o

churrascada em sua sede, coquetel oferecido as can
a partir das 18 horas de didatas a Miss Jaraguá.
hoje, sábado em come- p::>la Wel? Motores, no Ita
moração ao ma do Esco- jara. (*\ O garotinho Gus
teiro. Custará apenas Cz$ tavo. filho de Clóvis Mar-
25,00. O Grupo localiza- celino (Lúcia J'vf<>ndonça)
se próximo do Posto Mar- Gonçalves está comple
colla. tando seu primeiro aní-
VARIADAS _ O empre- versário e recebe hoje na

sárío Bibi Kohlbach. em residência' dos pais. seus
comoanhía do perent.e de fammares p amiguinhos,
comércio exterior, Mário (':" O Dr. Edson Carlos
Pamplona, embarcam dia Schulz -vai participar. bre-
213 para os Estados Uni- ve pm São Paulo de Um
'igps. Business em pauta, congresso sobre endoscn
(''') Antônio Normário Bo- pia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



latagui -do Sul - Semana de 19 a 25/abrlJ: (te -UI88 CORREIO DO POV�O-

R·E·G·I·S·T·1·0 SelUralçapú�licatailie••reICU.IIScllsses .rad.ras
MISS JARAGUA Í

Bastante concorrido estava
o Concurso Miss Jaraguá
86, no Ginásio Artur

Müller, sábado passado.
Os esforços do secretário
Balduíno Raulíno e toda
a equipe da SECET foram

recompensados, já que o

público compareceu em

grande número ao evento.
Além do desfile das doze

candidatas, foi apresenta
da a coleção ourono-ín
vemo de Malhas San Re
mo. Mas o ponto alto da

noite ficou mesmo por
conta do Grupo Tubarão,
que animou a moçada com

rock no melhor estilo. A

eleita Miss Jaraguá 86,
Srta. Maristela Ramthum,
muito elegante em seu

vestido negro, representa
nossa cidade neste sába
do, dia 19, em Florianópo
lis, no Concurso Miss San
ta Catarina. (Márcia C.

Belderrain).

MISS JARAGUA II _ O
concurso esteve, de fato,
bem organizado e o acon

tecimento concorrido. Os

promotores, no entanto,
apesar do. bom número de
candidatas, encontraram

dificuldades para a Iorma-.

ção do grupo. Para os pró
ximos concursos, o pre
feito Durval Vasel sugeriu
ao secretário Balduino

Raulino, que se incenti
vasse a realização de con

cursos Internos em cada

clube e associações re

creativas, cuias vencedo
ras disputariam o título à

nível de município.'Acre
dita-se que com isso o in

teresse e o próprio nível

das concorrentes fossem

muito maiores. Está lan

çada a idéia.

MISS JARAGUA III _

Lamentável e deplorável a
"guerra de travesseiros"
que travou-se no decorrer
do concurso, notadamente
quando da apresentação
do Grupo Tubarão e ao

anúncio dos resultados.
Tal manifestação em nada
contribuiu para empanar o
brilho da promoção, po
rém. lastima-se que a fal
ta de educação de uns

provocasse a' algazarra ge
neralizada nas arqú'ben
cedas. Felizmente nada
houve de normal a la
mentar, apenas a preocu
pação dos organizadores
para com a ssgurança. Fi
ca o registro.

Faça uma assinatura do
"Correio do Povo"

Cz$ 100,00. Ligue 72-0091.

A classe empresarial
jaraguaense manifestou-se
preocupada, esta semana,
ante a falta de polícía
mento e ao corte do ran

chamento para os policiais
militares o que tem impe
dido o controle do tráfego
nas principais artérias da'
cidade, no horário do meio'

día, A manifestação foi
baseada no noticiário da

imprensa local, no último
fínalcde.csemena, dando
conta da saída de quatro
comissários e do corte da

alimentação aos PMs, fa
to que, segundo algumas
versões, ocorre somente
em Jaraguá do Sul. A en

tidade vai procurar. junto
as autoridades do setor,
uma solução para o im

passe, uma vez qUe a

questão envolve toda a

comunidade.

A falta de sinalização
no trevo de acesso aJa"

raguá do Sul, às escuras

fazem meses, e de melhor

sinalização indicando o

acesso ao Município foi

discutida, assim como o

despacho do governador
Esperidião Amin à Asso

ciação Comercial e Indus
trial acerca da BR-280,
trecho Corupá-São Bento
do Sul, ratificando o que
díssera anteriormente, ou

"Mal. RondaI"
luda sua diretoria

I

O Clube de Caça e Pes

ca Marechal Rondon, fun
dado há mais de um quar
to de século, elegeu no

dia 31 de março a sua no

va diretoria. Como
-

presi
dente de honra foi efeti
vado o presidente desde
a fundação do Clube,
Amadeus Mahfud. presi
dente Enno Jenssen. vice

presidente Nélson Barg,
secretário João Modesto
da Silveira, 29 secretário

Jorge Mattar, tesoureiro
Adernar Wagencknecht, 29
secretário Jorge Matter.
tesoureiro Adernar Wa

gencknecht. 2'! tesoureiro

Hiládio Chiodini. O Con
selho Técnico é integrado
por Leonideg Schadek

Leopoldo E. Enke e Ro
land L. G. Janssen e. o

Conselho Fiscal _ Manfred
Wilhelm Albus. Adolpho
Mahfud e João Germano.
Rudolf como efetivos,
além de Lalau Rath e Má
rio Marcos Ayroso, como

suplentes. O orador é o

advogado e secretário da

Admtnístração do Estado,
José Alberto Klitzke.

seja, a união de todas as

lideranças para sensíbílí
zar o governo federal a

participar na obra..
A classe empresarial do

terceiro parque fabril do
E'Stado esteve representa
da na quinta-feira, dia 17,
do jantar em homenagem
ao Ministro da Educação
Jorge Konder Bornhausen,
no Centro de Promoções
da Cítur, em. Balneário
Camboriú. A promoção foi
da Federação das Indús
trias, Federação do Comér-

cio, Federação da Agrícul
tura, Federação das Asso-

.

cíações Comerciais e in

dustriais e Federação dos
Clubes de Diretores Lojis
tas de Santa Catarina.
No encontro semanal

dos empresários, segunda
feira,' foi confirmada a

palestra, para o dia 28 de
maio, às 19 horas, do Dr;
Guilherme Vital, perito in
ternacional em normalí
zação, do Instituto Nacio
nal de Metrologia-Inme
troo

Udo Wauner confirlado à testa
do ROVO PDS

O empresário Udo Wag
ner teve seu nome ratifi
cado para a presidência do
Partido Democrático So
cial (PDS), durante a as

sembléia extraordínáría
realizada sexta-feira, no

C.A. Baependi. Udo vinha

ocupando interinamente a.

presidência desde que Jo- Doravante - explica Udo
sé Alberto Klítzke assu- Wagner - toda e qualquer
míu a Secretaria de Admi- decisão que envolva o par
nistração do Estado. Co- tido, à nível municipal,
mo vice-presidente foi passará pelo Diretório, qUe
eleito Rainer Modro, per- se reunirá pelo menos uma

manecendo o vereador vez por mês, na primeira
Errol Kretzer na secreta- sexta-feira. A Executiva

ria, Guido Schmitt na te- correrá, todas as semanas,

souraria e Amoldo Schulz o centro e os bairros, reu
como líder da bancada. níndo-se com as lideran-
Para o presidente do - ças, buscando detectar as

PDS, o partido se reciclou necessidades e procurar as
em Jaraguá do Sul, criou soluções para os proble
nova mentalidade e um . mas que se apresentarem ..
entusiasmo novo renasceu, Tal trabalho visa tam

fomentando com isso uma bém as eleições de no

união e uma participação vembro e o. apoio para a

maior em tomo da agre- candidatura de Pauio Ro

miação. Como resultado berto Bauer para a depu
deste processo, várias co- tação estadual.

Madrid contilua' presidildo o POT
o Partido Democrático

Trabalhista (PDT), realizou
domingo, dia 13, na Câ
mara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, a sua pri
meira Convenção Munici

pal, para escolha dos

membros do diretório e

eleição da Comissão Exe

cutiva e do delegado à

Convenção Regional. O ato

democrático transcorreu

sem problemas, ficando o .

Diretório Municipal assim
constituído: Roberto Mar

celino Vargas Madrid. Al
tair A. Pieper, Wílson
Rebelo, Ronaldo Mar

'.quardt. Rita de Cássie

Madrid, José Cláudio Sta
helín. João Luiz de Sou

za, Alberto Taranto. Nél
son Stinghen. José de

Assis Pereira e Bertoldo
Backes, Como suplentes
Leopoldo Rowe, Paulo Ri-

i {'I:)'flol'�

missões, com funções
-

es

pecificas serão criadas,
como de divulgação, de
recursos' financeiros, juri-·
dica, de planejamento, de
cadastramento de núcleos
e de organização. e con

trole.

beiro Dias e Alberto Ta
rento Júnior.

A Executiva tem na

presidência o advogado
Roberto Madrid (também
delegado à Convenção Re-
gional), vice - presidente
Altair Pieper, secretário
Nélson Stinghen e tesou-

reiro Alberto Taranto.

Segundo Madrid, o Di
retório foi formado com

um número mínimo de
membros. para que, com

isso i o partido não se �a
fechado e o Diretório pos
sa ser ampliado. F'eníro
de 60 ou 90 días haverá
ampliação para -21 mem

bros. período no qual o

partido espera que novos

correlegíonários venham
a

. filiar-se, inclusive polí
ticos de outras agremía
ções partidárias.

Microelpresas
-

discutirão- .0"
__ .

"

pacolão
"

A AMEVI _ Associação:
Comercial e Industrial da
Micro e Pequena Empresa
do Vale do Itapocu.: rea
lizará no próximo día 25·
de abril, às 2Ô horas, no c:

salão paroquial do Edifi�
cio Cristo Rei, palestra
sobre "Efeitos do pacote
para os micro e pequenos
empresários", 'a ser profe
rida pelo presidente da

Confederação N a c i o n a I
das Mícroempresas, Pedro'
Cascaes Filho. O fato' se.:
reveste de grande signiU-'
cado para a classe, haja'
vista que oportunízará,
além da tomada de novos

conhecimentos, a um am

plo debate sobre o paco
te econômico e suas im-

plicações à classe.
' -

O presidente da AMEVI,'
João Pedro Steinbach. in
forma que a palestra é
aberta a todos, indepen
dentes de serem ou não
associados. Cascaes, na

ocasião também elucidará
muitas dúvidas porventura
ainda existentes, com re

lação ao "pacote", baixa
do pelo governo federal
em fevereiro passado.

Aposentados
formal

Associação"
dia 22

Os aposentados e pen
sionistas de' Jarç.guéÍ"

.

do:
Sul, têm assembléia geral
marcada pare o dia 22 de
abril, às 19 horas, no au
ditório do Centro de Ati
vidades do Sesi, na rua

Walter Marquardt 835.
Neste sentido todos os in
teressadog estão sendo
convidados a participarem
do acontecímento, que te
rá a segu.nts programa
cão: Formação da direto
ria da Associação dos
Aposentados e Pensíonís
tas de Jaraguá do SuL
Aprovação dos estatutos
da Associação e assuntos
diversos.

Outros detalhes acerca

do encontro poderão ser

t.omados pelo telefone
721337. ou com .Roberto
Madrid. Wilson Rebelo
e Altair Augusto Pieper.
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- Pelo menos quatro
empresários jaraguaenses
figuram na chapa de Re

novação, encabeçada pelo
deputado Otair Becker, à

presidência da Pederação
das Indústrias do Estado.
de Santa Catarina. São
eles: Rudolfo. Hufenues
sler, José Carlos Neves,
Derval Ma,rcatto. e Eggon
João· da SiINa. A eleição
será no dia 12 de Junho e

a chapa Já foi registrada.

Carla 'Schréíner informou Apesar da data pera a nömíco-nsceís, visando ao

que será solicitado ao Con- entrega final estar próxí- .

melhoramento e atualiza
selho Estadual de Educa- ma _ 30 de abril _ muitas ção do acervo de dados
ção a prorrogação do empresas do Vale do Ita- sobre a economia do Es
curso de Ciências Contá- pocu ainda não entrega- tado e de cada Município.
beis para maís dois anos; ram nas Exatorias Esta- É através desse documen
O curso pertence a Furj, duais a Declaração de In- to que é apurado o valer
de Joinville, que esten- formações Econômico-Fis- adicionado para o cálculo
deu-o durante três anos cais. Não haverá prorro- des índices de retorno do

para Jeraguá .do Sul, para gação de prazo e o não ICM aos municípios.
atendimento à comunidade cumvrímento desta norma Sobre esta questão, o.
do valé do Jtapocu. ímplicarä em sanções pe- coordenador da Cief, Dr.

"nais, além de causar pre- Romíldo Koenig, esteve
REFORMA DÔ TELHADO [uízosaomunícípío no qua . em Jaragué, do Sul, no dia

. .se refere ao' cálculo do lO, discutindo com os pre- '

No mês de juih�, durant� movimento econômico que feitos da microrregião so

as férias, serão iniciadas serve de base ao índice de bre o movimento econô-
as obras de reforma do retorno do ICM. mico oportunídadeem que,
telhadoda Fundação, subs- A Díef-Anual é o do- ratificou que a data,fatal'· i
títuíndo os calhetões por cumento destinado à co- de entrega das Diefs é 30
telhas de barro. O MiIPs- leta 4e informações eCO- de abril próximo.
térío da EducaçãO desti
nou, Cz$ "'256 'míl pera a

compra: dos materíaís- e a
. Por outro lado, a direto- mão..de.cobra caberá a

ra da Ferj, ·professora, 'Prefeituré 1v_Íúnicipal.
E p·or"uê não ColéUiB .Ibra:mo ,Pradi?

A FUIidação Educàcional
Regional Jaraguaense está
realizando pesquisa com

vistas a detectar, junto as

lideranças da comunidade,
as n e c e s s i d a.d e s fren
te a 'novos cursos superío
res que poderiam ser im

plantados em Jaraguá do
Sul. De posse do levanta
mento, a entidade inicia
rá a elaboração do pro
cesso, buscando autoríza

cão 'pará oTuncíonamento.

A princípio, Os cursos co

locados como de maior ne�

cessidade, são os de Admí
nístração de Recursos Hu
manos e' Pedagogia Pré
Escolar, para suprir as ne

cessidades empresariais e

do.megístérío.'

- O Mercado Volante
da Cobal reínícíou suas'

atividades na região, dé:m-.,
do contínuídade ao proje
to Implantedo em 85 eqlle

. vínha agradando ii popu
lação dos bairros, princi
palmente as qonas-de_,
casa que contavam com

maís uma opção na hora
das compras. O projeto
atinge também Guarami- A 'comunídade da Bar- , da pelo Frer· Solano
rim e Jaragué e..-a próxí- ra do.Río Cerro iniciou -Schmidt, em 1'1 de janeiro
ma vinda será no dia 28:

. um movimento com vístas de t900,' quando da ínau
Guaramirim (manhã) e Ja- a -alterar ,a�' denominação 'guraçãö a� escola e orago
raguá (à tarde). do seu príncípal estabele- da Barra do Rio Cerro.

cimento de.: ensino, a J3s-.· Ainda. hoje vivem al
cols Básiêa "José Duarte" guns de seus ex-alunos, fá
Magalhães". ü . patrono é septuagenáríos e octage
tido como 'desconhecido náríos, que muito devem
na comunidade e no mu- ao velho mestre; precur
nicípio e até a própria Se- sor da alfabetização de
cretaría da Educação des- adultos em' Jaraguä, cujos
conhece a procedência do ensinamentos também às
nome. Dentre os 'nomes crianças a quem tanto se

apontados para substituí- dedicava, forjou a educa
lo estão o de Tancredo Ne- ção de tradícíönaís tron
ves (?) e de Abramo Pra- cos familíares qUe se ra

di. mificam por todo o País.

Uma empresa que
@l ttíOHL"'B-R-C-H'-' Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.

+. No .ano passado, a

Weg quebrou seu recorde
de produção anual de mo

tores atingindo a ..•...•.
1.034.879. O milionésimo
motor saiu da linha de
produção no dia 11 de de

zembro, somando o equi
valente a 4 milhões de cv

em um ano. O recorde an

terior havia sido registra
do em 1981, ou seja, •...
993.556 motores elétricos.
A informação foi extraida
do NotiCias Weg n' t02.

- O Secretário da
Saúde de Santa Catarina,
Irmoto José Feurschuette,
visitou há dias passados o

. município de Guaramirim
e o Hospital Santo Antô
nio, acompanhado do de

putado Nagib Zattar. Na

oportunidade, Irmoto libe

rou Cz$ 200 mil para o

hospital saldar as suas di
vidas mais imediatas, em

vista das dificuldades· fi
nanceiras que atravessa.

1

I

It·

O
.

movimento,- por ora,'
esfriou, haja vista que es

tá· tramitando o processo·
para a criação de. um co

légio estadual com o que
o que a. BarJa ganharia
cursos à nível de segundo
grau, devendo ser retorna
o posteriormente, numa

segunda etapa. No entanto,
por um dever de justiça e

de homen.ag__ém,c o nome
de Abramo· Pradi seria
uma lembrança perpétua
aquele que foi o primeiro
professor da escola, ele.

próprio aparécendo' no

grupo junto da foto bati-

o .Centro Cívico ..

· da,
atuaI. 1;scola leva o'se:u no
me e no' cemitério onde
descansam seus restos
mortais, uma lápide regis
tra a passagem do primei
ro professor' do lugar. Po
tém, justo seria colocar
seu nome como patrono
do futuro Colégio, pois
assim a geJação atual e

as futuras. ctUtuarão a me
.

mória daquele que deu
início, nessa comunidade,
a difícil missão de trans
m.itir conhecimentos, numa'
época em que as dificul
dades eram imensas. (FJB).

Edis pedem' melhorias' ao. Municípiô
O vereador Ortval Ve- quereu a abertura desde

, ginLprgpôs, na Câmara de, o entroncamento das "ruas
Vereadores, através de ; Irmão Leendro/Pranêísco

.

indicações apresentadas, a Zacarias Lenzi com a Vic
retificação, alargamento e tor Rosenberg, que possí
ensaibramento do leito da bílitará também, como dís
Estrada Santa Luzia, as- se, a abertura de um canal
sim como a instalação de para escoamento das águas. -Óc..

um telefone público, tipo por ocasião das graudes
-

orelhão, nas imediações do enxurradas. Já o vereador I' .;,

Supermercado Gumz, na- Almiro Farias Filho soli-·
quela comunidade. E além citou a inclusão da rua'

disso, reivindicou ao Exe- 221 .:_ Ricardo 'Hass, no

cutívo Municipal, a im' plano de pavimentação do
. plantação de tubulação pa- município, ao mesmo tem
ra escoamento de esgotos po -em. que parabenizou
e águas pluvais nas ruas se Com os promotores do
Alberto Santos Dumont, concurso Miss .Iaraguá,
Carlos Eggert, Ernesto em especial a candidata
Lessmann e Friedrich Wi- vencedora, Srta. Mariste-
lhelm Sonnenhohl. Ia Ramthum.
Maríno Verdi Lenzi re-

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os sócios fundadores da

Sociedade Beneficente Obreiros de Jaraguá do
Sul, para a

'

- , b;o.'�.-l ..

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A realizar-se no dia 22 de abril de 1.986, com

início às 20 horas, em primeira convocação" às
20:30 horas em segunda e última convocação, nas
suas' dependências provisórias, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, E'stado de Santa Catarina, com·'

.

,seguinte Ordem do Dia:
1 . Eleição da Nova Diretoria.
2. Eleição do Conselho_ Fisca�.
3. Outros assuntos de interesse social.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de abril de 1986.
Sr. Adhémar Grubba _ Presidente.
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o Diretor Geral do De
tran de Santa Catarina,
Walter João Barcelos,
transmitiu a todas as De

legacias Regionais de Po
lícia do Estado, através
das Ciretrans, as instru

ções contidas em portaria,
que' exigem recibo de ho
norários pela prestação
de serviços pelos despa
chantes de trânsito, o qual
deverá .ser anexado aos

documentos em tramita
ção. As importâncias co

bradas não poderão, ser

superíores ao que -esUpula
portaria datada de 13 de
dezembro do ano passa
do, que disciplinou a co

brança.

_ cl diligência ... Cz$ 139,50,
por serviço; remarcação
de chassi, certidão nega
tíva de multas, certidão
negativa d e furtos, cöpía
de prontuários, licencia
mento de veículos e dili
gências diversas Cz$ 93,00
cada qual; preenchimento
do IPVA _ Cz$ 46,50;
preenchimento do reque
rimento, e preenchimento
de taxas estaduais e pre
enchimento de recibos _

Cz$ 23,25.

Detrau disciplinacobrança deserviçospelos despachalles Pró-Crialça flrla sub·cllissies·'
"

A tabela de prestação
de serviços, congelada em

fevereiro, para os servi
ços de trânsito, é a seguín
te: primeiro emplacamen
to, transferência de pro
priedade, mudança de pla
cas, alteração de dados,
baixa de veículos e trans
ferência de propriedade

Clínica Velerinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHW,E'ITZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutique.
Rua Joinv1lle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 72-0919 _, Jaraguá do Sul '- Santa Catarina.
------

Nós temos tudo
.

·

para a� radar a todos.
Ven a conhecer

a linha Chevrolet86.
I

Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necassita para preencher as suas exigências.

SejaMonza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ouMarajO, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha, '

Nós temos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de. Veltulos Ltda.
Av. Mal. D.odor�, 557 - Fones, 72·0655 e 72-0060 - Jaralluá do sul·se

Confecções Sueli Lida
.

Vestindo bem Senhoras e Crianças
Vá conferir a maís variada coleção de mverno, aproveitando

as vantagens do preço e crediário Suell
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Ponseca, nr. 1085 -

. F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.'

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.

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

Com o objetivo de in
tegrar melhor as entida
des que de uma maneira
ou outra trabalham jun
to à criança de O a 6 anos,
a Comissão Regional Pró
Criança está organizando
três subccomíssões nos

municípios de Joinville,
Blumerum e Jaraguá do
Sul. Para compor estes
grupos estão sendo con

vidadas pessoas ligadas à
educação, saúde, agricul
tura, bem.iestar social, in
dústrias, clero, sindicatos,
enfim, todas aquelas pes
soas que poderão contri
buir para a infância cata
rinense.

maior.

Hoje, diversos trabalhos
já foram organizados em

prol da criança nessa fai
xa etária. Na área rural,
onde há um ano começou
o Pró_Criança Rural, con
tamos com, 19 Comissões
Municipais, 13 Comissões
Comunitárias, , atíngíndrr
1.200 famílias e 850 crian
ças de O a 6 anos. Ativi
dades como: vacinação,
parques infantis, .ídentífí
cação de desnutrição em

crianças, enfim, um traba
lho informal, a criação
está sendo favorecida.
Muito ainda se tem a ca

minhar, mas pensemos
conforme o filósofo chi
nês: "Quando se projeta..
por um ano, deve-se se
mear grãos; Quando se

planeja por unia década,
há que plantar árvores;
Quando se planifica para
a vida, deve-se educar
pessoas". E nós educamos
pessoas!. (Vitória Maria
Stein _ Coord. Reg. da
Comissão. Pró-Criança).

A Comissão Regional
Pró-Criança com sede em

Jaraguá do Sul foi criada
em março de 1985. Atual
mente chegou_se a con

clusão em descentralizá
Ia dev;ido' aos trabalhos
que cada município exe
cuta junto a criança de O
a 6 anos, podendo os mes

mos receber uma atenção

Artigos Infantis, Perfumes e Bijouterias.
Use nosso crediário,

Rua Barão do Rio Branco, 168 _. Fone 72-06�

NÃO FAÇAMOS �E NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SAJ,.VEMOS OS RIOS ITAPOCU E JAAAGUA

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, n" 9

Mamãe Coruja

Dê flores a quem você ama. Decorações
de igreja e sallo, buquês, arranjos, plantas

ornamentaís, com entrega a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo.

_

Casa das Flores
Rua Relnoldo Rau 606 _ Edifício Sániá Terezínha,

esquina com Rua João Picc:Gft.
-

o o
conquistada pelo tfabalbo• • •
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e
r PERSIAllAS .' BOI • ESO. DE AtUMIIIO "I

::.4 . R!o!L!!:!:U!�SC• \.. FONE: (0473) 72.Q886 ....

Persianas horízontaís e verticais;
box para banheiros,

divisões. toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumfnío,

Consulte-nos! Fone 72-0995

II Foto Center Ltdc,

_.T __ '.

PÁGINA; 06-· JaraguA do Sul - Semana de 19. 25/abdlCle 1886 CORREro DO POVO PAGINA 09

'teços, mon
os para co- O delegado regional de
de compr�s polícia, Dr. A d h e m a r

�ec�etaçao Grubba, informa que en- --:=====================-

nomlc� pelo centrem-se. reabertas as PARÓQUIA SÃO SEBASTIÄO
antenores, inscrições na Academia de INFORME PAROQUIAL

ção com os Polícia em Florianópolis, Missas: Dia 19 .... Sábado __ Rio Molha l1h. _ Ma
obrados pe- de 14 a 30 de abril, para triz 19h. _ São Luiz 19.30h. _ SS. Trindade 20h.
entos co- os cursos de psicólogo po- Dia 20 _ Domingo _ Matriz 1h. _ 9h. _ 19. _ São

not�s pode- licial e policial carcereí- Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ São Francisco
es Junto ao roo Os candidatos deverão 9.30h. _ N.S. Aparecida 9.30h. _ Casas Popula-
ii, Banco ter a idade mínima de 21 res 8h.

o�ec� Públi- e :35 para policial carce- FESTA DE SÃO SEBASTIÄO .

leíreíro, Co- reiro e -21 e 50 anos para A festa de São Sebastião, realizada días 05 e 06 de
Gonçalves psicólogo policial. abril, deu o seguinte resultado:
rnbusch e, Para o curso de policial Renda Bruta ..•••• , .••.•:.... Cz$ 202.960.04
cretaría da carcereiro é necessário' Despesas' ........•.......... Cz$ •• .106.260.15
ebastíão. possuir diploma de 8a. sé- Renda Líquida ..•• :0.: •••• ,.... Cz$ 96.699.29
-vem agín- rie do 19 grau e, para o Livro' Ouro ...............•... Cz$ 154.095.00
terça-feira, de psicólogo policial, ser Total ....•• d. �::-�'Q.n�co-:c.;.-. .; Cz$ 250.194.29
tló Inspetor formado em psicologia pó!' Fica aqui expresso, de púbííce, o agradecimento
abalho e· do faculdade oficial ou reco- da Comunidade às Empresas colaboradoras do Lí

êm poderes nhecida pelo governo fe- _ vro Ouro, ao Coordenador Geral Vicente Doníní,
infratores, deral, com diploma regis- aos coordenadores dos diversos setores, a todos os
foram a um trado e inscrito, no respec- que trabalharam na festa e ao povo pela sua ale-
"da. cidade, tívo conselho. >I gre presença.
lado os pre- Maiores inforÍhações po-' -__..,_.---------------_.___;;_......_-_;;_-.,...--.-_.__,__

.

rca de de- derão ser obtidas na De
cliente que legacia Regional 'de P()lí�'
alteração de da de Jaraguá do Sul, na
en :mãos' os rua GUilherme Wacherha-,
ompras, no gEm s/n9,'Bairro Vila No-'
ente do suo va, anexa ao Fórum.

POIlCIA

ção (ranchamento) dos Po
liciais Militares

-. A�- �es-
-

UIIpostas provocaram. unta-
.

ção aó prefeito Durval O
Vasel, que qualifica de' lude'
desleixo do governo e de" do S
discriminação, confessan- ção

"

do-se alarmado com o des- zar o"
caso, por se tratar de se-. gel
gurança pública, agravada tau oi'
pelo fato do município ser leta dé
o

.
terceiro maior arrecada- com

d�r de ICM do Estado e '110 pa

do
nao receber, pelo menos. gove'

.

nesta' �rea, a devida con- para c'
trapartída, .

preçoO Prefeito informou qus los
s,

a Delegacia de Polícia da mercí
Comarca conta hoje com rão serCom o envolvimento di- do, que o habilita aos apenas um comissário e Banco.reto de 900 mil estudan- sorteios. O mesmo proce- qua a especializada está Nacio

tes do 19 e zq graus, ma- dímentö é aplicado aos prestes a cerrar as portas ca T'
, triculados em. oito mil es- estudantes da 5a .. à Ba. sé- .por falta. de funcionários. lé�iÓ$'colas, .

APPs e cerca de ries do 1-9 grau e a todos Adiante, afirma que "es- R l'mil íuncionéríos da Fazen- do zq grau, só .que, ao in- tão
..

brincando' com Jara- �mb� ,

da'
-

(subordínados ao Te- vés do. cartaz, eles têm gua do Sul e com, o seu Pa�ó' .

souro do Estado e fiscais que fazer uma redação so- povo e as desculpas esfar-. q
:

de tributos), foi lançada bré o' lema. ICM. rapadas de falta de reeur- ." O M.
esta semana a "Campanha O eßgUe:gta pára premia- sos e de pessoal não pas-, �o, e

do ICM luis' :Escoras"; pe- ção é o seguinte: cada alu- sam .dé irresponsabilidade aco� .

las secretarias da Fazenda -

no que trocar o seu car- e de díscrímínação";:"
--- --ReglO

e Educação, com o objetí- taz ou redação por certi- Ele lembrou, ainda, que Decom
vo de conscíentízar a po- ficados de pertícípação; o MUIÜCipio doou às- po- .de .�
pulação; desde as crianças estará .concedendo pontos .Iícías civil e militar duas. a� ínt

sobre a importância"dos para a APR,-da sua esco- motos· para os trabalhos·,�upe
'"tribUto1l: na,.sua ,vida.' ,":la. Além' disso, os .�llunos de 'oti�ntação e fi�caiiza- 9U,� �.'

O alurto�de la. à 4à. sé- poderão trocar Cz$ 200 ção do trânsito, além de ços'de.1
ries, poderá' übter da sua em doéumentos fiscais (no- . conlribuir com o cömbus- sodor

,

professará: �ú da direção tas fiscais"'ou tiquetes de', tivel:., para as viaturas e. den�.
.da escola" um folheto .im· caixa) pot' um certificado ,.patéi,·9 ':aumento da áiêà, .P!eyos:

ENTRE NE�A HONDA DA MENEOOTTI pressa 'com um texto bá- de participa'ção e, da'mes� 'fisícà da Delegacia, que -tf�kets,

sico, explicando o que é ma forma, conceder pon- .achava-se em estado cons- entanto
�OTOS E SAIA. PILOTANDO A SUA. MAQUINA.

. o' ICM e/sua função. Coin .to pÇi.ra ;,.ii .APP da sua ,es-' ttap.gedor. Citou, igual-
'

r ' Rua Adél1a, Fischer, 239 (Rodoyia BR-280) o'
'

I t
o

Fone 72�2999•. _ Jaraguá do Sul_ sC..
.

. 'baSe' ,nisso; o estudante' co a.. ", " .

m

.....
e

..

n e,

,a._.. c01J1.p.r�....0:. ter.�. 11m.';" : . '.
..."_..--"">....-_....,,..,_ _,,;-"--._�__�-'--,-_......,_.........".':=-.;:.:".:::..',.;_'_;: deverá ,fazer llDl cartaz alu- No�.dia; 15 de. maio pró, r�no 'pa;J;� a edlÍ1caçao d� 'U •••

'

;.-'-------'='-:__-___;'--:_____;--.;_,___:_.�._
..

..:..::.'''�-� •.

sÍvo nuni ]�sPaço do prÓ- ximo, encerra o prazo pa- Çoropanhia de PolíCià Mi-o. �, .'

prio folheto, levando em ra troca de cartazes e re- litar, criada há vários anos José

seguida até a exatoria es- dações pelos certificados e ainda não instalada, ape-' advog
tadual do seu município. de participação e, no dia sar dos insistentes pedidos R.C. Pl

Alí, o funcionário retira- 29 de agosto, termina o
da comunidade neste sen- um dia

rá a etiqueta destacável prazo para troca de docu- tido. mília
com os dados do aluno e mentos fiscais. Os alunos FERIADO NO DIA 1 �

fizeraJll

APP .e, em troca do car- concorrerão a prêmios em Enrique
taz, entregará ao estudan'- dinheiro de Cz$ 2 a Cz$

A Câmara dos Deputa- alguns
te um certificado numera- 10 mil assim como as APPs.

dos aprovou quarta-feira, Estado,
finalmente, em sessão ex- terra
traordinário, .0 projeto-de- espont
lei do Executivo que de- de agr
termina seja comemorado dade
mesmo no dia 19 de maio Florian;
o Dia do Trabalho. Na
mesma hora, foi aprovada
também a redação final
da materta, a qual foi a

seguir encaminhada para
o Senado, Por essa propo
sição, o Dia do Tr,abalho Ja CU
fica também excluído da primera
lei que antecipa para as. tuia tu
segundas-feir,as os feria- mas
dos qUe ocorram nos de- de ser
mais dias da semana, com para ser
exceção de sábado e do- lidado
mingo. Já estavam excluí- Los dias
dos pela própria lei o dia gremen
1 Q de janeiro, o 1 de se- ahunque
tembro, dia 25 de dezem- chón,
bro -e a sexta-feira Santa. a un co
A terça-feira de carnaval vinoS
impôs-se por si mesma. bajo SU
sem precisar de lei espe- y gene
ciaI. . decir

Agoía sob nova dIreção

Revele seu fílme a cores e ganhe desconto de 30%
mais uma ampliação do 20x25 e um álbum CÖIUO

.

brinde.

Poto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

de segurança. :MF postos para' colela de

SUBA NA H O N D A- J.

Persislem os problemas ua área

CHE GOU A

<

.:"

O
.

governador Esperi'
.. dião . Amin' e o secretário
da Segurança Pública Hei
tor Sché, em resposta a aos
telex . encaminhados pelo
mandatário-mor do Muni

cípio, noticiados pela im

prensa na semana passa
da e que causaram ampla
repercussão, informaram
que as solicitações foram
encaminhadas ao setorial

permercado, sentindo pro
blemas para o seu lado,
simplesmente voltou a co

brar o preço original.
Mesmo assim foi aberto

o com e tun- inquérito para apurar a

de fiscali- denúncia.
ento do con-

competente e que dentro
dos recursos humanos dis

poníveis, seria víabllízado
o deslocamento de novos

comissários a Jaraguá do
Sul, para suprir a lacuna
deixada com a saída de

quatro agentes da polícia
civil.
Os telex não fazem ne

nhuma menção com rela
ção ao corte .de alimenta-

.

Fazeada prolove
I C M

"Campauha
Escolas"

.

'

"l
,.�

,

CONCESSIONARIA ·HONDA DÀ REGIÃO;"co
MaRCIO DE MOlOS, ASSISTSNCIA, TECNICA

" E BQUTIQU;E HONDA.,WAY. ;
...: ..

'

�"
.

.', �.

uas

INTERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

IMOVEIS A VENDA
1 casa de fino acabamento c/330m2, portão ele
trônico. piscina, lareira. etc,. próximo ao Fó
rum.

- 2 casas de fino acabamento c/250· e 300m2, no
centro da cidade.

--"' 1 casa em alvenaria c/180m2, na rua Marina
Fructuoso. I :.. ,

••,.1; .,,;,.1: __:;;i'l;I';! iit.:�i
. li: 'iaIIIiI f,�U.���.-J

__.:. 1 casa em alvenaria, c/200m2, na rua Barão do
: Rio Branco.

- 1 casa em .alvenaria, c/60m2 no Jaraguá Es

querdo, próximo a Malwee.
R.. João Pícéoli, 104 - fone 12-2111 - Jaraguá do Sul

I��:" amor 'Oã :f.loria·o'ópoUS,
Foschi, dimiento es tal que pare-;

otariano do ciera que nos conociera
lis-Estreito. mos de siglos.
ou uma fa- - x -

a, da qual se Jose que .nos une la mis
des amigos. ma tierra, el mar, el cielo,
r, passados el aire y hasta el idioma

a Capital do suena igual. Tambien ad
tado com a miro los encendidos colo'
ense, numa res y deliciosa música
emonstração conque tu fêstejas el car
to e feliei- naval.
contrar em - x -

presenteou He asado banarme en laf
catarinense acariciantes aguas de tu
entário poé- mar, compartiendo horas

imborrables con la gracia
de tu gente que parece
solo, saben dar.

- x-
scuché por En este momento qUlsle
nombre in- ra ser rico en palabras
sin igual. para poder con ellas pin

.e vivi dejó tar el cuadro de esta her
oso sueno mosa ciudad.

dorable rea·
Lar Imóveis
Jaraguá

Corupá': PFL elege
o Partido da Frente Liberal em Corupá, realizará

no dia 21 de abril, a Convenção Municipal para elei
ção do Diretório e da Comissão Executiva. O Diretório
será formado por 21 membros, 1 suplentes, delegados
e seus respectivos suplentes, segundo informaçõés do
presidente da Executiva Provisória, vereador Ernesto

Felipe Blunk. O partido está em forma.ção e além de
Blunk, integra a Excutiva Provisória Celso·Gar·
cia, Heins Rudolfo Kühl, Helmuth Schwerdtner e Roc
dolfo Fey. O partido continua filiando novos correle
gionários.

dia ·27

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO.

INCORPO�AÇÄO E

ADMINISTRAÇÄO
DE·IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn _ Galeria Dom Francisco .,

Sala 13 - F61í� 9!it510 -Jaraeuá do Sul - SC.

. João Maria Somos agradecidos ao

rotariano José Roberto
Il. mi gente Foschi por nos ter cedido
falte un pi- o belo trabalho do argen
amos en voz tino Enrique Kolber, para
de seres di- que pudéssemos levar es
S cobijaron sa mensagem aos demais
o de dulzura catarinenses. Obrigado,
, casi podria Companheiro!
Btro enten-

. Co�vida você para conhecer o Cantinho

Infanto-Juvenil, na Rua João Picolli, 161, Jaraguá
do Sul,

.

que vestirá a criançada a partir de 19 de
abril de 1986..

Agradecimeulo
Profundamente consternada com o falecimento de

WALTER KUMSCHLlES,
ocorrido dia 3 de abríl, com a idade de 61 anos.
A esposa e as fam1l1as Karsten agradecem a to
dos Os demais parentes,'amigos. vizinhos e aos

que acompanharam o extinto até sua última mo·

rada. Agradecem em especial a assistência dos
médicos Dr. Agostinho e Dr. Vicente e enfermei
ros (as) do Hospital São José, assim como as pa
lavras coníortaderas do Pastor G. Rueckert.

Jaraguá do Sul, 5 de abril de 1986

Poslo de Vendas MarcaDo

EDITAL
AUREA -MüIÍER GRUBBA, Ta,betiã

de Notas. e Oficial de·Protestos; de.Titulos da �f!larca
de_ Jara�á do' Sul,' Estado' ,de S: Catarina, na fOl'Dl8 di,

lei, etc.
Faz snber a todos quantós este edital vltem que.

sé. acHain� neste Câtt6rio para' ptQtestos OS :tftul�, cOlÍtr�:
'

ÀfR Serviços COiltãbei& Ltdi:l _ Rua Ma'!. FIQri'ä:: -

< ,:-'
no Peixoto s/n·.... Nesta' _ Arlindo Kamchen .... '.

AIC Lanch. Est. Varandão Ltda _ Rua Walter

Marquardt sln _ Nesta _ Arno Marquardt - Rio

da Luz _ Nesta _ Carlos Emilio Guilherme Rowhe-
der Rua Estrada Rio Critina _ Guaramirim - Com.

e Repres. de Transp. Macajo Ltda. _ Rua Walter

Marquardt sln _ Nesta _ Diva Moreira de Souza
_ Rua Carlos E'ger s/n _ Nesta _.Edmundo Lom

bardi _ Rua Equador, 59 _ Nesta _ Euclides An

tonio Morchiro _ Rua Av. Paraná s/n - Barra Ve-

lha _ Florentino Toma2:elli _ Estrada SélIlta Luzia

_ Nesta _ Foto Center Ltda. _ Rua Galeria Mal.

Deodoro s. 5 _ Nesta _ Frederico _ A. Ponath Ju-

nior Rua Eugenio Nicolini, 105 _ Nesta - .roão
Afonso Pellense _ Nesta, _ Juan Vidal Herrero
_ Rua Irmão Leandro, 664 _ Nesta _ Moacir Gon

çalves _ Rua Rudolfo Hufenuessler, 755 _ Nesta

_ Moacir Tilles _ Rua Verdi Francisco Lenzí -

Nesta _ Nestor Gilberto Lessmann _ Rua Cea

rá, 348 _ Nesta _ Valdinor Schutze - Rua Ange-
lo Rubini _ Nesta _ Valdir Zenotti - Rua Ger

mano Wagner sln _ Nesta _ Veronica Moura -

Rua Jörge Czerniewicz, sln _ Nesta - Wilfredo

Schulz Rua Rio Cerro II alc Gumz Irmãos _Nesta

Walmor Floriano _ Rua Daniel Rumpel - Nesta.
E, como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cartório, na Rua Artur MWler, 78. no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz. sob pena de serem os referi..

dos títulos protestados na forma da .Iei, etc.

. Chapéus, bonés vlzelras, amlsas, shorts.
bermudas e cordas.

Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

Jaraguá do Sul, 08 de abril de 1986

Lourival Rothemberger
Presidente do Conselho Delíberatívo,

IH/Jaraguá do Sul, 17 de abril de 1986.
Aurea Müller Grubba .. Tabeliã de Notas e

JficiaJ de Protestos de Títulos da Cóman:a de I.do Sul

BEIRA RIO CLUBE'DE CAMPO

Edital de CODvocaçlo

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os Sócios Patrimoniais do Beira Rio Clube de
Campo, a fim de se reunirem em 'Assembléia Ge
ral Ordinária, em sua sede social, sito a Rua Wal
ter Breithaupt, 85, nesta cidade, à realizar-se no

dia 28 de Abril de 1986, às 19h30' em primeira
convocação ou às 20 horas em segunda convoca

ção, com qualquer número de sócios presentes,
.

para deliberarem sobre o seguinte

ORDEM DO DIA:

I!. Apreciação do relatório, prestação e apro,
vação de contas da' Diretoria referente o exer-'
clcío de 1985. 2). Eleição dos novos Membros do
Conselho Delíberatívo e Fiscal para o período

.

Abril/86 à Abril de 19.88.3). Outros Assuntos de
interesse do clube.

-

.�"

·�D8-Stl:--·1-M.....;..ãqu---iß-aS�'l---!'ltd�àl-'-"'�
,',

Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
drapas de cobre,' fundição de alumínio e bronze.

. r Destiladóres de aguärdente e alambiques de 'cobre.
Rua Joinville,"433" -' Fotte 72:'1564"

'. -'. ",

�

JaragUA do Sul sc
-

'.' o�,\ ..Elelronica···':' :_.
.. ,_

.MENDONCA
ASSISTSNCIA TV. VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME
Posto autorizado' video game Daclar e DIsmac.

Transcodificação de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 12-2128

Jaraguá do Sul.

"

ADVOGADA
Dra. AurHene M. Buzzi

Ouestões de terras - at!:ldentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 -- Fone 12-2711
-------------------------------------------

O homem e a mulher elegante encontram

sempre o melhor em calçados, tênis, confecções
e calças US..TOP. A mamãe e a no'va também têm
completa linha de artigos infantis .e enxovais (ca
ma, mesa, banho e copa) em lindos bordados vin
dos das fábriç:as de São Paulo.

Aproveite as promoções 'especiais e visite a

101110
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72�0648 _ Jaraguá
do Sul e·a

Bordados e Coufe.cções, A B
Rua 28 de Agosto, 2111 _ Fone 13-0363

Guaramirirn
Solicite a visita dos nossos vendedores.

.. '

'\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Becker e de Maximiana
Becker. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
Walter Marquardt 133,
nesta cidade, filha de Pe
dro Fernandes e de Noe
mia Sansen Fernandes.

Edital 14.805 de 14-04-86,
Antonio Zipf e Marlise
Busarello
Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filho de Al
fredo Zipf e de Helena
Kitzberger Zipf. Ela, bra
sileira, solteira, costureira,
natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, domi
ciliada e residente em Rio
Ada, em Rio dos Cedros,
neste Estado, filha de Da
rio Busarello e de Maria
Busarello.

Edital 14.806 de 14-04-86.
Joel Valdinei God01 Siquel
e Mére Teresinha Dalarí
Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Ca
lifornia, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Te
nente Tito Teixeira de
Castro, 2171, em Curitiba,
Paraná, filho de Henrique
Siquel e de Aurea Godoi
Siquel. Ela, brasileira, sol
teíra, balconista, lnatural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua
218, 39, lateral, em Vila
Lenzi, neste distrito, filha
de Antonio Dalarí e de
Ivone Julião Dalari.

Edital 14.801 de 14-04-86.
Cópia recebida do Cartó
rio de Joínvílle, n/Estado.
Ingo Erdmann e Valdemir
Altína de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro,
guarda, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente nesta cidade, fi-·
lho de Willy Erdmann e

de Herta Thomsen Erd
mann. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural
de Frinteiras, Píauí. domi
ciliada e residente em

Joinvílle, neste Estado, fi
lha de Antônio Pedro de
Santiago e de Altina Ma
ria de Oliveira.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

Proclamas de CasamentosAN'IVERSARIANTES NASCIMENTOS

Fazem am>s hoje: 19
Sra. Relinde Mahnke Mars
chall, Sr. Ilson

-

Nolteneo
Bastos (Kítto). Sr. Luiz da
Silva, em Massaranduba.
Sr. Rudolfo Reck, em Ita

pocuzinho.

Dia 25/março
Ronan Rafael, filho Aldir
(Cleudínír) Maunrích.

MARGOT AÓIÜ,.IJ\ GRl,JBBA LEHMANN,
-

Oficial do Ri:
gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ,Bs
tado de Santa Catarina, Brasil, 'faz saber Que compareceram em

.

Cartório exibindo os documentos exigidos pela Ieí, a fim de se
habilitarem para casar, os sezuintes:
Edital 14.191 'de 08_04-86. bastião Formigari -e de
Valentím Rosa: e Concei- Letícia Formigari.
ção Apare_ci�a dos Sa�tos Edital 14.801 de 10_04-86.Ele, brasileíro, solteiro, José Nielsen e Luzia
comerciarro; natural de

Tb iJ
.

d SI d
.. ess

aragua ou, omici-
1liado e residente na Rua 'Ele, brasileiro, so teiro,

João Planinscheckt. 154, pedreiro, natural de Cam

nesta cidade; filho de pinhas, Massaranduba, nes-
te distrito, domiciliado eWaldemire Rosa � de
residente na Ilha da Fi-·Dirce Tomais Mateus Ro

sa. Ela, brasileira, soltei- gueíra," f i 1 h o de Mar-

ra, do lar, natural de Join- garida Nielsen. Ela, brasí

ville, neste Estado.. domí- leira, solteira, do lar, na

ciliada e residente na Rua tural de José Boiteux,
neste Estado, domiciliada eBraço do Norte, em Joín-
residente na Ilha da Fí-ville, neste Estado, filha ...

t dí trít f'S bastíã S
- guelra, nes e IS n o, I-de e astíão dos . antas e ·l-h d Alt' Theí de.. os.San

. a e mo elSS ede Rosa Amenca dos. an- -

M- - '.' d -L d Theit .

. ana e our es elss.
os,

Edital. 14.802 de 1 L04-86.
Edital 14.198 de 08_04-86, Nelson Arndt e Marllse
Carlos Antonio Bussarello A-dain
e Norma Campestrini EIer brasileiro, solteiro,
Ele, brasileiro, solteiro, -operárío, natural de Jara-
operário, natural de Jara- guá do Sul, domiciliado e

guá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz,
residente na Barra do Rio neste distrito, filho de
Cerro neste distrito, filho Lauro Arndt e de Erica
de Mario Bussarello e de Schade Arndt. Ela, brasi
Vali Bussarello Ela, bra- leira, solteira, servente,
síleira, solteira, operária, natural de Benedito Novo,
natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e

neste Estado, domiciliada residente na Rua D. Pedro
e residente na Vila Lenzí, II, em Rio dos Cedros, nes-
neste distrito, filha de te Estado, filha de Berno
João Campestríní e de Adam e de Paula Adam, .

Emília Campestrini. Edital 14.803 de 1 L04_86.
Edital 14.199 de 08�04-86. Adolar Marquardt e Ruíí
Cópia recebida do cartó- na Schwitzky
rio de Guaramírím. neste Ele, brasileiro, solteiro,
Estado. operário, natural de Jara-
Híldemar Engelmann e guá do Sul, domiciliado e
Miriam Safanelli

.

residente na Rua Alberto
EIe, brasileiro, solteiro, Schneider, 832, nesta cí-
auxiliar de escritório, na- dade, filho de Alfredo

Dia lO/abril tural de Guaramirim, nes- Marquardt e de Adele
Adriano, filho Arnaldo te Estado. domiciliado e Hardt Marquardt. Ela, bra
(Anemaria) Lemke. . residente na 'Rua Athana- sileira, solteira, operária,

sio Rosa, 332, 'em Guara- natural de Pirabeiraba,
Dia ll/abril mirim, neste Estado, filho neste Estado, domiciliada
Elaine, filha Ademar (Mar-. de·Edegar Engelmann e de e residente na Rua Lou
li) Antunes, Nesia Pasta Thomazelli renço Kanzler, 212, nesta

Jaquelme, filha Adelir Engelmann. Ela, brasileí- cidade, filha de Willy
(Marisa) da Silva. ra solteira, balconista, na- Schwitzky e de Ruth Glatz
Daiane, filha Leopoldo tural de Massaranduba, Schwitzky.
(Márcia) Eleuterio. neste Estado, domíciliada Edital 14.804 de 1 L04-86.

e residente na. Rua José Agnaldo Gonçalves Be-
Dia l3/abril Emmendoerfer, 121 nesta cker e Roméria Aparecida
Thais Francíelli, filha Deo- cidade, filha de José Sa- Fernandes
nisio (Sandra) Gasda. fanellí e de Vilfrida Safa- Ele, brasíleiro. solteiro,'

neIli. operário, natural de .Joín
Edital 14.800 de 09_ÓL86, ville, neste Estado, domí
Laureano Zilz e Deonila ciliado e residente na Rua
FQrmigari .

São Lourenço D'Oeste, 08
Ele,' brasUeiro, solteiro, Floresta Joinville, neste
operário, natural de Jãra- Estado, filho de Francisco
guá do SUL domiciliado e

.-------------------�----

residente em JaraguiLEs
querdo, neste distrito, fi
lho de Vemer Zilz e de

1.234,94
.

Cecilia PicoH Zilz. Ela,
1.240,50 . brasileira, solteira, operá-
1,246,08 .

ria, natural de Rio dos
1.251,69 • Cedros, neste Estado, do-
1.251,32 mieiliada é residente em
1.262,98 Rio Ada, Riq dos Cews,
1.268,66 neste Estado, filha. de Se-

Dià ll?/abril·
André Eduardo, filho Jor

ge (Olíria) Kammer.
Anderson, filho Gerónímo
(Lourdes) Scheuer.

Dia 03/abril
Natacha Bana, filha José
Hélio (Ma. Marinete) Trin
dade.

Fazem anos domingo
Sra. Marília Hafermann
Campos, em Criciúma, Sr.

Norberto Piazera, Sr. Ivo

Kupas, Sr. Luiz Medeiros.

Dia 21 de abril
Sr. Raul Marcos Marschall,
Sra. Ecy Mascarenhas de

Oliveira, Sra. Edla Lange
Weiss, em Schroeder. Sr.
Pedro Stenger, Sr. Hilário
Tribess, Lauríta Inês Te

passé. Dorival Kanzler, Sra.
Geta Kobs Gruetzmacher,
em Blumenau: Sr. Sigolf
Schünke, Gabriel Fernan
do, filho Jackson (Rosane)
,Ramos, em Fpolís.

Dia 04/abril
Elenice, filha Sido (Isolda)
Kreutzfeld.
Sebastião, filho Antônio
(Lucia) Markiewicz,
Rafael, filho Aldo (Car
mem) da Silva.
Charles Luís, filho José

(Vaidete) Franco da- Silva.

Dia 'M/abril
Marcos, f i 1 h o Alcides
(Marlene) Lescowicz.
Rafaela, filha João (San
dra) Bueno, -

Dia 06/abril
Leonice, filha
(Lucia) Pawlak.

Dia 22 de abril
Sra. Zilda Oselame Guen
ther, Sr.

_
Claus Arildo

Gonçalves; em Ituporanga,
. Sr. Almir Malheiro, Sra.
Anita Stinghen.

Silvestre

Dia 07Jabril
Daniel, filho Ildo (Ana) de
Almeida.
Fábio Fernando.. filho Ivo

(Araei) Leite.
.

Dia 08/abril
Jackeline, filha Vílmar

(Luzia) Balsanelli.
Maicon Robson, filho Os
mar (Bernardete) Beyer.

Dia 09/abril
Karla. filha Jadir ((Iliete)
Sansen.

Dia 23 de abril
Edílson Schmöckel, em

Curítíba-Pk. Sr. Arlindo
Doege, Sr. Jorge Luís Pe
reira, Lourival José Te

passé, Jocélia Panste!n.
Mayra Lizziane Reiser, Sra.
Odila Volkmann

Dia 24 de abril
.

Sra. Ellen Andersen Pro
rlöhl, Sra. Wally Porath

. Sieíert. Ezequiel Schneider.
0111 Lontras, Sra. Ivone
Kluge, Sr. Waldir Junkes,
Gérson Kitzberger, Eve
lvn Marin Steíngräber.
Dia 25 dê abril
Andréas, filho de Irineu
(Rosane Beatriz Schmö
ekel) Buerger, em Curiti
ba; Ivanilde Kluge, Sr. Al
do Kanzler, Sr. Lourenço
Tisso, Sr. Horácio Xavier,
Daníelle, filha Brunilde e

Adelino Hornburg.
FALECIMENTOS

Dia 27/março
Emma Hogendorn, 82 anos

Dia Ol/abril
Custódio Rodrigues, 68
anos.

DIa 03'jabril
Ernst Walter Kumschlies,
67 anos,

Dia M/abril
Harry Christiano Buch
nann. 19 anos.

Dia 05/abril
Priscila Manoele Marcelli- 19_04_86
no. 9 meses. 20_04-86
Dia 06/abril 2L04-86

Eugênio José das Neves, 22_04_86
68 anos, 23_04_86
Dia 07/abril 24_04_86
Fred�rico Hasse, 69 anoa, . ,25�Q4-ß6_

A semana do Cruzado

No período de 19 a 25
de abril, o· cruzado terá
os seguintes valores para
efeito· de conversão: Escritório Contábil. Garcia

Oferecemos vaga para CHEliiIA DE ESCRI
TÖRIO. Exigimos conhecimentos nas áreas de es

crita fiscal, departamento de pessoal e imposto
de renda. Interessados apresentar-se no horário
normal para entrevistas.
Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 12,0695

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t-

"arap' do Sul - Semana de 19 a 25/abrll de 1886 CORRIIO DO POVo.- PÁGlNA"'U,

Os
EDITAL DE VENDA

O CLUBE A1Unco BAEPENDI, está�le
cldo na rua Augusto Mielke, 466, dispõe para a

venda pelo melhor preço e no estado em que se

. encontram, 7 (sete) vigas em concreto armado,
com as segu1Dt�· mdldas:

comprimento largura espessura
7m 40an 15em

As mesmas estão no pátio do Clube a dls
posiçlo dos 1Dteressad08 para a devida avalla

. ção, As propostas, por escrito, serão recebidas na

Secretaria, até o dia 30 de abril de 1986.
Jaraguá do Sul 09 de abril de 1986
RAINER MODRO _ Presldent�

CLUBE A1Unco BAEPENDI
, .

.

SÓCIEDADE DE DESPORTOS ÀCARAl

EDITAL DE' CONVOCAÇÃO
ASSEMBLflIA GERAL EXTRAORDINARIA

/

Na forma .do artigo 28, do Estatuto Social,
ficam .convocsdos Os senhores sócios

.. pa.ra a
.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARlA, a rea

lizar-se no dia 15 de maio de 1986, às 19h30min,
�a sede social para deliberarem sobre a seguínte:

ORDEM PO DIA

1. Ampliação do Patrimônio do Clube-Construo
ção da sede Social e ou Piscina

2. Fixação de taxas de manutenção _ Mensalí
dades e ou Chamada de Capital.

" 3. Assuntos de interesse dös Associados.

. JAIR ANTONIO MABA
Presidente

Estado de Santa Catarina
Camata de Vereadores de Jaraguá do Sul

DECRETO LEGISLATIVO N4? 01/86
"Aprova as Contas do Exercício de 1984"

ADEMAR BRAz WINTER, Presidente da Câ
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul! Estado
de Stª' Catarina, no uso e exercício de suás atrí

buíções, faz saber que a Câmara aprovou é eu

promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo Único _ Ficam aprovadas as Contas
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; con

.

substancíadas nos Balancetes de janeiro à dezem-

bro e Balanço Geral de 1984. . .'
Sala das Sessões da Câmara de Vereadores,�

de Jaraguá do Sul, aos 25 dias do mês de março
de 1986.

Ademar Bráz Winter _ Presidente

.alimentos preparados
terminados restaurantes co
brem preços justos, embo
ra reconheça a atual falta
de batatinha. A leitora
alega que pagou por um

quilo de maionese o equi
valente a Cz$ 35,00 e per
gunta: pagar tanto, quan
do um quilo de cechão
mole (carne pura) custa
entre 29 e 30 cruzados?
Outro leitor escreve pa

"ra reclamar des preços das

cames assadas, que ele
acha um despropósito e

considera que o poder pú
blico deve fazer alguma
coisa para coibir abusos.
Não estamos em tempos
de Nova República? Pois
é, é isto aí. Atenção se

nhores fiscais do Presiden
te Sarney que não se me

xem. Suriab neles!. Por
isso que se diz: quando a

ganêncta é muito grande
o pinto piá, o gato mia e o

povo chia.
.

Poucas são as reclama
ções qUe se tem ouvido
em Járaguâ do Sul, com

relação ao pacote econô
mico do Presidente Sar

ney; contudo, aqui e ali
estão surgindo reclama
ções de nossos, leítores que
acham excorchanfes os

preços cobrados por deter
minados alimentos prepa
rados. Assim é que um

leitor
.

pede para que de-

, .

._ "P ,_
-

--,;... �

A rota 'da ·malha" .

. �

\
_

. �
.

. �

Compre' léUS materials de construção na

Arte Laje' Jaraguá
Mate'r1als de construçlo e telhas coloniais direto da CerAmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da regilo. Vlslte-nos�
Temos ó melhor e um bom pr�o.

Rua EXpedicionário AntóÍlio Carlos ferreira 850 _ Fones 72-t011,

72-2334 e 72-1292 .: Jaráguá do SuLSC.

Sorveles PINGUIM
o MELHOR DESTE VERÃO

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

Temos também gelo.
.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 12-2181. " Jaraguá do Sul.

TIJ3ERIO"Oficina Mecânica Ltda.
Rua Leopoldo Malhelro Do 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

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

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km.

Retifica de motores, regulagem, revísões e demais servíços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARTIDO DA 'FRENTE LIBERAL '_: PFL
" Comissão" Diretora Municipal de Corupá-SC

,EDITAL DE CONVOCAÇÄO

O Presidente da Comissão Diretora Munici
pal Provisória, na forma da leí eleitoral' vigente,
convoca OS eleitores filiados ao partido para a con

�enção ,municipal a realizar-se no día 2'1-04-86
a Av. Getulio Vargas, 443 _ sala das sessões da
Câmara d; �ereadores, às 09:00 horas, que se

prolo�gara _ate as 11:00 horas, nesta cidade, para
a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Discussão e aprovação do manifesto, programa
e estatuto do PFL; .

'

b) �l�ição dos membros e dos suplentes' do Dire-
tono Municipal;

.Ó»:
,

c) Escolha do delegado, e respectivo suplente à
convenção regional. »:

",

.:
-

•
-

-1'

Corüpá, 10 de abril de .1986

Ernesto Felipe Blúnk •

Presidente da Comissão Diretora Mun. Provisória

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas'mãos de um

profissional
'POLIMENTOS .

�___,Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

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

�OMERCIAL FLORIANl
Máquinas e Equipamentos' para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má

qui�as de escritório em geral, relógio-ponto, au

tentícadora Burroughs e caixa registradora,
T�da _

linha de calculadora SHARP e DISMAC,
maqumas de escrever Olivetti novas e usadas
máquina de escrever eletrônica DlSMAC-OLYM�
PIA O�T, 1200 com me!ll,ória e escrita conjuga
da, .moveis para escritórios :

e acessórios para
máquinas em gera l.

.'

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 OU' na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353. - Jal'aguá 'do Sul �, se.

CORREIO DO ";:PO:VÔ . _

"

Francisco
prestante, cidadão o títu
lo de Membro Benemérito.
Casado com, Bertolina Me

deiros, em primeira núp
cia e com Elemezia de
Freitas, em segunda, criou
seis filhos adotivos: Alba
no, Olíndína, Amauri, Má
rio, Artur e Marilda. Era
a sua família.

Em 1923 íorma.ae far
maceutíco pelo Instituto
Politécnico na Capital ca
tarínense e, em 1924 é de

signado guarda sanitário

(Profilaxia Rural) para
Joínville,

_

Em 1928 acon

tece a vinda para o Nú
cleo Rio Branco e, tem

pos depois abre a sua far
mácia em Bananal, atual
Guaramírím, que dirigiu
até a sua morte.

Na década de 30 ele to
ma a iniciativa de fundar.
e administrar o primeiro
jornal de Guaramirim. Era
o "Jornal de Bananal" ..

Desde então trabalhou
incessantemente pela sua

cidade adotiva: sub.xíele

gado por 2. vezes, um dos
fundadores do Seleto Es

porte Clube, funda o pri
meiro jardim de infância,
funda com Pe. Mathias
Stein, Tepassé e Jahn o

Hospital Santo' Antonio,
participa da emancipação
política de seu município,
sócio fundador do então
Grêmio Recreativo Guara
mírense, part.icipou ativa
mente da construção da
nova Igreja Matriz, além
de atender a sua vasta

clientela, não olhando o

"cUmpri a minha. mís
são em' Guaramírím.. päi�,'
to em Pazl" E'stas' 'foràm ss
últimas palavras que' fo�
ram ouvidas pelo Prefeito
José Aguiar, pelo Presi
dente do Hospital Santo.
Antonio, sr. Salim José,

Dequech e pelo Vice Os
valdo Oechsler. Cumprira
a sua,missão nesta terra.
Sem ser rotariano, serviu
desinteressadamente. Nun
ca foi de aparecer nos vá
rios palcos de sua vida.

Discretamente concorria
com ô' seu conselho. Aín
da em vida viu o seu mu

nicípio de adoção crescer

em todas as direções e
�

-hoje", caminha para o seu

grande llestino. Aparecer
não foi o seu forte. Antes
de parecer ela preferia ser.

Uma grande lição para os

homens que hoje choram
o seu desaparecimento.
Nascídn em Bagé, em 5
de novembro de 1901, fi
lho de

-

pai cearense, Joa

quim Lyra e mãe gaúcha,
Eugênia Teixeira Lyra,
temperou a terra resse

quida e do'minuano das

planícíes gaúchas, pelas
terras onduladas do Vale
do Itapocu. De permeio o

vento sul de Florianópo
lis. Aqui consumiu 58
anos de sua vida profissio
nal, um dos mais antigos
até a sua morte e, recen

temente a ACIAG _ As

sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de
Guaramirím.: conferiu ao

grau de riqueza dos que
necessitassem de remédios

,

para a .cura de seus ma-
les,

' ,

Conheceu -e teve rela
cionamento com as mais

representativàs personali
dades de seu tempo. Con-.
vivia com Pe _ Mathias
Maria Stein, com o fína
do Governador Jorge La

cerda, com Silveira Júnior

("Memórias de um Meni
no Pobre"]. esteve com o'

dr. Nereu Ramos no Pa

lácío do Catete quando o

pranteado catarinense as

sumiu a Presidência da

República, era amigo pes
soal de Artur Müller e do
"Correio do Povo", assi
nante do "maís antigo"
desde 1928 e não deixava
de anvíar cartões de fe

licitações quando do ani
versário do diretor, do

jornal ou. pelas festas de
fím.xle.Lano. Era muito
atencioso com Os seus se

melhantes. Sua mais ex

pressiva característica.

Guaramirim deve ao

ilustre falecido os mais
assinalados serviços à co

munidade que ele ajudou
a criar, hoje verdadeiro

polo de desenvolvimento
em nosso meio.

Faleceu 'no dia lOde
abril e seu' sepultamento
deu-se na tarde do dia 12
no Cemitério da colina, de
onde acompanhará o de
senvolvimento de sua ci

dade.
Que Deus o tenha!

E.V. Schmöckel-Abril/86.

t1iI FRIGOR_íFICO G U M Z S. A.

Produzindo alimentos com qualidade e higiene
desde 1945.

FrlgorUico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Não se esconda.
. Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue, para
72-0091, e solicite a

.

visita do nosso corretor.
Um mundo de negócIos

para você.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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80tafago . não disputa mais
Premido pela situação de maio. Segundo' Rogé

financeira e pela própria rio Hruschka, que respon
falta de interesse dos [o- de pela parte técnica do
gadores em se profissiona- plantel,' os elevados gas
lízarem, o Botafogo Fute- tos na manutenção da
bol Clube, de Barra do Rio equipe e a relutância de
Cerro, desistiu de partici- muitos em não se profis
par do Campeonato da 2a. síonalízarem em função de
Divisão de Profissionais também participar do
da Federação Catarinense Campeonato Citadino de
de Futebol, cujo inicio es-

. Futebol de Salão e de ou

tá previsto para o dia 11 tros compromissos de na-

FUTEBOL DE SALÃO

Seleção de JS no'orneio dosCampeões
o Torneio dos Cam- día, 29.

peões, a competição que
abre a temporada do salo- PERDIGÃO EM MAIO
nismo joinvilense, terá
neste ano, em sua segunda A forte equipe de fute
edição, a participação de bol de salão da Perdigão,
seis equipes, reunindo a de Videira, bicampeã ca

Tigre, Bmbraco, Casas da tarinense e com atletas à
Agua, Besc, Malharia Arp nível de seleção brasilei-

. e Seleção de Jaraguá .do ra, apresentar_se-á. em
Sul, como convidada. Di- Jaraguá do Sul no dia 23
vidida em duas chaves, de maio. Os contactos e os

na 'primeira fase, a. com- acertos foram feitos pelo
petição terá a primeira desportista José Pêra Ne
rodada no dia 22, devendo to e breve daremos outros
depois ter jogos sempre detalhes sobre o evento.
nas terças e quíntas.Jeí- .

rasl· no Ginásio Abel CAMPEONATO'
Schulz. As duas chaves CITADINO
estão assim formadas: cha
ve A _ Malharia Arp,
Casas da Agua e Tigre;
chave B _ Besc, Embraco
e Seleção de Jaraguä (re
presentada pela Mirtes).
No dia 22, jogam Ma

lharia Arp x Casas da
Água e Besc x Embraco.
No dia 24 - atuam os per
dedores da primeira roda
da centra Tigre e Seleção
de Jaraguá do Sul, haven
do a terceira e última ro

dada da primeira fase do

A segunda rodada do

Campeonato Citadino de
Futebol de Salão, da LJFS.
apresentou no dia 11, na

AABB os resultados Jara
Quá Fabril 2xl Juventus
e Mirtes 5x2 Rio Molha e

ontem à noite, Jogaram
Mirtee x Rio Molha e Ja
razuá Fabril x Urbano. Na
nroxima sexta-feira, dia
25, serão adversários: 20h
Fabril x Mirtes e 21h15
Rio Molha x Juventus.

Ocre está realizando Jogos Escolares
A Divisão de Educação

Física e Desportos da 19a.
Ucre, abriu ontem à noi
te, com um bonito cerimo
nial no Ginásio de Espor
tes Artur Müller, os VI

Jogos Escolares Regionais
_ Categoria Juvenil, nas

.

modalidades de volibol,
h an d e bol, basquetebol
masculino e feminino.
Participam dos Jogos os

colégios Teresa Ramos
(Corupá), Miguel Couto
( S c h r o e d e r ), Lauro
Zimmermann (Guarami -
rim), São Luís, Holando
Gonçalves, Roland Dorn
busch e Abdon Batista

(Jaraguá do Sul), envol
vendo 288 alunos.catletas.
divididos em 24 equipes.

Após a abertura, joga
ram São Luís x Miguel
C out o (BM), L a u r o

Zimmermann x Teresa Ra-

mos e Miguel Couto x

São Luís (VM). Neste sá
bado, treze jogos serão
realizados a partir das 8
horas e no domingo, ou

tras doze partidas comple
mentarão os Jogos Esco
lares da 19a. Ucre. Na
modalidade de voliboi
masculino participam o

A. Batista, M. Couto, S.

Luís, L. Zimmermann, T.
Ramos e R. Dornbusch e,

no feminino A. Batista, M.
Couto, L. Zimmermann,
S. Luís e R. Dornbusch; no
handebol masculino _ S.
Luís H. Gonçalves, R.
Dornbusch e M. Couto e.

no naipe feminino _ L.
Zimermann. H. Gonçalves,
e M. Couto; no basquete
masculíno _ São Luís, A.
Batista e M. Couto e, no

feminino _ São Luis, Mi
guel Couto e Abdon Ba
tista.

a 21•. Divisãl JS sediaIs Microrregionais em
-

maio
o Secretário e o Chefe

da Divisão Munícípal de
Esportes, Balduíno Raulí
no e Raul Rodrigues, par
ticiparam de reunião se

gunda-feira à tarde, em

Joínvílle, com o represen
tante da Região Norte
Jair Venâncio, para defi
nir a realização dos Jogos
Microrregionais. Na opor
tunidade ficou decidido
qua os Microrregionais
acontecerão em Jeraguä
do Sul, nos dias 9, 10 e 11
de maio, com a participa
ção dos seguintes muni

cípios e modalidades: Ja
raguá do Sul _ bocha, fu
tebol de salão, volibol

. masculino e feminino;

Guaramirim _ bocha, flJ
tebol de salão e volíbol
M; Barra Velha _ bocha,
futebol de salão e volibol
M; São Francisco _ bocha
e volibol M; Garuva -

futebol de salão; Rio Ne

grinho _ futebol de salão;
São Bento _ futebol de sa'�
Ião e volibol feminino;
Campo Alegre ..,. bocha e
futebol de salão e Ara

quari _ futebol de salão é
volibol feminino.
A DME, no decorrer da

semana, estabeleceu con

tactos com vistas aos alo

jamentos e requisição de

ginásios de esportes, para
O desenvolvimento dos jo
gos.

Maba . assume presidência do -Acaraí
Com metas de dar con

tinuidade ao trabalho da
diretoria anterior e de di
namizar 'as ações admínís
trativas, a Sociedade de

Desportos Acaraí elegeu e

empossou no dia 24 de
março passado, a sua no

va diretoria e respectivos
departamentos, para o

biênio março/êõ à março
88. O presidente de honra
da sociedade _ fundada no
dia 03 de março de 1943
_ é o sr. Leopoldo Kars
ten, presidente Jair An
tônio Maba, vice-presi
dente Almir Vieira da Ro-

sa, tesoureiro geral Nor
berto Antônio Marangoni,
1'1 tesoureiro Antônio J0-
sé Spézía, 'secretário geral
Rogério Lescowicz, 1'1 se

cretário Ivo Olímpio Pia"
zetzní, orador Rívadávía
Rassele, departamento de
esportes Mário Wasch
departamento social Wal
demiro Bayer, departamen
to de piscina Olímpio Fa
gundes,' departamento ju
rídico Dr. Humberto Pradi
e departamento de cons

truções Carlos Chíodiní e

Renato Stähelln.

-

Rodada ja Varzeano segunda-feira
Aproveitando o feriado

de 21 de abril, segunda
feira, Dia de Tiradentes,
a Divisão Municipal de

Esportes programou a ro

dada do 4" Campeonato
Municipal Varzeano de
Futebol, para aquela da
ta, no Estádio João Lúcio,
da S.E. João Pessoa. As
sim, pela Chave Azul, às
9h jogarão Vila Rau x

Helga.Mar, lOh _ Figuei
rense x Olaria e l l h _ Pi-.
nheiros x Canarinho; Cha-

ve Verde _ 14h Vitória x

Armalwee, Saturno x Vi
la Nova e Independente x

Continental.
A rodada inaugural do

Varzeano/86, dia 13, do
mingo, apresentou os se

guintes resultados: Bangu
Oxl Saturno, Armalwee lx
2 Continental, Vila Nova
Ox2 Independente, Canta
reíra Ox2 Santa Luzia, Ouro
Verde 2xO Juventude e

Vila Lenzi l x l Santo An.
tönío.

Sesi abre à tarde torneio de F. Suiço·
Com a participação de

quinze empresas, o Cen
tro de Atividades do Sesi
e o Conselho. Desportivo
Sesiano, promovem nos

dias 19, 20 e 21 de abril, o
Torneio de Futebol Suíço.
A abertura dar_se-á às
14h30 deste sábado, no

campo do próprio Sesi en
volvendo Lulímar x Kohl
bach, Marcatto Je CSM

Máquinas é Met. Trapp x

Arte Laje; domingo, às
8h30. Argi x Malwee. Frl

gtimz x Seara e Moretti
Jordan x Wea Aciona-

mentos; às 14h, Weg Má
quinas x Bombeiros e, em

seguida, �c;::am os vence

dores das partidas ante-
riores. .,.-

A� finais acontecem na

manhã e tarde de segun
da-feira. 21 de abril.

Jornal do Interior, a

força da Comuntcação
impressa.

Faça ou renove a su�
assinatura do

"Correio do Povo"
Você é especial para nós.

tureza funcional, fez com

que a diretoria botafo
guense desistisse de par
ticipar da ssgundona do
futebol catarinense.
Acrescentou Rogério que o

desinteresse de muitos.
atletas em tomarem-se

proííssíonaís, fatalmente

obrigaria o Botafogo a

buscar elementos em ou

tros centros, o que acarre

taria em dispêndios eleva
dos que t) clube não teria

condições de arcar. Assim,
com a desistência, a meta

agora é participar do qua
drangular patrocinado pe
las Ligas de Jaraguá do
Sul' e Corupá, ao lado do
Cruz de Malta, D. Pedro
II e XV de Novembro.
Postenormente a conquis
ta do certame da primeira
divisão e do estadual ama
dor, está nos planos do
clube da estrelá solitária .

O Botafogo, no último
dia 10, após estar em van

tagem no marcador, per
mitiu que o Paysandu, de

Brusque, virasse o marca

dor e vencesse o cotejo,
disputado no Estádio Max
Wilhelm. Mas no domin

go passado, em São Fran

cisco, a equipe jaragua
ense venceu ao Atlético

por 2 a O, gols de Tato. O
Atlético também desistiu
de participar da 2a. Divi
são.

Cinco jogos
movimentam
a Segundona
A Liga Jaraguaense de

Futebol desenvolveu no

ünat.decsemane passado,
a segunda rodada do

Campeonato da 2a. Divi
são de Amadores e, pa
ralelamente, o Campeona
to de Aspirantes, resulta
dos que estão entre pa
rêntesis. Pela Chave A,
com arbitragem de Wal
demar Vieira. Grêmio Ga
ribaldi lx2 Guarani (OxO)
e Avai lxi Ponte Preta

(2xO), com Emílio do Ro
sário no apito; pela Cha
ve B _ São Luís 2x3 Fran
cisco de Paula (2xl), par
tida apitada por Ari Enke
e Vitória OxO América,

jogo dirígído por Tibério

Stuy. O cotejo entre Mal
vice e Aliança, desta cha
ve e rodada, foi transfe
rido para I" de maio.
A terceira rodada, que

acontece neste Iínal.ide.;
semana e no feriado de

segunda-feira, é esta: Avaí
x Garibaldi. Ponte Preta x

Guarani, Vitória x São
Luis, Aliança x América
e�. .,F.liilJilDj.sco de Paula x

��.:
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Isclnítaçies- de f�á,iolls6 Sàl!ln�- iUlllura ItÍt <. sistela de·' iuuu Claras
De retorno do Para, onde 'inspecionou' su.as pro

priedades, o vice-prefeito Décio Piazera está empol
gado. c-om a aceitação do seu nome' como candidato
a deputado, pelo PFL, em Jaraguá, Corupá, Guarami
rim e São Francisco, principalmente. Décio está oti
mista num bom resultado nas urnas e afirma que sua

candidatura vai de vento em pôpa, com reais chan
ces de "chegar lá",
O 'vereador Armin By- mais fez obras e mais fez

laardt, de Guaramirim, pelos proíessores em San

eloa10u o programa mos- ta Catarina. Como são do
trado pelo PFL, semana PMDB e' do PDS; Ademir
passada, na TV, enquanto Izidoro, do PFL, não es

que Esmeraldo Chíodíní conde sua satisfação pelos
di_ que Jorge Bornhau- elogios feitos ao partido e

sen foi o governador que ao líder politico .

.

O candidato a deputado pelo PMDB, .Ademar Fre
derico" Duwe, mostra-se muito preocupado com a re

percussão negatíva de uma denúncia feita na Rád!o
Jaraguä, segunde-feira. Afirma ser falsa e qUe nao

há fundamento algum e denuncia �ros objetivos
polítícon-partidárlos para denigrir' a sua imagem pe
rante o eleitorado e a opinião' pública. "Querem ma

cular o nosso nome", disse.
O PDT, a exemplo dos será o único a não lançar

demals partidos, deverá candidaio, mas d e v e

também lançar candidato apoiar os candidatos lan
a deputado estadual. O çados pelos diretórios mu

nome de Roberto Madrid, nicipais � de
.

Guaramírím

presidente da' Executiva (Amorim) e de Massaran
Municipal é o preferido. O duba [Paraíusó],

.

.

PT, ao que tudo Indica,

O Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do Sul,
condenou o assalto feito-contra o Banco do Brasil, em

. Salvador, por militantes do partido" e conside�a. um
fato isolado. Repudiando o ocorrido, o PT local e fa
vorável a expulsão imediata dos mesmos," "pois foi

praticado um crime contra a organização do t:�-abalha
dor. A luta do PT não é esta", aQ-rmam os articulado
res.

Udo Wagner, guindado
sexta-feira passada à pre
sidél;lcia do Diretório Mu

nicipal do PDS, manteve

esta semana contactos com.

o governador Esperidião
Amín e com o presidente
regional, Antönte Carlos

Sobre o episódio da Convenção do PMDB,. um Se
cretário da Prefeitura acha que um presidente de par
tido deve estar ganhando um bom ordenado, pois não
encontra razões para tanta luta de Fogaça para p'er
manecer no poder. E como perdeu a ação, o Secretá
rio espera que Q mesmo cumpra a promessa de rasgar
o diploma de advogado, como dissera, caso. viesse a

ocorrer. E agora?
O PMDB, que nos pró

ximos dias realiza Conven
ção para eleição do novo

Diretório e Executiva, tem
�m nome em potencial' pa
ra a "présídêncta. Trata-se
do secretário Ivo KoneH,

Konde.r Reis. O PDS local,
com nova mentalidade e

novos métodos, segundo
Udo, vai agora de fato
funcionar e as decisões
serão

.

tomadas em bloco,
isto é, pelo Diretório.

virtual candidato a suces-
. são de Durval Vasel na

Prefeitura, qua deseja fa
zer do PMDB um partido
sólido, forte e dtnämíco,
libertando-o do marrasmo

dos últimos anos ..

De cocheira: O unico senador a votar contra o

pacote econômico, aprovado na quarta-feira, foi Jai-·
son Barreto, do PDT de Santa Catarina, (�) O PFl,
devera apoiar o nome. do médico joinvilense Amaro

Joaquim Alves, como candidato a deputado federal.
(-) Para as eleições .�� 15 de novembro, nãQ_�stá afas
tada a hipótese de haver colig,ações partidárias em ,Ja-
raguá do Sul.

.

ANTES DE ·TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISAO
.

INTELIGENTE�

Café ;�S I SS E

-O. -Servíao .A:l:1l&nomo"' buíção, Inicialmente está
MUnicipal-de:Agua e E's- previsto o abastecimento
goto. (Samae),

.

inaugurará somente para o bairro
ainda este mês, o sistema Ilha da Figueira ..

de abastecimento de água De acordo com o diretor
da localidade de Aguas interino do Samae, Fran
Claras. O sistema consís- cisco .ROdrigues,' o síste
te em uma represa aduto- ma. é operado por gravi
ra de água bruta, casa de dade a uma vazão média
química, reservatório com de 9 litros/segundo. Nes
capacidade de 80· metros ta obra foram investidos

cúbiCO� e !ede�; dístrí- (até 31 de março) :m.ma- Acervo do PMOB·Demlssoes.JI preocupam os baßc�rlls '" '; .

.'

ec�:o���tosdo�oG�:�:� ��o a ��s�:p�a:ac:�!OS :� e apreendido
Federal já começam a ser função do pacote econö- Um caso inédito narefletidos junto aos ban- mico, número este que po- área ponuca ocorreu qumcáries de Jaraguá do Sul, derá elevar-se. Para díscu-

ta..J.elra à tarde. Com au
com a demissão de dez tir a questão, de 28 a 30

tonzaçao jumcial, Os oUfuncionários de agências) de abril, em Fortaleza,
. ClalS de Justiça executa-até o dia de ontem. O di- Ceará, vai ser realizado o

retor da sub-sede do Sín- Encontro Nacional dos
ram o peoiuo de busca e

.

apreensao do acervo dodicato dos Empregados Bancäríos, do qual o pró- PMDB (mesas, cadeiras, arem Estabelecímentos Ban- prio José Pêra Neto par- manos, livros, maquinascários de Joínvílle, que tícíparä.
atende também Guarami- Pêra acrescentou que o

de escrever e até � pla-
ca), feito pelo presidenterim, José Pêra Neto, dís- problema maior de demis-' da Executiva Provtsöna,se que reina uma preocu- seõs ocorrem em cidades
Alvaro Rosá. Anteríormen,pação muito grande no com maior número de

seio da classe acredita que- agências, "mas nem por
te, o pedido fora feito ao

ex..presidente Altevir Foa situação possa piorar, isso cidades menores deí-
haja vista que os banquei- xam de sentir o proble- gaça Júnior, que negou
ros não estão satisfeitos ma". No caso do' Besc, se a liberar o acervo e, em

com o preço das tarifas o governador Esperidião função disso Rosá entrou
máximas baixadas pelo Go- Amin garantiu que não na justíça com pedido de

busca'e apreensão, éonce..
vemo, para a prestação de haverá demissões, mas

serviços aos clientes. sim, remanejamente de dido pelo [uíz na manhã' '

Ide quinta-feira.O dírígents sindica in- pessoal, para garantil' o em A tarde foi executado,formou que no Brasil, de prego � seus funcionários.

Grande ßUlvimenta p/reVisão de títulos . :teu,::�o����dã: �i.=e!:
aglomerou diante da ex-

Começou efetivamente optar pela secção eleito- sede do Diretório, na Rei
na terça-feira, día 15, em ral mais próxima da sua noldo Rau. O Diretório
todo o País, o recadastra- residência, assim como agora deverá funcionar em
mento ou a revisão elei- transíerír seu documento, outra sala. Anteriormente
toral, trabalho que deve- no caso, por exemplo, de estava instalado em de
rá ser concluído no dia residir em Jaraguá do Sul pendêncías do' prédío do
30 de maio. Em Jaraguä estiver inscrito em outro vereador José Gilberto
dó Sul, sede da 17,a. Zo- município. Menel, da ala Fogaça.
na Eleitoral, o movímento .

junto ao Cartório foi mui- FI'oaça agora quer "ac··ertar o II·me"to grandé,' com os eleito-
res procuraIido cumprir Aravés de acórdão Q_
com a sua �bri�ação..Pa- _

Tribunal Regional Eleito
ra . tanto, a justiça eleíto- ral . votou, em 26 de mar
raI v:m receb��do cela-

ço, pelo cancelamento do
b��aça� v?luntana de ór- registro do Diretório Mu
gaos públicos. nícípal e respectiva Co-

missão E x e cut i v a do
PDMB de Jaraguá do Sul,
em função de írregularí
dades havidas, 'principal
mente antes da Conven
ção (acontecida a 7 de ju
lho de 85)[ como o impe
dimento d� 437 filiados de
participarem dei conclave,'
cujas fichas foram retira
das pelo presidente Alte
vir Fogaça Júnior e pela
secretária Osvalina Var

. gas Rodrigues. O 'FRE
classificou que a Conven
ção está viciada e com

prometida em sua regula
ridade e validade, poís
Jmpectiu que grande nú
mero de filiados pudessem
exercer o seu, direito de

vot�, o q\Íê fatalmente in-

Além do Cartório, que
presta atendimento ao pú
blico, no Fórum, das 8 às
12 horas e das 14' às' 21
horas (atent�m para os

horarios), exjstem· postos
de alistamento em vários
pontos do tnqnieí:Rio. O

procedimento ê simples:
basta apresentar o título
anterior, preencher o for-

.

mulário e documento de
identidade. A foto não é
mais necessária.

terial Cz$ 206.760,66, em

mão-de-obra Cz$ 46.341,00
e em serviço de retroes
cavadeira Cz$ 34 ..700,00,
totalizando Cz$ 287.801,66 ..

Nestes custos, não estão
incluídos matertals forne
cidos pela Prefeiura Muni

cipal, como cimento, areia
e brita.

fluiria no resultado do plei
to.

Em. função deste fato, o

DiretÓrio Regional do
PMDB, indicou, Comissão
Executiva Provisória, para
preparar a nova Conven
ção, qUe deverá acontecer
no final de abril ou no

maís tardar na 'prímeíra
qui�zena de maio."

,

.o ex�ptésidente Alt.evii
Fogaça Júnior, qu� inclu
sive 'integra a Comissão
Provisória, em contacto
com este jornal, não sabê
se recorre da decisão do
TRE, preferindo aguardar
os acontecimentos, ass;m
como esperá que, as diver
sas alas do PMDB de Ja
raguá do Sul se únam.
"pois este sempre foi o

meu �óbjetivo. v.amos· ve�
se conseguimos acer:tar o

Úme, -pois do partido' nãb
sairemos"..-

O novo título ,eleitorat
. através de processamento
eletrônico de dados, será
entregue em' setembro.
Terá o tamanho do cartão
do CPF. E no ato do alis'
tamento, o eleitor poderá:
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