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Leiie: produção cai' e poderá, fatllar Municí'pil investe n,a infra-estrutura
A produção do leite

vem sofrendo uma subs
tancial queda. após o

advento elo pacote econô
mico que congelou os pre
ços no día 28 de feverei
ro. A politica leiteira, que
nunca satisfazia de todo o

produtor, foi agravada
com o congelamento que
desestimulou de vez, e no

Estado já se observa uma

queda de 30% na produ
ção, com reflexos para o

consumidor que vê o lei
te escassear das' pratelei
ras.

o último reajuste do lei,
.

te à nível de produtor
. ocorreu em 16 de dezem
bro do ano passado, fixan
do o litro ,em Cz$ 1.474

(hoje Cz$ 1,47). Ocorre

qUe a partir de então, até
28 de fevereiro, as rações
e os insumos continuaram
subindo e de Cz$ 1,70 o

qnílo da ração em dezem

bro, hoje custa Cz$ 2,60,
enquanto o leite permane
ce Cz$ 1,47. Com isso, os

produtores alegam um pre
juízo de Cz$ 1,20 por litro
e se mobilizem para re

verter o quadro, que é
sombrio.

A queda na produção
tende a ser maior. Em Ja

ragué do Sul, por exem

plo, o decréscimo situa-se
na faixa de 20%, se com

parada a janeiro, o pico
da

.

produção (dados da

Usina). A pecuária leitei
ra é uma atividade que re

quer' mutos cuidados, to
dos os dias do ano e, se

não houver mudança na

situação atual; o abestecí.
. mento será comprometido
seriamente, haja vista que'
no inverno a produção
frequentemente cai. De

sestimulados, os produto
res não vêm fazendo suas

tradicionais pastagens- de
inverno, como observa °

extensionista da Acaresc
Dejair Pereira, o que fará
com que a produção sofra

O prefeito DUrval Va- O mandatário municipal
sel informou do início do manifestou sua preocupa
preparo da infra-estrutura ção quanto a paralização
junto as praças Paul Har- das obras de acesso à se

ris e Angelo Piazera, pa- gunda ponte, assim como

ra a implentação do "pe- a falta de comunicação
tit-pavê", que virá embe- quanto ao cronograma de
lezar e humanizar estes trabalho. Ele informou
'logradouros, assim como ainda que na região da
a Praça do Expedicioná- rua' Joinville serão im
rio. Confirmou também a plantados 1.500 tubos de

,chegada de dois novos 1,20ín, para resolver sé
caminhões, adquiridos re- rios problemas relaciona
centemente e anunciou. o dos-a esgotos e alagamen
l�-ç;amento de tomada de tos, em épocas de chuvas,
preços para a compra de

. assim como, no Núcleo da
uma nova retroescavadei- ' Cohab, vai ser instalado
ra, que será a quínta da um Posto de Atendimento
munícípalídade, fora a S- Médico, para prestar aten,
90, que encontra-se em dímento inicialmente-duas
operação. vezes por semana .

diminuição; gerando, con- leite beneficiado para os

sequentemente, também consumidores. O qua já
queda no fornecimento de vem se verificando, aliás.

Praça do Imigrante com relógio
Tramita na Câmara de

Vereadores de Jaraguá do
Sul, projeto-de-leí que
autoriza o Executivo Mu

nicipal a receber por doa
ção um relógio digital
eletrônico completo, bi
facial, com indicador de
temperatura, da marca

Dímep. A doação é da
Dalcelís Indústria e Co
mércio de Malhas Ltda e

será instalado na Praça do

Imigrante, na BR-280. A
donatárta, em' contrapar
tida, utilizará a parte su

perior do relógio, para
veiculação de publicidade
da empresa.
Outro projeto que tra

mita refere-se ao convê
nio entre a Secretariá da

Justiça/Cedec, ,para lim

peza e desobstrução do
sistema de drenagem plu
vial de Jaraguá do Sul. No
âm.bito· de reivindicações
da edilidade, o vereador
Luiz Alberto Oechsler so

licitou o alargamento da
estrada 'Tífa Aguas Cla-

ras e Orival Vegini pediu
a implantação de um pos
to de saúde mumcípal em
Santa Luzia. Anteriormen
te Dôre havia solicitado
um telefone público para
aquela localidade.

O vereador Heins Bar

tel, pediu que fosse' res

peitada a sinalização e que
os caminhões· não mais

trafeguem pela rua Rei
naldo Rau, mas sim, pela
Barão do Rio Branco e su-

..
bíndo postenormerite a

Procópio Gomes. Bartel
também elogiou o traba
lho realízado ino rebaixa
mento das lombadas - que
demandam' à Barra do Rio
Cerro. Já Ahnfro Farias

Pilho apelou para que e

faça uma campanha 'para
acabar com o abuso de ci,
clístas nas calçadas, que
na sua opinião vêm cau-.
sando 'muitos transtornes
aos pedestres. E fez men

ção da data de 1q de maio
dedicada ao trabalho.

UFSC assessor�montagem/Museu
A Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC, confirmou esta semana, em expediente ao

secretário áa Educação, Cultura, Esporte e Turis
mo do ·Mlmicípio, Balduíno Raulíno, a sua' parti
cipação e assessoramento na montagem do Museu

e Arquivo Histórico Municipal de Jaraguá do Sul.

Para tanto, foi designada a arqueóloga Tereza

Domítiía Fessari e o museólogo Gelei José Coe-

lho.
'

O Arquivo Hrstórico funcionará no pavimen
to superíor da Estação Ferrovíéría-e o Museu e.'

Arquivo Fotográfico, no galpão da Rede Ferro

viária Federal, cujas dependências vem sofrendo

adaptações para tal, De acordo 'com Balduino

Raulino, existem inúmeras manífestações de pes-
-

soas e entidades que desejam contribuir com o

Arquivo e Museu, porém, condicionam a que es

tejam montados e em funcíonamento, "o que de

verá ser breve uma realidade".
'

meira rodada, jogarão, na
modalidade de bocha, no

Agropecuário _ Campo
Alegre x São Francisco e.
Jaraguá x Barra Velha. No
futebol de salão, na Ar

weg �'Rio Negrinho x
.

,

Garuva e. Guaramirim x

Campo Alegre e, no Ar
tur Müller _ ·São Bento x

Araquari e Jaraguá x Bar
ra Velha. No bolibol mas
cultno e feminino, na Me
negotti _ S. Bento x Ara

quari, 'São Francisco 'x
Guaramirim e Jaraguá x
Barra Velha. Ainda no

esporte: Os 20 anos do
Juventus e o Estadual de
Motocíclísmo (pág. 13).

,Imin em Schroede,r di'8 23

Jogos abrem-se' sexta-feira

do Estado, a Delegacia e

Cadeia Pública e, também
a Rodovia JGS-463, quje.
liga a BR-280 ao municí
pio de Schroeder, cujo
asfalto foi construido pela'
Prefeitura de Jaraguá do
Sul e pelo Estado .

.

Na visita a Schroeder.
a. Câmara de Vereadores
outorgará ao Governador,
o titulo. de Cidadão Ho
norário. A data oficial e

o horário serão definidos'
na próxima' semana.

Começará na próxima
sexta-Ieíra, dia 9, os Jo

gos. Microrregionais da
�la. Microrregião Leste/
Norte, que reunirá em

Jaraguá do SU:l, até o día
11, nOVe municípios que
tentarão vagas para os

Jogos Regionais, nas mo

dalidades de bocha, fute
bol de salão e volibol
masculino e feminino.

Participarão destes- Jogos
os municípios de Araqua.
ri, Barra Velha, Campo
Alegre, Garuva, Guarami
rim', Jaraguá do Sul, Rio'

.

Negrinho, São Bento e São
Francisco do Sul.
Na sexta-feira, na prí-

Nascentes de água · preciosidades a preservar. H.io desmaIe. _flama, cromados para sua loia
-

.

-

"

O governador Esperi
dião Amin Helou Filho,
visitará Schroeder na se

gunda quinzena deste mês.
Extra-oficialmente a data

prevista é a de 23 de maio
segundo O' vice-prefeito

. Ademar Píske, adiantando
que o primeiro mandatá
rio catarínense deverá
Inaugurar, naquela oportu=
nídade, as obras de para
lelepípedos da rua Mare
chal Castelo Branco. cons
truída em convênio entre
a Prefeitura e o Governo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mário Boehm é Presidente da Celesc Gente· & Informaçõeso dr. Mário Eugênio
Boehm, engenheiro, genro
do estimado [araguaense .

Alex Haake e um dos di
retores da Fundição Tupy
S.A., de Joinville, assumiu
no dia 23 passado, a pre
sidência das Centrais Blé
tricas de Santa Catarina -

Celesc, atendendo a uma

reivindicação do seu díre,
, tório político de JoinviUe.
Já na tarde do mesmo día,
reuniu-se com os quinze
administradores regionais.
O encontro serviu para
definir a sua ação de tra
balho que deverá impri
mir à frente da empresa.

BODAS DE

Contando o ilustre [oín
vilense com um grande JANTAR DANÇANTE _

círculo de . amizade em A, APAE de Jaraguá , do
,

nosso meio, fazemos o re- Sul, marcou pata o dia 23
gistro para o seu conhe- de maio no Clube Atlétí
cimento e almejar ao dr. co Baependli,' um jantar
Mário Eugênio Boehm to�, ,- dançante beneficente, com
das as felicidades à frente, início às 20 horas. O pre
de uma das graudes em- co é de Cz$ 60,00 e a mú
presas do ramo no Brasil. sica dé "Bera e seu Regia
Prá frente, dr. Mário, e na" animará a noitada. O
fazemos nossas as pala- excepcional está a espera
vras transmitidas p e lode sua participação.
nosso diretor, via telefo- DO BEIRA ,RIO _ O advo
ne[ de que "Deus ilumine gado Roberto Madrid foi
o ilustre amigo e catari- confirmado na presidên
nense para qUe não falte cía do Beira Rio, na as

a luz em nossos lares". sembléia realizada dia 28,
ficando Achilles Santos
Silva, na vice-presidência.
Já o Conselho Deliberatí
vo tem Devanir Danna o

presidente, e Laércio da
Cunhá Silveira seu vice.
Parabéns e contêm conos
co.
BAILE / ANIVERSÁRIO _

Na próxima sexta-feira, 9
de maio, em comemora

ção a seu aniversário de
fundação, o Beira Rio rea
liza baile social no salão
de festas, a partir das 23
horas. Música do 4a. Re
denção e mesas e ingres
sos, que são limitados, po
derão ser reservadas na
secretaria.
ESpIRITO SANTO _ Ou
tra .grende promoção des
temês de maio são as com

petições e baile Espírito
Santo, do C.A. Bapendi.
Vão de 12 a 16, no bolão
e tiro rei e rainha. No día
17, a Bandinha Verde Va-
le e a Lyra da Aurora vão
animar' o evento. Venda
de mesas, a partir de 'se

gunda-feira, na secretaria.
VIEIRENSE INAUGURA _

Sábado próximo, dia 1Q.,� a

Sociedade Víeírense inau

gura a pista de danças do
seu salão ,principal, de
228m2. A Bandinha Lyra
da Aurora comandará a

parte musícal. Os associa
dos quites com a tesoura
ria gozarão de prerrogati
vas especiais. As, reservas
de mesas estão abertas.

'

JUVENTUS FESTEJA _

Dentro das comemorações
de seus vinte anos de fun,

dação, o Juventus promo-
.ve a partir das 19 horas
deste sábado, um churras
Co comemorativo, em sua

sede, quando várias home
nagens serão prestadas aos

benfeitores. Agradecemos
o convite. e marcaremos Ainda repercute nos

presença logo maís, meios 'sociais e políticos
;\ABB HÖMllNAGEIA _ a comemoração dos 29
'O presidente Luiz Celso anos de idade do candída

Muniz, íníormando a, rea- to, a deputado estadual

lização, na próxima sexta-' Paulo Roberto B a u e r,

feira, 9 de maio, dê: Um ' acontecido .no Glória EC.,
jantar dançante com des- em Joínvílle. Na foto"
file de modas em home- ,aparece sentado o ex-ve-.

CORAL

Rodeado', pelo' carinho
dos filhos Suenon, Ara
ken, Ubiratã, Rita de Cás

sía, Rossana e Kênia, de
mais parentes e amigos" o

casal José Castilho Pinto

Senízía Mafra ,Pinto co

memorou dia 28 de mar

ço último, 35 anos de ca

samento (Bodas de Coral).
Dona Senízía é professo
ra universitária lesíonan-

MOMENTO-

do no CIP, enquanto que
o Castilho é funcionário
federal aposentado, jorna
lista, escritor, colaboran,
do no "Correio do Povo'
desde 1952 e sendo autor
do livro - intitulado "Da
Terra e do Cosmos". Ao
benquisto casal os nossos

cumprimentos pelo feliz
evento.

DO "SIM"

Neste sábado, día 3, na
Igreja Matriz de Guara
mirim, os jovens Clésio

Felipe e Marílene : 'Inês
Mannes, .estarão proferin
do o "sim", que unira

suas vidas para um mes

mo ideal. A cerimônia

acontecerá às 17h30, tendo
como celebrante o Bispo
Diocesano, D. Gregório
Warmeling. Após as, bên

çãos, os convidados serão
recepcionados no CA. Bae
pendi'. Sejam felizes, Clé-
sio e Lene. -

.

MAIO, mês do l' aniversário,

'concede desconto de 20% em todas as mercadorias

ou quatro vezes' sem acréscimo.

Rua Barão do Rio, Branco, 168 - Jaragu do Sul.

Loja. Mamãe . Coruja.

DIA DAS M ÄE S

Sua mãe merece L'AQUA DI FlORI

perfumes, cremes, loções e shampoos, '

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

ornamentais, com entrega a domicilio. Atendimen
to pôr profissional no ramo.

Casa das Flores

nagem ao, Dia das Mães.
Será na sede social· da
AABB, no alto da colina,
com início às 20 horas.
SHOWS MOVIMENTAM
Os shows com o Padre Ze,
zinho e Sílvio Brito, neste
sábado e domingo, no Gi-
násio Artur Müller, às 20
horas, vêm movimentando
o público; O ingresso úní,
Co de Cz$ 10,00 é chama
tívo e prevê-sg .rnilhares FLUTUANTES _ A Jara
de espectadores

.

nestes guá Turismo programou
shows beneficientes Eqdi- ,- roteiro especial para Foz
pe de Pastoral Vocacional. dô'Iguaçu, Saída dia 23 e

ARTE/PORCELANA _ Bn. retorno dia 25. Preço:
cerrou-se domingo, o 6') Gz$ 680[00.' (:l_{) O feriado
Salão Nacional de Arte em de JO de maio," comemo
Porcelana, realizado na rado quinte-feira- marcou
Sociedade Harmonia Lyra, o centésimo aníversárío
em Joinville. No concur- da data. (x) O proíessor
so, entre 232 participantes, Armando Cipriani, inicia
a Sra. Mármara Gonçal- neste sábado,' as aulas de
ves, esposa do médico Dr. yoga no Colégio Divina
Luiz, obteve a honrosa Providência, das 15h�'
segunda colocação. Os 17h. Inscrições ri.. 'local.
nossos cumprimentos. (x) Dia 26 -último, o garo
BAILE/CERVEJA, _ Pro- tão Rõm'}�O, completou
moção beneficente em seu primeiro aninho, em

prol da criança carente, 'O Êom Retiro, Ele é filho do
Rotary Club realiza clia Dr. Murilo e Thais de OLL
lO, sábado vindouro, o lQ veira Amorim. (x) No .sá
Baile da Cerveja, no Grê bado próximo, 10. de maio,
mio Esportivo Juventus, o "Correio do Povo" com
com O Grupo Musical Ly- pieta 67 anos de fundação.
ra Pomeroda. O ingresso
individual será de apenas
Cz$ 10,00, O Rotary con
vida a participação.
A ALEMANHA _ Os jo
vens Zígmar Raeder e

Cláudio Kelbert, seguiram
na semana passada para a

Alemanha. Ne> V €lI h o

Mundo, foram tentar a

sorte nos estudos e no tra
balho. Ambos eram inte
grantes do Rotaract Club
de Jaraguá do SuL. Suces
so é o que desejamos.
CASAMENTOS _ Neste

primeiro sábado de maio,
mês das noivas e das
mães, nossa agenda bran-

ca registra os câsamentos
dos. seguintes jovens: No
Rio Molha, Uh _ Adilson
Morais/Maria Cristina de
Oliveira; ná Matriz, l6hI5
� Valentim Rosa/Concei
ção dos Santos, l7h15 _

Tarcísio . Mauricio/ßleonlr
Negoceke e às l8h _,00-
rival Henríque/Terezínha
de Carvalho.

.

Comunicado
o Banco de Cadeiras de

Rodas é uma realidade em

Jaraguá do Sul. A Casa
da Amizade das Senhoras
de Rotarianos, contando
com a colaboração da co

munidade nas promoções,
como o Bazar da Pechin
cha e outras, adquiriu mu
letas e caçleiras de 'rodas

para serem �mpre-stadas e

alugadas para as pessoas
necessitadas. Informações
pelos telefones 72�O?62,
72-0091, 72�0079 e 72-1119.

reador Afonso Franzner
€, 'em-pé, o primeiro ex

vice-prefeito de Jaraguá
do Sul, Eugênio Victor
'Schmöckel, o Paulinho e,
também o ex-vereador e

agente do Ipesc loéal,
Enno Janssen,

Revendedora exclusiva para Jaràguá e Região

LOja Mamãe Co:ruja
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Telefone: 12-0695.

"::W_j:',
'

. Rua Relnoldo Rau 60,6'� Edtffclo Santa Tereztnha,
esquina com Rua João PicOGilI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, C:o'lsliluinte: olição . dos polílicos' é ' ',denunciada
Foi qeflagra.da 'sexta- damente captados pelos día 8 de maio, ern Floria- Desde o mês de outubro em que se encontra e não

'f�fra à noite, 25 de abril, pertícípantes, que acom, nópolís, de reunião com a do ano passado, tuncíonam se torne participante do
,em vinte e duas cidades- 'panharam atentamente as P99rdeI.laçª0 estadual,' pa, .na região. admímstranva êxodo rural. Em Corupá,

;edes ��-microrregiões do colocações dos painelistas. ra definir as' diretrizes" a da Acaresc, duas equipes já existe, um 'gmp� forma
Estado, a Ação'Catarínen. Posteríormentg houveram Serem segUidas doravante. de JUVentude Rural, ba- do,' assim como' em Ara
se Pró-Constituinte e Cons. debates amplos acerca da Bm cada munícípío vai seadas em Jaraguá do Sul quari, 'sendo que novos

títuícão; coordenada pela Constituição, da Constí- ser formado o Comitê e Indaial. A equipe aqui estão em fase de forma-
Uníversídade F'ede:t:.al d�, tuínte e de como, delas

. Munícípal, que", PÇ>.r se.u. s��U.ada, é,_.integr�d,a, pelo .. ção.. ,
.,�

, ,
,

"Santà Catarína" -Em Jara- participar, ficando patente turno, indicara' as"'�ntjda-
-'

exte.psioni�ta 'rural Rober- ,O extensíonísta Roberto
gu� 'do Sul; o Dia Caterí- '" o tnteresse-dos [araguaen, des q�e int�graíªo '9, Co�, ,t9 Jac�n\Q e p,_�)á, extén- Jadnlo áfirma que o tra-'
liense' da Constituinte. reu.. ses em também contribuir

+

mitê Regional. E no -mês sionista socíal Isabel Crís-, balho dá JuventudéRural,
,

níu no salão nobre do Co- , neste momento histórico de outubro, o ,\çong�esso tina dos Santos, tendo queessemeíbe-se.eos.Cfü� ,

légio São Luís, ,cerca de da vida n�cional" ,�iscu- .Catarínenss Pró_Consti- á,rea de atuaçã.o, ainda, ,so_", bes 4_$ sxístente-no Oes
tre�entas pessoas, jovens tíndo e: partícípendo hoje , tulnte e Constihüção', ela- bre

.

os municípios de .ce- 'tedo. Estado, é a médio e,
�

na sua maioria; que partí-. para poder exigir amanhã. borará o documento final rupá, AracNari,'Barra, Ve- longo prazo, onde o prín-
.

cíparam das palestras e O professor Balduino com as propostas de Santa lha e Massaranduba. cipal problema reside na

debates, dirigidas pelo ví- Raulíno foi escolhido pa- Catarina à Constituinte) A Juventude Rural obje-, falta de conscientização
ce-reitor da UFSC" Antõ- ra a· eoordenação regional baseadas nes-sugestões dos ,·Uva a melhoria 'do aspecto dos pais, que reflete numa

nío Pedro Schwinàlein. do Comtê Pró_ConsÜtuin- municípios e das míêror- social e econômico do [o- ação maís ágil da equípe,
, .;ObservoUrse a omissão te ,e marcará presença no . regiões. vem, vaíorízando-o, para", na formação de novos gru-

"ÊÊ[e:,�iI:l*��· asMs··,Uu"In'itCoi"sPiOm'S·lcr.:-,do''irSrCeUgll·:oe,ßßla"::'I�'s! ;�1;;;1r;sU�äo�Chará agê.das .

ser protestado por' um dos

.presentes. foi mínima a '

, '.
..

'
" ' ,O ßuperintenden�e 40 rão JechaÇla�, ,e:t;Il função

. presença' de polítíeos e en-,
'

.,A Associação dos M�Fli�' Mundial, ê ':Governo'- 'dö ' Barico 'do. Brasil cpará ''San- , do superáv:n"'ql:l� apresen
'. .tídades, apesar de ,cônvÍ-, cípíos do Vale do Itapo- "Estado. O 'pregrcama pre- ta Catarma". Hermes, J:a:, >,taIJ?. ,F'(l:l�U' fambém sobre

dadas. O' preíeítoDurvel cu (Amvali),�realizou na vê o repasse de Cz$ 968 cqbsen, manteve'ná segun-
.

o novo Banco, do Brasil e,
Vasel marcou presença na sexta-feira, a sua'vígésí- milhões; para apFcação, na. da-feira vísíte, a' Járagué a. .nova metodologia" de

abertura
i do seminário, ma-quinte assemb1éia ge- infra-estrutura dos muni- ,,' �� Sul,.>, onde contactou ,.trabalh�", g�e está sendo

assim
.

como 0- sec'rßfá�io ral ordinária no munící- cípíos que no ano"pas'sade' com dirigentes de indús. �,implantada, e. con'firmou ""â'
Bà.lduino RauUno, o secre- pio de Massaranduba. Den- 'responderam a' ':PesquiSa trias' e, à Jiõite, reuniu-se disp'opibilidade de 're.cur�.
tátió da Administração do tre os principais assuntos, de suas prioridades, rela- I-

no a.ud!t�rip,:, do ,Centrq, ,:$.o� ,paFÇl as empresªs, prin
"Estado José Albetto Klitz- o'. ProUrb, o ,movimento....

, donadas a pavimentação Empresaria],; com cerca de dpahiaente as micro e pe-

.Ite, .,e OI .ex�presidente da ecenômico . e a' remune., de,mas, dreIlQg�si ...yias �IIia 'centepa de ,eiIipre�a". '<11J;enas, qUe têm atenção
Eruse, Paulo lÜ)perto Bau-' ração dos preféitos' e ve- urbanas,', instaiação 'de rios de Jaraguá, Guarami- especial.
er. ,

readores ocup<;lram grande equipamentos
v

comunitá-
".' IÍm, Corup'á "e Schroedér. O 'Superiiltenclente' es-

Três palestras 'enrjqu�, espaço da assembléia, as- rios, constmção de' esco- Jacobse��, tratou s�bre a dareceu', inl1itas 'dlilvigas
ceram' a jornada cíviéa'. A 'siín como as infonnações las e' postos de saúde. reforma econômica e ban- ainda existentes com rela

Dra.�:Lety ,Mana Barpi ;çlis� ,:. do e.x-secretár�o, � dp .

Ga- Agora, Caãé;l,_ inuhicípio fa�, ca,tia, na', sua-'6.pjniãd, , be� ção '�a re'forma banêäria,
çorreu sobr� car�cterísti: . pl,an" FranpiscQ" de Assis rª � revisão da ordem de néfica para,'p,País ,e 'para no que, tange a cobrança
tas e Papel da C6nstituin- Cordeiro, que transmitiu prioridades apontadas no o Banco do Brasil. de. tarifas e taxas e.o mer-

.

te" o .. deputado S_al-omão. colocações .acerca da ,re-,' ano' passado( para, .poste- '.

Com r�lação ao, ,Banco/ ç.ado'" finé!,ßcejro. Muitas
, Ribas Júnior, 'sobre;.\Estru_' forIlia econômicà introdu::' iiormente, "'celaborar o i)fo� affrmou' que "rierihfuna das mquiriç5es foram dirigidas
tura e Organizaç�o do Es- zida pelo Governo Fede- jeto de financiamento. Em 125 agências do Estado se- a Jacobsen.
tado e do Governo, com ral, em fevereiro.' Massaranduba, o prefeito
ênfase nos aspéctós de pO-

' O Prourb, programa de Durval Vasel" teve 'apTo-
'

lit-ica-admíhistrattva e' a investimento uróano, 'vai vada propoSIção para en-
: 'divisão de poderes," e, ci átend�r 150 municípios vio ao Govérno -do Esta}' Trabalhad��es, �i�dic��
Pastor Bruno ,Jensen,.-. fa- catarinenses dentre os do e a. Secretaria de Se- lis:tas e dirigentes sindi
lou' sobre Os Dheitos Hu- quais Jaraguá do Sul. Co- gurança Pública, para que cais de todo o Estado,
manos numa Constituição rupá, Schroeder, Guara,- sejam repostos os comis- participaram na, quinta
Democrática. mUlm e Massaranduba, sários de polícia (em nú- feira, 1<1 de maio _ Dia do
Os conceitos foram avL com recursos, do Banco mero de quatro) e o ran- Trabalho _ de um encon

chamento dos policiais mL tro de todas as categorias
litares, que Joi cortado. funcionais, no Centro In

,
Zeferino Kuklinski, pre- tegrado de Cultura, em

feit� do município.. anfi� 'FlorianÓpolis, 'organizade>,trião, reclamou
_ que Mas- pela� Centrais Sindicais,

saranduba ,tendo 70.% da
, Federações ',e' Sindicatos

sua economia calcada na de Tr�balhadores. Três te
agricultura,' só dispõe de mas centrais,foram débiiti-
20 AIH mensais para in- dos _ "O Trabalhador e o
temamentos de paCientes Pacote Econômico", "O
antes ligados' i ao extinto
Funrural. E'le quer que as

AIHs· sejam de nó mínimo
50 por mes é' nes(�' sen'::
,tido a Amvali enviará pe.
.dido aos canais 'competen-
,ißs. -

.

A 'primeira obra de re

forma da Igreja Matriz
Sij,o Sebastião está�'sendo

.

executada: o presbitério.
'O altar 'foi avanç�dô- �m
oito metros, permitindo
COm isso, segundo o vigá
rio Padre João Heide
mann, que o celebrante fi-

'" que 'mais junto do povo.
O espaço físico destinado
aos fiéis permanece inal-
,terado e em contrapartida
agora existem dois aces

sos laterais para o .-altar
mor da Matriz, facilitando,
o deslocamento.
O ,Padre João revelou

ql:le virão um novo ,altar,
d� mogno, bem como O
novo púlpito e estante de
leitura, entalhados. No

solre, melhorias
semi-circulo' da obra em
execução, vai ser introdu
zido úm quadro da Santa
Ceia, de 2m2, de mog�o,
todo entalhado também.
/ ,Nas comunidades da pe
riferia, a de São Francis
co, da rua .Joinville, está
ampliando as' dependên
cias do salão'para 450m2
e a de Noss,a Senhora Apa
recida, na Ilha da Figuei
ra, ,fo'rarn: iniciadas ,as

obras de cobertura do sa·

Ião, erguido no ano passá
do. E neste finaLge_se
mana, está acontecendo na

Comunidade dê San ta

Cruz, Jaraguazinho" a tré!.
dicional festa, com o stru
del sendo uma das atra-
ções.

: Jornal do Interior, a
, força da.: Comunicação

, i_pressa.'"

� Faça 9\1",renove a_ sua

, . ,"" '_atura do , "

4 "Côrre(o do Povo'"

,Você é' espe.cial para nós.

Juvellude" Rural já alua Ia região "

Trabalhadores '

> IDeais;' '"na Cap,ilil,"

Trabalhador e a Reforma
AgráriaU e "O Trabalhador
e a Constituinte".

Os seis sindicatos de
trabalhadores de Jaraguá
do Sul estiveram envolvi
dos e daqui seguiram' à
Capital ,mais de duzentas

, pessoas.' Parte da viagem'
e o almoço foram pátro
cinados pelo Governo' do,
Estado, através da Secre
taria do Trabalho e a Pre
feitura de Florianópolis.

Plsto' 'de': Y'endas 'Marcatto"
Chapéus, bonés vtzeiras, camisas, shorts,

bermudaS e cordas.
Em frente à, fábrica,. __ Amplo estacionamento.

�, .�.

NÃO FAÇAMOS DJ! NOSSOS RJOS
"

,LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVl!MOS 0$ lUOS ITAPOCU E JARAGUA
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Edital 14.825 de 22-04-86.
Osmar Petermann � Mari·
sa Bailsta'

.

Ele, bresäeíro, solteiro, co
merciário, natural de Gas,
par, neste E'Stado, domi
ciliado e residente na Rua
do Campo, em Joínvílle,
neste Estado, filho de Ro-

.
dolfo Petermann e de Dío
nir Petermann. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, na

tural de Guaramirim, nes

te Estado, domiciliada e

residente em Santa Luzia,
neste distrito, filha de Ze
'nír Batista.

ANIVERSARIANTES

Fazem anos . hoje: 03
Sra. Kátia Hinsching Bau

er, em Curitiba, Sr. Rena
to Benetta, Francíene, filha
I1to (Erica) Fagundes, Sr.
Martinho Rengel, Sra. Ma
tilde Horst, Sr. José Otá
vio Tomelim, Sra. Izabel

Schneider, em Blumenau,
Sr. Erwin Lippinski, Wai
di Meier.
Fazem anos domingo
Sra. Armela Pieper
Schmitz, Sra. Ruth Ribei-

.'

ro, Sra. Cristina Zanghe-
.

lini, Sra. Alda Soares, Sr.
Ralf Frederico Zibell, em

Pomerode, Gilberto Bra

unsburger, em Curitiba,
Mauricio Fernando Peixer,
Gilson Fábio Fodi.
Dia 05 de malo
Sr. Heins Marquardt, Sr.
Rolando Jahnke, Sra. Mar-
'Use Schmitz Matter, Mi
rían ·H a f e rman n, USe

Trapp, Sr. Wilmar Victor

Viergutz, Maria Calisto do
Rosário, Sra. Ursulas K.

Duwe, Sra. Olivia Schío
chet, Sr. Jair Gerent, Sr.
Vicente Cattoní, Sr. Vil
mar Pavanello, Sra. Elsa

Georg, Sr. Geraldo Kars
ten, Eliseu Jairo Schmitt,
Carla Spézia. .

Dia 06 de maio
Sra. Marly, esposa de
Gerd Baumer, Sra. Hulda
Horst Maler, Sr. Gerôni
mö Trentíní, Sr. Nélson
Stinghen, Isolde Wacker

hage, Sr. Erwino Liermann,
em

.

Jlle; Sra. Angelina
Klein Staehelin, Karolína.
filha Hans e 'Ma. da Gló
ria Burow, Angela Ba
rato de Araújo, Márcio,
filho Ewaldo e Crista
Schubert; em Fpolis.
Dia 07 de maio

.
Sr. Emílio Klitzke_, Sra.

Agnes Cisz Rozza, Sr.
Avelino Karsten, Sr. Lau
ro Demarchí, Sra. Iracema
Morbis Tomasellt, . Sr.
Cândido Leithold, Sr. Má
rio Rosa, Sr. Oscar Cíelu
sinski, Diego Beyer do
Nascimento.
Dia 08 de maio
Sra. Marcí Olga Mascare
nhas de Oliveira, Sr. Os
mar Schmitt, D. Elsa Buck,
Sr. Rodolfo Maler, Sr.
Bruno Friedel, Sra. Adé
lia Harbs, Sra. Doroty Vi
tória Grubba Tavares da
Cunha Mello, Sr. Adernar
Henn, Sr. Ralf Zehnder,
André Kanchen, Terezinha
de' Lourdes Kanzler,. Sra
Charlotte Voelz Neitzel,
Sra. Gisela Bauer Moh::,
Alan Roberto Schwartz,
Dia 09 de maIo
Dr. Irineu

.

Passold, Sra.
Mariana Murara, Sr. Vi
gando Staats, Sra, :)Anêlia
Enke Karsten, Sr. Gregó
rio Müller, em COTupá;

Sr. José Henn, Canísío
Marcos Zimmermann, Ma
risa Marlene Holler, Cel
so Orlando Pírmann, Ví
viane Krause, Alfonso
Blank" Adernar Blank.

NASCIMENTOS

Dia 09/abrll
Tatiane Aparecida, filha
Vilmar (Zulmira) Mio
dutzski.

Dia II/abril
símone.. tí.l h a Arnaldo

(Emília) Pintei.
Da 13/abril

. .

Taianara, filha Luiz Car
los (Rita Cássia) de Al
meida.

Dia 14/abril
Leopoldo Clemente, filho
Fábio (Lídia) Baratto., Jel�
son Cléber, filho Jairo
(Marilene) Corrêa.

'

.

pia 16/abril
.

Madjully, filha Mauro

(Rosilene) Petters,' Sabrí,
na, filha Edgar (Irací)
Mauríssens,
Dia 17/abrll
Giane, filha Luiz (Iris)
Schmitt.
Dia 18/abril
Eleníse, filha Egon (Elizia)
Darem.
Dia 19/abrl
Roberto, f i 1 h o Walmir

Cristel) Cardoso da' Silva.
Dia lO/abril
Luciana, filha Altamir

(Isolete)' Noriles, Josué
B e r n a r d o, filho Mário
(Ma. Aparecida) Sacht.
Dia 21/abril
Tatiane, filha Oswaldo

(Rosita) Bachmann.
Dia 22/abril
Mauro Cristiano, f i 1 h o

Mauro (Ma. Elisabeth)
Mattedi, Edson, filho Eu

gemo (Renata) Rietter,
Elaine e Elton, filhos Ade
líno (Vilma) Persch.
Dia 23/abrU
Israel, filho Geraldo (Síl
via) Berns, André, filho
Valmir (Jacira) da Silva.
Dia 24/abrU
Nutchis Francielo, filho
Vilmar (Volneide) Buzzi,
Vinícios, filho Nilto (E'r
na) Campos.
Dia 27/abrll
Juliana Luíza, filha

.

An
tônio (Ana Luíza] da Silva.
Dia 28/abril
Carlos Roberto, filho Al
do (Alairdes) Blank.

FALECIMENTQS

Dia 17/abrll
Lino Floriano, 62 alios;
Waldemir Rogéno Wen
dorff, 1 mês; Pasqua 'Za
pella Pradi. 90 anos.

Dia 21/abril.
.

"

.

Balduim Vicente Junkes,
83 anos.

Edital 14.826 de 22-04-86 .

Cópia recebida do Cartó
rio de Guaramirim, neste
Estada.
Valentim Campigotto e
Maria de Lourdes Kamer
Ele, brasíleíro, solteiro,
marceneiro, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rua João Soter Cor
rêa, 723, nesta cidade, fi
lho de Valentim Campi-
'gotto e de Wally Campi
gotto. Ela, brasileira, sol
teira, comerciante, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na

Rua 25 de julho, 2042,
nesta cidade, filha de Jo
sé Sebastião Kamer e de
Leofrida Petri Kamer.

Edital 14.821 de 22-04--86
Mauro Manske e Malsa
Aparecida Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,
índustrial, natural dI" Ja
racuá do Sul, domícu+ado
e residente na R11i'1. Rrus
que, 239, nesta cidade. fi
lho de Albrecht Manske e

fie HelQa Meldola Mans
ke, Ela, brasileira, soltei
ra,' bancária, natural de
Jaraguá do Sul, domícíha,
da e residente na Rua :

Clemente Baratto. 123.
nesta cidade, filha de Alva
ro Pereira e de Maria do

.

Carmo Oliveira Pereira.

MARGOT ADElJA ORUBBA LEHMANN, Oficial do R�
gístro CiVil do 19 DiBtrito da Comarca de Jäi'aguá do Sul, ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que 'compareceram em
Cartório oxibindo os documentos exigidos pela, Ieí, a tim de se
habilitarem para casar. os se,KUÍDtes:

'PraclaDlas

'mecânico, natural de Nos
sa Senhora da Gloria,
Sergipe, domiciliado e re

sidente na Av. Marechal
Deodoro, nesta cidade, fi
lho de José Barboza e de
Maria Jose Lima. Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar
de cozinha, natural de Blu

menau; neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Clemente Baratto, 38,
nesta cidade, filha de Fe

líca Cipriani e de Edite

Cíprianí.

Edital 14.830 de 23-04-86.
Charles Verch e Maria
Junkes
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de cartonagem,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Antonio To

bias, 51, nesta cidade, filho
'de Horst Verch e de Ro
ze Mere Garcia Verch.
Ela brasileira, solteira, in.
du�triária, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Anto
nio Carlos Ferreira, 22,
apt" 41, nesta cidade, fi
lha de- Antonio Bernardo
Junkes e de Maria Garcia
Junkes.

Edital 14.831 de 23-04-86.
Osny José Rosa e Marlete

Fagundes
Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de Itu,

poranga, neste Estado, do
miciliado' e residente na

Vila Amizade, neste dis
trito, filho de José Osny
Rosa e de Josefina Bilk
Rosa. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domicilía,
da e residente na Vila
Amizade, neste distrito,
filha de Pedro Fagundes e

de Terezínha Fagundes.

Edital 14.828 de 22-04-86.
Cópia recebida do cartó
rio de Massaranduba, nl
Estado.
Valdemlro Arbeit e Nílda Edital 14.832 de 24-04·86.
Isabel Loubavsky Jair Marcos Nagel e Este
Ele, brasileiro, solteiro, la Hertel
lavrador, natural de Jara- Ele, brasíleíro.. solteiro,
guá do Sul, domiciliado e mecanico, natural de Ja
residente em Massarandu, raguá do Sul, domicilia
ba-SC, filho de Estefano do e residente na Rua
Arbeit e de Erica Arbeit.' João Januário Ayroso,
Ela, brasileira,' 'solteira. nesta cidade, filho de Ha
cozinheira. natural'

.'

de róld Nagel e .de Maria
Massaranduba, neste'-:Esta. Dematte Nagel. Ela, brasi-
d d m'c'l' d'" '..l ... ..' lel'ra, solteira, bancária,o. o lIla '.' e reSl!JP•.,-

'te nesta cidade, filhil de natural de Schroeder, nes
Jo�P. l.oubavsky e de Cil1v te Estado, domiciliada e

Loubavsky.
.

residente na Rua João
Planinscheck, 436, nesta
cidade, filha. de Herbert

l1_einrich Arthur Hertel e

4é Edi Berta Paulina Zils
Hertel.

Edital 14.R29 de ?? 04-86 .

Joio Barbosa e. SIJla���tú'
Clprlani ç,!.';� .

Ele, brasileiro, solteiro,

PAGINA

de

Edital 14.833 de 24�04-86.
Cópia redebida cio cartó
rio de Blumenau, neste Es
tado.
Luiz Carlos Alves Bueno e
Rosane Helena de Souza
Ele, brasileiro, solteiro;
mecanico, natural deste
Estado, domiciliado e re

sidente Gna Rua Joinville,
260, . nesta cidade, filho
de Dorval Alves Bueno e

de Malviria Alves Bueno.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural deste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Itajai, 642, em Blume,
nau, neste Estado, filha de
Valderedo Silvestre de
Souza e de Norma de
Souza;

Edital 14.834 de 24-04-86.
Antonto Klein e Maríse
POllauf
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Joa
quim Francisco de Paula,
nesta cidade, . filho' de
Bernardino Klein e de
Adelia Sbardelattí Klein�
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jara.
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta
cidade, filha de Luis Pol
lauf e' de Lilli Erdmann
Pollauf.

Edital 14.835 de 25-04-86.
Edison Todt e Valmíra
Cardouso
Ele, brasileiro, solteiro,
servente, na tu r a I de
Schroeder, neste Estado,
domiciliado e residente
em Vila Lenzí, neste dis
tríto, filho de Heinz Todt
e de' Anita Bauer Todt.

. Ela, brasileira" soltetra
solteira. do lar, natural de '

Lontras, neste Estado, do
m'ctlíada e residente em

Santa Luzia, neste distri
to.. filha de José Aníbal
Cardoso e de Amélia Car
douso.

Edital 14..836 de 25-04-86.
Cópia recebida de Cartó
rio de Uberlândia, Minas
Gerais.
Jullo Cesar Jahnke e Ma
ria do Carmo de Lacerda
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
médico, natural de Rio do
'Sul, neste Estado, dom:'ci
liado e residente na Ru�
Antonio Tobias, 50, nesta

cidade, filho de Rolando
Jahnke e de Dilva Mar'la
Pamplona Jahnke. Ela, br�:
sileira, solteirq, do 1M,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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---o :CaslII8olas
natural cl� Lagoa da Prata,
Minas Gerais, domiciliada
e residente na Rua Ivaldo
A 1 v e s do Nascimentó,·
1.095, Operário, em Uber

lândia;Minas Gerais, filha
José C. de Lacerda e de
Coleta Ribeiro dê Lacerda.

Edital 14.831 de 25-04-86.
Valdomiro Barbosa e Ber
nardete Pellens

Ele
.

brasileiro, solteiro,

op�rário, natural de Iríneó
polis, neste Estado, domi
ciliado e residente na

Rua Espirita Santo, 16,
nesta cidade, filho de Pe

dro Barbosa e de Clarinha

Ribeiro. Ela, brasileira, sol-'

teira, doméstica, natural

de Guaramirim, neste Es

tado, domiciliada e resi

dente na Rua Espirita
'Santo, 16, nesta cidade,
filha de José Pellens e de

Maria Petry pellens.

.

Edital 14.838 de 25-04-86.
Valdir Luis Holler e Már-

cia da Sllva
.

Ele, brasileiro, solteiro,'
montador. natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente na Vila Nova,

-

neste distrito, filho de

Adelino Holler e de Ma

ria Mueller Holler. Ela,
brasileira, solteira, operá
-ria, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e resi

dente na Rua João Pla

ninscheck, 521, nesta ci

dade, filha de Gerson Jor

ge Clasenapp da Silva
_

e

de Darcymira Herbst da'

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

-:-
.z;__ .

Edital 14.839 de 28-04-86.
Marc1ldo Stein e Clarisse
K-ªrln_Fischer
Ele, brasileiro, solteiro,
tintureiro, natural de Mas

saranduba, neste Estado,

João

domiciliado e residente na
Barra do Rio Cerro, neste
distrito, filho de Francisco
Stein e de

.

Maria Schera
Stein. Ela, brasileira, sol
teira, índustriárla, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente, na

Barra do Rio Cerro, neste
distrito, filha de Lauro
Fischer e de Elfrida
Ucker Fischer.

Edital 14.840 de 28-04-86.
Cópia recebida do Cartó
rio de São Bento do Sul
SC. ,

Eduardo Camargo Brandão
e 'Ligia Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro químico, na

tural de Rio de Janeiro,
Capital, domiciliado e re

. sidente na Avenida Mare
chal Deodoro, 190, nesta
cidade filho de. Manoel
Palumbo Brandão e de
Heisa Camargo Brandão.
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na
tural de São Bento 'do Sul,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Au

gusto Wunderwald, 1.461,
nesta cidade, filha- de Ro
maria -Bloy Pereira � de
Gertrudes Pereira.

.

Edital 14.841 de 28-04-86.
José Jacinto, de Melo Fi
lho e Lurdes Maria Dal
canale
Ela brasileiro, solteiro, en
canador, natural de Para

navaí, Paraná, domicilia
do e residente em Nova

Brasília, em Joinville, nes.
te Estado, filho de José
Jacinto de Melo e de Joa

na Maria da Conceição
Melo. Ela, brasileira, sol

tera, do lar, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito,
filha de Fabio Dalcanale e

de Amabile Giovanella
Dalcanale.

e Maria
-----

Convida você para conhecer o Cantinho In

fanto-Juvenil na Rua João Píccoli, 161, em Jara

guá do Sul. Nestemês de abertura, João e Maria,
, oferece ·15% de desconto nas compras.

Aguardamos a sua visita ..

PAGINA 05

Senai abre ilscriçies a
o Departamento Regio

nal do Senat de Santa
.

Ca
tarina, está recebendo
no período de 28 de .ebnl
a 16 de maio" as inscri

ções para concurso públí
Co ao cargo de instrutor
de formação profissional
na área de mecêníca. Os
candidatos deverão ter 2°

grau . completo e expe- .

riência mínima de dois

anos, caso tenham curso

técnico e, experiência de
5 anos, caso não tenham
curso técnico. Outras in

formações poderão ser co-

'lhidas no Centro de Treí
naments do Senai, na rua

Izidoro Pedro 263, ou atra
vés do telefone 12-0122.

Por outro lado, o CT do
Senai tem abertas inscri

ções até o dia 5 de maio

para os cursos de leitura
e interpretação de dese
nho (10 horas), desenho
técnico-mecânico (200 ho

ras) e cronometragem (100
horas). O teste de seleção

,

acontecerá no dia 5 deste
mês e os aprovados terão
suas vagas.garantídas para
cursarem' 'Os referídos cur

sos, qUe iniciarão. no día

12, das 19 à� 22h30min, de
segundas às quíntes-teíras.

T:ECNI<;O"J),J:
ELETRONICA

De 21 de 'abril 'à 29 de

maio, estão sendo realiza
das as ínscrtções ao cur

so Técnico Especial em

Eletrônica, do Centro de

Formação. Profissional de
. Blumenau. Ele é destina
.do a concluintes do ensi
no de 2° grau e indicados

por empresas contribuintes
do adicional, isto é" com

mais de quínhentos empre
gados.

O candidato poderá ins
crever-se no CT do Senat
de Jaraguá do Sul' e o

teste de seleção, no dia
30 de maio, em Blumeneu.
constará de provas de por
tuguês, matemática; e co

nhecimentos gerais. As va
gas disponíveis são doze
e o aluno matriculado re

ceberá uma bolsa de e,s-

vários cursos
tudo. As informações são Treinamento, Pedro Paulo
do diretor do Centro de Pamplona.

Concurso, de deClamação desperta
interess Vieira, do Colégio Abdon

Batista, com a poesia
"Oração por um Natal
mais feliz" r de Clara Ha
xeco er Arietusa da Silva,
também do Abdon Batís
ta, que declamou "O Na
vio Negreiro", de Castro
Alves".

As próximas eliminató
rias acontecerão nos dias
11 de maio e 21 .de junho
e a grande final está mar

cada para o dia 11 de ju
lho, reunindo as nove

classificadas. As três me

lhores colocadas, recebe
rão, pela ordem,. Cz$ 1

mil, Cz$ 500 e Cz$ 300
cruzados, além de cole

ções de livros de poesia
e medalhas.

A primeira etapa do
concurso de declamação,
realizada no dia 19 de
abril, durante a Feira de
Arte e Artesanato, teve a

, participação de quatro de
. ciamadores, dos quais três
efetivamente concorreram.
O júri formado pelo dr.
Paulo Schroeder e pelas
professeras Neuza Rezen
de, Nilda Salai Stahelin e

Maria de Lourdes Zacko.

optou pela classificação
de três concorrentes por

,. eliminatória e, assim, já
-estão classificadas para a

final, Emilce Marschall,
com a poesia "Drogas",
de sua autoria; Adriana

Biblioteca define programação
; Na continuidade do pro
jeto Bíb-Vídeo, a Biblio
teca Municipal "Ruí Bar

bosa", já tem definida a

programação pata os me

ses de maio e junho, cujas
sessões acontecem às 11
horas. As sessões são gra
tuitas, no entanto, para
poder assisti-las, o in-

,

gresso deverá ser apanha
do de segunda à quarta
feira, na Biblioteca. O in

gresso valerá para garan
tir lugar, haja vista que a

lotação sentada é de 25 lu.

Obreiros ludam
Fundada no dia 21 de

abril de 1983, a Sociedade
Beneficente Obreiros de

Jaragué do Sul, realizou
no mês passado assem

bléia para eleição da nova

diretoria e conselho fiscal.
A Sociedade tem por fi
nalidade a filantropia e .a

beneficiência, sob todas
as suas formas, o cultivo
do princípio da fraterni

dade humana, a pro
moção de festividades com

fins fílantrópícos e a rea

lização de reuniões de ca-

.

réter ciViCo; social e cul-

gares.

No dia 8, a programa
ção estabelece o desenho
"A bela adormecida", dia
22, a comédia "Dois lou
cos com sorte" e, no dia
23 dê maio, sessão espe
cial, às 19 horas, com a

aventura "Papillon". Em

junho, no dia OS, a ficção
"O retorno de Jedy", dia
19, o filme infantil "O gi
gante Jack" e no dia 21,
em sessão especial, o dra
ma "Ensina-me a viver" ..

sua diretoria
turaI.

A diretoria eleita tem
na presidência Antônio
Armindo Zanon, více-pre
sidenta Frank Barg, 10
tesoureiro José Roberto
Fructuoso, 20 tesoureiro
Paulo Roberto Schroeder,
10 secretário Adhemar
Grubba, 2Q secretário Ro
meo Gunther. Conselho
Fiscal: José Carlos Neves,
Luiz Martins Gonçalves e

Robert Donath; suplentes
- Elias Bíní, José Assis
Pereira e A d h e m a r

Grubba.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

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

Consulte-nos! Fone 72-0995

"'Polo","Ceilter "l,idâ.
..

Agora sob nova
: direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto ds 30%
,

rnaís uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

Poto Center - Galer-ia Dom Francisco - Sala 05

SUBA

CHE GOU A

'CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO- ,

MÉRCIO DE MOTOS, ASSISTBNCIA -rnCNICA
E BOUTIQUE HONDA-WAY•.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEOOTII

. ,MO:rQS.E,,�AIJ\)�I�OT�NDq A SPA Mf\.QUINA.
R�a Ad�lia Plscher, 239 (Rodov.ia '-BR:�280)

,

, -, "Fon&J�-:�Q9� . .k,J,!;lJag1,lâ·��Sut..l,Sç,••

INTERIMOYEIS'
,,--':

Intermediária de
- Imóveis Ltda.
IMÚVEIS 'A VENDA "

-

- 1 terreno c/300�2 numa lateral da rua, Rio

Branco.

...... 1 terreno c/300m2 na rua, Amazonas.

:- Várias casas com fino acabamento no centro
da cidade.

'- 1 apartamento com 188m2, no Edificlo Ana
Paula.

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Lar Ilúveis
Jaraguá

COMPRAE �A,
TROCA, LOCAÇAO�

INCORPORAÇÃO E
'

ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn, - Galeria Dom Francisco.
Sala 13 - Fone, 7�.0510 -Jaragu� do Sul _ SC.�

I
----------------��----------------------

C 0,1 U Il,e I O O'
"

pinforll!el' �'
""Tendo' e'm,eVfstâ'·'as difiçuldades do Correio ,aroquI8 "',

lccal 'em efetuar a .entrega de correspondência à
, empresa PEÇA REPRESENTAÇÕES LTDA, devido P�róqu1a São Sebàstiio

.

'sua localização em rua que não possui o devido Casamentos"" As Ilh (Rio
número, indevidamente uma duplicata contra essa Molha), 16h15 e 18h (Ma
empresa foi enviada a, Cartório. Para esclareci- triz). Míssasr sábados' �

mento aos clientes e amigos, informamos que
19h (Matriz), 19h30' (São

essa empresa sempre primou pelo pagamento de Luiz) e 19h (N.S. Apare-
seus' compromissos em día,

'

cida). Domingo,.., 7, 9 e,

!=:::::::::;::::;;::;=====:;:::::=====::;::;::::;=z::::;:;::====::::;::=::-;
19h (Matriz) , 8h (São Ju-

',,, BUSCHUf &" LÉPPER" SA' Pils, $ã,o.,Cti-stovãO,e Sàn-,
,

.
.. tíssíma -r

Tríndade), 91130
',D E C L A R A ç Ã O', (S�ö, .Prancísço) 'e' 9b3Q

Declaramos, para os devidos .fins,de cance- (Santa, Cruz, Com festa),
lamento de protesto tque

.

a duplicata ng 1179, 'Atenção: Neste sábado e
vene. apresentação, no valer de Cr$ 924,000, emí- domingo, às 20h, show com

, tida centra Moacir Tilles, residente à Rua Verdi. Sílvio Brito. e Padre 2e
Francisco Lenzi s/n° em Jaraguá do Sul (sq, CPF zínho, no Ginásio de E'S
nQ 180.076.609-25, foi totalmente liquidada, nada portes Artur Müller, para
havendo. portanto em oposição ao cancelamento as obras vocacionais da
do protesto lavrado, contra a mesma. Paróquia. Promoção da

-Joínvílle 22 de abril de 1986. Equipe de Pastoral Voca- -

Luiz G. L. Ferreira - Procurador 'cionaI. Preço: Cz$ 10,00.

e a mulher dê bom gosto encon

melhor em calçados, tênts, con

US.T9P.:A mam�e'� �-noiva �m
leta linha de artlgQS infantis e en-

mesa, banho e copa) em lindos bor- '"as fábricas de São Paulo.

pro.moções especias e visite a

I O X I,X O
oro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá

,e Confecções A, B
Ago.sto, 2171 _ Fone 13-0363

, 'Guaramh;ip:l
visita das nossas vendedoras.

-OGADA
urilene M. Buzzi
as _ ac:ldentes de transito • in

branças e advocacia em geral.
au, 86 - sala 4 - Fone' 72-2711

pachante credenciado sob n9 496
os

'D I T A L -
MULLER GRUBBA, ,

Tabeliã
de Protestos de Titulos da Comarca

,��o de S. Catarina, na forma da

"NO TRABALHO

O HOMEM OCUPA O PRIMEIRO LUGAR;

:e O HOMEM QUE TRABALHA

E :e PARA O HOMEM QUE SE TRABALHA.

ville,
Bolivi
ch,ert
ba _

José

rtIpá
40 .,
-Anton'
Ltda
Robert

todos quantos este edital virem que
rio para protestos os títulos centra:

Ltda _ Rua Afonso Bartel. 233
to Rosa _ Rua Quintino Bocaíuva,
Arland Brandenburg _ Rua Join
sta _ Benvindo Píamoncíni _ Rua

esta _ Bemadete Casan _ Rua Ri
_ Nesta _ Claudínír Ayres Ma

dini Lenzi, 122 _ Nesta _ Dilmar
_ Rua Clara Herrmann, 63 _ Co
o Lubawski _ Rua Carlos Blanck,
uardo Felizardo Felix _ Rua Prof.

.

, 692 _ Nesta, _ Fibras Lar
rto Seidel, s/n _ Corupá _ José

.: Rua Preso Epitácio Pessoa, 1899
RUa Felipe Schmidt, sln _ Corupá;
'val Bier _ Rua Bertha Weege, 317
lo. Bier _ Rua Itapocuzinho, 170 -

Luis Maes _ Rua José Teodoro
esta _. Serviços Agrícolas Simone
as Claras, s/n _ Nesta _ Sinesío
Venancio S. Porto, slt: _ Nesta -

- Rua Rio Certo II; Estrada Au
Valdir Cerlíní -' Rua .Ioinville,
eldemar Westphal _ Av. Getúlio
sta _ Werner Marquardt _ Rua

.;. Nesta.
devedores não foram encontrados

"a aceitar a devida intimação, faz por
te edital para que os mesmos com

'0, na Rua Artur Mtnler, 78, no

de liquidar o seu débito ou então
não faz. sob pena de serem os referi-
s na forma da lel, etc.

'

'do Sul, 30 de abril de 1986.
iil1er Grobba • Tabeliã de Notas e

de Títulos da Comarca de I.do Sul

_' NÃO.',MAIS ,EXISTE
""

A 'PRIORIDADE' 00 'TRABALHO

SO:PRE O TRABALHADOR,

E A' SUPREMACIA DAS EXIG�NCIAS Tl!CNICAS

E ECONOMICAS SOBRE

AS NECESSIDADES HUMANAS.

e-,

O TRABALHO ACIMA DO TRABALHADOR,
.�->

OU O TRABALHO CONTRA O TRABALHADOR,

MAS SEMPRE O TRABALHO

PARA O TRABALHADOR".

• Paulo VI

.

Homenagem da Marisol e de seus

Postos de Vendas ao Trabalhador ·0 Contábil Garcia

'�Jarauuaense

I

SOCIEDADE DE DESPöRTOS AcARAI

EDITAi. DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBUUA GERAL EXTRAORDINARIA

", �. ..
-

eORREIO DO- POVO, PAGINA 09

Eletrônica
MENDONCA

ASSIST8NCIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorizado video game Dactar e Dlsmac.
Transcod1ficação de vídeos importados.

'

Rua João Marcatto, 179 _ Fone 72-2128
Jaraguá do Sul.

Na forma do artigo 28 do Estatuto Social,
ficam convocados Os senhores sócios para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARlA, a rea
lizar-se no dia 15 de maio de 1986, às 19h30min,
na sede social para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Ampliação do Patrimônio do Clube-Constru

ção da sede Social e ou Piscina
2. I;_ixação de taxas de manuteação � Mensalí- ,

dades e ou Chamada de Capital.
3. Assuntos de Interesse dos Assocíedos.

JAIR ANTONIO MABA
Presidente

ltda.

acompanha o desenvolvi,
mente do nosso munícípío
:e' região., " .

- O 'ex�Promoto,r' de - A Associação' Co-
Justiça em Jaraguá do mercial e Industríal. de
Sui, Dr. Abelardo F. Mon- Jaraguá do Sul vai pro
tenegro, escreveu impor- mover a vinda no dia 28
tante artigo na Tribuna de maio, do Dr. Guilherme
do Ceará, página, 23, na Vidal, perito ínternacio
edição do dia 8 de feve- nal em normalízação e ga,
'reiro, destacando "A im- rantia de qualidade, para
portância da Casa da Cul. palestra aos empresários,
tura de Jaraguá de Sul". sobre Normalização, pa
O Dr. Abelardo é, leitor do trocinada pela INMETRO.
"Correio do Povo" e atre- A. entidade já mantem'
vés de nossas páginas inscrições abertas aos in

teressados. '

- Itajaí sediará de 25
a 27 julho, o 'J.Ç Congres
so Estadual das Apaes
reunindo um total de 71
núcleos da entidade sedia,
dos em Santa Catarina. O
slogan do encontro será
"Responsabilidade da Co
munidade 11,0 Futuro do
E�cepcionaI. Como em ou

tras oportunidades, a

Apae de Jaraguá do Sul
marcará presença no im

portante evento.

R..E ..6 ..I ..S..T..R..O

Maquinas
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone' 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

Oastil

ii' ,

"" '

WEIi S.A.
A empresa de 'comando do Grupo WEG
tem nova razão social: WEG S.A.
Deixa de existir a antiga denominação
Eletromotores WEG S.A. '

.

Uma altetação simples, mas de grande
significado, já que o-nome
E/etromotores WEG S.A. tornou-se
inadequado em re/aÇ.ão aos vários ramos
'de atividade das Empresàs WEG.
Assim, WEG S.A. passa a ser a razão

'

social da controladora que
aglutina as, sete Empresas WEG,
conservando a linha de atuação adotada
sob a antiga den�minaç,o.

ORAÇAO A SANTO
EXPEDITO

ORAÇAO' _ Que a iÍlie�
cessão do glorioso mártir
Santo-Expedito nos reco.

mende, ó Deus, junto a

Vossa bondade, a fim de
que, com a sua proteção,
obtenhamos o que nosso,
próprio méritos são impo
tentes para alcançar. Assim
seja.
Nós Vos suplicamos, Se. ,

nhor, que nos inspireis,
Com Vossa' graça, todos os
nos s o s pensamentos e

ações, para que eles en

contrem de Vós seu prin
cípio e sejam por ínterces,
são de Santo Expedito le
vados com coragem, fide
lidade e prontidão,
Por nosso Senhor Jesus

Cristo. Assim seja,
SUPLICA _ Santo Expedi
to. Honrados pelo reco

nhecimento daqueles que
vos invocaram à última
hora e para negócios ur_

gentes, nós vós suplicamos
que os obtenhais da bon
dade misericordiosa de
Deus, por intercessão de
Maria Imaculada (hoje em
tal dia), a graça de que
com toda a submissão so

lkitamos da vontade divi
na, Pai Nosso, Ave Maria
e Glória Patrt

�" ",

·i· '_-:f.

ME.SP.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C ORRE-IO DO' POVCf"
"

o I'
As lamúrias ingênuas

dos jovens centra os ido
,

sos, na edição da s�unda
semana deste mês, trou-

, xeram-me lembranças da

minha 'vídade íatísta, par
ticipando de regatas .em.

barcos de um OU de dois
� t-: d�.a� regatas, embora o

aueesse- do timoneiro de-,

penda, da" embarcação, do

material, Us!lçl(),. ,e, do de

sempenho correto do pro-
eiro, é habitual ficar e�
te esquecido nas home
nagens pelas vítóríes. Só
nas derrotas é muito lem
brado, se é preciso expli
car os azares da regata
mal sucedida.

• FRIGORíFlCO GUMZ, s. A.

Produzindo alimentos com, qualidad�' ß: higiene
desde 1945.

Frlgorifico _ Supermercado e Fábrica de: Ra<;:õés.

SPEZIA ,&, CIA� LIDA.'
SERRARIA E SERVIÇOS 'DE TRATOR,

Madeiras para construção e serviços de trâtor
com profissionais 'altamente espectehzedas. ,=: -

Rua João Jenuárío Ayroso, 772:..., Ja�aguá_::::as�'"
querdo ,_ Fone 72-0300 _ Jarag:tia. <:lo Sw ":.,, Sç;

proeiros.

Sem barco me cabia,
por tradição neste tipo de

'Confecções .Suelí Ltda,
Vestindo" bem, Senhoras ,e Crianças

Vá conferir a mais variada coleçãQ de ínvemo, aproveitando
,

as vantagens do' preço e crediário Sueli
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr.'108S
F· 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

"

,

Loja ,2 Rua Reinoldo Rau.in" 530'_ F. 72-2911-_
,

Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaragu4.

NÓS temos tudo':,'�:
-

·

para'a radaratQils.
Yen a'conbe8eF:

'.
a linha··Chevrolet��86.

, Cenheça a linha Chevrolet 86, a m�is ÇorTlpletà do mercad? ,,", ';,
"

Nós temos o carro que-você necessita para preencher as suas eXigências. _ ,

Seja Monza, Caravan,Opaia. Diplomata, Chevette ou Marajó. você vai sair de nossa loia com o qQe existe de meUíór.
'

Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linl:ta. '

'

Nós temos planos de, pagamento e' finanéiamento facilitãdol; pára você adquirir o.seu ChevroIét 86.

Emmendörfer Comércio de Velcul'os Ltda.
Av, Mal, Dtiodol�,557 - Fones, 72.0655 e 72-'006D - Ja,aguá do sul·se "

Clínica Veterinária'
SCHWElTZER
WALDE'MAR s C J.t� I! I T Z E RDR.

. Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, ,vacina.ções,
raiG x, internamentos, boutique.

Ru� J�inville, nf} 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone '72-0919 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.

..
ri· .

esporte, participar de pro.
eiró,/ a quem é reservado
extenso ról de atividades
a bordo. Ao timoneiro,
preso ao leme e, à vela

grande, pouco resta a' fa
zer.

SebasUlo B� - ÂlbuqÖeiQi,"G'.
. -

_

. �i.'::,t,1� ,'�t
do umbarco, não me davá ;'4j
� direito de ser 'o :timo,.;',l ;

neiro. Para ele estava(bem:, ;�,
certo assumir, julgando-se
bem qualificado, a p'osi�ão�"
maís _prazerosa, emborÇt';de

.

maís risco, enquanto: eu
\

continuasse na subalteine.
agora dele, sem perspec
tiva de gozar aqUilo. que
tanto também desejeí,

..

'

.-::.: .....
_-

.:..

A: meral da �i�ió�i�,:é, '

> �. �

"," .; :�"_,, .......; ," c. •
_ .J.' .! _,lA;::'

que-. os ,Jovens�"n.unca" sa,,--''_

bem quando e a. vé�,deles;
pouco lhes imp�i�tapd2 sá- '

ber quem pagou as" des
pesas enquento víeram,
vindo. E estãd �emprer �

,

i alheios-à realidade de 'iyé�
Os idosos de hOle, foram'ri'i;':'
os jovens. que amargarain',

'

a espera de suas vezês.�'Sej ,li

não
:admitem" êxpliêà.ções';,;,::�

que contraríenr seu:�' c�- [
príchos de" 9-dole�ç'��t!�sJ

-�

só resta comühicar-UiesJàs r-:

decisões t'omadas'nest�:'jô,? L;,

go da vída.:
" c., ",," :)

Não maís ma depender Até
c

que um díavos idõsos
morram e 111e� a'ê a ;v'tiz, �'�

::lld:u����ss�a:eg;:!: porque na
- sui)eifítie=- df'�' c

onde bem entendesse. Meu' Terra tudo se'gue 'uma:�oI'·d
filho J'á estava nos seus

dem natural 'de' "seíéc;ião é
de

"
compensações, Cad'a,"16 anos, iniciado-na arte coisa a seu turnoi" :!,.';"de velejar nos barcos de, 'O idoso' de 'hoj'e 'f,oi- 6 jb,,',< ":nossos amigos d� clube, e, ,

eu contava com ele. vem (je ontem., que f�v� :

,

de esperaI; pelq "desêPl�e;:" ,

Pensei que seria assim,
nho do [ovem de ànt�-<':'e me defrontei com o cha,
ontem. .'" '.:'

mado conflito de gera-
ções: meu filho não admi
tia ser meu proeíro;
Navegaria comigo sím,

mas na condição de tímo-:
neírol

Se eu não concordava
em lhe entregar o leme,
ele também não tinha in
teresse algum em nave-,

gar comigo ..E não nave

gou.

Realmente inglória e -pe-
.

nosa: é a posição do pro
eíro na tripulação, sujei
to a de serviçal, sempre
encarado em situação su
balter-na.
Mas dia veio em que

consegui c o m p ra r um

Ughtning.

O contrário' seria o inver
so da ordem 'natural das "'

coisas. ,Os jovens devêml'"
considerar a compensaçã'ôéI r,';

de que os 'idoso�,tnoFreFãõ"[:;,
antes deles. ,,: "

Devem ser 'pacieni.�S;y:::�,;;�':�:
Não querer" [á, ser "tWq,q�, ,�.

o que cabe '�quele�. '�,,"�'
,," ",,'

Dia' virá em, q1.!e·,:Jid��',('\;'
Eu teria de. submeter- sos. também fuá."cté< éfie: , ".

me à sua inexpefiência,' gar..Jhes a: ve� de 's� gali�'.>;:�
às suas imperícias, e tudo gantearem, ate com, IPlRIt,: .,;!;
fazer para ajudtt-Io a afir-' to i�c.qnt�G\o(. caRa,ze� fie :;;;; "

mar-Se na arte de' condu- mais preezaS. dO,qu�"lll�:.i-tQª, ,;;::
zir um barco. Ele... que rapaz dê 1,8 an,C)s, m.�SFRO
nem era nascido" enquan-

'

'que: todo" j,ovem', o.::�y,�ª r21
to eU já era proeiroL. çorn ,cara ,de' quem\,dqYIÍ2
Agora que havia consegui- da .

Ninguém é de f@rro. .',
E hoje é um dia muito especj'aJ..�. ",:
Por isso, s'Jsraguá deseJà a todos'"

QsJraba.lhadores aquHQ�,Ç\�e���esela
, todos 0$ dias:,'

'

.

h,/ "c"' ",
" "'._' Bom dia�

,
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Mlssaranduba: COlégio ganha novas salas de' lula
Já se encontra em fase

de conclusão, as obras de
três' novas salas de aula
que estão sendo construí
des junto ao Colégio Es- ,

tàdual General Ronden,
de Massaranduba. A obra
está sendo executada pela
Prefeitura Municipal, em

cönvênio com a Secreta
ria da Educação do Esta
do. Segundo o diretor ge
ral do educandário, pro-
'fessor Sebastião Jorge
Cúrcío, tão logo sejam
concluídos os trabalhos,
as salas serão imediata
mente ocupadas, haja vis
ta que existem classes

funcionando precariamen
te, à espera das novas de
pendências.
Cúrcío informou ainda

que a APP está executan
do várias obras de grande
importância, como por
exemplo, a complementa
ção do cercado do terre
no, já concluído, o cerca

do da horta, um local
apropriado para coloca
ção 'das bicicletas dos alu,
nos, além da revisão da
rede elétrica do prédio e

parte da iluminação do
campo de futebol, que ser

virá para as aulas de edu
cação física, à noite. É que

com a construção das, no
vas salas, a quadra de eS

portes ficou sem condições
de ser utilizada.

o Colégio já solicitou à
Secretaria da Educação,
em regime de urgência,
uma nova quadra de espor
tes, uma vez que existe
local apropriado para a

sua construção. Além da
quadra, será encaminhado
aos canais competentes _

segundo Sebastião' Jorge
Cúrcío _ pedido de novos

sanitários, uma vez que
os atuais estão em precá
rias condições de uso.

-------------------------,__ --'_

Sorvetes PINGUIM

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

,

, CONCURSO ,DE DECLAMAÇÄO
REGULAMENTO

FINALIDADE
O Concurso de Declamação instituído pela Fun

dação Cultural de Jaraguá do Sul, tem por fina
lidade incentivar o gosto pela poesia e o despertar
de novos valores na arte de ínterpretar.
PARTICIPANTE
Deste concurso poderá participar toda e qualquer
pessoa desde que inscrita, obedeça o presente re

gulamento.

DESENVOLVIMENTO
O concurso será desenvolvido em duas etapas,
que acontecerão sempre nos terceiros sábados, às

10 horas, nas Feiras de Arte e Artesanato.

A primeira etapa constará de três eliminatórias,

sendo que a segunda etapa será constituída de uma

final. Eliminatórias: 19/04
11/05
21/06

Final" 11/01
Por eliminatóriã serão classificados; para a final,
dois candidatos. Os não classificados, em uma das

eliminatórias, poderão concorrer nas eliminató
rias, seguintes, desde que com uma nova poesia.
Todos os classificados nas eliminatórias concor

rerão à ünat, em igualdade de condições, sendo

necessário a interpretação de uma nova poesia.
A inscrição para cada uma das eliminatórias, se

rá feita na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

_ SECET _ mediante o preenchimento de formu

lário próprio e a entrega de cópia da poesia a

ser declamada.
O Concurso terá uma Comissão Julgadora, perma
nente, de conhecimento público, a qual estabele
cerá os critérios de classificação e dara conheci

mento destes aos candidatos.
Para a final, esta Comissão será acrescida de mais

elementos segundo os critérios da Coordenação
do Conéurso.
PREMIAÇÄO
Na final, serão classificadas as três melhores in

'erpretações, com a seguinte premiação:
. 19 lugar _ Cz$ 1.000,00 _ 01 coleção de livros

de poesia _ 01 medalha de ouro.

29 lugar _ Cz$ 500,00 _ 01 coleção de livros

de poesia _ 01 medalha de prata.
39 lugar _ Cz$ 300,00 _ 01 colção de livros

de poesia' _ 01 medalha de bronze.

Todos os participantes receberão certificado de

participação comunitária.
Será dado um prêmio especial, no valer de Cz$
250,00 caso a interpretação merecedora do 19• 2°

ou 3'1 lugar, seja/uma poesia de autor catarinense.

DISPOSIÇOES GERAIS
A Coordenação Geral do Concurso está afeta à

Fundaçãc Cultural de Jaraguá do Sul.

A Comissão Julgadora é soberana em suas. de-

cisões. f
A entrega dos prêmios será feita ímediatamente

após a divulgação do resultado final.

Os casos omissos serão resolvidos pela .Coorde-
nação Geral.

.

FURGOES, FURGÖES ISOTÉRMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguä Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 12-1077

A rota da malha

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando

sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo Rubiní, 1119 - Barra do Rio C-erro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 72-2181. - Jaraguá do Sul.

O MELHOR DESTE VERÃO

25
ANOS
1961 li E! q

1986
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NOVENA PODEROSA AO
-MENINO JESUS DE PRA·
GA -üh! Jesus' que dis
sestes: peça e receberás;
procure e acharás; bata e

a porta se abrirá.' PQr in
termédio de Maria -Vossa
Sagrada Mãe, eu,' humil
demente, vos rogo que
minha prece seja atendi
da.. (menciona-se o pedi
do). Oh! Jesus que dis
sestes: tudo 'que . pedires
ao

.

Pai em' meu nome Ele
atenderá, Por' intermédio
de ,. Maria Vossa Sagrada
Mãe, eu humildemente ro-

go em Vosso Nome, que _.

minha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido).
Ohl Jesus que dissestes: o

Céu e a terra passarão mas
!l 'minha palavra não pas
sará. Por intermédio de

Maria 'Vossa Sagräda Mãe,
eü confio que minha' ora
ção seja ouvida (meneio
aa-se ö Pedido), Rezar três
Ave Marias �'uma. Salve
Rainha. ;'Em casos urgen
tes, essa novena deverá
ser feita em novehoras e

, mandada publicar, por se'
"4:.•" _c" . -ter alcançado --lima;. graça.

s-:

A.A.S.

'ORACÄO AO ESPIRtTO
SANTO

.

Es-pirilO Santo. vós .aue me
eSClareceis tuäo. aue Uu-

, 'minaIS todos os_camuwos.
para aue eu atinJa a teU
cidade� Vós aue me dás' o
dom divino .de Derdoar e

esau�cer o mal, que tazem.
auero neste curto diâloao
i;laradecer-vos Dor tudQ �
coniirmar mais uma vez
aue jamais auero seoàrar
me de vós nó): mai�rel>
aue sejam as atencões ma
terials. - Pelo contrário.
auero tudo fazer em Drol
da humanidade _ Dara aue

possa merecer a alória
DerDétua na vossa comDa-'
,nhia e na comDanhia de'
meus irmãos. A Dessoa
deverá Jazer oracão 3' di
as seauiq.os sem dizer o De.
dido. dentro de 3 dias se
rá alcancada a araca. Dor

mais difícil aue seia.
Publicar assim aue rece·

.
Por graças alcançadas.

M.Ii:.S,P.

M I· H N K E horas para visitar o Willy,
com quem mantinha lon
gas conversas, diariamen
te. Certo dia, quando ví
sitávamos o falecido,' ele
se achava numa' cadeira,
na sacada de sua casa.

Disse-me ele textualmente:'
"Eugênio, você sabe quem
me visita diariamente?",
Como não soubesse, ele
disse;' "Ê o Adalbert, o

-Grubba.: fIue você conhe-
..cel". E éoncluiu: "Olha
f,'!6rn0 a vida pode 'mudar
as p�ssoas, que nem. a .po- ,

.

lítica consegue' separar os

amígosl" Uma lição sobre
.a qual mutas pessoas de-

.

veriam meditar nesta ter
ra. abençoada por Deus! .'

.WI'L-L'Y· .Oitelefona toca logo de
pois das nove e. a Bru
nhilde atende: � IfSabia que
teu compadre faleceu!". de que a morte de um en- desenlace. Terras de Opa
Ern seguida sabemos que te querido se aproximava Friedrich Henschel, com

Willy Mahnke falecera às foi notado pela nora e o áreas dos dois lados. da
_

8:45' horas do ensolarado, 'filho. Um cachorrinho de rua, comprou Leopoldo a

'domingo, dia 21.' Uma in- estimação qUê atendia por área de cima,' iniciando

sidiosa doença roubava a "Pelé", cuidava muito de. casa de negócio e açougue,

sua vida, depois de uma Willy Mahnke e não dei- que foi seguido por Wílly
intervenção cirúrgica há xava que, as pessoas se e a mãe e depois com

duas semanas, Aniigçi da aproximasse
< dele. Pois, Heínz..: seu: .mano- er com

fàmília
.

Mahnlee. a Vva.' 'desde a-manhã o' cãozinho . a- !.D-ór4;é ctéDa. Pelícítas e

�Junpêr, de Ríodo Sul, ca- .subía -até a casa, 'nQ" ea- '.seujnn·ãd; .passou a tocar
sualmente se

-

encontrava minha. ao lado da .resídên- " as atrvídades. com seus. fiJ

de visita e ela assistia os cíe onde mora,ya Willy, Ih.os, e ,áqescentolI maís

ú I tim o s
-' momentos de com-'lbirgos uivos 'e a voz os ramos de representa

Willy, Sentava-sê à mesa lamentosa" do cão chegou
.

ções' e transports,
para o café, quando a ví- a irritar o casal, chegando
sítante lembrava ao fale- mesmo a tocar o animal- Em vídafoí um despor-'cido que tínhavontâda de zínho .do JardiII} onde se ti t la N-

..Instelara. "'E o .ínesperado,
,IS a exemp - T, xao se ne,

freqüentar o culto e dizia '

,

'"

g'�
J'o

d
-

d
em alemão de-que _iria pa, aconteceu, para sofrimen- 'c:��:r�oa�u f����::u °m���' W111y também. gostava
ra rezár por todos. Willy" to de toda a" graneiê famt-: to .� �sP9'rte, amador. A: de um carteado' e com

meneou afírmatívamente .Iía" Mahnke
.

que" agora, sua >gi'�nde paixão era o amígos funao� um. club,e,
'" com.a càbeça.e disse: "Vá chora" o ...seu desapârecí- futebol, no que seguiu 'o' que se. reunia todas as

Frau Jupper, que fará bem 'mentó.'
"

.

.

'seu__finado pai.. que, ínva- '-
4�s. feiras, que. ele =:

pra todos nós!". Nem bem Willy Mehnke nasceu riQvél�enté, comparecia -qüentou _por mais de- 15

pronunciou e entrava' em em Blumeneu e era filho ao ÇlÍltigo campo do Bae- "an�s, p�Ivando com os <,

<transe e' ínstantes depois : de Leopóldo.e Felícítes . pendi e, sentado num ;.se,us-'amIg�s Alex Haeke.:
estéva mortor-Outro sinal Koch Mã.hnke, naseído no canto dá balcão acompa- � H�roldo Rl�t�"':.", Bertholdo

.

dia 24 de janeiro de 1918 nhava Q jo_go, sorvendo a Khtz�e, Hílárto Baratte,
e desaparece aos 68 anos sua. cerveja. WiHy foi ví- H:nnque �oIf, ,o. talecído
e meses, Era:� càsá4�, com

.

ce-p(�si_dente_ cio Clulle_r Ench �prung, JulIo Maf

Frieda Büsemeier; cóm as'; diretor de .futebol do 'Báe- f f�zzolh, Edmundo,Lombar_ .

núpcias abençoadas na pêndi' e -eTé!- patrono das ,dI e ,o�tro� t,antos que a

Igreja Evangélica Lutela- canchas de bolão' de seu , !-lle!ll?r�a nao nos fornece
'na de Jaragriá do Sul pe- . cluhe do coràção. No f�-

. neste .,'Instante de pesar""
lo Rey;er�rrdo' Past�)f, Her- t�Roli-1?rofissionaJ;'éle cOJl- . p,�rcbeIros. gl:le, certa��:qt� "

mann Waidner. Do seu ca- siderava o. JEC o maior
lem ram o� Instantes ,de

samento �sceralii. Ade- clube do Brasil, acompa- _,
.s�a pas�agem nesta VIda

mar, ca.sado· c/Amantina. n-hando pelo rád'io ou pe-' t.�rrena, .

Neckel -'e 1 filho; Waltêr" lá: TV, as façahhàs, do
'

Seu 'corpo (oi 'sepultá'do
casadp 'c/yal�Tia L�:pz e 3 graIi�e chibé:campeão ca_

.

no jazigo da familia,· no
fg�os, �arian, casada c/_ tarin�:nsei mesmo qua�ndo ,Cemitério 'Municipal' ,da
EroIf Henschel e 3 filhas, um ·glaucoma roubou a cidade, às 9 horas, do dia

"
2 tnnãs,,2.cunhados, J C,l:1"' sua _:visão, f�z €Iwatr(),.aFl0s.· 28,'de abril- de 1986, com ,.

nhada, sobri�has, SObli- <.v.' , ".
....

grande acompanhamento
nhos, e dem�Is parentes.

. !'1IlItou .tambem na po- de familiares, amigos __
e

.

Wllly vem com seus htIca, pOlS, ele achava admiradores.
pais para Jaraguá do Sul, qUe ninguém_ devia omitir

_ Willy nãô viveu em vão
morando fnic:ialmente na se .do interess,� pelo mu- nésta terra As suas reali
rua Padre R�dro "FrankeR hicípi"o' em , que VIVIa. zaçõés ai �testám que foi
e,

..após, na casa construí- Tempo,houv;e.em que par_ útil à sua família e à co-.

da por seu pai e que �oje ticipava partidariamente e munidade.
é a residência Ott9mar chegou a estranhar-se com Até um dia prezado ami.
Kaesemodel, na rua Epi- o Adalberto Grubba, mas go� primo e compadreI'
tácio Pessoa.. Pepois pas- o tempo se encarregou de

. ,

saram a morar na Mare- reaproximar .os dois e o Eugênio Victor Schmöckel
chal onqe se deu o seu Adalberto já contava as Abril/86

ORAÇÃO D_�S 13 AlMAS

Ob! Minh�ª 13 almas ben-
· ditas, sabidas e entendidas

.

a ,vós peÇoj'pel0 amor de
'Deus atendei Ci meu pedido.·

_ Minhas 13 rumas" ... benditas
.

e enteni]idas a·· vós peço
, pelo �angue que :resus der
ramou, ätenda o ,meu pe-

· dido. Meu Jesus Cristo que
a VOssa proteção me cubra
com crs y�s0s braços, me

guarde no vosso c0ração e
<

"me proteja eom Os .-vossos
olhos.-

,

Oh! Deus de bondade. Vós
sois meu advogado na vida
e na morte. peço-vOs que.
atendeis os meuS pedído�,
me livreis dos maI'es e dai
�me sorte na vi4 e segui
mel,ls. inimigos, que o� olhos
do :mal não me vejam, cor
tai as forças de· meus ini
migos. Minhas 13 almas
benditas, sabidas e entendi
das, se me fizeres alcançar
esta gr'aça (pede-se a gra.
ça) ficarei' devota de vós
e mandarei publicar esta
oração, mandando, também
rezár uma missa .

(Rêza-se 13 Pai N e i 3 a.m)· .

.M.E.S.P.
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c Juventus ,faz' vinte anos e· hOle'laDeia os' -heBleUares . Sesianos:MareaUo úniealelassilieada
Um dos maís trádíeío- Hansen, Dorval é Loreno

nais clubes do .bsrado Mercatto.: Vergilio Chio-
. acaba de completar duas dini e Renato' Pradí, que
decades de existência. receberão placas, eterní
Puncado no día 1'1 de maio zando a gratidão do elu
de HI66, .0 Grêmio bspor- be pela doação do imóvel
tívo Juventus completou que possibilitou o ergui
na quínta-íeíra, dia do mento do Estádio João
trabalho, vinte anos de Marcatto e da sede social.
fundação, lembrando as ü. A diretoria atual, co-

,guras .. dos seus fundado- mandada pelos dinâmicos
.

res, O Padre Elemar Scheid, Cláudio onnger . Vieíra
Padre Odilo Erhardt, Eli-' como presidente e Raul
zaldo' Leutprecht, Dorval Rodrigues, como vice,
Marcatto, Loreno Antônio realízeu, desde a posse,
Marcatto, Vergílio Chio-

-

em abril do ano passado,
dmí, Renato Pradí, Victor uma série de melhoramen. O campo de futebol

Hansen, Octacilio Pedro tos, com destaque para a vem sofrendo reformula

Ramos, Märíe Denini, Ar- campanha de associados, ções. Os postes de ílumí

noldo Pereira, Hilário construção de depósito nação foram afastados e

scn.ccaet, Luiz Czernay, para bebidas, compra de dentro em breve a arquí
.L codoro Poett, Egon. Holz, fogão índustrial à gás, bancada em concreto será

.: Bruno Leutprecht, Luiz instalação de moto-bomba transferida para uma das

Lanznaster, Manfredo AI- e ventilador no foro do' laterais do campo. Este,
bus, Reiner Wíele, Alber- salão, lajotamento do hall por sua vez, será todo

e to Taranto, Aldo Piazera, de entrada, aquísíção de alambrado (novo), deven

Francisco Voigt, Mário conjunto estofado para a do estar pronto até outu

Voígt, Norberto Gaulke, secretaria, aquisição de bro, segundo- as previsões.
Amandus Emmendoerfer, cem cadeiras, melhora- Os. vinte anos do luven

Fidélis .Nícoluzzi e . Nor-
.

mentos no foro e no ser- tus serão comemorados na

berto Píazera. "l viço de bar, pintura, com- noite deste sábado). com

De uma sede provísó- "pra de 21 dúzias de copos, um churrasco, do qual
mesa de s···..ooker carrinho participarão os associados,

ria, localizada no antigo .'.. ,

d
-

campainha para diretoria e convidados,
salão Cristo Rei, o clube e mao, !li

atualmente é 'possuidor de telefone e limpa-pés, além para marcar ínríalevelmen,

'uma magnifica sede social de pintura, reforma da re- te os quatro lustros de vi

no Jaraguá Esquerdo, de elétrica e' instalação da do clube jaraguaense
d

.

refletor para a par mais. conhecido e respeí-
anexa a sua sede espor- e um

..

-

t t n d sede tado no Estado.
tíva, que passa.· por total e ex er a a .

������:ç:r�v�:o:,id: �� Canarinho/Saturno lideram 'ärlelU
tebol sempre foi a paixão
dos seus seguidores, a

princípio no amadorismo,
quando' montou fortes

equipes que trouxeram

inúmeros troféus e gló
rias para a sua galeria.
Viveu, por cinco anos, a

experiência do profissio
nalismo e, nos últimos

anos, desativado o depar
tamento de futebol, a ví-

. da social Ioi intensificada
e a Sede ampliada e me

lhorada:

Desde a sua fundação,
seus. presidentes toram:
Elízaldo Leutprecht (1966
a 1961), Loreno Antônio
Marcatto (1967 a 1979) An
tonio J o s é Gonçalves
(1979 a' 1983), Alfredo
Reeck (1983' a 1985) e,

desde lOde abril do ano
, passado a abril de 1987,
é presidente Cláudio OUn

ger Vieira. Destes, apenas
Antônio José Gonçalves,
falecido prematuramente
em

-

fevereiro de 1985, não
poderá desfrutar do chur:'
rasco comeinorativo e das

hOhlenageps que serão
prestadas na noite deste
sábado, 3 de maio, 'na se

de juventina, cujo nome,

porém, será lembrado, .as
sim como o serão os de
EHzaldo Leutprecht, Victor

A próxima etapa será a

colocação de '16'0 'metros

quadrados de tacos e' ins

talação elétrica na ala no

va do salão e reforma e

pintura do palco. Na área

esportiva, 'na atual gestão,
o Grêmió Esportivo Juven.
tua' fiUou.....� à Liga Jara

.auaense de Futebol de
Salão e vem participando
do Campeonato Citadino

Adulto, com uma campa
nha apenas discreta, como
debutante que é.

Bangu O; Chave Amarela
., V. Lenzt e S. Antônio 3, .

S. Luzia, Ouro Verde e

Columbía 2, Cantareíra e

Juventude O; Chave Azul_
Canarinho 4, Vila Rau 3,
Olaria 2, Helga.cMar 1 (po.

.

de ganhar os pontos do

Pinheiros), Figueirense e

Pinheiros nenhum ponto.

Após três rodadas, em

que todas as chaves já ti

veram realizadas duas vol

tas, Canarinho e Saturno

lideram a classificação ge-
. ral, com quatro pontos. No
domingo passado, no c.A.

Baependi, os resultados das
Chaves Azul e Amarela
foram: Vila Rau 1xO �i
guirense, Canarinho 1 xO

Olaria, Columbia 2xO Ouro Futebol de
.

'Sala'"oVerde, S. Luzia lx2 Vila
7

•

Lenzi e Santo Antônio 2xO· Jaraguá Fabri12x4 Mir-
Juventude. A partida Hel- tes e Rio Molha 7x6 Ju

ga-Mar x Pinheiros não ventus, foram os resulta

chegou a ser concluída, em dos da penúltima rodada

função da covarde agres- da Copa Bretthaupt/Ypt
.

são praticada pelo dirigen- ranga de Futebol de Sa-

te do Pinheiros João Gor- Ião, encerrado o seu pri-
,ges, contra Sebastião Cun, meiro turno ontem à noi

nha. o mesário, devendo, te, com as partidas entre

.

'

por isso, sofrer pesadas Urbano x Rio Molha e Ju

sanções. ventus x Mirtes. A elas
,

O Campeonato Varzeano sificação, até então, apon.
prossegue amanhã, domin- tava na-Chave A Urbano

gó, no Baependí. com estas com 2 pontos e Juventus

partidas: 9h .: Bangu x Vi, com O, e, na Chave B, Ja
Ia Nova, lOh -r= Indepen- raguá Fabril 6, Mirtes 6 e

dente :x: Vitória, 11h _ Sa- Rio Molha 2. Na próxima
turno x Continental, 14h � sexta�feira, dia g, haverá

Cantareira x Vila Lenzi, jogo éxtra entre os cam-

15h _ S. Antônio x CohJm- peões dÇis chaves, patp
.bia e 16h Juventude x S. apóntaLse a equipe VEm

Luzia. A clãssificação está cedora do primeiro tur.nq,
assim: Chave Verde _ Sa- :Sft.l�,.���rá classificada .p'Çj.
turno 4, Continental e In- ra o quadrangular, fi{lál
dependente 3, Armalwee e com um ponto de vanta

Vitória 1. Vilp. Nova e gemo

Segundona encerra turno domi,nuo

Estadual de Motociclismo e,m Jaraguá

A equípe de futebol de
campo da Marcatto, de
Jaraguá do Sul, estâ clas
sificada para disputar o tí
tulo estadual sesiano, nos

dias 11 e 18, em Florianó

polis. No fínak.dec.sema
na, durante competição
realizada no complexo es

portivo do Sesi em Blu
menau, a Marcatto obteve
Q prímeíro lugar na dispu
ta regional, vencendo a

Hering de Blumenau por
3 a 1 e a Fischer de Brus

que por 3 a o. Na decisão
do título estadual que in
dicará o representante
catarínensa para a Olim
píada Sesiana Nacional, a

Marcatto terá como adver
sários a- Embraco, e os re'
presentantes de Criciúma
e do Oeste.

Nas demals modalida
des em que Jaraguá do

O Campeonato da 2a.
Divisão da Liga Jaragua
ense de Futebol encerra

neste domingo) día 04, O

primeiro turno, quando
serão conhecidos os cam

peões das chaves. Pelo

Grupo 1, na categoria as

pirantes e titulares, às 14
e 15h3Q, respectivamente,
jogarão Alvorada x Ponte
Preta e Guarani x Avaí e,

pelo Grupo 2, Aliança x

Vitória, São Luís x Mal
vice e América x Fran
cisco de Paula. No domin
go passado, os resultados
dos jogos, foram estes:
Alvorada lx2 Grêmio Ga
ribaldi (lxO nos aspiran
tes), Ponte Preta lxl Gua
rani (2xO), Fco. de Paula
2xO AliançaIüxd), Malvíce
2x2 Vitória e América
3x2 São Luís (2xl nos as

pirantes]..
No dia 10· de maio, quin

ta-feira, em partida atra
sada, jogaram Malvice x

Aliança. Fora_este jogo, a

O Jaraguá Motor Clube

promoverá neste domin

go, com a supervisão da
Federação Catarinense de

Motociclismo, a segunda
etapa do Campeonato Ca
tarinense de Motociclismo
Velocidade, Prova Coca
Cola, no Autódromo Ar
thur Breithaupt, em Jara

raguá do Sul. Esta é a

umca prova oficial do
calendário de competi
ções motociclísticas mar

cadas para Jaraguá, neste
ano. Em julho porém, no

dia 27, está previsto o

Sul participou; não logrou
êxito. A bocha (Kohlbach)
perdeu 2 a O para Itajaí;
o vohbol masculino (Weg
Motores) foi derrotado, 3x
O) por Blumenau: o voli
bol feminino, com as der
rotas 3xO para Blumenau
e Brusque foi eliminada;
o futebol de salão (Weg
Motores), ganhou de Rio
do Sul, 6x2" e perdeu pa
ra Itajaí, 8x4, sendo afas-

. tada do título e o futebol
suíço (Marísol). após duas
vitórias de 4xO e 4xl, fren
te Brusque e Blumenau,
acabou perdendo o título
para Itajaí, nos pênaltis.
A Marcatto, como única

classificada, joga a fase
estadual nos dias .17 e 18
de maio em Florianópolis.
Mas no dia 11, em Jara
guá do Sul, acontece a fa
se estadual do atletismo,
natação e prova rústica.

classificação é esta: Gru
po 1 .; Ponte Preta, Grê
mio Garibaldi e .Guarani
4, Alvorada 3 e Avaí 1
ponto; Grupo 2 _ Vitória
6, América e Malvice 5,
Fco. de Paula 4, São Luís
2 e Aliança nenhum pon- .

to.

TORNEIO ALBERTO
TARANTO
Inicia-se neste domingo,

o Torneio "Alberto Ta
ranto", quadrangular que
reúne equipes filiadas ás

. Ligas de Jaraguá do Sul e
Corupá. No Estádio Euri
co Duwe, em Rio da Luz,
às 15h30, jogarão Cruz de
Malta x D. Pedro e, em

Corupá, XV de Novem
bro x ,'Bötafogo.- Por outro
lado, jogando amistosa
mente no último finaLde_
semana, em seus domínios,
o Estrella, de Nereu Ra
mos, empatou a 2 gols com

a. Seleção do Boa Vl.sta, de
Joinville .

Enduro 110 Anos .

A programação prevê
para este sábado treinos
livres e no domingo, às 10
horas, categoria 125cc,
11h � até 250cc PC/POC,
12h

. o .almoço, 14h _ for

ça livre estreantes e no

vatos e, às 15 horas _ for
ça livre PC/POC. Um

grande público está sen

do aguardado, apesar
deste esporte já não des
pertar tanto interesse co

mo em anos anteriores,
uma vez qUe deixou de
ser novidade na regíão.
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o PMDB realiza neste domingo sua Convenção, Q Partido do Movímen- PMIDB de Jaraguá do SÚl,
Bxtraordínäría e a partir de então, multa coisa pode to Democrático Brasileiro, Altevir Fogaça Júnior, to

,
acontecer. O .grupo dos "€tissidentes",-isto é, não sim-

..

' realiza neste domíngo, na mou ciência na , segunda
pátlcos ao "grupo do Prefeito", não�intêgra- a chapa, Cârilârä de "Vereadores, a feira à tarde, através do
'única que concorre ao Díretõrío, apesar,'de; ségundo _

Convenção Municipal Ex- secretário da; Adraínístra
Fogaça, ter havido acordo neste sentido. Isto signUi- traordínäría, para eleição ção Ivo Konell, de que os

ca novos desdobramentos dentro do partido, ímpreví- do Diretório, Delegados e seus aliados seriam alija
síveís. '; " �; I�' da Executiva, e respecti- dos do novo Diretório. Pa-

.. ,. ",

vos Suplentes,' conforma o ra Fogaça, eles "roeram
golem a imposição do no- edital publicadtt neste jor, a corda", isto é, após duas
me de Duwe. O racha do nal, na ediçã'Qpàssada. No reuniões da Executiva
'PMDB deve aprofundar-se total, são 1.01g'-nlfagos. Provisória, do qual o pró
após a Convenção, pelo com direito a voto. Seg�n- � _ prío e mais Reginaldo
menos é o que se deduz do o prefeito Durval Va-" Schiochet, Durval Vasel,
das deelarações de algu- sel, a chapa qué apóia é.' 'Ivo' j(ó_!1eU e Álvaro Rosá
mas lideranças. pura, isto é, sem a parti- partícíparam, .na -Cêmara

cípacão dos comandados de Vereadoreà, ficou aoer-

de Altevir Fogaça Junior,
,

'

.",

Reginaldo Sehiochet e Ro
land Dornbusch, "para
evitar contratempos pos
teríores., como os sobeja
mente conhecidos. E para
a Convenção, todos os fi
liados, indistintamente, são
convocados", acentua o

Prefeito.

E os resultados, diga-
mos, deverão vir a médio
prazo: 15 de novembro.
Já se comenta na forma
ção de dissídência para
apoiar candidato a depu
tado por outro partido,
pois que muitos n�o en-

Já o deputado Roland Dornbusch esta sendo
acusado de ter votado em EpitáClio; BiUencourt
para O< Tribunal de Contas. Ele, no entanto, nega pe
remptoríaments e avisa que vat dar o troco se o

seu partido não jogar limpo em Jaraguá, isto 'é, se

for imposta outra candidatura em címa da sua. O depu
tado, como se sabe, tem dite�o adquirido em disputar
a reeleição.

'

.

Dornbusch promete abrir
a boca e diz ter muita coi
sa para contar ao público.
Aliás, os "dissidentes" di
zem praticamente o mes-.
mo com relação ao gover,
no municipal. O negócio
vai começar a feder e até

Os demals partidos assistem de camarote a briga
mtestína do PMDB e torcem para que a dfvisãQ con-

.

tinue. De olho em 15 de novembro e nas eleições mu
nicipais, se municiam para enfrentar a máquina gover
nista, que, com certeza, virá avassaladora. O arsenal
que o PDT, PFL' e PDS, principalmente, tem para ser

disparado, não é nada desprezível, segundo informou-
� .

Na sexta-feira, 25 de Jaraguá retornaram cus,

abril, em Corupá, na to- pindo marimbondos, ale
mada de posse da direto- gando que foram "garfa
ria da, Associação de Ve- dos" pelo árbitro e agora.
readores e na decisão do ameaçem desligar-se, da
título de futebol de salão, Aveví, entidade a qual t�
um verdadeiro sururu foi nham pouca participação.
formado. Os vereadores de

Já no domingo, Corupa amanheceu com várías fai
xas. Era a Convenção do pFt. Numa delas, na praça
Artur Müller, leu-sei "Prá Frente Blunk 88". Ernesto,'
eleito presidente, agora busca fortalecer' o partido e

perseguir o Paço Municipal. Enquanto iSSO, "seu irmão
Antônio Carlos vai disputar uma vaga à Cãmara de
Vereadores. Só que pelo PDS. Familia ecumênica es

tá aí,
O Ministério da Educa- Konder Bornhausen,'minis

ção acaba de liberar ver- tro da Educação, em: te- ,

bas da ordem de a milhões lex a Wilmar Dallanhol.
de cruzados para Santa Destina-se a implementa
Catarina. beneficiando 21 ção de obras comunítá
municípios. A destinação rias e Jaraguá do Sul é um
"dos recursos foi informa- dos municípios beneficia
,da pelo senador Jorge dos.

De cocheira: Paulo Bauer confessa-se satisfeito
com a campanha a deputado e a receptívídade a seu

nome. (x) Décio Piazera, com fÔlego de gato, tem an

.dado em toda a região e vê seu nome crescer. Está
contente. (x) Moacir Thomazzi, que pleiteia vaga à
Câmara Federal, esteve terça-feira êm. Jaraguá. (x)
Udo Wagner é o nome forte do PDS para preteíto, em
88. Quem viver, verá.

as eleições,' se preparem
os leitores, para ouvir mui-

, ta coisa cabeluda, desde o

arco da velha. O nível,
pelo que se presume, se

rá baixo, <) que é uma pe-
na. ",.

ANTES DE TOMAR UMA

PECISÄO, TOME UMA

DECISAo INTELIGENl'E.

Calé SI S SE

FOGAÇA: "ROE�AM A
CORDA"

o ex - presidente

Caseles e as

microempresas
Mais de cem mícroem

presáríos participaram na

sexta-feira, no Salão Cris
to Rei, da palestra promo
vida pela Associação Co
mercial e Industrial da Mi
cro e Pequena Empresa do
Vale do Itapocu, sobre os

efeitos do pacote econö
mico, baíxadn pelo gov:er
no federal -em fevereiro
passado. O palestreute foi
o presídenta da Federação
das Micro e Pequenas
Empresas de Santa Cata
,rina e da Confederação
Nacional, Pedro Cascaes
Filho, que trouxe, impor-

"
tentes subsidios e infor
mações e os reflexos so

bre a classe.
'

,

A AMEVI saiu fortale
ci�a do encontro, pois
além de reunir conside
rável número de mícroem,
presáríos, cadastrou vinte
novos associados, elevando
a mais de sessenta o nú
mero de microempresas,
associadas desde a sua

fundação, em 17 de setem
bro de 85. O presidente
João Pedro Steinbach, sa
tisfeito com a receptivida
de, afirmou que as micro
e pequenas empresas são
a saida para a crise bra
sileira e, neste sentido,
apelou para que as auto
rid.ades municipçlÍs, esta
duai.s é federais dêem
maior apoio e atenção à,
classe, que' é discrimina
da" apesar da sua impor
tância no contexto geral.

-dividido
tada Uma chapa única, de
consenso, para unir as vá,
rias correntes do partido.
Na segunda-feírà _ con,

tínua Fogaça,_ Ivo, Konell
informou do' alijamento
de nossos nomes, com o

que Iícamos, ímpossíbílíta,
dos de formar nova chapa,
haja vista que aJustiça
Eleitoral exige nomínimo
o registro' dez días antes
da Convenção.

'

Já rachado, o PMDB'vai
a Convenção dividido; Só
que o comando do' Diretó
rio vai mudar de' grúpo.

Corupá: PfL apóla Décio e .Amaro

do

O Partido da Frente Li
beral de Corupá, elegeu no
domingo o Diretório Mu
nicipal, integrado por 21
membros. e à Executiva,
escolhidos entre os 65 fi
líados. 'A Convenção, eS
tiveram presentes também
o presídente do diretório
de Jaraguá do Sul, Geral
do Werninghaus, ocandí
dato a deputado estadual
Décio Piazera e o candi
dato a deputado federal,
Amaro Joaquím Alves,
nomes estes que serão
apoiados' nas eleições de
15, de novembro. A presí
dencia da Executiva ficou
com o vereador Ernesto

,Felipe Blunk, vice-presi
dente Rudolfo Fey, secre

tário Celso Garcia e tesou
reiro Alfredo Moretti.
Em Corupá, tornou -pos

se na sexta-feira passada

a nova diretoria da Asso
ciação dos Vereadores do
Vale do Itapocu, -quando
Ernesto Felipe Blunk 'en

tregou a direção pare Car-
, melíno Dolsan, de Massa
randuba. Na oportunidade
foi decidida a Taça Udo
Wagner' de Futebol de
Salão, sagrando-se campeã
Guaramirim, vice Jaraguá
e 'Barra Velha ficou em

terceiro lugar.

E desde a zero hora de
terça-feira, dia 29, Corupá
integrou-se deflnítívamen,
te à microrregião, na área
de telefonia. É que a par
tir- de então passou a in

grar o código de área 0473
e não maís o 0476. Agora,
as ligações para Corupá e

vice-versa, 'não maís ne

cessitarão da discagem do

código,
' '

"Ulha o· Peixe" com' bom:movimento
o Programa "Olha o

Peixe", da Secretaria da
Agricultura e do Abaste
cimento; implantado em

janeiro do ano passado,
"vem comercializando, to
das as sextas-feiras, em

média de uma, tonelada,
nos postos instalados jun
to ao Colégio Heleodoro
Borges e Salão União. O
coordenador do "Olha o

Peixe" à nível munícípal,
Ivo Alves da Silva, da
Cídasc, afirma que o Pro

grama é um sucesso, com

a participação da comuni
dade na carga, descarga,
conferência das mercado
rias e cobrança, não ha
vendo, desde a sua im
plantação, nenhuma dife
rença de caixa, fato res

saltado pela própria coor

denação regional.

No "Olha o Peixe",
existem

.

cadastradas em

Jaraguá do Sui 650 famí
lias, das quais efetiva
mente 350 compram com

maior assiduidade nos pos-
. tos. Os preços são abai
xo dos praticados pelos
supermercados e mercea

rias. O peixe é vendido a

Cz$ 5,00, feijão Cz$ 4,40
farinha Cz$ 2,00, arroz

Cz$ 4,90, fubá Cz$ 1,80 e

macarrã-, espagueti Cz$
2,00 o pacote de meio qui
lo.

AfOra estes produtos bá
sicos o cortado de frango
(asa, fígado, moela, etc) é

vendido a Cz$ 7,00 o qui
lo e pés e pescoço a Cz$
2,50. Os hortígranjeíros

- estão sendo colocados às
famílias cadastradas a Cz$
2,00 'o quilo da laranja,
abacate Cz$ 2,50. xuxu

Cz$ 1,50, cebola Cz$ 4;00,
taiá japão Cz$ 1,50, bata
ta-doce Cz$ 1,00 rep0lho
Cz$ 4,50, maçã Cz$ 3,00
(quilo), aipim Cz$ 1,00, ce
noura Cz$ 3,50" ,pepino
Cz$ -1,50· e bata.tinha Cz$
2,50.
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